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 ســخن جامعه با شــماره مجوز 78925 از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، فصل نامه ای علمی - تخصصی در زمینه 
اجتماعــی، فرهنگی متناســب بــا اهداف پژوهشــی جامعه ي علمیه ي امیرالمؤمنین اســت. این نشــریه با اســتناد به 
مجــوز شــماره 5159 / 90 / 5  مــورخ 1390/04/15 کمیتــه ی نظــارت و ارزیابی شــورای منشــورات معاونت پژوهش  

مدیریت  حوزه ی علمیه ی اســتان تهران؛ وابســته به جامعه ي علمیه ي امیرالمؤمنین حائز رتبه علمي - تخصصی  می با شــد.



مشخصات كلی مقاالت
1. محتوای مقاله، در راستای علوم اسالمی و مرتبط با موضوعات مطرح شده از سوی فصلنامه باشد.

2. مقاله باید علمی، تحقیقی و مستند باشد.
3. مقاله دارای اطالعات کتا بشناختی معتبر باشد.

4. مقاله پیش از این، در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشد.
5. مقاله حداکثر در 7500 کلمه تهیه شده باشد.

6. معادل انگلیسی نام ها و اصطالحات مهجور، پس از عبارت مربوطه، داخل پرانتز درج شود.
7. مقاله پس از تایپ )در محیط Word ( در برگه A4 و همراه با سی دی مربوطه به دفتر فصلنامه فرستاده شده و یا تنها فایل آن به نشانی پست 

الكترونیكی فصلنامه ارسال گردد.
8. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش، تدوین شده باشد.

9. مقاالت مندرج صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان می باشد.
10 . حق رد یا قبول مقاله و نیز ویرایش و تلخیص آثار ارسالی برای فصلنامه محفوظ است.

راهنمای نگارش مقاله
1.ساختارمقالهشاملمواردذیلمیباشد:

الف(عنوانمقاله:روشن،گویا،جامع،مانعوتاحّدامكانمختصروناظربهمحتواباشد.
ب(نامنویسندهیانویسندگان)بهعالوهمرتبهعلمی،محلخدمت،نشانیوکدپستیمحلسكونت،شمارهتلفنونشانیپستالكترونیك(

ج(چكیدهمقاله:متنیکوتاهبین100تا250کلمهکهدربردارندهمسئلهاصلی،شیوهتحقیقونتایجمقالهاست.
د(کلیدواژگان:واژههایاصلیوکانونیمقالهرابین3تا10واژهدربرمیگیرد.

ه(متنمقاله؛شاملمقدمه)مشتملبرتشریحمسئله،پیشینهوروشتحقیقوفرضیهها(،بررسیادبیات،ارائهیافتهها،بحثونتیجهگیری
)گزارشیدقیقازدستاوردهاونوآوریهایپژوهش(میباشد.

و(منابعفارسیوالتینبهطورجداگانهوبهصورتالفباییدرپایانمقالهارائهشود.
2. پاورقی های توضیحی در انتهای مقاله آورده شود.

3. روش ارجاع به صورت ارجاع درون متنی است: نام نویسنده، سال انتشار، شماره جلد و شماره صفحه )امام خمینی، 1377 ، ج 2: 59 (؛ 
)Weber ،2000 : 245 (؛ )النمل: 11 (؛ )نهج البالغه:حكمت 3(.

4. چنان چه از نویسنده ای در یك سال، بیش از چند اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا از یكدیگر متمایز می شوند: )مطهری، 1386 الف: 
54(؛ )مطهری، 1386 ب: 131 (.

5. پس از تمام ارجاعات، مشخصات منبع به طور کامل ذکر گردیده و از به کار بردن کلماتی؛ مانند »همان«، »همو«، »پیشین«، »ibid« و نظایر 
آن ها خودداری شود.

6. منابع در پایان مقاله بدین صورت آورده شود:
الف( کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر.

نصرآبادی، عبداهلل. ) 1383 (، درآمدی بر مبانی جامعه شناسی دینی، قم: شفق.
Weber، Max. )2000(، Political writings، Cambridge، Cambridge University Press.

ب( مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه.
شاملی، نصراهلل. )1390(، »زبا نشناسی و اخالق عرفانی«، فصلنامه تخصصی اخالق، ش 30 .

Barker، Stephen. )2013(، »The Emperor’s New Metaphysics of Powers»، Mind، v122.
ج( مجموعه مقاالت یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار، محل 

نشر: نام ناشر، شماره جلد.
د( نسخه خطی: زاهد رواجكی، سیف الدین ابونصر احمد بن حسین )ف 549 ق(. لطائف التفسیر، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی، نمره 

مسلسل 466 ]نسخه خطی[، تألیف: 519 ق، تاریخ کتابت: 881 ق.

راهنمای نگارش
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سخن نخست

امیرحسنرفیعی*

تکیهبرمحفوظاتوانقطاعازتحقیقاتواکتفابهکتبدرسی،بدونبررسیمنابعموجوددیگر،در
نظامآموزشیکنونیحالترکودوتوقفرابهارمغانخواهدآورد.امروزهباوجودنیازبهارتباطفعال
باجامعهعلمیوعرفی،ضرورتپژوهشبهصورتجدیاحساسمیشود؛ضرورتنوآوری،ضرورت

فعالیتهایبدیع،خالقوبرنامهریزیشده.
اصلواساسحوزهعلمیهبرعلماستواراست.درطولتاریخ،درحوزههایعلمیهمسائلعلمی
بسیارمهمیوجودداشتهوهمینشورونشاطعلمیحوزههایعلمیهباعثاستواریوپیشرفتعلوم
اسالمیشدهاست.حوزههایعلمیهاگربخواهنداینتوسعهوپیشرفتراادامهدهندچارهایجزاهمیت
دادنبهپژوهشومحورقراردادنآندرنظامآموزشیندارند.وبهفرمودهامیرالمؤمنینکهامیرکالم
است:»السنةافضلمنالتحقیق«)معجمالفاظغررالحکمص249(.بدیهیاستکهمرادازتحقیق،
بهُکنهوحقیقتامریدستیافتناستوپویاییعلمدرمسائلعلمیوآموزشیدرگرواینحقیقت
طلبیوژرفنگریمیباشدامااگراینافضلالسنهراازمفهومعلمجدابدانیمچیزیجزپوستهعلم،
نصیبدانشپژوهنمیشود.واینکمکیبهپویاییفقه،اصول،فلسفهوسایرمعارفاسالمیودینی
نخواهدکردوهمانرکودیکهابتدایسخنازآنیادکردیمدامنگیرمباحثآموزشیوعلمیخواهد
شد.اگربخواهیمتنهاترینمسیربرایرسیدنبهاجتهادنافعرامعرفیکنیممارابساستکهبهکالم

* سردبیر
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اعلمالناسامیرالمومنیناکتفانمائیمکهفرمودند:»الینفعاجتهادبغیرتحقیق«)معجمالفاظغرر
الحکمص249(

سخنجامعهمحصولیازفعالیتهایپژوهشیطالبحوزهعلمیهجامعهامیرالمؤمنینبودهکه
درراستایتحققفرهنگپژوهشدرمیانطالبوایجادارتباطفعالباجامعهعلمی،هرسالهدرچهار
شمارهبهصورتفصلنامهدرمعرضدیدپژوهشگرانقرارمیگیرد.فصلنامهسخنجامعهتوانستهاست
رتبهسومکشوریدرسومیندورهجشنوارهنشریاتمراکزآموزشیحوزههایعلمیهسراسرکشوردر

سالتحصیلی1395را،بهخوداختصاصدهد.
تاکنونایننشریهبامجوزکمیتهنظارتوارزیابیشورایمنشوراتمعاونتپژوهشیمدیریتحوزه

علمیهاستانتهرانبارتبهعلمی-اطالعرسانیدرهشتشمارهبهچاپرسیدهاست.
شایانذکراستپسازپیگیریهایمستمرتوانستهایمایننشریهعلمیرادرسامانهجامعرسانههای
کشورثبتومجوزرسمیازوزارتفرهنگوارشاداسالمیراأخذنماییم.وازاینشمارهبامجوزوزارت

فرهنگوارشادبهچاپخواهدرسید.



بررسی تطبیقی حذف، تقدیر و مجاز در دو علم »نحو« و »معانی و بیان«

سیدمحّمدهادیرضوی*ـحسینفرهادی**

چکیده 
ازجملهعلومادبیکهدرفهمکالمبسیارمؤثراست،علمنحووبیاناست.باتوجهبهنقشایندوعلم،برخیمواقعپیش

میآیدکهبینایندوعلماختالفایجادمیشودوهرکدامباتوجهبهغرضشانکالمراطوریتفسیرمیکنند.حالاینسوال

مطرحمیشودکهتفسیرکدامعلمصحیحتراست؟وباالترازآن،آیااصالمقولهاولویتبیننظراتایندوعلممطرحمیشودیا

خیر؟دراینگونهمواضع،هرآنچهکهعلمبیانمدعیصحتآناستاستعارهاست،وآنچهدرنحوگفتهشدهتقدیروحذف

است.روشناستکهگاهیدرکالم،تمامیکلماتدرکالمذکرنمیشودواینمعنایاصطالححذفاستومحلاختالفآن

جاستکهمالحظهآنچهکهحذفشدهبهچهشکلباشد؛بهشکلاستعارهیاتقدیر؟وآیاایندو،حقیقتیجدایازیکدیگرند

یاخیر؟آنچهکهدراینمقالهآنرادرپیشخواهیمگرفت،اینخواهدبودوباتوجهبهاینکهمعنایهردواصطالح،مالحظه

معنایی،غیرمذکور)محذوف(استودرجزئیاتهمتفاوتیندارند،درنهایتبهایننتیجهخواهیمرسیدکهاستعارهوتقدیر،یک

مفهوماندکهدردوعلمنحووبیاندارایدووجهتسمیهاند.

کلید واژه
حذف، تقدير، استعاره، مجاز، علم نحو، علم بیان. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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 مقدمه 
کالم،فرزندزبانانسان»خلقتبینظیرخداوند«است؛کالمیکهموصوفبهویژگیهاییارزش
منداست.ویژگیهاییکههرکدامنقشبهسزاییدرتحققاهدافزباندارند.هریکازایناوصاف-
چهاوصافلفظیمربوطبهعلمنحووچهاوصافمعنویمربوطبهعلمبیانواوصافدیگرکهمربوط
بهسایرعلومادبیهستند-هرکدامبیانگرمعناییاستکهتوجهبهآن،سببتحیرانسانخواهدبود.
دراینبین،کلماتیازعربشنیدهشدهاستکهچندعلمادبیرامشغولخودکردهاستکه
برایرسیدنبهفهمصحیحازکالم،بههمهآنهانیازاست.چنینکلماتیرادرقرآنوکالممعصومین
میتوانبهوفوریافتوحتیممکناستهمینمطلبرایکیازدالیلاعجازقرآنبدانیم.ازجمله
اینمباحثکهدراینعلومبسیاردارایاهمیتاست؛بحثاستعاره،تقدیروحذفاست.جایگاهحذف

وتقدیردرعلمنحووجایگاهاستعارهدرعلمبیاناست.
باتوجهبهاینکهغرضهرکدامازاینعلوممتفاوتاست،هرکداممتناسبباغرضخود،باکالم،
بهگونهایبرخوردمیکند.درنتیجهممکناستبرداشتهایمختلفیبهوجودبیاید؛مثالدربعضی
موارد،عدهایازعلماآنراازبابتقدیروحذفمیدانندوبرخیدیگرازعلماء،آنرامجازواستعاره.
مابهدنبالحلایناختالفاتوبرگزیدنقولصحیحهستیمواینکهآیاواقعااینهااختالف
استیاظاهرشاینچنیناستدرحالیکهدرحقیقتاختالف،صرفًادراصطالحاست.البتهباتوجه
بهاستقراییکهدراینمورددرکالمادباانجامدادهایمقولدومصحیحتربهنظرمیرسد.دراینجا

تمامتکیهما،برکالمادبااستوروشکارمانیزاینچنینبودهاست.
نکتهیقابلتوجهدرمورداینمقاله،ایناستکهتابهحالکسیبهاینشکلوبهصورتمجزا،
بهاینبحثنپرداختهاست؛البتهدرمورداصلوجوداختالِفبینبلغاونحاة،ازقدیمبحثوجود
داشتهاستوحتیکتابیهمدراینبارهنوشتهشدهاستکهمتأسفانهدردسترسمانبودهاست.این
کتابرامرحومُسبکیبهنام»شرحتلخیصالتوفیقبینکالمالنحاهوالبیانیین«نگاشتهاست؛لکن
ماجاییرانیافتیمکهمستقالبهموضوعموردبحثدراینمقالهاشارهکردهباشدوهمینامر،کارما

راسختتروبالتبع،بااهمیتترمیکند.

تعريف حذف
حالقبلازورودبهبحِثاصطالحیوتبیینآن،الزممیدانیمکهمعانیلغویبرخیازاصطالحات

رانیزبیانکنیم.
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اولیناصطالح،»حذف«استکهدرلغت،بهمعنای»اسقاط«آوردهشدهاست)جوهری،1410
ق:1341/4(.

حذف در اصطالح
واژهحذفهمچنانکهبیانشددرلغتبهمعنیاسقاطشیءاست.یعنیچیزیراازمکاناصلی

خودبرداشتهآنراازنظرپنهانکنیم.
حالبرایآنکهروشنشودعلماءنحویدراینموردچهنظریدارندبهسراغکتبایشانميرویم.
جنابسهیلی-کهازنحاتبینام،اماصاحبنظروارزشمنددربینعلماءاینعلماست-درکتاب
گرانقدرخود»نتایجالفکرفیالنحو«درهنگامبحثازضمایرفاعلیبهتعریفحذفاشارهایمیکند.
مضمونسخناواینچنیناست:حذفبهاینمعناستکهلفظیراکهدرکالمموجودبودهوتلفظ
)سهیلی، لفظقطعشود از تعبیری به و امتناعشود تخفیف، بهخاطر تلفظشدنش از است، میشده
1412ق،ص62(.ویدرتوضیحاتخوددراینبارهادامهمیدهدکهنکتهاصلیدرحذفایناست
کهبایدچیزیبالفعلدرکالمموجودباشد،سپسازتلفظقطعشود)همان(.بنابراین،چیزهاییکه
اصاًلدرکالمموجودنبودهانددراینتعریفداخلنمیشوند.دراستداللاینسخنمیتوانبهمعنای
لغوی،تمسکجست؛چراکهقطعواسقاطشیءازمصادرمتعدیومعلومهستندنهالزمومجهول؛
یعنیاسقاطوقطع،بهمفعولهایخودکهازقبلوجودداشتهاندتعلقگرفتهاند.ازاینرومیتوانقول
سهیلیراقولدقیقیدراینزمینهدانست.البتهدرتکمیلسخناناوبایدگفتکهوقتیدرتعریفقید
میشودکهبایدحذفبهموجودتعلقبگیرد،بهاینمعنانیستکهمتکلمبرایانتقالمقصودخوداز
دوکالماستفادهکردهاستودرکالماولنقشهایاعرابیرااظهارودرکالمدومبعضآنراحذف
کردهاست.بلکهمطلوبایناستکهحذفبهنقوشیتعلقمیگیردکهالفاظیبرایآنهاوضعشدهو
بهصورتمعمولیدرکالمحضوردارند.پساگرچیزیاینشرطرانداشتهباشد،نمیتوانحذفرابه
آننسبتداد.درتوضیحهمیننکتهشایانذکراستکهشرطکردنوضعلفظبرایکلمهمحذوفرا
میتوانبهصورتالتزامیازقولسهیلیبرداشتکرد؛چراکهالزمهحضوردرکالمایناستکهلفظی
وضعشدهباشدامااگربرایمعنایموردنظرلفظیوضعنشدهباشدچگونهمیتوانآنراساقطکرد؟!
کالمجنابعباسحسنهمدرالنحوالوافیمؤیدایناستداللاست:»یقولالنحاةإنالضمیرالبارز
لهوجودفياللفظولوبالقوة،فیشملالمحذوففيمثل:جاءالذيأکرمت.أي:أکرمته.إلمکانالنطق

به،أوألنهنطقبهأوالثمحذف...«)حسن،بیتا:219/1(.
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بعدازاینمطلبممکناستاشکالیمطرحشودبهاینشکلکهدرکالمنحوییندیدهشدهاست
کهگاهیحذفبهمعناییدیگربهکاررفتهاست،هماننداینکهدرهمانکتابالنحوالوافیدربحث
الکالم المحذوفغیرموجودفي بیانشدهاست:»الحذفهناغیراإلضمار؛ألن »حذفأنناصبه«
مطلقا،الظاهراوالخفیا.المضمر،فموجودولکنهغیرظاهر«)همان:400/4(.سخنعباسحسنبه

اینمعنااستکهمحذوفمطلقادرکالمنیست،نهاینکهفقطدرظاهرالفاظوجودندارد.
برایپاسخ،کمیدقتالزماست.جنابعباسحسن،وقتیحذفرامهملدرکالممحسوب
ازکالم،جایگاهیبرایأن اینتوضیحکهوقتیموضعی به میکند،متعلقحذفأنمضمرهاست.
ناصبهباشدواینحرفدرکالمموجودنباشددوصورتممکناست:صورتاولاینکهأنبهصورت
مضمره،موجوداستوصورتدومهماینکهأنمضمرههمحذفشدهاست.بنابراینوقتیأنمضمره
همحذفشود،دیگرچیزیازأنناصبهدرکالمموجودنیست،نهظاهرهونهمضمره.بنابراینبهخاطر
اینکهمتعلقحذفشیئیمضمربودهاستپسآنمتعلقبهطورکلیحذفشدهاست.البتهاینبحث

بهطورمفصلدرفرقتقدیروحذفخواهدآمد.
بنابرتوضیحیکهذکرشد،تعریفسهیلیبابرخیتعاریفدیگرازجملهتعریفتفتازانیدرشرح
مختصرتعارضیندارد.اوبیانداشتهاستکه:»لکونهعبارهعناالتیانبهوعدمالحادثسابقعلی
وجوده...«)تفتازانی،1392ش:471/1()اینعبارت،تعلیلتفتازانیبرایمقدمکردنبحثحذفمسند
الیهازذکرآن،کتابمختصراست(ودرتوضیحمطلب،دسوقیآوردهاستکه:»هذاتفسیرلهبحسب
االصطالحوانکانلفظهمنحیثمفهومهاللغویاعنیاالسقاطمشعرابانهالعدمبعداالتیانوانما
اقوی للعدمالالحق الذکرمعاناالحذفاسقاطفمناسبه المتاخرعن بالعدمالالحق الحذف لمیفسر
النالواقعهنافینفساالمرهوالعدمالسابقالنهلمیؤتبالمسندالیهاصالالانهاتیبهثماسقط«
)دسوقی،1392ش:471/1(.پستعریفمختارهماناستکهجنابابوالقاسمالسهیلیبیانکرده

است.

اغراض حذف
دراینبخشازنوشته،اغراضحذفرابهطورمختصرازمنظرعلممعانیعبارتاستاز:

1-احترازازعبث،اولینغرضازحذفاست.
2-دومینهدف،ایناستکهبهوسیلهحذفکردن،عدولازقویتریِندالئلتخییلمیشود؛یعنی
ازآنجاکههنگامذکر،اعتمادبرداللتظاهرلفظاستوهنگامحذف،اعتمادبرداللتکردنعقلبر

محذوفاست.پسبهقویترینازدودلیلکهعقلاست،عدولشدهاست.
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3-ازاغراضدیگر،اختبارهشیاربودنسامعیامقدارهشیاریاوست.همچنینایهامصیانتلفظاز
بهزبانآمدن،دیگرهدفحذفاست.)اینابهامبرایتعظیمویاتحقیرمعنایلفظمحذوفاست(.به
وسیلهحذفمیتوانهنگامحاجتآنچهراکهمحذوفبودانکارکردواینچنینگفتکهمقصودنبوده
استیاادعاکردکهمحذوفمتعیناستونیازیبهذکرندارد.البتهاغراضحذفدرعلممعانیهمانند
اغراضدرمباحثدیگراینعلم،قابلحصرنیستندوباذوقمیتواناغراضبسیاریراازآننامبرد.
الزمبهذکراستاغراضدیگریهمدراینعلمذکرشدهاستکهمربوطبهالفاظوظواهرکالم
است؛مانندمحافظتازوزن،سجعوقافیه.تمامیاینمواردراجنابتفتازانیدرکتابشذکرکردهاست
)تفتازانی،1392ش:477/1(.جنابعبدالقاهرجرجانیبادیدناینفوائدبرایحذفچنیندرتمجید
آنسخنمیآورد:»هوبابدقیقالمسلکلطیفالمأخذعجیباالمرشبیهبالسحرفانکتریبهترک
الذکرافصحمنالذکروالصمتعناإلفادةأزیدلإلفادةوتجدکأنطقماتکونإذالمتنطقوأتمما
تکونبیانااذالمتبنوهذهجملهقدتنکرهاحتیتخبروتدفعهاحتیتنظر...«)جرجانی،1404ق:112(

انواع حذف 
امادر نیازبهسهدستهتقسیممیشوند؛ نیازداشتنکالمبهآنونوع ازحیث محذوفاتکالم
کتبنحویکمتردیدهمیشودکهاینسهقسمبهصورتدستهبندیشدهوجودداشتهباشد.دراین
کتبایناقسامرابیشتردربینبحثهایمختلفدیگرمطرحکردهاند.امابرخیازکتبانتقادنحو،در
اینخصوصاقوالواقسامرابهصورتمنظمبیانکردهاند.)منظورازکتبانتقادنحو،کتبیاستکه
بهمنظورنقدمبانینحویینتألیفشدهاند.(ازجملهاینکتب،کتاب»الردعلیالنحاه«نوشتهیابی
العباساحمدبنعبدالرحمناللخمیابنمضاءقطربی»مشهوربهابنمضاء«است.دراینکتابهر
چندبرخیازاقسامحذفرابعدازآنکهآنهاراذکرکردهباطلوبیاساسدانستهاست،اّمامجالی
برایذکرادلهاوونقدوبررسینظراتوینیست؛چراکههدفاینمقاله،اثباتوجودحذفنیست.
بنابراینمابهنقلانواعحذفازاینکتاببسندهمیکنیم.مضمونکالماوایناستکهمحذوفاتدر
صناعتنحاهبرسهقسماست.اولینقسم،محذوفیاستکه،کالمبدونآنتمامنمیشود؛امامخاطب
بهآنعلمداردوهمینسببحذفاست)اضافهمیکنیمکهعلممخاطبعالوهبرسبببودن،دلیل
حذفنیزمیباشد(.اودرتبییناینقسم،آیاتشریفیازقرآنرابهکتابتآوردهاستکهمابرایتیمن
ُلَُکُماْلَیاِت وتبرکبهیکآیهتمسکمیجوییم:»َوَیْسَألُونََکَماَذاُیْنِفُقوَنُقِلالَْعْفَوَکَذلَِکُیَبیُِّناللَّ

ُروَن«)بقره/219(. لََعلَُّکْمتََتَفکَّ
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ایجاز و بالغت سبب که است بسیار حکیم قرآن در حذف، از قسم این اینکه آخر ی نکته
است. گردیده

نوعدومحذف،آناستکهنیازیبهنطقآنمحذوفنبودهاستوکالمبدونآنکاملاست،تا
آنحدکهاگراظهارشود،عیبدرکالممحسوبمیشود؛مثل:»أزیداًضربته«کهزیدمفعولبهبرای
فعلمضمریاستکهسببتقدیرآن،نیازداشتنهرمنصوببهیکناصباست؛امااحتیاجیبهذکر

آننیستوذکرآنهمسبباخاللدربالغتکالماست.
نوعسومیکهاوذکرمیکند،لفظیاستکهمضمراستواگرظاهرشودسببتغییرکالمخواهد
بود.مانندجملهنداکهاگرفعلنداظاهرشود،کالمازإنشاتبدیلبهإخبارمیشود)اللخمیالقطربی،

1399ق:72-71(.

مواضع حذف
مواضعحذفدرکالمنحاةازجهتیبهجوازیووجوبیتقسیممیشودودرمقابلایندو،موضع

دیگرینیزوجودداردکهامتناعحذفاست؛اماقسمیازمواضعحذفمحسوبنمیشود.
برخی در اما باشد. موجود است کهالزم است شده ذکر عمومی شرایطی جوازحذف، مورد در 
مواضع،شروطخاصی-عالوهبرشرایطعام-نیازاست.برایبیاناینمطلببهکتابالنحوالوافیاستناد
میکنیم.ویدربحثرابطجملهصلهگفتهاستکهشرایطعامحذف،وضوحمعنیوامنلبساست

کههرکدامدرمواقعمختلفدارایمصادیقگوناگونیهستند.
اودرهمانجابهشرایطخاصهحذفعائدموصولپرداختهوبهتفصیل،هریکرابرمیشمرد.

همچنینشرایطخاصهرنقشیبایددرمبحثنحویمخصوصخودبحثشود.
درمواضعوجوبینکاتیبیانشدهاستکهبهبرخیاشارهمیکنیم.

نحویونبرایبیانعلتیکرخدادنحو،گاهیبهبیانقوتیاضعفیکچیزیمیپردازند.به
عنوانمثالبرایبیانحکموجوبحذفمتعلقباءقسم،براصلبودناینحرفدرقسمدستانداخته
ومیگویند:همچنانکههراصلیممکناستخاصیتیداشتهباشد،حرفباءقسمهمکهاصلقسم

استچنیناستکهواجباستمتعلقشحذفشود)الراجحي،1420ق:325(.
گاهیهممستقیمابهسراغسماعرفته،علتوجوبرابهسماعازعرب،نسبتمیدهند)سیوطی،

بیتا:18/2(.
مواقعامتناعهم»همانطورکهواضحاست«برایزمانیاستکهشرایطیکیازدوقسمباال

موجودنباشد.
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دربحثاغراضحذف،مواردیرابهعنواناهدافوغایاتنسبتبهحذف،بیانکردیماماآن
مواردهمگیتنهاازدیدگاهیکبالغیقابلقبولاستودرواقعبیانغرضوعلتنسبتبهحذفرا

کسیجزبالغیبرعهدهنداردوعلمنحونسبتبهسببآنبحثمیکند.
همانطورکهازجمالتپیشرومشخصاست،بینسببوعلتفرقیاستکهبرایمشخص
شدنجداییبینایندو،بهیکنقلقولازکتابحاشیهالصبانوتوضیحیکوتاهاکتفاءکردهبهبحث

خودادامهمیدهیم:
»وفرقالشیخیحییبینالعلةوالسبببأنالعلةمتأخرةفيالوجودمتقدمةفيالذهن،وهيالعلة
الغائیةوالغرض،وأماالسببفهومتقدمذهًنا،وخارًجا«)صبان،2009م:793/2(.جنابصبانازشیخ
یحیینقلمیکندکهعلت،همانهدفیاستکهازوجودشیءانتظارمیرود؛یعنیاولبایدموجودی
باشدتاهدفیکهازآندرذهنبود،محققشود.پسغایتوعلتدرذهنمقدمبرخودوجوداستاما
درخارج،مؤخرازوجوداستبخالفسببکههمدرذهنوهمدرخارجبروجودمقدماست.بهاین
ترتیب،مشخصشدکهبیناغراضوعللحذفتفاوتاستومافقطبهصورتتسامحی،نامعلت

رابرسببمینهیم.
هرچندمابینسببوغایتفرقگذاشتیم؛امانکتهقابلتوجهایناستکهبعضازاغراضبه

اعتباری،سببحذفنیزهستند.
امااولازعللحذف،تعّینشیءوعدمنیازبهوجودآناست؛یعنیچونلفظمعلومنزدمخاطب
است،پسنیازیبهذکرآننیستدرنتیجه،میتوانآنراحذفکرد.هرچندبرخیازعلماءدرهنگام
شمارشاغراضحذف،اینموردرانیزذکرکردهاند)تفتازانی،31392ش:478/1(.امادرحقیقت،

»تعین«،بههیچاعتباریغرضحذفنیستبلکهسببآناست.
حالاینتعین،گاهیسببحذفوجوبیوگاهیسببحذفجوازیمیشود.)حسن،بیتا:395/1(

امامالکجوازووجوبرابهکتباصولنحوارجاعمیدهیم.
یکیدیگرازعللحذفرا،میتواناصلکثرتاستعمالدانست.)همانطورکهاینمطلبازمشهورات

است(؛امااینموردنیزمربوطبهعلماصولنحواستکهبحثآنرابایددرآنعلمپیگرفت.

موانع حذف 
حذفکردنموانعینیزداردکهیکقاعدهکلیدرآنوجودداردوآنعدموجودقرینهبرآناست(.
البتهدرضمنمطالبپیشینبهآناشارهشد.)بهعبارتدیگروقوعدرلبس،مانعکلیوهمیشگی
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حذفاست)همان:295/1(.
ناگفتهنماندکهدرمواردی،موانعخاصیوجوددارد؛مثلموانعحذفمفعولبه،کههرچنداصلدر
آن،جوازحذفاست،امادرمواضعیمانعهاییبرایآناست؛مثلآنکهمفعولبهنائبفاعلشود؛یا

متعجبمنهباشدویااینکهبهعنوانمجاببهویامحصورفیه،قرارگیرد.
ازجملهیدیگرموانعحذفمفعولبه،ایناستکهعاملآنحذفشدهباشدو...)سیوطی،بی

تا:12/2(.

تعريف تقدير 
اصطالحدیگر،تقدیراستولغویونآنرابهمعنایاعطایقدرتدانستهاند.)راغب،2009م:411(
سپسمجازازمادهجوزبهمعنی»ماتجاوزموضعهالذیوضعلهوالحقیقهمالمیتجاوزذلک«)همان:

117(واستعارههم»طلبالعاریه«است)ابنمنظور،1956م:618/4(.
درعباراتادبادیدهمیشودکهازاینجمالتدرمواقعمختلفیاستفادهمیکنند:اینجملهتقدیرش
فالناستویاجملهیاکلمهایدرتقدیراست؛یااینکهاعرابکلمهایمقدراستیاامریتقدیرشده
است.تمامیاینعباراتدریککلمهاشتراکدارندوآنتقدیراستامادرهرکدام،متعلقتقدیر،

متفاوتازدیگریاست؛دربرخی،جمله،دربرخیکلمهمفرد،دربرخیاعرابو...مقدراست.
براییافتنمعنایاینلفظبایدوجهشباهتیرابینمواضعیکهدرآنهااستفادهشدهاست،بیابیم

تاتعریفیازآنحاصلشود.بهعالوهاینکهمیتوانیمبهکلماتنحوییننیزاستنادکنیم.
درهمهموارددیدهمیشودکهیکنوع»مالحظهواراده«وجوددارد.درکتبنحاهنیزاینمطلب
بهچشممیخوردکهتقدیررابهاینمعناپذیرفتهاند.کتابارتشافالضربدرتوضیحعبارت»تقدیر
ثبوتمحذوف«میگوید:»والمحذوفمنهمراد«)ابوحیان،1998م:2235(ویاجنابعباسحسن

میگوید:»...ملحوظا،أي:»مقدرا«...«)حسن،بیتا:294/1(.
اینمعنابامعنایلغویتقدیرنیزسازگاریداردکهقدرتبخشیدنبهلفظ،بهوسیلهمالحظهکردن

آن،انجامشدهاست.
ناگفتهنماندکهصرفمالحظه،مالکتقدیرنیست؛زیرادراینصورتالفاظمذکوردرکالمراهم

دربرمیگیرد.پسمالحظهیلفظغیرظاهردرکالم،تعریفتقدیراست.
درپایان،مواضعیرادرکالمنحویینبیانکردهباتعریفتقدیر،تطابقمیدهیم:

1.گاهیاوقاتتقدیر،درهنگامحذفیکحرفبهکاررفتهاست؛مثالدرموردمصدرگفتهشده
استکهبایدهمدرلفظوهمدرتقدیر،مشتملبرحروففعلماضیشباشد.درتوضیحاشتمالحرف
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بهصورتتقدیری،اینچنینگفتهشدهکهبایدعوضازحرفمحذوف،حرفیدیگروجودداشتهباشد
بیاید،حرف ازآنمحذوف،حرفی بایدگفتکهوقتیعوض اینمورد )همان:293/3(.درتطابق

محذوف،ملحوظخواهدبودواهمالنخواهدشد.
2.درباباستثناءگفتهشدهاستکهمستثنییاحقیقتًاداخلدرمستثنیمنهاستیاتقدیراًداخل
درآناست.)همان:316/2(؛مثل»جاءالقوماالالحمار«.تقدیردراینجانیزبهاینمعناکهدخول

مستثنیدرمستثنیمنهمالحظهشدهاست،کاماًلصحیحوصادقاست.
3.دربرخیعباراتدیدهشدهاستکههمراهبالفظاستتار،ازاصطالحتقدیرنامبردهشدهاست.ابن
نَُّهاَلَیْخُلوإِمَّاأَنیکونلَُهُصوَرةِفياللَّْفظ هشامدرشرحقطرگفتهاست:»وینقسمإِلَیمستتروبارزأِلَ
أَوالَفاأْلولالبارزکتاءُقْمتَوالثَّانِيالُْمْسَتترکالمقدرِفينَْحوَقْولکُقم«)ابنهشام،بیتا:116(.استتار،
معناییشبیهبهحذفدارد.و-همانطورکهخواهدآمد-تقدیر،مرحلهبعدازحذفاست.پستقدیرو

مالحظهنیزمرحلهایبعدازاستتاراست.
4.استترضمیرالغائبوالغائبهالنه...وهیالتقدیرمندونانیتلفظبشیءمنه...)استرآبادی،1384

ش:413/2(اینمورد،بههمانعلتمثالپیشین،معنایلحاظدرلفظتقدیر،صادقاست.

