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 تقدیم به

 ی که سالح قلم و فضیلت قدم را شهیدعالمان  روح
 .درین گذشتنیاز جان ش، عزیز و برای اسالمآراستند سرخ خود  توأمان با خون  

 

 

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

 )ره(، مجاز است نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشهواحد آموزشی آیت الله بهجت 
 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 
ت پژوهش ه به معاونرسانی رویش اندیشه منتشر نماید. این مقاالت باید بر اساس شیوه نامه مجلاطالع

 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.

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

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

     www.hawzahbahjat.irسایت مدرسه: 
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 سخن سردبیر

نشریات مدارس علمیه، فرصت خوبی برای ارائه 
تولیدات علمی طالب هر مدرسه و نشانی از سطح 

 خواهد بود.آن علمی و عملی طالب و اساتید 

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( معاونت پژوهش 
قم، همچون گذشته درصدد است، تحقیقات و 
تولیدات علمی طالب مدرسه را که واجد رتبه 

های نشریه ساالنه در مدرسه هستند را در شماره
رویش اندیشه منتشر نماید تا موجبات ارتقای 
فضای علمی مدرسه، طالب و گسترده کردن 
تولیدات علمی و استفاده عمومی از آن را فراهم 
کند. همچنین زمینه نقد عمومی آثار تولید شده و 

برای تولیدات بهتر های پژوهشی مدرسه فعالیت
 را فراهم آورد. علمی

 البته محدودیتهای ایجاد شده در زمان گسترش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویروس منحوس کرونا، راه را برای انتشار  
ر کرده تالکترونیکی و نامحدود این تولیدات فراهم

است و به همین دلیل، پنجمین شماره از نشریه 
رویش اندیشه در بستر سایت مدرسه علمیه آیت الله 
بهجت )ره( قم به آدرس: 

https://hawzahbahjat.ir   شود.منتشر می 

نتشره، مورد استفاده طالب امید است که مقاالت م
 و اساتید محترم قرار گیرد.

باشد که اقدامات همکاران معاونت پژوهش مدرسه 
که با حمایت مدیریت و معاونین محترم مدرسه 
همراه است، مورد توجه و عنایت امام زمان علیه 

 السالم قرار گیرد.

منتظر مقاالت طالب محترم هستیم و از آن 
 کنیم.استقبال می
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ایای مدرسه علمیه آیت الله مز
 بهجت )ره( قم

 

بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از تاسیس مدرسه 
تجرببات متراکم و )ره(  علمیه آیت الله بهجت

جایگاه خوبی حاصله از مطالعات و میدان عمل و 
در میان مدارس شهر مقدس قم این مدرسه که 

 ایاشارهما را بر آن داشت که کسب کرده است، 
اند تو داشته باشیم که آن میبه مزایای مدرسه، 

ر مقابل دهای صورت گرفته تابلوی خوبی از فعالیت
 یدگان خوانندگان باشد.د

 

هم اکنون تعداد زیادی مدرسه علمیه در سطح 
شهر قم وجود دارد که تحت اشراف مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم به فعالیت مشغول هستند. ولی با 

ها ای که در این مجموعهخالصانههای همه تالش
پذیرد و منشا اثرات فراوانی بوده است، صورت می

باز هم تشنگی روزافزون جامعه از یک سو و کم 
توجهی به نیازهای روز جامعه و نظام اسالمی از 

ها میان طالب سوی دیگر، موجب برخی گسست
مدارس سنتی موجود، بدنه جامعه و حاکمیت 

ای که ی متنوع و گستردهگردیده است. نیازها
جوامع امروزی ما با آن مواجهه هستند، 

 طلبند.های تخصصی را میآموزش

 

 

 

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم در پی آن 
ه نیاز ای کاست که سنگ بنایی باشد برای مدرسه

محور بودن نسبت به مردم و جامعه را به عنوان 
 ازد.ی سشاکله اصلی طراحی خود بپذیرد و اجرای

 

توان امتیازات مدرسه را چنین به طور خالصه می
 بر شمرد:

مندی طالب از طرح جامع مفاهیم بهره (9
 قرآن، در بازه زمانی سه ساله.

حضرت معصومه سالم مطهر نزدیکی به حرم  (2
 الله علیها.

 بهره مندی از اساتید مجرب و خدوم. (5
دیدار و استفاده از محضر علما در جلسات  (4

 رس اخالق.منظم هفتگی د
مندی از جلسات مباحث سیاسی، بهره (3

اجتماعی فرهنگی با حضور اساتید و 
اندیشمندان دینی در سطح کشوری و بین 

 المللی.
بهره مندی از کتابخانه اختصاصی مجهز به  (6

 سالن مطالعه.
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مندی از اتاق رایانه و اتصال به بهره (7

 های مرجع علمی پژوهشی.سایت
کاربردی پژوهشی، های فراگیری مهارت (8

 افزارهای کاربردی.همچون آموزش نرم
مندی از قسم اللغه و فراگیری مکالمه بهره (1

عربی در طی دو سال، به همراه قرنطینه 
عربی و برگزاری کالس لمعه )فقه( به زبان 

 عربی.
های هفتگی ورزشی و شرکت در برنامه (91

 تفریحی.
ی زیارتی سیاحتو  یحیتفر  یاردوهاشرکت در  (99

 ید مدرسه.ور اساتحضبا 
ید با حضور اساتی جهادشرکت در اردوی  (92

صورت به که مدرسه در مناطق محروم کشور 
مستمر در هر سال تحصیلی و در بازه زمانی 

 .گرددبرگزار می اییک هفته
و پیاده روی معنوی  یارتیکاروان ز حضور در  (95

 ین.اربع
های جمعی نظیر بسیج عضویت در فعالیت (94

 ت و ...طالب، هیا
الحسنه استفاده از خدمات صندوق قرض (93

 مدرسه.
سیر مطالعاتی کتب شهید ه برگزاری درو (96

 مطهری، به سبک نوین و کارشناسی شده.

 
 ذیبیھعلمی آموزشی تتابستانه برگزاری دوره  (97

 مقدس. مشهد در روزه شصت
إجرای طرح استادیاری تحت نظر اساتید  (98

 صاحب فن و خبره.
 با «اندیشهرویش »تدوین و چاپ نشریه  (91

 محوریت چاپ مقاالت برتر طالب مدرسه.
ورز جهت تدوین مندی از هیئت اندیشهبهره (21

و برگزاری جلسات  های کالن مدرسهبرنامه
 مستمر هفتگی آن.

برگزاری مستمر و هفتگی شورای معاونان  (29
مدرسه و بررسی هر آنچه که به روند اجرایی 

 شود.مدرسه مرتبط می
ه و کادر مدرسطالب  ،رزیابی مستمر اساتیدا (22

 جهت رسیدن به نقطه مطلوب.
های شفاهی و آزمون برگزاری مستمر آزمون (25

جامع جهت رصد و شناسایی نقاط قوت و 
 ریزیضعف طالب، به حیث علمی و برنامه

 در راستای رفع موانع.
های برگزاری دوره تخصصی آموزش مهارت (24

فن و  ترین اساتیدبا استفاده از مجرب ،تبلیغ
ارس دهای میدانی تبلیغی طالب در مفعالیت

 .های باالترهای قم در پایهکانونو 
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های علمی آموزشی مختلف برگزاری کارگاه (23
جهت رفع  ،های گوناگوندر زمینه دانش

 های علمی و کاربردی طالب.خأل
فعالیت در فضای مجازی و برخورداری از  (26

های های ارتباطی در شبکهسایت و کانال
 .اجتماعی

اردوی سه روزه امام عصر علیه السالم برای  (27
 طالب جدید الورود.

 بازدید از مراکز علمی پژوهشی. (28
نداشتن سبک مرسوم حضور و غیاب  (21

 آموزشی در مدرسه.
به حوزه علمیه کشور و مالی عدم وابستگی  (51

 وابستگی به شبکه خیرین مدرسه.
برنامه مشاوره و کارگاه برای تعمم طالب پایه  (59

 شش.

عملیاتی تبلیغ توسط آموزشی و ی هابرنامه (52
 طالب پایه شش.

هدایت تحصیلی برای ادامه تحصیل حوزوی  (55
 طالب پایه شش.

تعیین فرمانده بسیج مدرسه توسط انتخابات  (54
برای تمرین پذیرش جمهوریت در جامعه 

 کوچک مدرسه.
مدیریت تعطیالت تقویم و مرخصی و زیاد  (53

 شدن روزهای تحصیل ساالنه.
جهت آموزش سخنرانی و  طرح جامع فن رثاء (56

 روضه خوانی.
اجرای تریبون طلبگی برای تقویت عملی  (57

 بیان در تبلیغ و منبر.
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عناوین پژوهشی سال فهرست 
 8933ـ  8931تحصیلی 

 

و اطالع  عیتجم یبرا شه،یدان شیرو هینشر 
همه مقاالت و خوانندگان محترم، فهرست 

یادداشتهای علمی طالب پایه های اول تا ششم 
 8933ـ8931مدرسه را که در سال تحصیلی 

توانستند تحقیقات خود را به سرانجام برسانند را بر 
 ،ییباالف بیترتاساس دسته بندی موضوعی و به 

 :آوردیدر ادامه م

 6تا  9فهرست مقاالت مربوط به طالب پایه های 
است  2و  8بوط به طالب پایه های و یادداشتها مر 

 آن نیز در ابتدا درج شده است:نویسنده که نام 

 

 مقاالت علمی

 ادبیات

بر  اتیارو  ریتاث یبررسی/ رامیپوربا درضایحم .9
از  6و  998 یها هیآ تیبا محور  اتیآ بیترک

 توبه و زمر یسوره ها
ادوات  یغرض شناس/ جهانپور محمدجواد .2

 دیتأک
و گستره  یستیچی/ آشورماهان محمدعماد .5

 در قرآن نیتضم

جاره در « من» یمعان یبررسی/ روح یمهد  .4
 بقره فهیسوره شر 

از  ییبخش ابتدا یادب لیتحلی/ ناصر  یمهد  .3
 نامه حضرت زهرا )س( ارتیز 

 یما و ال یاختالف معنا/ فری د یحم دینو .6
بر  یقیداخله بر فعل مضارع با نظر تطب هیناف

 هیمبارکه سجاد فهیصح هیاز ادع یکی

 اصول

در  معاصر ینظر علما یبررسی/ د یرش نیآرم .7
 نیدر باب متعارض یو ثانو  یاصل اول

واژه حجت در اصول  یبررسی/ ابوذر  نیحس .8
 معاصر یفقه از نگاه علما

ت استظهارا یضابطه نییتب/ عمران الیدان .1
 ونیبر آراء اصول هیبا تک یر یو تفس ییروا

 متأخر
 ای یستدر  یبررس/ این یموسو  نیرحسیام دیس .91

در  دیداللت به ق فیکردن تعر  دی  مق ینادرست
 آن از اراده تیتبع

 ی/ گستره حجیت اماراتدر یح یعل .99
 تیبودن حج یذات یبررسی/ محمدرضاصفر  .92

 متأخر ونیقطع از منظر اصول
 عوامل ظهور ساز/ انیعقوبی یمرتض .95
و  هیمسأله خطابات قانون یبررسی/ میکر  ماین .94

 هدگایاز د هیفق تیوال  هیآن در نظر  ریتأث
 ینیحضرت امام خم



9911ـ  9911فهرست عناوین پژوهشی سال تحصیلی                     
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 فقه

 یادله قاعده یبررس/ مدانلو لیاسماع .93
افراد است ( از جهت  ی)مالک حال فعل

 یو عرف ی،نقلیعقل
و  ینید یبر سبک زندگ رتیغی/ ر یام ریام .96

 یاله اءیاول رهیس
ر د تیعدم نسخ حکم رق ییچرا/ خلج نیام .97

 اسالم
/ بررسی روش فقهی  یاکبرموسو  یدعلیس .98

 مقام معظم رهبری در کتاب الغناءاستنباط 
 یقحقو ،یابعاد فقه یبررسی/ رجیا یمجتب .91

 یقاچاق در نظام جمهور  یامحاء کاال
 رانیا یاسالم

محمدباقر زرین/ بررسی تطبیقی مالکیت  .21
معنوی از دیدگاه مرحوم امام خمینی و آیت 

 الله خویی
یی/ بررسی آثار و شبهات موگو محمدجواد .29

 مطرح شده پیرامون خمس
 نیمهمتر  یانتقاد یبررس/ زارع حمدرضام .22

نگاه  از یستیالیسوس یاصل نظام اقتصاد
 یمطهر  دیشه

ی/ بررسی فقهی و حقوقی محمدرضا صدق .25
 دیه زن در اسالم

موات  یها نیحکم زمی/ محمود محمدرضا .24
 معاصر یاز نگاه فقها

 تیفیک نییتب/ پرست معصوم محمدرضا .23
د  یاحکام اسالم یمالزمه وجوب اجرا

 در یحکومت اسالم لیزوم تشکلرجامعه و 
 ینیحضرت امام خم دگاهید

الزمه  ه،یقواعد فقه/ ایک اوشیس یهاد .26
 دیهبر مبنا نظر ش یقیتطب یاجتهاد با بررس

 هیدر الروضة البه یثان

 عقاید

 نهیالبداء  و الجمع ب قةیحقی / د یجد عرفان .27
 و علم االئمه

 قرآن

در قبال  میراهبرد قرآن کر / پور یرضامحمد  .28
 معاهده با کفار

طرح  یدانیم یبررسی/ طاهر  محمدی لع .21
طالب مدرسه  نیقرآن در ب میآموزش مفاه

 الله بهجت تیآ هیعلم
 ی نهیمصرف در آ یتقوا/ زاده محمد رستم .51

 میقرآن کر 

 و فلسفه منطق

اصالة وجود و  یمعنای/ احمد  نیفرد .59
 ییعالمه طباطبا انیدر ب تیماه تیاعتبار 

بر الجوهر  یشرح مزج/ رسا محمدجواد .52
  دیشرح منطق التجر  یف دیالنض
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مالک بداهت در تصورات و ی/ اله یمهد  .55
 از منظم منطق دانان قاتیتصد

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

ر نقش مردم د یقیتطب یبررس/ نیآذ بهنام .54
 امام دگاهیبر اساس د هیفق تیوال  هینظر 
 یزدیو استاد مصباح  ینیخم

 شیفزاا یچگونگ نییتبی/ نیحس درضایس .53
گاه در  نیمخاطب یاطالعات و کاهش آ

 یعصر اشباع رسانه ا
طالب سطح در  فیوظای/ سلطانی مصطف .56

 نگاه امام امت

 ترجمه

/ ترجمه نبذه عن کتاب رنجبر رمحمودیام .57
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم نوروز  نیحس .58
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب کاظم سجاد دیس .51
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب صفح یدعلیس .41
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب نعمت دمحمدیس .49
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن  مایجواد صحراپ محمد .42
 ثانیهکتاب سالم علی ابراهیم، مجلد ال

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فیشر  محمد .45
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن کتاب ارسطا یعل محمد .44
 سالم علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فرج محمد .43
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

ی/ ترجمه نبذه عن کتاب قربان نیمحمدام .46
 ثانیهسالم علی ابراهیم، مجلد ال

/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم پوراحمد ثمیم .47
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

/ ترجمه نبذه عن کتاب سالم فری حاتم الدیم .48
 علی ابراهیم، مجلد الثانیه

 

 های علمییادداشت

 قرآن

 نفس یاصل یها زهیانگ  /یرضا جبار  ریام .9

رابطه انسان با خودش در / یرضا جبار  ریام .2
 قرآن 

 عواطف و احساساتامیر رضا جباری/  .5

 یقدرت طلب /یرضا جبار  ریام .4

 لذت و سعادت انسان   /یرضا جبار  ریام .3

اخبات و وصال به  امیرحسین مقیمی/  .6
 یرحمت اله
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مقام  یمفهوم شناس /یمیمق نیرحسیام .7
  میمحمود در قرآن کر 

 ی نهیبا شب  در آ وندیپامیرحسین مقیمی/ .8
 یاله اتیآ

 هیآ لیزنان در قرآن )ذ گاهیجا /یمیحسن حک .1
 نساءکم حرث لکم( 

 گریحشر اسنان و د حسن حکیمی/ .91
 موجودات

 منافقان یها یژگیوحسن حکیمی/ .99

اه روح و نفس از نگ یبررس حسین پیرنیافر/  .92
 قرآن  

  یکلمه تقو  یبررس / افریرنیپ نیحس .95

 در قرآن هودی اتیاخالق /یحیداوود فص .94

 محکمات و متشابهات /یحیداوود فص .93

 هیبیصلح حد/یحیفصداوود  .96

کاد در  یو معنو  یلغو  ی/ بررسیر یرضا ام .97
 قرآن

 نیسلمبر م لیسب ینف هیآ یبررس/یر یرضا ام .98
  میدر قرآن کر 

ز ا یلزوم مر به معروف و نهرضا گلستانی/  .91
 منکر در قرآن

و  از منظر قرآن یشناس ایدن/ جلویسجاد سار  .21
 سنت

نگاه قرآن به /یصبوح یدمحمدمهد یس .29
و  ید رحکومت اسالم نیمنافق یتالش ها

 جهینت

 یزندگ یهایفلسفه سختعرفان قلی زاده/  .22
 امبرانیپ

 مخالفت اقوام با لیعلت دال /زاده یعرفان قل .25
   امبرانیرسالت پ

 مشرکان در یها یژگیو علیرضا صداقتی/ .24
 اتیو روا اتیآ

برخورد با  یها وهیش /یرضاصداقتیعل .23
 قرآن  دگاهیمخالفان اسالم از د

ب از خو یحکمران یگ ژهیو /یرضاصداقتیعل .26
 منظر قرآن

 ایغذاست  یچند همسر /یرضاصداقتیعل .27
 دارو

مفهوم تقوا، با توجه به  /یعتیمحمد جواد شر  .28
 بقره سوره  2 هیآ

قرآن قبل  یجمع آور /یعتیمحمد جواد شر  .21
 امبریبعد از پ ای

در  یالتیکارتشک/محمدباقر محمدزاده .51
 قرآن
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قلب در  یمعنا شناس/ یمحمدرضا محمد  .59
 قرآن 

 جوان از منظر مفهوم  محمدرضا محمدی/  .52
 قرآن کریم

قرآن از  یر یپذ ریتأث پورمحمد/ یمحمدمهد  .55
 یشعر جاهل

 امبریهمسران پ پورمحمد/ یمحمدمهد  .54

 شیدایپ یچگونگ/پورمحمد یمحمدمهد  .53
 اعراب قرآن 

مسأله حجاب در پورمحمد/ یمحمدمهد  .56
 قرآن

 ادبیات

نژاد/ )ال( در االضارب   یجالئ نیحس ریام .57
 فیتعر  ای)ال( موصول است 

 قهیمصدرمؤول: طر  نژاد/ یجالئ نیحس ریام .58
 شناختش

کاد و  ییمعنا یبررس/ نژاد یجالئ نیحس ریام .51
  استعماالت عرب در قرآن 

الزم  ثیاز ح یافعال دو وجه /افریرنیپ نیحس .41
 یو متعد 

 یتفاوت افعال الزم و متعد  /افریرنیپ نیحس .49

 اماحک ثیاقسام ادغام از ح/افریرنیپ نیحس .42

 الم ابتدا و اقسامش/یحیداوود فص .45

 آن یدهیمصدر مؤول و فا/یحیداوود فص .44

اعراب )الصابئون( در  یبررسرضا امیری/  .43
 قرآن 

کاد در  یو معنو  یلغو  یبررس/یر یرضا ام .46
 قرآن

 47 هیاعراب در آ نیتر  حیصح /یر یرضا ام .47
 الحاقه

 و بدل  انیفرق عطف ب  /یرضا گلستان .48

   هیلفظ هی/ اضافیرضا گلستان .41

 و مفرق تام یمستثن /یرضا گلستان .31

 ت؟سیچ زییفرق حال و تم/یرضا گلستان .39

اوزان  یبررس /یصبوح یدمحمدمهد یس .32
 آنها یاسماء مبالغه و تفاوتها

لعل در  یبررس /یصبوح یدمحمدمهد یس .35
 آن یقرآن و معنا

 فعل کاد و یبررس/یصبوح یدمحمدمهد یس .34
 حاالت آن 

تفاوت اوزان اسماء مبالغه / یصداقتعلیرضا  .33
 آنها است؟ یتفاوت معان انگری، ب

 محکمات و متشابهات /یعتیمحمد جواد شر  .36
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 یواژه ها یبررس/یعتیمحمد جواد شر  .37
 911انعام و  999 یهیدر آ« هار» و «قبالا »

 توبه

 وهیمصدر مؤول، ش/یعتیمحمد جواد شر  .38
 آن  دیساخت و فوا

 یلفظتغییرات  /یمحمد رضا محمد  .31

 مرفوعات مبتدا و خبر /یمحمد رضا محمد  .61

 اصل اشتقاق فعل /یطاهر  یمحمد معلم .69

فعل)انواع  هیتعد/یطاهر  یمحمد معلم .62
 ( هیتعد

کلمه و اقسام  فیتعر /یطاهر  یمحمد معلم .65
 آن 

منصرف  ریغ لیدل/یطاهر  یمحمد معلم .64
 منصرف ریغ یشدن اسم ه

علت عدم حذف /یهر  طا یمحمد معلم .63
 علت حذف موکد و یمثن یه غهیدر ص ریضم
جمع مذکر مفرد مونث  یمثن یه ریضم

 مخاطب

 یمعنو  ریتقدم ضم/حسن زاده یمحمد مهد  .66
 یو حکم

 یع جمله داراانو محمدمهدی حسن زاده / ا .67
 فعل ناقصه

پژوهش صرف  /محمدباقر محمدزاده .68
 921ص  یکاربرد

کتاب  19ص  قیتحق/محمدباقر محمدزاده .61
 یوطیس

 حضور مؤول/محمدباقر محمدزاده .71

اعراب در  فیتفاوت تعر   /یزدیمحمدصالح  .79
 النحو یف ةیالنحو و هدا ةیبدا

 و یعامل معنو  یبازخوان /یزدیمحمدصالح  .72
 یتفاوت آن با عوامل  لفظ

 یساختار شناس یمعرف /یزدیمحمدصالح  .75
 مراح االرواح یکتاب صرف

در باب )ال(  یجستار /یزدیمحمدصالح  .74
 موصول االرواح 

 یساختار شناس یمعرف/یزدیمحمدصالح  .73
 مراح یکتاب صرف

 استعماالت لعلمهدی هوسمی/  .76

 نزول هفت حرف قرآنمهدی هوسمی/  .77

مصدر مؤول چگونه بدست /یهوسم یمهد  .78
 ستیاش چ دهیو فا دیآ

 عقائد

و  ومیبرهان نظم ه ریتقر  ابوالفضل عبادی/ .71
 اشکال
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  یپژوه نیوجوب د/یابوالفضل عباد .81

عصمت امام )کلهم نور /یمیحسن حک .89
 واحد(

 ینبوت اصل دوم اعتقاد زاده/ یعرفان قل .82

 برهان نظم / زاده یعرفان قل .85

 یبر و ت یتول تیحقوق اهل بعرفان قلی زاده/ .84

ز ا اءیضرورت بعثت انب /موج کار رضایعل .83
 یپنجره فعل اله

در  یمعجزه راهکار  /موج کار رضایعل .86
  اءیشناخت انب

 اصل معجزه/حسن زاده یمحمد مهد  .87

 اعجاز قرآنمحمدمهدی حسن زاده/  .88

عوامل انحراف و محمدمهدی حسن زاده/  .81
 .ادحبه ال شیگرا

اه از ر  دیوصول به توح/ انیمناقب یمحمدمهد  .11
 فطرت

 فقه

انواع نذر و پاسخ به چند  /یمیمق نیحس ریام .19
 جیسوال را

 رامونیپ یحیتوض/یمیمق نیحس ریام .12
 یو ذباحه( و احکام فقه دیباب)ص

 مصرف)خوشگوشت(

 احکام نماز مسافر/یرضا جبار  ریام .15

 غنا در نظر مراجع/یهوسم یمهد  .14

 منطق

ل در تخالف و تقاب راتیتقر  /یابوالفضل عباد .13
 و و جه افتراق نیاقسام تبا

 و حمل یحمل ذات ریتقر /یابوالفضل عباد .16
  یصناع عیشا

به  دنیدر رس بیترک قهیطر /یابوالفضل عباد .17
 اءیحدود و رسوم اش

جهل مرکب  علم /نژاد یجالل نیرحسیام .18
 جهل  ایاست 

اوزان  انینژاد/فرق م یجالل نیرحسیام .11
 مبالغه

 علم وجهل فیتعار  یبررس/یر یرضا ام .911
 در کتب مناطقه
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 یندر باب متعارض ی معاصر در اصل اولی و ثانویاعلم بررسی تفصیلی دیدگاه

 1انصاریحسین المسلمین  حجت االسالم و

 2آرمین رشیدی

 :چکیده
بر آن است که حکم نزدیک به واقع در مقام تعارض ادله بررسی شود و این در این پژوهش سعی 

اما آنچه در کتب مربوطه و در میان نظر  حکم از نظر علمای معاصر پیگیری و نهایی خواهد شد.
علماء در دو اصلی که در مقام تعارض بکار میرود، یافت میشود اینگونه است که در اصل اولی برخی 

برخی قائل به تخییر شده اند و در اصل ثانوی دیدگاه ها متفاوت بوده، از جمله قائل به تساقط و 
نظرات عبارتند از :تخییر و آزادی در عمل، توقف نسبت به هرگونه اقدامی و عمل به آنکه مطابق 

باتوجه به بررسی های صورت گرفته و نظرات بزرگان، نتیجه ای که حاصل خواهد   .باشداحتیاط می
ام اصل اولی تساقط و در مقام اصل ثانوی تخییر و آزادی در عمل برای مکلف خواهد شد؛ در مق

بود. و در نهایت آنچه را که دغدغه ی امتثال امر و عمل به واقع را برطرف مینماید،اختیاراین نظرات 
 باشد.می

 

 صل اولی وثانوی،تساقط،تعارض،تخییر :کلیدواژه

                                                                        
 فقه و اصول در مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(.. استاد 1

 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(. 1911طلبه پایه ششم و پژوهشگر برتر سال  2.
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 مقدمه

یکی از بخش های مهم مباحث اصولی که بزرگان 
این عرصه نسبت به جمع بندی و تدوین مطالب آن 
با توجه به روایات و قواعد کلی که حضرات 

علیهم السالم در بیاناتشان فرمودند  معصومین
،قلم فرسایی نموده اند، باب تعادل و تراجیح 

 باشد.می

رسالت این باب ، حل کردن تعارضات موجود در 
روایات و همچنین تشخیص اهمیت یک موضوع 
بر موضوع دیگر است، که در اصطالح به آن تزاحم 

 میگوید.

در واقع تعارض و تزاحم، ضامن اجرای صحیح 
حکام و قوانینی است که توسط شریعت مقدس ا

 بیان شده است .

اصل اولی و ثانوی از مسائل مهم این باب است که 
بخش معظمی از صفحات را در کتب اصولی به 

 خود اختصاص داده است. 

شاید بتوان گفت فقهاء با استفاده از این دو اصل و 
مباحث زیر شاخه ای آنها، بسیاری از تعارضات و 

 ت را در مقام فتوا برطرف نموده اند.تزاحما

عالوه بر حل مسائل ، نظرات متفاوتی را در این  
خصوص شاهد هستیم؛ که بزرگان این عرصه از 
جمله حضرات آیات شیخ اعظم انصاری  ، آخوند 

و امام ، شهید صدر  خراسانی، محمدرضا مظفر 
 خمینی رحمة الله علیهم و برکاته  مطرح نموده اند.

