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سخن نخست

امیرحسنرفیعی*

العاده ویکموسرعتفوق بیست ارتباطیقرن امکاناتگسترده به توجه با امروزی، زندگی در
ارتباطاتوتبادلمحتوادرفضاهایمجازیومشابهآن،امربرنویسندگانوفعاالنپژوهشیبیشاز
پیشسختمیشود.ورسالتنشریههاییچونسخنجامعهراسختودشوارترمیکندکهبتواندبا
محتوایقابلفهمودرعینحال،دقیقوژرف،مخاطبانامروزیراجلبوجوامعاسالمیرااقناع

علمینماید.
در خصوصًا زمان، فکری نیازهای با شناختی و معرفتی پیشرفتهای تناسب و اندیشه بالندگی
عرصههایمعارفاسالمیودینیازنشانههاوشاخصهایحیاتاجتماعیودینیجامعهواندیشمندان
دینیاست.اندیشمنداندینی،فقیهانمسلمانوفالسفهاسالمیبهویژهدانشپژوهانحوزههایعلمیه
پیوستهدرامتداداینحیاتطیبهازهیچکوششیفروگذارنکردهاندکهبرگههایزرینزندگانیوآثار
اینبزرگانبرتارکتاریخمیدرخشدوخودبهترینگواهبرچگونگیفعالیتحوزههایعلمیهبودهاست.
دراینمیان،جامعهعلمیهامیرالمؤمنینبادرنظرگرفتنشرایطزمانکنونیوباپیگیریاهداف
خوددرراستایتربیتعلمیطالبیآگاهبهمقتضیاتزمانوعالمبهاصولومبانیاعتقادیدینو
متخلقبهاخالقکریمهوپاسخگودرعرصههایمختلفدینیواجتماعی،بااستفادهازمقاالتطالب
پژوهشگراینمجموعه،درضمنتمریننویسندگیوتقویتاعتمادبهنفسطالبجوانکشورکهاز

* سردبیر
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سخن جامعه / 
رهنمونهایرهبریعزیزاست،بهحدوسعوقدرتعلمیخود،نیازمخاطباندرزمینههایگوناگون

رافراهممینماید.
اینمجموعهوفصلنامهخودرامبرایازنقصوکاستیندانستهوامیدآنکهپیشنهادها،انتقادها،

وهمراهیمخاطبانحقییقتجوودلسوزبهشکوفاییورشدروزافزون»سخن جامعه« بیانجامد.



 اخالق قرآنی در گفتار و رفتار امام خمینی

احمدشورچه*

چکیده 
درمیانبشریتافرادیهستندکهمنشأاثربردایرهایبزرگترازمحیطاطرافخودهستند،بهگونهایکهتاریخرامتحول

کردهوطرحینوبرمیاندازندوعدهایرامقهورخودساختهوبرابدانویاقلبهایآنانحکومتمیکنند؛

یکیازاینمردانبزرگتاریخامامخمینیروحیفداهمیباشد،امامیکهمکملوراشدطریقبهسمتسعادتگشتو

عدهکثیریرابهاینراهخواندهودستیاریبهسمتایشاندرازنمود،بهراستیوجهتمایزاینشخصیتبامردمدیگرچه

بودکهاوامامگشتودیگرانمأموم؟اوازکدامینمنبعارتزاقمینمودکهتأمینکنندهرزقمعنویکثیریازمردمگشت؟

مادراینمقالهابتدابهتبیینمطلقچگونگینفسوهیئتنفسانیانسانومسائلمربوطبهآنپرداختهوسپسانواع

مکاتبدراینزمینهرابررسیکردهوتوضیحاتیراجعبهمکتبقرآنبیانداشتهوسپسبهتبیینبعضینمونههایدراین

زمینه)اخالص،تواضع،عطوفت،صبروتوکل(وتطبیقشخصیتحضرتامامباآنهاپرداختهودراینراهازمکتوباتوبیانات

ایشاندرتألیفاتشاناستمدادجستیم.سعیبراینبودکهبرایهرموضوع،شاهدمثالیازسیرهایشانبیانکنیم،تاروشن

سازیمکهقدرتجاذبهواالیامامدلهاازاینمنبععظیمنشأتگرفتهاست.وتجلیگاهفرامینقرآنمبینبودهومصداق

انسانمتخلقبهاخالققرآنیمیباشد.

الزمبهذکراستکهروشاجرایاینپژوهشبهصورتکتابخانهایبودهاست.

کلید واژه 
 اخالق، قرآن، امام خمینی، گفتار، رفتار؛ 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه 

دراینمقالهابتدابهشرحمعنایخلقواخالقدرلغتواصطالحمکاتبمختلفپرداختهوسپس
باالهامگرفتنازتقریراتومکتوباتآنحضرتوهمچنینازکالمواظهاراتدوستانوآشنایان
باشخصیتحضرت، آنها تطبیق و بزرگان ازکالم موضوع با مربوط مطالب یکسری و ایشان
جوابیبرایسواالتباالبیابیموقدریازابهاماتراکاستهوبامبانیاخالقیورفتاریایشانآشنا
کهشکل است مکتب این در تنها برجستهای و آرمانی چنینشخصیت که سازیم روشن و شویم.
میگیردواخالقورفتارویشهرههرشهرشود،مکتبیکهسرآمدتمامایدئولوژیهاوجهانبینیها

است،مکتبقرآنوعترتاست.
همان میتوان را اینشخصیت در تفکرات و تحقیقات این آغازین نقطه و سواالت این جرقه
به را همه که دانست سوزشان باطل آتشین شعلههای اولین و تاریخیشان ستیز ظلم قیام ابتدای
اعجابکشاندهوانگشتحیرتبردهانهانهاد.اگرچهآغازانتشارمقاالتدراینزمینهرامیتوان

ازسال1372دانست.
اگرچهنوشتنازبزرگمردانتاریخقلمیبهبلندایهمتشانمیطلبد،وقلمشکستهچونمنی
رانشایدکهراجعبهآنبزرگوارلببگشاید.»ربناالتؤاخذنااننسینااواخطأنا...واعفعناواغفر

لناوارحمنا«)بقره/286(.

ُخلق، هیئت ثابت نفسانی
عالمهطباطبایی)رضواناهللعلیه(میفرماید:»کلمهیُخلقبهمعنایملکهنفسانیاستکهافعال
بدنی،مطابقاقتضایآنملکهبهآسانیازآدمیسرمیزند،حالچهاینکهآنملکهازفضائلباشد،
مانند؛عفتوشجاعتوامثالآنوچهازرذائلباشد،مانند؛حرصوجبنوامثالآن«)طباطبایی،

1374،ص618(.
عالمهشبردرکتابخودچنینمیفرماید:»خلق«باضمخاءعبارتاز:صورتباطنیانسان،همان
طورکهخلقبافتحخاءعبارتاستازصورتظاهریانسان؛مثاًل»فالنیُخلقوَخلقنیکوییدارد«

یعنیهمظاهروهمباطنوینیکواست،وبرایهرکدامهیئتوصورتیاستزشتیازیبا.
پسخلق،»هیئتیاستپابرجادرنفسآدمی،کهازآنافعالانسانبدوناندیشهوفکر،درعین
آسانیصادرمیگردد«اگرازآنافعالینیکووموردپسند»شرعوعقل«صادرگردد»خلقنیکو«،واگر

ازآنافعالیزشتوناپسندانجامگیرد»خلقبد«گفتهمیشود.
درتعریفخلق،پابرجاییآنشرطشد؛زیراکهبهانسانیکهبهندرتوبنابهنیازویاحالتی
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انفاقمیکند،گفتهنمیشود:»خلقشسخاوتمندیاست«؛چوناینشکلو عارضیمالخویشرا
صورتدرنفساوثابتوپابرجانیست)یعنیحالتیهمیشگیودائمیندارد(.

همچنیندرتعریففوق،آسانیقیدگردید،بهجهتاینکهاگرانسانیمالخویشرابااجبارواکراه
وعدمرضایتقلبیانفاقکند،بازبهعنوان»انسانسخاوتمند«نامیدهنمیشود.

خلق،هموارهدرعملظاهرنمیشود؛زیراکهچهبسیارانسانهاییکهخلقیبخشندهدارند،امابه
خاطرنداشتنثروتومالویابهعلتموانعیچند،ازبذلمالناتوانند،وهمچنینافرادیبخیلازسر

ریاونشاندادنبهدیگرانبذلمالمینمایند.
همچنینبایدگفتکههموارهتواناییموردنظرنمیباشد؛زیراتوانایینسبتبهدوامرمتضاد؛یعنی
سخاوتوبخلیکساناستونیزنهازرویآگاهی؛زیراآگاهیبهزیباییوزشتیبهیکصورتتعلق

میگیردوبلکهسیرتعبارتاستازهیئتوماهیتنفسوصورتنهاییآن.
همانگونهکهزیباییچهرهتنهابهزیباییچشمکاملنمیگردد،بلکهبایدبینیودهانورخسارو
تمامقسمتهایچهرهزیباییداشتهباشند،تازیباییکاملشود،برایباطنانساننیزبایدچهارخصلت
جمعگرددتازیباییدرونیکاملشود؛چونبایداستوارشدوبهاعتدالوتناسبرسید،نیکوییاخالق

بهدستمیآید.اینچهاررکنعبارتانداز:
قوهعلم،قوهغضب،قوهشهوت،قوهعدل

دراینمیان»قوهعدل«میانسهقوهدیگرقراردارد)عالمهشبر،1373ش،ص101(.
وشهیدمطهرینیزدراینزمینهمیفرمایند:»انسانازنظرَخلق،بالفعلبهدنیاآمده،یعنيدرعالم
رحمبدوناختیاراوَخلقشتمامميشود؛وليانسانازنظرُخلق،بالقوهبهدنیاميآیدوخودشاست
کهبایدبرايخودشُخلقبسازدوبهعبارتدیگراینخودانساناستکهبایدخودشراازنظردرون

وروحواندامهايروحيبیافریند.
یکتفاوتحیواناتباانسانایناستکهحیوانوقتيکهبهدنیاميآید،چهازنظرجسميوچه
ازنظرخصلتهايروحي،بالفعلبهدنیاميآید؛یعنيحیوانبایکسلسلهغرایزبهدنیاميآیدوتاآخر
همهمینطوراست،روحوجسمدرحیوانهماهنگاند،وليانسانازنظرجسم،کامل)یعنيتمامشده(
بهدنیاميآید،یکعضوناتمامازاوباقينیستکهدردنیابخواهدتمامشود؛اماانسانازنظرروحیک
منزلنسبتبهجسمعقباست؛یعنيجسمشدرمرحلهرحمتمامميشودوروحشدردنیابایدتمام
شود.ایناستکهدنیارحمجانانساناست.ازنظرجسم،خودشدررحمخودشرانساختهاست،او

راتمامکردهاند؛ازنظرروح،درعالمدنیاخودشبایدخودشراتمامکندوبسازد.
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ایناستکهقلمقضاوقدررادردنیابهدستخودانساندادهاند،نقاشيورسموطراحيومهندسي

ساختمانروحيانسانرادردنیابهخودانساندادهاند«)مطهری،248،1384(.
همچنینآیتاهللجوادیآملیدراینزمینهمیفرمایند:»بینجهانبینیوعلماخالقتأثیرمتقابل
ازعلومجزییاستوزیر ازیکسواخالقیاتمانندمنطقیات،طبیعیاتوریاضیات وجوددارد؛زیرا
پوششعلمکلی)جهانبینی(قراردارد؛چوناینعلمموضوعخودراکهنفسوقوایآناستاثبات
میکند،چنانکهبخشیازاینهاراهمعلومطبیعیاثباتمیکند،وازسویدیگرعلماخالقنیزدرباره
جهانبینیاظهارنظرمیکند؛بهاینمعناکهدرعلماخالقثابتمیشودجهانبینیتوحیدی،خیر،
مالیمباروحوامریارزشیوکمالروحاست،ولیجهانبینیالحادی،شر،زیانباروقبیحاستوبرای

روح،پیامدناگواریدربردارد«)جوادیآملی،21،1384(.

اخالق در قرآن
درزمینهاخالق،مکاتبمتعددیوجودداردکههریکازآنهابهگونهایآنراتعریفکردهاند؛ما

دراینجابهذکربعضیازآنهامیپردازیم.

الف( مکتب سقراط و افالطون؛ 
بهثمر اینعقیدهاستکهرهبریصحیحعواطفوغرائزدر بر یونانی سقراطدانشمندمعروف
رساندندرختفضیلتواخالقدرپرتوعلمودانشاست.اماافالطونمیگویددرپرتوپرورشعقل
وخردآدمیمیتواندجلویطغیانوسرکشیعواطفواحساساترابگیردوفضائلنفسانیرادرخود

ایجادکند.

ب( مکتب عاطفه و محبت؛ 
اینمکتبیکیازقدیمیترینمکاتباخالقیاستکهمالکاخالقدرآنعاطفهومحبتاستو
هرکاریکهازعاطفهومحبتازانسانسرزندراکاراخالقیمینامدوفاعلآنرامتخلقبهفضائل
اخالقوهرکاریکهازانگیزههایخودخواهانهومیلهایطبیعیانسانسرچشمهگیردراغیراخالقی

میداند.

ج( مکتب وجدان؛ 
انسانبهصورتفطریوذاتیفضیلتدوستوفضیلتخواه اینمکتبمعتقدندکه طرفداران
است.کانتدراینبارهمیگوید:وجداناخالقیدستورهایصریحوقاطعیاستکهوجدانانسانبه

اوالهاممیکند.
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د( مکتب اسالم؛ 
واضحاستکهنمیتوانانکارکردکهعلمودانشوعقلوخردیکیازعواملمهمفضائلاخالقی
درانساناست؛ولیهرگزنمیتوانبهطورکلیپذیرفتکهعلموعقلدرهمهوقتودرهمهافراد
مهارکنندهغرائزسرکشآنهاباشد،وافرادباعلموعقِلاجتماعهمیشهکسانیهستندکهدارایملکات
فاضلهاند،ودرمقابلافرادبدونعلموخرِدجامعههمیشهگروهبدهاراتشکیلمیدهند.وازطرفی
مکتبمحبتهمنمیتواندکاملوبینقصباشدچراکهنظرییکبعدیاستواینچنیننیستکه
إعمالمحبتمصطلحدرهرزمانیصحیحوعقالنیباشد.مکتبوجدانهمتاموتمامنمیباشدچرا
کهوجدانوالهامنفسهمیشهحجیتنداشتهواعمازالهامخوبوالهامبداست»َفَألهَمَهافُجوَرَهاَوتَْق

وئَها«)شمس،8(.
امااسالم،اولاینکهبهحسنوقبحذاتیفضائلورذائلاخالقیمعتقداست،ودوماینکهاخالق
دراسالممتکیبهایمانبهخداست؛زیرافردمسلمانمعتقداستکهخداوندمتعالدرهمهاحوالحاظر
ربّکلبالمرصاد«)فجر،14(وهمچنینمعتقدبهپاداشوکیفراعمالاست وناظراعمالاوست»إنَّ
واسالمبرایفرامینشضامناجراداردکههمانتفکرارزشمند»آخرت«است.وهمچنینفطرت
مخمورهانسانرابهخالففطرتمحجوبهاشکمالطلبوفضیلتخواهمیداند؛وبابیرامعرفی
میکندبهعنوانبابتوبهکهراهبازگشتخاطیانبهصراطاست؛بههمینخاطراستکهدرچهارده
قرنگذشتهبرترینودرخشندهترینوجامعتریِنمکاتباخالقیاست.)بهخاطرضیقمقامبهنمونههای
دیگرمثلمکتبغربکهاصالتلذتاستومکتبکمونیستییامارکسیستییااصلاقتصاداشاره

نکردیم)حائریتهرانی،55،1373الی70(.
درقرآنکریم،اخالقانسانیمطابقهمانفطرتمخمورهانسانهاتعریفمیشودکهدرنزدعقل

سلیمازهرگونهپستیوکمبودیمبراوجامعتمامینیکوییهامیباشد.
»اخالقاسالمیمجموعهایازگفتارهاوکردارهاوباورهاییاستکهمیبایستبرپایهاصولو
قواعدوفضائلوآدابهمبستهباعقیدهوشریعتاسالمیازالبهالیمنابعاساسیاسالمکهقرآن
وسنتمعصومانعلیهمالسالماستدریافتشود.بنابرایناخالقدراسالمبخشیازدیننیست؛بلکه
خمیرمایهوروانآنمیباشد.واخالقنیکیکبرتریاست؛زیراجانهاراجذبمیکندوموجب

فزونیمحبتمیشودوبهسویکردارنیکفرامیخواند«)هیئتمحمدامین،25،1385(.
حضرتامیرفرمودند:»اهللاهللفیالقرآنالیسبقکمبالعملبهغیرکم«)نهجالبالغه،نامه47(.

اماممینویسند:بدانایعزیزعظمتهرکالموکتابییابهعظمتمتکلموکاتبآناست،و
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یابهعظمتمطالبومقاصدآناست،ویابهعظمتنتایجوثمراتآناست،ویابهعظمتمرسل
الیهوحاملآناست،ویابهعظمتحافظونگاهبانآناست،ویابهعظمتشارحومبینآناست،و
یابهعظمتوقتارسالوکیفیتآناست،وجمیعاینامورکهذکرشددراینصحیفهنورانیةبهوجه

اعلیواوفیموجود،بلکهازمختصاتآنمیباشد.
خدایتبارکوتعالیبهواسطهسعهیرحمتبربندگان،اینکتابشریفراازمقامقربوقدس
خودنازلفرمودهوبهحسبتناسبعوالمتنزلدادهتابهاینعالمظلمانیوسجنطبیعترسیدهو
بهکسوتالفاظوصورتحروفدرآمدهبرایاستخالصمسجونیندراینزندانتاریکدنیاورهایی
مغلولیندرزنجیرهایآمالوامانی،ورساندنآنهاراازحضیضنقصوضعفوحیوانیتبهاوجکمال
وقوتوانسانیت،وازمجاورتشیطانبهمرافقتملکوتیینبلکهبهوصولبهمقامقربوحصول
مرتبهلقاءاهللکهاعظممقاصدومطالباهلاهللاست.وازاینجهتاینکتاب،کتابدعوتبهحقو
سعادتاستوبیانکیفیتوصولبهاینمقاماست؛ومندرجاتآناجمااًلآنچیزیاستکهدراین
سیروسلوکالهیمدخلیتداردویااعانتمیکندسالکومسافرالیاهللرا.ودیگرازمقاصدومطالب
آن،دعوتبهتهذیبنفوسوتطهیربواطنازارجاسطبیعتوتحصیلسعادت،وبالجملهکیفیتسیر
وسلوکالیاهللاست.واینمطلبشریفبهدوشعبهمنشعباست:یکیتقوابهجمیعمراتبآن،
کهمندرجدرآناستتقویازغیرحقواعراضمطلقازماسویاهلل.ودیگر،ایمانبهتماممراتبو
شئون،کهدرآنمندرجاستاقبالبهحقورجوعوانابهبهآنذاتمقدس.واینازمقاصدمهمهاین

کتابشریفاستکهاکثرمطالبآنبالواسطهیامعالواسطهبهاینمقصدرجوعکند.
وبایداینمطلبمهمرادرنظربگیریکهبهکتابشریفالهینظرتعلیمداشتهباشی،وخودرا
موظفبهتعلمواستفادهبدانی.ومقصودماازتعلیموتعلمآننیستکهجهاتادبیاتونحووصرف
راازآنتعلیمبگیری؛یاحیثفصاحتوبالغتونکاتبیانیهوبدیعیهازآنفراگیری؛یادرقصصو
حکایاتآنبهنظرتاریخیواطالعبراممسالفهبنگری؛هیچیکازاینهاداخلدرمقاصدقرآننیست

وازمنظوراصلیکتابالهیبهمراحلیدوراست)امامخمینی،182،1389الی195(.

امام خمینی متخلق به قرآن
حضرتآیتاهللجوادیآملیحفظهاهللدربارهشخصیتامامخمینی،مینویسد:برخیازبزرگان
اهلمعرفتجهادوبهتبعآنهجرترابهسهبخشتقسیمکردهاند،»جهاداصغر«کهدرظاهروبا
دشمنخارجیصورتمیپذیرد؛»جهاداوسط«کهمنظورجهادبانفسوتمایالتنفسانیوغیرعقالنی
میباشد،ودرنهایت»جهاداکبر«کهبهمعنیرهیدنازعقالعقلوگامنهادندروادیعشقاست،
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کهامامکبیردراینهرسهزمینهقهرمانمیدانبودندودلسپردهحضرتحق؛آریاوهرگزنمیگوید
چونیارویاوریندارموهیچکشوریمرانمیپذیردچگونهفریادبرآرمومبارزهکنم؟بلکهمیگوید:
منازدریاییبهدریاوازفرودگاهیبهفرودگاهوازکشتیبهکشتیدیگرسفرکردهوحرفخودرا

بازگوخواهمکرد.
اینسخنعاشقیاستازبندعقلرهیدهکهدرمرحلههجرتکبریوجهاداکبربهسرمیبرد؛اما

استداللیاندراینگونهمواقع،تقیهراترجیحمیدهند)جوادیآملی،38،1383(.
وقتیکهبهسیرهحضرتامامخمینیبنگریمدرمیابیمکهرفتاروگفتارایشانکاماًلبرممشی
ازآنبرایشتصور ومسیربزرگترینوواالترینمکتببشری،قرآنوعترتاستومنشأییغیر

نمیشود.
ایشاندرکتبخودمیفرمایند:ابتدابایدبهحظعقلکهیقینعقالنیاستبایدرسیدومسائلرا
اثباتنمود،سپسباکوششوجهادوریاضتبسیاراینمسائلرابهقلبرساندهوبهاطمینانقلبیباید
دستیافتوچهزیباآیتاهللجوادیآملیدرموردایشانعبارت)قهرماناسفاراربعه(رابهکاربردهاند
وایشانرابرترازبسیاریازافرادکهدرسفریازاسفارماندهانددانستهودروصفبروزاینسفرهادر

وجودحضرتقلممیرانند.
حضرترسولفرمودند:»علماءامتیافضلمنانبیاءبنیاسرائیل«)مجلسی،305،35(،

براستیشماچگونهبدونعصاییونورگریبانیوبدونوجودشخصیافصحازخودوباوجودآن
همهجومخالفوتکفیروتهمتواهانتوباوجودحکومتیقدرتمندکهبهمراتبقویترازقدرتهای
ازخویشتن الحقواالنصاف ایستادیو پیکاربرخاستیوتمامقددرمقابلسختیها به بود پیشین

خویشگذشتی،کهسرودی
»فاطیبهسویدوستسفربایدکردازخویشتنخویشگذربایدکرد«)امامخمینی،203،1385(
وچوناحصاءتماممسائلاخالقیاینشخصیتبسیبعیدازنویسندهحقیراستودراینمختصر

نمیگنجدبهبیانمواردیچندازابواباخالقیمیپردازیم؛

1- اخالص؛ 
»َفَمنکَاَنَیْرُجواْلَِقاَءَربِِّهَفلَْیْعَمْلَعَماًلَصالًِحاَواَلُیْشِرْکبِِعَباَدِةَربِِّهأََحَدا«)کهف110(؛

اخالص،یعنی:»تصفیةالعملمنکلشوبوایناعماستازآنکهشوببهرضایخودداشته
باشدیابهرضایدیگران«)امامخمینی،328،1376(،وحضرتامامدراینبارهمیفرمایند:»هرسالکی
کهباقدمانانیتوخودبینیودرحجابانیتوخودخواهیطیمنزلسلوککندریاضتشباطلو
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سلوکشالیاهللنیست،بلکهالیالنفساست«.

ُیْدِرْکُهالْمْوُتَفَقْدَوَقَعأَْجُرُه َِوَرُسولِِهُثمَّ ودرذیلآیهیشریفه»َوَمنیْخُرْجِمنبَْیتِِهُمَهاِجًراإِلَیاهللَّ
َعلَیاهلل«)نساء،100(،میفرمایند:»مادامکهنفسراتعلقیبهخویشوتوجهیبهانیتاستمسافر
نشدهوتابقایایانانیتدرنظرسالکاستوجدرانشهرخودیواذاناعالمخودخواهیمختفینشده،

درحکمحاضراستنهمسافرومهاجر.«
»کسیکهباقدمعبودیتسیرکندوداغذلتبندگیرادرناصیهخودگذارد،وصولبهعزربوبیت
پیداکندوچونازتصرفاتخودگذشتومملکتوجودخودرایکسرهتسلیمحقکردوخانهرابه
صاحبخانهواگذارنمودوفانیدرعزربوبیتشد،صاحبخانهخودمتصرفدرامورگرددودستیجز

دستدوستدرمملکتاوکارگرنگردد«)امامخمینی،7،1389و8(.
تشخیصدهم چنانچه »اگر فرمودند: که است کافی ایشان از مثال:همینیککالم عنوان به
وظیفهشرعیمنایناستکهدریکدهکدهدورافتادهومتروکبروموانجاموظیفهکنم،آنراانجام

میدهم،حتیاگرهیچکسبهمنتوجهینکندوازانظارساقطشوم«)ستوده،214،1380(.

2- تواضع؛ 
َکلِلنَّاِسَواَلتَْمِشفِیالْْرِضَمَرًحا«)لقمان،18(؛ ْرَخدَّ »َواَلُتَصعِّ

حضرتامامدراینبارهمیفرمایند:»انسانیکهدارایشرحصدرباشد،هرچهازکمالوجمالو
مالومنالودولتوهشمدرخودببیند،بهآناهمیتندهدودرنظرشبزرگومهمنیاید.سعهوجود
چنینانسانی،بهقدریاستکهبرتماموارداتقلبیغلبهکندوازظرفوجودش،هیچچیزلبریزی
نکند.واینسعهصدر،ازمعرفتحقتعالیپیداشود؛ویادحقتعالیدلراازمنازلومناظرطبیعت
منصرفکند،وتمامجهانوجهانیانراازنظراوبیاندازد،ودلبستگیبهاحدیغیرازحقپیدانکند،و

باهیچچیزدلخوشنکند،وهمتشبهمرتبهایرسدکهتمامعوالموجوددرپیشنظرشنیاید.
پسهرچهوارداتقلبیپیداکند،دامنگیراونشودوخودرابهواسطهآنهابزرگوبزرگوارنشمارد.
وهرچهغیرازحقوآثارجمالوجاللاواست،درنظرشکوچکباشد.واینخودمنشاءتواضعبرای
حقشود،وبهتبعبرایخلق؛زیراکهخلقرانیزازحقبیند.وهمین،منشأعزتنفسوبزرگواریهم
شود؛زیراکهروحتملقکهازنفعطلبیوخودخواهیپیداشود،دراونیست.پسخداخواهیسعهصدر

آورد،وسعهصدرتواضعوعزتنفسآورد«)امامخمینی،337،1388(.
اینعارفوارستهوازخلقگسستهوبهحقپیوستهدربارهخوددرآنکتابرفیعخودسّرالصالة
مینویسد:»اینسرگشتهوادیحیرتوجهالتوبستهبهتعلقاتانیتوانانیتوسرگرمبادهخودیو
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خودپرستیوبیخبرازمقاماتمعنویهوملکهستی...«)امامخمینی،1،1390و2(.
بهعنوانمثال:»سیدحمیدروحانینقلمیکند:ازتواضعوفروتنیاماموبیاعتناییایشانبه
مسائلدنیویاینبودکهدرمراسمیادبودیکهبرایمراجعدرنجفگرفتهمیشد،ایشانصبرمیکردند
کهعلمایطرازاول،مجلسفاتحهبرگزارمیکردندبعدنوبتطالبوافاضلحوزهمیرسید،آنهاهم
برگزارمیکردند،بعدازطالب،امامدستورمیدادندازطرفایشانمجلسفاتحهگذاشتهشود،درفوت
مرحومآقایحکیمنهتنهابعدازهمهمراسمفاتحهبرگزارکردند،بلکهدستوردادندازپشتبلندگوکه
اعالمفاتحهمیکنند،جزکلمهسیدخمینیهیچچیزبهآناضافهنکنند«)سعادتمند،115،1389(؛یا
بهعنواننمونهایدیگر،ایشانفرمودند:»دریکیازحرفهایشانهمنوشتهبودندکهخمینیپستان
زنهاراداردمیبرد.شمااآلننشستیداینجا،میبینیدخمینییکطلبهضعیفیاست.اینجانشستهبا
شماصحبتمیکندومردمهمبهاوعالقهدارند؛چوننوکرخودشاناست.آدمبهنوکرش،بهخادمش

عالقهدارد«)موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،300،1379(.