انواع تقدير 
تقسیم متعلقش نوع اعتبار به را آن ابتداء در انواعیاست. دارای تقدیر اشارهشد همانطورکه
میکنیمکهیاکلمهاستویاحرکتآخرکلمه.سپساگرمتعلق،خودکلمهباشدگفتهشدهاستکه
خوددوقسمدارد:تقدیرصناعتیوتقدیرمعنویکهاصطالحابهایندو،»تقدیراعراب«و»تفسیرمعنا«

میگویند)سیوطی،1391ش:199/2(
اماتبییناینبحثبهاینشکلاستکهاگرتقدیرازنوعصناعتیباشد،آنچهکهدرتقدیرگرفته
میشودازجهتنحوینیزبایدمطابقباقواعدباشد؛امادرتفسیرمعنیاینچنیننیست،بلکهمخالفت
همجایزاستومواردیکهنحاةازایننوعاستفادهمیکنندبسیاراستکهممکناستمبتدیبهاشتباه

افتادهآنرانوعیاشکالدراعرابعباراتبداند.
نوعاولازتقدیر،بسیاردرکلماتعلماءوجودداردوبههمینخاطرنیازبهاستشهادازآنهانیست.
امانوعمعنویتقدیر،نیازمنداستنادبهکتباست.بنابراینبرایاثباتوجودچنیناصطالحیبهعبارات

خودنحویینمراجعهکردهوعینًاعبارتبرخیازآنهاراذکرمیکنیم:
»...وتقدیرالغایةعلیاألول:»وسبقالذینکفرواإلیجهنم«،إلیوقتمجیئهملها.وعلیهذا،فال
جوابلها.وعلیالثاني،تکونالغایةماینسبکمنالجوابمرتبًاعلیالشرط.والتقدیرالمعنوي:إلیتفتح
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أبوابهاوقتمجیئهم،فینقطعالسوق...«)حسنابنقاسم،1992م:372(.
َُّهَقاَلَکَأنَُّهْمَقالُواِفيالَْجواباَلَفقیللَُهم »...فعنديأَنابْنالشجريلمیَتَأمَّلَکاَلمالَْفاِرِسيَفإِن
َکَماِفي}اْضِرببعصاک َوإِنلمیذکر َفاتَُّقواعطفعلیفاکرهوا َواتَّقواالل الَْغْیَبة فکرهتموهفاکرهوا
تَْأتِیَنا َما أَن َکَما َمْذُکوَرة َکَما تکن لم َوإِن الَْغْیَبة فاکرهوا کرهتموه َفَکَما َوالْمْعَنی فانفجرت{ الْحجر
فتحدثناَمْعَناُهَفکیفتحدثناَوإِنلمتکنَکیَفَمْذُکوَرةاهـَوَهَذاَیْقَتِضيأَنَکَمالَیستمحذوفةبلأَن

الَْمْعنیُیْعِطیَهاَفُهَوتَْفِسیرمعنیاَلتَْفِسیرإِْعَراب...«)ابنهشام،222/1:1958(؛
موارددیگریازاینقبیل،کثیراًموضعاشتباهاستوالبتهنحاةنیزبهآنتصریحکردهاندکهصرفا
بیانمعنیاستودارایاثرلفظینمیباشد.)صبان،2009م:59/1()ابنهشام،2000م:509/2(

مواضع تقدير 
بعدازروشنشدنتعریفانواعتقدیر،بهبحثپیرامونمواضعتقدیرمیپردازیم.قبلازورودبه
بحثالزماستنکتهایرابیانکنیموآناینکهمواضعیراکهمادرایننوشتهبیانمیکنیمبیشتر
درموردکلماتمفرداستوازتقدیرجمالتکمتربحثمیکنیم.همانطورکهدرکالمعربنیزتقدیر

مفردبیشترازتقدیرجملهاتفاقافتادهاست.
مواضعتقدیرراهمانندبسیاریدیگرازمسائلنحویبهاعتباریبهسماعیوقیاسیمیتوانتقسیم
کرد.جنابسیوطیوعباسحسنمثالهاییازنوعوجوبیرابیانکردهاند:»َویجبالَْحذفَسَماعاِفي
َّتِيجرتَکَذلِکَفاَلتغیرَکَقْولِِهم)کلَشْيءَواَلشتیمةحر(أَيائِْتَواَلترتکب«)سیوطی،بی األْْمَثالال

تا:7/2(.
التقدیر،مثل:یعجبنيیحضر »وقدیتعینتقدیرهافيبعضاألسالیبالسماعیة،حیثالمفرمن
األخ.وهوترکیبلهبعضنظائرنادرةمسموعة،الیقاسعلیها،لندرتها.فلولمتقدر»أن«لوقعتجملة:
یرضاه األمرینال أوغیره،وکال بقول، الفاعلمقدرا لکان أو للفعل»یعجب« فاعال »یحضراألخر«

جمهورالنحاة.«)حسن،بیتا:408/1(.
برخیاوقاتهمبهخاطرمشکالتصناعتی،تقدیرانجاممیشودکهدربرخیمواقع،اینمشکالت

اعرابیمنجربهایجادمشکلمعنویمیشود.
گاهی»النافیه«درجوابقسمحذفمیشودامااینال،مقدراست؛چراکهمعنایکالممنفیاست
ودرصورتیکهمقدرنباشدبیناثباتونفیاشتباهایجادمیشودوهمچنیناگراینجمله،جوابقسم
منفینبود،الزمبودهاستتافعلمضارعموجوددرکالم،مؤکدبهنونتأکیدوبهالمتاکیدمزینشود

)همان:563/1(.
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مثالدیگریراازاینقبیلبازهمازعباسحسننقلمیکنیم:»أزماَن»قومی«والجماعَةکالذی...
حالَةأْنتمیلَمِمیاًل.أی:أزمانکانقومیمعالجماعة«)همان:587/1(؛دراینعبارتکلمه لَزمالرَّ
»قومی«اسمکانناقصهیمحذوفاستو»جماعه«هممفعولمعهبرایآنو»کالذی«همخبر
است.علتتقدیر»کان«ایناستکهمفعولمعهبعدازجملهایواقعمیشودکهمشتملبرلفظفعل

وحروفشباشدویامعنایفعلوجودداشتهباشد.
بعدازبیاناینمطالبمیتوانسؤالیراموردبحثقرارداد.سوالایناستکهآیاحذفوتقدیر
سندومدرکیداردکهمطابقباارادهمتکلمباشدیااینکهتنهاتوجیهیازسوینحاةبرایثابتنگه
داشتنوعدمتغییرقواعدادبیاست؟آیاگویندهکالماینحذفوتقدیرراارادهکردهاست؟پاسخمادر
مقابلاینسوالایناستکهممکناستبرخیازنظراتنحویینناشیازعلتناصحیحیباشد؛اما
اینکهگفتهشودتمامیسخنانآنهاچیزیجزوهمنیست،سخنیدورازحقیقتوانصافاست)برای

پیگیریاینمطلبکهنحویکعلمزائدووهمینیست،رک:دالئلالعجاز(.
درموردمبحثحذفنیزمیتوانبهبرخیازمواضعآننظرکردودیدکهمحذوفنگرفتندرآن
مواضعسببچهامریخواهدشد!بهعنوانمثالدرموردلزوممحذوفبودندرإخباراسممعنیازاسم

عینمیتوانبهاینشعرشاعراکتفاکرد:
فإنماهيإقبالوإدبار)اشمونی،2009م:173/2(؛

دراینکالم،اگرحذفیاتفاقنیافتادهباشداقبالوادباربودنرابهیکشخصنسبتدادهایمو
اینواضحالبطالناست.پسمتکلمحتماچیزیرادراینمیانحذفکردهاستووضوحاینمطلب

سببجوازحذفشدناست.
اینمثال انطلقت«استکهمثالمشهوریاست.در أنتمنطلقا باب»أما این مثالدیگریدر
»کان«و»المحرفجر«حذفشدهاندکهدلیلبرحذفوارادهشدنمحذوفازسویمتکلم،معنای
نیازبهناصبدارد)فعلمحذوفکان(وکالمهم کالمونصبکلمه»منطلقًا«است.یعنیمنطلقا
النحو نیازبهیکلفظداردکهدالبرآنباشد؛اماصاحبکتاب دارایمعنایتعلیلاستدرنتیجه
الوافیدرموردحذفکردندرچنینمثالهایی،میگوید:»إنماکانذلک-وهوحسنهنا-منتخیل
النحاةبقصداإلیضاح،والتقریب،وتیسیرالمحاکاة،ألنالعرباألوائلحینتکلموابمثلهذااألسلوبلم
یدربخلدهمشيءمنهذاالحذف،والتقدیر،والتعلیل،إنمانطقواسلیقةوطبعا،بغیراعتمادعلیتحویل
وتأویل،أومراعاةالقواعدالمنطق،وغیره،ممالمیعرفوهفيعصورهمالسابقةعلیوضعالقواعدالنحویة.«
)حسن،بیتا:583/1(.اومیگویدکهاعرابدرهنگامنطق،برسلیقهوطبعخودتکیهمیکردندو
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سعیبررعایتقواعدینداشتند.اینمطلب،مطلبیبسیاردقیقاست.چراکهعرفعامعربقبلاز
شکلگیریعلمنحو،منطقو...تنهاازذوقفطریخوداستفادهمیکردندوکلماتیکهلسانشانبه
آنگویامیگشت،متکیبهقواعدیمدوننبود.اینکلمات،تنهاازذوقشانسرچشمهمیگرفت.آنچه
کهازبیانعباسحسنفهمیدهمیشداینبود.مهماستدانستهشودکهسخناوبهاینمعنانیست
کههمهمردمدریکسطحاستفادهازذوقیاتبودهاند؛زیراپرواضحاستهرکسبهرهایخاصاز
ذوقیاتدارد؛البتهممکناستکهشخصیبعضیازطبعیاتتکلمرادارانباشدامابهوسیلهاکتساباز
آناستفادهکند.بنابراین،مقصودعباسحسنمشخصشد،هرچندبرخیدرآنخدشهکرده،انتقادی
بهآنداشتهباشند.درهرحالجوابسوالمامشخصشدکهحذف،موردارادهمتکلمنیزبودهاست
واینطورنیستکهیکشیءتوهمیباشد.مؤیدیهمکهدراینرابطهوجوددارد،سخندیگریاز
خودعباسحسناستکهبیانمیکند:تقدیرامریتعبدینیست،بلکههرآنچهکهغرضمتکلمرا
میرساند،لفظمقدر،آناست)تقدیردراینجامعنایینزدیکبهحذفدارد.بحثیپیرامونفرقحذفو

تقدیرخواهدآمد()حسن،بیتا:133/4(.
اماویدربینسخنانخودبیانکردکهحذفوتقدیرمطابقباذوقعرببودهاست؛امابرخی
ازمواضعحذفوتقدیرکهدربیاننحوییندیدهمیشودتنهابرایثابتنگهداشتنقواعدادبیاست.
درپاسخبایدگفتکهقواعدادبیچیزیجزراهصحیحمکالمهنیست؛یعنیهرقاعدهای،سببوجود
معناییخاصاستونمیتوانقواعدادبیراچیزیغیرازکالمعربدانست.بلهدرستاستکهممکن
استادبابهصورتاشتباهآنچهکهقاعدهنیستراقاعدهفرضکنندامااینبهمعنایآننیستکه
قواعدادبیات،قواعدیوهمیودورازحقیقتاست.حتیشاهدمثالیهمکهازکتاب»النحوالوافی«

نقلشدحذفوتقدیردرآنبسیاردقیقومطابقبامعنابودهاست.دقتشود!
مؤیددیگریهمکهبرایارادهمتکلمنسبتبهحذفوتقدیروجودداردمطلبیاستکهجناب
سیوطیازابوعمروبنعالءنقلمیکند:»قالأبوعمرو:سمعترجلامنالیمنیقول:فلانلغوبجائته

کتابيفاحتقرهافقلتله:أتقول:جائتهکتابي؟قالنعمألیستبصحیفة؟)سیوطی،2011م:82(«
بعدازدریافتجوابسوالقبلممکناستپرسشیمبناییتربهذهنبرسدکهذوقانسان،چگونه
تابپذیرشچنینچیزیرادارد؟یعنیچگونهذوق،اسقاطلفظیراازکالمکهمنتقلکنندهمعنایی
خاصاست،اجازهمیدهد؟درپاسخبهاینپرسش،مقدمهایالزماستکهآنراازکتابمرحومسید
هاشمطهرانینقلمیکنیم:»وهوالیجوزفیموضوعاالانیکونعلیهقرینةتدلالسامعالیهاال
انیریدالمتکلمابهاما«)طهرانی،1392ش:94(.بنابراین،باانجامحذف،چیزیازدوالمعانیکالم،
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کاستهنمیشود؛زیرادرهرحذف،غالبابهقرینهنیازاست.

بعدازاینمقدمه،بهابحاثقبلرجوعیمیکنیم.دربحثاغراضحذفمواردیرابهشمارهآوردیم
کهذوقانساننسبتبهآنهاپذیرشدارد.بنابراین،وقتیبههدفحذفنگاهکنیم،میبینیمکهذوق

مخالفتیباآنندارد؛چراکهغرِضآنباطبع،همخوانیدارد.

فرق مقدر و ملفوظ 
ازتقسیماتیکهبرایکلمهولفظذکرمیکنندایناستکهآنرابهتحقیقیوتقدیریتقسیم
اما است؛ نشده لفظیوضع برایش تقدیری اینچنینذکرمیکنندکه را دو این بین فرق میکنند.
تحقیقیدارایلفظاست)سیوطی،1391ش:25/1(.سپسدرجوابایناشکالکهاگرلفظیبرای
مقدروضعنشدهاستپسچراگفتهمیشود:لفظ»انت«یالفظ»هو«فاعلمقدرفعلاست؟گفته
میشودکهاینصرفاتقریبمعنیوتصویرآناستوآنچهمقدراستازمقولهمعقوالتاستواصال
برایشلفظیوجودندارد.حتیبرخیگفتهاندجمالتیمثل»زیدذهب«نیازیبهذکرفاعلندارد؛چرا
کهقبلازآنذکرشدهاست،بلکهفاعلرادرنفسمتکلم،مضمردانستهاند)صبان،2009م:20/1(

)سهیلی،1412ق:62(.
ازآنچهتابهحالگفتهشدهاست،میتواننتیجهگرفتکهآیاتقدیرگرفتنتکلفآمیزاستیا
خیر؟درروشنترشدنجواباینپرسش،بیانمیکنیمکهعادتعرببرحذفبودهاست؛زیرااغراضی
درحذفاستکهسببمیشودتکلفازاینصناعتبهدورباشدزیراهرغرض،سّریدربالغتکالم

دارد)حسن،بیتا:147/2(.
اگرکسیدرادبیاتعربکمیغورنماید،حتمابااینقاعدهروبروخواهدشدکهعدمتقدیراولیبر
تقدیراست.بااینحال،مواردزیادیدیدهمیشودکهتقریررادرآنهاترجیحمیدهند؛مثالوقتیبین
اعرابظاهریوتقدیریمخیرمیشوندگاهیتقدیررااولیمیدانند)همان،159/1(ویادرمورد
تقدیریاعدمتقدیرباءمحذوفهدربابتعجب،نحاهقولبتقدیرراپذیرفتهاندوعلتشاناطراداست؛یعنی
چونتقدیردرادبیات،بسیاروجودداشتهاستدراینجانیزترحیحدادهشدهاست.)همان:362/3(بنابر

این،قاعدهمذکور،اطرادندارد.
درمواضعتقدیردیدیمدرهرکجاکهتقدیریوجودداشت،مقدارمعنی،بیشترازلفظبود؛امانکتهای
قابلذکراستایناستکهعکسآنصحیحنیست؛یعنیبهاینشکلنیستکههرکجامعنابیشتر
ازلفظبودحتماتقدیریاتفاقافتادهباشد.بلکهممکناستآنمعنایبیشتردرحقیقت،جزئیازمعنای
لفظباشدهرچندکهدرظاهربهنظربرسدکهمعناازمقدارلفظبیشتراستمثلکلماتمصغر.مثالی
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برایتصغیرکلمه»ولید«بهمعنایولدصغیراستکهاینمعنامعنایحقیقیآناستوتقدیریدرکار
نیست)همان:487/1(.

حالدرپایانبحثتقدیر،برخیازاصطالحاتیراکههممعنایتقدیریامعنایینزدیکبهآندارند
توضیحدهیم.

اولیناصطالحنیتاست.نحاةدرکالمشانبهترادفنیتوتقریرواینکهاصطالحبریکمعنی
هستندتصریحکردهاند.مثل:»قولهمنویةایمقدرة«ومثل»...ولوفیالتقدیروالنیة...«)ابوحیان،

1998م:883/2(.
درپایانبحثیمهمدرموردمبانینحاةنسبتبهحذفوتقدیررابیانمیکنیم.

نیزمبانیخاصخودرا درعلمنحوهمانندسایرعلوم،نحلههایمختلفیوجودداردوهرکدام
دارند.یکیازمبانیکهدرمعرضاختالفاستمبانیبحثتقدیروحذفاست.دیدهمیشودکهدر
کتببعضیازمذاهبنحوی،تقدیراتفراوانمطرحمیشودودربرخیدیگرسعیبرتقدیرگرفتن

وجودندارد.
خاتمهبحثراازلسانجنابسیوطیدرتوضیحاینمبانیبیانمیکنیم:

»البنمالکفيالنحوطریقهسلکهابینطریقيالبصریینوالکوفیین،فإنمذهبالکوفیینالقیاس
علیالشاذ،ومذهبالبصرییناتباعالتأویالتالبعیدةالتيخالفهاالظاهر.وابنمالکیعلمبوقوعذلکمن
غیرحکمعلیهبقیاس،والتأویلبلیقول:إنهشاذأوضرورةکقولهفيالتمییز:»والفعلذوالتصریفنزرا
سبقا«وقولهفيمدالمقصور:»والعکسفيشعریقع«قالابنهشام:»وهذهالطریقةطریقةالمحققین,

وهيأحسنالطریقتین«)سیوطی،2011م:161(.
پسازبیانمباحثحذفوتقدیرالزماستایندورابهمقایسهگذاشتهفروقوشباهتهارابیان
کنیم.کتاب»النحوالوافی«درمبحثیپیرامونحذفباءجارلفظتقدیررادرکنارلفظ»مالحظهی
بعدازحذف«آوردهاستوآنراهمچون»لفظمذکور«معتبردانستهاست)حسن،بیتا:362/3(.در
مواضعگوناگونیازاینکتابدیدهمیشودکهتعبیراتیبههمیننحو،تقدیروحذفراجداازیکدیگر
میداند.عالوهبراینکهازحیثلغویبهبداهتآشکاراستکهفرقبزرگیبینایندووجوددارد؛یعنی
-همانطورکهدرعبارتعباسحسندیدهشد-تقدیر،مرحلهایبعدازحذفاست؛یعنیدرابتدااز
کالم،لفظیساقطمیشود)مقصودازاسقاطدربحثتعریفحذفگذشت.(سپسممکناستآنلفظ
موردمالحظهواقعشودکهبهمرحلهاول،حذفوبهدومینمرحلهتقدیرگفتهمیشود.بنابراین،به
وضوحفرقایندومشخصاستومواضعتداخلیندارندتاملتزمباشیمیکیازایندوراانتخابکنیم.
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ب
امانکتهایراکهدربحثحذفوعدهدادهبودیمدراینجاموشکافیخواهیمکرد.بحثبراین
استکهحذفبهاعتبارمحذوفمختلفمیشود؛یعنیحقیقتحذفشیء،هماناسقاطشیءاست،
امابهخاطرویژگیخاصیکهشیءمحذوفدارد،اتفاقیخاصدراینعملرخمیدهد.بهاینتوضیح
کهشیءمحذوفگاهیکالمبهآناحتیاجشدیدداردوگاهیبرایتکمیلمعنایکلیکالمبهآن
نیازاست.امابدونآنخللیبهمعنایکلیجملهواردنمیشود.درصورتاول؛یعنیوقتیکالمبهآن
شیءمحتاجاست،اگرلفظازتکلمحذفشود،حتماملحوظخواهدبودواالحذفبهکالمخللوارد
میکند.امادرصورتدوم؛یعنیاگرلفظمکملمعنایکلیجملهباشدنهرکنآن،گاهیلفظبهطور
معمولدرظاهرکالموجودداردوگاهیهمازقبلنسبتبهآنحذفیانجامشدهاست.دربخشاول،
اگرحذفانجامشودلفظمحذوفمیتواندبعدازحذفملحوظ)مقدر(باشدومیتواندمقدرنباشد.به
عبارتدیگر،معنایحذف،واحداستچهلفظمحذوف،ملحوظباشدوچهنباشدوفقطفرقتقدیریا
عدمتقدیراست.امادربخشدوم،متعلقحذف،یکشیءمحذوفاست.یعنیحذفدومسبباهمال
وعدممالحظهآنشدهاستکهدراینصورتهمحذفبههمانمعنایاسقاطبهکاررفتهاستو
تغییریدرایناصطالحصورتنگرفتهاست؛زیراحذفیکشیءحذفشدهازلفظ،بهمعنایآناست
کهحتیدرمعنیهمدیگرموجودنیست؛یعنیوقتیحذفاولصورتمیگیردمتعلقآن،لفظبوده
استودرحذفدوممتعلقآن،معنایهمانلفظیاستکهازکالمحذفشدهبود.بنابراینمعناهم

محذوفشدواینمعادلبااهمالوعدممالحظهاست.
باتوجهبهاینتوضیحمفصلیکهآمد،روشنشدکهوقتیدرکالمنحوییندیدهمیشودکهحذف
بهمعنایاهمالبهکاررفته،منظور،حذفمعنایلفظیبودهاستکهآنلفظپیشازایندرکالموجود

نداشتهاست)همان:ج219،1و400/4(.
اینمطلبنیزمؤیدیبرآنبودکهحذف،بهمعنایاسقاطوتقدیر،بهمعنایمالحظهاست.

تعريف مجاز 
آخریناصطالحیکهمقصوداصلیاینمقالهاست،مجازاست.مجازدراصطالح،بهمعنایاستعمال

لفظدرغیرموضوعلهخودشاست.البتهبهخاطرعالقهایدربینآندومعنااست.
مجاز،دارایاقسامیاست؛عقلیولغوی.مجازلغوینیزخوددارایاقسامیاست؛مفردمرسل،
مفردباالستعارة،مرکبمرسل،مرکبباالستعارة)هاشمی،1392ش،206(206و)تفتازانی،1392

ش:289/2(.
فرقبینمجازمرسلواستعارهایناستکهدرمجازمرسل،عالقهبینطرفینغیرمشابهتاست؛
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امادراستعارهعالقهمشابهتاست؛البتهبعضیکتبعباراتدقیقتریدارندکهسببروشنترشدناین
دواصطالحمیشود.تفتازانیبهنقلازسکاکیاینچنینمیگوید:اگرقسملغویمجاز،دارایمبالغه
یدرتشبیهبوداستعاّرهاستواگرنباشدغیراستعاّرهاست.بهبیاندیگراستعاّره،ادعایوحدتطرفین
تشبیهاست؛یعنیمشبهداخلدرجنسمشبهبهاست)تفتازانی،1387ش:573و616(.بهنظرمیرسد

کهعلتوحدتدراستعاره،همانعالقهیمشابهتاستکهدرمجازمرسلوجودندارد.

فوائد مجاز
ارزشهربحث،زمانیمشخصمیشودکهفوائدآنکامالدرکشدهباشدوگرنهطالبآن،زمینه

کافیبرایدریافتآنرانخواهدداشت.ازاینرواستکهماهمبهبیانفوائدمجازمیپردازیم.
اینسخندرموردکنایهمعروفاستکه»الکنایهابلغمنالتصریح«.ایننشانمیدهدکهتصریح
کردنواستفادهازمعانیحقیقیارزشکمتریدرساختارزبانومحاوراتادبیداردبهعالوهاینکهغالبا
سبباختصاروبالغتبیشترکالمنیزمیشود)جرجانی،1404ق:55()راغب،2003م:884/3(.این
درصورتیاستکهاجرایایناسالیبدرجایخودشباشد؛مثالدرمباحثعلمیودرمقامتعریفیک
مسئلهاجازهاستفادهازایناسالیبراندادهاند؛زیرامقامآنرااقتضاءنمیکند.البتهاینزمانیاستکهبر
معنایحقیقیقرینهوجودنداشتهباشدلکنباوجودقرینههمبهتراستکهدراینمقامازمجازاستفاده
نشود.بهعنوانمثالدربرخیمواقعبهجایاینکهحکمبهسببتعلقبگیردبهمسببتعلقمیگیردو
یابرایاینکهیکوصفراکهدرجنسیخاصنموداراستدرفردیدیگربهصورتمبالغهآمیزبیان
کنیم،آنشخصرافردیازافرادجنسمذکورمحسوبمیکنیم.مثل»رایتاسدافیالحمام«بهجای

»رایترجالشجاعافیالحمام«.
اینکهحکمبهخاطرعالقاتدیگریبهچیزدیگریتعلقمیگیرد،سببمبالغهمیشود؛مثال»
وینزلمنالسماءرزقا«)غافر/13(.درواقعازآسمانبارانفرستادهکهرزقوروزیوامرارمعاشبه
وسیلهآناست.اینمبالغهدرنعمتالهیاستوتنبیهبراینداردکهماتمامروزیومعاششمارا

تامینکردیم)هاشمی،1391ش:33و34و217(.

وجود مجاز يا عدم وجود آن 
هموارهکالمعربخالیازمجازنبودهاست،البتههستندگروههایکهمعتقدندتمامکالممجازاست
ویادرکالمعرباصالمجازوجودندارد؛اماقولمیانهبهتربهنظرمیرسد.اینکهباالخرهباتوجهبه
فوایدواغراضیکهذکرشدهوآنچهازخودنحاتدرمورداینجریان،حاکیاززیادبودنمواضعآن
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استچراکههمیشهمورددعواومناقشهبودهاستواینخودنشانمیدهدکهبحثکثیراالستعمالی
است،اماباوجودآنچهگفتهشد،برخیمیگویندکهمجاز»اخالکذب«است.بههمینعلتقرآناز
آنمبرااست.اینهامعتقدندزمانیکهمادرمضیقهباشیم،ادعاءمجازمیکنیم.درواقعاینعده،مجاز

رامخلکالممیداند.
الدلیلعلیوجودالشیءوقوعه«.ماعینًامشاهدهمیکنیمکهدر درپاسخگفتهشده؛اوال»ادل
قرآنوزبانعربمجازوجوددارد؛مثالمیفرماید:»وسئلالقریه«)یوسف/82(؛پرواضحاستکهدر
اینآیهشریفه،کلمه»قریه«درغیرماوضعلهاستعمالشدهاست؛چراکهمقصود،اهلقریهاست.ثانیًا
مجازباکذبتفاوتدارد؛یکیاینکهدرکذبتاویلیوجودندارد؛امابنایمجاز،تاویلورویگردانی
ازظاهراست.اینتاویلبهواسطهادعاءدخولمشبهدرجنسمشبهبهتحققپیدامیکند.همچنین
درکذبقرینهایبرمعنایحقیقیوجودنداردکهدرمجازوجودقرینهشرطاست)منهاججامعهالمدینه

العالمیه،بیتا:129/1(.
پسمیبینیمکهنهتنهامجازمخلبهکالمنیست،بلکهسببزیباییوشیواییکالمنیزخواهدبود.

فرق استعاره، حذف و مجاز
حالزمانمقایسهاینسهکلیدواژهاصلی،یعنی:حذف،تقدیرواستعارهاست.امابحثرابرای
اختصاربهاینشکلپیمیگیریمکهحذفوتقدیررادریکطرفودرطرفدیگراستعارهراقرار
میدهیم؛چراکهمعموالحذفوتقدیرباهمبهکارمیروند؛یعنیغالباهرکجاتقدیراتفاقافتادهحذف
بنابرآنچهمشهور امااستعاره نیزانجامشدهاستهمچنینبرعکس.پسمواضعییکساندارند.
استباحذفتداخلیندارد.پسدراینجاهرزمانکلمهحذفرابهتنهاییبهکارببریممقصودحذف

وتقدیرباهماست.
درشروعاینبحث،آیهشریفهایراکههریکازبالغیونحوی،نظریدرموردآندارندمطرح
َّا َوإِن ِفیَها أَْقَبلَْنا َّتِي ال َوالِْعیَر ِفیَها ُکنَّا َّتِي ال الَْقْرَیَة »َواْسَأِل میکشیم. چالش به را دو آن آرا و میکنیم

لََصاِدُقوَن«)یوسف/82(.
امامنحاةبصره»جنابسیبویه«درتوضیحاینآیهمیگوید:دراینآیه،صناعتحذفواتساعاتفاق
افتادهاستوبهاینصورتکهقبلازقریهاسمیمقدراستوآنکلمه»اهل«است؛یعنیمضاف،حذف
شدهاست.)سیبویه،1988م:212/1(اومثالهایدیگرینیزشبیهبهاینآیهمبارکهذکرمیکندوهمهرااز
جملهمصادیقحذفوتقدیرمیشمرد؛یعنیاومنشأمذهبمتداولبیننحویینپسازخودشد؛مذهبیکه
درآنهرکجاکهمعنیظاهرکالمراقبولنمیکرد،حذفوتقدیرطریقیبودکهنحاةآنراانتخابمیکردند.
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دربیننحویینکمتردیدهمیشودکسیازاینقولسیبویهپیروینکند.امااندکافرادینیزهستند
کهبااومخالفاند.

درمقابلقولسیبویه،قولعلماءعلمبیاناستکهمواضعحذفرابهعنوانمواضعاستعارهومجاز
قبولدارند.جنابعبدالقاهرجرجانیوارسطو-بنابهنقلخطیبقزوینی-ازجملهیاینعلماءهستند.
قزوینی،درکتاب»االیضاح«آراءافرادیدیگررانیزنقلمیکندکهبهبرخیاشارهمیکنیم.اوقول
ابنفارسرابیانکردهودرتفسیرآنمیگوید:ابنفارسقولیبسیارنیکوودقیقدارد؛چراکهبرخی
مواردراازمواضعمیشمردوبرخیرابهعنوانمبالغهومجازقبولمیکند.اوهرکجاراکهکالمبرای
مبالغهسوقدادهشدهباشدمجازمینامدوبقیهراازبابحذفوتقدیرمیداند)قزوینی،بیتا:110/1(.
قزوینیدرادامهینقلقولهایخودبهقولهایابناثیرلغویوعبدالقاهرمیپردازدوبعداز
بیانقولآنها»کههردومجازرابهعنوانوجهصحیحقبولمیکنند«میگویدابناثیرمجازرادر
اینبخشازکلماتعرببهسهقسمتوسعدرکالم،تشبیهواستعارهتقسیممینمایدکهدرقسماول

استعمالشقبیحودربرخیحسناست.
قبلازکنکاشدرایندوقول،پیرامونحذفیااستعارهسهنکتهراذکرمیکنیم:

1.نکتهاولدرمورداینکهمواردمجازعقلیقابلیتفرضحذفوتقدیررادارندیاخیر؟دراین
موردهمدرگیریهاییدربرداشتازاقوالوجودداردکهمابهنقلنظرجنابقزوینیاکتفاءمیکنیم:
إلیه إذاأسند التقدیر لهفاعلفي العقليواجبأنیکون للمجاز للفاعل المبني الفعل »واعلمأن
تَِجاَرُتُهْم«أي:فماربحوا َربَِحْت تعالی:»َفَما صاراإلسنادحقیقة،وذلکقدیکونظاهًراکمافيقوله
فيتجارتهم،وقدیکونخفیًّاالیظهرإالبعدنظروتأملکمافيقولک:سرتنيرؤیتک؛أي:سرنيالل
وقترؤیتک،وکمافيقولک:أقدمنيبلدکحقليعلیفالن؛أي:أقدمتنينفسيبلدکألجلحق
ليعلیفالن؛أي:قدمتلذلک،ونظیره:محبتکجاءتبيإلیک؛أي:جاءتبينفسيإلیکلمحبت«

)همان:96/1(.
بنابرایندرتمامیموارد،امکانتقدیروجوددارد.هرچنددربرخیمواردنیازبهتاملونظراست

وازدیدعرفشاید)!(قدریبهدورباشد.
2.نکتهدوماینکهمقصودماازحذف،حذفیاستکهبهغرضمتکلمبازگشتدارد؛یعنیاوخواسته
غرضیبالغیرادرکالماعمالکندکهاینغرضسببحذفشدهاستنهاینکهتقدیرحذفبهخاطر
نیازخودکالمباشد.بهعبارتیدیگراگرحذفنسبتبهارکانکالمانجامشددرآنبحثینیستکه
نمیتواندمجازباشد.بلکهتنهاآنمحذوفاتیمحلبحثاستکهغرضمتکلمسببآنشدهاست
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)جرجانی،2001م،421/1-423(.چراکهحذِفارکان،غالبابدونآناستکهچیزیدرظاهرلفظ
ازحکمآنمحذوفنیابتکند؛یعنیبدونآناستکهتغییرحکمیصورتگیردتازمینهتداخلایجاد
شود؛زیراتداخلتنهادرصورتیاستکهامکانآنباشدتاگفتهشودلفظیدرغیرموضوعلهخودبه

کاررفتهاست؛یعنیبایدتغییرحکمازمحذوفبهمذکورصورتگرفتهباشد)همان:416/1(.
البتهدربرخیکتباینسهنکتهبعدازپذیرفتنآنکهبرخیازتقدیرهامجازاستبیانشدهاست.
برخیدیگرنیزهمچونابوحیاناندلسیدراقساممجاز،حذفراناممیبرند)ابوحیان،1998م:273/3(.
هریکازنکاتمطرحشده،خودشاهدیبرصحتقولابوحیانوعبدالقاهراست؛لکنتعلیلی
برایآننیزمیتوانانجامداد.بهاینشکلکهاصالایندواصطالح؛یعنیتقدیرواستعارهبهیکمعنا
هستندوتنهاعباراتموجوددرتعریف،متفاوتاند.بهاینتوضیحکهتقدیربهمعنایمالحظهکردن
است.اینمطلببدونفرقدرایناستکهکجااستعمالشود.همچنینکلمهایکهدرکنارآنقراردارد
ومحذوفباآنارتباطداردنیز،ملحوظاست.مثل»القریه«درآیهمذکورهکهدرکنارمالحظه»اهل«،
آنهمنیزمالحظهمیشود.دربابمجازنیزاینگونهاستکهعالوهبرمعنایمجازی،معنایحقیقی
نیزبهطریقیملحوظاستوااّلاستعماللفظیدرغیرموضوعلهعبثخواهدبود-باآنکهمیشد
خودلفظیکهمقصوددرکالمبودذکرشود-درحالیکهوجودعبثدراینبابمستلزموجودعبثدر
کلماتمقدسقرآنکریمواحادیثمعصومیناست؛چراکهمجازدرقرآنحکیمواحادیثاهلبیت
عصمتبسیاروجوددارد.بنابرایندرمجاز-ازجملهاستعاره-هممعنایحقیقیوهممعنایمجازی
ملحوظاستومالحظه،خودتقدیراست.آنچهنتیجهاینبحثشدکالمیاستکهدراستقرائاِتخود
بهتصریحیدرآنموردنرسیدهبودیملکنبهوسیلهاستداللیکهبیانشدنتیجهاینچنینخواهدبود
کهایندواصطالحدارایمعنایواحدیهستندودرحقیقتنمیتوانگفتکدامیکبردیگریاولویت
دارد.شواهدیهمبرصحتاینمطلبوجودداردکهبهبرخیازآنهااشارهشد.یکیدیگرازاین
شواهدایناستکهادعاءحذفدرهردووجودداردوحتیمواضعآنهانیزیکساناست.گفتهشدکه
تعریفایندواصطالحتنهادرعبارتمتفاوتاندوآندو،معنایواحددارند.اینمضوعبهاینشکل
استکهتعریفمجاز،استعماللفظدرغیرماوضعلهبهخاطرقرینهایاستودرتقدیرنیزمالحظه،
مراداست.وقتیبهایندودقتشوددیدهمیشودکهمالحظهیمعنا،بهمعنایهماناستعماللفظ
درغیرمعنایخوداست.بهعبارتدیگردرمجازغیرازمعنایحقیقیمعنایدیگرینیزملحوظاست.

