


  

  

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 قرאئت و درک متون حدیثی

 אستاد مهدی غالمعلی :مدرس 

 אستاد عبدאلهادی مسعودی :یابیאرز 

 אسماعیل אثباتی/ یئپورאن میرزא :تدوین 

 نوروز אمینی :شیرאیو 

 نرجس حسنلو/ پیما ناهید رאه/ محمد جوאد جهانی/ زهره خلج :آرאیی صفحه چینی و حروف 

 ٨٧ ـ ٨٨تحصیلی  ل سالسال אو نیم

 ٨٧مهر , אول ویرאست

  



 

أ 

 
 
 
 
 

  صفحه.......................................................................................................................................................فهرست

 

  جلسۀ אول

  ٨.....................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ٨................................................................................................................................................................................................درآمد
  ٨..........................................................................................................................................................................ست؟ی چیخوאن متن
  ٣........................................................................................................................................................................................هاازین شیپ

  ٤................................................................................................................................................................................. لغتیها کتاب
  ٤..............................................................................................................................................................................................אهدאف

  ٤..............................................................................................................................................................................................نهیشیپ
  ٥.........................................................................................................................................................................انینیشی پیها روش
  ٦............................................................................................................................................................................................ما  ۀویش
  ٧...................................................................................................................................................................................ی مطالعاتریس

 

  دومجلسۀ 

  ١٢...................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ١٢..............................................................................................................................................................................................درآمد

  ١٢...............................................................................................................................) و آلههی אهللا علیصل( خدא امبریکلمات قصار پ
  ١٣..........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٤.........................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ١٤.........................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ١٦.........................................................................................................................................................................................)۴(متن 

  ١٧.............................................................................................................................................) אلسالمهیعل (یکلمات قصار אمام عل
  ١٧..........................................................................................................................................................................................)۵(متن 
 ١٨..........................................................................................................................................................................................)۶ (متن

 

 موجلسۀ س

  ٢٤..................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ٢٥................................................................................................................................................. مکارم אالخالقی متنیها یژگیو
  ٢٥............................................................................................................................................یدאب غذא خوردن در پرتو رفتار نبوآ

  ٢٥.........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٢٧..........................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ٢٨..........................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ٢٩..........................................................................................................................................................................................)۴(متن 
  ٣١..........................................................................................................................................................................................)۵(متن 
 ٣٣..........................................................................................................................................................................................)۶(متن 



 

  صفحه.............................................................................................................................................................................فهرست
 

ب  

 جلسۀ چهارم
  ٣٨...................................................................................................................................................................................אهدאف درس

  ٣٨..........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٤٠...............................................................................................................................................................................)۳(و ) ۲(متن 
  ٤١.........................................................................................................................................................................................)۴(متن 
  ٤٧.........................................................................................................................................................................................)۵(متن 

 

 جلسۀ پنجم
  ٥٢...................................................................................................................................................................................هدف درس
  ٥٢................................................................................................................................................................ قرن هفتمیثیمتون حد
  ٥٢................................................................................................................................................................ی عِنوאن بصرتیشخص
  ٥٣.........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٥٥.........................................................................................................................................................................................)۲(ن مت

  ٥٧.........................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ٦٤.........................................................................................................................................................................................)۴(متن 
  ٦٥.........................................................................................................................................................................................)۵(متن 
  ٦٧.........................................................................................................................................................................................)۶(متن 
  ٦٧.........................................................................................................................................................................................)۷(متن 

  ٦٨........................................................................................................................................ی عنوאن بصرثی حدۀمتن کامل ترجم
 

 مششجلسۀ 

  ٧٢...................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ٧٢...............................................................................................................................................................................کتاب مأة کلمة

  ٧٣..........................................................................................................................................................................مطلوب کل طالب
  ٧٣.................................................................................................................................................................................ثمیم شرح אبن

  ٧٤............................................................................................................................................................................شرح عبدאلوهاب
  ٧٤.........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٧٥.........................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ٧٧..........................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ٧٩..........................................................................................................................................................................................)۴(متن 
 ٨١..........................................................................................................................................................................................)۵(متن 

 

 مهفتجلسۀ 

  ٨٦..................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ٨٦...................................................................................................................................................................ی موضوع روزتیאهم

  ٨٧................................................................................................................................یضوع موثی به אحادیبای  دستیرאهکار عمل
  ٨٨..................................................................................................................................................................... در قرآنیرزق و روز
  ٨٩..................................................................................................................................................................اتی در روאیرزق و روز

  ٩٠..........................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٩٢..........................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ٩٣..........................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ٩٣.....................................................................................................................................................................................یشناس وאژه

  ٩٤.................................................................................................................................................. کرده אستنی رא تضمیخدא، روز



 

  صفحه.......................................................................................................................................................فهرست
 

ج  

 تمشجلسۀ ه
  ١٠٤.................................................................................................................................................................................هدف درس

  ١٠٥.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٠٨.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ١١٠.......................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ١١٢.........................................................................................................................................................................ی فردیها بیآس
  ١١٢...........................................................................................................................................................ی אسالمۀ جامعیها بیآس
  ١١٣...........................................................................................................................................................ی אجتماعیها بی آسگرید

  ١١٤.........................................................................................................................................................................................ترجمه
 

 همنجلسۀ 

  ١١٦.................................................................................................................................................................................هدف درس
  ١١٨.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٢٠.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ١٢١.......................................................................................................................................................................................)۳(ن مت

  ١٢٢.......................................................................................................................................................................................)۴(متن 
  ١٢٣.......................................................................................................................................................................................)۵(متن 
 ١٢٤.......................................................................................................................................................................................)۶(متن 

 

 همجلسۀ د

  ١٢٨................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ١٢٩....................................................................................................................................................................)۱ (هی سجادۀفیصح
  ١٢٩..........................................................................................................................................................هی سجادۀفی صحیها شرح
  ١٣٠......................................................................................................................نی אلساجددیة سفی في شرح صحنیאلسالک اضیر

  ١٣٢.................................................................................................................................................. و چهارمستی بیאندאز دعا چشم
  ١٣٢.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٣٥.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 

 

  دهمیازجلسۀ 

  ١٤٢.................................................................................................................................................................................هدف درس
 ١٤٢....................................................................................................................................................................)٢ (هی سجادۀفیصح
  ١٤٢.................................................................................................................................................. و چهارمستی بیאندאز دعا چشم
  ١٤٢.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٤٦.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ١٤٩.......................................................................................................................................................................................)۳(متن 
 ١٥١........................................................................................................................................................................................مهیضم

 

  אزدهمدوجلسۀ 

  ١٥٤.................................................................................................................................................................................هدف درس
  ١٥٥...............................................................................................................................................دیאلحد یאب  אبنۀאلبالغ شرح نهج

  ١٥٥.........................................................................................................................................................ثمیم  אبنۀشرح نهج אلبالغ
  ١٥٥...................................................................................................................................................لبالغهא  نهج۱۴۷شرح حکمت 

  ١٥٦.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٥٦................................................................................................................................................................................نگاه نخست



 

  صفحه.............................................................................................................................................................................فهرست
 

د  

  ١٥٦......................................................................................................................................................................................نگاه دوم
  ١٥٦.........................................................................................................................................................................................ترجمه
  ١٥٧.........................................................................................................................................................................................وאژگان
  ١٥٧............................................................................................................................................................................................شرح
  ١٥٩.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 

  ١٥٩................................................................................................................................................................................نگاه نخست
  ١٥٩......................................................................................................................................................................................نگاه دوم
  ١٥٩.........................................................................................................................................................................................ترجمه
  ١٦٠.........................................................................................................................................................................................وאژگان
  ١٦٠............................................................................................................................................................................................شرح
  ١٦٢.......................................................................................................................................................................................)۳(متن 

  ١٦٢................................................................................................................................................................................نگاه نخست
  ١٦٢......................................................................................................................................................................................نگاه دوم
  ١٦٣.........................................................................................................................................................................................ترجمه
  ١٦٣.........................................................................................................................................................................................وאژگان
  ١٦٣............................................................................................................................................................................................شرح
  ١٦٤.......................................................................................................................................................................................)۴(متن 

  ١٦٤................................................................................................................................................................................نگاه نخست
  ١٦٥......................................................................................................................................................................................نگاه دوم
  ١٦٥.........................................................................................................................................................................................ترجمه
  ١٦٥.........................................................................................................................................................................................وאژگان
  ١٦٥............................................................................................................................................................................................شرح

 

  زدهمسیجلسۀ 

  ١٦٨................................................................................................................................................................................אهدאف درس
  ١٦٨..................................................................................................................................................................................ینگار شرح

  ١٦٨....................................................................................................................................................................ینگار ضرورت شرح
  ١٦٩......................................................................................................................................................................ینگار  شرحۀنیشیپ

  ١٦٩.............................................................................................................................................................ینگار  شرحیشناس سبک
  ١٧٠...............................................................................................................................................................ییبها خی شیسینو شرح
  ١٧١..................................................................................................................................................ثی حدنی אربعیشناس وهیش) אلف

  ١٧١.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ١٧٦..............................................................................................................................................................ییبها خی شی کلکردیرو
  ١٧٦....................................................................................................................................................نیאلمت  אلحبلیشناس وهیش) ب
  ١٧٧...............................................................................................................................................................ثی در شرح אحادیاتیکلّ
  ١٨١.....................................................................................................................................................)تر شی بۀ مطالعیبرא (مهیضم

 

  دهمجلسۀ چهار

  ١٨٦.................................................................................................................................................................................هدف درس
  ١٨٦......................................................................................................................................یصالح مازندرאن  شرح مالیشناس سبک

  ١٨٦......................................................................................................................................................................سندهیشرح حال نو
  ١٨٦..............................................................................................................................................................................فاتیآثار و تأل



 

  صفحه.......................................................................................................................................................فهرست
 

ه  

  ١٨٧........................................................................................................................................یصالح مازندرאن  مالینگار روش شرح
  ١٨٧...................................................................................................................................................................................یسبک کل

  ١٨٧......................................................................................................................................................................ثی شرح אحادۀویش
  ١٩٢........................................................................................................................................................................................مهیضم

 

  جلسۀ پانزدهم

  ١٩٨.......................................................................................................................................یباقر مجلس  عالمه محمدیسینو شرح
  ١٩٨.............................................................................................................................................................אألنوאر  بحاریشناس سبک
  ١٩٩......................................................................................................................אألنوאر  بحاراتی در شرح روאی عالمه مجلسۀویش
  ١٩٩.........................................................................................................................................................................ی کلیکردهایرو

  ١٩٩...............................................................................................................................................................ینگار  شرحیرאهکارها
  ٢٠١...........................................................................................................................................................................................نمونه
  ٢٠٢.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٢٠٢.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ٢٠٤............................................................................................................................................................אلعقول  مرآةیشناس سبک
  ٢٠٤.............................................................................................................................................................................ی سندیبررس
 ٢٠٥...............................................................................................................................................................................ی متنیبررس

 

  انزدهمش جلسۀ

  ٢١٢................................................................................................................................................................................دאف درسאه
  ٢١٢................................................................................................................................... در سطح عمومىثی شرح حدهاى ستهیبا
  ٢١٢........................................................................................................................................................................ هدفۀجامع) אلف
  ٢١٣..........................................................................................................................................................................شناسى زمان) ب
  ٢١٣.................................................................................................................................................................................ارینثر مع) ج
  ٢١٣................................................................................................................................................................אستفاده אز علوم روز) د
  ٢١٣..................................................................................................................................................................ها אستفاده אز جاذبه) ه

  ٢١٥.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٢١٦.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 
  ٢١٨.......................................................................................................................................................................................)۳(متن 
  ٢١٩.......................................................................................................................................................................................)۴(متن 
  ٢٢١.......................................................................................................................................................................................)۵(متن 
  ٢٢٢.......................................................................................................................................................................................)۶(متن 

  ٢٢٣...........................................................................................................................................................................ىیمقطع رאهنما
  ٢٢٤...........................................................................................................................................................................رستانیمقطع دب
  ٢٢٤........................................................................................................................................................................................مهیضم

  ٢٢٥.......................................................................................................................................................................................)۱(متن 
  ٢٢٦.......................................................................................................................................................................................)۲(متن 

 
 



  

 



  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ۸.......................................................................................................אهدאف درس
  ۸.....................................................................................................................درآمد
  ۸...........................................................................................ست؟ی چیخوאن متن

  ۳...........................................................................................................ازهاین شیپ
  ۴.................................................................................................... لغتیها کتاب
  ۴....................................................................................................................אهدאف

  ۴..................................................................................................................نهیشیپ
  ۵..........................................................................................انینیشی پیها روش

  ۶.................................................................................................................ما  ۀویش
  ۷.....................................................................................................ی مطالعاتریس
  
 
  

 جلسۀ אول



  

  

 
 
 
 
 

  درسאهدאف

  :آشنایی با
 ؛درک متون حدیثی کلیات درس قرאئت و 
 . درس حاضرخوאنی ۀ متنشیو 

 درآمد

مردم مکه رא به خدאپرستی  کوه صفا אیستاد و ۀ در دאمن)آله صلی אهللا علیه و( روز که پیامبر خدא آن
 کالم ، حاضرאنهمۀ، سخن رאندحقیقت   אز حق و، در جمع مردم مدینهپس אز آن،یا چندی   وفرאخوאند،
ود که سخن پیامبر رא درک زبانی نب عربهیچ .  حضرتش رא فهمیدندنظورم ووشیدند دل ن אش رא با جان و نورאنی

 .نکند یا در אنتقال وאژگان حضرتش به سختی אفتد
در . تعربی فرאتر رفممالک   אز حجاز وאسالم و مسلمانان ۀ گسترو אما چندی نگذشت که אندک אندک،

یر ، آذربایجان، آفریقا، آسیای صغאلنهرین، فارس، خرאسان های بین ن سرزمیهلقرن دوم، بسیاری אز مسلمانان، א
صلی אهللا علیه و (به ویژه سخنان پیامبر خدא ،  عربی وאژگان فهم متون و که همگی عجم بودند وبودند...  و
گذرد، کمتر   طلوع خورشید پرفروغ نبوی میאز  که چهارده قرن אکنون نیز.نمود  دشوאر میآنهابرאی ، )آله

به طور کامل  آنها رא رא بخوאند و)  אلسالمعلیهم( بتوאند אحادیث نورאنی معصومان آسانیغیرعربی אست که به 
ت که به زبان ن مقدس אسمتوگرو فهم  دאنیم که درک فرهنگ آسمانی ما در אز سوی دیگر می. درک کند

 .אند هتدوین شدصادر و عربی 
ها،  تا با ممارست در خوאندن متون حدیثی در אین سلسله درسپس رאهی نه چندאن کوتاه در پیش دאریم 

 . صحیح و درک متون روאیی توאنا شویمبه قرאئت

 خوאنی چیست؟ متن

همگی در زندگی روزمرۀ ما حضور چشمگیری ... ها و  ها، جزوאت، نامه نامه ها، بخش ها، روزنامه کتاب
بنابرאین، عنصر سوאد، . رو نشود אی روبه توאن یافت که با نگاشته در زندگی یک شهروند، روزی رא نمی. دאرند

ها، سبب فزونی آگاهی אز شیوۀ عملکرد یا باال  توאن خوאندن نگاشته.  زندگی شهری אستبخش جدאناشدنی
های  אنسان. تر خوאهد شد تر سبب موفقیت بیش رفتن אطالعات شخصی אست و در هر عصری، אطالعات کامل

شود، در حالی  یها نادیده אنگاشته م آن قرائت ۀ شیوخوאنند که אهدאف و چنان به سرعت می ها رא آن باسوאد متن
سپس درک مقصود  نخست قرאئت متن و: کند دنبال می دو هدف رאدر برخورد با هر متن، که خوאننده، 
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 د ور אین دو هدف رא در نظر نگی،شود که خوאننده مره، سادگی متن سبب می روز در متون آسان و .نویسنده
 ،دمنه کلیله ودگان متون کهن، همچون  אما خوאنن،برد  به مقصود نویسنده پیوאژگان،بدون قرאئت حتی 

 چه אینکه אدبیات گیرند؛ در نظر میگفته رא  ، به طور معمول هر دو هدف پیشدیوאن حافظ یا گلستان سعدی
. دباش نممکنکه فهم آنها به رאحتی شده אست ها سبب  تغییر نگارش  אست وطمربو های دور אین متون به قرن

 .درک مفاهیم مؤثر אست ممارست خوאنندگان در سرعت قرאئت و آشنایی و دאشت که میزאن توجهאلبته باید 
 و ندن بخوאبه درستی متن رא  نخست،در مرحلۀز باید  نیانزبان فارس ، حتیکتب کهن پارسی ۀدر مطالع

 قرאئت تنهاخوאنی  هدف אصلی متنبه دیگر سخن،   برאی درک معنای آن کوشش کنند؛دومۀ حلر در مسپس
یابی به אین  אلبته در دست. ستو אهای א فهم دیدگاه وده  رسیدن به مقصود گوین مهم، بلکه،صحیح متن نیست

 »فهم صحیح«אری برאی رسیدن به אبز» صحت قرאئت« چرא که ؛ باید بتوאن متن رא صحیح خوאندناگزیر ،هدف
 .אست

 : مشهوربیت مثال در برאی
  هشود ناگ کَه  کَه کُه و کُه،گَه در אین درگه کِه گَه

 ی آگهא هفردא ن ز که אمشو غَرّه به אمروزت     
باشد » ...  وهکُ َکه و«معانی فهم سپس به دنبال  بخوאند ودرست  رא  אین بیتخوאننده باید نخست بتوאند
 .تا در نهایت هدف شاعر رא دریابد

سپس به  ند و قرאئت کدرست خوאننده باید نخست بتوאند حدیث رא به طور ،خوאنی حدیث نیز در درس متن
 ،تنهاאین درس  بلکه ،خوאن با אدبیات عرب نیست آشنایی حدیثبنابرאین، هدف אین درس . محتوאی آن پی برد

 אز رسیدن به هدف بازرא  خوאننده ، درنگ بیش אز حد در وسایلویابی به هدف אست  אی برאی دست وسیله
 .ددאر یم

 نیازها پیش

 אز  نیزدرک متون حدیثی توאنمندی در قرאئت و. رאحلی אستعلمی نیازمند گذرאندن م تحصیل هر فن و
بار علمی خویش رא   کوله،تر یشپ که گام بگذאرندتوאنند در אین عرصه   می بهترکسانی.  نیستبیرونאین قاعده 
 . بسته باشند»شناسی لغت«و »  אلحدیثهفق«، »عربאدبیات «های  در درس

 فهم אین متون رא آنچه رאهِ. ی فهم متون حدیثی کافی نیستبرא تنها دאنستن אدبیات عرب ،אز سوی دیگر
توאن متن رא به درستی قرאئت کرد  با אدبیات عرب می.  אستیادشده درسی ۀ آگاهی אز هر دو ماد،سازد هموאر می

 .دکرتوאن متن حدیث رא به نیکویی درک  با قوאعد فقه אلحدیث می و
 .بخشی אز قوאعد فقه אلحدیث אست...  ، مصطلحات ووאژگانست که فهم  אناگفته پیدא

  אینگذرאنده باشند تا بتوאنند אز خرمن مباحثتر  پیش رא یادشدهدو درس بهتر אست مخاطبان אین درس 
روش فهم ( فقه אلحدیث درسאین درس با که توאن گفت  تر می  صریح بیانبه؛ ندکنچینی  تر خوشه درس بیش
قوאعد موجود در فقه  ها و تمرین همان دאنستهن درس در وאقع אی چه אینکه ؛אرتباطی نزدیک دאرد) حدیث

 .אلحدیث אست
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 های لغت کتاب

تردید مفهوم  بی. شناسی אست های وאژه یکی אز אرکان قرאئت و درک متون حدیثی، مرאجعه به کتاب
ین وאژگان، باید به بنابرאین، برאی آشنایی با א.  אست زبانان ناشناخته بسیاری אز وאژگان متون حدیثی، برאی فارس

زبانان،  אلبته باید دאنست که بخشی אز אین وאژگان در گذر زمان، حتی برאی عرب. های لغت مرאجعه نمود کتاب
 .אند های لغت پردאخته אز אین رو אز گذشتگان بسیار دور، گروهی به تدوین کتاب. نیز ناشناخته شده אست

توאن هموאره در کتب لغت جستجو کرد؛ چرא که گروهی אز  با אین همه، ترجمۀ تمام وאژگان אحادیث رא نمی
بنابرאین، . ها وجود دאرد אند و אین ویژگی در همۀ زبان های مختلف، معانی گوناگونی دאشته אین وאژگان در زمان

אز אین رو، جمعی אز . אند بعضی אز وאژگان موجود در روאیات، پس אز عصر حضور، معانی دیگری پیدא کرده
אند تا אین مجموعۀ وאژگان رא אز میان אحادیث אستخرאج و معانی آن روز אین وאژگان رא در  سان بر آن شدهشنا وאژه
شک درک درست برخی אز روאیات، مستلزم مرאجعه به  بی. تدوین کنند» غریب אلحدیث«های موسوم به  کتاب
 .گونه کتب אست אین

 אهدאف

های درک  روش ها و  بتوאند رאه،درک متون حدیثی ت و قرאئدאنشجو باید پس אز گذرאندن یک دوره درسِ
 در قرאئت متون گوناگون ، تقویت توאنایی دאنشجو،ست אآنچه אین درس در صدد بیان آن. بشناسدمتن رא 
  و نخست برאی رسیدن به אین هدف אستگامیتردید אین درس تنها  بی.  אستی آندرک معنا حدیثی و

در   وبندهای درک فهم رא به صورت عملی دریا رאهی با אین درس، شیوه پس אز هم،دאنشجویان گرאمی باید
مقصود  توאند در درک معانی و  می، حدیثمقدس متون ۀارست در مطالعمم. تجربه کنندنیز متون دیگر 

 .پیشوאیان مؤثر باشد
 بدیهی .خوאهد شنا کند، نخست باید אصول شناگری و شیوۀ شنا کردن رא بیاموزد کسی که می مثال برאی

توאند شناگری  אست که در אین رאه تنها آشنایی علمی با قوאعد شنا کافی نیست و یک فرد تنها در صورتی می
توאند ملکۀ فرد  ماهر شود که אین قوאعد رא در عمل به کار بندد؛ چرא که حرکات شنا، تنها با تمرین بسیار می

 .شود

 پیشینه

אگر  گردد و دوم هجری بازمیۀ کم به سد دست، ا برאی אستادتوسط אستاد ی،  خوאندن متون حدیثیۀتاریخچ
نخست ۀ به سد، אین فنۀ ، پیشینبگیریم رא در نظر  متوکل بن هارون توسطسجادیه صحیفۀهای  قرאئت

های  אز حافظه یا کتابچه) صلی אهللا علیه و آله(توאن گفت که نقل אحادیث پیامبر   حتی می.گردد هجری بازمی
 .رود خوאنی حدیث به شمار می نیز نوعی متن) علیهم אلسالم(عصومان حدیثی، در عصر م

אئمه توسط وکیالن و یارאن אیشان، در دورترین نقاط ممالک ) رسائل(های  ها و نامه بعدها نیز نگاشته
  به تدوین حدیث وفرمانپس אز ، دوم אما تردیدی نیست که شیوع אین فن אز سدۀ. شد אسالمی، خوאنده می

 . آغاز شده אست،ها ارشگسترش نگ
 متأسفانه. אند توجه کرده אین فن ههای نخست هجری تا عصر حاضر ب محدثان אز همان سده

 .אند به אین شیوه کمتر توجه کرده گوناگون دالیلیهای אخیر به   در سدهپژوهان، حدیث
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ان دینی تا عصر شوאهد دیگر نشان אز آن دאرد که عالم  خطی وهای ههای پایانی نسخ ها، نگارش هאجاز
 .بردند مدتی پس אز آن، אز אین شیوه بهره می صفویه و

 متون حدیثی کمتر قرאئت روشمندِ  سبب شد که به شیوۀ، بسیاری אز متونۀترجم گسترش صنعت چاپ و
 .توجه شود

 های پیشینیان روش

های  شیوه شیوه אز سه در אینجا با دאشتند کهخوאنی حدیث توجه   אز دیرباز به متن، محدثانچنانچه گذشت
 :شویم خوאنی پیشینیان آشنا می متن

 سماع) אلف

در . آموخت خوאنی رא به آنان می אستاد حدیث با خوאندن متن برאی فرאگیرאن خویش، صحیحدر אین شیوه، 
، متن حدیث وه אستادیدر אین ش.  אستۀ تحمل حدیثאند که سماع برترین شیو بحث طرق تحمل حدیث گفته

 ١.گرفتند  فرאمی،مخاطبان نیز حدیث رא بر همان وجه صحیح خوאند و میشده  حیصحهای تیا کتابه  אز حافظرא

 قرאئت) ب

 متون خویش رא برאی אستاد قرאئت ، چه אینکه در אین شیوه شاگرد؛אند  گفته»رضعَ«پیشینیان אین شیوه رא 
شاگرد رא با  شدۀ ستاد، متن قرאئتא  وشتدא اد حدیث عرضه میتهای خویش رא بر אس  وאقع دאنسته درد ورک می

 ٢.کرد رא رאهنمایی میدر صورت خطا، شاگرد  د ورک  مقایسه می خویشمتن مصحَّح یا محفوظات

 אمال) ج

 אحادیثی رא אز حافظه یا کتاب مصحَّح خویش برאی فرאگیرאن حاضر در جلسه ، حدیثאستادِدر אین شیوه، 
 تا حدیث رא بود אستاد موظف ،در אین جلسات. ندردک א یاددאشت می آن ربه طور دقیقآنان نیز  د ورک قرאئت می

אز دیگر  ، متن با ضبط صحیحهمچنین خوאندن.  کندبرطرفمشکالت آن رא  برאی مخاطبان شرح دهد و
 .وظایف אستادאن بود
؛ ساختند ملزم میشاگردאن خود رא به رعایت آن آدאب ، אستادאن  آدאبی ویژه دאشت و، حدیثیجلسات אمال

مکان  شاگردאن نیز باید زمان و. دش میאی برپا  به طور سلسله  ویژه وی אین جلسات باید در روزهایبرאی مثال
 پس אز ،بعضی אساتید. دشو فته می گ»مجالس« یا »אمالی«ها  نگاشتهگونه  אینبه . نگاشتند  حدیث رא مییאمال

 که  بر אین باورندرو برخیאین  אز کردند؛ صحیح می آنها رא مطالعه و تپایان جلسه، متون شاگردאن رא دریافت و
 .دאرند אعتبار باالیی ،»אصول אولیه«نظیر نیز، کتب אمالی 

                                                           
 .۱۸۸  و۷۷، ص אلدرאیه معجم مصطلحات אلرجال و .1
 .۱۸۸و  ۱۱۹همان، ص . 2
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 ام ۀ شیو

 متون برگزیده) אلف

 ،ها کتاب حدیث  אز میان دهیگزینش متون آموزش. אست» متون حدیثی «،ترین رکن دروس حاضر אصلی
ه אست؛ برאی مثال هدאف گوناگون آموزشی در نظر گرفته شدאها  متن گزینش  و درکار چندאن آسانی نیست

گوناگونی همچون אخالق، کالم، عرفان،   شده אست تا دאنشجویان با متون אحادیث در موضوعات کلی وتالش
 .آشنا شوند...  אجتماعی، مدیریت ومسائل אقتصاد، 

گاه طوالنی  و) رقصا(اه کوتشده،  گزینشگاه אحادیث . אز سوی دیگر سبک متون نیز یکنوאخت نیست
  .אست

אین .  آشنا خوאهند شد نیزان بزرگح شارشرح אحادیثِ  دאنشجویان با شیوۀ،در دو درس אز دروس حاضر
 .گشاید  فرאروی دאنشجویان می،هایی رא برאی چگونگی شرح אحادیث  אفق،ها درس

 نشده بسنده אصلی حدیث بحادیث کتא تنها به  در گزینش אحادیث،ست که אویژگی دیگر متون حاضر آن
 قرאر دאرند که אین منابع، در برخی های אحادیث وאسطه های روאیی، در کتاب אز آنجا که بخشی אز آموزه و אست

 .گونه متون نیز آشنا شوند  دאنشجویان با אینאست تا شده موאرد، متونی نه چندאن אستوאر دאرند، تالش

 خوאنی رאهکار متن) ب

 نخستـ نگاه ۱

אو در אین . אز نظر بگذرאندبار کل متن رא  نخست، یک رאئت یک متن عربی، خوאننده باید در مرحلۀهنگام ق
 به صورت ، کلیاتی אز متن،بار مطالعه پس אز یک.  کنددرستتلفظ  مرحله نباید چندאن خود رא درگیر אعرאب و

 .אست متن درک کلیاتی אز ، قرאئت هدف אز אین. شود در ذهن خوאننده حاصل می، »تصور«
 زبان با معانی آن آشنا یفارس  کلماتی نامأنوس وجود دאرد که خوאنندۀ، بعضی אز متونۀتردید در مطالع بی

 به کتب لغت ، برאی درک معانی آن،های بعدی د تا هنگام قرאئتی آن کلمات خط کشریباید ز ،بنابرאین. ستنی
 چرא که همیشه سیاق ؛، אز مطالعه بازאیستدنخستنگاه  در وאژهیک ندאنستن خاطر ه خوאننده نباید ب. درمرאجعه ک

 .سازد  مطلب رא برאی خوאنندگانی با معلومات متوسط אدبیات عرب، روشن مینیمی אزعبارאت، بیش אز 

 ـ نگاه دوم۲

 کند تا تالشبه یاری قوאعد אدبیات عرب  אین بار אو باید. مطالعه کندآغاز خوאن، باید دوباره متن رא אز  متن
شود که معنای آن برאی خوאننده، غریب جلوه  گاهی تلفظ غلط یک وאژه سبب می.  قرאئت کنددرست رא متن
 .کنند جلوه می مأنوس درست،  پس אز قرאئتِ، نامأنوس پیشینوאژگانرو برخی אز אین  אز ؛کند

 شناسی ـ وאژه۳

ن مرحله خوאننده با مرאجعه ، در אیبمانند متن، همچنان بعضی אز کلمات ناشناخته درستאگر پس אز قرאئت 
  با، فهم حدیثمبانیتر در درس  یشپ ، متن بایدۀخوאنند. پردאزد  میآن وאژگانشناسی  به کتب لغت به وאژه

 .های خویش رא به کار گیرد  تنها دאنسته،در אینجا کتب لغت آشنا شده باشد وبردאری אز  چگونگی بهره
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 ـ فهم مقصود ۴

یک  که تنها با ترجمۀبا אین همه روشن אست . رא به زبان فارسی برگردאندی در אین مرحله باید متن عرب
درک متن . ها با مرאد گویندگان مطابق نیست  چه אینکه همیشه ترجمهرא دریافت؛توאن مقصود گوینده  متن نمی

کارگیری قوאعد فقه אلحدیث آشکار   ست که ضرورت به אאینجا و حدیث با فهم مقصود آن متفاوت אست
 .شود یم

 . אست یادشده، همرאهی دאنشجویان در چهار مرحلۀ»درک متون حدیثی قرאئت و«رسالت درس 

 نامه عناوین درس) ج

 . رحش شناسی، ترجمه و ، نگاه دوم، وאژهنخستنگاه : אند אز تر دروس آینده عبارت عناوین ثابت بیش
 کنند تا متن رא قرאئت تالشن باید دאنشجویا.  شد אرאئه خوאهد، بدون אعرאب،، متن حدیثنخستدر نگاه 

پس אز . خوאهد شد آزمایش ،»سؤאالت بین درسی«، گاه با علمی دאنشجویان  بنیۀ،پس אز אین مرحله. کنند
 با یاندر نگاه دوم دאنشجو. دشو  تحت عنوאن نگاه دوم ظاهر می،همرאه אعرאببه  همان متن ،پاسخ دאنشجویان

 .د شدن متون آشنا خوאهدرستِقرאئت 
شناسی تعریف  در بخش وאژهها  گونه وאژه אینهای ناآشنا،  وאژهیابی آسان دאنشجویان به معانی  برאی دست

 گاهی ،در אین بخش. دشو شرح متن حدیث به صورت مختصر אرאئه می  ترجمه و،پس אز אین بخش .شده אست
 .شده אستبردאری  نیز بهرهאز شروح شارحان 

 تا خوאهد شدאرאئه ، ترجمه  بدون אعرאب و،درس  در ضمیمۀ، آیندهۀجلسدر پایان هر جلسه، متن אحادیث 
 .آمادگی الزم در کالس حاضر شوند مطالعه و دאنشجویان با پیش

 سیر مطالعاتی

 تعدאدی אز ،אی منظم حدیث، با برنامهبه مندאن  عالقه  אست دאنشجویان والزمخوאنی  برאی تقویت متن
ارچوب یک چ در ، یا به صورت אنفرאدی،توאنید با دوستان خویش میشما . نندکمتون حدیثی رא قرאئت 

 . قرאئت کنید، آنها رאدر زمان معین شده، متون حدیثی مناسب رא برگزینید و ریزی سنجیده برنامه
 :ها رא دאشته باشد ند باید אین ویژگیشو אحادیثی که در گام نخست אنتخاب می

 چه אینکه بازگردאندن ضمایر ؛کننده אست ی نوآموزאن خسته طوالنی بودن متون حدیث برא: کوتاه)אلف
 .گونه متون گاه بسیار دشوאر אست موجود در אین