3- رحمت و رأفت؛ 
اُءَعلَیالُْکفَّاِرُرَحَماُءبَْینهْم«)فتح،29(؛ َِّذیَنَمَعُهأَِشدَّ َِوال ٌدرَُّسوُلاهللَّ مَّ »محُّ

مانبایدازاینبُعدشخصیتایشانغفلتکنیم.کسانیکهآشناییبیشتریباشخصیتایشانداشته
باشندودررفتارایشانبهخصوصبااهلخانهواقوامشاننظرافکنند،جلواتمهرومحبتومالطفت

رادرایشانلمسمیکنند.
حضرتامام دراینبارهمیفرمایند:»اگراینرحمتوعطوفتدرحیوانوانساننبود،رشته
حیاتفردیواجتماعیگسیختهمیشد.وبااینرحمتوعطوفت،حیوانحفظوحضانتاوالدخود،
وانسانحراستازعائلهخود،وسلطانعادلحفظمملکتخودمیکند.اگراینرحمتوشفقتو
اینجذبه رانمیکرد.و العادهاوالدخود نبود،هیچمادریتحملمشقتهاوزحمتهایفوق رأفت
رحمتورأفتالهیاستکهقلوبرابهخودمجذوبنموده،وبالفطرهحفظنظامعالمرامیفرماید.
اهلمعرفتمیفرمایند:»بسطبساطوجودوکمالوجود،بهاسمرحمانورحیماست««)امامخمینی،

232،1388و233(.
مرحوم درس به رفتن حال در امام با »روزی میکنند: نقل تربتی آقای مرحوم مثال عنوان به
شاهآبادیبودیم.زمستانبسیارسردیبود،ازکنارمدرسهحجتیهعبورمیکردیم،دیدیمخانمیکنار
رودخانهنشستهوداردپارچههاوکهنههاییرامیشوید.میدیدیمکهیخهایرودخانهرامیشکستو
کهنهمیشستبعددستشراازآببیرونمیآوردومقداریبادمایبدنشگرممیکردودوبارهلباس
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میشست.امام،قدریبهاونگاهکرد،بعدبهمنفرمود:شمابروید،بعدمنمیآیم.خودشانایستادندو
بهکمکآنخانملباسهاراشستندوکنارگذاشتندوچیزیهمیادداشتکردندکهبعدمعلومشدآدرس
آنخانممستمندراازاوگرفتهبودند.هرچهازایشانپرسیدمقضیهچهبود،نفرمودند،بعدمعلومشدبه
آنخانمگفتهاندشمابیاییدمنزل،منمیگویمآبرابرایشماگرمکنندودیگرشمااینجانیاییدوخود

منهمکمکتانمیکنم«)رجایی،215،1378(.
بانوه امامیاستکه لرزهبرحکومتهامیافکند؛همان ابروانش پیرمردیکهخم آری!همان
خردسالخودفوتبالبازیمیکند،وبرایدخترخودچاییمیآورد،قطعههایگوشتخورشتشرابه
گربهمیدهد،ودستشوییشانرابهجایدستوربهخدمتکار،خودتیمیکشد،وبستنیکدربرااز

همسرخودنمیخواهد،وباحرفهاییکمادرشهید،اشکازگونههایشجاریمیشود!...

4- صبر و استقامت؛ 
ُِمنِکَتاٍبَوأُِمْرُتِلَْعِدَلبَْیَنُکُم«)شوری،15(؛ »َواْسَتِقْمَکَماأُِمْرَتَواَلتَتَّبِْعأَْهَواَءُهْمَوُقْلَءاَمنُتبَِماأَنَزَلاهللَّ
»دررهخاللبشلبریزبایدجامدردرنجراافزونکنینیازپیدرمانشوی«)امامخمینی،185،1385(

مکروه« نزد بیتابی از است نفس »نگهداری یعنی: صبر طوسی الدین نصیر خواجه تعبیر به
)امامخمینی،260،1376(.

حضرتامام دربابصبرمیفرمایند:»بدانکهچونفطرتاصلیهانسانیبرحبکمالوجمال
است،وخداخواهوخدابیناست،پسآنچهازوارداتبراوواردشودازجانبخدا-گرچهبهحسبطبیعت
ناگوارباشد-اظهارجزعنکند،وجزعازوارداتحقرا،عیبشمارد.وچونمحتجببهحجبنفسانیه
طبیعیهشدوزنگارخودبینیوخودخواهیمرآتقلباوراگرفت،بروارداتبیتابیوجزعکند،وازفقدان
مطلوباتطبیعیهناشکیبایینماید.رجلروحانیکهبهفطرتاصلیهخدادادهباقیباشد،صبروثباتدر
هرچیزکند،وعنانگسیختگیننماید،وقوتروحاوبرمطلوباتطبیعتچیرهشود،ودستوپایخود
رادرپیشآمدهاگمنکند،وچونازحبدنیاونفسوارستهاست،فقدانآنهااورانلرزاند؛چهکهتمام

لغزشهاازحبدنیاونفسریشهمیگیرد«)امامخمینی،420،1388و421(.
میبینیمکهحضرتامام،درراهرسیدنبههدفخودودرراهخدمتبهاسالموبندگیپروردگار،
چگونهبرتماممصائبومشکالتکههرکدامازآنهاانصافًامردافکنوکمرشکنبودصبرنمودهو
دراینراهاستقامتورزیدوباایمانیازعمقجانبرخاستهندای»ربنااهلل«سردادودرمقابلتمامکفر
وشرکاستقامتنمود،ودرراههدف،برحدودپانزدهسالتبعیدوسختیورنجهاییکملتصبرنمود

وازراهمنصرفنگشت؛طوبیلهوحسنمئاب.
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فرزندایشانسیداحمدنقلمیکند:»وقتیکهبااوجگیریمبارزاتدرایراندولتعراقفهمیدکه
فعالیتامامبرایعراقهمخطرناکشدهاست،»سعدونشاکر«رئیسسازمانامنیتعراقبهامامپیغام
فرستاد:حضرتعالیچونگذشتهمیتوانیددرعراقبهزندگیعادیخودادامهدهید،ولیازکارهای
سیاسیکهباعثتیرگیروابطماباایرانمیشودخودداریکنیدودرصورتادامهکارهایسیاسی،باید
عراقراترککنید.تصمیماماممعلومبود؛روکردندبهمنوگفتند:گذرنامهمنوخودترابیاور.بعد
فرمودند:منهرکجابروموفرشمراپهنکنم)اشارهبهزیلویاتاقشانکردند(آنجامنزلمناستو
منازآنآخوندهایینیستمکهتنهابهخاطرزیارتدستازتکلیفمبردارم«)رجایی،1378ج4،نقلدر

درسهایازاماماخالصوتقوا(.

5-توکل؛ 
َِوکیاًل«)احزاب،48(؛ َِوَکفیبِاهللَّ ْلَعلَیاهللَّ »َوالُتِطِعالْکاِفریَنَوالُْمناِفقیَنَوَدْعأَذاُهْمَوتََوکَّ

حضرتامام دراینباب،پسازذکرچندتعریفازتوکلکهمنجملهآنهاایناستکه«واگذار
نمودنجمیعاموراستبهمالکآنواعتمادنمودنبهوکالتاوست«پسازتعریفتوکلمیفرمایند:

»توکل،حاصلنشودمگرپسازچهارچیز،کهبهمنزلهارکانتوکلهستند؛
اول،ایمانبهآنکهوکیلعالماستبهآنچهکهموکلبهآننیازدارد؛

دوم،ایمانبهقادریتوکیلاستبررفعاحتیاج؛
سوم،آنکهوکیلبخلندارد؛

وچهارم،اینکهمحبتورحمتبهموکلدارد؛
وبااختاللدریکیازاینامور،توکلحاصلنشودواعتمادبهوکیلحاصلنشود؛چهکهاگر
احتمالدهدکهوکیلجاهلبهامورباشد،ومحالاحتیاجرانداند،اعتمادبهاونتواندکرد.واگرعلماو
رابداند،ولیاحتمالدهدباکمالعلم،عاجزباشدازسداحتیاجاو،اعتمادبهاونکند.واگرقدرتاورا
نیزمعتقدباشدواحتمالبخلدراوبدهد،اعتمادحاصلنشود.واگراینسهمحققباشدولیشفقتو

رحمتومحبتاورااحرازنکردهباشد،معتمدبهاونشود؛پستوکلحاصلنشود.
پسپایهتوکلبراینارکاناربعهقراردادهشده.واینکهمذکورداشتیمکه»ایمانبهاینامور

رکنبابتوکلاست«برایآناستکهمجرداعتقادوعلمرا،تأثیردراینبابنیست.
پسکسیکهبخواهدبهمقامتوکلوتفویضوثقهوتسلیمرسد،بایدازمرتبهعلمبهمرتبهایمان
تجاوزکند،وبهعلومصرفهرسمیهقانعنشود،وارکانومقدماتحصولاینحقایقرابهقلببرساند

تاایناحوالحاصلشود.
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امامراشناختندقبول آقایعباسمهرینقلمیکنند:»وقتیدرمرز،مأموراندولتکویت
نجف از چرا کردم: عرض امام به لذا شدم؛ متأثر واقعا من شوند. وارد کویت به ایشان نکردند
کویت به اختیار به خودمان لکن فرستادند؛ را ما کردند، بیرون را »ما فرمودند: آمدید؟ بیرون
آمدیم.«دومرتبهامام،مجبورشدندبهعراقبرگردند.منبهایشانعرضکردم:»برومبهاین
بفروشی؟ ناکس این راپیش بزنم؟«فرمودند:»ابدا،حیفنیستوجههخود مأمورکویتیحرفی
مابرمیگردیمماباخداهستیم.«امامناراحتیمراحسکردند،هنگامبرگشتبهعراقدوسه
ما نیست، خودمان دست امرمان ما که این برای نشوید، ناراحت شما که کردند نصیحت کلمه
،1378 )رجایی، است« خیر همان بخواهد ما برای او چه هر کردیم خدا به را امرمان تفویض

200،نقلدردرسهاییازامام-اخالصوتقوا،45،1389(.
همچنینحجتاالسالموالمسلمینامامجمارانینقلمیکند:»درایامجنگمواقعخیلیحساس
وخطرناکیپیشآمد،گاهیاطرافبیتامامهمموردحمالتموشکیقرارمیگرفتودرتماماین
احوال،امامهیچگونهعکسالعملیکهحاکیازناراحتیونگرانیایشانباشدازخودنشانندادند«

)رجایی،194،1378،نقلدردرسهاییازامام-اخالصوتقوا،48،1389(.

نتیجه
رفتاروعملکردانسانوآثارخارجیویبرگرفتهازهیئتنفسانیوشاکلهوجودیاوستکهسیرهو
گفتارورفتارویرارقممیزند.درمیانانسانها،افرادیکهتأثیرشاندراجتماعبیشازدیگراناست
وآثارخارجیآنهاشعاعوسیعیرادربرمیگیرد؛ازنفسنیرومندترومهذبتروساختهتریبرخوردارند
کهامکاناینفعالیترابهآنهامیدهدوپرواضحاستکهچگونگیوحاالتایننفسکهاخالق
نامیدهمیشود؛مرهونمجاهدتهاوریاضتهایصاحبآناستکههرچهقدردرمطابقنمودنآن

باالگوینمونهکهدرکتابهدایتتعریفمیشودبکوشد،خیراتوبازدهیآنبیشترمیشود.
درقرآنکریم،اخالقانسانیمطابقهمانفطرتمخمورهانسانهاتعریفمیشودکهدرنزدعقل

سلیمازهرگونهپستیوکمبودیمبراوجامعتمامینیکوییهامیباشد.
مسائلاخالقیکهدرآینهبزرگانمتبلورمیشودازآنجاکهبافطرتانسانهایبیدارگرهخورده
استهرگزبهفراموشیسپردهنشدهوهمیشهجوالنگاهتفکراتوتعمقهایصاحبانخردمیماند،
وگرچهتاریخبهراهخودمیرودودرهرعصرمتحولمیگرددامااسطورههاییچونخمینیکبیربه
همانقدرومنزلتدرقلبهاباقیمیمانندوهمچونخورشیدیبرقلبمردمآزادهوسالکمیتابند

ونورافشانیمیکنند؛
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زندهنگهداشتنیادایشانخدمتیبهآیندگاناستکسانیکهاوراندیدندوازدور،دستیبرآتش
دارند،واینحقایقبایدسینهبهسینهمنتقلگرددتابهافرادیکهطالبسعادتندرسیدهومورداستفاده

آنهاقرارگیرد.
حضرتامامخمینیازرویبزرگیوکرامت،خوبیرابرخوشیترجیحدادهوازلذائذوپستیها

چشمپوشیدهونفسخویشرامزینومتخلقبهاخالققرآنکریمنمودند.
کسیکهحرکترابرایخودالزمببیندوبهفکرسیرطریقبهسمتمدارجعالیهباشدکهمهمترین
وواالترینهدفزندگیاست،بایدازمشعلهاینورانیاینراهکهانسانهایخودساختهوراهپیموده
هستند،استفادهتمامنمایدوازآنهابرایمسیریابیوتشخیصجهتصحیحمددگیرد؛واینکار
متوقفبرشناختروشناینافراداست-)وبهترینراهبرایشناختخودحضرت،رجوعبهتالیفات
خودایشاناست(؛-افرادیکهدررأسآنهاائمههدیوانبیایالهیقراردارندوبالتبعآنهااولیای

کّملالهیمیباشند.
باشناختاینافرادوغوردردریایوجودشانوآشناییباسیرهعلمیوعملیایشانطریقوصول

بهمنزلمقصودروشنترمیشود.بهحقکهآنهاآیاتالهیوبهسویاوراهنمایند.

کتابنامه 
1-قرآن کريم

2-»رجایی،غالمعلی«

الف-برداشت هايی از سیره امام خمینی، تهران،)1378(،عروج،چ4ج1.

ب- تا مرز عصمت،تهران،)1380(،نسلکوثر،چ2.
3-موسویالخمینی،روحاهلل،

الف-آداب الصالة،تهران،)1389(موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،چ17.

ب-ديوان امام،تهران،)1385(موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،چ48.

ج-سرالصالة،تهران،)1390(موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،چ14.

د-شرح چهل حديث،تهران،)1376(موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،چ13.

ه-شرح حديث جنود عقل و جهل،تهران،)1388(موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،چ13.

4-جوادیآملی،عبداهلل،)1383(، بنیان مرصوص در بیان و بنان آيت اهلل جوادی آملی،قم:مرکزنشراسراء،چ4.

5-حائریتهرانیوعالمهشبر،مهدیوسیدعبداهلل)1373(،بنیاد های اخالق اسالمی،حسینبهجو-علیمشتاق
عسکری،تهران:انتشاراتکتابخانهصدر،چ3.

6-»ستوده،امیررضا)1380(پا به پای آفتاب تهران:پنجره،چ4ج2.
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7-سعادتمند،رسول،

الف- درس هايی از امام-اخالص و تقوا،قم،)1389(،تسنیم،چ1.

ب-درس هايی از امام-مهر امام،قم،)1389(،تسنیم،چ1.

8-طباطبایی،محمدحسین)1374(،المیزان فی تفسیرالقرآن،سیدمحمدباقرموسویهمدانی،چاپخانهدفتر
انتشاراتاسالمیچ5ج19.

9-مرکزتحقیقاتاسالمی،)1378(، سیره اخالقی امام خمینی،تهران:انتشاراتدفاع،چ2.

10-مطهری،مرتضی،)1384(، آشنايی با قرآن،تهران:انتشاراتصدراچ2ج8.

11-موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،)1379(،صحیفه امام،تهران:تنظیمونشرآثارامامخمینی،چ3ج11.

12-نهج البالغه،)1388(،استادمحمددشتی:انتشاراتنیلوفرانه.

13-هیئتمحمدامین،)1385(، اخالق اسالمیقم:داراالنصار،چ1ج1.



بررسی مقبولیت فلسفه و شبهات پیرامون آن  

میثمملکیفرد*

چکیده
اینمقالهضمنردبرخیاشکاالتواردهدربارهیمقبولیتفلسفهدرپیآناستکهابتداباتعریفوتبیینفلسفهو

مکاتبمختلفآن،روشنسازدکهفلسفهاسالمیاگرموردبررسیبیرونیخودقرارگیرد؛یعنیاصلفلسفهموردبررسی

قرارگیرد،هرگزعلمغیراسالمیوغیردینینخواهدبود.وعقلدرکنارنقل،درخدمتشرعوبهمنزلهدوبالاوهستند

واساسًاعلمیغیردینیوغیراسالمینمیباشد.

درایننوشتارابتداتعریففلسفه،وماهیتآنرابیانخواهیمنمود،سپسمکاتبفلسفیراشرحدادهوبهتبیینهر

یک،مختصراخواهیمپرداختودرادامهازاینکهنبایدخطایسالکرابهپایمسلکنگاشتبحثخواهیمنمودوسپس

بعدازدفاعازفلسفهونقدهاییکهبرآنوارداسترابیاننمودهوبهسراغشبهاتپیرامونفلسفهخواهیمرفتوتاحد

امکانبهآنهاپاسخخواهیمگفت.

نوشتهحاضربرروشکتابخانهایتنظیمشدهاستودرگروهموضوعاتفلسفی-عقلیجایمیگیرد.

کلید واژه
 فلسفه اسالمی، حکمت، عقل، حقائق عالم، کتاب تکوين و تدوين، شبهات. 



* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه 

فلسفهازدیرباز،کانونوآماجحمالتبودهاست.عدهایازاندیشمندانوحتیعلماوفقهاءبرای
حفظدینوعدممخلوطشدنآنبهموضوعاتفلسفی،زحماتبسیارکشیده،کتابهانوشتهوبرخی

حکمبهارتدادفالسفهاسالمیدادهاند.
ازهیچزحمتوسخنوکتابی براینشروگسترشآن، داردکه درمقابل،فلسفهطرفدارانی
دریغنکردهاند؛تابگویندهمانطورکهانبیاءواولیاءالهی،حجتبیرونیبرایانباءبشرهستند،عقلو

موضوعاتومسائلعقلیهمحجتدرونیانسانهاست.
بهعنواننمونهازمیانموافقان،کتاب»منزلتعقلدرهندسهمعرفتدینی«نوشتهحضرتآیتاهلل
جوادیآملیوازمیانمخالفانکتاب»حکیمالهیوحکیمیونانی«نوشتهسیدعباسروحبخشمیباشد.
بهنظرمیرسدیکیازمسائلیکهامروزهدرحوزهعلم،توانستهتنشایجادکندوموافقانومخالفان

سرسختیرابهسویخودجلبکند،مقبولیتوعدممقبولیتفلسفهاست.
درایننوشتهسعیشدهاستروشبحثواثباتمقبولیتفلسفه،نوعًاعقلیباشد.

فصل اول، فلسفه 

تعريف فلسفه
فلسفه؛یعنیجهانبینی،ازبودونبودخبرمیدهد.درقبالبودونبودیکهعرفانداردوبایدو
نبایدیکهفقهوحقوقدارد،بهعبارتدیگر:یکفیلسوفازبودونبودفتوامیدهد،ازموجوداتو

حقائقعالم.
فلسفهتعاریفدیگریهمدارد،مانند:

الف(مالصدرادرکتابأسفارمیگوید:
»إعلماّنالفلسفَةاستکمالالنفساالنسانیةبمعرفةحقائقالموجوداتعلیماهیعلیهاوالحکم
شیرازی، المتالهین )صدر االنسانی«؛ الوسع بقدر التقلید و بالظن اخذا ال بالبراهین تحقیقا بوجودها

1981م،ج1،ص20(.
ب(عالمهطباطباییمیفرماید:

»الحکمةااللهّیةعلمیبحثفیهعناحوالالموجودبماهوموجود»؛)طباطبایی،1431ق،ص5(.
ج(همچنینآیةاهللانصاریشیرازیفلسفهرااینگونهتعریفمیکند:

»العلمباحوالاعیانالموجوداتعلیماهیعلیهابقدرالطاقةالبشریة،یا:صیرورةاالنسانعالماعقلیا
مضاهیاللعالمالعیینی»؛)انصاریشیرازی،1391ش،ج2،ص50(.
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د(عالمهحسنزادهآملیمدظلهمینویسد:
»فلسفهعلمبهحقائقاشیاءاست».)حسنزادهآملی،1386ش،کلمه43(

ه(دکتردینانیگفتهاست:
»فلسفهتاّمالتعقلاستدربارههستی«)مستند»فلسفهباطعمشکالت«(.

بههرحالوبهطورخالصهوجامع،فلسفهیعنیعلمیکهازموجوداتوحقائقعالمخبرمیدهد.
درواقعیکجهانبینیوسیعکهشاملتمامموجوداتوحقائقاینعالماست.

موضوع فلسفه
گفتهمیشودموضوعهرعلمی،آنچیزیاستکهدرآنازعوارضذاتیآنعلمبحثمیکنند

)طباطبایی،1431ق،ص5(.
موضوعفلسفههم»موجودبماهوموجود«یعنیهرچیزیکهوجوددارد.

شیخالرئیسابوعلیسینادرشفاءفرمودهاست:»اّنموضوعهذاالعلمهوالموجودبماهوموجود«
)ابنسینا،1405ق،مقالهاولی،فصلاولودوم(

هدف فلسفه
هدففلسفهمعرفتموجوداتاستبروجهکلی،وتمییزدادنموجوداتحقیقیازاعتباری.

بنابراین؛فلسفهعلمیاستکهازاحوالموجود،بماهوموجودبحثمیکندوموضوعآنموجود
بماهوموجود)بروجهکلیوبدونهیچقیدی(استوهدفآن،جداکردنموجوداتحقیقیازغیر
حقیقیمیباشد،وهمینطورمعرفتبهعلتهاوبهخصوصعلتاولکهتمامسلسلهموجوداتبهاو

منتهیمیشوندوشناختاسماءوصفاتاو)طباطبایی،1431ق،ص6و7(.

مکاتب فلسفی
فیلسوفاناسالمیبهسهگروهتقسیممیشوند:
فالسفهمّشاء،فالسفهاشراقوحکمتمتعالیه.

رهبرفالسفهمّشاء،ابنسینااست.ورهبرفالسفهاشراقشیخشهابالدینسهروردیمعروفبه
»شیخاشراق«میباشد.اشراقیان،پیروافالطونومشائیان،پیروارسطوبهشمارمیآیند.

اینجامحلتحقیقیوجودداردکهآیاواقعاافالطونوارسطودارایدومتدمختلفبودهاندوآیا
طریقهشیخاشراقهمانطریقهافالطونوروشابوعلیسیناهمانروشارسطومیباشد؟

بگذریم؛تفاوتجوهریوروشمّشاءواشراقایناستکهدرروشمّشائینتکیهوعنایتفقط
براستدالالتعقلیاست،امادرروشاشراقیونتکیهوتوجههمبهاستداللعقلیمیباشدوهمبه



24

شماره دهم / پاییز 139۵
سال پنجم / 

سخن جامعه / 
تهذیبباطنوسکوتقلبی.

اماحکمتمتعالیهبوسیلهصدرالمتالهینشیرازی)متوفی1050هق(معروفبهمالصدراپایهگذاری
شدهاست.مکتبمالصدراازنظرروششبیهاشراقیوناست،یعنیهماستداللوهمکشفوشهودو

تصفیهباطنتوأمًاموردتوجهوتکیهاست.اماازنظراصولواستنتاجاتمتفاوتاست.
درمکتبمالصدرا،بسیاریازاختالفاتمشاءواشراق،یااختالفاتمیانفلسفهوعرفانوفلسفه

وکالمبرایهمیشهحلشدهاست.
فلسفهمالصدرایکفلسفهالتقاطینیست،بلکهیکنظامخاصفلسفیاست.

مهمترینکتابهادرزمینهفلسفهمشاء،کتبابوعلیسینامانند:اشاراتوتنبیهات،وشفاءمیباشد.
وبارزترینکتابدرزمینهفلسفهاشراق،کتابتلویحاتوکتابحکمةاالشراقاست.

مالصدراهمدرروشفلسفیخود،کتببسیاریتالیفکردهاست،ازجملهآنها:اسفاراربعه،شواهد
الربوبیه،مبدأومعاد،عرشیهو...میباشند.

فصل دوم، فلسفه اسالمی 
دراینفصلباذکرچندمقدمهکههرکدامبهنوبتخود،بسیارحائزاهمیتهستند،روشنمیشود

کهفلسفهواحکاموموضوعاتومسائلعقلی،داخلدرمعرفتدینیواسالمیمیباشد.

همتايی عقل و نقل
منظورازعقلدراینجاخصوص»عقلتجریدی«محضکهدرفلسفهوکالمبراهیننظریخود
رانشانمیدهدنیست.بلکهگسترهآن»عقلتجریدی«راکهدرعلومتجربیوانسانیظهورمییابد،
و»عقلنیمهتجریدی«راکهعهدهدارریاضیاتاستو»عقلناب«راکهازعهدهعرفاننظریبر

میآیدنیزدربرمیگیرد.
عقلبهمعناییکهگفتهشدفلسفهراپوششمیدهدکهعقلتأمینکنندهمبادیومسائلآناست.
همانطورکهنقل،بیانکنندهبسیاریازفرآوردههایدینیازاعتقاداتواحکاماسالمیاست،و
مبیناحکامالهیوحقائقاسالمیاست،کهازتوحیدواسماءوصفاتالهیگرفتهتانبوتوامامتو
معادرابیانمیکندوتماممسائلاجتماعیواحکامفقهیرادربِرخودمیگیرد،عقلهممانندنقل،

بسیاریازحقائقدینیوجهانبینیرامیتوانددرککردهوبیانکند.
اینعقلاستکهدرکمیکندقبلازعبادتخدا،بایدابتدابهمعرفتخداولزوموجودخدارسید.

عقلاستکهمیگوید:»اهلل«بایدواجبباشدتاسلسلهممکناتعالمدچارتسلسلعللنشوند.
عقل،روشنمیکندکهواجبنبایدمحدودومرکبباشدوذاتخداوندرااززمانومکانوجسم
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ومقداروحجمواندازهوطولوعرضبرئمیکند.
عقل،اسماءوصفاتالهیرابهخوبیمیتوانددرککندکهخالقیکشئبایدرباوهمباشد.
وخالقبایدحکیموعلیموصاحبحیاتوقدرتباشدواوحتیبهصفاتخودهممحتاجنباشدکه

صفاتاهللعینذاتاوهستند.
عقلمیگوید:انبیاءوسفراءالهیبایدمعصومباشندتانقضغرضیازحکیمپدیدنیاید.

میگویدکهمعادحقاستوبایدهمحقباشدکهانسانبیهودهرهانشدهوهمهبایکچوب،
تأیید،یاتقبیحنمیشوندونبودمعاد،ظلمیاستبرحیاتانسان.

عقلمیگویدکهروحآدمیمجرداستوانسانبعدازمرگمعدومنمیشود،بلکههستکههست....
بنابراینعقلازاثباتذاتواجبگرفتهتاقوانینمحکمفلسفیوعقلیومنطقی)مانندامتناع
اجتماعنقیضان،کهامالمسائلاست(همگیازحقائقعالمخبرمیدهدویافتههایشهرگزباگفتههای

دینمنافاتیندارد.
فقهاءمادربسیاریازمسائلاصولی)ماننداصلبرائت،استصحاب،احتیاط،تخییرو...(بهدرک

عقلگواهیدادهاند.
بنابراینعقلدرکنارنقلدرخدمتدیناستوخارجازمحدودهدینینمیباشد.

