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 تقدیم به روح ملکوتی سرداران شهید اسالم

 حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

 کمیته نظارت بر نشریات علمی 9/99/9313مورخه  1339/9بر اساس مصوبه شمار
 معاونت پژوهش حوزه علمیه استان قم، 

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

معاونت پژوهش مدرسه در نظر دارد، تحقیقات و مقاالت علمی طالب مدرسه را در نشریه علمی 
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 
از سالهای تحصیلی گذشته، حائز رتبه برتر یا شایسته تقدیر شده باشند و این مقاالت در جایی دیگر منتشر 

 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.
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 به جای سخن سردبیر
 مصاحبه مکتوب با معاونت پژوهش 

 علمیه آیت الله بهجت )ره(مدرسه 
 حجت االسالم مرتضی عبداللهی

 

سخن از اهمیت پژوهش و تحقیق، تکرار 
مکّررات و تبیین بدیهیات است؛ اّما بحث از 

طلبد؛ معنای آن، مجالی فراخ و بحثی پردامنه می
 اّما هیچ کدام از این مباحث، مّد نظر ما نیست. 

ها که بگذریم توجه به سطوح از این بحث
ای مختلف پژوهش و تحقیق، نیاز به عنایت ویژه

دارد. سطوح متفاوت علمی پژوهشگر، 
گوناگونی فهم و ارتباط مخاطبان، نوع نگاه به 
تحقیق برای تحقق اهداف مختلف و ... همگی 

گیری یک محصول تأثیر مستقیم در شکل
عوامل در  پژوهشی دارد؛ همانگونه که این

ارزیابی و سنجش یک تحقیق نیز بسیار مؤثر 
 خواهد بود.

از همین منظر، پژوهش و تحقیق برای برخی 
انجام و »است برای بعضی« آغاز و شروع»

گاهی پژوهش برای تمرین و «. نهایت و فرجام
پرورش و ورزیدگی و رشد است و گاهی برای 
نشان دادن توان علمی و تولید نهایِی پایان یک 
 فرایند علمی است. برای ورزیدگی و بکارگیرِی 

های علمی باشد یا برای فراغت از عملِی داشته
 تحصیل و اثبات توانایی پایان دوره است.

ها را گفتیم تا بگوییم پژوهش را در سطح این
متعلمین و طالباِن علِم آغازیِن دانش نوعی دیگر 

، باید دید. برای تبیین بیشتر و بهتر سخن خویش
پای مصاحبه مکتوب معاونت پژوهش مدرسه 

نشینیم و فضای پژوهشی مدرسه و فعالیتهای می
طالِب فاضل این مدرسه را به اختصار گزارش 

 کنیم.می

 
با توجه به اقتضائات و شرایط خاص 

های پژوهشی برای برنامه سطح یک،
 این گروه از طالب چه ضرورتی دارد؟

 قش حوزه وبعد از پیروزی انقالب اسالمی و ن
روحانیت در تحقق این امر مهم، کارکرد این 
نهاد مقدس بر جامعه مخفی نمانده است و 
هرگاه بخواهیم، نظام اسالمی را به کارآمدی 

های مختلف برسانیم، الجرم مطلوب در زمینه
باید بر ارتقای نقش نهاد روحانیت و حوزه تأکید 
داشته باشیم و تعالی حوزه جز به تعالی اجزاء 

ود. شساختاری و نیروی انسانی آن محقق نمی
های امروزه، طالب دوره سطح یک حوزه

علمیه، بخش بزرگی از این نیروی انسانی 
هستند که عمدتًا از جوانان مؤمن انقالبی 

شوند و پا در جای پای جامعه انتخاب می
ا در نهند و صد البته بنیاکان صالح شیعه می
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از امکانات  مندیاختیار داشتن فرصت بهره
ها به خصوص در دوران اقتدار نظام خوب حوزه

اسالمی باید به دنبال پر کردن خألهای علمی 
و عملی موجود باشند و این جز با داشتن روحیه 
تحقیقاتی و تولید محتواهای پژوهشی تراز، 

 شود.محقق نمی
 هایبا توجه به اینکه طالب سطح یک حوزه

علوم دینی  علمیه در ابتدای راِه فراگیری
ها در راه هدِف آموزی آنهستند، اگر مسیر علم

انذار قوم باشد، باید تالش کنند که به ابزارهای 
های معنوی به انتقال صحیح علوم و اندوخته

جامعه مجهز شوند و این مهم با وجود نگاه 
شود. ها ایجاد میتحقیقی پژوهشی در آن

طالب محترم در این سطح باید تالش خود را 
های پژوهشی دو چندان برای فراگیری مهارت

 د علمی و نمایند که همین مسئله موجب رش
های آنان خواهد شد. کاربردی کردن دانش

البته مسیر پژوهش در آغاز راه کمی سخت 
ید های مسیر ترسنماید ولی نباید از سختیمی

بلکه باید توجه داشت که با آموختن 
آسان و  های پژوهشی این امر بسیارمهارت
یافتنی خواهد بود. طالب باید سعی کنند دست

های نامهبه دور از تکلیف پژوهشی که در آیین
حوزوی موجود است، به دنبال ایجاد یک نشان 
علمی برای خود باشند و این با نگاه تولید محور 
به پژوهش و نگاه اجتماعی به موضوعات 
علمی که اآلن در حال آموزش آن هستند 

کنم که طالب و ود و توصیه میشحاصل می
اساتید سطح یک، تالش کنند که موضوعات 
اطراف خود را به مسئله تبدیل کنند و در پی آن 

 حل باشند.به دنبال راه
امروزه تمام کسانی که به هر نحوی پیگیر 

توانند مین ،تثبیت و ترویج دین در جامعه هستند
چرا  ؛خود را از کار علمی و تحقیقاتی مبرا بدانند

خوب یا یک مبلغ خواهند یک که اگر می
یا در هر جای دیگری  و دنمدرس خوب باش

 باید عالمانه و ،دند به دین خدمت کننخواهمی
محققانه مسائل دین را مورد واکاوی قرار داده 

انند تو با مطالعه هدفمند و روشمند مید و نباش
 یپژوهشسیر که ما به آن به آن دست یابند 

ین دوره سطح یک بهتر  ،ذا معتقدیمل ؛گوییممی
دوره برای آشنایی با سازوکارهای پژوهشی 

ای نزد معاونت است و از این جهت اهمیت ویژه
 پژوهش دارد.

 
در نگاه شما پژوهش در سطح یک چه 

ها و الزاماتی دارد؟ مختصات و ویژگی
در حقیقت مراد شما از پژوهش در این 

 سطح چیست؟
درباره پژوهش سطح رسد که باید به نظر می

های علمیه هم نگاه آموزشی را دخیل یک حوزه
ر د آنچهکرد و هم نگاه تولیدی را. برای همین 

ایم، آموزش گذاری کردهها هدفتدوین برنامه
ساختارهای اصلی و مهارتی پژوهش در سه پایه 
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اول و اولویت دادن به ساختارهاست و در سه 
حتوا ار و می ساختتراز همپایه نهایی سطح یک، 

است یعنی باید بتوانند محتوای علمی را در 
قالب علمی ارائه دهند. بنابراین ما در دو پایه 

ایم که در جهت اول و دوم، از طالب خواسته
ه هایی که بکاربردی و عملیاتی کردن آموزش

شود، اقدام به نگارش ها داده میآن
هایی به شیوه مشخص که برایشان یادداشت

 ایم نمایند و در پایه سوم تا ششم بههتدوین کرد
ارائه مقاله علمی با شیوه مخصوص خود نمایند 

تر که البته در پایه ششم این کار، تخصصی
از طالب محترم  آنچهگیرد. پس انجام می

های پژوهشی دهی فعالیتخواهیم، جهتمی
کنونی آنان به مسئله محوری در موضوعات 

ه ست با نگاه بشان اعلمی و کتب موردمطالعه
های ها در قالبمسائل اجتماعی و ارائه آن

 متنوع پژوهشی است.
 

آیا این نوع پژوهش در امر آموزش و 
 ها نیز مؤثر خواهد بود؟تهذیب طلبه

مدارس علمیه خصوصًا در دوره سطح، باید از 
یک منظومه علمی تربیتی برخوردار باشند و 
آموزش، پژوهش و تهذیب هرکدام یکی از 

الع مهم این منظومه هستند. بدون شک، اض
های پژوهشی در روند آموزشی و تلفیق روش

یز در ها را نتربیتی، موجبات رشد و بالندگی آن
های پی خواهد داشت و عالوه بر آن با نوآوری

خواهیم علمی همراه خواهد بود. ما می
محور طالب را مطالعات روزانه و موضوع
 های علمیاولویتهدفمند کنیم و با توجه به 

 ها در جهتده برای هر پایه به آنشتعیین
 رشدشان، خدماتی ارائه دهیم.

 
کیفی پژوهِش طالب سطح  برای ارتقاء

 الله بهجتیک، شما در مدرسه آیت
 هایی دارید؟ها و طرح)ره( چه برنامه

الله با توجه به سوابق خوبی که در مدرسه آیت
بهجت)ره( در امر پژوهش وجود داشته است، 
در ابتدا ارزیابی تفصیلی از وضعیت موجود 

ها انجام دادیم. در این مرحله تمامی داشته
 شناسی الزم انجامبرآورد شد و بعد از آن آسیب

د ریزی جدیگرفت و در نهایت شروع به برنامه
ریزی را در جهت بته این برنامهنمودیم. ال

انداز و شرح وظایفی که در دوره تکمیل چشم
مسئولین سابق پژوهش مدرسه تهیه شده بود، 
با همکاری و همفکری اساتید و معاونین 

انجام دادیم و انشاء الله سعی  محترم مدرسه
 هنامیک نظامدر طی مراحل کار،  کنیم کهمی

 دوینسطح یک تطالب پژوهشی جامع برای 
شود که بیشترین همخوانی با توان و ظرفیت 

 های اول تا ششم را داشته باشد.طالب پایه
در سال جاری ابتدا با تدوین ساختار جدید و 
کارآمد برای معاونت پژوهش و بعد از 

بندی پژوهش مشخص کردن جدول زمان
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مدرسه در سال تحصیلی، نظرسنجی مکتوبی 
م که در ها انجام دادیاز طالب همه پایه

ریزی و آسیب زدایی پژوهشی خیلی برنامه
توانست به ما کمک کند. در همین زمان، 
بازوهای اجرایی معاونت پژوهش مانند 
کتابخانه و اتاق رایانه را ساماندهی مجدد کردیم 
و با کمک طالب محترمی که مسئولیت قبول 
کردند، در حال آماده کردن فضای علمی در 

 بتوانند خدمات بیشتر واین واحدها هستیم تا 
 بهتری به طالب ارائه دهند.

معاونت پژوهش برای برقراری ارتباط مؤثر با 
ها، اقدام طالب مدرسه و طرح نگاه جدید با آن

ها به برگزاری جلسه توجیهی با همه پایه
صورت جداگانه نمود و زمینه خوبی برای به

 ارتباط بهتر معاونت با طالب را فراهم کرد.
معاونت در سال جاری با مشخص کردن  برنامه

اولویت علوم پژوهشی در هر پایه آغاز شد و 
اساتیدی از مدرسه را که سابقه کار پژوهشی 
داشتند برای راهنمایی طالب در نظر گرفتیم 

ر ها دنفر از اساتید در کل پایه 22که الحمدلله 
این طرح مشارکت داده شدند. برای ساماندهی 

نگارش »نامه یوهسه شساختار پژوهشی هم 
نگارش ترجمه ویژه »و « 6تا  3مقاله طالب پایه 

نگارش یادداشت طالب پایه »و « 4طالب پایه 
صورت جداگانه تهیه شد و به طالب به« 2و  9

ول ها نیز جد. هرکدام از این فعالیتارائه گردید
ای مستقلی دارد که آماده نمره 911ارزیابی 

ت که مدرسه شده است. الزم به تذکر اس
الله بهجت)ره(، در هر سال، پژوهشگران آیت

کند که امسال برای برتر مدرسه را انتخاب می
 31هایی را در چارچوب جدول اولین بار، مزیت

ای ـ عالوه بر نمره پژوهش آنان ـ نمره
ایم که جمع بین نمرات این مشخص کرده

ها و نمره پژوهش ساالنه هر طلبه، مزیت
ها های پژوهشی آنفعالیت نشانگر میزان

خواهد بود که طالب دارای باالترین نمرات در 
عنوان طالب پژوهشی برتر مدرسه هر پایه به

 معرفی خواهند شد.
های همچنین برای آموزش پژوهش نیز جدول

آموزی پژوهش در هر پایه به همراه مهارت
ها در دو قالب کالس تئوری و ضوابط کالس

که در طول سال برگزار  کارگاه تهیه شده است
های پایین ها در پایهشوند. این کالسمی

صورت های باال عمدتًا بهبیشتر و در پایه
کارگاهی است و البته جلسات مشاوره پژوهش 

خوانی نیز برایشان بیش بینی شده و مقاله
 است.

ها، به دنبال بازیابی با برگزاری این کالس
های یههای پژوهشی حوزه علمیه در پاسنت

مختلف هستیم که طالب محترم بتوانند از 
از  اند و با استفادهعلوم مختلفی که فراگرفته

ابزار پژوهشی، تولیداتی را داشته باشند که 
ای برای خدمت بیشتر آنان در جامعه مقدمه

شود. معاونت پژوهش در نظر دارد که این 
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محصوالت پژوهشی و سایر تولیدات علمی 
اند ـ مانند رسه به وجود آمدهطالب را که در مد

خاطراتی که در مسابقه اربعین برای این 
های اند ـ را در قالبمعاونت ارسال کرده

 مختلف مانند نشریه، برشور و ... منتشر کند.
های گذشته یکی از کارهای خوبی که در سال

در مدرسه شروع شده و در حال پیگیری است، 
به  3بخش قسم اللغه است که طالب پایه 

شوند و فراگیری مکالمه عربی مشغول می
ـ یعنی زمانی که  4معاونت پژوهش، برای پایه 

ـ اقدام به برگزاری  از آموزش مکالمه فارغ شدند 
نماید و صورت فشرده میآموزش ترجمه به

، اختصاص به نگارش 4تحقیق طالب پایه 
مقاله عربی و یا ترجمه دارد که امسال، این روند 

هدفمند در قالب ترجمه یکی از  صورترا به
کتب مربوط به شهدای انقالب اسالمی 

 اختصاص دادیم.
آنچه مورد انتظار ماست این است که طالب 

های مختلف بتوانند بیشترین خدمات پایه
علمی پژوهشی را در دوره سطح یک فراگیرند 

 وری باالتری داشتههای باالتر، بهرهتا در پایه
 باشند. ان شاء الله.

 
آینده پژوهشی طالب سطح یک حوزه 

 بینید؟را چگونه می
با توجه به استعداد باالی طالب حاضر و 

های جدید، هرچقدر بتوانیم خدمات ورودی

افزاری بیشتری در اختیار افزاری و نرمسخت
ها و ها را مجهز به روشها قرار دهیم و آنآن

ها در آینده ساختارها کنیم، قطعًا هم خود آن
وانند منشأ تولیدات مؤثر علمی و عملی تمی

هایی که برای طالب باشند و هم آسیب
های باال در روند تولید علم و دانش وجود پایه

دارد، به حداقل خواهد رسید و از مزایای آن، 
حوزه علمیه و نهادهای حاکمیتی بهره خواهند 

 گرفت.
های پیِش مشکالت و نواقص و چالش

 ید؟دانروی پژوهش را چه می
ین مشکل پیش رو، فرعی بودن تر بزرگ

پژوهش در نظام آموزش حوزه و عدم نگاه تولید 
، نبود بعدازآنمحور به مسئله علم است و 

ی علمیه هاحوزهساختارهای بومی قوی در 
مختص علوم حوزوی و  هایقالببرای ارائه 

و بعد از آن  هاستآنی درونی گذار ارزشنشر و 
گی طالب سطوح هم، کم انگیزگی و کم بهره

عالی از ابزارهای تولید علم است که راه را در 
 افق پیش رویشان سخت و مشکل کرده است. 
ما اعتقاد داریم که هرچه قدر بتوانیم، طالب را 

های در دوره سطح، مجهزتر کنیم، در دوره
یدی علمی بیشتر و بهتری نصیب عابعدی، 
حوزه و انقالب اسالمی خواهد شد و  طالب،

عنوان یک باقیات الصالحات، برای همین به
 کند.ما کفایت می

 باتشکر از وقتی که در اختیار گذاشتید.
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 فهرست عناوین مقاالت پژوهشی
 

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(، از ابتدای 
ریزی پژوهشی و تاسیس، اقدام به برنامه

تولید محتوای علمی هدایت طالب در زمینه 
های مختلف نموده است. طالب پایه

اند، مقاالتی را در سطوح مختلف ارائه توانسته

 211 حدوددهند که تعداد این مقاالت به 
نشریه رویش اندیشه، برای  رسد.عنوان می

تجمیع و اطالع خوانندگان محترم، فهرست 
عناوین مقاالت تحقیقات و از منتخبی 

بر اساس موضوع علمی پژوهشی مدرسه را 
امه ، در ادو به ترتیب الفبایی مرتبط با آنها

 آورد:می

 

 ادبیات
 قرآن کریم  21ابوالفضل حاج صمد / بررسی باب تفعیل و استعماالت آن در جزء  .9
 احمد رحمانی/ بررسی عقلی نگاه کردن به پیکره زبان عربی .2
 قواعد اعالل فعل ناقص همراه با تطبیقات قرآنیاسماعیل مدانلو/ بررسی  .3
 امیر امیری خراسانی / تحلیل صرفی افعال سوره مبارکه طه .4
 امیر محمود رنجبر / تجزیه و تغییرات لفظی افعال غیر سالم سوره مبارکه هود  .3
امین احمر / بررسی دو واژه رحمن و رحیم از نظر صرفی، لغوی و تفسیری و ارتباط بین  .6

 این دو 
 مین خلج / بررسی کلمه رب در علم لغت، صرف و تفسیرا .7
 آرمین رشیدی/ تاثیر علم امام در تحلیل بالغی سخنان معصومین علیهم السالم .8
 بهنام آذین / راههای تشخیص اصل کلمات .1

 لغت از سوره مبارکه الرحمن 21حسین ابوذری / بررسی صرفی و نحوی  .91
 حسین نوروزی / تاثیر بالغت در فقاهت  .99
 نوروزی / نگاهی به مطاوعه در ابواب ثالثی حسین  .92
 رضا حاجی زاده / تحقیقی بر کتاب بدائه النحو .93
 رضا حاجی زاده / گذری بر تجزیه سوره بینه .94
 عدمی الفاظ و معانی -رضا حاجی زاده/ بررسی اصطالحات نحات حول حاالت وجودی  .93
 رضا کاووسی قافی/ تحلیل بالغی سوره کوثر .96
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 قیقی علم صرفسجاد مسیحا / بررسی تح .97
 سعید داوری/ اضافه در اصطالح نحویون .98
 سعید مسعودیان/ حقیقت معنای ثانوی در علم بالغت .91
سید امیر حسین موسوی نیا / ارزیابی کاربست عالمتهای حقیقت و مجاز در کشف  .21

 معنای موضوع له
 سید علی صحفی / معادل فارسی هیئات افعال  .29
 نهج البالغه 43بالغی نامه سید علی صحفی / معنا شناسی و بررسی  .22
 سید محمد نعمتی / بررسی اعالل  افعال در جزء اول قرآن  .23
 سیدمحمدجواد شوقی/ جایگاه صرف و نحو در تحصیل قوه اجتهاد .24
 عرفان جدیدی / درک معنای هیئت کلمات با محوریت وزن   .23
 علی محمد طاهری / تاثیر نظرات ارسطو بر علوم بالغی .26
 ای اسم فاعل و صفت مشبهه در ادبیات عربعلیرضا بامشاد / تفاوته .27
 فردین احمدی/ ماهیت حال .28
 کریم عبادی / بررسی بحث اضافه .21
 مجتبی ایرج / بررسی معنای مشارکت در ابواب مفاعله افتعال و تفاعل .31
 مجمد حسین پور علی سرای / غرض شناسی بالغی انواع توابع نحوی  .39
د ن معانی ابواب مشهور ثالثی مزیمحمد امین قربانی دستجردی / بررسی پرکاربردتری .32

 در برخی از آیات قرآن 
 سوره مائده 6محمد باقر زرین / تاثیر ادبیات در اختالف حکم شرعیه در آیه  .33
محمد جواد رسا / تحلیل شواهدی از دقت های متنی در عبارات سیوطی همگام با  .34

 حاشیه میرزا ابوطالب و در بعضی از دیگر عبارات
تی بر آراء ابن هشام حول قاعده توسع ظرف و جار و مجرور در مغنی محمد جواد رسا / دق .33

 اللبیب
 سوره نساء  949محمد جواد صحراپیما / بررسی ادبی واو پایانی آیه  .36
، «دانش صرف»محمد حسین پور علی سرای / بررسی اعالل و قواعد آن در سه کتاب  .37

 « صرف میر»و « صرف ساده»
 در مکتب بصره و کوفهمحمد رضایی/ جایگاه قیاس و سماع  .38
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محمد رضایی/ رویکردهای معناشناختی در آثار اندیشوران مسلممان با تکیه بر استعاره  .31
 های مفهومی

 محمد رضائی / خاستگاه علم بالغت در منظومه دین شناسی .41
 محمد شریفی / سیری جامع در باب افعال  .49
 لغوی معتبر محمد علی ارسطا / شیوه بیان معانی مشهور ثالثی مزید در معاجم  .42
 محمد فرجی / اغراض نعت در صحبفه سجادیه  .43
 محمد فرجی / تغییرات لفظی افعال غیر سالم سور کهف و اسراء  .44
 محمدرضا صدقی / بررسی فعل وفی .43
 محمدرضا صفری / موارد و شیوه اجرای قواعد اعالل، ادغام، و تخفیف در سوره نساء .46
 محمدرضا صفری / نگاهی دوباره به قیاس نحوی .47
 ود رضا محمودی/ تطبیق استفهام تصوری و تصدیقی بر قرآنمحم .48
 مرتضی اسماعیلی/ بررسی لغوی و اصطالحی عطف بیان و بدل و تفاوتهای لفظی آنها .41
 مرتضی یعقوبیان / بررسی نظریه سکاکی در مجاز .31
 مرتضی یعقوبیان / نقش و کارکرد حروف زائد در علم صرف .39
 النحومسلم جهانپور / تحقیق بر کتاب بدائه  .32
 نهج البالغه 39مهدی لطفی / ترجمه نامه  .33
 میثم پور احمد / بررسی تطبیقی قواعد اعالل افعال معتل سوره مائده  .34
میثم پور احمد / تحلیل بالغی استفهام در سوره انعام از منظر عالمه طباطبایی و ابن  .33

 عاشور 
 میالد حاتمی فرد/ تفاوت معنای مشارکت در باب مفاعله و تفاعل   .36
 مریم با تکیه بر نظریه عالمه طباطبایی 21ما کریمی / بررسی نحوی و بالغی آیه نی .37
 کیا / معانی ثالثی مجردهادی سیاوش .38
 ر احسنوضو و تبیین نظرات فریقین و تعیین نظیونس ساسانی / بررسی کلمه الی در آیه  .31

 منطق
 اسالمی متفکران دیدگاه از ارسطویی منطق انتقادی رحمانی / بررسی احمد .61
 للجدل المثره قواعده و داوری / الوزن سعید .69
 قضایا در کذب و صدق سید مسعود عبد اللهی/ مناط .62
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 انتخابات موضوع حول داخلی مطبوعات سیاسی علی محمد طاهری/ مغالطات .63
 مظفر مرحوم منظر از حکمت مقدمات عبادی / تبیین کریم .64
 علیه رضا امام اعتقادی احادیث در استدالل مواد بندی محمد جواد موگویی / طبقه .63

 السالم
 اسالم علیه جواد امام مناظرات در اقیسه مواد محمد سلیمی / بررسی .66
 آن حقیقی ارزش و منطق در جایگاه هادی سیاوش کیا / شعر؛ .67

 قرآن
 مباهله آیه در انفسنا فضیلت امیر امیری خراسانی / بررسی .68
 قرآن در زن انسانی خواه /جایگاه حسن امیرحسین .61
 قرآن در التفات صنعت تطبیقی آذین / بررسیبهنام  .71
 روایات و قرآن نظر از شهوت واژه حسین ابوذری / مفهوم .79
 وضو آیه در ارجلکم علیه نیا / معطوف موسوی امیرحسین سید .72
 قرآن در الهی علی اکبر موسوی نسب / آزمایش .73
 غوی و وسوس بین نسب/ رابطه موسوی اکبر علی .74
 بررسی واژه تقوی در قرآن /محمد لعل دولت آبادی .73
 حمد سوره در مقدره شبهات محمدرضا صدقی / بررسی .76
 قرآن در اسالمی اندیشه کلی طرح"شناخت محمدرضا معصوم پرست / کتاب .77
  قرآن در همسو کلمات به عنایت با حب واژه بررسی/ محمودی  رضا محمود .78

 عقائد
 قدر و قضا در دعا اسماعیل مدانلو / پایه سوم / تاثیر .71
 وهابیت و شیعه دیدگاه از توسل امیر امیری خراسانی / بررسی .81
 قرآن در خداشناسی امیر حسین حسن خواه /براهین .89
 روایت و قرآن در مودت واژه حیدر امید / بررسی .82
 روایات و قرآن در قوم واژه رضا کاووسی قافی / بررسی .83
 وجوب و امکان سید رضا حسینی / برهان .84
 لطف سید رضا حسینی / قاعده .83
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بررسی و نقد دیدگاه اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح  /سید محمد کاظم سجادی .86
 عقلی

 ستمسی در امامت مفهوم به اجتماعی سیاسی رویکرد سید مسعود عبداللهی / اهمیت .87
 حوزه مدیریت

 والیت آیه تفسیر و ولی واژه حسینی / معنای سیدرضا .88
 نظم برهان بررسی و محمدزاده / تحلیل علیرضا .81
 اسالمی زندگی سبک در توحیدی باورهای ایرجی / آثار مجتبی .11
 مجتبی ایرجی / صرفه در اعجاز .19
 الهی عدل اثبات در عقلی قبح و حسن محمد باقر زرین / نقش .12
 فدکیه خطبه در حاکمیت و والیت در محمد جواد صحراپیما / توحید .13
 تیجانی دکتر آثار در شیعه حقانیت اثبات محمد جواد عبداللهی / ادله .14
 اسالم در شیعه کتاب محمد نعمتی/ تلخیص .13
 معاد  اثبات در حکمت فطرت، عدالت، برهان محمدرضا صدقی/ بررسی .16
 شرور با الهی عدل محمدرضا محمودی / نسبت .17

 اخالق
 بیت اهل به محبت و امین خلج / زنازاده .18
 دین عالمان بر آن تاثیرات و کبر امین خلج / مفهوم .11

 روایت و قرآن دیدگاه از خداوند آرمین رشیدی / رضایت .911
 دینی سلوک در توجه رمزعلی / جایگاه جواد .919
 تبلیغ پرتو در دانیال عمران / انذار .912
 آن از رهایی چگونگی و علی اکبر موسوی نسب / غفلت .913
 رزق علیرضا بامشاد / حقیقت .914
 آیات و روایات بر آن تطبیق و استغفار شناسی علیرضا بامشاد / مفهوم .913
 علمای دگاهدی بر تکیه با زخم چشم اثبات و نفی دالیل یبررس و عبادی / تبیین کریم .916

 معاصر
 اخالق محمد جواد صحرا پیما/ فلسفه .917
 روایت و قرآن دیدگاه از اسالمی زندگی محمد جواد عبد اللهی / سبک .918
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 بیت اهل و پیامبر تربیتی محمد حسین پور علی سرای/ سیره .911
 ربه عرف فقد نفسه عرف من حدیث محمد حسین فربهی / شرح .991
 دینی های آموزه در روزی کسب محمد سلیمی / جایگاه .999
 انسان سرنوشت در دوستان محمد لعل دولت آبادی/ نقش .992
 روایت و قرآن منظر از قبر عذاب چگونگی و محمدرضا معصوم پرست / ماهیت .993
 عاشورا  زیارت در تکرار ابتدایی / اسرار محمدصادق .994
 تربیت در آن تاثیر و قرآن در فطرت لطفی / برهان مهدی .993
 الهی عدل منظر از اسالم در زن بر مرد نژاد / قوامیت احمدی میثاق .996
 هادی سیاوش کیا / عزم و اراده .997