باشد، دאشته ...  چنانچه متن אلفاظ غریب، دشوאر، بلیغ، فصیح و.  متن אحادیث باید ساده باشد:ساده) ب
شود که خوאننده لذت کافی  ین سبب میهم کشد و درאزא میبه برقرאر کردن אرتباط با متن،  زمان خوאندن آن و
 .رא אز مطالعه نبرد

 درخور אما بخش د،رא دאر، یعنی کوتاه بودن متن، ، ویژگی نخستنهج אلبالغه مثال کلمات قصار برאی
، نامه مرزبانتوאنند אز خوאندن  گونه که نوآموزאن אدبیات فارسی نمی مانه. توجهی אز آنها متون بلیغ אست

 بدون ترجمه ،نیز چنانچه  אلبالغهنهجکلمات قصار  رند، خوאنندۀببلذتی کهن אدبیات فارسی کتب   وبهارستان
 . نخوאهد بردی چندאن لذت،باشد

. دکر پرهیز ،به ویژه אحادیث אعتقادی، های دشوאر  אز אنتخاب متندر مرحلۀ نخست باید אست گفتنی
 . شودتوجهالقی  بیشتر به אحادیث אخ،نخست  در مرحلۀما אین אست کهپیشنهاد 
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 در میان  تا کندتالشبایست  خوאننده می.  ترجمه شده باشدتر پیش متن אنتخابی باید :شده ترجمه) ج
در ست که  אאی بهترین ترجمه، ترجمه. د تا بتوאند به آن אعتماد کندن بهترین ترجمه رא برگزی،های یک אثر ترجمه
 به شده ترجمهאستوאری متون . مقصد אیجاد کرده باشد ترین אرتباط رא میان زبان مبدأ و ترجم نزدیکآن م
، انه نگاشتنیب روאن بودن، אد،بنابرאین. گردد شناخت کامل אو אز فقه אلحدیث بازمی مترجم و های عالمانۀ دقت

 .، هر چند در زیبایی ترجمه אثرگذאر אست، אما دلیلی بر درست بودن ترجمه نیست...   ورعایت سجع
  کنند تا تالشکوتاه رא مطالعه و ست متون ساده ونخ دخوאنی هستند، بای  متنستِکسانی که در گام نخ

 .بسنجندحدیث   ترجمۀبا אستفاده אزسپس فهم خویش رא   به طور کامل بفهمند وآن رא
نزهة ، ةة אلباهرאلدرّهای   به کتابیادشدههای  یابی به متونی با ویژگی توאنند برאی دست دوستان می حدیث

 نیز تحف אلعقول کتاب لِوهای پایانی فص אلبته بخش.  مرאجعه کنندة نهج אلفصاح وغرر אلحکم، אلزهد ،אلناظر
 . مناسب אستمقصودبرאی אین 

گفتنی אست . خوאنیم  میتحف אلعقولאز کتاب رא ساده   متن کوتاه ودوאزده ،برאی نمونه در پایان אین جلسه
در אین  هسندینو.  نگاشته شده אست، حرّאنیۀشعب  به نام אبن،مکه אین کتاب توسط یکی אز دאنشمندאن قرن چهار

אستوאری .  گرد آورده אست)علیه אلسالم( رא تا אمام حسن عسکری )علیهم אلسالم(אئمه  אحادیث پیامبر وکتاب، 
رא به دאنشمندאن شیعی   توجه عالمان و آن، هموאره אرسالبا وجود ، که אین کتاب אستمتون موجود سبب شده

 .د جلب کندخو
 )علیهم אلسالم(ن ا رא אز هر یک אز معصوممفصل متون وی نخست،ست که  אشعبه در آن نبذوقی א خوش

 .ه אستکردرא بیان ) אحادیث کوتاه( کلمات قصار ،سپس در پایان هر فصل  وآورده
 ٣.»خالقاًأ أحسَنُكمُ ،أَفضَلُكُم إِیماناً«): صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא  ـ۱
 ٤.»خَوفُ אلفَقرِ وطَلَبُ אلفَخرِ: أهلَكَ אلنّاسَ إِثنانِ«: )علیه אلسالم(ی אمام عل ـ۲
 ٥.» אعتَدَّ، بُعدَ אلسَّفَرِرَكَّذَن تَمَ«): علیه אلسالم(אمام حسن  ـ۳
 ٦.»אلسَّالمُ قَبلَ אلكَالمِ«): علیه אلسالم(אمام حسین  ـ۴
 ٧.»رِو אلغِنَى אلحاضِ هُ،قِلّةُ طَلبِ אلحوאئِجِ من אلنّاسِ«): علیه אلسالم(אمام سجاد  ـ۵
 ٨.» وאلدُّنیاאلكَسَلُ یَضُرُّ بِالّدِینِ«): علیه אلسالم(אمام باقر  ـ۶
 ٩.» یَبَرَّكُم أَبناؤُكُم،بَرُّوא آبائَكُم«: )علیه אلسالم(אمام صادق  ـ۷
 ١٠.»ن أفضَلِ אلصَّدَقَهِك لِلضَّعیفِ مِعَونُ«: )علیه אلسالم(אمام كاظم  ـ۸
 ١١.» على عِیالِه یَجِبُ أن یُوَسِّعَصاحِبُ אلنِّعمَةِ«: )علیه אلسالم(אمام رضا  ـ۹

                                                           
 .۴۵، ص تحف אلعقول. 3
 .۲۱۵ همان، ص .4
 .۲۳۶ همان، ص .5
 .۲۶۴همان، ص . 6
 .۲۷۹همان، ص . 7
 .۳۰۰همان، ص  .8
 .۳۵۹ همان، ص .9

 .۴۱۴همان، ص . 10
 .۴۴۲ همان، ص .11
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 ١٢.» فَانظُر كیف تَكونُ،وאعلَم أنّكَ لَن تَخلُوא مِن عَینِ אهللاِ«: )علیه אلسالم(אمام جوאد  ـ۱۰
 ١٣.»خرُونَآ فیها قَومٌ وخَسِرَ حَ رَبِאلدنیا سُوقٌ«: )علیه אلسالم(אمام هادى  ـ۱۱
  ١٤.»فتاحُ كُلِّ شرٍ مِ،אلغَضَبُ«: )علیه אلسالم( یאمام عسكر ـ۱۲

 برאی مطالعۀ بیشتر

 آشنایی با کتب لغت

 :شویم های آن به אختصار آشنا می در אینجا با אسامی چند کتاب لغت و ویژگی
 ): ه۱۷۵م (، خلیل بن אحمد אلفرאهیدی  אلعین)אلف

 به دو گونۀ هشت جلدی و یک جلدی چاپ شده אست؛ ـ۱
 ترین کتاب لغت موجود אست؛ کهن ـ۲
 یم عربی در אین کتاب بسیار אست؛وאژگان قد ـ۳
 .توضیحات وאژگان مختصر و موجز אست ـ۴
 ): ه۳۹۳م ( אسماعیل بن حماد אلجوهری אلصحاح، )ب

 ـ شش جلدی אست؛۱
بنابرאین، بسیاری אز وאژگان در אین (پذیرند، بیان کرده אست  ـ وאژگانی رא که هیئت صحیح دאرند و قیاس۲

 ).کتاب نیامده אست
 ): ه۳۹۵م (، אحمد بن فارس אللغهمعجم مقاییس  )ج

 ـ پنج جلدی אست؛۱
 های گوناگون علم لغت אست؛ ـ ممتازترین کتاب لغت אز جنبه۲
 ـ فرאوאنی کاربرد و بیان אصطالحات فنی אز אمتیازאت אین کتاب אست؛۳
 آورده» אصول«یا » אصل وאحد«های אصلی آن رא ذیل عنوאن  ـ نویسنده برאی هر وאژه، ریشه یا ریشه۴
 אو با אین شیوه، معنای אصلی وאژگان رא بیان کرده אست؛. אست
سان منظور موجود در معنا رא به خوאننده  فارس مشتقات هر وאژه رא به خوبی بیان کرده و بدین ـ אبن۵

 .آموخته אست
 ):  ه۵۰۲م (، رאغب אصفهانی אلمفردאت )د

 ـ یک جلدی אست؛۱
 ـ אین کتاب منحصر در لغات قرآنی אست؛۲
 . رאغب یک لغویّ قوی و توאنمند אست، אما گاهی وאژگان رא با معانی אصطالحی علوم خلط کرده אستـ۳

 ): ه۷۱۱م (منظور  ، אبنلسان אلعرب )ه
 پانزده جلدی אست؛ ـ۱
 جامع وאژگان عربی אست؛ ـ۲

                                                           
 .۴۵۵ همان، ص .12
 .۴۸۸ همان، ص .13
 .۴۸۳ همان، ص .14
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نویسنده، אستقصای خیلی کاملی رא אنجام دאده אست و در میان جوאمع لغوی، אین کتاب אز همه  ـ۳
 ؛)تاج אلعروسحتی در مقایسه با (ر و بهتر אست ت گسترده

 منظور אز بیشتر کتب ماقبل خود، برאی نگارش אین کتاب بهره برده אست؛ אبن ـ۴
 .معموالً لغات قدما رא نیز آورده אست ـ۵

های مشهور  گفتنی אست کتاب. شناسی آشنا شدیم تا کنون تنها با چند کتاب אصلی و پرکاربرد وאژه
 :אند אز خورد که عبارت ثار لغوی به چشم میدیگری نیز در میان آ

 ؛) ه۸۱۷م (אلقاموس אلمحیط، فیروزآبادی  ـ۱
 ؛)قرن چهارم هجری(אلمحیط فی אللغه، صاحب بن عباد  ـ۲
 ؛) ه۷۲۱م (بکر رאزی  مختار אلصحاح، محمد بن אبی ـ۳
 ). ه۱۲۰۵م (تاج אلعروس، زبیدی  ـ۴

 »غریب אلحدیث«معرفی چند 

 :کنیم  رא معرفی میدر אینجا چند کتاب غریب אلحدیث
 ): ه۶۰۶م (אثیر  ، אبن אلنهایه)אلف

 ـ پنج جلدی؛۱
 .ـ غریب אلحدیث אحادیث کتب אهل سنت۲
 ): ه۱۰۸۵م (طریحی  مجمع אلبحرین، )ب

 ـ چهار جلدی؛۱
 .ـ ویژۀ کلمات غریب کتب אحادیث شیعیان۲

 .، عالمه مجلسیغریب אلحدیث بحار אالنوאر )ج
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 هدאف درسא

 : آشنایی با
 کلمات قصار؛ 
 . אحادیثسادۀشرح  

 درآمد

ترین אهدאف محدثان به شمار  در میان جامعه، אز مهم) علیهم אلسالم(های روאیی אهل بیت  نشر آموزه
 گروهی אز محدثان با گردآوری אحادیث .برند های گوناگون بهره می آنان برאی אنتشار روאیات، אز سبک. رود می

مند  کنند تا عموم مردم رא نیز אز مطالعه، حفظ و فهم אین אحادیث بهره های گوناگون تالش می کوتاه و تنظیم
گزאرش ) علیهم אلسالم(אز معصومان » کلمات قصار«یا » אحادیث کوتاه«بخشی אز روאیات به صورت . سازند

بخشی אز אحادیثِ طوالنی، .  אحادیث به صورت مفصل و طوالنی אستشده، אما در کتب روאیی، بیشتر
تقطیع به אین معنا אست که نویسنده یا گوینده، حدیثی بلند رא، که دربردאرندۀ چند مطلب . پذیر هستند تقطیع

 .تکه سازد و مطالب آن رא אز یکدیگر تفکیک کند کوتاه و مستقل אست، تکه
در درس حاضر با متن چند کتاب آشنا . ندگان و محدثان رאیج بوده אستشیوۀ تقطیع אز دیرباز میان نویس

 .אند  همۀ آنها אین אست که کلمات قصار معصومان رא گزאرش کرده خوאهیم شد که ویژگی

 )صلی אهللا علیه و آله(کلمات قصار پیامبر خدא 

 تالش جمع אلجوאمع نام با گردآوری אحادیث نبوی در کتابی با)  ه۹۱۱م (אلدین عبدאلرحمن سیوطی  جالل
אو پس אز تدوین אین مجموعه، تصمیم . کرد تا تمام אحادیث پیامبر خدא رא در یک موسوعۀ روאیی گردآوری کند

حاصل تالش אو کتاب .  رא در אثر دیگری تنظیم کندجمع אلجوאمعگرفت تا گلچینی אز אحادیث زیبا و کوتاه 
 تمام אحادیث אین کتاب به ترتیب.  حدیث بود۱۰۳۱دو جلد و شامل  در אلجامع אلصغیر فی أحادیث אلبشیر אلنذیر

حرف «بخش  אی که نخستین روאیت کتاب אز حروف אلفبایی کلمات آغازین אحادیث مرتب شده אست؛ به گونه
  و ١٥» ...ة فأستفتحآتی باب אلجن«روאیت » אأللف

 . אست١٦»ةאلیوم אلموعود، یوم אلقیام« آخرین روאیت کتاب، روאیت
 

                                                           
آورده אست؛ چرא که » ...إنما אألعمال بالنیات «؛ گفتنی אست که سیوطی، نخستین روאیت رא ۲، ح ۵، ص ۱، ج אلجامع אلصغیر. 15
رسد که אو אین روאیت رא به جای خطبه و مقدمۀ کتاب آورده و پس אز آن، אز  به نظر می. ر אدאمۀ آن نام خدא و پیامبر آمده אستد

 . تا آخر کتاب ترتیب אلفبایی رعایت شده אست»  ...ةأتی باب אلجن«حدیث 
 .۱۰۰۳۱، ح ۷۶۴، ص ۲ همان، ج .16
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آغاز شده אست، » حُسن؛ نیکویی« که با عبارت  در אین بخش אز درس، چند حدیث رא אز אین کتاب،
 ١٧.کنیم אنتخاب می

 )۱(متن 

 نگاه نخست

 ».حسن אلخلق نصف אلدین«: ۳۷۱۸حدیث 

 نگاه دوم

 قرאئت

 . »حُسنُ אلخُلقِ، نِصفُ אلدِّینِ«

 ترجمه

 .אخالق پسندیده، نیمی אز دین אست

 شرح

 نیکو نیمی אز دین شمرده شده אست؟چرא אخالق 
. אند אی אز دین معرفی کرده  پیامبر خدא برאی آنکه אهمیت אخالق نیکو رא بیان کنند، آن رא نیمه:אهمیت) אلف

گونه گفتار  بنابرאین، אین.  אسالم، خوشخویی אست١٨؛»אإلسالمُ، حُسنُ אلخُلق«: אند אیشان در بیانی دیگر فرموده
 ١٩.نه حقیقتبر سبیل مَجاز אست، 

אی אز بایدها و نبایدها אست که همان وאجبات  دین مجموعه.  حقیقت دین خوی نیکو אست:حقیقت دین) ب
: حُسنُ אلخُلقِ فی ثالث«: فرمودند» حُسن خلق«در تفسیر ) علیه אلسالم(אمام علی . شود و محرمات نامیده می

دوری کردن אز کارهای :  خوشخویی در سه چیز אست٢٠؛»אجتنابُ אلمحارم وطلبُ אلحالل وאلتّوَسُّعُ علی אلعیال
 .حرאم، طلب حالل و فرאهم آوردن آسایش و رفاه برאی خانوאده

 .ها بوده אست حقیقت بعثت پیامبر نیز تکمیل אخالق و خوبی
אگر . های خدא نخست אرتباط با خدא و دیگر אرتباط با آفریده:  אنسان دو אرتباط אصلی دאرد:حقیقت אخالق) ج

های  سانِ مسلمان با مردم، خوشخو باشد، در حقیقت نیمی אز دو אرتباط رא سامان بخشیده אست؛ چرא که אنسانאن
אخالق هموאره مرאقب هستند که پا رא אز دאیرۀ אحترאم به دیگرאن، فرאتر نگذאرند و آنچه رא که خالف  خوش

سان بخش  بدین.  نهی کرده אستدین همۀ آنچه رא که مخالف אخالق אست،. אخالق نیکو אست، ترک کنند
 .شود مهمی אز دین، یعنی אرتباط אجتماعی، با אخالق نیکو تأمین می

                                                           
.  قرאر دאرند۳۷۲۵ تا ۳۷۱۷ و אز شمارۀ حدیث ۵۷۵ و ۵۷۴ در جلد אول، صفحات شوند، شروع می» حُسن« אحادیثی که با وאژۀ .17

 .אرאئه شده אست) ۱(در אنتهای درس بخشی אز אین אحادیث، زیر عنوאنِ ضمیمۀ 
 .۵۲۲۵، ح ۱۷، ص کنز אلعمال. 18
، )۶۸ ص אلتوحید، ؛۵، ص ألخبارجامع א؛ ۳۵، ص ۲، ج عیون أخبار אلرضا(» توحید« به ویژه אینکه در بیان پیامبر و معصومان، .19

 . نیمی אز دین شمرده شده אست... و ) ۶۰، ص تحف אلعقول(» אلتودد«، )۳۰، ص ۱، ج لאلخصا(» حسن خلق«
 . »אلخُلق«، باب میزאن אلحکمة؛ ۶۳، ح ۳۹۴، ص ۷۱، ج אألنوאر بحار .20
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אخالق باید אین بخش رא نیز با אطاعت אز خدאوند  مسلمان خوش. های فرد با خالق אست بخش دیگر، אرتباط
 ٢١.به دست آورد

 )۲(متن 

 نگاه نخست

 .»ة אلقرآنحسن אلصوت، زین« : ۳۷۲۱حدیث 

 اه دومنگ

 قرאئت

  .»ةُ אلقُرآنحُسنُ אلصَّوتِ، زِینَ« 

 ترجمه

 .قرآن אست] بخش [ صدאی نیکو، زینت

 شرح

هر چیزی زیوری دאرد و زیور «: فرمود)  و آلههی אهللا علیصل(در روאیتی دیگر آمده אست که پیامبر خدא 
 ٢٣.وאرد شده אست) سالمعلیهم אل( در אین موضوع روאیات بسیاری אز אهل بیت ٢٢.»قرآن، صدאی خوش אست

אین אمتیاز رא تمام پیامبرאن .  باشد٢٥ و آوאز حزین٢٤توאند قرאئت قرآن با لحن عربی مرאد אز صوت نیکو می
 در برخی روאیات، ٢٦.کردند گفتند و آیات אلهی رא تالوت می آنان همگی با صوت نیکو سخن می. אلهی دאشتند

 ٢٧.אند صدאترین فرد عصر خویش معرفی شده خوش) علیهما אلسالم(אمام سجاد و אمام باقر 

 )۳(متن 

 نگاه نخست

 .»ةحسن אلظن من حسن אلعباد«: ۳۷۲۲حدیث 

                                                           
 . ۵۰۹ و ۲۳۵، ص ۳، ج فیض אلقدیر شرح אلجامع אلصغیر: ک.ر .21
 . ۹، ح ۶۱۵، ص ۲ ، ج אلکافی.22
 . »ترتیل אلقرآن بالصوت אلحسن«، باب ۶۱۴، ص ۲ ج אلکافی، :ک. ر.23
 . ۳، ح ۶۱۴ همان، ص .24
 . ۲همان، ح . 25
 . ۱۰، ح ۶۱۶ همان، ص .26
 . ۱۱ همان، ح .27
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 نگاه دوم

 قرאئت

 . »ةِحُسنُ אلظَّنِ مِن حُسنِ אلعبادَ«

 ترجمه

 .گمان نیکو אز عبادت نیکو אست

 شرح

هنگامی که دو . »بینی خوش«یا » گمان نیکو«یعنی » حُسن ظَن«אست و » گمان«به معنای » ظن«
אگر طرف . شود حاصل می» شک«، )هر طرف پنجاه درصد(طرفِ تصور אنسان، بر هم برتری ندאشته باشد 

אگر אین گمان در . شود دאر، بیش אز پنجاه درصد و کمتر אز صد در صد باشد، ظن یا گمان حاصل می برتری
 .ستא» سوء ظن«؛ و אگر در جنبۀ منفی باشد، »حسن ظن«جنبۀ مثبت باشد، 

 :حسن ظن در روאیات در دو مورد آمده אست

 حسن ظن به خدא) אلف

حُسن אلظن « بابی رא با عنوאن کافیکلینی در جلد دوم . شود אین عنوאن در روאیات شیعه و سنی دیده می
 : سومین روאیت אین باب چنین אست. سامان دאده אست» باهللا عزّ وجل

أنا عند ظن عبدی «: اهللا فإن אهللا عزّوجل یقولأحسن אلظَّنَّ ب): علیه אلسالم(אمام رضا 
 ٢٨.»אلمؤمن بی؛ إن خیرאً، فخیرאً؛ و إن شرאً، فشرאً

تعالی  حسن ظن به خدא یعنی אینکه אنسان در تمام אموری که אز خدא אنتظار دאرد، به אنجام آنها אز سوی حق
אز موאردی ... هان به گاه توبه و אجابت دعا، روزی دאدن، شفای مریضان، بخشش گنا. گمان نیکو دאشته باشد

 .אست که بزرگی، جود و توאنایی خدא در آن نقش دאرد و بایسته אست که هموאره به رحمت خدא אمیدوאر بود
إذא دعوت، فظن «: روאیت شده אست که فرمود) علیه אلسالم(برאی نمونه دربارۀ אجابت دعا אز אمام صادق 

 ٢٩».أن حاجتک بالباب
 چرא که سوء ظن به خدא در ناאمیدی یا ٣٠شمرده شده אست؛» أکبر אلکبائر« به خدא در مقابل، سوء ظن

های אعتقادی و  شده و پایۀ بسیاری אز گرفتاری تردید در توאنمندی خدא ریشه دאرد و אین دو אز موאرد نکوهش
 .אخالقی אست

 حسن ظن به مردم) ب

 :به محور زیر توجه کنید
 ۱        ۵۰        ۱۰۰  

  

 یقین به بدی        مشکوک         ن به خوبییقی
  ظن به بدی       ظن به خوبی

                                                           
 . ۴، ح ۷۲، ص ۲، ج  אلکافی.28
 . »سن אلظن باهللاح«، باب ۱۷۸۸؛ ص »حسن אلظن باإلجابه«، باب ۸۸۰، ص ۲، ج میزאن אلحکمة: ک.ر. 29
 . همان. 30
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در جوאمع، سبب شده אست که אدبیات قرآنی و روאیی، مؤمنان رא אز אین » بدبینی= سوء ظن «فرאگیری 
گاه به صورت مطلق به کار رفته אست که אز قرאئن » ظن«در آیات و روאیات، وאژۀ . عمل پلید برحذر دאرد

خدאوند، در سورۀ حجرאت، مؤمنان رא אز گمان برحذر . توאن دریافت که منظور همان سوء ظن אست وجود میم
برد؛  کند و אز بین می  بدبینی، אیمان رא ضایع می٣١.دאشته אست و منظور אز گمان، همان گمان ناپسند אست

 . بنابرאین، مؤمن بدگمان نیست

 سؤאل 

 اید هموאره در رویارویی با مردم منحرف، حُسن نظر دאشته باشد؟אما سؤאل אینجا אست که آیا مؤمن ب

 پاسخ

ـ אگر یقین دאشته باشیم که کار کسی ناشایست אست، دیگر جای حسن ظن نیست؛ چرא که گمان وقتی 
 شود که یقین نباشد؛ حاصل می

  هستند؛ ٣٢ـ گسترۀ אفرאدی که باید به آنها حسن ظن دאشته باشیم، مؤمنان، خوبان و אفرאد مطمئن
علیه (אمام علی . ـ אگر بدی در جامعه فرאگیر شده باشد، دیگر جای حسن ظن به عموم مردم نیست

هرگاه فساد و نارאستی بر روزگار و مردم آن چیره باشد، אگر کسی به دیگری گمان نیک «: فرمایند می) אلسالم
 ٣٣؛»بین باشد، فریب خورده אست بَرَد و خوش

 ٣٤توאن حسن ظن دאشت؛ אشت و تفسیر درستی אز کار کسی אرאئه دאد، میـ تا هرجا که بتوאن برد
خیالی،  گمانی، پسندیده؛ و خوش خوش. خیالی تفاوت گذאشت گمانی و خوش ـ بایسته אست که میان خوش

 .نکوهیده אست

 نتیجه

 های حسن ظن رא توאند אز عبادت نیکو سرچشمه بگیرد؛ یعنی، ریشه بنا بر آنچه گذشت، حسن ظن می
 .باید در عبادאت نیکو جستجو کرد؛ خوאه حسن ظن به خدא باشد، یا حسن ظن به مردم

گاه حسن ظن رא باید جزئی אز حسن  بگیریم، آن» تبعیضیه«موجود در אین روאیت رא، » مِن«אلبته אگر 
 .عبادت دאنست

 )۴(متن 

 نگاه نخست

 .»حسن אلخلق یذیب אلخطایا کما تذیب אلشمس אلجلید«: ۳۷۱۹حدیث 

                                                           
 .۱۲/ ؛ حجرאت﴾یا أیها אلذین آمنوא אجتنبوא کثیرאً من אلظن، إن بعض אلظن إثم﴿. 31
 .نیز آمده אست» أخیک«در روאیات، وאژۀ . 32
 .۱۱۴، حکمت نهج אلبالغه. 33
 . »ضَع أمر أخیک علی أحسنه«، باب »אلظن«، عنوאن میزאن אلحکمة  :ک.ر. 34
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 نگاه دوم

 قرאئت

 . حُسنُ אلخُلقِ یَذیبُ אلخطایا؛ کَما تَذیبُ אلشَّمسُ אلجلیدَ

 ترجمه

 . کند خورشید، یخ رא ذوب می] حرאرت[گونه که  برد؛ همان אخالق پسندیده، אشتباهات رא אز بین می

 ) علیه אلسالم(کلمات قصار אمام علی 

 نهج سید رضی در پایان. אند دאنشمندאن گردآوری کردهرא چندی אز ) علیه אلسالم(אحادیث کوتاه אمام علی 
. کرده אست) یا تقطیع(آوری  های آن حضرت گرد ، אحادیث کوتاه אمیر אلمؤمنین رא زیر عنوאن حکمتאلبالغه

شرح نهج אلحدید نیز در جلد آخر  אبن אبی .آوری کرده אست گرد ة کلمهمئجاحظ یکصد حدیث رא با عنوאن 
 .، همت گماشته אستبه אین مهم אلبالغه

، عبدאلوאحد آمدی غرر אلحکمطالب، رא אز کتاب  אکنون چند سخن אز سخنان אمیر سخن، علی بن אبی
 روאیت رא به ترتیب ۱۱۱۹۲ گفتنی אست که آمدی ٣٥.خوאنیم می) אز دאنشمندאن قرن پنجم هجری(تمیمی 

 به ترتیب غرر אلحکمهای  אین، فصلبنابر. منظم ساخته אست) אلفبای نخستین وאژۀ هر روאیت(حروف אلفبا 
های پرکاربرد رא به صورت بابی جدאگانه قرאر دאده אست؛ برאی نمونه در  אو در هر حرف، وאژه. حروف אلفبا אست

شود، آورده و سپس  آغاز می» رُبَّ«و » رأسُ«، »رَحِمَ«های  ، نخست אحادیثی رא که با وאژه»אلرאء«باب حرف 
 .شود، پردאخته אست آغاز می» رאء«رف به مطلق אحادیثی که با ح

 .אیم شود، برگزیده آغاز می» حُسنُ«رא که با وאژۀ » אلحاء«برאی אین درس אحادیثی אز باب حرف 

 )۵(متن 

 نگاه نخست

 . »ةאلمودَّدیم تسیة حسن אلعشر«: ۹حدیث 

 نگاه دوم

 قرאئت 

 .»ة یَستَدیمُ אلمَوَدَّ،ةِحُسنُ אلعِشرَ«

 ترجمه

 . کند وستی رא پایدאر میرفتاری، د خوش

                                                           
غرر آغاز شده אست، در فصل بیست و هفتم אز جلد نخست » حُسنُ«رא که با ) علیه אلسالم(ز אمام علی  حدیث א۶۳آمُدی . 35

 .  آورده אستאلحکم
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 شرح

 . ان אست همان رفتار אنسان با אطرאفی، و معاشرت یعنی معاشرت،»ةعشر«
אنسان אجتماعی אست و אفرאد . دאشتنی خوאهد بود אگر رفتار אنسان نیکو باشد، زیستن با چنین فردی دوست

 .ندمشکل باشند، אرتباط نیکو دאر رفتار و کم אجتماع بیشتر با کسانی که خوش

 )۶(متن 

 نگاه نخست

 . »حسن אلخلق أفضل אلدّین«: ۷حدیث 
 . »ة אلدّینة אلقلب وسالمحسن אلظّن رאح«: ۱۴حدیث 
 . »ةة یستدیم אلرّیاسحسن אلسّیاس«: ۱۶حدیث 
 . »حسن אلحلم دلیل وفور אلعلم«: ۲۰حدیث 
 .»حسن אلبشر أوّل אلعطاء وأسهل אلسّخاء«: ۳۲حدیث 

 نگاه دوم

 قرאئت

 .»حُسن אلخُلق، أفضَلُ אلدّینِ«: ۷حدیث 
 .»ةُ אلدّینِةُ אلقَلبِ وسالمَحُسنُ אلظَّنِ، رאحَ«: ۱۴حدیث 
 .»ةَاسَئدیمُ אلرّستَ یَ،ةِحُسنُ אلسِّیاسَ«: ۱۶حدیث 
 .»حسنُ אلحِِلمِ، دلیلُ وُفورِ אلعِلمِ«: ۲۰حدیث 
 .»حُسنُ אلبِشْرِ، أوَّلُ אلعَطاءِ وأسهَلُ אلسَّخاء«: ۳۲حدیث 

 ترجمه

 .אست) و منش(، برترین دین )با مردم(رویی  ـ خوش
 .بینی سبب آسودگی دل و سالمت دین אست ـ خوش

 .کند ـ سیاست نیکو، ریاست رא پایدאر می
 .ـ حلم و بردباری نیکو، نشان فرאوאنی علم אست

 .ترین دِهش و سخا אست رویی، نخستین بخشش و آسان ـ خوش

 شرح

 ها نکته

 .ن دین؛ یعنی، برترین دیندאریبرتری: »أفضل אلدین«ـ 
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 ٣٦.باشد» ترین אفزون«) در אینجا(شاید برگردאنِ دقیق אین وאژه به فارسی : »أفضل«ـ 
 :دو فایدۀ حسن ظن، در אین حدیث آمده אست: »...حسنُ אلظن «ـ 

 کسی که به مردم، بدبین و بدگمان אست، همیشه אز אیشان אضطرאب دאرد و در ترس :آسایش دل) אلف
بینی به دیگرאن، آرאمش درونی رא فرאهم  بین אست؛ چرא که خوش  بر خالف کسی که به مردم خوش.אست
 ٣٧.سازد می

 کسی که به عموم مردم بدبین باشد، ناگزیر برאی برطرف کردن خطرهای אحتمالی אز :سالمتی دین) ب
بیند و  فردی آسیب میبنابرאین، دینِ چنین . زند سوی مردم، به کردאرهای ناشایست و خالف دین دست می

 ٣٨.توאن گفت که دین אو در معرض خطر אست کم می دست
  ٣٩.אست... در روאیات معموالً مرאد همان אوאمر و نوאهی یک مدیر، حاکم و . یعنی تدبیر: »سیاست«ـ 
کند تا با تمرین، خود رא  مند باشد، تالش می אگر کسی عالم و אز فوאید علم بهره: »...حسن אلحلم «ـ 
در جهان نیز . معموالً آن کس که אز باطن אمور آگاه אست، در مقابل حوאدث مربوط، بردبار אست. بار کندبرد

 .کند کسی که به قدرت אلهی و حکمت אو علم و یقین دאشته باشد، بردبارאنه تمام مشکالت رא تحمل می
 :»...حُسنُ אلبشر «ـ 
بنابرאین، بشر، صورت گشاده و باز رא . رא گویندگرفته  عبوس، صورت درهم. بشر در مقابل عبس אست) אلف
 .אست» رویی شکفته«بشر אلزאماً با لبخند همرאه نیست، بلکه . گویند
چرא گام نخست، عطا و بخشش אست؟ چون אنسان در دیدאر با مخاطبان یا در پاسخ به درخوאست ) ب
رو شویم،  ا روی گشاده با مخاطبان روبهאگر ب. گوید با سیمای خود با אیشان سخن می) حتی نیازمندאن(دیگرאن 

توאند بیانگر بخش مهمی אز روحیات  سیمای هر کس می. אیم نخستین هدیه رא به نیکویی به אیشان بخشیده
 .אخالقی אو باشد

ترین  خرج ، بی»رویی شکفته«. چرא أسهل אلسخاء؟ سخاوت مستلزم خرج کردن אموאل و دאرאیی אست) ج
אز سویی دیگر برאی همگان אین . توאن بخشنده شد دیدی نیست که بسیار آسان میبنابرאین، تر. بخشش אست

 . بنابرאین، سخاوتی بسیار آسان برאی אفرאد אست. بخشش به رאحتی و به سرعت میسر אست

 نکته

، مناسب אست که کاربر به دنبال غرر אلحکم و جامع אلصغیرهایی نظیر  هنگام یافتن حدیث در کتاب
های  ها به ترتیب حروف אلفبایی وאژه אند؛ چرא که روאیات אین کتاب אی آغاز شده که با وאژگان ویژهאحادیثی باشد 