ان شاالله در این موجز به آنها پرداخته خواهد شد. 
البته در مواردی از نظرات بزرگان دیگری نیز 

زرگوار بپنج بهرمند خواهیم شد ولی بیشتر نظر آن 
 باشد.مد نظر می

اما سوالی که شاید ذهن ما را در این بخش به خود 
 مشغول کند این باشد که:

ثانوی در  اوال نظر علمای معاصر در اصل اولی و 
 باب متعارضین چیست؟

ثانیا کدامیک از این نظرها را باید اتخاذ نمود و با 
توجه به مبانی موجود، کدام به واقعیت نزدیک تر و 

 سبب اجرای احکام و امتثال امر خواهد بود؟

در این زمینه ،افرادی که اثر هایی را خلق نموده و 
این  همبانی اصولی را بررسی کرده اند، شاید کمتر ب

موضوع به شکل مستقل پرداخته باشند و حداقل 
این است که حقیر نیافتم،البته اشاراتی در این 
زمینه در بین مقاالت مشاهده میشود اما به طور 
اختصاصی کمتر مورد دقت نظر خود قرار داده اند.  
ان شاالله از این دریای کثیر اطالعات، قلیلی را در 

 منظر شما قرار خواهم داد.

ین مقاله شامل سه فصل  که به ترتیب ، کلیات و ا
مفاهیم،اصل اولی و ثانوی ، نتیجه گیری خواهد 

 بود .
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امید است که مورد رضایت امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قرار گیرد و برای خوانندگان 

 مفید باشد.

 معنای لغوی و اصطالحی تعارضالف( 

و  یکدیگر شدنبه معنای متعرض  لغت در تعارض
 1در عرض هم قرار گرفتن.

ِن داشت ، تعارض ،تنافی اصول فقه اصطالح در
وری با یکدیگر است، به ط دلیل مقتضای دو یا چند

 باشند. متناقض یا متضاد که با هم

اما مرحوم مظفر در معنای تعارض میگوید: تنافی 
مدلول دو یا چند دلیل که در نهایت منجبر به 

یز شهید صدر ن دلیل میشود. تکاذب مدلولین دو
 2تنافی مدلول دو دلیل را پذیرفته است.

مثل وجوب خواندن نماز جمعه در روز جمعه و 
 .همچنین وجوب خواندن نماز ظهر در روز جمعه

این دو به خودی خود قابل جمع هستند و هیچ 
اما بحث از آنجا شروع میشود  ،امتناعی وجود ندارد

د در فقط یک نماز بای ،که یک دلیل ثالث میگوید

                                                                        
معجم الوسیط ذیل _«عرض»معجم المعانی ذیل واژه . 1

 .همین واژه
 .141،ص2دروس فی علم االصول،ج. 2
، 2اصول الفقه، ج؛ 9۷۳، ص2کفایة االصول، ج. 3

 .۷1۷، ص1فرائداالصول، ج ؛ 1۸۳ص

حال با این شرایط دو دلیل . روز جمعه اقامه شود
 3کنند.یکدیگر را تکذیب می

حضرت امام)رحمة الله علیه( دو قید به این تعریف 
 اضافه کرده اند، و چنین تصحیح می فرمایند:

تنافی مدلول دو دلیل یا بیشتر، عرفا در محیط »
 4«قانونگذاری

 جایگاه تعارض در اصول

آن  اهمیت و تأثیر مبحث تعارض ادله، به سبب
مباحث  ترین، از مهم استنباط احکام فقهی در

 همواره فصلی منابع اصولی است و در اصول فقه
 رو، بیشتر محققاناند؛ ازینرا به آن اختصاص داده

علم  اصولی این مسئله را در شمار مسائل
آورده و از دیدگاهی که آن را  اصول

اکرده انتقاد دانسته، استطرادی و فرعی مبحثی
 5ند.

 حکم تعارض

به  هاصولیون شیع در تعارض میان دو یا چند دلیل،
 کنند:ترتیب زیر عمل می

 .4ص ،2. الرسائل ، ج4
؛ مصباح 4۷1، ص4. المحصول فی علم االصول، ج5

 .94۳، ص9االصول، ج
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موجود از  تعارض شود. نخست سعی می9
 ، مرتفع گردد؛ جمع عرفی طریق

. اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آنها که 2
 د؛شومیراجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته 

 تعادل . در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری )5
 یا تساقط بنا به اختالفی که قاعده تخییر (؛ ادله

 1 شود.وجود دارد جاری می

البته شهید صدر قائل به این مراحل هست ولی به 
این ترتیب که اگر تعارض بین ادله محرزه بوجود آمد 

 داحکامی که بر آن بار میشود بر این اساس خواه
 بود:

 2حکم اول: جمع عرفی.

حکم دوم: اگر امکان جمع عرفی نبود طبق 
 3قاعده،حکم به تساقط داده میشود.

حکم سوم: البته اگر در مقام قرینه ای باشد که 
توسط روایات به عنوان مرجح محسوب شود، دیگر 
نوبت به تساقط نمیرسد بلکه به مرجح عمل 

 4میشود.

                                                                        
 .21۸اصول فقه، ص. 1
 .411،ص1دروس فی علم االصول،ج. 2
 .411،ص1دروس فی علم االصول،ج. 3

م نبود نوبت به حکم چهارم: اگر ترجیحی در مقا
اجرای قاعده تخییر میرسد، دیگر قاعده تساقط 

  5جاری نمیشود.

وجه: به نظر میرسد اگر جناب صدر احکام را به این 
شکل مطرح میکردند بهتر بود، که ابتداء حکم به 
جمع عرفی داده میشود و در صورت عدم امکان و 
عدم جریان قواعد ترجیح و تخییر، حکم به تساقط 

 میشود. 

 ارتباط بین تزاحم و تعارض

اما شایسته است قبل از اینکه به سراغ بحث تزاحم 
برویم، به تعبیر بعضی اصولیون راز اختالف بین این 

یعنی بدانیم که در کدام مقام  ؛دو را بررسی کنیم
تعارض است و در کدام مقام تزاحم؛ گفته شده 
است که تعارض مربوط به دو عام من وجه است 

م از این ها به دلیل داللت التزامی که در که هر کدا
 کنند و اینآنها وجود دارد یکدیگر را تکذیب می

مقام، مقام تعارض است اما اگر عموم و خصوص 
من وجهی در کار نباشد پای تعارض نیز به میان 

چون دیگر تکاذبی میان دو دلیل در ؛نخواهد آمد
د بای بلکه مکلف، مقام جعل و تسریع پدید نمی آید

 .4۳2ص ،1دروس فی علم االصول،ج. 4
 .4۳4ص ،1دروس فی علم االصول،ج. 5
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این دو دلیل را جمع کند ولی در مقام امثتال جمع 
پس لزوما باید یکی را انتخاب ؛ آنها امتناع داشته

 1کنید که در این مقام پای تزاحم به میان می آید.

اما بعضی ها برای تفکیک این دو اصطالح از 
 2یکدیگر و تشخیص، شروطی را مطرح میکنند.

 معنای لغوی و اصطالحی تزاحمب( 

در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر  تزاحم
ها برخی چیزی، تالطم امواج و راندن برخی از آن

 3 دیگر را در یک تنگنا آمده است.

شینه پی علم اصول اصطالح تزاحم به این معانی در
طوالنی ندارد، هر چند مباحثی که خاستگاه آن به 

روند، از ابتدا مطرح بوده اند، شمار می
ب ،  و نهیاجتماع امر  مانند ، ترت 

 4از ضد و تعارض ادله . نهی بر امر داللت

تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال 
، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با  فقها را5

                                                                        
 .1۸1ص 2اصول الفقه، ج. 1
 .2۳،ص۷بحوث فی علم االصول،ج. 2
 الّصحاح ذیل واژه.«_زحم»لسان العرب،ذیل . 3
الذریعة ؛ 242، ص1لدین و مالذ المجتهدین، جمعالم ا. 4

 -111، ص1، ج119، ص 2عة،قسمت الی اصول الشری
و 1۷۷، ص1مبادی الوصول الی علم االصول ج؛ 111
 .294-29۷ص

 .2۳،ص۷االصول،جبحوث فی علم . 5

اند، م حقوق مطرح کردهعنوان تزاح
 6اند.شناختهمی

ه دهد کاما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می
( تزاحم 9289)متوفی  انصاریشیخ  نخستین بار

را به عنوان اصطالحی اصولی و به معنای تنافی دو 
 7حکِم دارای مالک مطرح کرده است.

میرزا حسن  برخی از شاگردان وی، مانند
ح ، نیز این اصطال محمدحسن آشتیانی و شیرازی

 8 را به کار برده اند.

ی بحث صاحب کفایة نیز  به طور گسترده و جد 
ح کرد و سپس شارحان بعدِی آن تزاحم را مطر 

مباحث دیگری بر آن افزودند و درباره آن  ،کتاب
 9مستقالا بحث کردند.

 تعارض و تزاحم وجوه افتراق .1

، همانند  حکم الزامی . تزاحم فقط در محدوده دو9
حکم  است، ولی تعارض به واجب دو

، ص 21االقطاب الفقهّیـة علی مذهب االمامیة ،قطب . 6
 .1۷1ـ 1۷9

 .۷۳1، ص1. فرائداالصول، ج7
حاشیة ؛ 2۷، ص4فوائد فی شرح الفرائد ،جبحرال. 8

 کفایة األصول، ؛92۷ـ92۳، ص1کتاب فرائداالصول، ج
 .24۸ـ 241، ص1ج
 .244ـ242، ص1کفایة األصول،ج. 9
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اختصاص ندارد و ممکن است یک دلیل که  الزامی
کند با دلیل دیگری که میداللت  استحباب بر

 است، تعارض نماید؛ اباحه داللت کننده بر

ه ، ب خطاب فعلی . در تعارض، امتناع اجتماع دو2
و جعل است، ولی در تزاحم، به  مقام تشریع لحاظ
 باشد؛می مقام امتثال لحاظ

. در باب تعارض اگر دو دلیل متعارض، متعادل 5
ر یا یمسئله اختالف است )تخی حکم باشند، در

اگر تعادل داشته  باب تزاحم تساقط(؛ ولی در
 ، اتفاقی است. حکم تخییر باشند

 تعارض و تزاحم وجوه اشتراک. 2

حکم  ، اجتماع دو یا چند تزاحم و تعارض . در9
 است؛ محال در یک موضوع فعلی

. تعارض و تزاحم، به عامین من وجه اختصاص 2
 شود؛ندارد، بلکه در متباینین هم جاری می

ه ، ب متعارض . دو دلیل متزاحم، همانند دو دلیل5
 1شود.متعادلین و متراجحین تقسیم می

 تعریف انواع جمع عرفیج( 

ت انواع جمع و اهل امامیان منابع اصولیدر  سن 
عرفی، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض 

                                                                        
 ؛ 41۳صول، صکفایة اال؛ ۷1۷، ص2جفرائد االصول، . 1

 .4، ص2الرسائل، ج؛ 119، ص2اصول الفقه، ج

ر کند، ذکرا بر طرف می تعارض بدوی و در نتیجه
 اندها عبارتترین آنمهمشده که برخی از 

  ومتحک و ورود ، تقیید ، تخصیص ، تخصص از:

 تخصص

مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو 
دلیل حقیقتاا از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند 

گر و دلیلی دی(  َخمر شراب ) حرمت که دلیلی برآن
 کند. داللت ( ِخل   ) سرکه بودن حالل بر

 متعارض به حکم دو موضوع ود کههرگاه ثابت ش
کلی با یکدیگر متفاوت است، دیگر تعارضی پدید 

 .نخواهد آمد

 تخصیص

ه ب حکم عام در تخصیص، برخی مصادیق یک
دارد، با  تنافی حکم استناد دلیلی دیگر که با آن

که موضوعاا جزو آن است، از شمول آن حکم این
که یک شود، مانند اینخارج می

را واجب  دانشمندان گذاردن به همه احترام دلیل
شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به 

  کند. ممنوع را بدکردار دانشمندان
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ادله  موارد جمع عرفی تریناز شایع
، جمع  سنتاهل و فقهای شیعه نزد متعارض

با تخصیص زدن عام  خاص و عام میان دو حکم
 1.است

هر چند در باره راه حل تعارض عام و خاص 
 2 های دیگری نیز وجود دارد.دگاهدی

 تقیید

ه در است، با این تفاوت ک تخصیص مشابه تقیید
ی )نه عام( با دلیل مطلق تقیید دایره شمول حکم

یابد )در حکم مطلق، بر خالف عام، می تقلیل دیگر
شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که 

 3شود(.نامیده می « مقدمات حکمت »اصطالحاا 

 حکومتورود و 

دو روش دیگر جمع کردن  « حکومت »و  « ورود »
، از  اصولیان متأخر امامی میان ادله است که

، آن را به شکل نظریه ای  شیخ انصاری جمله
 اند.منسجم مطرح کرده

                                                                        
الفصول الغرویة فی ؛ 2۷1، ص2القوانین المحکمة، ج. 1

 .441، ص1االصول الفقهیة، ج

 ورود 

آن است که یک دلیل موضوع دلیلی « ورود»مراد از 
طور حقیقی بردارد و این امر مستند به به دیگر را

 ( باشد. تعبد ) شارع نظر

 و..( تخییر ، برائت )اصل اصول عملیه مثالا 
یابند که در باره موضوع مورد هنگامی کاربرد می

( معتبِر شرعی وجود نداشته  دلیل ) اماره نظر،
در باره آن، دیگر  حجیت اماره باشد و با ثبوت

 د.مانباقی نمی اصل عملی ای برای اجرایزمینه

ی که دلیل معتبر شرعی بر دلیلگویند اصطالحاا می
 « وارد »کند را اثبات می حجیت اصل عملی که

 شده است.

 حکومت 

دلیل  این است که یک« حکومت»مراد از 
تره به دلیلی دیگر باشد و گس ناظر و مفسر ، شرعی

یشتر ( ب حقیقی )نه اعتباری موضوع آن را به گونه
 تر کند.یا کم

دن خوان نماز ایکه دلیلی بگوید که بر مانند آن
از آن طهارت  مراد الزم است و طهارت داشتن

دررالفوائد، ؛ 911، ص1یعة الی اصول الشریعة، جالذر. 2
 .۳41ـ۳9۸، ص2ج
 .1۷1 -11۷، ص1اصول الفقه، ج. 3
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ا هم کردن ر  تیمم باشد، آنگاه دلیلی دیگر آب با
 1.کند فرض نوعی طهارت

 ظهور اقوی

روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی 
م بودن دلیلی است که بیان داشته اند، اصل مقد 

؛ تبیشتری برخوردار اس صراحت تر یاقوی ظهور از
و غیر  آشکار سخن ) نص رو، مثالا ازین
م داشته  تأویل قابل ( همواره بر غیر نص مقد 
 شود.می

تری برخوردار است در واقع دلیلی که از ظهور قوی
در ظهور دلیل  تصرف ای برخود به عنوان قرینه

  2رود.دیگر به شمار می

 ترین راهجامع

به  رفیعجمع  تمامی موارد میرزای نائینی به گفته
ترین شیوه گردد و این روش جامعاین راه باز می

  3جمع است

 حکومت با ورودتفاوت 

تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در 
حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به 

                                                                        
، 4فوائداالصول، ج؛ 11۸ـ 111، ص2اصول الفقه، ج. 1

 .۷11ـ ۷1۷ص
 .9۸2ـ9۸1، ص2کفایة االصول، ج. 2

صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالی که 
دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج  تصرف

طور حقیقی است. بر این به ل آنساختن از شمو 
اساس، نتیجه حکومت )اگر محدود کننده باشد( 

است، ولی نتیجه ورود همانند  همانند تخصیص
 تخصص است.

به عبارت دیگر، هم حکومت و هم ورود، تصرف 
تعبدِی یک دلیل در دلیل دیگر است، ولی 
حکومت، اخراج تعبدی و ورود، خروج تعبدی 

 4است.

 با تخصیصحکومت تفاوت 

الف(در باب تخصیص دلیل خاص و عام با هم 
متعارض اند اما در حاکم و محکوم دو دلیل با هم 

 تعارضی ندارند.

ب(در تخصیص همیشه تضییق است اما در 
 حکومت گاهی تضییق وگاهی توسعه است.

ج(تضییق در تخصیص حقیقی و در ناحیه حکم 
است به عبارت دیگر خروج حکمی است اما در 

 .۷2۷، ص4فوائداالصول، ج. 3
، 4فوائداالصول، ج؛ 111، ص2اجود التقریرات، ج. 4

 .۷11 -۷1۷ص
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ت تضییق و توسعه در ناحیه موضوع است به حکوم
 1عبارت دیگر خروج ، موضوعی است.

 انواع تعارض :د( 

 تعارض بدوی:. 1

و اصول عملی و  ادله اجتهادی تعارض بین
را اصطالحاا  خاص همچنین تعارض بین عام و

 « رتعارِض غیرمستق »یا  « اولیه یا تعارض َبْدوی »
 .نامند( می ناپایدار )

 تعارض بدوی روش رفع

میان دو دلیِل ظاهراا  رفع تعارض بدوی فرآیند
جمع  » اصولیان متأخر اصطالح متعارض، در

جمع  »یا  «( داللتی ) جمع داللی »یا  « عرفی
از آن نوعی جمع کردن  مراد گرفته و نام « مقبول

، از راه تصرف کردن  دلیل میان دو
دلیل دیگر، به  قرینه به دلیل یک ظهور در

 ای که چنینهاست، به گونهتعارض آن حل رمنظو
 2.پذیرفتنی باشد عرف تصرفی از دیدگاه

                                                                        
 .1۸1اصول الفقه،ص. 1
 .2۷1، ص2اصول الفقه، ج. 2

 قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

فقه  ، که اجماعی بودن آن را در قاعده این
مطرح  3نخست ابن ابی جمهور احسایی امامی

شود اینگونه تعبیر می اصولیان ساخته، گاه در زبان
دلیل متعارض تا حد  که جمع کردن میان دو

 دارد. اولویت هاممکن، بر رها کردن آن

که البته اکثر اصولیون این جمع را جمع عرفی 
 4میدانند از جمله آنان شهید صدر میباشد.

 حضرت امام رحمة الله علیه در این باره میفرمایند: 

ظاهر آن است که منظور از جمع، جمع عرفی 
 باشد، اشکاالتی براست، واال  اگر جمع عقلی مراد 

 ایشان وارد است:

، اجماعی که نقل شده درست نیست؛ زیرا   الا او 
حات است )البته در  بنای علما بر عمل به مرج 
جایی که جمع عرفی وجود ندارد(، پس ایشان 

 چگونه ادعای اجماع می کند.

، ایشان  ترک هر دو دلیل باطل »میگویند ثانیاا
اگر دو دلیل از این سخن ممنوع است؛ زیرا « است

جمیع جهات مساوی باشند، هر دو ساقط می 
شوند، و هیج منع عقلی در کار نیست. و اینکه 

، 4عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ج. 3
 .19۳ص

 .41۷،ص1دروس فی علم االصول،ج. 4
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اصل ِاعمال و اثر نمودن هر دو  میگویندایشان 
دلیل است درست نیست؛ زیرا این اصل در صورتی 
است که مزاحمی نداشته باشد. پس در مورد 

ت ستعارض دو دلیل ـ که فرض مزاحمت دو دلیل ا
ـ چنین اصلی صحیح نبوده، و با خدشه دار شدن 
این اصل قیاس و برهان ابن ابی جمهور باطل 

 1میشود.

 تعارض مستقر: .2

تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی 
 « مستقر »نتوان بر طرف نمود، تعارض  مقبول و
 2نامند.( می پایدار )

 :عارض مستقر خود دارای دو فرض استت

 تعادل ادله( 1ـ  2

ا ی مزیت تعادل ادله، یعنی نبودن یک یا چند
ح  در یک طرف. مرِج 

در باره چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در 
منابع اصولی شیعه آرای گوناگونی  تعادل، در فرض

 شود.دیده می

 

                                                                        
 .1۷ص  2الرسائل ، ج.  1
 .22۷، ص2الموجز فی اصول الفقه، ج.  2

 مقتضای قاعده اولیه

که  پرسش به این پاسخ در اصولیان متأخر امامی
ادله  طع نظر از)با ق قاعده اولیه مقتضای»

مربوط به تعارض( به هنگام وقوع تعارض  خاص
دو مبنا را از هم متمایز « چیست احادیث میان

 . تسببی و مبنای طریقیت مبنای ساخته اند:

 مبنای طریقیت 

،  رعیامارات ش کهبنا بر مبنای طریقیت )یعنی آن
به  دلیل شرعی و حجت مانند احادیث، از آن رو

حکم  تر موارد ما را بهدر بیشروند که شمار می
کنند(، که نظر مشهور در راهنمایی می واقعی
 هر دو دلیل نفی ، اصل است، علمای امامی میان

داشتن  التزام و تعبد رو که)تساقط( است، زیرا از آن
به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن 

حجیت  شود که ادله ناظر برنیست، معلوم می
 دارد. اختصاص ه غیر موارد تعارض، ب احادیث

همچنین ترجیح دادن یک طرف تعارض بر 
که واجد امتیازی باشد، ترجیحی دیگری، بدون آن

ح بدون دلیل )  3( است. ترجیح ِبالمرِج 

، 9مصباح االصول، ج؛ ۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 3
، 4المحصول فی علم االصول، ج؛ 9۳۳ص
 .4۳۷ـ4۳۳ص
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آخوند خراسانی،هر چند تعارض، فقط  به تعبیر
ما به عدم انطباِق یکی از دو دلیل  علم موجب

ه احتمال نادرست شود، با توجه بمی واقعیت بر
قابل  یک راتوان هیچبودن هر یک از آن دو، نمی

بر مبنای  « تخییر »نظریه  1دانست. استناد
مردود شمرده شده  طریقیت، در منابع اصولی

 2است.

الحق: اما آنچه به نظر میرسد اختیار مبنای 
طریقیت افضل است؛ به این دلیل که پذیرفتن 

د که مرجح میشو نظریه تخییر منجر به ترجیح بال
 این از نظر اصولی مردود است.

شده  نیز مطرح بحث با پذیرش مبنای طریقت، این
که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل 

ها در مورد نفی حکم ثالث آن حجیت )تساقط(، آیا
ت خود باقی است یا نه؟  به قو 

مثالا اگر مفاد دو دلیل 
 توانآیا میچیزی باشد،  حرمت و وجوب متعارض

ها هر حکم دیگر را برای آن چیز به استناد آن
و میرزای 3کرد؟ آخوند خراسانی نفی ( اباحه )مانند

                                                                        
 .9۸1ـ9۸2، ص2کفایة االصول، ج. 1
 .2۷۷ـ 111، ص2اصول الفقه، ج. 2
 .9۸1، ص2االصول،جکفایة . 3
 .۷1۷ـ۷11، ص4فوائداالصول، ج. 4

هر یک با استداللی قائل به این حجیت 4نائینی
به نظر میرزای  اند.برای دو دلیل متعارض

ه ادله متعارض اقتضا دارد ک داللت التزامِی  نایینی
تعارض وجود  حکم ثالثی برای موضوع محِل  

 5نداشته باشد.

 مبنای سببیت

که  نظریه )یعنی این سببیت بنا بر مبنای
 ، خود سبب شرعِی  حکم بر یک اماره شرعی ثبوت

در  اصل اولی شود(، مقتضایاین حکم شمرده می
تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است، زیرا 

که مراد از سببیت کدام نوع آن با قطع نظر از این
جا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل اشد، از آنب

واجد مصلحت است، در واقع میان آن 
تخییر  روی داده و باید قائل به تزاحم دو

  6شد. عقلی

در برابر، برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایه نظریه 
و شماری دیگر با قول  7دانسته تساقط سببیت هم

در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر  تفصیل به

مصباح االصول، ؛ 1۷۷ـ 1۷1، ص4نهایة االفکار، ج. 5
 .9۷۷ـ9۳۷، ص9ج
، 2دررالفوائد، ج؛ ۷۳2ـ۷۳1، ص1فرائداالصول، ج. 6

 .۳11ص
 .9۷۳ـ9۷1، ص9مصباح االصول، ج. 7
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هر چند مقتضای قاعده  1اند.شده قائل به تخییر
اولیه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول 

که ، با توجه به این2ن امامی تساقط استواصولی
اخبار  »حکم تعارض احادیث در احادیثی که به 

ظر نمشهور است، بیان شده، این اتفاق  « ِعالجیه
تساقط  قاعده ثانوی وجود دارد که مقتضای

 3 نیست.

 4صاریشیخ ان به استناد احادیث متعدد و به تعبیر
آن است که در  علمای شیعه نظر مشهور

تخییر شرعی  ، حکم آن تعادِل ادله فرض
محققان  البته برخی 5است. ظاهری

و متواتر  احادیث شماری از این داللت و سند در
کرده و نظریه تخییر را  همناقش هابودن آن

و این نپذیرفتن تخییر به طور مطلق  6اند.نپذیرفته
است؛ یعنی چه تخییر ظاهری باشد و چه تخییر 

 واقعی باشد.

اما دلیل قائلین به تخییر اینگونه است که اوال 
تعارض بین دو حجت باشد؛ یعنی هر دو شرایط 

 حجیت را داشته باشند.

                                                                        
، 2ج، کفایة االصول؛ 42ص 2ج الرسائل،. 1

 ۷۳2ـ۷1۸ص، 4فوائداالصول، ج؛ 9۸۷ـ9۸1ص
 .29۷،ص۷بحوث فی علم االصول،ج. 2
، 2کفایة االصول، ج ؛۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 3

 .219،ص9ج دروس فی علم االصول،؛ 9۸1ص

 ب است یعنی اجماالثانیا تعارض به معنای تکاذ
میدانیم که یکی از اینها کاذب ودیگری صادق و به 
عبارتی دیگر یکی از دو دلیل از فعلیت می افتد. 
ثالثا دلیل فعلی برای ما مشخص نیست. در نتیجه 
ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بال مرجح میشود که 

 در این صورت حکم به تخییر اثبات میشود.

منظور آقایان از تخییر چه اما سئوال اینجاست که 
 نوع تخییری است، آیا ظاهری است یا واقعی؟

مرحوم مظفر میگویند: اگر مراد از تخییر، ظاهری 
باشد اشکال آن این است که ادله ی حجیت خبر 
واحد شامل خبر متعارضه نمیشود بلکه شامل خبر 
معین میشود؛ زیرا مفاد ادله ی حجیت خبر در 

 مانع مفقود باشد، ولی فرضی که مقتضی موجود و
در اینجا مقتضی موجود است ولی مانع 

 )تکاذب(مفقود نیست.

اما اگر تخییر، واقعی باشد؛ تخییر واقعی امکان 
ندارد اوال ممکن است هیچکدام از دو خبر مطابق 
با واقع نباشد به عبارت دیگر تخییر واقعی حداقل 

 .۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 4
  .911ـ 9۸1، ص2کفایة االصول، ج5 .

 .214ـ 21۷، ص2اصول الفقه، ج. 6
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 در جایی قابل تصور است که علم به مطابقت با واقع
 بودن یکی از دو طرف داشته باشیم

 ثانیا سلمنا که یقین به مطابقت یکی داشته باشیم
اما باز تخییر امکان ندارد چون تخییر بین واقع و 
غیر واقع صحیح نمیباشد. به عبارت دیگر تخییر 

 1بین مصلحت و غیر مصلحت معنا ندارد.