وجودقرینهبرایهردونیزشرطشدهاست،پستعریفهردویکساناند.
تنهایکنکتهرادرپایانخاطرنشانکنیموآناینکهممکناستگفتهشودکهسببمالحظه
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درتقدیرومجازمتفاوتاست؛دریکیمعنایحقیقیودردیگریکالموسیاق،قرینهبرایمالحظه
است.درجواباینگفتاربیانمیشودکهاینتنهایکادعاءاستوبامشاهدهاستعماالتخواهیمدیدکه

قرینه،واحدوازیکنوعاست.
بهعالوه،مهمتریندلیل،عرفعرباستکهازعبارتیدارایمحذوف،دوبرداشت-کهیکیتقدیر

ودیگریمجازباشد-نخواهدداشت.

 نتیجه گیری 
آنچهازمطلبگذشتهحاصلشدایناستکهاواًلتقدیروحذفدرواقعیکموضعدارند؛زیراکه
حذفیعنیصرفاسقاط.همچنینتقدیرهممالحظکلمهیساقطشده،است.دلیلبراثباتاینمطلب

همسخنخودنحاةوبالغیوناست.
درادامه،مقایسهیاستعارهوتقدیرصورتگرفت.درآنبحثنیزمشخصشدکهدرواقعهردوبه
یکمعنیهستندوفقطدواصطالحبرایایندومعنیوضعشدهاستلکنمعنییکیاست؛چهاز
دیدگاهنحووچهازدیدگاهبالغت؛یعنیدرهردواصطالح،مالحظهمعنایمحذوفوجوددارد.بهعالوه
اینکهبرایهردو،بهقرینهنیزنیازاستوآنمعنایمحذوفبامعنایلفظمذکورتناسبدارد؛چهدر
تقدیروچهدراستعاره)مجاز(واینخودنکتهایمهمدررسیدنبهوحدتمعنایایندواصطالحاست.
حالپیشنهادمیشودکهزینپسدرکالمنحاهوبالغیونبیشتردقتشودتااینیکسانیرابیشتر
ادراککنیم؛چراکهازجملهاینموارددرتمامیعلومبسیاراستوطالبعلمنبایدازآنهاغافلباشد

بلکهبرایفهمبهتروتبیینمسائل،حلاینمشابهتهاالزماست.

کتابنامه
1.قرآن کريم

2.حسن،عباس،بیتا،النحوالوافی،بیجا:دارالمعارف،چ15.

3.ابنهشام،جمالالدین،)1958م(،مغنی البیب عن کتب االعاريب،دمشق:دارالفکر،چ6.

4.السیوطی،جاللالدین،بیتا،همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع،مصر:المکتبهالتوفیقیه،بیچا.

5.----------------،)1391هـش(، االشباه و النظائر فی النحو،قم:ذویالقربی،چ1.

6.منهاججامعةالمدینةالعالمیة،بیتا، اصول النحو،بیجا:جامعهمدینه،بیچا.

7.منهاججامعهالمدینهالعالمیه،بیتا،البالغه البیان والبديع،بیجا:جامعهمدینه،بیچا.
8.منهاججامعهالمدینهالعالمیه،بیتا، البالغه المعانی،بیجا:جامعهمدینه،بیچا.

9.قزوینی،ابوالمعالی،بیتا، االيضاح فی علوم البالغه،بیروت:دارالجیل،چ3.
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10.السهیلی،ابوالقاسم،)1992م(، نتايج الفکر فی النحو،بیروت:دارالکتبالعلمیه،چ1.

11.الکردیالمالکی،ابنحاجب،)1989م(، امالی ابن حاجب،اردن:دارعمار،بیچا.

12.أبوبشر،سیبویه،عمروبنعثمانبنقنبرالحارثيبالوالء،)1988م(:الکتاب،قاهره:مکتبهالخانجیچ3.

13.ابنمضا،احمدبنمحمد،)1979م(، الرد علی النحاه،بیجا:داراالعتصام،چ1.

14.حسنابنقاسم،ابومحمدبدرالدین،)1992م(الجنی ادانی فی حروف المعانی،بیروت:دارالکتبالعلمیه،چ1.

15.جرجانی،عبدالقاهر،)2001م(، اسرار البالغه فی علم البیان،بیروت:دارالکتبالعلمیه،چ1.

16.اصفهانی،راغب،)2003م(،تفسیر الراغب االصفهانی،الریاض:دارالوطن،چ1.

17.----------------،)1416هـق(، المفردات فی غريب القرآن،قم:ذویالقربی،چ4.

18.الثمالیاألزدي،محمدبنیزیدبنعبداألکبرأبوالعباسالمبرد،بیتا،المقتضب،بیروت:عالمالکتب،بیچا.

19.الجوهری،اسماعیلبنحماد،)1410هـق(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه،بیجا،:دارالعلمللمالیین،چ1.

20.ابنمنظور،محمدبنمکرم،)1956م(،لسان العرب،بیروت:دارالصادر،بیچا.

21.ابنفارس،احمدبنفارس،)1404هـق(،معجم مقايیس اللغه،قم:الحوزهالعلمیه،بیچا.

22.تفتازانی،سعدالدینمسعودبنعمر،)1387هـش(،المطول،بیجا:دارالکوخ،چ1.

23.االندلسی،ابوحیان،)1998م(، ارتشاف الضرب من لسان العرب،قاهره:الخانجی،چ1.





مراتب و آثار انس با قرآن کریم، در آیات و روایات

محّمدرادمرد*

چکیده
انسگرفتنانسانباچیزیموجبآرامشودوریازوحشتوتنهاییاومیشود.دربسیاریازروایاتوآیات،قرآن،

مونسیبرایانسانمعرفیشدهاست.درکنارمعرفیقرآنبهعنوانمونسانسان،مراتب،ویژگیهاوآثارآننیزبیانشده

است.اگرانسانبخواهدانسخوبیباقرآنداشتهباشد،بایدبهترینراهراانتخابنماید.بااستفادهازخودقرآنوروایات،

مراتبیبرایانسباقرآنذکرشدهاست،برایناساساستکهازنخستینروزهاینزولقرآنکریمتاکنون،هرکسبه

فراخورحالونیازواستعدادخویش،ازآنکسبمعرفتنمودهاست.عارفان،فیلسوفان،متکلمان،علمایاخالق،خطیبان

وسخنوران،اهلبالغتوفصاحت،روانشاسان،مورخانوهمهوهمهدربرابرقرآنزانوزدهوبادستنیازسراغانسبا

قرآنآمدهاندتابتوانندازایندریایبیکرانالهیاستفادهنمایند.

اینمقالهبااستفادهازبیاناتبزرگانوبااستفادهازآیاتوروایاتوبابررسیپارهایازمقاالتمربوطبهقرآنوانس

باآنوتفکردراینموضوعبدستآمدهاست.

کلید واژه
قرآن، انس با قرآن، قرائت، تالوت، مراتب انس. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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مقدمه
انسباقرآنکریمدرحالحاضریکیازدغدغههایفرهنگیجامعهازدیدگاهبسیاریازبزرگان
است،کهبهوسیلهانسباقرآن،ترجمههایدقیقوزیبا،تحلیلوتفسیر،الگوگیریمناسب،پاسخبه

شبهاتو...رامیتوانبدستآورد.
اینموضوعبرخالفتأکیداترهبریبرانسباقرآنخیلیکمبررسیشدهوحتیمیتوانگفت،
اصالکتابیدراینخصوصنوشتهنشدهاستوفقطبصورتنوشتهایبهآناشارهشدهاست.دراین
مقالهبااستفادهازروایاتوآیاتقرآن،درمرحلهاولمراتبانسباقرآنمطرحشدهعبارتاستاز؛
ازرویمصحف قرآن قرآن4-قرائت قرائت استماع قرآن3- به نگاه آندرخانه2- نگهداری -1
5-تالوتقرآن6-حفظقرآنکریم7-تدبردرقرآن8-عملوتمسکبهقرآن.اینهشتمرحله
یامراتبیاستبرایانسباقرآن،کهپایینترینآننگهداریدرخانهوباالترینوبهترینراهانسنیز

خواندنهمراهباعملوتمسکبهقرآناست.
درمرحلهدوممهمترینتاثیراتانسباقرآنبهصورتخالصهبیانشدهاست.اگرکسیانس
خوبوبهتریباقرآنداشتهباشد،آثاروبرکاتیازاینانسخوددرزندگیخودوخانوادهوجامعهی
خودمیبیند.برخیازاینآثارعبارتانداز؛افزایشایمان،نورانیتزندگی،بصیرتوآگاهی،همنشینی
بافرشتگان،ایمنیازعذابخداوند،آرامشقلب،باالتریندرجاتبهشت،دوریازافسردگی،تقویت
حافظه،خودسازی،نجاتازتنهایی،خانوادهایسالمومستحکم،جامعهایباایمانواستواروهمراهبا

پیشرفتو....

 تعريف انس با قرآن کريم
انسدربسیاریازلغاتبهضدوحشت؛یعنیطمأنینهوآرامشونیزبهخوگرفتنتعبیرشدهاست.
نیز،مثلاوشدهوطبیعتوسرشتشتغییر نظرقراردادنمعنایدوم بامدِّ انس،آرامشمیدهدو

میکند.
درروایاتاهلبیتبرایدوریازوحشتورسیدنبهآرامشروحیوروانیراهکارهاییبیان
شدهاست،کهبسیارقابلتأملاست؛مانندفرمایشحضرتامیرالمومنینکهمیفرمایند:»َمنآنََس
بِتاِلوِةالقرآنلَمُتوحشهُمفاِرقِةاالخوان«؛کسیکهبهخواندنوتالوتقرآنانسبگیرد،جداییبرادران

ودوستاناورابهوحشتنمیاندازد)آمدی،1389ق،707،8795(.
إن أِلَولیائک... االنیُس آنُِس إِنَّک »اللهم زمزمهمیکنند: مناجاتخویش،چنین در آنحضرت 
أَوَحشُتمالغربةآنسهمِذکُرک«؛پروردگارا!توبرایدوستانتمأنوسترینمونسهاییواگرغربت،آنانرا
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بهوحشتاندازد،یادتومونستنهاییآنهاست)علیابنابیطالب،40ق،خ227(.
بِلَحِمِه القرآن إِخَتلََط َقَرأَالقرآنوهوشاٌبمومٌن زیبامیفرمایند:»َمن امامصادقدرحدیثی 
باگوشتوخونشآمیخته باشدقرآن ایمان با َدِمِه«؛کسیکهقرآنرابخوانددرحالیکهجوان و

شود)کلینی،1348ه.ق،405،4(.
باتوجهبهایناحادیثواحادیثفراوانیکهدربارهانسگرفتنآمده،درمییابیمکهبهترینمونس

قرآنکریموذکرخدااستوبجزآنچیزدیگرینیست.
قرآنبهترینمونسانساندرتنهاییهاونگرانیهایزندگیاستکهجلوهایازعلموحکمت

پروردگارونشانگرعظمتخداوندمتعالاست.

مراتب انس با قرآن کريم
نظامپیشنهادیکهازمجموعروایاتمربوطبهقرآنبدستمیآید؛ازنگهداریقرآندرخانهآغاز
میشودوباباالتریندرجه؛یعنیعملوتمسکبهقرآنپایانمییابد.مراتبانسباقرآنبدینترتیب

است:

۱. نگهداری در خانه
پایینترینمرتبهیانسباقرآن،نگهداریآندرمنازلاست.اگرکسیقادرنیستکههیچگونه
ارتباطیباقرآنداشتهباشد،الاقلآنرادرمنزلنگهداریکند.لذاامامصادقدراینبارهمیفرمایند:
بِهالَشیاطیَن«؛درشگفتمازاینکهقرآن وجلَّ »الللُِیعِجَبنِیأنیکوَنفیالَبیِتُمصَحٌفَیَطرُداللعزَّ

درخانهاستوشیاطینبهواسطهآنازخانهدفعمیشوند)همان417(.
البتهناگفتهنماندکهدربرخیروایاتازنگهداریقرآنواکتفابهآن،بدونرجوعبرایقرائتوحفظ

وانسباآن،بطوریکهگردوغبارقرآنرابگیرد،برحذرکردهاند.

2. نگاه کردن به قرآن
درموردنگاهکردنبهقرآنروایاتمتعددیهستکهآنرانوعیعبادتوانسشمردهاند.رسول
اکرمcدرروایتیفرمودهاند:»النََّظُرالیالُمصَحِفِعباَدٌة«؛نظرکردنبهقرآنعبادتاست)مجلسی،

1304ه.ق،204/1(.
هاِمنالعبادِة.قالُوا:وما مکرماسالمcآمدهاستکه:»أَعُطوأَعُیَنُکمَحظَّ درروایتدیگریازنبیِّ
هاِمنالعبادة؟قال:النََّظُرفیالُمصَحِفوالتََّفُکِرفیِهواإلعتِباِرعنهَعجائَبه«؛چشمانتانبهرهایاز َحظَّ
عبادتدارندکهبایدبهآنهاببخشید.سوالکردند:نصیبآنهاازعبادتچیست؟فرمودند:نگاهکردن

بهقرآنوفکرکردندرآنوپندگرفتنازشگفتیهایآن)کلینی،1348ه.ق،418/4(.
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دراصولکافیجلد1،درحدیثیازپیامبراسالمcمیفرمایند:»النََّظُرفیالُمصَحِفِمنَغیِرِقراَءٍة
ِعبادٌة«؛نگاهکردنبهخطوطقرآنبدونقرائتآن،عبادتاست)همان(.

3. گوش دادن به قرائت قرآن
خداوندمتعالازدیگرمراحلانسباقرآنرارعایتسکوتوگوشدادنبهآن،هنگامقرائتقرآن

بیانمیکندومیفرماید:»وإذاُقِرَئالقرآُنَفاسَتِمُعوالَُهوأنِصُتوالََعلَُّکمُترَحُموَن«)اعراف204(.
قبلازمرحلهقرائت،گوشدادنبهقرآناست.اگرکسیبههردلیلیمانند،بیسوادییانابینایی

و...ازقرائتقرآنناتوانیامحروماست،میتواندبهآنگوشدهد.
پیامبراکرمcاینتقدموتأخِررتبهاستماعوقرائترادرروایتیچنینفرمودهاند:»َمناسَتَمَعالی
آَیٍةِمنکتاِباللِتعالیَکَتَبلَُهحَسَنٌةُمضاَعَفٌة،وَمنتَالهاکانَتلهنوراًَیوَمالِقیاَمِة«؛هرکسبهآیهای
ازکتابخداگوشفرادهد،خداوندبرایاوحسنهیمضاعفمینویسدوهرکسآیاتآنراتالوت

کند،آیاتآن،همانندنوریدرقیامتبرایشجلوهخواهدکرد)کلینی،1348ه.ق،418/4(.
مرحومکلینیدراصولکافیازامامسجاد اینچنیننقلمیکند:»َمناسَتَمَعَحرفًاِمنکتاِب
َئةوَرَفَعلهَدرجة«؛اگرکسیحرفیازکتاب ،ِمنَغیِرقرائٍةَکَتَبالُللهحَسَنةوَمحاعنهَسیِّ وجلَّ اللِعزَّ
خدارافقطگوشکندوتالوتهمنکند،خداوندبرایشحسنهمینویسدوگناهاورامحومیکندودرجه

اشراباالمیبرد)همان416(.

۴. قرائت قرآن از روی ُمصحف
قرائتقرآن،مرحلهایازمراحلانسباقرآناست؛اماکاملنیست.قرائت،ممکناستازروی
علی أََشُد َشیٌئ »لَیس میفرمایند: cخدا رسول شود. خوانده حفظ از است ممکن و باشد مصحف
نیست آن ازروی قرآن قرائت از برشیطاندشوارتر نَظراً«؛هیچچیزی قراءِةالُمصَحِف ِمن الشیطاِن

)قمی،1366ه.ق،231(.
کانا وإن والَِدیِه عن وُخّفَف بَِبَصِرِه ُمتََّع الُمصَحِف فی القرآُن َقَرأَ »َمن فرمودهاند: صادق امام
کافرین«؛هرکهقرآنراازرویآنبخواند،ازدیدگانخودبهرهمندشودوسببسبکشدنعذابپدر

ومادرششوداگرچهآندوکافرباشند)کلینی،1348ه.ق،417/4(.
باتوجهبهایناحادیث،فهمیدهمیشودکهقرائتهمراهنگاهکردنبهقرآن،انسبیشترینسبت

بهخواندنازحفظدارد،دلیلاینامرنیز،تأثیرنگاهکردناست.

5. تالوت قرآن
تالوتقرآن،متابعتازقرآندرقرائتودنبالکردنمعانیوپیرویازآناست.پسهرتالوتی،
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قرائتاست؛اماهرقرائتیتالوتنیست؛دراصل،تالوتدرمواردیبهکارمیرودکهمطالبقرائت
تاِلَوتِِه شده،وجوبپیرویرادرپیخودآورد.خداوندمتعالمیفرماید:»الّذیَنآتَیناُهمالکتاَبَیتُلونَُهحقَّ
اولئِکُیؤِمنُوَنبِِه«)بقره121(؛کسانیکهبهآنانکتابدادیمآنرابهحقتالوتمینمایند،چراکه

بهآنایماندارند.
درتفسیرنمونه،آیتاللمکارمشیرازیدامتبرکاتهذیلهمینآیه،درباره»حقتالوت«آوردهاند
که:»اینتعبیر،تعبیرپرمعناییاستوخطروشنیبرایمادربرابرقرآنمجیدوکتبآسمانیمشخص
میسازد؛چراکهمردمدربرابراینآیاتالهیچندگروهند:گروهیتماماصرارشانبرادایالفاظوحروف
ندوکمتریناهمیتیبه ومدَّ ازمخارجآناست.آنهادائمدرفکروقفووصلوحروفیرملونوشدُّ
محتواومعنینمیدهند،چهرسدبهعملکردنبهآن.بهگفتهیقرآن،اینهاهمانندحیوانیهستندکه

کتابهاییبراوبارشدهاست)َکَمَثِلالِحماِرَیحِمُلاسفاراً(.
گروهیدیگرازالفاظفراتررفته،درمعانیدقتمیکنندودرریزهکاریهاونکاتقرآنمیاندیشند
وازعلومآنآگاهنداماازعملخبرینیست؛ولیگروهسومیهستندکهمؤمنانراستینند،قرآنرابه
عنوانیککتابعملویکبرنامهیکاملزندگیپذیرفتهاند،خواندنالفاظواندیشهدرمعانیودرک
مفاهیماینکتاببزرگرامقدمهایبرایعملمیدانند،ولذاهرزمانیقرآنمیخوانندروحتازهایدر

کالبدآنهاپیدامیشود،تصمیموارادهتازه،آمادگیواعمالتازه،وایناستحقتالوت«.
امامصادقدرتفسیرآیهی121بقره،میفرمایند:»ُیرتُِّلوَنآیاتِِهوَیَتَفقَُّهوَنفیهوَیعَمُلوَنبِاحکاِمِه
ِوَیرُجوَنَوعَدُهِوَیخاُفوَنَوعیَدُهِوَیعَتبِرُوَنبَِقَصِصِه،َیأتَِمُروَنبِأواِمِرِه،َیَتناُهوَنَعننَواِهیِه،ماُهَووالُلِحفُظ
آیاتِِهوَدرُسُحُروِفِهوتاِلوُةنُوِرِهوَدرُساعشاِرِهواخماِسِه،َحِفُظواُحُروَفُهوأَضاُعواُحُدوَدُهوإنّماتََدبُُّرآیاتِِه
بَّرواآیاتِه«؛آیاتآنرابادقتبخوانندو والَعَمُلبِاحکاِمِه،قالالُلتعالی:کتاٌبأَنَزلناُهإلیکُمبارٌکلَِیدَّ
حقایقآنرادرککنندوبهاحکامآنعملبنمایند،بهوعدههایآنامیدواروازوعیدهایآنترسان
ازداستانهایآنعبرتبگیرند،بهامرشگردننهندونواهیآنرابپیذیرند،بهخداسوگند باشند،
منظورحفظکردنآیاتوخواندنحروفوتالوتسورههاویادگرفتناعشارواخماسآننیست.آنها
حروفقرآنراحفظکردند؛اماحدودآنراضایعساختند،منظورتنهاایناستکهدرآیاتاندیشهکنند
وبهاحکامشعملکنند،چنانکهخداوندمیفرماید:اینکتابیاستپربرکت،کهمابرتونازلکردیم

تادرآیاتشتدبرکنند.

6. حفظ قرآن کريم
»الحاِفُظ فرمودهاند: باره این در امامصادق است. قرآن با انس مراحل بهترین از یکی حفظ،
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ُهالِکراُمالَبَرَرة«؛کسیکهقرآنراحفظوازبرنمایدوعاملبهدستورهای لِلُقرآِنالعاِمُلبِهَمَعاسَتَقرَّ
آنباشد)درسرایآخرت(بافرشتگاننیکوکاروارجمندیکهواسطهمیانخداوپیامبرهستند،محشور
میگردد)کلینی،1348ه.ق،405/4(.ونیزپیامبرخداcدرحدیثیفرمودهاند:»إِقَرُؤاالُقرآَنواسَتظَهُروه،
ُبقلبًاوعاالقرآن«؛قرآنرابخوانیدوحفظکنید؛زیراخداوندتعالیقلبیکهقرآن الَلتعالیالُیَعذِّ فإنَّ

رادرخودجایداده،عذابنمیکند)مجلسی،1304ه.ق،19/2(.
براساساینروایات،حفظقرآنکریم،بهدلیلاینکههممیتوانندبهوسیلهحفظ،قرآنراقرائت

کردوهمتأملوتدبرکرد،زمینهیبسیارخوبیبرایانسباقرآنکریماست.

7. تدبر در قرآن کريم
یکیازعالیترینمراحلارتباطوانسباقرآنکریم،اندیشیدندرآیاتاست:»أفالَیَتَدبَُّروَنالقرآن
ولوکانِمنِعندَغیِراللِلََوَجُدوافیهاختاِلفًاکثیراً«؛آیادرقرآننمیاندیشند؟هرگاهازسویکسیجز
خدامیبوددرآناختالفیبسیارمییافتند.)نساء4(؛»أفالَیَتَدبَُّروَنالقرآَنأمعلیقُلوٍبأقفالُها«؛آیادر

قرآننمیاندیشندیادردلهایشانقفلهاست)محمد24(.
همانطوریکهدربحثتالوتگذشت،درتالوتقرآنهرگزنبایدبدونتدبروتأملقرآنراقرائت
کرد؛زیراباتدبردرآیات،تطبیقآیاتبایکدیگروبررسیآنهاباهمآسانشده،وهماهنگیمعانیو
معارفآنهانمایانمیشودوبهترینراهفهموتدبردرقرآنبهرهمندیازمعلمانقرآن؛یعنیروایات
اهلبیتاست؛زیراازآنجاییکهتنهاایشانعدلقرآنومفسرقرآنمعرفیشدهاندونیزبهدستور

خودقرآنکریم،درفهمآنمیبایستبهراسخوندرعلم؛یعنیامامانمعصوممراجعهنمود.

۸. عمل و تمسک به قرآن
اینمرتبه،کاملترینمرتبهانسباکالمخداستکهدرآیاتوروایاتبیشترینتأکیدرویآنشده
است.تعبیراتمختلفیازپیامبرcوائمهدرموردعملبهقرآنرسیدهاستوتعبیراتیدیگر،مثلاتّباع،

تمسکوحقالتالوه،نیزبیانشدهکهناظربرعملبهقرآناست.
امیرالمومنینمیفرمایند:»یاحَملَُةالقرآنإعملوافإّنالعالَمَمنَعِمَلبِماعلٍموواثَقعمُلهعلمه
وسیُکوناقواًمَیحِملوَنالعلَمالُیجاوُزتَراقیهم،یخالُفَسریَرتهمَعالنیِهم«؛ایکسانیکهعالمبهقرآن
هستید،بهآنعملکنید؛چونعالمکسیاستکهبهآنچهمیداند،عملمیکندوعملاومطابق
علمشاست.بهزودیمردمیخواهندآمدکهعملشانازگلوهایآنهاتجاوزنمیکندوباطنآنهابا

رفتارظاهرآنهامخالفتمیکند)الهندی،1397ه.ق،294/9(.
امامعلیدرتعبیرزیباییقرآنرابهلباسزیرینتعبیرکردهاستوفرمودند:»ُطوبیلِلزاِهدیَن
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فیالدنیاالراِغبیَنفیاالخرِة،اولئکقوٌماتِخُذواالقرآَنشعاراً«؛خوشابهحالزاهداندردنیا،کسانیکه
بهآخرتمیلدارندوقرآنراچونلباسزیرینخویشقراردادند!)علیابنابیطالب،نهجالبالغه:

حکمت104(
واعَمل حراَمُه وَحرَّم َحاللَُه وَحلَّل وانَتصُحه القرآِن بَِحبل »تََمّسک میفرمایند: المؤمنین امیر
بَِعزائَِمُهواحکاِمِه«؛بهقرآنچنگبزنونصیحتشرابپذیروحاللشراحاللوحرامشراحرامگردان

وبهواجباتواحکامآنعملکن)آمدی،1389ه.ق،370/4550(.
نَیعَتِصُم ٍدوآلِِه،َواجَعلناِممَّ َعلیُمَحمَّ َصلِّ امامسجادنیزدربارهیانسباقرآنمیفرمایند:»اللَُّهمَّ
َجناِحِه،وَیهَتِدیبُِضوٍءَصباِحِه،َوَیقَتِدی بَِحبلِِه،وَیأِویِمَنالُمَتشابِهاِتإِلَیِحرِزَمعِقلِِه،وَیسُکُنفیظلِّ
بَِتَبلُِّجإِسفاِرِه،َوَیسَتصبُِحبِِمصباِحه،َوالَیلَتِمُسالُهدیفیَغیِرِه«؛خدایا!درودبرمحمدوآلاوفرست،و
ماراازکسانیقراردهکهچنگدرریسمانمحکمقرآنزنندودرحوادثشبههناکبهسنگرمحکم
آنپناهببرند،ودرزیرسایهبالاوبیاسایند،وچونروشنیبامدادبدانراهشناسندومانندپرتوتابناک
سپیدهدم،پیرویدستوراوکنندوازفروغچراغاوروشنشوندوراهحقازغیراونجویند)علیابن

الحسین38-48ه.ق،دعایچهلودوم(.

تاثیرات روحی روانی قرآن کريم

۱. اطمینان دل؛ 
»أاَلبِِذکِراللِتَطَمئُِنالُقُلوب«؛قرآنمایهحیاتروحانیوجسمانیوزندگیفردیوجمعیمسلمانان
بنیانیاستکه الهیچراغیاستکهروشنیآنهرگزفروغینمینشیند اینصحیفه میباشد؛زیرا

پایههایآنهرگزمتزلزلنمیشود.
درنگاهیکمسلمان،خداوندسبحان،قدرتمطلقوصاحبهمهملکوملکوتاستوتمامی
نظامهستیسربازاندیشهاویند؛هیچقدرتی،جزقدرتاونیست،هیچکس،نمیتواندبدوناونفعوضرری
برساندوهمههستیفرمانبرداراویند،صاحبوموثردرهستیفقطخداست:پستنهااوستکهقدرت
مالُِک ومالکیتداردوبههرکسکهبخواهدمیبخشدوازهرکسکهبخواهدمیستاند:»قُلاللَُّهمَّ
َمنتَشاءبَِیِدَکالَخیرإنََّک َمنتَشاُءوُتذلُّ نتَشاُءوُتِعزُّ الُملِکُتؤتِیالُملَکَمنتَشاُءوُتنِزُعالُملَکِممَّ

شیٍءَقدیر«)آلعمران26(. علیُکلِّ
نکتهدیگراینکهتمامیگرفتاریهاودلتنگیها،تردیدها،بیمهاوامیدیهایبشر،دردوچیزنهفته

است:1-ازدستدادنچیزییاکسی2-بهدستنیاوردنچیزییاکسی؛
افرادیکهباایندونگرشزندگیمیکنند،همیشهنگرانحوادثآیندههستند.اسالم،باکالموحی
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بشارتمیدهدکهنگراننباشیدوترسینداشتهباشید.اگررابطهدرستباصاحبنظامهستیبرقرار
کند،براوتوکلکندونگراننباشدویادراینهمهعظمتوقدرتورحمتبیکران،بخشندگیبی
انتها،غفران،تبدیلسیئاتبهحسناتآراممیگیردوامیدراازدستنمیدهد؛تواندوبارهمییابد،دل

براومیسپاردوآرامآرامبهساحلنجاتدستپیدامیکند.

2. بصیرت و آگاهی؛ 
شخصیکهبصیرنباشدوراهوچاهرادرپیچوخمحوادثتشخیصندهد،هرگزنمیتواندبرسر
آگاهیبخشوبصیرت انسانها برایهمهی آیاتقرآن با برایهمین،زندگی منزلمقصودبرسد،
افزاستومانندچراغراه،روشنیبخشاست،خداوندمیفرماید:»قلإنَّماأَتَّبُِعماُیوَحیإِلیَمنَربِّی
هذابَصائُِرِمنَربُِّکم«؛بگو:منتنهاازچیزیپیرویمیکنمکهبرمنوحیمیشود،اینوسیلهبینایی
درطرفپروردگارتانومایهیهدایتورحمتاستبرایجمعیتیکهایمانمیآوردند)همان203(.
همچنیندرآیهی20سورهجاثیه،قرآن،بهترینوسیلهبصیرتمعرفیشدهاست:»هذابَصائٌِرللّناِس
وهدًیوَرحَمًةلَِقوٍمُیوِقنوَن«؛اینقرآنوسایلبیناییوبصیرتومایهیهدایتورحمتاستبرای

مردمیکهبهآنیقیندارند.

3. دوری از افسردگی؛ 
است. افسردگی نهایت در و اندوه ایجاد عوامل مهمترین از زندگی، در شکستها و مشکالت
افسردگی،انسانراازحالتطبیعیواعتدالخارجمیکندوزمینهبسیاریازبدبختیهایدیگروگاه
حتیخودکشیرافراهممیکند.خداوند،درآیاتقرآنیبیانمیکندکهاصواًلدنیامحلگذرانساناست
لَِعٌبولَهٌو وهرگونهتعلقووابستگیودلبستگیبهآن،کاریبیهودهولغواست:»َوَماالَحیاُةالُدنیاإاِلَّ

اُرالِخَرُةَخیٌرلِلَِّذیَنَیتَُّقوَنأََفالتَعِقُلوَن)انعام32(. ولَلدَّ
ازنظرخداوند،زندگیدنیابهعنوانلهوولعبمطرحمیشود؛زیرانبایدبهعنوانیکاصلمورد
توجهوطلبقرارگیرد.هرگونهطلبازدنیا،کاریبیهودهاستوآدمیراازمقصدعالیدورمیسازد.
بدترینحالتیکهانسانهادرزندگیدنیویبرآنگرفتارمیشوندفراترازطلبدنیا،دلبستگیبهآن
استبهگونهایکهدنیابرایآنهامحبوبودوستداشتنیمیشود.درچنینحالتی،فقدانمحبوب
دشوارترشدهواندوهوحزنبهشدتافزایشمییابدوشخصرابهجنونمیکشاند،درحالیکهانسان
مومنکهنگرشالهیداردوبرایتوآخرتوابدیتاصالتداردودنیاابزاریبرایآخرتسازیاست:
نگاهمومنبهدنیانگاهابزاریاستکهمیبایستبهدرستیازکارکردهریکآگاهشدوآنرابرای
مقاصداخرویبهکارگرفت.بنابرینیادخداوتوسلوشفاعتازقرآنواهلبیت،درمانمناسبیبرای
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افسردگیروحیوروانیاست.

۴. دوای دردها؛ 
همانگونهکهتنآدمیدردمندمیگرددونیازمندمداواست،قلبوروحآدمینیزدچاردرد،مرض
وآسیبمیشود.قرآنکریمدربارهمنافقانمیفرماید:»ِفیُقُلوبِِهمَمَرٌضَفزاَدُهُمالُلَمَرَضا«؛)بقره10(
حقیقتآناستکهدردهایروحی،بسیارعمیقتروعدممداوایآناثراتجبرانناپذیریبرزندگی
میفرماید: و کرده معرفی دردها مایهی»شفا« را کریم قرآن خداوند میگذارد. وسعادتوی آدمی
الِِمیَنإاّلَخساراً«؛واینقرآنرابرای الظَّ َیِزیُد لِلُموِمنینوال ِشَفاٌءوَرحَمٌة ُهَو الُقرآِنما ِمَن ُل »ونَُنزِّ

مومنانشفاورحمتنازلمیکنیم،ولیکافرانراجززیاننمیافزاید)اسراء82(.
از فتنهگری،سرکشی،طغیانوشرکوبسیاری برتربینی،حسدوظلموتجاوزو تکبروخود
از بسیاری متاسفانه داردکه قرآنودین تعالیم از افتادن امروزجامعهبشری،ریشهدردور دردهای

مسلمیننیزباوجودداشتننسخهایشفابخش،گرفتارپارهایازایندردهاهستند.
و cپیامبر از بسیاری روایات بلکه نمیشود، منحصر روحی دردهای به قرآن، شفابخشی البته
وجودداردکهنقشوتأثیرقرآندربهبوددردهایجسمیتاکیدمیکند.ازامامصادقمعصومین
روایتشدهکهمردیدرمحضررسولاکرمازدردسینهخودشکایتکرد.حضرتفرمود:بهقرآنکریم

شفابجوی؛زیراخدایعزوجلمیفرماید:»وِشفاٌءلَِماِفیالُصُدوٍر«)کلینی،1348ه.ق،400/4(.