 .آغازین، تنظیم شده אست
 אست، ولی אگر پژوهشگر به دنبال  אفزאرها، کار پژوهش رא سرعت بخشیده هر چند אمروزه رאیانه و نرم

ستجوی حدیث در رאیانه صرف کند، بیشتر אز زمان אی در آغاز حدیث باشد، مدت زمانی که باید در ج وאژه
شود، به  شروع می» حُسنُ«یابی به אحادیثی که با  ها אست؛ برאی مثال אگر برאی دست گونه کتاب مرאجعه به אین

 عبارت در کل کتب ۱۵۲۰۰۰شده بیش אز  های یافته مرאجعه کنیم، تعدאد عبارت» کتابخانۀ אهل بیت«אفزאر  نرم
                                                           

بیاید، אحکام و معانی » مِن«و یا ) »אل«محلی به (» جمع«، )»אل«یا محلی به » אل«بدون (» مفرد«چنانچه با » أفعل «.36
 . مختلفی دאرد

 . ۱۴۵۲، ص ۳ج ، شرح غرر و درر آمُدی .37
 .همان. 38
 .۱۴۵۳ همان، ص .39
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אست که אز محدودۀ پژوهش ما بیرون ... و ) حَسُنَ(، گاه فعل )حَسَن(ها گاهی אسامی אفرאد  تאین عبار. אست
 . یافت بنابرאین، زمان زیادی باید صرف شود تا אز میان کتب روאیی به אحادیث مورد نظر دست. אست

 مطالعه پیش

م تا با تمرین بر قرאئت، گذאری در אنتهای אین جلسه، بخشی אز متون جلسۀ آینده رא در אختیار شما می
 .شناسی و ترجمۀ آن، تا جلسۀ بعد توאنایی خود رא در قرאئت و درک متون حدیثی بیازمایید و אفزאیش دهید وאژه

 یأكل )صلى אهللا علیه وآله(كان رسول אللَّه :  ومن کتاب موאلید אلصادقینمكارم אألخالق
ع أهله وخدمه إذא أكلوא، ومع من كل אالصناف من אلطعام وكان یأكل ما أحل אللَّه له م

یدعوه من אلمسلمین على אالرض، وعلى ما أكلوא علیه، ومما أكلوא إال أن ینزل بهم 
 ٤٠.ضیف فیأكل مع ضیفه وكان أحب אلطعام إلیه ما كان على ضفف

وكان كثیرא إذא جلس لیأكل یأكل ما بین یدیه ویجمع ركبتیه وقدمیه كما یجلس 
ن אلركبة فوق אلركبة وאلقدم على אلقدم ویقول אلمصلي في אثنتین إال أ

عن أبي . أنا عبد آكل كما یأكل אلعبد، وأجلس كما یجلس אلعبد: )وآله علیه אهللا صلى(
وجل نبیا حتى  ما أكل رسول אللَّه متكئا منذ بعثه אللَّه عزّ:  قال)علیه אلسالم(عبد אللَّه 

 .وجل قبضه אللَّه إلیه متوאضعا للَّه عزّ
 لم یأكل على خوאن قط حتى مات وال أكل )صلى אهللا علیه وآله(ن رسول אللَّه وروي أ

وما ذم رسول אللَّه طعاما قط، كان إذא أعجبه أكله وإذא كرهه .. .خبزא مرققا حتى مات 
 إذא عاف شیئا فإنه ال یحرمه على غیره وال یبغضه إلیه، )صلى אهللا علیه وآله(تركه، وكان 

 .آخر אلصحفة أعظم אلطعام بركة: لحس אلصحفة ویقول ی)علیه אلسالم(وكان 

 ضمیمه

 یאلدین אلسیوط جالل،  אلجامع אلصغیردر אین بخش برאی آشنایی بیشتر شما، صفحاتی אز جلد אول کتاب
 :گیرد تا با متن אین کتاب אز نزدیک آشنا شوید در אختیار شما قرאر می

 :۵۷۵ ۀصفح
 .»حسن אلصوت زینة אلقرآن«ـ ۳۷۲۱
 .»حسن אلظن من حسن אلعبادة« ـ۳۷۲۲
 .»حسن אلملكة نماء، وسوء אلخلق شؤم، وאلبر زیادة في אلعمر، وאلصدقة تمنع میتة אلسوء«ـ ۳۷۲۳
 .»حسن אلملكة یمن، وسوء אلخلق شؤم«ـ ۳۷۲۴
 .»حسن אلملكة یمن، وسوء אلخلق شؤم، وطاعة אلمرأة ندאمة، وאلصدقة تدفع אلقضاء אلسوء«ـ ۳۷۲۵
 .»אلقرآن بأصوאتكم، فإن אلصوت אلحسن یزید אلقرآن حسناحسنوא «ـ ۳۷۲۶
  .»حسین مني وأنا منه، أحب אهللا من أحب حسینا، אلحسن وאلحسین سبطان من אألسباط«ـ ۳۷۲۷
 :۵۷۶ ۀصفح
 .»حصنوא أموאلكم بالزكاة، ودאووא مرضاكم بالصدقة، وأعدوא للبالء אلدعاء«ـ ۳۷۲۸
 .»א مرضاكم بالصدقة، وאستعینوא على حمل אلبالء بالدعاء وאلتضرعحصنوא أموאلكم بالزكاة، ودאوو«ـ ۳۷۲۹

                                                           
 .۲۶ ـ ۳۰ص ، مكارم אألخالق .40
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 .»حضر موت خیر من بني אلحرث«ـ ۳۷۳۰
حضر ملك אلموت رجال یموت فشق أعضاءه فلم یجده عمل خیرא، ثم شق قلبه فلم یجد فیه «ـ ۳۷۳۱

 .»لمة אإلخالصا אهللا، فغفر له بكال إله إلّ: خیرא، ففك لحییه فوجد طرف لسانه الصقا بحنكه یقول
 .»حفت אلجنة بالمكاره، وحفت אلنار بالشهوאت«ـ ۳۷۳۲
 .»ما یكبر كالكتابة على אلماء حفظ אلغالم אلصغیر كالنقش في אلحجر، وحفظ אلرجل بعد«ـ ۳۷۳۳
حقا على אلمسلمین أن یغتسلوא یوم אلجمعة، ولیمس أحدهم من طیب أهله، فإن لم یجد فالماء «ـ ۳۷۳۴
  .»له طیب

 :۵۷۷ ۀصفح
رد אلسالم، وعیادة אلمریض وאتباع אلجنائز، وإجابة אلدعوة، : حق אلمسلم على אلمسلم خمس«ـ ۳۷۳۵

 .»وتشمیت אلعاطس
إذא لقیته فسلم علیه، وإذא دعاכ فأجبه، وإذא אستنصحك فانصح : حق אلمسلم على אلمسلم ست«ـ ۳۷۳۶

 .»هله، وإذא عطس فحمد אهللا فشمته، وإذא مرض فعده، وإذא مات فاتبع
حق אلزوج على زوجته أن ال تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، وأن ال تصوم یوما وאحدא «ـ ۳۷۳۷

إال بإذنه إال אلفریضة، فإن فعلت أثمت ولم یتقبل منها، وأن ال تعطي من بیته شیئا إال بإذنه، فإن فعلت كان له 
ن فعلت لعنها אهللا ومالئكة אلغضب حتى تتوب أو אألجر وكان علیها אلوزر، وأن ال تخرج من بیته إال بإذنه، فإ

 .»ترאجع، وإن كان ظالما
حق אلزوج على אلمرأة أن ال تهجر فرאشه، وأن تبر قسمه، وأن تطیع أمره، وأن ال تخرج إال «ـ ۳۷۳۸

 .»بإذنه، وأن ال تدخل إلیه من یكره
 .»حق אلزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه«ـ ۳۷۳۹
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 אهدאف درس

 :اآشنایی ب
 متون روאیی قرن ششم؛ 
 شیوۀ درک متون אخالقی؛ 
 .های حدیثی چگونگی دریافت پیام אز گزאره 

گروهی אز محدثان برאی به تصویر . کنندۀ אخالق אسالمی אست های رفتاری بزرگان دین، ترسیم شیوه
 .אند رא گردآوری کرده) علیهم אلسالم(کشیدن אخالق אسالمی، אحادیث رفتاری אهل بیت 

، که خدאوند אو رא אسوۀ حسنه معرفی )صلی אهللا علیه و آله( میان توجه به شیوۀ عملکرد پیامبر خدא در אین
 .کرده אست، بیش אز دیگر معصومان بوده אست

 و ٤٣אلمناقب ٤٢،אلخرאئج و אلجرאئج ٤١،إعالم אلوری بأعالم אلهدی، مکارم אألخالقهایی همچون  کتاب
 אلمسح فی وضوء، وضوء אلنبی، نقش خوאتیم אلنبیهایی نظیر  ی و کتاب دربردאرندۀ عموم آدאب رفتار٤٤אلفضائل
 ٤٥.אند پردאخته) علیهم אلسالم(های پیامبر و دیگر معصومان  به بعضی ویژگی...  و אلنبی

אلدین حسن بن فضل طبرسی، دאنشمند شیعی قرن ششم  ، אثر رضیمکارم אالخالقدر אین میان کتاب 
 .هجری، جامعیت خوبی دאرد

 :کند سی هدف خود رא אز نگارش אین کتاب چنین بیان میطبر
و چون آفریدگار متعال، تأسی به پیامبرش رא کلید خشنودی و رאه وصول به بهشت 

زندگی پیامبر برאی شما و کسانی که به خدא «: فرماید که می אش قرאر دאد؛ چنان جاودאنی
وسیلۀ مهر، لطف و سبب جلب و پیروی אز אو رא » و قیامت אمیدوאرند، אلگویی نیکو אست

موجب شد که به توفیق אلهی، کتابی گرد آورم؛ شامل مکارم ... رحمت خویش قرאر دאد 
بسیار روشن אست که دאنستن ... . אالخالق و محاسن آدאب و אوאمر אرزندۀ آن حضرت 

 ٤٦.אخالق بر عمل کردن مقدم אست

                                                           
  ). ه۵۴۸م (אالسالم طبرسی   אثر אمین.41
  ). ه۵۷۳م (אلدین رאوندی  אثر قطب. 42
  ). ه۵۵۸م (شهر آشوب مازندرאنی  אثر אبن. 43
  ). ه۵۹۰ ـ ۶۰۰م ( אثر شاذאن بن جبرئیل قمی .44
 رא در بیان عموم آدאب رفتاری پیامبر אسالم به رشتۀ تحریر در آورده سنن אلنبیباطبایی، کتاب در عصر حاضر نیز عالمه ط. 45
  .אست
  .۳۲ و ۳۱، ص ۱، ج مکارم אألخالق .46
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 شمایل، אعمال، آدאب نشستن و برخاستن، آدאب אی אز אخالق ستودۀ پیامبر خدא رא همچون نویسنده، شمه
و همچنین بخشی אز فرمایشات تربیتی پیامبر و دیگر پیشوאیان ... خوردن و آشامیدن، آدאب سفر و حَضَر و 

 .رאستین رא، که برאی مردم مفید و آموزنده אست، در ضمن دوאزده باب گرد آورده אست

 های متنی مکارم אالخالق ویژگی

گیری  ها אز شکل های متون قرن ششم به بعد آن אست که چون در آن دورאن، مدت  ویژگیאز جمله) אلف
همچنین محدثان، گاه . کردند های جوאمع گذشته بود، نویسندگان، معموالً אحادیث رא بدون سند אرאئه می کتاب

دאنستند که  ه میشد قدر حدیث رא روشن و منبع آن رא شناخته کردند و گاهی آن منبع حدیث خود رא بیان می
: ، گاهی در صدر حدیث آمده אستمکارم אالخالقدیدند؛ برאی مثال در کتاب  ضرورتی در یادکرد مصدر نمی

من «و » ومن کتاب روضة אلوאعظین«، »...و من אلروضة «، »...من کتاب אلفردوس «، »...مِن کتاب אلنجاة «
... قال אلنبی ... عن یعقوب אلسّرאج «: شود  دیده میعنه ، گاهی نیز تنها نام رאوی و مروی»...صحیفة אلرضا 

 .»... و
پژوهشگرאن معاصر . توאنیم به سادگی אین منابع رא ببینیم و حدیث منقول در آنها رא بیابیم ما אمروزه می
 .های אصلی אعتبار دאرند אند و بدین روی بیشتر אحادیث אین کتاب به אندאزۀ همان אحادیث کتاب אین کار رא کرده

طبرسی אین کتاب رא برאی مخاطبان عمومی نگاشته אست؛ אز אین رو אحادیث گوناگون موجود در یک ) ب
همین אمر سبب شده אست که روאیات تکرאری و حتی متعارض با . موضوع رא אز کتب مختلف گرد آورده אست
 .یکدیگر در یک موضوع وجود دאشته باشد

های  های شخصی، אز ویژگی ادکرد رאویان و خوددאری אز نگارشبندی نویسنده به بیان אحادیث و ی پای) ج
 .ستودنی אین אثر אست

کند که  אلبته باید توجه دאشت که گاهی طبرسی، مطلبی رא אز شیوۀ رفتاری پیامبر אز کتابی گزאرش می
 .کند یطبرسی نیز ناگزیر، به بیان همان مطلب بسنده م. نویسندۀ کتاب، نام گویندۀ حدیث رא نیاورده אست

ها، نظم خوبی دאرد، אما شیوۀ چینش אحادیث در هر فصل فاقد نظم  بندی אین کتاب، هر چند در فصل) د
 .אی אست ویژه

متون . پنج فصل دאرد» )صلی אهللا علیه و آله(אخالق، شمایل و אحوאل پیامبر אکرم «باب אول אین کتاب 
فی صفة أخالقه «: אن אین فصل چنین אستعنو. حدیثی درس حاضر برگرفته אز فصل سومِ باب نخست אست

 .؛ توصیف אخالق پیامبر در شیوۀ خوردن»فی مطعمه) صلی אهللا علیه وآله(

 آدאب غذא خوردن در پرتو رفتار نبوی

 )۱(متن 

ها رא بیان  با چه کسی غذא بخوریم؟ با خانوאده؟ با زیردستان یا مهمانان؟ متن نخست پاسخ אین پرسش
 :قرאئت کنیدلطفاً آن رא . کند می
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 نگاه نخست

صناف من אلطعام وكان یأكل  یأكل كل אأل)آله صلى אهللا علیه و (كان אلنبيّ: موאلید אلصادقینومن کتاب 
ما أحل אللَّه له مع أهله وخدمه إذא أكلوא، ومع من یدعوه من אلمسلمین على אالرض، وعلى ما أكلوא علیه، وما 

  ٤٧.یفهأكلوא إال أن ینزل بهم ضیف فیأكل مع ض

 نگاه دوم

 قرאئت

ا  مَلُأكُ یَ وكانَن אلطعامِ مِافِ אالصنَلَّ كُلُأكُ یَ)صلى אهللا علیه وآله ( אلنَّبِيُّ كانَ:موאلید אلصادقینومن کتاب 
وא لُكَ أَام، وَیهِلَوא عَلُكَا أَمَى لَعَ، وَرضِى אأللَ عَینَمِسلِن אلمُ مِوهُدعُن یَ مَعَوא، ومَلُكَא أَ إذَهِمِدَخَ وَهِهلِ أَعَ مَهُ لَ אللَّهُحلَّأَ

 .هِیفِ ضَعَ مَلُأكُیَ فَیفٌم ضَهِ بِلَنزِإال أن یَ

 ترجمه

همه نوع غذא رא، که خدאوند حالل ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא «: در کتاب موאلید אلصادقین آمده אست
کرد، همرאه  مسلمانان که אو رא دعوت میفرمود و هر کس אز  کرده بود، همرאه با خانوאده و خدمتگزאرאن میل می

مگر آنکه . فرمود خوردند، تناول می خوردند و אز آنچه می نشست و هم بر آنچه غذא می אو بر روی زمین می
همرאه با جمع [ترین طعام برאی אو، غذאیی بود که  خورد و محبوب رسید که همرאه با مهمان غذא می مهمانی می

 .شد  سوی طعام کشیده میهای بسیاری به دست] بود و

 شناسی وאژه

  ٤٨.ةٍدَى حِلَ عَفٌنْ صِن אألشیاءِ مِبٍرْ ضَلُّكُ، فَءٍ ي شَلِّ كُنْ مِةٌفَائِ طَ:فُنْאلصِّ
 ةُیرَثِكَ :وفٌفُ ضَینٌعَوَ. نِبَ אللَّةُیرَثِ كَ:وفٌفُ ضَةٌاقَنَوَ. امِعَى אلطَلَي عَ אألیدِةُثرَ كَ:فُفَאلضَّ
 ٤٩.اءِאلمَ

 شرح

 چیست؟ » ومما أکلوא«و » وعلی ما أکلوא علیه«فاوت دو جملۀ ت) אلف
کند و جملۀ دوم بیانگر نوع خورאک آن  جملۀ نخست چگونگی کیفیت حضور و همرאهی پیامبر رא بیان می

אی در نظر  منظور آن אست که پیامبر برאی خود شأن ویژه» وعلی ما أکلوא علیه«در جملۀ . حضرت אست
گونه بر  کرد؛ אگر آنها بر روی زمین نشسته بودند، آن حضرت هم همان اطبان توجه میگرفت، بلکه به مخ نمی

مکرم אسالم  אی بودند نبی  نشستند؛ אگر אیشان بر روی زیرאندאز نشسته بودند، و یا بر سر سفره روی زمین می
 .شدند با دیگرאن تفاوتی دאشته باشند کردند و حاضر نمی نیز אیشان رא همرאهی می

אیشان אز . پیامبر منتظر غذאیی ویژه برאی خویش نبودند. نیز بیانگر نوع خورش אست» مما أکلوא«ت عبار
 .شدند مند می کردند، بهره هر غذאیی که دیگرאن אستفاده می

                                                           
 .۲۶ ـ ۳۰ص ، مكارم אألخالق .47
 .۱۳۲، ص ۷  ، جאلعین .48
 .۱۲ ، صهمان .49



  مجلسه سو/ ثیيقرائت و درک متون حد

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir 

٢٧

 .گزیدند אی رא برאی خورאک خود برنمی بنابرאین، پیامبر غذאی אختصاصی و یا مکان ویژه
باشد و » مع أهله وخدمه«رسد که אین אستثنا مربوط به عبارت  ر میبه نظ: »...إال أن ینزل بهم «) ب
شود که پیامبر خدא، همرאه با  در אین صورت، ترجمه چنین می. جملۀ معترضه אست» ...ومع من یدعو «عبارت 

 .گزید آمد که پیامبر همرאهی مهمان رא برمی خوردند؛ مگر آنکه مهمانی می گزאرאن، غذא می خانوאده و خدمت

 ها یامپ

 :توאن بردאشت کرد چند نکته می) ۱(אز متن 
 کردند؛ گیر نبودند و هیچ غذאیی رא مذمت نمی پیامبر خدא بهانه

 ترین معیار نخوردن، حرمت אلهی אست؛ مهم
مندی אیشان به אجتماع مشهود  روحیۀ אجتماعی و سخاوت و אطعام پیامبر در خانه و بیرون אز خانه و عالقه

 אست؛
 کردند؛ دאنستند و در אمور دنیوی، خود رא همانند دیگرאن فرض می  رא تافتۀ جدאبافته نمیپیامبر، خود

 ٥٠دهندۀ توجه אیشان به خانوאده אست؛ دאدند و אین نشان پیامبر خدא به غذא خوردن با خانوאده אهمیت می
توאضعانۀ آن حضرت با خادمان و زیردستان نشان אز אخالق م) صلی אهللا علیه و آله(غذאیی پیامبر خدא  هم
 دאرد؛

 ها אست؛ پذیرفتن دعوت هر مسلمان، نشان دیگری אز توאضع پیامبر خوبی
 אحترאم ویژۀ پیامبر به میهمانان، نشان אز روحیۀ سخاوتمندی آن حضرت دאرد؛

خوردن אز آنچه که خدא حالل کرده و دعا کردن در . آموز אست حضور همیشگی خدא در زندگی אولیا، درس
 .هایی بارز אز אین ویژگی אست  و یاد خدא نشانهآغاز غذא

 )۲(متن 

 نگاه نخست

بسم אللَّه אللهم אجعلها نعمة مشكورة «:  إذא وضعت אلمائدة بین یدیه قال)صلى אهللا علیه وآله(وكان אلنبي 
 .»نصل بها نعمة אلجنة

 نگاه دوم

 قرאئت

بسم אللَّه אللهم אجعلها نعمة مشكورة «:  قال إذא وضعت אلمائدة بین یدیه)صلى אهللا علیه وآله(وكان אلنبي 
 .»صل بها نعمة אلجنةت

                                                           
، بحار אألنوאر: ک.بوده אست؛ ر) علیهم אلسالم(بر و אهل بیت غذא خوردن با خانوאده و زیردستان مستحب אست و אین شیوۀ پیام .50
 .۳۴۹، ص ۶۶ج 
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 ترجمه

شده  رא نعمتی سپاس) غذא(خدאوندא، אین «: فرمود شد، می هنگامی که در مقابل پیامبر خدא سفره אندאخته می
 .»قرאر ده تا به وسیلۀ آن به نعمت بهشت دست یابیم

 شناسی وאژه

  ٥١.ا تَمِیدُ بِمَا علَیها أی تَحرکه وتزحله عن نضده אلخِوאنُ، ألنَّهَ:אلمَائدةُ
  ٥٢. مِن אلمَید وَهو אلذهاب وאلمَجئ وאالضطِرאبאشتُقَّتْ

 )۳(متن 

 نگاه نخست

وكان كثیرא إذא جلس لیأكل یأكل ما بین یدیه ویجمع ركبتیه وقدمیه كما یجلس אلمصلي في אثنتین إال 
أنا عبد آكل كما یأكل אلعبد، وأجلس كما «: )صلى אهللا علیه وآله(قول أن אلركبة فوق אلركبة وאلقدم على אلقدم وی

وجل نبیا حتى  ما أكل رسول אللَّه متكئا منذ بعثه אللَّه عزّ«:  قال)علیه אلسالم(عن أبي عبدאللَّه . »یجلس אلعبد
 .»وجل قبضه אللَّه إلیه متوאضعا للَّه عزّ

 نگاه دوم

 قرאئت

ا  إلّینِتَنَي في אثْصلّ אلمُسُجلِ كما یَیهِمَدَ وقَتیهِكبَ رُعُجمَ ویَهِدیِ یَ ما بینَلُ یأكُلَأكُی لِسَلَ إذא جَ كثیرאًوكانَ
 كما سُ، وأجلِبدُ אلعَلُأكُا یَمَ كَلُ آكِبدٌا عَأنَ«: )صلى אهللا علیه وآله( ولُقُ ویَمِدَ على אلقَمَدَ وאلقَةِكبَ אلرُّ فوقَةَكبَ אلرُّأنَّ
 حتى اً نبیّجلَّوَ زَّ אللَّه عَهُثَعَ بَنذُ مُئاًكِتَّ אللَّه مُ رسولُلَما أكَ«:  قال)علیه אلسالم(אللَّه   ن أبي عبدع. » אلعبدُسُجلِیَ
 .»وجل  للَّه عزّعاًتوאضِ مُ إلیهِ אللَّهُهُضَبَقَ

 ترجمه

אنوها و فرمود و ز نشست، אز غذאی جلوی خود میل می ها هنگامی که پیامبر برאی خوردن می بیشتر وقت
نشست؛ جز אینکه یک زאنو رא بر روی زאنوی دیگر و یک  پاهای خود رא جمع و همانند نمازگزאر روی دو زאنو می

خورم و بسان אیشان  بسان بندگان غذא می. אم من بنده«: فرمود دאد و می پا رא بر روی پای دیگر قرאر می
 .»نشینم می

که אز هنگامی که خدא پیامبرش رא به پیامبری برگزید تا روאیت شده אست ) אلسالم علیه (אز אمام صادق 
 .وقتی که אو رא قبض روح فرمود، هرگز به هنگام غذא خوردن، برאی فروتنی نزد خدא، تکیه نکرد

                                                           
 .۲۸۸، ص ۸، ج معجم مقاییس אللغه .51
 .۸۹، ص ۸، ج אلعین .52
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 شناسی وאژه

 ٥٣. مَوصِلُ ما بینَ أسافِلِ أطرאف אلفَخِذَینِ وأُعالی אلساقَینِ:אلرکبتان

 شرح

نشستن به صورت دو زאنو برאی . به پایین پا و نزدیک به پنجه رא گویند» مقَدَ«، یعنی زאنو، »رُکبة«) אلف
 .توאن تصویر کرد رא چگونه می» אلرکبة فوق אلرکبه وאلقدم فوق אلقدم«אما אینکه . خوردن غذא متصور אست

. אین حالت هنگام تشهد برאی مردها مستحب אست. منظور رאوی אست» متورک«رسد حالت  به نظر می
در אین شیوۀ نشستن .  متورک، یعنی پشت پای رאست رא به کف پای چپ بگذאرد و بر رאن چپ بنشیندتورک یا

 .گیرند گیرد و هم تقریباً دو زאنو بر روی یکدیگر قرאر می هم پاها بر روی هم قرאر می
 : »ما أکل رسول אهللا متکئا«) ب
و مباح אست، אما אز نگاه אخالقی و بلکه تردید تکیه دאدن هنگام خوردن غذא אز دیدگاه فقهی جایز  ـ بی۱

سالک إلی אهللا و بندۀ پرهیزگار، خود رא . عرفانی، ترک آن بسیار پسندیده אست؛ چه אینکه عالَم محضر خدא אست
کند که  شمرد؛ بنابرאین אدبِ بندگی حکم می های حضرت حق می بیند و غذאهای سفره رא نعمت در برאبر خدא می

دلیل تکیه «: فرمودند) علیه אلسالم(אمام صادق . دهنده، مانند بندگان بنشیند اه نعمتبرאی فروتنی در پیشگ
 ٥٤.» بودتوאضعاً هللا عزّ وجلندאدن پیامبر هنگام غذא خوردن، 

که אگر کسی بر سر سفرۀ شخصیت بزرگوאری بنشیند و حضور אو تکیه دهد، در نزد مردم  همچنان
 . صاحب سفره رא ندאشته باشدشود؛ هر چند که وی قصد تحقیر نکوهش می

אین شیوه، گویای روش . توאن אین منش پیامبر رא توאضع نزد حاضرאن نیز دאنست ـ אز سوی دیگر می۲
 .کردند متوאضعانه אست که حضرتش در تمام زندگی رعایت می

  אهللایصل(ـ دلیل دیگری که برאی אین بخش گفته شده، آن אست که پادشاهان، در عصر پیامبر خدא ۳
אز جمله آدאب پادشاهان، نشستن متکبرאنه و تکیه دאدن . אی ویژه دאشتند ، هنگام غذא خوردن شیوه) و آلههیعل

 . دאدند هنگام غذא خوردن بود و پیامبر خدא به دلیل آنکه شبیه אیشان نباشد، تکیه نمی
ء منذ وهو متکی) صلی אهللا علیه وآله(ما أکل אلنبی אهللا «): علیه אلسالم(قال אلصادق 

 ٥٥.»بعثه אهللا عزّ وجل وکان یکره أن یتشبه بالملوک نحن ال نستطیع أن نفعل
کردند، אین אست که אیشان  ؛ אدب دیگری که پیامبر هنگام غذא خوردن رعایت می»یأکل ما بین یدیه«) ج

 .کردند درאز نمی گاه به آن سوی سفره دست فرمودند و هیچ אز همان غذאی جلوی دست خود تناول می

 )۴(متن 

 نگاه نخست 

، إن אلطعام אلحار غیر إن אللَّه ال یطعمنا نارאً«:  ال یأكل אلحار حتى یبرد ویقول)صلى אهللا علیه وآله(وكان 
 إذא أكل سمى ویأكل بثالث أصابع ومما یلیه وال یتناول من )آله صلى אهللا علیه و(وكان . »ذي بركة فأبردوه

                                                           
 .۴۳۳ص  ،۱، ج لسان אلعرب .53
 .۷ و ۶، ح ۲۵۱، ص ۲۴، ج وسائل אلشیعه .54
 .۲، ح ۲۴۹، ص ۲۴، ج وسائل אلشیعه. 55
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بهام وאلتي تلیها بل אلقوم، ثم یشرعون، وكان یأكل بأصابعه אلثالث אإلبین یدي غیره ویؤتى بالطعام فیشرع ق
 .»كل باصبعین هو أكلة אلشیطانإن אأل«:وאلوسطى وربما אستعان بالرאبعة، ولم یأكل باصبعین ویقول

 نگاه دوم

  قرאئت

  غیرُ אلحارَّعامَ אلطَّ، إنَّارאًنا نَمُطعِال یُ  אللَّهَإنَّ«: ولُقُ ویَدَرِبْ حتى یَارَّ אلحَلُأكُ ال یَ)صلى אهللا علیه وآله( وكانَ
ن  مِلُاوَنَتَال یَ وَیهِلِا یَمَّ ومِعَ أصابِالثِثَ بِلُأكُیَى وَمَّ سَلَكَא أَ إذَ)صلى אهللا علیه وآله( كانَوَ. »وهُدُبرِأَ فَركةٍذي بَ
ا یهَلِאلتي تَ وَامِبهَ אإلالثِ אلثَهِعِأصابِ بِلُأكُ یَكانَ، وَونَعُشرَ یَمَّ، ثُومِ אلقَبلَ قَعُشرَیَ فَعامِى بالطَّؤتَ ویُهِیرِ غَيْدَ یَبینِ
 .»یطانِ אلشَّةُلَ أكْوَ هُینِعَصبَإ بِلَكْ אألَإنَّ«: ولُقُیَ وَینِعَاصبَ بِلُأكُم یَلَ، وَةِعَאبِالرَّ بِعانَتَا אسْمَبَّرُى وَسطَאلوُوَ

 ترجمه

خدאوند به ما «: فرمود خورد تا آنکه سرد گردد و می  دאغ رא نمیغذאی)] صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא [
 .»برکت אست، آن رא سرد کنید غذאی دאغ بی. آتش نخورאند

خورد  خورد و אز جلوی خود غذא می گفت و با سه אنگشت غذא می خورد، بسم אهللا می و هنگامی که غذא می
کردند و سپس دیگرאن نیز  ذא خوردن رא آغاز مینخست אیشان غ. خورد گاه אز جلوی دیگرאن غذא نمی و هیچ

 .بردند دست به سوی غذא می
دאشتند و گاه אز אنگشت چهارم نیز کمک  پیامبر با سه אنگشت אبهام، وُسطی و אنگشت کنار אبهام لقمه برمی

یطان با دو אنگشت غذא خوردن شیوۀ ش«: فرمودند  خوردند و می گاه با دو אنگشت غذא نمی گرفتند و هیچ می
 .»אست

 شرح

های صدر אسالم رאیج بوده אست و אین  گفتنی אست که شیوۀ غذא خوردن با دست در میان عرب) אلف
 حدیث به معنای آن نیست که אستفاده אز قاشق برאی خوردن منعی دאشته باشد؛

ودند خوردند؟ پاسخ آن אست که אیشان بزرگ سفره ب چرא پیامبر خدא نخست و پیش אز دیگرאن غذא می) ب
 کردند؛ و אصحاب یا خانوאدۀ אیشان، به אحترאم آن حضرت، پیش אز אیشان دست به غذא درאز نمی

؛ به אنگشت »אِبهام«آنان به אنگشت شصت، . زبانان برאی אنگشتان دست، אسامی مختلفی دאرند عرب) ج
 .گویند» نصُروسطی، بُنصُر و خُ«: های بعدی به ترتیب ؛ و به אنگشت»سبّابه یا مُسبَّحه«אشاره، 

و אنگشت ) شصت(با אنگشت אبهام : خوردند در متن روאیت آمده אست که پیامبر با سه אنگشت غذא می
 .کردند אستفاده می) بنصر(گاهی نیز אز אنگشت چهارم . دאشتند و وسطی لقمه برمی) سبابه(کناری آن 
نچه در روאیتی آمده אست که אمام شد؛ چنا אستفاده אز دیگر אنگشتان به خاطر نوع غذא، گاه نیاز می) د
 .خوردند نیز گاه با پنچ אنگشت غذא می) علیه אلسالم(صادق 

کردند،  به شدت אز آن پرهیز می) صلی אهللا علیه و آله(و پیامبر ) علیهم אلسالم(אی که אهل بیت  אما شیوه
 ٥٦.بارאن و ستمگرאن بوده אستبود؛ چه אینکه אین شیوۀ غذא خوردن ج) אبهام و سبابه(غذא خوردن با دو אنگشت 
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گفتند؛ چرא که برאی دشنام دאدن به کسی با אین  می) دهنده دشنام(» سبابه«مردم به אنگشت אشاره، ) ه
سان  گذאشت و بدین) کننده تسبیح(پیامبر خدא نام אین אنگشت رא مسبّحه . نمودند אنگشت אشاره می

در متن روאیت نامی אز אنگشت سبابه نیامده אست و . اندאلبته شهرت سبابه همچنان باقی م. سازی نمود فرهنگ
کشد، در نهایت אدب و אحترאم אز ذکر نام سبابه برאی  אز آنجا که رאوی شیوۀ غذא خوردن پیامبر رא به تصویر می

 :نویسد عالمه طباطبایی می. אنگشت אشارۀ پیامبر خوددאری نموده אست
عن ) صلی אهللا علیه وآله(אلسبابه صوناً له אإلبهام و: من جمیل أدب אلرאوی حیث لم یقل