الحق: طبق این مبنا نیز قول به تساقط افضل از 
. با توجه به همین دلیلی که جناب تخییر است

 مرحوم مظفر اشاره نمودند.

 س: اخبار عالجیه چیست؟

ج: اخبار عالجیه از اخبار تعارض است و آن، 
اخباری است که در مقام رفع تعارض میان اخبار، 

 وارد شده است. معصوم علیه السالم از سوی

ای، دو خبر با هم مسأله حکم اگر در مقام بیان
ن ای که جمع بین آته باشند؛ به گونهتعارض داش

ناگزیر از عمل به یکی از  مکلف دو ممکن نباشد و
هایی برای حل تعارض روایات، راه آن دو باشد، در
ه تعبیر  ذکر شده است. از این روایات به اخبار عالجی 

   است. شده

این اخبار از نظر مضمون به چهار گروه تقسیم 
 شود:می

                                                                        
 .214ـ 21۷، ص2اصول الفقه، ج. 1

 اخبار تخییر .9

 خبار توقفا .2

 اخبار احتیاط .5

 اخبار ترجیح .4

اره در این ب کتاب رسائل در« شیخ انصاری»مرحوم 
ها کند که به برخی از آنچهارده روایت نقل می

 شود:اشاره می

 روایت سماعه:

 السالم:امام صادق علیه از« سماعه». روایت 9

سألته عن الرجل اختلف علیه رجالن من اهل »
ما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و دینه فی أمر کاله

اآلخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ فقال:یرجئه حتی 
 یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه.

گوید: به امام صادق می سماعة بن مهران
السالم( عرض کردم وظیفه مردی که دو )علیه

حدیث مختلف از دو راوی مختلف به او رسیده و 
ی امر و دیگری او یکی از آن دو او را به انجام عمل
 کند، چیست؟را از انجام همان عمل منع می

حضرت فرمود: وظیفه او توقف است؛ یعنی به 
امام  هیچ کدام عمل نکند و تا زمانی که
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را از  حکم واقعی خویش را مالقات نکرده و عصر
در وسعت  ]مقام عمل[ زبان او نشنیده است در

 1«قرار دارد

زمانی دارد که شخص لسان این روایت اشاره به 
قادر به درک امام زمان خویش هست. نه اینکه از 
دیدار امام محروم باشد. بله این روایت برای 
شخصی که دور از شهر امام زندگی میکند نیز 
منطبق است؛ چون مهم آن است که به هر طریقی 
میتواند امام را درک کند، هرچند فاصله ایجاد شده 

 مانع باشد.

 عبدالله: روایت محمد بن

قلت للرضا «:»محمد بن عبدالله». روایت 2
السالم(: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ )علیه

فقال: إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الی 
ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق 

 أخبارهم فدعوه.

عرض کردم: وظیفه ما در  امام رضا علیه السالم به
 خبر مختلف و متعارض چیست؟ مورد دو

حضرت فرمود: هر گاه دو حدیث متعارض به شما 
عامه است اخذ کنید و آن  رسید، آن را که مخالف

 2.«است واگذارید احادیث عامه را که موافق با

                                                                        
 .9999۸،ح1۷۸ص2۷،ج1باب وسائل الشیعه، . 1

این روایت دیگر به زمان حضور یا غیبت مربوط 
نبوده، بلکه حضرت تکلیف شخصی را که حتی از 

محروم هست را نیز به  فیض زیارت امام خویش
 طور مطلق معلوم نموده اند.

 مرسله طبرسی:

.عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله 5
ا قلت:یرد علینا حدیثان واحد یأمرن»السالم(: )علیه

باألخذ به و اآلخر ینهانا عنه، قال ال تعمل بواحد 
منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله. قلت:البد ان 

 ذ بما فیه خالف العامة.نعمل بواحد منهما؟ قال:خ

امام صادق  گوید: بهسماعة بن مهران می
عرض کردم: گاهی دو حدیث  السالمعلیه

رسد که یکی از آن دو ما را متعارض به دست ما می
به انجام عملی امر و دیگری ما را از انجام همان 

 کند، وظیفه ما چیست؟عمل نهی می

حضرت فرمود: وظیفه شما توقف است؛ یعنی به 
هیچ کدام عمل نکنید تا زمانی که امام عصر 
خویش را مالقات کرده و حکم واقعی را از زبان او 
بشنوید. عرض کردم: ناچاریم به یکی از آن دو 

 .999۳۷،ح111،ص2۷،ج1وسائل الشیعه، باب. 2
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روایت عمل کنیم، حضرت فرمود:روایت مخالف 
 1.«عامه را اخذ و موافق عامه را رها کن

این روایت اشاره به زمان حضور امام  در قسمت اول
را دارد ولی در قسمت دوم روایت به حسب ضرورت 

 حضرت اذن به عمل داده اند، نه بطور مطلق.

اختالف است که آیا اخبار  اصولیون میان: نکته
حکم  تخییر یا ترجیح ها بهعالجیه که در ضمن آن
شود یا هم می جمع عرفی شده است، شامل موارد

مخصوص جایی است که جمع عرفی، ممکن تنها 
 نباشد؟

مشهور اصولیون معتقدند این اخبار شامل مواردی 
 2.شودکه جمع عرفی امکان دارد، نمی

راجع به مفاد این اخبار در بخش چهارم این فصل 
 بیان خواهد شد.

 نظرات مهم در مسأله

ه ب مستند مهم دیگر در این باره، که نظریه دو
 اند از:احادیث است، عبارت

                                                                        
 .1۷1، ص2االحتجاج، ج. 1
ة فی الفصول الغروی ؛1۳۷، ص4فرائد االصول، ج. 2

 441کفایة االصول، ص؛ 449- 49۳االصول الفقهیه، ص
 .2۳۸،ص9ج ،دروس فی علم االصول ؛419 –

 ،12۷ -1۷۳، ص2۷ج ،1وسائل الشیعه، باب. 3
 .99994ح

نمودن  احتیاط و فتوا کردن در توقف (9
 ( ِارجاء ) عمل در

عمر  مقبوله از جمله حدیث مستند این نظریه چند
 ست.ا 3سماعة بن مهران و حدیث بن حنظله

( وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار 2
 است.

ابی  ابن تنها مستند نظر دوم، که ظاهراا تنها در اثر 
 4نقل شده مرفوعه زراره است.   جمهور احسایی

 5 قلمداد شده است. که البته ضعیف

 جمع بین احادیث

ر و احادیث تخیی احادیث چگونگی جمع میان این
است، از جمله این نظر مطرح شده  بحث نیز مورد

حکم  که احادیِث راجع به توقف، ناظر به
یا صرفاا در باره مواردی  ظاهری است نه واقعی

السالم وجود علیه امام با مالقات است که امکان
 6دارد.

، 4عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ج4 .
 .199ص

، 1ج، فرائداالصول؛ 21۸، ص2صول الفقه، جا. 5
 .4۷1، ص9مصباح االصول، ج؛ ۷۳9ـ۷۳2ص

، 1فرائداالصول، ج؛ ۳1۳ـ۳11، ص2دررالفوائد، ج. 6
 .۷۳9ص
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 نظرات دیگر

یز آرای دیگری ن امامیان حدیثی و منابع اصولی در
به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان 

امام خمینی  احادیث مطرح شده است، از جمله
 فرمایند: رحمة الله علیه می

 زاخبار تخییر و توسعه صریح در جواز اخذ به یکی ا
دو دلیل متعارض است، و اخبار توقف در وجوب 
توقف و ترک عمل ظهور دارد و صریح نیست. پس 
مقتضای قاعده در جمع میان چنین ادله ای این 
است که اخبار توقف را بر رجحان توقف و اخبار 
تخییر را بر جواز عمل به هر کدام حمل کنیم؛ یعنی 
نتیجه چنین می شود که عمل به هر یک از دو 
دلیل متعارض جایز است )تخییر(، ولی توقف و 

 1ترک عمل مستحب می باشد.

ادات عب تخییر در و همچنین نظراتی دیگر: وجوب
 حق ، لزوم تخییر در امور مالی و توقف در محض

ه ، لزوم تخییر در  حق الناس و توقف در الل 
و توقف در سایر  مکروه و مستحب احکام مورد

                                                                        
 .19ص  2الرسائل ،ج. 1
 ؛1۷1ـ1۷۸، ص2۷، ج1باب وسائل الشیعه،. 2

ویة فی الفصول الغر ؛221 -224، ص2بحاراالنوار، ج
 .۳14، ص2دررالفوائد، ج ؛44۳، ص1االصول الفقهیة، ج

مواردی که انجام دادن احکام، وجوب تخییر در 
 2دارد و توقف در موارد دیگر. ضرورت یک کار

 ادله عدم تعادل (2ـ2

ح در یک  عدم تعادل، یعنی وجود مرج 
 . تعارض سوی

یل ، هرگاه یکی از دو دل شیعه بنا بر منابع اصولی
متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی 

و  مشهور داشته باشد، به نظرِ 
باید آن دلیل را بر  فقها اجماعی حتی

 داد و دلیل دیگری را رها کرد. ترجیح دیگری

 مستند وجوب ترجیح

، اجماع  منابع شیعی مستند وجوب ترجیح در
احادیث  و شمار قابل توجهی از سیره قطعی و

مقبوله عمر بن حنظله بیان شده  از جمله عالجیه
 3است.

 هایبه گونه مرجحات امامی اصول فقه در منابع
تقسیم شده است، از جمله مرجحاِت ناظر مختلف 

و امور خارجی یا مرجحاِت ناظر به  متن ، سند به
  ، زمان ورود، متن و امور خارجی. داللت سند،

ـ 49۳، ص1االصول الفقهیة، ج الفصول الغرویة فی. 3
 .۷۳۳، ص1فرائداالصول، ج؛ 49۸
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مرجحات را به دو نوع داخلی )یعنی  شیخ انصاری
مزایایی که در خود دلیل طرف تعارض وجود دارد( 

 هایی که با قطع نظر از دلیل)یعنی مزیت خارجی و
ه کرد تقسیم مزبور، خود وجود مستقلی دارند(

 1است.

 الف(مرجحات داخلی

مرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم 
 . مضمونی و جهتی ، مرجحات صدوری شوند:می

 مرجحات صدوری 

مراد از مرجحات صدوری، مرجحاتی است که 
ت می حدیث احتمال اصل صدور بخشد، چه را قو 

 راوی صفات به سند آن بر گردد، مانند
اصد ، وثاقت ، فقاهت ، عدالت )ازقبیل حدیث

(، چه به متن آن، مانند  قدرت ضبط و ورع ، قت
تر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن فصیح

 دلیل دیگر.

                                                                        
 .۷۸9، ص1رائداالصول، جف. 1
 .224ـ229، ص2اصول الفقه، ج. 2

 مرجح جهتی

گردد، باز می جهت صدور مرجح جهتی، به
ب به سب مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه مانند

 . تقیه صدور آن از باب

 مرجح مضمونی

مرجح مضمونی در باره محتوای دلیل است، مانند 
 2نقل به معنا. بر نقل به لفظ ترجیح

 ب(مرجحات خارجی

توان به این موارد می مرجحات خارجی از مصادیق
آن موافقت با قر  ، روایی یا شهرت عملی اشاره کرد:

ه )اصطالحاا گفت موافقت با اصل و و سنت متواتر
ر »شود می یعنی دلیل موافق با اصل بر  « مقِر 

 3(.دارد ترجیح یعنی دلیل مخالِف اصل « ناقل »

به نظر برخی اصولیان امامی، شماری از مرجحات 
ور و صد شهرت ، موافقت با قرآن یاد شده، از جمله

د، روبه شمار نمی مرجح حکم از باب تقیه اصوالا 
بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر تعارض 

 4گردد.می

معارج االصول، ؛ 111 14۷، ص1تهذیب االحکام، ج. 3
، 1معالم الدین و مالذالمجتهدین، ج ؛11۷ـ114، ص1ج

 .24۷ـ 249ص
 .911ـ 919، ص2کفایة االصول، ج.  4
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گاه برای برخی از مرجحات مذکور، همچنین 
 1، شروطی ذکر شده است. مخالفت با عامه مانند

 قاعده اولی

همانطور که در مطالب قبلی راجع به این قاعده 
مفصال بیان شد اما به طور خالصه در این مقام 

 :بیان میشود

قاعده اولیه متعارضین، به معنای حکم عقل در 
خاص  ادله نظر از قطع رابطه با دو دلیل متعارض با

که  اخبار عالجیه است. به بیان دیگر، اگر روایات و
دلیل خاص برای حل تعارض است، موجود نبود و 

کردند، این با هم تعارض می روایت دو یا چند
شد که مقتضای قاعده پرسش مطرح می

: تخییر. در پاسخ گفته شده است یا تساقط اولی
اس ه، بر اسمقتضای قاعده اولی در باب تعارض ادل

در  سببیت و طریقیت پذیرش هر یک از مبنای
 متفاوت است: امارات حجیت

اره امارات، درب معتقدان به مبنای طریقیت  
 قاعده اولیه متعارضین، دو دیدگاه دارند:

آخوند ». مشهور علمای متاخر همانند مرحوم 9
 3 «مظفر»و « محقق نایینی»و2،«خراسانی

                                                                        
 . 2۸1، ص2القوانین المحکمة، ج.  1
 .441و ص 44۷- 491کفایة االصول، ص.  2
 .2۷4، ص2اصول الفقه ،ج.  3

قط به تسارحمة الله علیه «امام خمینی»وهمچنین 
 رند؛گییعنی هر دو دلیل را نادیده می 4 .اعتقاد دارند

به تخییر معتقد  اصولیون . گروهی دیگر از2
 هستند.

 معتقدان به مبنای سببیت امارات

حجیت امارات،  معتقدان به مبنای سببیت
 5دانند.مقتضای قاعده اولیه را تخییر می

توجه به این که در باب با  :سؤال
وجود دارد و بر اساس  قاعده ثانوی متعارضین،
توان وضع متعارضین را روشن ساخت، روایات می

چه نیازی به بحث از مقتضای قانون اولی و عقلی 
 نیست؟ عبث است؟ آیا این بحث بیهوده و

قانون ثانوی فقط مربوط به دو حدیث  :جواب
روایت متعارض است، ولی ادله متعارض، به 

ا اجماع منقول، ی باشد، بلکه گاهی دومنحصر نمی
و یا  قرآن شهرت فتوایی، یا دو ظاهر دو

با  خبر واحد قرآن با یک ظاهر ظاهر یک
کنند. بنابراین، باید به طور کلی می تعارض هم

میزان را در باب متعارضین به دست آورد تا هر جا 
 6.شودقاعده ثانوی نبود، از قاعده اولی استفاده 

 .91ص  ،2الرسائل ،ج . 4
 .42ص  ،2الرسائل، ج. 5

 .۷۳۷-۷۳2، ص 2االصول ، ج فرائد.  6
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قبل از اینکه به بیان قاعده ثانوی بپردازیم الزم 
است هرچند در ادامه به آن اشاره خواهد 
شد،تفکیک بین قاعده اولیه و ثانویه میباشد که به 
 ترتیب، دلیل آنها حکم عقل و حکم شرع میباشد.

 قاعده ثانوی

قاعده ثانویه متعارضین، مقابل قاعده اولیه 
ی است که از اخبار به امتعارضین بوده و قاعده

آید و بر اساس آن، به بیان دست می
ای در باب تعارض ادله متعادل ادله مکلف وظیفه

 د.پرداز که هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارد، می

قاعده  ها اعتقاد دارندمشهور اصولی
در ادله متعادل، تساقط است؛  عقل حکم به اولی

 عقل را نفیاما اخبار زیادی وجود دارد که این حکم 
 کند. می

ادله متعارض متعادل  قاعده ثانوی مفاد این اخبار،
دهد. در این که قاعده ثانوی در باب را شکل می

تعارض ادله چیست، میان اصولیون اختالف وجود 
دارد، که این اختالف ناشی از اخبار متفاوتی است 

 که در این باب وارد شده است:

                                                                        
بحوث فی ؛ 4۳۳، ص4المحصول فی علم االصول، ج.  1

 .2۷4،ص۷علم االصول،ج
 .214، ص2اصول الفقه ، ج.  2

دی و آزا تخییر ثانوی راها، قاعده . مشهور اصولی9
 1دانند.در انتخاب هر یک از دو دلیل می

ها اعتقاد دارند قاعده ثانوی . برخی از اصولی2
ر باید د مجتهد متعارضین، توقف است؛ یعنی

طبق هیچ یک از آنها حکم صادر نکند،  فتوا مقام
 2.در مقام عمل است احتیاط که الزمه آن

 که قاعده ثانوی،. برخی دیگر بر این اعتقادند 5
انتخاب دلیلی است که مطابق احتیاط باشد و اگر 
هیچ یک از آنها موافق احتیاط نباشد، مکلف، در 

 3انتخاب هر کدام آزاد است.

 مرجحات باب تعارضتعریف 

 شود که سببمرجحات تعارض، به اموری گفته می
 گردد.ترجیح یکی از ادله متعارض، می

 مرجحات تعارض:

 ارتند ازعبالف(منصوص:

 . ترجیح به صفات راوی9

 . ترجیح به احدثیت2

 .ترجیح به شهرت5

، 2فرائد االصول ، ج ؛214، ص2اصول الفقه ، ج.  3
 .441کفایة االصول ، ص ؛۷۳2ص
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 .موافقت کتاب4

 .مخالفت عامه3

موافقت با اصل یا  ب(غیر منصوص مانند: 
 1اجماع.

مرجحی که حضرت امام)رحمة الله علیه( پذیرفته 
اند همین دو مرجح اخیر است و آنچه را که بزرگان 

 رایت حاکم می دانند،قوم ذکر کرده اند، مربوط به د
 2نه روایت راوی.

تعدی از مرجحات منصوصه به غیر 
 منصوصه

به  جواز تعدی از مرجحات منصوص، به معنای
کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن 

 یکی از ادله متعارض بر دیگری است.

 ها در مسئله مذکوردیدگاه

از  در این که آیا در تعارض ادله، فقط استفاده
یکی از ادله بر  ترجیح مرجحات منصوص برای

توان به مرجحات دیگری مجاز است یا این که می
غیر منصوص نیز مراجعه نمود، 

                                                                        
، 2ج اصول الفقه،؛ ۷2۳، ص4ج فوائد االصول،.  1

 .299ص
 .۷2ص  ،2الرسائل، ج.  2
 .۷۷1ص2و ج ۷1، ص4فرائد االصول، ج.  3

اختالف است و به طور کلی در این  اصولیون میان
 باره سه دیدگاه وجود دارد:

   دیدگاه مشهور علما 

و  3« شیخ انصاری »مشهور علما همچون مرحوم 
 گویند: نباید به مرجحات می« مظفر »

منصوص اکتفا کرد، بلکه باید به مرجحات غیر 
شود منصوص نیز که موجب اقربیت الی الواقع می

 4تمسک کرد.

 دیدگاه دوم

آخوند  »گروهی از اصولیون همانند مرحوم 
معتقدند باید به مرجحات منصوص « خراسانی

اکتفا نمود و تعدی از آن به مرجحات غیر 
 5یست.ن جایز منصوص

 دیدگاه سوم 

رجیح و ت ترجیح به صفات راوی بین فقها گروهی از
ه اند؛ به این بیان کبه سایر مرجحات تفصیل داده

نسبت به صفات راوی، حق تعدی وجود دارد، ولی 
 6این امر در مرجحات دیگر جایز نیست.

 .294، ص2اصول الفقه، ج.  4
 .44۳کفایة االصول، ص.  5
لمحصول فی علم االصول، ا ؛۸1، ص2الرسائل، ج.  6
 .2۷1، ص۳المحکم فی اصول الفقه، ج؛ 11۳، ص4ج
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در این زمینه مرحوم شیخ اعظم ادله ای 
 ذکر میکنند :

 نموده اند ایشان به سه دلیل تمسک

 استفاده از ترجیح به صفات راوی -9

در روایت مقبوله ابن حنظله، ترجیح به اوثقیت و 
داده شده است و متفاهم عرفی از  …اعدلیت و

ترجیح به امور مذکوره این است که مالک ترجیح 
به هر چیزی است که موجب اقربیت به واقع می 
شود و صفات مذکور در روایت خصوصیت دیگری 

از تقویت ظن به اصابه، ندارند ولذا خبر عرب را غیر 
بر عجم مقدم نکرده اند بلکه خبر اوثق را مقدم 
نموده اند و مناسبات عرفیه داللت می کند که 
اقربیت به وواقع موجب ترجیح به این صفات شده 

 است.

 مناقشه اول: اقربیت به واقع تمام المالک نیست

: این همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند
استدالل تنها در حد تایید مدعا است و ذکر آن به 
عنوان وجه مستقل صحیح نیست بلکه از غرائب 
است؛ زیرا هر چند که اوثقیت موجب قرب به واقع 
است، اما نمی توان از آن اینگونه استفاده کرد که 

 هرچه موجب قرب به واقع شود، مرجح است.

ه شود فتطبق آنچه که مرحوم شیخ فرمودند باید گ
از آنجا که خبر واحد موجب ظن به واقع می شود و 
حجت شده پس هرچه موجب ظن به واقع شود 

حجت است در حالیکه نمی توان بدان ملتزم شد؛ 
زیرا امکان دارد شارع هر چند که اقربیت به واقع را 
لحاظ کرده ولی خصوصیاتی در موردی دیده باشد 

 و آن را بالخصوص حجت کرده باشد.

اینکه خبر اوثق اقرب به واقع است، داللت  صرف
ندارد که تمام المالک برای ترجیح، اقربیت خبر به 
واقع باشد مگر اینکه از این بیان بعنوان موید 
استفاده شود. بنابر این نمی توان از قاعده اولیه که 

 عدم ترجیح است تخلف نمود.

مناقشه دوم: برخی از امور مذکور در صفات راوی، 
 ی در قرب واقع ندارندتاثیر 

مرحوم آخوند فرموده اند: عالوه بر اشکال سابق، 
صفت اورعیت و افقهیت که در مقبوله ذکر شده 
است، تاثیری در مالک اقربیت به واقع ندارد. مثال 

 …اورع بودن به معنای التزام به مستحبات و
تاثیری در اقربیت خبر به واقع ندارد و اینکه کسی 

مستحبه باشد، دخل و تاثیری بر  ملتزم به عبادات
صحت مفاد خبر او ندارد؛ همینطور افقهیت روای 
به معنای قوت بر تطبیق قواعد اصولی و احاطه به 
ابواب فقه و فروعات آن، تاثیری بر قرب اصابه به 
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واقع ندارد پس مالک در ترجیح به صفات راوی، 
 1صرف قرب به واقع نمی باشد.

  هبه شهرت در مقبولتمسک به تعلیل ترجیح  -2

 «ال ریب فیه» علت ترجیح به شهرت در مقبوله 
 دانسته شده است و واضح است که مراد از نبود

شک در مشهور، نسبی است یعنی هر چند هزار 
ریب و شبهه در خبر مشهور باشد، ولی نسبت به 
خبر شاذ، ریب و شکی در آن نیست؛ یعنی به نسبت 

اقع است پس خبر شاذ، خبر مشهور اقرب به و 
هرچه موجب قرب و قوت ظن به واقع شود، مقدم 
است ولذا مرجحات غیر منصوصه ای که موجب 
قرب به واقع شود، موجب تقدیم یکی از متعارضین 
به دیگری می شود اما مزایایی که موجب قرب خبر 

 به واقع نمی شود، تاثیری در ترجیح ندارد.

 مناقشه: شهرت، تمییز حجت از ال حجت است

شهرت نقل و فتوا به مضمون خبری در عصر 
معصومین موجب این می شود که خبر مشهور مورد 
وثوق و اطمینان قرار بگیرد بلکه گاهی اوقات 
موجب قطع به مضمون آن نیز می شود بنابر این، 
اینکه در روایت مقبوله نیز خبر مشهور را الریب فیه 

 ادانسته است مراد ال ریب نسبی نیست بلکه حقیقت
هیچ شک و ریبی در خبر مشهور وجود ندارد و 

                                                                        
 .44۷، ص1کفایه االصول،ج.  1

سابقا بیان شد که اگر خبر مشهور معارضی هم 
نداشته باشد، ممکن است گفته شود موجب جبر 
ضعف سند روایت شود؛ زیرا روایت مقبوله، شهرت 
را موجب رفع شک و شبهه در صدق خبر می داند 
و متفاهم عرفی این است که مشهور حتی اگر خبر 

 ز نباشد، ال ریب فیه است.ثقه نی

بنابر این اگر مرجح دیگری به همین مقدار موجب 
وثوق و اطمینان شود تعدی از آن مانعی ندارد اما 
مرحوم شیخ به هر مرجحی که موجب اقربیت شود 

 تعدی می کنند که صحیح نیست.

 تعلیل در اخذ به خبر مخالف عامه -5

عامه، در ذیل مقبوله در مورد اخذ به خبر مخالف 
ه در بلک« الرشد فی خالفهم»تعلیل شده بود که 

روایتی، موافقت با عامه در اسالیب کالم را موجب 
 تقیه ای بودن کالم دانسته است.

بنابر این در این روایات، مخالفت با عامه را موجب 
رشد دانسته بود؛ ولی این رشد، نسبی است و 
موجب قطعی بودن خبر نمی شود؛ بلکه صرفا 

تقویت ظن به عدم تقیه می شود؛ زیرا خبر موجب 
مخالف عامه نیاز به اصل عدم تقیه ندارد و در آن 
احتمال تقیه نیست ولی در خبر موافق عامه 
احتمال تقیه هست پس خبر مخالف با عامه اقرب 
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به واقع است و ترجیح به آن نیز بدین جهت بوده 
است ولذا به هر مرجحی که همانند مخالفت با 

وجب تقویت ظن به اصابه است، خبر را عامه م
 ترجیح می دهیم.

 مناقشه اول: مخالفت با عامه موضوعیت دارد

ممکن است مراد از این روایت این باشد که 
مخالفت با عامه فی حد نفسه محبوبیت دارد و اگر 
هم در موردی نظر عامه موافق با حق باشد و ترجیح 

 زیتی داردبه خالف آن داده شود، مخالفت با آنها م
که آن را جبران می کند ولذا شاید ترجیح به 
مخالفت با عامه بدین جهت بوده؛ یعنی پس از 
اینکه دو خبر معارضه نمودند، به خبری اخذ شود 
که بر خالف رفتار و نظر عامه باشد؛ زیرا مخالفت با 
عامه موجب رشد است همانگونه که مخالفت با 

ی ی بر لباس هاکفار در مواردی که مزیت …لباس و 
 دیگر ندارد، موجب رشد است.

مناقشه دوم: ترجیح به مخالفت با عامه تمییز 
 حجت از ال حجت است

همانطور که مرحوم آخوند نیز فرموده بودند؛ ترجیح 
 به مخالفت با عامه تمییز حجت از ال حجت است.