 اصولو  فقه
 اصولی مکاتب انتخاب در نظر اختالف علت رحمانی / بررسی احمد .998
 شرط مفهوم امید / بررسی حیدر .991
 الضرر قاعده بودن حکومتی حکم زاده / اثبات عظیم رضا .921
 التعاد قافی/ حدیث کاووسی رضا .929
 عبادات در قربت مسعودیان/ قصد سعید .922
 عمل قطع حرمت قاعده بر اعمالکم التبطلوا شریفه آیه احمدی/ داللت فردین .923
 شرعی احکام استنباط در عقل شناسی علیزاده / جایگاه مجتبی .924
 صبی مسعودیان / عبادات محسن .923
 کتاب اهل نجاست یا نژاد / طهارت اسماعیل محمد .926
 روایات و آیات در موسیقی موگویی / بررسیمحمد جواد  .927
 مونث و مذکر بلوغ سن ابتدایی / اختالف محمدصادق .928
 فقیه والیت پیرو شبهات و نظرات مرتضی یعقوبیان / بررسی .921
 شرعی احکام استکشاف در آن جایگاه و عرف نژاد / حجیت احمدی میثاق .931
 فقهنیما کریمی / معنای لغوی کلمه "الصعید" و تاثیرات آن در  .939

 مهدویت
 ظهور منتظران اجتماعی و فرهنگی فردی، آرمین رشیدی / وظایف .932
 خانواده تحکیم در همسران عالقه ابراز تاثیر حامد زارع / بررسی .933
 رهبری معظم مقام نگاه در طالب سازی خود و تهذیب دانیال عمران / جایگاه .934
 رهبری معظم مقام بربیانات تاکید با راهکارها و چالشها علمی دانیال عمران / روحیه .933
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 اسالمی انقالب عمران /ماندگاری دانیال .936
 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

 شکست و پیروزی عوامل پذیری، والیت سید امیر حسین موسوی نسب / امتحان .937
 (world war Zجهانی) جنگ فیلم محمدزاده / نقد علیرضا .938
 بهجت الله آیت مدرسه 9 سطح طالب سواالت جامع موگویی / بانک جواد محمد .931
 رهبری معظم مقام بیانات بر تاکید با ساز تمدن طلبه نگرشی یهامؤلفهمحمد رضا زارع /  .941
 تبیین جایگاه منجی در مسیحیت  /محمد مهدی مفتاح .949
 طلبگی انتخاب بر آمدی محمدرضا زارع / در .942
 اسالمی تمدن حوزه در مطالعاتی زارع /سیر محمدرضا .943
 اسالمی حکومت در مسجد مهدی صالحی اصل / جایگاه .944
 رهبری معظم مقام منظر از طلبه علمی مهدی لطفی / تراز .943
 طالب تلبس نژاد /ارزیابی احمدی میثاق .946

 تاریخی
 زمان گذر در فقیه بهنام آذین / والیت .947
 بالغت توسعه و تاسیس در شیعه علمای فردین احمدی/ نقش .948

 ترجمه
 الجهاد فی خواه/ الوجیزه حسن امیرحسین .941
 المستشفی فی رشیدی/ لقاء آرمین .931
 مطلوب طلبه عمران/ زهد دانیال .939
 المستشفی فی ری/ لقاءداو  سعید .932
عربی مکالمه طاهری / ارزیابی محمد علی .933
 المستشفی فی طاهری/ لقاء محمد علی .934
 الهدی بنت کتاب زرین / ترجمه باقر محمد .933

 المستشفی فی موگویی/ لقاء جواد محمد .936
 المستشفی فی عبداللهی/ لقاء محمدجواد .937
 ای خامنه االمام منظر فی فلسطین قضیه زارع/ حل محمدرضا .938
 المستشفی فی پرست/ لقاء معصوم محمدرضا .931
 المستشفی فی محمدسلیمی/ لقاء .961
کل حسن قصه لطفی/ ترجمه مهدی .969  الباقالء قشور آ
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آسیب شناسی دوستی ُملهی و ارائه 
پیشگیری و راهکارهایی جهت 

  درمان آن
 

 5قضاییمرتضی االسالم ت حج
 2امیرمحمود رنجبر

 

 :چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی و آسیب شناسی 
دوستی ملهی و ارائه راهکارهایی جهت درمان 
و پیش گیری از آن بود. دوستی ملهی نوعی 
رابطه افراطی است که عوارضی چون وابستگی 

ا که از آنج عاطفی و افسردگی را به دنبال دارد.
این رابطه، در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، 
شایع است و آسیب های زیادی بر روح و روان 
نوجوانان مبتالء برجای می گذارد با نگارش این 
پژوهش، اوال این دوستی را معرفی و ریشه یابی 
کردیم سپس به بیان راهکارهایی جهت درمان و 

 ر اینپیش گیری از آن پرداختیم. روش ما د
پژوهش مطالعه منابع مرتبط، مصاحبه با افراد 
مبتال به دوستی ملهی و همچنین مصاحبه با 

 روانشناسان و دغدغه مندانی که در این زمینه
                                                             

 . استاد عقاید در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره( 5
مدرسه  9318. طلبه پایه سوم و پژوهشگر برتر سال  2

 علمیه آیت الله بهجت)ره(

فعالیت هایی انجام دادند، بود. نتایج این 
پژوهش نشان داد که این رابطه، یکی از 
اختالالت نوجوانی و حتی اوایل جوانی است. 
یافته های حاصل از این پژوهش ثابت کرد که 
گاه  تقویت اراده، تربیت صحیح خانوادگی و آ
سازی نوجوانان می تواند موارد ابتالء به این 

د و درمان آن نیز، بدون اختالل را کاهش ده
قطع کامل ظاهری و تقویت بعد مذهبی فرد 

 امکان پذیر نیست. 
محبت، دوستی، دوستی ُملهی،  : کلید واژه 

 وابستگی عاطفی
 

 مقدمه
دوستی مسئله ای مهم و تاثیر گذار در زندگی 
هر انسانی است و چه بسا دامنه این تاثیر تا 

روز زندگی اخروی او هم کشیده شود و در 
ت   َلْیَتِني َلْم  یا َوْیَلتی»قیامت با ندای 

َ
ِخْذ ُفالنًا أ

، از دوستی و دوستان، اظهار حسرت 7«َخِلیالً 
کند. محبت و میزان محبت ورزی در دوستی، 

ند توایکی از معیارهای مهم دوستی است و می
دوستی را تعالی بخشد. اما همین معیار اگر به 

روز زمینه ساز ب درستی رعایت نشود، می تواند

 .28. فرقان، 7
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حسرت دنیا و آخرت باشد. زیاده روی در محبت 
به دوست، از مصادیق همین رعایت نشدن 
هاست و از دیرباز مورد توجه مربیان و دغدغه 
مندان عرصه تعلیم و تربیت بوده تا جایی که بر 

 آن نامی هم نهاده اند، دوستی افراطی! 
بزرگی می گفت: دوستی افراطی، دوستان را 

ه به لیلی و مجنون می کند و این شباهت شبی
آغاز ماجراست. محبت افراطی، آدمی را وابسته 
می کند و وابستگی خود منشاء بسیاری درد 
هاست و کم نیستند نوجوانانی که در گرداب 
این عشق نابخردانه، گرفتار می شوند. دغدغه 
این افراد و درد هایشان بود که نگارنده را 

 سی و آسیب شناسی اینبرانگیخت تا با برر 
دوستی، راهکاری شایسته جهت رهایی آنها از 

 این عشق نابجا ارائه دهد.
البته می توان نامی پرمغز تر بر این دوستی 
گذاشت و آن دوستی ملهی است. جهت این 
نام گذاری هم نگرش دینی نگارنده به مسئله 
است و خرده ای بر آن نیست چرا که تفاوت در 

ی. دوستی ملهی با وجود اسم است نه مسم
شیوع زیاد در سنین نوجوانی و اوایل جوانی، اما 
آنچنان که باید مورد توجه نویسندگان و 
پژوهشگران قرار نگرفته است و فقدان منبع 
مکتوب، یکی از مشالت بر سر راه این پژوهش 

                                                             
. ناگفته نماند که این محبت ممکن است در ادامه  5

تبدیل به عشق شهوانی شود و متاسفانه در بسیاری از 

است. اما با این وجود، دغدغه مندانی در حوزه 
ه این زمین و دانشگاه تامالت و مکتوباتی در

 داشته اند که بن مایه این پژوهش خواهد بود. 
 که دهدمیبررسی های صورت گرفته نشان 

اکثر متخصصان عرصه تربیت این نوع از 
دوستی را یکی از اختالالت دوره نوجوانی و 
اوایل جوانی می دانند اما در ریشه بوجود آمدن 
و روش درمان آن اختالف نظرهایی وجود دارد. 

پیش رو سعی دارد به این پرسش ها پژوهش 
 پاسخ دهد؛

گیری دوستی ملهی های شکلریشه .9
 چیست؟

 های ناشی از دوستی ملهی چیست؟آسیب .2
چه راهکارهایی جهت درمان و پیش گیری  .3

 از این اختالل وجود دارد؟
 دوستی ُملهی؛ چیستی، چرایی و

 هاآسیب
دوستی ملهی نوعی از دوستی است که محبت 

 5از نوع محبت مجازی نفسانیموجود در آن 
ُملهی می باشد. در این دوستی، نوع رابطه از 
حد دوستی و دلبستگی فراتر رفته و به شیدایی 
و وابستگی می رسد. این نوع از دوستی از 
دیدگاه ائمه نیز مذموم بوده و آن ستارگان 

موارد، به دلیل عدم رعایت موازین شرعی روابط عاطفی 
 تبدیل به روابط شهوانی شده است.
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هدایت، پیروان خویش را به رعایت حد اعتدال 
 .کرده انددر محبت نسبت به دوست سفارش 

َك » امام علی)ع( می فرمایند: فًا، َکلَ  اَل َیُکْن ُحبُّ
ْبِغْض 

َ
ْحِبْب َحِبیَبَك َهْونًا َما، َو أ

َ
َو اَل ُبْغُضَك َتَلفًا، أ
  5«َبِغیَضَك َهْونًا َما.

ترجمه: دوستی ات، در حد شیدایی نباشد و 
دشمنی ات مایه هالکت نباشد. دوستت را به 

شمنت را به اندازه دشمن اندازه دوست بدار و د
 بدار.

 چرایی تعبیر ُملهی
اسم فاعل از « ل ه و»ُملهی در لغت از ریشه 

باب ِافعال به معنای غافل کننده است و زمانی 
بکار می رود که چیزی موجب غفلت انسان از 

 2چیز دیگری شود و او را مشغول به خود کند.
بطور مثال زمانیکه در زبان عربی گفته می 

 الّتلفاُز التالمیَذ عن الدراسة" یعنی شود: "ُیْلِهي
تلویزیون دانش آموزان را به خود مشغول و از 

همچنین خداوند  7درس خواندن غافل کرد.
 متعال می فرماید:

ِه  ِرجاٌل ال ُتْلِهیِهْم »    9«ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذْکِر الل 
ترجمه: مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها 

 را از یاد خدا غافل نمی کند.

                                                             
 713مالی، ص. األ 5
 293ص 3. معجم مقائیس اللغه، ج 2
 611. معجم االفعال المتداوله، ص 7
 .37. نور،  9

در این آیه شریفه خداوند از مردانی یاد می کند 
که خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. 
در واقع تجاره و بیع اینجا ملهی نیست و 

تواند این مردان را از یاد خدا غافل و به نمی
ل کند. بنابراین اگر ما از این نوع تجارت مشغو 

دوستی تعبیر به ُملهی کردیم، ریشه در غفلت 
نهفته در این دوستی دارد. در واقع دوستی 
ُملهی زمانی پدید می آید که شدت محبت به 
دوست، موجب غفلت انسان از یاد خدا شود و 

 انسان را مشغول به دوست خود سازد. 
 ی دوستی ُملهیهاشاخصه

هی، رابطه ای است که در ظاهر امر دوستی مل
اما شدت محبت  1شبیه به دیگر دوستی هاست

بین طرفین موجب پیدایش وابستگی عاطفی 
عمیق شده و این وابستگی چنان زندگی فرد را 
تحت تاثیر قرار داده که به هیچ عنوان، دوری 

ای هقراریدوست را نمی تواند تحمل کند. بی
فرد در اثر دوری از دوست واکنشی است به نبود 
محبوب و ریشه در صفات نفسانی انسان دارد 

. شایان ذکر است که طرفین دوستی ملهی، محدود  1
به همساالن نبوده و ممکن است بین غیر همساالن 
مانند استاد و شاگرد و حتی بین اعضای یک خانواده 

 اتفاق بیفتد.
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چرا که در علم اخالق، عامل پیدایش رفتارها، 
 5همان صفات انسان است.

هی ی دوستی ملهاشاخصهبنابراین در بررسی 
جنبه های درونی اهمیت بیشتری دارند و ابتدا 

فرد در دوستی درونی  هایویژگیبه بررسی 
ملهی می پردازیم چون مبدا پیدایش رفتارهای 
بیرونی هستند. همچنین ناگفته نماند که این 

، بر اثر دوستی ملهی بوجود آمده و هاشاخصه
 نتیجه آن می باشد. 

 ی درونیهاشاخصه
 الف( وابستگی عاطفی

بدون شک مهم ترین شاخصه درونی دوستی 
است که در  2ملهی، وابستگی عاطفی

 7روانشناسی به آن اختالل شخصیت وابسته
هم می گویند. البته وابستگی های انسان، 
منحصر در وابستگی عاطفی نیست و وابستگی 
های اجتماعی و ابزاری را هم شامل می شود 
اما نوع وابستگی موجود در دوستی ملهی از 
نوع عاطفی است گرچه ممکن است از بستر 
اجتماعی هم بوجود آمده باشد. اساس هر نوع 

 اوست. وابستگی در انسان، نیازهای

                                                             
. عوامل و مراحل تکون اخالقی در اسالم، معرفت  5

 36-91، صص 9اخالقی، ش
2   . Emotional attachment 
3  . Dependent personality disorder 

فردی که وابستگی عاطفی دارد هنگامی که در 
انتهای یک رابطه صمیمانه با خطر تنهایی 
مواجه می شود، احساس شدید وحشت زدگی، 

و در واقع وابستگی  9ترس و درماندگی می کند
ناایمن به شمار  1عاطفی نوعی از دلبستگی

رود، دلبستگی هم عبارت است از رابطه می
صی با شخص دیگر عاطفی پایدار که شخ

  7برقرار می کند.
بنابراین دلبستگی به تنهایی اختالل محسوب 
نمی شود بلکه امری کامال طبیعی و غریزی 
است اما اگر دلبستگی تبدیل به وابستگی 
عاطفی شود آنگاه فرد در رسیدن به خوداتکایی 
یا استقالل شخصی ناتوان می شود. در فرآیند 

ازمند شدیدا نیوابستگی عاطفی، فرد وابسته 
رابطه به دوست می شود در حالی که تا قبل از 
آن، هیچ احساس نیازی به او نداشته. در واقع 
نوعی نیاز سازی کاذب در طول این فرآیند رخ 

که فرد را مجبور به رابطه با دوست می  دهدمی
 کند.

 ب( افسردگی 

. اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در درمان  9
یک مورد اختالل شخصیت وابسته، مطالعات 

 21روانشناسی بالینی، ش
5  . Attachment 

 969. روانشناسی رشد، ص 7
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بارز دوستی ُملهی،  هایویژگییکی دیگر از 
افراد وابسته عاطفی  موجود در 5افسردگی

است. افسردگی حالت روانی ناخوشی است که 
با دل زدگی، نا امیدی و خستگی پذیری 
مشخص می شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی 

افسردگی عموما  2.کم و بیش شدید همراه است
همراه با حالت غم و اندوه شدید و اضطراب 

 فراوان است.
 ی بیرونیهاشاخصه 

ی بیرونی دوستی ملهی مجموعه هاشاخصه
ای از عالئم اند که اکثر اوقات می توانند، این 
نوع از دوستی را از بقیه انواع دوستی جدا کنند. 
به عقیده برخی صاحب نظران، این عالئم و 
نشانه ها، نشأت گرفته از همان وابستگی 
عاطفی است که ویژگی اصلی این نوع از 

 دوستی است. 
قطعی نیستند و نمی توان البته این عالئم 

صرف وجود آنها، تشخیص به دوستی ملهی 
داد اما بیشتر اوقات دوستی های ملهی همراه 
با چنین عالئمی هستند. از طرفی برای 
تشخیص دوستی ملهی، نیازی به وجود تمام 
این عالئم نیست و ما در اینجا به ذکر عالئم 

 غالبی اکتفا می کنیم؛
است) دوستشان را خودخواهانه و تعصبی  .9

 فقط برای خودشان می خواهند(.
                                                             

1  . Depression 

کارهای مخفیانه و دور از چشم دیگران زیاد  .2
 می شود.

 دوری از یکدیگر بسیار اذیت کننده است. .3
کارهای مباح که باعث ارتباط فیزیکی می  .4

 شود، زیاد می شود.
نوع ادبیات گفت و گو با یکدیگر به شدت  .3

 عاطفی است.
دیگر برای یکخصوصی ترین مسائل را نیز  .6

 بیان می کنند.
مکرر و کودکانه رخ های آشتیقهر و  .7

 .دهدمی
 از زبان الهیان هاشاخصهشواهدی بر 

در این بخش، به بیان تجربیات از زبان 
شاهدانی می پردازیم که خود درگیر دوستی 
ملهی بوده اند و عواقب و اثرات آن را با تمام 

د، افراوجود چشیده اند. اهمیت تجربیات این 
نه فقط از جهت اثبات آنچه در بخش های قبل 
گفته شد است بلکه شاهد خوبی بر اهمیت 
فراوان طرح بحث و پژوهش در مورد دوستی 
ملهی است. تجربیاتی که در ادامه تقدیم 
خوانندگان محترم خواهد شد، همگی حاصل 
مصاحبه های متعدد نگارنده با الهیان به مدت 

ما در محیط های هفت سال می باشد و تما
 آموزشی پسرانه رخ داده است.

 

 279، ص9. مرضی تحولی، ج 2
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 الهی اول
من از کودکی یاد گرفته بودم که آدم مستقلی 
باشم. این استقالل اجازه نمی داد که به کسی 
وابسته شوم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 
بعد از آشنایی، حس کردم این آدم با بقیه فرق 

ه مرا بدارد. جذبه ای داشت که به طرز عجیبی 
. به تدریج توانستیم کشیدمیسمت خود 

تر رفاقتمان را شروع کنیم و روز به روز صمیمی
ای صمیمی شده بودیم که حتی شویم. به اندازه

خصوصی ترین مسائل را هم به یکدیگر 
 گفتیم . می

من از بودن با او لذت می بردم و نبودنش نیز 
آزارم می داد. یادم هست نتوانسته بودیم یک 

چار ای دای هم دیگر را ببینیم، به اندازههفته 
فشار روحی شده بودم که کارم به تشنج و غش 
کشید! بعد از تشنج بود که متوجه شدم تا چه 
اندازه روح و روانم را وابسته به دیگری کردم. 
سعی می کردم تا بتوانم خود را از او جدا کنم اما 
هر چه سعی می کردم قضیه بدتر می شد. 

ش را بخواهید من در حقیقت نمی خواستم راست
از او دل بکنم اما چاره ای هم نداشتم. زندگی 
برایم جهنم شده بود. از طرفی می دانستم این 
رفاقت و وابستگی مرا نابود خواهد کرد و از 

                                                             
ست مذهبی توان . این فرد پس از مدتی، با کمک یک مشاور 5

 از وابستگی نجات پبدا کند.

طرفی هم نمی خواستم کسی را که به زعم 
 .5خودم تنها مایه آرامش ام بود از دست بدهم

 الهی دوم
و جواب ساده شروع شد. سؤال  رفاقتمان با یک

وقتی رفتار و منش او را دیدم انگار گمشده ام را 
پیدا کرده بودم. دلم نمی خواست اگر رفاقتی 
شروع کردم، رفاقت خدایی نباشد بنابراین سعی 
کردم رفاقتمان رنگ و بوی خدایی داشته 

ادم فرستاوایل رفاقت برایش حدیث می 2.باشد
وانستم از شهدا و رفاقت هایشان مثال و تا می ت

می آوردم. این مثال ها باعث شد تا هم خودم و 
هم او اطمینان کاملی نسبت به درست بودن 
راهمان پیدا کنیم. این اطمینان البته زیاد طول 

چون با ظاهر شدن نشانه های  نکشید
وابستگی متوجه شدم که یک جای کار 

 ز وابستگیاطالعی ا لنگد. البته آن زمانمی
دانستم که چیست. فقط احساس نداشتم و نمی

کردم که از یک جا به بعد دیگر نمی توانم از او 
جدا شوم. این احساس تا مدتی برایم مبهم بود 
یعنی نمی دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن 

 است.
شد. این می ام به او بیشترروز به روز عالقه

عالقه تا حدی پیش رفت که حتی صدایش هم 
بود و وقتی با من حرف برایم سحرانگیز شده 

. همانطور که می بینید گاهی دوستی های ملهی با  2
 نیت دوستی خدایی شروع می شود.
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توانستم از جایم تکان بخورم. یادم می زد، نمی
نمی رود که یکبار با من قهر کرده بود و من در 
طول مدت قهر لحظه ای نبود که به فکر او 
نباشم. هنگام غذا هنگام درس هنگام نماز و... 

ی هنگام خواب! قبل از خواب فکر و خیال حت
او نمی گذاشت که راحت بخوابم وقتی هم که 

 می خوابیدم خواب او را می دیدم. 
ای زندگی برایم جهنم شده بود ولی چاره

نداشتم. کل زندگی ام را به بود و نبود یک نفر 
گره زده بودم و این جهنم سزای همان گره زدن  

کردیم و دوباره بود. باالخره با هم آشتی 
رفاقتمان شروع شد. فهمیدم او هم به من 
وابسته شده و نتوانسته قهر را ادامه دهد. البته 
او وانمود نمی کرد که وابسته شده است. سعی 
می کرد با عناوینی مثل درس و کالس و حتی 

و او  رفاقت شهدایی، ادامه دهد. اما من
م های است برای با دانستیم که اینها بهانهمی

 !5بودنمان نه چیز دیگری

                                                             
. این فرد تحت درمان داوطلبانه قرار گرفت و پس از  5

 گذشت چند ماه به بهبودی نسبی دست پیدا کرد.
. ناگفته نماند که روانشناسان برخالف علمای اخالق  2

و دانشمندان علوم تربیتی، دوستی ملهی را به تنهایی 
آسیب زا نمی دانند بلکه معتقدند در صورتی این نوع از 
دوستی اختالل محسوب می شود که فرد در آن یا دچار 
رنج شخصی شود و یا از نقص عملکرد رنج 

ده دکتر مظاهری رئیس دانشکببرد.)مصاحبه نگارنده با 
 روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران(

 ریشه یابی ایجاد و استمرار دوستی ملهی
برای شناخت کامل و دقیق هر پدیده ای، 
ناگزیر از بررسی ریشه های آن هستیم و 
دوستی ملهی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
در گفتارهای پیشین اشاره شد که ریشه ی 
ایجاد اصل دوستی، نیازمندی انسان است و 

انی بنابر فطرت خویش با دیگران رابطه هر انس
دوستی برقرار می کند. اما در مورد دوستی 
ملهی نمی توان چنین پنداشت که فطرت هر 
انسانی نیاز به برقراری چنین رابطه ای)دوستی 
ملهی( دارد. چرا که علمای اخالق، اساتید 

این نوع از دوستی را  2علوم تربیتی و روانشناسی
فطرت انسان و خالف فرآیند آسیب زا، خالف 

فرآیند وابستگی در  7صحیح تربیتی می دانند.
دوستی ملهی، همراه با نوعی نیاز سازی کاذب 
صورت می گیرد. این نیاز سازی کاذب که در 
طول فرآیند وابستگی تبدیل به یک نیاز 
حقیقی) مانند نیاز به غذا و اکسیژن( می شود 

. بسیاری از علمای اخالق حوزه همچون مرحوم  7
آیت الله سعادت پرور)ره(، مجاهدی )زیدعزه(، 
پناهنده)زیدعزه( معصومی )زیدعزه( و همچنین 
دانشمندان علوم تربیتی مانند حجج اسالم آقایان 

اد و اخوی، دوستی ملهی را قائمی، عالم زاده، پاک نه
یکی از آفات دوران نوجوانی و جوانی دانسته 

 اند.)مصاحبه نگارنده(
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طه ای عامل اصلی ایجاد و ادامه چنین راب
است. در برخی الهیان این نیاز، ممکن است 
نیازی مانند ازدواج باشد که در یک فرآیند 

رای بتباه تبدیل به رابطه دوستی شده. اش
بررسی کامل دوستی ملهی باید ریشه ی این 

 نیازسازی را پیدا کرد.
های این نیازسازی از دیدگاه علم ریشه

 و انشناسی و علوم تربیتی مختلف استرو 
یشتر مربوط به مسائل روحی و روانی است اما ب

در بسیاری از موارد، ریشه های جسمی نیز در 
البته ما  5.ایجاد دوستی ملهی بی تاثیر نیست

در پس از پرداختن به ریشه ها، به عوامل و 
زمینه های بستر ساز دوستی ملهی هم اشاره 

 خواهیم کرد.
 ریشه های ایجاد دوستی ملهی

 تربیت خانوادگیالف(کودکی و 
بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم 
تربیتی، ریشه ی نیازسازی صورت گرفته در 
دوستی ملهی را به دوران کودکی و تربیت 
خانوادگی فرد الهی باز می گردانند و معتقدند 
که اگر تربیت صحیح در دوران کودکی صورت 
گیرد، فرد در نوجوانی با مشکل کمتری روبرو 

                                                             
. البته بنظر می رسد که ریشه اصلی دوستی ملهی به  5

مسائل روحی و روانی برگردد و مسائل جسمی فقط در 
 حد عوامل بستر ساز ظهور و بروز داشته باشند.

 273. دنیای نوجوانی، ص 2

شناسان بطور مثال عده ای از روان 2.می شود
کودکی دچار  معتقدند فرد الهی، چون در

کمبود محبت از طرف خانواده خود بوده، این 
کمبود باعث تخریب اعتماد به نفس کودک 
شده و اعتماد به نفس پایین همانطور که در 
ادامه هم به آن اشاره خواهد شد، یکی از 

از عوامل ایجاد وابستگی است. عده ای 
دانشمندان علوم تربیتی نیز فرآیند اشتباه 
تربیتی والدین در کودکی را عامل چنین 
نیازسازی کاذبی می دانند و معتقدند اگر والدین 
خصوصا مادر، در فرآیند تربیتی، فرزند را از 
فرصت مسئولیت پذیری و تحمل سختی ها 

، فرزندشان هنگام استقرار در 7محروم کنند
) دانشگاه، حوزه علمیه، محیطی غیر از خانه

مدارس شبانه روزی و...( نمی تواند به استقالل 
اجتماعی برسد و به دنبال جایگزین برای پدر و 
مادر خویش است. این فرد در خانه خویش 

پذیری و عدم اتکای نتوانسته مسئولیت
همیشگی به پدر و مادر را تمرین کند و به شدت 

به دور  فضایی وابسته به والدین بوده و اکنون در
از والدین، احساس کمبود کرده و در صدد رفع 

. یکی از اصول حاکم بر تربیت فرزند اعمال سیاست  7
 های حمایتی اما به دور از وابسته بار آوردن اوست.

 (279)دنیای نوجوانی ص
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وابستگی خود به والدین، نیاز پیشین خود به 
 5آنها را تبدیل به نیاز به دوست می کند. 

این جایگزین سازی امری خطرناک است چرا 
که چارچوب های رابطه با والدین متفاوت از 
رابطه دوستی است و اگر کسی نیاز به والدین 

با دوست خود برطرف کند ممکن است  را
 2.بسیاری از این چارچوب ها را رعایت نکند

بنابراین نمی توان از گذشته فرد به عنوان یکی 
از ریشه های دوستی ملهی چشم پوشی کرد و 
همانطور که در ادامه خواهید دید، بقیه موارد 
نیز مستقیم یا غیر مستقیم ریشه در کودکی فرد 

 و به بیانی دیگر، تربیت والدین بر می گردد.
 ب(شخصیت افراد

ر وان افراد را داز دیدگاه روانشناسی امروز، می ت
تیپ های مختلف شخصیتی قرار داد و حتی 
برخی رفتارها و تصمیم های آنان را پیش بینی 

یکی از بهترین  7برگریز-کرد. تیپ شناسی مایرز
تیپ شناسی های شخصیتی در جهان است 

تیپ شخصیتی تقسیم می  96که افراد را به 

                                                             
. در صورتیکه اساسا نیاز به والدین با نیاز به دوست دو  5

نیاز متفاوت است و اگر هر کدام جای دیگری قرار 
 .بگیرد، انسان دچار اختالل در روابط می شود

. بطور مثال یکی از این چارچوب ها در رابطه دوستی  2
اعتماد مطلق است که از آن نهی شده اما در رابطه فرزند 

 با والدین چنین چیزی نهی نشده.
3. MBTI 

مورد بررسی در این  9مؤلفهکند. در میان چهار 
سوم بررسی نحوه تصمیم  مؤلفهشناسی، تیپ 

گیری افراد است که به دو نوع احساسی و 
 فکری تقسیم بندی می شود. 