 ٥٧.إطالق אلسبابه علی إطبعه אلشریفه لما بی אلفظ من אلیهام

 )۵(متن 

 نگاه نخست

. )אهللا علیه وآله صلى(ولقد كان یأكل אلشعیر غیر منخول خبزא أو عصیدة في حالة كل ذلك كان یأكله 
:  حدیث یروى عن أبیك أنه قال):علیه אلسالم(صادق ومن كتاب روضة אلوאعظین قال אلعیص بن אلقاسم قلت لل

ال ما أكل رسول אللَّه خبز بر قط «:  فقال» من خبز بر قط أهو صحیح؟)صلى אهللا علیه وآله(ما شبع رسول אللَّه «
 من خبز אلشعیر یومین )صلى אهللا علیه وآله(ما شبع رسول אللَّه «: وقالت عائشة» وال شبع من خبز شعیر قط

 .»حتى مات

 نگاه دوم

 قرאئت

. )یه وآلهلَصلى אهللا عَ( لُأكُ یَ كانَكَلِ ذَلُّ كُالةٍي حَ فِیدةًصِ أو عَزאًبُ خُولٍنخُ مَ غیرَعیرَ אلشَأكلُ یَولقد كانَ
: ه قالَى عن أبیك أنَّروِ یُ حدیثٌ):علیه אلسالم( للصادق  قلتُ אلقاسمِ بنُیصُمن كتاب روضة אلوאعظین قال אلعِوَ
 طُّ قَرٍّ بُزَبُ אللَّه خُُ رسولُلَكَا أَال مَ«:  فقالَ»؟حیحٌ أهو صَطُّ قَرٍّ بُزِبُ من خُ)صلى אهللا علیه وآله( אللَّه  رسولُعَبِا شُمَ«

 ینِومَ یَعیرِ אلشَبزِن خُ مِ)صلى אهللا علیه وآله( אللَّه سولُ رَعَبِا شُمَ«: ةُشَائِت عَالَوقَ .»طُّ قَ شعیرٍبزِن خُ مِعَبِوال شُ
 .»اتَحتى مَ

 ترجمه

و چه در دאخل ] جو[چه به صورت نانِ . خورد می] نشده و بدون تصفیه אَلَک[نگرفته  پیامبر جو رא سبوس
به אمام صادق :  روאیت شده אست که عیص بن قاسم گویدروضة אلوאعظینو در کتاب ). نوعی غذא(عصیده 

آیا אین . گاه پیامبر خدא אز نان گندم سیر نخورد چحدیثی אز پدر شما نقل شده אست که هی: گفتم) علیه אلسالم(
 .»نه؛ پیامبر خدא هرگز نان گندم نخورد و אز نانِ جو هم سیر نشد«: فرمود] אمام صادق[حدیث صحیح אست؟ 
 .»گاه אز نان جو دو روز سیر نشد تا אز دنیا رفت پیامبر خدא هیچ«: عایشه گوید

                                                           
 .۳۲۶، ص ۶، ج אلمیزאن .57
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 شناسی وאژه

 تُلْخَنَ: ا قلتَهَلَضَفْي أَقصِتَسْتَ لِشیاءَ أَتَلْخَא نَإذَ وَهُلَفضَ، أَكَفسِنَ لِאالختیارُ: الُخَאالنتُ، وَیةُصفِ אلتَّ:لُخْאلنَّ
 ٥٨.تُلْخَتَאنْوَ

 ٥٩. هو دقیق یُلَتُّ بالسمن ویطبخ:صیدَةُאلعَ
  ٦٠.ةُنطَ אلحِ:رُّאلبُّ

 شرح

אین غذא رقیق . شود ست مینوعی حلوאی عربی אست که با سرخ کردن آرد در روغن در» عصیده«) אلف
ها متدאول אست؛ هر چند אمروزه  אکنون نیز אین غذא در میان عرب. رود ترین غذאها به شمار می بوده و אز ساده

، یعنی روغن »سِمن«دهندۀ אین غذא،  روغن تشکیل. شود غیر אز روغن و آرد، موאد دیگری نیز אفزوده می
 .، روغن گیاهی»دُهن«حیوאنی אست، نه 

 : ها، گوناگون گزאرش شده אست حکایت عایشه אز پیامبر خدא در نقل) ب
 ٦١ موجود؛روضة אلوאعظیننیامده אست؛ مانند نقل » یومین«ها عبارت  در بسیاری אز گزאرش ـ۱
در אین صورت אین אحتمال وجود دאرد . آمده אست» یومین« پس אز ٦٢»متتابعین«ها عبارت  در بعضی אز نقل ـ۲

 خوردند، אما پیوسته چنین نبوده אست؛ ر میکه گاهی پیامبر غذאی سی
پس אز » متتابعین«و در نهایت نیز » آل محمد«: آمده אست» محمد« به جای حنبل مسند אبندر نقل  ـ۳
 .آمده אست» یومین«

توאن چنین بردאشت کرد که یعنی وضعیت אقتصادی خانوאدۀ پیامبر خدא  درست باشد؛ می) ۳(אگر نقل سوم 
) ۲ و ۱(אما אگر دو نقل نخست . بردند و هموאره خانوאدۀ אیشان در تنگدستی به سر میگاه رونق ندאشت  هیچ

 .درست باشد، بیانگر یکی אز فضایل אخالقی پیامبر خدא אست
هایی که אین عبارت  دریافت، אما نقل» یومین متتابعین«های  توאن تنگدستی אیشان رא در نقل هر چند می
 سال هموאره تنگدست نبودند، بلکه گاهی ۲۳رِ אیشان باشد؛ چرא که پیامبر در طول توאند بیانگر فق رא ندאرند، نمی

 .یافته אست אوضاع معیشت אیشان بهبود می... نیز به سبب غنائم جنگی، هدאیا و 
 :توאن در یکی אز سه وجه زیر یافت در مجموع سیر غذא نخوردن پیامبر رא می

 ؛)تنگدستی(کمبود موאد خورאکی در منزل  ـ۱
 ها به نیازمندאن؛ ثار دאشتهאی ـ۲
 .ناپسند بودن پرخوردن ـ۳

بخش אسالم،  تر باشد؛ چه אینکه در مکتب نجات رسد که وجه سوم אز دیگر وجوه درست به نظر می
: شویم אند؛ برאی مثال دو روאیت رא یادآور می های بسیاری، سیر غذא خوردن و پرخوری رא نکوهش کرده آموزه
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ة אلطعام ال تمیتوא אلقلوب بکثر«و» قلبه ومن אکثر طعمه سقم بطنه وقسا قلبهمن قل طعمه صح بطنه وصفا «
 .»ن אلقلب ثمرة کالزرع إذא کثر علیه אلماءإوאلشرאب ف

رא پـیش گرفتـه   » خوری کم«بنابرאین، پیامبر خدא در אین زمینه نیز در אیام تنگدستی و توאنگری رویّۀ ثابت     
 .مند شوند ند و אز برکات گرسنگی بهرهسان به صفای قلب بپردאز بودند تا بدین

 )۶(متن 

 نگاه نخست

 لم یأكل على خوאن قط حتى مات وال أكل خبزא مرققا حتى )صلى אهللا علیه وآله(وروي أن رسول אللَّه 
 إذא عاف )صلى אهللا علیه وآله(وما ذم رسول אللَّه طعاما قط، كان إذא أعجبه أكله وإذא كرهه تركه، وكان .. .مات 
آخر אلصحفة «:  یلحس אلصحفة ویقول)علیه אلسالم( فإنه ال یحرمه على غیره وال یبغضه إلیه، وكان شیئا

 .»أعظم אلطعام بركة

 نگاه دوم

 قرאئت

ا حتى قَقَرَّ مُאًبزَ خُلَكَ وال أَ حتى ماتَطُّ قَאنٍوَى خِلَ عَلْأكُم یَ لَ)صلى אهللا علیه وآله(  אللَّهِسولَ رَ أنَّیَوِورُ
 افَ إذא عَ)صلى אهللا علیه وآله( ، وكانَهُكَرَ تَهُهَرِא كَ وإذَ،هُلَ أكَهُبَعجَא أَ إذَ، كانَ قطُّ رسول אللَّه طعاماًمَّوما ذَ. . .اتَمَ
 ةِحفَ אلصَرُآخِ«: ولُقُ ویَةَحفَ אلصَسُلحَ یَ)علیه אلسالم( ، وكانَ إلیهِهُضُغِّبَ وال یُهِیرِى غَلَ عَهُمُرِّحَه ال یُإنَّ فَیئاًشَ
 .»ةًكَرَ بَمِعاَ אلطَمُأعظَ

 ترجمه

گاه אز غذאیی  پیامبر خدא هیچ... روאیت شده אست که پیامبر هرگز بر خوאن غذא نخورد تا وفات یافت 
کرد و אگر  دאشت، میل نمی אگر غذאیی رא دوست نمی. خورد אگر غذאیی رא دوست دאشت، می. کرد بدگویی نمی
لیسید و  ظرف غذא رא می. אندאخت کرد و آن غذא رא אز نظر نمی ز آن منع نمیپسندید، دیگری رא א غذאیی رא نمی

 .»ترین بخش طعام אست ماندۀ غذא پربرکت  ته«: فرمود می

 شناسی وאژه

 ٦٣.قیقُ אلرَّبزُ אلخُ:אلرقاق
  ٦٤.رאبٍو شَ أَعامٍن طَه مِهَرِא كَ إذَةًیافَ عِهُعافُ یَءَ ي אلشَافَ عَ:عیف

 .كَ إِذא أَخذتَه بلسانِهُ أَلْحَسَءَ  אلشيتَسْ لَح٦٥ِ. אلقَصْعَةَلَحِسَ: یقال باللسان، אللَّحْسُ
 ٦٦.حوها ونَةِبسوطَ אلمَةِصعَ كالقَ إناءٌ:אلصحفة
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 شرح

در متن حاضر ... کردند و  خدא رא یاد می) سفره(گذشت که پیامبر هنگام نشستن بر سر مائده ) ۳(در متن 
توאن אز بین  تعارض אین دو متن رא چگونه می. نشستند نمی) سفره(خوאن گاه بر سر  آمده אست که پیامبر هیچ

 برد؟
در אینجا نخست پاسخ . شود های لغت تفاوتی میان خوאن و مائده دیده نمی  در کتاب:فرق خوאن و مائده

 .کنیم خوאنیم و سپس تحلیل خود رא بیان می یکی אز عالمان سنی رא می
إن رسول אهللا لم یکن یأکل علی خوאن حتی مات «: گزאرش شده אستאین روאیت אز אنس بن مالک چنین 

 ٦٧.»وال أکل خبزאً مرقعاً حتی مات
در شرح אین حدیث و برطرف کردن تعارض آن با אحادیث دیگر دو پاسخ )  ه۸۵۲م (حجر عسقالنی  אبن
 :دאده אست

دن אو دلیل بر אنجام ندאدن אما ندی. אو ندیده אست که پیامبر بر سر خوאن بنشیند.  אنس رאوی حدیث אستـ ١
وאلمثبت مقدم علی «بنابرאین، . אند که پیامبر بر سر مائده نشسته אست پیامبر نیست؛ چرא که دیگرאن گفته

 .»אلنافی
 ٦٨.אی برخوردאر باشد که با مائده متفاوت باشد  شاید خوאن אز صفت ویژهـ ٢

به .  و گزאرش אز رؤیت אنس نیستحجر پذیرفتنی نیست؛ چرא که بحث دیدن تردید، پاسخ نخست אبن بی
قرאئن دیگری نیز بر אین مطلب گوאه . شهادت سیاق جمله، אنس صفتی مستمر در پیامبر رא گزאرش کرده אست

 .אست
هر چند وی אحتمال تفاوت رא بیان کرده، אما بـه تفـاوت آن پـی                . حجر درخور تأمل אست     אما دلیل دوم אبن   

 .نبرده אست
. جستجو کنیم ... رא در میان صدها کتاب حدیثی، تاریخی، אدبی و          » خوאن«تیم وאژۀ   ما با یاری رאیانه توאنس    

 :نتایج به دست آمده چنین אست
: قال אلحکیم ترمذی: هایی بوده و אز زمین باالتر بوده אست مانند میز غذאخوری دאرאی پایه» خوאن «ـ ۱

 ٦٩.»אلخوאن هو אلمرتفع عن אألرض بقوאئمه وאلمائده ما مدّ وبسط«
 :آوردند אطرאف خوאن صندلی بوده אست و خادمان، غذא رא برאی حاضرאن می ـ ۲

אلخوאن אلتی یوضع علیها אلطعام وحولها کرאسی فیجلسون علیها ویأتیهم אلفرאشون 
 ٧٠.بالطعام علی قوאنینهم

ویژۀ گونه میزها،  بدאن دلیل بوده אست که در آن زمان אین) خوאن( אستفاده نکردن پیامبر אز میز غذאخوری ـ ۳
 .کردند برאی غذא خوردن אستفاده می) مائده(אشرאف و پادشاهان بوده אست، ولی عموم مردم אز سفره 
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 مطالعه پیش

دهیم تا با تمرین بر قرאئت،   در אنتهای אین جلسه، بخشی אز متون جلسۀ آینده رא در אختیار شما قرאر می
 . قرאئت و درک متون حدیثی بیازمایید و אفزאیش دهیدشناسی و ترجمۀ آن تا جلسۀ بعد، توאنایی خود رא در وאژه

 )علیه אلسالم(کان أبی :  قال)علیه אلسالم(عن جهم بن حمید، عن أبی عبدאللَّه : אلکافى
 إذא قام فی אلصالة کأنه ساق شجرة ال )علیهما אلسالم(کان علی بن אلحسین «: یقول

 . »ء إال ما حرکه אلریح منه یتحرک منه شی
کان علی بن «:  قال)علیه אلسالم(ن אلفضیل بن یسار، عن أبی عبدאللَّه ع: אلکافى

 إذא قام فی אلصالة تغیر لونه فإذא سجد لم یرفع رأسه حتى )صلوאت אللَّه علیهما(אلحسین 
 .»یرفض عرقا
 کان یسمع تأوهه على حدمیل حتى )علیه אلسالم(وقد روى אن אبرאهیم : عدة אلدאعی

 وکان فی صلوته یسمع له אزیز ﴾אن אبرאهیم لحلیم אوאه منیب﴿له مدحه אللَّه تعالى بقو
 . مثل ذلک)صلى אهللا علیه وآله(کازیز אلمرجل وکذא یسمع من صدر سیدنا رسول אللَّه 

 إذא אخذא אلوضوء یتغیر وجهه من خیفة אللَّه تعالى )علیه אلسالم(وکان אمیر אلمؤمنین 
لوة من خیفة אللَّه تعالى، وکان אلحسن  تنهج فی אلص)علیها אلسالم(وکانت فاطمة 

حق على ذى «:  إذא فرغ من وضوئه تغیر لونه، فقیل له فی ذلک فقال)אلسالم علیه(
 .)علیه אلسالم(אلعابدین  ، وروى مثل هذא عن زین»אلعرش אن یتغیر لونه
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  درسفאدאه

 :آشنایی با
 ؛هایی متفاوت در یک موضوع متن 
 .شیوۀ אستفاده אز روאیات مشابه در فهم متن 

در میان . وجود دאرد» بندگی«אعمال بسیاری برאی عملی شدن .  آفرینش אستترین هدف  مهمبندگی خدא
پیشوאیان دینی با برپایی نماز، آموزش .  بندگی دאنسترאهکارتوאن برترین و بهترین  رא می» نماز«ین אعمال א

 .ندکرد تالش می آن در نشر هرچه بیشتر و بهتر אین آیین آسمانی  بهو سفارشآن 
  خشوع אز ترغیب به،در میان אین آدאب. های روאیی، آدאب نماز رא به تصویر کشیده אست بخشی אز آموزه

 یارאن خویش رא به عملی אردند و همزگ  هم خود خاشعانه نماز می،آنان. های معصومان אست  آموزهترین مهم
 .کردند  تشویق می﴾אلذین هم فی صالتهم خاشعون* فلح אلمؤمنون أقد ﴿ ساختن آیۀ

 کامالً  אز سه کتاب،אین متون. موضوع متونی که در אین درس خوאهیم خوאند، خشوع در نماز אست
 و متن ، کتب روאیی شیعهترین  مهم אز،کافیسه حدیث نخست אز کتاب شریف . متفاوت گزینش شده אست

 شده گزینش عدة אلدאعی و متن آخر אز کتاب زیبای ،ترین متون حدیثی  אز کهن،فقه אلرضاچهارم אز کتاب 
 .אست

ی آشکاری در مقایسۀ ها تفاوت  ودאستان نیستند  در سبک نگارشی خویش هم،نویسندگان אین سه کتاب
 .متون אین سه کتاب وجود دאرد

 )۱(متن 

 ٧١. אستکافیאز جلد سوم کتاب » باب אلخشوع فی אلصالة وکرאهیة אلعبث«אین متن برگرفته אز 

 نخستنگاه 

 بالتخشع یک فعلک صالتینت دخلت فکإذא  «:قال ) ه אلسالمیعل(אللَّه ی عبد، عن أبی عن אلحلب:אلکافى
 .»﴾ صلوتهم خاشعونیهم ف نیאلذ﴿: وجل یقول ک، فإن אللَّه عزّل على صالتقباوאإل
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 نگاه دوم

 قرאئت

 بالتَّخَشُّعِ یک فعلک صالتِینتَ دخلتَ فکإذא  «:لقا) یه אلسالمعل(אللَّه  ی عبد، عن أبیعن אلحَلَب: אلکافى
 .»﴾ صَالتِهم خاشِعُونَین هُم فیאلذ﴿: یقولوجَلَّ  ، فإنَّ אللَّهَ عزَّکوאإلقبَالِ على صالتِ

 ترجمه 

: فرماید بی به نمازت؛ زیرא خدאی تعالی میکه وאرد نماز شدی، بر تو باد به خشوع و توجه قل هنگامی
 .»ندא همانان هستند که در نمازشان خاشع] منانؤم[«

 شرح

  مفاددرقت אینک با د. جستجو کردکافی توאن در کتاب  ترین متون حدیث رא می  دقیق،دאنیم چنانچه می
 .دهیم رא شرح می آن אجمالی אی گونهیادشده، به حدیث 
אستفادۀ مناسب אز آیۀ قرآن برאی فرمایش (ضمین یا אقتباس  אز ت)علیه אلسالم( אمام صادق ، حدیث אیندر
فرمایش با  کالم خویش رא ،کنند  پس אز آنکه به خشوع در نماز سفارش می آن حضرت،.ندא ه بهره برد)خویش
 و אز آنجا که אین آیه به صورت م، دومین آیه אز سورۀ مؤمنون אستنظر אما آیۀ مورد. سازند د مستند میخدאون

آیۀ نخست سورۀ مؤمنون . دکر باید به آیۀ پیشین آن مرאجعه ،موصول و صله אست، برאی فهم کامل متن
همانان که در « :فرماید رאستی که مؤمنان رستگار شوند و سپس میه ب؛ ﴾قد أفلح אلمؤمنون﴿ :فرماید می

 .»אند نمازشان خاشع
] אز آغاز تا אنتها[ مخاطبان رא به خشوع در نماز ،حدیثאین . دریافتتوאن متن حدیث رא بهتر  אکنون می

 .کند تا در شمار مؤمنان و رستگارאن قرאر گیرند دعوت می
 آغاز אز همان نمازگزאر باید ، یعنی؛کنایه אز آغاز نماز אست» .. .إذא کنت دخلت فی صالتک«عبارت ) אلف

 .ت بپردאزددنماز، خاشعانه به عبا
 خشوع و توجه در אین ،بنابرאین.  عطف تفصیلی אست،»وאو« ،»قبال علی صالتکوאإل«در عبارت ) ب

 . چه אینکه توجه کردن به نماز، عمل قلب אست؛توאند خشوع قلبی باشد حدیث می
 אستقبال אز  یایاید به معنای توجه کردن و عنایت کردن به چیزیب» عَلی« یعنی رویکرد و אگر با ،»אقبال«

 . برאی فهم بهتر אین عبارت به مطالعۀ روאیات مشابه نیازمندیم.چیزی و تمایل به چیزی אست

 روאیات مشابه

 ٧٢.»ال یعنیک  وترک ماکما یعنی بقبال علیوعلیک باإل«: )علیه אلسالم(  אمام رضا):١(نمونۀ 
 منها ما أقبلت علیه کنما یحسب لإ فکقبال علی صالتیک باإللع«: )علیه אلسالم(  باقر אمام):٢(نمونۀ 
 ٧٣.»کمنها بقلب

 .دאرد» ه قلبیتوج«معنای » .. .قبال علیאإل«عبارت در אین دو روאیت، 

                                                           
  .۵۶، ص ۱، ج عیون أخبار אلرضا. 72
  .۲۰۱، ص ۸۱، ج بحار אألنوאر .73



   

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir  

٤٠

گزאرشی אز אدب حضور ) ۳(و ) ۲(در متن .  خدא نیز در شمار خشوع در نماز אستگزאرش حاالت نماز אولیای
 .خوאنیم در نمازگاه אیشان رא می) علیه אلسالم(אلساجدین سید 

 )۳(و ) ۲(متن 

 نخستنگاه 

 یان علک«: یقول )علیه אلسالم(ی ان أبک:  قال)یه אلسالمعل( عبدאللَّه ی عن أب،دی عن جهم بن حم:אلکافى
 .»یح منهه אلرکا حرء إال م ی منه شکتحریأنه ساق شجرة ال ک אلصالة ی إذא قام ف)هما אلسالمیعل(ن یبن אلحس

صلوאت אللَّه (ن ی بن אلحسیان علک«: قال) علیه אلسالم ( عبدאللَّهیسار، عن أبیل بن ی عن אلفض:אلکافى
 .»رفض عرقایرفع رأسه حتى یر لونه فإذא سجد لم ی אلصالة تغی إذא قام ف)همایعل

 نگاه دوم

 قرאئت

 یان علک«: یقول )علیه אلسالم(ی ان أبک: قال) אلسالمعلیه  ( عبدאللَّهِی، عن أبید عن جَهَم بن حُمَ:אلکافى
 .»حُ منهیهُ אلرکءٌ إال ما حَرَّ ی منه شکتَحرَّیأنَّه ساقُ شجرةٍ ال ک אلصَّالةِ ی إذא قام ف)هما אلسالمیعل(نِ یبنُ אلحس

 ترجمه

ه نماز  ب)علیه אلسالم (هرگاه אمام سجاد«: گفت  پدرم میفرماید که می) علیه אلسالم(אمام صادق 
 مگر آن چیزهایی که وزش خورد؛ که هیچ چیزی אز آن تکان نمیدرختی אست ] یا ساقۀ[ گویی تنه ،אیستاد می

 .»آورد باد به حرکت درمی

 شناسی وאژه

 ٧٤.نسانإאلساق لکل شجرة ودאبة وطائر و.  جِذعُها:ساق אلشجرة
 ٧٥.قَ وتتابع سَیَالنُه وقَطَرאنُهرَّسال وتَفَ: رفَّض، אرفَض אلدَّمعُ אرفضاصاً وتک אلتَّر:אلرّفض

 ٧٦. אلجریان وאلسیالن:אالرفضاص

 قرאئت

صلوאت אللَّه (نِ ی بنُ אلحسیان علک«: قال) علیه אلسالم (אللَّهی عبد، عن أبیسارل بن ی عن אلفض:אلکافى
 .»رفَضَّ عَرَقاًیرفَعْ رأسَهُ حتى یر لَونُهُ فإذא سَجَدَ لم یَّ אلصالة تَغَی إذא قام ف)همایعل

 ترجمه

قدر سر   آن،رفت پرید و چون به سجده می  رنگش می،אیستاد  هرگاه به نماز می)علیه אلسالم (אمام سجاد
 .ریخت دאشت که عَرَق אز אو می برنمی

                                                           
  .۱۶۶، ص ۱۰، ج ربلسان אلع. 74
  .۱۵۶، ص ۷ همان، ج .75
  .۳۰۵، ص ۱۲، مالصالح مازندرאنی، ج شرح אلکافی .76
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 )۳( و )۲(متون شرح 

אما אین دو حدیث بیانگر خشوع و فروتنی ظاهری .  بیانگر لزوم خشوع قلبی نمازگزאر بود)۱(حدیث شمارۀ 
 .אست) علیه אلسالم ( سجادאمام

ی آن ها مترאدف و »خشوع«های   אز کلیدوאژه، אز אین دو حدیثیک در هیچ ،شود چنانچه مشاهده می
 .بردאری نشده אست بهره

 ، نویسندهدیدگاه אز ،بنابرאین. آورده אست» باب אلخشوع« אین دو حدیث رא نیز در کافی،אما مؤلف وאالمقام 
 .رود نی در جوאرح نیز خشوع به شمار میرعایت آدאب ظاهری و فروت

 بردאشت عالمان

یت آدאب  نیز بر אین باورند که خشوع بر رعابحار אألنوאر و عالمه مجلسی در مجمع אلبیانطبرسی در 
 .کند ظاهری نیز داللت می

 :نویسد  سورۀ مؤمنون میدومطبرسی در تفسیر آیۀ 
للون ال یرفعون أبصارهم عن אلذین فی صالتهم خاشعون أی خاضعون متوאضعون متذ

 ٧٧.موאضع سجودهم، وال یلتفون یمیینا وال شماال
 مردی رא دید که هنگامی که ده אست که پیامبر خدא،روאیت ش: کند گونه گزאرش می گاه حدیثی رא אین و آن

؛ אین مرد אگر قلبش »أما أنَّه لَو خَشَعَ قَلبُهُ لَخَشَعت جَوאرِحُهُ«:  فرمود،کند هنگام نماز با ریش خود بازی می
אین «: نویسد  پس אز אین بیان میمجمع אلبیاننویسندۀ . گمان جوאرح و אندאمش هم خاشع بودند خاشع بود، بی
 ٧٨.» هم جوאرح و خاشع باشد،دهد که در نماز باید هم قلب حدیث نشان می

 : خشوع بر دو قسم אست٧٩در نگاه طبرسی و مجلسی
 ،ست که نمازگزאر تمام فکر و ذهن خود رא متوجه نماز کند و دلش رא אنآعبارت אز  ):دل(خشوع قلب ) אلف

 . فارغ گردאند،אز هرچه جز نماز
 یا عملشان شوند جوאرح אز אینکه کردאری نامناسب با نماز مرتکب  אعضا و یعنی مرאقبت:خشوع جوאرح) ب

 . منافات دאشته باشد»توجه قلبی«با 
 . همان خشوع جوאرحی אست،مکروهات جوאرحیهمۀ  و ترک  مستحباتهمۀ אنجام  کهאند برخی گفته

 )۴(متن 

فقه شیعه رא به سبک فقه کامل  ۀ یک دور،نویسندۀ אین کتاب.  אستفقه אلرضامتن زیر برگرفته אز کتاب 
 .آورده אست  مأثور گرد

یگر آمیخته و  نام گوینده رא حذف و گاه چند روאیت رא با یکد، معموالً در تنظیم روאیاتگردآورندۀ کتاب،
برאی  ؛در نقل روאیات نیز معموالً אز شیوۀ نقل به معنا אستفاده کرده אست. متن وאحدی رא بازسازی کرده אست

مقایسۀ אین دو متن گویای . آورده אست» ... باب אلخشوع« رא کلینی در حدیث אول خشی אز متن زیر ب،نمونه
 . אستفقه אلرضاتصرفات نویسندۀ 
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 نخستنگاه 

ا، یاسال وال متناعسا و ال مستعجال وال متالهکها متیفإذא أردت أن تقوم إلى אلصالة، فال تقوم إل: ضافقه אلر
 یک متخاشعا، علجل وعز، متوאضعا للَّه یک אلخشوع وאلخضوع، وعلکون وאلوقار وאلتؤدةعلى אلس یهان تأتکول
ی دین یالعبد אآلبق אلمذنب بکه یدین ینة على אلوجل وאلحذر، فقف بیا خائفا بالطمأنی رאجیماء אلخوف وسیةخش
، کرאین ترאه فإنه ک ترאه فإن لم تکأنکنا وشماال، وتحسب یمی وال تلتفت ک وאنصب نفسیک، فصف قدممواله

، ک وال بثوبک، وال تولع بأنفک بدنک وال تحک، وال تفرقع أصابعکء من جوאرح ی وال بشکتیوال تعبث بلح
 ٨٠.وال تصل وأنت متلثم

 نگاه دوم

 رאئتق

ا، یاسِالً وال مُتَنَاعِساً وال مُستَعجِالً وال مُتَالهکها مُتیفإذא أردتَ أن تَقُومَ إلى אلصَّالةِ، فال تَقُمْ إل: فقه אلرضا
 یکمُتَخَاشِعاً، عل عّز وجلَّّ אلخُشوعُ وאلخُضوعُ، متوאضعاً للَّه یک وعَل،ونِ وאلوَقَارِ وאلتُّؤَدَةِکهَا على אلسُّینْ تأتِکولِ
 یدینَ یالعبدِ אآلبِقِ אلمُذنِبِ بَکهِ یدینَ ینَةِ على אلوَجَلِ وאلحَذَرِ، فَقِفْ بیاً خائِفاً بالطُّمَأنِی رَאجِ،مَاءُ אلخَوفِی وسِ،ةٌیخَش
 ک،رאیهُ ن تَرאهُ فإنَّک تَرאهُ فإن لَم تَکأنَّکناً وشِماالً، وتَحسِبُ یمی وال تَلتَفِتْ ک وאنصِب نَفسَیک فَصُفَّ قَدَمَ،مَوالهُ

، ک وال بِثَوبِک وال توْلع بِأنفِک، بَدَنَک وال تَحُک وال تُفَرقِع أصابِعَک،ءٍ من جَوَאرحِ ی وال بِشکتِیَوال تَعبَثْ بلِح
 .وال تُصَلِّ وأنت مُتَلَثِّمٌ

  ترجمه

 آلوده و شتابان و پس هرگاه خوאستی به نماز برخیزی، سست و خوאب:  آمده אستفقه אلرضادر کتاب 
کنان برنخیز، بلکه آن رא با آرאمش و وقار و درنگ به جای آور و فروتن و אفتاده باش، خاضع و خاشع برאی  بازی

پس در پیشگاه . אی אز بیم و هرאس، אمیدوאر و بیمناک، همرאه با آرאمش و ترس و אحتیاط وجل با هالهخدאی عزّ
ایت رא در یک ردیف قرאر ده و خود رא رאست نگه پاه. אو همچون بندۀ گناهکارِ فرאری در پیش אربابش بایست

با ریشت و . بیند بینی، אو تو رא می بینی که אگر تو אو رא نمی  گویا אو رא می؛ روی مگردאنپدאر و به رאست و چ
 و بدنت رא مخارאن و به بینی یا لباست مشغول مشو و در نیک אز אندאمت بازی مکن و אنگشتانت رא مشک هیچ

 ٨١. نماز مخوאن،אی هانت چیزی بستهحالی که بر د

 شناسی وאژه

 82.هیء وאلفُتور ف ی אلتثاقُل عن אلش:אلکسَل
  ٨٣.ر نومیقة אلنُّعاس אلسِّنَةُ من غیحق.  אلوَسَنُ:אلنُّعاس

 84 .طَلَبِ אلعَجَلة: אالسْتِعْجالو . אلسرْعة خالف אلبُطْء:אلعَجَلُ وאلعَجَلة

                                                           
 . אستفقه אلرضاکتاب »  אلصلوאت אلمفروضة)۵ (باب« برگرفته אز )۴( متن .80
  .۱۰۱ ـ ۱۰۳شهری، ترجمۀ عبدאلهادی مسعودی، ص  ، محمدی ریאلصالة فی אلکتاب وאلسنّة .81
 .۵۸۷  ص،۱۱  ج،אلعرب لسان. 82
 .۲۳۳  ص،۶ج   همان،.83
 .۴۲۵  ص،۱۱ ج  همان،.84
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  .رهیإِذא لَعِبتَ به وتَشاغَلْت وغَفَلْتَ به عن غ: ء ی بالشلهَوْتُ . אللَّعِب:אللَّهْوُ
  . وאلتَّمَهُّلُ وאلرَّאزنةُی ضد אلتَّسَرُّع، אلتَّأَنِّ:אلتؤْدةُ

 85.ادُ وאلمُطاوعةُی אلتوאضُع، אلتَّطامُن، אالنْقِ:אلخُضُوع
 86).نه، عالمتدאغ زدن، نشا( یعرفُ بها قد وُسِم بِسِمةٍ یةٍ، تقول مَوْسومٌ أَکی أَثرُ :אلوَسْمُ
 87 . אلفزع وאلخوف:אلوَجَل
 ٨٨.فَةُی אلخِ:אلحَذَرُ
 ٨٩.دهی وذَهابهم، هَربُ אلعَبدُ مِن سدی هَربُ אلعَبِ:אإلباقُ
 ٩٠.ء یل شک من ی אلسَّطْرُ אلمُسْتَو:אلصَّفُّ
 ٩١.ءِ ورَفْعُه ی إِقامةُ אلش:אلنَّصْبُ
 ٩٢. אللَّعِبُ:אلعَبَثُ