                                                                        
مدرسه فقهی امام محمد  ؛۷۳، ص4فرائد االصول،ج.  1

-مرجحات https://fa.mfeb.ir/taqrir اقر علیه السالمب
 تراجیح.-و-تعادل-ترجیح-منصوصه-غیر

مرحوم آخوند در این اشکال، مالک اقربیت به واقع 
دانسته اند؛ زیرا ایشان  صدقرا مساوق با ظن به 

معارض خبر اقرب به واقع را هماند معارض خبر 
مظنون الکذب و غیر حجت می  مظنون الصدق،

دانند در حالیکه اقربیت خبر به واقع مالزم با 
 1 .الصدق بودن آن نیست مظنون

 دالیل مرحوم مظفر

ایشان نیز با بیان سه دلیل در نهایت قائل به سخن 
نظر ایشان، نظر و میفرمایند: شیخ اعظم شده 

مشهور است و آن ترجح به هر مزیتی است که 
ه فلذا قائل ب موجب اقربیت  اماره به واقع میشود.

 2تعدی شده اند.

امام خمینی رحمة الله علیه چنین استدالل 
 می فرمایند: 

از آنجا که اجماع داریم که نمی شود از هر دو دلیل 
ن هر دو را رها متعارض دست برداشت و نمی توا

کرد و به هیچکدام عمل نکرد؛ و قاعده ای داریم 
که هرجا دوران امر بین تعیین و تخییر بود، اصل 
تعیین است نه تخییر؛ و دلیلی نداریم که از این 

نظر کنیم؛ نتیجه می گیریم که می قاعده صرف

)ان الحق علی کل حال ما 291ص 2اصول الفقه، ج. 2
ذهب الیه الشیخ االعظم الذی هو مذهب المشهور , و هو 

 الی الواقع(.الترجیح بکل مزیة توجب اقربیة االمارة 

https://fa.mfeb.ir/taqrir
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ی نمود؛ زیرا اگر به  توان از ترجیحات منصوص تعد 
نیم شک می کنیم که آیا روایت غیر راجح عمل ک

ی  به وظیفۀ خود عمل کرده ایم یا خیر و بطورکل 
 1اصل قاعده در چنین مواردی اصل تعیین است.

 :نتیجه

 ه در ابتدای فصل دوم و بیانبا توجه به مطالبی ک
 نظرات در مورد مقتضای اصل اولی گذشت؛

قاعده  ها اعتقاد دارندمشهور اصولی
 .متعادل، تساقط استدر ادله  عقل حکم به اولی

البته اقوال دیگری نیز طبق دو مبنای طریقیت و 
سببیت مطرح شد که طبق نظر ما همان قول 
مشهور صحیح میباشد. به همان ادله ای که ذکر 

ثانوی در بین  رد اصل وکه در مآنچیزی  اما شد.
فقهاء از شهرت برخوردار است بر تخییر داللت 

روایاتی را که دال بر ، ولی مرحوم مظفر تمام دارد
تخییر است را مورد مناقشه میداند به خالف روایاتی 
که دال بر توقف است. این روش مرحوم مظفر بر 
خالف روش شیخ انصاری است که ایشان روایات 
توقف را مورد خدشه میدانند و منوط به زمان حضور 

 امام میدانند.

 ولی باتوجه به توضیحاتی که در ذیل روایات آورده
شد میتوان گفت که اخبار وارد شده در مورد توقف، 

                                                                        
 .۸1ص ،2الرسائل، ج.  1

در حال حضور امام علیه السالم است؛ یعنی در این 
 زمینه هم نظر با مرحوم مظفر هستیم.

اگر قائل به این مطلب شویم )روایات توقف برای 
زمان حضور امام است نه به طور مطلق( باید 
بگوییم قاعده ثانویه در عصر غیبت گره گشای 

نمیباشد و نمیتوان از این قاعده استفاده  مکلف
نمود، در حالیه این مطلب خالف آنچیزی است که 
در شرع مقدس آمده به اینکه حکم عقل در کنار 

کم به کلما ح»حکم شرع است یا به تعبیر دقیق تر 
ا ؛ پس نمیتواناین نتیجه ر «العقل حکم به الشرع

لکه بمستفاد کرد که  در عصر غیبت کارایی ندارند، 
میتوان با مرجحاتی که برای عالج در لسان روایات 
یا طبق قرائن حاصل میشود، مشکل را حل نمود و 

 از تحیر و سرگردانی در فهم روایات رهایی جست.

با تمام این تفاسیر مقتضای قاعده اولیه تساقط و 
مقتضای قاعده ثانویه تخییر با توجه به مرجحات 

 باشد.می
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  بررسی تبعیت داللت از اراده با محوریت نظر ابن سینا
 

 1سعیدی و المسلمین حجت االسالم

 2سیدامیرحسین موسوی نیا

 :چکیده
رداخته لفظ مفرد و مرکب، به آن پ یفتعر  یلدر ذ یناکه ابن س یستا یهداللت از اراده نظر  یتتبع

. بعد از ارائه شده است -یوناصول یهخصوصا از ناح- یمختلف یراتتقر  ینااست. در مورد مراد ابن س
از  یداللت تصور تتبعی ینا،به مراد ابن س یرتقر  یکترینرسد نزد  یها به نظر م یراز تقر  یبرخ یبررس

اطب که در مقام تخ یستن یباشد، که البته مراد از داللت، آن داللت یخواست و خواهش متکلم م
رخ  است در ذهن خود متکلم یشود، بلکه آن داللت یم یجادبه خاطر تلفظ متکلم در ذهن مخاطب ا

 یرخاما در مقابل ب شدبا یم یخاز موافقان با نظر ش یکی یزن یطوس ینالد یردهد. خواجه نص یم
ن اب یلدل یانم ینعالمه حسن زاده، به مخالفت پرداخته اند، که در ا و یراز ینهمچون قطب الد

 مقاومت در برابر آن را ندارد. یارای ینتمام بوده و ادله مخالف ی،و خواجه طوس یناس

 
 ینااراده متکلم، ابن س ی،داللت وضع :واژهکلید

                                                                        
 در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(. اصول فقه . استاد 1
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(. 1911 و پژوهشگر شایسته تقدیر سالپنجم . طلبه پایه 2
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 مقدمه

داللت به سه قسم وضعی، عقلی و طبعی تقسیم 
می شود. داللت وضعی اجماال یعنی فهم معنا به 
خاطر توجه به حیثیت خاصی از لفظ. داللت وضعی 
خود به دو قسم داللت تصوری و داللت تصدیقی 

؛ صدیقی خود دو نوع استتقسیم می شود، داللت ت
یکی تصدیقی اولی که عبارت است از داللت کالم 
بر اینکه سامع اراده کرده است تا معنای الفاظ به 
ذهن مخاطب خطور کند و دیگری داللت تصدیقی 
ثانیه که عبارت است از داللت کالم بر اینکه آنچه 
را که متکلم اراده به إخطار کرده بود، حقیقتا مراد 

شد. تفاوت این دو داللت با داللت وی می با
تصوری در این است که داللت تصدیقی، مدلولشان 
تصدیق است برخالف تصوری که مدلولشان تصور 
است، همچنین در داللت تصوری، معنا مقید به 
مراد بودن نیست به خالف آن دو مورد. اینکه 
داللت تصدیقی، تابع اراده باشد ، به صورت مسلم 

ده است اما سخن در این است که در نظر گرفته ش
آیا داللت تصوری، تابع اراده می باشد؟ و مراد 
داللت در ادعای ابن سینا مبنی بر تبعیت داللت از 
اراده، کدام داللت می باشد؟ و بر اساس نظر 
ایشان، محل داللت کجا می باشد )ذهن متلکم یا 
ذهن مخاطب( ؟ اینها سئواالتی است که در مورد 

ینا باید به آن پاسخ گفت. در مورد متن ابن س
پژوهش های صورت گرفته در همین موضوع، 

نگارنده از دو اثر مطلع می باشد؛ "آیا داللت تابع 
اراده است؟" اثر سید صدر الدین طاهری و "بررسی 
تبعیت داللت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه 
نصیر الدین طوسی" اثر فردین جمشیدی مهر. در 

اله ابتدا تاریخچه ای اجمالی از اولین مطرح این مق
کنندگان این بحث در منابع منطقی و اصولی سخن 
به میان می آید، در فصل بعد تقریر هایی که از کالم 
ابن سینا در منابع اصولی صورت گرفته نقد و بررسی 
شده و در نهایت تقریری از کالم ایشان ارائه می 

رخی دیگر از شود، در فصل بعد ادله ایشان و ب
قائلین و مخالفین بیان شده و مورد بررسی قرار می 

 گیرد.

تاریخچه ای اجمالی از بحث تبعیت داللت از 
 اراده: 

بنابر تحقیق صورت گرفته، نخستین دسته از 
منابعی که سخن از "تبعیت داللت از اراده" به میان 
آورده اند منابع منطقی می باشد، و بعدا در منابع 

راه یافته است. در میان منابع منطقی، اصول فقه 
سال قبل از میالد( و  529در کتب ارسطو)متوفی 

ه.ق(، سخنی از مدخلیت اراده  551فارابی)متوفی 
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و قدیمی ترین کتاب به  1در داللت یافت نشده است
دست آمده که در این زمینه بحث کرده باشد، کتب 

ه.ق( می باشد. برخی  428شیخ الرئیس)متوفی 
ه.ق( را به  672ه نصیر الدین طوسی)متوفی خواج

عنوان اولین مطرح کننده این بحث معرفی کرده 
 -همانطور که در ادامه روشن خواهد شد-که  2اند

 مطلب صحیحی نیست.

همچنین اولین دسته از منابع اصولی که به این 
 –طبق بررسی صورت گرفته -مطلب پرداخته باشد

اهد")متوفی مرحوم "محمد بن علی طباطبائی مج
 مرحوم  ه.ق( در کتاب مفاتیح االصول و9242

محمد حسین بن عبد الرحیم حائری 
ه.ق( در 9234اصفهانی)صاحب فصول. متوفی 

کتاب الفصول الغرویه الی االصول الفقهیه می 
 باشد.

به عنوان اولین –اما در مورد سخنان ابن سینا 
باید دانست که دو تقریر  -مطرح کننده این بحث

از سخنان ایشان می توان یافت که طبق هر  عمده

                                                                        
بررسی تبعیت داللت از  اراده » فردیدن جمشیدی مهر،. 1

 .9، ص «از منظر ابن سینا و خواجه نصیر طوسی
رحوم مظفر در بحث "داللة تابعة لالرادة" گفته اند "تا . م2

آنجا که ما خبر داریم، اولین نفری که به این بحث]تبعیت 
داللت از اراده[ تنبیه داده است خواجه می باشد" اصول 
الفقه لمحمد رضا مظفر، تحقیق عباس علی زارعی 

 .9۳سبزواری، 

دو تقریر، شیخ قائل به تبعیت داللت از اراده می 
ها تنها در این است که مراد  تقریرباشد و اختالف 

 شیخ داللت تصدیقی بوده است یا تصوری.

در ادامه به بررسی تقریر های ارائه شده نسبت به 
 عبارات شیخ می پردازیم و پس از نقد و بررسی،

 تقریر نهایی ارائه می گردد.

در زمینه تبعیت داللت از  ابن سینانظر 
 اراده:

حث بشیخ الرئیس در ذیل تعریف داللت لفظیه، 
أن  "و معنی داللة اللفظ تبعیت را مطرح نکرده است

یکون إذا ارتسم فی الخیال مسموع اسم ارتسم فی 
النفس معنی. فتعرف  النفس أن هذا  المسموع 
لهذا المفهوم؛ فکلما أورده الحس علی النفس 

  3التفتت  إلی معناه "

که در  لفظ به مفرد و مرکب تقسیماما در ذیل 
، در چند کتب منطقی مبحث الفاظ طرح می شود

، داللت را تابع اراده معرفی می کند که مفصل 4خود

 .4ص ،1ج ،منطق شفاء. 3
عبارت اند از : منطق الشفاء، االشارات و این کتب . 4

التنبیهات، عیون الحکمه، النجات من الغرق فی بحر 
الضاالت و منطق المشرقیین. در همه این منابع، بحث 
 مذکور، در ضمن مبحث مفرد و مرکب مطرح شده است.
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کتاب ایشان در  .1می باشد ءترین آن، متن شفا
وارد کرده  2ی را که به تعریف لفظ مفرداشکالء، شفا

در مقام جواب، داللت را تابع اراده اند سهو خوانده و 
 و همین را رافع اشکال می داند؛  می کندمعرفی 

 صل فی تعریف اللفظف( ه[ )الفصل الخامس] »
المفرد و المؤلف و تعریف الکلی و الجزئی، و الذاتی 
و العرضی، و الذي یقال فی جواب ما هو و الذي ال 

، و إذ ال بد لنا فی التعلیم و التعلم من األلفاظ: یقال
ا نقول إن   ا مفرد و إما مرکب اللفظ فإن   و المرکب. إم 
هو جزء  معنییوجد له جزء یدل علی  هو الذي قد

من المعنی المقصود بالجملة داللة بالذات، مثل 
ب؛ اإلنسان کات: اإلنسان و کاتب، من قولنا: قولنا
لفظة اإلنسان منه تدل علی معنی، و لفظة  فإن  

کاتب أیضا تدل علی معنی، و کل واحد منهما جزء 
اإلنسان کاتب، و معناه جزء المعنی المقصود : قولنا

، کاتب، داللة مقصودة فی اللفظ اإلنسان: من قولنا
 الحی منه مثال حیوان، فیظن أن  : لیس کما نقول

دال إما علی جملة المعنی، و إما علی بعض منه، لو 
کان من غیر أن کان یقصد فی إطالق لفظة 

فرد و أما الم. الحیوان أن یدل الحی منه تلك الداللة
فهو الذي ال یدل جزء منه علی جزء من معنی الکل 

                                                                        
به همین جهت عبارت این متن به عنوان منبع اصلی ذکر . 1

سخن از متن کتاب شفا به  خواهد شد. و هر کجا در متن
 میان آمد، مراد همین متن می باشد.

" ناإلنسا"المقصود به داللة بالذات، مثل قولنا 
ال یدالن علی جزءین من " السان"و " اإلن" ،فإن  

و ال  .معنی اإلنسان، منهما یأتلف معنی اإلنسان
یلتفت فی هذه الصناعة إلی الترکیب الذي یکون 
بحسب المسموع، إذا کان ال یدل جزء منه علی 

 أرید بهعبد شمس، إذا : جزء من المعنی، کقولنا
و هذا و أمثاله ال . اسم لقب و لم یرد عبد للشمس

موجود و ال. المؤلفة، بل فی المفردة یعد فی األلفاظ
ها هی المفردة أن فی التعلیم األقدم من رسم األلفاظ

 و استنقص فریق. التي ال تدل أجزاؤها علی شیء
من أهل النظر هذا الرسم، و أوجب أنه یجب أن 

التي ال تدل أجزاؤها علی شیء من أنها : یزاد فیه
 المفردة علی معنی الکل، إذ قد تدل أجزاء األلفاظ

ی و أنا أر . معان، لکنها ال تکون أجزاء معانی الجملة
ذه ه هذا االستنقاص من مستنقصه سهو، و أن   أن  

و ذلك  .الزیادة غیر محتاج إلیها للتتمیم بل للتفهیم
ان لکل ة، و لو ال ذلك لکبنفسه ال یدل البت اللفظ أن  

حق من المعنی ال یجاوزه، بل إنما یدل بإرادة  لفظ
یطلقه داال علی معنی،  ؛ فکما أن الالفظالالفظ

کالعین علی ینبوع الماء، فیکون ذلك داللته، ثم 
یطلقه داال علی معنی آخر، کالعین علی الدینار، 

 .باشداین تعریف منقول از کتاب ارسطو می. 2
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کذلك إذا أخاله فی إطالقه . فیکون ذلك داللته
، و عند کثیر من أهل  عن الداللة بقی غیر دال 

 - فیما أظن -الحرف و الصوت  ؛ فإن  النظر غیرلفظ
ال یکون، بحسب التعارف عند کثیر من المنطقیین، 

و إذا کان ذلك کذلك، . لفظا، أو یشتمل علی داللة
لی المفرد ال یرید أن یدل بجزئه ع فالمتکلم باللفظ

ضا یرید أن یدل بجزئه جزء من معنی الکل، و ال أی
علی معنی آخر من شأنه أن یدل به علیه؛ و قد انعقد 

فال یکون جزؤه البتة داال . االصطالح علی ذلك
بالفعل، اللهم إال  -حین هو جزؤه  -علی شيء 

بالقوة، حین نجد اإلضافة المشار إلیها، و هی 
، و بالجملة فإنه إن دل   .مقارنة إرادة القائل داللة به

فرد، الم یدل، ال حین ما یکون جزءا من اللفظ فإنما
بل إذا کان لفظا قائما بنفسه؛ فأما و هو جزء فال 

 1«.یدل علی معنی البتة

نسبت به عبارت شیخ تقریرات مختلفی انجام شده 
است که در ادامه چهار مورد ذکر می شود. لکن 
قبل از ورود به تقریره ها، دو نکته باید دانسته شود؛ 

ه به اینکه در کتب اصولی، نظر خواجه نصیر با توج
الدین طوسی در کنار نظر شیخ الرئیس ، رواج یافته 
است، همه منابع زیر، تقریری از نظر هر دو ارائه 
داده اند و از ایشان تعبیر به "َعَلَمین" کردن اند ، 

                                                                        
 .24ص ،1، ج شفاء. منطق 1

همچنین غالب تقریر هایی که ذکر می شود، در 
 االرادة" داللة تتبعاین عبارت هستند: "المقام تقریر 

 که خالصه سخن شیخ می باشد. اما تقریر ها:

در معنای موضوع له به  الف( "مراد بودن"
 دخیل است: )جزء(نحو شرط یا شطر

قائل به این تقریر، صاحب فصول ره می باشد. 
، کالم علمین را حمل بر 2ایشان در همین کتاب

دخالت "حیثیت مراِد متکلم بودن معنا" در معنای 
موضوع له به نحو شرط یا شطر کرده است. توضیح 

طر به نحو شرط یا ش ،اینکه اگر حیثیت مراد بودن
ا می شود که تاین در موضوع له لحاظ شود نتیجه 

اراده به نحو شرطی یا شطری به معنا تعلق نگرفته 
باشد، داللتی در کار نیست لذا با این توضیح گفته 

ان ایشت. لکن خواهد شد که داللت تابع اراده اس
بر این مطلب از کالم  متنی ، شاهدمتن مذکوردر 

 علمین اقامه نکرده است.

به نظر می رسد که این تقریر از چند وجه، مورد 
 اشکال است؛ 

وجه اول(مقدمتا باید اشکال و جوابی را که در شفاء 
مطرح شده است بیان شود بعد این اشکال تقریر 
ل مطلب چنین است که در ابتدا  بشود. محص 

 .1۸-1۷الفصول الغرویة في األصول الفقهیة، ص. 2
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شیخ از کتاب ارسطو، تعریف مفرد را این چنین ذکر 
می کند "لفظی که اجزاء آن بر هیچ معنایی داللت 

د که ه اننکند" ، عده ای بر این تعریف اشکال کرد
"اینگونه نیست که اجزاء لفظ مفرد بر هیچ معنایی 
داللت نکند بلکه تنها بر جزئی از معنای کل داللت 
نمی کند، لکن گاهی بر معنای دیگر داللت می 
کند" در ادامه شیخ جواب می دهند که "داللت تابع 
اراده است، و متکلم به لفظ مفرد نه اراده داللت بر 

رد و نه اراده داللت بر معنای جزء معنای کل را دا
 دیگر". 

بعد از بیان این مقدمه اشکال به اینصورت خواهد 
ه ، تبعیت داللت از ارادبیان مذکورشیخ در که  بود

را در مقام پاسخ به یک اشکال مطرح کرده است، 
و اگر این تقریر بخواهد صحیح باشد، اشکال 

 ینکها توضیح بیشتر مذکور پاسخ داده نخواهد شد.
عبارت شیخ در شفاء مقید به لفظ خاص نیست 
بلکه همه الفاظ را شامل میشود و تقریر هم که می 
گوید مراد اخذ حیثیت مذکور در معنا می باشد، 
یعنی این قید باید در معانِی همه الفاظ لحاظ شود، 

هم در معنایی از لفظ  مذکورحیثیت  در اینصورت
هم در که جزء معنای کل است باید لحاظ شود و 

معنایی که جزء معنای کل نیست و در اینصورت، 
قید "مراد بودن" خصوصیتی به معنایی که جزء 
معنای کل هست نمی دهد تا از معنایی از لفظ که 

 ورتپس در اینصجزء معنای کل نیست تمایز یابد 
 خواهد ماند.تمام نا جواب شیخ 

 بیان میدر مقام تعلیل شیخ شفاء، در وجه دوم( 
ال  بنفسه ال یدل البتة، و لو اللفظ  کنند "و ذلك أن  

حق من المعنی ال یجاوزه، بل  ذلك لکان لکل لفظ
ید ق" قید بنفسه در مقابل إنما یدل بإرادة الالفظ

بارادة الالفظ می باشد و این یعنی مراد شیخ این 
است که اگر لفظ بدون اراده متلکم باشد داللت 

مراد "درحالی است که طبق این تقریر، ندارد این 
 و می دانیم که موضوع له است شرط یا جزء "بودن

اگر این شرط یا جزء را از موضوع له بگیریم، داللت 
از بین نمی رود چرا که همه ارکان داللت )اعم از 
دال و مدلول و علقه( وجود دارد. پس تقریر مطابق 

 نظر شیخ نیست.

فال " دبیان می کننشفاء در شیخ الرئیس وجه سوم( 
 –حین هو جزؤه  -یکون جزؤه البتة داال علی شيء 

" و این یعنی لفظ تا هنگامی که جزء یک کل بالفعل
حساب می شود داللت فعلی ندارد، در حالی که 
بنابر ظاهر این تقریر، لفظ همین که عنوان "لفظ 
موضوع" را داشته باشد، معنایی دارد که مراد بودن 

ر آن است و ربطی به جزء بودن یا شرط یا شط
 .نبودنش ندارد

شیخ در کتاب منطق مشرقیین در وجه چهارم( 
ثل ممقام توضیح مفرد با یک مثال، بیان می کنند "
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قولنا عبد شمس فإنه إذا أرید أن یدل به علی 
شخص معین من حیث هو شخص معین ال من 
حیث یراد أن یقال فیه عبد الشمس ال یکون حینئذ 

یراد بعبد و شمس بل لم یلتفت إلی ما یدل  داللة
 " شیخ الرئیس.علیه عبد و شمس في حالة أخری

بحث داللت را به التفات متکلم گره زده اند لکن 
این تقریر به وضع واضع گره زده است و بینهما 

 تفاوت.

ب( داللت لفظ بر معنا، تنها در زماِن اراده 
 ، رخ می دهد: یا حال چنینی متلکم

، 1محقق عراقی ره در کتاب بدائع االفکارمرحوم 
تقریر مذکور را از کالم علمین به نحو احتمالی ذکر 
می کند. توضیح آنکه طبق این تقریر، علقه وضعیه 

ی که میان لفظ و معنا مقید شده است به زمان
متکلم با لفظ، معنا را اراده می کند یا حالی که 

لقه زمان، ع، لذا تنها در آن متلکم چنین کرده است
وجود دارد و داللت رخ می دهد اما در غیر آن 
 زمان، داللت رخ نمی دهد چون علقه وجود ندارد.

افت ی از کالم علمین در متن ایشان مستند متنی
 نشد.

                                                                        

 .14-11بدائع االفکار في األصول، ص. 1

  .1۸-1۳کفایة األصول ) طبع آل البیت (، ص. 2

اما این تقریر با ظاهر عبارت شیخ نمی سازد، چرا 
که اگر مراد شیخ الرئیس مقید کردن وضع به زمان 

ی آمد که آن را ذکر کند لکن اراده می بود، الزم م
در مورد وضع و مقید بودن آن به زمان سخنی از 
ایشان دیده نمی شود. و اگر این اشکال نبود، این 

 تقریر، تقریر وجیهی می بود.

ج( داللت تصدیقیه ثانیه از اراده متلکم  
 کند:تبعیت می

 2این نظر مختار صاحب کفایه ره در کتاب مذکور
ر یز دلیل متنی بر مدعای خود ذکمی باشد.  ایشان ن

 نمی کنند.

همچنین از دیگر قائالن به این تقریر، مرحوم 
محقق نائینی ره می باشند، که در کتاب اجود 

، قول علمین را حمل بر تبعیت داللت 3التقریرات
تصدیقیه از اراده کرده اند. البته ناگفته نماند که از 

یشان بیان ایشان در اینجا، ظاهر می شود که ا
لبته ا. داللت تصوریه را داللت وضعیه نمی دانند

 ایشان نیز در این بیان، شاهد متنی ذکر نمی کنند.

 در مورد این تقریر، دو اشکال به نظر می رسد؛

 .92-91، ص1التقریرات، جأجود . 3
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تناسب جواب با اشکال، نباید مراد  اصلبنابر  (9
ایشان  اشکالی که ونشیخ داللت تصدیقی باشد چ

رسطو نقل می در مورد تعریف مذکور در کتاب ا
، در مورد داللت تصوری است نه در مورد کنند

داللت تصدیقی، و اال اشکالی بی معنا خواهد بود 
چرا که معلوم است مثال وقتی لفظ عبدالله تلفظ 
می شود و آن شخص معین اراده تصدیقیه می 
شود، در آنصورت کلمه عبد هیچ داللت تصدیقی 

ه شیخ ای بر معنای عبد ندارد ،و بعید است ک
الرئیس ، چنین اشکال سطح پائینی را بخواهد 

. از طرف دیگر تعریفی که از کتاب ارسطو طرح کند
نقل شده و عده ای بر آن اشکال گرفته اند، تعریف 
لفظ مفرد می باشد و در مورد لفظ مفرد، هیچ 
سخنی از داللت تصدیقی مطرح نیست خصوصا 

 قاینکه این مبحث در منطق مطرح می شود و منط
در مقام تبیین دالالت، سخنی از داللت تصدیقی 
به میان نمی آورد و اینها همه این ظهور را برای 
کالم می سازند که داللت به کار رفته در تعریف و 
به تبع آن داللت به کار رفته در اشکال از نوع 

اشکال در مورد  تصوری باشد . و حال که اصل
یشان ااگر شیخ میخواست به داللت تصوری است،

بفهماند که داللت مطرح شده در لفظ مفرد، داللت 
این  باید متعرض تصدیقی است نه داللت تصوری،

                                                                        
 .19۷-12۷ص ،1زبدة األصول، ج. 1

 ،و تذکر مذکور را به ایشان می دادمغالطه میشد 
لکن متعرض مغالطه نشده و اساسا تفصیلی در 
دالالت مطرح نمی کنند پس نتیجه اینکه مراد 

 .شیخ هم داللت تصوری می باشد

تی که این تقریر پذیرفته شود، این عبارت در صور  (2
حق من  و لو ال ذلك لکان لکل لفظشیخ که "

نای مع " بی معنا می شود، چرا کهالمعنی ال یجاوزه
ت داللکه عبارت اینگوه می شود "اگر قرار باشد 

 باشد، هر لفظ تنها یک بدون ارادهلفظ ، تصدیقی 
هر  نیعنی میان "یک معنا داشتمعنا خواهد داشت" 

لفظ" با "رخ دادن داللت تصدیقی بدون اراده" لزوم 
برقرار خواهد شد درحالی که لزومی میانشان نیست 

 پس این تقریر هم مقبول نیست.