با توجه به این تقسیم بندی می توان دریافت که 
افراد احساسی بیشتر در معرض روابطی چون 
دوستی ملهی هستند چرا که این افراد عموما 
 به هنگام تصمیم گیری و قضاوت، احساساتی

شده و به عاقبت و سرانجام کار را نگاه نمی 
افراد احساسی بیشتر محبت می کنند و  1.کنند

از طرفی بیشتر تمایل به محبت شدن دارند و 
این امر موجب می شود تا در روابط خود اولویت 

 را به میزان احساسات بدهند. 
ی تواند ریشهی مهم دیگری که میمؤلفه
ه میزان اعتماد بوابستگی شود، گیری شکل
در تیپ شناسی  مؤلفهاست که این  7نفس

نمایش داده می Q2 به شکل  3شخصیتی کتل
تا  9که به صورت عددی از  مؤلفهشود. در این 

درجه بندی شده، هر اندازه نمره فرد کمتر  91

. 3. حسی/شهودی 2. برونگرا/درونگرا  9. 9
 . منعطف/با ساختار4احساسی/فکری 

. وجه مشترک این شخصیت ها عالوه بر احساسی  1
ودن، شهودی بودن دریافت اطالعاتشان است و در ب

علم روانشناسی به این شخصیت ها اصطالحا 
 "دیپلمات" می گویند.

6  . Self -Reliance 
7.Cattel 16PF  
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باشد، شخصیت او به سمت وابستگی میل می 
کند و هر اندازه نمره فرد بیشتر باشد شخصیت 

 اش به سمت استقالل میل دارد. 
اعتماد به نفس پایین و در موارد شدیدتر، عدم 

( زمینه ساز 9اعتماد به نفس) با نمره نزدیک به 
بروز وابستگی های احساسی در افراد است. 

ه ب خود همیشه متکی اینگونه افراد در زندگی
توانند به استقالل دیگری هستند و نمی

شخصیتی دست پیدا کنند. عموما دچار 
اضطراب و تشویش روحی هستند و از دست 
دادن دیگران برایشان بسیار سخت است چرا 

 که خود را متکی بر آنها تعریف می کنند. 
از طرفی این افراد چون به دنبال پر کردن خالء 

شخصیت خود به خاطر اعتماد  های موجود در
به نفس پایین هستند، اغلب اوقات نسبت به 
دیگران دچار توهم شده و از آنها شخصیتی 
منجی گونه در ذهن خود می سازند. همچنین 
شایان ذکر است که ضعف اراده نیز در 

مهمی در ایجاد چنین  مؤلفهشخصیت افراد، 
 رابطه ای است.

نیست که تمام ذکر این موارد به معنای این  
ستی ی درگیر دوهایویژگیها با چنین یتشخص

                                                             
. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم و المسلمین  5

مجاهدی)زید عزه( از اساتید اخالق حوزه علمیه. ایشان 
 از استادشان مرحوم آیتریشه ی ضعف ایمان را به نقل 

 الله سعادت پرور)ره( نقل کردند.

ملهی می شوند بلکه این موارد می تواند 
این نوع از دوستی در گیری شکلهای ریشه

الهیان باشد و به بیانی دیگر امکان وقوع 
 دوستی ملهی در بین چنین افرادی باالست.

 ج(ضعف ایمان
برخی علمای اخالق و عرفای اسالمی، ریشه 

را،  دوستی ملهی و وابستگیگیری شکلصلی ا
از دیدگاه دین،  5 ضعف ایمان افراد می دانند.

و  2ریشه تمام گناهان، دلبستگی به دنیا است
از آنجا که دلبستگی به دنیا از عوارض ضعف 

بنابراین  7ایمان و بی توجه به پروردگار است،
ها از جمله غفلت حاصل از ریشه تمام غفلت

وابستگی در دوستی ملهی را می توان ضعف 
 ایمان دانست. 

صاحبان این دیدگاه به دنبال نفی ریشه های 
دیگر نیستند اما معتقدند ضعف ایمان خود به 
تنهایی می تواند ریشه وابستگی در دوستی 
ملهی باشد. ضعف ایمان را می توان ثمره 

یر نگارنده از دوستی ملهی هم دانست و تعب
دوستی افراطی به ملهی در همین راستا تفسیر 
می شود. در واقع ضعف ایمان، هم سبب 
وابستگی می شود و هم ثمره وابستگی به غیر 

ُس ُکلِّ َخِطیَئٍة ُحُب » . امام صادق)ع(:  2
ْ
ْنَیا. َرأ « الدُّ

 ( 393ص 2)اصول کافی، ج
مهما ضعف اإلیمان ضعف حّب الّله تعالی و قوي .  7

 (217، ص7، جش9376فیض کاشانی، حّب الّدنیا. )
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ف ایمان است. البته ذکر این نکته عخدا، ض
ضروری است که ضعف ایمان، معیاری قابل 
ارزیابی نیست و ثمره ریشه دانستن آن در فرآیند 

 شخص خواهد شد.درمان م
 های بسترساز در دوستی ملهی مؤلفه

یی می پردازیم که نمی هامؤلفهدر این بخش به 
توان آنها را عاملی مستقل جهت ایجاد و 
استمرار دوستی ملهی دانست بلکه این موارد 

این دوستی و خصوصا گیری شکلدر فرآیند 
وابستگی، نقش سرعت بخشیدن و بستر سازی 

عوامل گرچه به اندازه ریشه ها،  دارند. نقش این
نیست اما غفلت از آنها می تواند عالوه بر تسریع 
در وابستگی، فرآیند درمان را هم به تاخیر 

 بیاندازد.
 های مکانی مؤلفهالف(

 در آن بصورت شبانهمکان هایی که روابط افراد 
شود مانند مدارس شبانه روزی تعریف می

روزی، حوزه های علمیه و حتی دوره های 
طوالنی مدت. در این گونه مکان ها بسبب 

ساعته، میزان ارتباط افراد بطور 24وجود روابط
طبیعی زیاد می شود و این افزایش ارتباط می 

وستی دگیری شکلتواند بستر مناسبی جهت 
 5.ملهی باشد

                                                             
. شایان ذکر است که اجتناب از این گونه مکان ها  5

گاهی  ممکن نیست و ذکر این موارد صرفا به جهت آ

 های زمانی مؤلفهب(
 یهاشاخصهه قبال نیز در بخش همانطور ک

بیرونی دوستی ملهی گفته شد، قریب به اتفاق 
دوستی های ملهی در بازه انتهای نوجوانی و 

چرا که اساسا یکی از  دهدمیاوایل جوانی رخ 
وز عشق)محبت این دوران بر  هایویژگی

 2شدید( در افراد است.
از سوی خداوند جهت ای ودیعهبروز این عشق 

انسان برای امر ازدواج است اما آمادگی 
متاسفانه این عشق بجای قرار گرفتن در بستر 

ی دوستی استفاده ازدواج است، در رابطه
شود. استفاده از چنین محبتی در یک رابطه می

های روحی و عاطفی دوستانه عالوه بر آسیب
های رفتاری در تواند منجر به ناهنجاریمی

سته این شایزمینه مسائل جنسی شود. بنابر 
است افراد در این بازه سنی نسبت به خطرات و 

گاهی یابند.آسیب  های احتمالی آ
همچنین برخی موقعیت های زمانی نیز 

توانند سرعت زیادی به فرآیند دوستی ملهی می
ببخشند. بطور مثال بیشتر افراد پس از شکست 
های روحی و دوری از خانواده، دچار خالء 

خالء عاطفی می تواند  عاطفی می شوند و این

متولیان امر نسبت به مکان تحت تربیت و بستر بودن 
 آن برای ایجاد مصادیق دوستی ملهی است.

 83. دنیای نوجوانی ص 2
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گی و وابستگیری شکلبستر مناسبی برای 
 دوستی ملهی باشد.

 های جسمی مؤلفهج(
جسمی، به های بیماریبرخی اختالالت و 

خاطر ایجاد اضطراب و استرس در وجود افراد 
ملهی  دوستیگیری شکلمی توانند زمینه ساز 

باشند. اختالالت هورمونی و گوارشی، پرکاری 
هیپوفیز و غده فوق کلیوی و همچنین غده 

فشار خون باال می توانند با ایجاد و افزایش 
استرس در افراد، آثار مخربی بر روح و روان آنها 

 داشته باشند.
 آسیب شناسی دوستی ملهی

و  هاشاخصهپس از معرفی دوستی ملهی، بیان 
همچنین ریشه یابی علل و عوامل آن الزم است 

شنا شده و از خطرات های آن آتا با آسیب
گاهی یابیم. در بخش های پیشین  وابستگی آ
اشاره شد که وابستگی و افسردگی از مهم ترین 

ی دوستی ملهی است و در این هاشاخصه
بخش نیز باید به این دو شاخصه مهم بعنوان 

های دوستی ملهی اشاره کرد. وابستگی آسیب
و افسردگی منشاء آسیب های بسیاری هستند 

 رت تیتر وار به آن اشاره می کنیم.که بصو
 پیامدهای وابستگی عاطفی

فرد وابسته از نظر انگیزشی بدون وجود  .9
دوست خود نمی تواند انگیزه فعالیت های 

 خود را بوجود آورد.

فرد وابسته از نظر کاری، عموما احساس  .2
ناتوانی می کند چون پذیرفته که زندگی او 

 به دوستش وابسته است.
از نظر عاطفی هم دچار فرد وابسته  .3

تشویش و اضطراب است چون دائما نگران 
از دست دادن منبع حمایت عاطفی 

 خود)همان دوستش( است.
فرد وابسته چون دائما در وحشت از دست  .4

دادن دیگری است، در نوع رابطه باج 
تا وی را راضی نگه دارد  دهدمیعاطفی 

 حتی اگر از او تنفر هم داشته باشند.
 پیامد های نقص عملکرد 

افراِد درگیِر دوستی ملهی بخاطر ضعف اعتماد 
به نفس و همچنین احساس ترس از قطع 
رابطه، نمی توانند عملکرد خوبی در حوزه 
فعالیتشان داشته باشند و از آنجا که عموم 
الهیان در بازه نوجوانی و اوایل جوانی هستند، 

ثیر ابنابراین فعالیت های آموزشی آنها تحت ت
قرار گرفته و دچار افت درسی می شوند و افت 
درسی هم مشکالت بزرگتری همچون 
عصبانیت، پرخاشگری و احساس طردشدگی از 
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این  5.خانواده و گروه همساالن را به دنبال دارد
نقص عملکرد منحصر در فعالیت های 
آموزشی نیست و تمام زمینه های مورد اعتنا 

، خانوادگی و فرد از جمله اجتماعی، فرهنگی
مذهبی را هم شامل می شود. در مصاحبه ای 
که توسط نگارنده با تعدادی از الهیان طی 

صورت گرفت، مشخص شد  16تا14سالهای 
که بیشتر الهیان بسبب خستگی ناشی از 
افسردگی و تناوب دوره های آن، از انجام 

 فعالیت های ثابت و معین ناتوان اند.
 پیشگیری و دوستی ُملهی؛ راهکارها جهت

 درمان
دوستی ملهی با وجود اینکه پدیده ای شایع در 
سنین نوجوانی و در محیط های آموزشی است 
و غالبا مدیران مدارس با آن درگیرند، متاسفانه 
آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده و 
پژوهشگران و نویسندگان عرصه های علوم 
تربیتی و روانشناسی در تالیفات و مقاالتشان، 

کلی و گذرا به این پدیده ت غالبا بصور 
 اند. پرداخته

از طرفی کتاب های بسیاری هم در زمینه ی 
دوستی تاکنون به رشته تحریر درآمده اما قریب 
به اتفاق آنها هیچ اشاره ای به مسئله دوستی 

                                                             
. افت تحصیلی از شایع ترین پیامدهای دوستی ملهی  5

تولیان موسسات آموزشی توجه داشته می باشد و م

ملهی نداشته اند با وجود اینکه از مصادیق بارز 
افراط در دوستی می باشد. البته ناگفته نماند 

، در این 2خی دغدغه مندان عرصه تربیتکه بر 
زمینه فعالیت های خوبی داشته اند که نگارنده 
در مسیر این پژوهش از آنها نیز استفاده کرده و 
جای بسی خوشحالی است که این پدیده شایع 
از دید این بزرگواران غافل نمانده است. در این 
بخش به بررسی راهکارهای موجود برای حل 

هی می پردازیم و سپس مشکل دوستی مل
مواردی را نیز جهت پیش گیری از آن مطرح 

 خواهیم ساخت.
 راهکارهای درمان دوستی ملهی

همانطور که در گفتار پیشین گذشت، دوستی 
ان ترین نوع روابط بین انسزاملهی یکی از آسیب

هاست و دغدغه مندان عرصه تربیت تاکنون 
اری در مورد درمان این رابطه، راهکارهای بسی

ارائه داده اند. راهکارهای ارائه شده عمدتا به دو 
 گروه تقسیم بندی می شوند:

. راهکار علمای اخالق و دانشمندان علوم 9
 تربیتی 

 . راهکار روانشناسان                                  2
علت این تقسیم بندی نیز به تفاوت دیدگاه این 

 دو گروه برمی گردد. 

باشند که شایسته است که نوع برخورد آنها با این 
 پدیده، کامال حساب شده و تربیتی باشد.

 . حجج اسالم قائمی و پاک نهاد. 2
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گفتار، هر دو راهکار را ارائه کرده و ما در این 
پس از نقد و بررسی، راهکار مورد قبول و 

 مناسب را بیان خواهیم کرد.
 راهکار روانشناسان

عموما هنگام بررسی پدیده  5روانشناسان بالینی
ها، در صورتی وارد عمل می شوند که آن را 
اختالل بدانند و اختالالت روانی شناخته شده 

توسط انجمن روانشناسی و پذیرفته شده 
 993( معرفی می شود. با بررسی APAآمریکا)

مورد اختالل روانی که در بیست گروه دسته 
بندی شده اند نمی توان نام دوستی ملهی و یا 
دوستی افراطی را یافت. این مسئله طبیعی 
است چرا که روانشناسان هنگام مواجه با یک 
پدیده روانی ابتدا بررسی می کنند که این پدیده 

ا به دنبال دارد یرنج شخصی یا نقص عملکرد 
خیر و اگر پدیده ای واجد یکی از این دو مورد 

 بود، آن را بعنوان اختالل می پذیرند. 
از دیدگاه روانشناسان، افرادی که درگیر دوستی 
ملهی می شوند اگر دچار اختالالت روانی 
دیگری همچون اختالل شخصیت وابسته، 
اختالل افسردگی نشوند، رابطه شان مشکلی 

و اختالل محسوب نمی شود. بنابراین نداشته 
روانشناسان معضل فرد را نه دوستی ملهی بلکه 

                                                             
رشته روانشناسی، روانشناسان بالینی  34. در میان  5

هستند که به بررسی و درمان اختالالت روانی 
 پردازند.می

اختالالت ناشی از آن می دانند و برای هر کدام 
از این اختالالت نیز درمانی ارائه می دهند. 
بطور مثال بارز ترین اختالل روانی موجود در 
بین الهیان، وابستگی عاطفی است. 

 ابستگی معتقدند کهروانشاسان برای درمان و 
قطع ناگهانی رابطه، واکنشی احساسی است و 

ور منظ به فرآیند درمان لطمه می زند به همین
کنند. در واقع قطع تدریجی را پیشنهاد می

روانشناسان معتقدند قطع ناگهانی فشار 
بسیاری بر الهی وارد می کند حتی اگر درمان 

نجر م داوطلبانه باشد و این فشار می تواند نهایتا
به مشکالت دیگری شود. قطع تدریجی البته 
همیشه به قطع رابطه کامل ختم نمی شود و 
اساسا روانشناسان در بسیاری از موارد قطع 
کامل رابطه را الزم نمی بینند بلکه درصدد رفع 
وابستگی عاطفی از طریق کاهش حجم و 

 عمق رابطه تا حد متعادل هستند. 
رمان اختالل برخی روانشناسان نیز برای د

 2وابستگی از روش روان درمانی مبتنی بر بینش
استفاده می کنند. در طول این فرآیند سعی می 
شود تا فرد الهی و وابسته از نظر فکری و 
اعتقادی، نیازسازی کاذبی را در مورد دوست 
خود انجام داده بود، اصالح کند. این روان 

2. Insight-orinted psychotherapy in 
treating 
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درمانی همراه با ریشه یابی علت وابستگی 
ت می گیرد و روانشناس نیز سعی می کند صور 

با اصالح ریشه ها، نوع نگاه الهی را نسبت به 
 رابطه و دوستش تغییر دهد. 

اختالالتی مثل افسردگی نیز که در دوستی 
ملهی بسیار شایع است، با دو روش خود 
امدادی و روش روان درمانی همراه با دارو 
توسط روانشناس یا روانپزشک، رفع می شود. 
در روش خود امدادی فرد می تواند در حوزه 
های فکری، مهارتی و احساسی اصالحاتی 
انجام دهد تا بتواند بر احساس افسردگی غلبه 
کند. در صورت افسردگی شدید هم باید به 
روانشناس یا روانپزشک مراجعه کرد تا با روش 

روان درمانی، افسردگی از بین  -توامان دارویی
 5برود.

ی اخالق و دانشمندان راهکار علما
 علوم تربیتی

در گفتار پیشین گذشت که این گروه دوستی 
ملهی را یکی از آفات سنین نوجوانی می دانند 
و از آن به دوستی افراطی تعبیر می کنند. 
راهکار این گروه نسبت به درمان الهیان و حل 
مشکل متفاوت از روانشناسان است. این گروه 
معتقدند که فرد الهی ابتدا باید نسبت به 

گاه شود و این  خطرات و آسیب های این رابطه آ

                                                             
 912افسردگی، ص.  5

گاهی می نامند ، استمرار این 2فرآیند را پیش آ
رابطه به هیچ عنوان به صالح طرفین رابطه 
نمی باشد و قطع رابطه ظاهری باید صورت 

 گیرد تا از ادامه وابستگی جلوگیری شود. 
البته به دلیل شدت وابستگی موجود در این 

 ه شدترابطه فرد الهی ابتدای قطع رابطه ب
تحت فشار است و باید جایگزین مناسبی برای 
رابطه قطع شده به او پیشنهاد شود. این 
جایگزین می تواند یک مربی خوب باشد تا 
بتواند با تغییر نوع نگرش فرد الهی به دوستی 
او را درمان کند. همچنین در برخی موارد 
ازدواج هم می تواند جایگزین مناسبی برای 

که منوط به وجود بقیه شرایط افراد الهی باشد 
 شودازدواج هم هست. این جایگزین موجب می

تا محبت شدید فرد الهی اوال تعدیل شده و 
 سپس به مسیری مناسب هدایت شود. 

در  همچنین به سبب ضعف ایمان موجود
کنند این الهیان علمای اخالق توصیه می

افراد تا می توانند بعد مذهبی و ارتباط با خدا را 
زندگی خویش تقویت کنند. این اقدامات  در

عبارتند از: نمازهای اول وقت، نماز جعفر طیار 
بصورت روزانه، مناجات با خدا و درخواست 
رهایی از وابستگی، تالوت سوره مبارکه نور 

 927بصورت روزانه، روزه گرفتن، تالوت آیه 

. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم و المسلمین  2
 عالم زاده از دانشمندان حوزه اخالق اسالمی.
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لُ  ُثَم » سوره مبارکه توبه
ُ
ُه ق ُهْم وبَ اْنَصَرُفوا َصَرَف الل 

ْوٌم ال َیْفَقُهوَن 
َ
ُهْم ق ن 

َ
مرتبه در یک  73هر روز « ِبأ

ساعت خاص و تالوت سوره مبارکه تبت 
هنگامی که به یاد طرف مقابل می افتد. 
همچنین برخی توصیه های غذایی نیز وجود 
دارد که رعایت آن سبب تسریع در فرآیند درمان 
الهیان می شود از جمله: پرهیز از پرخوری و 

 5.دن غذاهای با طبع گرمخور 
 نقد و بررسی راهکارها 

که گذشت راهکارهای درمانی  همانطور
روانشناسان مبتنی بر اختالالت پس از رابطه 
است و اصل رابطه مشکلی ندارد. در صورتی که 
ما اثبات کردیم این رابطه صحیح نیست چرا که 
نوع محبت موجود در این رابطه، ملهی بوده و 

ر این دوستی به سبب فراموشی افراد درگیر د
 . 2خدا، دچار سختی در زندگی دنیا می شوند

ای، رنج ابراین این باور که اگر در رابطهبن
شخصی یا نقص عملکرد وجود نداشت، پس 
مشکلی وجود ندارد، باوری غلط بوده و با مبانی 
اسالمی سازگار نیست. معیار سالمت هر رابطه 

وند است و ای از دیدگاه اسالم رضایت خدا

                                                             
. مصاحبه نگارنده با حجج اسالم مجاهدی،  5

معصومی، پناهنده و حجج اسالم غالمی، سنایی 
 اصفهانی، عالم زاده، پاک نهاد و قائمی.

، افراط در محبت و 7همانطور که می دانیم
دوستی تا حد شیدایی و غفلت از خداوند، از 
دیدگاه معصومین مذموم است. بنابراین در مورد 
دوستی ملهی دیدگاه پذیرفته و شده همان 
دیگاه علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی 

 است.
 هاما در مورد نحوه درمان وابستگی، همانطور ک

گذشت مهم ترین اختالف بین این دو گروه در 
چگونگی قطع رابطه است. بسیاری از 
روانشناسان اعتقادی به قطع کامل ظاهری 
رابطه ندارند و این اقدام را واکنشی آسیب زا 

دانند در صورتی که گروه مقابل قطع کامل می
ظاهری را از اصلی ترین اقدامات جهت درمان 

 می دانند.
اکنون باید دید که کدام دیدگاه صحیح است و 
می تواند واقعا به درمان مشکل الهیان کمک 
کند. نگارنده در طول هفت سال دوستی های 
ملهی بسیاری را مورد مطالعه قرار داده و در 
طول این مدت با الهیان بسیاری صحبت کرده 
است. قریب به اتفاق الهیان در ابتدای مسیر 

مل هراس داشته و آن را درمان از قطع کا

ْعَرَض َعْن ِذْکِري َفِإن  َلُه َمِعیَشًة َضْنکاً » . 2
َ
« َو َمْن أ

( ترجمه: هر کس از یاد من روی گردان شود 924)طه، 
 دپس برای او زندگی سخت گرد

َك » . امام علی )ع(: 7 ًا، َکَلفًا، َو اَل ُبْغُضَك َتَلف ال َیُکْن ُحبُّ
ْحِبْب َحِبیَبَك َهْونًا َما.

َ
 (713)االمالی، ص« أ
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موجب اخالل در مسیر درمان خویش می 
دانند. این احساس کامال طبیعی است چرا که 
اساسا فرد الهی بخاطر شدت وابستگی به 
دوست نمی تواند قطع رابطه را حتی تصور کند 
و هر گونه درمانی که منتهی به قطع رابطه شود 

ا یرا رد می کند. اما نکته اساسی اینجاست که آ
ادامه رابطه هر چند بصورت تعدیل شده آن هم 
زمانی که وابستگی هنوز وجود دارد، صحیح 

 است یا خیر. 
در واقع روانشناسان رفع اختالل وابستگی را 
متوقف بر کاهش تدریجی رابطه می دانند اما 
علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی 
معتقدند ادامه دوستی ملهی، ادامه یک رابطه 

ب زاست و هر لحظه ارتباط بر عمق آسی
وابستگی می افزاید. البته شایان ذکر است که 
علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی، قطع 

ند جدایی و رابطه ظاهری را جهت تسهیل فرآی
کنند و در صورت رفع وابستگی توصیه می

بهبود فرد الهی و رفع وابستگی ارتباط مجدد 
 منعی ندارد. 

ی از الهیان با استناد به این همچنین بسیار 
حرف که قطع کامل، واکنشی احساسی است و 
باعث می شود تا حتی بیش از پیش به دوست 
خود وابسته شوند، معتقدند که این روش، 
صحیح نیست. علمای اخالق و دانشمندان 
علوم تربیتی در پاسخ به این دیدگاه، معتقدند 
که گرچه قطع کامل موجب افزایش فشار بر 

الهی می شود اما این فشار با توجه به فرآیند 
 جایگزین سازی، به تدریج کاهش می یابد. 

این گروه معتقدند بدون تحمل این فشار، نمی 
توان انتظار داشت که وابستگی از بین برود و در 
واقع چون وابستگی شدید است، رفع آن نیز با 
سختی همراه خواهد. مثال مناسب این 

توان در فرآیند استقالل یک موضوع را شاید ب
فرزند از خانواده مشاهده نمود. استقالل 
فرزندان از خانواده امری است طبیعی و بایسته 
است و اگر اتفاق نیافتد پیامدهای ناخوشایندی 
برای خانواده و جامعه خواهد داشت. هر 
فرزندی در ابتدای استقالل خویش از خانواده 

رار می احساس سختی نموده و تحت فشار ق
گیرد اما این سختی ها مقدمه استقالل از 
خانواده است و تا تحمل نشود استقاللی هم 
بدست نمی آید. البته خانواده در فرآیند این 
استقالل به او کمک می کند اما هیچ خانواده 
ای نمی پذیرد که فرزندانش تا ابد به او وابسته 

 باشند.
حمل ت بنابراین در طول فرآیند درمان وابستگی،

سختی ها و فشار ها امری طبیعی است و 
بیشتر الهیان پس از بهبودی، عاقل تر، محکم 
تر، قوی تر و پخته تر می شوند دوستان 
بهتری پیدا کرده و منطقی تر فکر می کنند. 
اما تمام این اتقاقات منوط به طی فرآیند 

 صحیح جدایی است. 
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الهیان باید ابتدا اراده خود را برای جدایی 
تقویت کنند و تا این اراده تقویت نشود هر گونه 
قطع رابطه کاملی هم بی اثر است. با تقویت 
اراده، قدم بعدی برای قطع رابطه فکری 
برداشته می شود. قطع رابطه فکری پیچیده و 
زمان بر بوده. این پیچیدگی موجب می شود تا 
در هر رابطه ای، بنابر شرایط و شخصیت افراد، 

ع رابطه فکری کم یا زیاد شود. مدت زمان قط
البته این نوع درمان نباید با برخورد های سلبی 
همراه باشد چرا که عموم الهیان در سنین 

رد ره، برخونوجوانی قرار دارند و اقتضای این دو 
  های صحیح تربیتی است.

 راهکار برگزیده درمان دوستی ملهی
با توجه به نقد و بررسی های انجام شده، به نظر 
نگارنده فرآیند صحیح درمان دوستی ملهی 

 بدین ترتیب می باشد:
گاهی: توجیه فرد الهی نسبت به پدیده  .9 پیش آ

دوستی ملهی و پیامد های خطرناک این 
 رابطه.

قطع رابطه ظاهری: فرد الهی باید رابطه  .2
 ظاهری را با دوست خویش قطع کند.

جایگزین سازی: یک جایگزین مناسب برای  .3
گرفته می شود و این  فرد الهی درنظر

جایگزین میزان وابستگی را تعدیل )مربی یا 
 دوست عاقل( یا جذب )ازدواج( می کند.

بینش درمانی: همزمان با مراحل پیشین، نوع  .4
نگرش فرد الهی به مقوله دوستی و محبت 

 باید تغییر کند و این تغییر به کمک یک مربی،
مشاور یا عالم اخالقی صورت می پذیرد. این 

 های روانشناسیتواند شامل مشاورهحله میمر 
 ، پزشکی و مذهبی باشد.