 ٩٣.ضُ אألَصابعی تَنْقِ:אلفَرْقَعَةُ
 ٩٤.اًک إِمْرאر جِرْم على جرم صَ:אلحَک
 متنقب وאضع یأ: قرأ وهو ملتثمی رَدُّ אلمرأَة قِناعَها على أَنفها وردُّ אلرجل عمامَته على أَنفه، وאلرجل :אللِّثامُ
 95.هیאللثام على ف

 شرح

ن متن یابیم که אی میمک رאیانه و جستجوی وאژگان دربا ک.  אستفقه אلرضاگفته شد که אین متن אز 
 بسیار ،אصل متن در کتاب.  هم آمیخته אستدر آنها رא ،برگرفته אز بیش אز چهار روאیت אست که نویسنده

 .אستده אست که تلخیصی אز آن در אینجا آممفصل 
ت אین یعاאست تا در ر در کنار هم آمده و אز نمازگزאر خوאسته »خشوع« و »خضوع« دو وאژۀ )۴(متن در 

 אما אین پرسش مطرح אست که ٩٦.אست »فروتنی« برگردאن فارسی אین دو وאژه .باشددو صفت در نماز کوشا 
 خضوع با خشوع متفاوت אست؟آیا در عربی 

در אینجا به بررسی אین . شناسان مطرح بوده אست  אست که אز دیرباز در میان مفسرאن و وאژهپرسشیאین 
 .پردאزیم ها می ی אحتمالی آنها تفاوتدو وאژه و 
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 خضوعوی معنای لغ

 ٩٧. אلذل وאالستخذאء:אلعین
 ٩٨.אلخشوع: אلخضوع :אلمفردאت

 ٩٩.אلتوאضع وאلتطامن: אلخضوع :لسان אلعرب
 ١٠٠. سر خود رא پایین آورد،شاهین برאی فرود آمدن: خَضَعَ אلصغرُ. فروتنی کرد:  خَضَعَ:فرهنگ אبجدی

 معنای لغوی خشوع

 ١٠١.ضرّع وאحدאلخشوع وאلتخشع وאلت. رضک ببصرک إلی אأل رمی:אلعین
 ١٠٢.وجد علی אلجوאرحیکثر ما یستعمل אلخشوع فیما أو.  אلضّرאعة:אلمفردאت

 ١٠٣.ضَّه وخَفَضَ صوتهغََرض و خشع رمی ببصره نحو אأل:لسان אلعرب
 ١٠٤.به אو فروتنی کرد و سر فرود آورد:  خَشَعَ له:فرهنگ אبجدی

 نوعی ،سازد که אساساً در هر دو وאژه شناسان با یکدیگر ما رא بر אین رهنمون می مقایسۀ توضیحات وאژه
 بیانات؟ در پاسخ باید گفت که ها با یکدیگر متفاوت אست یا خیر  ولی آیا אین فروتنی،فروتنی نهفته אست

بنابرאین، باید بردאشت شارحان و عالمان رא در تفاوت אین دو . گشا باشد توאند مشکل گفته به تنهایی نمی پیش
 .وאژه بررسی کرد
 :ع سه دیدگاه دربارۀ אرتباط אین دو وאژه وجود دאرددر مجمو

  تفاوتفقدאن :نخستنظریۀ 

 دאنسته  خضوع و خشوع رא به یک معنا١٠٦»خشع« و طریحی در مادۀ ١٠٥»خضع«رאغب אصفهانی در مادۀ 
 .אند تفاوتی نگذאشتهها ظاهرאً  و میان آن

  אز خضوعتر  عام خشوع :نظریۀ دوم

 אست  אین دو وאژه آنتفاوت تنها  אستا با خضوع دאنسته و سپس گفتهمعن خلیل فرאهیدی خشوع رא هم
 אو برאی خشوع در صدא و چشم به ١٠٧.، صدא و چشم אستخضوع، فروتنی در بدن و خشوع، فروتنی در بدن که

 .آیات قرآن אستناد کرده אست

                                                           
 .۱۱۳، ص ۱، ج  אلعین.97
 .۲۸۶، ص ۱، ج  אلمفردאت.98
 . ۷۲، ص ۸، ج لسان אلعرب. 99

  .۳۰، ص אبجدیفرهنگ  .100
  .۱۱۲، ص ۱ ج ،אلعین .101
  .۲۸۳، ص ۱، ج غریب אلقرآن مفردאت .102
  .۷۱، ص ۸، ج لسان אلعرب. 103
  .۲۸، ص אبجدیفرهنگ  .104
 .۱۵۰، ص ۱، ج غریب אلقرآنمفردאت . 105
  .۳۲۱، ص ۴، ج مجمع אلبحرین .106
  .۱۱۲، ص ۱، ج אلعین .107
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 تباین: نظریۀ سوم

  .کאللین وאالنقیاد ولذل: ات وאلخضوعאإلخب: אلخشوع: نویسد  بیضاوی میبه نقل אز אبوهالل عسکری )אلف
 ١٠٨.אلخشوع بالجوאرح وאلخضوع بالقلب: یقال

و به کسی » خشع قلبه «:شود گفته میאز אین رو  و אند که خشوع אز אفعال قلبی אست ه بعضی دیگر گفت)ب
 .در وאقع فرد خاشع در قلب خود بیمناک אست. »قِف خاشع«: شود  گفته می،אنگار אست که سهل
 و سر به زیر  אست به کسی که گردن خود رא خم کرده،بنابرאین.  تنها فروتنی جوאرحی אست،ضوعאما خ

 .چند هیچ بیم و هرאسی ندאشته باشد  هر،شود که خاضع אست  گفته می،دאرد
 ١٠٩.»خضع قلبه «: خضوع אز אفعال قلبی نیست و جایز نیست که بگوییم،بنابرאین

  در فرهنگ آسمانیها تفاوت

אکنون با بررسی אین وאژگان در آیات و روאیات . אستشناسان  ن وאژهزباتر در  گفته بیش  پیشیها تفاوت
 .کنیم های دینی بررسی می های אین دو وאژه رא در آموزه تفاوت

 نتایج کلی جستجوها

 ؛ آمده אستهفده بار» خشع«و مشتقات دو بار  »خضع« مشتقات ـ در قرآن۱
 آمده אست؛» אعناق«برאی هم  بار و آن آن یک به معنای فروتنی در قر»خضع« ـ۲
رض، أبصار، قلوب، جبل و أصلوאت، « به معنای فروتنی در قرآن برאی موאردی همچون »خشع« ـ۳
 ؛منان بیان شده אستؤ مصفتی برאیآمده و در موאردی نیز » وجوه
 ١١٠.تر אز خضوع سفارش شده אست  در روאیات به خشوع بیشـ۴

 و سپس دستاورد אین پژوهش رא در تفاوت אین دو ی قرآنی و روאیی رא مطالعهها هאکنون بخشی אز نمون
 .کنیم میوאژه بیان 

 های قرآنی نمونه

 .هایشان خاضع گردد ؛ تا در برאبر آن گردن﴾عناقُهم لها خاضعینأفَظَلّت ﴿ :خضع
 . دیدگانشان خاشع אست١١١؛﴾خُشَّعاً أبصارهم﴿ :خشع

مؤمنان به های  دلکه אست  آیا وقت آن نرسیده ١١٢؛﴾لوبهم لذکر אهللاألم یأن אلذین آمنوא أن تخشع ق﴿ـ 
 . خدא خاشع شودیاد

 پس . و صدאها برאی خدאی رحمان خاشع شد١١٣؛﴾صوאت للرحمن فال تسمع إال همساو خشعت אأل﴿ـ 
 .چیزی جز زمزمه شنیده نشود

                                                           
  .۲۱۷، ص ةאلفروق אللغوی. 108
  .۲۱۶ همان، ص .109
  . به بعد۱۳۹، ص ۳، ج ةمیزאن אلحکم: ک. ر.110
 .۷/ אلقمر. 111
 .۱۶/ אلحدید. 112
 .۱۰۸/  طه.113
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 های روאیی نمونه

 )خضع(خضوع 

 ١١٤.»رع وهو رفع אلیدین وאلتضرع بهماضو אلخضوع وאلتאالستکانة ه.. . «:)علیه אلسالم (مام باقرאـ ۱
 ١١٥.»... وجل فال ینبغی أن یکون علی ما یؤکل و אلسجود هو אلخضوع هللا عزّ«ـ ۲
 ١١٦.» هب لی من قلبک אلخشوع ومن بدنک אلخضوع،یابن عمرאن«: در مناجات خدא با موسیـ ۳
 ١١٧.)رفعتאلتکبر وאل(= ل  אلتطاو≠אلخضوع :  در بیان جنود عقل و جهل)علیه אلسالم (אمام کاظمـ ۴
طلبت אلخضوع فما وجدت إال بقبول אلحق אقبلوא אلحق فإن قبول אلحق یبعد من « ):علیه אلسالم (אمام علیـ ۵

 ١١٨.»אلکبر
 ١١٩.»ما أقبح אلخضوع عند אلحاجة وאلجفاء عند אلغنی«:  به فرزندش)علیه אلسالم (אمام علیـ ۶

 )خشع(خشوع 

 .»هُ لخشعت جوאرحهאما אنه لو خَشَعَ قَلبُ«: پیامبر خدאـ ۱
 .»من خَشَعَ قَلبُه، خشعت جَوאرحُه«: אمام علیـ ۲
 ١٢٠.» אلخشوعک هب لی من عینیک אلدموع ومن قلب،یا عیسی«: )علیه אلسالم (در مناجات خدא با عیسیـ ۳
 ١٢١.» فهو خُشوعُ نفاق،من زאد خُشوعَ אلجَسَدِ علی ما فی אلقلب«:  پیامبر خدאـ ۴
 ال یَشبَع وقلبٍ ال تَقنَع وبَطنٍ نفس الوأعوذبک من «: خویش در دعای )علیه אلسالم (אمام سجادـ ۵

 ١٢٢.»یخشع
אلتوאضع فی אلصالة وأن یُقبِلَ אلعبدُ بقلبه کله «:  فرمود،پیامبر خدא در پاسخ به אین پرسش که خشوع چیستـ ۶

 ١٢٣.»علی ربه

 دستاوردها

 :توאن אشاره کرد شده به موאرد زیر می ترین رهاوردهای پژوهش אنجام אز مهم
 ؛ אعضا و جوאرح אستتر برאی نمایان ساختن فروتنی بیش خضوع )אلف
 ؛رود تر برאی فروتنی قلبی به کار می  אست و אلبته بیشتر  عام خشوع אز فروتنی جوאرحی و قلبی)ب
 אما و نسبت به خدא همیشه پسندیده אست،  אستهمرאه  خشوع قلبی همیشه با نوعی ترس و بیم)ج

 ؛ نگرفته باشد، پسندیده نیستسرچشمه و چنانچه אز خشوع قلبی اشدبتوאند مصنوعی  خضوع می
                                                           

 .۴۸۰، ص ۲، ج کافی .114
 .۳۴۱، ص ۲، ج علل אلشرאیع .115
 .۴۳۹، ص אمالی صدوق .116
  .۴۰۲، ص  تحف אلعقول.117
 .۹۱، ح ۳۹۹، ص ۶۹، ج بحار אألنوאر .118
 .۸۳، ص تحف אلعقول .119
 .۷، ح ۲۳۶، ص אمالی مفید .120
 .۱۰۶، ص ۱، ج مستدرک وسائل .121
 .۱۷۴، ص ۱، ج إقبال אألعمال .122
 .۱۵۸، ص ۱، ج دعائم אإلسالم .123
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 ولی خضوع هم برאی رود، به کار نمیرود و برאی ترس אز دیگرאن   خشوع برאی ترس אز خدא به کار می)د
 .رود به کار میخدא و هم برאی دیگرאن 

 )۵(متن 

 אین کتاب رא به ،) ه۸۴۱م (فهد حلی  אبن. تش شده אسین گزعُدَّةُ אلدّאعی ونَجاح אلسّاعی אز کتاب )۵(متن 
  אست کردهتالشאو در אین אثر جاویدאن .  نگاشته אست و توفیقِ کوشندگانאی برאی دعاکنندگان توشه عنوאن ره

بنابرאین، .  نگارش یک کتاب حدیثی نبوده אست تنها هدف אوو  برאی رאهنمایی سالکان بهره ببردتا אز روאیات
در نقل روאیات نیز گاه نام .  مطالبی رא برאی توضیح یا موعظه אز خود بیان دאشته אست،تدر بسیاری אز صفحا

، نوشتاری مناسب در وعظ و  یادشدهکتاب. ده אستبسنده کرمنبع رא یاد کرده و گاه تنها به ذکر متن حدیث 
 אین »ا علی کل حالفی بیان لزوم אلخوف وאلرج«متن زیر برگرفته אز باب . رود سلوک إلی אهللا به شمار می

 .کتاب אست

 نخستنگاه 

حتى مدحه אللَّه تعالى  لیم على حد سمع تأوههیان ک )علیه אلسالم (میوقد روى אن אبرאه :عدة אلدאعی
دنا یسمع من صدر سیذא کز אلمرجل ویز وکان فی صلوته یسمع له אزیز کا﴾بیم אوאه منیم لحلیאن אبرאه﴿ :بقوله

 .ک مثل ذل) وآلههیصلى אهللا عل(رسول אللَّه 
ها یعل(انت فاطمة کفة אللَّه تعالى ویر وجهه من خیتغی إذא אخذא אلوضوء )علیه אلسالم (نیر אلمؤمنیان אمکو
ل ی فق،ر لونهی إذא فرغ من وضوئه تغ)علیه אلسالم (ان אلحسنک و،فة אللَّه تعالىی אلصلوة من خی تنهج ف)אلسالم
 .)علیه אلسالم(هذא عن زین אلعابدین  وروى مثل ،»ر لونهیتغیحق على ذى אلعرش אن « : فقالک ذلیله ف

 نگاه دوم

خوאنیم و سپس ترجمۀ آن  رא با دقت می بار دیگر آن אکنون که با متن زیبای אین אحادیث آشنا شدیم، یک
 :گذرאنیم رא אز نظر می

 قرאئت 

ل حَتّى مَدَحَهُ אللَّهُ تعالى یعلى حَدَّ م هُهُسمَعُ تَأوّیانَ ک )علیه אلسالم (مَیوقد رُوىَ أنَّ إبرאهِ :عدة אلدאعی
سمَعُ مِن صَدرِ یذא کز אلمِرْجَلِ ویأزِکزٌ یسَمعُ لَهُ أزِی صَلوٰتِه یانَ فک و﴾بٌیمٌ أوّאهٌ مُنِیمَ لَحلِیإنَّ إبرאه﴿ :بِقَولِهِ
رَ وَجهُهُ یتَغَّیخذَ אلوَضوء أَ إذא )علیه אلسالم (نَیرُ אلمؤمنیمأان کو. ک مِثلُ ذَلِ)ه وآلهیصلى אهللا عل(دِنا رَسُولِ אللَّهِ یسَ

علیه  (ان אلحسنک و،فَةِ אللَّهِ تعالىی אلصَّلٰٰوةِ مِن خِی تَنهَجُ ف)ها אلسالمیعل(انت فاطِمَةُ کفَةِ אللَّهِ تَعَالى ویِمن خِ
 ورُوِى ،»ر لُوُنهیَّتَغَیى ذِى אلعَرشِ أَن حَقُّ عَلَ« : فقالک ذلیلَ لهُ فی فَق،ر لُونُهی إذא فَرَغَ مِن وُضُوئِهِ تَغَ)אلسالم

 .)علیه אلسالم (نینِ אلعابدیمِثلُ هذא عن ز

 ترجمه

تا אینکه . شد مایلی شنیده می حضرت אبرאهیم تا مرز یک) آه و نالۀ(که صدאی مناجات אست روאیت شده 
و صدאی زمزمۀ אو در نمازش » .ه بودکنند گویان و توبه אبرאهیم بردبار و آه «:خدאوند אو رא با کالمش چنین ستود
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 پیامبر خدא ، و همانند אین صدא אز سینۀ سرور ماشد شنیده می) همرאه با گریه(دیگ همانند غلیان و جوشش 
 .شد  نیز شنیده می،)آله صلی אهللا علیه و(

اطمه کرد و ف گرفت، אز ترس خدאوند متعال رنگش تغییر می  وضو میبرאیمؤمنان آب  و هنگامی که אمیر
 ،گرفت  وضو می)علیه אلسالم (زد و هرگاه אمام حسن نَفَس می نیز אز ترس خدא در نماز نَفَس) علیها אلسالم(

رنگش تغییر ] نمازگزאر[حق אست بر خدאوند، که « :پس فرمود. به אو خرده گرفتند. شد رنگش دگرگون می
 .گزאرش شده אستز نی )علیه אلسالم (אلعابدین  و مانند אین حدیث دربارۀ زین».کند

 شناسی وאژه

 124.قی אلرقمیر، אلرحیر אلحُزنِ، אلدَّعَّاءُ إِلى אلخیثک :رجل أَوَّאهٌ .معناه אلتحزُّنلمة ک: لهاک :آهِ أَوَّهُ و، آوَّهْ
ال یلُّ ثالثةِ أَمْکال ویة أَمکق می طریة فیل لألَعالم אلمبنیقو. مدَّ אلبصرقدْرُ منتهَى :  من אألَرضאلمِیلُ

 125. أَنْشازِ אألَرض وأَشرאفِهایبنَى للمسافر فیمَنارٌ : لُیאلمِو.  فَرْسَخمنها
اء کن بالخاء אلمعجمة، وهو صوت אلبی خنیاء أکز אلمرجل من אلبیأزک زیأز 126.ان אلقدری صوت غل:אألَزِیزُ

 127.وאلمرجل قدر من نحا
 128.ن توضّأت للصالةאلمصدر م:  به وאلوضوء ـ بالضم ـتوضأی ی אلماء אلذ: ـ بالفتح ـאلوضوء

 ١٢٩.ةِکאلرَّبْوُ، وتوאتُرُ אلنَّفَسِ من شدَّةِ אلحر: جُی وאلنَّهِאلنَّهَجُنٌ وאضِحٌ، یبَ: قٌ نَهْجٌی طر:نهج

 شرح

 تا خشوع دو پیامبر بزرگ אلهی و אهل بیت تالش کرده אستنویسنده با کنار هم گذאشتن چند روאیت 
 .ترسیم کند رא )علیهم אلسالم(

برאی آشنایی با متون . هایشان با حضرت حق אست ای سیرۀ پیشوאیان دینی در مناجاتאین متن گوی
شهری در  אهللا ریت آی. مرאجعه کنید אلصالة فی אلکتاب وאلسنّه توאنید به فصل سی و هشتم אز کتاب مشابه می

 .ت אس رא تبیین کردهدر نماز) علیهم אلسالم(روش אهل بیت ،  روאیت۴۳אین فصل با אستناد به 

 شناسی אصطالح

אین عبارت برאی بیان شیوۀ عبادت . های عربی אست אز אصطالحات و مثل» أزیر کأزیر אلمرجل«אصطالح 
 ١٣٠.حضرت אبرאهیم و پیامبر خدא در متون شیعه و سنی آمده אست

 :شویم אکنون با مفردאت אین אصطالح بیشتر آشنا می

                                                           
 .۴۷۲  ص،۱۳ ج ،لسان אلعرب .124
  .۶۳۶  ص،۱۱  ج،همان. 125
  .۳۰۷  ص،۵  ج همان،.126
 .۶  ص،۴ ج ،אلبحرین مجمع. 127
 .۱۹۴، ص ۱ج  ، אلعربلسان .128
 .۳۸۳  ص،۲ ج همان،. 129
، ۲، ج  אلخرאئج وאلجرאئح؛۲۴۶، ص أعالم אلدین؛ ۱۰۵، ص ۱، ج إرشاد אلقلوب؛ ۲۱۹، ص ۱، ج  אالحتجاج:منابع شیعی: ک. ر.130
  .۴۹، ص ۱۰، ج بحار אألنوאر؛ ۱۶۱، ص فالح אلسائل؛ ۲۸۲، ص אلخصال؛ ۹۱۵ص 
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 أی . אلمؤمنین علی אلخروج אبن אلزبیریرمأأزّ «:  אستهمالک אشتر چنین گفت.  یعنی به حرکت درآوردن:أزّـ 
 ١٣١.»هو אلذی حَرّکها

گفته . ها در میان چوب) با به حرکت درآوردن آن(ور نمودن آتش  مانند شعله.  אاللتهاب وאلحرکة:אألزیرـ 
 ١٣٢.ور کن  یعنی آتش رא در زیر دیگ شعله؛»أزّ قدرک«: شود می

 ١٣٣. گویند»أزیر«یز به صدאی جوشیدن مایعات در دیگ نـ 
 که אز ، پیوستهאما ١٣٤، نه چندאن بلند،אین عبارت به صورت کنایی برאی گریۀ شدید که همرאه با صدאییـ 

 در توصیف )علیه אلسالم(אین تعبیر نخستین بار توسط אمام علی گویا . رود  به کار میگیرد، ترس سرچشمه می
 ١٣٥. אستبه کار رفتهپیامبر خدא ۀ نماز خاشعان

 مطالعه پیش

 تا با تمرین بر قرאئت، هیمد  رא در אختیار شما قرאر میدر אنتهای אین جلسه، بخشی אز متون جلسۀ آینده
 .شناسی و ترجمۀ آن، تا جلسۀ بعد توאنایی خود رא در قرאئت و درک متون حدیثی بیازمایید و אفزאیش دهید وאژه

أتى علیه أربع وتسعون سنة ـ  عن عنوאن אلبصري ـ وكان شیخا كبیرא قد :مشكاة אألنوאر
 )علیه אلسالم( فلما حضر جعفر אلصادق ، كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنین:قال

إني « : فقال لي یوما،אلمدینة אختلفت إلیه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت من مالك
رجل مطلوب ومع ذلك لي أورאد في كل ساعة من آناء אللیل وאلنهار فال تشغلني عن 

 .» عن مالك وאختلف إلیه كما كنت تختلف إلیهوردي فخذ
 »؟אللَّه، ما حقیقة אلعبودیةیا أبا عبد«: ، قلت»אللَّهقل یا أبا عبد«:  فقال»یا شریف،«: قلت
أن ال یرى אلعبد لنفسه فیما خوله אللَّه إلیه ملكا ألن אلعبید ال یكون : ثالثة أشیاء«: قال

حیث أمرهم אللَّه تعالى به، وال یدبر אلعبد لنفسه لهم ملك، یرون אلمال مال אللَّه یضعونه 
تدبیرא، وجملة אشتغاله فیما أمره אللَّه تعالى به ونهاه عنه، فإذא لم یر אلعبد لنفسه فیما خوله 
אللَّه تعالى ملكا هان علیه אإلنفاق فیما أمره אللَّه تعالى أن ینفق فیه، وإذא فوض אلعبد 

مصائب אلدنیا، وإذא אشتغل אلعبد بما أمره אللَّه تعالى تدبیر نفسه على مدبره هان علیه 
ونهاه ال یتفرغ منها إلى אلمرאء وאلمباهاة مع אلناس، فإذא أكرم אللَّه אلعبد بهذه אلثالث هان 
علیه אلدنیا وإبلیس وאلخلق، وال یطلب אلدنیا تكاثرא وتفاخرא، وال یطلب عند אلناس عزא 

تلك אلدאر אآلخرة ﴿: א أول درجة אلمتقین، قال אللَّه تعالى وال یدع أیامه باطال، فهذ،وعلوא
 ».﴾אلعاقبة للمتقین ال فسادא و نجعلها للذین ال یریدون علوא في אألرض و
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  درسهدف

 . عرفان روאییآشنایی با 

 متون حدیثی قرن هفتم

در جامعۀ אسالمی . ستهای عرفانی א ها و آموزه دستورאلعملدربارۀ  توجهی אز متون روאیی درخوربخش 
همرאهی  پیمودن رאه وصال بی. אند یابی به بندگی وאقعی بوده گروهی در جستجوی حقیقت و دست هموאره

 بهترین אساتید عرفان و) علیهم אلسالم(یابد و تردیدی نیست که معصومان  ن میتر به بیرאهه پایا خضر، بیش
 همیشه برאی پیمودن رאه ،مند بودند  که אز نعمت والیت بهره،طالبان حقیقت. ندא توאنمندترین مربیان אخالق

 ناآشنا ، زاللهای אما آنان که با אین چشمه. جستند سود می) علیهم אلسالم(ی אهل بیت ها درست אز رאهنمایی
 .ماندند ها سرگردאن می رאهه کردند و چه بسا در کج  אستاد طی میی سال رאه رא در پها  گاه ده،بودند

 به علم یابی دستאین روאیت شیوۀ . د شهرت بسزאیی دאرفانی، روאیت عنوאن بصریدر میان אحادیث عر
 .آموزد وאقعی و بندگی حقیقی رא به سالکان می

 ینوאن بصرشخصیت عِ

 نسب و وضعیت توصیفی אو در کتب ،אز نام. شود شناخت ما אز عنوאن بصری تنها به همین حدیث ختم می
 .رجال شیعه و سنی خبری نیست
 سالگی אز شناخت אمام صادق ۹۴ אین אست که وی تا ،یابیم  אو درمیۀرآنچه אز אین حدیث دربا

تر مرید مالک بن אنس، אز   بیش، پیش אز אین دیدאروی. و جایگاه رفیع אمامت محروم بوده אست) אلسالم  علیه(
 .فقیهان بنام و صاحب فرقۀ سنی، بوده אست

 های پایانی عمر،  حتی در سالمندی وی به دאنش و حقیقت ه عالق، پسندیده در حیات عنوאن بصرینکتۀ
 .توאن دریافت می אین حدیث زیبا  אزאرولع و تشنگی אو به معارف אلهی . אست

و بخش אست  رא تبیین نموده ١٣٦ سبب ورود حدیثنخست بخش رد؛א بصری دو بخش دحدیث عنوאن
 .אست که به صورت پرسش و پاسخ بیان شده אست) אلسالم  علیه( متن אصلی فرمایشات אمام صادق ،دوم

 :گذرאنیم  آغازین حدیث رא אز نظر میبخشدرس אین در 

                                                           
אی  سخن بگوید و حکمی رא بیان و مسئله) علیه אلسالم(אی که موجب شده אست تا معصوم  سبب ورود حدیث، یعنی زمینه. 136

  .۱۲۸، ص روش فهم حدیثرא طرح یا ردّ و אنکار کند یا حتی کاری رא אنجام دهد؛ 
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 )۱(متن 

 نخستنگاه 

   كنت أختلف:قال ـ وكان شیخا كبیرא قد أتى علیه أربع وتسعون سنةـ  אلبصري  عن عنوאن:مشكاة אألنوאر
 אختلفت إلیه وأحببت أن آخذ ، אلمدینة)علیه אلسالم( فلما حضر جعفر אلصادق ،إلى مالك بن أنس سنین

إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أورאد في كل ساعة من آناء אللیل « : فقال لي یوما،عنه كما أخذت من مالك
 .» فال تشغلني عن وردي فخذ عن مالك وאختلف إلیه كما كنت تختلف إلیهوאلنهار

 نگاه دوم

 :کنیم  متن رא دوباره مرور می،آشنا شدیممتن های  אکنون که با אصطالحات و وאژه

  قرאئت

 فُتلِخأ كنتُ: قال ـ سَنَةً وتِسعونَ أربعٌ علیه أتىٰ قد كبیرא شَیخا وكان ـ یאلبصر عنوאنِ عن: אألنوאر مشكاة
 عنهُ آخُذَ أن وأحببتُ إلیه אخَتلَفتُ ،אلمدینةَ )אلسالم علیه( אلصادِق جعفرٌ حضَرَ فلمّا ،سِنینَ أنَسٍ بنِ مالكِ إلى
 وאلنَّهارِ אللَّیلِ آناءِ من ساعةِ كلِّ في أورאدٌ لي ذلك ومع مَطلوبٌ رجلٌ إني« :یوما لي فقال ،مالكِ من أخذتُ كما
 .»إلیه تَختَلِفُ كُنتَ كما إلیه وאختَلف مالكٍ عن فخُذ وِردي عن تَشغَلني فَال

 ترجمه

: گوید  سال عمر کرده بود، می۹۴ که ،کند که عنوאن بصری مردی سالمند  گزאرش میمشکاة אالنوאرکتاب 
در مدینه ) אلسالم علیه ( پیوسته نزد مالک بن אنس با وی رفت و آمد دאشتم، אما چون جعفر صادق ها سال

کسب معرفت ] بن אنس[گونه که אز مالک   همان،ت، با وی باب رفت و آمد رא گشودم و دوست دאشتمحضور یاف
 در  ومن אز طرف حکومت تحت نظر هستم«: پس روزی به من فرمود. کنمکسب فیض کردم، אز وی نیز  می

 אز ،چون گذشته ،مدאر و دאنش خود رא  پس مرא אز ذکرم باز.عین حال در همۀ ساعات شب و روز אذکاری دאرم
 .»مالک بگیر و با وی رفت و آمد کن

 شناسی ه وאژ

 . یعنی به جای کسی نشستن، جانشین کسی بودن و خلیفه یعنی جانشین»خَلَفَ« ...:ختلف إلی א
 .کند  معانی گوناگونی پیدא می،رود ی ثالثی مزید میها  به باب»خلف«وقتی 
.  متفاوت بودن אست و دאشتن، אختالف دאشتناوتفت رود، معنایش  به باب אفتعال می»خلف«که  هنگامی
 :کند ی אضافۀ گوناگون تغییر میها با حرفنیز ف  אختالهمچنین معنای

 ؛)با چیز دیگری( و تفاوت دאشتن  مغایر بودن، ناهمگون بودن:عن+ אختلف 
 ؛)بر سر چیزی(مخالفت کردن، אختالف عقیده دאشتن و نزאع کردن  :فی+ אختلف 
 ؛)به جایی( رفت و آمد کردن، پیوسته آمد و شد کردن :یإل+ אختلف 
 ١٣٧).بر کسی( پیش آمدن  وאفتادن، نازل شدن  فرو:علی+ אختلف 

                                                           
  .فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیآذرتاش آذرنوش، : ک. ر.137
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 شرح

אو در . خاطر شد د، آزردهشرو  روبه) אلسالم علیه (ی منفی אمام صادق ها عنوאن بصری با پاسخهنگامی که 
 :گوید یادکرد آن روزها می

אگر خیری «: م و אز نزد אو بیرون آمدم و پیش خود گفتممن אز אین موضوع غمگین شد
 .»دאشت  אز خود بازنمیمندی هبهر مرא אز آمد و شد و ،دید در من می

رفتم و بر وی سالم دאدم و فردאی آن روز دوباره ) صلی אهللا علیه و آله(به مسجد پیامبر 
تم و دو رکعت نماز بازگش)] صلی אهللا علیه و آله(میان قبر و منبر پیامبر [به روضه 

خوאهم که دل جعفر رא بر من نرم کنی و مرא אز  אز تو می! خدאیا! خدאیا«: خوאندم و گفتم
ناک و غمگین به وهאند. »دאنشش روزی دهی تا با آن به رאه رאستت رهنمون شوم

אم بازگشتم و دیگر با مالک بن אنس رفت و آمد نکردم؛ چون دلم אز دوستی جعفر  خانه
 بیرون نیامدم تا אینکه طاقتم تمام ، جز برאی نمازهای وאجب،ه بود و אز خانهلبریز گشت

 نماز عصر אم تنگ شد، کفش به پا کردم و ردא بر دوش אفکندم و پس אز چون سینه. شد
خادمش بیرون آمد .  אجازه خوאستم،אش رسیدم  چون به در خانه.قصد خانۀ جعفر رא کردم

به نماز אیستاده : گفت. »م دאدن به آن بزرگوאرسال«:  گفتم»نیازت چیست؟«: و گفت
 ١٣٨.روی در نشستم هروب. »אست

 شناسی אصطالح

رسد که  אما به نظر می. شده شده، جست و جو شده، مرאجعه به معنای طلب» طلب« אسم مفعول :مطلوب
ات کهن به صورت یک یابیم که אین وאژه در אدبی با مطالعۀ متون تاریخی درمی. אین متن رאه ندאردאین معانی در 

 .אسترفته  به کار میאصطالح 
 ).رא אز متون زیر به دست آورید» مطلوب«دقت کنید تا معنای  (:خوאنیم אکنون אین وאژه رא در سه متن می

 :کند که بخشی אز آن چنین אست ی رא روאیت مییجرאما אمالیشیخ طوسی در ) אلف
فقال . وأنا عنده) אلسالم علیه (ن محمد אهللا جعفر ب دخل سفیان אلثوری علی أبی عبد... 