5. تقويت حافظه؛ 
یکیازامتیازاتقرآنکریمایناستکهتالوتوبهخاطرسپردنآن،سببتقویتروحوحافظه
میشود.پیامبراکرمcدراینبارهمیفرمایند:»ثاَلُثَیِزدَنِفیالِحفِظوُیذِهبَنالُسقَم:اللَّباُنَوالَسواُک
وِقرائُةالُقرآن«؛سهچیزحافظهراتقویتمیکندوبیماریراازبینمیبرد:1-کندرخوردن2-مسواک

کردن3-قرائتقرآن)مجلسی،1304ه.ق،127/76و139(.

6. عامل خودسازی؛ 
انسباقرآنکریمخودسازی،وسببازبینرفتنخودبینیوحبدنیاوکلیهصفاتمنفیوزشت
ونامیمونمیشود؛زیراقرآناینگونهصفاترامذمتمیکندوسعیدرازبینبردناینصفاترادارد.
انسانیکهباچنینافکاریمانوسباشد،خودرااسیردنیانمیکندبلکهدنیاوآنچهدرآناسترامسخر

خودمیکندوبهعنوانابزارالهی،جهتتعالیخودودیگراناستفادهمیکند.
امامصادقدراینبارهمیفرمایند:َمنَقَرأَالقرآُنَوُهَوشاٌبُمؤِمٌنإِخَتلََطالُقرآُنبِلَحِمِهوَدِمِه.کسیکهقرآن
رابخوانددرحالیکهجوانباایمانباشدقرآنباگوشتوخونشآمیختهمیشود)کلینی1348ه.ق،405/4(.
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ازاینروایتفهمیدهمیشودکهمانوسبودنباقرآندردورانجوانیتأثیرشبیشتراست؛دلیلاین
مطلبرادرنهجالبالغهامامالمتقین،امیرالمومنینچنینبیانمیفرمایند:إنَّماَقلُبالَحَدِثکاالرِض
الخالَِیِةمااُلِقَیفیهاِمنَشیٍئَقبِلَتُه.دلنوجوانمانندزمینآمادهاستکههربذریدرآنافشاندهشود،

میپذیرد.)علیابنابیطالب،40ه.ق،نامه31(

7. نجات از تنهايی؛ 
کتاب،بهترینهمنشینتنهاییاستوقرآنکریمزیباترین،دقیقترین،عمیقترینوبانفوذترین
َکما والَمغِرِب الَمشِرِق بَیِن َمن َماَت »لَو بارهمیفرمایند: این در امامسجاد کتابشمردهمیشود.
اسَتوَحَشتبَعَدأَنتَُکوَنالقرآَنَمِعَی«؛اگرهمهمردمدرشرقوغربعالمبمیرند،تازمانیکهقرآن
همدموهمراهمناست،کمترینترسیازتنهایی،بهخودراهنخواهمداد)کلینی،ه.ش403،4،1348(.

۸. افزايش ايمان؛ 
بامؤمنانیکهازتالوتوانسباقرآنلذتمیبرند،طبقوعدهخداوندنورانیتمییابندوایمانشان
َِّذیَناذاُذِکَرالُل َّماالمؤِمُنوَنال کاملمیشود.خداونددراینبارهدرقرآنکریماینچنینمیفرماید:»إِن
ُلوَن«؛مومنانتنهاکسانیهستند َوِجلَتُقُلوبُُهمواذاُتلَیتَعلَیِهمآیاُتُهوزاَدتُهمایمانًاوعلیَربِِّهمَیَتَوکَّ
کههرگاهنامخداوندشود،دلهایشانترسانمیگرددوهنگامیکهآیاتآنبرآنهاخواندهمیشود،

ایمانشانفزونترمیگرددوتنهابرپروردگارشانتوکلدارند)انفال2(.

نتیجه
انسباقرآن،باآنچهکهازاحادیثوآیاتوروایاتبیانشد؛سعادتدنیاوآخرتهمهیانسانها

راتضمینمیکند.
انسیکهبهواسطهیآنانسانبهبرکاتیچون؛آرامش،خودسازیوتعالیمعنوی،تقویتحافظه،
مقاماتدنیویواخروینائلگردد.وبیانشدکهراهایجادانسباقرآنکارهاییازقبیل:حفظقرآن،
انسانیکهمیخواهددنیاوآخرت قرائتقرآن،تدبردرقرآن،نگهداریقرآندرخانهو...،است.هر

خویشراآبادکند،انسباقرآن،حاللمشکالتدراینبارهخواهدبود.
قرآن با انس باید باشیم، داشته فاضله مدینهای و برسیم واال اهداف این به بخواهیم اگر ما اما
رادرکشوروجامعهیخودبهوسیله؛گرفتنجلساتقرآنی،رسیدگیبهامورحافظانوتشویقآنها،

اختصاصبودجهایخاصبهاینطرح،تشکیلکالسهایقرآنیو...رواجدهیم.انشاءالل.
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2.آمدی،عبدالواحد،1389،غررالحکم،مؤسسهانتشارتیامامعصر)عج(،چ7.

3.ابنفارس،احمدبنفارس،1387،معجم مقايیس اللغه،موسسهچاپزیتون،چ1.

4.جوادیآملی،عبدالل،1378،تفسیر تسنیم،اسراء،چ1،ج1.

5.حقجو،محمدحسین،1370،حفظ و تقويت حافظه،انتشاراتفاطمةالزهرا)س(،چ2.

6.خامنهای،سیدعلی،1390، دغدغه های فرهنگی،موسسهصهبا،چ1.

7.رضاییاصفهانی،محمدرضا،1379، انس با قرآن کريم،انتشاراتشهیدمسلم،چ2.

8.علیبنابیطالب)ع(،اماماول،40ق، نهج البالغه،پیامقدس،چ3.

9.علیبنحسین)ع(،امامچهارم،38-94ق،صحیفه سجاديه،انتشاراتپیامعدالت،چ2.

10.قمی،ابیجعفرمحمدبنعلیبنالحسین،1366،ثواب االعمال،کتابخانهصدوق،چ2.

11.کلینی،محمدیعقوبابناسحاق،1348، اصول کافی،انتشاراتعملیهاسالمیه،چ1،ج1.

12.مکارمشیرازی،ناصر،1387،برگزيده تفسیر نمونه،دارالکتباالسالمیه،چ13،ج1.

13.مجلسی،محمدباقر،1304ه.ق، بحار النوار،موسسةالوفاء،چ1،ج1و2و76.

14.الهندی،علیالمتقیبنحسامالدین،1397ه.ق،کنزاالعمال،سکینةالتراثاالسالمی،چ1،ج9.





بیان برخی از ویژگی های امام زمان در صلوات ابو الحسن ضراب اصفهانی

بهنامبرمو*-یاسردالوند**

چکیده
و کتابها کنون تا و میباشد ویژهای و مهم جایگاه دارای آن اهمیت دلیل به معصومین ویژگیهای بررسی
مقالههایزیادیدرمورداینمبحثنگاشتهشدهاست.درموردامامعصربالخصوصنیزکتابهاومقالههافراوان
میباشد؛لکناستفادهازصلواتابوالحسنبهعنوانمنبعبهنظرمیرسدتاکنونبیسابقهاست.مادراینمقالهبااستفاده
ازصلواتابوالحسنضراباصفهانیبهبیانبرخیازویژگیهاامامزمانپرداختهایم.خالصهبعضیازاینویژگیها
بدینقراراست؛امامشاهداعمالتمامبندگاناستواختصاصبهشیعیاننداردزیرالفظعبادآمدهکهشاملدوستو
دشمنمیشود.بنابرایندرهرعصروزمانی،بایدکسیباشدکهشاهداعمالبندگانباشد.ازدیگرویژگیها،حّجتبودن
امامبربندگانمیباشدکههیچگاهزمینازحّجتخالینمیباشدودیگرویژگیایشان،هادیبودناست؛یعنیامام،مردم
راهدایتمینمایند،البتههدایتبهعدلوراهدرستنههدایتبهظلموگمراهی؛زیراامامدوگونهاست:امامعدلو
امامجورکههرکداممعیاریدارد.ویژگیدیگرامامایناستکهحکومتایشانگستردهترینحکومتجهانمیباشد.و
همهافرادوهمهادیان،زیرحکومتایشانخواهندبود.امام،احیاءکنندهیسنتهایتعطیلشدهمیباشدودراینامرتقیه

نمیکنند.حضرت،وارثپیامبرانمیباشدوویژگیهایآنانرادارامیباشند.

کلید واژه
امام زمان، ابوالحسن ضراب اصفهانی، هادی، شاهد، گسترده ترين حکومت، احیاءکننده سنت ها، حّجت خداوند. 

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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مقدمه
مسألهبررسیویژگیهایاهلبیتبهدلیلاینکهایشاندارایمقامعصمتمیباشندوبرای
هدایتورساندنبهمطلوبآمدهاندبسیارمهممیباشد.باتوجهبهاینکهمدتزیادیازعصرظهور
گذشته،چگونهوازچهراهیمیتوانبهاینویژگیهادستپیداکرد.بهترینراهایناستازمنابعیکه

اصیلودستنخوردهانداستفادهشودوازکسیصادرشدهکهآگاهبهاینویژگیهاباشد.
یکیازمهمترینراههادعاهاوروایاتصادرشدهازطرفمعصومینمیباشد؛زیراایشانآگاهترین

مردماننسبتبهویژگیخودودیگرمعصومینمیباشند.
هرکدامازمعصومیندارایویژگیهایممتازیهستندکهدرمیانمردم،ایشانراجداودارایمقام
ارجمندنمودهاست،اماامامعصر،بهدلیلاینکهبرپاکنندهحکومتگستردهوجهانیوبرکننده
ریشهظلموستممیباشند،دارایویژگیهایخاصیمیباشندکهدانستناینویژگیهابرایمردمدر

عصرغیبتبسیارمهماست.
بهدلیلاهمیتشناختاینویژگیها،کتابهاومقالههایزیادیدرموردامامزمان،کههرکدام
جنبههایمتفاوتیدارد،نوشتهشدهاست.برخیازبزرگانودانشمنداندین،برایبررسیشخصیتو
ویژگیهایامامعصرازروایاتودعاهااستفادهنمودهاند:مانندشرحزیارتآلیاسینویادعایندبه
وغیره؛امابهنظرمیرسدتاکنوناز»صلواتابوالحسنضراباصفهانی«استفادهنشدهاست.بنابراین

مقالهحاضرکاریجدیدونودرموردبررسیشخصیتامامزمانمیباشد.
باتوجهبهاینکهصلواتابوالحسنازطرفامامعصرصادرشدهاستومعتبرمیباشد،مادراین

مقالهبهبیانبرخیازویژگیامامزماندر»صلواتابوالحسنضراباصفهانی«میپردازیم.

امام؛ شاهد اعمال بندگان 
»شاهد«ازریشهیَشَهدبهمعنایگواهمیباشد.برخیمعتقدهستنددرشاهد،معنایحدوثنهفته
اگرتحمل است؛لکنشهیدمعنایثبوتدارد؛یعنیبهمحضتحملشهادت،شاهدصدقمیکند.

شهادتدردوزمانیابیشترباشد،شهیدصدقمیکند)عسگری،291/1:1431(.
َشاِهِدَکَعلَیِعَباِدَک«؛یکیازفرازهایصلواتابوالحسنضراباصفهانیایناستکهامامزمان«
به آمدهاستواختصاص اینکهلفظعباد،درمتنصلوات به باتوجه بندگانمیباشد. اعمال شاهد
مسلمانانوشیعیاندادهنشدهاست،معلوممیشودکهامامزمانشاهدوناظربرتمامبندگانمیباشد.
امیرالمؤمنیندرحدیثیمیفرمایند:»وینصبلهعمودمننورمناالرضالیالسماءیریفیه
تاآسمانکهتماماعمالعباددرآن اززمین نورنصبمیشود از اواستوانهای برای العباد«؛ اعمال
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منعکسمیشودوهمهیآنهاراخواهددید)یزدیحایری،27/2:1397(.
امامصادقدرتفسیرآیهیص105سورهتوبه»قلاعملوافسیریاللعملکمورسولهوالمومنون«
میفرمایند:»أي:االئمةواحداًبعدواحدیرونأعمالاالولیاءواألعداء«منظورهمهامامانپشتسرهم

استکههمهیاعمالدوستانودشمنانراخواهنددید)کلینی،471/1:1389(.
درتفسیرعیاشیذیلآیهایکهدرباالذکرشدآمدهاستکهازامامصادقدرمورداینآیهسوال

شد.امامفرمودند:منظورازمؤمنوناماممعصوممیباشد)فیضکاشانی،371/2:1399(.
درتفسیرآیهی41نساء»فکیفإذاجئنامنکلأمهشهیدا«آمدهاست:»اگرهؤالءاشارهبهمسلمانان
باشد،همانطورکهدرتفسیرمجمعالبیانآمدهاست،هرپیامبریمادامیکهدرمیانامتخویشمیباشد،
شاهدوناظربراعمالآنهامیباشدوبعدازاواوصیاءوجانشینانمعصومششاهدوناظراعمالخواهند

بود؛البتهوجوهدیگرینیزوجوددارد)مکارمشیرازی،392/3:1373(.«
همچنیندرذیلآیهیشریفه143سورهبقره»لتکونواشهداءعلیالناس«آمدهاستکهمرادازاین
آیه،شهادتبراعمالمردماست.قرآنکریمعدهایراحاضروعدهایراشاهدبراعمالانسانهامعرفی
میکند.اینگروه،اعمالجامعهبشریرادردنیاکهظرفتحملشهادتاست،میبینندودرقیامتکه
ظرفادایشهادتاست،بازگومیکنند.نکتهایکهدرخورتوجهاستایناستکهشهادت،زمانیمورد
پذیرشواقعمیشودکهشاهد،درزمانحادثهحضورداشتهباشدوآنرادیدهباشدتابتوانددرمحکمه
شهادتبدهد؛زیراشهادتیابایدازرویحسباشدیاقریببهحسباشد،البتهدرافرادجامعهمیگذرد،

میبینندوروزقیامت،براعمالانسانهاشهادتمیدهند)جوادیآملی333/7:1388(.
ازمطالبگذشتهروشنمیگرددکهخداوند،گواهانیراازانسانهاانتخابنمودهاستکهشاهدبر
اعمالبندگانباشندوبرایاینبرگزیدگانویژگیهایقراردادهاست:1-اینگواهانبایددرمراتبعالی
علمکههمانعلمحضورینسبتبهتماماعمالورفتارانساناست،باشند؛2-بایدازخلوصوپاکیفوق
العادهایبرخوردارباشندتاآیینهانعکاساعمالباشند؛زیراشهادتاعمالحسینیست،بلکهعلمیحضوری
وشهودیاست؛چونحسفقطمیتواندشاهدبرظاهراعمالانسانهادرزمانومکانخاصباشدواز
اشرافبرگذشتهوحالوآیندهوبلکهباالتربرحقیقتاعمالکههماننیتباشدعاجزمیباشد،درحالی
کهمحاسبهاعمالدرقیامتبراساسباطنوحقیقتاعمالصورتمیگیرد)تحریری،279/2:1384(.

بنابراینازمجموعهآیاتواحادیثقبلمشخصمیگرددکهاینشهداءعدهایانتخابشدهبر
اینامتمیباشندکهواسطهیبینرسولخداوسایرافرادهستند؛زیراکهرسولخدا،شاهدبراعمال
همگانمیباشد،حتیامتهایپیشینیاخودپیامبران،البتهبنابراختالفیکهدرمرجعضمیرهؤالء
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وجودداشتپساینشاهدانعالوهبراینکهمعارفدینراازپیامبرگرفتهوتبلیغمیکنند،بریکایک
افراداینامتنیزشاهدمیباشند)تحریری،281/2:1384(.

نتیجهاینکهدرهرعصروزمانی،بایدشخصیباشدکهشاهدبراعمالبندگانباشدواینشخص
بایدخصوصیاتممتازیداشتهباشد،ازجمله؛علموعصمتکهدرحالحاضرحضرتحجتدارای
اینمقاممیباشندوشاهدوناظربراعمالانسانهامیباشند.بههمیندلیلدرصلواتابوالحسنضراب
ازامامزمانبهعنوانشاهدوناظربرعبادیادمیشودوبرایشاندرودوصلواتمیفرستدوباتوجه
بهاینکهلفظعبادآمده،معلوممیگرددامام،برتمامانسانهاشاهدمیباشدواعمالهمهرازیرنظر
دارد،خواهاینشخصشیعهباشدخواهغیرشیعهوغیرمسلمانباشدومؤیدبراین،سخندیگریهست
کهامامعلی رابهعنوانعیناللواذناللمعرفیمیکند)قمی،601/1:1389(.کهالبتهمعلوماست

کهامامزمانجانشینحضرتامیرمیباشدوهمهیمناصبرادارامیباشند.

امام زمان، حّجت پروردگار
»حجتکعلیخلقک«؛یکیدیگرازپیامهایکهدرصلواتابوالحسنضراباصفهانیدرموردامام
زمانآمدهاست،حّجتبودنآنحضرتازطرفپروردگارجهانیانمیباشد.حّجتازجهتلغوی
یعنی:»مایقصدبهفیتمامالبحثواثباتالدعویواإلتیانللغلبةعلیالطرف«؛حجت،آنچیزی
استکهدرمقامبحثواثباتدعویآوردهمیشودتابرطرفمقابلغلبهپیداکنیم)مصطفوی،1360:

189/2(.همچنینحّجتبهمعنایداللتآشکارنیزآمدهاست)راغباصفهانی،133/1:1428(.
لفظحجتدردعایتوسلوهمچنیندرآیهی165سورهنساء»رساًلمبشرینومنذرین...حّجةبعد
الّرسل«آمدهاستکهدرتفسیراینآیهآمدهاست؛حّجتمردمایناستکهاگررسولفرستادهنشود

مردممیگویندچراپیامبربرایمانیامدتاازاوتبعیتکنیم؟!)فیضکاشانی،269/1:1410(.
درهمینصلوات،وقتیانساندقیقمیشود،ترتیبصلواتبرآنحضرت،براساسیکترتیب
منطقیچیدهشدهاست.ازاینجهتکهمیفرماید:»وصّلعلیالخلفالهادیالمهدیامامالمؤمنینو
وارثالمرسلینوحّجةرّبالعالمین«؛یعنیوقتیجانشینیآنحضرتواماموهادیومهدّیبودن
آنحضرتاثباتشد،وراثتایشانازپیامبراناثباتمیشود،سپسحّجتبودناماماثباتمیشود.
درنتیجهمیتوانبهاینآیه165سورهنساء»رساًلمبشرینومنذرینلئالیکونللّناسعلیاللحّجة
اانجامشدن با ازبشیرونذیربودناست؛یعنی امامبعد الّرسل«تمسکجستکهحّجتبودن بعد
آیهگفتهشدهاست:»علماء این مراحلقبلی،دیگرمردمحّجتیبرخداوندنخواهندداشت.درتفسیر
اسالممیگویندهیچگاهعقاببدونبیاندرستنمیباشد.همانگونهکهبنابرقوانینوضعیه،اگردر
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موردچیزینّصنباشد،عقوبتصحیحنیستودلیلبراینامر،عدالتخداوندوبداهتعقلیمیباشد.
همچنیناگرکسیبهنّصوبیانجهلداشتهباشدوقدرتآگاهیبرآنداشتهباشدواینکارراانجام

ندهدعذراوپذیرفتهنمیباشد)مغنیه،بیتا:132/1(«.
درتفسیرنورآمدهاست:»فلسفهبعثتپیامبراناتمامحّجتخدابرمردماستتانگویندرهبرو
راهنمانداشتیمونمیدانستیم.انبیاءازنظرصفاتشخصیوجسمیوسوابقزندگیوموقعیتاجتماعی،
سیاسیوخانوادگیونیزازجهتداشتنمعجزه،بیانصریحوبرخورداریازامدادهایغیبیبایددر
مرحلهایباشندکهکسینتواندبهانهایبرآنانبگیرد؛چونخداوندعزیزوحکیماست،پسهیچکس

براوحّجتیندارد)قرائتی،438/2:1379(«.
امیرالمؤمنین درحدیثیمیفرمایند:»اللّهمإنّکالتخلیارضکعنحّجةلکعلیخلقک«؛خدایا
هماناتوزمینتراازحّجتتبرخلقتخالینمیگذاری)کلینی،224/1:1390(.درحدیثدیگریازامام
صادقمیخوانیمکهراویمیگوید؛ازامامپرسیدمآیازمینبدونحّجتباقیمیماند،امامفرمودند:»لو
بقیتاألرضبغیراماٍملساخت«؛یعنیاگرزمینبدونامامباشدهرآیینهفروخواهدریخت)همان439(.
درشرحزیارتجامعهکبیرهآمدهاست:»اینرکنمهمدردستگاهآفرینشکهانبیاءعهدهدارآن
بودهاندباامامتائّمةتداومپیدامیکند،چنانکهخداوندبعداز23سالکهازدعوتپیامبرمیگذشت،در
روزعیدغدیرامیرالمؤمنینرابهعنوانحّجتخودمعرفینمودوفرمودند:»الیوماکملتلکمدینکم

واتممتعلیکمنعمتیورضیتلکماإلسالمدینٌا«)تحریری،226/2:1384(.

امام زمان، هادی خلق 
»ائمهالهدی«؛درمتنصلواتابوالحسن،اینتعبیرأئمةالهدی،میباشد:»أئمهجمعاماممیباشد
کهامامازمادهیأممگرفتهشده؛یعنیهرچیزکهموردقصدوتوجهباشدأممنامیدهمیشود)مصطفوی،
200/1:1360(؛لذاهرکسکهمورداقتداباشدودرکارهاجلوانداختهشودامامنامیدهمیشود)الفراهیدی،
4:1410/بحثهاء(.هدیوهدایتدرمقابلضاللوضاللتاستوبهمعنایبیانراهرشدوداللت
وراهنماییکردنیکچیزیاست)مصطفوی،200/1:1360(.بنابراینامامهمبرامامعدلوهمبر

امامظلماطالقمیشود.
امامظلم«. امامعدلو امامصادقدرحدیثیمیفرمایند:»امامدرکتابخدابردوقسماست:
خدادرقرآنمیفرمایند:وجعلناهمأئمةیهدونبأمرنا»انبیاء73«؛یعنیدرمیانآنانامامانیقراردادیم
کهبهامرماهدایتمیکنندوامروحکمخداوندرابرامرخودمقدممیدارندودرمقابلمیفرمایند:
امرخداوندمیکنند بر امروحکمخودرامقدم النار»قصص41«؛یعنی الی أئمةیدعون »وجعلناهم



46

ستان 139۵
شماره نهم / تاب

سال پنجم / 
سخن جامعه / 

)مجلسی،156/24:1403(.
معیارعادلیاجائربودنامام،حکمراندنبراساسکتابخدایامطابقباهواینفسوتمایالت

حیوانیوشیطانیاست)جوادیآملی،333/1:1389(.
همانطوریکهگفتهشدواژه»امام«مطلقاستوبرهریکازپیشوایانظلموعدلاطالقمیشود.
بههمینخاطردرمتنصلواتواژه»هدی«رامیآورد.هدایت،گاهیبهمعناینشاندادنراهاست،
»هدیللناس«بقره185وگاهیبهمعنایایصالورساندنبهمطلوبومقصوداستعمالمیشود؛
یهدیالّللنورهمنیشاءنور35.هدایت،بهمعناینشاندادنراهاختصاصبهمومنندارد.خداوندنیز
پیامبرانرابرایراهنماییتمامانسانهافرستادهاست؛اماهدایتبهمعنایایصالبهمطلوب،اختصاص

بهعدهخاصیدارد)همان331(.

امام، حاکم گسترده ترين حکومت جهانی
»واَجِرحکمهَعلَیکِلحکمواَِذَلبِسلطلنهِکَلسلطان«؛ازدیگرفرازهایکهدرصلواتابوالحسن
امامزمانمیباشد. برداشتمیباشد،گستردگیحکومت قابل و آنمیرسیم به اصفهانی ضراب
حکومتایشانتمامزمینراازشرقتاغرببّروبحررادربرمیگیردوجاینماندکهحکمآنحضرت

جاریوامرایشاننافذنباشد)محدثنوری،185/1:1378(.
 مهدی حضرت حکومت که این به دارد اشاره که دارد وجود فراوانی روایات زمینه این در
گستردهترینحکومتتاریخبشریتمیباشدوازنظروسعتمکانیتمامزمینرادربرمیگیرد؛زیرا
گستردهترینحکومتمتعلقبه»ذوالقرنین«بودهاست،درحالیکهروایاتیداریمکهاشارهمیکند
حکومتامامعصروسیعترازحکومتذوالقرنینمیباشد.روایاتدیگرینیزوجودداردکهدرحد

امکانآوردهخواهدشد.همچنینآیههایینیزوجودداردکهتفسیرآنهاآوردهخواهدشد.
درذیلآیه»ولهمنفیالسمواتواألرضطوعاًوکرهاً«)آلعمران83(هرگاهقائمماخروجکند
نمیماندزمینیمگرآنکهنداکننددرآنشهادتالإلهإالاااللومحّمدرسولالل)عیاشی،182/1:1350(.
همچنیندرروایتیازامامکاظمپیرامونآیهیفوقسوالمیشود،اماممیفرمایند:»انزلتفی
القائماذاخرجبالیهودوالنصاریوالصابئینوالزنادقةوأهلالودةوالکفارفیشرقاالرضوغربها،فعرض
علیهماإلسالمفمنأسلمطوعًاأمرهبالصلوةوالزکوةومایؤمربهالمسلمویجبللعلیهومنلمیسلم
ضربعنقهحتیالیبقیفیالمشارقوالمغاربأحدإالوّحداللقلتله:جعلتفداک:إّنالخلقاکثر
منذلک:فقالاّناللاذاارادامراًقلّلالکثیروکّثرالقلیل«؛اینآیهدرحققائمنازلشدهاست؛چون
یهودونصاریوصابئینوزنادقهوکفارازشرقوغربزمینبیرونآوردواسالمرابرایشانعرضه
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کندپسهرکسبهاسالمرغبتپیداکرد.اورابهنمازوزکاةامرمیفرمایندوآنچهکهمسلمانرابهآن
امرمینمایندوواجباست،برایخداوندمیباشدوهرکساسالمنیاورد،گردنشرامیزنندتادرمشرق
ومغرباحدیجزموحدباقینماند،راویمیگوید:گفتم:فدایتشومخلقبیشترازاینهااست؟امام
فرمود:خدایتعالیچوناردهکند،امرزیادراکموامرکمیرازیادمیکند)حرعاملی،96/7:1357(.

درحدیثدیگریذیلاینآیهآمدهاست:»عنعبایهاألسریأنّهسمعامیرالمونین یقول:»وله
اسلممنفی...أکانذلکبعدقلت:نعمیاامیرالمؤنین!قالکاّلوالذینفسیبیدیحتیدخلالمرأة
بمنعذبآمینالیخافحّیةوالعقربًافماسویذلک«؛حضرتبعدازقرائتآیهمیفرمایند:آیامفاد
آیهواقعشده؟!عبایهمیگوید:بلهیاامیرالمؤمنین،حضرتمیفرماید؛هرگز؟قسمبهکسیکهجانمدر
دستاوست،وقتیواقعمیشودکهزن،احساسخطروعذابازهیچکسنکندوبرهرفردیواردشود،

احساسآرامشمیکندوازهیچگزندهحیوانیوانسانینمیترسد)عیاشی،183/1:1350(.
این استکه زمانظهورامامعصر به ناظر مفاداینحدیثظاهراٌ اللجوادیمیفرماید: آیت
تسلیم،سالمتوامنیتعمومیرابهوجودمیآوردبهگونهایکهحتیبرایزناننیز،امنیتکاملفراهم

میشودوازهیچکسوهیچچیزنمیهراسند)جوادیآملی،714/14:1389(.
همچنیندرروایتیدرمنابعاهلسنتآمدهاست:»ویهلکاللفیزمانهالمللکلهاأاّلاالسالم«؛

خداونددرآنزماناوهردینیجزاسالمرانابودخواهدکرد)سجستانی،423/2:1410(.
درحدیثیدیگردرموردوسعتحکومتامامعصراینگونهآمدهاست؛پیامبرصلیاللعلیهو
آلهفرمودند:خداوندمیفرمایند:»ألظهرّنبهمدینیوألعلیّنبهمکلمتیوألطهرّناألرضبآخرهممن
أعالنیوألملکّنهممشارقاألرضومغاربهاحتییعلندعوتیویجمعالخلقعلیتوحیدی«؛بهوسیلهی
آنان)امامانمعصوم(،دینمراغلبهخواهمبخشیدوکلمهامراباالخواهمبردوزمینرابهوسیلهی
آخرینآنها)اماممهدی(ازدشمنانمپاکخواهمساختوآنهاراصاحبشرقوغربزمینخواهمکرد
تاآنکهدعوتمنآشکارگرددوهمهمردمبهیگانگیمناعترافنمایند)صدوق،1382نقل:277(.
صدوق،ازمحمدابنمسلمثقفینقلکردهاستازامامباقرشنیدهامکهمیفرمود:»قائممنا...
یبلغسلطانهالمشرقوالمغرب،ویظهراللعّزوجّلبهدینهعلیالدینکلهولوکرهالمشرکون.الیبقی
فیاالرضخرابإاّلعمر«؛قائمازمااهلبیتاست،قدرتاوبهشرقوغربجهانخواهدرسیدو
خداوند،دینخودرابهمدداوبرهمهیدینهاغلبهخواهدبخشید،هرچنداینکار،مشرکانراناخوش

آید.خرابهایدرزمیننمیماند،جزآنکهآبادشود)همان278(.
لوکره و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی رسله أرسل الذی »هو آیهی تفسیر در
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المشرکون)33توبه(«آمدهاستکهآیهیفوقکهعینٌاباهمینالفاظدرسورهیصفوبااندکیتفاوت
درسورهفتحتکرارشده،خبرازواقعهیمهمیمیدهدکهاهمیتشموجباینتکرارشده،خبرازجهانی
شدناسالموعالمگیرشدنایندینمیدهدگرچهبعضیازمفسرانپیروزیموردبحثآیهرامحدود
بهمنطقهکوچککهدرعصرپیامبرصلیاللعلیهوآلهبودهگرفتهاند؛ولیباتوجهبهاینکههیچقید
وشرطینداردومطلقاست،دلیلینداردکهآنرامحدودکنیم.مفهومآیه،پیروزیهمهجانبهاسالم
برهمهادیانجهاناستومعنایاینسخنآناستکهسرانجام،اسالمهمهیکرهزمینرافراخواهد
دهندهی نشان جهان، حاضردر درحال اسالم پیشرفت سرعت گشت. خواهد پیروز همه بر و گرفت
صادقبودناینآیهمیباشد؛لکنطبقروایاتکهآمدهاستتکمیلشدناینبرنامههنگامیخواهد
بودکهمهدیظهورنماید.طبرسیدرمجمعالبیانازامامباقردرتفسیراینآیه،اینچنیننقل
میکند»وعدهایکهدراینآیهآمدهاستبههنگامظهورمهدیازآلمحمدصورتمیپذیرد.درآن
روزهیچکسدررویزمیننخواهدبود،مگراینکهاقراربهحقانیتمحمدصلیاللعلیهوآلهمیکند

)مکارمشیرازی،373/7:1357(«.
بنابراینباتوجهبهآیاتوتفاسیریکهدرموردآنهاآمدهوباتوجهبهاحادیثیکهذکرشدمعلوم
میشودکهحکومتامامعصر،وسیعترینوگستردهترینحکومتتاریخمیباشدوحتیدربعضی
ازاحادیثاشارهشدهاستکهحکومتامامعصرازحکومتذوالقرنینوسلیماننیزگستردهترو

فراگیرتراست.
درمتنصلواتابوالحسنضراب،اینگونهآمدهاست»وأجرحکمهعلیکّلحکموأذّلبسلطانهکل
سلطان«کهاینگونهبرداشتمیشودکهباسلطنتامامسلطنتدیگرسالطینذلیلشودوازبینبرود
وایننشاندهندهاینموضوعاستکهتاحکومتقدرتمندترینباشد،دیگرانمحکوماونمیشوندو
زمانیکههمهیسالطینذیلسلطنتامامشدند،پسایننشاندهندهیایناستکهسلطانیجزاو
نمیباشد.واوحاکمکلزمینمیباشداینهمانچیزیاستکهباتوجهبهآیههاوتفاسیرآنهاواحادیث،

بطورواضحمشخصگردید.

امام عصر، احیاء کننده سنت های خداوند
»وصلعلیولیکالمحییسنتک«؛یکیدیگرازویژگیهایکهبرایامامعصرازمتنصلوات
ابوالحسنضراباصفهانیمیتوانبرداشتکرد،ایناستکهایشاناحیاءکنندهسنتخداوندمیباشد؛
زیرادرمتنصلواتآمده:المحییسنتک.لفظاحیاءکهآمدهبدینمعنیمیباشدکهسنتهاوجودداشته
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است؛امابهدالیلیترکشدهاست،وامام،اینسنتهارازندهمینمایند.
برخیازاینسنتهاعبارتاستازکشتنشرابخور،خرابنمودنمنارهمساجد،اعدامدروغگو،تحریم
سودگرفتنازمؤمندرمعامالت،برداشتنسقفمساجدو...درصورتیکهاینروایاتثابتشود،بایدبه
چندنکتهتوجهکرد:1-برخیاحکام،هرچندازسویخداپیریزیشدهاست؛ولیشرایطاعالموجاری
شدنآندرزمانظهورمیباشد؛2-باگذشتزمانتحریفودگرگونیهاییدراحکامالهیپدیدآمدهاست
وحضرتمهدی،آنهاراتصحیحمیکند3؛-فقهادراستنباطاحکامشرعیازیکسریقواعدواصول
بهرهمیبرندکهگاهیحکمیراکهاثباتکردهاندمطابقتباواقعندارد؛4-برخیاحکام،درشرایطخاص

واضطراریبرایتقیهصادرشدهاستکهباآمدنامام،تقیهبرداشتهمیشود)طبسی،193/1:1385(.
امامصادقمیفرمایند:»وقتیقائمماقیامکند،تقیهازبینمیرودوحضرتشمشیرراازنیام
بیرونمیکشدوازمردمجزشمشیرنمیگیردوبهآنانجزشمشیرنمیدهد)حرعاملی،564/3:1357(«.