کتابمنزلتعقلدرهندسهمعرفتدینیآیتاهللجوادیآملیدراینزمینه،بسیارراهگشاست.
دراینکتاب،صفحه163آمدهاست:مالعبدالرزاقالهیجیدرطلیعهکتابشوارقااللهامکهاز
مهمترینکتابهایکالمیشیعهاست،میفرماید:غالبقواعدکالمامامیهبافلسفهمطابقاستودر
اسالمنخستینگروهیکهباتفکرعقلیمخالفتکردند،اشاعرهبودند.آنهانهتنهابافلسفهکهباکالم

برهانیهممخالفند)جوادیآملی،1389ش،ص163(.
الشریعة بارهاگفتهاستکه:»حاشا اسفار،درصفحاتمختلف وهمچنینمالصدرادرجلد8
االلهیةالبیضاءانتکوناحکامهامصادمةللمعارفالیقینیةالضروریة«)صدرالمتالهینشیرازی،1981،

ج8،ص282و283و326(.
وسپسبرفلسفهایکهباقرآنوسنتمطابقنباشدنفرینمیفرستد:»تّباللفلسفهتکونقوانینها

غیرمطابقةللکتابوالسنة«)صدرالمتالهینشیرازی،1981،ج8،ص483(.
نکته:درعلماصولروشنشدهاستکهعقلدردرکبرخیمسائلدین،ماننداحکامومناطات
احکامعاجزاست.)مظفر،1433ق،ص483(.وخوداینمحدودیترامیپذیردوهرگزفتواییدراین

خصوصنمیدهد.
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تفکیک فقه اسالمی از فلسفه اسالمی

همانطورکهمیدانیمدین،یکسلسلهاموراصلیوبنیادیداردکهبهآناصولدینمیگوئیم،و
یکسلسلهمسائلفرعیداردکهبهآنفروعدینمیگوئیم.

اصولومبانیدین،درتمامادیان،اعمازیهودیومسیحیواسالمتمامامنطبقبرهموتصدیق
کنندههمهستند،وهرگزاختالفیمیانآنهادراینمسئلهنبودهونیست.

مثاًلیگانگیویکتاییخدا،اسماءحسنایالهی،واجبوخالقبودناو،اصلنبوتوعصمتانبیاء،
امامت،معاد،عدلالهی،تجردروحانسانو...درتمامادیانبودهاست.

دراینموارد،دیگراختالفیمیانیهودیتومسیحیتواسالمنیست،تمامًاتاییدوتصدیقکننده
یکدیگرند.

البتهاسالمبهمعنایخاصخودش،اینمعارفرامحققانهترودقیقتروکاملتربیانکردهاست.
تمامادیانالهیخدارایگانهوواحدمیدانندودراصلنبوتوعدلومعادودیگراصولومبانی
دینبایکدیگرهماهنگهستندبنابرایناسالمبهمعنای»عقائدواصولاسالمی«هزارانسالاست

کهدرعالمتوسطانبیاءنشردادهشدهاست.
مائده سوره در دارد. وجود تفاوت اسالم و مسیحیت و یهودیت بین فرعی مسائل و فقه در اما
جعلنامنکمِشرعةومنهاجًا«؛)مائده،48(.درکیفیتصالةوصوموجهتقبلهوسایر میخوانیم:»لکلٍّ
احکامبینآنهاتفاوتوجوددارد.مباحثیکهدرفلسفهمطرحاستتماماازاصولعقائدومبانیاسالم

است.منظورماازاسالم،فلسفهاسالمیاستنهفقهاسالمی!
مباحثیماننداثباتذاتواجبواسماءوصفاتاو،نبوتوعدلومعاددرفلسفهمطرحشدهاست،

نهصالةوصوم.
بنابرایننبایدگفتهشودفلسفه،قبلازاسالمازیونانواردحوزهاسالمیشدهاستوریشهواساس

اسالمیندارد.
مانبایدبپنداریمکهسبقهاسالم1400سالاست،بلکهاسالمیاهمانفلسفهاسالمیاززماناولین
پیامبررواجدادهشدهاستوتماماتصدیقکنندههمهستندکه:»إّنالدینعنداهللاالسالم«؛دیندر

نزدخدا،اسالم)وتسلیمبودندربرابرحق(است)آلعمران،109(.
بافلسفهاسالمی را نبایدفقهاسالمی امافقهاسالمی1400سالاستکهآمدهاست.ماهرگز

مخلوطکنیموهرآنچهکهقبلاز1400سالپیشمطرحبودهراغیراسالمیبنامیم.
پسباتبییناینتفکیکجوابکسانیکهمعتقدندفلسفهازیونانبهاسالمآمدهنیزروشنمیشود،
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و ارسطو نه بودند الهی انبیاء رامطرحکردند، فلسفهاسالمی به اولینکسانیکهمباحثمربوط که
افالطون!

اگرانبیاءومجاهدتهایآناننبود،تمامیوناندرشرکوالحادغرقبودند.بهقولمولوی:
گرنبودیکوششاحمد،توهممیپرستیدیچواجدادتصنم

)موالناجاللالدین،1375ش(
درنتیجه:آنچهکهدراینمقدمهدوممطرحشدایناستکهفقهاسالمیرانبایدبافلسفهاسالمی
مخلوطکردوگمانکردکهاسالمسبقه1400سالهدارد.بلکهاسالمسبقههزارانسالرادارد.ومنظور

ماازاسالمفلسفهاسالمیاست،نهفقهاسالمی،کهمرّوجانآنانبیاءبودهاندنهفالسفهیونان.

تفکیک خطای سالک از بطالن مسلک
مقدمهبعدیلزومتفکیکوجداسازیبینخطایسالکازبطالنمسلکاست.متاسفانهدربرخی

مواردایندو،ازیکدیگرتمییزدادهنمیشودوثمرهناصوابیرابههمراهخودمیآورد.
ازفقهواصولوکالموتفسیروحتیفیزیکوشیمیو اعم همانطورکهمادرتمامعلوم،

ریاضیاتو...ایندوراازهمتمییزدادهایم،درفلسفههم،همانطوربایدعملشود.
اگرفقیهیااصولییامتکلموفیزیکدانو...خطاواشتباهیدرحوزهعلممرتکبمیشوند،مانباید
بهپایعلمفقهواصولوکالموفیزیکبنویسیم.بلکهبایدآنرابهخطایعالمآنعلمنسبتدادنه
اصلعلم؛درفلسفههمهمینطوراست.اگرفیلسوفینظریدادهکهبامبانیدینیسازگارنیست،نباید
گفتهشود:پسمعلوممیشودفلسفهباطلاست.بلکهبایدگفت:اینفیلسوفبهخطارفتهاست.پس

خطایعالم،دلیلبطالنآنعلموفنخاصنخواهدبود.
کتابتکوینوکتابتدوین،هردومخلوقخداوندهستند

هرآنچهکهمادرصحنهخلقتمیبینیممخلوقخداوندهستند.اینمخلوقاتگاهیکلماتخداوند
.هستند،یعنیاصطالحًاکتابتدوینالهیبهشمارمیروندمانند:قرآنوکلماتانبیاءوائمه

وگاهیافعالخداوندهستندکهکتابتکوینالهیمحسوبمیشوندمانند:آفرینشآسمانهاو
ستارگانوزمینودرختو....

حالبااینمقدمهگفتهمیشودکه:طبقاینبینش،هیچعلمیغیردینینمیباشدوتمامعلوم،
دینیوالهیهستندچونیاکتابتدوینراتفسیرمیکندویاکتابتکوینالهیرا.

ازفقهواصولوکالموتفسیرگرفته،تافیزیکوشیمیوزمینشناسیوستارهشناسیودریا
شناسیهمگیکتابالهیراتفسیرمیکنند،امایکیمیگوید:خداچنینگفت!ودیگریمیگوید:خدا
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چنینکرد!

پس،نهتنهافلسفه،اسالمیودینیمحسوبمیشود،بلکهتمامعلوم،اسالمیودینیبهشمار
میآیند.

اینکدرهمینزمینهبهبیانیازحضرتآیتاهللجوادیآملیتوجهکنید:»یکزمینشناسدارد
کتابالهیراتفسیرمیکند،یکدریاشناسداردکتابالهیراتفسیرمیکند،میگویدخداچنینکرد.
یکفیزیکداندارداسرارعالمراتفسیرمیکند،میگویدخداچنینکرد...اگرقداستدانشگاهرویاین
مکتب،باالترازقداستحوزهنباشدکمترنیست.حوزهمیگوید:خداچنینگفت،دانشگاهمیگویدخدا
چنینکرد.اینکتابتدوینراتفسیرمیکند،آنکتابتکوینراتفسیرمیکند.مگرمیشودمافیزیک
وشیمیداشتهباشیمواسالمینباشد؟اگرکسیعلمشبهفلسفهعلمتکیهکرد،یک،فلسفهعلمشبه
فلسفهمطلقیعنیالهیتکیهکرد،دو،جهانبینیاوجهانبینیتوحیدیاست.بهخداوقیامتووحی
ونبوتورسالتمعتقداست،کلصحنهآفرینشصحنهخلقتاستواینکتاب،بازکتابتکویناست.
منتهاهرکدامیکسورهآنرامعنیمیکنند...کهخداچنینکرد،خداچنینمیکند...آنوقتاین

دانشگاهومتوندرسیمیشوداسالمی!«)جوادیآملی،تفاوتحوزهودانشگاه)صوت((.
خالصهاینچهارمقدمهبهاینبیانشدکه:

1-عقلهمیشهدرکنارنقلوهردودرخدمتدینهستند.
2-فلسفهاسالمیراانبیاءآوردهاندنهحکماییونان.
3-خطایفیلسوف،نبایدبهپایفلسفهنوشتهشود.

4-واینکهنهتنهافلسفه،بلکهتمامعلوممااسالمیهستند.
بنابراینبااینمقدمات،میتوانمقبولیتفلسفهراپذیرفت.

فصل سوم، چند شبهه و پاسخ آن ها
حالکهمقبولیتفلسفهپذیرفتهشد،دراینفصلبهذکرچندشبههدربارهفلسفهمیپردازیمو
سپسپاسخآنهارابیانمیکنیم.البتهشبهاتمربوطبهفلسفهبیشازاینمقداراستکهمامتعرض
آنمیشویم،اماایننوشتهگنجایشتمامآنهاراندارد،وماازمیاناینشبهات،فقطبهبیانپنج

شبههبسندهمیکنیم:

شبهه اول 
اولینشبههایکهمطرحشده،

ایناستکهبزرگانفلسفهمانندصدرالمتالهین،بعدازآنهمهتحقیقوتدقیقوتالیفدرباب
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فلسفهوبعدازگذراندنسالیانبسیاریازعمرگرانمایهخودرادراینعلم،آخراالمرپشیمانشدهولب
بهاستغفارگشودهاستوازاینتدقیقاتخودوتضییععمرخوددرراهفلسفه،بهخداوندپناهبردهاست،
چنانچهویدرطلیعهاسفارمیگوید:»وإنیلستغفراهللکثیراًمماضّیعُتشطراًمنعمریفیتتبُّع
آراءالمتفلسفةوالمجادلیَنمنااهلالکالموتدقییقاتهموتعلّمجربزتهمفیالقولوتفّننهمفیالبحث
قیاسهمعقیٌموصراطهمغیرمستقیمفالقینا حّتیتبیَّنلیآخراالمربنوراالیمانوتأییداهللالمّنانأنَّ
زمامامرناالیهوالیرسولهالنذیرالمنذرفُکّلمابلغنامنهآمّنابهوصدقناهولمنحتلاننخّیَللهوجهًا
عقلیًاومسلکًابحثّیًابلاقتدینابهواهوانتهینابنهیهامتثااًللقولهتعالی:ماءاتاکمالررسولفخذوهوما
نهاکمعنهفانتهوا؛حّتیفتحاهللعلیقلبنامافتحفافلحببرکةمتابعتهوأنجح.فأبداًیاحبیبیقبلقراءة
هذاالکتاببتزکیةنفسکعنهواها:فقدافلحمنزّکاهاوقدخابمندّساها؛واستحکماّواًلاساس
المعرفةوالحکمةثمارقذراهاواالکنتمّمناتیاهللبنیانهممناالقواعدفخّرعلیهمالسقفاذاتاها
والتشتغلتبّرهاتعوامالصوفیةمنالجهلةوالترکنالیاقاویلالمتفلسفةجملةفانّهافتنٌةمضلٌّةو
لالقدامعنجادةالصوابهزلّةوهمالذین:اذاجاءتهمرسلهمبالبییناتفرحوابماعندهممنالعلمو
حاقبهمماکانوایستهزئون؛وقانااهللواّیاَکشّرهاتینالطائفتنوالجمعبینناوبیینهمطرفةعین«؛

)صدرالمتالهینشیرازی،1981،ج1،ص37و38(.
بنابراینراهیکهطیشدهوسالکانآنازپرداختنبهآنحسرتمیخورندرانبایدرفت.

جواب:درپاسخبایدگفتکهمرحوممالصدراازچهچیزیاستغفارکردهاند؟
آیاازفلسفهاعراضکردهاند؟آیاازاینکهعمرخودرادرتتتبعآراءفلسفهصرفنمودهانداستغفار

نمودهاند؟وآیابینفلسفهوتفلسفوبینفیلسوفومتفلسفبایدفرقگذاشت؟!
اینفیلسوفبزرگازاینکهعمرشانرادرتتبعآراءمتفلسفهضایعکردهانداستغفارمیکنند،نهاز

اینکهفلسفهآموختهوبهآراءفالسفهپرداختهاست.
تفلسفیعنیبیجهتادعایدانستنفلسفهکردنومتفلسفیعنیفلسفهباف)آذرنوش،1391ش،

ص809(.
یکیازفرقهایاساسیبینایندوآناستکهقیاسهایفیلسوفبرهانیمیباشدنهظنیو
تقلیدی،اماقیاسهایمتفلسفجدلیوغیربرهانیاست،لذامرحومصدرامیگوید:قیاسهایآنها

عقیموبینتیجهاست.
حالبافرقگذاشتنبینایندوواژه،رازاستغفارمالصدراروشنمیگردد.

همچنینعباراتیکهصدرادروصفحکمتمتعالیهگفتهاست،خودبهتریندلیلاستکهاواز
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فلسفهاعراضنکردهاست.میگوید:»فصّنفُتکتابًاالهّیًاللسالکینالمشتغلینبتحصیلالکمالوابرزت
حکمًةربّانیًةللطالبینلسرارحضرةذیالجمالوالجالل...«)صدرالمتالهینشیرازی،1981،ج1،ص

35و36(.
اساسامعقولنیستکهایشاندرمقدمهاسفارازفلسفهاعراضکندولببهاستغفاربگشاید،امابعد

ازمقدمهبهتفصیلکتابحکمتمتعالیهرابنویسد.

شبهه دوم
آیافلسفهباعثاختالفعلوممیشود؟

گفتهشدهیکیازمسائلیکهموجباختالفوگوناگونیشخصیتهاوتعددراههاوروشهامیشود
ایناستکهعدهایبهعقلبشریومنطقاعتمادکاملدارندوخودرادرمعرضتعلیمانبیاءوآموختن
»علمصحیح«قرارندادهاند.اینعلمصحیحبایدازدستتحریفوالتقاطبامسائلفلسسفیدوربماند.
بنابرایناشکالوادعاایناستکهباورودعقلبشریبهحوزهدینومعارف،اختالفوتعددآراء

وتشّتتانظاررویمیدهد)حکیمی1383ش،ص51و52(.
جواب:درجوابآنهابایدگفتاگربالفرضمافلسفهراهمرهاکنیموفقطسراغمتوننقلیبرویم

بازهمازاختالفدرفهممصوننیستیم.
اگرمروریبرآراءونظراتبزرگان،درفقهواصولوکالموتفسیرو...داشتهباشیم،خواهیمفهمید
کهبینفهمهریکازآنها،علیرغمتمرکزوانسوالفتآنهابامتونرواییوکالموحیانی،چه

اندازهاختالفنظروتنوعوتکثرادراکازکتابوسنتوجوددارد.
بهعنواننمونه:شیخصدوقوشیخمفیدرحمهمااهللهردوازاعاظمعلمایشیعههستندوهردو

انسوافریباروایاتداشتهاند.
شیخصدوقکتاباعتقاداترانوشتوباطرححدوداصدمسئله،اعتقاداتشیعهرابیانکرد.شیخ
مفیددرکتابتصحیحاالعتقاددربسیاریازمواردآنچهراشیخصدوقبهعنواناعتقادشیعهبیان
میکندمخدوشمیداند،وجالباینکههردوبهروایاتمعصومانتمسکمیکنند؛نهاینکهمثال
شیخصدوقمشربرواییوشیخمفیدمشربفلسفیداشتهباشد،بلکههردونقلیفکرکردهاندوهر

دوبهسراغنقلرفتهاند.
لذااینگونهنیستکههرکجابحث،صرفارواییونقلیشداختالفدرکارنباشد.یامثالشیخطوسی
درعدةاالصولمیفرماید:مندردوکتاباالستبصاروتهذیباالحکاماحادیثمختلفازائمهراکه
قریبپنجهزارحدیثمیشودذکرکردهام،ومیگوید:»وذکرتفیاکثرهااختالفالطائفةفیالعملبها«.
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بعدمیفرمایند:»وذلکاشهرمنانیخفیحتیانَّکلوتأمَّلَتاختالَفهمفیهذهاالحکاموجدته
یزیدعلیاختالفابیحنیفهوالشافعیومالک«)طوسی،1403ق،ج1،ص356و357و358(.

خودجنابشیخطوسیگاهباخودشاختالفداردوصاحبدوفتوایمخالفاست،چهرسدبه
اختالفبادیگران.

اختالفنظروپراکندگیآراء،نهمختصفالسفهاستونهآنکهدرزمینهدرککتابوسنتاز
ناحیهدخالتدادنعلومعقلیبرخاستهاست)جوادیآملی،1389ش،ص198-207(.

نتیجهاینکهدرتمامعلوم،اقوالمتعددوتشّتتآراءوجودداردواختالفراورودفلسفهتولیدنکرده
ونمیکند،اختالفدرکوفهمهمیشهبودهوهست،چهبافلسفهچهوبدونآن.

شبهه سوم 
معروفاستکههشامبنحکمشاگردبرجستهامامصادقکهازاصحابجلیلالقدروخاصآن

حضرتبودهاست،کتابیدرردفلسفهومسائلفلسفینوشتهاست.
بنابراینمعلوممیشوداگرشخصیمانند»هشامبنحکم«کهامامصادقبارهاوبارهااورامورد
تاییدوتحسینقراردادهاند،کتابیدرردفلسفهنوشتهباشد،بنابراینبهگونهایخودامامصادقهم،

چنیننظریداشتهاند،وچهبسااماماوراترغیببهنوشتنچنینکتابیکردهاند.
درنتیجهفلسفهموردپذیرشائمهوبالتبع،اصحابایشاننبودهاست.

جواب:اّواًل)برفرضصحتوجوداینکتاب(هیچسندتاریخیورواییوجودنداردکهثابتکند
هشامبنحکمآنکتابرابادستوریاارشادامامصادقنوشتهاست.

ثانیًا:نظراصحابائمهدرتماممسائلبانظراتائمهمطابقتنداشتهاست.چوناصحابمعصوم
نبودندوتاریخگواهایناستکهگاهیاصحابپیامبروائمهباآنانمخالفتمیکردند،ویاحداقل

سهواًدچارخطامیشدندکهموردرضایتپیامبروائمهنبود.
ثالثًا:هیچسندتاریخیورواییهموجودنداردکهامامانبعدیآنکتابراتاییدوموردتحسین

قراردادهباشند.
یانظریدربارهمسئلهایداشتهاست،دلیلبر ائمهکتابی ازاصحاب اینکهیکی پسصرف

صحتآننیست.

شبهه چهارم
چهارمینشبههواردبرفلسفه،روایتیازامامحسنعسکریدرمذمتفلسفهاست.روایتبه

شرحذیلاست:
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العسکری الحسن الهدی(بسندهعناالمام )نهسیدمرتضیعلم الرازی المرتضی السید »عن
أنهقالالبیهاشمالجعفری:یااباهاشم!سیاتیعلیالناسزماٌنوجوههمضاحکةمستبشرةوقلوبهم
مظلمةمنکدرة...علماءهمشرارخلقاهللعلیوجهاالرض،النهمیمیلونالیالفلسفهوالتصوف«؛)قمی،

1416ق،ج5،ص198)مادهصوف((؛
ظاهرروایتبیانگرآناستکهامامیازدهمازمردمانیکهبعدهاخواهندآمدوبهفلسفهو
تصوفمیلواشتغالخواهندداشتمذمتفرمودهاند،وحتیعلتانکدارقلوبشانوشربودنآنهارا

بررویزمین،میلآنهابهفلسفهوتصوففرمودهاست.
جواب:اگربهجوامعرواییرجوعشود،خواهیمدانستکهروایاتفراوانیدرمدحفقهوفقهاءاز
اهلبیتصادرشدهاست.کسیکهکوچکترینتردیدینداردکهعلمفقهوصاحبانآنموردستایش

ائمهبودهاند.
اماروایاتیهمدرمذمتفقهاءواردشدهاست،مانند:»قالرسولاهللصلیاهللعلیهوآلهوسلم:
سیاتیعلیامتیالیبقیمنالقرآناالرسمهوالمناالسالماالاسمه«بعدفرمودهاند:»فقهاءذلک
فقهاءتحتضّلالسماءمنهمخرجتالفتنةوالیهمتعود«)مجلسی،1403ق،ج9،ص109، الزمانشرُّ

وج18ص146،باب12(.
حالجمعبیناینروایاتیکهدرموردفقهاءگفتهشدهچگونهاست؟باالخرهفقهاءموردتحسینو

تائیدپیامبروائمهبودهاندیاموردتقبیحآنها؟
جمعایندوگروهازاحادیثبهایناستکه»الفقهاءأمناءالرسلمالمیدخلوافیالدنیا«؛

فقیهیموردستایشوتائیدمعصوماناستکهازدنیاخواهیودنیاطلبییوریاستطلبیبهدور
باشد،وفقیهیموردتقبیح،ومتهماستکهبهخاطرحّبدنیاومنافعمادی،علمشراذبحکند.

فلسفهمذمومنیزفلسفهایاستکهاهلآنبهقرآنوسنتبیاعتناءباشندوفلسفهرابرایدنیا
طلبیوتفاخروریاوریاستبهکاربرند.امااگرهمینفلسفهدرخدمتقرآنوروایاتودفاعازحریم

دینبهکاربردهشود،ابداًمعقولنیستکهبازهمموردمذمتامامعسکریقرارگیرد.
بزرگانفلسفهاسالمی،هموارهفلسفهرادرخدمتدینودفاعمنطقیومعقوالنهازدینبهکار

بستهاند،واینمسالهبهقدریدرکتبآنهاآشکاراستکهنیازبهاثباتندارد.
درمقابلمابیانیداریمازحضرتصادقکهبالخصوصاز»ارسطو«ناممیبرد،وبهفرمایش
مرحومعالمهشعرانیرحمةاهللعلیهدرشرحتجریداالعتقادچهافتخارباالترازاینبرایارسطوکه

نامشبرزبانحضرتجاریشدهاست.



33

رد
ی ف

لک
م م

یث
/ م

ن 
ن آ

مو
یرا

ت پ
بها

ش
و 

فه 
س

 فل
ت

ولی
مقب

ی 
س

رر
ب

متنزیرقسمتیازتوحیدمفّضلاست:
»وقدکانمناالقدماءطائفةانکرواالعمدوالتدبیرفیاالشیاءوزعمواانکونهابالعرضواالتفاقو
کانممااحتّجوابههذهاالفاتالتیتلِدغیرمجریالعرفوالعادةکاالنسانیولدناقصًااوزائداًاصبعًااو
یکونالمولودمشّوبًااومبّدَلالخلق،فجعلواهذهدلیاًلعلیانکوناالشیاءلیسبعمٍدوتقدیٍربلبالعرض
کیفمااتفقانیکونوقدکانارسطاطالییسردعلیهمفقال:انالذییکونبالعرضواالتفاقأنّما
هوشئیاتیفیالفرطمّرةالعراضتعرضللطببیعةفتزیلهاعنسببیلهاولیسبمنزلةاالمورالطبیعیة

الجاریةعلیشکلواحددائمًامتتابعًا«؛
منطق( علم )درباره منظومه مقدمه در سبزواری هادی مال کیست، ارسطاطالیس که این درباره

میگوید:
قانونآلییقیرعایتهعنخطاالفکروهذاغایته

فوالحکمحّجةفموضوعًاقفوا وموصلالتصورمعرِّ
ألّفهالحکیمرسطالیسمیراثذیالقرنینالقدیس

بعدخوددرشرحبیتسومازسرودههایخویشگوید:ألّفهالحکیمرسطالیسالملّقببالمعلماالول.
مرحومآیتاهللانصاریشیرازیدرشرحاینکالممیفرمایند:»ایشانارسطورامولفمنطقمعرفی
میکند.بهارسطویاارسطاطالیسیاارسطوطالیسدرعرفمنطقوفلسفهمعلماولگفتهمیشود«

)انصاریشیرازی،1391ش،ص74و80(.
بنابراینارسطاطالیسهمانارسطومیباشد.

فلسفه اگر است. نموده تقدیر است، بوده یونان کهسرسلسلهفالسفه ارسطو از امام جا این در
مبغوضحضرتبود،نامارسطوراذکرنمیفرمود)انصاریشیرازی،1391ش،ص40الی43(.

شبهه پنجم
واماآخرینشبههایکهمطرحمیشوددربارهادعاییاستکه»میرزامهدیاصفهانی«موسس

مکتبتفکیکدررداستداللبرهانیوقیاسمنطقیبیانداشتهاست.
میرزامهدیاصفهانیابتدادرراهعرفانوسیروسلوکقدمبرمیداشت،امابهناگاهمتنّبهشدهو

سپسمکتبتفکیکرابنانهاد.کتبمعروفاومصباحالهدیوابوابالهدیمیباشند.
دراوایلکتابمصباحالهدی،استداللشیطانرادرسجدهنکردنبرآدمکهگفت:»خلقتنیمن
ناٍروخلقَتهمنطیٍن«)اعراف،12(.استداللیبرهانیمیپنداردومعتقداستاگربرهانحجتبود،باید
استداللشیطانبهعنوانبرهاندردرگاهالهیپذیرفتهمیشد.پسطرداستداللاوبهمعنایعدم
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مقبولیتبرهاناست)اصفهانی،1363ش،ص11(.

جواب:واضحاستکهایشانمرزمیانقیاسفقهییاتمثیلمنطقیراکهحجتنیستبابرهان
عقلیدرآمیختهاندوتمثیلابلیسرابرهانپنداشتهاند.میرزامهدیاصفهانیروایاتیکهدرمذمت
قیاسواردشدهوفقهاءبراساسآنهااستفادهازتمثیلمنطقی)قیاسفقهی(رادراستنباطاحکام
الی 186 1389ش،ص آملی، )جوادی میکند! حمل منطقی مصطلح قیاس به میشمارند، مردود

.)189

تذکر
هرچندکهمادرایننوشتهمقبولیتفلسفهرادرحدتوانبیانکردیموبرخیشبهاتراپاسخدادیم،
امااگرمنصفانهبنگریم،فلسفهامروزدرکنارتمامیمحاسنیکهدارد،نقدهاوضعفهاییراهممیپذیرد

کهنبایدازآنهاغافلبود.براینمونه:
که آن حال میکنند. یاد عنوان»حکمت« به فلسفه از اسالمی، فلسفه بزرگان از بسیاری الف(
بایدپرسیدآیابراستیفلسفههمانحکمتمذکوردرقرآناست؟)»یوتیالحکمةمنیشاءومنیوت
الحکمةفقداوتیخیراًکثیراً«بقره،269(؛بدونتقواوایمانمیتوانفیلسوفشد،امابدونآندوآیا

میتوانحکیمبود؟
بااینبیاننسبتبینقرآنوفلسفهتساوینخواهدبود!