به تعلق اراده به  د( علقه وضعیه مختص
 باشد:تفهیم معنا می

این عبارت یعنی علقه وضعیه تنها در صورت تعلق 
ن د و بدون چنیاراده به تفهیم معنا، شکل می گیر 

اراده ای شکل نمی گیرد. این نظر جناب محقق 
( در کتاب زبدة االصول . می باشد 1روحانی )مد 

ر که شکل گرفتن علقه وضعیه متوقف باینتوضیح 
وضع است و وضع هم همان تعهد است )البته این 
در صورتی است که بخواهیم بنابر مکتب تعهد در 
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یز وحانی نوضع، سخن بگوییم که مختار محقق ر 
( و متعهد شدن و ملتزم شدن متکلم 1همین است

هم نیازمند تعلق اراده به  2به تفهیم معنا با لفظ
تفهیم معنا است چون التزام یک عمل اختیاری می 
باشد و عمل اختیاری متوقف بر اراده است پس 

وضعیه متوقف است بر تعلق اراده به تفهیم  علقه
تی ه می شود که وقمعنا. از این عبارت نتیجه گرفت

علمین می گویند داللت تابع اراده است یعنی داللت 
م لوضعیه )تصدیقیه اولی)فیما قال(( تابع اراده متک

البته ایشان در عبارات خود از مستندات است. 
متنی استفاده کرده اند لکن چون ضرورتی برای 
ذکر آن نیست، متن ایشان در اینجا آورده نمی 

 شود.

 تقریر، دو اشکال به نظر می رسد:در مورد این 

با توجه به اینکه از کنار هم گذاشتن عبارت ( 9
ایشان و تعریف تعهد، به دست می آید "داللت 
وضعیه )تصدیقه اولی( تابع اراده متکلم )واضع( می 
باشد"، نخستین اشکالی که به ایشان می شود 
همان اشکال عدم تناسب سئوال و جواب است که 

 .مطرح شد ر جتقریدر مورد 

این تقریر مخالف با ظاهر این عبارت از شفاء  (2
.. .بنفسه ال یدل البتة،  اللفظ و ذلك أن  می باشد "

                                                                        
 .۳4، ص1زبدة األصول، ج. 1

طلقه ی ؛ فکما أن الالفظبل إنما یدل بإرادة الالفظ
داال علی معنی، کالعین علی ینبوع الماء، فیکون 
ذلك داللته، ثم یطلقه داال علی معنی آخر، کالعین 

 " در این عبارتی الدینار، فیکون ذلك داللتهعل
تصریح شده است که مدلول، "معنا" است نه اینکه 
"معنا مراد تفهیمی متکلم است" و این یعنی داللت 

 تصوری می باشد نه تصدیقی.

قبل از ورود به ارائه تقریر نهایی از کالم ابن سینا، 
باید دو نکته را نسبت به تفسیر کالم علمین مد نظر 

 داشت؛ 

اصلی و اساسی در این  متن و منبعاول اینکه 
زمینه، عبارات شیخ الرئیس است نه عبارات خواجه 
طوسی چرا که اولین کسی که این مطلب را مطرح 
کرده ایشان است و اگر قرار است بفهمیم که قائل 
اول چه چیزی را اراده کرده است باید به کالم 

سی هم با ایشان رجوع کنیم لذا کالم خواجه طو
این فرض تنها به عنوان یکی از تقریر ها پذیرفته 
خواهد بود نه اینکه خود یک منبعی باشد در کنار 

 . کالم شیخ الرئیس

از آنجهت  ،الفاظ منطق مطالب موجود در مبحث
، در درجه اول شده اندکه در علم منطق مطرح 

برای فکر شخصی می باشد و در درجه دوم برای 

  .1۸ص ،1ج ،اجود التقریرات )الطبعة الجدیدة(. 2
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چرا که غرض منطق که جلوگیری  افاده و استفاده
در درجه و این جلوگیری از خطای در فکر است، 

اول ناظر به فکر خود شخص می باشد و دردرجه 
 دوم ناظر به فکر دیگران.

رت باید دانست که در عبا مذکور با توجه به دو نکته
  ؛شیخ

 اوال مراد از داللت، این داللت تصوری می باشد 

م )در مقابل لمتک ودذهن خ ،داللتمحل ثانیا 
 داللتی که در ذهن مخاطب رخ می دهد( می باشد

 به عبارت دیگر داللت شخصی را مد نظر دارند.

تبعیت "،  متکلم" تبعیت داللت از اراده "ثالثا مراد از
ین می باشد به ا متکلم" و خواست داللت از انتخاب

معنا که هر لفظی که در ذهن متکلم حاضر شود، 
 ینمی کند و اگر هم قرار باشد داللت داللت بر معنا

 لفظ نمی کند بلکه از ییانمع رکند، داللت بر ه
اینکه کدام لفظ داللت کند و اینکه به کدام یک از 
معانیش داللت کند، به انتخاب و خواسِت الفظ می 

 باشد. 

فظ ل وجود صورتبه بیان دیگر علت داللت، صرف 
ثیت حیانتخاب در صفحه ذهن نیست بلکه علت، 

متلکم است. مثال لفظ عین در  خاص لفظ توسط
زبان عربی دارای چند معنا می باشد، و وقتی 
متکلمی آن را تلفظ می کند، و خواهان داللت آن 
لفظ است، از میان علقه های مختلف این لفظ که 

با معانی مختلفی برقرار شده است یکی را انتخاب 
ی دهد م می کند و داللت لفظ نسبت به آن معنا رخ

 و نسبت به دیگر معانی رخ نمی دهد. 

ممکن است در اینجا اشکال شود که این همان 
داللت تصدیقه اولی می باشد، جواب این است که 

مدلول در اینجا یک تصدیق نیست چرا که خیر، 
بلکه صرف یک تصور است ولو اینکه این داللت 
تصوری، به همراه خود تصدیقی را هم داشته باشد 

الزمت که دلیل وحدت نمی شود. برای اینکه اما م
وجه به ت استبعاد نسبت به این مسئله از بین برود

د، زیجناب فرض شود که  این مثال مناسب است؛
ورت در اینصم، تلفظ کرده است، لَ کلمه عبدالله عَ 

زید،  جنابداللت تصدیقیه اولی آن عبارت است از "
ه است" ، به ذهن خطور دادرا علم معنای عبداللِه 

کما اینکه مشاهده می شود این مدلول یک تصدیق 
است و هر تصدیق مسبوق به تصورات است، یکی 

این  .علم می باشد عبداللِه معنای از این تصورات ، 
مثال عالوه بر اینکه چگونگی تفکیک میان داللت 
تصوری از تصدیقی در تقریر مذکور را روشن می 

اللت کند، همچنین خود شاهدی بر تبعیت د 
تصوری از اراده می باشد چون آنچه که مدلول 

 علم می عبداللِه تصوری واقع شده است معنای 
آن، و این یعنی قبل از م لَ غیر عَ نه معنای  باشد

داللت تصدیقی اولی، گزینشی از میان معانی کلمه 
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عبدالله رخ داده است و این همان تبعیت داللت از 
 اراده می باشد.

 اما دلیل این سه مدعا به این شرح می باشد: 

به تقریر همان دو اشکالی که اول( دلیل مدعای 
"د" وارد شد، خود دلیل بر تصوری بودن مراد در 

 اینجا می باشد.

دعای دوم( در مورد داللت حداقل دو مبنا دلیل م
وجود دارد؛ یکی اینکه داللت صفت لفظ خارجی 

یست که این افراد است و قائم به اذهان افراد ن
تعریف خود از داللت را به صورت "بودن لفظ به 
حیثیتی که )کون اللفظ بحالة(..." می آورند، و 
دیگری اینکه داللت صرف فهم معنا از لفظ است و 
صفت لفظ خارجی نیست بلکه قائم به ذهن افراد 

 است.

بنابر مبنای اول نمی توان سخن از داللت شخصی 
طب به میان آورد چرا که داللت مخا یامتکلم 

داللت تابع اشخاص نیست. اما بنابر مبنای دوم 
با توجه به و  می توان سخن از آن به میان آورد.

 داللت را بر اساس ءشفا کتاب اینکه خود شیخ در

                                                                        
چه بسا اینکه خواجه طوسی که در مقام توضیح عبارت . 1

شیخ ، فهم را دخیل در داللت دانسته اند مرادشان فهم 
این باشد که متوجه  مخاطب باشد و علت این دخالت هم

عدم امکان جمع شده اند لذا با دخیل دانستن فهم مخاطب 
در داللت، داللت را حالت داللت شخصی، خارج کرده 

در ابتدای همین  -مبنای دوم تعریف کرده اند
 دلذا این ممنوعیت برای ایشان وجو -فصل گذشت

 انشدشان اینگونه نباشد، کالمبلکه اگر مراندارد 
ان چرا که ایش در نظر نگارنده، بدون توجیه می ماند

وضعیه را به "ارتسام معنا در نفس در هنگام  داللت
ارتسام مسموع کلمه در خیال" تعریف کرده اند و 
اگر مراد داللتی باشد که در ذهن مخاطب رخ می 
 دهد، با تبعیت داللت تصوریه از اراده جمع نخواهد

هیچ  شد و داللتی که در ذهن مخاطب باشد
و تنها دو راهکار به  ارتباطی با اراده متلکم ندارد

ذهن می رسد؛ یکی تقریر ب، که البته با ظهور 
کالم نمی ساخت، دیگری اینکه مراد از داللت را ، 

 .1 داللت شخصی بدانیم که متعین همین است

همچنین اینکه ایشان هیچ سخنی در فهم 
مخاطب را در بحث مفرد و مرکب، در مورد داللت 
مخاطب مطرح نکرده اند، خود می تواند مؤیدی 
باشد بر این نظر. ولو اینکه عبارتی هم در کالمشان 
هست که ظهور کالمشان را سوق می دهد به 

لما کانت وضعیة  کانت متعلقة  اند "و ذلك ألن داللة اللفظ
به و  الجاریة علی قانون الوضع، فما یتلفظ بإرادة المتلفظ

نه ذلك المعنی ، یقال له إنه دال یراد به معنی ما و یفهم ع
نبیهات للطوسي علی ذلك المعنی" شرح اإلشارات و الت

 .92، ص1 )مع المحاکمات(، ج
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لکن این قرینه را  1اینکه داللت مخاطب مراد باشد
 ن دلیلی که گذشت، باید مردود دانست.به هما

دعای سوم( با پذیرش دو ادعای باال، ظهور دلیل م
این عبارات واضح تر می شود. شاهد متنی بر این 

 ؛شیخ الرئیس می باشد عباراتادعا، ظهور این 

لی المفرد ال یرید أن یدل بجزئه ع فالمتکلم باللفظ"
زئه بج جزء من معنی الکل، و ال أیضا یرید أن یدل

علی معنی آخر من شأنه أن یدل به علیه؛ و قد انعقد 
 (شفاء)" االصطالح علی ذلك

 ،بنابرظاهر این کالم، متکلم به لفظ عبدالله علم
نخواسته که جزء این لفظ در این استعمال)بما هو 

عامل این  وجزء( داللت بر معنای خود کند 
)یعنی سالبه به  2نخواستن هم عدم التفات است

 .اء موضوع( انتف

یطلقه داال علی معنی، کالعین  فکما أن الالفظ"
علی ینبوع الماء، فیکون ذلك داللته، ثم یطلقه داال 

کالعین علی الدینار، فیکون ذلك  علی معنی آخر،

                                                                        
 آن عبارت این است که در صدر بحث آن را ذکر کرده اند". 1

 "، فإّنا نقول فی التعلیم و التعلم من األلفاظ 1و إذ ال بد لنا
آن ، در ذیل منطق در ادامه توضیح بیشتری در مورد . 2

 .المشرقیین خواهد آمد

کذلك إذا أخاله فی إطالقه عن الداللة بقی . داللته
 ". )شفاء(غیر دال  

 یبنابر ظاهر این کالم، الفظ است که مشخص م
کند لفظ، مشترک بر کدام یک از معانیش داللت 

 کند.

المفرد هو الذي ال یراد بالجزء منه داللة  "اللفظ
أصال حین هو جزؤه، مثل تسمیتك إنسانا بعبد الله، 
فإنك حین تدل بهذا علی ذاته ال علی صفته من 
کونه عبد الله فلست ترید بقولك عبدا شیئا أصال، 

 " 3فکیف إذا سمیته بعیسی

مثل قولنا عبد شمس فإنه إذا أرید أن یدل به علی "
شخص معین من حیث هو شخص معین ال من 

ال یکون  4حیث یراد أن یقال فیه عبد الشمس
حینئذ داللة یراد بعبد و شمس بل لم یلتفت إلی ما 

رد و إذا لم ی. یدل علیه عبد و شمس في حالة أخری
دال  فظل داللة لم یکن داال ألن معنی قولنا باللفظ

هو أنه یراد به الداللة ال أن له في نفسه حقا من 
و المعنی المفرد هو المعین من حیث  .الداللة

یلتفت إلیه الذهن کما هو و ال یلتفت إلی شيء منه 

نبیهات للطوسي )مع المحاکمات(، شرح اإلشارات و الت. 3
 .91، ص1ج
نسخه دیگری در دست نبود لکن به نظر می رسد صحیح . 4

این عبارت "عبد للشمس"باشد کما اینکه در عبارت شفا، در 
 .قالب همین مضمون، واژه "عبد للشمس" آمده است
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یتقوم أو معه یحصل و إن کان للذهن أن یلتفت 
 "1وقتا آخر إلی معان أخری فیه و معه أو لم یکن

 خود ، عالوه بر اینکه بیاناین شیخ الرئیس با 
داللت را تابع اراده دانسته، تابع التفات هم دانسته 
است به اینصورت که در مثال عبدالله علم،  اراده 
ای بر این تعلق نگرفته که دو لفظ عبد و الله نیز 

اساسا التفاتی به این دو  2داللت داشته باشند بلکه
لفظ به صورت مستقل نداشته است که بخواهد 

ت رخ دهد، چرا که اگر بخواهد اراده به یک دالل
صورت ذهنی تعلق بگیرد، باید آن صورت در ذهن 
حاضر باشد و التفات، وظیفه حاضر کردن آن را 
بعهده دارد، و تا التفات نباشد، صورت ذهنی نیست 
و اگر صورت ذهنی نباشد، اراده ای نیست. این 

و دعبارت شیخ، ظهور کالم را در تقریر ارائه شده، 
  چندان می کند.

 و اما ابهامات این تقریر؛

در ادامه چند ابهام نسبت به این تقریر ارائه می 
 شود، و پاسخ برای آنها ذکر می شود؛

                                                                        
 .11المشرقیین ، صمنطق . 1
بل  "نگارنده نظر بر این دارد که لفظ "بل" در عبارت شیخ . 2

به شهادت سیاق کالم، معنای ارتقاء را می " لم یلتفت إلی 
رساند یعنی نه تنها مطلب قبل را تأیید می کند ، بلکه آن را 

در متن شیخ کرارا دیده می شود که سخن از ( 9
و این نشان می  قول ، لفظ و الفظ به میان آمده

دهد که اول لفظی در کار هست و بعد داللت رخ 
د در نتیجه داللت نمی تواند شخصی باشد می ده

چرا که شخص اول تلفظ نمی کند بعد داللت 
برایش حاصل شود بلکه اول داللت برایش حاصل 

برخالف حالت می کند می شود بعد آن را تلفظ 
دیگر که وقتی شخصی، با دیگری صحبت می 

ابتدائا لفظ ایجاد می شود ، بعد  در این حالت کند،
 .ابل رخ میدهدداللت در طرف مق

این که سخن از داللت حاصل از لفظ، یا  جواب:
تلفظ الفظ ، یا مانند آن به میان امده، یک تسامح 

ج هم روا نبوده واست که چه بسا مختص به ایشان 
داشته باشد و علت آن هم متعارف نشدن استفاده 

 لفظ خارجی باید دانست، .می باشد از عبارت ادق  
ل نمی باشد بلکه ، دال  ، دااستصوت  از جنس که

حقیقتا، همان صوت ذهنی )صورت ذهنی لفظ( 
می باشد لذا همه این تعابیر، دارای مسامحه می 

می  و تلفظ ذهنی باشد و حمل بر صوت ذهنی
 شود.

ارتقاء می دهد. البته چنین معنایی برای بل در کتب نحوی 
نای به دست آمده از کتب نحوی برای یافت نشد و تنها مع

"بل" ای که مقرون به جمله است، معنای اضراب ابطالی و 
 انتقالی می باشد که هیچ کدام در اینجا مراد نیست. 
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( این تقریر بیان دیگری از همان تقریر ب است ، 2
یعنی وقتی می گوید داللت تابع ارادِه حیثیت 

ر این حیثیت اراده نشود خاصی از لفظ است و اگ
داللتی وجود ندارد، این یعنی وضع مقید به زمان 
اراده شده و در غیر زمان اراده، رابطه وضعی میان 

 لفظ و معنا وجود ندارد لذا داللت هم وجود ندارد.

جواب: بین این دو تفاوت وجود دارد چون بنابر 
تقریر ب، اگر اراده نباشد، رابطه وضعی میان لفظ 

ا نخواهد بود لکن طبق این تقریر، رابطه و معن
وضعی حتی در زمان عدم اراده هم میان لفظ و 
معنا برقرار است لکن اثر خود را ندارد و شرط اثر 

 داشتن آن، وجود اراده است. 

"و  در شفاء، چنین آمده است شیخ( در عبارت 5
لك لکان و لو ال ذ بنفسه ال یدل البتة،  اللفظ ذلك أن  

 ، بل إنما یدلحق من المعنی ال یجاوزه لکل لفظ
"بنفسه" در مقابل  که در آن، قید ؛ "بإرادة الالفظ

"باراده الالفظ" قرار داده شده است پس بنفسه یعنی 
بدون اراده الفظ و طبق این عبارت اگر قرار بود که 
بدون لفظ با اراده الفظ داللت کند، باید هر لفظ 

و از طرفی هم می یک معنا بیشتر نمی داشت، 
دانیم طبق نظر شیخ، وقتی اراده از داللت وضعیه 
گرفته شود، داللت وضعیه از بین خواهد رفت و از 
آنجایی که در مقابل داللت وضعیه، داللت طبعیه 
و عقلیه قرار دارد، الجرم مراد ایشان باید این باشد 
که اگر لفظ داللت طبعیه و عقلیه داشته باشد، 

و مدلول بیشتر نخواهد داشت در  لزوما یک معنا
در داللت طبعی،  -حداقل–حالی که می دانیم 

دال، می تواند چند مدلول داشته باشد چون 
اختالف پذیر است. بنابراین تقریر ارائه شده، درست 

 نیست چون به فساد معنا کشیده خواهد شد.

جواب: از عبارت مذکور به دست می آید که ایشان 
مقابل داللت طبعیه و یا حتی  داللت وضعیه را در

داللت عقلیه قرار نداده است بلکه ایشان داللت 
وضعیه را در مقابل داللت تکوینیه قرار داده است، 

ت "در صورتی که بپذیریم، علت دالل؛ کهتوضیح این
لفظ، اراده کردن حیثیت وضعیه لفظ است )که این 
حیثیت در الفاظ مشترک، متعدد می باشد( در 

مکان داللت لفظ بر معنا های متعدد آنصورت ا
وجود دارد چرا که هر بار به خواهش الفظ، یک 
حیثیت خاص اراده می شود و نسبت به همان هم 
مدلول در ذهن حاصل می شود اما در صورتی که 
علت داللت لفظ را ، صرف وجود صورت ذهنی آن 
در ذهن بدانیم و اراده حیثیات را دخیل در آن 

ز حالت وضعی خارج شده و شکل ندانیم، داللت ا
داللت تکوینی به خود می گیرد و این یعنی صرف 
وجود صورت ذهنی لفظ، علت می شود برای 
حضور معنا در ذهن. در چنین حالتی الزم می آید 
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)آن  1که هر لفظ تنها بتواند بر یک معنا داللت کند
داللت تکوینی( چرا که لفظ در اینصورت  از نوع هم

و علت واحد هم تنها معلول واحد  علت واحد است
 .دارد

حال که مراد علمین به دست آمد، باید به بررسی 
ادله ایشان و همچنین ادله دیگر قائلین و مخالفین 

 بپردازیم و آنها را بررسی کنیم

 

 :ها استدالل و نظرات بررسی

 ابن سینا

گذشت که ابن سینا در تعریف خود از داللت 
 اراده نکرده بود لکن درتصریحی به تبعیت آن از 

ذیل بحث مفرد و مرکب تصریحاتی آورده بود. 
اللت را برای تبعیت د  دلیلی،  شفاء ایشان در کتاب

  :آن می پردازیماز اراده ذکر کردند که به بررسی 

و ذلک ان  اللفظ بنفسه ال یدل اینکه می گویند "
ی ال حق من المعن و لو ال ذلك لکان لکل لفظالبتة 
" اولین استدالل ایشان بوده که در قالب 2هیجاوز 

قیاس استثنایی بیان شده است. به این بیان؛ اگر 

                                                                        
 .11ص، منطق المشرقیین. 1
 اللفظ و ذلك أّن اینکه در ابتدای این عبارت آمده است ". 2

ولو -" خود به تنهایی یک دلیل نمی باشد  بنفسه ال یدل البتة
اینکه در بعضی نسخ، به صورت "و ذلک ألّن..." آمده 

لفظ به نفسه داللت می کرد)یعنی اگر اراده ای 
نسبت به معنا پشتوانه لفظ در داللت نمی بود(، الزم 
می آمد که هر لفظ، تنها یک معنای مدلول برای 

حالی که  خود داشته و در غیر آن به کار نرود در
برخی الفاظ چند معنای مدلول برای خود دارد. 

م "عد میانایشان در این استدالل، ابتدا لزومی 
مدخلیت اراده در داللت لفظ" با "تنها داللت بر یک 
موضوع له داشتن لفظ" بر قرار کرده و بعد از آن، با 
استناد به "وجدان داللت برخی الفاظ بر معناهای 

ت اراده در داللت" را باطل می متعدد" ، "عدم مدخلی
 کنند.

 خواجه طوسی

یشان اما ابه تعریف خواجه از داللت دست نیافتیم. 
نیز بنابر آنچه که در شرح اشارات بیان می کنند، 

شان در ایقائل به تبعیت داللت از اراده می باشند. 
باب مفرد و مرکب بعد از اینکه اشکال مستشکالن 

ی آمده است، مطرح م اولرا به تعریفی که در تعلیم 
ل د: استدالنمی پرداز از آن د به پاسخ گویی نکن

نت لما کا و ذلك ألن داللة اللفظایشان در عبارت "
علی  الجاریة وضعیة کانت متعلقة بإرادة المتلفظ

بلکه تنها مقدمه ای است برای بیان استدالل بعد  -است
چرا که اگر بخواهد به تنهایی دلیل باشد، مورد اشکال می 

 شود که مغالطه تکرار مدعا رخ داده است.
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" به اینصورت می باشد: داللت لفظ، قانون الوضع
وضعی و اعتباری )در مقابل تکوینی( می باشد و 

ت وضعی و اعتباری ای، متوقف بر اراده هر دالل
 می باشد.

توضیح کبری: اگر داللت لفظ بر معنا ، تکوینی می 
بود، الزم می آمد که صورت لفظ، پیوند تکوینی با 
معنا داشته باشد، و با صرف وجود ذهنی لفظ، معنا 
در ذهن حاصل شود درحالی که اگر داللت لفظ بر 

رت می آید که صو معنا وضعی و اعتباری باشد، الزم
لفظ پیوند اعتباری با معنا داشته باشد و با صرف 
وجود ذهنی لفظ، معنا در ذهن حاصل نگردد بلکه 
حیثیت خاصی از لفظ لحاظ و اراده شود و به خاطر 
آن، معنا در ذهن حاصل گردد.  لذا داللت وضعی 

و اینکه گفته اند اراده ای که  متوقف است بر اراده.
وضع است، یعنی اراده ای که به جاری بر قانون 

وضع های صورت گرفته و قرار داد های انجام شده 
تعلق می گیرد به عبارت دیگر، اراده تعلق می گیرد 
به حیثیت های حاصل از وضع هایی که صورت 

 پذیرفته.

تینی م استداللبه نظر نگارنده نظر شیخ و خواجه،  
 است و اشکالی بر آن وارد نیست.

 بررسی شد، حال دلیل برخی ل قائالنتا اینجا دلی
  از مخالفین هم مورد بررسی واقع می شود.

 قطب الدین رازی

 تبعیت داللت از اراده می یکی از مخالفینایشان 
است. ایشان در محاکمات بعد از اینکه بیان  باشد

، در مورد تابعیت داللت از اراده خواجه طوسی را
"فان  ممنوع اعالم می کنند، بیان می کنند:

ه و ال للعلم بوضع الداللة هی فهم المعنی من اللفظ
 فکلما یتخیل ذلك خفاء فی أن من علم وضع لفظ

یتعقل معناه بالضرورة، سواء کان مرادا أو ال،  اللفظ
ه، و داللت فکانه لم یفرق بین استعمال اللفظ

و إرادة المعنی، و أما  فاالستعمال هو إطالق اللفظ
 تعلق له باالرادة أصال"  داللته فال

حلیل و ت داللت معنایایشان در حقیقت با بررسی 
تبعیت را نفی می کنند. بنابر نظر ایشان فهم  آن،

که این فهم معنا به خاطر  داللت است معنا از لفظ
علم به وضع صورت می پذیرد. بعد بیان می کنند 
که هرکس علم به وضع داشته باشد، با تصور لفظ، 

 عنا را نیز تصور می کند.ضرورتا م

اما باید دانست تا اینجای عبارت، منافاتی با کالم 
علمین ندارد و این بیان لزوم تبعیت داللت از اراده 
را رد نمی کند، چرا که تصور معنا از تصور لفظ، تنها 
با علم به وضع حاصل نمی شود )ولو اینکه آن هم 

یت خاص ثنیاز است( بلکه نیاز به اراده و توجه به حی
لفظ است. نمونه مثال برای نقض "کفایت علم به 
وضع در داللت"، داللت تصوری واژه شیر در عبارت 
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"شیر سلطان جنگل است" می باشد، با اینکه ما 
علم به وضع این لفظ برای معانی دیگری داریم، 
لکن داللت تصوری این لفظ بر معنای شیر جنگل 

 باشد.می باشد و بر دیگر معانی آنان نمی 

عالمه حسن زاده نیز در حاشیه شرح منظومه، در  
رد تبعیت داللت از اراده چنین می آورند:"أقول: 

المصنف اختار مذهب المحقق الطوسي بل  فکأن  
انه مختاره حیث قال آنفا: العقلیة و الطبیعة ال 

ن ، فان عبارته هذه کالنص بأتتعلقان بارادة الالفظ
ما فیه.  و فیه ارادة الالفظالداللة الوضعیة تتعلق ب

ا  ... و انما قلنا و فیه ما فیه النا اذا سمعنا اللفظ و کن 
، و أم ال عالمین به، نعقل معناه سواء اراده الالفظ
من غیر  هذا معنی الداللة. نعم اذا اطلقه الالفظ

ارادة معناه مثل أن یکون نائما او ساهیا او مغشیا 
له من احکام مدلو  علی اللفظ علیه و نحوها ال یترتب

ال یدل  اللفظ لم یکن مریدا به ال أن   حیث ان الالفظ
ر. علی ذلك المعنی من غیر ارادة الالفظ " 1فتدب 

عالمه حسن زاده نیز شبیه به قطب استدالل نموده 
 که همان اشکال باال هم به ایشان وارد است  اند.