نتیجه
»صلواتابوالحسنضّراباصفهانی«کهبخشیازآنازجهتلغوی،تفسیری،شرحزیاراتدیگرو
روایاتموردتحقیققرارگرفت؛فهمیدهشدکهامامشاهدعلیعبادکاستیعنیشاهداعمالتمامبندگان
استنهمختّصبهگروهخاّصی؛زیرابهصورتمطلقبیانشدهوهیچقیدیدرآننیستوازآیهی105
سورهتوبهازتفسیرعّیاشیاستفادهشدکهمنظورازمؤمنوناماممعصوممیباشدواینکهکسیمیتواند
شاهدبراعمالبندگانباشدکهخصوصّیاتممتازیمثلعلموعصمتداشتهباشدکهدرحالحاضر
حضرتحّجتاینمقامراداراهستند.خصوصّیتدیگریکهدراینصلواتآمدهایناستکهامامزمان
حّجتپروردگارهستند؛وازروایتیاستفادهشدکهاگرزمینبدونحّجتباشدهرآیینهفروخواهدریخت.
صفتبعدیامامزمانهادیخلقبودنبودنایشاناست،وهدایتبهمعناینشاندادنراهاست
کهاختصاصبهعّدهخاّصیندارد؛صفتسومیکهبرایایشانذکرشدهایناستکهحکومتامامزمان
گستردهترینحکومتجهانخواهدبودودرشرقوغرب،بّروبحرامرایشاننافذخواهدبودوحکومت
ایشانوسیعترازحکومتذوالقرنینخواهدبود؛ودرآخراینکهامام،احیاکنندهیسّنتهایخداوندخواهد

بودچونسّنتهابودهاستولیبنابهدالیلیترکشدهاست.
ازآنجاییکهواجباستکهامامخودرابشناسیمتابهمرگجاهلّیتنمیریم،استفادهوبهرهمندی
ازادعیهیسفارششدهحائزاهمیتاستودراینزمینهپیشنهادمیشودکهبهزیارتهاودعاهایمربوط
بهامامزمانرجوعشودکههرکدامازآنهایکافقتازهایرابرایانسانبازمیکند.باتوّجهبهاینکه
آنزیارتکمترموردتوجهقرارگرفتهباشدمانند:همینصلواتوهماینکهآنزیارتوصلواتودعاهای
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 مربوطهبارجوعبهآیاتقرآنهمراهتفسیرآنهاوروایاتائمهمعصومینموردتحقیققراربگیرد.

کتابنامه
1-قرآن کريم.

2-قمی،شیخعباس،)1389(، مفاتیح الجنان،قم،دانش،چ16،ج.1.

3-عسگری،ابیالهالل،)1431(، فروق الغويه،قم،نشراسالمی،چ5،ج.1.

4-یزدیحایری،علی،)1397.ه-ق(، الزام النا صب،قم،حقالمبین،چ1،ج2.

5-کلینی،محمد،)1390(، اصول الکافی،صادقحسنزاده،قم،قائمآلمحمد،چ5،ج4و1.

6-ابنسعودعیاش،محمد،)1350(، تفسیر عیاشی،تهران،علمیهاسالمیه،چ2،ج1.

7-فیضکاشانی،محسن،)1399ه-ق(،تفسیر صافی،بیروت،اعلمیللمطبوعات،چ2.

8-مکارمشیرازی،ناصر،)1373(، تفسیر نمونه،تهران،دارالکتاباسالمیه،چ7.

9-جوادیآملی،عبدالل،)1388(،تفسیر تسنیم،قم،اسراء،چ2،ج1.

10-تحریری،محمدباقر،)1384(،جلوه های الهوتی،قم،دارالمعارف،چ1،ج1و2.

11-مصطفوی،حسن،)1360(، التحقیق، تهران،کاویان،چ2،ج1و2و11.

12-الراغباصفهانی،حسینبنمحمد،)1428(، مفردات،بیروت،داراحیاءتراثالعربی،چ2،ج1.

13-قرائتی،محسن،)1379(،تفسیر نور،قم،سلمانفارسی،چ1،ج2.

14-مجلسی،محمدباقر،)1403ه-ق(،بحار االنوار،بیروت،الوفاء،چ2،ج24.

15-جوادیآملی،عبدالل،)1389(،ادب فنای مقربان،قم،اسراء،چ1،ج3.

16-محدثنوری،میرزاحسین،)1387(،بهشت دنیايی و جامعه مدنی،قم،گلیاس،چ1،ج1.

17-حرعاملی،محمدبنحسین،)1357(،اثبات الهداة،تهران،دارالکتاباسالمیه،چ1،ج3و7.

18-صدر،سیدمحمد،)1387(،تاريخ پس از ظهور،حسنسجادیپور،تهران،موعودعصر،چ2،ج1.

19-طبسی،نجمالدین،)1385(،نشانه های از دولت موعود،قم،بوستانکتاب،چ1،ج1.

20-مغنیه،محمدجواد،بیتا،تفسیر مبین،قمبنیادبعثت،چ1.
21-فیضکاشانی،محمدبنمرتضی،)1410(،تفسیر معین،قم،کتابخانهآیةاللمرعشی،چ1،ج1.

22-فراهیدی،خلیلبناحمد،)1410(،کتاب العین،قم،هجرت،چ2،ج4.

23-حسینیشیرازی،سیدمحمد،)1423(، تبین القرآن،بیروت،دارالعلوم،چ1،ج1.

24-عروسیحویزی،عبدعلیبنجمعه،)1415(،تفسیر تور الثقلین،قم،اسماعلیان،چ1.

26-سجستانی،ابناشعث،)1410(، سنن ابی داود،بینا،چ1،ج2.

27-الصفار،محمدبنالحسن،)1404(، بصائر الدرجات،قم،مکتبهآیتاللمرعشی،ج1.



سبک زندگی در سیره امام هادی

نیماعبداللهی*-علیرضامحّمدی**

چکیده
بیشکدردورانمعاصریکیازمواردیکهازجوامعغربیبهجوامعاسالمیراهیافتهاست،انحطاطاخالقیو

رفتاریدربسترهایمختلفزندگیاست.اینانحطاطشاملمواردیازقبیل:مصرفگراییواسراف،بیاهمیتیبهمسئله

کاروتولید،خانوادهیناسالم،زمینةتربیتیغلطبرایفرزندانونیزرفتارهاینامناسبدرمسائلدیگرمیباشدوازطرفی

بنابررهنمودهایمقاممعظمرهبریمبنیبراتخاذسبکزندگیدرستواتخاذالگوهایمناسبدرعرصههایاخالقیو

فرهنگی،اینمقالهبرآناستبهتبعیتازاینرهنمودها،مختصراًمواردیازالگوهایصحیحاخالقیورفتاریرابانگاه

بهسیرهیامامهادیتقدیمنمایدوبهطورخالصهگفتهمیشودکهامامهادیدرزمینهعبادتوبندگیمصداق

کاملآنهستندوهمچنینایشاندرمسائلسادهزیستیوبیآالیشبودنورفعکردننیازاطرافیان،بیمثالمیباشد.

رفتارایشاندرهمهزمینههااعمازمسائلعلمی،فرهنگی،رفتاری،تربیتیواشتغالدرجامعهچهدرسطحشخصیوفردی

وچهدرعرصهاجتماعی،الگویکاملوبینقصوحجتیبرانسانها،خصوصامامسلمانانمیباشدکهحاصلآنبرنامه

کاملوسبکوروشزندگیبهنحوعالیاستکهبابکارگیریوپیادهکردنآنروشدرستزندگیکردنحاصلمیشود.

کلیدواژه
سبک زندگی، امام هادی، عبادت، فرهنگ، سیره عملی، الگوی صحیح

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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مقدمه
باتوجهبهعصرحاضر،اینمقالهجهتاصالحامورجامعهبراساسمبانیدینمبیناسالموباتوجه
بههدایتگریهایداهیانهمقاممعظمرهبریبهبسطهمهجانبهیسبکزندگیبهطریقاسالمی
درتمامابعادزندگی،چهدرسطحاندیشهوتفکروچهدرسطحرفتارونمودهایعینیبهواکامیرفتار

واندیشههایامامهادیکهبرخاستهازشیوهومنشزندگیحضرتمیباشد؛پرداختهاست.
درهمینجاشایانذکراستبگوییمسبکزندگیکهماازآنبحثخواهیمکرد،درمعنایکهامروزه
استعمالمیشود،مفهومیمدرنوجدیداستکهحتیاینمفهومتاسهچهاردههیپیشازاین،مطرح
نبودهاست.اینمفهومنیزمانندمفاهیممدرندیگردرذیلگفتمانتجدد،قابلیتطرحوعرضهمیباشد

ودردورههایماقبلمدرن،چندانبدیننحوکهامروزمطرحشدهاست،طرحنشدهبود.
مقاالتموجودپیراموناینموضوعکمنمیباشد،درفاصلهسالهای1992تا2011)سبکزندگی(
درتارنمایعلمی»pubmed ,ISI ,wos«موردجستجوقرارگرفتوتمامیمقاالتبدستآمده
»pubmed«گردآوریگردید.ازمیان1228مقالهگردآوریشدهدرموضوعسبکزندگیازتارنمای
378مقالهگردآمدهازتارنمای»ISI«بیشترینمقاالتمربوطبهسال2010بودهاست.درکشورهای
جنوبغربیآسیاایرانوترکیهبیشترینتعدادمقاالتراداشتهانددردوسالآخرپژوهشدراینزمینه
تابهامروز،سبکزندگیاسالمی،نسبتبهسبکزندگیمسیحیتوجهبیشتریرابهخودجلبکرده

است.
اگرمادراینجاسبکزندگیامامهادیرابیانمیکنیمبهجهتآناستکههمبهمرادمان)که
بیانسبکزندگیدرست،ازالگویدرستاست(،برسیموهماینکهباگوشهایاززندگیامامهادی

آشناشویم.
از دوری زیستی، ساده عبودیت، شامل هادی امام زندگی روش اهمیت اینکه، دیگر مسئلهی
همنشینبد،ارتفاعمشکلدیگران،توجهبهکسبوکارو...میباشدکههریکدارایاهمیتخاصی
هستندکهباتوجهبهآنهاانساندرمسیراصلیقرارگرفتهوبههدفاصلیزندگیکهبندگیخداست
وسعادتانسانرابهدنبالدارد،میرسدواینرامیدانیمکهاینراهجزدرپیرویازراهاهلبیتو

پیامبرخداحاصلنمیشود.

تعريف سبک زندگی
سبکزندگي)Life Style(نظاموارهوسیستمخاصزندگیاستکهبهیکفرد،خانوادهیاجامعه
باهویتخاصاختصاصدارد.ایننظاموارههندسةکليرفتاربیرونيوجوارحياستوافراد،خانوادهها
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وجوامعراازهممتمایزميسازد.سبکزندگيراميتوانمجموعهايکموبیشجامعومنسجماز
عملکردهايروزمرهیکفرددانستکهنهفقطنیازهايجارياورابرآوردهميسازد،بلکهروایتخاصي
راکهويبرايهویتشخصيخویشبرميگزیند،دربرابردیگرانمجّسمميسازد.سبکزندگيکاماًل
قابلمشاهدهیاقابلاستنتاجازمشاهدهاست.اگربخواهیمرابطهسبکزندگيراباآداببیانکنیم،
بایدبگوییمهیئتترکیبيآداب؛یعنيرفتارهايسادهوجلوههايظاهريماوقتيبهصورتیکپارچهدر
نظرگرفتهميشودسبکزندگيمارارقمميزند.مصرف،معاشرت،لباسپوشیدن،حرفزدن،تفریح،
اوقاتفراغت،آرایشظاهري،طرزخوراک،معماريشهروبازارومنازل،دکوراسیونمنزلوامثالآن،
دریکبستهکاملازسبکزندگيماقراردارند.اینجلوههايرفتاريظهورخارجيشخصیتمادر
محیطزندگيونشانيازعقاید،باورها،ارزشهاوعالقههايمااستوترکیبآنهاترکیبشخصیت

فرديواجتماعيمارامينمایاند.
سبکزندگیشاملنظامارتباطی،نظاممعیشتی،تفریحوشیوههایگذراناوقاتفراغت،الگوي
خریدومصرف،توجهبهمد،جلوههايعینيشأنومنزلت،استفادهازمحصوالتتکنولوژیک،نحوةی
استفادهازصنایعفرهنگي،نقاطتمرکزعالقهمنديدرفرهنگماننددین،خانواده،میهن،هنر،ورزشو
امثالآنميشود.فهرسترفتارها،نوعچینشآنها،نحوةتخصیصوقت،ضریبهاوتأکیدهاازجمله
اشراف، و ثروتمندان زندگي زندگيدخیلاند.مثاًلسبک متغیرهایيهستندکهدرشکلگیريسبک
سبکزندگینظامیهاوکشاورزها،سبکزندگیآمریکایی،چینی،ایرانی،سبکزندگیدینداراناز
لحاظاینمتغیرها،متفاوتاست.ثروتمندانواشراف،سبکزندگينظاميهاوکشاورزها،سبکزندگي
آمریکایي،چیني،ایراني،سبکزندگيدیندارانیاحزباللهيهاازلحاظاینمتغیرهامتفاوتاست.

سبکزندگي،شکلمدرنگروهبنديهاياجتماعيومنبعهویتانساناستومانندطبقهیاقومیت
بهانسان،معنيیاحّسهویتميدهد؛مثاًلبرايفردمهماستکهمانندفالنشخصیتزندگيکند،

دیوارخانهاشرافالنرنگکند،یاتفریحخاصيداشتهباشد.

ويژگي هاي سبک زندگي
سبکزندگیشاملویژگیهاییاستکهمابااینویژگیهامیتوانیمبهکمکآنمصادیقسبک

زندگیرابیابیمومفهومآنرابیشتردرککنیم؛
1-سبکزندگي،ترکیبيازصورت)سبک(ومعنا)زندگي(است.رفتاريبرآمدهازباورهاوپسندها
ومبتنيبردیدگاهيمصرحوآگاهانهیاغیرمصرحونیمهخودآگاهدرفلسفةحیاتاست.اینکهشخص
زندگيخاصيراآرزوميکندویازندگيخاصيرابهمسخرهزندگيميگیردوبهشدتنقدميکند،
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ميگوید»خوشبهحالفالنی«یعنيایننشاندهندةنظامارزشياواستودرانتخابسبکزندگي
بسیارتأثیرگذاراست.سبکزندگيرانميتوانازباورهاوارزشهابریدهدانست.ظواهرزندگيحاصل

آنباورهاوپسندهااست.
2-مجموعةعناصرزندگيوقتيبهسبکزندگيتبدیلميشوندکهبهحدنصابانسجاموهمبستگی
رسیدهوهمخوانيوتناسبداشتهباشند.مجموعهايدرهمازچندیننوعمنطقومدل،سبکزندگي
نیست.مثاًلنظامارتباطيبایدبانظاممعیشتي،نظاماعتقادي،نظامفرهنگيونظاممصرفتناسبداشته
باشد.اینتناسببایدمقداريپایداربماند.انسجامموقتيکهتحتتأثیرجّواجتماعيخیليزودازبین
رودسبکزندگيراپدیدنميآورد.مثاًلنوجوانيکههنوزشاکلةهویتفکري،فرهنگي،اجتماعياش

کاملنشدهوبهدرستيشکلنگرفتهورفتارهايمتنوعيدارد،دارايسبکزندگينميباشد.
3-درپدیدآمدنسبکزندگياکثرعناصر،اختیارياست.اگرفردیدریکاردوگاهکاراجباريیا
دراسارتوتحتفشاربیروني،مجبوربهرفتاربراساسنوعخاصياززیستنشود،سبکزندگيندارد.
سبکزندگيبایدانتخابشودوشخصفعاالنهدرتعریفوچینشومعماريآنبراساسنظاماعتقادي
وارزشهایشمشارکتداشتهباشد.البتهرسانههادائماتصویرهايجدیدسبکزندگيرامنتشرميکنند

وذهنهاودلهارابرايانتخابآنبرميانگیزند.
4-سبکزندگيقابلایجادوقابلتغییراست؛زیرانوعيانتخابشخصيوآیینفردياست.

5-جزدردورانکودکيکههنوزشخصیتفردشکلنگرفتهاست،نميتوانانسانيرابدونآدابیا
سبکزندگيتصورکرد.اگردرجامعهبهکسینسبتبیادبیوبیفرهنگیمیدهندبیاینمعنانیست
کهبرشخصسبکزندگیمشخصیغالبنیست،بلکهایننسبتحاصلفرهنگبدشخصمیباشد.
حتیاگرماشکلخاصياززندگيراباارادهواختیارخودانتخابنکنیمناخودآگاهدرقالبهايتعین
یافتهمحیطوجامعهقرارميگیریم.بنابراین،چهخوباستکهآگاهانهوازسراختیارصورتزندگي

خودراتعیینکنیمواجازهندهیمشرایطمحیطيرنگشخصیتماراعوضکند.
6-سبکزندگيبهیکنوعهویتاجتماعيختمميشود.پدیدارشناسانفرهنگيتاکیدميکنندکه
سبکزندگيبرايافرادشخصیتميسازد؛یعنيفردکالسهویتيخودرابانوعارتباطات،نوعشغل،
سبدمصرفيوسایرظواهرانتخابيخود،معرفيميکند.ازسويدیگر،فردبراساسسبکزندگي)یعني
چیزيکهميخوردوميپوشد،جایيکهزندگيميکند،ماشینيکهسوارميشودوکسانيکهحشرو
نشرداردو...(آرامآرامبهرفتارهایيعادتميکندوازدرونشکلميگیرد.اینموضوعباعثميشود

کهنظامارزشيخاصينیزبرایشدرونيشود.
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تجزیهوتحلیلماهمازشخصیتوهویتدیگرانتااندازهايبههمینظواهروابستهاست.براي
قضاوتدربارةیکفردمعمواًلاگرپاسخاینسوالهارابدانیمبرچسبينسبتًامطمئنبراوميزنیم:
»چهکارهاي؟چقدردرآمدداري؟ماشینووسایلزندگياتچگونهاست؟کداممحلهزندگيميکني؟
محلآمدوشدتوبیشترکجااست؟باشگاه؟هیئت؟کدامرستوانها؟و...«بهاینترتیبموضعگیريها،
رفتارهاوقضاوتهاياجتماعي،اقتصادي،سیاسي،فرهنگيدیگرانبرايماقابلپیشبینيخواهدشد.

»ازکوزهبرونهمانتراودکهدراوست.«
7-درسطحکالناجتماعي،سبکزندگيهمگرایيوواگرایيپدیدميآورد.کسانيکهسالها
مانندهمزیستهاندآرامآراممانندهمفکرميکنندوحساسیتهاوعالقههایيمشترکخواهندداشت.
اینهمگرایيازپیشتعریفنشده،بهموضعگیريهاوقضاوتهاياجتماعيفرهنگيواخالقيیکسان

خواهدرسیدویکقطبهمنوایاقدرتاجتماعيپنهانتشکیلخواهدداد.

عوامل ايجاد سبک زندگي
سبکزندگيتحتچهعوامليقراردارد؟چگونهشکلمیگیرد؟وچهدستهایهدایتگرپنهانی

آنرامدیریتمیکند؟
بیگماناقشارپیشروجامعهمانندعالمان،اساتیدبرجستهدانشگاه،حاکمانوبزرگان،نخبگان
علمیوفرهنگیوورزشیوهنریدرشکلدهیبهسبکزندگیبسیارمؤثرند.البتهمیزاندریافتو
ضریبتأثیرگذاریهریکازاینگروههامتفاوتاست.همچنیندریکمقیاسوسیعترسبکزندگی
تودهجامعهمابهشدتتحتتأثیررسانههایتصویریاست.دردنیايمدرن،رسانههاارتباطفراوانيبا
زندگيپیداکردهاند.آمارهانشانميدهدکهتقریبًادرسراسردنیاپساز»خواب«و»کاربرايتأمین
معاش«استفادهازرسانهها،سومینکارياستکهبشرانجامميدهدومصرفرسانهايازمحوريترین
عناصرزندگيشدهاست.بههمیندلیل،نقشرسانههادرترویجسبکزندگيغربيدردنیايکنوني
وتخریبوتضعیفباورهاوارزشهاياسالمينقشيبسیارجدياست.تاجایيکهبرخيمعتقدنددر
حالحاضر،یکجنگجهانيرسانهايعلیهاسالموجمهورياسالميدرحالانجاماست.شبکههاي
مختلفتلویزیونيوماهوارهايواینترنتيروزانههزارانساعتبرنامههايمختلفتصویريدرجهت
تقویتسبکزندگيغربيوتخریبفرهنگهايرقیبپخشميکنند.رسانههايغربيميکوشندکه
کعبةآمالوآرزوهارازندگيغربيمعرفيکنند.بههمیندلیلهیچگاهضعفهاوسستيهاونقاطمنفي
آنرامنعکسنميکنند.زیرابهخوبيميدانندکهاگربرايیکمسلمانمتدینپردهآخرزندگيغربي
نمایشدادهشودازآنسختمتنفرميگرددوهرگزآنرانميپذیرد،امابهصورتتدریجيوخزنده
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عناصرسبکزندگيفرنگيیکبهیکوقدمبهقدمازطریقماهواره،اینترنت،تلویزیون،کتاب،مدل
لباس،معماري،مصرفو...واردميشودوحساسیتیامقاومتيبرنميانگیزد!تندادنبهالگويزندگي
غربيدرواقعتنزدنازشریعتاسالمياست.ایناتفاقبهسهولتوتاحديبدونحساسیتدرجامعة

مادرحالصورتگرفتناست.یکيازریشههايآنناآشنایيباالگويزندگياسالمياست.

تعريف سیره؟
پسازبیانمفصلسبکزندگیبهبیانمعناومفهوم»سیره«میپردازیم.ابتدالغت»سیره«را
معنیمیکنیم.»سیره«درزبانعربیازماده»سیر«است.»سیر«یعنیحرکت،رفتن،راهرفتن»سیره«

یعنینوعراهرفتن.
دراصطالح،سیرهرانوعرفتاروسبکرفتاروطریقهزندگيمعناکردهاند.سیرهبروزنفعلةاستو
فعلهدرزبانعربیبرمصدرهیئه)نوع(داللتمیکند.مثاًلجلسه،یعنیسبکونوعنشستن،وایننکته
دقیقیاست.سیر،یعنیرفتن،رفتار،ولیسیره،یعنینوعوسبکرفتار.اگرمادراینجارفتارامامرا

بیانمیکنیممیخواهیمازدلسیرورفتارامامسبکوسیرهامامهادیرابیرونبیاوریم.

فرق سیره با سبک
سبک،درزبانعربيبهمعني»گداختنوریختنزرونقره«استوسبیکه،پارهنقرهگداختهرا
گویند.دراصطالحادبيبهمعناي»طرزخاصيازنظمونثر«است.بهعبارتبهتر،سبکهرکس،
روشياستکهبرايبیاناندیشهخودبرميگزیندیاحداقلدیگرانبرایاوبرگزیدهاندواوپذیرفته
است.برایناساس،سبکبهاسلوبوروشاطالقميگردد،ازاینروگفتهاندکهسبکاقتصادي،

سبکشعروسبکهنر.
اینکه وحال گردد مي اطالق وحالت رفتار نوع به سیره نمایید، مي مالحظه که طور همان
»سبک«روشرابیانميکند.البتهبرخيهردوواژه»سبکوسیره«رابهیکمعنابهکارميبرند،
تصورميکنندکهسیرهنیزنوعروشوسبکميباشد؛وليایندوتفاوتدارند.بااینبیانرابطهی
منطقیبینسبکوسیرهبهاصطالحمنطقیونعمومخصوصمنوجهمیباشدبهعبارتدیگربعضی
سیرههاسبکهستند؛ولیبعضیدیگرنه،بهطورمثالنوعرفتاریککودکسیرهآنکودکاست،اما
باتوجهبهویژگیهایسبک،اینرفتارسبکرفتارکودکنمیتواندباشدولینوعرفتاریکشخصبالغ

میتواندسبکویدرزندگینیزباشد.
سبکزندگیرامیتواندردوبخشدانست:سبکزندگیفردیوسبکزندگیاجتماعیکهمابا
توجهبههمین،سیرهیامامراتقسیممیکنیموبهکمکآن،سبکزندگیامامراارائهمیدهیم.
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سبک زندگی مورد نظر ما
امامهادیدرزیارتجامعهکبیرهچنینمیفرمایند:»السالمعلیاالئمهالهدیومصابیحالدجیو
اعالمالتقیوذویالنهیواولیالحجیوالکهفالوریوورثةاالنبیاءوالمثلاالعلیوالدعوةالحسنی
وحججاللعلیاهلالدنیاواالخرهواالولی...«)مفاتیحالجنانزیارتجامعهکبیره(؛سالمبرپیشوایان
هدایتوچراغهایظلمتونشانههایپرهیزگاریوصاحبانخردودارندگانعقلوپناهمردمووارثان
انبیاءونمونهوسرمشقبرترودعوتکنندگاننیکووحجتهایاهلدنیاوآخرتوسراینخستین...
امامهادیسرپیچیازالگوهایهدایتونداشتنسرمشقجامعراموجبهالکتونابودیانسان
معرفیمیکندوچنینمیفرمایند:»مناتاکمنجی...ومنیاتکمهلکوضلمنفارقکموفازمن
تمسکبکم...؛هرکسبهسویشمااهلبیتبیاید،نجاتمییابد،وهرکسازشمادوریکند،
هالکمیشود...،هرکسازشماجداشودبهضاللتسوقدادهمیشود،هرکسبهشیوهوراهشما

تمسکبجوید،بهفالحورستگاریمیرسد.
همهیشیعیاناعتقاددارندکههمهیائمةوپیامبربزرگواراسالممعصوموازهرگونهخطا
مصونهستندوخوبمیدانیمکهبهترینسبکزندگی،سبکزندگیاشخاصیاستکهدرزندگیخود

هیچخطائیندارندوفقطآنهاهستندکهمیتوانندالگویسبکزندگیدیگرانباشند.
این از باپیروی ائمههدیوحضرترسولهستندکه الگویسبکزندگیما اینحساب با

بزرگوارانمیتوانبهمقصود،کههمانزندگیسالمودرستاست،رسید.
بانگاهبهگوشهایازسبکزندگییکیازاینانوار؛یعنیامامهادیکهمقداریازآندردسترس

میباشد،میتوانتاحدودیباسبکزندگیبرترآشناشدوبابکارگیریآنبهمقصودرسید.

آشنايی با امام هادی
تولدامامدهمشیعیانحضرتامامعلیالنقیرانیمهذیحجهسال212هجریقمرینوشتهاند.
پدرآنحضرت،اماممحمدتقیجواداالئمهومادرشسمانهاززناندرستکردارپاکدامنیبودکه
مادری نیکووظیفه بود،وچه مأمورکرده امامت و مقاموالیت تربیت برای را او الهی دستقدرت
همام امام آن کنیهی آنحضرت»علی« نام کرد. قیام خدایی مأموریت بدین و رسانید انجام به را
»ابوالحسن«ولقبهایمشهورآنحضرت»هادي«و»نقي«بود.حضرتامامهادیپسازپدر

بزرگوارشدرسن8سالگیبهمقامامامترسیدودورانامامتش33سالبود.
امامدهم،حضرتهادیدرسال254هجریبهوسیلهزهربهشهادترسید.درسامرادرخانهای
کهتنهافقطفرزندشامامحسنعسکریبربالیناوبود.معتمدعباسی،امامدهمرامسمومکرد.ازاین
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سال،امامحسنعسکریپیشوایحقشدوبارتعهدامامترابردوشگرفت.ودرهمانخانهایکه
درآنبیستسالزندانیوتحتنظربود،سرانجامبهخاکسپردهشد.

سبک زندگی فردی

جايگاه عبادت در زندگی

اصلدرزندگیوبهوجودآمدنماانسانها،عبادتخدایمتعالاست.اینرامابهنقلازقرانکریم
واالنسااّللِیعُبدون)ذاریات/56(؛جنوانسرامگربرایعبادت میگوییمکهمیفرماید:»ماخلقُتالجنِّ
نیافریدیم«.هدفاززندگیچیزیجزعبادتوبندگیخدانیست،مادرتماممراحلزندگیخودبایدبه
بندگیبپردازیمکهبیشکعبادتوبندگیفقطدرعبادتهایشبانه،روزهونمازخالصهنمیشودو
بایدبندگیما،درتماممراحلزندگیباشد.واینعبادتیکهبایددرتماممراحلزندگیباشد،سهاصل
داردکهعبارتانداز:نیت،مطابقتباسنتودارایمالکاهمبودن.دراینبارهنگاهیبهزندگیامام
هادیمیاندازیمکهنوشتهاند:»هموارهمالزممسجدبودومیلیبهدنیانداشت.عبادتگریفقیهبود،
شبهارابهعبادتبهصبحمیرسانید،بیآنکهلحظهایرویازقبلهبرگرداند.باپشمینهایبرتن،در
سجادهایازحصیرزیرپابهنمازمیایستاد.شوقبهعبادتشبهشبتمامنمیشد،کمیمیخوابیدو
دوبارهبرمیخواستدوبهعبادتمشغولمیشدند.آرامزیرلبقرآنرازمزمهمیکردوباصوتیمحزون
آیاتشرامیخواندواشکمیریختوهرکسکهصدایمناجاتاورامیشنید،میگریست«)هادی

منش،1384ش:6(.
نخواستیمفقط ما امام زندگی از اینگوشه بیان با نیست، نماز و روزه گفتیمعبادتهمهاش
رادرهمینجاخالصهکنیم؛زیرامامیدانیماینمطلب،گوشهایازعباداتامامهادیعباداتامام
میباشد)کهبخاطرحکومتوقتامامقادربهبیرونرفتنوتعاملزیادبامردموشیعیاننبودندوبیشتر
وقتدرخانهمیماندندواینگونهعبادتمیکردند(مگرنهروشناستکهتمامافعالامامهادیو
ائمهمعصومین عبادتاست)همانطورکهدرعنوان»سبکزندگیموردنظرما«بهآناشارهکردیم(و
نظربهاعمالورفتارائمهمیتواندسبکزندگیماراعبادیکندواینرابهخوبیمیدانیمکهسبک

زندگیاسالمیجزایننیستکههرکاریمیکنیم،عبادتخدایمتعالباشد.

ساده زيستی
ازدیگرویژگیهایبرجستهدرزندگیامامهادیکهمانیزبایدبهآنتوجهداشتهباشیممسئلهی
سادهزیستیودوریازدنیااستوآنهمنهبهمعنایکنارگذاشتندنیا،تادرزمرهیصوفیانقرار
بگیریم،بلکهبهاینمعناکهچیزیجزنیازازایندنیا،برنداریم.نیازیکهآنهمدرراستایعبادت
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خداباشدوقناعترادرزندگیجاریکنیمتااشتغالبهمادیاتماراازمعنویاتوسیرراهاصلیندارد،
همانطورکهوقتیبهزندگیامامهادی مینگریمچیزیجزاینرانمییابیمکهامامهادیدر
نهایتسادهزیستیزندگیکردهاست.دراینزمینهنیزآمدهاست:»ازدنیاچیزیدربساطزندگینداشت.
بندهایوارستهازدنیابود.درآنشبیکهبهخانهاشهجومآوردند،اوراتنهایافتند،باپشمینهایکهبر
تنداشتوخانهایکهدرآنهیچاسبابواثاثیهیچشمگیریدیدهنمیشد.کفخانهاشخاکپوش
بودوبرسجادهیحصیریخودنشسته،کالهیپشمینبرسرگذاشتهوباپروردگارشمشغولنیایش

بود)مجلسی،1403ه.ق:211/50(.

پرهیز از اسراف
یکیازمشکالتمادرزندگیکهریشهیآنتبلیغاتغیرصحیحوالگوبرداریازجوامعغربی
است،مسئلهیاسرافمیباشد؛مابهشدتازاینمسئلهواحکامآنبیخبرهستیم،آنقدرکهنمیدانیم
و اسراف از وبیرون زندگی الزمهی کدام و گفت میتوان اسراف کارهایمان از مصداقهایی چه به
مصرفگراییاست؛کهاینگوشهاززندگیامامهادیبهمانشانمیدهدکهاسرافومصرفگرایی
درچهمصادیقیمیتواندبروزپیداکندودرچهجاهاییبیرونازاسرافاستکهدراینبارهگفتهشده:
اونشستندمتوکلمتوجهشدکهجنس امامهادیبهمجلسمتوکلاحضارشدندونزدیک روزی
عمامهیامامنفیساست.متوکلازرویاعتراضگفت:اسرافکردهایکهعمامهایبهاینقیمت
برسربستهای!امام فرمودند:شنیدهامدرهمینروزهاکنیززیباییبههزاردینارخریدهاید؟متوکل

پاسخداد:آریصحیحاست.
امامفرمودند:منبرایشریفترینعضوبدنمهزینهکردهامولیتوبرایپستترینعضوبدنت!

انصافبدهکداماسرافاست؟)ارفع،1380ش:7/1(
امامبااینپاسخخویشهمجوابگستاخیمتوکلرادادندوهمبهایننکتهاشارهکردندکه
استفادهازمالدرگناهنیزیکنوعاسرافاست.وبهطورکلیهرجاودرهرزمینهایکهانسانبیرون
ازضرورتازمالوجانووقتو...هزینهکند،اسرافکردهاست.ودرغیراینصورتدیگراسراف

برآنصدقنمیکند.