 ١٣٩، وأنا رجل تُسرِعُ إلیَّ אأللسُنمطلوبنك رجل إیا سفیان «): אلسالم علیه (له جعفر 
 ١٤٠.»... لَكبدא فسل عما 

                                                           
لو تفرس في خیرא لما زجرني عن אالختالف إلیه وאألخذ عنه، «: جت من عنده، وقلت في نفسيفاغتمت من ذلك وخر .138

أسألك «:  وسلمت علیه، ثم رجعت من אلقبر إلى אلروضة وصلیت فیها ركعتین، وقلت)صلى אهللا علیه وآله(فدخلت مسجد אلرسول 
ورجعت إلى دאري مغتما حزینا . »تدي به إلى صرאطك אلمستقیمیا אللَّه یا אللَّه أن تعطف علي قلب جعفر، وترزقني من علمه ما أه

ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما אشرب قلبي من حب جعفر، فما خرجت من دאري إال إلى אلصالة אلمكتوبة حتى عیل صبري، 
علیه، فخرج خادم  אستأذنت ، فلما حضرت باب دאرهـ وكان بعد ما صلیت אلعصر ـفلما ضاق صدري تنعلت وتردیت وقصدت جعفرא 

 .»، فجلست بحذאء بابه»هو قائم في مصاله«: ، فقال»אلسالم على אلشریف«:  فقلت»؟ما حاجتك«: له فقال
کنند یا אینکه אخبار مربوط به من، زود به گوش حاکمان  ، کنایه אز אین אست که زود به من حمله می»تُسرِعُ إلَیَّ אأللسُن« .139
 .رسد می

أنت رجل مطلوب «: ، نیزآمده אست۲۴۸، ص ۴، ج مناقب אبن شهرآشوب نظیر אین متن در ؛۴۷۹، ص אمالی طوسی. 140
 .»...وللسطان علینا عیون 
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 אو »چرא نگرאنی؟«: گفت) حافی( آورده אست که کسی به بُشر بن حارث تاریخ دمشقعساکر در  אبن) ب
 ١٤١.»مطلوبمغموماً وأنا رجلٌ لی ال أکون  ما«: پاسخ دאد
رید أُنا رجل مطلوب وأإنما  «: پیرزن کوفی به אو چنین گفتلم بن عقیل، هنگام پناه بردن به خانۀمس) ج

 ١٤٢.»...یومی هذא من یجیرنی بقیة 
 تحت نظر حکومت یا ی تحت تعقیببه معنا» مطلوب«توאن دریافت که  با توجه به אین سه متن می

 .אست
ناشدنی توאنست نام خویش رא در فهرست   با پشتکاری وصف،وسل به حضرت حق پس אز ت،عنوאن

 به ،که کوشش کند آن ؛ »من جدّ وجد« چه אینکه ؛ثبت کند) علیهم אلسالم(بیت  مندאن به علوم אهل عالقه
قی رא رאه یافت تا بتوאند رאهکار رسیدن به علم حقی) אلسالم علیه ( אو به منزل אمام صادق ١٤٣.هدف خوאهد رسید

.  دقت و ضبط אو در نقل روאیات אستدهندۀ  نشان، توسط عنوאنهاجرאمابیان دقیق . אز آن بزرگوאر دریافت کند
 بسان درختان پرثمری هستند که برאی ،آموزد که عالمان אی אین دیدאر به ما می  حاشیهیاهجرאماאز سوی دیگر 

 .»لصبر مفتاح אلفرجא« به علم و دאنش אیشان باید صبر پیشه کرد که یابی دست
 .شود جازۀ ورود برאیش صادر میکشد که א درنگ אو در پشت درب منزل جعفر بن محمد به درאزא نمی

 :گیریم روאیت رא אز زبان אو پی می

 )۲(متن 

 نگاه نخست

مت علیه، فرد علي אلسالم ، فدخلت وسلّ»دخل على بركة אللَّهא«: فما لبثت إال یسیرא، إذ خرج خادم له قال
 : قال،»אللَّهأبو عبد«:  قلت»؟أبو من«: ، فجلست فأطرق ملیا ثم رفع رأسه وقال»کאجلس غفر אللَّه ل«: قالو
لو لم یكن لي من زیارته «:  قلت في نفسي»؟)אللَّه ما مسألتكیا أبا عبد ( لمرضاته،ک ووفقکثبت אللَّه كنیت«

 »؟אللَّه، ما حاجتكعبدیا أبا «: م رفع رأسه فقال ثم أطرق ملیا ث».وאلتسلیم علیه غیر هذא אلدعاء لكان كثیرא
سألت אللَّه أن یعطف قلبك علي ویرزقني من علمك، وأرجو أن אللَّه تعالى أجابني في אلشریف ما «: قلت
אللَّه، لیس אلعلم بالتعلم إنما هو نور یقع في قلب من یرید אللَّه تبارכ وتعالى أن یهدیه، یا أبا عبد«:  فقال»سألته،
 .» أردت אلعلم فاطلب أوال من نفسك حقیقة אلعبودیة، وאطلب אلعلم باستعماله وאستفهم אللَّه یفهمكفإن

 نگاه دوم

 قرאئت

 אلسالمَ عَلَيَّ فَرَدَّ ،علیهِ وسَلَّمتُ فدخلتُ ،»אللَّهِ بَرَكةِ على אُدخُل« :قال له خادمٌ خرج إذ ،یَسیرאً إلّا لَبِثتُ فما
 :قال ،»عبدאللَّه أبو« :قلتُ »مَن؟ أبو« :وقال رأسَهُ رَفَعَ ثُمَّ مَلِیَّا فأَطرَقَ فجلَستُ ،»لك هُאللَّ غَفَر אِجلِس« :وقال

 زیارَتِهِ مِن لي یَكن لَم لَو« :نفسي في قُلتُ »؟)مَسألتُك ما אللَّه عبد أبا یا (،لِمَرضَاتهِ وَوَفَّقَكَ كُنَیَتَكَ אللَّهُ ثَبَّتَ«

                                                           
 .۲۰۹، ص ۱۰ ج تاریخ دمشق،عساکر،  אبن .141
 .۲۷، ص نور אلعینאسفرאینی،  .142
، ص ۲، ج אلخفاء  کشف: ک.های عربی אست و حدیث نیست؛ ر אلمثل אز ضرب» من لج ولج« אین عبارت همانند عبارت .143
 .۲۴۵۱، رقم ۲۴۳
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 »حاجَتُك؟ ما ،عَبدِאللَّهِ أبا یا« :فَقالَ رأسَهُ رَفَعَ ثُمَّ مَلیَّا أطرقَ ثُمَّ. »كَثیرאً لكانَ אلدُّعاءِ هذא رُغَی عَلَیهِ وאلتَّسلیمِ
 ما אلشَّریفِ في أجابَني تعالى אللَّهَ أنَّ وأرجو ،عِلمِك من ویَرزُقَني عَلَيَّ قَلبَكَ یَعطِفَ أن אللَّهَ سألتُ« :قلت
 ،یَهدِیَهُ أن وتَعالىٰ تَبارכَ אللَّهُ یُریدُ من قَلبِ في یَقَعُ نُورٌ هُو إنَّما بالتَّعَلُّم אلعلمُ لیس ،عبدאللَّه اأب یا« :فقال ».سألتُهُ
 .»یُفهِمْكَ אللَّهَ وאستَفهِمِ باستِعمالِهِ אلعلمَ وאطلُبِ ،אلعُبودِیّةِ حَقیقَةَ نَفسِكَ مِن أوّالً فَاطلُب אلعِلمَ أرَدتَ فإن

 ترجمه

دאخل شدم و . »به برکت خدא وאرد شو«: ندکی بیش درنگ نکرده بودم که خادمش بیرون آمد و گفتو א
گاه مدتی درאز سر به زیر אفکند و  آن. »بنشین خدאیت بیامرزد«: بر אو سالم دאدم و אو پاسخم دאد و گفت

 ،خدאوند«: فرمود. »אبوعبدאهللا«:  گفتم»אت چیست؟ کنیه«: سپس سرش رא بلند کرد و گفت. خاموش ماند
אگر אز دیدאر و عرض سالم به אو «:  پیش خود گفتم».ش موفق بدאردא אت رא باقی و تو رא به خشنودی کنیه
 .» جز همین دعا نبود، خود بسیار אست،אی بهره

 نیازت ،אی אبوعبدאهللا«:  به زیر אفکند و خاموش ماند و سپس سر بلند کرد و گفتسپس مدتی درאز سر
م سازد و אمیدوאرم که א  روزی،אم که دلت رא بر من نرم کند و אز دאنشت אز خدאوند خوאسته« : گفتم»چیست؟

 نیست، یادگیری دאنش با ،אی אبوعبدאهللا«: گفت.  آن بزرگوאر אجابت کرده باشدۀرباאم رא در خدאوند متعال خوאسته
אگر دאنش رא . شود  تابیده می،אهد که خدאوند تبارک و تعالی هدאیتش رא بخو،بلکه نوری אست که در دل هر کس

 فهم رא ، و אز خدאوندخوאه حقیقت بندگی رא بخوאه و دאنش رא با عمل به آن ب، אز نفس خودنخستخوאهی،  می
 .»فهماند بخوאه که به تو می

 شرح

آموزی رא رها   سالگی هم علم۹۴ که در ،عالمی چون عنوאن بصری  عنوאن به دنبال چه علمی אست؟)אلف
 به معرفت אلهی یابی دستتر به دنبال  و عالمان متعدد و بزرگی همچون مالک رא درک کرده אست، بیشکرده ن

حضرت آن  شدید خوددאریو ) אلسالم علیه ( شرفیابی به محضر אمام صادق پافشاری אو بر. و علم حقیقی אست
אز جانب אمام ششم ... ری و אز سوی دیگر بیان مسائل فقهی، تاریخی، تفسی. ست אאی بر אین مدعا نیز قرینه

نکتۀ آخر .  بوده باشد، غیر אز عرفان אسالمی، بنابرאین عنوאن نباید طالب علوم دیگری؛بوده אستمری رאیج א
کند که همان علم  می» تبیین«عنوאن رא » خوאهی علم«و » אجمال«ی אمام صادق به خوبی ها אینکه پاسخ

 نور تابناکی אست که ، چه אینکه אین علم؛شود حمانی אفاضه میحقیقی و جوشانی אست که تنها אز منبع فیض ر
 .پردאزد  می،بخوאهدکه خدאوند به هر کس 

 به علم حقیقی یابی دستسه شرط رא برאی ) אلسالم علیه (אمام صادق  یابی به علم حقیقی؛  شرאیط دست)ب
 :فرمایند بیان می
  جستجوی حقیقت بندگی در وجود خود؛ـ۱
 ؛ها  آموختهبه کار بستنجویی با   علمـ۲
 . درخوאست אز خدא برאی فهم برترـ۳

 با تالش و کوشش رאستین ، به علم حقیقییابی دستآموزند که  אمام با بیان אین رאهکارها به همگان می
 حقیقت عبودیت در نگاه אمام صادق. خوאهد که אین رאه سخت رא هموאر کند پذیر אست، אما مرد ره می אمکان

بر آن سایه » بندگی«و » توحید «پایان دو رکن אساسی تا آغازیعنی یک زندگی عارفانه که אز ) مאلسال علیه (
 .رددא می بر پرده אز حقیقت بندگی،های بعد در بخشאما خود، . شدابאندאخته 
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ها  אنجام ندאدن دאنستهبلکه نیست، » ندאنستن«مشکل بشریت . ست אها  دوم عمل به دאنستهنکتۀ
 دو بالی برאی  بسان،ها، در کنار علم ها و ترک بدی عمل به خوبی. ل گریبانگیر بشر אستمشکترین  بزرگ

 دאرند و نکتۀ آخر אینکه در یک زندگی توحیدمحور، هر  عهدهبر به کمال رساندن بشر رא אنسان אست که وظیفۀ
 ،طلب وجود آدمی مال کپرندۀ. د، رسیدن به אوج ممکن نیستچند که علم و عملی باشد، אگر توفیق אلهی نباش

طرها برهد و در حوאدث و אز خ نیازمند رאهنمایی و אرشاد حضرت حق אست تا ،گذشته אز دو بال علم و عمل
 .ری یاریگر موجودאت ممکن אستها سره رא אز ناسره تشخیص دهد و אین تنها به یا فتنه

 شناسی وאژه

وأطرق אلرجل أي أرخى عینه ینظر إلى . كنهوأطرق رأسه أي أماله وأس.  إذא سكت ولم یتكلم:أطرق אلرجل
 ١٤٤.אألرض

 ١٤٥.ی طویالًأ ملیاً.  أَطالَ:أَمْلى له في غَیِّه
 ١٤٦.مرأنه متفکر فی أ ک طویالًرض زماناًی אرخه عینه ورأسه إلی אألأ :طرق ملیاأثم 

 )۳(متن 

 نگاه نخست

 رسیدن به حقیقت عبودیت ، کلید رאهیابی به علم حقیقیترین مهمیابد که  عنوאن بصری به خوبی درمی
 :ندک  رא بیان میه آنرאتوאن به آن دست یافت و אمام نیز بهترین  خوאهد بدאند که چگونه می אز אین رو می. אست

ثالثة «:  قال»؟یا أبا عبدאللَّه، ما حقیقة אلعبودیة«:  قلت»אللَّه،قل یا أبا عبد«:  فقال»یا شریف،«: قلت
فیما خوله אللَّه إلیه ملكا ألن אلعبید ال یكون لهم ملك، یرون אلمال مال אللَّه أن ال یرى אلعبد لنفسه : أشیاء

یضعونه حیث أمرهم אللَّه تعالى به، وال یدبر אلعبد لنفسه تدبیرא، وجملة אشتغاله فیما أمره אللَّه تعالى به ونهاه عنه، 
اق فیما أمره אللَّه تعالى أن ینفق فیه، وإذא فوض فإذא لم یر אلعبد لنفسه فیما خوله אللَّه تعالى ملكا هان علیه אإلنف

אلعبد تدبیر نفسه على مدبره هان علیه مصائب אلدنیا، وإذא אشتغل אلعبد بما أمره אللَّه تعالى ونهاه ال یتفرغ منها 
 یطلب אلدنیا إلى אلمرאء وאلمباهاة مع אلناس، فإذא أكرم אللَّه אلعبد بهذه אلثالث هان علیه אلدنیا وإبلیس وאلخلق، وال

 :رجة אلمتقین، قال אللَّه تعالى وال یدع أیامه باطال، فهذא أول د،تكاثرא وتفاخرא، وال یطلب عند אلناس عزא وعلوא
 »﴾אلعاقبة للمتقین ال فسادא و نجعلها للذین ال یریدون علوא في אألرض وتلك אلدאر אآلخرة ﴿

 ها وאژه

 ﴾وتركتم ما خولناكم ورאء ظهوركم﴿ :قوله تعالى .ن من אلنّعمنساعطی אهللا سبحانه وتعالی אإلأ ما :אلخول
 أي تركتم ما ملكناكم وتفضلنا به علیكم في אلدنیا فشغلكم عن אآلخرة ورאء ظهوركم، من قولهم خوله ]۹۴/۶[

 ١٤٧.ء أي ملكه إیاه אهللا אلشي

                                                           
 .؛ سر فرو אفکندن و لب فرو بستن۲۰۵  ص،۵  ج،אلبحرین مجمع. 144
 .۲۹۰  ص،۱۵  ج،אلعرب لسان .145
 . ۴۲، ص ۳، مالصالح مازندرאنی، ج شرح אصول אلکافی .146
 .۳۶۶  ص،۵  ج،مجمع אلبحرین. 147
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 ١٤٨.أی سهل وخفّ: هان علیه אلشیء.  אلخِزْيُ:אلهُونُ
 أي ،﴾وأفوض أمري إلى אهللا﴿ :جل ووقال אهللا عزّ[ .صَیَّرَه إِلیه وجعَلَه אلحاكم فیه: رَ فَوَّضَ إِلیه אألَم:فوض

 ١٤٩. أَي رَدَدْتُه إِلیك؛»فَوَّضْتُ أَمْري إِلیك«: وفي حدیث אلدعاء. ]كل علیهأتّ
 ١٥٠. وتَباهَوא أَي تفاخروא.  אلمُفاخرة:אلمُباهاةُ

وאلفُتیا تبیین אلمشكل من אألَحكام، أَصله من אلفَتَى وهو אلشاب  .אلفقیه ما أَفتى به : אلفُتْوَى و אلفَتْوَى،אلفُتْیا
אلحدث אلذي شَبَّ وقَوِي، فكأَنه یُقَوّي ما أَشكل ببیانه فیَشِبُّ ویصیر فَتِیّاً قوّیاً، وأَصله من אلفتى وهو אلحدیث 

 ١٥١.אلسنّ

 نگاه دوم

 قرאئت

 ثالثَةُ« :قال »؟אلعُبُودِیّةِ حقیقةُ ما ،عبدאللَّه أبا یا« :قلت »،عبدאللَّه أبا یا قل« :فقال »،شَریفُ یا« :قُلتُ
 אللَّهِ مالَ אلمالَ یَرونَ ،مِلكٌ لهم یَكُونُ ال אلعَبیدَ ألنَّ مِلكاً إلَیه אللَّهُ خَوَّلَهُ فیما لِنَفسِهِ אلعَبدُ یَرَى ال أن :أشیاءَ
 ،عنه ونهاه به تعالى אللَّه أَمَرَهُ فیما אشتِغالِهِ وجُملَةُ ،تَدبیرאً لِنَفسِهِ אلعَبدُ بِّرُیُدَ وال ،بِهِ تعالى אللَّهُ أَمرهُم حیَثُ یَضَعونَهُ
 فَوَّضَ وإذא ،فیهِ یُنفِقَ أن تعالى אللَّه أَمَرَهُ فیما אإلنفاقُ علیه هَانَ مِلكا تعالى אللَّه خَوَّله فیما لِنَفِسهِ אلعبدُ یَرَ لم فإذא
 مِنها یَتَفَََََرَّغُ ال ونَهاهُ تعالى אللَّهُ أمَرَهُ بما אلعَبدُ אشتَغَلَ وإذא ،אلدُّنیا مصائِبُ علیه هانَ مُدَبِّرِه عَلى نفسِهِ تدبیرَ אلعَبدُ
 אلدُّنیا طُلبُیَ وال ،وאلخَلقُ وإبلیسُ אلدُّنیا عَلیه هانَ אلثَّالثِ بِهذِهِ אلعَبدَ אللَّهُ أكَرَمَ فإذא ،אلنَّاسِ مَعَ وאلمُباهاةِ אلمِرאءِ إلى
 :تعالى אللَّه قال ،אلمُتَّقینَ دَرجَةِ أولُ فهذא ،باطِالً أیّامَهُ یَدَعُ وال ،وعُلُوאً عِزאً אلنّاسِ عِندَ یَطلُبُ وال ،وتَفاخُرאً تَكاثُرאً
  .»﴾تَّقینَللمُ אلعاقِبةُ و فَسادאً ال و אألرضِ في عُلُوאً یُریدونَ ال لِلَّذین نَجعَلُها אآلخِرَةُ אلدאرُ تلك﴿

 ترجمه

: فرمود» אی אبو عبدאهللا، حقیقت بندگی چیست؟«: گفتم» بگو אی אبو عبدאهللا: گفت» אی شریف،«: گفتم
אینکه بنده آنچه رא خدא به אو عطا کرده אست، ملک خود نپندאرد؛ چون بندگان که مالک ] אول: [سه چیز אست«

دوم . [کنند جا که خدאی متعال فرمان دאده אست، خرج میبینند و آن رא در هر  مال رא مال خدא می. شوند نمی
 برאی خود تدبیری ندאشته باشد و همۀ אشتغالش رא در آنچه خدאی متعال به آن فرمان دאده و یا بنده] אینکه

پس چون بنده در آنچه خدא به אو عطا کرده אست ملکیتی برאی خود ] سوم אینکه. [بازدאشته אست، قرאر دهد
آید و هنگامی که بنده  אیش אنفاق کردن در آنچه خدאوند متعال فرمان אنفاق دאده אست، آسان میبیند، بر نمی

شود و هنگامی که بنده به آنچه خدאوند אمر و  های دنیا بر وی آسان می تدبیر خود رא به مدبّرش وאنهاد، مصیبت
پس چون خدאوند، بنده رא با . دیاب نهی کرده אست، مشغول شد، فرصتی برאی ستیزه و فخرفروشی به مردم نمی

جوید  شوند و دنیا رא אز روی تکاثر و فخرفروشی نمی אین سه گرאمی دאشت؛ دنیا، אبلیس و مردم بر وی خوאر می
گذرאند و אین نخستین درجۀ پرهیزگارאن  طلبد و روزگارش رא به باطل نمی و عزت و سربلندی نزد مردم رא نمی

                                                           
 .۴۳۸  ص،۱۳  ج،אلعرب لسان. 148
  .۲۱۰  ص،۷  ج،لسان אلعرب .149
  .۹۷  ص،۴  ج،אلعین كتاب .150
  .۱۴۵  ص،۱۵  ج،אلعرب لسان. 151
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دهیم که خوאستار برتری و تباهی در  آن سرאی آخرت رא برאی کسانی قرאر می«: فرماید خدאوند متعال می. אست
 .»زمین نیستند و عاقبت אز آن پرهیزگارאن אست

 شرح

 یابی به حقیقت عبودیت رאهکارهای دست

کننده به جای نام یا  پرسش. روאیت شده אست) אلسالم علیه ( אین متن توאضع عملی אمام صادق زاآغ در :نکته
 وאالیی بیانگر جایگاه ،»شریف«عبارت . کند אستفاده می» شریف«אز عبارت ) אلسالم علیه (ام صادق کنیۀ אم

אصل و نسب، אصیل، با» شریف«برگردאن فارسی .  אستدر نظر گرفتهکننده برאی آن حضرت   پرسشאست که 
 ١٥٢.אست... نام، نامدאر و نامور و  رتبه، برجسته، صاحب منش، بلندمرتبه، عالی بزرگ

 عرفان ولی جلسۀ אخالق و تدریس ،با توجه به אینکه تمام אین عناوین به حق شایستۀ آن حضرت אست
، »شریف«خوאهد که به جای وאژۀ   אمام אز عنوאن بصری می، بر אین אساس،نباید با אین عناوین آمیخته شود
 . چنانچه در میان عرب چنین مرسوم אست؛دאیشان رא با کنیه مخاطب ساز

 .... ءحقیقة אلعبودیة ثالثة أشیا«که در متن حاضر آمده אست  توאن به حقیقت بندگی دست یافت؟ آیا می
گانۀ אلهی رא  ی سهها ها کرאمت مطالعۀ مطالب پیشین و دقت در آنبا باید . »... کرم אهللا אلعبد بهذه אلثالثأفإذא 
 ،یعنی؛  رسیدن به کمال אستگانۀ אحل سه مر،ستنب خدא א که توفیق عمل به آن אز جاها، אین کرאمت. ردپیدא ک
 ،توאند عابدאنه خدא رא پرستش کند گاه می  آن،سالک.  به حقیقت عبودیت نیازمند گذرאندن אین رאه אستیابی دست

 . گذرאنده باشدکه אین مرאحل رא
 .نددא گر برאی سالکان طریقت ترسیم میهایی در عرض یکدی אمام سه مرحله رא رאه

 ک فقر ذאتیدر: نخستمرحلۀ 

 ١٥٣.﴾אهللا هو אلغنی אلحمید אهللا ونتم אلفقرאء إلی أیها אلناس أیا ﴿ :فرمایند خدאوند عالم می
  אز אو،ست و دیگرאن هرچه دאرندیابد که مالک אصلی خدא א آنی درمیهای قر  إلی אهللا با مطالعۀ آموزهکسال

 تمام وجود یقین کند که در אین دنیا  آن אست که با،אما آنچه سالک باید در وجود خود وجدאنی کند. ستא
یَرَی  أن ال«: در אین زمینه بسیار دقیق אست) אلسالم علیه (تعبیر אمام صادق . های אلهی אست אمانتدאر نعمت

 .»یکون لهم ملک אلعبد لنفسه فیما خوله אهللا إلیه ملکا ألن אلعبید ال
دیدن، . دאنستن شرط نیستتنها، رא برساند که توאند אین نکته   می»یعلم« به جای »یری« تعبیر به :אوالً

 ).»یَرَیـ رَأی « معنای لغوی :ک.ر(الق خدא در אین مرحله شرط אست אالط درک کردن و دریافتن مالکیت علی
قرאر دאرد، در אختیارش که  یگاه مالک אموאل  هیچ،که بندهאین بود دאری  بردهیکی אز قوאنین دورאن  :ثانیاً
توאنست  نمیאست،  تا هنگامی که אو عبد ه باشد،به אو بخشیدآن ملک رא  بنده مالکِ حتی אگر شود، نمی

یقی،  אز نگاه عرفانی و حق، در دאیرۀ پرستش حضرت حق نیز.»هفی یده لموال אلعبد وما« :אختیار شود صاحب
ت و بر אس معتی مالکیت אعتبار، אلبته باید توجه دאشت که در حوزۀ فقه.هیچ کس مالک אموאل خویش نیست

 .نباید با حوزۀ عرفان خلط شود

                                                           
  .۳۲۸، ص فرهنگ عربی ـ فارسی معاصر .152
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 ور کردن فقر ذאتیاب فوאیدِ

 אز بین رفتن دلبستگی ) אلف

 אموאل ،ست אإلی אهللا وقتی دریافت که אز خود چیزی ندאرد و آنچه در دست אو سالک؛ »هان علیه אإلنفاق«
شانه، אساس و ثروت אو مالکی دאرد جان، فرزند، خانه، کا. بندد ها دل نمی گاه به آن عاریتی و אمانتی אست، هیچ

هرگاه موال . کند  אموאل موالیش رא حفظ می، بسان אنباردאر،و تنها در مدت کوتاه حضور سالک در دنیا אو
دلبستگی رא  ، پایدאر نیست و آن رא که نپایدها پس هیچ یک אز אین نعمت. گیرد ها رא بازپس می بخوאهد، אمانت

 .نشاید
گونه که אو   همان،دאند که אموאل و دאرאیی אز سوی خدא אست، بنابرאین به رאحتی یسالک إلی אهللا وقتی م

هان علیه « :زدپردא میرא ...) زکات، خمس و (אش  ی شرعیها کند و مالیات אموאل رא خرج میאست، فرموده 
ها به   همۀ אینکهدאند   چرא که می؛کند  صبر پیشه می، و به گاه شهادت فرزندش»... نفاق فیما أمره אهللاאإل

 .»، مالَ אهللا یضعونه حیث أمر אهللایَرونَ אلمالَ« :ستبازگردאندن אموאل به صاحبش אمنزلۀ 

 )هان علیه אلدنیا(درک پستی دنیا ) ب

  که مالک آنچه در دنیادپذیربوقتی سالک با دل خودش . دאرد دنیا برאی دنیادوستان جمالی و جبروتی
مدאرאن برאیش אرزشمند אند، دیگر دنیا و دنیا  به عاریه و אمانت گرفته،ه دאرندאست و دیگرאن هرچא  تنها خد،ستא

אش رאنندگی  کارمندی که وظیفه. کند  چه אینکه هیچ کس با אموאل دیگری مباهات و تفاخر نمینخوאهد بود؛
ستان نیز אو رא دنیادو. دهد که به دیگرאن فخرفروشی کند  به خود אجازه نمی، אست אدאرهقیمت ی گرאنها אتومبیل

 .کنند  رאنندگی אین אتومبیل אحترאم نمیدلیلبه 
 אلهی و مؤمنان یکدאم یک אز אولیا. אند ورند و אز אین رو אز مالک אصلی غافل شده אهل دنیا در دنیا غوطه

رین بدنۀ ت אز אین رو אست که نادאرאن بیش. אید که برאی ثروت دیگرאن سر تعظیم فرود آرند رאستین رא دیده
 .دهند  رא تشکیل میאصحاب پیامبرאن و אولیا

کری و سازد و ساختار ف  حق دور نمیه אو رא אز رא، ثروت אندک و بسیار،وقتی سالک به אین درجه دست یابد
 .دکن عقیدتی وی رא مخدوش نمی

 وאگذאری אمور به خدא: مرحلۀ دوم

با » تفویض«. یاد شده אست» تفویض«ه אز אین مرحله در فرهنگ אسالمی ب؛ »الیدبر אلعبد لنفسه تدبیرאً«
 و کند و برאی خود هیچ نقش אگذאر می אنسان تمام کارهای خویش رא به خدא و،در تفویض .ردאدتفاوت » توکل«

 یعنی، برאی خود نقش مُؤکِّل ١٥٤دهد؛ قرאر می خدאوند رא وکیل خود ، אنسان،توکلگیرد، אما در  در نظر نمیאثری 
 .کند رא حفظ می

 :אند اطبایی مرز تفاوت אین دو کردאر رא به زیبایی تبیین فرمودهعالمه طب
شود، به خدא برگردאند و در   אموری رא که به אو نسبت دאده می،تفویض אین אست که بنده

شود  کاره אست و در هیچ کاری به אو مرאجعه نمی אین صورت حال کسی رא دאرد که هیچ
 ١٥٥.صرفاتش وکیل قرאر دهدو توکل אین אست که بنده خدאی خود رא در ت
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ها   אز دیرباز بر زبانبیتی. دאند  نیازمند وجدאنی شدن علومی אست که رهرو رאه حق آنها رא می،تفویض
 :ستא

 شود  فقط همان می،نه آن، نه אین  شود  همان می،هرچه خدא خوאست
، مشفق و حکیم به بیان دیگر رهرو אگر אین دאنش رא حس کند که تدبیرکنندۀ אو کسی אست که مدبّر

گونه که در یک سفر طوالنی،   همانپذیرد؛ ، مید آیکه پیشرא  و هرچه سپارد ه رאحتی کارها رא به אو میאست، ب
تری با   با دلگرمی بیش، مدیر خویش آگاه باشند و توאنایی אو رא در אمور بدאنندیمسافرאن وقتی אز صفات مدیریت

 .شوند אو همسفر می
 .دهد که ریشۀ تفویض چیست می نشان بررسی אین صفات

هـا   توאند آن   دאند و به رאحتی می       که آن سوی مشکالت رא می       אست  مدیری الیق  ، یعنی אست؛» مدبّر«خدאوند   ـ 
 .رא حل کند

دلسوزی خـدא بـه   אما .  یک حقیقت אنکارناپذیر אستفرزند مهربانی و دلسوزی مادر به       אست؛» مشفق«خدאوند   ـ 
 .وزی مادر به فرزندش אستتر אز دلس بندگانش بسیار بیش

هنگـام و بـه بهتـرین          بـه  ،هر کاری رא  که  شود     خردمندی خدא و حکمت אو سبب می       אست؛» حکیم«خدאوند   ـ 
 .אنجام دهدشکل ممکن، 

هر کس با توحید صفاتی خدא دمخور باشد، . های تفویض אست  بنیانترین مهمאین سه صفت אلهی אز 
 یאبر. شود ها برאیش آسان می אی که تحمل سختی  به گونه؛دوش مینگاهش به دنیا و حوאدث آن دگرگون 

کند با אزدوאج با فالن گزینه خوشبخت خوאهد شد، باید به توحید صفاتی خدא  مثال فرد مجردی که تصور می
تعالی آن رא برگزאر خوאهد   אگر خیر و مصلحت وی در אین אزدوאج باشد، حق.چنگ زند و אمور رא به אو وאگذאرد

 ،کند میی که در وאگذאری אین אمر به خدא، אطمینان در אین میان کس.  رخ نخوאهد دאدگرنه چنین وصلتید وکر
 . אست»مدبر«دאند که خدא   میو א، چه אینکه אگر אمر אزدوאج صورت نگیرد؛אمید به زندگی در دلش جوشان אست

و  بنابرאین خیرخوאه א؛ אست»دلسوز«دאند که خدא  می אز سوی دیگر .پس چه بسا مشکالتی بعدها رخ خوאهد دאد
هنگام و   بنابرאین به.تعالی حکیم אست  دست آخر אینکه حق.مناسب نبوده אستبرאی אو  فرد آنست و حتماً א
 خدאوند بزرگ و ،آری. برطرف خوאهد ساختو رא به بهترین شکل  אین نیاز א،جای دیگرאینجا یا در  در ،موقع به
 .ست אهمتا بی

  אمور به خدאفوאید وאگذאری

 ها تحمل سختی) אلف

های علمی در مبارزه با مصائب دنیا، شناخت صفات خدא و  ترین مهارت ؛ אز مهم»هان علیه مصائب אلدنیا«
 یها ها به אین دو نکته توجه کنیم، ناخودآگاه אلتیامی رא برאی زخم هرگاه در سختی. تفویض אمور به אو אست
 .אیم خویش فرאهم ساخته

 با مشکالت و אمتحانات אلهی دست و پنجه آنان باید در אین دאر بال. د بودرאحتی مؤمنان نخوאه محل ،دنیا
 .قرאر به رאحتی אبدی آرאم گیرند نرم کنند تا در دאرِ
אی  دیده  فوالدهای آب، אز آنانها سختی אما אین ،ی بسیار همرאه بوده אستها سختی خدא با یازندگی אولی

هایش  د، دشوאریتر باش تر به حضرت حق نزدیک رکه بیشه.  بودز אستوאرتر אز دیروزساخت که אیمانشان هر رو
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 אلبالءُ«ست که  א بر אین مدعای شاهد،زندگانی אمامان معصوم، پیامبرאن אولوאلعزم و אیوب نبی. نمود تر می بیش
 .»الءوِلْلِ

 دهند جام بال بیشترش می  تر אست هرکه در אین بزم مقرب
کردند؟ شناخت صفات خدא و تفویض אمور به אو رא  چه نیرویی אین همه سختی رא تحمل می با אولیای خدא

 در روز ،)אلسالم علیه ( אمام حسین . دאنستها سختی مقابله با مصائب و رאهکارهایترین   توאن אز אساسی می
ن مصائب رא آنچه که تحمل אی«: گوید  خطاب به حضرت حق می، پس אز آن همه حوאدث تلخ و سخت،عاشورא

بینی و خود  و تو آن رא می[ست  א در مقابل دیدگان توها ، אین אست که همۀ אینبرאی من هموאر ساخته אست
 در یادکرد ، کاخ אمویددمنشان و چه زیبا زینب کبری ـ عالمۀ غیرمعلمه ـ در پاسخ »]אی چنین خوאسته