نظارت: مراحل پیشین اگر از سوی همان  .3
مربی، مشاور یا عالم اخالقی نظارت نشود 

 ممکن است فرآیند درمان مختل شود.
البته ناگفته نماند که تقویت اراده فرد الهی 
ضامن موفقیت مراحل باالست و بدون تقویت 

گونه درمانی، بی نتیجه خواهد بود. اراده هر 
عالوه بر تقویت اراده، رشد ایمان فرد نیز یکی 
از موثر ترین راه ها جهت موفقیت درمان می 
باشد. رشد ایمان، فرد را در رسیدن به اعتماد به 
نفس یاری کرده و به او کمک می کند تا آن 
عشق مجازی عمیقی را که نسبت به دوست 

 عشق حقیقی کند و معشوقخود دارد، تبدیل به 
واقعی را که همان خداست، دوست بدارد و به 
او وابسته شود. در صورت تحقق نیافتن رشد 
ایمانی، فرد الهی شاید از وابستگی به دوست 
رها شود اما به دلیل ضعف ایمان، مجددا به 
مورد دیگری وابسته خواهد شد بنابراین فرد 

ل م مراحالهی باید سعی کند تا عالوه بر انجا
درمان، خالء های معنوی خود را به کمک یک 
مشاور مطمئن، پیدا کرده و در راستای ایجاد 

 نشاط معنوی خود بکوشد.
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 عوامل پیش گیری از دوستی ملهی
پیش گیری از اختالالت روانی، همیشه جایگاه 
مهمی در کاهش آنها داشته اند به همین 
منظور معموال دغدغه مندان و متولیان امور 
تربیتی و فرهنگی جامعه، معتقدند عالوه بر 
فرآیند درمان چنین اختاللی باید از زمینه های 

آنها جلوگیری کرد. دوستی ملهی گیری شکل
ن روانی، شیوع بسیاری بیبعنوان یک اختالل 

و  5نوجوانان و حتی نوجوانان جامعه ما دارد
آسیب های ناشی از آن نیز می تواند تا مدتها 
فرد الهی و محیط پیرامون او را تحت تاثیر قرار 

ه چنین رابطگیری شکلدهد. تمام زمینه های 
ای تاکنون شناخته نشده و مواردی که در 

. اما با نیستبخش ریشه یابی بیان شد، کامل 
توجه به همان زمینه ها می توان راهکارهایی 
جهت پیش گیری ارائه داد و تکمیل نهایی این 
راهکارها برعهده دغدغه مندان و عالقمندان 

 به موضوع پژوهش خواهد بود. 
به عقیده نگارنده مهم ترین عامل، تربیت 
صحیح خانوادگی است زیرا تربیت صحیح می 

یاد شده را مرتفع سازد.  تواند تمام ریشه های
ادگی، عالوه بر ایجاد حس تربیت صحیح خانو 

پذیری و اعتماد به نفس کافی، مسئولیت

                                                             
. شیوع دوستی ملهی، مسئله ای است که به تجربه  5

قابل اثبات است اما متاسفانه ما آمار مستندی از آن 
 نیافتیم.

شخصیتی مستقل از او می سازد که سعی 
کند که از احساسات و عواطف خود در می

مسیر درست بهره ببرد. تربیت صحیح حتی بعد 
و باعث می شود  دهدمیمذهبی فرد را نیز رشد 

جوان محبت های زندگی خویش را در طول تا نو
 محبت خداوند قرار دهد نه عرض آن.

نین چگیری شکلعامل دیگری که می تواند از 
گاه  اختاللی بین نوجوانان جلوگیری کند، آ
سازی نوجوانان و خانواده آنان از خطرات 
دوستی ملهی است. چرا که بیشتر الهیان، تا 

یده پد قبل از دوستی ملهی، شناخت کافی از
گاه سازی  وابستگی عاطفی ندارند و این آ
سببب می شود تا عالوه بر شناخت اختالل 
خود را از ابتالی به آن حفظ کنند. البته این 
گاه سازی باید بر پایه واقعیت ها و به دست  آ
متخصصان عرصه های تربیت صورت گیرد 
وگرنه نمی توان انتظار اثر بخشی از آن را 

 داشت.
 نتیجه گیری

پژوهش حاضر بیانگر آسیب ها و راهکارهای 
درمان دوستی ملهی است. در پژوهش حاضر 
اثبات شد دوستی ملهی نوعی رابطه ی دوستِی 
نامتعادل است که محبت موجود در آن، 
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ملهی و نفسانی است که نهایتا منجر به غفلت 
از خدا و آسیب های روحی_روانی و جسمی می 

که سه شود. در مسیر پژوهش، مشخص شد 
عامل تربیت خانوادگی، شخصیت افراد و 

 گیریشکلضعف ایمان از ریشه های اصلی 
ی مکان، هامؤلفهچنین رابطه ای هستند و 

زمان و جسم نیز در تسریع فرآیند دوستی ملهی 
دخیل می باشند. سپس به ارزیابی و نقد 
راهکارهای درمان این نوع رابطه پرداخته و 

بتنی بر قطع مشخص شد که راهکارهای م
کامل ظاهری، کارآمد بوده و برای درمان چنین 
اختاللی نباید از بینش درمانی فرد الهی غفلت 
کرد. این بینش درمانی که شامل مشاوره های 
روانشناسی و مذهبی است به تصحیح باور های 
غلط فرد الهی کمک می کند و همچنین می 
 تواند او را از نظر مذهبی رشد بدهد تا فرآیند

درمان ضمانت اجرایی به خود بگیرد. همچنین 
گاه  در پایان به تربیت صحیح خانوادگی و آ
سازی بعنوان عوامل پیش گیری کننده از 
اختالل دوستی ملهی اشاره شد. گرچه 
مطالعات بیشتری در زمینه دوستی ملهی باید 
صورت پذیرد اما این پژوهش، با استفاده از 

تربیتی و منابع مطالعاتی، فعالیت های 
تجربیات افراد در زمینه دوستی ملهی، ثابت 
می کند که این نوع رابطه آسیب های جدی به 
قشر نوجوان کشور وارد می کند و متولیان امور 
تربیتی و فرهنگی در مواجهه با این اختالل 

نباید به صورت منفعل عمل کنند بلکه بهترین 
گاه سازی برای پیش گیری از  شیوه، همان آ

ء افراد و درمان صحیِح الهیان با روش ابتال
 های تربیتی می باشد.

 خذآمنابع و م

 قرآن کریم .9
ق.  9413ابن أبي جمهور، محمد بن زین الدین.  .2

عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة چاپ 
 اول. قم

ش. االمالی 9376ابن بابویه، محمد بن علی.  .3
 چاپ ششم. تهران. انتشارات کتابچی

ق. مصادقه 9412بابویه، محمد بن علی. ابن  .4
االخوان به تصحیح سید علی خراسانی. 
الکاظمیه. انتشارات مکتبه االمام صاحب 

 الزمان العامه
ق. من 9493ابن بابویه، محمد بن علی.  .3

الیحضره الفقیه به تصحیح علی اکبر غفاری 
جلد چهارم. قم. دفتر انتشارات اسالمی وابسته 

 ه علمیه قمبه جامعه مدرسین حوز 
ق. تفسیر 9421ابن عاشور، محمد طاهر.  .6

التحریر و التنویر جلد بیست و ششم. بیروت. 
 انتشارات موسسه التاریخ العربی

ق. معجم 9414ابن فارس، احمد بن فارس.  .7
مقاییس اللغه جلد چهارم به تصحیح محمد 
عبدالسالم هارون. قم. انتشارات مکتب االعالم 

 االسالمی
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ق. لسان 9494د بن مکرم. ابن منظور، محم .8
العرب جلد چهاردهم چاپ سوم. بیروت. 

 انتشارات دار صادر
آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین.  .1

ش. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر 9366
الحم و دررالکلم جلد چهارم چاپ چهارم. تهران. 

 انتشارات دانشگاه تهران
ش. فقیه عاشق. تهران. 9312برازش، علیرضا.  .91

 رات امیر کبیرانتشا
ش. نهج الفصاحه چاپ 9382پاینده، ابوالقاسم.  .99

 چهارم. تهران. انتشارات دنیای دانش
ش. 9366تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.  .92

تصنیف غررالحم و دررالکلم به تصحیح مصطفی 
درایتی. قم. انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه 

 قم
ق. 9491تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.  .93

ر الحکم و درر الکلم به تصحیح سید مهدی غر 
 رجائی. قم. انتشارات دار الکتب االسالمی

ش. اخالق الهی جلد 9387تهرانی، مجتبی.  .94
بیست و هشتم. تهران. سازمان انتشارات 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
ش. 9388حسینی طهرانی، سید محمد حسین.  .93

ه مالله شناسی جلد اول. تهران. انتشارات عال
 طباطبایی

ق. قرب 9493حمیری، عبدالله بن جعفر.  .96
االسناد. قم. انتشارات موسسه آل البیت علیهم 

 السالم
ش. معجم االفعال 9389حیدری، محمد.  .97

المتداوله و مواطن استعمالها. قم. انتشارات 
 مرکز العالمی للدراسات االسالمیه

ش. روانشناسی 9313دادستان، پری رخ.  .98
زدهم. تهران. انتشارات مرضی تحولی چاپ دوا

 سمت
ش. آسیب شناسی 9313دیوید ال، روزنهان.  .91

روانی با ترجمه یحیی سید محمدی چاپ سوم. 
 تهران. انتشارات ارسباران

ش. محبت در 9319رمضانی گیالنی، رضا.  .21
 اسالم. تهران. انتشارات صحیفه معرفت

ش. نهج 9371شریف الرضی، محمد بن حسین.  .29
 انتشارات الهادی. قم.البالغه چاپ سی و دوم. 

ق. 9411شیخ حر عاملی، محمد بن حسن.  .22
وسائل الشیعه جلد دوازدهم و شانزدهم. قم. 

 انتشارات موسسه آل البیت علیهم السالم
ق. بصائر 9414صفار، محمد بن حسن.  .23

الدرجات فی فضائل آل محمد به تصحیح 
محسن کوچه باغی. قم. انتشارات دفتر آیت الله 

 مرعشی نجفی
ق. المیزان فی 9311طباطبایی، محمدحسین.  .24

التفسیر القرآن جلد دوم و هجدهم چاپ دوم. 
 بیروت. انتشارات موسسه االعلمی للمطبوعات

عز الدین کاشانی، محمود بن علی. مصباح  .23
الهدایه و مفتاح الکفایه. تهران. انتشارات 

 موسسه نشر هما
ق. الفروق 9411عسکری، حسن بن عبدالله.  .26

 بیروت. انتشارات دار االفاق الجدیده فی اللغه.
ش. فرهنگ فارسی عمید 9313عمید، حسن.  .27

 چاپ سی و دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر
ش. عوامل و مراحل 9312غیاثی، غالمرضا.  .28

تکون رفتار اخالقی در اسالم. معرفت اخالقی. 
 36-91. صص9شماره
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ش. اثر 9314فرشام، آیدا؛ خدابخش، روشنک.  .21
منی مبتنی بر بینش در درمان بخشی روان در

 یک مورد اختالل شخصیت وابسته
ش. عشق مجازی در آینه 9312فکری، حمزه.  .31

شریعت، حکمت و معرفت. مشهد. انتشارات 
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف 

 اسالمی
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی.  .39

ش. المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء 9376
ر غفاری جلد هفتم چاپ به تصحیح علی اکب

 چهارم. قم. انتشارات موسسه النشر االسالمی
ش. دنیای نوجوانی. تهران. 9313قائمی، علی.  .32

 چاپ و نشر بین الملل
ق. کافی. قم. 9421کلینی، محمد بن یعقوب.  .33

 انتشارات دار الحدیث
ق. بحار 9413مجلسی، محمد باقر بن محمد.  .34

احیاء  االنوار چاپ دوم. بیروت. انتشارات دار
 التراث العربی

ش. دوستی 9313محمدی ری شهری، محمد. .33
در قرآن و حدیث چاپ هفتم. قم. سازمان چاپ 

 و نشر دارالحدیث
ش. دوستی و 9319مدرسی، سید هادی.  .36

دوستان، ترجمه حمیدرضا شیخی و حمیدرضا 
آژیر. چاپ هفتم. مشهد. انتشارات آستان قدس 

 رضوی
 ش. اخالق9313مسعودی، عبدالهادی.  .37

اسالمی جلد سوم چاپ دوم. قم. انتشارات مرکز 
 مدیریت حوزه های علمیه

مصاحبه با حجج اسالم و المسلمین مجاهدی،  .38
معصومی و پناهنده، غالمی، عالم زاده نوری و 

 پاک نهاد)زیدعزهم(
 مصاحبه با دکتر مظاهری .31
 مصاحبه با ده تن از الهیان .41
ش. التحقیق فی 9368مصطفوی، حسن.  .49

الکریم جلد سیزدهم. تهران. کلمات القران 
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ش. مقدمه ای بر 9378مطهری، مرتضی.  .42
جهان بینی اسالمی جلد چهارم چاپ شانزدهم. 

 تهران. انتشارات صدرا
ش. جاذبه و دافعه 9316مطهری، مرتضی.  .43

 علی)ع(چاپ صد و دهم. تهران. انتشارات صدرا
معین جلد دوم ش. فرهنگ 9319معین، محمد. .44

 چاپ بیست و هفتم. تهران. انتشارات امیرکبیر
ش. اخالق اسالمی 9383مکارم شیرازی، ناصر.  .43

 در نهج البالغه جلد دوم. قم. انتشارات نسل جوان
ش. افسردگی. تهران. 9386نجفی پور، فرشاد.  .46

 انتشارات نسل نو اندیش
ش. روانشناسی رشد با 9316وندرزن، جیمز.  .47

گنجی چاپ شانزدهم. تهران.  ترجمه دکتر حمزه
 انتشارات ساواالن

ق. 9411هاشمی خویی، میرزا حبیب الله. .48
منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه جلد بیستم 
 چاپ چهارم. تهران. انتشارات مکتبه االسالمیه
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 معناشناسی تعلق جارومجرور در
نقد همراه با  قرآن؛آیات  برخی از

 هاهای فارسی آنبعضی از ترجمه
 

 5یزدیسیدمحمدسعید مدرسی االسالمت حج
 2 محمدعلی ارسطا

 

 :چکیده
، یکی از سه قسم کلمه در ادبیات «حرف»

 «جرحرف»توان عرب است که از اقسام آن، می
برد. با توجه به ویژگی عدم استقالل  را نام

جر نیاز به حروف در رساندن معنا، حروف
دارند تا معنایشان در ضمن آن تحقق « متعلَّق»

آیه از یابد. در این مقاله، با بررسی چند 
آوری نظرات و احتماالت کریم و جمعقرآن

جر بعضی از مفسرین ادبی در مورد متعلق حرف
موجود در آن )با صرف نظر از وجه قوت و 
ضعف هر احتمال(، تاثیر انتخاب متعلَّق بر 

و  اعراب و ترجمه آیه مورد دقت قرارگرفته
 -هایهمچنین با تامل در عبارت برخی ترجمه

 ها در موردموردنظر، رای آن مشهور ذیل آیه

                                                             
. استاد ادبیات عرب در مدرسه علمیه آیت الله  5

 بهجت)ره(

است. جر مذکور در آن بیان شدهمتعلق حرف
 پژوهش گویای آن است که صرف تعییننتیجه 

جر در آیات، نقش مهمی در متعلَّق حروف
ها دارد. همین نکته باعث اعراب و ترجمه آن

کریم موارد زیادی از شده است که در قرآن
علق متاختالف بین ادبا و مفسرین در شناخت 

 شود. جر دیدهحروف
جر، متعلَّق، معناشناسی، رفح :کلیدواژه

 کریم، تفسیر ادبی، ترجمه.قرآن
 

 مقدمه
 ـاز دو قسم دیگر کلمه « حرف»تمایز اصلی 

عدم استقالل آن در  ـ «فعل»و « اسم»یعنی 
جر یکی از اقسام حرف رساندن معنا است. حرف

است که به سبب تمایز مذکور، همیشه نیاز به 
فعل دارد که ای مانند فعل یا شبهکلمه

ق»اصطالحا به آن  ق شود. متمی گفته« متعل  عل 
جر در ظهور و در واقع بستری است که به حرف

ثال ؛ مکندبروز معنای غیرمستقلش کمک می
، گرچه دارای معنایی کامل «جاء زید»عبارت 

است اما همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ مانند 
؟ با اضافه کردن «زید از کجا آمد»اینکه 

به کالم، این ابهام برطرف « ِمن»جر حرف

. طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  2
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 9318
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 ابتداء غایت« ِمن»شود؛ زیرا یکی از معانی می
ود، معنا ش« آمدن»است که وقتی در بستر فعل 

 هام مذکور خواهد بود. پاسخ اب
گاهی در یک کالم، چندین احتمال برای 

ق حرف کریم شود. در قرآنجر دیده میمتعل 
ق  آیات بسیاری هستند که در تعیین متعل 

ها، چندین احتمال و به جر موجود در آنحرف
تبع آن چندین رأی بین ادبا و مفسرین بیان 

شود مطرح میسؤال  جا ایناست. در اینشده
ق، مورد توجه  که چرا انتخاب صحیح متعل 
ق تاثیری در اعراب  ادیبان است؟ آیا تعیین متعل 

نظر  کریم دارد که سبب اختالفآیات قرآن
است؟ آیا ترجمه صحیح آیات، وابسته به شده

ق حرف به  پاسخجر است؟ انتخاب صحیح متعل 
ل ما را در مّ أها، حساسیت و تاین پرسش

ق خصوصا در آیات و انتخ اب صحیح متعل 
انگیزاند؛ چرا که دارای نقشی مهم روایات برمی

 در فهم درست معنای کالم است. 
این مقاله، در ابتدا برخی از مفاهیم مورد 
استفاده در تحقیق را تعریف کرده سپس با 
انتخاب چند آیه، به بررسی اقوال ادبا و مفسرین 

ق حرف ها در آن جر مذکوردر مورد متعل 
پردازد. در ادامه، با ارائه ترجمه آیه طبق هر می

یک از احتماالت، به بیان تفاوت معنایی آراء 
کند. همچنین در پایان با مفسرین اشاره می

                                                             
 .21، ص9علی الکافیة، ج . شرح الرضی 5

های مشهور ذیل آیه تامل در بعضی از ترجمه
ق  موردبحث، دیدگاه آنان را در مورد متعل 

به  کند. الزمجر موجود در آن، ذکر میحرف
ذکر است که جهت جلوگیری از اطاله کالم، از 
بیان وجه قوت یا ضعف اقوال خودداری 

است. امید است که این مقاله بتواند برای شده
طالب سطح یک و دیگر عالقمندان به زبان 

 عربی مفید واقع شود.  
 تعریف کلمه و اقسام آن

، لفظی است که برای معنای مفردی «کلمه»
، مصدر و به معنای اسم «فظل»باشد. وضع شده

اشد. بمفعول، یعنی ملفوظ ) تلفظ شده ( می
معنای مفرد در برابر معنای مرکب و به این 
مفهوم است که جزء لفظ بر جزء معنا داللت 

رف ح: مانند« کتاب»کند؛ مثال جزء لفظ نمی
کاف، بر هیچ جزئی از معنای کتاب داللت 

  5ندارد.
قسم  ر در سهکلمه با تقسیمی ثنایی، منحص

باشد. یا مستقال داللت بر معنایی دارد یا می
ندارد. اگر داللت مستقل داشته باشد، یا عنصر 

است یا نه. آن قسمی که زمان در آن لحاظ شده
، آن «حرف»داللت مستقل بر معنا ندارد، 

قسمی که عنصر زمان در آن لحاظ نشده، 
شود. می نامیده« فعل»و قسم دیگر « اسم»
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، و «لفع»، «اسم»شود به مه تقسیم میپس کل
 5«.حرف»

 جرتعریف حرف
قسمی از اقسام حرف است که برای  2حرف جر،

ه چه بفعل یا آنرساندن معنای فعل یا شبه
معنای فعل است به اسم، وضع شده و عامل 

فعل اسم فاعل، اسم مراد از شبه 7.جر است
مفعول، صفت مشبهه و مصدر است و مراد از 

؛ 1است 9ی فعل، ظرف و جارومجرورمعناهم
ْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم »مانند: 

َ
 7«أ

ْرِض ِإله»و 
َ
ماِء ِإلٌه َو فی اأْل ذي ِفی الس   3«ُهَو ال 

ق به « فی». در این آیه،   است که« اله»متعلِّ
رود و می «معبود» ازنظر معنایی تأویل به معنای

 8معنای با فعل است.و همفعل شبه« معبود»
 جر تعداد حروف

                                                             
الکلمة إما اسم و إما فعل و إما حرف، و ال رابع لها » . 5

له من أن بعضهم جع إال ما سیأتي في مبحث اسم الفعل
 (.97، ص9)همع الهوامع، ج «رابعا و سماه الخالفة

نام دیگر حرف جر، حرف اضافه است؛ زیرا فعل را به .  2
، 4علی الکافیة ، ج کند )شرح الرضیاسم اضافه می

ر ج» توان وجه تسمیه به (. از همین نکته، می261ص
 را دریافت.« 
رفع یا نصب توانند عمل حروف جر هیچگاه نمی . 7

انجام دهند. برای استدالل این مدعا ر.ک: )همع 
 (.263، ص2الهوامع ، ج

و قد یطلق  المفعول فیه»یسمی الظرف بنوعیه: .  9
مرادا منه الجار مع  -أحیانا -الظرف فی کالم األقدمین

طبق  4.تعداد حروف جر محل اختالف است
حرف جر وجود دارد که عبارتند  21نظر مشهور، 

، «عدا»، «خال»، «حتی»، «إلی»، «من»از : 
، «مذ»، «علی»، «عن»، «فی»، «حاشا»
، «الواو»، «کی»، «الالم»، «رّب »، «منذ»
. 50«متی»و « لعل»، «الباء»، «الکاف»، «التاء»

فقط نزد « لعل»و « متی»عمل جر دو حرف 
  55قبایل خاصی مورد قبول هستند.

 جر به اعتبار معنا تقسیم حروف
جر از لحاظ معنا به سه دسته اصلی، حروف

حروف  52شوند.زائده تقسیم میزائده و شبه
اصلی دارای معنای غیرمستقل هستند اما 

یجاد جر زائده، معنای جدیدی در کالم احروف

ه شب»عندهم قد تشمل « الظرف»مجروره. ألن کلمة: 
لنحو بنوعیه؛ و تطلق علی کل منهما )ا« الجملة

 (.231، ص2الوافي، ج
 261، ص4. همان، ج 1
 7. فاتحه،  7
 84. زخرف،  3
 434، ص2. مغنی اللبیب، ج 8
 3، ص3. اوضح المسالک، ج 4

 419، ص 2. النحو الوافي ، ج 50
 8، ص 3. مغنی اللبیب، ج 55
 414، ص2. النحو الوافي ، ج 52
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نیاز به  آیند پسکنند و فقط برای تاکید مینمی
هل من خالق غیرالله »متعلقی ندارند؛ مانند: 

زائده نیز دارای معنا اما حروف شبه 5«.یرزقکم 
رب » مانند: 2باشند؛بدون نیاز به متعلق می

 «. رجل عالم لقیته 
قات واجب

َّ
 الحذفمتعل

جر  در هشت موضع، متعلق حروف
اختصار مواردی را ذکر است که به الحذفواجب

 کنیم: می
هنگامی که جارومجرور صفت واقع شود؛  - 9

ماء»مانند:  ٍب ِمَن الس  ْو َکَصیِّ
َ
 . 7«أ

ْوِمِه  َفَخَرَج َعلی»حال واقع شود؛ مانند:  – 2
َ
ق

 . 9«زیَنِته فی
 ِفی َمْن  َلهُ  وَ »صله واقع شود؛ مانند:  – 3

ماواِت  ْرِض  وَ  الس 
َ
  1«َیْسَتْکِبُرون ال ِعْنَدهُ  َمْن  وَ  اأْل

زید عندک أو فی »خبر واقع شود؛ مانند:  – 4
 «.الدار 

                                                             
 2874، ص6. ناظرالجیش، ج 5
قسم دیگر از  3زائده، شبهعالوه بر حروف زائده و  . 2

، 2جر نیز نیاز به متعلق ندارند )مغني اللبیب، جحروف
 (.441ص

 91. بقره،  7
 71. قصص،  9

هنگامی که جار، حرف قسم باشد به جز باء  – 3
ْیِل ِإذا َیْغشی»قسم؛ مانند:  ِه »و  7«َو الل  َو َتالل 

ْصناَمُکم
َ
کیَدن  أ

َ
 8. 3«أَل

ق محذوف حتما باید ف ل عدر قسم و صله، متعل 
شود؛ زیرا قسم و صله همیشه در تقدیر گرفته

اند. در خبر، صفت و حال اختالف است. جمله
گیرند به دلیل اکثر نحویون فعل را در تقدیر می

  4اصالت فعل در عمل.
 

قتقسیم حروف
َّ
 جر به اعتبار متعل

ظرف و جارومجرور به اعتبار متعلقشان تقسیم 
 شوند به ُمستَقّر و َلغو. می

الحذف مستقر، متعلقش عام و واجبظرف 
فعلی که است. متعلق عام یعنی فعل یا شبه

رساند، بدون را می« بودن»صرفا معنای ثبوت و 
قسم  4های هیچ قید دیگری در وجود. مثال

اول از موارد وجوب حذف متعلق، ظروف مستقر 
شوند. وجه تسمیه این قسم آن محسوب می

 91. انبیاء،  1
 9. لیل،  7
 37. انبیاء،  3
 443، ص2. مغني البیب، ج 8
 447، ص2همان، ج.  4
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ضمیری  شود،است که وقتی متعلق حذف می
که در آن بوده به ظرف انتقال و در آن استقرار 

 یابد.می
ظرف لغو ظرفی است که متعلقش فعل یا شبه
فعل خاص است؛ متعلق خاص یعنی فعل یا 

عالوه معنای زایدی بر فعلی که وجود را بهشبه
الحذف باشد؛ مانند کند. چه واجبآن، افاده می

 چه، «یوم الجمعه صمت فیه»باب اشتغال: 
د؛ مانند حذف به قرینه در جمله جایزالحذف باش

پرسد در جواب کسی که می« یوم الجمعه»
نامند زیرا چنین ظرفی را لغو می«. متی وصلت»

بر خالف قسیمش )ظرف مستقر(، ضمیری 
  5درون خود ندارد و ملغای از ضمیر شده است.

 معناشناسی تعلق جارومجرور
ق دارند؛ طبق تعریف، حروف جر نیاز به  متعل 

زیرا انگیزه وضع حروف جر، ایجاد معنایی 
فرعی و غیرمستقل جهت تکمیل معنای 

شدن این معانی به است و اضافهمتعلقشان 
ق از طریق حرف جر صورت می  2گیرد.متعل 

                                                             
 812الحدائق الندیة، ص .  5
 413و  414، ص 2. النحو الوافي، ج 2
برای اینکه بدانیم هر حرفی با چه فعلی استعمال  . 7

شود باید به کتب لغت مراجعه کنیم. البته گاهی در می
ل برای یک فع« فی»کتب لغت، استعمال جاّری مانند 

، گرچه جمله «حَضر المسافُر »مثال در عبارت 
کامل است اما در ذهن شنونده همچنان 

مثال مسافر از کجا آمد؟ سواالتی وجود دارد؛ 
ه ای استفادچه زمانی آمد؟ از چه وسیله نقلیه

« ِمن»جر کرد؟ و ... . حال با استفاده از حرف
است، « غایتابتداء»اش، که یکی از معانی

د کنمتکلم یکی از ابهامات مخاطب را کم می
حضر »یابد: تری میو کالم، معنای کامل

ع حرف در واق«. المسافر من قم المقدسة
ی و معنا« حضر»، رابطی است بین فعل «من»

  7ابتدای غایت.
ق از مطلب فوق، دلیل نیاز حروف جر به متعل 

توانیم شود. با توجه به این نکته، میفهمیده می
ها جر قرآن و متعلقات آن به بررسی حروف

ود شبپردازیم اما سوالی که اکنون مطرح می
ق ای متعل  این است که اگر چندین احتمال بر 

باشد، جر موجود در آیه وجود داشته حرف
انتخاب هر یک چه تاثیری در معنا و ترجمه 

 خواهد گذاشت؟ 
معناشناسی تعلق جارومجرور در برخی 

 از آیات قرآن کریم 

ن تواذکر نشده است اما با تحلیل معنای فعل می
یرا باشد؛ ز می« فی»نشینی با دریافت که قابل هم

ست و برای اکثر افعال دارای معنای ظرفیت ا« فی»
 قابل استعمال است.
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 سوره قصص 33بررسی یک مثال؛ آیه 
َصی اْلَمدیَنة َیْسعیَو جاَء َرُجٌل »در آیه 

ْ
ق
َ
  5«ِمْن أ

« من»چندین احتمال برای متعلق حرف 
 متصور است:

جاء رجل »یعنی  2؛«رجل»صفت برای  – 9
یه بنابراین، معنای آ«. )کان( من اقصی المدینة

شود: مردی که از دورترین نقاط شهر چنین می
 بود، آمد. 

یعنی: مردی از « جاء»متعلق به فعل  –2
 دورترین نقاط شهر آمد. 