لذابهنظرمیرسدکهحکمتقرآنیبهفلسفهفروکاستشدهاست
ب(فالسفههرگزتعریفدقیقوروشنیاز»ذهن«کهتمامفلسفهرادرخودمیگیردارائهنکردهاند.
براستیذهنچیستوکارکردآنچگونهوتاچهحداست؟واگرذهناینمقداردارایاهمیتاست،

چرادرکتابهدایت»قرآن«نامیازآنبردهنشدهاست؟
انتظارنداریمکهقرآندرخصوصآسفالتوالمپسخنبگوید.اماقرآنیکهازفطرتونفسوروح

تافکروعقلوذکردرموردانسانیادکرده،چراازچنینمفهوممهمیغفلتکردهاست؟!
بهنظرمیرسدکهفلسفهوتفکرفلسفیدرجامعهعلمیمابسیارسنتیمیباشد.بهطوریکهگاهی
دیدهمیشودکهباوربرخیبرایناستکههرآنچهکهابنسیناومالصدراودیگربزرگانفلسفهیافته
وگفتهاندحقاستواگرخودشانباتأملوتدبّرنتوانندبرکالمونظراتآنانمحملیبیابند،باتوسل

بهتأویلوتوجیه،کالمآنانرامیپذیرند.
اینروحّیهتقلیدوباوربهاینکههرآنچهآنهایافتهاندحقاستوبس،باعثعدمپویاییفلسفه

شدهاست،بهطوریکهاکنون400سالاستکهبرسرسفرهحکمتمتعالیهنشستهایموبس!
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نتیجه گیری 
دانستیمکههمانطورکهجایگاهنقلدربیاندینوآوردههایدینیبسیاربااهمیتاست،همچنین

عقلرانیزجایگاهیرفیعوخاص،دردیناست.
بالتبعفلسفهکهمسائلآنرامسائلعقلیشکلمیدهند،همرتبهنقلومتونعقلیهمگامبامتون

نقلیمیباشد.پسفلسفه،اسالمیاستوازکتابتدوینیخداونداست.
حالبعدازبیانمقبولیتفلسفه،ازفلسفهمیتواندرعلوممختلفیاستفادهکردهکهتبعًاآثارزیادی

رادرپیخواهدداشت،وچهبساگاهیروشهاوآراءراهمتحتتأثیرقراردهد.
از بهدور امیداستکهدرمحیطهایعلمی،قضاوتهادرموردعلومومسائلمختلف،همواره

 تعصبوتقلیدوسطحینگریبوده،وهمیشهباتکیهبرتفکروتعقلانجامبگیرد.إنشاءاهلل.

کتابنامه
1.قرآن کريم.

2.آذرنوش،آذرتاش)1391ش(.فرهنگ معاصر عربی - فارسی،نشرنی،چاپ14.

3.ابنسینا،ابوعلیحسینبنعبداهلل)1405ق(. الشفاء، مکتبة آيت اهلل العظمی المرعشی النجفی،قم.

4.اصفهانی،میرزامهدی)1363ش(. مصباح الهدی.

5.انصاریشیرازی،یحیی)1391ش(. دروس شرح منظومه مال هادی سبزواری،بوستانکتاب،چاپ4.

6.جوادیآملی،عبداهلل)1422ق(. علی بن موسی الرضا و الفلسفة االلهیة،داراالسراءللنشر،الطبعةالثانیة.

7.جوادیآملی،عبداهلل)1389ش(. منزلت عقل در هندسه معرفت دينی،مراکزنشراسراء،چاپ4.

8.حسنزادهآملی،حسن)1386ش(.صد کلمه در معرفت نفس،الفالممیم،چاپ2.

9.حکیمی،محمدرضا)1383ش(.مکتب تفکیک،دلیلما،چاپ8.

10.طباطبایی،سیدمحمدحسین)1431ق(. بداية الحکمة،مؤسسهنشراسالمی،طبع27.

11.الطوسی،محمدبنالحسن)1403ق(، عدة االصول،مؤسسهآلالبیت،چاپ1.

12.صدرالمتالهینشیرازی،محمد)1981(. الحکمة االمتعالیة فی اسفار العقلیة االربعة،بیروت،داراحیاءالتراث
العربی،الطبعةالثالثه.

13.قمی،شیخعباس)1416ق(. سفینة البحار،داراالسوةللطباعةوالنشر،الطبعةالثانیه.

14.مجلسی،محمدباقر)1403ق(.بحار االنوار،مؤسسهالوفاء،بییروت-لبنان،الطبعةالثانیه.

15.مظفر،محمدرضا)1433ق(. اصول الفقه،مؤسسهبوستانکتاب،الطبعةالعاشره.

16.موالناجاللالدین،محمدبلخی)1375ش(.مثنوی معنوی،انتشاراتراستین،چاپ1.





بررسی دیدگاه نحویون نسبت به کارکرد اذا ظرفیه

امیرندائیوحدت*

چکیده
»اذاظرفیه«ازجملهمفراداتیاستکهاستعمالآنبیشتردرلسانعرببهچشممیخورد.مذهببصریونوکوفیونوبسیاری

ازنحویوندررابطهبااحکام»اذا«اختالفکردهاند،اکثرنحویونقائلبهاینهستندکه»اذا«دائماالضافهبودهومبهمبودن

زمان»اذا«بااضافهمعینمیشود،وعاملنصبآنجزاءمیباشد.بافرضاینمبنا،بایددانستهشودکهاضافه»اذا«چهنوع

اضافهایاست؟ودرمواقعیکهجزاءمشتملبرحروفیصدارتطلباستکهمانععملکردمابعددرماقبلمیشود،عملجزاء

چگونهخواهدبود؟مقابلاینقول،برخی،مخالفاضافهشدن»اذا«شدهاند،وقائلبهاینهستندکه»اذا«اضافهنمیشودو

عاملنصبآنفعلشرطمیباشد،قولسومینیزوجودداردکهقائلبهتفصیلشدهتامشکلیپشنیایدوآناینکهاگر»اذا«

متضمنمعنایشرطیبود؛حکماشمانندحکماخواتش»متی،حیثما،ایان«استواگرمتضمنمعنایشرطینبود،مضافوعامل

نصبآنفعلیاستکهدرمحلجزاءاستعمالشدهاست.روشمقالهبهایننحواستکهنویسندهپسازتعریفمفرداتمسئله،

ادلههریکازموافقینومخالفینراارائهکردهوسپسبابررسیونقدادلههردوطرف،درمرحلهنخست،قولبهجوازاضافهشدن

»اذا«رادرزمانیکهمتضمنمعنایشرطیترامیپذیرد،وعاملنصبموقعهاضافهجزاءودرصورتعدماضافهفعلشرطمی

باشد،واضافهآنازنوعاضافهمعنویهبودهکهحرف»الم«درتقدیرگرفتهمیشود،وکسبتخصیصمیکند.

کلید واژه
اذا ظرفیه، ناصب، زمان، اضافه، فعل شرط، فعل جواب، نحو.  

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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برایفهمدقیقزبانهایادیانمختلفنیازاستکهشناختکافیازکلماتوقواعدآنزبانداشته
باشیم،ازجملهاینزبانهازبانعربیاستکهازفصیحترینزبانهابهشمارمیآیدکهالزماست
برایفهمکاملآندرمقامگفتوگو،علمبهاینکلماتداشتهباشیم،بنابراینمامیخواهیمیکیاز
مفرداتاینزبانکه»اذاظرفیه«باشدرابررسیکنیم،دررابطهبااینمطلبعلمایبزرگیهمچون؛
مرحومرضیالدیناسترابادی،ابنمالک،مرادی،صبان،عباسحسنو...درکتبخودبحثکردهاند
وازدیربازدربینعلماینحوسابقهداشتهاست؛ووجودنظراتمخالفنشانةاهمیتاینبحثاست.
اینمسئلهکهآیا»اذا«اضافهمیشود،اگراضافهمیشوداضافهآنچهنوعاضافهایمیباشد؟معنای
»اذا«بااضافهوبدوناضافهچگونهمیشود؟ناصب»اذا«فعلشرطاستیافعلجوابوباهرکدام
معناچگونهمیشود؟ازجملهمسائلیاستکهدردانشنحوبدانپرداختهمیشود.آنچهنویسندهدر
اینپژوهشدرصدداستاثباتکند،آناستکه»اذا«درتمامیاینمسائلومقیدشدنشبهمابعد

خودیعنیفعلشرط،اعمازصفتواضافه،بهمرادمتکلمبرمیگردد.

تعريف »اذا« 
»منالظروفالمبنیة)اذا(،والدلیلعلیاسمیتهااالخباربهامعمباشرتهاالفعلنحو:القیاماذاطلعت
الشمس،وابدالهامناسمصریحنحو:أجیکغداًاذاطلعتالشمس،وهیظرفللمستقبلمضمنةمعنی
الشرطغالبًا،ومنثموجبإیالؤهاالجملةالفعلیةولزمتالفاءفیجوابهانحو:اذاجاءنصراهللالیقوله:
فسبح)النصر/1(،)سیوطی،1432ق:103(«؛»اذا«ازجملهظروفمبنیمیباشد،ودلیلبراسمیتآن
اینکهخبرواقعشدهبههمراهفعلویابدلازاسمصریحآمده،وظرفمستقبلمتضمنمعنایشرط

غالبابودهوالزماستبعدازآنجملیهفعلیهبیاید.
»وهیللمستقبلوفیهامعنیالشرطفلذلکاختیربعدهاالفعل)ابنحاجب1389ش:151/3(«؛اذا

برایمستقبلودارایمعنایشرطیتمیباشدوبهخاطرهمینبعدازآن،فعلمیآید.
»اذاتردظرفاللمستقبل،وتنصببجوابهاوتختصبالفعلیه)مدنیشیرازی،1432ق:830(نحو:إَِذا
َماُءانَْشقَّْت)انشقاق/1(«؛»اذا«برایظرفمستقبلمیآیدواضافهبهشرطشمیشودوعاملنصب السَّ

آنجوابشمیباشدومختصبهجملهفعلیهمیباشد.

اقسام »اذا« 
1.ظرفمستقبلکهمتضمنمعنایشرطاست،مانندقولخداوندتبارک:»إَِذاَرأَْیَتُهْمَحِسْبَتُهْملُْؤلًُؤا
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َمْنُثوًرا«)الدهر/19(.

2.ظرفمجردکهمتضمنمعانیشرطینباشد،مانند:اذاطلعتالشمسأجیئک.
3.شرطمجردکهمعنایانشرطیهرادارد.درلسانالعرباستکه:ویأتی»اذا«بعمنی»ان«

الشرط،کقولک:»أکرمکاذاأکرمتنی«معناه:انأکرمتنی؛

اضافه

تعريف 
»نسبةتقییدیةبیناالسمینتوجبلثانیهماالجر«)مدنیشیرازی،1432ق:335(؛اضافهنسبتی
استتقییدیکهموجبمجرورشدنمضافالیهمیشود.»المضافاسمینسبالیغیرهویجرویقال
لهالمضافالیهویقالللنسبةبینهمااالضافة«)حسینیطهرانی،1390ق:300(؛مضافاسمیاستکه
بهاسمغیرخودشکهمجروراستومضافالیهآنمیباشد،نسبتدادهمیشود؛وبهنسبتبیناین

دواسم»اضافه«میگویند.

فايده اضافه
»التقیید)اضافةلفظیة(إالتخفیًا....وتقید)اضافةمعنویة(تعریفًامعالمعرفهوتخصیصًامعالنکرة«.
)بهائی،1389ش:30؛حسینیطهرانی،1390ش:306(؛فایدهاضافهلفظیةفقطتخفیفاست؛وفایده
اضافةمعنویةهنگاماضافهشدنبهمعرفه،کسبتعریفوهنگاماضافهشدنبهنکره،کسبتخصیص

میباشد.

محل نزاع
قسماول»اذا«کهظرفمستقبلمتضمنمعانیشرطیباشد،ازجهتاضافهبهشرطوعدماضافه

وعاملنصبآناختالفمیباشد.

1( جواز

اضافه»اذا«وعاملناصب»اذا«
اکثرنحوین،ازجملهعباسحسن)نحوالوافی1428ق:219/2(واشمونی)صبان1430ق:403/2(قائل
هستندکه:»فاذاظرففیهمعنیالشرطمضافالیالجملةبعدهوالعاملفیهجوابهعلیالمشهور«؛که
»اذا«دائماالضافهبهفعلشرطمیباشدوناصبآنجوابشرطمیباشد.بخاطراینکهمضافالیه
درمضافعملنمیکندومقترنشدنجواب»اذا«بهفاءواذافجائیهمانعازعملکردننیستبهخاطر
توسعهداشتناینهادرظروف،اگرچهاستحقاقتصدیررانداشتهباشندیااینکهعاملهمانجواباست
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البتهبهشرطیکهمانعنباشد،امااگرمانعبودعامل»اذا«طبققرینهمحذوفاستکهمابعدمانعبه
إَِذاَدَعاُکْمَدْعَوًةِمَنالْرِضإَِذاأَنُْتْمتَْخُرُجوَن«)روم، آنداللتمیکند،مانندقولخداوندتبارک:»ُثمَّ
25()خضری،1391ش:23/2(.طبقایننظریهاضافه»اذا«چهنوعاضافهایاست؛اضافهلفظیهکه
نیستبهخاطراینکهمضافماصفتینیستکهبهمعمولشاضافهشود،همعالهوامعدردربحثاضافه،
موارداضافهلفظیهراکهمیآورد،ازقولقیلینقلمیکندکهظروفیکیازموارداضافهلفظیمیباشد،
مساویستکهبهجملهاضافهشودیابهمفرد.)سیوطی1432ق:337(.بنابرینبایداضافهمعنویهباشد،به
خاطراینکه»اذا«بااضافهشدنزمانمبهمآنتخصیصمیخورد،وحرف»الم«درتقدیراست،بنابرین
معنی»اذاجئتنیاکرمتک«چنینمیشود:اگربیائی»فیوقتمجیئک«همانموقعآمدناکرامتمی
کنم.جنابابنحاجبرحمهاهللدرشرحمفصلمیفرماید:وقتاذابهمجردآمدنفعلمعینمیشود،
اگرچهمضافالیهنباشدهمانطورکهوقتدراینمثالمعینشدهاست:)زماناطلعتفیهالشمس(به
اینسخن،جنابرضیمتعرضشدهاستوقائلبهایناستکهتخصیصخوردناذابهخاطروجود
صفتبعدازآناستنهبهمجردذکرشدنفعل،اگرمجردذکرفعلبرای»اذا«مخصصبودهرآینه
»متی«درمانند»متیقامزیٌد«تخصیصمیخوردوحالاینکههیچکسقائلبهتخصیصخوردن

نیست)استربادی،1389ه-ش:157/3(.

 اضافه »اذا« به جمله فعلیه يا اسمیه

مذهببصریون:»اذا«الزماستکهاضافهبهجملهفعلیهشودودرجائیکهبرجملهاسمیهوارد
َماُءانَْشقَّْت«)انشقاق/1(»السماء«فاعل شدهطبققرینهتاویلمیرود،مثلقولخدایتعالی:»إَِذاالسَّ

استبرایفعلمحذوفکهفعلمذکورآنراتفسیرمیکند.
مذهبکوفیونواخفش:جایزاستبرجملهاسمیههمداخلشودهمانطورکهاجازهدادهاندداخل
شدناداتشرطبرجملهاسمیه،استناددادهاندبههمینآیه:»اذاالّسماءانشّقت«)انشقاق/1()مدنی

شیرازی،1432ق:831(.
دکترإمیلبدیعیعقوبدرکتابمؤسوعهنحووصرفواعرابیکبارگفته:»اذا«داخلبرجملهفعلیه
میشودواگراسممرفوعیبعدازآنبیایدفاعلاستبرایفعلمحذوفکهفعلمذکورآنراتفسیر
َماُءانَْشقَّْت«)انشقاق/1(»السماء«فاعلاست میکندویکباردیگرگفته:بصریوناینآیهرا:»إَِذاالسَّ
برایفعلمحذوف،ومنهیچانگیزهایبرایمتحملشدنتقدیرندارمونزدما»اذا«میتواندبه
جملهاسمیههماضافهشودهمانطورکهبهجملهفعلیهاضافهمیشود،وجایزنیستکه»اذا«بهجمله
اسمیهایاضافهشودکهخبرآنمفرداستمانند:»آتیکاذازیدقائم«امامیتواندبهجملهاسمیهای
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کهخبرآنجملهفعلیهمیباشداضافهشودبهخاطراینکهامکانداردبگوئیمماننداینجملههارا:»إَِذا
َماُءانَْشقَّْت«؛)انشقاق(دراصلجملهفعلیهباشدسپسبرایتاکیدمقدمشدهبرفعلکهدراینصورت السَّ

احتیاجیبهتقدیرگرفتننخواهیمداشت)مدنیشیرازی،1432ه-ق:831(.
صاحبعلومالعربیهقائلبهاینستکه»اذا«برجملهفعلیهواسمیهداخلمیشود)حسینیطهرانی،

1390ش:686(.

2( عدم جواز

قائلینبهاضافهنشدن»اذا«،ازجملهابنهشامانصاریمیگویندکهعاملنصب»إذا«مانندسایر
اداتشرط،فعلشرطآنمیباشدولیابوالبقاءبراینقولاشکالکردهوگفتهاست:اینقولمردود
است،زیرااگرعامل،فعلشرطباشد،چون»إذا«اضافهبهجملهشرطیهمیشود،آنگاهالزممیآیدکه
مضافالیهدرمضافعملنمودهدرحالیکهاینصحیحنمیباشد.امااینقولابوالبقاءمردوداست،
اضافه بهجملهشرط بهفعلشرطمنصوبمیشود، اینصورتکه در اینمحققین»إذا« نزد زیرا

نمیگردد.
طبقایننظریه،اذاظرفمبهماستو»اذا«مقید)نهازجهتاضافهونهصفت(بهمابعدخود)فعل
شرط(نیست،پسمعنای»اذاجئتنیاکرمتک«چنینمیشود:اگربیائی»فیایوقت«درهروقتی

اکرامتمیکنم.

ادله قول عدم جواز

الف(بایددانستکهجملهجزاءوشرطدوجملهمستقلهستندکهتوسطاداتشرط،ارتباطتعلیقی
وشرطیبههمپیدامیکنندووجودجزاء،مترتّببروقوعشرطمیشود،باتوّجهبهاینمطلب،بنابرقول
اکثرین،الزممیآیدکهایندوجملهتبدیلبهیکجملهشوند،زیراوقتیآنان،عامل»إذا«رالفظیدر
جوابمیدانند،پس»إذا«ازاجزایجملهجواببودهوبالتبعآن،جملهمضافالیه»إذا«نیزکهجمله
شرطاست،جزءاجزایجملهجوابمیگردد،زیراهمیشهمعمول،جزءجملهعاملشمیباشد.بنابراین
دوجملهدرواقعیکجملهمیشوند،درحالیکهدوجملهبودنایندو،مورداتفاقجمیعنحوییناست.
جنابرضیرحمهاهللمیفرماید:اولیایناستکهتفصیلقائلشویموبگوییماگراذامتضمن
معنایشرطیبود،حکماش،حکماخواتش»متیوحیثماواّیان«رادارد؛یعنیعاملنصبفعلشرط
اشمیباشدواگرمتضمنمعنایشرطینبودعاملآنفعلیاستکهدرمحلجزاءاستعمالمیشود،
)استرابادی، باشد برایظرفمی فعلشرطکهمخصص غیر به نباشد فعلحقیقتاجزاء این اگرچه

1389ش:156/3(.
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ب(الزممیآیدکهدرمثال»اذاِجئَتنیالیوَمأکرمُتکغداً«فعلاکرمتکدردوظرفمتضادعمل
کردهباشدکهچنینچیزیعقالباطلاستبهخاطراینکهحدثواحدومعیندردوزمانمتضادنمی

تواندواقعشودواینکهمقصودازاکرامفردااستنهامروز.
امااگردوظرفکهیکیازآنهااعمازدیگریباشدیکعاملمیتوانددرهردوعملبکندمانند:

»آتیکیومالجمعةسحر«)ابنهشامانصاری143ق:42(.
معنای به اینجا در »اذا« که است این جواب فرماید: می علیه اهلل رحمه رضی جناب اشکال: 
»متی«استوعاملششرطمیباشدویااینکهدرمعنابگو:»اذاجئتنیالیومکانسبباإلکرامکغدا«
همانطورکهگفتهمیشوددرمانند»إنجئتنیالیومفقدجئتکأمس،إنجئتنیالیومیکونجزاًءلمجیئی

إلیکأمس«)مدنیشیرازی،1432ق:830(.
ج(گاهیدربعضاستعماالتممکننیست)ازجهتقواعدنحوی(الفاظموجوددرجواب،عامل
وناصبباشد؛زیراگاهیبرسرجوابالفاظمقرونباآن»اذا«فجائیهاستکهجانشینفاءجواب
در جنس( نفی »ال« و »لیس« به ومشبهة بالفعل مشبهة )حرف ناسخ حروف وگاهی باشد؛ می
بهصدارتطلبی آنها از قبل ما در آنها بعد ما تواند نمی اینها، از کدام وهر صدرجوابهستند
اینحروفعملکند؛وگاهیآنلفظیکهدرجوابشأنیتعملدارد،خودصفتبرایموصوفی
است،ومیدانیمکهصفتنمیتوانددرقبلازموصوفعملکند،زیراصفتدرصورتاعتمادبر
موصوفمیتواندعملکند،واگرمعمولآنمقدمبرموصوفشود،گویاصفتعملکردهوتکیه
مانندقولخداوندمتعال:»َفإَِذا نوععملجایزنیست، این نیزنکردهاستو برموصوف اعتماد و
َیْوٌمَعِسیٌر«شاهددرعسیراستکهتنهادرجواب،اوشأنیتعملبر َفَذلَِکیْوَمئٍِذ النَّاُقوِر نُِقَرِفی
»اذا«رادارد،وصفتبراییوماست،واونیزنمیتواندبر»اذا«عملکند؛زیرابهخاطرضعیف

بودنش،برماقبلموصوفخودعملنمیکند.
جنابرضیرحمهاهللمیفرمایند:عاملدر»متی«وهرظرفیکهمعنایشرطیتداشتهباشد،
باشدکهبعض اینکهعاملآنجزاء نه اینهستند، به قائل اکثرنحویون باشدکه فعلشرطمی
نحویونقائلند،همانطورکهدرمابقیظروفجایزنیست،آیانمیبینیکهاینطورگفتهنمیشود:
أیَّهمجاءکفاضرببهنصبأیَّهم.اگرهمجایزباشدعملکردنجزاءدرأداةشرط،خواهمگفت:
بهیک فعلجزاء و فعلشرط اینصورت در اینکه بهخاطر درعملکردن، شرطسزاوارتراست
بههمان )اشاره بصرییون بهعملهمانمذهب أولی و أقرب دادهمیشوند، توجه واحد معمول
ترجیحاستدربابتنازع(است،واگرعاملدراینجاکهأبعدومختارکوفیوناستباشد،الزممی
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آیدکهفعلأقربمشغولبهضمیرمفعولباشد.مانند:زارنی،وزرتهزید،پسسزاواراستدراین
زمانگفتهشود:متیجئتنیفیه،أوجئتنیه،وحالآنکهشنیدهنشدهوامااستداللبهاینکهفعل
شرطعاملاستبهخاطرآمدنجوابدربعضمواضعبعداز»إّن«یا»الالم«ویا»فاء«مانند:
متیجئتنیفانکمکرم،و:فأنتمکرم:فألنتمکرم،ازمواردیاستکهتامنیست،بهخاطراینکه
دارد. صدارت که بوده شرطیتی معنای متضمن اینکه وآن داشته غرضی )متی( اسم شدن مقدم
اذامتضمنمعنای اگر بگوییم قائلشویمو ایناستکهتفصیل اولی امادرموردعامل»اذا« و
یعنیعاملنصبفعلشرط دارد، را اّیان« و اخواتش»متیوحیثما بودحکماش،حکم شرطی
اشمیباشدواگرمتضمنمعنایشرطینبودعاملآنفعلیاستکهدرمحلجزاءاستعمالمی
شوداگرچهاینفعلحقیقتاجزاءنباشد،مانند:»اذاغربتالشمسجئتک«بهمعنای»أجیئکوقت
غروبالشمس«بهغیرفعلشرطکهمخصصبرایظرفمیباشد.وتخصیصخوردن»اذا«یا
بهخاطرصفتبودنمابعدویامضافالیهمیباشد،کهسومیموجودنیست،وجایزنیستاینکه
صفتباشدبهخاطراینکهاگروصفباشدسزاواراستضمیریبهعنوانعائددروصفباشد.برای
بینمبتداوخبر،همانطورکهدرسائر رابطه أبعداستبهخالف رابطهبینصفتوموصوف اینکه
خداوند قول مانند وصفیت راه بر نه هستند، خودشان بعد های جمله مضمون به مختص ظروفی
أصح 155/3و156و157(. 1389ش: )استربادی، )مائده/109(. ُسَل« الرُّ  ُ اهللَّ َیْجَمُع »َیْوَم متعال:
َمْنُثوراً« لُْؤلًُؤا َحِسْبَتُهْم َرأَْیَتُهْم »إَِذا بفرماید: که زمانی کنیم لحاظ را متکلم مراد ما که است این
برایدومی اعتبارشده،وزمان برایدومی)جزاء( اول)شرط( بینیمکهسببیت )انسان/19(.می
معینو»اذا«کهداللتبهزمانمبهمداشتبهزمانمعینتبدیلشده،پسمعنایآیهچنینمی
لَْناأَْمَثالَُهْمتَْبِدیال« شود،گمانکردندهروقتیکهدیدند،ومانندقولخداوندمتعال:»َوإَِذاِشْئَنابَدَّ
)همان/28(ومعنیچنینمیشود:تبدیلکردیمهروقتکهخواستیم،وهماننداینمثالها،بعد
ازتبینمرادمتکلمبگوئیمکهظاهرایناستکهشرط»اذا«صفتمیباشد،اشکالنشودکهاگر
مانند هستند، اضافه طریقیت به که ظروف سائر همانند شود ضمیرآورده اینکه أولی است وصف
جمله در ضمیر آوردن اینکه خاطر به )مائدة/109(. ُسَل« الرُّ  ُ اهللَّ َیْجَمُع »َیْوَم متعال: خداوند قول
موصوفامریستآسانوتقدیرگرفتنآنچیزیاستآسانبعدازاقضاءمعنیواعتباراهلعرف.

)علیدوست،1388ش:369و370(.
ظاهراینستکهشرطاذاصفتاستبرایاذاوایناشکالنشود.چونصفتاستأولیاین
استکهضمیرعائدآوردهشود،حالکهعائدنیست،شرطمامضافالیهاست،مثلظروفمختص



44

شماره دهم / پاییز 139۵
سال پنجم / 

سخن جامعه / 
دیگرکهمضافواقعشدهاندوعائددارندمانندقولخدایتعالی:»یوَمُهْمبَاِرُزوَن«)غافر/16(و
درتقدیرگرفتنضمیرعائدبعدازمعناکردنامریستآسانوعرفی)علیدوست1388ش:370(.

زمان »اذا« 
گاهیاوقات»اذا«ازظرفیتواستقبالوشرطیتبودنخودخارجمیشود:

1-اخفشگمانکردهاستدرآیه«وسیقالذینکفرواإلیجهنمزمراحتیإذاجاؤوهافتحتأبوابها
»)زمر/71(،إذامجروربهحتیواقعشدهاستوابنجنیدرآیات»َذاَوَقَعِتالَْواِقَعُة-لیَسلَِوْقَعتَِهاَکاِذبٌَة
ا«)واقعه،1-4(»إذااول«مبتدااستو»إذادوم«خبرو»خافضة ِتالْرُضَرجًّ -َخاِفَضٌةَراِفَعٌة-إَِذاُرجَّ
رافعة«وجمله»لیسلوقعتهاکاذبة«بهعنوانحالمنصوبهستندومعناچنیناست:زمانوقوعواقعة

درحالیاستکهباالبرندهقومیوپایینآورندهقومدیگردرزمانلرزیدنزمیناست.
جمهور،خروج»إذا«راازظرفیتانکارمیکندودرجوابمیگویند:إذادرآیهاولحرفابتدااست
کهداخلدرجملهشدهاستوعملیبرایآننیستواّما»إذا«درآیهدومظرفاستوجوابآنطبق
قرینهمحذوف)انقستماقساماوکنتمأزواجاثالثة(استو»إذا«دومدراینآیهبدلاز»إذااول«است.