 داده است یکی از خطا هایی که در بحث داللت رخ
این است که اهل فن گمان برده اند که در صورت 

                                                                        
 1۷4 ص، 1زاده(، ج  )تعلیقات حسنشرح المنظومة . 1
 .9۳، ص1المنطق )مظفر(، ج .2

علم به وضع، داللت وضعیه تصوریه به مجرد 
حضور لفظ در ذهن، حاصل می شود در حالی که 
چنین نیست و نیاز به توجه به حیثیت لفظ وجود 
دارد. کما اینکه در تعریف داللت برخی از منطقیین، 

 به آن اشاره شده است : 

بحالة اذا علمت بوجوده انتقل ذهنك کون الشيء 
 2الی وجود شيء آخر

بدانکه داللت بودن شئی است بحیثیتی که از علم 
 3بوی الزم آید علم بشئی دیگر

و در دو تعریف ضمائر به شیء ای بر می گردد که 
حیثیت و حالت خاص دارد پس بنابراین توجه به 

 این حیثیت هم در داللت مؤثر است.

 :نتیجه

چه که حاصل شد این است که تبعیت مختصر ان
داللت از اراده بنابر نظر شیخ الرئیس، تبعیت داللت 
تصوریه از خواست و انتخاب متکلم می باشد که 
البته داللتی مراد است که در فضای ذهن خود 
متکلم رخ میدهد. همچنین این نظر، اعتقاد 
صحیحی است و ادله مخالفین، یارای مردود 

ند و نکته اصلی که در نظرات ساختن آن را ندار 
مخالفین مفغول مانده، لحاظ حیثیتی است که 

 .1کبری در منطق )رساله بهجة الطالبین(، ص. 3
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بعد از وضع در لفظ ایجاد شده و همین لحاظ و 
اراده است که علت داللت می باشد نه صرف حضور 

 صورت لفظ.

 

 :منابع

حسین نائینی  محمد التقریرات، أجود .9

 ،قم العرفان خویی(، مطبعه ابوالقاسم )تقریرات

 ش 9532، اول ،چاپ

، محمد رضا مظفر، )تحقیق: اصول الفقه .2

عباس علی زارعی سبزواری(، بوستان کتاب، 

 ش 9513چاپ شانزدهم، 

 ، ضیاءالدیناألصول في االفکار بدائع .5

 المطبعة هاشم آملی(، میرزا عراقی)تقریرات

 ق 9571،اول ،چاپاشرف العلمیة ،نجف

 ،حسینی یزدی، محمد رساله بهجة الطالبین .4

 بن محمود، کتابفروشی دانشوران ،اصفهان

 ، حدیث محمدصادق روحانی، األصول زبدة .3

 ش 9582،، چاپ دوم،تهران دل

شرح اإلشارات و التنبیهات للطوسي )مع  .6

نا، سی،  حسین بن عبدالله ابنالمحاکمات(

)شارح: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، 

ین رازی(،  دفتر نشر الدمحمد بن محمد قطب

 ه.ق.  9415الکتاب ، قم ، 

 شرح المنظومة )تعلیقات حسن زاده( .7

زاده هادی بن مهدی  سبزواری، )شارح: حسن

آملی، حسن تحقیق: مسعود طالبی( ،نشر ناب 

 ه.ش.  9561،تهران ،

سینا، حسین بن عبدالله ابنالشفاء: المنطق ،  .8

ید عتحقیق: س، تصحیح: ابراهیم بیومی مدکور)

زاید، ابوالعالء عفیفی، احمد فواد اهوانی( مکتبة 

آیة الله العظمی المرعشي النجفي )ره( ،قم، 

 ه.ق.  9413

الفقهیة  األصول في الغرویة الفصول .1

 اصفهانی، حائریعبدالرحیم  بن محمدحسین

، اول چاپ،  قم، االسالمیه العلوم احیاء دار

 ق 9414

 آخوند حسین بن کاظم محمد األصول کفایة .91

 ق 9411 ،، چاپ اولخراسانی،قم

محمدرضا مظفر المنطق )مظفر(، .99

 ه.ش.  9566،اسماعیلیان، قم، 

منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة  .92

نا، سی، حسین بن عبدالله ابن في المنطق

کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی 

 ه.ش. 9564مرعشی نجفی )ره( ،قم ، 

بررسی تبعیت داللت از  اراده از منظر » .95

دن ، فردی«ابن سینا و خواجه نصیر طوسی

 جمشیدی مهر
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 مفهوم شناسی تضمین ازمنظر علماءنحو 
 1خرقانی و المسلمین االسالم حجت

 2محمدعماد آشورماهانی

 چکیده:
لماء ع کمتر مورد توجه علماء و مترجمان قرار گرفته است.یکی از صنعت های زبان عربی تضمین است که 

نحو تعاریف مختلفی از این صنعت ارائه کرده اند و درویژگی های این صنعت نیز اختالفات متعددی وجود 
دارد برخی از علماء قسمت مجزائی در کتب خود به این صنعت اختصاص داده اند وبرخی دیگر نیز در ضمن 

د تعدیه و لزوم فعل به ان پرداخته اند؛ تضمین ازجهتی مبحثی نحوی است و ازجهتی نیز برخی از مباحث مانن
بحثی بالغی است در این پژوهش سعی شده است بابررسی اراء علماء ، تعریف نسبتا روشنی از این مبحث 

طبیقی این تارئه شود و به بررسی برخی از ویژگی های این صنعت پرداخته شده است و درنهایت نیز به بررسی 
 صنعت در بررخی از ایات پرداخته شده است .

تضمین نه اینکه لفظی ذکر شود و معنایی دیگر لحاظ شود بلکه بمعنای اشراب معنایی در معنای دیگر است 
پر واضح است که درتضمین هر دومعنا اراده شده است ، درمتون فصیح یکی از صنعت های پر کاربرد تضمین 

عمال زیاد، به این معنا نیست که قیاسی ست بکله استعمال این صنعت دارای شرایطی است میباشد اما این است
 که فقط از عهده عرب فصیح بر میاید.

 

.بصریین، وفیینک ، تقدیر،تضمین : یدواژهکل

                                                                        
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(ادبیات عرب . استاد  1
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 1911و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  سوم. طلبه پایه  2
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 قدمهم

قران کتابی ست که برای هدایت انسان ها نازل 
شده است ؛ انسان ها برای رسیدن به سعادت باید 
به این کتاب اسمانی تمسک کنند واز انجایی که 
زبان این کتاب،عربی است پس برای رسیدن به 
سعادت باید زبان عربی را اموخت و از ان برای فهم 

 سمانی بهره برد.مطالب این کتاب ا

قران معجزه پیامبر خاتم است و بامتون وکتب 
انسان ها بسیار متفاوت است چرا که از طرف خالق 
جهانیان که مبرا از هر عیب و نقص است 
فروفرستاده شده است از این روست که یکی از 
وجوه اعجاز قران فصاحت و بالغت ان است 

 وهمین امر توجه بیشتری را میطلبد.

ابتدای نزول این کتاب مقدس علماء نحو توجه از 
بیشتری به مطالب نحوی کرده اند و تالش کرده 
اند تا علم نحورامدون کنند و از ان برای فهم قران 
بهره بگیرند؛یکی ازصنعت های زیبا و لطیف زبان 
عرب تضمین است که متکلم بلیغ از ان بهره 

 میگیرد.

ال ی از افعزمانی که به ایات مراجعه میکنیم برخ
باحروف جر استعمال شده تناسب معنایی ندارند و 
دروهله اول به ذهن خواننده نامأنوس می اید همین 
امر ذهن مخاطب را به پرسشی عمیق سوق میدهد 
که از ان جهت که قران در قله فصاحت وبالغت 

قرار دارد و هیچ وجه عیب ونقصی در ان راه ندارد 
 ر رفته است وهمینچرا این استعمال نامأنوس بکا

امر مخاطب را برای یافت پاسخ این سوال ترغیب 
 میکند .

بعداز مراجعه به کتب نحوی برای یافتن پاسخ این 
سوال با صنعتی بنام تضمین اشنا شدیم که جواب 

 مسئله بود.

 «االشباه واالنظائر »برخی ازکتب نحوی مانند 
ازابن هشام باب « مغنی اللبیب»ازسیوطی و 

را به این مبحث اختصاص داده اند و در مستقلی 
برخی از کتب معاصر نیز این مبحث در بابی مستقل 

از فاضل « معانی النحو»بحث شده است مانند 
 از عباس حسن « النحو الوافی »سامرایی و 

برخی از پژوهشگران نیز مقاالتی را در این رابطه 
نوشته اند در این رابطه میتوان به مقاله نجفی 

شفیق املی مقاله محمد هادی زبرجدو  ومقاله
 مقاله توحید پاشایی   اشاره کرد.

این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است 
؛فصل اول به تعریف تضمین و فصل دوم به ویژگی 
های ان اختصاص داده شده است،دراین نوشته 
سعی شده است که تعریف دقیق تضمین مشخص 

شود و برخی  شود و ابعاد وزوایای مجهول ان اشکار
 از ویژگی های ان نیز بررسی شود .
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 تضمین لغوی تعریف 

 است .«ض .م .ن»تضمین ازریشه 

ازباب تفعیل است « ضمن»تضمین مصدرفعل 
یعنی چیزی را درچیزی جای « ضمن الشیء.»

دادندمانند این که متاعی را دردرون ظرفی یا مرده 
 1را درقبرجای دهند.

ز در علوم دیگر نی باتوجه به اینکه این اصطالح
کاربرد دارد ،برای جلوگیری از خلط مفاهیم علوم 
باید این اصطالح را در هرعلوم که بکار رفته بررسی 
کنیم ،مهمترین اصطالحات تضمین به شرح ذیل 

 است:

 تضمین در اصطالح

 .درعلم بدیع9

تضمین درعلم بدیع یکی از ارایه های ادبی است 
گری تی از شاعر دی.زمانی که نویسنده مصرع یا بی

را در متن خود عاریه می اورد؛ به این صنعت 
 تضمین میگویند .

 .درعلم عروض2

در اصطالح عروض، آن است که قافیه )= آخرین 
کلمه( بیت، به صدر بیت پس از خود متعلق باشد ، 

                                                                        
 .24۳ص ،1ج ابن،فارس،. 1
2 .http://lib.eshia.ir/23022/15/5966 

؛ درشوو معنی بیت نخست در بیت دوم تکمیل 
برخی تضمین را به این مفهوم، از عیوب قافیه و 

گیریها در این دانند و موضعمخل  وحدت بیت می
 2.باره مختلف است

 .درعلم نحو9

انچه که در این پژوهش بدنبال ان هستیم ،تضمین 
در علم نحو است علماء نحوی در تعریف این 
صنعت اراء مختلفی داشته اند ،برای روشن شدن 
تعریف این صنعت به اراء برخی از علماء اشاره 

 میکنیم:

م در مغنی اللبیب تضیمن را این چنین ابن هشا
قد یشربون لفظا معنی لفظ :» معنی میکند 

و یسمی ذلك تضمینا و فائدته: أن  حکمه فیعطونه
 3«تؤدی کلمة مؤدی کلمتین

تضمین عبارت است از این که معنای لفظی در لفظ 
دیگر اشراب شود احکام لفظ دوم بر ان بار شود ، 

کته به این ن« اشراب »باید دقت کنیم که تعبیر 
 اشاره دارد که هردومعنادر این لفظ ادا میشوند.

در علوم العربیه به این صورت تضمین تعریف شده 
 است :

 .۳۸1ص ،2ج ،مغنی اللبیب.  3
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هو ان یراد معنی اللفظ مع معنی آخر یناسبه، و به 
قد یصیر المتعدی الزما و قد یصیر الالزم متعدیا، و 
 قد یتغیر ما یتعلق به من الحرف الجار، و کل ذلك

قرینة علی ارادة ذلك المعنی االخر مع معنی اللفظ، 
فالمتکلم یؤدی المعنیین بلفظ واحد، و نذکر من 

 1ذلك امثلة.

تضمین یعنی اراده شود معنی لفظ همراه معنی 
دیگری که ان معنا مناسب معنا لفظ باشد وبوسیله 
تضمین است که فعل متعدی الزم میشود وفعل 

 شود.الزم متعدی می

ن در نحوالوافی تضمین رااینگونه عباس حس
 تعریف کرده است:

التضمین: هو إشراب معنی فعل لفعل، لیعامل 
معاملته. و بعبارة أخری: هو أن یحمل اللفظ معنی 

 .2غیر الذی یستحقه بغیر آله ظاهرة

تضمین یعنی گنجاندن معنی فعلی در فعل دیگرو 
معامله فعل دوم را با این فعل کنیم .)یعنی احکام 

 عل اشراب شده را به این فعل بدهیم.(ف

سیوطی از قول زمخشری درمورد تضمین 
 :3مینویسد

                                                                        
 2۳۷،ص2علوم العربیه ،ج.  1
 122،ص2نحوالوافی ج.  2

نون الفعل معنی فعل آخر  من شأنهم أنه یضم 
فیجرونه مجراه و یستعملونه استعماله مع إرادة 

ن  معنی المتضم 

تضمین یعنی فعلی معنی فعل دیگر را در بگرفته 
 میشود وباشد واحکام فعل دوم به این فعل داده 

 معنی متضمن نیز اراده میشود.

باتوجه به تعاریف،تعریف نهایی که ازتضمین بدست 
تضمین ان است که  :»میاید این چنین است 

معنای یک لفظ در لفظ دیگر اشراب شود به گونه 
ای که یک کلمه بیانگر معنای دو کلمه باشد.در 
این صورت ، ان لفظ،حکم معنایی که دران اشراب 

 .«دا میکندشده ، پی

باید دقت داشته باشیم که تضمین به این معنا 
نیست که ما از معنای اول دست بشوییم و فقط به 
معنای دوم اکتفاء کنیم بکله هردو معنا در یک لفظ 

 رسانده میشود.

برخی از محققین مانند اقای محمدهادی شفیق 
 املی تضمین را به این صورت معنی کرده اند .

 .1۷۳، ص1االشباه واالنظایر، ج.  3
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 بصریین و کوفیینتضمین در دیدگاه 

بصریین.  -9در علم نحو پنج مکتب وجود دارد: 
 -3مغربیین.  -4بغدادیین.  -5کوفیین.  -2

 اندلسیین.

ای بین و ابن هشام و ابن مالك مکتب واسطه
 مکتب بصره و کوفه تأسیس کردند.

از خصوصیات مکتب بصره، خالقیت در استنباط 
ی احکام است، و از امتیازات مکتب کوفه زیاد

استقرا و پژوهش در قبائل عرب، برای دستیابی به 
 کلمات و جمل فصیحه است.

مذهب بصریین در باب حروف جر به این قرار است 
که هرحرف جر معنای خاص خود را دارد و 
هیچکدام از حروف جر، معنای حرف جر دیگری را 
ندارد و این قاعده عمومی باب حروف جر نزد آنان 

جزم و نصب نیز اینگونه است چنانکه باب حروف 
نها ت« باء»گویند است. بر این اساس است که می

فقط معنای انتهای غایت را « إلی»معنای الصاق و
 دارد.

اما بصریین بجای نیابت حروف از یکدیگر،ایات 
وروایات وانچه که برای اثبات نیابت حروف به ان 
استدالل شده است را به یکی ازشکل زیر توجیه 

 میکنند:

یم ای تأویل و ترسگونهعبارات و آیات را باید به -9
از آن جمله حرف  -کرد که با معنای اصلی الفاظ

 متناسب باشد مثال گفته شده در آیه شریفه: -جر

ْخِل  ُکْم ِفي ُجُذوِع النَّ َبنَّ َصلِّ
ُ
« فی»، «79طه/ » أَل

دارد، زیرا انسان بر درخت خرما « علی»معنای 
ت خرما، لکن بصریون کنند نه در درخاعدام می

 ای بهگونهتوان مضمون آیه را بهگویند میمی
 -معنای اصلی خود« في»تصویر کشید که 

دهد، به این شکل که چون برگ نخل  -ظرفیت
بزرگ است و در رأس درخت قرار داد، این برگها به 

ای کند و انسان از دور کرهطرف پایین انحنا پیدا می
ند، که اگر اعدامی بر بیاز برگ در رأس درخت می

درخت خرما باشد مثل اینکه قرار گرفته در کره 
 با این تأویل« في»برگی درخت خرما، بنابراین 

 معنای اصلی خود را دارد.

تضمین: حروف جر، نائب از حروف دیگر  -2
نیستند، بلکه این افعال عامل در آنها است که 

 این حرف جر که معنای با متضمن فعلی هستند که
ی میاص ْفِئَدةا ِمَن لی خود را دارد متعد 

َ
شود، مانند: أ
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اِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم  که متضمن معنای  «تهوی» 1النَّ
ی می« إلی»بوده که با « تمیل»  شود.متعد 

کردن حرف جری از حرف جر دیگر حقیقتا نیابت -5
ه به اینکه خالف  بطور بسیار کم و نادر، و باتوج 

که دو توجیه دیگر  قاعده نیز هست، در جایی
ممکن نباشد وجود دارد. این توجیه و جواب اخیر 
محمل و راه کار حل این بحث نزد کوفیین است و 

 دانند.آن را هم شاذ نمی

نظرابن هشام: مذهب کوفیین دارای تعسف و 
کجی و ضعف کمتری است هرچند در جوهره خود 

 2دارای تعسف است.

 نتیجه گیری: 

به این مطلب برخوردندکه نحویین در متون عربی 
برخی از حروف جر استعمال شده بافعل تناسب 
ندارد و درزبان عرب فصیح استعمال این فعل با این 
حرف جر کاربرد ندارد و درصدد توجیه و تبیین این 
پدیده بر امدند وایچنین شد که اراء علماء بایکدیگر 

تضمین »اختالف پیدا کرد ، بصریین از صنعتی بنام 
فاده کردندو کوفیین قائل به نیابت حروف از است« 

 یکدیگر شدند.

                                                                        
 .9۷سوره ابراهیم، ایه.  1
 .1۳2، ص1ترجمه وشرح مغنی االدیب صفایی،ج.  2

سید رضی نیز درکتب خود به این مطلب تصریح 
 داشته است :

و اعلم أنه إذا أمکن في کل حرف یتوهم خروجه عن 
أصله و کونه بمعنی کلمة أخری، أو زیادته: أن یبقی 
ن فعله  علی أصل معناه الموضوع هو له، و یضم 

ی به معنی من المعاني یستقیم به الکالم،  المعد 
« علی»فهو األولی، بل الواجب؛ فال نقول ان 

اُلوا َعَلی ِإَذا اْکت»في قوله تعالی تعالی: « من»بمعنی 
اِس  ن 3«النَّ معنی تحکموا في « کالوا»، بل یضم 

 4االکتیال و تسلطوا

همانگونه که از متن پیدا است سید رضی نیزنظر 
 میداند . بصریین را اولی بکله واجب

 نکته : 

در توجیه ایات و روایت و کالم عرب در دوراهی 
تضمین و منصوب به نزع خافض برگزیدن تضمین 

 اولی ست .

 و سید علی خان مدنی نیز اینگونه نقل میکند:

التضمین أولی من الحمل علی النصب بترع 
الخافض، فإن  التضمین أکثر ورودا في اللغة و أدق  

 مسلکا، 

 .2سوره مطففین، آیه. 3

 .921، ص4شرح الرضی ج.  4
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دوراهی منصوب نزع الخافض و تضمین پس در 
 . 1،برگزیدن تضمین اولویت دارد

 تضمینانواع 

 تضمین را میتوان به دو بخش تقسیم کرد : 

 تضمین ذاتی 

اگر کلمه از ابتدای وضع معنای دیگری غیر از 
معنای اصلی کلمه دران گنجانده شود این تضمین 

 را ، ذاتی مینامیم.

شرط مشاهده کرد  این مورد را میتوان در اسماء
.اسماء شرط مبنی هستند ونحات دلیل مبنی بودن 
این اسماء را شباهت معنوی ان ها به حروف 

یه شرط« متی»میدانند.به عنوان مثال معتقدند 
عالوه برمعنای زمان که یک معنای اسمی است 

شرطیه است، یا مثال در « ان»متضمن معنای 
عالوه بر معنای همزه «کم»اسماء استفهام

استفهام است ازابتدای وضع معنای ظرف نیزدرانها 
 تضمین شده است .

                                                                        
 .9۷4الندیة، صالحدائق .  1
اصل این ایده این تقسیم بندی متعلق به طلبه محمد .  2

 سعید وحیدپور است .

 تضمین عرضی

اگر کلمه از ابتدای وضع معنای دیگری دران 
اشراب نشده باشد بلکه باتوجه به حروف جر 
استعمال شده میتوان معنی اشراب شده را بدست 

 2اوردبه این نوع تضمین عرضی میگویند .

 عرضی است نهنکته:بحث ما پیرامون تضمین 
 ذاتی.

 فائده تضمین

با توجه به اینکه استفاده از این صنعت درکالم 
خالف اصل است ،ضرورتا متکلم بلیغ باید از 
استفاده این صنعت در کالم خود غرضی را دنبال 

 کند . 

یکی از مهمترین فواید تضمین ایجاز وتوسعه در 
معناست با صنعت تضمین گوینده بلیغ میتواند 

دو معنا را افاده کند بگونه ای که فرد  بایک لفظ
بدون اینکه واژه را بکار ببرد به انتقال معنا دست 

 پیدا میکند.

 ابن هشام درمورد این اختصار میگوید :

 3«وقائدته: ان تؤدی کلمة مؤدی کلمتین

 .۳۸1،ص2مغنی البیب،ج. 3
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همچنین زمخشری غرض تضمین را اینگونه بیان 
 1میکنند:

نون ال  فعلقال الزمخشري: من شأنهم أنه یضم 
معنی فعل آخر فیجرونه مجراه و یستعملونه 
ن. قال: و الغرض  استعماله مع إرادة معنی المتضم 

 و ذلك أقوی معنیین في التضمین إعطاء مجموع
 من إعطاء معنی

یکی دیگر ازفواید تضمین متعدی کردن فعل الزم و 
متعدی کردن فعل یک مفعولی به دومفعولی است 

ر مبحث تعدیه ولزوم ،دربسیاری از کتب نحوی د
فعل تضمین را یکی از راه های متعدی کردن فعل 
الزم و الزم کردن فعل متعدی شمرده اند و به ان 

 پرداخته شده است.

 نحوه تقدیرکالم در تضمین 

 دربیان کیفیت تقدیر فعل دوم دوشیوه وجود دارد :

.فعل مذکور را اصل و مقدر را به صورت حال قرار 9
 میدهند.

َه َعلی» یه شریفه:مانند ا ُروا اللَّ  َو ما َهداُکْم  ِلُتَکبِّ
ُکْم َتْشُکُرون  2«َلَعلَّ

                                                                        
 .1۷۳، ص1االشباه واالنظایر، ج.  1
 .1۸1سوره بقره، ایه.  2
 .22۸،ص1تفسیرکشاف، ج.  3

است و از این « حمد »متضمن معنای « کبر»فعل
شده است وباتوجه به « علی»رو متعدی به حرف جر 

تفسیر کشاف اقای زمخشری تقدیر کالم ایچنین 
 «3ولتکبروا الله حامدین علی ماهداکم»است:

را اصل وفعل مذکور را حال قرار  .فعل مقدر2
 میدهند .

ولوانهم رضوا ما اتاهم الله »مانند ایه شریفه 
 «4ورسوله

  عبارت المیزان درمورد این ایه :

هُ » کأن الرضی ضمن معنی « َرُضوا ما آتاُهُم اللَّ
ه أو ب أخذوا ذلك راضیناألخذ و لذا عدي بنفسه أي 

 5رضوا آخذین ذلك

اشراب « رضوا»در « اخذ»توضحی عبارت : معنا 
ت اس« باء»متعدی با حرف « رضوا»شده است چون 

اما اینجا متعدی بنفسه استعمال شده است پس 
است پس معنی ایه به این « اخذ»متضمن معنی 

 شکل است :

گرفتند انچه که خدا به انها داده است درحالی به  
ان راضی هستند یا راضی هستند به انچه که خدا 

 .11سوره توبه، ایه 4.
 .91۷، ص1تفسیرالمیزان، ج.  5
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است درحالی پذیرنده و گیرنده ان  به انهاداده
 هستند .

فعل مقدر اصل «اخذوا ذلک راضین»درعبارت
قرارداده شده است وفعل مذکور حال قرارداده شده 
است  اشاره به نحوه تقدیرفعل دوم ، به شیوه دوم 

فعل مذکور « رضوا اخذین ذلک»دارد ودر عبارت 
اصل وفعل مقدر حال قرارداده شده است که اشاره 

 نحوه تقدیربه شیوه اول دارد. به

 تضمین سماعی یا قیاسی

درمورد سماعی یا قیاسی بودن تضمین اراء 
 مختلفی ذکر شده است .

 :ابن جنی در این رابطه میگوید

و وجدت فی اللغة من هذا الفن  شیئا کثیرا ال یکاد 
ه لو جمع أکثره )ال جمیعه( لجاء  یحاط به؛ و لعل 

 1کتابا ضخما

 گوید: ین رابطه میابوالفتح درا

و هو کثیر، قال أبو الفتح فی کتاب التمام: أحسب 
لو جمع ما جاء منه لجاء عنه کتاب یکون مئین 

 .2أوراقا

                                                                        
 .14،ص2خصائص جلد.  1
 .۳۸۳،ص2مغنی البیب ج.  2

 .111. سوره، آل عمران، آیه 3

 سیوطی در االشباه والنظایر در این رابطه میگوید :

ر الحیاء بیاضها لوني، أي: مثل  ألن المعنی: صی 
لوني، قال: و الحق  أن التضمین ال ینقاس. و قال 
ابن هشام في )المغني(: قد یشربون لفظا معنی 
ی ذلك تضمینا، و  لفظ فیعطونه حکمه و یسم 
ی کلمتین، ثم ذکر  ي کلمة مؤد  فائدته: أن تؤد 

ر ٍ َفَلْن ْن َخیْ وا مِ َو ما َیْفَعلُ »لذلك عدة أمثلة منها قوله: 
ی إلی اثنین ال  3«ُیْکَفُروهُ  ن معنی تحرموه، فعد  ضم 

کاِح  ن معنی  4«إلی واحد َو ال َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ ضم 
 ِ

َ
ُعوَن ِإَلی اْلَمَل مَّ ي بنفسه ال )بعلی(. ال َیسَّ تنووه فعد 

ْعلی
َ
ی )بإلی(، و  5«اأْل ن معنی یصغون فعد  ضم 

ی بن ه لمن حمده»فسه، أصله أن یتعد   «سمع الل 
ُه َیْعَلُم  ی بالالم. َو اللَّ ن معنی استجاب فعد  ضم 

ن معنی 221]البقرة:  اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح  [ ضم 
ء ب )من(، و ذکر ابن هشام في موضع یمیز فجي

آخر من )المغني( أن التضمین ال ینقاس، و کذا 
 6ذکر أبو حیان.

یر کتاب االشباه والنظاهمانگونه از متن سیوطی در 
برداشت میشود ابن هشام و ابوحیان و خود 

 سیوطی معتقد به سماعی بودن تضمین اند .

 .291آیهبقره،  . سوره 4

 .۸آیهصافات، . سوره،  5
 .1۷1ص ،1ج ،االشباه والنظایر. 6
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 جمع بندی:

همانگونه که بررسی شد برخی از علماء نحوی 
معتقدند که صنعت تضمین درمتون فصیح بسیار 
پر کار برد است ولی این کالم نیمتوانددلیل بر 

ر برد ها دال بر پرکاقیاسی بودن تضمین باشدوتن
 بودن تضمین دارد .

ابن هشام و ابوحیان و سیوطی نیز برسماعی بودن 
 تضمین تصریح کرده اند .