یعنی:  7طلق محذوف؛ممتعلق به مفعول – 3
ای معن«. جاء رجل )مجیئا( من اقصی المدینه»

این احتمال با احتمال دوم تفاوت زیادی ندارد 
مطلق، تاکید و فقط به دلیل وجود مفعول

 است. گرفته صورت

                                                             
 21. قصص،  5
جار و مجرور بعد از معرفه محضه، جمله حالیه و بعد .  2

از نکره محضه، جمله وصفیه است. در غیر این دو مورد، 
محتمل به هر دو احتمال است؛ ر.ک: مغني البیب، 

 .443، ص2ج
س و لیو هو: اسم یؤّکد عامله أو یبّین نوعه أو عدده ».  7

 «ضرب األمیر»أو « ضربت ضربا»خبرا و ال حاال؛ نحو: 
 و« ضربك ضرب ألیم»بخالف نحو: « ضربتین»أو 

ی ُمْدِبرا»نحو:  ، 2)مغني البیب، ج(« 91)نمل، « َول 
 (.989ص

ز های قرآن، اقبل از مراجعه به تفاسیر و ترجمه
آنجایی که یکی از احتماالت، صفت بودن 

ر است به تعریف صفت و جارومجرور است، بهت
حال بپردازیم تا معنای این دو نقش، واضح و از 

 هم تفکیک شود. 
 تعریف حال

حال لفظی است که دال بر یك هیئت )شکل( 
و غیرتوابع  9و صاحب هیئت است، از فضالت

 «فی»و متضمن چیزی است که در آن معنای 
« باء»است. همیشه منصوب و گاهی مجرور به 

َو ِإذا قاُموا ِإَلی »... مانند: باشد؛ زائده می

است. « عمدة»در برابر « فضلة»اصطالح  . 9
عریف چنین تناظرالجیش در کتاب شرح التسهیل این

ة في االصطالح: ما عدم االستغناء فإن العمد»کند: می
عنه أصیل ال عارض، کالمبتدأ و الخبر. و الفضلة في 
االصطالح: ما جواز االستغناء عنه أصیل ال عارض، 
کالمفعول و الحال. و إن عرض للعمدة جواز االستغناء 
عنه لم یخرج بذلك عن کونه عمدة، و إن عرض للفضلة 

« لةعن کونها فض امتناع االستغناء عنها لم تخرج بذلك
 (.2244، ص3)شرح التسهیل، ج
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الِة قاُموا ُکسالی حال از « کسالی» که  5«الص 
 2.است« قاموا»فاعل 

 تعریف نعت
نعت آن لفظی است که بر معنایی در متبوعش 

 «مقصودة» داللت مقصوده دارد مطلقا. قید 
نوع دیگر توابع را از این تعریف خارج  چهار

نعت دارای دو نوع حقیقی و سببی  7.کندمی
یر، تنک و است. نعت حقیقی در اعراب، تعریف

کند اما جنس و عدد از متبوع خود تبعیت می
تنکیر؛ ونعت سببی فقط در اعراب و تعریف

ْخِرْجنا ِمْن »و « جاء رجل کریم » مانند: 
َ
نا أ َرب 

ْهُلها
َ
اِلِم أ الم . ذکر نعت در ک 9«هِذِه اْلَقْرَیِة الظ 

ها عبارتند اغراض متفاوتی دارد که بعض آن
از: ایضاح، ذم، مدح، تاکید، تخصیص، ترحم 

 1و تاکید.
 

                                                             
 942نساء،  . 5
. در اینکه چه نقش2244، ص3شرح التسهیل، ج . 2

حال قرار گیرند، اختالف است. توانند صاحبهایی می
ذوالحال واقع شدن فاعل و مفعول مورد اتفاق است اما 
در مورد مبتدا و خبر و اسماء نواسخ و ... اختالف وجود 

و شرح الرضي،  331، ص2.ک: النحو الوافي، ج)ردارد
توان به اصالت اشتقاق، از احکام حال می (.7، ص2ج

اصالت تنکیر و اصالت تقدم حال بر ذوالحال و عامل 

 تفاوت حال و نعت 
. علیه استحال قید حکم اما نعت، قید محکوم
» ود: شمی به عبارتی دیگر، هنگامی که گفته

قید همیشگی رجل « راکب»، «جاء رجل راکب 
دن او ندارد اما است و اختصاصی به زمان آم

 یعنی آمدن« جاء رجل راکبا » اگر گفته شود: 
بود پس « راکب»مرد، در حالی رخ داد که او 

 راکبیت، قید همیشگی برای رجل نیست. 
اکنون که حال و نعت و تفاوت آن دو را 

 21شناختیم، به بررسی آرای تفاسیر ذیل آیه 
 پردازیم. سوره قصص می

 33 یل آیهبررسی آرای تفاسیر ادبی ذ
 سوره قصص

المیزان فی تفسیر القرآن: ظاهرا متعلق به 
 7«.جاء»

حال اشاره کرد. البته در مواردی خالف اصل رخ 
ت اسدهد که در کتب نحوی به تفصیل ذکر شدهمی

 (.2343 – 2243، صص 3)همان، ج
. برای توضیح قید 394الحدائق الندیة، ص  . 7
 .284، ص2؛ ر.ک: شرح الرضي، ج«مقصوده»
 73نساء، .  9
 449، ص3ر.ک: النحو الوافي، ج . 1
 .29، ص96. ج 7
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« رجل»البحرالمحیط: جار و مجرور، صفت 
« جاء»تواند متعلق به است. همچنین می

 5باشد.
 2«.رجل»الکشاف: جارومجرور، صفت 

« رجل»الدر المصون: جارومجرور، صفت 
است. از  7سوره یس 21است. موید این نظر آیه 

جایی که حکایت این دو آیه با یکدیگر آن
متفاوت است، در یکی، آمدن رجل از نقاط 
دوردست بوده و در دیگری، رجل اهل نقاط 

 9است.دوردست بوده
الجدول فی اعراب القرآن: جارومجرور متعلق 

 1«.جاء»به 
اعراب القرآن الکریم و بیانه: جارومجرور، 

 7«.رجل»صفت 
 33آیه های قرآن ذیل بررسی ترجمه

 سوره قصص
)در این هنگام( مردی » الله مکارم: ترجمه آیت

با سرعت از دورترین نقطه شهر ]مرکز 
 )متعلق به جاء(..« [ آمد..فرعونیان

                                                             
 .213، ص8. ج 5
 .311، ص3. ج 2
َصا اْلَمدیَنِة َرُجٌل َیْسعی» . 7

ْ
ق
َ
ْوِم ات   َو جاَء ِمْن أ

َ
ِبُعوا قاَل یا ق

 (.21یس، « )اْلُمْرَسلین

ن و مردی از دورتری »الله مشکینی: ترجمه آیت
نقطه شهر )که شاید از طرف قصر فرعون 

در این ترجمه، «. بوده( در حال شتاب آمد...
و شاهد آن، « رجل»ر، صفت برای جارومجرو 

است؛ زیرا اگر « رجل»از « یسعی»حال بودن 
شد، نکره محضه باقی توصیف نمی« رجل»

توانست حال از آن نمی« یسعی»ماند و می
  3باشد.

 و مردی از دورترین »الله انصاریان: ترجمه آیت
 )صفت رجل(.« [ شهر شتابان آمد...]نقطه

دی با کوشش از و مر » ترجمه آقای رضایی: 
 )متعلق به جاء(.«  دورترین )نقطه( شهر آمد...

ترین و از دورافتاده» ترجمه آقای فوالدوند: 
«  [ شهر، مردی دوان دوان آمد...]نقطه

 )متعلق به جاء(.
و در این حال » ای: قمشهترجمه آقای الهی

مردی )مؤمن( از دورترین نقاط شهر مصر 
ال ح« شتابان»یی که جااز آن«.  شتابان آمد ...

 .337، ص3. ج 9
 .241، ص21. ج 1
 .216، ص7. ج 7
 .311، ص3. ر.ک: الکشاف، ج 3
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ای که ذیل پس طبق نکته 5است؛« رجل»از 
الله مشکینی مطرح شد، در دو ترجمه آیت

ترجمه اخیر جارومجرور به عنوان صفت برای 
 است. شده درنظرگرفته« رجل»

همانطور که در مثال فوق بررسی شد، گاهی 
ق یک حرف جر، چندین  ممکن است برای متعل 

به تناسب هر احتمال، احتمال مطرح شود که 
با  کند. اکنونمعنا تفاوتی ولو اندک پیدا می

ای مشابه مثال مذکور، به بررسی چند آیه شیوه
پردازیم؛ به این صورت که ابتدا نظرات دیگر می

آوری شده و طبق بعضی از مفسران ادبی جمع
گیرد و سپس به هر کدام ترجمه صورت می

آیه  بررسی چند ترجمه مشهور فارسی ذیل
 شود. موردنظر پرداخته می

 23معناشناسی تعلق جارومجرور در آیه 
 سوره اعراف 

تي»  ِه ال  َم زیَنَة الل  ْل َمْن َحر 
ُ
ْخَرَج ِلِعباِدِه َو  ق

َ
أ

ذیَن آَمُنوا  ْل ِهَي ِلل 
ُ
ْزِق ق باِت ِمَن الرِّ یِّ  ِفيالط 

                                                             
 منتهی میشود بیشتر معنی« ان »صفاتی که به »....  5

حال را میدهد: سوزان . ناالن . روان . دوان . فروزان . 
 « (.صفت»نامه دهخدا، ذیل واژه لغت...« ) گدازان 

 32اعراف، .  2

ْنیا ُل َك نُ خاِلَصًة َیْوَم اْلِقیاَمِة َکذلِ  اْلَحیاِة الدُّ َفصِّ
  2«اآلْیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن 

بررسی آرای تفاسیر ادبی ذیل آیه 
 مذکور

المیزان فی تفسیر القرآن: جارومجرور متعلق 
   7است.« آمنوا»به 

 9ت.اس« آمنوا»متعلق به « فی»البحرالمحیط:
الجدول فی اعراب القرآن الکریم: جارومجرور، 

 و متعلق« هی»و یا خبر دوم « آمنوا»متعلق به 
  1به افعال عموم است.

« فی»الدرالمصون: هفت وجه برای متعلق 
حال  – 2«. آمنوا»متعلق به  – 9است: ذکر شده

 – 3و متعلق به عامل عام محذوف. « هی»از 
ق  ردوم یعنی خب« للذین آمنوا»متعلق به متعل 

متعلق  – 4و متعلق به فعل عام محذوف. « هی»
م»به  متعلق به  – 6«. أخرج»ق به متعل – 3«. حر 
 7«.الرزق»متعلق به  – 7«. الطّیبات»

بندی نظرات برخی از مفسرین ادبی با جمع
ق  « فی»قرآن، به هفت احتمال در مورد متعل 

 .84، ص8ج . 7
 .42، ص3ج . 9
 .314، ص8ج . 1
 .269و  261، ص3ج . 7
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رسیم که معنای هر احتمال طبق ترتیب می
 ذکرشده در کتاب الدرالمصون چنین است: 

بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  – 9
برای کسانی است که در زندگی دنیا ایمان آورده

 «. اند...
بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  - 2

اند در حالی برای کسانی است که ایمان آورده
 «.که در زندگی دنیا است...

بگو آن )زینت و روزی های پاکیزه( » ...  - 3
اند و در برای کسانی است که ایمان آورده

 «.است...زندگی دنیا 
بگو چه کسی حرام کرد در زندگی دنیا، »  - 4

زینت های الهی را که خداوند خارج کرد برای 
 «.بندگانش و روزی های پاکیزه را ... 

بگو چه کسی حرام کرد زینت های الهی »  - 3
را که خداوند خارج کرد در زندگی دنیا برای 

 «.بندگانش و روزی های پاکیزه را... 
کسی حرام کرد زینت های الهی بگو چه »  - 6

را که خداوند خارج کرد برای بندگانش و روزی 
 «.های پاکیزه در زندگی دنیا را... 

بگو چه کسی حرام کرد زینت های الهی »  - 7
را که خداوند خارج کرد برای بندگانش و روزی 

 «.های پاکیزه و در زندگی دنیا را... 

بررسی برخی ترجمه های قرآن ذیل آیه 
 سوره اعراف  23

اینها در زندگی » بگو:»الله مکارم: ترجمه آیت
 ...«انددنیا، برای کسانی است که ایمان آورده

 یا خبر آن(. « هی»)حال از « 
 بگو: آنها در زندگی»الله مشکینی: ترجمه آیت

« انددنیا از آن کسانی است که ایمان آورده
 یا خبر آن(. « هی»)حال از 

 بگو: آنان در زندگی»نصاریان: الله اترجمه آیت
 «انددنیا برای کسانی است که ایمان آورده

 یا خبر آن(. « هی»)حال از 
بگو: این ]ها[ در »...ترجمه آقای رضایی: 

زندگی پست )دنیا(، برای کسانی است که 
 یا خبر آن(. « هی»)حال از « اندایمان آورده

 راین ]نعمتها[ د»بگو: »ترجمه آقای فوالدوند: 
زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان 

 یا خبر آن(. « هی»)حال از « اندآورده
بگو: این نعمتها »ای: قمشهترجمه آقای الهی

« هی»)حال از « در دنیا برای اهل ایمان است
 یا خبر آن(.

 گیری نتیجه
جر مانند یک واسطه، بین معنای مجرور حروف

ق خود ارتباط برقرار می ق، . اگر مکنندو متعل  تعل 
اشتباه انتخاب شود باعث تغییر در معنای کالم 
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شود. این نکته، ما را به این نتیجه رهنمون می
ق صحیح، صرفا آن چیزی می سازد که متعَلّ

ق واقع ته شدن را داشنیست که قابلیت متعل 
باشد. به عبارت دیگر هنگام مواجهه با 

جر در کالم عرب، خصوصا قرآن کریم، حروف
هج البالغه و روایات ماثوره که در سه پله ن

ابتدایی فصاحت و بالغت هستند، باید هوشیار 
ق صحیح کدام است. آنگاه است  بود که متعل 

توانیم ثمرات بیشتری از درخت گهربار که می
 آیات و روایات برداشت کنیم. 

 
  منابع
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(. تفسیر 9421عاشور، محمدطاهر ) ابن .2
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یق مالک، تحقاوضح المسالک الی الفیة ابن
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(. 9311طباطبایی، محمدحسین )عالمه .94
المیزان فی تفسیر القرآن )چاپ دوم(. 
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وتصحیح ابوالفضل سجادی. قم: تحقیق
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  مکالمه عربیآموزش ارزیابی 
بررسی میدانی میزان رضایتمندی دانش 

آموختگان طرح مکالمه عربی مدرسه از روند 
 عملیاتی این طرح

 
 5ابراهیم شریفیاالسالم ت حج

 2علی محمد طاهری 
 

 :چکیده
نوشته پیش رو حاصل یک بررسی میدانی در   

آیت الله بهجت در رابطه با میزان  مدرسه علمیه
آموختگان مکالمه عربی از روند رضایت دانش

است. این ارزیابی در واقع با عملیاتی این طرح 
هدف بازخوردگیری از مراحل اجرایی این طرح 

ل شده شکترسیمیابی به اهداف و میزان دست
است. به این صورت که با مطالعه دقیق گرفته 

ر های مذکور دمؤلفهنویس طرح و تنظیم پیش
نامه، در اختیار هر سه نسِل آن در قالب پرسش

 آموزشِی طرح قرار گرفت تا میزان رضایت خود
را از اجرای هر مؤلفه بیان کنند. در یک نگاه 

 نفری که در پاسخ به  06از  %06کلی 

                                                             
 در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(کالم . استاد  5

کاری داشتند، از حضور خود ها همنامهپرسش
 %60ضایت داشتند؛ حدود در این طرح ابراز ر 

از روند اجرایی مرحله انگیزشی طرح و حدود 
از روند اجرایی مرحله آموزشی راضی  06%

بودند. البته ارزیابی روند اجرایی مراحل تثبیت، 
هدفمند و تولید آثار به علت کافی گیری بهره

دهندگان به سرانجام نبودن همکاری پاسخ
  نرسید.

 
 مقدمه

بسیار مهم در روند یکی از موضوعات 
اجرایی یک طرح عملیاتی، ارزیابی و تحلیل 

ای که روند اجرای آن طرح است؛ به گونه
دادن نقاط ضعف و قوت موجود در فرایند نشان

رح رفت طعملیاتی آن طرح، باعث رشد و پیش
طرح آموزش مکالمه زبان عربی از گردد. می

در مدرسه علمیه آیت  13-14سال تحصیلی 
قم روند عملیاتی خود را آغاز کرد و  رهبهجتالله 

-17تا زمان نگارش این رساله )سال تحصیلی 
 باشد.( دارای خروجی سه نسل آموزشی می18

بر همین اساس نسل اول این طرح در حال 
 6و اکثر طالب پایه  5حاضر طالب پایه 

هستند، نسل دوم این طرح دیگر طالب پایه 

 9318. طلبه پایه پنجم و پژوهشگر برتر سال  2
 علمیه آیت الله بهجت)ره(
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نسل سوم آن و در نهایت  4و طالب پایه  6
 باشند.می 3طالب پایه 

با توجه به مدت زمان اجرای این طرح و 
لزوم بررسی روند عملیاتی آن، زمان آن بود که 
در یک ارزیابی میدانی از میزان رضایت 
گاه شد تا بتوان فرازها و  مخاطبین طرح آ
فرودهای آن را شناسایی کرد. بر همین اساس 

طرح جامع »در گام اول با مطالعه و بررسی 
پنج مرحله در  مؤلفه 931حدود  «مکالمه عربی

عملیاتی طرح شامل مراحل انگیزشی، 
ید مند و تولگیری هدفآموزشی، تثبیت، بهره

 استخراج شد. آثار،

در گام بعدی با اضافه کردن برخی 
دوم  های آموزش زبانهایی که در نظاممؤلفه

 نامهدارای اهمیت بود به طراحی پرسش
ها و به مؤلفهته شد. به علت بسیار بودن پرداخ

د که نامه تنظیم شتبع سواالت، ناچار دو پرسش
نامه اول شامل سه قسمت کلیات طرح، پرسش

نامه مرحله انگیزشی و مرحله آموزشی و پرسش
 تثبیتی و دوم نیز شامل سه قسمت مرحله

کاربردی، مرحله مطالعات هدفمند و مرحله 
 تولید آثار بود. 

ها ها نوبت به توزیع آننامهز تهیه پرسشپس ا
آموختگان طرح و پاسخ ایشان رسید. بین دانش
آموخته این طرح فقط نفر دانش 55از حدود 

نامه اول پاسخ دادند و تعداد به پرسش نفر 05

نامه دوم. به همین علت در کمتری به پرسش
ها ناچار فقط به مرحله ارزیابی و تحلیل داده

نامه اول با همین جامعه آماری شارزیابی پرس
برای ارزیابی  نفری پرداخته شده است. 05

هر  ،ها قبل از ارزیابی کلینامهتر پرسشدقیق
نسل آموزشی به طور جداگانه ارزیابی شده و 

ای های جداگانهآمار نظراتشان در جدول
آوری شد که در این رساله فقط به تحلیل جمع

پس از ارزیابی  آمار کلی پرداخته شده است.
بندی اطالعات، برای دستهها و نامهپرسش

ها، مؤلفهتر شدن آمار و امکان مقایسه ملموس
به رسم نمودارهایی بر اساس این آمار پرداخته 
شد. در آخر نیز برای کارآمدی بیشتر، به تحلیل 

 های عددی پرداخته شده است.داده

ها هنامدر این تحلیل به همان ترتیب پرسش
های کلیات طرح که شامل پنج مؤلفهبتدا ا

گاهی و یک  مؤلفه است.  رضایتی مؤلفهآ
گاهی مؤلفه هایی هستند که درباره مؤلفههای آ

گاهی مخاطب از آن  پرسیدند و  مؤلفهمیزان آ
های رضایتی درباره میزان رضایت مؤلفه

های موجود در مؤلفهمخاطب. به غیر از برخی 
های موجود در مؤلفهکلیات طرح دیگر 

 ها از نوع رضایتی هستند.نامهپرسش

ها هرگاه مجموع آرای عالی و در تحلیل داده
خوب از مجموع آرای متوسط و ضعیف بیشتر 

 فهمؤلرضایت مخاطبین از آن  باشد نشانگر
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و اگر کمتر باشد نشانگر نارضایتی  باشدمی
ایشان. اگر در میان آرای رضایت، تعداد آرای 

از خوب بیشتر باشد رضایت حتمی و اگر  عالی
تعداد آرای خوب از عالی بیشتر باشد رضایت 

دهد. همین روند نسبی مخاطبین را نشان می
 یان دارد.در میان آرای نارضایتی نیز جر

، مؤلفهدر برخی از موارد پس از تحلیل هر 
نکاتی بر اساس آمار به دست آمده نیز بیان شده 

 است.

ای از ها و نمونهمودار دادهدر پایان نیز ن
  نامه اول نیز پیوست شده است.پرسش

تحلیل نظرات هر سه نسل طالب در 
 رضایت از مکالمه

 کلیات طرح
هایی پرداخته در بخش کلیات طرح به گزاره 

دام کجنبه کلی داشته و در هیچشده است که 
از مراحل عملیاتی طرح جایی نداشتند. این 

گاهی و رضایتی  مؤلفه دو دستهها در گزاره آ
گاهی مؤلفهاند. بندی شدهدسته های آ
گاهی مؤلفه هایی هستند که درباره میزان آ

های مؤلفهپرسیدند و  مؤلفهمخاطب از آن 
 رضایتی درباره میزان رضایت مخاطب.

ها هرگاه مجموع آرای عالی و در تحلیل داده
خوب از مجموع آرای متوسط و ضعیف بیشتر 

 فهمؤلرضایت مخاطبین از آن  نشانگرباشد 
و اگر کمتر باشد نشانگر نارضایتی  باشدمی

ایشان. اگر در میان آرای رضایت، تعداد آرای 
عالی از خوب بیشتر باشد رضایت حتمی و اگر 
تعداد آرای خوب از عالی بیشتر باشد رضایت 

دهد. همین روند نسبی مخاطبین را نشان می
 یان دارد.نیز جر در میان آرای نارضایتی

با توجه به آمار به دست آمده، در میان 
گاهی، مخاطبین این طرح از یک مؤلفه های آ

گاهی نسبی در مورد اهداف طرح و هزینه  آ
شرکت در طرح برخوردار بودند. لکن در مورد 
مراحل اجرایی طرح، و مدت زمان اتمام طرح 

گاهی نسبی بودند.   دچار یک ناآ
ن آید این است که ایظر میالبته چیزی که به ن

گاهی نسبی موجود نیز از مطالعه طرح ه نامه بآ
هایی از دست نیامده است و فقط به شنیده

 طرف مسئولین اکتفا شده است.
نکته قابل توجه این که بیش از نیمی از 

نفر( نظر به متوسط 41نفر از 23مخاطبین )
گاهی خود نسبت به شیوه اجرای مراحل  بودن آ

 داشتند.
رضایتی که در بخش کلیات طرح  مؤلفهتنها 

مطرح شده است و شاید بتوان گفت که این 
ی هامؤلفهترین و بارزترین یکی از مهم مؤلفه
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 رضایت از شرکت نامه است دربارهاین پرسش
در این طرح است که آرای مخاطبین رضایت 

ه ای کدهد به گونهنسبی ایشان را نشان می
آرا را به خود  %05ب مجموع آرای عالی و خو

 تعلق داده است.
 مرحله انگیزشی 

مرحله انگیزشی که اولین مرحله عملیاتی طرح 
 بر انگیزههایی است که مؤلفهشامل  باشدمی

ها مؤلفهآموزان موثر است. در میان این زبان
رضایت از بروشور اهمیت زبان بدون هیچ رای 
عالی و چهار رای خوب، نارضایتی حتمی را 

ه رفت که نظر بنشانگر بود. البته انتظار می
که  شدداده می مؤلفهعملیاتی نشدن این 

ها ؤلفهمبیشترین آمار نظر تفصیلی بین تمام 
ای به این موضوع باشد که شاید اشاره

 بروشوری برای این کار تهیه نشده بود.
تعداد آرا در دو مورد کارگاه مقدماتی آشنایی با 

مراسمات، بیانگر نارضایتی و  هاو همایش طرح
نسبی مخاطبین بود؛ با این تفاوت که در مورد 

 کارگاه مقدماتی تعداد رای عالی صفر بود.
دهی تلفیق مکالمه با دیگر دروس و انگیزه

ت نیز با رضای دهی فضاسازیهمچنین انگیزه
ه با این توضیح ک آموزان همراه بود.نسبی زبان

تلفیق  مؤلفهبه رسد که در نظردادن به نظر می
چرا که  ای رخ داده استبا دروس مسامحه

برگزاری دروس رسمی حوزه به زبان عربی فقط 
در یک پایه عملیاتی شده است. به عالوه این 

ی دهی فضاسازی اختالف آراکه در انگیزه
راضی و ناراضی نیز یک رای بوده و تعداد 

  باشد.نظرات گزینه عالی یک رای بیشتر نمی
وع، تعداد آرایی که مربوط به مرحله در مجم

انگیزشی است یک نارضایتی نسبی را نشان 
تعداد آرای متوسط از  دهد و در این میانمی

 باشد.ها بیشتر میدیگر گزینه
 مرحله آموزشی

ترین مرحله این این مرحله که در واقع اصلی
هایی است که در مؤلفهطرح است شامل 

 اشد.بآموزش مکالمه زبان موثر می
آموزشی  آموزان در مورددر این میان، نظر زبان

بودن فضا، گویای از نارضایتی نسبی ایشان  
بود؛ به طوری که تعداد نظرات به گزینه عالی 

 باشد.فقط یک نظر می
در مورد اثرگذاری مکالمه در تالوت قرآن و 
قرائت اذکار، نظر مخاطبین به ترتیب نارضایتی 

ای که در ود به گونهنسبی و نارضایتی حتمی ب
اختالف نظرات ناراضی و راضی  هر دو گزاره
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زیاد بوده و تعداد نظرات به گزینه عالی نیز فقط 
 باشد.یک نظر می

های مربوط به رابطه قواعد ادبیات با در گزاره
تلفیق قواعد عربی با مکالمه، درک و به  مکالمه

کارگیری قواعد صرفی و درک و به کارگیری 
ی، نارضایتی نسبی و آموزش قواعد نحو 

کاربردی قواعد ادبیات عرب و درک و به 
کارگیری قواعد بالغی، نارضایتی حتمی را به 

 فهمؤلخود اختصاص دادند. نکته قابل توجه 
آخر این است که بیشترین رای گزینه ضعیف را 

رای  2؛ به طوری که در مجموع دارا بوده است
  به رضایت آن داده شده است.

تکلم مسلط و روان، آموزش  هایمؤلفهاز بین 
وگوهای واژگان عمومی و آموزش گفت

، جدای آن که هر سه دارای رضایت عمومی
آخر جزء  مؤلفهنسبی بودند، دو 

ها نیز به حساب مؤلفهترین بخشرضایت
؛ تا جایی که بیشترین رای به آیندمی

 بخشی را به خود اختصاص دادند.رضایت
های سلط در مجموع مهارتدر گزاره ت

چهارگانه )نوشتار، گفتار، شنیدار و درک 
مطلب( کامال تساوی آراء برقرار بود به طوری 

حتی تعداد خوب و متوسط و تعداد عالی و که 

لکن در  کنند.ضعیف هم، با هم برابری می
ر تسلط دها به طور جداگانه بررسی این مهارت

ی و سبمهارت نوشتار و شنیدار، نارضایتی ن
تسلط در مهارت گفتار و درک مطلب رضایت 
نسبی را کسب کردند. اما نکته قابل توجه در 

گفتار این است که گزینه ضعیف در این  مؤلفه
هیچ رایی را کسب نکرده است و این  مؤلفه

گر موفقیتی در آموزش این اند نشانتومی
مطلب نیز جزء درک مؤلفهالبته  مهارت باشد.

 باشد.ها میمؤلفهرین تبخشرضایت
کوتاهی زمان آموزش و مجموعه متون 
آموزشی، رضایت نسبی ولیکن مجموعه متون 
مطالعاتی، نارضایتی نسبی را به خود اختصاص 

 ؤلفهمدادند. البته تعداد آرای گزینه عالی این 
 .باشدیک عدد می

های آموزشی، های مربوط به حیطهدر گزاره
نسبی، آموزش آموزش متنی دارای رضایت 

تصویری و آموزش صوتی دارای نارضایتی 
در بین این سه حیطه آموزشی باشد. نسبی می

آموزش متنی بیشترین سطح رضایت و 
آموزش صوتی کمترین سطح رضایت را به 

 خود اختصاص داده است.
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 آشنایی های مربوط به آشنایی،مؤلفهدر میان 
ه ا قصو آشنایی ب بندی با فیلم و کارتونطبقه

با  بندیدارای رضایت نسبی، آشنایی طبقه
آشنایی با متون عربی و  های صوتی وفایل

معارف و آشنایی با معاجم و فرهنگ لغت دارای 
نارضایتی نسبی و آشنایی با شعر و آشنایی با 
مقاله و آشنایی با سیره دارای نارضایتی حتمی 
هستند. در این بین آشنایی با شعر و آشنایی با 

رای ضعیف بسیاری را به خود اختصاص مقاله آ
رسد که در برخی البته به نظر می اند.داده

. بندی دقت نشده استها به عبارت طبقهپاسخ
آشنایی با ماهیت زبان فصیح و لهجه نیز  مؤلفه

نارضایتی را به خود اختصاص داده است که به 
های متوسط و خاطر تساوی در تعداد گزینه

 بودن آن قید نشده ضعیف، نسبی یا حتمی
 است.