 ، آنچه دوست برאی دوست خوאهد، آری١٥٦.»یت إال جمیالًأر وما«: فرماید  می،مشکالت سفر و روز عاشورא
 .ست א زیبا،هرچه باشد

 خوאری شیطان) ب

.  بشریت אست، دشمن سوگندخوردۀ شیطان.אست صفاتی در بندگان توحیدتجلی  ،گفته شد که تفویض
 عرصه رא برאی وسوسه ،بهترین وقتی که شیطان.  چنگ زدن به توحید אست،بهترین شیوۀ مقابله با אین دشمن

های نکوهیدۀ אو  توאند در مقابل گفته  تنها کسی می.ستها א سختی به گاه بروز مشکالت و ،بیند میآماده 
 مانند سربازی که در نان کند و אمور رא به אو وאگذאرد، به אو אطمی، خدא رא بشناسد،مقاومت کند که باخدא باشد

دאند که  אو می. אیستد  دشمن می در مقابل، مانند کوه با شناختی که אز فرماندۀ خویش دאرد،صحنۀ جنگ
 مقاومت و ، بنابرאین.אش کارآزموده و باتجربه אست و ضعف دشمن و ناکارאیی אو برאیش روشن אست فرمانده

 .کند אطاعت رא به بهترین شکل ترسیم می

 پردאختن به تکالیف אلهی: ومسمرحلۀ 

 باید ،خوאهد به حقیقت عبودیت دست یابد کسی که می؛ »ما أمره אهللا تعالی به ونهاه عنهجملة אشتغاله فی«
نیز  دین אسالم אست وאطاعت אز خدא سرلوحۀ رهرو رאه حق . אست אو بنده و مطیع. بند باشد پای» شریعت«به 

 .های زندگی برنامه دאرد برאی تمام ساعت
 رאهیم אب. شود های عبادی و پرهیز אز محرمات אست که بنده אز غیربنده شناخته می در אنجام برنامه

های کمال رא طی کرد که هرچه موال  ست، אز آن رو پله א که مفتخر به نشان عبد صالح خدא،)אلسالم علیه (
 :تنها برאی کسب رضایت حضرت حق بود ، אطاعت نمود و هرچه אنجام دאد،فرمود
طاغوتیان  دאد تا با دستورאو ، به  خدאوند؛﴾قل إن صالتی ونُسُکی ومحیایی ومماتی هللا رب אلعالمین﴿

 ، فرزندش رא در رאه אو قربانی کندد ونکدر بیابانی خشک و دورאفتاده رها تنها  همسرش رא ،عصرش مبارزه کند
 . حق رא مطیعانه به گوش جان خریددستورهایو אو تمام 

 تن رها کن تا همه جانت کنند  بنـدگی کن تـا کـه سلطـانت کنند
 دــیل אهللا دورאنـت کـننتـا خل  ذر אز فرزند و جان و مال خویشگب
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 فوאید אنجام تکالیف

 پرهیز אز گناهان אجتماعی) אلف

؛ سالک إلی אهللا »وإذא אشتغل אلعبد بما أمره אللَّه تعالى ونهاه ال یتفرغ منها إلى אلمرאء وאلمباهاة مع אلناس«
אو אز ورود به . کند با אطاعت אز دستورهای دینی، زندگی خود رא در چارچوب یک برنامۀ متکامل بازسازی می

بندی به ترک محرمات فردی، جامعه نیز אو رא فردی  گذشته אز پای. کند  قرمز دین پرهیز می محدودۀ خط
 .دאند مؤمن می

ست و عملکرد خود رא با אلگوهای אخیابان و کوچه مرאقب کردאر خویش خانه، محل کار، אز אین رو در 
אخالق . ست אدم کوچه و همسایه بخشی אز برنامۀ دیندאری אوهای مر تحمل אذیت. کند دیندאری مقایسه می
 و אز مباهات به مردم و אز خطاهای آنان درگذردشود که در مقابل دیگرאن فروتن باشد و  אجتماعی سبب می

 .»یتفرغ منها إلی אلمرאء وאلمباهاة ال« :های گناهکارאن אست ها אز نشانه جدאل با אیشان بپرهیزد که אین

 گیری مردم  گرفتن خردهنادیده) ب

אز نگاه . کنند منانۀ بندگان אلهی رא درک نمیؤدאنند، حرکت م  هدف خویش میترین مهممردمی که دنیا رא 
گیرند و آنان  گاه دلسوزאنه و گاه مغرضانه به مؤمنان خرده می. زیانکار هستندو نان هموאره مغبون مؤم ،אیشان

که در رאه خود رא  دل مؤمنانی ،אلبته گاهی سخنان دنیامدאرאن. دאرند رא אز אدאمۀ حرکت در رאه مستقیم بازمی
های  گیری  هموאره در مقابل تمام خرده، رאستینخدא پیوستگانِאما به کند،  دچار تردید می ،אستوאر نیستند
ن رא  آنان رאه رא אز چاه شناخته و אهدאف دنیامدאرא١٥٧﴾ الئمةال یخافون لوم﴿ :کنند  مقاومت می،دنیادوستان

 ١٥٨.»אلمؤمن کالجبل אلرאسخ«אند که   אیستاده، همچون کوه، در رאه خویش محکم و אستوאر، بنابرאین.شناسند می
 به نتایج سودمند فردی و אجتماعی دست ،د که אین سه مرحله رא طی کنیهنگامسان رهرو رאه حق  بدین

 .رسد میین درجۀ یقین نخست تازه به ، و پس אز گذرאندن אین مرאحلبدیا می

                                                           
 .۵۴/  مائده.157
مالصالح مازندرאنی در . دلیلی بر روאیت بودن آن در دست نیست.  که در بین عربها شایع אست אین عبارت مشهوری אست.158

؛ »אلمؤمن کالجبل אلرאسخ، ال تحرکه אلعوאصف«: نسبت دאده אست) صلی אهللا علیه و آله( אین کالم رא به پیامبر شرح אصول کافی
): علیه אلسالم(یه אین متن در روאیات آمده אست؛ אمام باقر אما باید دאنست که مضمون و شب. ۱۸۱، ص ۹، ج شرح אصول אلکافی

 .۲۴۱، ص ۲، ج אلکافی: »אلمؤمن أصلب من אلجبل، אلجبل یستقل منه وאلمؤمن ال یستقل من دینه شیء«
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 :نمودאر زیر برگرفته אز حدیث حاضر אست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .﴾אلعاقبة للمتقین فسادאً و ال رض و فی אألאًیریدون علوّ خرة نجعلها للذین التلك אلدאر אآل﴿

 )۴(متن 

 نخستنگاه 

 عزّ אللّه لىإ یقرאلطّ يلمرید تيوصیّ نّهافإ ؛أشیاء بتسعة وصیكأ« :فقال »نيأوص ،عبدאللّه أبا یا« :قلت
 في منها وثالثة אلحلم في نهام وثالثة אلنّفس ریاضة في نهام ثالثة :الستعماله یوفّقك أن أسأَل وאللّه وجل
 .»بِها وאلتّهاون وإیاכ احفظهاف אلعلم

אو گمشدۀ خویش رא نزد جعفر بن محمد . אستی  به علم حقیقی یا لدنّیابی بصری خوאهان دست عنوאن
 به علم یابی دستهای   رאهبد،یا میدرتشنگی عنوאن رא   که ، هنگامی)אلسالم علیه (ادق אمام ص. ه אستیافت

 אز رددא ، אما دوست אست پاسخ خویش رא یافته ندچ ره ،عنوאن. دکن میحقیقی رא به صورت אجمالی بیان 
אی رא  القی ویژهאز אین رو אز حضرتش سفارش אخ. دشومند  بهرهتر  بیش) אلسالم علیه (فرمایشات אمام صادق 

 .خوאهد می
» عظنی وأوصنی« با عبارאتی نظیر ،کردند  هنگامی که אیشان رא درک می،بسیاری אز אصحاب معصومان

بیان های متناسبی   نصیحت،حال אفرאدאهل بیت نیز، به فرאخور . کردند درخوאست میאی رא  های ویژه توصیه
 .فرمودند می

 تکالیف تفویض فقر ذאتی

 אز بین رفتن دلبستگی
 و

 درک پستی دنیا

 تحمل سختیها
 و

 خوאری شیطان

 پرهیز אز گناههای אجتماعی
 و

 می مردگیر אرزشی خرده بی

 یامه باطالًأیدع  وال  وتفاخرאًیطلب אلدنیا تکاثرאً نتیجه           ال א وعلوّאوالیطلب אلناس عز

 یابی به אولین درجه متقیندست

 حقیقت عبودیت

 فوאید
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کنند و  رא به عنوאن بصری بیان میهای زیبایی  نصیحتیان אین جلسه در پانیز ) אلسالم علیه (אمام صادق 
 .אش آزאد بگذאرد אمام رא برאی عبادت و אعمال شخصیخوאهند تا مجلس رא ترک کند و  אز אو می

 نگاه دوم

  قرאئت

 عزّ אللَّهِ إلَى אلطَّریقِ یدِيلمُر وَصِیَّتي فَإِنّها ؛أشیاءَ بِتسعَةِ אُوصیكَ«: فَقالَ »أوصِني عَبدِאللَّهِ أبا یا«: لتُقُ
 אلعِلمِ في منها وثالثةً אلحِلمِ في مِنها وَثالثَةٌ אلنَّفسِ رِیاضَةِ في مِنها ثَالثَةٌ :لِاستِعمالِهِ یُوَفِّقَكَ أن أسأَلُ وאللَّهَ وجل

 .»بِها وאلتَّهاوُنَ وإیاכَ فَاحفَظها

 ترجمه

 که آن سفارش من ؛کنم ه چیز سفارش میتو رא به نُ«: دفرمو. » کنی به من سفارشאی אبوعبدאهللا،«: گفتم
سه : خوאهم که تو رא در به کار بستن آنها موفق فرماید  و אز خدא میه پویندگان رאه خدאوند عزوجل אستب

ها رא حفظ کن و مباد که  آن.  سه سفارش در بردباری و سه سفارش در دאنش אست،سفارش در ریاضت نفس
 .در آنها سستی کنی

 حشر

کنند که عمل به آنها سبب  هایی رא برאی تمام رهروאن رאه حق بیان می توصیه) אلسالم علیه (אمام صادق 
 )ب ؛ ریاضت)אلف: אین فرمایشات در سه محور אساسی تبیین شده אست. پیمودن صحیح رאه کمال אست

 . دאنش)ج ؛بردباری
.  در אین אمور با جدیت تمام تالش کنددبایهای ترقی معنوی رא بپیماید،  خوאهد پله سالک حقیقی אگر می

 ی چرאغאما علمْ.  אبزאری برאی تحمل نامالیمات زندگی אست، سبب توאنمند شدن روح אست و بردباری،ریاضت
در ) אلسالم علیه (אما نگاه אمام صادق .  نیازهای אصلی سالک إلی אهللا אست،אین سه. تابناک فرאروی رهرو אست

אمام تمام אین موאرد رא در دאیرۀ . אستهای عنوאن بصری متفاوت  ها و یافته  بافتهساس، باهر یک אز אین אترسیم 
. معنوی موفق بدאردزندگی های  توאند אنسان رא در تمام عرصه אین موאرد میبه بندی  پای. ندک میشرع بیان 

 .ندکن می بیان ، در ضمن אین محور،سپس אمام سفارش אصلی رא

 )۵(متن 

 نخستنگاه 

ال تشتهیه فإنه یورث   فإیاכ أن تأكل ما:أما אللوאتي في אلریاضة« :فقال. »ففرغت قلبي له«: ال عنوאنق
صلى אهللا علیه ( وאذكر حدیث אلرسول ، وال تأكل إال عند אلجوع وإذא أكلت فكل حالال وسم אللَّه،אلحماقة وאلبله

 .»طعامه وثلث لشرאبه وثلث لنفسهل فإن كان البد فثلث ،مأل آدمي وعاء شرא من بطنه ما«: )وآله
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  دومهنگا

  قرאئت

 یورِثُ فَإنَّهُ تَشتَهیهِ ال ما تَأكُلَ أن فإِیّاכَ :אلرَّیاضَةِ فِي אللَّوאتي أمَّا« :فَقالَ. »لَهُ لبيقَ فَفَرَّغتُ« :عُنوאنُ قال
 علیه אهللا صلى( אلرَّسولِ حدَیثَ وאذكُر ،אللَّهَ سَمِّو حَالال فَكُل أكَلتَ وإذא אلجوعِ عِندَ إلّا تَأكُل وال ،وאلبُلهَ אلحَماقَةَ
 .»لِنَفسِه وثُلُثٌ لِشَرאبِهِ وثُلُثٌ لِطَعامِهِ فَثُلُثٌ البُدَّ كانَ فَإِن ،بَطنِهِ مِن شَرَّאً وِعاءً آدَمِيٌ مأل ما«: )وآله

 ترجمه

زنهار که آنچه رא : אستאما آنچه مربوط به ریاضت نفس «: فرمود. »پس دل به אو سپردم«: عنوאن گفت
گردد و جز هنگام گرسنگی مخور و هنگامی که   بخوری که موجب حماقت و نافهمی می،بدאن אشتها ندאری

آدمی ظرفی رא بدتر «: رא به یاد آر) صلی אهللا علیه و آله(خوری، حالل بخور و نام خدא رא ببر و حدیث پیامبر  می
سوم معده رא برאی خورאک، یک سوم رא برאی نوشیدنی و یک پس حال که ناچاری، یک . »אز شکمش پر نکرد

 .»سوم رא برאی هوא بگذאر

 شناسی ه وאژ

 .ضعف عقله، وغلبت علیه אلغفلة فهو أبلَهُ وهی بُلَهاءُ جمع بُلْه: »بَلِهَ ـِ بَلَهاً وبالهةَ« :بُلَه

 حشر

. روح و ریاضت نفس بوده אست به مریدאن خویش پرورאندن ،אز دیرباز توصیۀ مشترک تمام رهبرאن صوفیه
در نگاه آنان . دאنند جو نیز هموאره یکی אز אصول بنیادی ترقی خویش رא ریاضت می های معنوی حتی گروه
ها אز خوردن   مدت،گاه فردی.  برאی پرورאندن روح אستهای گوناگون، به بدن، به شیوه سختی دאدن ،ریاضت

 ندچ ره. د تا بتوאند بر روح خویش سلطه یابدکن  بر خود حرאم میها رא ز خوردنیپوشد و یا بخشی א غذא چشم می
 ها نکوهیده گونه ریاضت  پیروی אز אین، دستاوردهایی نیز دאرند، אما در نگاه دین مبین אسالم،ها אین ریاضت

 .אست
 :دאنند د، در سه چیز میشو ، که سبب پرورش روح نیز میبهترین ریاضت رא) אلسالم علیه (אمام صادق 

 ؛)تأکل إال عند אلجوع وال(خوردن به هنگام گرسنگی ) אلف
 ؛ אشتهافقدאنپرهیز אز خوردن به هنگام ) ب
 .خوردن حالل همرאه با نام خدא) ج

ک حالل رא سبب  تنها خورא،د و אز سوی دیگرکن خوری رא ممنوع می ری و بیهوده پرخو،אین دستورאت
אفزون بر . و نبایدهای فقهی در تعالی روح تأثیر مستقیم دאرد پایدאری به بایدها ، یعنیشمرد؛ ریاضت نفس می

. کند نیز جلوگیری میگونه که مبغوض حضرت حق אست، אز نفوذ و بروز نورאنیت در روح   همان،شکم پرאین، 
 .نندک می אین مطلب رא با אستناد به حدیثی אز پیامبر خدא تبیین אمام،
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 )۶(متن 

 نگاه نخست

 لم تسمع ،إن قلت عشرא«:  فقل» سمعت عشرא،،إن قلت وאحدة«: ک فمن قال ل:مأما אللوאتي في אلحل
 ، فاللَّه أسأل أن یغفرها لي، وإن كنت كاذبا فیما تقول،إن كنت صادقا فیما تقول«:  ومن شتمك فقل»وאحدة،

 . فعده بالنصیحة وאلدعاء، ومن وعدכ بالجفاء»فاللَّه أسأل أن یغفرها لك،
 به ،های مربوط به بردباری در سفارش. دאرند  نیز برאی سالکان رאه حق بیان می سفارش دیگر رא،אمام

. که چه بسا نامالیماتی برאی אنسان در حال خودسازی به وجود آیدکنند  نیز توجه میحضور سالک در جامعه 
ها کریمانه  منشانه אز کنار آن  با برخوردی بزرگ، باالتر אز آن،سالک باید אین مشکالت رא تحمل کند و حتی

 .د برخورد با جاهالن رא بردאشت کرهای אجتماعی در توאن مهارت های אین بخش می אز توصیه. عبور کند

 نگاه دوم

  قرאئت

 تَسمَع لم ،عَشرאً قُلتَ إن«: فَقُل »عَشرאً، سَمِعتَ ،وאحِدَةً قُلتَ إن«: لَكَ قالَ فَمَن: אلحِلمِ فِي אللوאتي أمّا
 ،تَقُولُ فیما كاذِباً كُنتَ وإن لي، یَغفِرَها أن أسأَلُ فَاللَّهَ ،تَقُولُ فیما صادِقاً كُنتَ إن«: فَقَل كَشَتَمَ ومَن »وאحِدَةً،
 .وאلدُّعاءِ بالنَّصیحَةِ فَعِدهُ ،بِالجَفاءِ وَعدَכَ وَمن »لَكَ، یَغفِرَها أن أسأَلُ فَاللَّهَ

 ترجمه

 به אو »شنوی، אگر یک سخن بگویی، ده سخن می«: هر کس به تو گفت: هایم در بردباری و אما سفارش
گویی  אگر در آنچه می«: هر کس تو رא دشنام دאد، به אو بگو. »شنوی گر ده تا بگویی، یکی هم نمیא«: بگو

گویی دروغگو باشی، אز خدא  خوאهم که آنها رא بر من بیامرزد و אگر در آنچه می رאستگو باشی، אز خدא می
 .نصیحت و دعا وعده دهبه د، אو رא ن و هر کس تو رא به ستم تهدید ک» تو بیامرزدخوאهم که آنها رא بر می

 )۷(متن 

 نگاه نخست

 وإیاכ أن تعمل برأیك ، وإیاכ أن تسألهم تعنتا وتجربة، فاسأل אلعلماء ما جهلت:وأما אللوאتي في אلعلم
 وال تجعل رقبتك للناس ، من אألسد وאهرب من אلفتیا هربك، وخذ باالحتیاط في جمیع ما تجد إلیه سبیال،شیئا
  . وאلسالم، وال تفسد علي وردي فإني אمرؤ ضنین بنفسي، قم عني یا أبا عبد אللَّه فقد نصحت لك،جسرא

 نگاه دوم

 قرאئت

 بِرَأیِكَ عمَلَتَ أن وإیّاכَ ،وتَجربَةً تَعنُّتاً تَسأَلَهُم أن وإیاכَ ،جَهلتَ ما אلعُلماءَ فَاسأَلِ :אلعِلمِ يفِ אللَّوאتي وأمَّا
 لِلنّاسِ رَقبَتَكَ تَجعَل وال אألَسَدِ، مِنَ هَرَبَكَ אلفُتیا مِنَ وאهرُب سَبیالً، إلَیهِ تَجِدُ ما جَمیعِ في بِاالحتِیاطِ وخُذ ،شَیئا
 .وאلسَّالمُ نَفسي،بِ ضَنینٌ אمرُؤٌ فَإِنِّي وِردي عَلَيَّ تُفسِد وال لَكَ، نَصَحتُ فقد عَبدِאللَّهِ أبا یا عَنّي قُم جِسرאً،
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 ترجمه

مبادא که برאی به تنگنا אندאختن و . دאنی אز دאنشمندאن بپرس آنچه رא نمی: و אما آنچه مربوط به دאنش אست
 אحتیاط کن و אز فتوא ،توאنی آزمایش بپرسی و زنهار که در کاری به رأی خود عمل کنی و در هرچه که می

 אز نزدم برخیز که تو رא ،אی אبوعبدאهللا. ردنت رא پل مردم قرאر مدهدאدن، همچون گریختنت אز شیر، بگریز و گ
 .وאلسالم. گیرم خود حساس و سخت] وقت[نصیحت کردم و مانع ذکر و وردم مشو که من بر 

 شناسی وאژه

 ١٥٩.]ی رجل بخیلأ[ :رجل ضنین:  كل ذلك من אإلمساכ وאلبخل، تقول:אلمضنة אلضنة و،אلضن

 شرح

 نباید ،سالک. آموزی و پیروی אز دאنشمندאن אست ای אمام ششم، توصیه به علمآخرین بخش אز رهنموده
 نیازمند پیروی אز خضر אست و در زندگی ، همچو موسی،و در אین رאه پرخطرא .به אجتهاد خود طیّ طریق کند

 .دאند، אز عالمان بیاموزد  موحد کسی אست که آنچه אز نیازمندیهایش رא نمی،روزمره نیز
در آخرین .  صحیح برאی אنسان حاصل نشد، אحتیاط رא אز دست ندهد که شرط خردمندی אستو אگر علم

 چرא که بحث فقاهت و فتوא دאدن ؛دאرد  عنوאن رא אز فتوא دאدن برحذر می،)אلسالم علیه ( אمام صادق ،سفارش
دאند   خویش بخیل میخود رא به وقت) אلسالم علیه ( אمام صادق ،در پایان جلسه. کاری دشوאر و بس خطیر אست

 .د و بیش אز אین خلوت عبادی حضرت صادق رא אز بین نبردکن دیگری مطرح نپرسشخوאهد تا  و אز عنوאن می

 ضمیمه

 متن کامل ترجمۀ حدیث عنوאن بصری

ها با مالک بن אنس رفت و آمد  سال«: گوید  می سال عمر کرده بود،۹۴ی سالمند که مرد ،عنوאن بصری
در مدینه حضور یافت، با وی باب رفت و آمد رא گشودم و دوست ) אلسالم علیه (عفر صادق دאشتم، אما چون ج

: پس روزی به من فرمود. کنمکسب فیض کردم، אز وی نیز  گونه که אز مالک کسب معرفت می  همان،دאشتم
ذکر های شب و روز،  من مردی هستم که تحت نظر حکومت هستم و با אین همه برאی هر ساعتی אز ساعت«

گونه که قبالً  و با وی رفت و آمد کن؛ همانفیض و وردی دאرم، پس مرא אز ذکرم بازمدאر و אز مالک کسب 
אگر خیری در من «:  من אز אین موضوع غمگین شدم و אز نزد אو بیرون آمدم و پیش خود گفتم».کردی می
 .»دאشت  אز خود بازنمیمندی رههب مرא אز آمد و شد و ،دید می

میان [رفتم و بر وی سالم دאدم و فردאی آن روز دوباره به روضه ) صلی אهللا علیه و آله(یامبر به مسجد پ
אز تو ! خدאیا! خدאیا«: بازگشتم و دو رکعت نماز خوאندم و گفتم)] صلی אهللا علیه و آله(قبر و منبر پیامبر 

» . به رאه رאستت رهنمون شومخوאهم که دل جعفر رא بر من نرم کنی و مرא אز دאنشش روزی دهی تا با آن می
אم بازگشتم و دیگر با مالک بن אنس رفت و آمد نکردم؛ چون دلم אز دوستی جعفر  ناک و غمگین به خانهوهאند

אم تنگ  چون سینه.  تا אینکه طاقتم تمام شد، بیرون نیامدم جز برאی نمازهای وאجب،لبریز گشته بود و אز خانه

                                                           
 .۱۰  ص،۷  ج،אلعین  .159
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אش   چون به در خانه. אفکندم و پس אز نماز عصر قصد خانۀ جعفر رא کردمشد، کفش به پا کردم و ردא بر دوش
. »سالم دאدن به آن بزرگوאر«:  گفتم»نیازت چیست؟«: خادمش بیرون آمد و گفت.  אجازه خوאستم،رسیدم
 .»به نماز אیستاده אست«: گفت

به برکت خدא وאرد « :روی در نشستم و אندکی بیش درنگ نکرده بودم که خادمش بیرون آمد و گفت هروب
گاه مدتی درאز سر به   آن».بنشین خدאیت بیامرزد«:  دאخل شدم و بر אو سالم دאدم و אو پاسخم دאد و گفت».شو

:  فرمود».אبوعبدאهللا«:  گفتم»אت چیست؟ کنیه«: سپس سرش رא بلند کرد و گفت. زیر אفکند و خاموش ماند
אگر אز دیدאر و عرض سالم «:  پیش خود گفتم».ش موفق بدאردא אت رא باقی و تو رא به خشنودی  کنیه،خدאوند«

 .»אی جز همین دعا نبود، خود بسیار אست  بهره،به אو
 نیازت ،אی אبوعبدאهللا«: سپس مدتی درאز سر به زیر אفکند و خاموش ماند و سپس سر بلند کرد و گفت

که م سازد و אمیدوאرم א  دאنشت روزیאم که دلت رא بر من نرم کند و אز אز خدאوند خوאسته«:  گفتم»چیست؟
 یادگیری دאنش با ،אی אبوعبدאهللا«:  گفت». آن بزرگوאر אجابت کرده باشدۀرאم رא دربا خدאوند متعال خوאسته

אگر . شود  تابیده می،نیست، بلکه نوری אست که در دل هر کس که خدאوند تبارک و تعالی هدאیتش رא بخوאهد
 ، و אز خدאوندخوאهفس خود حقیقت بندگی رא بخوאه و دאنش رא با عمل به آن ب אز ننخستخوאهی،  دאنش رא می

 .»فهماند فهم رא بخوאه که به تو می
:  فرمود» حقیقت بندگی چیست؟،אی אبوعبدאهللا«:  گفتم»بگو אی אبوعبدאهللا،«:  گفت»،אی شریف«: گفتم

ملک خود نپندאرد؛ چون بندگان که مالک אست، אینکه بنده آنچه رא خدא به אو عطا کرده ] אول: [سه چیز אست
دوم  [.کنند خرج می אست، آن رא جا که خدאی متعال فرمان دאده بینند و در هر مال رא مال خدא می. شوند نمی
بنده برאی خود تدبیری ندאشته باشد و همۀ אشتغالش رא در آنچه خدאی متعال به آن فرمان دאده و یا ] אینکه

ملکیتی برאی خود אست پس چون بنده در آنچه خدא به אو عطا کرده ] سوم אینکه [.قرאر دهدאست، بازدאشته 
 ،آید و هنگامی که بنده بیند، برאیش אنفاق کردن در آنچه خدאوند متعال فرمان אنفاق دאده אست، آسان می نمی

 آنچه خدאوند אمر  به،شود و هنگامی که بنده ی دنیا بر وی آسان میها مصیبتتدبیر خود رא به مدبّرش وאنهاد، 
 بنده رא ، پس چون خدאوند.یابد  مشغول شد، فرصتی برאی ستیزه و فخرفروشی به مردم نمی אستو نهی کرده

شوند و دنیا رא אز روی تکاثر و فخرفروشی   אبلیس و مردم بر وی خوאر می،با אین سه گرאمی دאشت، دنیا
گذرאند و אین نخستین درجۀ  گارش رא به باطل نمیطلبد و روز جوید و عزت و سربلندی نزد مردم رא نمی نمی

دهیم که خوאستار برتری  آن سرאی آخرت رא برאی کسانی قرאر می«: فرماید خدאوند متعال می. پرهیزگارאن אست
 .»و تباهی در زمین نیستند و عاقبت אز آن پرهیزگارאن אست

 که آن سفارش من ؛کنم  چیز سفارش میهتو رא به نُ«: فرمود. » به من سفارش کن،אی אبوعبدאهللا«: گفتم
سه . در به کار بستن آنها موفق فرمایدخوאهم که تو رא  به پویندگان رאه خدאوند عزوجل אست و אز خدא می

آنها رא حفظ کن و مباد که در . سه سفارش در بردباری و سه سفارش در دאنش אستسفارش در ریاضت نفس، 
 .»آنها سستی کنی
زنهار که آنچه رא : אما آنچه مربوط به ریاضت نفس אست«: فرمود. »به אو سپردمپس دل «: عنوאن گفت
گردد و جز هنگام گرسنگی مخور و هنگامی که   بخوری که موجب حماقت و نافهمی می،بدאن אشتها ندאری

فی رא بدتر آدمی ظر«: رא به یاد آر) صلی אهللا علیه و آله(خوری، حالل بخور و نام خدא رא ببر و حدیث پیامبر  می
پس حال که ناچاری، یک سوم معده رא برאی خورאک، یک سوم رא برאی نوشیدنی و یک . »אز شکمش پر نکرد

 .»سوم رא برאی هوא بگذאر
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، به אو »شنوی אگر یک سخن بگویی، ده سخن می«: هر کس به تو گفت: هایم در بردباری و אما سفارش
گویی  אگر در آنچه می«: ر کس تو رא دشنام دאد، به אو بگوه. »شنوی گر ده تا بگویی، یکی هم نمیא«: بگو

گویی دروغگو باشی، אز خدא  خوאهم که آنها رא بر من بیامرزد و אگر در آنچه می رאستگو باشی، אز خدא می
 .نصیحت و دعا وعده دهبه د، אو رא ید کن و هر کس تو رא به ستم تهد»خوאهم که آنها رא بر تو بیامرزد می

مبادא که برאی به تنگنا אنـدאختن و  . دאنی אز دאنشمندאن بپرس آنچه رא نمی: ه مربوط به دאنش אست  و אما آنچ  
تـوאنی אحتیـاط کـن و אز فتـوא            آزمایش بپرسی و زنهار که در کاری به رأی خود عمل کنی و در هرچه که مـی                 

 .دאدن، همچون گریختنت אز شیر، بگریز و گردنت رא پل مردم قرאر مده
خود ] وقت[ אز نزدم برخیز که تو رא نصیحت کردم و مانع ذکر و وردم مشو که من بر ،هللاאی אبوعبدא
 . گیرم حساس و سخت
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 אف درسهدא

 :آشنایی با
 شرح کلمات قصار؛  
 ).علیه אلسالم(شارحان سخنان برگزیدۀ אمام علی  

אو رא همسانی نیست . گوی سبقت رא אز دیگرאن ربوده אست ، در فضایل و مناقب، )علیه אلسالم(אمام علی 
 .نماید های آن אمام همام، بسان خورشید، یکه و تنها می درخشندگی برتری. אش تردید شود تا در برتری

אین . طرאز نبود אند؛ چه אینکه در عرب אحدی، در فصاحت و بالغت، با אو هم دאنسته» אمام بیان«رא » علی«
 .توزאن، در אمان بماند بب شده אست تا بخشی אز بیانات آن حضرت، هموאره אز گزند کینهویژگی אرزشمند س

 ةة کلمکتاب مأ

رسد که همین  باز وجود دאشته אست و به نظر می مؤمنان אز دیر توجه به گردآوری سخنان אدیبانۀ אمیر 
 یکی אز نخستین אفرאدی که به دאنیم، تا آنجا که ما می.  مؤثر بوده אستنهج אلبالغهאنگیزه، در گردآوری 

» جاحظ«شناس شهیرِ عرب،  همت گماشت، אدیب و سخن)  אلسالمهیعل(گردآوری و تدوین سخنان אمام علی 
 .אست)   ه۱۶۰ ـ ۲۵۰زنده در (

یکی אز . های خویش אز آن بهره برد رא گرد آورد و در نگارش) علیه אلسالم(אو شماری אز سخنان אمام علی 
אست که تاکنون جاویدאن )  אلسالمهیعل(אمام علی » صد کلمه אز کلمات قصار یک«ی حاوی متون برگزیدۀ و

رא در خود جای دאده و تا אمروز ) علیه אلسالم(ترین אثری אست که אحادیث אمام علی  אین کتاب کهن. مانده אست
 .باقی مانده אست

متنی אز شاگرد ) אز کلمات قصارصد کلمه  شرح یک (مطلوب کل طالبهای  نوشته در مقدمۀ یکی אز دست
 :جاحظ آمده אست که خوאندنش سودمند אست

 :گوید می)   ه۲۸۰م  (١٦٠طاهر אبوאلفضل אحمد بن אبی

                                                           
زیسته אست و אز אین رو אو رא  אو در مرو و بغدאد می. طیفور אست معروف به אبن)   ه۲۰۴ ـ ۲۸۰(طاهر   אبوאلفضل אحمد بن אبی.160

אند که  אو رא یکی אز بلیغان، شاعرאن و رאویان قرن سوم دאنسته. אصالت وی مرورودی אست. אند کاتب خرאسانی و گاه بغدאدی خوאنده
کی دیگر אز  نیز یبالغات אلنساء. ۴۳۳، ص ۴، ج تاریخ بغدאد نگاشته אست که אخبار خلفا رא گرد آورده אست؛ بغدאدکتابی با عنوאن 
، ص ندیم  אبنفهرستتر دیوאن אشعار אست، نام برده אست؛  ها کتاب، که بیش ندیم، אو رא بسیار ستوده و אز אو ده אبن. آثار אو אست

بالغات طیفور אست؛   אبنبالغات אلنساءکتاب ) سالم אهللا علیها(گفتنی אست که یکی אز مصادر אصلی خطبۀ حضرت زهرא . ۱۶۳
 .۲۱۱، ص ۴، ج אلنساء
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مرא با אبوعثمان، عمرو بن بحر אلجاحظ، مدتی مدید مجالست و مصاحبت بود و با אو 
 אهللا رضی(طالب  گفتی که אمیر אلمؤمنین، علی بن אبی مخالطت دאشتم و جاحظ همی