درجلسات مجمع اللغة العربیة در قاهره،مباجثی 
درباره تضمین مطرح شد و نتیجه این جلسات این 

  چنین اعالم شد:

 .تناسب معنایی بین دو فعل9

 گر تضمین باشد .وجود قرینه ای که بیان2

 1.سازگاری با ذوق سلیم عربی5

مثال : سمع الله لمن حمده ، در فعل متعدی 
 تضمین شده است .« استجاب »فعل « سمع»

به این معنا که خداوند صدای حمد کننده را میشنود 
نه صرف شنیدن بکله شنیدنی که به دنبال ان 

 اجابت هم میکند  

 

                                                                        
 .2، پاورقی111ص ،2ج ،حوالوافی. الن1

 

وع ت که با رجاس« الم »قرینه این تضمین حرف جر
 «سمع »به لغت نامه میتوان فهمید که با فعل

 استعمال نمیشود.

 تضمین حقیقت یا مجاز 

معنای حقیقی لفظ همان معنایی ست که ان معنا 
برای لفظ وضع شده است ومعنای مجازی معنای 

 غیر ماوضع له است .

اگر لفظ در معنایی غیر از معنایی که لفظ برای ان 
استعمال شود ، این استعمال را وضع شده است 

 گویند.مجاز می

درمجاز باید قرینه مانعه وجود داشته باشد تا مانع از 
فهم معنای موضوع له شود وهمچنین باید عالقه 
و ارتباط بین معنای موضوع له و معنای مستعمل 
باشد تا ذهن شنونده به معنای مستعمل منتقل 

با اهل  شند کهشود و این عالقات باید به گونه ای با
زبان مأنوس باشد این عالقات در کتب بالغی امده 

 است .
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 عالقات در مجاز به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

.عالقه مشابهت ، اگر عالقه از این نوع باشد 9
 مجاز از نوع استعاره است. 

.عالقه غیر مشابهت ،اگر عالقه ازاین نوع باشد 2
 مجاز از نوع مرسل است.

بخش باید برسی کنیم که تضمین صنعتی در این 
ست از نوع حقیقت یا مجاز وچه نوع مجاز برای 
بررسی این مطلب باید به اقوال علماء نحوی و 

 بالغی در این زمینه رجوع کنیم :

زرکشي تضمین را نوعي از مجاز دانسته است؛ زیرا 
لفـظ بـراي حقیقـت ومجاز باهم، وضع نشده، 

نه است، و جمع میان آن همانطور که تضمین اینگو
دو مجازي ویـژه است که آن را براي فرق با مجاز 

 ند.)توحید پاشایی(ناممطلق، تضمین مي

تضمین از باب کنایه قرار داده شده دراین دیدگاه 
است، بدین صورت که هر دو معنا مد نظر است. 
معناي اصلي براي رسیدن به مقصود اراده میشود 

 عنا نیازي به تقدیرو براي به تصویر کشیدن م
ي جایز است؛ یعن نیست. در کنایه ارادهي معناي او

 ، بر اساس »فالن کثیر الرماد«اگر گفته شود: 

                                                                        
 .92ص صرف کاربردی ، .1

 

گفت که فالني  وانت)کنایی( می معناي دوم
بخشنده است و یا بر اساس معناي اول گفته شود: 
فالني خاکسترش زیاد است. این دیدگاه در صورتي 

بر دو نوع بدانیم؛ نوعي که  درست است که کنایه را
اراده معناي اول جایز است و نوع دیگري که اراده 
ي معناي اول با معناي دوم واجب است و تضمین 

 ..از نوع دوم است

 ؟1چگونه تضمین را شناسایی کنیم

در صورتی که به دنبال کلمه حرف جر یا ظرفی ذکر 
ا ب بلکهشود که با معنای کلمه سازگاری ندارد ،

دیگری سازگار است معلوم میشود که  معنای
معنای مناسب با حرف جر یا ظرف، درمعنای اصلی 

 کلمه اشراب شده است.
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 .ق9417 سوم،

ابن هشام، عبد الله بن  ،مغني اللبیب .7

کتابخانه حضرت آیت الله العظمي ، یوسف

 ، چهارم.ایران -مرعشي نجفي) ره(قم

 طباطبایی،،المیزان في تفسیر القرآن .8

، للمطبوعاتمؤسسة األعلمي ، محمدحسین

 ق.9511دوم،  ،بیروت -لبنان

النحو الوافي مع ربطه باألسالیب الرفیعة  .1

، ،حسن، عباسو الحیاة اللغویة المتجددة

 ، دوم.ایران -ناصر خسرو، تهران
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  مجلد الثانیة «سالم علی إبراهیم»ترجمة نبذة عن کتاب 
 

 1الشیخ غفاریو المسلمین  االسالمة حج
 2امیرمحمود رنجبر

د   3فرجیمحم 

 : مقدمة
 أو لیلة في ویالط شوطا قطعوا الذین والکبار العظام فیها یتربّی تأریخیة فترة المقدس الدفاع أیام کانت لقد

 تيالل المجوهرات و الکنوز هؤالء إنّ . مقتدر ملیك عند صدق مقعد في إال ینته لم الذي الطریق اللیالي،
 .السیر جتهدی لمن الطریق سیرتهم یلمع مطالعة و دون أخری ، جنسیة أو أبناء لغة في تنحصر ال منها یستخرج

 شهادةال بعد الشریف شغله عن یتخّل  لم الذي هو المعلم إنه هادي، إبراهیم البطل الشهید الجواهر هذه أحد إنّ 
 .أیضا

 تشمل تيال «إبراهیم، المجلد الثانیه علی سالم» عن کتاب نبذة من مفهومي أسلوب في ترجمة المکتوب هذا
ذی  األذان، السادة، و مّذکرات إکرام 58الی  37بحضور العلما، السیرة العملیه، الموکب، من صفحه  مّذکرات

الجزء االول الطالب الحوزوی أمیرمحمود التی ترجمه  ٨٦ إلی ٦٨ صفحه من األربعة هؤالء المنادیل الحمراء و
في هذه الترجمة، جرت محاولة الستخدام عبارات  رنجبر و الجزء الثاني الطالب الحوزوی محمد فرجي.

 .لعربیة بالغربة عن النصالناطق با وأسالیب عربیة أصلیة حتی ال یشعر القارئ

                                                                        
 مدرسة آیة الله البهجة)ره( العلمیة.قسم اللغة العربیة ب. استاذ 1
 .رابعالبهجة)ره( العلمیة في المستوی الاللهبمدرسة آیة يالحوزو.الطالب2
 .رابعالبهجة)ره( العلمیة في المستوی الاللهبمدرسة آیة يالحوزو.الطالب3
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 1بحضور العلماء

 حینماف بالتدین یتصنعون الذین شهدت ما کثیرا
 بالسبحة یستغفرون بیوتهم من یطلعون

 باالستغفار یتظاهرون الجماعة هذه بعض لکن
 ان فلعل هالل لمرضاة لیحصلوا الیحاولون بینما فقط

 المعاصي یرتکبوا

 کنل علیها یحاسب و نفسه ابراهیم یراقب کان قد
 کان هان یعني حیاته في تتجل لم التصرفات هذه

 کان...البساطة غایة في اصدقائه مع یتعامل
 ...یضحك. یمزح، یتحدث،

 لیع محاسبا لوجدتموه معه متعاملین کنتم لو و
 ...نفسه

 و الکبار مع مجالسته من تنشئ المعنویات هذه
 .المواکب محاضري و العلماء

 من یستفید و کثیرا المسجد الی یذهب کان
 انک بل بالسهولة رادودا اصبح ما ابراهیم. کالمهم

 دوهیسان ان منهم یطلب و المحنکین لدی یحضر
 .البیت اهل خدمة طریق في

 مع ذهبنا. منهم أحد کان ترابي الحاج سماحة
 المخلصین الروادید من وهو بیته الی ابراهیم

 خاضعا امامه ابراهیم یجلس کان...المحنکین

                                                                        
 .۷۷ـ۷9، ص2سالم علی ابراهیم، ج.  1

 يف تساعدني لکي جئت! الحاج سماحة: له ویقول
 کثیرا ابراهیم یحب(. ع)الحسین خدمة طریق
مه  .ةالتأبینی واالطوار األشعار من لدیه ما کل وعل 

" زیبا" الشارع من القریب الی وأسرته ابراهیم انتقل
 تهأزق تنورت الذي شارع. اإلسالمیة الثورة قبل

 قائمال االمام حوزة وکون الربانیین العلماء بحضور
 الحسینیات وعشرات" محمدي" ومسجد العلمیة

 .الحي هذا سکان إیمان قیمة علی یدل هناك

 موالس صاحب العالم یعیش کان ابراهیم، حي في
 .جعفري محمدتقي العالمة سماحة

 ثراک یجتذب و جدا خلیقا کان الشریف العالم هذا
 .نفسه الی السکان

 و جلساته في یحضر کان و ایضا ابراهیم یحبه
 .بیته في أقیمت التي لطمیات

 لکي جعفري العالمة ولد تجعل ابراهیم جاذبیة
 .له حمیما صدیقا أصبح و کثیرا یحبه

 هذه و یراکث یحبه و العالمة من یستفید کان ابراهیم
 أنه ماب ایضا یحبه العالمة و متبادلة کانت العالقة

 .ثوري مومن شاب
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 زاره ،"المبین فتح" عملیة في ابراهیم أصیب عندما
 انک ما و ساعة أسرته ضیف کان و بیته في عالمة
 .عادة أحد حق في یفعله

 التالوکا مع مقابلته فی جعفري العالمة ابن قال
 لبیت،ا الی به أتوا و ابراهیم اصیب حینما: الخبریة

 .ابراهیم لزیارة به نذهب حتی العالمة منا طلب

 انک البیت، في العالمة حضور ابراهیم ادرك عندما
 لماذا! اذاست یا: قال و مصاب أنه بینما یقوم ان یرید

 تشرفا و اتحسن دعوني لیتکم. انفسکم أتعبتم
 .بخدمتکم

 ألنکم واجبنا من زیارتکم الیوم: العالمة اجابه
 مرة کل: اضاف ثم الطریق هذا في انفسکم بذلتم

 کيل دورنا الیوم لکن یدرس و یجیئ کان من انت
 .منکم الدروس نتلقي

! تاذاس یا التقل: حزینا قال و بشدة ابراهیم خجل
 یحت لنا ادع منکم عندنا کلما قدمیك تراب نحن
 .الوالیة جنود من نصیر

 کنت: هکذا اللقاء ذلك قصة یحکي کلیج علي االخ
 زمرت فجأة و سعیدي الله أیة الشارع من أمر

 سیارةلل سائقا االصدقاء احد رایت...لندور السیارة
 و منع قلت ابراهیم؟ لزیارة تجیئ هل: یقول کان

 .السیارة صعدت

 و خجوال اصحبت السیارة خلف شاهدت حینما
 العالمة هو السیارة خلف قاعد ألن مؤدبا سلمت

 .جعفري

 حدثیت ابراهیم بدأ ابراهیم بیت الی ذهبنا عندما
 ثیربک نتیقن! استاذ: قال و عادیة مجامالت بعد
 ایدیه وضعیة غیر ثم المعرکة ساحة في القضایا من
 ةکهذ الدنیا هذه کانت اذا: قال و کروي شکل الی

 رةکسیط العصر االمام علیها مسیطر لکان الکرة
 .علیها شاهد و مسیطر ایضا الله و أیدیي

 انيالعرف التعبیر بهذا صامتا العالمة یفکر کان
 المعجزات من ذکریاته عن یتحدث بدأ و البراهیم

 .الغیبیة االمدادات و

 محمد اسمه ابراهیم اصدقاء و جیران من أحد
 حضری کان التي االیام في: یقول کان خورشیدي

 الی نقلته جراحته، بسبب طهران في ابراهیم
: لقا ابراهیم؟ تذهب این: له قلت و زیبا الشارع
 مةالعال ذاك: قلت جعفري العالمة بیت الی اذهب
 لغلیظة؟ا الترکیة باللهجة التلفاز في یتحدث الذي

 معك؟ اجیئ ان یمکنني

 العالمة بیت الی دخلنا. بأس ال نعم،: قال
 نم عدة حوله یلتفون و یحاضر بینما جعفري

 لیها نظر و بعصاه ابراهیم الغرفة دخل. االشخاص
 هجتهبل له قال و استقبله و قام و مفاجئا العالمة

 ...تفضل تفضل! ابراهیم سالم یا: الجمیلة



 9911نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره پنجم، بهار و تابستان              

 
75 

 و الجلسة في المکان اشرف الی بابراهیم ذهب
 ماکال العالمة قال ثم له احتراما الجمیع یقومون

 الق. اصدقه لما اسمعه لم انني لو بحیث عجیبا
 يمکان اقعد و اذهب! ابراهیم یا: بااللحاف العالمة

 یحت العالمة قالها إن ما. عندك نتلمذ ان فعلینا
 کان و خجوال وجدته و ابراهیم وجه الی نظرت
! استاذ یا: قال و االخری التالمذة لدی جالسا

 !التخجلني بالله اقسمك

 قبل و الکثیرة المثابرة بعد مکانه الی العالمه رجع
 و نبهجا في االصدقاء علی اقبل الکالم یستمر ان

 أنه ابراهیم هذا: قال...ابدا انساه لن کالما قال
 !استاذي

 ثیراک العلمیة مکانته اعرف اکن لم جعفري العالمة
 نلک فقط المتلفزة محاضراته شاهدت قد کنت و

 مالیتکل الکبیر العالم و الفیلسوف هذا فهمت
 .بالسبب

 والفجر في ابراهیم استشهد حتی االیام مرت
 نهمأل  لمدة استشهاده خبر یعلنوا لم و التمهیدي

 بینت النهایة في لکن أسیر و حي أنه یزعمون کانوا
 ...مفقوداالثر أصبح أنه

 الی ابراهیم استشهاد خبر أبلغ الذي الشخص
 هاداستش خبر العالمة سمع حینما: یقول العالمة

                                                                        

 .۸2ـ۷۸، ص2سالم علی ابراهیم، ج.  1

 العالمة سمعه إن ما و کثیرا حزن جثمانه وفقدان
 یصف کان شعرا قرأ و حوله من الی نظر حتی

 :احواله

عون الذین  الله یعرفون أنهم ید 

 لسانه کل الله عرف من کل الیعلمون

 لتيا العالمة کلمات ببعض نجیئ أن ینبغي هنا
 ...ابراهیم شخصیة تناسب

 امتالك علی یقدرون الذین هم الناس اقوی
 في و االدنی هذه في شیئا الیمتلکون إن و انفسهم
 مابین مافیها و دنیا شخص یمتلك اذا المقابل

 االشخاص أضعف من ُیعتبر نفسه، الیمتلك

 1العملیة السیرة

 في رغیرشی استاذ بإدارة" ابومسلم"بالنادي التحقت
 هذا قدسمعت و المصارعة احب کنت. 1354 عام

 کانوا و جیدون مصارعون و مدربون فیه النادي
 یهتمون...و محمدي و شیرغیر استاذ أن یقولون

 دخلت...المعنویة روح و االنسانیة بالصفات کثیرا
 عرفت االولی االیام في و الریاضیة البیئة هذه الی

 ینالریاضی کباقي هناك الحمیدة اخالقه و ابراهیم
 يف اخالقه أثرت و عنه ابتعد ان استطیع ماکنت و

 .تصرفاتي جمیع
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 ةالکر  نلعب العطالت في و نهارا و لیال معا کنا
 ."خاوران"الشارع في أبي مرآب في الطائرة

 مجتهدي بحوزة التحق أن قررت و االیام مرت
. قرارال هذا علی کثیرا ابراهیم شجعني و العلمیة

 هذه في رایت و االیام تلك من عقودا اربعة مرت
 و المدربین و االصدقاء من کثیرا االعوام

 انا حالیا و الحوزة و الجامعة في االشخاص
 داخل و خارج الی للتبلیغ کثیرا سافرت. استاذهما

 اجد نا مااستطعت اآلن حتی صدقوني لکن البلد
 .ابراهیم میزات جمیع لدیه شخصا

 االیام تلك في تماما یراقبني کان و منه اصغر کنت
 .المباریات اکثر في کمدربي یحضر و

 تستمر تزال ال و ابراهیم مع تصادقنا االیام تلك في 
 هرالش في. حالیا ایضا یراقبني و الصداقة هذه

 بلق االخیرة والمرة. وساعدني مرتین حلمته االخیر
 یمابره جاء لکن شیئا افعل ان ارید کنت ایام عدة

 .سباباال  لهذه الشیئ بهذا التقم: لي قال و ناصحا

 ما لبک العملیة ابراهیم سیرة اشرح أن استطیع
 االول الموضوع: هکذا والحوزة العلماء من تعلمت

 عن نیعتزلو العرفان، اهل بعض والسلوك السیر هو
 اهل ویتجنبون والذکر التهجد ویمارس الناس
 .الله الی وصول محاوال والمادیات الدنیا

 ارةزی هو والسلوك السیر أن یعتبرون آخر بعض
 الی ویذهبون الدنیا اهل عن ویعتزلون الکبار

 ...و ومکة ومشهد کربالء

 بالعلم یشتغلون العرفان اهل من آخر وبعض
 لونیواص وهکذا الکتاب وتالیف والبحث والمطالعة

 ختلفی لکن الله الی یصلون حتی العبادة طریق
 يف الناس بین التعایش وهو معهم ابراهیم سلوك

 طعامال ویأکل الناس مع یتعاطف قد کان. المجتمع
 رباالمو روحه یلوث لم لکن الشباب خاصة معهم

 شتیب وارشادها القلوب علی التاثیر ویمارس المادیة
 کان...االطهرین بیته واهل النبي سیرة وهو الطرق
 الله رفیع حتی للغایة یحاول و الناس بین النبي

 .للناس

 ما. ابراهیم اتصال مهارات هو الثاني الموضوع
 کافة مع یتواصل أن یستطیع شخصا وجدت

 .کابراهیم االشخاص

 يعرفن وحینما االسرة في ألشقائه صدیقا کان
 ذوي کانهم واخي ابي مع تواصل ما سرعان

 .االعوام منذ العالقات

 المهن مختلف مع بالسرعة یصادق کان
 سرعةبال منه اصغر أو أکبر کانوا الذین واالشخاص

 کانوا الذین بالسهولة المتهتکین یصادق وحتی
 ذنوبهم عن ویتحدثون حینا في یعیشون

 فيو هادفة کانت العالقات تلك جمیع. متهورین
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 إرشاد وهدفه هکذا کانت تصرفاته کل الحقیقة
 ...الله الی الناس

 المرحلة في طفال االحیان بعض أشاهد کنت
 معه ثیتحد بیته امام الهوائیة بدراجته التمهیدیة

 ةأسری مشاکل لدیه کانت الطفل أن بما ابراهیم
 مابراهی معه ویتحدث له مؤتمنا ابراهیم ویعتبر

 عضب شاهدت لقد لکن مشکلته یحل حتی ساعات
 عدیم شخصا یواجه حینما ابراهیم أن االحیان

 عهم عالقته لقطع الحق، طریق في للمشي االرادة
 همفی کان الذین االشخاص مع صداقته ویستمر

 .االنسانیة من قلیل

 الیبدأ إما االرشاد مجال وجود بعدم یشعر ولو
 لمثالا سبیل علی. الیستمرها وإما رأسا بالعالقة
 وحاول بالقیم حینا في الزورخانات بعض التعتني
 ...یستمرها لم و ینجح لم لکن لتغییرها

 تائجن شاهدنا لقد الثورة ایام واقتراب االیام بمرور
 افضل تربیة في ابراهیم نجح. الصداقات هذه

 والمنحازین المتهتکین بین من الثورة انصار
 الثقافیة االیادي خیر من رفاقه جمیع واصبح

 .الحي في والثوریة

 مع عالقاته في یمارسها التي االخری ابراهیم میزة
 في ورد کما الظن حسن هي المختلفة االشخاص

 تری کونك االیمان درجات افضل أن الروایات
 الناس أقل نفسك

 کان موابراهی الحسنة میزاته علی الترکیز علیك و
 .الروایة هذه مصداق

 ذهه بسبب علیه ویعترضون شخصا یصادق ولو
 الی یتطرق ولم الحسنة میزاته طرح لقد الصداقة،

 الشخص یجعل وانما ناهیا أو آمرا رایته ما. عیوبه
 .اللسان دون بالعمل اخطائه تارکا

 اسالن دعاة کونوا: تماما الروایة هذه یطبق کان انه
 .ألسنتکم بغیر

 يالتباه: اقولها أن البد أخری قضایا ایضا هناك
 أنهم ییعن والمراهقین الشباب بین المواصفات احد

 کبروا،ی أن وبعد اآلخرین انتباه یلفتوا أن یحبون
 وربما الراقیة المهنات ذي یصبحوا أن یحبون

 .الناس من کثیر طبیعة وهذا موظفین

 هولیةللمج ویسعی اآلخرین امام التباهي یکره کان
 یدالس المرحوم له اقترح الثورة، انتصرت وعندما

 جنةالل رئیس و مربیه و صدیقه کان الذي داوودي
 .ایقبله لم لکن موظفیة مسؤولیة الریاضیة،

 في بقي وهذا الثورة قبل من المجهولیة عاشق کان
 کان انه مع مجهوال یکون أن یحب وکان ذاکرتي
 یال للوصول ابدا یحاول لم لکن معروفا مصارعا
 نهأل  عظمته سر هذا و الوطني المنتخب و البطولة

 .للشهرة یحاول لم

 زهراءال فاطمة أن سمع النه ابیها بأم اعتصم قد إنه
 دیهال لیس أن بما المعصومین بین اکثرمجهولیة
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 ولم ولهاح الکثیرة الوقایع المؤرخون یسجل ولم قبر
 .قلیال إال منها الروایات تورد

 هاعن یقول حد الی المجهول مقامها الله رفع لکن
 خلقه علی الله حجج نحن: المطهرون االئمة
 .علینا حجة فاطمة وجدتنا

 .الحکمة هو ابراهیم شخصیة عن اآلخر الموضوع
 ثیراک القرآنیة المفاهیم في الکلمة هذه تستخدم

 في ویحاول مکانته یعرف بحیث االنسان کون وأنها
 لبالعم یسمونه ما وهذا مفیدة محاولة الله طریق

 من مةالکل تعني ما بکل الحکمة وتتجلي الحکیم
 ...ابراهیم سلوك

 ترك وإنما منه جمیلة کلمات أو وصیة التجدون
 صرفاتالت من کثیرا تجدون لکن رسالتین أو رسالة

 االشخاص کثرة ویؤیدها منه والمؤثرة الحکیمة
 .به یهتدون الذین

 يف یغضب لن أنه یعني الهدوء هي االخری میزته
 آنذاك بینما نزاعا منه مارأیت و االشخاص مواجهة

 لکنه النزاع یحبون کانوا االشخاص من کثیر
 .مدروسة بصورة یتصرف

                                                                        

 .۸1ـ83، ص2سالم علی ابراهیم، ج.  1

 طریق علی ماشیا اصدقائه من احد یشاهد ولو
 هأن الی یؤدي هذا و لمدة عنه یبتعد لقد الخطأ،

 ...اخطائه یفهم

 یتصرف کان حیث العزة هي االخری ابراهیم میزة
 یتیما رعرعت بینما الدنیویة النعمات بکل یتمتع کانه
 العملب دخله یکسب أن إستطاع لکن الصعوبة في
 .لآلخرین کله أنفقه النهایة وفي السوق في

 لفرصا فقد وال متحمسا المتمیزة الفرص التجعله
 .آسفا

. ةاالسطوری الشخصیة جعلته کلها الممیزات وهذه
 هي ذاکرتي في بقیت التي ابراهیم میزة آخر

 هزلبال مقرونة کانت تصرفاته کل حیث الفکاهة
 جاذبیة في االزدیاد الی یؤدي وهذا والضحکة

 رةالک في اصدقائه یتحدي کان. وسلوکه کالمه
 ذاوه دوما مبتسما کان وایضا والمصارعة الطائرة
 .الیتعب رافقه من کل یجعل

 1الموکب

 حینا في الثقافي الوضع کان الخمسینیات بدایة في
 في انک أنه حیث للغایة مناسب غیر"زیبا"شارع في

 الجدید یلالج شباب لفسده لکن دینیا حیا السابق
 دخله الحي بها یمر التي الظروف هذه وفي
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 ارتناج کانت التي خالته بیت في وسکنوا ابراهیم
 دق الذي ابراهیم مع یختلف کان ابراهیم هذا لکن
 حبام مراهقا کان ذلك. الماضیة السنوات في رایته

 حدثیت وکان مثالي مصارع هذا لکن الطائرة للکرة
 علی اسمه ویجري الحي شباب کل عنه

 خصوش جدا حقیقي صدیق أنه: یقول احد...السنة
 خصوش المصارعة في له المنافس بطل أنه: یقول

 رجل فعیر  أن احد الیستطیع قوة من له یا: یقول أخر
 ...شخص و االرض من ابراهیم

 نأ دون الیه انجذبوا الشباب جمیع أن صدقوني
 یرافقه الزورخانة، الی یذهب کان وعندما یفهموا

 ابراهیم شخصیة أن أقسم. الشباب من جمع
 .ممستقی صراط الی الضالین من کثیر أرشدت

 کانوا الذین الشباب من عدة أن أشاهد قد کنت
 یهمماض ترکوا الخمر، ویشربون الذنوب یرتکبون

 في الحدیثة االسوة هذه واتبعوا ابراهیم أجل من
 .حیاتهم

 مهاس آنذاك حینا في کانوا الذین الشباب من احد
 لیقاخ وکان بکالوریوس شهادة حائز مسکر عبدالله

 حمیم وصدیق ایران شاه معارضي من ویعد جدا
 رةالطائ الکرة نلعب کنا االیام من یوما. البراهیم

! دقاءاص: ویقول ویسلم یأتي بعبدالله واذا جمیعا
 دفناه ولیس الحي لشباب الموکب نؤسس أن نرید

 نامکا نریدها بل فقط القرآن وقرائة النعي مجرد

 عضب مع  نلتقي حیث االصدقاء بین للتفقد
 وفق ااسبوعی نجتمع وکنا جمیعا اتفقنا. اسبوعیا

 محفوفا کان الموکب إن. مسکر عبدالله مقترح
 نفس قرآنال بتعلیم بدأ. التعلمونها التي بالبرکات
 تلك بابش من وکثیر أنا القرآن قرائة وتعلمنا عبدالله

 فسیرت عن بالمحاضرة بدأ ثم الهیئة هذه في الدورة
 ثقافة کثرا  کان أنه حیث لنا الیومیة القضایا و القرآن

 .الجمیع الی بالنسبة

 کانوا لو دح الی للموکب متحمسین کانوا الشباب إن
 بالموک جلسات في لحضروا المدینة اقصی في

 الملتزمین من کان ایضا وابراهیم التأخیر دون
 بةرغ اکثر الشباب یجعل وهذا الموکب بجلسات

 هذا یمهد الثورة، ایام في أتذکر. جلساتها بحضور
 الخمیني واالمام الثورة معرفة مجال الموکب
 .االصدقاء لجمیع

 الحرب و الجهاد ایام وبدأت الثورة انتصرت
 االشخاص من کثیرا ووجدت دققت لقد. المفروضة

 يمرافق الحادة، المشاکل من یعانون کانوا الذین
 ادهمارش الی احد الیرجو بینما المعرکة في ابراهیم

 اتغیراتهم أشاهد قد کنت إنني. منهم وأستشهدا
 الجنة؟ اهل من هما هل: تسائلت لکن المعنویة

 هناك؟ وضعهما کیف

 رفیعة انةمک ذوي اللیلة تلك نفس الرؤیا في رأیتهما
 .للغایة
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 نم أنهما تیقنت وبالتالي الجنة اهل ذمرة وفي
 اجازة لک وفي االیام مرت. تعالی و تبارك الله مقربي

ه اال  ابراهیم یرجع کان ر کان أن   تماعاج بحضوره ینو 
 أشتاق وکنت لالجازة رجع قد حلمته مرة. الرفاق

 ال: سائالمت قلقا بیته الي ذهبت صباحا. کثیرا الیه
 !فقط؟ نوم أجل من الناس مزاحمة یمکن

 دح الی وفرحت الباب امام ابراهیم ظهر دقائق بعد
 أین من :فسئلني البعض بعضنا عانقنا. الیوصف

 الی یهدي القلب: قلت جئت؟ أنني فهمت
. مکاحل لالجازة تجیئ کلما حد الی أحبك...القلب

 کل بداا ننسی لم لکن قصیرة کانت الفرصة أن مع
. طائرةال الکرة نلعب و نهارا و لیال معا کنا التي ایام
 .نضحك و ذکریاتها نستعرض کنا

 لیا متجها کان التي مرة آخر رأیته قد أنني أتذکر
 لك لیس ذاهب، أنا: خاصة بصورة لي قائال المعرکة

 حول ناوتحدث لقائنا آخر بأنه متاکدا کان معي؟ شیئ
 ثم اهیمابر  فتوقف ایضا الجمیلة الطائرة الکرة أیام
 حتی هناك والشبکة الکرة أهیئ إنني: قال

 ...ذهب و قالها...تصلون

                                                                        

، 2آبی، سالم علی ابراهیم، جالسید کمال سادات شکر .  1

 .۸۸ـ۸۳ص

 إلنشاد العالمین رب ووفقني السنوات مضت
 دتأنش لکنني المختلفة الموضوعات عن االشعار

 :وسیرته ابراهیم عن شعري أول

 في یثح متواضع رباني بزقاقنا یمر ألن دارنا تنورت
 هادي إنه. والطیر الکمال حب یوجد خطوته کل

 الله نم کالم أنه یبدو ونقاوة نزاهة من له ویا العشق
 لیع کضوء اآلیة هذه بآیاته الفؤاد تنورت حینما

 لیا وعطشان لقائه باحث هو وإنما الهدایة مصباح
 اکثرعطشا ألنه ویرتوي یتجرع أن الیمکن حد

 ...الله الي وحاجة

 1اکرام السادة

ن بي من الرادودیإن أکنا نعیش في حارة واحدة. لقد 
 دیقصابو ابراهیم کان ، حسینمشهدی  القدیمین.