سالمت محیط زندگی
ازآنجاکهبُعدسالمتبودنجسمنیزیکیازمسائلمهمدرزندگیاست،الزماستبهتناسببحث
کوتاهیازاینمؤلفهنیزداشتهباشیم.یکیاززمینههایسالمتیجسم،زندگیکردندرجاییاستکه

ازنظرآبوهواوخاکبهترینشرایطراداشتهباشد.
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درسبکزندگیاسالمینیزبهزندگیکردندرمکانهایسالمتوصیههاییشدهاست.امامعموال
انسانهادرعصرحاضربیشترمتمایلبهزندگیکردندرکالنشهرهاوپایتختهامیباشند،وایندر
حالیاستکهکالنشهرهاوپایتختهاازنظرآبوهواوخاکمناسبدرسطحبسیارپایینترینسبت
بهروستاهاوشهرهایکوچکترهستندکهاینچیزیاستکهماخودشاهدوناظرآنهستیمواینخود
یکنقصبزرگبرایزندگیکردندراینمناطقمیباشد.روزیامامابیالحسنبنمحمد)علیهما
َمْنَرأَیُکْرهًا،َولَْوُأْخِرْجُت الم(دراینبارهبهاباموسیفرمودند:»َیاأَبَاُموَسی،ُأْخِرْجُتإِلَیُسرَّ السَّ
َعْنَهاَخَرْجُتُکْرهًا.َقاَل:ُقلُْت:َولَِمَیاَسیِِّديَقاَل:لِِطیِبَهَوائَِهاَوُعُذوبَِةَمائَِهاَوِقلَِّةَدائَِها«؛ایاباموسی!
مرابااکراهبهسامراآوردند،اینکاگرمراازآنبیرونکنند،بااکراهمیروم.عرضکردم،سرورم!چرا؟

حضرتفرمودند:هوایخوش،آبگواراوبیماریاندکدارد.

آراستگی و نظم 
بخشیازسفارشاتپیامبروائمهمعصومینمربوطبهنظافتوآراستگیوزینتدادنبهخود
میباشددرحالیکهبعضیازمابهآناهمیتچندانینمیدهیمووقتوزمانیاززندگیروزمرهصرف
این که میفهمیم میکنیم، نگاه هادی امام ثالث، ابوالحسن فرمایشات به وقتی و نمیکنیم. آن
موضوعازاهمیتخاصیدرزندگیفردیواجتماعیبرخورداراستکهماازآنغافلهستیم.روزیامام
هادییکیازشیعیانرامشاهدهکردکهیکماهیبهدستگرفتهوباوضعنامنظمی)صوفیمنشانه(
َُّکمْ إِن یَعِة الشِّ َمْعَشَر حرکتمیکرد.امام درضمنهمینرؤیتخطاببهاووشیعیانفرمودند:»َیا
َقْدَعاَداُکُمالَْخلُْقَفَتَزیَُّنوالَُهْمبَِماَقَدْرُتْمَعلَْیِه)کلینی،1407ه.ق:480/6(«؛شمادشمنانزیادیدارید،
هراندازهمیتوانیدنظافترارعایتکنیدوخودرازینتدهید.امامهادیمسلمانانرادرجاییدیگر
بهپاکیوتمییزیدعوتکردهوفرمودهاند:»خدازیباییوآراستهبودنرادوستداردوزشتیوفالکت
رانمیپسندد،وخدایتعالیزمانیکهبهبندهاشنعمتیمیبخشددوستدارداثرآنرابرویمشاهده

کند،دراینموقعازامامسؤالشد:چگونهآثارنعمترانشاندهد؟
جلوی فضای بیاراید، را خانهاش سازد، خوشبو را خود کند، تمییز را »لباسش فرمودند: امام
خانهاشرابروبد،حتیروشنکردنچراغقبلازغروبآفتابفقرراازبینمیبردوروزیراافزایش

میدهد«)حرعاملی،1409ق:7/5(.

تربیت صحیح فرزند 
اگربخواهیم اما بررسیشود، زوایایآن تمام تا اهمیت،ساعتهاعمرمیطلبد پر اینمسئلهی
مهمترینوبهترینزمینهکهنقشبسزایینیزداشتهباشدرابررسیکنیم،بایدبگوییمکهپدرومادر
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اولینوبهترینزمینهوزاویهیتربیتفرزندمیباشند؛بگونهایکهاگریکفرزندتربیتصحیحوسالم
انتقالدرستتربیت،بواسطهیپدرومادراستوهمینطوربرعکس،اگرفرزندتربیت داردبخاطر
نادرستیدارد،آنهمبخاطرانتقالغلطتربیتتوسطپدرومادراست.وخیلیکماتفاقمیافتدکهفرزند
متفاوتازتربیتواخالقپدرومادروخانوادهخودباشد.پسبایدیکیازدغدغههایمهمبرایپدرو
مادردرزندگی،تربیتصحیحفرزندانشانباشد.همینمسئلهواهمیتآندرکودکیامامهادیبه
خوبیدیدهمیشود.احمدبنمحمدبنعیسیبهنقلازپدرشچنینمیگوید:هنگامیکهامامجواد
قصدداشتندازمدینهبهعراقبروند،امامهادیرادردامانشانقراردادندوفرمودند:»دوستداری
کدامیکازسوغاتهایعراقرابرایتوهدیهآورم؟امامهادیفرمودند:شمشیریکهبهسانشعله
آتشباشد«)کنایهازروحیهدالوریوشجاعتاماماست(،سپسامامجوادخطاببهفرزنددیگرش
موسیفرمودند:توچهسوغاتیِدوستداری؟گفت:فرشاتاق.امامجوادفرمودند:ابوالحسنبهمن
شباهتپیداکردهاستوموسیبهمادرششباهتدارد)مجلسی،1403ق:123/5(.اینمطلببهخوبی
نشانازآناستکهخانوادهبهویژهپدرومادرزمینههایاولیهرابرایتربیتصحیحبرعهدهدارند.امام
هادی،نقشمادررادرتربیتصحیحفرزند،بسیارمهممیدانندویکیاززمینههایتربیتصحیح
راخانوادهشایستهمعرفیمیکنند؛چنانکهازعلیبنمهزیارروایتشدهکهآنحضرتدروصفمادر
ي،َوِهَيِمْنأَْهِلالَْجنَِّة،اَلَیْقَربَُهاَشْیَطاٌنَماِرٌد،َواَل يَعاِرَفٌةبَِحقِّ بزرگوارشانچنینمیفرمودند:»ُأمِّ
الِِحیَن«؛ یِقیَنَوالصَّ دِّ َّتِياَلتََناُم،َواَلتََتَخلَُّفَعْنُأمََّهاِتالصِّ ِال َیَنالَُهاَکْیُدَجبَّاٍرَعنِیٍد،َوِهَيَمْکُلوَءٌةبَِعْیِناللَّ
مادرمبهحقمنعارفبودواهلبهشتبود.شیطانسرکشبهاونزدیکنمیشدومکرستمگرلجوج
بهاونمیرسید.درپناهچشمهمیشهبیدارخدابود.ودرردیفمادرانانسانهایصالحوصدیققرار

داشت)طبریآملیصغیر،1413ق:410(.

پرهیز از مال حرام
مالحرامازراههایگوناگونیبدستمیآید؛لکنفایدهایبرایانسانندارد.وچیزیجزشقاوت
دنیویواخرویدرپیندارد.کسیکهدرزندگیدرپیاندوختنمالحراماستهموارهحرصوطمع
بهداوودصرمیفرمودند:»داوود! ابوالحسنثالث امام ندارد.همانگونهکه داردوزندگیآسودهای
حرام،رشدوفزونیندارد.واگرهمداشتهباشدبرکتندارد؛وآنچهازحرامانفاقمیشود،پاداشندارد

وآنچهازحرامپسازانسانباقیمیماند،توشهآتشاوخواهدبود)کلینی،1403ق:125/5(.

خواب و خوراک سالم
وضعیتیکهدردنیایامروزحاکماست،تاثیراتمضریرادرخوابوخوراکانسانگذاشتهودر
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میانجوامعبشرینسبتبهاینمسئلهپراهمیتکمتوجهیشده.درحالیکهاینمسئلهتاثیرمستقیم
الَْمناِم، َهَراُءلَذُّ دررشدانسانازنظرجسمیوروحیدارد.امامهادیدراینضمینهمیفرمایند:»السَّ
عاِم«؛شبزندهداریبرایخوابیدنلذتبخشتراستوگرسنگیگوارای َوالُْجوُعَیزیُدفیطیِبالطَّ
غذارامیافزاید.یعنیهرچهانسانکمتربخوابدبیشترازخوابلذتمیبردوهرچهکمخوراکباشد

مّزهغذاگواراترخواهدبود.
امروزهساعتخوابیدنبهنیمههایشبانتقالیافته؛ساعتغذاخوردنهمنزدیکبهساعتخواب
شده؛یعنیباشکمپرخوابیدنومعموالدرایننوعخوابها،انسانتاظهرمیخوابد.واینبرایبدن
بسیارمضراست.طبقسخنامامهادیانسانبرایاینکهخوابیخوشوراحتداشتهباشد،باید
کمتربخوابدوامامبااشارهبهاینکههرچهانسانکمخوراکباشد،مزهغذابرایشگواراترخواهدبود
بهمایادمیدهندکهسیرنباشیم.واینمسئلهدرخوابیدنهممهماستکهانسانباشکمسیرنخوابد.

آسان گرفتن در مراحل زندگی

بهمیلمارخنمیدهد.مامیتوانیمدر پیشامدهاییاستکه ما،مشکالتو بیشکدرزندگِی
برخوردبااینپیشامدهایناخوشایند)کهگاهاازسویکسانیکهباآنهارابطهداریمرخمیدهد(عکس
العملبدیازخودنشاندهیم،بهاینصورتکهچراطرفمقابلمااینکارراطبقمیلماانجام
ندادهاستویادرعینحالمیتوانیمدرستبرعکس،عکسالعملصحیحترینشاندهیمبگونهای
کهسختنگیریموازایندستهازمسائلبهراحتیعبورکنیم،بدوناینکهناراحتیبرایخودودیگران
بوجودبیاوریم.همانطورکهشبیههمینپیشامدهایناخوشایندبرایامامهادیازطرفخدمتگذارش
پیشآمد.کافور،خادماماممیگوید:امامهادیبهمنفرمودند:فالنسطلرادرفالنجاقراربدهتا
باآنبراینمازوضوبگیرم.ومراازپیکاریفرستادندوفرمودند:چونبرگشتیاینکارراانجامبده،تا
چونبراینمازبرخاستم،آمادهباشد،ولیمنفراموشکردم.شبسردیبود،امامباناراحتیمراصدا
زدند،باخودگفتم:اناللواناالیهراجعون،چگونهبگویمفراموشکردهام؟باترسخدمتآنحضرت
رسیدم،ایشانفرمودند:تومگرعادتمرانمیدانیکهمنجزباآبسردوضونمیگیرم؛اماتوآبرا
برایمگرمکردیودرسطلریختهای.عرضکردم:سرورم!سوگندبهخدانهسطلراآنجاگذاشتمو
نهآبرا.حضرتفرمودند:»الحمدلل،سوگندبهخدا،مانهآسانگرفتنیراترککردهایمونههدیهرا
پسدادهایم.سپاسخداراکهماراازبندگانمطیعخودقرارداد.وبرایکمکبهبندگانش،توفیقعطا

کرد«)مجلسی،1403ق:126/50(.
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سبک زندگی اجتماعی 

آگاه بودن از مسائل روز
خیراناسباطیمیگوید:درمدینهخدمتعلیبنمحمدرسیدم.امامفرمودند:»ازواثق)خلیفه
عباسی(چهخبرداری؟گفتم:فدایتگردم،هنگامیکهمنبیرونآمدماوراسالمتدیدمومنازآخرین
کسانیهستمکهاورادیدم؛یعنیدهروزپیش.حضرتفرمودند:مردممدینهمیگوینداومردهاست.
گفتم:منآخرینکسیهستمکهاورادیدم.فرمودند:مردممدینهمیگوینداومردهاست.وچونفرمود
مردمچنینمیگوینددانستمکهمنظورازمردمخودایشانهستند.سپسپرسیدند:جعفر)متوکلعباسی(
چهکرد؟گفتم:وقتیآمدماورادربدتریناحوالدرزنداندیدم.فرمودند:امااوبهخالفترسیدهاست.
سپسپرسیدند:ابنزیاتچهکرد؟گفتم:مردمهمراهشهستندوفرمان،فرماناوست.فرمودند:این
کاربرایاومبارکنیست.آنگاهسکوتفرمودندوپسازلحظهایفرمودند:فرمانوتقدیرخداونداجرا
میشودوازآنچارهنیست.ایخیران!واثقُمردومتوکلخلیفهشدوابنزیاتنیزکشتهشد.گفتم:
فدایتگردم،اینموضوعچههنگاماتفاقافتادهاست؟فرمودند:ششروزپسازبیرونآمدنتو«)فتال

نیشابوری،1366ش:339و400(.
ارتباطاتاجتماعیقوی ازجریانهایعصرخودرامیرساندومؤید امام اینگفتگوآگاهبودن
اماماستکهالگویخوبیبرایمادرآگاهبودنازاوضاعزمانخویشمیباشد.واینکهدرگسترهی

زندگیبهاینمسائلنیزبایدتوجهنمودوغافلازآننبود.
مسلمانانبایدتوجهداشتهباشندکهدردنیایخودوحتیدرسطحشهرومحلهخودچهمیگذرد،به
عبارتدیگربصیرتکافیازجامعهیخودداشتهباشندتابتواننددرمواقعمختلفعکسالعملمناسب
ازخودنشانبدهندوبدانندکهنقصهاوتکاملهاازسمتچهکسانیاست.وبطورکلی،ازقبیلاخبار

سیاسیواجتماعیواقتصادیجامعهباخبرباشند.
ازمهمترینمباحثدرسبکزندگیسالم،داشتنیکدوستخوبودوریگزیدنازهمنشینبد
میباشدودینمبیناسالمبهشدتازدوستیوهمنشینیبابدانواحمقانوفاسقاننهیکردهاست،
بهگونهایکهدرحدیثیازامامهادینقلاستکهایشانمیفرمایند:»همنشینشدنباافرادشرور
نشانهپستیوشرارتتوخواهدبود«)نوری،1408ق،ج308:12(.اینمسئلهدررشدونموانسانو
حتیبرعکسدرعقبماندنوجلوگیریازپیشرفتانسانموثراستوبرایاینمبحثمهم)اعمازدارا
بودندوستخوبوعدمداشتنهمنشینناپاک(علتهایمختلفیبیانشدهاستکهیکیازعلتهارا
اینگونهبیانکردهاند؛ابوهاشمجعفری،یکیازشاگردانواصحاببرجستهیامامرضاامامهادی
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وامامهادیبود،روزیامامهادیاورادیدوقاطعانهبهاوفرمودند:»چراتورامیبینمکهدرنزد
عبدالرحمنابنیعقوبهستی؟ابوهاشمپاسخداد:عبدالرحمنداییمناست.امامهادیفرمودند:
»عبدالرحمندربارهیخدا،سخننادرستمیگویدوذاتپاکخدارابصورتجسموداراینشانههای
جسمتوصیفمیکند،یابااوهمنشینشووماراواگذارویاباماباشواوراواگذار!«.ابوهاشمگفت:او
هرچهمیخواهدبگوید،بهمنچهزیانیمیرساندوقتیکهمنعقیدهبهگفتارشنداشتهباشم؟امام
فرمودند:آیانمیترسیعذابیبراوفرودآیدوتورانیزفراگیرد؟آیاداستانآنشخصیراکهخودازیاران
موسیبودوپدرشازاصحابفرعونبودنشنیدهای؟!آنجاکهوقتیلشگرفرعونبهکناردریاآمد،
آنپسر،ازلشگرموسیجداشدونزدپدرآمدتابانصیحتکردنپدر،اوراازفرعونیانجداکندو
بهسویموسیبیاورد،هنگامیکهباپدرشستیزمیکردواورابهراههدایتدعوتمینمود،باهم
کناردریاآمدند،ناگهانعذابالهیفرارسیدولشگرغرعونغرقشدند،آنپدروپسرکهدرکنارلشگر
رسید)کهپدرمستحقعذاببودپسچراپسر؟(موسیفرعونبودند،غرقشدند،خبربهموسی
جوابدادند:آنپسردررحمتخداست،ولیوقتیکهعذابفرارسید،ازآنکهنزدیکگنهکاراست،

دفاعینمیشود«)کلینی،1407ه.ق:374/2و375(.
اینروایتبهخوبینشاندهندهیآناستکهحتیاگرانسانازمنحرفشدنخودنیزاطمینان
داشتهوحتیاگراینشخصکهبااوهمنشیناستازنزدیکانشباشد؛ولیبازهمبایدازهمنشینیبا

آناجتنابشود.

رفع مشکل اطرافیان
یکیدیگرازمؤلّفههاییکهبایددرسبکزندگیشخصجایگیردوهمانندیکوظیفهبهآنعمل

شود،مسئلهبرطرفکردنحوائجونیازهایبرادردینیوبطورکلیمردماست.
کمکورفعنیازافراددرجامعهاسالمیشیعی،دردیدگاهالگویانسبکزندگیما،بسیارمسئلهپر
اهمیتوموردتوجهوتوصیهبودهاست.کهاگربخواهیمهمةآنهاراذکرکنیمالزماستچندینکتاب
نوشتهشودکهاینخودمؤیداهمیتاینبحثاست.پسبااینهمهاهمیتدراینبحث،بایدمانیز
اینمسالهراتاجاییکهکهامکانشمیباشد،درزندگیمانجریاندهیم.اماامروزهفرهنگکمکبه
همنوعانورفعنیازبرادراندینیوهمسایههادرجامعهماکمرنگشدهاستبهگونهایکهبعضیاز
همسایگانوآشنایانبهکلیازیکدیگربیخبرندواگرافرادیازاینهانیازمندیاریدیگریباشدکمکی
دریافتنمیکند.وایندرحالیاستکهتلفنهاووسایلارتباطیپیشرفتهایدراختیارماستکهاگر
انسانبخواهد،درکمترینزمانازحالدیگریباخبرمیشودواگرنیازبهکمکداشتهباشد،بهآن
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کمکبرساندولیمتاسفانهفرهنگکمکبهدیگرانوتالشدرحلمشکالتدیگرانکمرنگشده
امامهادی دررفعمشکالتاطرافیانتالشمیکردوحتیگاهخودرابه است؛ولیپیشوایما
مشقتمیانداختآنهمدردورانکهشدتسختگیریهایحکومتبرشیعیانبهاوجخودرسیده
بود.دراینبارهمحمدبنعلیاززیدبنعلیروایتمیکند:»منسختبیمارشدهبودموشبانهطبیبی
برایدرمانمنآوردند.اونیزداروییبرایمتجویزکرد.فردایآنروزهرچهگشتند،نتوانستندآندارورا
بیابند،طبیبدوبارهبرایمداوایمنآمدودیدحالموخیمترشدهاست،ولیچوندیددارورابهدست
نیاوردهام،ناامیدانهازخانهامبیرونرفت.اندکیبعدفرستادهیامامهادی بهخانهامآمد.اوکیسهای
دردستداشتکههماندارودرآنبود،آنرابهمندادوگفت:ابوالحسنبهتوسالمرساندوایندارو
رابهمندادتابرایتبیاورم.ایشانفرمودند:آنراچندروزبخورتاحالتبهبودیابد.داروراازدستاو

گرفتموخوردموچندیبعدبهکلیبهبودیافتم«)فتالنیشابوری،1366ش:399(.

کسب و کار 
یکیازفرهنگهایغلطوآسیبرسانجاافتادهدرجامعهیاسالمیماتنبلیدرکاروعدماهمیت
بهکسبوکارمیباشد.نیازهایاجتماعییکیازفلسفههاییاستکهانسانبایددرکسبوکارآنرادر
نظربگیردواهمیتدهد.زندگیانسانهامخصوصاوقتیدستهجمعیباشد،نیازهاییداردکهدامنهاش
بسیاروسیعاست،ازقبیلتولیدگندموموادغذاییدیگر،تهیهنان،دوختنلباس،ساختنمسکن،تهیة
پارچه،ایجادسد،احداثجادهها،تاسیسکارخانههایصنعتیواستخراجمعادن،ایجادپایگاههایتولید

برق،ساختنوسیلهنقلیه،ادارةمراکزدرمانی،فرهنگی،مطبوعاتیوصدهانیازمشابهآن.
هریکازایناموردرجامعهاگردرزمینبماندکارمردمآنجامعهلطمهمیخوردوزندگیآنهادر

سطحمعمولدنیاتامیننمیشودوباکمبودهایفراوانروبهروخواهندشد.
اگراینگونهنیازهادرداخلیکجامعهتامیننشود،ناچاربایددستنیازبهسویدیگرجوامعدراز
کنند،داستانآنهاداستانهمانکسخواهدبودکهدرخانهنشستهومنتظراست،دیگرانبرایشلقمه

نانیبیاورند.چنینحالتیبراییکملتهمانحالتدریوزگیوگداییاستامادرسطحیباالتر.
مخصوصادرزمانیکهمیدانیم،کمکدیگرمللهابهصورتخدمتانسانیمطرحنیست،بلکه
معموالدامیاستدرراهبردهکردندیگرانوچپاولثروتملیجامعهها،کوچکترینسهلانگاریدر

توجهبهانواعنیازهاییکجامعه،کمکیاستبهاستثمارگریبردگیآنها.
بدینترتیببرعموممسلمانانالزماست،درهمهیکارهایموردنیازخوددرزمینهکشاورزی،
دامداریوامورصنعتیوعلمیوخدماتیچندانبکوشندوهمتکنندکهازدیگرانبینیازگردندو
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استقاللکاملخویشرابدستآورند.
دراینجابایدتوجهداشتکهکاراصواًلارزشدارد،هرنوعکارکهباشدبهشرطاینکهبرایجامعه

مفیدباشدویکیازچرخههایزندگیجامعهرابچرخاند.
مسئلهکسبوکارازسویزمامداراندینازجملهپیامبروبقیةائمهخیلیموردتوجهبوده
باشدکهبه آثاراجتماعیوفردیآن ازآنجملهمیتواند، اینتوجه،دالیلمختلفیداردکه است.
همینمسئلهبستگیدارد)همانطورکهگفتیم(.مادرزندگیامامبزرگوار،امامهادی میبینیمبااینکه
بخشیازدرآمدهایشیعیانبهدستایشانمیرسدومیتوانستندازآنبهرهمندشوند؛چراکهحق
ایشانبودهاست؛ولیبهسانپدرانخوددوستمیداشتازحاصلدسترنجخودبهرهگیردونیازهای
خودوجامعهاشرابازحمتخودفراهمآورد.»علیابنحمزه«میگوید:ابوالحسن رادیدمکهبه
سختیمشغولکشاورزیاست؛بهگونهایکهعرقازسرورویشجاریاست.ازایشانپرسیدم:فدایت
شوم!کارگرانشماکجایند)کهاینگونهخودرابهزحمتانداختهاید؟(درپاسخفرمودند:»ایعلیابن
حمزه!آنکسکهازمنوپدرمبرتربود،بابیلزدندرزمینروزگارخودرامیگذراند«.دوبارهعرض
کردم:منظورتانکیست؟فرمودند:»رسولخدا،امیرالمومنینوهمهیپدرانوخاندانمخودشان
کارمیکردند.کشاورزیازجملهکارهایپیامبران،فرستادگانوجانشینانآنهاوشایستگاندرگاهالهی

است«)ابنبابویه،1413ق:216/3(.

دوری از خرافات
ازهمانابتدااسالمباخرافاتمخالفبودهاست،حتیاگرخرافاتدرتبلیغدینمیسرباشدوبهسود
دینباشدواینبخاطرآنستکهاسالمدینعقلوبرهاناستوهیچچیزبیاساسیراقبولنمیکند.
برهمیناساسبهشدتآنراموردمذمتقرارمیدهد؛ولیمتاسفانهمردممادرزندگیخودخرافات
راجایگزینحقائقکردهوزندگیخودرابراساساینخرافاتچیدهاند.جایبسیتاسفداردکهچه
زندگیهاییبهخاطروجودخرافاتبهسویتباهیرفتهوازهدفاصلیزندگیدورشدهاند.مطابقبا
اینبحثحسنابنمسعوداشارهمیکندبهاینکه:»بهمحضرموالیمحضرتابوالحسنهادیرسیدم.
درآنروزچندحادثهیناگواروتلخبرایمرخدادهبود؛انگشتمزخمیشدهوشانهامدراثرتصادفبا
اسبسواریصدمهدیدهودریکنزاعغیرمترقبهلباسهایمپارهشدهبودبهاینخاطرباناراحتیتمام
درحضورآنگرامیگفتم:عجبروزشومیبرایمبود!خداشراینروزراازمنبازدارد!امامهادی
فرمودند:»یاحسُنهذاوانتتغشاناوترمیبذنبکمنالذنَبله«؛ایحسناینچهسخنیاستکه
میگوییبااینکهتوباماهستی،گناهترابرگردنبیگناهیمیاندازی!}روزگارچهگناهیدارد{«.



67

ی  
ّمد

مح
ضا 

یر
عل

 - 
هی

الل
بد

 ع
یما

  ن
/ 

دی
ها

ام 
 ام

ره
سی

در 
ی 

دگ
زن

ک 
سب

حسنابنمسعودمیگوید:باشنیدناینسخنامامبهخودآمدموبهاشتباهمپیبردم.گفتم:آقای
من!اشتباهکردموازخداوندطلببخششدارموامامفرمودند:»ایحسن!روزهاچهگناهیدارندکه
شماهروقتبهخاطرخطاهاواعمالنادرستخودمجازاتمیشوید،بهایامبدبینمیشویدوبهروز،
بدوبیراهمیگویید!«.حسنگفت:ایپسررسولخدا!برایهمیشهتوبهمیکنمودیگرعکسالعمل
اللهومشیبوالمعاقب رفتارهایمرابهروزگارنسبتنمیدهم.امامدرادامهفرمودند:»یاحسُنإنَّ
والمجازیباالعمالعاجاًلوآجاًل؛ایحسن!بهطوریقینخداوندمتعالپاداشمیدهدوعقابمیکند

ودرمقابلرفتارهادردنیاوآخرت،مجازاتمیکند«)مجلسی،1403ق:2/56(.

اهمیت علم در زندگی
دربسیاریازاحادیثمابهفضیلتعلموکسیکهعلمرافرامیگیرد،اشارهشدهاستوایناحادیث
مالزمایناستکهسهمعظیماززندگیبایددرتالشکسبعلمومعرفتباشد.واینرایافتهایم
کههمهیائمهیمعصومینتحصیلعلمراالزممیدانندوبهآنتاکیدبسیاردارندبهگونهایکهامام
هادیبهدانشمندانمحققوتالشگر،احترامبسیاریمینمودندوپیروانشرابهاحترامازآنهادعوت
جدیمینمودندومیفرمودند:»اگربعدازغیبتقائمشما،دانشمنداندرصحنهنباشند،آندانشمندانی
کهمردمرابهسویقائمفرامیخوانندوراهنماییمیکنندوازحریمدیندفاعمیکنندوبندگان
ناتوانخداراازترفندهاودامهایناصبیهابرهانند،مسلمانانقطعادرپرتگاهارتدادوبیدینیقرار
میگیرند؛ولیهمیندانشمندانزمامقلوبشیعیانیراکهازنظرعقیدهواندیشهضعیفهستندبهدست
گرفتهوآنهاراازغرقدرغرقابگمراهینجاتمیبخشند،چنانکهکشتیبانکشتینشینانرانگهبانی

وحفظمیکند.آنهاهمانرستگاراندرنزدخداوندهستند«)حرعاملی،1418ق:604/1(.

ازدواج موقت
نیزنفوذکردهاست،کهاین آزادانهیزنومردبهجامعهما متاسفانهفسادهایاخالقیورابطه
حاصلالگوبرداریازجوامعغربیوفرهنگبیریشهواساسغربمیباشدوباعثخرابیهایبسیاری
میشودکهازجملهآنها؛ازبینرفتنحیاوعفتوبیبندباریدرجامعهو...میباشدواینهمان
چیزیاستکهدشمناناسالممیخواهندوبافرهنگسازیهایغلطدرراستایآنندکهاینمسئلهرا
درجامعهمارواجدهند.واینراتوسطابزارهاییچونماهوارهواینترنتوتلفنو...بهفرهنگغنیما
تحمیلکردهاند؛لکنفرهنگغنیما،یعنیهمانفرهنگاسالمبرایرویاروییبااینمشکلتوصیة
بهازدواجموقتمیکندوماراازاینگونهفسادهایاخالقینجاتمیدهدکهامامهادینیزدراین
رابطهدرجاییبهآن،امرمیکندودرجایدیگرازآننهیمیکندوآنراجائزنمیداند.آمدهاست
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ایشاندرجوابمردیکهدربارهمتعه)ازدواجموقت(پرسیدهبود،فرمودند:»ازدواجموقتبرایکسی
کهازمسائلجنسیبینیازنشدهباشد،حاللاستومباحوهیچگونهقیدینداردپساگرازدواجنکرده
است)ونیازهایجنسیآزارشمیدهد(عفتخودراباازدواجموقتحفظکند،امااگرمردیهمسردارد،
اگردسترسیبههمسرخودندارد،ازدواجموقتنیزبرایاومباحمیباشد«)کلینی،1429ق:18/11(.

دوستداران به نامهای در حضرت مانند: است؛ شده نهی عمل این از میباشدکه هم مواردی و
)ازدواج دارید پا به را سنت میکنم سفارش شما به نروید، موقت ازدواج سراغ »به میفرمایند: خود
نعمت کفران آنان زیرا نکنید؛ فراموش را خود همسران موقت، ازدواج انجام خاطر به کنید(، دائم
میکنندوبیزارمیشوندوبرکسانیکهایندستورشرعیرادادهاندنفرینمیفرستندوبهمانیزلعنت

میفرستند«)کلینی،1429ق:11.12/11(.
اینمسئلهکهامامهادیدرمواردیمتعهراتوصیهودرمواردیدیگرازاینکارنهیمیفرمایند،
بهاینبرمیگرددکهاگرامامتوصیهمیکنند،بخاطرجلوگیریازمفاسدیاستکهاگرازدواجمتعه
صورتنگیرد،پیشخواهدآمدواگرنهیمیکنند،برایکسانیاستکهاگرازواجمتعهکنند،ضررش
برایآنهاوجامعهیاسالمیبیشازنفعشباشد.بطورمثالدرمواردیکه)همانطورکهدرحدیثذکر
شد(بعدازازدواجمتعهحالتیپیشآیدکهشخصبههمسردائمخودکماهمیتوبیمیلشودوباعث
پاشیدهشدنبنیانخانوادهوبدبینشدنزنانبهاینحکمشرعیوشارعینحکممیگردد،همانطور

کهاهلسنتدرمورداینازدواجبرشیعیانخردهمیگیرندومدعاییمیدانندعلیهشیعیان.

صله رحم
صلهرحمبهطورکلیبههرنوعارتباطباارحاممیگویندکهسفارشاتزیادیبهصلةارحاموارتباط
باآنهاازجانباهلبیتبهمارسیدهکهبهاهمیتاینموضوعاشارهدارد.روشناستکهصلهیرحم
همجنبهیمحبتاخالقیوگرمگرفتنداردوهمخدمتمالیوهدیهدادنوکمککردن،واین
گذشتهامبارزهباخودخواهیوسودپرستیاستکهاثرزیادیمیکندوعمرراطوالنیمیکندوهمچنین
آثاراجتماعیآننیزبیشماراست:تحکیمخانوادهها،همنوعدوستی،توجهبهدیگران،نیکوییاخالقبا
دیگران،بخششواحسانبهدیگران،جلوگیریازفسادوچندینآثاراجتماعیدیگرکهباصلةرحم
ایجادمیشودوتحققمییابد.امامهادینیزبهآثارآناشارهمیکنندومیفرمایند:»درآنگاهکه
ناوعلیهالسالم(سخنگفت،موسیعرضکرد:»پاداشکسی خداوندباموسیابنعمران)علینبیِّ
کهصلهرحمکندچیست؟«خداوندفرمود:»ایموسی!مرگاورابهتأخیرمیاندازموسختیهایجان

دادنرابراوآسانمیکنم«)ابنبابویه،1376ش:307(.
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مهمان نوازی و اکرام مستمندان 
دریکیازآیاتقرآنمشاهدهمیکنیمکهمیفرماید:».....ودراموالآنهاحقیبراینیازمندانو
محروماناست.«)سورهذاریات/آیه9(پسمادامکهدریکجامعهمحروموبینواییوجودداردهیچکس
نمیتواندخودراصاحباختیارکاملثروتخویشبداند،حتیدرصورتیکهآنراازراهمشروعبدست
آوردهباشد.واگردرجامعهکسانیپیدامیشوندکهدرماندههستندوقدرتکارندارند،ویاکودکانی
بیسرپرستهستند،ویاافرادیهستندکهکارمناسبندارند،ویابازدهکارآنهابهاندازهاینیستکه
هزینهزندگیآنانوخانوادهشانراتامینکند،حتماثروتمندانوتوانمندانوحتیعمومجامعهنسبتبه
آنهاحقیبهگردندارندوتازمانیکهاینانازمحرومیتدرنیاینداینحقهمچنانبرآنهاباقیاست.
اینیکیازاصولسبکزندگیاسالمیاستکهبایددرزندگیماننسبتبهمحروماندرنظرداشته
باشیم.یکروزامامهادیازشهرسامرابیرونآمدوبهخاطرکارمهمیبهروستاییرفت،فقیری
عرب)ازبادیهنشینانکوفه(بهدرخانهاوآمد؛گفتند:آقابهفالنروستارفتهاست.آنفقیربهطرفآن
روستارفتوقتیبهمحضرامامهادیرسید،امامبهاوفرمود:»چهحاجتیداری؟«آنفقیرعرض
کرد:منمردیازاعرابکوفههستمکهبهامامتجدتانامیرالمومنینعلیچنگزدهام،وامسنگینی

برعهدهمناستکهتحملآنبرایمدشواراستوکسیراجزشمانیافتمتاآنرااداکند.
امامهادیفرمودند:»دلخوشداروآرامباش«.سپسآنفقیررابهخانهاشبردومهمان
خودنمودهنگامیکهصبحشدبهاوفرمود:»منموضوعیراازتومیخواهممبادامخالفتکنی«؛فقیر
عرضکرد:باشمامخالفتنخواهمکرد.امامهادیباخطخوددرورقهاینوشت:»فالناعرابی،
فالنمقداربرعهدهمنطلبدارد«ومبلغآنرابیشازبدهکاریاونوشت؛آنگاهبهاوفرمود:»این
ورقهرابگیر،وقتیکهبهسامرارفتمنزدمنبیاودرحالیکهجماعتیدرنزدمنهستندهمینمبلغ
نوشتهشدهراازمنمطالبهکنودرموردنپرداختنآنبامندرشتیکن.مباداباایندستورمخالفت
کنی«.فقیرگفت:دستورشماراانجامخواهمداداوآنورقهراگرفتوهنگامیکهامامبهسامرارفت،
جماعتبسیاریازاصحابخلیفهوقتوغیرآنهادرمحضرآنحضرتاجتماعکردند؛آنفقیرواردآن
مجلسگردیدوورقهرابیرونآوردومطالبهمبلغنوشتهشدهرانمود،امامباکمالمداراونرمشبااو
روبهروشدوعذرخواهیکردووعدهفرمودکه:»آنرااداخواهمکردوخاطرتراخوشمیکنم«.