2-خروج»اذا«ازاستقبالکهبردووجهاست:
الف(استعمال»اذا«درماضی،ماننداینآیهشریفهکهدربیانعدمحرجواشکالبرافرادیاست
کهخدمتپیامبرصلّیاهلّلعلیهوآلهمیرسیدندکهآنانرابهجهادببرد،ولیبهعلّتنداشتنوسایل
َِّذیَن َعفاِءَوالَعلَیالَْمْرضیَوالَعلَیال جنگ،آنانبردهنمیشدندوگریانبرمیگشتند:»لَْیَسَعلَیالضُّ
َّْواَو َِّذیَنإِذاماأَتَْوَکلَِتْحِملَُهْمُقلَْتالأَِجُدماأَْحِمُلُکْمَعلَْیِهتََول الَیِجُدوَنماُیْنِفُقوَنَحَرجٌ...َوالَعلَیال

ْمِع«)التوبة/91و92(. أَْعُیُنُهْمتَِفیُضِمَنالدَّ
شاهددرماضویت»إذا«است؛زیرااینآیهبعدازآنواقعهوجریانمراجعهفقرابهپیامبرصلّیاهلّل
علیهوآلهبرایجهادنازلشدهاست.البتهبایدتوّجهداشتکهدراینجاظرفیتوشرطیتباقیاست

و»تولّوا«جوابآناست.
ب(»أذا«برایزمانحالآمدهوایندرجاییاستکهبعدقسمبیاید:»َواللیلإَِذایغَشی«)اللیل/1(
عدهایزمانحالرادراینآیهچنینگفتهاندکه»اذا«متعلقبهأقسممحذوفمیباشدیابه»کائنا«
کهحالاز»الیل«میباشددرهردوصورتزماناذامستقبلنیست؛دراولی»أقسم«چونإنشاءاست
زمانآنحالمیباشدودردومیچونعاملدرحالهمانعاملدرذوالحالاستوعاملاذافعل
قسماستبهواسطهحرفجرواصلدرحالایناستکهبازمانعاملاشمقارنتداشتهباشدبه
خاطرهمیندرهردوصورتالزمیآیدکهقسمخوردندرزمانپوشیدهشدنشبباشد.برایاثبات
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باقیماندناذابراستقبالیتخوددوقولوجوددارد:

الف(قولجنابرضیرحمةاهللعلیه:چنینچیزیفاسداستوهیچبعیدنیستکه»اذا«متعلقبه
مضافمحذوفباشددرحالیکهقسمبهآنداللتمیکند،بهخاطراینکهقسمخوردنبرایعظمت
وجاللتبهکارمیرودوتقدیرچنینمیشود»وعظمةالیلاذایغشی«)صبان1430ه-ق:403/2(.
ب(قولابنهشام:اذامیتواندمتعلقبه»کائنا«بودهومستقبلیتخودراحفظکندبهخاطرصحت
آمدنحالمقدرةمثل»مررتبرجٍلمعهصقٌرصائداًبهغداً«درحالیکهصیدکردنرادرنیتگرفتهبود
3(اّماسّومیننوعاستعمالغیرغالبی»إذا«،ایناستکهمعنایشرطیتنداشتهوتنهاظرفزمان
باشدکهدیگرنیازبهجوابندارد،مانندقولخداوندمتعالدربیانکسانیکهبهشتبرایآنانسزاوارتر
َِّذیَنَیْجَتنُِبوَنَکبائَِراإْلِثِْمَوالَْفواِحَشَوإِذاماَغِضُبواُهْمَیْغِفُرونَ»)الشوری/37(.دراینآیه است:«ال
»إذا«ظرفاستبرای«یغفرون»کهخبربرای»هم«استو»ما«زائدهوجمله»غضبوا«مضافالیه
»إذا«استونمیتوانگفت»إذا«شرطیهبودهوجملهاسمیه»همیغفرون«جواباست،زیراجمله

اسمیههرگاهجوابواقعشودواجباستفاءجوابیهبرآندرآید.
شرطال»إن«أوغیرهالمینجعل بفاحتماجوابالوجعل واقرن

راجواب اسمیه وجمله راشرطیه مانندزمخشریکه»إذا« مفّسرین و نحویین از بعض قول و
میدانندومیگویندفاءدرتقدیرمیباشد،مردوداست،بهایندلیلکهفاءجوابهرگزحذفنمیشود

مگردرضرورتشعری.
وقولسّومدرآیهایناستکه»إذا«شرطیهبودهوجوابآنجملهفعلیه»یغفرون«است،وضمیر
»هم«مبتدأنیست،بلکهتأکیدضمیرمرفوعدر»غضبوا«است،ودخولفاءبرجملهفعلیهایکهفعل
آنمضارعمثبتباشدالزمنیست.اینقولهمدارایتعسفوفسادروشنوظاهریاست،زیراکهآیه

درمقامتأکیدفاعل»غضبوا«نیستتا»هم«تأکیدآنباشد.
هردوقولدّوموسّومراابنانباریوشیخطبرسیدراینآیهومشابهآناحتمالدادهاند.

وقولچهارمدرآیهوامثالآن،ایناستکه»إذا«شرطیهبودهوجوابآن،جملهفعلیه،»یغفرون«
محذوفیاستکهالزمنیستبرآنفاءدرآیدوتقدیراینگونهاست»إذاماغضبوایغفرونهمیغفرون«
وجملهاسمیهمذکوربعدازجوابمقّدر،داللتبرآنمیکند.قائلاینقولزجاجاست.لکناینقول
نیزتکلّفوبهمشّقتمبتالشدنبدونهیچضرورتیاست،زیراتاوقتیمیتوان»إذا«راازشرطیت

خارجکردکهاینخالفاصلهاالزمنیاید،ضرورتیبهقولبهاینهانیست.
قولپنجمیهممطرحاستوآناینکه»إذا«شرطیهبودهو»هم«فاعلفعلمحذوفیاستکه
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جواب»إذا«میباشد،و»یغفرون«آنراتفسیرمیکند،واینقولسیبویهاست،وابوالبقاءوطبرسی

بهآناشارهنمودهاند.
وآیه»َوالیلاذایغش«)الیل/1(،اگر»اذا«برایشرطیتبودبایدماقبلشجوابدرمعنیباشد؛یعنی:

اذایغشیالیلأقسمتوچنینچیزیبهدودلیلممتنعاست:
الف(قسمانشائیتعلیقبردارنیست،چونانشاءامریستبهوقوعپوسته،اماچیزیکهمعلقاست

احتمالوقوعیاعدموقوعدارد.
ب(جوابخبریاصالداللتوراهنمابرایانشاءنیست،چونحقیقتاینهاباهممتباینمیباشند.

)ابنهشامانصاری،1433ق:43(.

تنبیهات
1-اصلدراستعمالاذاایناستکهبرایزمانمستقبلومختصباشدکهوقوعحدثدرآنزمان
َرْت«)تکویر/1(،بهخالف»إن«چون ْمُسُکِوّ محصورویقینیاست،مثلقولخدایتعالی:»إَِذاالشَّ
ْحَمِنَولٌَدَفَأنَا برایمحتملومشکوکویامحالبهکارمیرود،مثلقولخدایتعالی:»ُقْلإِْنَکاَنلِلرَّ
َفُهُم ُلالَْعابِِدیَن«)زخرف/81(.ویادریقینیکهزمانآنمبهماستبهکارمیرودمانند:»أََفإِْنِمتَّ أَوَّ
الَْخالُِدون«)االنبیاء/34(ظروفیکهواجباالضافههستندازجمله»اذا«واجبالبناءهمهستند،علت

بناءرامیتوانچندگونهبیانکرد:
الف(شباهتبهغایات؛یعنی»إذا«مانندغایاتاضافهاشمعنویاستودرلفظاثرینداردکأن

مضافالیهمحذوفاست)استرآبادی،1389ش:152/3(.
ب(شباهتبهحروف

1-راهنداشتنتصرفدرظروفکهازاینجهتبامبنیاتتناسبدارند؛
2-شباهتافتقاریدراینکهدائماالضافههستند)استرابادی،1389ش:138/3(.

3(گاهیاوقات»اذا«همراهدوجملهبرایاستمرارزمانبهکارمیرود،مثلقولخدایتعالی:»َوإَِذا
ََّمانَْحُنُمْصلُِحوَن«)بقره/11(.)مدنیشیرازی،1432ق:830(. ِقیَللَُهْمالُتْفِسُدواِفیالْرِضَقالُواإِن

نتیجه
بابررسیاقوالوادلهثابتگردیدکه»اذا«دائماالضافهبهفعلشرطنبودهوهمچنینعاملنصب
آنفعلجزاءنمیباشد،بهخاطراینکهازناحیهقولعدمجواز،اشکاالتیبهآنواردشد.درمقابلقول
عدمجوازازدیدگاهجنابرضیرحمهاهللموردنقضوردقرارگرفت،بنابراینبههردوقولاشکالوارد
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شد،مرحومرضیتوانستباتفکیکخودشقولیبدوناشکالارائهبدهدوآناینکهاگر»اذا«متضمن
معنایشرطیتبودمانند»متی«اضافهبهفعلشرطنمیشود،ودراینصورتعاملنصب»اذا«فعل
شرطمیباشدواگرمتضمنمعنایشرطینبوداضافهبهفعلشرطشدهوواضافهآنازنوعاضافه

لفظیبودهوعاملنصبآنجوابمیباشدوزمانمبهم»اذا«باقیداضافهمعینمیشود.

کتابنامه
1- قرآن کريم.

2-استرابادی،رضیالدین.)1389ه-ش(،شرح الرضی المعروف شرح الکافیة ابن الحاجب،قم:دارالمجتبی،چ2ج3.

3-إمیلبدیعیعقوب.)بیتا(، موسوعة النحو والصرف واالعراب،بینا.

4-حسینیطهرانی،سیدهاشم.)1390ه-ش(،علوم العربیة )علم نحو(،اصفهان:خاتماالنبیاء،چ1.

ابن  ألفیة  ابن عقیل علی  الخضری علی شرح  )1287ه-ق(، حاشیة  بنحسن. 5-خضری،محمدبنمصطفی

مالک،قم:ذویالقربی،1391چ1،ج2.

6-سیوطی،جاللالدینعبدالرحمنبنالکمالابوبکر.)1432ه-ق(،همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع،بیروت:
دارأحیاءالتراثالعربیچ1.

7-عباسحسن.)1428ه-ق(،النحوالوافی،بیروت:مکتبةالمحمدی،چ1،ج2وج3.

بیروت: مالک، ابن  ألفیة  علی  األشمونی  علی شرح  الصبان  حايشة  )1430ه-ق(، علی. محمدبن صبان، -8
المکتبةالعصریه،چ1ج2.

قم: فؤائدالصمدية، شرح  فی  الندية  الحدائق  )1432ه-ق(،  احمد. بن خان علی سید شیرازی، مدنی -9
القربی،چ2. ذوی

بیروت: مالک، ابن  ألفیة  بشرح  والمسالک  المقاصد  توضیح  )1426ه-ق(، الحسن. بدرالدین مرادی، -10
چ1ج1. العصریة، المکتبة





قساوت قلب، عوامل، درجات، آثار و درمان آن از منظر آیات و روایات

شعبانحاتمی*-مهدیرائیجی**

چکیده
»قساوت«درلغتبهمعنایسختیهرچیزیاستوزمانیکهبهقلباضافهمیشودبهمعنایرفتننرمیورحمت

ازدلوسختوچرکینشدندلاستوازهمینروبهدلهاییکهدربرابرنورحقوهدایت،انعطافیازخودنشان

نمیدهندونرموتسلیمنمیگردندونورهدایتدرآناننفوذنمیکند،قلبهایقاسیهیاقساوتمندگفتهمیشود.درقرآن

کریمبهبرخیازعواملقساوتقلباشارهشدهاستکهعبارتانداز:عدمپذیرشسخنحق،پیمانشکنی،بیتوجهیبه

آیاتونشانههایالهی،طولامل،مداومتبرکارهایزشتومعاصی،خوردنحرام،زیادخوردنوآشامیدن،زیادسخن

گفتنو....بهترینراهبرایدرمانقساوتقلبتالشدرجهتپیشگیریازابتالبهاینبلیهیروحیاستکهدرسایهی

ازبینبردنعواملآنصورتمیگیرد،اماقرآنکریمازمسئلهیذکرکهبهنحوکاملدرنمازتجسمیافتهاست،بهعنوان

مهمترینعاملبرایجالدادنبهدلهایقاسیودرمانقساوتقلبیادکردهاست.

کلید واژه
 قلب، قساوت، عوامل قساوت قلب، درمان قساوت قلب، آيات و رويات. 



* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه

محوریترین نگرشی، و دین هر در آفرینش جهان موجود مهمترین عنوان به انسان 

عنوانبحثهابودهاست.انسانهموارهموردبررسیوآسیبشناسیروحیوروانیقرارگرفته

تابتواندابعادوجودیخویشرابشناسدوپاسخگویاینسوالهاباشدکهبرایچهبهاین

دنیاآمدهاست؟جایگاهشکجاست؟تمایالتویچیست؟پاسخاسالمبهاینسواالتقلب

است.ازنظراسالمقلب،مرکزهدایت،رشدوکمالانسانیودرعینحالمنشاپیدایشرذائل

و معنوی بیماریهای از یکی قساوت است. قساوت آن مهمترین از یکی که است اخالقی

گناهانقلبیاستکهبسیاریازافراد،باوجودابتالبهاینبیماریمهلکازآنغافلهستند.

َشَرَح آیه22سورهزمرمیفرماید:»أَفَمن بیماریدرقرآنمذمتشدهاستوخداونددر این

ُأْولَئَکفِیَضاَلٍل ِ نِذْکِراهللَّ لِّلَْقاِسَیِةُقُلوبُهممِّ بِِّهَفَوْیٌل نرَّ َصْدَرُهلاِْلْساَلِمَفُهَوَعلیَنُوٍرمِّ ُ اهللَّ

از آیاکسیکهخداسینهاشرابرایپذیرشاسالمگشادهساخته،وبرفرازمرکبی بِیٍن«؛ مُّ

نیافته راه الهیبهقلبشان الهیقرارگرفته،همچونسنگدالنبینوریاستکههدایت نور

است؟سپسمیافزایدوایبرآنهاکهقلبهایسختونفوذناپذیریدارندوذکرخدادر

ِ«؛نهمواعظسودمنددرآنمؤثراست، لِلْقاِسَیِةُقُلوبُُهْمِمْنِذْکِراهللَّ آناثرنمیگذارد:»َفَوْیٌل

نهانذاروبشارت،نهآیاتتکاندهندهقرآنآنرابهحرکتدرمیآورد،نهبارانحیاتبخش

وحیگلهایتقویوفضیلترادرآنمیرویاندخالصهنهطراوتینهبرگینهگلینهسایه

قساوت ُمبِینٍ«. َضالٍل ِفي »ُأولئَِک آشکارند گمراهی و مبین ضالل در آنها آری دارند.

جنایات اذ بسیاری منشا میتواند نشود درمان اگر است روحی بیماریهای از یکی که قلب

و مانندسوریه مختلفجهان نقاط در ما امروزه که جنایاتی گردد. اخالق کارهایخالف و

انسانهای و کودکان وکشتهشدن هستیم، شاهد زور و زر سردمداران برخی ازسوی یمن

عربستانصعودی و داعش مانند جهانی کاران جنایت توسط مختلف درکشورهای گناه بی

تاحدزیادیناشیازقساوتقلبیاستکهبردلهایعاملیناینجنایتسایهافکندهاست.

ازاینروضروریاستتاهرچهبیشتروبهتربااینبیماریروحیآشناشویموبارجوعبه

منابعدینیومخصوصاقرآنکریم،باعواملآنآشناشویمودرصددجلوگیریودرمان

برآییم. آن
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مفهوم شناسی

قلب

شریفه و شیء خالص علی یدل احدهما صحیحان؛ اصالن الباء، و الالم و القاف »قلب« 
رویی به رویی از را وچیزی دگرگونی معنای به الیجهة؛»قلب« ردشیءمنجهة واالخرعلی
را موضوع در و حالت،صفت در مکانی یا زمانی معنوی، و مادی امور در مطلق تحول و کردن
تقلبودگرگونیآنبسیاراستوهیجیک انساناطالقگرددکه برقلب ازآنجهت گویندو
آلهمیفرمایند: ازاعضایبدندردگرگونیشبیهآننیست.حضرترسولاکرمصلیاهللعلیهو
دل حکایت البطن«؛ ظهر الریح تقلبها اصلشجره فی تعلقت بالفاله ریشه مثل القلب مثل »انما
حکایتپریاستکهدریکدشتبهبیخدرختیآویزانشدهوبادآنرازیرورومیکند.قلب

رادرواقعازاینروقلبنامیدندکهدگرگونومنقلبمیشود.

قساوت

نرمی رفتن معنای به قلب در قساوت و است چیزی هر معنایصالبت به لغت در »قسوة«
نشان خود از انعطافی هدایت و نورحق برابر در که دلهایی به است. دل از وخشوع رحمت و
میشود. گفته »قسی« نمیکند نفوذ آنها در هدایت نور و نمیشوند وتسلیم نرم نمیدهند؛
همچنینبهدلهاییکهازمشاهدهمناظررقتآوروازشنیدنشنیدنسخنانیکهمعموالشنونده
مهمترین از یکی قساوت، میگویند. قساوتمند یا قاسیة قلبهای نمیشوند متاثر میکند، متاثر را
یکی که آنجا از دارد. بازمی او سوی به سیر و خداوند شناخت از را انسانها که است عواملی
تمامی لکن و بوده، جامعه در عدالت گسترش و حقایق با انسانها کردن آشنا انبیاء، وظایف از
بودهاند؛چراکه رو به رو القلب افرادقسی بامقاومت اهدافخود، به راهرسیدن الهیدر انبیاء
پانهادن زیر با و بسته خود روی به را عطوفت دروازهی و حقایق نفوذ راه القلب، قسی افراد
اصولانسانی،باسرسختیتمامدرمقابلحقمیایستند.قرآننیزباطرحمطالبوذکرقصص
غافل، انسانهای به آن، آثار و عوامل ذکر با و پرداخته مذموم صفت این با مبارزه به مرتبط،
آگاهیومعرفتبخشیدهاست.درفارسیازآنبهسنگدلیتعبیرشدهاست.کهدرمقابلآننرم
دلیوشرحصدراست.دلیلاینکهشرحصدردرمقابلقساوتقلباستاینکهفردیکهشرح

راقبولنمیکند. داردحق راقبولمیکندولیکسیکهقساوتقلب داردحق صدر
حدید/16، انعام/43، )بقره/74، قرآن آیات از آیه شش در آن مشتقات و قساوت واژه 
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مائده/13،حج/53،زمر/22(وبسیاریازاحادیثوروایاتودعاهابهچشممیخورد.قرآنکریم
دراینزمینهدوگروهازانسانهارادرآیاتزیادیمطرحمیسازدکهباهمکامالمتفاوتند:یک
نتیجه قرارمیگیردودر پیدامیکنند ادراکاتومعارفیکه تاثیر دلهایشانتحت آنانکه گروه
میآید پدید رفتارشان در مثبت تحول و تغییر و دلشان در آنها نظیر وحاالتی وخشیت خوف
تعبیر آنها مورد در و نمیگیرند. قرار چیزی تاثیر تحت سنگدلاند؛ که کسانی دیگر گروه و

22و23(. )زمر/ بکارمیرود قساوت

بررسی موارد استعمال قلب در قرآن
ایناستعمالچهبهنحومشترک باردرقرآنکریمواردشدهاست. ازصد واژه»قلب«بیش
لفظیباشدچهبهنحوحقیقتومجاز،درهرصورتمفهومیاستکهبرایآشنایانبهزبانعربی؛

حتیبههنگامنزولقرآننیزشناختهشدهبودوخطاییدراستعمالاینمعنیوجودندارد.
استعمالمفهومقلبدرقرآنرامیتواندراینموارددستهبندیکرد:

1.عضویکهدرکناراعضایدیگر؛مانندگوشکهوسیلهشنیدنوچشمکهوسیلهدیدنو
زده برآنمهر گاه آمدهاست. برایدرکوفهم بهعنوانوسیلهای بیاناست، دهانکهوسیله
باشند داشته دلهایی تا نکردهاند، گردش زمین در »آیا میشود. تعقل آن وسیله به گاه و میشود

بیندیشند. باآن که
فیذلَِکلَِذْکریلَِمْن 2.بهمعنایعقلودرک،چنانکهدرآیه37سوره»ق«میخوانیم:»إِنَّ
کاَنلَُهَقلْب«؛دراینمطالبتذکرویادآوریاستبرایآنانکهنیرویعقلودرکداشتهباشند.
3.بهمعنایجانانسان،چنانکهدرسورهاحزابآیه10آمدهاست:»إِْذزاَغِتالْبْصاُرَوبَلََغِت

الَْحناِجر«؛هنگامیکهچشمهاازوحشتفروماندهوجانهابهلبرسیدهبود. الُْقُلوُب
4.بهمعناینفسانسانکهدارایقدرتعملوآزادیانتخاباست.گاهایمانمیآوردوگاه
نیزازپرستشوبندگیسرباززده،گنهکارمیشود.قرآنقلبیراکهباایمانوعملصالحدرنزد

پروردگارخودحاضرمیشود،بهعنوان»قلبسلیم«و»قلبمنیب«ناممیبرد.
دراینمعناقلبظرفیاستکهنظرواعتقادانساندرآناستقراریافتهاست.خواهاعتقادی
فاسدوانحرافیباشدوخواهاعتقادیصحیحودرراستایبندگی.درحقیقتقلببهعنوانمحل

اصلیاستقرارایمانوکفرشمردهشدهاست.
5.محلنزولوحی؛»چراکهاو]جبرئیل[بهفرمانخدا،قرآنرابرقلبتونازلکردهاست«.
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شک، حسرت، رعب، کینه، غفلت، قساوت، مریضی، که چیزی عواطف، مرکز معنای به .6
آرامش،خضوعوخشوعو...بهآننسبتدادهمیشود.درسورهآلعمرانآیه159میخوانیم:»َو
واِمْنَحْولَِک«؛...اگرسنگدلبودیازاطرافتپراکندهمیشدند. الَْقلِْباَلنَْفضُّ اَغلیَظ ُکْنَتَفظًّ لَْو

7.بهمعنایرأیونظر:»تَْحَسُبُهْمَجمیعًاَوُقُلوبُُهْمَشتَّی«؛آنهارامّتحدمیپنداری،درحالیکه
رأیونظرهایآنهاپراکندهاست.

روح یعنی روحانی مفهوم همان است، نظر مد قلب معنای عنوان به تحقیق این در آنچه
مجردیاستکهبهقلبجسمانیمتعلقاستواینروحهماننفسناطقهادراککنندهاستکه

حقیقتآدمیبهشمارمیرودوتمامیقواوصفاتازآننشاتمیگیرند.

بررسی معنا شناختی قلب در قرآن
ایناستکهدرقرآنجستجو بیانمیشود برایشناختنمعنایقلبدرقرآن تنهاراهیکه 
را قلب آثارش مطالعه راه از و دارد آثاری چه و شود داده نسبت قلب به کارهایی چه که شود

بشناسیم.
هنگامیکهباچنیندیدیبهمواردکاربردواژهقلبدرقرآنتوجهمیشود،مالحظهمیگردد
کهحاالتمختلفوصفاتگوناگونیبهقلبنسبتدادهشدهکهمهمترینآنهاازاینقراراست

که:
1.»ادراک«اعمازحصولیوحضوریازجملهآثاریکهدرقرانبهقلبنسبتدادهمیشودکه
باتعابیرمختلفهمچونعقل)حج/46(فهمتدبیر)محمد/26(و...بهآناشارهشدهومیتوان
قلب، ادراک انواع تحلیل در است. شده دانسته قلب شئون ازجمله کردن درک و فهمیدن گفت
قرانبهنوعیازادراکقلبیاشارهنمودهکهخاصانبیاءالهیستکهازآنتعبیربهوحیمیشود
وُحالِْمینَعلیََقلْبَِکلَِتُکوَنِمَنالُْمنِذِرین»؛روحاالمینآنرانازل همچونآیهشریفهنََزَلبِِهالرُّ

کردهاست...)193(برقلب)پاک(تو،تاازانذارکنندگانباشی!)194(
الَْقلِْب َغلِیَظ ا َفظًّ ُکنَت لَْو َو لَُهْم لِنَت ِ اهللَّ َن مِّ َرْحَمٍة »َفبَِما میشود: ازسنگ قلب،سختتر .2
 ِإِنَّ ْلَعلَیاهللَّ َفَتَوکَّ َفإَِذاَعَزْمَت لَُهْمَوَشاِوْرُهْمفِیالْْمِر اْسَتْغِفْر َفاْعُفَعنْهْمَو ِمْنَحْولَِک واْ اَلنَفضُّ
اگر و مهربان(شدی! )و نرم )مردم( آنان برابر در الهی، )برکت(رحمت به الُْمَتَوکلِّین«  یِحبُّ َ اهللَّ
راببخشوبرایآنهاآمرزش پراکندهمیشدند.پسآنها تو، ازاطراف خشنوسنگدلبودی،
بطلب!ودرکارها،باآنانمشورتکن!اماهنگامیکهتصمیمگرفتی،)قاطعباش!و(برخداتوکل
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نبَْعِدَذالَِکَفِهَی َقَسْتُقُلوبُُکممِّ کن!زیراخداوندمتوکالنرادوستدارد.)آلعمران،159(؛ُثمَّ
ِمْنُه َفَیْخُرُج قَُّق َیشَّ لََما ِمنَها  إِنَّ َو الْنَْهاُر ِمْنُه ُر َیَتَفجَّ لََما الْحَجاَرِة ِمَن  إِنَّ َو َقْسَوًة  أََشدُّ أَْو کَالِحَجاَرِة
این از بعد تَْعَمُلونسپسدلهایشما ا َعمَّ بَِغاِفٍل  ُ اهللَّ َما َو ِ اهللَّ َخْشَیِة ِمْن یْهبُِط لََما ِمنَها  إِنَّ َو الَْماُء
]واقعه[سختگردیدهمانندسنگیاسختترازآنچراکهازبرخیسنگهاجویهاییبیرونمی
زندوپارهایازآنهامیشکافدوآبازآنخارجمیشودوبرخیازآنهاازبیمخدافرومی

ریزدوخداازآنچهمیکنیدغافلنیست؛)بقره،74(
3.قلب،مریضوبیمارمیشود؛)نهفقطازلحاظطبیعی(بلکهازلحاظعدماستقرارایمانو
َساِءإِِناتََّقْیتنَُفاَلتْخَضْعَنبِالَْقْوِل َنالنِّ بودنهواهایشیطانیدرآن:»َیانَِساَءالنَّبیِلَْستنَُکَأَحٍدمِّ
زنان از یکی همچون شما پیامبر! همسران ای ْعُروًفا« مَّ َقْواًل ُقلَْن َو َمَرٌض َقلْبِِه فِی َِّذی ال َفَیْطَمَع
معمولینیستیداگرتقواپیشهکنید؛پسبهگونهایهوسانگیزسخننگوییدکهبیماردالندرشما

طمعکنند،وسخنشایستهبگویید!)احزاب،32(
کَانُواْ مَّا ُقُلوبِهم َعلیَ َراَن بَْل  بد؛»کاَلّ رفتار اثر در البته تیرهمیشود و زنگمیزند قلب، .4

بلکهاعمالشانبرقلوبآنهازنگگذاشتهاست)مطففین،14(. َیْکِسُبون«نه
َعلَی َو َسْمِعِهْم َعلیَ َو ُقُلوبِِهْم َعلیَ  ُ اهللَّ »َخَتَم نمیفهمد؛ چیزی و میشود زده مهر قلب، .5
برچشمهایشان نهاده؛و آنانمهر بردلهاوگوشهای َعِظیم«؛خدا َعَذاٌب لَُهْم َو ِغَشاَوٌة أَبَْصِرِهْم

پردهایافکندهشده؛وعذاببزرگیدرانتظارآنهاست)بقره،7(.
َِمالَْم ْعَببَِماأَشَرُکواْبِاهللَّ َِّذیَنَکَفُرواْالرُّ 6.قلب،محلترسوخوفاست،»َسُنلِْقیفِیُقُلوِبال
لِِمین«؛بزودیدردلهایکافران،بخاطراینکهبدون ْلبِِهُسلَْطًناَوَمْأَوئُهُمالنَّاُرَوبِْئَسَمْثَویالظَّ ُینزِّ
دلیل،چیزهاییرابرایخداهمتاقراردادند،رعبوترسمیافکنیم؛وجایگاهآنها،آتشاست؛و