 مدة طویلة.منذ  نابیأ

خي و أ أصدقاءصغر من أ لمرحوما ،ابراهیم ااخإن  
فنا.بدائة  هن. هذیمالزم التزال  تعر 

، تنالي بیإقد جاء ابراهیم کان حد االیام التي أفي 
ل ید ابي.  انحنی ه إ من تصرفه. عجبُت لقد و قب  ن 

فه اهل کان یعر لقد قویا.  ریاضیا و مصارعاا  کان بطالا 
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 والد السیدةأالسادة من  إنکم»الحارة کلهم. قال: 
  «.یجب علینا اکرامکم، فاطمة الزهراء

بي یوماا أ هل . قالتبادلنا الزیارات کثیرا شیئا فشیئا
  «.اذهب بولدي الي الزورخانة»

سن حاج ح بي في اللیل الی زورخانةأذهبنا مع لقد 
احد الریاضیین ذاك  صرت. حسب وصیة إبراهیم

 ذلک. بعد الجو المعنوي

انه کان متواضعا أمامی إلی حد ٍ الله لقد شهد
 ُلنی.ُیخج

ما کنت أرید أن أقوم کان یقول  لنبی اصلوا علي  »کل 
د إال بع لبةو کانت ال تدخل الُح  «لصحة السادة 

 .دخولی

 لجد السادة صلو هدیةا »بصوت عال ٍ  المرشد یقول
 .نبدأ الریاضة ثم  « علی محمد و آل محمد

انت تؤثر کلقد افتخر بسیادتي.  جعلتنی هافعالإن  
الحسنة علي  و علی کثیر من اعماله و اخالقه 

م حول الکال یجریکانو یحبونه.  . الکلالریاضیین
 . معنویته البطولیة في کل مکان

یحمل کان شخٌص فی الزورخانه باسم عباس. 
عطي ی ولمرحوم طیب حاج رضایي ل العلم فی موکب

 ة.الریاضیین المنشف

براهیم. هذا العجوز کان قد رأی إل اکرامه  یا لها من
یقول  و رغم هذان االبطال في طهران کثیر م
 منقطع النظیر. إبراهیم

لم یکن یأذن لی أن أدفع نقداا أینما نروح. یقول 
 «.شرٌف لنادمة السادة خ»

حتي فازت الثورة االسالمیة وبدأت  کنا معاا لقد 
رات في فت. الحرب المفروضة و أنه لم أعد أراه کثیراا 

ب کان اإلجازه عندما کان یرجع من جبهة الحر 
.د مشغوال  وماا

ا و نس. جل«الفتح»رأیته في لیلة في اللجنة لقد 
 
َ
ورة و قا بالنسبة الی مستقبل الثلِ تحدثنا معا. کان ق

 الدولة

بأنه نما فی القضایا  . شعرُت معجبةآراؤه کانت إن  
 .اإلجتماعیة والسیاسیة

 م أکنل نیلکن، أنني کنت في الحرس الثورويرغم 
 .السیاسیة بقدرهالمسائل  عا منمتضل  

کان یقوم بتحلیل قضایا و مشاکل الثورة لقد 
ید أن ُیبمن أجل قلق ولقد یاالسالمیة بأحسنها. 

 .عداء معنویات الثوروي للشعباأل 

ن ن بیقی الولي الفقیه وحده. وکامن أجل أیقلق لقد 
یحزن من أعمال بعض الثورویین و األعمال 

 .اإلفراطیة
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ن العدو یجتهد أ إن  »ل کان یقو  هر بالضبط أن  أتذک  
ر فکرة الشعب حول أهم قضایا حتی ال   الونبیُیَغی 

 .«الثورة من الداخلحینذاک تنهزم الدوله.  یال

بدائة الحرب شارکنا معا جلسة العزاء في لیلة  فی
فی منتصف الطریق من شهر رمضان المبارك.  23

  .رأینا األطفال مشغولین بکرة القدم

ه بفائق اإلحترام. و بعد أن ُو قوا علیه و لَ سلم   کلهم
وه قال لي یف کالیهم نظر اسید حبیبی ال:»ُیَخل 

و   .رأس مال اإلسالم و الثورةإنهم ؟! اتله 

همتناسب کرة القدم في لیلة القدر؟ هل مال  رأس إن 
في هذه  اعلیهم أن یلعبو الینبغی اإلسالم والثورة، 

 « .!علیهم أن یفهموا ماذا یفعلون، اللیلة المبارکة

 ربع سنوات منأمضی »استمر الکالم بالحزن: ثم
ي الشباب جیداا بعُد.  الثورة و نحن لم نستطع أن نرب 

أخاف من أن یأتي یوم ال یبقی فیه من االسالم لقد
اجعل عاقبة أمورنا  الله إال اسماا »ثم قال:« و الثورة

 «.خیراا 

سنت جراحته و أراد أن یرجع إلی  بعد مدة تح 
 نور وجهه بالنسبة إلی الماضی.لقداشتد  الجبهة، 
إبراهیم السمح الله إن تستشهد کلنا :»قلت له 

 «.نصیر یتیماا 

                                                                        

 .11ـ89، ص2مرتضی بارسیان، سالم علی ابراهیم، ج.  1

ی ل علما هذا الکالم؟ توک  »قال: ثمملیحا  ابتسم
مة سیدة فاطأنت ابن :»ثم قال.« الله، الکل یذهب
ه أقسم الل، أنت وجیٌه عنداللهو  سالم الله علیها

ثورته.  میني ونصر اإلمام الخحتی یالشهیدة  بأمکم
 «مهما تستطیعو أنت أیضا اجتهد لهذه الثورة 

نهایة تلك السنة انتشر خبر شهادته. ال أنا  فی
.بنفسي فقط بل کل األصدقا صرنا  ي السنة ف أیتاماا

َلت الزورخانة أیضا. حاج حسن کان مالقاد ة ُعطِّ
 «.ال یحلو هنا الریاضة دون ابراهیم:»یقول

 1ذوی المنادیل الحمراء

فُت بإبراهیم في النشاطات الثورویة، في حرم تع ر 
السید عبدالعظیم الحسني. إن في لیلة جمعة لقد 
د  . و بعد التفق  م علی  اجتنا الناریة و سل  کنا نرکن در 

 سألنی عن حارتنا. 

لقد قلت بیتنا قریب من ساحة خراسان، شارع 
شاهین، لقد أقبل علی الفور و مد  یدیه و قال: إذن 

ا نعیش قریٌب من ساحة نسکن في ح ارة واحدة. إنن 
 .خراسان أیضا

لقدکنا نرابط دائما من بعُد. کانت مصادقتنا بهذه 
السهولة. لقد عزمت بعد مدة مع أحد أصدقائي إلی 
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فوضیات کردستان. ألتحقت هناك في مدینة باوه 
 .بقوات أصغر وصالي

ِبَل 
َ
لقدکنت أصغر أعضاء فریقهم. وصالي ق

ننا کنا نسکن في حارة واحده. التحاقي بفریق أل 
نی رغم صغر سنی) سنة( کنت  16کان قد سمع أن 

. ولهذا  مسجونا سیاسیا في سجن النظام الَمِلکي 
ِبَل عضویتي في العصابة

َ
 .ق

لقدکان اصغر وصالي من المسجونین الساسیین 
قبل الثورة. حتی سمعت ُحِکَم علیه بإعدام. لکن 

قد ذهب مع زوجته أراد الله بأن الیموت. اصغر کان 
 .إلی کردستان للنشاطات األمنیة

ما إن ابتدأت الحرب في باوه حضر فی المعرکة 
سریعا. لقد کان هناک ذروة المظلومیة والمهارة 

 .لألصغر وقواته

عه. إنه إ ن في أحد اللیالي لقدجاء بقماش و قط 
ی عصابته   «.دستمال سرخ ها»سم 

رنا حمرته بدم سیدالشهداء تُ :»یقوللقد کان  ذک 
 نااستعدادعلیه السالم و من جهة أخری أننا نعلن 

 «.لَلستشهاد

کثراما عصابتهم فکانوا ستین نفرا   .علی األ
منهم أکثر من خمسین نفرا في تلك  ااستشهدو لقد

 .کثرحیاا علی األ السنه و بقي التقدیر عشر نفرات 

انتهت الصراعات في باوه بنداء االمام لقد
انت کلقد ف للقوات. التواجد المکث   الخمیني)ره( و

 .مهمتنا األخری في مدینة مهاباد

 .رأیت إبراهیم في حرس الثورة هناك صدفةا لقد
 ه انطلق إلی کردستان بعدکنت أعلم أنه معلم لکن  

 .نداء اإلمام الخمیني)ره( أیضا

دت أحواله، جاء اصغر حین لقد  أقبلت إلیه و تفق 
 ه،واحتضن ذاك أیضاا 

أدري أنه یعرفه أیضا، کأن  صدیقان قدیمان  لم أکن
إلی  اقترح علیه أن ینضم  لقد . التقیاقد 

قبل اقتراحه. و إنه  دستمال سرخ ها، و»عصابة
 .خرجنا مع قوات أصغر من المعسکرلقد

کراد قد أحدث  لقد اشتهر أن الدعاة اإلنفصالیة لأل
ائلة عالُمنتمین إلی  ا نواجه أکثرنالفوضی. ولکن ههذ

. واغتنمو الفرصة لم و بهلوي یکن أحدهم کردي 
النشاطات العسکریة  امن أجل أن یبدأو 

 ضدالجمهوریة اإلسالمیة.

بالحرب األهلیة و فیه لنا تغشااألیام التي إن 
. یصعب علي  ذکرها حقاا   .العصابات کانت صعبة جداا

ا کنعلی سبیل المثال في اللحظات اللتي 
ُیرمی علینا من جمیع  في بیت ٍ و کان محاصرین

، نزید معنویةا عند لقد الجهات و  ا نرتعش خوفاا کن 
مشاهدة بطولة أصغر و إبراهیم و باقي القوات 

 .الخامالت الذکر
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جاهد إبراهیم معهم حتی استتب  األمن في لقد
حت ، و بعد مدة قصیرة، افتتتقریبا مناطق کردستان

 .الحرب المفروضة

کان إبراهیم في طهران یوم ابتداء الحرب، لکنه لقد 
و من هنا إلی سربل سریعا کرمانشاه  حضر فی

 .ذهاب بعد أن بلغه الخبر دون تأخیر

 في« اسرخ ه دستمال»کنت في معسکرإننی 
انصرفنا إلی سربل ذهاب و معسکر أبوذر لقد مهاباد،

 .حثیثا

إلی سربل ذهاب في یوم الثاني من شهر  وصلنالقد 
سمعنا من القواد أن  مدینة قصر و 1359سنة  مهر

العدو  سیصل مع بضع ألویة إن  شیرین سقطت و
 .ساعات بعدمدرعة و مشاة إلی سربل ذهاب 

، ضد نظامنا اإلسالمي فتوحةالحرب الم بتدأتلقدا
 ماذا یحدث غدا! لم یکن یعرف أحٌد 

 1األذان

ما إن دخلت عصابة دستمال سرخ هافي سربل 
إن نا وجه إبراهیم الجمیل و الساطع. زر ذهاب، 

دم إلیه و  ه إلی صدرهأصغر تق  و  ضم 
 «ماالخبر؟متی جئت هنا؟.»سأله:

                                                                        

 .14ـ92، ص2مرتضی بارسیان، سالم علی ابراهیم، ج.  1

ن األصدقاء م بعضجئنا هنا مع »إبراهیم أجابه: إن 
ه حول المدینة.  «طهران، ثم تفو 

لی عقیادة القوات الموجودة في المدینة  لقد وضعوا
استحضر  إنهو  قواته قلة عدد رغم أصغر عاتق 

قریبا تخمسین نفر من قوات البیشمرکه الکردیة 
 «دستمال سرخ ها.»إضافة إلی قوات 

الخبر  حتی بلغ لم یکن ینتهي انتظام القوات بعُد 
الکتائب المشاة  بعضبأن سیصل لواء مدرعة و 

 للعراق إلی سربل ذهاب.

سقوط سربل ذهاب یعني سقوط معسکر أبوذر إن 
اذن کان حفظ هذه المنطقة أمراا إو کرمانشاه،   .هام 

أصغر أقر  قواته علی المناطق اإلستراتیجیة إن 
ستان، التي اکتسبتها في کرد تهتجرب حسبحثیثاا و 

ابات العدو لیقربوا إلی المدینة. رَك تَ   الدب 

قلیلة تادنا الهاجمنا بأمره بتلك األسلحة و ِع لقد ثم 
 .فجأة

یرمي  إنه وأبدا س لن أنسی إبراهیم في أحد المتاری
 .بالبندقیة قاذفة للقنابل مستمراا 

ُاضُطر  الجیش العراقي إلي التراجع، بسبب لقد 
الملحمة التي صنعها المقاتلون في سربل ذهاب. 
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لکن  العدو کان یقصف مدفعیُته المدینة و نقاطنا 
 .اإلستراتیجیة

ي  رغم خوف أکثر المقاتلین إبراهیم کان یقو 
 .معنویاتنا

نه إو !« أذهب إلی السطح»لي عند الزوال: قاللقد
قام علی سطح بیت في مدخل المدینة، لم یکن 
بعیداا عن العدو. ثم أخذ بمکبرالصوت الیدویة ُتشبُه 

لیین و  ن  دأببمکبرالصوت للفاکهیین المتجو  یؤذ 
 .بصوت ٍ عال ٍ 

ی  ر کثأ صوته العالي في المنطقة و کان لقد دو 
 .تأثیره علی قواتنا

. صوته إن  ن ه إنالملکوتي کان یزید قلوبنا قوةا یؤذ 
 .متی و أینما کان بالطبع

 أحسنت،» ُیرفع صوت أذانه یقول أصغر ماکل
 .«أحسنت أفضل معنویة هذا للقوات

ت حدة قصف مدفعیة العدو لقد  وم الی ذلكاشتد 
ت ! ال إبراهیم»بسبب صوته. و البعض یعترض:

یستمر في اذانه بکل  لکنه« حین هذه األعمال
 .صالبته

ر بید المضادین  ما کنا محاصرینأنه حین أتذک 
. للنظام في کردستان عمل هذا  الفعل أیضاا

 رمی إلینا من جمیع الجهات ویُ  عندمابالضبط 
ق إبراهیم الجدار ولقد مراهق کمثلي  رتعشی  تسل 

. ن بصوت عال ٍ  أخذ مکبرالصوت الیدویة و أذ 

ها من سکینة ٍ نزلها هذا األذان یا ل عرفون،ت الأنکم 
إنهم دهش من أذانه. ان . حتی العدواتعلی القو 

 یزعمون أننا ضعفنا و نستسلم لهم قریباا لکن هذا
ف حدة ا لصوت الذي ُرفع أمامهم بالضبط خف 

 هجومهم.

سربل ذهاب ففي ذلك الیوم لقد کان العدو  أما
المرتفعات المشرفة و هاجَمنا من جمیع الجهات و 

 قالمدینة کانت تحت تصرفه ، و بهذا التفو  علی 
 دقیقا.یقذف المدینة 

هذه الظروف علی مرتفع و  في کان یقوم إبراهیمإن 
ن في کل وقت ٍ نفسه.  تد شتحدة قذف العدو إن یؤذ 

. الأدري عن ماذا یرعب؟تدویة مع   أذانه دائماا

کُر تأ  اتلقو ا بعضیوماا جلسنا عند أصغر وصالي و  ذ 
ن في کل  سأله شخصلقدو  معترضاا علی أنه یؤذ 

 مع و أمام العدو  ما کنا محاصرینظرف ٍ حتی حین
. صوت عال ٍ   أیضاا

هم  هذاإن  السؤال خطر ببال کثیر من االأفراد و لعل 
 لم یتجاسروا علی بیانه، ثم الکل انتظر جوابه.

 تفکر لحظةا و لم یجب أکثر من جمل ٍ و إبراهیمإن 
 الکل وصل إلی جوابه.
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أما حوصراإلمام الحسین علیه السالم :»قالإنه 
؟. ی أمام العدو  دقیقاا ن و صل   «في کربال؟فلماذا أذ 

 االثناننحارب العدو لهاذان إننا :»مکث و قال ثم
 «األذان والصالة.

 1هؤالء األربعة

یعتقد العدید من المقاتلون أن  أیام الحرب بعد خروج 
ل إلی الدفاع المقدس و  د قلالرئس بني صدر تحو 

األهمیة إلی مسائل  وردت المفاهیم المعنویة و
ني  اع عتقد أننا شعرنا بالدفأالدینیة الجبهَة. لکن 

 المقدس بوجود إبراهیم في جبهة سربل ذهاب و
ا ُیتاح له الفرصة یقوم  األیام االبتدائیة للحرب. کلم 

 .اتبالنعي و ینشر األمور المعنویة بین القو 

في األیام األولی تقام جلسة القواد في البیت الذي 
ها ها أصغر یمشارکإن  و« سرخ ها ِلدستمال»کان 

وصالي، علي تیموري )معاون أصغر(، إبراهیم 
. هادي و  الطیار شیرودي غالباا

ل کإن تنتهي الجلسة ینعی إبراهیم و  عندما و
 یجتمع و یستمتع من صوته الملکوتي. اتالقو 

إلی معسکر أبوذر بأمر  ذهبُت لقد  أحد األیام في
إلی الطیار شیرودي حول أن  أصغر ، أعطیت رسالةا 

ک  :»قال أنهیحضر في سربل ذهاب للجلسه و  د أن أ

                                                                        

 .98ـ95، ص2مرتضی بارسیان، سالم علی ابراهیم، ج.  1

علی :» قلت .«یحضر صدیقنا سید إبراهیم حتماا 
. ، إنهعیني  «یحضر أیضاا

بشکل  اترت معنویته علی القو األیام ، أث   مضتلقد 
شاهدنا ذروة معنویته في معاملة العدو، .لقد عجیب ٍ 

کان مثالا أعلی  کان یعامل األسری بطریق ٍ إنه 
 .اتللقو 

أربع نفرات في أیام األولی في  أننا أسرنار ذک  تأ
بدائة  في . استقررنا في بیت ٍ «موش کوره» مرتفعات
جئنا بهم إلی البیت مع إبراهیم حتی لقدالمدینة.

 ة أیام.ننقلهم إلی معسکر أبوذر بعد بضع

قد لباب ٍ حدیدي  في طرف الفناء، ب غرفةا  کانتلقد 
 اقترح االصدقاء أن ننقلهم إلی هناك و ُنقفل بابه.

 «هؤالء ضیوفنا.:»االقتراح و قال إبراهیمرفض 

ماذا تقول یا ابراهیم؟ هؤالء األسراء و من :»قلت
 «الممکن فرارهم!

ه ن إن نعاملهم صحیحاا الیفعلوا، ال:»قال ولکن   تیق 
هم و جاء بهم إلی داخل البیت،  ، ثم حل  ُغلَّ قد لشیئاا

بة. کانت  بالخبز و ُفِرشت المائدة و جئُت  المعل 
 . بات قلیالا صف أکلنا ن المقاتلین کلَّ  إنناالمعل 
بة بتقسیمه بة لکن أعطینا لکل أسیر ٍ معل  ، المعل 

بَطَرف  عمالاألسراء ینظر إلی هذه األ إن کاملة. 
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هم لک، أن ُیسَجنوابجری من المقرر  . و رأوا ما نیالع ن 
 م نفَس نعطیه إننااآلن في جانبنا بأفضل الظروف. و 

 ما نأکل بل أفضل منه.

ل الحمام»یومان:مضی  بعد قال لي إبراهیم و  «شغ 
لت السخ   إنی زت الحمام و شغ  أ أربإنه انة و جه  ع هی 

إلی الحمام  األسراء أطقم مالبس داخلیة و أرسل
فوا و في العصر ذهب إلی معسکر . فرداا فرداا لیتنظ 

 أبوذر.

هم یبکون و  حینئذ ٍ جاءت سیارةٌ  لنقل األسراء لکن 
.  الیذهبون و ینادون إسم إبراهیم دائماا

سلکي و رجع إبراهیم.  اتصلُت لقد  ون العإن بال  راقی 
عه و صافحه و عانقه،  وا کانوا یلتمسون أن یبقلقد ود 

 یأذننا.لم یکن لکن  الدستور عنده و 

قوا إلیلقد األسراء رکبوا و سارت السیارة. إن    حد 
هم لم یکن یریدون االبت، إبراهیم بضع دقائق عاد کأن 

 عنه.

اهی لن یتبو  یفعل کل هذه األعمال مخلصاا لله إنه
.  و لم یکن مراعیاا و ثنائي  الوجه أبداا

ر رأیهم حول الجمهوری   ه غی  ة ال أشك في أن 
ة ثالثة. الأدری أین الیام األ طوال تلك  اإلسالمی 

 ي أتیقن لم تعد یعادوننا.ن  أولئك اآلن لکن

*** 

 خصاا لم أَر ش نیمن الشهداء لکن عشت مع کثیر ٍ  إن ی
. رأیت أشخاصا یشبهونه في بعض  ُیشبُهه إال قلیالا

ني لم أَر شخصاا جامعا کمثله.  األخالق لکن 

ین األسراء العراقی یحت محبته الجمیع تشمل ،إن  
بعض المقاتلین الذین جاءوا من النقاط النائیة إلی و 

 .خاصة الجبهة

ا فقطإن    . إنههذا العشق والمحبة لم یکن ظاهری 
. یَ یخدم اآلخرین مُ   صعب علیه أن یری األحَد غَرماا

.  یتأذی جداا

ه  الیقبل المسئولیة والقیادة، ربما أحد العلل أن  إن 
م في  من المحتمل ة أن ال یصم  زمن المسئولی 

لهذا کان یقول دائماا إن  صحیحاا و ُیزعج اآلخرین و
 مسئولیةا نبقی إلی جانبه بجمیع الطاقة. أحٌد قبل 

کان قلبه الرئوف یحن  إلی ، لقد والنقطة األخری
. ی حیواناا  الحیوانات أیضاا والیتحمل أن یتأذ 

معه من جیالن ذهب أن نفی یوم ٍ کان من المقرر 
لقد إلی طهران،  کب إلی کرمانشاه و من هنا غر 

 رکبنا حافلة صغیرة و سرنا إلی کرمانشاه.

ما إن خرجت السیارة من المدینة کبح السائق و 
وقف تلقد ، یءالسیارَة أصابها ش صوت. کأن  ارتفع 

ن إبراهیم شاهد مإن  السائق لحظة واستمر  السیر. 
یارة سالزجاج و فهم أن  التوقف کان بسبب تصادم ال

.  کلباا
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ه و ت أصیبذلك الکلب  رأیت أیضا أن  ِرجل إن ی وج 
. قال إبراهیم  إلی جانب الطریق عرجاا

قال .« توقف لنری ماذا َحدث:»للسائق
 «لیس بشیئ کان کلباا فقط.:»السائق

توقف، أرید »مرة أخری بصوت ٍ أعلی: قال إبراهیم
 «أن أنزل.

لنا، زنفرین ثم ن توقفت السیارة و أعطاه أجرلقد 
ی قادراا عل المسکینذهبنا إلی الکلب، لم یکن 

 التحرك.

م إبراهیم و عاینه قلیالا ثم أخذ عوداا مع تقد  لقد 
لقَي فی طرف الطریق و 

ُ
قطعة کیس ٍ بالستیکي  أ

ر الِرجَل. مل   خص الکالم أن  الکلب لم ُیحَرم من جب 
 رأفته أیضاا.

ین الذي یشاهدنا متقد   ین القروی   نم أحد الکردی 
ق إلی عمله،  ه و أعجبه تصرفاتلقد البعید. لقد حد 

 .هشکر 

ه انتب:»و قال له نقودإبراهیم أعطاه قدراا من الإن  
. احضرو إن استطعت  علیه  «له قطعة عظم ٍ

رکبنا بعد ساعة حافلة صغیرة أخری مع إبراهیم، 
ذو  تصرفاته. کان حولالطریق منتصف ر في أتفک  

ر سفره لقد شخصیة عجیبة،  من أجل کلب ٍ و أخ 
 هکذا. ألقی نفسه الصعوبةَ 

سمعت بعد مدة روایة عن النبي صلی الله علیه لقد 
ْمرأة ٍ ُغِفَر ال»و آله حول المحبة إلی الحیوانات تقول:

ْت بکلب ٍ علی رأِس َرکِ   ْقُتُلهُ یَ کاَد  ْلَهُث یَ  ی  ُموِمَسة ٍ مرَّ
ها فأْوَثَقْتُه بِخماِرها فنَ   َلُه َزَعْت الَعَطُش، فَنَزَعْت ُخفَّ

 «ِمن الماِء ، فُغِفَر َلها بذلَک 
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 آیت الله بهجت )ره( قم شناختنامه مدرسه علمیهمعرفی 
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