ببرندامامهادیاینخبربهگوشخلیفهوقترسید.اودستوردادسیهزاردرهمبهحضورامام
آنمبلغرادرخانهخودنگهداشتتاآنفقیرکوفیآمد.امامهادیتمامپولرابهاودادوفرمود:
»بگیروقرضتراباآناداکنوبابقیهآنمعاشاهلوعیالتراتأمینکنومارامعذوربدار«.آن
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فقیرعربگفت:ایپسررسولخدا!سوگندبهخداامیدوانتظارمنبهشمابهکمترازیکسوماین
مبلغبود،ولیخداوندآگاهاستکهمقامرسالتخودرادروجودچهکسیقراردهد.آنمردآنمبلغرا

گرفتوبهدیارخودبازگشت)محمدیاشتهاردی،بیتا:122,123(.
اینروشازیکروتاکتیکیبودکهامامبابهکاربردنآنحقمظلومیراازغاصبیگرفتوبه
آنمظلومدادوازرویدیگرکرمومهماننوازیامامرانشانمیدهدکهدرستزمانیکهامامخود
چیزیازمالبرایکمکندارنداماازآبرویخودخرجمیکنندودستبینواییرامیگیرندوآنراازدِر
خویشناامیدبرنمیگردانند،خصوصااگرآنسائلجزءشیعیانودارایآبرودرنزدمومناندیگرباشد،
اینحرکتامامسرمشقیاستبرایدوستدارانآنحضرتکهاگرکسیبهسویشاندرخواستیکرد
درصورتتوانایی،ازاکرامآنهادستنکشندوبااینکارجامعهرابهسمتیببرندکههیچنیازمندیدر

کشوراسالمیوجودنداشتهباشد.

نتیجه
دراینمختصر،پسازتعریفعنوانمقالهوروشنشدنمطلبپیگیریشده،مصادیقیازروش
درستزندگیکردنبراساستعالیماسالمیکهدرسیرهیگفتاریورفتاریامامهادیبهطور
کاملظهورپیداکردهاست،برگرفتهشد،وتوصیهایناستکهمانندمصادیقبیانشدهومصادیق
دیگر،عالقهمندانمصادیقیراباتوجهبهنیازجامعهماازسیرةاهلبیتاعمازگفتاری،عملی،فردی
واجتماعیبدستآورندوبوسیلةآنالگوئیبرایکمبودهایجامعهدرزمینهسبکزندگیارائهدهندو

جامعهراازآنبهرهمندگرداند.

قدردانی 
درپایانازمسئولمحترمواسبقپژوهشدرحوزهجامعهیعلمیهامیرالمومنیناستاداختیاری
ومسئولفعلیجنابآقایرفیعیوبرادرگرامیآقایحسینفرجزادهوآقایاصغرمحمدپوروهمة
کسانیکهمارادراینمقالهیاریرساندند،تشکرمیکنیموازخداوندمنانبرایآنهاتوفیقروزافزون

رامسألتداریم.

کتابنامه
1-قرآن کريم

2-قمی،شیخعباس،مفاتیح الجنان

3-ابنبابویه،محمدبنعلی،)1376ه.ش(،االمالی)للصدوق(،تهران:کتابچی،چ6.
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4-_____________،)1413ه.ق(،من ال يحضره الفقیه،قم:دفترانتشاراتاسالمی،چ2،ج3.

5-ارفع،سیدکاظم،)1380ه.ش(، سیره عملی اهل بیت حضرت امام هادی،تربیت،ج1.

6-حرعاملی،محمدبنحسن،)1409ه.ق(،وسائل الشیعه،قم:مؤسسهآلالبیتعلیهم،چ1ج5.

موسسه قم: المسایل(، االيمه)تکمله اصول  فی  المهمه  الفصول  ق(، )1418ه. ،_____________ -7
معارفاسالمیامامرضا،چ1،ج1.

8-طبریعاملیصغیر،محمدبنجریربنرستم،)1413ه.ق(،دالئل االمامیه)ط-الحدیثه(،قم:بعثت،چ1

9-فتالنیشابوری،محمدبناحمد،)508ه.ق(،روضه الواعظین،ترجمهیمهدویدامغانی،تهران:نشرنی،چ1.

10-کلینی،محمدبنیعقوب،)1407ه.ق(،الکافي،تهران:دارالکتباإلسالمیة،چ4،ج1و11و2و6و5.

11-_____________،)1429ه.ق(،الکافی)ط-دارالحدیث(،قم:دارالحدیث،چ1،ج1

12-مجلسی،محمدباقربنمحمدتقی،)1403ه.ق(،بحار األنوار،بیروت:دارإحیاءالتراثالعربي،چ2،ج50و75.

13-محمدیاشتهاردی،محمد،بیتا،نگاهی بر زندگی امام هادی،سازمانعقیدتیسیاسیارتشجمهوری
اسالمیایران.

،14-نوری،حسینبنمحمدتقی،)1408ه.ق(،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل،قم:مؤسسهآلالبیت
چ1،ج12.

15-هادیمنش،ابوالفضل،)1384ه.ش(،ويژگی های اخالقی امام هادی،نشریهپاسداراسالم،ش484





بررسی نظرات شهید صدر درباب »اجماع« 

در کتاب »دروس فی علم االصول« )حلقه ثانیه(

جاللمنصوری*

چکیده
مادراینمقاله،مقدماتیرادربحثاجماعبیانمیکنیم؛اعماز)معنایلغویواصطالحیاجماع،تعاریفمختلفبینشیعهوسنی،
دلیلیتاجماع،کاشفیتاجماع،اقساماجماعو...(تایکشناختابتدائیازبحثداشتهباشیموسپسنظراتجنابشهیدصدرمیپردازیم.

محوریتمقاله،تبیینوتشریعنظراتجنابصدرمیباشدواینتحقیقبهمنظورترویجعلمینگاشتهشدهاست.
مادرابتدامعنایلغویواصطالحیاجماعرابررسیمیکنیم،سپستعاریفعلمایاهلسنتوشیعهدرباباجماعرا
بیانکردهودلیلاهلسنتبرتعریفاجماعرابیانمیکنیموپسازآنبهاشکالعلمایشیعهبراستداللشاناشاره
میکنیموسپسبهبیانمنشأودالیلتعریفاهلسنتازاجماعمیپردازیموپسازآنتقسیماجماعرابیانمیکنیم.
آنگاهبهنظراتشهیدصدرمیرسیمکهایشانپسازتعریفاجماعبهشباهتوتفاوتبیناجماعوتواتررااشاره
میکندوبیانمیکنددرطریقهیاثباتدلیلشرعیبراساسحساباحتماالت،اجماعوتواتر،نظیریکدیگرهستند؛ولی
ازجهاتیتفاوتدارند.سپسشهیدصدردربابحجیتاجماع،نظرشرامیفرمایدوبیانمیکندکه:اجماع،براساس
حساباحتماالت،بماهو،حجیتنیستوگوشزدمیکندکهوجودمخالفدربحثکشفازوجوددلیلشرعی،گاهیضرر

داردوگاهیهمنداردواینبستهبهشخصیتاجماعکنندگان،شخصیتمخالفوامورکیفیدیگردارد.
روشاجرایاینپژوهشبهصورتکتابخانهایبودهوازلحاظتبارشناسی،درردهعلوماصولفقهقرارمیگیرد.

کلید واژه: 
اجماع، کاشفیت، منقول ومحصول، فتوا، احتمال، حدس، تواتر، حجیت، حس. 

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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مقدمه
ثانیه بامحوریتحلقه اجماع باب بیانشرحنظراتجنابشهیدصدردر مقالهیحاضردر
ایشاننگاشتهشدهاستضمنادیدهنشدهکهمقالهایتحتاینعنوانارائهشودالبتهدرباباجماع
وبررسیتعاریفاهلسنتوشیعهدربحثاجماع،اقوالونظراتایشانومقالهاینگاشتهشده؛اما

اینکهمقالهایباعنواننظراتجنابصدردرباباجماعباشد،دیدهنشدهاست.
شده بحثهایی و... غزالی امام همچون: سنت اهل علمای از اجماع درباب که بگوییم وباید
نظراتی مظفر، مرحوم انصاری، شیخ چون: هم امامیه علمای از و دارند هم تعریفی ایشان وحتی
مفصلدارند؛ولیمادرمقامبیاننظراتجنابصدردربخشحلقهثانیهدرکتابدروسفی

االصولهستیم. علم

اجماع

الف( اجماع در لغت

»اجماع«درلغتبهمعنایعزمواتفاقاستکهدرقرآنمیفرماید:»فاجمعواامرکم«)یونس71(؛
یعنیعزمکنیدامرتانرا.واگربخواهیمبرایمعنایدیگراجماعکهاتفاقاست،مثالیبزنیم،میگوییم:

»اجمعالقومعلیکذا«؛یعنیقومبرچیزیاتفاقکردند)هالل،10/1،1424و11(.

 ب( اجماع دراصطالح 
اهل اصول ودانشمندان علما آنگاه میشود. اطالق خاص، اتفاق به اصطالح در »اجماع« 
سنت،ایناتفاقخاصرابابیانهاوعبارتهایمختلفتفسیروتبیینکردندازجمله:اتفاقفقهای
اتفاقامتمحمدصلیاللعلیهوآلهدر ازمسلمین؛ اتفاقاهلحلوعقد مسلمینبرحکمشرعی؛
یکعصربریکیازاموردینی؛اتفاقاهلحرمین)مکهومدینه(؛اتفاقاهلمصرین)کوفهوبصره(
و....امااجماعدراصطالحعلمایشیعه:اتفاقاجماعیازعلماء،بریکیازاموردینیکهکاشف

ازرایمعصومباشد.
باتوجهبهاختالفتعبیرهایموجوددرتعریفاجماعکهمالحظهشد،میتوانگفتکهاجماع،
این با باشد. نافذ اثباتآنحکم اتفاقجماعتیبرحکمشرعیاست،بهصورتیکهدر بهمعنای
تعریفمیتوانبینآراءعلماءاهلسنتوشیعهراجمعنمودویکتعریفیرابیانکردکهجامع

وکاملباشد)مرکزاطالعاتومدارکاسالمی،85/1،1389(.
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بررسی دلیلیت اجماع نزد اهل سنت و شیعه
نظرعلمای معنا، این قالب در استکه معنا بهسه بررسیمیکنیمکه را اجماع دلیلیت حاال

اهلسنتوشیعهرابیانمیکنیمکهعبارتنداز:
ازیافتنحکمیدرکتابوسنت 1-اجماعدرطولکتابشریفوسنتقرارمیگیرد؛یعنیاگر

بایدبهاجماعتمسکجوییم. ناامیدشدیم،
به وسنت کتاب که همانطور یعنی است؛ وسنت )قرآن( درعرضمصحفشریف اجماع -2

تنهاییومستقاًلیکدلیلبهحسابمیآید،اجماعهمدلیلمستقلبهحسابمیآید.
3-اینکهاجماعنهبهطورطولیونهبهشکلعرضیدلیلمحسوبمیشودبلکهاجماعکشف
ازرایونظرمعصوممیکندپسآنچهاوالوبالذاتحجتاسترایمعصومومتنسنتاستو

مابهبرکتاجماع،بهسنتوقولمعصوممیرسیم.
پسازتبییناینسهمعنا،نظراهلسنتوشیعهرابیانمیکنیم:مادرشیعهقبولنداریمکه
اینطریق به بیشتر اهلسنتوجماعت علمای ولی قراردهیم؛ کتابوسنت درعرض را اجماع
رفتهاندوبرایامت،قائلبهعصمتشدهاندوگفتهاند:اگرامتدرمسئلهایاجماعکرددراشتباه

.)29/1 بجنوردی، )موسوی نمیافتد.
علی امتی تجمع »ال فرمودند: آله و علیه الل صلی اکرم پیامبر که دارند اعتقاد تسنن، اهل
کردند اتفاق مسئلهای یک بر اگر پس نمیکنند. واتفاق اجماع برخطایی من امت یعنی خطاء«؛

پسحتمادرستاست.
خطا از ومعصوم شده داخل اکرم پیامبر حکم در کل، طور به امت همه حدیث، این طبق
هنگام که هستند جمعی امت همهی و میباشد پیامبر قول منزلهی به امت همه نظر میباشند؛

وحدتنظر،معصومند؛امتشیعهازسهجهتبهایننظراهلسنتاشکالوایرادمیگیرد:
1-شیعه،حدیثمدلولاهلسنترا،مسلمحسابنمیداند.

برضاللتوگمراهیوحدت امت استهمهی استکهمحال داردکهدرست اعتقاد 2-شیعه
واین دارد وجود امت درمیان معصوم، فرد یک همواره که است دلیل این به این اما کنند؛ پیدا
مطلبکهمجموعهیامت،ازخطامصونومحفوظاستازآنجهتاستکهیکیازافرادامت،
فردمعصوماست،نهازآنجهتکهازمجموع»نامعصومها«،»یکمعصوم«تشکیلمیشود.

اتفاقدراشتباهباشند؛ولیآنچهبه نباشدکههمهیامت،به 3-بهطورمعمولشایدممکن
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منتها است، گروه اجماع نیست، امت اجماع میشود برده نام کالم یا فقه کتب در »اجماع« نام
فرقه علماییک نیست، امت علمای اتفاقهمه تازه امت، علمای از معینی وعقد اهلحل گروه

امتاست)مطهری،45/3،1432و46(.
بهخودی اجماع برایحجیت استنادکردند، راکهعلمایعامه علمایشیعه،دالئلوشواهدی
حجت خود خودی به اجماع اند: گفته و میدانند اشکال ودارای ناتمام داللت، لحاظ از را، خود
فقط که این به وگرنه باشد معصوم قول کاشف که است آن دلیل به بودنش بلکهحجت نیست،

.)277/1385 نیست)گرجی، باشد،حجت اجماع
اینطرزعقیدهیاهلسنتکهاجماعرادرعرضکتابوسنتقرارمیدهندوبهخودیخود
حجتمیدانند،ازاینجانشئتگرفتهاستکهدربیعتبرایخالفتابوبکربهدلیلانکارغدیرکه
ابوبکر با کیفیتخاص با کهجمعی این به نظر و باشد امام نصب به راجع غدیر، به مربوط نص
کتاب بود، زمانهرچه آن تا وچون برآمدند، دلیل پیکسب در ناگزیر، نتیجه، در نکردند، بیعت
بنابراین ابوبکرسخنمیگفتونهسنت،موجودبود، وسنتبودودراینبارهنهکتابازخالفت
ابوبکررامستقرکرد. بتوانخالفت تا انتخابرامطرحساخت، بایدمسئلهیاجماعومسئله گفتند
شیخانصاری بیانتاملبرانگیزیبهایننوعاجماعدارندکهمیفرمایند:»الذیهواالصل
لهموهماالصلله«؛اصلدراجماع،همینآقایانهستندواصلازبرایآقایان،خوداجماعاست
کهکارآنهاوخالفتابوبکررادرستکردوساخت.واصاًلاجماعراچهکسانیدرستکردند،جز
اینکهخوداینآقایاندرستکردندوگفتندکهاجماعبرایحکمشرعینیزدلیلیتدارد)موسوی

بجنوردی،29/1و30(.
به که دارد وجود معصوم رأی از اجماع بودن کاشف بیان در شیعه علمای میان در قول سه

آنهامیپردازیم: بیان

۱- قول قدما؛ 

ناشناس شخص که عنصر، یک ودانشمندان علماء درمیان است: این قدما قول خالصه
معصوم وجود از دورهای هیچ که قول این بر کنند)بنا اتفاق فتوا بریک باشد، آنها درمیان هم
است؛ معصوم خود کنندگان، اتفاق این از یکی که میشود حاصل ویقین قطع نیست(، خالی
داخل ولیطبقعبارت نکنیم؛ علماء میان در بهحضورمعصوم یقین اگرچه قول، بنابراین پس
نام به را طریق این خاطر همین به است. محسوس بوده، آنها درمیان که معصوم حتما پرانتز،
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مینامند. حس طریق

2- قول شیخ طوسی؛ 

حکمی ناگریز کنند، اتفاق حکم بریک عصری علمای هرگاه است: این شیخ کالم خالصه
استخدایی،اگرچهاینطورنباشد،طبق)لطف(برامامکهپاسبانوتبلیغکنندهحکمپرودرگارست،
اینطریق،به رابهمردمبرساند، ضرورتداردکهاجماعرامختلکند،بدینسانکهحکمخدا

نام)طریقلطف(خواندهشدهاست)شهابیخراسانی،117/166/1،1344(.

3- قول متأخران؛ 

باشند، داشته وحکم رأی یک ای، مسئله به نسبت علماء هرگاه است: این قول این خالصه
چونروشآنانچنیناستکهدرجایگاهفتواازخودچیزینگویندوکوششانبدستآوردنرأی
به هرکس پس کنند، استناد ایشان وآیین طریق دین، ائمهی فرمایش و گفته به و باشد معصوم
ایناتفاقآنانبرخوردکند،بهحکمعادتیابهحسباتفاق،اینحدسبرایویپدیدمیآیدکه
اینفتواباقولمعصومموافقاست،پسازراهحدس،کهیکیازیقینیاتششگانهوازمقدمات
برهاناست،بهحکمورأیمعصومیقینحاصلمیشود.ازاینطریق،بهعنوانطریقحدسنام

بردهشدهاست)همان،117(.

اقسام اجماع 
»اجماع«چهبهشکلیکهاهلسنتقبولدارندوچهبهگونهایکهامامیهوشیعهپذیرفتند،

بردوقسماست:

۱- محصل: 

اجماعیکهخودمجتهددراثرتفحصوجستجودرتاریخ،آراوعقایدصحابهرسولخداصلی
اللعلیهوآلهیاصحابهائمه)ع(یامردمنزدیکبهعصرائمهرا،مستقیمًابدستآوردهاست.

2- منقول: 

مسئله، این که کردهاند نقل دیگران بلکه ندارد، آن از اطالعی مستقیمًا مجتهد که اجماعی
اجماعیاستماننداینکهعالمیکهدردورهیامکانتحصیلاجماعمیزیسته،مدعیتحصیل
اجماع ادعای حکمی به نسبت صدوق شیخ که این مانند کند، نقل را وآن شود اجماع آن
به ایناجماعشیخصدوقبرخوردکند، به اگر بعد آنگاهعالمدورههای رانقلکند؛ کندوآن
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صدوق(و )شیخ کرد. نقل را آن دیگر، وکسی نکرده تحصیل وخود کرده برخورد منقول اجماع
ازآناجماعاستفاده اینعالمبهیکاجماعیکهیکمجتهددیگردستیافته،برخوردکردهو

.)47/1432 میکند)مطهری،
دلیلیت اجماع، واصطالحی لغتی معنای )بررسی از: اعم کردیم بیان که مقدماتی این
رای از کاشفیت راههای آمده، کجا از اینکه اجماع، باب در سنت واهل شیعه تعاریف اجماع،
و شود ایجاد بحث دراین ذهنی فضای یک اول که بود خاطر این به آن( وتقسیمات معصوم
ثانیهآشناشویموشرح بانظرشهیدصدردرحلقه بااجماعداشتهباشیم،بعد آشنایینسبی

نماییم. تبیین و

اجماع در بیان شهید صدر
درابتداشهیدیکتعریفیازاجماعمیکندکهبدینترتیباست،میفرماید:»اجماع«عبارت
استازهماهنگیتعدادزیادیازاهلنظروفتوادرحکم،بهاندازهایکهموجباحرازحکمشرعی

شود)صدر،273/1،1432(.
ودرادامهمیگوید:اینبهخاطرآناستکهفتوایفقیهدرمسالهایکهتنهاجنبهیشرعی
دارد،خبردادنحدسیازدلیلشرعیاست؛زیرافقیه،بدوندستیابیبهدلیل،فتواییصادرنمیکند
وخبردادنحدسییعنیآنخبریکهمبنیبرنظر،یعنیاستداللواجتهادباشد،درمقابلخبر
حسیکهبراساسمدارکحسی)یعنیشنیدنیادیدن(استواراست،وچنانکهخبرحسیدراثبات
خبری که صفت این به نیز فقیه فتوای است، احتمالی ارزش دارای عنه( مخبر مدلولش)یعنی
حدسیاستکهاحتمالبهواقعرسیدنواحتمالخطاهردودرآنمیرود)دراثباتمدلولحدسی
دادنهای خبر تعدد چنانکه و ) است. احتمالی ارزش دارای است، شرعی دلیل وجود که خودش
احتمالمخالفتمیگردد، احتمالمطابقتوضعیفشدن احتماالتمنجربهرشد حسیبهحساب
برسدکه اندازهای به فتاوا تعداد بهجاییکه تا است دادنهایحدسی درخبر نظیرهمینحالت
موجبضعیفوناچیزشدناحتمالخطادرحقهمهفتوادهندگانگردد،ودرنتیجهموجبزوال

عملییاواقعیایناحتمالگرددواینهماناستکهاجماعنامیدهمیشود)همان(.
وجه یک و میدهد نظر احتماالت، قوانین اساس بر شهید میفرمایید، مالحظه همینطورکه
اعتبار حسی یا حدسی خبر وقتی میفرماید: و میگیرد نظر در حسی و حدسی خبر بین شباهت
پیدامیکندکهمنجربهرشداحتمالمطابقتوضعیفشدناحتمالمخالفتمیگرددودرادامه
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بیانمیکندکه:
پساجماعوخبرمتواتردرطریقهاثباتحساباحتماالتمستقراستوکشفدرهریکازآن
دوبراساساینحساب،استواراست،ولیدراندازهیکشفکردنمتفاوتندوفرقدارند؛زیرارشد
احتمالموافقتوضعفاحتمالمخالفتدرتواتر،حرکتسریعترینسبتبهاجماعداردواینبه

خاطراموریچنداستکهمیتواناهمآنهارادرضمننکاتزیربیانکرد.
ازارزش 1-ارزشاحتمالیمفرداتدراجماع؛یعنیارزشاحتمالیاینفتوایاآنفتوا،کمتر
احتمالیاینخبریاآنخبراست؛زیرانسبتوقوعخطادرحدسیاتبیشترازنسبتوقوعخطادر

است. حسیات
طور به یعنی باشد؛ مرکز یک دارای که است متعین اجماع مفردات در محتمل خطای - 2
شکل به حسی خبرهای در خطا حالیکه در میشود. تصور اجماع در خطا برای مرکز چند عادی

عادیبریکمرکزمستقراست.
در ومثال میدهند فتوا جنابت، غسل در مو وجوبشستن به بسیاری فقهای وقتی این، بنابر

اینفتوابرخطاهستند.
گاهخطاییکیازآنهاناشیازاعتمادشبرروایتیبیاساسوغیرتامالسنداستوخطای
دیگریناشیازاعتمادشبرروایتیغیرتامالداللهاستکهگویایآنحکمشرعینیستوخطای
سومیناشیازاعتمادشبرچیزیاستکهدرآنمسالهنبایدبرآنچیزاعتمادکند،مانند:اصاله
طی و استنباط درمسیر بلکه نیست، مرکز یک دارای همه خطای که روال همین به و االحتیاط
مراحلاستنباطهرکدامدریکجالغزشیپیداکردهاست.بهخالفاخبارحسیکهرواتمختلف

اگرجملگیخطاکنند،عادتامرکزخطایشانیکچیزاست)همان،274(؛
عادتا اند، کرده کنیمهمهخطا فرض اگر میدهند، خبر زید ازکشتهشدن وقتیجمعی مثال
اند.هر باشد-خطاکرده زید یعنیهمهدرهمینمخبرعنه-کهقتل بریکمرکزمستقراست؛
اگرمراکزمتعددتصورمیشود،الاقلآنمراکزنزدیکبه یا باشد گاهمرکزاحتمالیخطاهایکی

همباشند،احتمالتراکمخطاهابرآنیکمرکز،ضعیفتراست)همان(.
درنتیجه،حصولعلمسریعتروبامفرداتکمتریخواهدبودودرمقابل،هرچهمراکزمتعدد
مفردات با و دیرتر علم گفتیم-حصول اجماع در چنانچه - شود تصور خطاها برای ازهم دور و

بود. خواهد بیشتری



80

ستان 139۵
شماره نهم / تاب

سال پنجم / 
سخن جامعه / 

3-احتمالتاثیرخبراولبرخبردومدرخبرهایحدسیموجوداست،ولیعادتًادرزمینهی
خبرهایحسیوچنیناحتمالیموجودنیست؛یعنیممکناستیکمجتهد،متاثرازدیگرمجتهد
شیخ مانند: اول طراز مجتهدین چنانکه بیندازد، خطا به نیز را او دیگری خطای و بدهد فتوایی
و میدادند قرار تاثیر تحت را بعدی دورههای مجتهدین مدیدی مدت تا انصاری وشیخ طوسی
ثقه، آنهاکاریمشکلمینمود.ولیعادتًاممکننیستیکمخبر بافتوای فتواییمخالف اظهار
یا ببیند نیزخطا او آنشخص، تاثیرخطای تحت امرحسی، دریک و باشد متاثر دیگر مخبر از

بشنود. خطا
متضمن اول، درفتوای یعنی حدسیات، دایره در اول خبر در خطا احتمال آنکه یعنی این، و
احتمالخطاییدرخبردوماست)همان(؛چونیکفتوایخطاممکناستدرخطایفتوایدیگر
%50 دیگر مجتهد خطای احتمال باشد، %50 اول، مجتهد خطای احتمال اگر مثاًل باشد، موثر
نیست،چونعالوهبراحتمالخطایخودش،احتمالتاثیرپذیریازخطایدیگرانرانیزدارد.پس
احتمالخطایمجتهدسوم،70%،و %میگرددو 60 بابمثال، از احتمالخطایمجتهددوم
وقتیاحتمالخطایآنسهرابررسیمیکنیم،21%است.درصورتیکهدردایرهاخبارحسیاگر
احتمالخطایراویاول،50%باشد،احتمالخطایراویدوم،بستگیبهخودشداردوخطای
کنیم، 50%حساب را، دوموسوم راوی احتمالخطای اگر بنابراین، ندارد، تاثیر او در عادتًا اول
ترتیب بدین 5/12%میشود اند، نقلکرده بهطورمشترک احتمالخطایهرسه،درخبریکه
دایرهی زائلمیشود.درحالیکهدر دیرتر و بیشتر بامفردات احتمالکذبجمیع اخبارحسی، در
تفاوتخواهد بی باشد، یامصیب نفردوممخطئ آنکه مقابل اولدر نفر احتمالخطای حسیات،
بود؛یعنییکاحتمالدراحتمالدیگرموثرنیست،بلکههرکدامنسبتبهدیگریمستقلوبی

طرفاست)همان(؛
وفطرت حواس یعنیسالمت اصابت، مقتضی احراز با عادتًا قضیهحسی، در خطا احتمال -4
همراهاست؛بهبیاندیگرخطایهرراویمعموالازضعفبیناییوشنوایییاقدرتحافظهناشی
اینجهاتسالمودرحدمعمولیومتعارفاستو از راوی احرازمیشودکه بلکهعادتًا نمیشود،
دیگری جنبی حادثه مانند: میگیرد، سرچشمه مانعی وجود احتمال از باشد، محتمل خطایی اگر
کهموجبپریشانیخاطرراویگرددوکالمامامرادرستنشنودیاحرکاتامامرادرستنبیندبا

اینکهگوشوچشماوسالمومعمولیاست)همان(؛
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وجود عدم احتمال بردارندهی در احیانا فتوا، مانند حدسی، نظری قضیه در خطا احتمال اما
مقتضیاصابتاست؛یعنیناشیازضعفقوهیاستنباطوپایینبودنسطحعلمیوعدماحاطه
که این احتمال یعنی، واین است مقتضی وجود عدم دهنده نشان وآنچه وخالصه ادله بعضی به

نرسیدنبهواقعناشیازازقصورباشد،نهناشیازمانعیازقبیلغفلتیاپریشانخاطری.
ازمبنایصحیحخوددرمسألهاست.خالصهدرخبرحسی، ازغفلت ناشی گاهخطایمفتی،
وگاه مقتضی فقدان به گاهمستند درخبرحدسی حالیکه در است، مانع بهوجود عادتًامستند خطا
مستندبهوجودمانعاستومیدانیمکههرگاهبرایخطادوعاملتصورشود،احتمالوجودخطا

بیشترازوقتیاستکهبرایخطایکعاملتصورشود.
از یکی یعنی دانست؛ اول نکتهی فروعات از فرعی میتوان را چهارم نکتهی رو، این از
علتهاییکهسببمیشودخطادرحدسیاتبیشترازحسیاتباشد،همینامراست.درحدسیات،

عواملخطابیشتراست،درحالیکهدرحدسیات،عاملخطامعمواًلوجودمانعاست.
5-خطاهایمحتملدرمجموعهاخبارحدسی،ممکناستکهازنکتهمشترکینشاتگرفته
بهخطاهایمحتملدرمجموعه مانند:ضعفسطحعلمیدرفقهاییکدوره؛لکننسبت باشد.
باشد،چون ازنکتهمشترکینشاتگرفته اخبارحسی،عادتاچنیناحتمالیدادهنمیشودکههمه
هر در خطاها این بلکه ندارد؛ وجود معمواًل امرحسی، یک در همه خطای برای مشترکی منشا
یعنیشرایطزمانیومکانیودیگرویژگیهایخاصآنمخبر او بهظروفخاصخود مخبری
مرتبطاست.مثاًل:ضعفبصریاثقلسامعهکهدرهریکازخبردهندگانباعثخطاشود،مرتبط

بهشرایطخوداوستوربطیبهضعفبصریاثقلسامعهدیگرانندارد)همان،275(.
احتمال اندازه اگر اینجا اوسرچشمهمیگیرد.در بهخود نکتهیخاص از پسخطایهریک،
از است نزدیکتر اخبار مجموع در خطا احتمال یعنی مجموع؛ احتمال باشد، موجود مشترک، نکته
احتمالمجموع؛یعنیاحتمالخطادرمجموعاخبار،درحالتعدموجودنکتهمشترک)همان(.

احتمالخطایهمهمجتهدین باشد، درخبرهایحدسیمیتواندیکچیز منشاخطاها وچون
قویتراستوایناحتمالدیرترزایلمیشود.ازطرفدیگر،چونعادتًامنشأخطاهادرخبرهای
ضعیفتر مخبرین همه خطای احتمال است. کم آن در مشترک نکته احتمال و است متعدد حسی
دوم نکته در که است آنچیزی از غیر مطلب این زایلمیشود زودتر احتمال این و بود خواهد
گفتیم.دراینجاسخنازمنشاوسببخطااست؛یعنیآنچهبهشخصیتمخبرینمربوطاست،مثل:
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ضعفیصریاثقلسامعهدرخبرحسیضعفقوهیاستنباطدرخبرحدسیودرآنجاسخنازمرکز
خطابود؛یعنینقشخبروبهتعبیردیگرمخبرعنه،مثل:کشتهشدنزیدکهامرواحدیاستوهمه
ازآنخبردادهاند،حالاگرهمهمخبرینخطاکردهباشند،خطایهمهازیکچیزاست؛معمواًل
ومنشا واحد خطا مرکز معمواًل حسی خبر در آنکه خالصه میشود. تصور آن برای متعدد مراکز
خطامتعدداستودرخبرحدسیمعموالمرکزخطامتعددومنشأخطامیتواند،یکچیزاست.