جلسه کالس در  3از تعداد   نظر مخاطبین
ساله بودن مرحله آموزش، رضایت هفته و یک

نسبی را به خود اختصاص داده است؛ لکن 
ساعت کالس و تمرین عالوه  9:31نسبت به 

های تفصیلی بر نارضایتی نسبی بیشترین پاسخ
های نسبت به گزاره را نیز شاهد هستیم.

های شفاهی و کتبی با اختالف ارزیابیی، ارزیاب

و  اییک رای رضایت نسبی و ارزیابی مرحله
 نارضایتی نسبی را کسب کرده است. پایانی

های مؤلفهجا ذکر شد آن چه که تا به این 
است. از این به بعد  نامه مدرسهموجود در طرح

های عمومی آموزش مؤلفهاز  مؤلفهچند 
در این میان  .باشدمی های خارجیزبان

یادگیری کلمات کلیدی دارای رضایت نسبی، 
توجه به کلمات مشترک بین دو زبان و آموزش 

ای دارای تساوی معنایی عوض آموزش ترجمه
استفاده روزانه از زبان و تمرکز بر آموزش آرا، 

عبارات بیشتر از لغات دارای نارضایتی نسبی و 
ی تصحبتی با بومی زبان نیز دارای نارضایهم

 باشد.حتمی می
در مجموع، تعداد آرایی که مربوط به مرحله 
آموزشی است یک نارضایتی نسبی را نشان 

آرای متوسط و دهد و در این میان تعداد می
ر این د باشد.ها بیشتر میخوب از دیگر گزینه

آموخته در های دانشمیان میزان رضایت نسل
طرح از مرحله آموزشی به این شرح است که 

+ رضایت نسبی، نسل %2نسل دوم با حدود 
نارضایتی نسبی و نسل  -%93سوم با حدود 

اول 



 یآموزش مکالمه عرب یابیارز

 

44 

رضایتی نسبی )در این ارقام آرای عالی و خوب مثبت و آرای متوسط و ضعیف نا -%28با حدود 
+ و اگر تمام آرا %911منفی حساب شده اند به طوری که اگر تمام آرا عالی و خوب باشد حاصل 

 .(شودمی -%911متوسط و ضعیف باشد 

آ گاهی از اهداف 

طرح

آ گاهی از مراحل 

طرح

آ گاهی از ش یوه 

اجرای مراحل

آ گاهی از مدت 

زمان امتام طرح

آ گاهی از هزینه 

رشکت در طرح

رضایت از 

حضور در طرح
مجموع

عایل 7 6 2 4 14 6 39

خوب 16 10 6 14 15 18 79

متوسط 11 16 23 13 6 12 81

ضعیف 5 6 7 8 3 4 33
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نظر هر سه نسل طالب مدرسه در لکیات طرح1منودار

رضایت از 

بروشور امهیت 

زابن

رضایت از اکرگاه 

مقدمات و لکیات

رضایت از 

ها در هامیش

انگزیه

ق رضایت از تلفی

اب دروس در 

انگزیه

رضایت از 

فضاسازی در 

انگزیه

مجموع

عایل 0 0 4 5 1 10

خوب 4 13 11 16 19 63

متوسط 11 12 16 9 10 58

ضعیف 16 10 6 8 9 49
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 الوزن و قواعده المثیرة للجدل

 
 5االسالم محمدی مطلقةحج

 2یسعید داور 
 

 الزبدة :
الوزن هو مجموعة من الحروف الرمزیة التي 
تُستخدم للتصویر وفصل الحروف األصلیة عن 
الزائدة .نظراً إلی أن أساس علم الصرف قائم 

السطورالحالیة إلی تلخیص علی الوزن ، هدفت 
قواعد مختلفة للتعبیر عن وزن الکلمة، ولتحقیق 
الهدف المنشود ، بدأت اوالً في محاولة جمع 
األقوال من کتب شتی وبعد تقسیم القواعد إلی 
فئتین "شائعة" و "مثیرة للجدل" ، اختتم  وجهات 
نظر مختلفة. و في النهایة إنتهی االمر من خالل 

ت في قاعدتین عامتین ، مع تلخیص کل الکلما
مراعاة حقیقة أن االختالف في عدد القواعد في 
الکتب المختلفة ال یؤدي إلی إختالفات رأسّیة 

 في القواعد .

                                                             
 .مدرسة آیة الله بهجت)ره( العلمیةبعلم النحو استاذ . 5

 ،الوزن، قواعد الوزنالکلمات الرئیسیة: 
 ،لمکانی، حذف الحرف، الحرف مشددالقلب ا

  الحرف الزائد
 

 المقدمة :
 مکانةل الصحیح والنظر الدقیق للفحص نظًرا

 نم یتطلب و أساسّیته لعلم الصرف، الوزن
 املک إتقان لدیه یکون أن العلم هذا في الطالب

 وزن بسهولة علی یحصل وأن للموضوع
 وبعد ، األثناء هذه في. المختلفة الکلمات

 فإن القاری ، العلم هذا کتب مختلف عن لمحة
 ولح خالفات وجود سبب حول نفسه یتسائل 

 ًراأخی مختلفة؟ القواعد هذه لماذا الوزن؟ قواعد
 للحصول علی یتبعه أن یجب کتاب أي ،

 الکتب آراء جمع خالل من لذلك الوزن؟
و  عةالشائ القواعد إلی نقسم ، اوالً  ، المختلفة

 في جیدة نتیجة إلی الوصول نحاول ثم غیره ،
 .للجدل المثیرة القواعد

 
 القول االول( 

 :الوزن ومکانة األهمیة
 ،یتلفظ بالکلمات و یصنعها للتکلم المرء

د و لق ، الهجائیة الحروف من مکونة والکلمة

الله بهجت)ره( طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة . 2
 .العلمیة فی المستوی الخامس
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رسم العرب قوالب لصیاغة الکلمات التي 
 روفالح یریدون إیصال معناها للقارئ . و وضع

صد ق ، المثال سبیل علی. تلك القوالب فی
و . فِعل شکل في الحروف ووضع ، المصدر

 درجةل للعرب مهم زن الو. صنع مصدر َعلَم یعلُم 
 ، األفعال شکل عن التعبیر أجل من وضعه أنه

 مام المصدرویصنع الفعل ، من القدم ویمتد
 الحروف و یضع.األشخاص وعدد الوقت یعني

ض و یزید إلیها بع. َعلَم  ویصنع َفعَل  شکل في
تودی الی تحول  ولکن الحروف الزائدة ،

. تلفةمخ مواقف وخلق ، کبیرفی معنی الکلمات
فعل  یتم تغییر الفظ و معنی ، المثال سبیل علی

 المضارعة أحرف إحضار طریق الماضی عن
 .الحاضر و المستقبل  وقد صنع معنی. علیه

مثاًل بدل َعلَم إلی َیعلُم عن هذه الطریق و أدی 
إلی تبدل معناه ، و فی الحقیقه قام بتغییر قالبه 

 هلم جرا . و
 لیع ، أخری أغراض لصنع آخر دستوًرا تولی ثم

 علی ینطوي الذي القالب ، المثال سبیل
فی « ع ل م» و جعل  الحدث و الذات مثاًل،

و هکذا فی قوالب « عاِلم»قالب فاِعل و صنع 
أخری.فی المجموع کل قالب و کل وزن 

 ال هذاو ، معین معنی نقل لغرض فقط یستفاد 

                                                             
سید حسن العاملی کما نقل عنه  ُکتیب سر االوزان.. 5

» مقاله  http://haghani.hawzahqom.irفی  
 «اهمّیت و جایگاه وزن در کالم عرب

 ، ثالالم سبیل علی. آخر شکل في ذلك یعني
ال یمکن أن نعنی باسم المفعول ما یعنیه اسم 

 عنیم قالب لکل ألن نظًرا. الفاعل و ال العکس 
 ، الواقع في ، جًدا مهمة نقطة فهذه ، به خاصاً 
 فعل الماضی أو اسم  توضیح منا ُطلب کلما

 المفعول أو الصفة المشبهة وما الفاعل أواسم
من  «العاِلم» کما عندما نشرح مثاًل  ، ذلك إلی

 قالبه أو وزنه الصرفی و فی نصف ، جهة صرفیة 
جملة واحدة الوزن ساریة فی علم الصرف 

 بأجمعه. 
 أن ولنق أن یمکننا ، االعتبار في ذلك وضع مع

 هذا العلم هو الوزن و ما یتعلق به فلذا  أساس
 و لیس مکانته الخاصة ، نمنح له أن یجب

ا أن نکتفی بإیرادها فی المقدمات جدیرًا بن
 1.فقط

 :الوزن تعریف
 معرفة من قلیل بعد الکتب الصرفیة، في عادة

 ذلك في ماب ، فوائده عن والتعبیر بالعلم بسیطة
 تکوین علی والقدرة ، ومعناها الکلمة معرفة

 عن رللتعبی الوقت یحین فقد ، جدیدة کلمات
 معرفة الوزن حول والنصائح التعاریف بعض

 نحوال علی األمرین  هاتین في والنظر وقواعده
 .التالي

http://haghani.hawzahqom.ir/
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 لغة : "القواعد" و" الوزن"
 باب  ومن « و ز ن » الجذر من: الوزن        

: 1المنجد کتاب في تحدیده تم والذي ، ضرب
 َوزَن یزُن زنًة بمعنی األهمیة ، قدر ، ثقل و....

 بهذا ُیقصد ، « ق ع د »  جذر من: القواعد       
الضابط و هی : 2"المنیر المصباح" کتاب في

 االمر الکلی المنطبق علی جمیع الجزئیات .
 أن تجنستن أن یمکننا ، المعنیین هذین من       

 یاسالق ضوابط" تعني الکلمة في الوزن قواعد
 ".العامة

 :الصرفی هو المصطلح في الوزن لکن
 مستخدمة رمزیة عالمات من مجموعة     

 في لیةاألص الزائدة عن الحروف وتمییز لتمثیل
 3.والتعلم التعلیم

 فوائد الوزن :
 مقیاس عن عبارة هاآن هي للوزن میزة أهم

 تمییزل وتستخدم ،( فعل ، اسم) العربیة للکلمة
 امع بشکل ، و.... الزائدة عن األصلیة الحروف

 یفیةک أیًضا یعکس کما الوزن نقول أن یمکننا
 رعةس هاما في یلعب دورا الکلمة بنیة تکوین
 إن نقول عندما ، المثال سبیل فعلی ، الفهم

 :ُنفهم القاری ،" یفُعل" علی زنة " یُقول"
                                                             

 2973ص، 2ج.  5
 391. ص 2
 49ص ،انش صرف. د7

: اثانیً . زائد و لیس أصلیًا  الحرف األول ، اوالً 
 ثالثا : نظرا الی أّن  القاف إلی حرکة الواو ُنقلت
 ، من اوزان فعل الثالثی المجرد « َیفُعُل » وزن
 یدرک لذلك. مضارع ثالثی مجرد  فعل فهو

 خالل من 4األقل علی نقاط ثالث المستمع
 کلمة واحدة . إلی االستماع

 :ثالث مواقع  في أیًضا الوزن یستخدم     
 یعّلم أن المعلم أراد إذا أنه التدریس في -9

 نم فبدالً  ، الحروَف االصلیة و الزائدة الطالب
 یعطی وزن ، واحدا تلو أخری الحروف ذکر

 یةاألصل الحروف الوزن حسب و یوّضح ، الکلمة
 5.و الزائدة و ما إلی ذلک 

 بریعت ، الموضع هذا في فی مقام التعّلم ،. 2
 من األصلیة األحرف لتحدید الوزن وسیلة

 من جهة أّن  للکلمة األخری والمزایا الزائدة
قد عّدوا أوزان االسماء و االفعال من کل  العلماء
لی ع الحفاظ خالل من ، الطالب فیجد. االبنیة 

وزَن الکلمة  ، االعتبار في وأخذها هذه األوزان
 ، دون رعایة کلمات المتجانسة من بین األوزان

و یحصل علی تمییز االحرف االصلیة عن 
 6الزائدة .

فوائد أخری یمکنک العثور علیها فی صرف هناک . 9
 و کتب أخری 31ص  ،ساده

 61ص  ،صرف ساده. 1
 61ص  ،صرف ساده. 7
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فی  مختلفة جعل مواد أیًضا الممکن من. 3
 الحاالت من کثیر في له قالب  واحد یکون
" ِعلف" ، المثال سبیل علی ، معنی و حکم واحد

 ، و ... "و "السعادة" الحزن" غالًبا یعني الذي ،
 ثابت وهو" فُعل"و   شابه وما ، َفِرح و َحِزن: مثل

 .نحُس  ، کُرم: مثل...  و ، والفضائل للصفات
 الوزن فائدة أن إذًا من الممکن أن نستنتج  

 سرعة فهم الطالب في في المساعدة هي
 .تعلیمیین مستویین

 
 :الوزن القول الثانی( قواعد

 تب:الک جمیع في الشائعة الف. القواعد
 ن م للکلمة األحرف األصلیة  تحدید أجل من

»  ةالثالث األحرف إستخدام یتم ، الزائدة أحرفها
 و مقابلة لها ،1األصل من بدالً « ف ع ل 

 حروف من حرف کل في والسکون والحرکة
 الموجودة الکلمات نفس مع یتناسب الوزن
 لیع کَتَب : یقال  ، المثال سبیل علی ؛ أمامه
َفعَل و حُسَن علی  وزن علی َفعَل و َعلَم  وزن

و إنما أختیرت هذه الثالثة من الحروف   ، َفُعل 
 ربیةالع اللغة في والعشرین التسعة حروف من

ألنها جاریة و مناسبة مع کل األعمال و األفعال 
ب ام الشخص بضر ق إذا ، المثال سبیل علی ؛ 2

                                                             
یمکننا العثور علی احرف اصلیة من خالل مالحظة  .5

 کلمات متجانسة و المعاجم

فانه فعل شیئا أو اذا قام بأکل فإنه فعل شیئا و 
 لرغما ان قام بضحک فإنه فعل شیئا و ... علی

 . إنکسر مثل ، االستثناءات بعض وجود من
بنفسه یمکن أن « ف ع ل »إضافة الی أن 

ألم تر کیف فعل ربک »یستعمل کما ورد فی 
»....3 

  مقابال ألحرف اصلیة « ف ع ل» بعد أن جعلنا 
حروف  ثالث من اکثر لدیها الکلمة کانت إذا

 ليوبالتا حرف الالم ، الوزن یکرر فی اصلیة 
 نینذو اث  الرباعیات ثالثیات ذو الم و  وزن فإن

 ، الخماسیات والوزن( والثاني األول الفعل الم)
( والثالث والثاني األول الفعل الم) ذو ثالثة

ثالثی َسأل علی زنة َفعَل ،  وزن علی مثال
رباعی کدرهم علی زنة ِفعَلل و خماسی 

 کَسفرَجل علی زنة َفعلَلل )فعّلل(.
 تتصل  التي یعامل مع الضمائر عملیة الوزن، في

 بالفعل معاملة حرف زائد . 
  فی الحاالت التی یکون وزن الکلمة فیها

مشترکا بین المجرد و المزید کوزن رباعی 
جرد و ثالثی مزید  أو ثالثی مزید و خماسی م

مجرد أو رباعی مزید و خماسی مجرد نحو 
َجلَبب علی َفعَلل و َعمَلَس ، الوزن ال یفیدنا فی 
تمییز الحروف االصلیة و الزائدة بل ال بد من 

  32ص ،شرح النظام. 2
  .9الفیل، آیه ورةس. 7
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طرق أخری نحو: مالحظة المتجانسات و و 
 1 توالی الحروف المشابهة فی الموزون و ...

 
 :ثیرة للجدلم ب. قواعد

 : 2دانش صرف
  إذا کان فی الکلمة حرف زائد إن کان مکررًا

ألصلی کَسّلم و َجلَبب یکرر فی الوزن أیضا نحو 
ل و جلبب علی فعلل و إال یذکر  سّلم علی زنة َفع 
الزائد نفسه فی الوزن .فإذن وزن الکلمات 

 المضّعفة علی نحو التالی :
o وند هماوزن فسیکون ، أصلیین کالهما کان إذا 

 َفَعَل = مّد  ، المثال سبیل علی تکرار،
o في نمتطابقی فیکونان ، زائدین کالهما کان إذا 

 ، المثال سبیل علی ، متکرر بشکل الوزن
 إجلّواذ = إفعّوال 

o منهما زائدا و األخری أصلیة  إذا کان واحد: 
  إن کان الزائد مکِررا لألصلی ، یکرر الحرف

المقابل لحرف األصلی فی الوزن نحو : فّوض 
 = فّعل 

  إن لم یکن الزائد مکررًا لألصلی یذکر حرف
المقابل لحرف األصلی فی الوزن دون تکرار 

 کَسّید= َفیِعل 

                                                             
 61ص  ،رف ساده. ص5
  44ـ49. شرح النظام، ص2

اإلدغام فُیدَغم    أمکن إن ، الوزن في: مالحظة
 مثل : سفرجل = فعّلل 

  و جاء فی وزن المعتالت: 
o فال ، أخری حروف إلی الحروف حرکة نقل تم إذا 

ی ف النظر یتم ولکن ، الوزن في اعتبارها یتم
 حدوث دعن النقل وکذلك قبل الرئیسیة الحرکة
ُقول = ی ، المثال سبیل علی ، کلمة في القلب

 یفُعُل  و بیع = ُفِعل 
o یتّم  الحالة هذه إال و أن یحدث الحذف ففي

الوزن بحذف ما حذف من الکلمة الموزون و 
زنة  لالمثا سبیل مراعاة حرکاتها الفعلیة علی

ل = ُفل 
ُ
 ق

 : 3شرح شافیة و نظام
 إذا ، لمةالک في الزائدة للحرف الرئیسیة القاعدة 

أن یکرر فی  هي ، مکرر لحرف اصلیة  کانت
الوزن أیضا إشعارا إلی أن الحرف الزائد کان 

 ما  لإللحاق أم لغیره تکرر سواء ، یکرر األصلی 
 إذا ، المثال سبیل علی ، ذلك خالف یثبت لم

لم نحصل علی زنة مطردة بل علی  الالم تکررت
العکس فحینئذ نذکر الزائد نفسه فی الوزن 

 .مثاًل ُبطنان یکون علی فعالن
 ،( ظامالن ولیس) شافیة لکتاب وفًقا ، بالطبع

 لیع ، ذا وزنین  الکلمات بعض هناك ستکون

و شرح الرضی  علی   36ـ39ص ،النظامشرح . 7
 . 39ـ93، صالشافیة



 8931نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره سوم، پاییز      

 
63 

 الًفاخ حلتیت =فعلیل و فعلیت، المثال سبیل
 فی وزنه فعلیت .  یعتبر الذي ، للنظام

  ال  بالبدل« افتعال»یعبر عن الزائد فی باب
 المبدل خالفا لنظام نحو : إضطزب =إفطعل

 : و من األفضل أن نقول 
o  : یجب أن یعبر عن الزائد بلفظه فی الوزن نحو

 عجاوز =عجائز = فعائل 
o  المدغم فی األصلی )یکون األصلی بعد الزائد و

( یعبر عنه فی الوزن بحرف یکون بعده نحو : 
 اّدارک = إّفاعل

o  و المکرر یعبر عنه فی الوزن بحرف یکون قبله
 نحو : قردد = فعلل 

اإلدغام   أمکن إن ، الوزن مالحظة : في
 فُیدَغم  مثل : سفرجل = فعّلل 

 
 :1آموزش صرف 

 کان مکررًا لحرف أصلی ال  الحرف الزائد إذا
یذکر فی الوزن بل یذکر ما یقابل حرف اصلی و 

 یکرر مثاًل عّلم = فّعل و جلبب = َفعلل 
هذه القاعدة تجری ما إذا لم نحصل علی زنة 
نادرة و اال یذکر الزائد فی الوزن مثاًل ُبطنان 

 یکون علی فعالن ال فعالل ألنه نادر.
  یقابله فی إذا حذف من الوزن حرف یحذف ما

ل = ُفل 
ُ
 الوزن نحو ق

                                                             
 26ـ22. شرح النظام، ص5

  إذا تغیر فی الکلمة مکانة حروفها األصلیة )قلب
مکانی ( یغیر ما یقابله فی الوزن أیضا نحو : جاه 
= عفل ألننا الحظنا بمتجانساته نحو وجیه و 

« و ج ه» توجه و ... مکانة حروفها علی التوالی 
 « .ج و ه » و اآلن 

  اذا تّم تغییر حرکة حرف طبقا للقواعد إن لم یکن
فی الکلمة حذف أو قلب مکانی یراعی فی 
الوزن حرکات الرئیسیة مثاًل قال = َفَعَل و یمد 
= یفُعُل و إن کان فیه حذف أو قلب مکانی 
یراعی فیه حرکاتها الفعلیة نحو : ُرُموا  =  ُفُعوا و 

 حادی )أصلها : واحد (= عاِلف  
 : 2ه صرف ساد

  إن کان فی الکلمة حرف زائد و کان الحرف
را کسّلم و جلبب ، یکرر فی الوزن مقابُل ما  مکرِّ
ُکّرر فی الموزون مثاًل سّلم = فّعل و جلبب = 
فعلل و إال یذکر الزائد فی الوزن نفسه کمعلوم 

 علی زنة َمفعول .
 الوزن حروف من أٍيّ  حرکة تکون أن یجب 

َم َعلِ  فإن لذلك ، مطابقا لما کان فی الموزون 
علی زنة َفِعَل و َعلیم علی َفعیل إال و أن تغّیرت 
الحرکة طبقا لقواعد اإلعالل فحینئذ یالحظ 

 بیلس الحرکة الرئیسیة قبل التغییر علی
قال علی زنة َفعَل ألنه کان  أن نقول المثال،

 61ـ33. شرح النظام، ص2
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َوَل و نقول َیُمدُّ علی َیفُعُل 
َ
نه کان أل  فی األصل ق

 فی األصل َیمُدُد و ....
  إذا کان فی الکلمة حرف مضعف یمثل حرفین

متشابهین فلنالحظ المتجانسات ِلنری   أ 
کالهما أصلیان أم زائدان أو أحدهما زائد ففی 
األول الوزن مخفف کمّر یُمرُّ علی زنة َفَعَل َیفُعُل 
و فی الثانی  یذکر الزائدان فی الوزن بالضبط 

علی زنة إفِعّوال و فی الثالث إذا کان  کإجلّواز
ف ما یقابل  األول أصلیا و الثانی زائدا ُنضِعّ
األصلی فی الوزن کسّلم علی زنة فّعل و إحَمّر 
علی إفَعّل و إذا کان األول زائدا و الثانی أصلیا 
یکون الوزن دون تضعیف کسّید علی زنة َفیِعل 

 و علّی علی زنة َفعیل .
 للکلمة األصلیة حرفاأل  بعض حذف تم إذا ، 

 ، الوزن من ، ذلك إلی اإلعالل وما لقواعد وفًقا
 علی فی الوزن ، لها حذف المقابلة فسیتّم 
ل"  ، المثال سبیل

ُ
ی من قال یقول یکون عل "ق

من َوهَب َیهُب علی زنة َعل و  "َهب"زنة ُفل و 
 ِف " من َوفَی َیفی علی زنة ِع ." 

  إن غّیرت مرتبة الحروف األصلیة فی الکلمة و
عثرنا علی قلب مکانی ففی الوزن أیضا یغیر 
مرتبة الحروف کجاه علی زنة َعَفل ألننا علمنا 
بعد مالحظة المتجانسات من قبیل وجیه ، 
وجه ، وجاهت و ما إلی ذلک بأنها تتکون من 

                                                             
 .39ـ27. شرح النظام، ص 5

علی التوالی فصار عندنا قلب فلیالحظ « و ج ه »
 الوزن أیضا . القلب فی 

 :  1درسنامه صرف
  إن کان فی الکلمة حرف زائد یذکر فی الوزن

 باب افتعال . عدا نفسه ما
 یکرر فی  کان الزائد مکررًا لحرف أصلیة  إذا

 ام لإللحاق أم لغیره  تکررت سواء الوزن أیضا ،
 إذا ، المثال سبیل علی ، ذلك خالف یثبت لم

علی  بل لم نحصل علی زنة مطردة الالم تکررت
العکس فحینئذ نذکر الزائد نفسه فی الوزن 
مثاًل ُبطنان یکون علی فعالن وإن لم یکن 

 مکرر فیذکر فی الوزن نفسه . 
  إذا تم التغییر من نوع الثانی فی الکلمة أعنی

اإلعالل و اإلدغام و التخفیف ما عدا الحذف 
فلنرجع الحرکات و الحروف إلی أصلها اواًل ثم 

 وزن .نقوم بعملیة ال
 تلیس ، حالتین في الوزن لتحدید: مالحظة 

 :األصل إلی للعودة حاجة هناك
o وفقا   األصلیة الحروف أحد حذف تم کلما

 في ئالمکاف إزالة فیتم ، اللفظیة للتغییرات
 .الوزن أیضا

تّم تغییر مواقف الحروف األصلیة فیغیر  عندما
مکانة ما یقابله فی الوزن و یالحظ الحرکات 

 للحالة األخیرة .طبقا 
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 القول الثالث( الملخص و االستنتاج :
 في المستخدمة الکتب جمیع أن هو الواضح
 واحدة ولکن حقیقة الواقع في تمثل البحث
 ةالتعلیمی الضرورة بسبب) مختلفة بطرق

. یوًباع أیًضا تتطلب ، و بالطبع....(  أو لکتابهم
 مع انفسه الحقیقة فحص أیًضا نحاول ، لذلك
 :ولکن أفضل بیان

 علی ، الوزن علی الحصول في مطلوب هو ما
 األحرف اوالً  نعرف أننا هو ، الخصوص وجه

لمات ک في حتی ، بالضبط و الزائدة األصلیة
 األول أن معرفة إلی نحتاج ، السّید مثل مضعفة
 لسبی و إال علی ، األصلي هو الثاني زائد أو
 «صرف ساده »المذکورة فی  القواعد ، المثال

إذا کان األول زائدا و التالی أصلیا ...  تقول حیث
 انتک إذا " إنه قول من قال أو ، الیفیدنا شیئا 

مکررة لألصلی فالوزن یکون مضعف و  الزائدة
 یکون قد ألنه الجدوی عدیم إال فال " یکون

 لثانيا الحرف یکون أن احتمال المبتدئین لدی
ویکون من باب تکرار لحرف أصلی  ، زائداً 

 ، لذلك. لوزن مضعف أو علی العکس تماما فا
من یقوم بعملیة الوزن تحصیال  علی یجب

 ظرةن للنجاح و الثقة فی هذا المضمار أن یکون 
 و األصلی و الزائد  ، الوزن علی مختصرة عامة

                                                             
را فیکون بعد األصلی  .5 و من الطبیعی أنه اذا کان مکرِّ

را  و إال کان األصلی مکرِّ
 فالیدغم فی اإللحاق و یدغم فی غیره. 2

 يف المتوفرة األوزان وکذلك ، الحروف وموضع ،
 علم الصرف . 