چهبدجایگاهیاستجایگاهستمکاران!)آلعمران،151(.
أَِمَن َفإِْن ْقُبوَضٌة مَّ َفِرَهاٌن کَاتًِبا تَِجُدواْ لَْم َو َسَفٍر َعلیَ ُکنُتْم إِن »َو میشود؛ گنهکار قلب، .7
َءاثٌِم َُّه َفإِن َیْکُتْمَها َمن َو َهَدَة الشَّ تَْکُتُمواْ اَل َو َربَُّه  َ اهللَّ لَْیتَِّق َو أََمانََتُه اْؤُتِمَن َِّذی ال  َفلُْیَؤدِّ بَْعًضا بَْعُضُکم
بَِماتَْعَمُلوَنَعلِیم«؛واگردرسفربودید،ونویسندهاینیافتید،گروگانبگیرید!)گروگانی ُ َقلُْبُهَواهللَّ
الزم )گروگان باشید، داشته )کامل( اطمینان یکدیگر به اگر و ) گیرد. قرار طلبکار اختیار در که
)و امانت گرفته(، دیگری از چیزی گروگان، بدون )و شده شمرده امین که کسی باید و( نیست،
بدهیخودرابموقع(بپردازد؛وازخداییکهپروردگاراوست.بپرهیزد!وشهادتراکتماننکنید!و
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هرکسآنراکتمانکند،قلبشگناهکاراست.وخداوند،بهآنچهانجاممیدهید،داناست)بقره،

.)283
ْیَناَعلَیَءاثَاِرِهمبُِرُسلَِناَوَقفَّْیَنا 8..قلب،مخزنرافتورحمتواطمینانوسکینهاست؛»ثمَُقفَّ
َِّذیَناتََّبُعوُهَرأَْفًةَوَرْحَمًةَوَرْهَبانِیًَّةابَْتَدُعوَهاَما بِِعیسَیابِْنَمْرَیَمَوَءاتَْیَنُهااْلنِجیَلَوَجَعلَْنافِیُقُلوِبال
َکثِیٌر َو أَْجَرُهْم ِمنُهْم َءاَمُنواْ َِّذیَن ال َفاتَْیَنا ِرَعاَیتَِها  َرَعْوَهاَحقَّ َفَما ِ ِرْضَواِناهللَّ ابْتَِغاَء  إاِلَّ َعلَْیِهْم َکَتْبَناَها
ازآنانعیسیبنمریم َفاِسُقوَن«؛سپسدرپیآنانرسوالندیگرخودرافرستادیم،وبعد نهْم مِّ
رامبعوثکردیموبهاوانجیلعطاکردیم،ودردلکسانیکهازاوپیرویکردندرأفتورحمت
قراردادیم؛ورهبانّیتیراکهابداعکردهبودند،مابرآنانمقّررنداشتهبودیم؛گرچههدفشانجلب
خشنودیخدابود،ولیحّقآنرارعایتنکردند؛ازاینرومابهکسانیازآنهاکهایمانآوردند
بَِقلٍْبَسلِیم«؛مگر  َ أَتَیاهللَّ َمْن  ازآنهافاسقند!)حدید،27(و»إاِلَّ پاداششانرادادیم؛وبسیاری
ُتْحِی َکْیَف أَِرنِی َرّب إِبَْراِهُم َقاَل إِْذ »َو و )89 )شعرا، آید! خدا پیشگاه به سلیم قلب با که کسی
 إِلَْیَکُثمَّ یِرَفُصْرُهنَّ َنالطَّ َقلْبِیَقاَلَفُخْذأَْربََعًةمِّ الَْمْوتیََقاَلأََولَْمُتْؤِمنَقاَلبَلیََواَلِکنلَِّیْطَمئنَّ
)بهخاطر َحِکیم«؛و َعِزیٌز  َ اهللَّ  أَنَّ اْعلَْم َو َسْعًیا َیْأتِیَنَک  اْدُعُهنَّ  ُثمَّ ُجْزًءا  نُهنَّ مِّ َجَبٍل َعلیَکلُ اْجَعْل
» میکنی؟ زنده را مردگان چگونه بده نشان من به »خدایا! گفت: ابراهیم که را هنگامی بیاور(
فرمود: یابد.« آرامش قلبم نیاوردهای؟!«عرضکرد:»آری،ولیمیخواهم ایمان فرمود:»مگر
دراینصورت،چهارنوعازمرغانراانتخابکن!وآنهارا)پسازذبحکردن،(قطعهقطعهکن
)ودرهمبیامیز(!سپسبرهرکوهی،قسمتیازآنراقراربده،بعدآنهارابخوان،بهسرعتبه
است،وهم آگاه بدنمردگان ذرات از )هم است؛ قادروحکیم بدانخداوند و تومیآیند! سوی

تواناییبرجمعآنهادارد()بقره،260(.
9.آیاتیکهدرموردصدربیانشدهاست»أَلَْمنَْشَرْحلََکَصْدَرک«؛آیاماسینهتوراگشاده
اینکهقلبدرسینهاستبهمالحظهحال مرادقلباستوبهاعتبار 1(.ظاهراً نساختیم)انشراح،
ومحلصدرآمدهاست.باتوجهبهاینمطالبمیتواندرنیتجهگیریکلی،ویژگیهایقلبرا
انواعمختلفشناختمربوطمیشود، اثباتابه بهسهدستهتقسیمکرد:یکدستهآنهاکهنفیایا
دومآنهاکهبهبُعدگرایشمربوطمیشودومیلهایمتنوعوگوناگونرابیانمیکندوسومآن

ویژگیهاییهستندکهبهقصدوارادهونیتارتباطدارد.
و حصولی شناخت قوه دارای که جهت آن از است انسان روح همان قلب، گذشت، چنانچه
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حضوریودارایاحساساتوعواطفخاصاست.حالگاهیوجودمعرفتوادراک،قلبراچنان
برمیانگیزاندکهحالتیمتناسبباآنمعرفتپیدامیکند؛ولیگاهیچنانآمادگیوجودنداردو
باوجودهمانعلمومعرفتآنحالتواحساسخاصراپیدانمیکند.درچنانوضعیآنقلب

راقسیواینانحرافیراکهدرآنبوجودآمدهاستقساوتمینامند.

عوامل قساوت قلب
موجباتقساوتقلبچندچیزاست:

1. معصیت و نافرمانی خدای تعالی؛ 

خطیئة«؛ من للقلب أفسد شیء من »ما فرموده: السالم علیه علی امیرمؤمنان چنانچه
1412ق، )کلینی، خدا از نافرمانی و گناه از قلب، برای باشد زیادتر فسادش که نیست چیزی

ج2،ص268(؛
از دلها برای نیست آورتر درد دردی هیچ الذنوب«؛ من للقلوب أوجع »الوجع فرمود: و

1412ق،ج2،ص275(؛ )کلینی، گناهان

2. خوردن حرام؛ 

چنانچهپیغمبراکرمصلیاهللعلیهوآلهفرمودند:»یاعلی،مناکَلالحراَمسّوَدقلبه«؛یاعلی،
کسیکهحرامبخورد،دلشسیاهمیشود)عاملی،1389ش،ج17،ص46(.

3. خوردن مال شبهه ناک، که دل را می میراند به نحوی که خدا را فراموش کند. 

4. طول امل، يعنی؛ درازی آرزو؛ 

أََملَک الّدنیا فی تطّول ال موسی، »یا که: فرموده السالم علیه موسی به تعالی خدای چنانچه
میشوی سنگدل یعنی: القلب، قسی که را آرزویت دنیا در مکن دراز موسی، ای قلبک«؛ فیقسو

)کلینی،1412ق،ج2،ص329(.

5. مال بسیار داشتن؛ 

للقلوب«؛ مقساة و للّدین مفسدة المال کثرة »أّن است: فرموده السالم علیه امیرمؤمنانعلی 
بدرستیکهبسیاریمال،فسادکنندهدینوسختکنندهدلهااست)حرانی،1404ق،ص119(.

6. به فکر دنیا بودن و هّم آن را در دل داشتن؛ 
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الدنیا کانِت َمن فانّه استطعتم، ما الّدنیا هموم من »تّفرغوا که: شده وارد روایت چنانچه
و دنیا فکر و هّم از را خودتان کنید آسوده و فارغ عینیه«؛ بین فقره کان و قلبه قسی همته،
استدلشسنگ دنیا برای او بدرستیکههرکسیکههّمت آن،هرچهمیتوانید. به عالقه
)ابیفراس، اودرمقابلدوچشماستوجزدنیاچیزیرانمیبیند احتیاج وسختمیشودو

1387ش،ج2،ص119(.

7. کثرت هّم ُقوت )دغدغه بیش از حد برای کسب(؛ 

چنانچهحضرتخاتماالنبیاءصلیاهللعلیهوآلهبهامیرمؤمنانعلیعلیهالسالمفرمودند:»یا
علی،خمسةیمیتالقلب،إلیأنقال:وکثرةهمالقوت«؛پنجچیزاستکهقلبرامیمیراند.تا

اینکهفرمود:وبسیارِیهّمقوت.

8. نشستن با شخص گمراه و حاکم جائر؛ 

الموتی. قال:مجالسة إلیأن للقلوب. آلهفرمودند:»أربعةمفسدة و رسولخداصلیاهللعلیه
فقیلیارسولاهلل،ومامجالستهالموتی؟قال:مجالستهکلضالعناالیمان«؛چهارطائفهاندکه
گفتهشد:همنشینی آنحضرت به مردگان. با فرمود:همنشینی اینکه تا میکنند. فاسد را قلبها
بامردگانمرادچیست؟فرمود:همنشینیباهرغیرمؤمنگمراهیوجائرفیاالحکاموهرحاکم

جائری)مجلسی،1404ق،ج103،ص226(.

9. همنشینی با سلطان )افراد قدرتمند و صاحب شوکت دنیوی(؛ 

و القوة اهلل زاده الّسلطان مع فرموده:»منجلس استکه السالم علیه امامصادق درحدیث
الکبر«؛کسیکهباسلطانبنشیند،زیادمیکندخداقساوتوتکبراورا.

10. رفتن درب خانه سلطان؛ 

که است چیز سه علی، یا القلوب«؛ یقسین ثالثة، علی، »یا آله: و علیه اهلل صلی النبی قال
)مجلسی، سلطان خانه درب رفتن السلطان«؛ باب »اتیان فرمود: اینکه تا میآورد. قلب قساوت

1404ق،ج65،ص،282(.

11. قرب و نزديکی پیدا کردن با کسانی که مباالت در گفتار و کردار ندارد؛ 

شدن نزدیک قسوة«؛ و جفاء مقاربته »و فرمودند: آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول چنانچه
چنینکسیکهبیباکاستدرقولوفعل،جفاوقساوتاست)کلینی،1412ق،ج2،ص369(.
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12. خفق نعال؛ 

)یعنیکسیکهریاستوبزرگیطلبباشدودوستداشتهباشدچونحرکتمیکنددیگران
درعقبسراوصدایکفشهاشانبلندباشد(.

النعال خفق من الّرجال بقلوب اضَر شیئًا اَری »ما فرموده: السالم علیه علی حضرت چنانچه
از مردان قلبهای برای باشد زیادتر زیانش که را چیزی نمیدانم یا نمیبینم ظهورهم«؛ راء و
صداهایکفشهائیکهدرپشتسرهاشانحرکتمیکنند.)ابیفراس،1378ش،ج1،ص65(

13. به دنبال صید و شکار رفتن؛ 

14. گوش دادن برای شنیدن صداهای لهو و سازها و غنا؛ 

15. نشست و برخواست کردن با اغنیاء و ثروتمندان؛ 

16. اختالط، آمیزش و صحبت زياد کردن با زنان؛ 

17. خنده زياد کردن؛ 

18. ترک مجالست و همنشینی با علماء در مدت چهل روز؛ 

چنانچهپیغمبراکرمصلیاهللعلیهوآلهفرموده:»یاعلی،إذاأتیعلیالمؤمنأربعینصباحًاو
لمیجلسالعلماء،قسیقلبهوجّرعلیالکبائر«؛یاعلیاگرچهلصباحبرمؤمنبگذردوباعلماء

القلبوسنگدلمیگرددوجریمیشودبرگناهانکبیره. ننشیند،قسی

19. مشورت با زنان و به رأی آن ها عمل کردن به آن 

)دراموریکهربطیبهآنانندارد!(؛

20. ترک کردن ذکر خدا؛ 

حال،إّنترَک چنانچهخدایتعالیبهموسیخطابفرموده:»یاموسی!التدعذکریعلیکّلْ
ذکرییقسیالقلوب«؛ایموسی!وامگذاریادکردنمرادرحالکهترککردنذکرمندلهارا

سختمیکند)کلینی،1412ق،ج2،ص497(.

21. سخنان لهو و بیهوده گفتن که فائده ای نداشته باشد؛ 

22. زياد سخن گفتن؛ 

حضرتعیسیعلیهالسالمفرمود:»التکثرواکالمکمفتقسوقلوبکمومنکثرکالمهَقَلعقله
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وقسیقلبه«؛زیادسخننگوئیدکهدلهاراسنگوسختمیکند،وکسیکهزیادسخنگوید

عقلاوکممیشودودلاوسختمیشود)مجلسی،1404ق،ج71،ص281(.

23. تأخیر انداختن نمازها را از اوقات خود، بدون عذر شرعی؛ 

پیغمبراکرمصلیاهللعلیهوآلهفرمودند:تأخیرانداختننمازازوقت،قساوتقلبمیآورد.

24. دل را در حال نماز گزاردن بجای ديگر و چیز ديگر توّجه دادن؛ 

25. زياد خوردن و زياد آشامیدن، 

درحدیثآمدهکهفرمودند:»التمیتوالقلوببکثرةالطعاموالشراب،فانالقلبیموتکالزرع
إذاکثرعلیهالماء«؛نمیرانیددلهارابهخوردنیزیادوآشامیدنزیاد،زیراکهدلمانندزرعاست

کهازآبدادنزیادفاسدمیشود)ابیفراس،1378ش،ج1،ص46(.

26. در حال سیری و اشتهای طعام نداشتن، طعام خوردن؛ 

27. زياد گوشت خوردن؛ 

28. خوابیدن بعد از خوردن غذا؛ 

چنانچهروایتشدهکهرسولخداصلیاهللعلیهوآلهفرموده:»أذیبواطعامکمبذکراهللتعالی،
ازخوردن تنامواعلیهافتقسوا«؛آبکنیدطعامیراکهخوردیدبهذکرخدایتعالی،وپس وال

طعامبالفاصلهنخوابیدکهقساوتمیآورد)مجلسی،1404ق،ج62،ص267(.

29. در حال سیری طعام خوردن؛ 

30 ريختن خاک بر قبر صاحب َرِحم، يعنی: خويشاوندان َرِحمی؛ 

بنابرروایتحضرتصادقعلیهالسالمکهفرمودهاند:»اَنهاُکممنأنتطرحواالترابعلیذوی
از را ربّه«؛نهیمیکنمشما بَُعدمن قلبه القلب[ومنقسا القسوة]فی یورث فانذلک أرحامکم،
ریختنخاکبررویخویشانخودکهَرِحمهایشمایند،کهآنموجبقساوتقلبمیشود،وکسی

کهقلباوقساوتگرفتازپروردگارخوددورمیشود)کلینی،1412ق،ج2،ص199(.
سبب که است قلب قساوت مرض قلب، مرضهای تمام قبیحترین و زشتترین که باد دانسته
و تعالی خدای رحمت از دوری و اخروّیه و دنیوّیه سعادت و خیرات از محرومشدن برای میشود
نزدیکیبهسخطوغضباو.بایدپناهبُردبهخدا،چنانچهدرروایتاستکهامامعلیهالسالمفرموده:
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»ماغضباهللعلیقوموالإنصرافرحمتهعنهمإاّللقساوتهم«؛غضبنکردهاستخدابر

قومیومنصرفنشدهاسترحمتاوازایشان،مگربهجهتقساوتوسنگدلیایشان.
ازقساوت بهمرضیکهسختتر القسوة«؛مریضنمیشود اشّدمن وفرمود:»مامرضقلب

باشد)مجلسی،1404ق،ج65،ص337(.
وفرمود:»ماضربعبدبعقوبةأعظممنقسوةالقلب«؛زدهنمیشودبندهبهعقوبتیکهبزرگتر

ازقساوتقلبباشد.)همان،ج78،ص176(.

درجات قساوت قلب
انگیزیدرآن قابلیتهایاعجاب انساناست؛که ازحساستریناعضاءبدن قلبیکی
پذیر تغییر انسانی برابرعواطف اینستکهقلب،در قابلیتها ازجملهیآن نهفتهشدهاست.
و گردد؛ یاسخت نرم پیشمیآید،میتواند انسان برای که موقعیتی و بهشرایط بنا و بوده
شدت از انسان دل که جایی تا بوده؛ متفاوتی درجات دارای هم، سختی و نرمی این حتی
قساوتمیمیرد.قرآنکریم،ایندرجاتراباتمثیلیزیبابیانکردهاست.»ثمََّقَسْتُقُلوبُُکم
ِمَنها ُرِمْنُهالْنَْهاُرَوإِنَّ ِمَنالِحَجاَرِةلََماَیَتَفجَّ َقْسَوًةَوإِنَّ نبَْعِدَذالَِکَفِهَیکَالِحَجاَرِةأَْوأََشدُّ مِّ
تَْعَمُلون؛ ا َعمَّ بَِغاِفٍل  ُ اهللَّ َما َو ِ اهللَّ َخْشَیِة ِمْن ْیهبُِط لََما ِمَنها  إِنَّ َو الَْماُء ِمْنُه َفَیْخُرُج قَُّق َیشَّ لََما
از پارهای یاسختتر!چراکه اینواقعهسختشد؛همچونسنگ، از بعد سپسدلهایشما
آب و برمیدارد، آنهاشکاف از پارهای و جاریمیشود؛ نهرها آن از و سنگهامیشکافد،
ازآنتراوشمیکند؛وپارهایازخوفخدا)ازفرازکوه(بهزیرمیافتد؛)امادلهایشما،نه
ازخوفخدامیتپد،ونهسرچشمهعلمودانشوعواطفانسانیاست!(وخداوندازاعمال

شماغافلنیست«)بقره،74(.
اشاره یهود، مردم قساوت درجهی و شّدت بیان به زیبایی، تمثیل با آیه این در خداوند
سختترین از حتی که میرسد درجهای به قساوت شدت در قلب که میکند بیان و کرده
قطرات و نمیجوشد، آن از علم و عواطف اینکهچشمهی نه میشود. هم،سختتر سنگها
انسانسنگدلبهطپشنمیافتد. ازخوفخدا،دِل بلکههرگز ازآنتراوشنمیکند؛ محبت
را آنها خط که کسانی تمام و اسرائیل بنی جمعیت این برای سربسته، است تهدیدی این

میدهند. ادامه
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آثار قساوت قلب

آثارزیانبارو انسانبودهکهباسختشدنآن، انسانیوعشقدروجود قلب،مرکزعواطف
جبرانناپذیریبرایانسان،بارمیشود؛کهدراینجابهگوشههاییازآناشارهشدهاست:

1. دل مردگی؛ 

انسان،اسیرمرگمیشود.حقیتًا،کسیکه اینستکهدل آثارقساوتقلب ازبزرگترین یکی
جهلونفسامارهراپیشوایخودقراردادهوازخداونشانههایاوغافلماندهوتمامیراههای
متحرکی مردهی واقع در اما است؛ زنده ظاهر به گرچه باشد، بسته خود وجود در را نور نفوذ
بیشنیست؛کهخداوند،دربارهیآنهادرآیهی52سورهیرومخطاببهپیامبرمیفرماید:»تو
اساس بر » َکران... بهگوش را نهسخنت و برسانی، مردگان بهگوش را نمیتوانیصدایخود
اینآیه،انسانبهعلتقساوتدرونیوسنگدلی،بهمردهایتبدیلشدهکهحتیپیامبراسالمنیز

توانزندهکردندلآنهاراندارد.

 2. کاهش روزی؛ 

لَُهَمعیَشًةَضْنکًاَو ازدیگرآثارقساوتقلب،کاهشروزیاست:»َوَمْنأَْعَرَضَعْنِذْکريَفإِنَّ
نَْحُشُرُهَیْوَمالِْقیاَمِةأَْعمی«؛وهرکسازیادمنرویگردانشود،زندگی)سختو(تنگیخواهد
با را رابطهیخود آیه،کسانیکه این براساس نابینامحشورمیکنیم. را او قیامت، داشتوروز
خداقطعکردهاند،بهجزدنیا،چیزیندارندکهبتواندمایهیامیدآنهاباشد،وباتمامتالشیکهدر
امرتوسعهیزندگیدنیویخودانجاممیدهند،بهاندوختههایخودقانعنگشتهوراضینمیشوند؛
آرامشبرساند،تالشمینمایند، به را برایرسیدنبهچیزیکهآنها بیشتری باولعوطمع لذا
ولیهرگزپایانیبرایآنمتصّورنیست؛پسچنینافرادیدائمادرفقروتنگیبسرمیبرندوبا

وجوداموالزیاد،روزیبسیاراندکیدارند.

درمان قساوت قلب
بیانشدکهاگردلانسانبمیرد،دستگاهبرقراریارتباطدروجوداوازبینرفتهوحتیتوفیق
فکراصالحخویشوتوبهبهدرگاهالهیرانخواهدداشت؛امامادامیکهبهاینحدنرسیدهوبه
ِمْنُهُجُلوُد َلأَْحَسَنالَْحِدیث...تَْقَشِعرُّ نَزَّ ُ شدتسختیگرفتارنشدهباشد،راهدرمانوجوددارد:»اهللَّ
نازل را سخن بهترین خداوند «؛ اهللَّ... ِذْکِر إِلی ُقُلوبُُهْم َو ُجُلوُدُهْم تَلِیُن  ُثمَّ َربَُّهْم َیْخَشْوَن َِّذیَن ال
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کرده...کهازشنیدنآیاتشلرزهبراندامکسانیکهازپروردگارشانمیترسندمیافتدسپسبرون

ودرونشاننرمومتوّجهذکرخدامیشود...)زمر،23(.
بااینکهقساوتقلبازآفتهایبزرگدرراهتکاملوشناختانساناست؛وجودیکروزنهی
کوچکدرقلب،باعثنرمشدندلوآمادگیآنبرایورودانواررحمانیهیالهیمیشود.تفکر،
کهنقشبسیارمهمیرابرایایجاداینروزنهبرعهدهداشته،انساندررابطهاشباخود،جامعه
بهجایگاه نظارهمیکند،پس آیاتخدا به بیشتری بادقت و نموده اندیشه بیشترودقیقتر وخدا
برای نمود؛کهخداوند بازخواهد را درگاهخداوند به وتضرع دعا استغفار، راه و برده پی خویش

شکستنسّدقساوت،انسانرابهتفکرفراخواندهاست:
آیا تَْعِقُلون«؛ لََعلَُّکْم ااْلَیاِت لَُکُم بَیَّنَّا َقْد اهلل... لِِذْکِر ُقُلوبُهْم تْخَشَع أَن َءاَمُنواْ لِلَِّذیَن َیْأِن لَْم »أَ 
استخاشع نازلکرده ازحّق آنچه و برابرذکرخدا در مؤمنان دلهای استکه نرسیده آن وقت
گردد؟!...ماآیات)خود(رابرایشمابیانکردیم،شایداندیشهکنید!)حدید،16(.تفکردرآیات
برابر توبهوخشوعدر راهدعا، بازشدن و انسان آگاهی داروییشفابخشاستکهموجب الهی
خداوندونرمشدنوروشناییدلاومیباشد؛لذاخداونددراینآیات،بیدرنگمارامتوّجهتعّقل

درآیاتخودمیسازد.

نتیجه
بررسیآیاتوروایاتواردهازاهلبیتعلیهمالسالمنشاندهندهایناستکهقلب،مرکز
تغییروتحولانساناست.بنابراینهرگونهاصالحوتغییردررفتاربهاصالحوتغییردرونیبستگی
داردوبایدبرایرسیدنبهکمالودرجاتعالیانسانیکوشیدتاازورودوسوسههایشیطانبه
قلبجلوگیریکردودرصورتابتالءبهاینبیماریبااستفادهازراههایدرمانیکهازائمهبهما

رسیدهاستدرسددرفعآنباشیم.

کتابنامه 
1-قرآن کريم

2-ابیفراس،ابوالحسینمسعودبنعیسیورامابنابیفراس،)1378ش(.مجموعة ورام،کتابخانهدیجیتالیامام
علیعلیهالسالم،چ1.

3-حرانی،ابنشعبه،)1404ق(.تحف العقول،قم:دارانتشاراتاسالمی،چ2.

4-راغباصفهانی،حسینبنمحمد،)1383ش(. المفردات فی غريب القرآن،تهران:المکتبةالحیاءآثارالجعفریه،چ3.
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5-ریاض،محمد،)1406ق(.اقبال،انتشاراتمرکزتحقیقاتفارسیایرانوپاکستان،چ1.

6-طالقانی،سیدمحمود،)1361ش(.پرتوی از قرآن،تهران:شرکتسهامیانتشار،چ2.

7-طباطبایی،محمدحسین،)1374ش(.المیزان فی تفسیر القرآن،قم:دفترانتشاراتجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،چ5.

8-طبرسی،ابوعلیفضلبنحسن،)1384ش(.مجمع البیان فی تفسیر القرآن و الفرقان،نشراسوه،چ1.

9-عاملی،شیخحر،)1389ش(. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشريعة،قم:نشرآلالبیت،چ3.

10-فیومی،احمدبنمحمدبنعلیمقری،)1414ق(. المصباح المنیر فی غريب الشرح الکبیر للرافعی،قم:
دارالهجرة،چ3.

11-کلینی،محمدبنیعقوب،)1412ق(.الکافی،قم:دارالحدیث،چ2.

لبنان،بیروت:داراحیاء 12-مجلسی،محمدتقی،)1404ق(.بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار،
التراثالعربی،چ3.

13-مکارمشیرازی،ناصر،)1374ش(.تفسیر نمونه،تهران:دارالکتباالسالمیه،چ1.





بررسی تطبیقی مهم ترین و کار بردی ترین اختالفات موجود در 

جلد اول کتاب سیوطی با دیگر کتاب های نحوی

محمدمحّمدصادقی*

چکیده
دراینمقالهبابیاناختالفنظرهایموجوددرکتابسیوطیوهمچنینبررسیهماناختالفهادرکتابهاینحویدیگر،برآنیم

کهبتوانیمقولونظرصحیحتررادرخدمتشماعزیزانقراردهیم.شایداینمسئلهذهنخوانندهرابهخودمشغولکندکهآیاواقعابحث

درمورداختالفنظرهاوتشخیصنظرصحیحفایدهچندانیداردیاخیر؟درجوابمیتوانگفت:برایاتمامحجتدربارهیاهمیت

اینبحثهمینبسباشدکهازسالیانقبلصاحبنظرانوعلماینحوبادادنرأیخودیاتأییدنظردیگراندرپیاینامربرآمدهاند.

مادراینمقالهاکثرنظرهاراازکتابهایگوناگونومعتبرنحویدرپیرامونآناختالفآوردهایموباتوجهبهمیزانقوتاستدالل

بیانشدهازنظرعلمایااجماعآنهادرموردآنمسئله،قولصحیحترراانتخابومشخصمیکنیم.برایاینمنظوردراینمقالهبه

ارائهاینمباحثمیپردازیم:علتبناءضمیرشباهتآنبهحروفاستوماموصولههمبرعاقلهاوهمبرغیرعاقلهاداللتمیکند

واینباتوجهبهشرایطبهچندقسمازمعربومبنیتقسیممیشودولکنتخفیفشدهمیتواندعملکندوازمصدرنیزمیتواندحال

بیایدالبتهباوجودشرطهایآنوضمیردربعضیمواقعمیتواندبرمرجعخودمقدمشودودراستثناءمنفیمیتواننقشمستثنیرا

یابدلیامستثنیخالیدرنظرگرفت.