تواتر هر که همانگونه میداند. متعددی ازعوامل رامتاثر دراجماع احتمال حساب شهید حال
عبارت که بود موثر تواتر از علم درحصول دیگر عوامل و مخبرعنه خصایص و مخبرین نوعیت

استاز:
ازجنبهیعلمی، اند. پیداکرده نظر اتفاق بریکحکم نوعیتعلماییاستکه آنها، ازجمله -
کهآیاازعلمایطرازاولهستندیانه؟وازجنبهیقریببودنآنهابهعصرنصوصکههمانعصر
اجماع، باشند، نزدیکتر نصوص زمان به مجمعین هرچه دلیل همین به میباشد. معصومین حضور
آنهادرجهتکشفازدلیلشرعی،معتبرتراست؛زیرابسیاریمدارکشرعیدراختیارمجتهدین

آنزمانبود،ولیبعداازمیانرفت)همان(.
آیا اینکه پیداکردهاندو اتفاقنظر آنها،طبیعتمسألهایاستکهبرحکمآن ازجمله -و
آنمسألهازمسائلیاستکهانتظارواردشدننصیدرحقآنمیرودیاازتفصیالتوتفریعات
کلی، قواعد اساس بر مجتهد، بلکه باشد؛ موجود آن درباره خاصی نص نمیرود انتظار که است،
وسالیان اساسی و ازمسایلمهم آنکه ازدواجموقتوجواز مثاًل: است؛ استنباطکرده آنرا حکم
درازمحلبحثوگفتگوبودهاست؛ولیمسألهطهارتیانجاستچونپشهازفروعاتکماهمیت
ازمجمعین،علمبهوجوددلیلشرعیبرجوازپیدامیکنیم، باتعدادکمتری است.درمسألهاول

برخالفمسألهدوم)همان(.
-وازجملهآنها،میزانابتالیمردمبهآنمسالهوظروفوشرایطاجتماعیآنمسألهاست.
در اجماعحقیقتًا مورد اگرحکم استکه بهگونهای اتفاقمیافتدکهمسأله گاه بههمینخاطر،
بود. فراهمخواهد مقابل اشاعهحکم بر مساعدی وشرایط بسیار انگیزههای نباشد، ثابت شریعت
مثاًل:بیعمعاطاتی،بسیارمحلابتالیمردماستواگراجماع،برجوازآنصحیحنباشد،بایدعدم

جوازآنبهطریقیبهمابرسد)همان(.
-وازجملهآنها،لحنکالمآنمجمعین،درمقاماستداللبرحکمومیزانودرصداحتمالی
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استکهدرموردارتباطموضعآنهابامدارکسستنظریوجوددارد،مثاًل:درموردبیعمعاطاتی
جوازه« علی تدل »والعمومات گوید: دیگری و الروایات« علیه وتدل جائز »انه گوید: مفتی یک
میدهند آن جواز به فتوا دیگران وهمینطور الشرعیه« الدالله من مستفاد »جوازه گوید: وسومی
محصل اجماع فتاوا، این ازمجموع ندارند. مدرک به اشاره یا میکنند تصریح مدرکی وجود به و
نکاتوخصوصیاتکه دیگر و است. المدرکیه یامحتمل اجماع،مدرکی این تشکیلمیشودکه
بعضیازآنهادرضمنمقایسهمیاناخبارحسیواخبارحدسیبیانشد،ازجملهآنکه،میزانتأثیر
یکفتوادرفتوایدیگرانچقدراستیامالحظهاینکهنادراممکناستمرکزخطایهمهیکی

باشد،مثاًل،خبریراهمهتامالسندفرضکردهاند)همان(.
وازآنجاکهکشفدلیلشرعیازاجماعمرتبطباحساباحتمالاست،اجماعبهعنواناجماع،
بنابراین ندارد موضوعیت کشف این حصول در مخالف وجود بدون مجتهدین همه اتفاق یعنی

میتواندراینجاشهرتیعتیشهرتفتواییرانیزبهعنوانیکیازطرقمطرحکرد)همان(.
دارد، دیگران با مخالف فتوای که مجتهدی یعنی مخالف، وجود با حتی اینکشف، گاه پس
که مقابل طرف احتمال حساب بر که است گونهای به او مخالفت که جایی در میآید، درست
اکثریتباشندتأثیرنداشتهباشدواینبهمقدارزیادی،بستگیبهتشخیصنوعیتمخالفوعصر

اوومقدارغوطهوریاودرخطعلمیوموقعیتشدارد)همان(.
تاحد را آنها اجماع بئر، زمانخوددرمسألهمنزوحات اجماعمجتهدین با مثاًلمخالفتعامه
زیادیازاعتبارمیاندازند؛چونکمیتعددیطرفمقابلدرمقابلکیفیتاینطرفمقابلاعتنا
کافی دلیلشرعی برایکشف تنهایی به اجماع احتمالوجود براساسحساب گاه چنانکه نیست،
احتمال یا است معلوم آنها نیست؛چونمثالمدرک کافی یعنیمالحظهعددیمجتهدین نیست؛

استنادبهآنمدرکمیرود.
پسبهاجماع،قرایناحتمالیدیگریضمیمهمیشود،بهگونهایکهازمجموعآنها،یعنیعدد
دارد)همان، را اقتضایکشف احتمال، بهحساب پیدامیآیدکه انضمامیچیزی قراین و مخبرین

.)276

نتبجه گیری
اجماعدرلغتبهمعنایعزمواتفاقاستودراصطالح،اتفاقخاصمعنامیشودکهتفسیرهای
مختلفیازآنکردندازجمله:اتفاقاهلحلوعقد،اتفاقامتمحمدصلیاللعلیهوآلهدریکعصر
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بریکیازاموردینی،اتفاقاهلحرمینو....وازنظرشیعهاجماعیعنی:اتفاقجماعتیازعلماءبر
یکیازاموردینیکهکاشفازرأیمعصومباشد.

به پس است، وسنت کتاب عرض در اجماع، -1 از عبارتند بودکه معنا سه به اجماع دلیلیت
اگرکتابوسنتمأیوس اجماع،درطولکتابوسنتاست،پس تنهاییومستقاًلحجتاست؛2-
اینکهاجماع،نهبهطورعرضیونهبهطورطولیحجتاست، شدیم،سراغاجماعمیرویم؛3-
ازنظرمعصومکند)که بلکهاجماع،کشفازرأیمعصوممیکندووقتیحجتمیشودکهکاشف

ازنظرشیعههمهمیناست(.
ازرسولخداصلی روایت بهیک اجماع تعریف برایقولخوددر داشتیمکه بیان ادامه در و
اللعلیهوآلهاستنادمیکنندوعلمایشیعهمنشأاینتفکراهلسنتودلیلتمسکشانرابهاین
روایترا،توجیهخالفتابوبکرمیدانند)زیراهیچتوجیهودلیلدیگریبراجماعدرخالفتابوبکر

نداشتند،لذابهاینقولتمسککردند(.
شیخ قول -2 قدما قول -1 است: طریق سه بر اجماع کاشفیت راه که کردیم بیان ادامه در
طوسی3-قولمتاخرانوخوداجماعنیزبهدوقسماست:اجماعمنقولواجماعمحصل؛اجماع
این که کردهاند نقل دیگران بلکه ندارد، آن از اطالعی استکهمجتهد،مستقیمًا اجماعی منقول،
آرا تاریخ، در جستجو اثر در مجتهد خود که است اجماعی محصل، اجماع است. اجماعی مسأله،
بدست مستقیمًا را، ائمه عصر به نزدیک مردم یا و ائمه یاصحابه خدا رسول وعقایدصحابه

آوردهاست.
حالخالصهنظراتشهیدصدر رامیگوییمکهفرمودند:

اجماع،اتفاقگروهبسیاریازفقهابریکحکماستبهگونهایکهموجباحرازحکمشرعیشود.
این با یکدیگرند؛ نظیر احتماالت، حساب براساس شرعی دلیل اثبات طریقه در تواتر و اجماع

تفاوتکهدرتواتربامفرداتکمتریوزودتربهعلممیرسیم،بهخالفاجماع.
احتماالتمؤثر براساسحساب اجماع از یاسرعتحصولعلم عواملکیفیدیگریدرکندی
است؛ازجملهطبیعتمسألهمورداتفاقومیزانابتالیمردمبهآنولحناجماعکنندگان.درحجیت
در مخالف وجود این بنابر و نیست معتبر اجماع، هو بما اجماع احتماالت، اساسحساب بر اجماع
حجتکشفازوجددلیلشرعیگاهمضروگاهغیرمضراستواینبستگیبهشخصیتمجمعین

وشخصیتمخالفیامخالفینوامورکیفیدیگردارد.
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کتابنامه
1-قرآن کريم

کتابنامه فارسی
2-شهابیخراسانی،محمود،)1344ش(،تقريرات اصول،تهران:دانشگاهتهرانک،چ7،ج1.

3-گرجی،ابوالقاسم،)1385ش(، ادوار االصول فقه،تهران:انتشاراتمیزان،چ1،ج1.

4-مرکزاطالعاتومدارکاسالمی،)1385ش(،فرهنگ نامه اصول فقه:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،معاونت
پژوهشدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم،چ1،ج1

5-مطهری،مرتضی،)1432ق(، کلیات علوم اسالمی:اصولفقه-فقه،قمچ37،ج3.

6-موسویبجنوردی، محمد، مقاالت اصولی،فصلنامهحق.

کتابنامه عربی
1-صدر،سیدمحمدباقر،)1430ق،(دروس فی علم االصول،قم:موسسهنشراسالمی،چ8،ج1.

2-هالل،میثم،)1424ق(، معجم مصطلح االصول،بیروت:دارالجلیل،چ1،ج1.





استثنای مفرغ

حسامآرامفر*

چکیده 
یکیازاقساماستثناء،استثنایمفرغاست.ازاسمایننوعاستثناءمشخصاستکهچیزیازاجزاءکالمبایدحذف

)فارغ(شود.بابررسیهایصورتگرفتهفهمیدهمیشودکه»مفرغ«اصطالحبرایعاملاستکهازمعمولخود)مستثنی

منه(،بهدلیلحذفازعملکردندرآنفارغشدهاست.)چراییحذفبایددراموربالغیبحثشود.(البتهباتوجهبه

فایدهی؛هرمحذوفینیازمندداللتکنندهایبرخودشاست؛میبایستدنبالداللتکنندهباشیم.وازاینجهتکه

مستثنیبایدازجنسمستثنیمنهوزیرمجموعهآنباشد،مستثنیبهترینداللتکنندهاست؛زیراهمنشاندهندهیجنس

مستثنیمنهوهممتعددبودنآناست.دراستثنایمفرغ،کالمبایدغیرموجبباشد.البتهدرکالمموجبهممیتواند

باشد؛لیکنباوجودقرینهایکهمحدودکنندهدایرهکالمباشد،مانند:»ضربتاالزیدا«اینکالم،یاقرینهداردیانه،در

صورتیکهقرینهنداشتهباشدمیبایستتمامافرادجهانرازدهباشدبهاستثنایزید؛لیکندرصورتوجودقرینه،دایرهی

افرادمحدودمیشودواینمشکلپیشنمیآید.

دراینمقالهمنابعمتعددیدرمورداستثناءبررسیمیشود؛لیکنبهدلیلوجودمطالبتکراری،ازذکرهمهیآنها

پرهیزشدهاست.

کلید واژه
 استثنای مفرغ، عامل، مستثنی، مستثنی منه، موجب، غیرموجب، متصل، مواضع تفريغ؛

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهنهم/تابستان1395
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مقدمه
نام»استثناءمفرغ«میپردازیم.»مفرغ«درلغت به استثناء اقسام از بهبررسییکی اینمقاله در
بهمعنایتهیشدناست.استثنایمفرغدرعلومیازجملهتفسیروبالغتکاربردداردوازآنبحث
این بههمیندلیل، استثنایمفرغدیدگاهنحویاستو به میشود؛لکن،دیدگاهبالغیوتفسیری
مقالهبهجنبهینحویاستثنایمفرغپرداختهاست.دربارهیاینمقالهپیشینهایوجودندارد.روشیکه
دراینمقالهدنبالشدهاستبدینصورتاستکهازکتابهایمختلفمطالبیذکرمیشودوباهم

مقایسهمیشود.
دراستثناء،سهرکناصلیوجوددارد؛عامل،مستثنیمنه،اداتاستثناءومستثنی.ناممفرغبرای
مستثنی،بهاعتبارعاملاست؛زیرادراصل،فعل،ازعملکردندرمستثنیمنهفارغشدهاست.مستثنی،
اعتباریاموجباست ازآنخارجمیشود.دراستثناء،کالمبهیک همانمتعددیاستکهمستثنی
یاغیرموجب.استثنایمفرغغالبًادرکالمغیرموجبرخمیدهدچراکهمفرغدرجاییاستکهبشود
افادهعمومکردوایندرکالمموجببالذاتافادهنمیشود.باتوجهبهاینمطالب،استثنایمفرغ،نباید
درکالمموجبرخدهد؛درحالیکهدرقرآنکریم،استثنایمفرغدرکالمموجبرخدادهاست؛از
جمله:آیهیشریفه»واستعینوابالصبروالصالةوانهالکبیرةاالعلیالخاشعین«دراینمقاله،بهبررسی
جهاتمختلفاستثنایمفرغ،ازجمله،رخدادنشدرکالمموجبپرداختهشدهاست.مطلبدیگراینکه،
استثنایمفرغدرغالبمعموالتفعل،مبتداوخبررخمیدهد،نههمهمعموالت.دراینمقالههمبه

بررسیمواضعمجازومواضعممتنعبرایرخدادنایننوعاستثناء،همراهباذکردلیلمیپردازیم.

تعريف کلی
برایاستثنایمفرغ،تعاریفمختلفیذکرشدهاستکهبابررسیآنهاتعریفیجامعومانعارائه
میدهیم:»استثنایمفرغ«استثناییاستکهمستثنیمنهدرکالم،مقدراستواکثروقوعاستثنای
منهاستو ازمستثنی نیابتی اعراب بهحسب آن اعرابمستثنای و مفرغدرکالمغیرموجباست
مستثنیمنهمقدربودنشبهدلیلقرینهیدالبرآناست)حسینیطهرانی،1390ش،ص653(.استثنای
مفرغ،دارایدوامرمتالزماست:اولاینکهغیرتامباشدودوماینکهغیرموجبباشد.استثنایمفرغ،

بعدازاداتفعلیهواقعنمیشود)نحوالوافیص247ج2(.

علت نام گذاری
علتنامگذاریایناستثنابهدلیلفارغشدنعاملازعملکردندرمستثنیمنه،دراثرعمل
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کردندرمستثنیاست.دراینرابطهکهمفرغمسمیچهکسیاست،اختالفنظروجوددارد.درادامهی
مقالهبهبیاناقوالآنمیپردازیم.

جنابجامیمعتقداست:))دراصل»مفرغ«،»مفرغله«بودهاستوبهاختصارمفرغنامیدهشده
است.همانطورکهبه»مشترک«بهاختصار»مشترکفیه«گفتهمیشود)جامی193(.((

جنابرضی)رحمهالل(میفرماید:»دراستثنایمفرغ،عاملبایددرمستثنیمنه)معمول(عملکند،
لکن،چونمستثنیمنهحذفشدهاست،دیگرتواناییعملدرآنرانداردودرمستثنیعملکردهاست
وبههمیندلیلکهنتوانستدرمعمولاصلیخودعملکندیابهعبارتدیگر؛ازعملفارغشد،مفرغ

نامیدهمیشود)استرآبادی،1392ش،ج2،ص81(.
به باشرایطمذکور،بهخاطرتسمیهاسم نامیدنچنینمستثنایی سیدعلیخانمینویسد:»مفرغ
اسمعاملشاستنهبهاینخاطرکهبالذاتخودمفرغاست؛زیرادراصل،عامل،مفرغاست؛چونباید
درمستثنیمنهعملمیکردهولیبهخاطرحذفمستثنیمنه،ازاینکارفارغشدهاستونیازیهم
نیستکهبرایمفرغتقدیربگیریموبگوییمکهدراصل)مفرغله(بودهاست.همانطورکهبرخیاین

کارکردهاند)مدنی،1389ش،ص390(.«
ازسخنانهرسهبزرگواربرداشتمیشودنظرهمهیکیاستوفقطسیدعلیخان،درتقدیرگرفتن
بهمفرغلهنیازینمیبیند؛زیراهمانطورکهذکرشد،تسمیهمستثنیبهمفرغ،تسمیهبهعاملاست.
دراستثنا،هممستثنیوهممستثنیمنه،منسوبالیه،فعلیاشبهفعلماقبلااّلهستندواعراب
برایمستثنیمنهاست؛زیراجزءاولاستومستثنیدرمقامفضالتقراردارد.اصلدراعرابمستثنی،
تابعآوردنازمستثنیمنهاست،درصورتیکهمانعنباشدواگرعلتیسببشدکهنتوانیمتابعبیاوریم،
مستثنیرامنصوبمیکنیم.مانند:»ماقامالقوماالزید«بدل،اولیوسزاواراست؛زیراضابطهیبدل

)مبدلمنهراحذفکنیموبهجایآنبدلرابگذاریمومعنادرستباشد(رادارااست.
البتهایننکتهبایدگفتهشودکهبدلآوردندرغیرموجبجایزاستودرموجبجایزنیست.

علت عدم حذف مسثتنی منه در موجب و حذف آن در غیرموجب
الزمبهذکراستبحثمادراستثنایمفرغاست.ودرایننوعاستثناء،مستثنیبایددرمستثنیمنه
داخلشود.مطابقنظرتمامنحویهاغیرمبردواصولیونکهاعتقادشانبرایناستکهصحتدخول
مستثنیدرمستثنیمنهصحیحاست؛یعنیمثالهاییازقبیل:»ماجاءالقوماالحمارا«صحیحاست.
بهاینتأویلکهمنظورحمارالقوماست،نظردرستهماننظراولاستچراکهدراستثنا،همهمتفق

برایناندکههدف،اخراجاستواخراجکردنمحققنمیشودمگربعدتحققدخول.



90

ستان 139۵
شماره نهم / تاب

سال پنجم / 
سخن جامعه / 

حذفمستثنیمنهزمانیجایزاستکهداللتکنندهایبرایحذفآنداشتهباشدوبهترینداللت
کنندههمانمستثنیاست؛زیرامستثنیدوچیزراافادهمیکند:اولاینکهمستثنیمنهازجنسخودش
است؛دّوماینکهخودمستثنیوغیرآنزیرمجموعهاشهستند.مستثنیباتوجهبهفایدهیدومباید
متعددباشدوبااینتوضیحاتفهمیدهمیشود،متعددچهدرموجبهوچهدرغیرموجبه،نهمیتواند
بعضغیرمعینباشد؛چوندخولمستثنیفهمیدهنمیشودونهازبعضمعین؛زیراقرینهاینیست.
درنتیجه،تنهاحالتیکهمیماندفرضگرفتنتمامافرادجنساستکهاینحالت،غالبادرغیرموجبه
صحیحاستودرموجبهکماست.مانند:»یعلماللتعالیاالقدمالعالمالحدوثذاته«و»منیولهم

یومءذادبرهاالمتحرفالقتال«.

علّت قبول مستثنی برای اعراب
وقتیکهمستثنیمنه،بهخاطردلیلیحذفشد؛یابایددرااّلعملکندویادرمستثنی؛کهازبین

ایندومستثنیصالحیتمعمولشدنرادارد؛درنتیجهعاملدرآنعملمیکند.
اشکال:باتوجهبهمثال»ماقاماالزید«چگونهممکناستمستثنی)زید(رافاعلبرایفعلیبگیریم

کهمنفیاست،درحالیکهمرادایستادنزیداست؟!
درمثالقومهم،مسندالیهتامنیستپسزیدهمبرایاینکهفاعلباشدنیازینیستکهمسندالیه

تامباشد.درنتیجههردومنسوبالیهجزءناقصهستند.
استثنایمفرغدرجملهغیرموجبیافتمیشود؛مانند:»ماضربنیاالزید«بهخاطرصحتداشتن
معنیازحیثاینکههیچکسیمنرانزدهاستمگرزید؛ولیدرمثال»موجب«»ضربنیاالزید«عقال
صحیحنیستکهبگوییمهمهمردمجهانمرازدندمگرزیدولیاگردر»موجب«همقرینهبرعمومیت
داشتهباشیم؛)کلحیوانیحرکفکهاالسفلاالالتمساح(یاقرینهبراینکهمرادبعضمعیناست)قرات
االیومکذا(جایزاستکهاستثنایمفرغدراینجملهواقعشود؛زیرامعلوماستروزهایمعینیمراد
استوایننیستکهتمامروزهایدنیاراتالوتکردممگریومکذا.الزمبهذکراستکهشارحاز

قرینهایکهیاافادهعمومکندویاتشخیصبعضمعینکندبه»مستقیمالمعنی«تعبیرنمودهاست.
اشکال:همانطورکهبنابرتقدیرعموممستثنیمنهدربعضیصورموجب،غیرمستقیمالمعنیاست
چهبسادرغیرموجبهم،غیرمستقیمالمعنیباشدمانند:»ماماتاالزید«پسشایستهاستدرغیر
موجبهماستقامتمعنی،شرطشود.وهمچنینهمانطورکهدرمثالمذکور،»قراتاالیومکذا«
صحیحنمیباشدمگربعدمخصصشدنبهمدتزمانمعین،پساینتخصیصدرمثال)ضربنیااّل
زید(همراهدارد؛پسدرنتیجه؛فرقیبیندوصورتموجبوغیرموجبدراینکهباقرینهجایزاندو
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بدونقرینهجایزنیستند،نیست.
جوابجنابجامیبهاینمطلب:

»ابتدابایددرنظرگرفتکهچیزیدرنحومعتبراستکه»غالب«باشد.وباتوجهبهایننکته،
غالبدرایجاب،عدماستقامهالمعنیبرعموماست،زیراکهاشتراکجمیعافرادجنسدرانتفا،تعلقفعل
بهآنهاومخالفتکردنیکی،آنراغالباستوامااشتراکجمیعافراددرتعلقگرفتنفعلبهآنهاو
مخالفتکردنیکیآنرا،کماست؛همانطورکهدرمثالمذکوربهدلیلاینکهفرقیبین)قراتاالیوم
کذا(و)ضربنیاالزید(نیست،مگربهخاطر»ظهور«قرینهداللتکنندهبربعضمعینازمستثنیمنه
درمثالاولوعدم»ظهور«وجودهمینقرینهدرمثالدوم؛پساگردرمثالدومهمقرینهظاهریکه
داللتبراینبعضمعینکنددرایننوعمثالهماستثنایمفرغجایزاست؛ولیغالبدرموجب،عدم

یافتنقرینهاست.پسغالب،عدموجودقرینهاست«.

مواضع تفريغ
باتوجهبهنظرجنابرضی،استثنایمفرغدرتماممعموالتفعلومبتداوخبرواقعمیشود،مگر
مواردیکهعلتآنهاذکرخواهدشدکهدراینقسمتازمثالکتابشریفعلومالعربیهنوشتهاستاد

سیدهاشمطهرانیاستفادهشدهاست.

الف-موارد وقوع مفرغ:
1-فاعلونایبفاعل:»وعندهمفاتیحالغیبالیعلمهااالهو«و»فأصبحواالیریاالمساکنهم«؛
اال الل »الیکلف و کفارا« االفاجرا والیلدوا یضلواعبادک تذرهم ان »إنک به: مفعول -2

وسعها«؛
النهار«؛ الساعةمن یلبثوااال لم 3-مفعولفیه:»ویومیحشرهمکأن

ابتغاءوجهالل«؛ 4-مفعولله:»وماتنفقوناال
باشد، تاکیدی مفعولمطلق اگر ؛ االظنا« نظن ماالساعةان ماندری »قلتم مفعولمطلق: -5
اشکالپیشمیآیدکهدراستثنایمفرغ،واجباستکهمستثنی،استثنابشودازمقدارمتعدد؛لکن

ازآناستثناکنیم. اینجامتعددینداریمکهبتوانیم در
ازحیثتوهم،چهبساممکناستگفتهشودضربت جواباشکال:متعددبودنمحتملاست
تهدید مثال است ضرب مجرای جاری که چیزی مثال است شده انجام ضرب غیر که حالی در
کردنویاناسزاگفتنپسبرایرفعتوهمآنمیگوییضربتضربا.درنتیجهزمانیکهمستثنی
دیگر و میشود متعدد منه مستثنی غیرضربشود و شاملضرب یعنی باشد مثال این مثل منه
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ایناشکالواردنیست.
العلمبغیابینهم«؛ 6-جارومجرور:»وماتفرقوااالمنبعدماجاءهم

7-حالجملة:»وماأهلکنامنقریةاالولهاکتابمعلوم«؛
8-تمییز:»ماامتألاالناءاالماء«؛

للعالمین«؛ 9-مبتداوخبر:»لیسلالنساناالماسعی«و»انهواالذکر
10-بدل:»ماضرباالرأسه«استثنایمفرغگرفتنازبدلکلازکلجایزنیست»ماضربنی

االزید«؛
11-صفت:»مایکونمننجویثالثةاالهورابعهم«؛

12-و...

ب-مفرغ واقع نمی شود:
نفی، و ثبوت حیث از » »ااّل چون زید« و اال تمش »ال نمیشود مثالگفته معه: مفعول -1
بادرنظرگرفتناین انفصالرامیرساندوهمینکاررا»واو«همبهنحویانجاممیدهد؛پس
در عامل، اشکالشدکهچگونه اگر و کند معهعمل مفعول در عامل، ندارد امکان دیگر مطالب،
جملهحالعملمیکندبااینکهباواوآمدهاست،جوابمیدهیمکهدراینجاعملفعلبهصورت

نیست. ظاهر
2-عطفبهنسق:بههماندلیلمفعولمعهدراینجاهمجایزنیست.

بودنش متعدد و است بیان عطف همان آن که مقدرمتعدد از مستثنی چون بیان: عطف -3
مخالفعطفبیانبودنشاست؛بهخاطراینکهعطفبیانیاعلماستویاچیزمختصیمثلعلم.
4-تاکید:چونبایدازمتعدداستثناءشودوحالاینکهلفظینداریمکهشاملاداتتاکیدشودمثال
عینونفسو...راشاملشود)رضی،1392ش،ص83-86-()حسینیطهرانی،1390ش،653-653(.
مواضع از یکی که است گفته تفریغ مواضع برای مذکور برموارد العربیه«عالوه کتاب»علوم
منصوببهنزعخفظاستوبرایآنیکمثالقرآنیزدهاست:»والتقولنلشیأانیفاعلذلک

غدااالأنیشاءالل«
همچنینایشانبهواقعشدنمفرغدرموجبچندینمثالقرآنیزدهاست.ازجمله؛»واستعینوا

)حسینیطهرانی،1390ش،ص653( الخاشعین« علی اال لکبیرة والصالةإنها بالصبر
فایدهای زیرا نمیشود؛ مفرغ استثنای تاکیدی مطلق مفعول معتقدند: خان علی سید جناب
به»ظناضعیفا« را کلمه»ظنا« و نوعیمیداند مفعولمطلق االظنا« نظن آیه»ان در و ندارد
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را ایشان تعبیرمیکنندودرسایرمواردسخنجنابرضیراقبولدارندودربعضیمواقع،قول
میکنند. ضمیمه هم

نکته
1-درمثالهاییمانند»مازالزیدااّلعالما«جملهدرستاستکهموجبهاست،ولینفی،نفی
را صفات همهی زید که است این حرف الزمه چون نیست؛ جایز مثالی همچین پس است مثبت
یا اینگونهمواردمحالنمیدانندومیگویند داراستمگرعلمواینمحالاست.جنابرضیدر

مقصودمبالغهاستویامستثنیمنه،محدوداست.
2-اگرموجبه،معناینفیمیدادمثاًلبا»لو«یا»لوال«بیایدتفریغجایزاستمانند:»لوکان

معنااالزیدلغلبنا»و»لوالالقوماالزیدألکرمتک«)مدنی،1389ش،ص393(.

 قسم ديگری برای استثنای مفرغ
مثبت ظاهرش بشودکه قسمیه جمله بر مشتمل کالم که است این استثناء نوع این ضابطه
است؛ولیمعنایشمنفیاستوجوابشجملهایاستکهازلحاظظاهرماضیاست؛لکنازجهت
ترکت اال الل »ناشدتک و المظلوم« نصرت اال بالل »سألتک مانند »ااّل« به متکی و آینده معنا

الشاعر: اإلساءة«»حلفتبربیاالعاونتالضعیف«وقول
باللربکاالقلتصادقةهلفیلقاءکللمشغوفمنطمع

اقتضایاینراداردکهدرمعنا،غیرتاموغیرموجبباشد؛ پساستثناءدرمثالهایسابق،
پسمراد»ماسألتکبالل...االنصرکالمظلوم«،»ماناشدتکالل...االترککاإلساءة«،»ماحلفت
امثله، این در صادقة« قولک علی ربک...اال بالل »ماحلفت ، الضعیف« معاونتک علی بربی...اال
این آن و اضافهمیشود أمرسومیهم ویک غیرموجب و بودن تام است:عدم دوأمرجمعشده
ااّل ماقبل اعراب بتواند اینکه بهخاطر بهمصدرمیروند؛ تأویل بعد»ااّل« فاعل، و فعل استکه

رابهحسبتفریغ،قبولکند.

نتیجه 
افادهعمومیکهکالمغیرموجب دلیل به غالبادرکالمغیرموجبرخمیدهد استثنایمفرغ، 
میرساند؛لکندرکالمموجبهمباوجودقراینیکهمحدودکنندهباشد،رخمیدهد.تماممعموالت
مفرغ استثنای وقوع وخبرمواضع مبتدا تاکید(.و و نسق به بیان،عطف معه،عطف )مگرمفعول فعل

میباشند.
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 Comparative study of remove, appreciation and allowed
»in the two science »syntax» and »meaning and express

Seyed Mohammad hadi razavi- Hussein farhadi
Abstract

Including literary science is very effective in understanding 
speech is syntax and expression science. Given the role of these two 
science, sometimes it happens that created difference between these 
two sciences; And each of them according to their purpose so inter-
pret the word. Now the question arises that which interpretation of 
science is correct and beyond of it, whether the issue of priority 
arises between views of these two science or not? In these positions, 
whatever the rhetoric claiming its authenticity, is metaphor what 
has been said on the syntax, is appreciation and removal. It is clear 
that sometimes in the word, all the words does not mention in the 
word, and this means of the term removal and the difference is there 
that considering what is deleted what form is, in the form of meta-
phor or appreciation? And whether these two are the fact apart 
from each other or not? What it will be utilized in this paper, this 
will be and with respect to the meaning of both terms, is consider 
the meaning, non-listed (blacked out), and do not differ in the de-
tails. Finally we will conclude that metaphor and appreciation have 
a concept in both syntax and expression have two appellation.

Key word: removal, appreciation, metaphor, authorized, syntax, 
rhetoric

Abstracts
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 The works and effects of familiarity with the holy
Quran in verses and traditions

Mohammad radmard
Abstract

Accustom human with something get to relax and stay away from 
horror and his lonely. In many verses and traditions; Quran intro-
duced as companion to humans. In addition to introducing the 
Quran as a companion of man, works and features of it also ex-
pressed if a person wants a good Familiarity with Quran, must 
choose the best way. Using the Quran and traditions mentioned 
works to Familiarity with Quran based on the first days of creation 
the holy Quran as far, everyone has gain knowledge from it due to 
condition, need and their talent. Mystics, philosophers, theologi-
ans, ethics scholars, preachers and orators, rhetoric and eloquence, 
psychologists, historians, all of them kneeling against the holy 
Quran and coming with hand of need to seek intimacy with the 
Quran. So that they can benefits from this great ocean of god. This 
article was obtained using the words of elders and verses and tradi-
tions and with checking some of the articles about the Quran and 
Familiarity with it and think on this subject.

Key word: Quran, Familiarity with Quran, read, recite, works of 
Familiarity
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 Some of the features imam of time (imam Mahdi) Allah
 hasten his reappearance in salavat of abulhassan zarrab

isfahani

Behnam barmo- Yasser dalvand
Abstract

Reviews features infallibles (PBUH) has special and impor-
tant status because of its importance and a lots of books and ar-
ticles have been written about this topic. They are numerous 
books and articles particularly about imam of the age (Allah 
hasten his reappearance); but using of salavat abulhassan as a 
source seems so far is unprecedented. In this article, we have 
outlined some of features of imam of the time (Allah hasten his 
reappearance) with using salavat abulhassan zarrab isfahani. 
Some of these features is summarized as follows. Imam wit-
nessed the actions of all servants and not assigned to Shiites. Be-
cause the term worshiper was come that includes both friends 
and enemies. So in every age and time must be someone who is 
witness to the actions of his servants. Other features is argument 
of imam on servants that the earth never empty from the argu-
ment. And the other feature is being guide namely imam will 
guided the people of course directed to justice and right way not 
lead to oppression and aberrance because imam is two species: 
imam justice and imam oppression. That each of them has crite-
rion. Another feature of imam is that he has the most extensive 
rule the world. And all people and all religions will be under his 
rule. Imam is regenerative for closed traditions, and he does nor 
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prevarication on this issue. He is successor of the messengers, 
and possess their characteristics. 

Key word: imam of the time (Allah hasten his reappearance), 
abulhassan zarrab isfahani, guide, witness, the most extensive gov-
ernment, regenerative traditions, argument of god
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(Lifestyle in the biography of imam hadi (PBUH

Nima abdollahi- alireza mohammadi
Abstract

No doubt in the contemporary era, one of the things that spread 
from western societies to Muslim community is immorality on dif-
ferent substrates of life. This degeneration includes items such as: 
consumerism and wastefulness, trivial to issues of work and pro-
duction, unhealthy family, the wrong kind of parenting for children 
and also inappropriate behavior on other issues; on the other hand 
according to the guide lines of the supreme leader to adopt correct 
lifestyle and adopt appropriate patterns in the moral and cultural 
fields. This article intends due to following these quid lines, submits 
briefly cases of true moral and behavioral patterns by looking at the 
biography of imam hadi (PBUH). And in short, it is said that imam 
hadi (PBUH) is fully applicable in the context of worship and serv-
ing and as well as he is unique in the simplicity and meet the needs 
of people. His behavior in all fields including science, cultural, be-
havioral, educational and employment  in the community, both 
personal and in the social fields is a perfect pattern and argument of 
humans specially to Muslims which resulted in the full program 
and style life in a great way which is obtained the right way to live 
by applying and implementing it.

Key word: life style, imam hadi (PBUH), worship, culture, prac-
tical biography, the correct pattern 
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 Reviews of the martyr Sadr (mercy upon him) in chapter
»consensus» in the book “lessons in science of princi-

(ples (ring second

Jalal mansouri
Abstract

In this paper, we express the introduction about consensus in-
cluding (literal and technical meaning of consensus, different defi-
nitions between Shiites and Sunnis, unveiling of consensus, due to 
consensus, consensus types and..) to has a primary understanding 
of our deliberation then we consider the Mr. Martyr Sadr’s com-
ments (mercy upon him). The centrality of the article, explain and 
canonization the comments of mr.sadr and this research written to 
promote the scientific. We first examine the meaning of the literal 
and technical consensus then expressed definitions of Shiite and 
Sunni scholars about consensus and we express the reason of Sunni 
on the definition of consensus. Thereafter refer to forms of Shiite 
scholars or their argument and then consider the origin and the 
reasons for defining the Sunni consensus, and then we express the 
split of consensus. Then we reach to martyr Sadr’s comments (mer-
cy upon him). He refers to similarities and differences between con-
sensus and frequency after the definition of consensus and expres-
sions of the way proven religious arguments based on the calculus 
of probabilities. Consensus and frequency are like but in some ways 
are different. Then martyr Sadr says his opinion about argument of 
consensus and states that consensus based on the calculus of prob-
abilities, per se is not argument; and notes that opponents of the 
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controversial discovery of religious arguments. Sometimes is harm-
ful and sometimes it does not and this issue depending on the char-
acter of consensus, opposite character and other quality affairs. This 
research is literary based and in terms of genealogy placed in the 
category of principles of jurisprudence.

Key word: consensus, unveiling, movable and product, sentence, prob-
ability, conjecture, frequency, argument, sense
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Gunmetal exception

Hesam aramfar
Abstract

One of the categories of exception is gunmetal exception. It is 
clear form the name of the type of exception that that something 
should be removed from the parts of speech. The surveys found that 
gunmetal is the term for agent, that is graduated from his usual (ex-
ceptional me) due to the elimination of the practice (why removal 
should be discussed in the rhetorical) however due to the advan-
tage, each blacked out requires a signifier on his own, you should be 
looking signifier and hence the exceptional should be made from 
exceptional me and its subsidiary, exceptional is the best signifier. 
Because represents genus of exceptional me and its multiple. In 
gunmetal exception word must be non-cause, of course cause can 
be also in the word. However despite symmetry that restricting the 
circle of word such as hit only zaida; this words symmetrically or 
not, if that is not symmetric must hit all people of the world except 
zaida; but if there is symmetry, limited circle of people and this 
problem will not occur. In this article, numerous sources checked 
about exception. But because of duplicate content, mentioning all of 
them have been avoided. 

Key word: gunmetal exception, cause, non-cause, connected, the 
positions of the settlement