 و اآلن القواعد أمامک :
 قواعد ستکون ، المشترکة القواعد ذکر بعد

 :هي الوزن
ر الحرف الزائد أن یذک الرئیسیة في القاعدة . 9

 :لم ما نفسه فی الوزن عینا
را لإللحاق أم لغیره فیکون فی   1یکون مکرِّ
را أیضا إذا لم یتطلب األمر وزنا نادرا  2الوزن مکرِّ

 فیذکر نفسه فی الوزن .لذلک :
 : المثال سبیل علی

رة (قردد = فعلل   )الدال الثانیة مکرِّ
 سّلم = فّعل 

 = فعلون لندور فعلول  3سحنون 
 و إجلّواذ = إفعّوال 

 إضطرب = إفطعل 
 مالحظة: 

حذرا من تجاهل قواعد االعالل العامة حیث 
أمکن اإلدغام فیدغم و مع ذلک ربما لصالح 

 أن نستثنی ذلک من اإلدغام .4الوزن
 9 نصیحة: 

 بالتکرارحرف المّد ال یخل .  7
 فوائد التعلیمیة و التعلمیة.  9
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 قاعدةال فإن اإلبدال  إذا عثرنا علی التکرار بعد
 :هي

  إذا صار األصلی مشابها للزائد : الوزن دون
 تضعیف  

 : المثال سبیل علی
 إتحد)إوتحد( = إفتعل  

 إّدکر)إذتکر=إذدکر( = إفتعل 
  إذا صار الزائد مشابها لألصلی : الوزن مضعف 

 إّذکر = إّفعل 
 2 نصیحة: 

ر لالم الفعل أن یکون  ال یجب أن یکون المکرِّ
متصال بها بل ربما إنفصل عنها بحرف مّد 

 کحلتیت علی زنة فعلیل . 
فی 1تجب دائما مراعاة  الحرکات الرئیسیة . 2

 قاعدةال هذه تسبق: )یلي ما باستثناء ، الوزن 
 (9،القاعدة

  عند حذف أو إضافة حروف إلی الکلمة و بالتبع
یحذف أو یضیف إلی الوزن أیضا و تراعی 

 الحرکات الفعلیة ال السابقة 
 علی سبیل المثال :

 إّدارک =إفاعل 
 خّصم )إختصم(= فّعل 

 قل = ُفل 
 مد  ) أمر حاضر من مدد(= فعَل)ساکن العین(

                                                             
 أعنی قبل التغییر. 5

)فعل ماٍض( =  إذًا مثالً  ← قال = فعل و مد 
َل ، ألنها الیحذف منها وال یضاف إلیها حرف َفعَ 

َول و َمَدَد  .فتراعی حالت
َ
 ها الرئیسیة أعنی ق

 تغیر  الکلمة في قلب مکانی هناك کان إذا
مکانة ما یقابله فی الوزن أیضا کجاه =َعفل و 

 حادی = عاِلف  
 

 :إقتراح 
 احةللر  بها القیام یمکننا التي األشیاء أحد

 الحصول هو آخر خصش ألي أو المبتدئین
 وزنوال األصلي الوزن: کلمة لکل وزنین علی

 بیلس علی ،( مختلًفا کان إذا) الحالّی  أو الثاني
أمر حاضر من )" ل"مد   األولي الوزن ، المثال

مُدد و وزن الثانی أو الحالي( = مدد
ُ
 لالفع لهذا أ

 المبتدئین فإن . (ساکن العین )= ُفعل 
رضت ع التي الکلمات في راحة أکثر سیکونون

 لسبی علیها اإلدغام و الحذف و قلب و ...علی
قال " من السهل أن  وزن" مواجهة في ، المثال

 في مذکور هو یحصل علی فال و َفَعَل کما
 .2األخری الکتب

 
 
 
 

من عبد الرسول « صرف کاربردی »مثال فی . 2
 .76ـ62کشمیری .المجلد األول ص
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 المنابع  
من  ،ایترجمه قرآن کریم، الهی قمشه .9

، الطبعة «رویداد تهران» منشورات
 علی روایة حفص  ،األولی

شرح الرضی علی الشافیة رضی الدین  .2
استر آبادی، موسسه الصادق، الطبعة 

 ه . ش 9312األولی ، 
ترجمة احمد سیاح، موسسة  المنجد، .3

 اسالم 
مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر  .4

 ،تألیف أحمد بن محمد الفیومی للرافعی،
 .ق ه 9423ن منشورات دارالهجرة ،سنة م

ی ، من دانش صرف ، سید حمید جزائر  .3
منشورات النصائح ،طبع الثالث .سنة 

 ه.ش 9317
شرح النظام علی شافیة ابن الحاجب  .6

،نظام الدین محمد النیسابوری ،الطبعة 
 ه.ق  9437الثانیة ،من ذوی القربی ،سنة 

سید قاسم حسینی  ،آموزش صرف .7
من  ،،غالمعلی صفایی و محمود ملکی

المرکز العالمی للعلوم اإلسالمی وحدة 
 التحقیقات و تدوین النصوص الدراسیة

  ه.ش 9373 .طبع األول،
شیخ عبد الرسول  ،صرف کاربردی .8

ی، من منشورات النصائح، طبع کشمیر 
 ه.ش. 9314األول، 
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من کتاب الُمنَجز فی َشرِح  ةلمح
 الُموَجِز فی ُاُصوِل الِفقِه 

 المباحث اللفظیة ( ؛)الجزء االّول
 5االسالم الشیخ عبادتی ةحج

 2محمدجواد رسا
 

 :الزبدة
الغطاء فی هذا المجال عّما أسطرنا قد کشفنا 

المسّمی بالمنجز فی شرح الموجز فی أصول 
الفقه و هو شرح ما یحتوی علیه فی مباحث 
األلفاظ و اکثر ما یحتوی علیه فیها المحرز فی 
شرح الموجز و اعلم أّن لشرحنا أربع میزات أرینا 
هنا نماذجها و هی أنّه قد أفرغنا فیه أدلّتهما کلّها 

ب األقیسة المنطقیة االقترانیة األولی و فی قال
الثانیة و االستثنائیة بإیجاز غیر مخّل و طرحنا 
ثمانی و عشرین تأّمال فیه و سبعة عشر فی 
المحرز و تسعة عشر تحقیقا فی األثناء تفصیال 
لمجمالته و وضح أّن هذا من أضبط شیم تطبیق 
المنطق و شرح ما استدّل به فی أّی علم ؛ فللمفید 

المستفید أن یأخذ عن هذا عّینة فی تعلیم  و
 الکتب الدراسیة و تعلّمها .

                                                             
 بمدرسة آیة الله بهجت)ره( العلمیةاصول الفقه استاذ . 5
. 

، رزشرح الموجز، المحالرئیسیة :  کلماتال
 األقیسة المنطقیة

 
 تمهید:

الحمد لّله رّب العالمین و الصالة علی محّمد و 
 آله أجمعین و اللعنة علی أعدائهم الی یوم الدین

یوتی بیت فّن و اّما بعد...  قد اخذ االهبة ان 
االصول من بابه بطرح المباحث فی مستوی 
الناشئین فی کتاب ) الموجز فی اصول الفقه ( 
آلیة الله الشیخ جعفر السبحانی ) مّد ظّله العالی 
( ایقافا علی امهات المسائل . کغیره من الکتب 
الدراسیة إثر کتابته قد تعرضت شروح فاخرة 

لک مع ذ  لتبیین مجمالته و ایضاح مبهماته و
 قد بقیت کثیرة من المبهمات .

فجعل الله الظروف آتتنی ألسطر کراسة دفعا 
لهذه المشکلة اواًل و سعیا فی تطویر نفسی ثانیا 
فحّررت کّل الموجز و ثمانین بالمأة من المحرز 
شرح االستاذ الشیخ عبدی ) دام بقاؤه ( 
بعبارات اخری بإیجاز غیر مخّل حیث کتب فی 

 23311ث اللفظیة فی قریب من الموجز المباح
کلمة و شرحتها فی هذا المختصر بقریب من 

کلمة حاویا لجمیع الشرح و البسط له  31111
و للمحرز و التأّمالت و التحقیقات فیهما و 
ناقشت ثماني و عشرین مرة فی ما أفاده 

.  طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة الله بهجت )ره(  2
 .العلمیة فی المستوی الرابع
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المصّنف و سبعة و عشرین مّرة فی ما أفاده 
ا بقی م الشارح ثّم هناک تسعة عشر بحثا لبسط

 مجمال بحاجة الی تحقیق .
و أَبیت ااّل ان استبدل االخضر و الیابس من 
استدالالته باالقیسة المنطقیة الجاّفة من 
الشکل األّول و الثانی و اتیت علی آخر جهدی 
و بذلته حتی استنبط الحدود الوسطی و 
التالزمات فی االقترانی و االستثنایی  من 

 المسالة بالقیاس المنطقیکالمه ؛ الّن تقریر 
ما یجعل الطالب یتقلقل فی فهم االستدالل 

 فالتلّقی من المسالة حینئذ خیر و ابقی .
 

 األّول ( األقیسة :
و إلیک ما قد ربأنا بحمد الّله أفرع مشارقه هو 

 1تقریر األدّلة بالقیاس فی الشکل األّول و الثانی
: 

األمر الثانی عشر : هل المشتّق حقیقة فی 
او اعّم  4بالفعل 3بالمبدأ 2خصوص المتلّبس

 منه و مّما انقضی عنه المبدأ ؟
 : 5تحریر محّل النزاع اجماال

اذا ورد أّن التوضأ بالماء المسّخن بالشمس 
 مکروه تقّدمت ثالثة جهات :

                                                             
. و لدینا الباقی فمن شاء فلیراجع معاونیة البحوث   5

 بمدرسة آیة الله البهجة ) رحمه الله ( العلمیة .
 . المتصف  2
 . الصفة  7

 االولی : الماء المسّخن حالیا.
الثانیة : الماء الذی لم یسّخن حتی اآلن و إّنما 

 سیسّخن .
 ثة : الماء الذی قد سّخن و لکّنه برد اآلن .الثال

فاعلم أّنه قد أجمع اصحابنا علی ان استعمال  
) المسخن ( فی االولی حقیقی فیتّم فیه 
موضوع الخطاب و تشمله الکراهة و کذلک 

فال یتّم به  7علی انه مجازی فی الثانیة
الموضوع دون القرینة فال تشمله الکراهة اذا لم 

یر فانما وقع النزاع بینهم فی االختکن القرینة ؛ 
بانه هل ) المسّخن ( فی ماء سّخن من قبل ثم 
برد اآلن حقیقی فتشمله الکراهة او مجازی 
فلیس کذلک عند عدم القرینة ؟ وفی کالم 
واحد ما هو الموضوع للمشتق ؟ هل المتلبس 
بالمبدأ بالفعل او اعّم منه و مما انقضی عنه 

 التلبس بالمبدأ ؟
خوض فی صلب البحث نشرح ما اردنا قبل ال

 من المشتق ؛
 المشتق علی ضربین :

المشتق االدبی : عبارة عما اخذ من کلمة 
اخری ؛ فیعم افعال الماضی و المضارع و االمر 
و النهی و اسماء الفاعل و المفعول و التفضیل 

 . حالیا  9
لنظر عان االی ان النزاع عند ام –ان شاء الله  –. فنشیر   1

 فی تعریف التلبس .
 . مجاز مرسل بعالقة ما یکون .  7
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و الزمان و المکان و اآللة و صیغة المبالغة و 
له ب المزید و یقابالصفة المشبهة و مصادر ابوا

 الجامد ای ما لم یوخذ من کلمة اخری .
 و المشتق االصولی : و هو ما له رکنان :

االول : امکان ان یحمل علی الذات علی نحو 
الشایع الصناعی فالمشتق حینئذ عنوان فیه 
 اتحدت الذات و الصفة مصداقا

 1الثانی : و التزول الذات بزواله
فخرج باالول کل ما ال یصلح حمله علی الذات 
علی نحو االتحاد فی الهوهو ای االفعال و 
المصادر و بالثانی کل ما یکون للذات ذاتی ای 
جنسها او فصلها کالناطق لالنسان فیعم 
 الجوامد التی فیها مبدأ عرضی کالزوجة و الرقة

 2.الحر و
فذهب بعض المتاخرین الی ان بعض 

فی خصوص المتلبس  المشتقات حقیقة

                                                             
زالت  –کما نحن فیه  –. و اال فلو انقضت التلبس بها   5

الذات فال یبقی شی حتی یطلق علیه المشتق و عند 
عدم اطالق المشتق علیه ال یبقی متعلق للحقیقة او 

 المجاز حتی یتنازع فیهما .
مثلة من الجوامد   مع فلو سلم کون هذه اال -.   2

فالنسبة بینهما العموم و  –وضوح بطالنه [ نقول 
الخصوص من وجه حیث یحتمل فی اسماء الفاعل و 
المفعول و التفضیل و الزمان و المکان و اآللة و صیغة 
المبالغة و الصفة المشبهة ما لم تکن ذاتیة للذات و 

و  لیفترقان فی هذه اذا کانت ذاتیة للذات و فی االفعا
المصادر حیث یشتملها المشتق االدبی و فی الجوامد 

بالمبدا بالفعل کالضارب و بعضهم حقیقة فی 
االعم منه و مما انقضی عنه المبدا کما له مبدأ 

 الحرفة و الصناعة و القوة و الملکة الن :
 ص : التلبس بالمبدا هو االشتغال بذاک المبدا
ک : االشتغال بذاک المبدا یصدق بعد انقضائه 

 لی الذاتفی القوة و نحوها حمل المشتق ع
ن : التلبس بالمبدا یصدق بعد انقضائه فی 

 القوة و نحوها حمل المشتق علی الذات 
 : 3و لکن یرد علی الصغری

التلبس بالمبدا هو االتصاف به و هو علی 
 ضربین :

االول : علی نحو الفعلیة : کالضرب و القیام 
ل ز المبدا فی عمفاالتصاف انما یصح عند برو 

 الشخص او الشیء.

الذی ذکرنا اذا لم تکن ذاتیة للذات حیث یشتملها 
المشتق االصولی و یرتفعان فی هذه اذا کانت ذاتیة 

 للذات و ال تغفل فاغتنم .
 . و یرد علی الکبری :  7

ص : بعض مصادیق ما بعد انقضاء االشتغال بالمبدا 
 وة و نحوها ما بعد انقضاء الق

ک : ما بعد انقضاء القوة و نحوها ال یصدق فیه حمل 
 المشتق علی الذات

ن : بعض مصادیق ما بعد انقضاء االشتغال بالمبدا ال 
 یصدق فیه حمل المشتق علی الذات
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علی  -9انی : علی نحو غیرها : و هو اما : الث
الحرفة : کالتجارة  -2نحو الصناعة : کالنجارة 

 الملکة: کاالجتهاد -4القوة : کاالثمار  -3
فاالتصاف یصح عند بروز المبدا فی عمل 
الشخص و عدم بروزه مادام باقیا فی نفس 

 الشخص فقد عرفت ان :
 بالنقض اواًل :

ا علی بالمبدا لیس تلبسص : بعض التلبسات 
نحو الفعلیة   کالتلبس بمبادئ الحرفة و القوة 
و الصناعة و الملکة حیث ینام النجار و حین 

 النوم یتصف بمبدأ التجارة [
ک : االشتغال بالمبدأ هو التلبس علی نحو 

 الفعلیة 
ن : بعض التلبسات بالمبدأ لیس االشتغال 

 ) الشکل الثانی (12بالمبدأ
 نیا ان :فبالحّل ثا

 ص : التلبس بالمبدا هو اتصافه به

                                                             
. ولو شئت قلت باالستثنایی : فلو انحصر التلبس   5

بالمبدا فی االشتغال به لما یکون التلبس علی نحو غیر 
 لفعلیة تلبسا و الالزم باطل و الملزوم مثله .ا

. و المراد من ) بالفعل ( التلبس فی هذه اللحظة و   2
فی هذه الساعة و المراد من ) علی نحو الفعلیة ( هو بروز 
المبدا فی االفعال و االعمال فالتلبس باالجتهاد عند 
نوم المجتهد بالفعل علی نحو غیر الفعلیة بما انه ال 

 حکما شرعیا فی النوم و لکن نسمیه بالمجتهدیستنبط 
. و ان کان هناک بعض اساطین التفقه الذین کانوا فی 
عملیة التفکیر العلمی و لو فی النوم و رحم الله الشهید 

ک : االتصاف بالمبدا ال یصدق بعد انقضائه 
 حمل المشتق علی الذات

ن : التلبس بالمبدا ال یصدق بعد انقضائه حمل 
 3المشتق علی الذات

و استدل المشهور لوضع المشتق لخصوص 
المتلبس بالمبدا بالفعل مضافا الی ما قلناه 

 استدل بامرین :
 ول التبادر :اال 

ص : المتلبس بالمبدا بالفعل متبادر من 
 المشتق 

 ک : المتبادر من المشتق حقیقة له
 ن : المتلبس بالمبدا بالفعل حقیقة للمشتق

فالمتبادر من العادل و المجنون و االعرابی فی 
َیَن  ) َحُدُکْم  اَل ُیَصلِّ

َ
( و )صل  اْلَمْجُنوِن  َخْلَف  أ

یوم االعرابی المهاجرین (  خلف العادل ( و ) ال
 متلبس بالمبدا عند االقتداء به .

 الثانی : صحة السلب عما انقضی عنه المبدأ :

عالی القدر االمام السید محمد باقرا الصدر قد روی عنه 
انه قال اننی اطالع عشرین ساعة و افکر اربعة و عشرین 

! وفقنا الله فی السلوک فی صراطهم کما  ساعة یومیا
 سلکوا ان شاء الله .

. فقد عرفت و ظهر ان النزاع لیات فی معنی التلبس   7
و اخطاء الذین قالوا باالعم فی تصور مفهوم التلبس فی 
الواقع حیث عرفوه باالشتغال بالمبدا و الحال انه 

 االتصاف بالمبدا .
 329ص  8. وسائل الشیعة ج  9
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ص : المشتق یصح سلبه عمن انقضی عنه 
 المبدا

ک : ما یصح سلبه عمن انقضی عنه المبدا 
 لیس لمن انقضی عنه المبدأ بموضوع

ن : المشتق لیس لمن انقضی عنه المبدا 
 بموضوع

 ال :فمث
کان قائما  1ص : ) القائم ( یصح سلبه عمن

 فقعد 
ک : ما یصح سلبه عمن کان قائما فقعد لیس 

 القائم له بموضوع 
ن : ) القائم ( لیس لمن کان قائما فقعد 

 2بموضوع
ی ما مضافا ال –و استدّل القائلون باألعّم بوجوه 

 بأّن : –شرحناه و ال حظنا علیه 
لزمان الماضی ص : المتلّبس بالمبدا فی ا

یمکن ان یعتبر تلبسه فی ذلک الزمان و قد زال 
بسه فی باعتبار تل –عنه التلبس کان یقال : زید 

 .ضارب اآلن –االمس بالضرب 

                                                             
و ال یخفی ان المصنف دام بقاؤه استفاد من الشایع .   5

الصناعی فی صحة السلب هناک حیث قال ) فال یقال 
لمن هو قاعد بالفعل انه قائم ( مع انها لم یعتبرها فی 

 (الحقیقة و المجاز فراجع ) الشارحعالمات 

ک : کل ما یمکن ان یعتبر تلبسه فی ذلک 
الزمان و قد زال عنه التلبس یصح ان یحمل 

 .علی المشتق
ن : المتلبس بالمبدا فی الزمان الماضی یصح 

 .ان یحمل علی المشتق
ص : ما انقضی عنه التلبس بالمبدا هو 
 المتلبس بالمبدا فی الزمان الماضی 
ک : المتلبس بالمبدا فی الزمان الماضی یصح 

 .ان یحمل علی المشتق
ن : ما انقضی عنه التلبس بالمبدا یصح ان 

 .یحمل علی المشتق
ص : ما انقضی عنه التلبس بالمبدا یصح ان 

 .المشتقیحمل علی 
ک : کل ما یصّح ان یحمل علی المشتّق 

 له .موضوع 
ن : ما انقضی عنه التلبس بالمبدا موضوع 

 للمشتق
 ی القیاس االول : فللتمهیدو یالحظ علی کبر 

ان لحمل المشتق علی مبتدا الجملة نقول: 
 صورتین:

االولی : اما یتحد زمان التلبس بالمبدا فی 

. بناء علی ما قاله الشارح  لو قلنا بمجازیة عدم   2
التبادر لو کان هناک علقة مسوغة فیصبح التبادر دلیال 
علی مجازیة ما انقضی عنه التلبس مستقال و کذلک 
صحة السلب و اال فیصبح االمران دلیال علی مجازیته 

 معا ال مستقال
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الکالمیة کان یقال : الخارج مع زمان النسبة 
 .زید ضارب امس

 –الثانیة : اما یختلف عن : کان یقال : زید 
 ضارب اآلن : –باعتبار تلبسه فی االمس 

ص : المشتق فی االولی المشتق المقید 
 .بالزمان الماضی

ک : المشتق المقید بالزمان الماضی مشتق ال 
یخلو عن القرینة   و القرینة هی القید الذی 

 لماضی [یدل علی ا
 ن : المشتق فی االولی ال یخلو عن القرینة

ص : المشتق فی االولی مشتّق ال یخلو عن 
 القرینة

ک : مشتق ال یخلو عن القرینة خارج عن 
 محّل نزاع ما وضع له لفظ المشتق

ن : المشتق فی االولی خارج عن محّل نزاع 
 ما وضع له لفظ المشتق

لقائلون ی ما استدّل به او اما الثانیة : و ه
 :باالعّم 

ص : الموضوع لالداة التی تدّل علی زمان 
صدق المشتق فی هذه النسبة الکالمیة زمان 

 الحال
الزمان الذی ارید  ک : زمان الحال ال یطابق

 من هذه االداة.

                                                             
ی ف. اقول : فرجع الثانیة الی االولی ما ان القرینة   5

االولی مقالیة و فی الثانیة مقامیة . فتخرج هذه عن 
 محل النزاع ایضا

ن : الموضوع لالداة التی تدل علی زمان 
صدق المشتق فی هذه النسبة الکالمیة ال 

 هذه االداةیطابق الزمان الذی ارید من 
فاذا لم یطابق المراد من االداة التی تدل علی 
زمان صدق المشتق فی هذه النسبة الکالمیة 
و الموضوع له فاستعملت هذه االداة استعماال 

 ملزوم حاصل و الالزم مثله .مجازیا و ال
 ثم:

ص : حمل ما اعتبر تلبسه فی الزمان الماضی 
ه ذو قد زال عنه التلبس علی المشتق مدلول ه

االداة التی تدل علی زمان صدق المشتق فی 
 المیةهذه النسبة الک

 ک: مدلول هذه االداة مجازی
ن : حمل ما اعتبر تلبسه فی الزمان الماضی و 

 1قد زال عنه التلبس علی المشتق مجازی
 تطبیقات

اَل َرُجٌل ِلَعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ع.  1
َ
ْیَن یَ  -َو ق

َ
 أ

ُ
أ َتَوض 

ُرَق اْلُغَرَباُء  ْنَهاِر َو الطُّ
َ
ُقوَن ُشُطوَط اأْل َفَقاَل َیت 
ْشَجاِر اْلُمْثِمَرة

َ
اِفَذَة َو َتْحَت اأْل  الن 

 ص : تلبس الشجرة باالثمار اتصافها به
ک : اتصاف الشجرة باالثمار ال یصدق بعد 
 انقضائه حمل ) المثمرة ( علی الشجرة

ن : تلبس الشجرة باالثمار ال یصدق بعد 

 23؛ ص 9. من الیحضره الفقیه ج 2
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 حمل ) المثمرة ( علی الشجرة انقضائه
و من جهة اخری لو صدق حمل ) المثمرة ( 
علی الشجرة التی یبست لشملت کراهة التوضأ 
تحت االشجار الیابسة و الالزم باطل و الملزوم 

 مثله
ٍد َعْن  . 2 ْحَمَد ْبِن ُمَحم 

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ُمَحم 

ِن ُعْثَماَن َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعِن اْلُحَسْیِن بْ 
ْلُتهُ 

َ
اَل: َسأ

َ
ِة ِإَذا َماَتْت َفَقاَل  َسَماَعَة ق

َ
َعِن اْلَمْرأ

ِمیِصَها ِإَلی اْلَمَراِفق
َ
 ُیْدِخُل َزْوُجَها َیَدُه َتْحَت ق

لو صدق حمل)الزوج ( علی الرجل الذی طلق 
المرأة المیتة قبل موتها لجاز تغسیل الرجل 

الالزم من أبطل الذی طّلقها اّیاها !!! و 
األباطیل و مّما تضحک علیه الثکلی) ! ( و 

 الملزوم مثله .
 

 الثانی ( اإلیجاز غیر المخّل :
و أوجزنا حیث أمکن کما أّدینا حّق أبحاث کثیرة 
بعبارات أوجز و کم له فی هذا المختصر من 
نظیر کما طرح الموجز الکالم فی النسخ و 

                                                             
 ( کذا.2)  5
 938؛ ص 3الکافي ج 2
 . و خرج به العقلی اذ ال ینسخ ابدا .) الشارح (  7

. و خرج به المتصل حیث لغی النسخ بالدلیل   9
المتصل الشتراط حضور العمل الذی نشیر الیه فی 

 المواصلة . ) الشارح ( 
. لکن ظاهر قوله ) علی وجه لواله لکان االول ثابتا (   1

ان الناسخ یمنع عن اصل ثبوت المنسوخ ال استمراره 

طع کلمة و طرحناه مع ق 319التخصیص فی 
کلمة فاقض ما  333النظر عن التأّمالت  فی 

 أنت قاض :
 الفصل الثامن : النسخ و التخصیص

النسخ فی اللغة اإلزالة و فی االصطالح رفع 
علی  4بدلیل شرعی متاّخر 3الحکم الشرعی

وجه یمنع عن استمرار االول فظهر بما قلناه ان 
النسخ تخصیص ازمانی ای مانع عن استمرار 

 5.تهالحکم ال ثبو
فمثال قال سبحانه : 

حیث امر الله المومنین بالصدقة  
ثم جائت آیة اخری و نسخته  7قبل النجوی

حیث قالت : 

) یمنع ب فال وجه لقوله ) فظهر بما قلناه ( فغیرنا العبارة
عن استمرار االول ( او لو شئت فقل ) لواله لکان االول 

 ثابتا (. ) الشارح (
 92. المجادلة  7

. و بخل کثیر منهم فلم یناج الرسول اال سیدی و   3
ان فک –روحی فدا اسمه و ذکره  –موالی امیر المومنین 

له دینار فبدله بعشرة دراهم و کان یتصدق بدرهم قبل 
 کل سوال .



 8931نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره سوم، پاییز      

 
75 

او اذا قال سبحانه : 

فقد قرر الله سبحانه   
هذه السیرة التی کانت فی الجاهلیة بعد وفات 

الرجل ثم نسخه خطاب آخر حیث قال  : 

و بما قلنا من   
اشتراط تاخر الدلیل الناسخ تعرف ان النسخ 
بحاجة الی فترة بین المنسوخ و الناسخ حتی 
امتثل المنسوخ ولو مرة و هذا ما قاله 

.و النسخ 4االصولیون من اشتراط حضور العمل 
فی الشرع لیس من اجل خفاء المصالح و 

ما  هورالمفاسد علی الشارع و وقوع البداء ای ظ
لم یعلم من مناطات االحکام کما فی الشرایع 
السائدة بین الناس حیث یقع النسخ للجهل و 
البداء و لکن فی الشرع الجل مصلحة فی 

                                                             
 93. المجادلة  5
 241. البقرة  2
 234. البقرة  7

. و باالمکان ان یقال : یمکن ان ال یمتثل احد امر   9
الشارع المنسوخ فیمکن ان ینسخ الحکم و ان لم 
یمتثله احد فالضابط هو وجود فترة یتمکن بها المکلف 
االمتثال ؛ هذا اذا کانت المصلحة فی المجعول النه 

فی نفس الجعل فال مانع یمکن ان یکون المصلحة 
 حینئذ من نسخ الحکم دون فترة ) الشارح ( 

 بانه ینقضی نفس اظهار الحکم دون ان یقول
 باسره اذا بلغ امده.

 و الفرق بین النسخ و التخصیص:
ر ن ذکانه یمتنع ان تقع فترة بی -9

 الخاص الن: الدلیل العام و
ص : ورود الخاص بعد فترة بعد ورود  -2

العام تاخیر البیان عن وقت الحاجة 
 5الیه

 جة الیهک : تاخیر البیان عن وقت الحا
 قبیح ال یصدر عن الحکیم

ن : ورود الخاص بعد فترة بعد ورود العام 
 قبیح ال یصدر عن الحکیم

رود الخاص قبل وقت فال مناص من و 
 امتثال العام.

النسخ هو رفع الحکم و لکن  -2
التخصیص رفع االفراد او الفرد عن ذیل 

فی االرادة الجدیة  6الحکم من اول االمر

. حیث یمکن ان یوتی المکلف بدلیل العام فی مورد   1
کان علی الشارع ان یخصصه فیقع المکلف فی 
المفسدة فتامل ؛ و وجه التامل انه یمکن ان یکون 
المصلحة فی التاخیر و للشارع ید واسعة فی جبر ما فات 

ح الشخصیة او وقوع المفاسد اذا کانت من المصال
 مصلحة کبری فی التاخیر .