کلید واژه
سیوطی، نحو، بناء ضمیر، تنازع، استثناء، نواسخ، اعراب، مصدر، موصوله. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه

»بهجه سیوطی کتاب در که است نظرهایی اختالف مهمترین مجموع دارای مقاله این
المرضیه«وجودداردوبابیانایناختالفهاازخودکتابسیوطیوهمچنینازکتابهایمعتبر

دیگرعلماینحو،همراهاست.
ایناستکهدرموارد اینبحثبرداشتکرد از نتیجهگیریهایزیباییکهمیتوان از یکی
بسیاریاکثرعلمابریکنظراتفاقواجماعدارندویااینکهعالماننحوقولیاقولهایدیگررا
دارایاهمیتکموضعیفتریمیدانندوبهاینترتیبمیتواننتیجهگرفتکهکدامقولدارای
روایتها و آیه کمک به که قوی استداللهای بهخصوص است، قویتر و محکم استداللهای

کردهاند. بیان
با و شده آشنا بیشتر دیگر نحوی کتابهای به رجوع نحوهی با میتوانند همچنینمحصالن
در کنند، بیشتردرک را پیچیدگیها این و بگویند مسئلهسخن این با رابطه در بیشتری اطمینان

پایاننیزبابررسینظرها،نظرنهاییرادرنتیجهگیریبیانخواهیمکرد.
کتابسیوطی»البهجةالمرضیة«شرحبرالفیهابنمالکاستهمچنینشرحهایزیاددیگری
برالفیهابنمالکوجوددارند،مانند:کتاباوضحالمسالک،شرحابنعقیل،شرحابنطولونودفع
الخالصهعنقراءو...؛اماتابهحالمقالهایتحتعنوانگردآوریاختالفنظرهاییکهدرکتاب
کتاب مطالعهی بتوانیم گام این برداشتن با که امیدواریم و است نشده تألیف دارد وجود سیوطی
بیشتری خیلی اطالعات و بسازیم آسانتر آموختگان دانش و عزیز برایمحّصلهای ا ر سیوطی

پیراموناینکتابارزشمندوکتابهاینحوواختالفنظرهایآنهاکسبکنند.

بحث و تحلیل اختالف ها
ازمهمتریناختالفنظرهامیتوانبهمواردزیراشارهنمود:

-اختالفدرعلتبناءضمیر
-اختالفدرداللت»مایموصوله«برعاقلهایاغیرعاقلهایاهردو

-اختالفپیراموناعرابیابناء»ای«درحاالتمختلف
-اختالفدرمقدمشدنمعمولخبرنواسخبالفاصلهبعدازنواسخ

-اختالفدرموردعملکردن»لکن«تخفیفشده
-اختالفدرآوردنضمیرقبلازذکرمرجع،دربابتنازع
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-اختالفدرباباستثنایمنفیبهوسیله»اال«
-اختالفدرحالآمدنازمصدر

-اختالفدرامکاننائبفاعلواقعشدندرمفعولبهدوموسومفعلهایدومفعولیوسه
لی مفعو

1- اختالف در علت بناء ضمیرها 
بهخاطر است، واجب برآن بودن مبنی و بناء است:هرضمیری آمده درکتابسیوطیچنین
است معناهایحرف از وغیبتهم تکلموخطاب اینکه بهخاطر و معنا در بهحرف آن شباهت
مستقل و است آنها داشتن نیاز خاطر به حروف با آن داشتن شباهت است: شده گفته همچنین
نیستند؛زیراحرفبرایتعیینمعنایشنیازبهبعدوقبلخودداردوضمیرنیزبرایتعیینمعنایش

نیازبهمرجعضمیردارد)1(.دربیاناقوالگوناگونچنینآمده:
الف(شباهتازنوعشباهتوضع؛یعنیتعدادحرفهایکلمهاستدربسیاریازضمیرها
ب(دراصلبناءآنبهخاطربینیازبودنشازاعراببهوسیلهیاختالفصیغههااست.

ازاینقولهاییکهبیانکردمآقایابنمالکبهجزمورداولهمهرادرکتابالتسهیلآورده
است.

الفیهابنمالکبیانمیکنیم)ابنعقیل، درمرتبهبعدیمطلبراازکتابشرحابنعقیلبر
ودیگر باحروفدرجمود آنها بهخاطرشباهت مبنیاند آنها 90/1(:ضمیرهاهمهی 1434ق:
آمدهکهنکتهجدیدفقطهمانجموداست. اینکتاب پاورقی رادر شباهتهایضمیردرحروف
یعنیعدمتصرفداشتنکهنمیتواندمصّغرشودونهمثنی،البتههما،هم،هن،انتما،انتمعالمت

مثنیوجمعندارندبلکهازاول،بههمینشکلوضعشدهاند)ابنعقیل،1434ق:90/1(.
درکتابالنحوالوافیآوردهکه:همهیضمائرمبنیهستند،چهآنهاکهیکحرفیاندیادو

حرفییاسهحرفیاند)حسن،1428ق:66/1(.
درکتاباوضحالمسالکدربخشضمیردرپاورقیآنصفحهبیانکرده:ضمیرهاهمگیمبنی
بوسیله حرف، به است شباهتضمیر شدن مبنی علت که دارند اتفاق نحو علمای اکثر و هستند

بیانمیشود. که شباهتهایی
ودربیاناقوالمختلفآمده:

بیانکرده؛ افتقاری بهوسیلهشباهتمعنوی؛ج(شباهت بهوسیلهشباهتوضعی؛ب( الف( 
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د(شباهتجمودرابیانکردهاست)2(.

برخیدیگرازعلماینحوینیزمیگویندکهعلتمبنیشدنضمیربهخاطربینیازبودنآن
نیست اعراب به نیازی پس مجروری، و منصوبی مختلفشدنصیغههای بوسیله اعراب از است

کهبوسیلهآن،اینحالتهاراایجادکندومعناهایمختلفیرابگیرد.

2- اختالف در داللت »ما ی موصوله« بر عاقل ها يا غیر عاقل ها يا هر دو 
-اینمطلبدرکتابسیوطیچنینآمدهاست:مایموصولةهمبرایعاقلهابهکارمیرود
وهمبرایغیرآنکهاینمطلبمانندهمانمطلبیاستکهدرکتابشرحکافیهآوردهشده؛ولی
بخاطر گفتهاند، برخی اما آنها، برای مایموصوله رفتن کار به نسبت اولیهستند عاقلها غیر
که مطلب این اما است، عالم به مختص موصوله مای گفتهاند داشتن اولویت و بودن اولی این
لکممن ماطاب آیه»فانکحوا توهماستچون و اشتباه نظرسیوطییک از ام آورده برایشما
الکافیه )شرح گرفت نظر در عالم غیر را موصوله ما عنوان هیچ به نمیتوان )نساء/3(، النساء«

الشافیه،ج1ص276(.
و میکند تعقل که است فردی برای موصوله ی ما المسالک: اوضح کتاب در مطلب این ـ
)االنصاری، راداخلخودگنجانده ایندو آنچهکه برای و تعقلنمیکند آنچهکه برای همچنین

1432ق=134/1(.
مثال شاهد شریفه آیه این )نحل/96(؛ ینفد« عندکم »ما است ترتیب این به آن مثالهای ـ
برایغیرعاقلبودو»فانکحواماطابلکم«)نساء/3(؛اینآیهنیزبرایعاقلبهکاررفتهو»سبح
غیر و عاقل بین جمع برای نیز شریفه آیه این )حشر/1(؛ االرض« فی وما السماوات فی ما هلل

است. عاقل

3- اختالف پیرامون اعراب يا بناء »اّی« در حاالت مختلف
ـدرکتابسیوطیچنینآمدهاست:اّیبهنسبتبهمضافالیهخودوعائدخوددرداخلصلة

بهچهارقسمتقسیممیشود:
الف(اّیکهاضافهمیشودوصدرصلهیآنذکرشده؛اّیدراینحالتمعرباست.

ب(اّیاضافهنشدهوصدرصلةآنیعنیهمانعائدخذفشده؛دراینحالتاّیمعرباست.
ج(اّیاضافهنشدهوصدرصلهآنذکرشده:دراینحالتمعرباست.
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د(اّیاضافهمیشودوصدرصلهآنحذفمیشود:دراینحالتاّیمبنیاست.
ـنظرجنابابنمالکدرکتابسیوطیایناستکهبناءاّیدرحالتچهارم،بهعلتنیازآن
نحو علمای فرموده: که وهمچنین افتقاری شباهت یعنیهمان است بهصدرصلهیحذفشده
معتقد الرضی جناب که گفتهاند سیوطی جناب اما دوم، حالت در اّی بودن معرب بر دارند اجماع
استکهاّیبهخاطرشباهتبهحرفدرهردوحالتباالبوسیلهشباهتافتقاریپسبهصورت

قیاسیبهمبنیبودناّیدرایندوحالتنظردارد.
اّیرادرهرچهارحالتباالمعربمیدانندو نیزمثلجنابیونسوخلیل، ازعلما ـبعضی

قائلبهمبنیبودنآننیستند.
ـبنابرنظروقولجنابالرضیدرکتابشرحالرضی:اگراّیکهالزماستبهاضافهشدنو
دائماالضافهاستمضافالیهآنحذفشودوآنرادرتقدیرنگیریم،دراینحالتمبنیمیشود

مثلآنچهکهدرنداءاست.
تقدیربگیریموصدرصله،یعنی رادر باشد،ولیآن الیه»اّی«محذوف اگرمضاف همچنین
و است اسمیه جملهی در عائد این و اعراب برعالمت میشود مبنی اّی عائدحذفشود، همان
نقشآننیزمبتدااست.پساگرجملهیصلهفعلیهباشد،اّیمبنینمیباشد؛درغیرایندوحالت

باالکهبیانشد،اّیمعرباست.
ـنمونهایازمثالهابرایمعربومبنی:»أیًاماتدعوا«)اسراء/110(اینمثالبرایاّیمبنی
بودکهمضافالیهآندرتقدیراستوصدرصلهمحذوفاستوتنوینآنعوضازمضافالیه

است.
»ثملننزعّنمنکّلشیعةاّیهماشد«)مریم/69(اینمثالبرایمضافالیهمذکوروصدر

صلهایاستکهحذفشدهاستودراینحالتاّیمبنیمیشود.

4- اختالف درمقدم شدن معمول خبر نواسخ بالفاصله بعد از نواسخ. 
ـدرکتابسیوطیچنینآمدهاست:معمولخبرنواسخابتداءبرسرخودنواسخدرنمیآید،هر
بود؛ولیکوفیون ابنمالک و بنابرنظرجنابسیوطی نظر این یاخیر، براسمشود چندکهمقدم
وجنابابنسراجوالفارسیکهایشانازبصریونهستندوابنعصفور)کهایشاندردوراناخیر
عالمهاینحوهستند(،نظربرایندارندکهاگرخبربههمراهمعمولبراسممقدمشود،میتواند
یک مثل باخبر، خبر معمول که بوده این نیز ایشان دلیل و شود واقع نواسخ از بعد خبر معمول
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نمیکند برآنعمل دیگرخبر آید نواسخ از بعد تنهایی به اگرمعمولخبر دلیل بههمین کلمهاند

چونبینایندواجنبیفاصلهاست.
الیهیاجارومجرورمعمولخبرباشد، ایننظراجماعوجودداردکهاگرمضاف پیرامون البته

میتواندبالفاصلهبعدازنواسخبیایند.مثل:کانعندکزیدمقیما.یاکانفیکزیدراغبا.
اسمش و ناسخ بین بخواهد مفرد خبر معمول اگر الوافی: النحو درکتاب نظر این بررسی ـ
این چون نیست؛ جائز نباشد جمله شبه اگر گیرد( قرار ناسخها از بعد فاصله بال )یعنی قرارگیرد
مقدمکردنبرخالفراهوروشیاستکهبیشترعربهادربارهیمقدمداشتنوآخرقراردادنو

دادهاند. قرار ترتیبکلمات
بیشترعربهابهاینترتیبمخصوص،کلماتراکنارهممیگذارندواگربهاینروشنباشد
برایعربفهممعناییکهگویندهآنراقصدکردهاستسختاستواینروشیکروشکلی

الرکاَب. القطاُریحمل اقبَل استکهدرقالباینمثالتوضیحمیدهیم:
ترتیبجمله، این بیاوریم، ازعاملدیگری بعد را براییحملاست به الرکابکهمفعول اگر
آورده درجمله کلمات ترتیب دربارهی ودرستیکه نسخههایصحیح از استکه ترتیبی از دور

شده،وجوددارد)حسن،471/1:1428(.
یعنیصحیح بیاوریم؛ دیگری عامل ازیک بعد را دیگری عامل معمول نیست جائز نتیجه در
نیستکهمعمولیکهاجنبیوغیرمربوطبهعاملیاست،آنرابعدازهمانعاملقراردهیدمثل:

القطاُریحمل.ومثالصحیحهمانبودکهگذشت. الرکاَب أقبل

5- اختالف در مورد عمل کردن لکّن تخفیف شده
ـدرکتابسیوطیچنینآمدهاست:کهاگرلکّنکهجزوحروفهایشبیهبهفعلاستمخّفف

شود،برهیچچیزعملنمیکندودراینهنگامحرفعطفبهحسابمیآید)3(.
زیرا میدانند؛ مند قاعده را وآن دانستهاند جائز را آن کردن عمل اخفش، و یونس جناب اما
بر و بکنند عمل میتوانستند میشدند تخفیف اگر بودند، فعل به شبیه که حرفهایی از هرکدام
اساساینقیاسوشباهت،حرفهایشبیهبهفعل،ایننسبترابهلکّنتخفیفشدهنیزدادهاند

وحتیجنابیونسعملکردنلکنراتوسطعربحکایتمیکند)سیوطی،240/1:1435(.
ـدرکتابنحوالوافیآمده:زمانیکهلکّنتخفیفمیشود؛یعنینوندومآندرادغامحذف
و بماند باز ازعملکردن است واجب قولقویتر و نظر بنابر باقیمیماند، آن اول نون و شده
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در و درآید ظرفیه و اسمیه و فعلیه جمله برسر میتواند و ندارد اسمیه جمله به اختصاص دیگر
یعنیطلبدرک است؛ استدراک معنا،همان این و باقیمیماند درکالم معنایش فقط حالت این
ازمعنایقبلبرداشتکردهوبهنوعیمسئلهراعمومی ازمخاطببهخاطرتوهمیکهمخاطب
میبیندوبوسیلهیلکّنتخفیفشده،اینتوهمبرداشتهشدهوکالمبهطورکاملروشنمیشود

)حسن،558/1:1428(.
مثال:»ولوشاءاهللمااقتتلالذینمنبعدهممنبعدماجاءتهمالبیناتولکناختلفوافمنهم
یشعرون« ال لکن و المفسدون هم انهم »اال و »النساء/161-160« کفر« من ومنهم آمن من

»البقره/12«و»فماکاناهلللیظلمهمولکنکانواانفسهمیظلمون«)التوبة/70(

6- اختالف در آوردن ضمیر قبل از ذکر مرجع، در باب تنازع 
ـدرکتابسیوطیچنینآمده:جنابابنمالکوسیوطینظرورأیبرایندارندکهاگردو
اولی فعل به که ندارد اشکالی دادهشود، دومی به وعمل باشند کلمهای با تنازع در باهم فعل
کهعملنکردهضمیریدادهشودکهمرجعآندربعدازخوداستوعلتآننیازاینفعلاست
بهفاعل،اینجواز،مانندجائزبودنبرگشتمرجعضمیررببهبعدازخوداست،مثل:ربّهرجاًل

زیٌد)4(.
بنابر ازخودراجائزنمیدانند؛ولیجنابکسائی، بعد به اینبرگشتمرجعضمیر اماکوفیون
بر عامل دو کردن بنابرعمل نیز فراء جناب و میداند جائز را امر این فاعل، دانستنحذف جائز
یکمعمولاینامرراجائزدانستهاندوهمچنینجایزدانستهاندکهضمیریکهقبلازآمدنمرجع
میآیدمیتواندبهصورتضمیرمنفصلدربعدازمرجعقرارگیردمثل:یحسنویسیُءابناکهما.
ـاینامردرکتابعلومالعربیهدرقسمنحوچنینآمده:درتنازععاملهاکههرکدامدرپیبه
دستآوردنمعمولموردنظربرایخودهستنداگرعملرابهفعلیبدهیمکهفعلدیگرضمیری
ازذکر امر)یعنیذکرضمیرقبل ازذکرخودضمیرواقعشود،این بگیردکهمرجعآنضمیربعد
شود، واقع درآخر ضمیر، مرجع که ندارد اشکالی و است شده بخشیده تنازع باب در آن( مرجع
نحو در دربخشضمیرها واقعمیشودکه ازذکرمرجع قبل نمونههاییکهضمیر همچونسایر
بیانشدهاست)درمبحثششمازهدفدومدرکتابعلومالعربیه(؛هرچنداینبرگشتضمیربه

بعدازخود،خالفاصلاستواصل،وقوعضمیردربعدازوقوعمرجعضمیرمیباشد.
مثال:جَفونیولمأجفاالخالءإنّنیلغیرجمیلمنخلیلیمهمل
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اذاکنتترضیهویرضاکصاحبجهارافکنللغیباَحِفظللعسد

ایندوبیتباالموردمثالمااست)الحسینیطهرانی،207/1:1298(.

7- اختالف درباب استثنای منفی بوسیله ااّل
)یعنی نفی به یاشبیه زمانیکهجملهمنفیاست است: بیانشده ـدرکتابسیوطیچنین 
نهییااستفهام(مستثنیرابدلقرارمیدهیمازچیزیکهازآناستثناءشده،البتهدراینحالت،
اعرابنصبنیزاجازهدادهشدهوجنابابنمالکنیزایناعرابنصبراازعربیاصیلمیداند.
باشد،میتواند اجازهدادهشده ازمستثنی،بدلبودنش آنچه نیزگفته:هر ابننحاس ـجناب
الضالون« ااّل ربه رحمة من یقنط »من مثال: نیست. جایز آن عکس ولی شود؛ واقع نیز نصب
)حجر/56(،»وامیکنلهمشهداءااّلانفسهم«)نور/6(،»والیلتفتمنکماحدااّلامرأتک«)هود

.)81/
الندیةچنینبیانشدهاست:استثناییکهداخلکالممنفیوجوددارد،اگر ـدرکتابحدائق
باشد ازکل جزء بدل مستثنی داردکه ترجیح استثناشده، آن از که آنچه به باشد متصل مستثنی
نسق عطف همان یا بیان عطف را مستثنی نقش کوفیها ولی است؛ بصریها رأی نظر، این و

میدانند.
ـعلترأیکوفیونبهعطفبیانایناستکهآنهاااّلرادرقسماستثناء،بهمنزلهیحرف
عطفمیدانندواینحرفعاطفهرانیزدرمخالفبودنمابعدباماقبلبهمنزلهیالعطفمیدانند،
ولیبااینتفاوتکهبعدازالدرجملهیمنفی،مثبتاستوبعدااّلدرجملهیمثبت،منفیاست.
ـهمچنینابنهشامدرمغنیبهنظربصریهاایرادواردکردهکهبینبدلوآنچهکهازآن
بدلواقعمیشود،بایدرابطوارتباطیوجودداشتهباشد،درصورتیکههیچضمیریدربدلوجود
ازآنبدلواقعشدبرگردد.درضمندرجملهیمثبت،بدلمنفیاستدر نداردکهبهآنچهکه

صورتیکهآنچهکهازآنبدلواقعشده،مثبتاستوباهممخالفاند.
از را ایجادمیشودما ابنهشامجوابدادهشدهکه:ربطیکهبوسیلهیاستثناء ـنظرجناب
بهوسیلهیحرفیکه نداردکه اشکالی نیزهیچ ایراددوم در و میکند نیاز بی بویسلهضمیر ربط
اینمخالفتراایجادمیکندبهوجودآیدمانندمثال:مررتبرجٍلالظریفوالکریٍم.جنابرضی

نیزایننظرراتأییدکردهاست.
ـجنابرضیبهرأیونظرکوفیهااشکالکردهوفرمودهکههیچحرفعطفیوجودنداردکه
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بالفاصلهبعدازعاملبیایداماجنابابنهشامنیزاشکالجنابرضیرازیرسؤالبردهوفرموده
کهحرفعطفبالفاصلهبعدازعاملنیامدهاست،بلکهتقدیرآنبهاینشکلبودهاست:ماقام

احٌدااّلزیٌد.نهاینکهماقامااّلزیٌد.

8- اختالف در حال آمدن از مصدر 
ـدرکتابسیوطیچنینبیانشدهاست:جنابسیبویهفرموده:ازمصدرنکرهبهصورتسماع

حالمیآیدکهاینموردبسیاردیدهشدهاستبراینمونه،مثل:بغتةزیدطلع.
جنابمبردنیزمیفرماید:اگرمصدرنکرهازنوعفعلباشدبهصورتقیاسوقاعدهدرمقابل

سماعوآنچهکهازعربشنیدهشدهاستمیآیدمثل:جئترکضًاـجئتسرعًةـجئترجلًة.
حال که نکرهای مصدر که دارند این به نظر مالک ابن پسر و مالک ابن و سیوطی جناب ـ
میآید،دربعدازاّمامیآیدمثل:أّماعلمًافعالم،یابعدازخبریکهمبتداشبیهآناستمثل:زید
زهیرشعرا،یابعدازخبرباالفوالمی)ال(کهداللتبرکمالمیکندمیآیدمثل:أنتالرجُلعلمًا.

ـعاملدرحالدرمثال:زیدزهیرشعرااستمیتواندیکیازاینسهموردباشد:
الف(نسبتیکهبینمبتداوخبروجوددارد؛

ب(کائٌندرتقدیرگرفتهشده؛
ج(احقدرتقدیرگرفتهشده؛

یک به فقط باشد، مصدر حقیقی حال اگر است: شده بیان چنین نیز الوافی النحو درکتاب ـ
است. جائز آن جمع و تثنیه مشهور مصدرهای از بعضی ولی میآید، مفرد صورت یعنی صورت؛
برایمصدری القطارسرعًة.مثال اماغیرمشهور:حضر برایمصدریکهحالحقیقیاست مثال

کهحالحقیقیازنوعمشهوراست:عرفتالوالیعداًل،والوالینعدلین،والوالةعدواًل
نبود شد بیان که نظری اختالف با مرتبت ظاهر به النحوالوافی درکتاب که نظری چند هر ـ
را ازمصدر ایشان،حالآمدن ایناستکه برمیآید نویسنده ازعینمتنوکالم آنچهکه ولی
قبولدارندومبحثاصلینیزبیانمفردبودنیاغیرمفردبودناینچنینحالیبودکهبیانشد.

9- اختالف در امکان نائب فاعل واقع شدن در مفعول به دوم و سوم فعل های 
دو مفعولی و سه مفعولی

ـدرکتابسیوطیچنینبیانشده:جنابابنمالکبیانکردهاندکههمهیعلماینحواتفاق
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نظربرایندارندکهدرفعلهایدومفعولیمفعولدوممیتواندنائبفاعلشود،البتهبهشرطآن

کهاشتباهیرخندهدمثل:ُکِسَیزیداًجبٌة.
دیده اختالفی نظرهای و دارد وجود زمینه این در اختالفهایی که است ذکر قابل ـالبته
بیان و گرفته نادیده را نظرها اختالف این سیوطی و مالک ابن جناب اینکه مثل اما میشود؛
اهمیتشمردنوضعیفشمردنآن نشانهیکم این ندارد، اختالفنظریوجود کردهاندکههیچ

است. قولها
از نمیتوان بهطورمطلق فرمودهاند: نحویها از بعضی که است این نظرها اختالف ازجمله
مفعولبهدومنائبفاعلگرفتوبعضیدیگرفرمودهانداگرمفعولبهاولمعرفهباشدومفعول

بهدومنکرهباشد،دراینصورتنمیتوانمفعولبهدومرانائبفاعلقرارداد.
بیشترنحویهامشهوراستکههیچ بین بهفعلهایسهمفعولیدر بامفعول رابطه امادر ـ
الجزولیه درکتابشرح ابّذی جناب داد،همچنین قرار فاعل نائب را بهسوم مفعول نمیتوان گاه
علتیبرایمنعنائبفاعلقراردادنمفعولبهسومآوردهاند.مفعولبهدومدرحکممبتدااستو
شباهتبیشتریبهفاعلدارد،پسمرتبهومقامآنقبلازمفعولبهسومقراردارد،بهایندلیل
کهمرتبهیمبتدانیزازخبرعقبتراستوهمچنینمرتبهیمرفوعنسبتبهمنصوبعقبتراست

واولویتدارد.بنابراین،بایدتنهامفعولبهدومبتواندنائبفاعلقرارگیرد.
ـاماجنابابنعصفوروگروهیدیگروهمچنینابنمالکمیفرمایندکهما،منعیرانسبت
یاجمله بهسومظرف مفعول و باشد قرینهمشخص و نمیببنیم.چنانچهقصد بهسوم مفعول به
لیلة الفشهر بگوییم»جعلخیرمن الفشهر« القدرخیرامن لَیلة اهلُل »َجَعَل مثال: مانند نباشد
القدر«کهدراینمثال»خیرمنالفشهر«نائبفاعلبرایفعلمجهول)ُجِعَل(قرارگرفتهاست.
اتفاقنظردارندبرمنعنائبفاعل الرتشافادعاکردهاندکههمه ـجنابابنهشامدرکتاب
المخترع کتاب در دیگر بعضی همچنین نیست. نظرصحیح و قول این اما سوم؛ به مفعول شدن

اینامررااختیارکردهاند.
ـنکتهیقابلاهمیتایناستکهبایدتوجهداشتزمانیکهمفعولبهسومیادومرامیتوان
ازجهت آن زیرا داد؛ قرار فاعل نائب را اول مفعول اولیمیتوان بهطریق داد، قرار فاعل نائب

نائبفاعلاست. نیز معنا
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 نتیجه گیری 
درپایانبایدگفتکهباتوجهبهاستداللهاونظرهایبیانشده،رأینهاییراکهنظرهای
بیشتربهآنجلبشدهیاقولونظرمحکمتروقویتریبرآناستیابهادبعربوآیههای

فصیحقرآننزدیکتراستبهآننظرورأیحکممیشود.
قول و نظر از که است این وآن میشود بیان مهمی بسیار مسئلهی اختالفها، این بیان در
قرآن از قرائت برگزینیم.همچنانکهگفتهشدههفت را وآن باشیم داشته اطالع ارجح و صحیح
وجوددارد؛امامهمترینقرائتوصحیحترینونزدیکترینآنهابهقرائتصحیحقرآنواهلبیت
علیهمالسالم،قرائتحفضازعاصماستودرمیانایناختالف،باقینماندهاندوقرائتصحیح

ونظرعالیرابرگزیدهاندکهکارنیکووبسیارمهمیاستکهانجامگرفتهاست.
بایدگفت:درمورداختالفنظر بیانشد ایناختالفهایکهگذشتو نتیجهی بیان امادر ـ
درعلتبناءضمیربیانشباهتیبودکهباحرفداردوبیانانواعشباهتهاکهازنظرگذراندیم.
ـدرمورداختالفبرداللتمایموصولهبرعاقلهایاغیرعاقلهاایناستکههمبرعاقلها

وهمبرغیرعاقلهاداللتمیکند،اماغالبًابرایغیرعاقلهامیآید.
ـدرمورداختالفبربناءیااعراباّیدرحالتهایمختلفچنینبیانشدکهچنانچهاّیاضافه
شودوصدرصلهیآنحذفشود،مبنیمیشودیامضافالیهآندرتقدیرگرفتهشودبازهممبنی

شدهودرسایرحالتهامعرببهحسابمیآید.
نتیجهچنینشد ناسخه، از بعد بالفاصله ناسخه. برمقدمشدنمعمولخبر اختالف ـدرمورد
بعد نبودنآمدنمعمولعاملیدیگردر ارایهمیدهیموآنجائز برایحلآن را قانونکلی وما
معنی فهم وهم بهحسابمیآید اجنبی ناسخه این برای معمول این است؛چون ناسخه ازیک
برایعربدشوار آن بیان و آوردهاست بوجود ازعاملاصلیخود فاصلهای دشوارمیشودوهم

ازناسخقرارنمیگیرد. است،پسهیچگاهمعمولخبرناسخی،بالفاصلهبعد
نظرها بیشتر بنابر لکّن که است این بحث نتیجه شده تخفیف لکّن عمل اختالف درمورد ـ

نخواهدکرد. عمل
ازذکرمرجعحاصلبحثچنینشدکهظاهرحالنشانمیدهد ـدرموردضمیرآمدنقبل

کهاینامرامکانپذیراست،مانندمواردبسیاردیگریکهدرقسمهایدیگروجوددارد.
نحو علمای از برخی و بهتر نظر بر بنا نیز ااّل بوسیله منفی استثنای بر اختالف مورد در ـ
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میتواننقشمستثنییابدلبرایآنگرفت.

باوجود پذیراستفقط امکان امر این بایدگفت: ازمصدرکه آمدن اختالفدرموردحال ـ
شرایطیکهدرمتنازآنهاگذشتیم.

 پی نوشت 
شده آورده مخففه ولکّن لکّن برای که مثالهایی جمله از بایدگفت: بیشتر توضیح برای .1
آمدهاست،درصورتیکهبهصورتصریحواردشدهکهیکی لکّنواوعاطفه ایناستکهقبل
حرف را لکّن ما پس گیرد، قرار عاطفه واو آن قبل نباید که است این عاطفه لکّن شرطهای از
استدراکمیگیریموواورابرایعطفقرارمیدهیم،اینقولکهبیانشدبرایجنابالسیدعمر

است.)سیوطی،240/1:1435(.
2.توضیحبیشتردررابطهبامعنای»قیل«=هرگاهکهیکعالمنحوبخواهدقولیراضعیف

بشماردوآنرابهعنواننظرخودنپذیرد،آنقولراباکلمه»قیل«بیانمیکند.
3.برایپژوهشوتکمیلبحثبهکتابسیوطی،جلداول،صفحه41مراجعهکنید.

الصمدیهدربخشمبنیها باعودضمیربهماقبل،بهکتاب 4.برایاطالعاتبیشتردررابطه
کنید. مراجعه

قدردانی 
ـبندهدرپیگیریوبررسیاینمقاله،تشکرویژهواصلیخودراازحوزهعلمیهجامعهامیر
المؤمنین دارمکهباراهنماییاساتیدبسیارخوبومعرفیآنهامارایاریکردندوباتشویقها
وراهنماییهایخود،راهرابرایبندههموارساختند،همچنینباتشکرازاستادرفیعیدرمعاونت

پژوهشاینحوزه.

کتابنامه
1-قرآن کريم

2-ابنعقیل،عبداهلل.)1436ق(،شرح ابن عقیل علی الفیه ابن مالک،فقاهة،چ3،ج1و2.

3-االسترآبادی،محمدبنالحسنرضیالدین.)1389ش،2010م(، شرح الرضی علی کافیه ابن حاجب،دار
المجتبی،ج1و2و3و4.

4-االنصاری،ابنهشام.)1432ق،1390ش(، اوضح المسالک الی الفیه ابن مالکذوی القربی،ج1تا4.

5-حسن،عباس.)1428قـ2007م(،النحو الوافی،بیروتلبنان،مکتبةالمحمدی،ج1تا4.
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6-الحسینیالطهرانی،سیدهاشم.)1298ق(،علوم العربیه،انتشاراتخاتماالنبیاء،چکیمیا،ج1.

7-شیخبهایی،محمدبنحسین.)953-1031ق(،فوائدالصمديه،انتشاراتنهاوندیقم،چ11،ج1.

8-السیوطی،عبدالرحمنبنابیبکر.)1435ق،1393ش(،البهجة المرضیه فی شرح االفیه،مؤسسهدارالحجره،
چ13،ج1و2.

9-المدنیالشیرازی،سیدعلیخان.)1120ق(،الحدائق الندية فی شرح الفوائد الصمدية،روحاالمین،چ2،ج1.





بررسی اقوال علماء نحو درباره ی مسئله ی 

عطف جمله خبریه برانشائیه و بالعکس 

سپهرجوانبخت*-ابوالفضلسلیمانی**

چکیده 
دراینمقالهابتدابهتعریفعطف،جملهخبریهوجملهانشائیهوبیاناقسامعطفوسپسبهبررسیاقوالعلمای

نحویدربارهیجوازوعدمجوازعطفجملهخبریهبرانشائیهوبالعکسمیپردازیم.ازآنجاییکهنحویینبهچهاردسته

قائلینبهجواز،قائلینبهعدمجوازوعلماییکهتنهابهنقلقولدراینمبحثپرداختهاندوقائلینبهتفصیل،تقسیم

میشوندبهذکرایندستهبندیوبررسیمختصرآنمیپردازیمودرآخراثباتمینمائیمکهاینعطفاشکاللفظی

نداشتهولیازلحاظمعناگاهیخالیازاشکالوگاهیدچاراشکالمیگردد.وعطفدرجاییکهاشکالمعنویوجودندارد

جایزبودهوذوقادبینیزدارد.

کلید واژه
عطف، جمله خبريه، جمله انشائیه، اهل بالغت



* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه

مادراینتحقیقبرصددآنهستیمکهبحثیراجعبهصحتعطفجملهخبریهبرانشائیهوبالعکس
ارائهدهیم.علماینحویازگذشتهدراینموضوعاختالفنظرداشتند،بهطوریکههنوزهمپاسخ
کاملیرانمیتوانیافتکرد.وغالباینعلمانیزازطریقترکیبآیاتقرآنکریمنتیجهخودرااثبات
میکنند،مادراینمقالهسعیکردیمهمازطریقاستدالالتنحویوهمازطریقترکیبقسمتیاز

آیهیقرآنکریم،اینمسئلهراموردبررسیقراربدهیم.
دراینمسئلهبرخیازعلماینحوی،مطلقاعطفراجایزدانستندوعدهایهمحکممنعآنراصادر
کردهاندوعدهاینیزفقطبانقلقولازعلمایدیگر،پرداختهاند.مادراینمقالهپسازجمعآوریاقوال
وتحلیلوبررسیآنبدیننتیجهدستیافتیمکهنمیتوانبرایاینموضوعحکممطلقیازمنعیا
جوازصادرکردوحکمآنرامنوطبهسیاغکالممیباشد.بدینصورتکهاگرازجهتمعنویمشکلی

نداشتجایزاستودرغیراینصورتنمیتوانیمعطفرابرقرارکرد.
و اصول بتوانیم تا دهیم، قرار بررسی مورد را مباحثی نظر، مورد بحث به ورود قبل است الزم

چارچوبهاییرااتخاذکنیموبهکمکآنهابهنتیجهایدرستبرسیم.

تعاريف
مبحثاولدرتعریفعطف،جملهخبریهوجملهانشائیهمیباشدکهتعاریفوتعابیرگوناگونیدر

اینبارهوجودداردکهمادراینجابهاینتعاریفبسندهمیکنیم.

تعريف عطف:

»عطف«،تابعیاستکهمیانآنومتبوعش،یکیازحروفعطففاصلهشود.

تعريف جمله خبريه:
»خبر«درلغت،بهمعنایاطالعوآگاهیازچیزیمیباشد)الّطریحی،1428ق،صفحه176(و
دراصطالح،بهجملهایگفتهمیشودکهاحتمالصدقوکذبدراوراهداشتهباشدوبهعبارتدیگر،
خبرچیزیاستکهمدلولآندرعالَمخارجتحققمییابد؛البتهبدوننطقبهآن.وقابلذکراستکه
احتمالصدقوکذبدرخبر،صرفنظرازقائلآنمیباشدومرادازصدقخبر،مطابقتآنبانفس

امروواقعمیباشدومرادازکذبخبر،عدممطابقتآنبهنفسامراست.

تعريف جمله انشائیه: 
در و )الّطریحی،1428ق،صفحه256( است آن مقدمات و ایجاد معنای به لغت، در »انشاء« 
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اصطالح،بهجملهایگفتهمیشودکهاحتمالصدقوکذبدرآنراهنداردودراینجانیزصدقو
کذب،بهقائلآننسبتدادهنمیشود.

از بسیاری از گیری جلو سبب انشائیه، و خبریه جمله معنایصحیح درک که داشت توجه باید
اختالفاتبوجودآمدهدراینزمینهمیشود؛چراکهگاهیمرزمیانایندوبسیارباریکگردیدهوتنها

کسیبهحقیقتآندستمییابدکهتوانستهباشدمعنایشانرابهخوبیدرککردهباشد.

اقسام عطف
عطفبهطورکلیبهچهاردستهتقسیممیشود:
1-عطفمفردبهمفرد)مفرددرمقابلجمله(؛

2-عطفجملهبهجمله؛
3-عطفجملهبهمفرد؛
4-عطفمفردبهجمله؛

کهقسمدومآننیز،بهچهاردستهتقسیممیشود:
1-عطفجملهخبریهبرخبریه،مانند:»والّذینَفَعلوافاحشًةأوظلمواذکروااهلل...«)سورهآلعمران،

آیه135(؛
بیَن« انظرواَکیَفکاَنعاقبُةالمکذِّ 2-عطفجملهانشائیهبرانشائیه،مانند:»قلسیروافیاالرضثمَّ

)سورهانعام،آیه11(؛
3-عطفجملهخبریهبرانشائیه؛
4-عطفجملهانشائیهبرخبریه؛

عطف،میانکلماتوجمالتمختلفیصورتمیگیرد؛لیکنمحلبحثما،عطفجملهخبریهبر
انشائیهوبالعکسمیباشد،کهعلماینحوازگذشتهدرآناختالفداشتهاند؛لیکندراثنایبحثگاهی
ازاهلبالغتسخنبهعملمیآیدکهبهنظرمیرسددلیلآناینمیباشدکه،غالبنحویونیکهدر
اینزمینهبحثکردهاند،بحثاهلبالغترابهمیانکشیدهاند.وبهنظرمیرسدکهاینعملآنها،

بدینمنظورمیباشدکهاینموضوع،ازلحاظمعنویازاهمیتویژهایبرخورداراست.

بررسی اقوال نحويین درباره عطف جمله ی خبريه بر انشائیه و بالعکس 
درموضوع»عطفجملهیخبریهبرانشائیهوبالعکس«،تنهاعدهایازنحاتبهآنپرداختهاندو
آنرادرکتبنحویخودذکرکردهاند،کهباجمعبندیآنهامیتوانبهنظریجامعومانعرسید.این
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نحویونبهسهدستهتقسیممیشوند:

 1. قول به عدم جواز
درکتاب»نحو مانند:جنابعباسحسن،که دارند؛ اذعان اینعطف برمنع نحوییکه علمای
ألذییمنعه. الرأی إتباع إنشاًءوخبرافالحسن المختلفین العطف اینگونهمیفرمایند:»فأّما الوافی«
لوضوحهذاالرأیوبعدهمنالتکلفوخلّوهمنالحذفوالتقدیر«.)حسن،1391ش،ص466و467(
دواشکالعمدهدرایننظروجوددارد،اولاینکه؛درهمهیموارداینعطف،نیازیبهگرفتنتقدیر
نمیباشد؛دوماینکه؛قاعدهی»عدمالتقدیرأولیمنالتقدیر«همیشهوهمهجاکاربردینیستوموارد
خاصخودراداردوبسیاریازمواقععکساینقاعده،یعنی؛»التقدیرأولیمنعدمالتقدیر«جاری

میشود.چراکهاصلدرکالم،کوتاهبودنآنمیباشد.

2. قول به جواز

علماینحوییکهآنراکاماًلجایزمیدانند؛مانندجنابسیدهاشمطهرانیکهایشاندرکتاب
علومالعربیه)قسمالنحو(دراینبارهچنیننوشتهاند:

»منهممنمنععطفالنشائیةعلیالخبریهوبالعکسوذلکمنعفیقبالالواقعوإجتهادفیقبال
النّصونقلإبنهشامفیرابعالمغنیعنالمانعینتأویالتفیماوردمنذلکالملزملهابلجرأةعلیه
تعالیفیتأویلاآلیاتولصحابعلمالمعانیتفاصیلفیالعطفبالواووغیرها«.)طهرانی،1390ش،

ص592و593(
ازبیانایشانبهخوبیروشنمیشودکهدلیلاصلیایشان،آمدناینعطفدرقرآنکریممیباشد.
درحالیکهدرقرآنکریم،امثالییافتمیشودکهاینعطفجایزنیست.یکیازآنهارانیزجنابابن
هشام،ازإبنعصفورنقلمیکندکهدراینهنگامجماعتیازشاگردانإبنعصفوردرمقابلاوبوده
وبنارابرخالیازاشکالبودناینعطفگذاشتهاندواستداللآنهابهاینآیهازقرآنکریممیباشد

کهمیفرماید:
ورسوله باهلل تومنون )10( ألیم عذاب من تنجیکم تجارة علی أدلکم هل ءامنوا الذین أیها »یا
ذنوبکم لکم یغفر )11( تعلمون إنکنتم لکم ذلکمخیر وأنفسکم بأموالکم اهلل وتجاهدونفیسبیل
ویدخلکمجناتتجریمنتحتهااالنهارومساکنطّیبةفیجناتعدنذلکالفوزالعظیم)12(وأخری
تحبونهانصرمناهللوفتحقریبوبّشرالمومنین)13(«)سورهصف،آیات10الی13(اینگروهمیگویند
)وبّشرالمومنین(عطفبه)تومنونباهلل(میشودواشکالیهمندارد،درحالیکهاشکالیکهبرنظرایشان
وارداستایناستکهدراینآیه)تومنون(بهمعنایآِمنوامیباشدوانشاءیهاستنهخبریه!پس،از
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موضوععطفانشائیهبرخبریهخارجاستوعطفانشائیهبرانشائیهمیباشد.واینکهمخاطببهتومنون،
مومنانومخاطببهبّشر،پیامبراسالمباشدنیزاشکالیبهاینقضیهواردنمیکند.

3. علمای نحويی که فقط به نقل قول پرداخته اند. 
یکیدیگرازنحاتیکهدراینمسئلهبهبحثپرداختهاستجنابإبنهشاممیباشدکهدربابرابع
کتاب»مغنی«)االنصاری،1434ق،ص449(،اینمسئلهراموردبررسیقراردادهاست؛لیکنایشان
همانطورکهگفتهشدفقطبهمطرحکردنچندنظردراینمبحثپرداختهاستونظرصریحیدراین
بارهازخودارائهندادهاست.یکیازنظراتیکهایشانمطرحمیکند،نظرابنمالکمیباشدکهعبارت
آنبدینصورتمیباشد:»منعهالبیانیونوابنمالکفیشرحبابالمفعولمعهمنکتابالتسهیل«؛
لیکندرواقعاینگونهنمیباشدوبامراجعهبهکتابتسهیلایشاندیدهمیشودکهجنابابنمالک،
مطلقعطفراممنوعندانستهودرمورداینعطفاینگونهمیفرماید:»الیعطفجملةخبریةعلی
جملةاالستفهامیةمعاالستقاللکلواحدمنهما«.)الجیانیاالندلسی،1422ق،ص174(؛یعنیاین
عطف،درجاییکههردومستقلمیباشند،ممنوعاستودرغیراینصورت،درمواقعیکهآندو

مستقلنیستند،میتوانجملهیخبریهایرابراستفهامیه،کهجملیهایانشائیاست،عطفکرد.

4. قول به تفصیل
عالوهبراقوالیکهگفتهشد،قولدیگرینیزوجوددارد،کهآنرانقلسپسبررسیمینماییم.

قالالسبکی:»إّنأهَلالبیاِنمّتفقونعلیمنِعهوظاهُرکالمِکثیرمنالنحاةجوازهوالخالفبین
الفریقین.لنّهعندمنجّوزهیجّوزلغًةوالیجّوزبالغًة«.

بابررسینظراهلبالغت،روشنمیشودکهاینقولهمخالیازاشکالنیست،چراکهبالغیون
اینعطفرادرجاییکهآندوجمله؛یعنیجملهیخبریهوانشائیه،محلیازاعرابنداردرامنعکردهاند
وگرنهدرجمالتیکهمحلیازاعرابدارند،بهدودلیلعطفجملهخبریهرابهانشائیهوبالعکسجایز

بودهوذوقبالغینیزدارد:
1-دلیلاول:جمالتیکهمحلیازاعرابدارند،درجایگاهمفردات)مفرددرمقابلجمله(قرار
میگیرندکهدراینصورت،دیگربحثنسبت،مطرحنمیشود.همانطورکهدرموردمفرد،مطرح
نمیشود؛زیرادرمفرد،نسبتیوجودنداردکهبخواهددچاراشکالشود.برخالفجمالتیکهمحلی
ازاعرابندارند؛زیرادرجمالتیکهمحلیازاعرابندارند،نمیتوانیمدرجایگاهمفردقراردهیمواین

عطفدرموردآنهاجایزنمیباشد.
اینکهخواص برایمثال باشد. بایددلیلیداشته رامنعکنیم، اگربخواهیمچیزی 2-دلیلدوم:



84

شماره دهم / پاییز 139۵
سال پنجم / 

سخن جامعه / 
آنموضوعراخدشهدارکندیاباکاربردآنمعارضتداشتهباشدو...درحالیکهماوقتیاینعطف
رابررسیمیکنیم،جزدرمواردیکهذکرشد،هیچمعارضتیباعطفکردنیافتنمیشود.البتهباید
توجهداشتکهایندلیلدوم،ازلحاظلفظیمیباشدوگاهیاوقات،درعطفجملهخبریهبرانشائیه
وبالعکسازجهتمعنادچارمشکلمیشودوبااینگونهعطفکردن،کالم،دچارفسادمعنامیشود.
البتههمیشهاینگونهنبودهوعالوهبراینکهازجهتمعنادچارمشکلنمیشویم،بلکهذوقبالغی
نیزدراووجودداردومیتواندتاثیربسزاییدرکالمبگذارد.ازجملهاینمواردقسمتیازآیهشریفه»إنّا
نحننّزلناعلیکالقرآَنتنزیال)23(فاصبرلُِحکِمربِّک)24(«)سورهانسان،آیه24(میباشدکهجملهی
»فاصبر«عطفبر»إنّانحننّزلناعلیکالقرآَنتنزیال«میباشدوبنابرآنچهکهگفتهشد،هیچاشکالی
درعطفکردنایندوجملهکهیکیازآنهاانشائیهودیگریخبریهاستوجودندارد،چراکههردو

جمله،دارایمحلیازاعرابهستندوهمچنیناشکالمعنوینمیتواندرآنیافتکرد.
البتهعالوهبراین2دلیلذکرشده،بازهممواردیرامیتوانیافتکهبااینکهمحلیازاعراب
ندارند،لیکندوبارهاینعطفشکلگرفتهاست؛ماننددوآیهابتداییسورهکوثر:»إنّاأعطیناکالکوثر
لربِّکوانحر)2(«کهدراینجا،آیهیدومکهجملهایانشائیهاست،برآیهیاّولعطفشده )1(فصلِّ
است.حالبایدبررسیکردکهوجهجوازاینعطفچیستکهباعثشدهاینعطفدرچنینمواقعی

همجایزباشد.
بنابرقولهمینعلما)یعنیعلمایاهلبالغت(،میتوانوجهجوازآنرااینگونهبیانکرد:اگر
عاطفبینایندوجمله،خاصیتیغیرازعطفداشتهباشد،اینعطفجایزمیگردد.کهدراینآیه
حرفعطفماکه»فاء«میباشد.همچنینبرعطفبرسببیتنیزداللتدارد،بنابراینعطفدراین

جاهم،جایزمیباشد.

نتیجه
بنابرمطالبمطرحشدهدراینمقاله،مشخصمیشودکهبرخالفعلماییکهاینمسئلهراکاماًل
منعیاجایزمیدانند،اینعطفازجهتلفظیاشکالیندارد؛لیکنازجهتمعنا،گاهیخالیازاشکال
استوگاهیاشکالیدراویافتمیشود،پسشایستهاستکهاینگونهگفتهشودکهایننوععطف،
نهکاماًلجایزونهکاماًلممنوعمیباشد؛بلکهبستگیبهصیاغکالمدارد.اگرصیاغکالمبهگونهایبود
کهمیتوانستیمعطفکنیم،عطفجایزاست،درغیراینصورتنمیتوانآندوجملهراعطفکرد.و
امیداستکهإنشاءاهللاینمقالهموجبترغیبمحققینعالقهمنددراینزمینهشودوبادیدیبازتر

ودقیقتراینموضوعرابررسیکردهومطالببهتریراارئهبدهند.
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پی نوشت
الف-آقایسیدهاشمتهرانیبعدازذکراینمطالب،برایاثباتحرفخودچندمثالازقرآنکریم

میزنندکهآنهاعبارتانداز:
1-کوثر،دوآیهاول
2-قدر،دوآیهاول

3-علق،آیات15الی17
4-انشقاق،آیات22الی24
5-مطففین،آیات25و26

6-انسان،23و24
7-آلعمران،آیه16
8-بقره،آیات54و61

9-مریم،آیه46
10-نحل،آیهاول
11-هود،آیه54

12-بقره،آیات24و25

کتابنامه
1-االنصاری،جمالالدینبنهشام.)1434ه.ق(،»مغنی االديب«،قم،مرکزمدیریتحوزهعلمیهقممقدسه،چاپدوم،جلد1.

2-الجّیانیاالندلسی،جمالالدینمحمد.)1422ه.ق(، »شرح التسهیل«،لبنان-بیروت،دارالکتبالعلمیه،چاپاول،جلد2.

3-حسن،عباس.)1391ه.ش(، »النحو الوافی«،قم،دارالمجتبی،چاپیکم،جلد3.

4-الّطریحی،فخرالّدین.)1428ه.ق(،»مجمع البحرين«،لبنان-بیروت،موسسةالتاریخالعربّی،چاپاول،مجلد1و2ومجلد3و4.
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 Quranic Ethics in speech and behavior of Imam
Khomeini (Rahma upon him)i

Ahmad Shoorcheh
Abstract

There are people among human being that are arising effect 
on bigger circle from their surrounding so that they changed 
history and made a new design and subdued some people and 
govern on their hearts. 

One of these great men of history is Imam Khomeini, an Imam 
who was complement and guide of the way of happiness and 
many people turned to this way and extended the hand of help to 
him. In fact what was the difference of this personality with oth-
er people that he became Imam and other people were followers? 
From which reference did he receive that he became the provid-
er of spiritual sustenance of people? 

In this study at first we investigated to explain the way of ego 
and sensual situation of human and issues related to it and then 
investigated types of schools in this field and explained about 
the school of Quran and then expressed some samples in this 
field (Sincerity, humility, kindness, patience and trust) and ad-
justment of personality of Hazra Imam with them and in this 
way we searched his writings and remarks in his compilations. It 
is tried that we show an example for his way to reveal that attrac-
tive power of Imam of hearts was aroused from this great re-
source and it is the manifestation of the orders of Quran and 
indicating human based on Quranic ethics. 

Abstracts
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It is necessary to note that the method for performing this 
study was library method. 

Keywords:  Ethics, Quran, Imam Khomeini (Rahma upon 
him), Speech, Behavior
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 The survey of philosophy acceptability and doubts
about it

 Meisam Maleki Fard
Abstract

This article along with rejecting some incoming problems about 
the acceptability of philosophy follows at first with definition and 
explaining philosophy and its different schools reveals that if Islam-
ic philosophy is investigated by external view, it means the principle 
of philosophy is investigated and it is not non-Islamic and non-reli-
gious science and mind besides saying is in the service of sharia as 
two wings and they are not basically non-religious and non-Islamic 
science. 

In this writing at first we note definition of philosophy and its 
nature, then we explain philosophical schools and briefly consider 
each one and in continue we discuss that seeker error should not be 
considered as manner and then after defense of philosophy and cri-
tiques on it, we follow doubts about philosophy and as much as 
possible we answer them. 

Present writing is made based on library method and it is placed 
in philosophical-rational topics group. 

Keywords: Islamic philosophy, Wisdom, Mind, Realities of the 
world, Book of Creation and Editing, Doubts
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The survey of the viewpoint of Nahviyun to the func-
 tion of Iza Zarfieh

Amir Nedaei Vahdat
Abstract

 Iza Zarfieh is among singular words that mostly used in the 
language of Arab. The religion of Basriyun and Kufiyun and 
most of Nahviyun have differences about “Iza” and majority of 
Nahviyun say that “Iza” is permanent add and uncertainty of 
time of “Iza” will be revealed by adding and the factor of its in-
stallation is different parts. By assuming this basis, it should be 
known that what is the type of addition “Iza”? And when differ-
ent parts are included into chancellery demand letters in which 
it is a prevention for next performance to previous performance 
and how is penal action? Against this saying, some people disa-
gree with adding “Iza” and say that “Iza” is not added and the 
factor for its installation is condition verb. There is the third say-
ing that explained in detail to avoid problems and if it indicates 
conditional meaning, its ruling is like several examples “Mata, 
Heisama, Ayan” and if it does not indicate conditional meaning, 
added part and its installation factor is verbal that is used in dif-
ferent parts. The method of article is that writer after defining 
singular ones of problem, presented the reasons of each support-
ers and opponents and then by investigating and criticizing the 
reasons of both parties, in the first stage saying to the permit of 
adding “Iza” is done when it indicates conditional meaning and 
installation factor is added and when there is no addition of con-
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ditional verb, it may indicate spiritual addition that letter L is 
placed in ordinance and achievement is allotted. 

Keywords: Iza Zarfieh, Installer, Time, Addition, Conditional 
verb, Reply verb, Syntax
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 Barbarity, factors, degrees, effects and its treatment in
viewpoint of verses and narrations

 Sha’ban Hatami- Mahdi Raeiji
Abstract

Barbarity in word means hardness of everything and when it 
adds to heart, it means destroying softness and mercy from heart 
and being hard and festering of heart and hence they do not show 
any flexibility to the heart facing the light of truth and guidance and 
also they will not be soft and submitted and the light of guidance 
does not influence in them which is called barbaric hearts. In holy 
Quran some barbarity factors are noted including: Rejection of 
truth, breaking a promise, ignoring verses and signs of God, long 
dreams, continuing the works of evil and sins, achieving pelf, eating 
and drinking too much, speaking too much and so on. The best way 
for treatment of barbarity is attempt for prevention of suffering 
from mental illness that destroys its factors, but holy Quran noted 
the issue of bless which is completely visualized in prayer as the 
most important factor for furbishing barbaric hearts and treatment 
of barbarity. 

Keywords: Heart, Barbarity, Barbarity factors, Barbarity treat-
ment, Verses and narrations 
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 Comparative survey of the most important and efficient
 present differences in the first volume of Sioti book and

other syntax books

Mohammad Mohammad Sadeghi
Abstract

In this article by expressing present viewpoints in Sioti book 
and also surveying the same differences in other syntax books, 
we decide to prepare more accurate saying and opinion for 
you. Perhaps the mind of reader will be busy by this issue that 
is there any benefit for discussion about viewpoints and recog-
nizing correct opinion or not? 

In reply we can say this discussion is sufficient for ultima-
tum that from previous years, experts and syntax scholars fol-
lowed this issue with their vote or opinion confirmation of 
other people. 

In this article we mentioned majority of opinions from valid 
and multiple books of syntax and based on the amount of not-
ed reason from the viewpoint of scholars or their consensus 
about that issue, we select and recognize more accurate saying. 

For this purpose in this article at first we consider these 
topics: The reason of making pronoun is similar to letters and 
relative case is pointed to wise and non-wise and based on 
conditions, it is divided into several types of Mo’rab and Mab-
ni, but it can be abbreviate and also present tense can be 
aroused from infinitive and based on its conditions and pro-
noun, sometimes it has priority on its reference and in nega-
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tive exception we can consider the role of exception or substi-
tute or empty exception.   

Keywords: Sioti, syntax, Making pronoun, Struggle, Excep-
tion, Nullifiers, Diacritique, Infinitive, Relative 
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The survey of sayings of syntax scholars about conjunc-
tion issue of declarative sentence to composition sen-

 tence and vice versa

 Sepehr Javanbakht- Abolfazl Soleimani
Abstract

In this article at first we investigate the definition of conjunction, 
declarative sentence and composition sentence and explaining types 
of conjunction and then surveying sayings of syntax scholars about 
permit and lack of permit of conjunction of declarative sentence to 
composition sentence and vice versa. Since the syntax is divided 
into four categories of tellers to permit, tellers to lack of permit and 
scholars who lonely investigated to quotation in this topic and tell-
ers to detail, we investigate to note this classification and a brief 
survey and at last we prove that this conjunction has no verbal 
problems, but in terms of meaning is out of problems and some-
times it faces with problems and where there is not spiritual prob-
lems, conjunction is a reward and also it has literary zeal. 

Keywords: Conjunction, Declarative sentence, Composition 
sentence, Rhetorician 