. قوله ) من اول االمر ( یخرج به النسخ الجزئی الذی   7
 شرحناه سابقا .
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 1فالنسخ تخصیص فی عموم االزمان
لکن التخصیص تخصیص فی عموم 

 .2االفراد 
 الثالث  ( التأّمالت فی الموجز :

و قد ناقشنا فیه بما لم یتعّرض له الشّراح ثمانی 
 قشة الیک بعضها :و عشرین منا

الموجز قوله : هو سبق المعنی ( :  97. )ص 9
 83ص  3) العین ج  لغة السبق بمعنی القدمة

و و اصطالحا کما هو ظاهرهم تحت المادة ( 
اذا وصل معنی الی ذهن اهل اللغة مجردا عن 
کل قرینة صارفة ، مقالیة کانت او حالیة ، جلیة 

وهو  کانت او خفیة ، عامة کانت او خاصة ،
المعنی الموضوع له فلیس هناک معنیان 
مجردان عن القرینة الصارفة حتی یسبق 
احدهما اآلخر ؛ فال معنی للسبق ؛ و هکذا 
الحال فی المشترک اللفظی حیث تصل عدة 
معان مجردة عن کل قرینة صارفة الی ذهن 
اهل اللسان و لیس هناک معنی آخر مجردا 

ی عانعن القرینة الصارفة حتی تسبقه الم
الحقیقیة ؛ فلو قلنا بضابطیة السبق فی 
تشخیص الموضوع له یداهمنا اشکال فی 
المشترک اللفظی و هو انه باالمکان ان ال تصل 

                                                             
. و هذا هو التخصیص اللغوی ای التضییق فیشتمل   5

 علی النسخ و التقیید و التخصیص المصطلح .
ی الجد . و الفرق الثالث عدم کشف النسخ عن مراد   2

لی و ان یرجع ا –بخالف التخصیص المصطلح و الرابع 

کل المعانی الحقیقیة الی الذهن دفعة واحدة 
فاذُا تزعم اول المعانی الواصلة الی الذهن 
المجرد عن القرینة الصارفة هو المعنی 

انی الواصلة المجردة عن الموضوع له دون المع
القرینة الصارفة التی تاخرت خطورها ببالهم و 

 ها موضوع له ایضا .الحال آن
فکیفما کان یمکن ان نوجه السبق بقولنا : ان 
التبادر هو خطور المعنی او وصوله کما عرف فی 

(و  911ص ، ) غایة المسوول فی علم االصول
ا و ایض  (  66ص  9ج ، ) القواعد الشریفة 

باالمکان ان یقال : انما االنسباق هو الداللة 
التصوریة ؛ فحینئذ یخرج السبق عن معناه 

 42ص  9ج  اللغوی کما فی ) حقائق االصول 
( او یقال : انما جعل االصولیون السبق 

 . مصطلحا للخطور فتامل جیدا
قوله : صحة الحمل و عدم صحة 98ص).  2

 یقال : ان یمکن( : السلب 
 لیع تدل الصناعی الشایع السلب صحة:  ص

 للمحمول الموضوع وضع عدم
 الموضوع وضع عدم علی تدل ما کل:  ک

 یف الذاتی االولی السلب کصحة للمحمول
 المجاز و للحقیقة العالمیة

عدم امکان الدلیل الثانی فی النسخ ان یکون  –االول 
 متصال بخالف التخصیص .
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 ةکصح الصناعی الشایع السلب صحة:  ن
 و یقةللحق العالمیة فی الذاتی االولی السلب
 .فتامل الخراجه وجه فال المجاز

 قوله:  اصالة الحقیقة (  قال 29. )ص  3
 ابهذ یاخذون العقالء ان یخفی ال و:  الشارح
 الیاس و الفحص الی بالنسبة بشرط ال االصل

 و ومالعم اصالة بخالف المجاز علی القرینة عن
 فیه ما یخفی ال لکن و.  کالمه انتهی االطالق

 الخطابات هو و المصنف مبنی لحاظ من
 هذاب االخذ فیها یجوز ال التی هی و القانونیة
 لیع القرینة عن الیاس و الفحص قبل االصل
 .فتامل العقالء عند المجاز

قوله : کما فی قوله سبحانه و  22. ) ص  4
اسال القریة ( : و فیه ان التقدیر یعرف بالقرینة 
و هو داللة االقتضاء  بان اآلیة ال وجه له اال 

رشاد صنف فی اال بتقدیر " اهل " کما نبه الیه الم
( تحت اآلیة و  347ص  2) ارشاد العقول ج

و  الفحص الحال ان مورد االصول اللفظیة بعد
 الیاس عن القرینة فالحظ.

قوله : الن ادل دلیل علیه الخ( :  23. )ص 3
 وقوع ای الصغری الن جدا نظر فیه لکن و

 یمکن فال الکالم اول اللفظی المشترک
 االشتراک امکان الثبات به االستدالل

 اللفظی.
قوله فی هامشه : وفی الجوامد  31.)ص 6

کالزوج و الرق ( : کل هذه االمثلة الصفات 
المشبهة فلیست بجوامد فیبقی سؤال عن 

ادبی ؟ و لم وجود مشتق اصولی و هو جامد 
 نقف علیه بعد فتدبر.

قوله : معادل للفظ فرمان فی اللغة  38. ) ص  7
ی مان فی الفارسیة علالفارسیة الخ ( : داللة فر
 فتامل.علو صاحبه اول الکالم 

ها موضوعة الخ قوله : و الحق آن 41. ) ص 8
( اقول : یبقی سؤال الفرق بین الطلب و انشاء 

 فمن یعرف البعث فی رویة المصنف دام ظله
 لیعلمنی فیصیرنی عبده!

قوله : فلیس هناک ما یدل علی  44. ) ص  1
 قیل :  لمرة او التکرار ( : و لوا

 ص : التکرار ما یومن من العقاب
 ل ما یومن من العقاب یلزم تحصیلهک : ک

 ن : التکرار یلزم تحصیله
قلنا : لو کان المولی بصدد بیان لزوم تکراره فی 
اوامره بهیئتها الشار الی عدة دفعاته فی جمیع 
اوامره اال ما ال یرید فیه التکرار بالقرینة   النه 

ارادة مرتین و ثالث مرات و اربع تساوی احتمال 
مرات و هکذا هلم جرا [ و الالزم باطل و 
الملزوم مثله . فاذا لم یکن المولی بصدد بیان 
لزوم تکراره فلیس هناک عقاب حتی یلزم 
تحصیل المومن منه و الملزوم حاصل و الالزم 
 مثله .

ثبات الداللة علی المرة ان و لکن یمکن ال 
 :یقال

 ص: الطبیعة کلی
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 ک : کل کلی یتحقق بتحقق فرد واحد منه
 بیعة تتحقق بتحقق فرد واحد منهن : الط

 امور به فی هیئة االمر الطبیعة: المص
 : الطبیعة تتحقق بتحقق فرد واحد منهک

 ن : المامور به یتحقق بتحقق فرد واحد منه
 فتامل.

قوله : و ان لم یکن فی مظنة  43. ) ص  91
و ری المالحظة : لالسبق ( : و یالحظ علی صغ

لم یکن بعض الخیرات فی مظنة السبق لما امر 
باالستباق فی جمیعها و الالزم باطل و الملزوم 
مثله فتامل . نعم یرد علیهم ما یرد علیهم فی 

حبات کون المستاالستدالل باآلیة السابقة من 
 من الخیرات فقارن.

قوله : الواجب الغیری الخ ( اقول  31. ) ص  99
ک واجب غیری اال مقدمة الواجب لیس هنا 

 الن:
 ص : کل واجب غیری ما یتوقف علیه واجب

 یتوقف علیه واجب مقدمة الواجب ک : کل ما
 : کل واجب غیری مقدمة الواجبن

ص : الواجب الشرعی لیس مقدمة الواجب )و 
 ستثنی الوضوء و التیمم و الغسل (ا

 ک : کل واجب غیری مقدمة الواجب
لیس واجبا غیریا ) و  ن : الواجب الشرعی
 استثنی هذه الثالثة (

ی : الواجب الغیری واجب و بالعکس المستو 
 غیر شرعی

 ص : کل واجب غیری واجب غیر شرعی

 ک : کل واجب غیر شرعی واجب عقلی
ن : کل واجب غیری واجب عقلی باستثناء 

 .تلک الثالثة فتامل
و یختص محل البحث بالصورتین  71.) ص 92

و یمکن ان یقال : تخرج الثالثة  االخیرتین ( :
من الکالم ایضا حیث یکون االمر االول مطلقا 
و الثانی قیدا له فیستکشف عن مراده الجدی و 
هذا لیس تاکیدا و ال تاسیسا و کیفما کان اما 
یحمل المطلق علی المقید او یحمل المقید 
علی االستحباب کما سوف یاتی البحث عنه فی 

هر ان شاء الله فاحفظ و اتقدم االظهر علی الظ
 ال تغفل.

قوله : و منه یظهر عدم الخ ( :   46. ) ص  93
 و لکن الظاهر هو داللته علی الفور الن :

ص : مدلول صیغة النهی ترک اول فرد الطبیعة 
 فصاعدا

ک : ترک اول فرد الطبیعة فصاعدا هو الفوریة 
 فی الترک

 ن : مدلول صیغة النهی هو الفوریة فی الترک
 امل.فت

قوله : و هناک صورة ثالثة ال  83. ) ص  94
تالزم الفساد ( : و یبقی السوال عن الفرق بین 
هذه الحالة و الحالة السابقة ؛ حیث یمکن ان 
 تقرر هذه الحالة کما قررت السابقة :

ة عدم کون ص : هذا النهی یدل علی شرطی
 العقد فی حال االحرام.
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ک : کل ما یدل علی شرطیة عدم کون العقد 
فساد العقد عند عدم فی حال االحرام یدل علی 

 هذا الشرط
لی فساد العقد عند عدم ن : هذا النهی یدل ع

 هذا الشرط
 ان تقرر السابقة کما قررت هذه : او یمکن

رام فی غیر ص : هذه المعاملة لیست بح
 منکوحیة الزوجة لالب 
 ام فی غیر منکوحیةحر ک : المبغوض بنفسه 

 الزوجة لالب
 ن :  هذه المعاملة لیست مبغوضة بنفسها
 ص : هذه المعاملة لیست مبغوضة بنفسها

 : کل فاسد مبغوض بنفسهک
 ملة لیست بفاسدة ن : هذه المعا

 فتامل جیدا.
قوله : شمول الحکم ( : و  991. ) ص  93

عرف المصنف دام بقاؤه العام ب : ) شمول 
فراد مدخوله ( و من الواضح ان الحکم لجمیع ا

العام لیس شموال و اضف الی ذلک ان مرجع 
ضمیر ) مدخوله ( لم یذکر فی التعریف حیث ال 
یمکن رجوعه الی الحکم الن الحکم ال یدخل 
علی موضوعه بل یتعلق به و هذا خرق 
االصطالح ؛ مضافا الی ان التعریف ال یطرد 
 المطلق بما ان المطلق ایضا شامل حکمه
لجمیع افراده ؛ ثم ال یخفی انه ال ینعکس 

ا یطلق علی العموم االجزائی الن ) افراد ( انم
 الجزئیات فتامل جیدا.

قوله : و العام البدلی الخ ( :  921. ) ص  96
فانه الفرد المردد بین االفراد و لکن ال یقبل 
المصنف کون الممتثل به مرددا عند تعریف 

 د و هذا تهافتقیالنکرة فی باب المطلق و الم
 فی کالمه دام ظله.

قوله : تردد الکالم بین االدعاء  946. ) ص  97
و الحقیقة ( : و ال یخفی ما فیه من کون اصالة 
الحقیقة مبینة لهذا االجمال فال یصل الدور 
الی االجمال ؛ فان قال الشارح : المفروض 
تساوی ظهور الحقیقة مع ظهور المجاز فی 

و تساوی ظهور الحقیقة و المقام ، قلنا : ل
المجاز الصبح اللفظ مشترکا   الن کثرة 
االستعمال المجازی توجب الوضع [ او الصبح 
الحقیقة مجازا و اللوازم باطلة و الملزوم مثلها ؛ 
فالتردید فی المقام اما بین المعانی االدعائیة 
بعد العلم بعدم ارادة المعنی الحقیقی و اما بین 

 اذا کان اللفظ مشترکا .المعانی الحقیقیة 
 

 الرابع ( التأّمالت فی المحرز :
و کذا فی ما أفاده فی المحرز سبعة عشر تأّمال 

 الیک بعضها :
المحرز قوله : و ال یخفی ان  69. ) ص  9

 ان یخفی ال و:  الشارح قال:  الظاهر ( : اقول
 سبةبالن بشرط ال االصل بهذا یاخذون العقالء

 جازالم علی القرینة عن الیاس و الفحص الی
 هکالم انتهی االطالق و العموم اصالة بخالف

 مبنی لحاظ من فیه ما یخفی ال لکن و. 
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 یالت هی و القانونیة الخطابات هو و المصنف
 و الفحص قبل االصل بهذا االخذ فیها یجوز ال

 العقالء عند المجاز علی القرینة عن الیاس
 .فتامل

 انه الخ ( : لوقوله : ثم ال یخفی  62. ) ص  2
 یثح ؛ منفصال لکان المقام فی مخصص کان

 : الشارح قال و الرای بادی مخصص یری ال
 الةباص المتصل المخصص فی الشک یعالج
 ال و:  اقول ؛ کالمه انتهی المتکلم غفلة عدم

 من ةباالصال االمر هذا عن التعبیر فی ما یخفی
 خرج اذا یجری ال االصل ان حیث المسامحة؛

 خطابات من فیه نحن ما و القطعی بالدلیل
 دلیل یوجد ال و فیها له غفلة ال الحکیم الشارع
 هو بل اصل هذا لیس و قط غفلته علی قطعی

 .فتامل مفروض
قوله : فاذا اطلقت هذه االلفاظ  82. ) ص  3

 بحثن حیث ؛ نظر(  منها یراد)  قوله الخ ( : ففی
 فاعلم المراد ال و له الموضوع عن المقام فی
 .الراسخة االقدام مزال المورد هذا ان
( : و جعلت هذه اآلیات الخ قوله 991. ) ص  4

و ن ای یستدل بها علی نح: یمکن ان یقال یمک
 االطراد.

: تحلیل االستدالل العقلی و  928. ) ص  3
 نم فیه ما یخفی ال:   المالحظة علیه ( اقول

 دائرة غیر فی العقاب یحتمل ال العقل ان
 و احدو  امر الثانی و فاالول العبودیة و مولویةال

 – االول الی رجوعه عدم سلم لو و – الثالث اما

 ندع السیرة هذه الن ؛ مستقال دلیال فلیس
 ررالض دفع بلزوم العقل حکم اجل من العقالء

 فی ال االول طول فی الدلیل فهذا المحتمل
 .دقیقة المطالب فان فتامل عرضه

المسالة علی اساس اصل قوله   213. ) ص  6
 الوجوب ان حیث تامال فیه العملی ( : لکن

 بقیی حتی غیره و الجواز الی ینحل ال و بسیط
 موضوع یبقی فال نسخه بعد شیء

 .جیدا فتامل لالستصحاب
قوله : ولکن یرد علیه الخ ( : و  221. ) ص  7

 یمکن ان یوجه بنحو االطراد فتامل .
ی ان تکون الجملة قوله : و الثان 289. ) ص  8 

 و اال جملة ال حیث تامل موضع الخ ( : لکنه
 جملةال اشتمال الشتراط ثمرة فال موضوع فیها
 .فتامل الموضوع علی

قوله و اعلم انه قد ال توجد فی  376. ) ص  1 
 ال قد:  الشارح قال الکالم االرادة الجدیة ( : و

 و کالهزل االستعمالیة االرادة للکالم توجد
 الجدیة هو الجدیة مصطلح الن االمتحان

 لواقعا عن الحاکی اللفظ مدلول الی بالنسبة
 معتبرال للمعنی الموجد اللفظ او الخبر فی کما
 ال المعنی هذا لکن.  انتهی االنشاء فی کما

 و الهزل فی الجدیة االرادة کون ینافی
 فی الممتحن و الهازل اراد حیث االمتحان

 مراد دالمرا ذلک لیس و کالمه من شیئا نفسه
 اال کالمال یتقوم ال ذلک الی اضف.  استعمالیا

 کونه فهتعری فی النحاة قید کما الجدیة باالرادة
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 دااسنا الکلم من تضمن ما الکالم:  مقصودا
 9ج التسهیل شرح) لذاته مقصودا مفیدا

 اهیالس و النائم به ینطق ما به خرج و( 937ص
 اکالمهم فی االستعمالی المراد الواضح من و

 .فتامل.  الجدی دون
قوله : فتکون النسبة بینهما  377. ) ص  91

 بان الشارح قال عموما و خصوصًا من وجه ( : و
 هیانت وجه من خصوص و عموم حینئذ النسبة

 صالمخص افراد کل یدخل یخفی ال کما لکنه. 
 العموم اال هذا لیس و العکس ال و العام تحت

 ال و العلماء اکرم فی کما مطلقا الخصوص و
 ماءالعل بقی حیث العلماء من الفساق تکرم

 العلماء تحت کلهم یدخل افرادهم و العدول
 .فتدبر

قوله : ثم اعلم ان االجمال الخ  444. ) ص  99
( : و قال الشارح : اذا لم یفهم المراد فالمجمل 
هو الکالم ای المرکب التام و ال اللفظ حتی یعم 

و المرکب الناقص   الن المراد انما  المفرد
یتحقق علی مستوی المدلول التصدیقی [ و 
الملزوم حاصل و الالزم مثله . قلنا : اذا قصد 
المفرد فی المقام من حیث هو جزء الکالم ال 
فارق عنه بجهل المراد باجماله و الملزوم 
حاصل و الالزم مثله ؛ فالتعبیر خال عن 

فی تعریف المجمل االشکال و قیدنا المراد 
 لهذا .

 الخامس ( تحقیقات :

ثّم الیک حّصة من سایر المساعی فی تفصیل 
 :یؤّد حّقه فی هذا الکتاب و شروحهبعض ما لم 

الموجز قوله : و استفادهما من اللفظ  44. )  9
  : قیل لو بحاجة الی دلیل ( :  و

 العقاب من یومن ما التکرار:  ص
 تحصیله یلزم العقاب من یومن ما کل:  ک
 تحصیله یلزم التکرار:  ن

 فی کرارهت لزوم بیان بصدد المولی کان لو:  قلنا
 میعج فی دفعاته عدة الی الشار بهیئتها اوامره
 النه   بالقرینة التکرار فیه یرید ال ما اال اوامره

 ربعا و مرات ثالث و مرتین ارادة احتمال تساوی
 و باطل الالزم و[  جرا هلم هکذا و مرات

 یانب بصدد المولی یکن لم فاذا.  مثله الملزوم
 یلزم حتی عقاب هناک فلیس تکراره لزوم

 زمالال و حاصل الملزوم و منه المومن تحصیل
 . مثله

 نا المرة علی الداللة الثبات یمکن لکن و
 :یقال
 کلی الطبیعة:ص
 همن واحد فرد بتحقق یتحقق کلی کل:  ک
 همن واحد فرد بتحقق تتحقق الطبیعة:  ن

 الطبیعة االمر هیئة فی به المامور:  ص
 همن واحد فرد بتحقق تتحقق الطبیعة:  ک
 همن واحد فرد بتحقق یتحقق به المامور:  ن

 .فتامل
قوله : اذا قال الشارع : صل فی   41. ) ص  2

(  طاهر ثوب فی یصلی)  ثوب طاهر ( : نری
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 ؛ الواقعیة هو الرای بادی(  طاهر)  من فالظاهر
 لقب الظاهر خالف علی القرینة عن فنفحص

 قوله نجد ثم ؛ الظهور باصالة نتمسک ان
 علمت حتی نظیف لک ء شی کل)  السالمعلیه

 هذه فی طاهر ای نظیف من فالظاهر(  قذر انه
 و المشکوکة ای الظاهریة الطهارة هو العبارة
 نهال  الکالم لهذا وجه فال اال و  الواقعیة لیست

 طهارته علمت الذی الشیء ان یعلمٌٌ  کل: 
 فی المخدرات حتی قذر انه نعلم حتی طاهر

 اراالخب بغرض المعنی بهذا فالقول!  الحجال
 النهجة فراجع(  حارة النار)  فی کما لغو امر

(  استقمک مفید لفظ کالمنا)  قوله فی المرضیة
 نم االعم بالطاهر االخذ فی االشکال هذا یرد و

 خذاال  فیتعین ، ایضا المشکوکة و المعلومة
 . الظاهریة ای المشکوکة بالطهارة

 ؛ ( طاهر ثوب فی یصلی)  عبارة الی نرجع ثم
 ذهه(  الخ شیء کل)  شرحت قلنا ما علی بناء

 فی متیقن قدر الواقعیة الطهارة ان بما و العبارة
 العبارة هذه فی(  طاهر)  من فالمراد العبارة هذه
 رحش فیاتی ؛ فتامل الواقعیة و الظاهریة من اعم

 یرغ االدلة تعارض مبحث فی الشرح کیفیة
 . الله انشاء المستقر

 حتی ) یدل:  بان اسهل بشکل یقرر ان یمکن و
 ای بمعلوم لیس(  حتی)  قبل ما ان(  تعلم

 ثم ةالمشکوک بالطهارة االخذ فیتعین مشکوٌک 
 . خال(  طاهر ثوب فی یصلی)  عبارة الی نرجع

 فانها واجبة عقال ال غیر ( : قالقوله :  32. )  3

 من التعلیل هذا فی ما یخفی ال و:  الشارح
 مخرج الوجوب عقلیة کان لو:  الن النظر

 جمیع لخرج النزاع محل من العلمیة المقدمة
 الالزم و النزاع محل من الواجب مقدمة اقسام
 مثله. الملزوم و باطل

 الی االرشاد باب من وجوبه:  یقال ان الحق و
 لکّنی . کالمه انتهی المومن تحصیل ضرورة

 رضبالغ ظله دام المصنف عبارة تفی ال:  اقول
 السید و یشیر الی ما افاده  استدالله فی

 فهي العلم مقدمة أما و:  قال حیث البروجردی
 -ذیها کون لعدم النزاع، محل من خارجة أیضا

 وجوبال یترشح حتی شرعیا واجبا العلم أعني
 ابب من عقلي وجوب فیها فالوجوب إلیها، منه

 ص ، االصول نهایة)  اإلطاعة بوجوب حکمه
 . جیدا اغتنم و فاحفظ(  38

 اذا:  قلت ان و اما االول الخ ( : و 34. ) ص  4
 ابعق فلترکه شرعا ترکه یحرم بالمقدمة امر

 ترکل احدهما:  عقابین حینئذ المکلف فیری
 ان ئذحین یمکن و ذیها لترک الثانی و المقدمة

 المقدمةب االمر فی لغویة فال الفعل نحو ینبعث
 یریاغ وجبت المقدمة وجبت ان:  قلنا ، حینئذ

 بنفسها .  لترکها عقاب فال نفسیا ال
قوله : و عدم الحاجة الیه ( :  33. ) ص 3

یرجع عدم الحاجة الی یمکن ان یقال : 
 :اللغویة

ص : االمر بالمقدمة فی الفرض امر بما یوتی 
 ان یومر بهاقبل 
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 ان یومر بها سعی فیک : االمر بما یوتی قبل 
 تحصیل الحاصل

مة فی الفرض سعی فی ن : االمر بالمقد
 تحصیل الحاصل

مة فی الفرض سعی فی ص : االمر بالمقد
 تحصیل الحاصل

 ک : السعی فی تحصیل الحاصل لغو
 ن : االمر بالمقدمة فی الفرض لغو

السوق ( : و قوله : و المشی الی  61. ) ص 6
ال یقال : المثال لیس بصحیح حیث هو مقدمة 
الواجب و هی لیست بواجب شرعی کما قال 
المصنف و هذا تهافت فی کالمه ؛ فانه یقال : 
المقسم اعم من الواجب الشرعی و العقلی و ان 
 لم یتعرض المصنف الی هذا التقسیم .

قوله : بیانه الخ ( : و هذا عدم  63. ) ص  7
و لغویة زجر المنبعث  لی زجر المزجورالحاجة ا

 و تطبیقه :
 لف :حوه للمکاذا لم یکن االمر بالشیء باعثا ن

 ص : الضد العام حرام غیری
ک : و الحرام الغیری ال یمکن ترکه عند عدم 
 اتیان ما الجل وجوبه حرم الضد العام

ن : الضد العام ال یمکن ترکه عند عدم اتیان ما 
 العامالجل وجوبه حرم الضد 

 ص : المامور به ما الجل وجوبه حرم الضد العام
ک : ما الجل وجوبه حرم الضد العام ال یمکن 
 ترک الضد العام عند عدم اتیانه

ن ترک الضد العام عند ن : المامور به ال یمک
 عدم اتیانه

ن ترکه عند عدم اتیان ص : الضد العام ال یمک
 المامور به

تیان م اک : کل ما ال یمکن ترکه عند عد
 المامور به لغی ان ینهی عنه

 ن : الضد العام لغی ان ینهی عنه
 باعثا له نحوه :ثم اذا کان 

ر عن الضد العام قبل ان ص : المکلف ینزج
 ینهی عنه

ک : کل من ینزجر عن الضد العام قبل ان 
 ینهی عنه ال حاجة الی ان نهی عن الضد العام

 حاجة الی ان نهی عن الضدن : المکلف ال 
 العام.

قوله : و یالحظ علیه الخ ( : و  66. ) ص  8
 و هو ان:یمکن ان یالحظ من جهة اخری 

 ص : الوجوب امر بسیط
ک : البسیط ال ینحل الی الجواز و الرجحان و 

 اللزوم
ن : الوجوب ال ینحل الی الجواز و الرجحان و 

 الزوم
 ر متیقن حتی یبقی بعد نسخهفال یوجد له قد

 . فتامل
قوله : ان یکون الرابطة من باب   14. ) ص 1

الترتب الخ ( : و ان قلت : تاتی قبال هذا قاعدة 
کلیة بانه اذا انتفی المعلول فالعلة منتفیة من 
قبل و اذا انتفی احد معلولی علة فاآلخر ینتفی 



ُصوِل الِفقِه 
ُ
رِح الُموَجِز فی ا

َ
 لمحة من کتاب الُمنَجز فی ش
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ایضا بما ان العلة انتفی حین انتفاء المعلول 
االول ففی المثالین اذا لم یطل اللیل لم یقصر 
النهار کما انه اذا لم یکن الدخان فالنار معدومة 
من قبل ؛ فنقول اذا کان الشرط علة منحصرة 
للجزاء او معلوال له او معلوال لعلته فالمفهوم 

 موجود
قلنا : هذه القاعدة ما تجری فی الفلسفة و 
الحقیقیات و ما نحن فیه اعتبارات المتکلم ؛ 

شرط لبما ان ظهور الفضیة الشرطیة فی علیة ا
للجزاء فالمتکلم فی مقام االعتبار و الجعل ال 
یجعل المعلول فی الشرط و العلة فی الجزاء و 
ال یجعله معلوال لعلة الجزاء و بما ان االمثلة 
الفلسفیة فی مقام االعتبار قطاع الطریق یبدو 

 هذا االشکال فی الذهن
قوله : وقوع النکرة فی سیاق  921. ) ص 91

صنف بان النکرة الواقعة فی النفی ( : عبر الم
سیاق النفی تدل علی العموم ثم قال ) المعروف 
ان ال النافیة الداخلة علی النکرة تفید العموم ( 
و هذا لیس تهافتا فی کالمه بل اشارة لطیفة 
الی ان ما دل باالصالة علی العموم لیس النکرة 
نفسها و لیس النفی نفسه بل مجموعة النکرة و 

 ه فاحفظ واغتنم .النفی ای سیاق
 

 النتیجة 
فقد تبّین اّنه علی الطالب الکتابة فی أّی علم  
فی منهج دراسته و هذه الشیمة اّلتی مّرت آنفا 
أحسن ما تتقّرر به العلوم االستداللیة و تکشف 

به نقوض األدّلة المتوّهمة فیها ، و هذا أمر ال 
ینبغی أن یکاس فیه و یعطی فیه بالید ، و لیس 

دیر أن یقرأ الطالب مثل هذا المختصر من الج
لفهم الدرس فضال عن کتب الشرح الفارسیة 
التی قد خان نفسه من عاذ الیها لفهم الکتب 
الدراسیة بل علیه أن یمعن النظر فیه و یقّرر 
ا 

ّ
بنفسه مثل ما قّررناه حّتی یزّق العلم فی یده زق

. 
ثّم قد وضح أّن الکتاب المسّمی بالمنطق 

لذی دّونه لجنة تدوین المتون التطبیقی ا
الدراسیة إّنما هو لتمّرن المنطق ال استعماله و 
تطبیقه فعلیهم أن یغّیروا اسمه و یحّثوا الطاّلب 
علی تطبیق المنطق فی سائر دراساته حّتی 
یصدق علیه العمل بعلم المنطق و ااّل ارتحل 

 عنه کما أوضحناه و الحمد لّله رّب العالمین .
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