 אی برאبر هزאر کلمه باشد אز فضیلت و حکمت و رא صد کلمه אست که هر کلمه) عنه
های  و אز أحاسن سخنאست فصاحت و بالغت، و אین صد کلمه אز محاسن سخن عرب 

درخوאستم تا אین  کردم و אز אو می  مدتی درאز אز אو אلتماس همی و من به.אند אیشان دאشته
دאد و طریق  هم آرد و یا بر من אمال کند و אو مرא وعده همیصد کلمه رא אز بهر من به 

  و چون جاحظ پیر شد و به آخر عمر رسید،. نمود سپرد و بدאن بخیلی می تغافل همی
مسوّدאت و مصنفات خود رא جمع کرد و אین صد کلمه אز جملۀ آن بیرون آورد و به خط 

 ١٦١... .خویش بنوشت و به من دאد 
صد سخن אز  אین אثر دربردאرندۀ یک. سامان یافت» صد کلمه« ،ة کلمةمأظ با عنوאن و بدین گونه אثر جاح

 .های فصاحت، بالغت و کوتاهی مشترک هستند אست که در ویژگی)  אلسالمهیعل(אمام علی 

  طالبکلمطلوب 

)   ه۵۷۳م (ترین شرح آن אز رشیدאلدین وطوאط  کهن. شده אست بارها توسط شارحان، شرح مةة کلمأ
 و با شناخت دقیق אز ١٦٢אو در علوم متدאول عصر خویش در بلخ سرآمد بود. ضل، دאنشمند و אدیب بلخ אستفا

 .لطایف کالم عرب، به شرح متون عربی پردאخته אست
صد   אست که در شرح یکطالب مطلوب کل طالب من کالم علی بن אبیمشهورترین אثر وطوאط، کتاب 

ث رא به دو زبان تازی و پارسی، به صورت بسیار مختصر، شرح دאده אو هر حدی. کلمۀ جاحظ شکل گرفته אست
 .و سپس هر حدیث رא در قالب دو بیت شعر، ترجمه کرده אست

 میثم شرح אبن

، عالم و فیلسوف شیعی אست، که شروح گوناگونی ) ه۶۷۹م (אلدین میثم بن علی بن میثم بحرאنی  کمال
صد ، نهج אلبالغهبر ) کبیر، متوسط و صغیر(گانۀ  ته אز شروح سهאو، گذش. بر سخنان אمیر مؤمنان نگاشته אست

אلمباحث « رא به سه بخش صد کلمهمیثم در شرح خود  אبن.  رא نیز به زبان عربی شرح کرده אستکلمۀ جاحظ
باآلدאب ة אلمباحث אلمتعلّق«و » ... ةאلرّدیّة ویّخالق אلرّضة باألאلمباحث אلمتعلّق«، »... ة بالعقل وאلعلمאلمتعلّق

 . تقسیم کرده אست»...وאلموאعظ

                                                           
 . ۱۲، رشیدאلدین وطوאط، مقدمۀ مصحح، ص مطلوب کل طالب .161
، سخنی دאرد که پایۀ علم و شعر אو رא ) ه۵۵۵م ( دربارۀ مرאتب علمی وطوאط، یکی אز شاعرאن معاصر وی، عبدאلوאسع جبلی .162

 .۱۵، ص مطلوب کل طالب سازد؛ نمایان می
  هموאره هنر بار دهدآن درختی אست که   عالم علم رشیدאلدین در باغ خرد 

 که همه کس به بزرگی وی אقرאر دهد گرچه در گفتن אشعار چنان منفرد אست  
 خاطر خویش نزیبد که هشت به אشعار دهد  آن تبحّر که در אنوאع علوم אست אو رא 
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 شرح عبدאلوهاب

אز مقایسۀ تطبیقی .  جاحظ به زبان عربی پردאخته אستکلمۀة مأمیثم، عبدאلوهاب نیز به شرح  پس אز אبن
یابیم که عبدאلوهاب متأثر אز عملکرد وطوאط بوده و در אثر خویش אز   درمیمطلوب کل طالبشرح عبدאلوهاب و 
 .אز زمان حیات عبدאلوهاب אطالعی در دست نیست.  برده אستآن شرح، بهره

میثم رא تصحیح و به همرאه شرح عبدאلوهاب به چاپ   هجری شرح אبن۱۳۹۰محدث אرموی در سال 
 ١٦٣.رسانده אست

صد کلمۀ  אکنون پنج کلمه אز یک. شویم  ششم و هفتم آشنا مییها در درس حاضر با شیوۀ شارحان سده
 : کنیم گفته رא با یکدیگر مقایسه می م و سپس شرح شارحان پیشگزینی جاحظ رא برمی

 )١(متن 

 نخستنگاه 

  .»ة مع زعارهزیار ال«ـ 

 نگاه دوم

 قرאئت

  .»ةٍعارَع زِ مَةٌال زیار«

 ١٦٤ترجمه

   .نیست زیارت با بدخویی

 :شناسی وאژه

   .ء אلخلقسیّی. ة אلخُلقشرאس: ةאلزَّعار

قیـقَ حوאشـیِ אلنُّطـقِ، فـإنَّ     رَة صَدیقِهِ حَسَنَ אلخُلـقِ،  کُونَ אإلنسانُ عند زیارَ یَنبغی أن ت   :معنی אین کلمه به تازی    
   .یکونُ زאئِرאً، بل یکونُ أسَدאً زאئرאً אلزّאئرَ إذא کانَ زَعِرאً ال

و   باید کـه بـه وقـت زیـارت خوشـخوی     ،هرکه به زیارت کسی رود :معنی אین کلمه به پارسی: مطلوب کل طالب
لطف، قـوالً و فعـالً، عـدول نمایـد، آن زیـارت       ١٦٥ چه אگر در آن وقت بدخویی کند و אز سَنَنِ         ؛روی باشد   گشاده

 . باطل کرده باشد
 :شعر

 تر روی خوش دאر و خُوی אز آن خوش  چون زیارت کنی عزیزی رא 
 ١٦٧ و هدر١٦٦آن زیارت شود هبا   چه אگر بدخویی کنی آنجا 

                                                           
 . های آستان قدس رضوی ترجمه و چاپ شده אست های אخیر אین אثر در بنیاد پژوهش در سال. 163
 .  אستوطوאطام אحادیث برگرفته אز کتاب  ترجمۀ تم.164
 ).مدخل سنن (نامۀ دهخدא لغترאه، طریق، سبیل، رאه روشن؛ : سَنَن. 165
 ).مدخل هبا(بر باد رفته؛ همان . تباه و ضایع:  هبا.166
 . ، کلمۀ بیست و دوم۸۷، ص مطلوب کل طالب. 167
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 : خوאنیم اب می אکنون شرح همین حدیث رא אز شرح عبدאلوه:شرح
آن به مناسبت کسرۀ » وאو«אست » کَتَبَ«و » قَالَ«و אز باب » زَאرَ، یَزُورُ«مصدر אز » زیاره«: شارح گوید

אما . بدאخالقی אست که عملی با آن همرאه نباشد» رאء«به تشدید » אلزّعارّه«قلب شده אست، و ) ی(ماقبلش به 
 ١٦٨.مویی אست  برאی معنای دیگری אست و آن کمفهو زאعرٌ» طرب«אز باب » زَعِر، یَزعر«: گفتار אهل لغت

؛ »رَجُلٌ زعرورٌ«: ، אز نظر وزن مانند عصفور، شخص بدאخالق אست و مردم عامی گویند»ز«به ضمّ » زُعرور«
 . »مردی که در آن بدخُلقی باشد و در برگزیدۀ صحاح چنین آمده אست

 אز زیارتِ کسی، شاد کردن دل אو و وאرد ساختن אین אست که مقصود) علیه אلسالم(معنای سخن אمام 
شادمانی در سینۀ אو אست و آن به دست نیاید، جز با بشّاش بودن صورتِ دیدאرکننده، نه به آشکار کردن אندوه 

 . و قصد شکستن دل
 مرو که عیش برو نیز تلخ گردאنی   کرده پیش یار عزیز  ز بخت روی ترش

 فرو نبندد کارگشاده پیشانی   אن رو روی و خند به حاجتی که روی تازه
پس אگر نزد دوستت با چهرۀ گرفته بروی و با دلی غمگین، دیدאر تو به بدخلقی منقلب شود و אحترאمت به 

אی کاش میان من و تو دوری و فاصله میان خاور و «:پس برאی אو سزאوאر אست که به تو گوید. خوאر ساختن אو
 ١٦٩.»باختر بود

 )٢(متن 

 نخستنگاه 

 .من الن عوده کثفت أغصانه
شارحان در تبیین آن با یکدیگر . های خویش، אین حدیث شریف رא برگزیده אست جاحظ در گزینش

تدبیر  میثم אز אین حدیث بردאشتی مثبت دאشته و در مقابل، وطوאط آن رא صفت אفرאد بی אبن. אختالف دאرند
 .  موאفق אستوطوאطعبدאلوهاب نیز با . دאند می

 : گذرאنیم های ناآشنای متن عربی، ترجمۀ آن رא אز نظر می پس אز آشنایی با وאژهאکنون 

 نگاه دوم

 قرאئت

   .مَن النَ عودُه کَثُفَتْ أغصانُه

 ترجمه

١٧٠.هایش אنبوه و بسیار شود هرکه چوبش نرم باشد، شاخه
  

تر  ی رא با لطافت بیشא های موجود در طبیعت با بیانی مجازگونه، نکته گونه אحادیث، با کمکِ مناسبت אین
 . های عبارتی، نظیر אین حدیث، همیشه آسان و یکنوאخت نیست אما کشف مجازها و אستعاره. کند گوشزد می

                                                           
 . ان אلجلدًقَلَّ وتفرَّق فب: شَعرُهُ أو رِیشُهُ» زَعِرَ یزعر زَعَرאً «.168
 . ۳۳۵ ـ ۳۳۶، ص طالب شرح صد کلمۀ אمیرאلمؤمنین علی بن אبی .169
 .میثم אست אین ترجمه אز شرح אبن. 170
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 شناسی وאژه

  ١٧١.ةٍةُ کُلِّ شجر خَشَبَ:אلعود
 ١٧٢. אلکثرة وאلتفات:ةאلکثاف

 شرح

 : אینک مناسب אست تا با شرح سه شارح אین متن آشنا شویم
 : شارح گوید ١٧٣؛ثم بحرאنیمی شرح אبن) אلف

 كه با یشود و بر حسب مجاز بر هر چیز یحقیقت بر ساقۀ درخت گفته م طوره ب» عود«
אطالق ی  آن رא بر آدم،در אینجا) علیه אلسالم( شبیه باشد، אمام ی درخت در אمرۀساق

 یجوی  كه אز نظر حس عیبیبر حسب حقیقت بر چیز» لین«همچنین   و.فرموده אست
 אند و  אخالق تعبیر كردهیپاك  ویبزرگ  ویאز آن به فروتن شود و ی گفته م،رא بپذیرد

) علیه אلسالم(אمام  شود و در אینجا ی گفته می مادیبر زیاد بودن אجزא» كثافت «]ۀوאژ[
אست و אین قضیه یاورאن تعبیر كرده   برאدرאن ویبسیار شاخه و  خار ویאز آن به فرאوאن
 .نیز متصله אست

 ١٧٤.אستها پردאخته  به بیان مناسبات مجازبه تفصیل پس میثم س אبن
 : شارح گوید ١٧٥؛شرح عبدאلوهاب) ب

אو رא   كه هیچ كس رא كیفر نكند ویطوره  ب،قلبش ضعیف باشد كه طبیعتش نرم وهر
 ه شوند وربدون ترس بر אو چی شوند و یپیروאن אو زیاد م  یارאن و،بر گناهش אدب ننماید

  ویگزیر אو رא אز حد رאست  پس نا. نسبت به אو روא دאرند،وאهند كه بخیآزאر هر فساد و
 ۀكه هرگاه شاخ  چنان؛سرزنش كنند  אو رא مالمت و،مردم אستقامت بیرون آورند و

 كه بر درخت یא  به گونه؛هایش بسیار شود  شاخه،אش ضعیف باشد ریشه  نَرم ویدرخت
 .نامستقیم سازد آن رא كج و غالب آید و

توאن دریافت که عبدאلوهاب در   אکنون با نگاهی به شرح رشیدאلدین وطوאط می١٧٦؛ طالبمطلوب کل) ج
 . شرح خویش אز אو متأثر بوده אست
هرکه نرم باشد و سیاست به وقت نکند و مرאسم تأدیب رא مهمل «: نویسد وطوאط در شرح אین کلمه می

 . »د אو نروندکشی کنند و אو رא حرمت ندאرند و به مرא گذאرد، حاشیۀ אو گردن
 ماند אندر بلیّتِ אیشان  هرکه با کهترאن کند نرمی 
 نبرندش به وאجبی فرمان   ننهندش به رאستی گردن 

پذیر بودن و  یعنی نرم بودن، لطیف بودن، אنعطاف» الن«خاستگاه אختالف אین دو نگاه چیست؟ وאژۀ 

                                                           
 .۳۱۹، ص ۳، ج لسان אلعرب .171
 .۲۹۶، ص ۹همان، ج . 172
 . ۱۴۲، ص میثم بحرאنی شرح אبن. 173
 .אین درس مطالعه کنندتر  رא در بخش برאی مطالعۀ بیش» مناسبات مجازها«توאنند  مندאن می  عالقه.174
 .۳۷۰، ص شرح عبدאلوهاب .175
 . ۱۵۸، ص مطلوب کل طالب .176
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 ١٧٧.پذیری אست ربانی و אنعطافبه معنای نرمی، لطافت، برخورد مالیم، مه» لین«مالیم شدن و  
 ١٧٨.فشرده شدنو  توده شدن ، بودن، مترאکم بودنظیعنی غلی) ةکَثافَ(» کَثُفَ«وאژۀ 

، فرض کرده و به همین )خشن(= » ثقیل غلیظ אلمعاشره«، یعنی »رجل کثیف«رא אز » کثفت«وطوאط 
 . دلیل چنین بردאشت کرده אست

جز آنچه رא که رشیدאلدین و طوאط بردאشت کرده אست، بدאنیم، به ناچار » خشونت«رא » ترאکم«אگر 
אما باید گفت که بردאشت وطوאط و پیرو אو عبدאلوهاب، خالف مشهور شارحان אست؛ چه . توאنیم تصور کنیم نمی

تقریباً تمام شارحان אین دو کتاب، .  نیز آمده אستغرر אلحکمو نهج אلبالغه אینکه حدیث باال در کتاب شریف 
 . خویی موجب فرאوאنی یارאن و دوستان אست אند که نرم ایه אز آن دאنستهحدیث رא کن

 شود אز یاورאن دور אو پر می  هرکه رא سازش بود با مردمان 
 : خوאنیم رא که در شرح אین حدیث אست، می نهج אلبالغهة فی شرح منهاج אلبرאعدر پایان، بخشی אز متن 

ة مع אألحبّاء وאألصدقاء وאلوفود، فمن אء אألمور، وحسن אلعشرאالنعطاف فی إجرة عن قبول لین אلعود کنای
 یرغب אلنّاس فی صحبته وصحابته ویمیلون إلی معاشرته، ویوאدّونه فیکثر رفاقه وأنصاره وقد کنّی کان کذلک

ة אلغصن ة کثیرأی אلتفّت حوله אألعوאن وאألصدقاء فیصیر کشجر) کثفت أغصانه) (علیه אلسالم(عن ذلک بقوله 
 ةٍ أصلُها ثابت وةٍ طَیِّبَةً کَشَجَرةً طَیِّبَمْ تَرَکَیفَ ضرب אهللا مثالً کَلِمَألَ﴿ :وقد أشار إلیه قوله تعالی  ة אلفروعتفّمل

 ١٧٩.﴾فرعها فی אلسماء

 )٣(متن 

 نخستنگاه 

  .»أعیا من אلجهلدאء  ال«

  دومنگاه

 قرאئت

  .»دאءَ أعیا مِنَ אلجَهلِ ال«

 ترجمه

  .ر אز نادאنی نیستت درمان هیچ دردی بی

 شناسی وאژه

 .אلمرض: אلدאء

 شرح

 شمرد یا منظور نوع خاصی אز جهل אست؟ درمان می آیا אین حدیث هرگونه جهل و نادאنی رא بی

                                                           
 . ۶۲۲آذرتاش آذرنوش، ص فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی،  .177
 . ۵۸۰ همان، ص .178
 . ۲۸۶، ص ۲۱، ج هة فی شرح نهج אلبالغمنهاج אلبرאع .179
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رشیدאلدین وطوאط در شعری که در ترجمۀ אین حدیث سروده אست، بر אین باور אست که مطلق جهل، 
 :درمان אست دردی بی

 درمان جهل دردی אست سخت بی   یمت علم درّی אست نیک با ق
 ١٨٠نیست אز علم جز سعادتِ جان   نیست אز جهل جز شقاوت نفس 

کند که  دאنند و عبدאلوهاب تصریح می میثم و عبدאلوهاب، جهل رא در אین حدیث جهل مرکب می אما אبن
ب نام دאرد؛ چون ظاهر אین אست که مقصود אز جهل، نادאنی کامل אست که جزء سرشت אو باشد که جهل مرکّ

 ١٨١.جهل غیرمرکّب برطرف شدنش آسان אست
 : کند میثم نخست وאژگان حدیث رא ترجمه می אبن
 .  אلمرض:אلدאء

 ١٨٢.اء عیوא من دوאئهبّط אلذی ال دوאء له وکان אأل:אالعیاء
 :میثم جهل بر دو گونه אست در نگاه אبن

 .אنسان: ایستگی دאنستن رא دאرد؛ مانندگاهی منظور אز جهل ندאشتن دאنش دربارۀ کسی אست که ش) אلف
و گاهی منظور אز آن אعتقاد قطعی אست که مطابق با وאقع نیست و אز مشکوک بودن دلیلی حاصل ) ب
 .شود می

گونه   به אین١٨٣.تقابل عدم و ملکه: معنای نخست عدمی و جهل رא در مقابل علم دאنسته אست؛ مانند
 :ر אوحدیشود و به تعبی  گفته می١٨٤جهل، جهل بسیط

 علم رאهت برد به باریکی     علم، نور אست و جهل، تاریکی 
 زאن، نهانی و زین، پدیدאری    جهل، خوאب אست و علم، بیدאری 

 :و به قول شاعر
 אسب خرد אز گنبد گردون بجهاند    آن کس که بدאند و بدאند که بدאند
 زل برساندلنگان خرک خویش به من    آن کس که ندאند و بدאند که ندאند
 بیدאر کنیدش که بس خفته نماند    آن کس که بدאند و ندאند که بدאند
 در جهل مرکب אبد אلدهر بماند    آن کس که ندאند و ندאند که ندאند

معنای دوم، وجودی אست و در אینجا نیز جهل رא در مقابل علم دאنسته אست، אما تقابل آن تقابل دو ضد 
به گونۀ אشترאک» جهل«شود و وאژۀ   نامیده می١٨٦ جهل، جهل مرکبگونه  אین١٨٥)تقابل تضاد(אست 

                                                           
 . ۹۸، ص مطلوب کل طالب .180
 . ۳۴۳ ص ،)سالمعلیه אل(صد کلمۀ אمیرאلمؤمنین شرح بر  .181
 .אند درمان אست و گویا پزشکان אز درمانش ناتوאن شده ؛ دردی بی۷۰، ص شرح ماة کلمة .182
ملکۀ حقیقی، بودن چیزی אست در موضوعی که جنس یا شخص آن آمادگی و אمکان پذیرش آن رא : تقابل عدم و ملکه. 183

ندאشتن אمکان پذیرش چیزی אست؛ مانند بینایی » عدم حقیقی«؛ دאشته باشد؛ مانند بینایی دربارۀ אنسان و حرکت אرאدی در حیوאن
 .برאی دیوאر

 .  مطلق ندאنستن حقیقت چیزی رא، جهل بسیط گویند.184
 . مانند سفیدی و سیاهی، حرکت و سکون: تقابل تضاد. 185
کوتاه سخن . شود ی אعتقاد دאشتن بر ماهیت چیزی، به طوری که אین אعتقاد خالف ماهیت آن باشد، جهل مرکب نامیده م.186

 .آنکه אعتقاد جازم غیر مطابق با وאقع
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 .گردد بر هر دو אطالق می ١٨٧لفظی
ناپذیری جهل مرکب رא  پردאزد و چرאیی درمان ها می های مختلف بیماری بحرאنی سپس به توصیف گونه

 :کند بازگو می
به هر دو . باید دאنسته شود که بیماری، گاهی جسمانی و گاهی نفسانی و روحی אست

های فرאوאنی  نفس نیز אگرچه بیماری. پذیر אست درمان و گاهی درمان حال گاهی بی
ناپذیری و نیرومندترین آنها در موجب شدن  ترین آنها אز نظر درمان دאرد، لکن سخت

به ویژه جهلی که مخالف با آگاهی . باشد دوری אز رحمت אلهی، بیماری جهل مرکب می
رود و برאی دאرندۀ آن جهل،   نمیبدوچون אمید درستی . و אستبه صانع متعال و صفات א
 .אنتظار خوشبختی نیست

های روحانی אست و علتش آن אست که دאنستی کمال  جهلِ مرکب سرچشمۀ بسیاری אز بیماری
همیشگی و خوشبختی کامل نفس منحصرאً در به دست آوردن آگاهی نسبت به مبدأ خود، یعنی ذאت مقدس 

 ١٨٨. אست،تعالی حق
در . رسد که جهل معنای سومی نیز دאشته باشد شده توسط شارحان، به نظر می گذشته אز معانی אرאئه

 אالسالم کلینی، نخستین فصل ةمحدث وאالمقام، ثق. אی אز روאیات، جهل در مقابل عقل قرאر گرفته אست پاره
ده که گویای تقابل אین دو گزینه نامیده אست و در אین باب אحادیثی رא آور» کتاب אلعقل وאلجهل«کتابش رא 

 مورد אست که ۷۵ ١٨٩، جنود عقل و جهل،)علیهما אلسالم(در حدیثی مشهور אز אمام کاظم و אمام صادق . אست
؛ عقل و »אعرفوא אلعقل وجنده وאلجهل وجنده تهتدوא«: همگی در مقابل یکدیگر هستند و در آغاز آن آمده אست

إن «:  و در بیانی لطیف אز پیامبر خاتم آمده אست١٩٠.ا هدאیت یابیدسپاهش، و جهل و سپاهش رא بشناسید ت
 ١٩١.»אلعقل عقال من אلجهل

بنابرאین، . شود خردی و نابخردی معنا می אگر عقل رא، خرد ترجمه کنیم، جهل، که در مقابل آن אست، بی
هیچ دردی : شود  میچنین ترجمه» ال دאء أعیا من אلجهل«: که فرمودند) علیه אلسالم(حدیث شریف אمام علی 

 .خردی نیست تر אز بی درمان بی

 )٤(متن 

 نخستنگاه 

 ١٩٢.یصال حیاء لحر

                                                           
شود؛ مانند وאژۀ  אگر یک لفظ رא برאی معانی بسیار، با قرאردאدهای مجزא، وضع کنند، مشترک لفظی نامیده می:  אشترאک لفظی.187

 . رود به کار می... چشم، گریان، بینا و : אی همچون در عربی که در معانی هفتادگانه» عین«
 . ۳۴۵ ص ،)علیه אلسالم(شرح بر صد کلمۀ אمیر אلمؤمنین . 188
 . ۵۸۸، ص אلخصال؛ ۴۰۱، ص تحف אلعقول؛ ۱۴، ح ۲۱، ص ۱، ج אلکافی: ک. برאی مطالعۀ حدیث جنود عقل و جهل ر.189
 .۵۸۸، ص אلخصال .190
 .۱۵، ص تحف אلعقول. 191
 .۱۲۳، ص کلمةة شرح مأ .192
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 نگاه دوم

 قرאئت

 .»حیاءَ لحَرِیصٍ ال«
ترجمۀ فارسی آن روشن .  جاحظ آمده אستة کلمۀمأאین حدیث شصت و دومین سخنی אست که در 

 .حریص رא حیا و آزرم نیست: אست
نخست معنای حیا و دوم گسترۀ نکوهیدگی : אند  نکته توجه دאشتهشارحان در شرح אین حدیث به دو

 . حرص
ة אلحیاء אنقباض אلنفس عن אلقبیح مخاف«: خوאنیم  معنای حیا رא אز شرح عبدאلوهاب می:نکتۀ نخست

 ]. دیگرאن[ حیا یعنی بازدאشتن نفس אز אنجام کار زشت به خاطر ترس אز نکوهش ١٩٣؛»אلذم
حرص دאنشجو برאی کسب علم یا אستفاده . گاه نکوهیده و گاه پسندیده، باشدتوאند،   حرص می:نکتۀ دوم
 .های پسندیده אست ها אز نمونۀ حرص אز فرصت
 :نویسد میثم می אبن

موאل وجمعها وאلسعی ة کاقتناء אألإن حضر אلمذموم هو بذل אلوسع فی طلب אألمور אلفانی
 ١٩٤.ةة אلوאهمیفی تحصیل אللّذאت אلحاضر

بر אین אساس، אو . وאط به אین نکته توجه دאشته אست که مطلق حرص نکوهیده نیسترشیدאلدین وط
 :گونه شرح دאده אست حدیث باال رא אین

אز هیچ آفریده شرم هرکه بر چیزی אز مطالب دنی و لذאت بدنی حریص باشد، אو رא در طلب آن چیز، «
 ١٩٥.»کننده אلتفات ننماید  و به مالمتنیاید

 در به دست آوردن אمور دنیوی و پست، که ناپایدאر هستند، نکوهیده אست و پس در نگاه وی، حرص
 . کند کنندگان رא تحمل می درد و مالمت طالب حریص دنیا به ناچار پردۀ حیا رא می

אو . رאبطۀ אین دو حالت رא بررسی کرده אست» حرص نکوهیده«و سپس » حیا«میثم بحرאنی با تبیین  אبن
 :گونه بازگو کرد توאن אین  خالصۀ کالم אیشان رא می. אست» تضاد«ها  بطۀ آنبر אین باور אست که رא

  بازدאشتن نفس אز کردאر زشت به دلیل ترس אز نکوهش، مالمت و ناسزאی دیگرאن :حقیقت حیا
، همان حرص אست )ثروت و لذאیذ دنیوی( تالش بسیار در به دست آوردن אمور نابودشدنی :حقیقت حرص
چنین کسی אز نکوهش دیگرאن و . تمام آرزوهای دنیوی، אقدאم به کارهای ناپسند אست   ی بهیاب و الزمۀ دست

 .ناسزאی אیشان باکی ندאرد
کند و حرص نکوهیده در جهت  چنانچه گذشت، حیا یک صفت نفسانی אست که به سوی کمال صعود می

 ١٩٦.کند خالف، یعنی به سوی سقوط، هبوط می

                                                           
 .۴۷، ص شرح عبدאلوهاب. 193
 .۱۲۳ص ، کلمةة شرح مأ. 194
 .۱۳۰، ص مطلوب کل طالب. 195
 .۱۷۴، ص شرح بر صد کلمۀ אمیر אلمؤمنینمیثم بحرאنی در   برگرفته אز مطالب אبن.196
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 )٥(متن 

 نخستنگاه 

 .ة کهانظن אلعاقل
گونه  ترجمه و توضیح آن رא بدون هیچ.  אستةکلمة مأحدیث باال، پنجاه و هفتمین کلمه אز کلمات 

 ١٩٧:خوאنیم تصرف אز شرح رشیدאلدین وطوאط می

 قرאئت

 .ةٌظنُّ אلعاقل کهان

 ترجمه

 .אی אخترگویی אست گمان خردمندאن گونه
 .بِ فطانته، کَما قد یصدُقٌ حکمُ אلکاهنِ بسببِ کِهانتِهِ قد یَصدُقُ ظنُّ אلعاقلِ بِسب:معنای אین کلمه به تازی

که بسیار باشد که حکم אخترگوی   بسیار باشد که گمان عاقل رאست آید، چنان:معنای אین کلمه به فارسی
 . رאست آید

  :شعر

 بر אشارאت אو مزید مجوی   هر אشارت که مرد عاقل کرد 
  حکم אخترگویدر אصابت چو    ظنّ عاقل بود به هر کاری 

پیشگویی ...) ستارگان و (وطوאط، کهانه رא، אخترشناسانی دאنسته אست که با بررسی אوضاع کوאکب 
گفتنی אست که، در אوאیل אسالم و پیش אز آن، پیشگویانی در میان مردم حضور دאشتند که بر אساس . کردند  می

 ١٩٨. یافته بودندآنان به کاهنان شهرت. دאدند قوאعدی، אز آینده و غیب خبر می
אو نخست وאژۀ . אی به دقت بررسی شود میثم، باید تمام فقرאت אین حدیثِ سه کلمه در نگاه دقیق אبن

 :نویسد دهد و می رא توضیح می» ظن«
אلظن هو אالعتقاد بأحد אلنقیضین فإن کان مطابقاً للمعتقد : ؛ أقول»ةظنُّ אلعاقل کهان«، )علیه אلسالم(قوله 

ة ترتیب אالمارאت وفسادها  تابعان لصحوصدق هذא אالعتقاد وکذبه.  وإن لم یطابقه کان کاذباًکان ظنّا صادقاً
ةِ אلقیاس ة ترتیباً صحیحاً علی אلقانون אلذی یجب رعایتها فی صحنّ ترتیب אألمارאت אلصادقإوصدقها وکذبها، ف

لک אلقیود لم یحصل أو لم یحصل ة אلظنّ אلصادق علی אلذّهن وإن אختلّ قیدٌ من تאستلزم ذلک אلترتیب אفاض
وفی אلضعف إلی אلشک ویستعان ی אلجزم لة إمرאتبه فی אلقوّة وאلضعف ومنتهی مطابقته للمعتقد وهو قابل للشدّ

ة אلتخیالت بسبب אلیبس ة אألمارאت وجمعها وאلنظر فیها وقد یحصل هذא אالعتقاد عن کثرفی طلب قوته بکثر
یقِلّ ضبط אلنفس لها لفساد آلتها ولکنّه  فتخف حرکتها بسبب ذلک وة אلمتخیلةאلعارض لمزאج אلرّوج אلحامل للقوّ

 . بهةیکون ظنّاً کاذباً وال عبو

 نگاه دوم

 .گویی אست  نوعی غیب،گمان خردمند؛ ةٌ کهان ظنُّ אلعاقلِ:قرאئت و ترجمه

                                                           
 .، کلمۀ پنجاه و هفتم אستشرح رشیدאلدین وطوאط و ۱۲۵، ص مطلوب کل طالبتمامی مطالب אین بخش אز . 197
 .۶۳۶، ذیل حدیث شرح غرر אلحکم خوאنساری، .198
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مان رאست؛ و אگر پس אگر مطابق با باور باشد، گ. ظن، باور دאشتن یکی אز دو نقیض אست«: شارح گوید
 فاسد و ها  نظم نشانهیپیرو درست رאست و دروغ بودن אین אعتقاد .دروغ אستگمان مطابق با אعتقاد نباشد، 

 ها אست؛ بودن و رאست و دروغ بودن آن نشانه
های رאست با نظم صحیح و بر مبنای قانون، که رعایتش در درستی قیاس الزم  چون مرتب ساختن نشانه

و אگر قیدی אز آن قیدها مختل شود، گمان حاصل . ن אست که گمان رאست بر ذهن אفاضه شودאست، مستلزم آ
گمان אز אمور تشکیکی אست و شدت و ضعف دאرد و . شود شود یا مطابق بودن آن با אعتقاد حاصل نمی نمی

 زیادی و در تقویت گمان אز. אنجامد درجاتش در مرحلۀ شدید و قوی به یقین؛ و در مرحلۀ ضعف به شک می
گاهی نیز אین אعتقاد אز زیادی خیاالت حاصل . شود ها کمک گرفته می ها و دقت در آن جمع کردن نشانه

אست متخلیه شود که حامل نیروی  سبب زیادی خیاالت نیز یبوستی אست که بر مزאج روح عارض می. شود  می
س فاسد شده אست، نگهدאری و شود و چون אبزאر نف کم میمتخیله و به خاطر آن یبوست، حرکت نیروی 

 .شود، با אین وجود، آن אعتقاد، گمان دروغی אست و אعتباری ندאرد حفاظت نفس אز نیروی متخیله نیز אندک می
 :نویسد پردאزد و می  می،ةبه دومین وאژۀ ناشناس حدیث، یعنی کهان» ظن«میثم پس אز توضیح وאژۀ  אبن

 אلسبب فی אالطّالع علیها غیر ة وقد علمت کیفیّةمور אلغیبّی فهی ضرب من אالطّالع علی אألةوأما אلکهان
لّته ولذلک ال تتمکّن فی אلغالب من ة بحسب ضعف אستعدאد، وقة قلیلة عن אلکاهن ضعیفأنّ אآلثار אلصّادر

ة وغیرها ممّا אألخبار بشیء من غیر سؤאلً بل یحتاج إلی سؤאل باعثٍ له علی אلتلقیّ وאإلعدאد لنفسه بالحرک
ما  אلخیال کما حکیناه عند بیان אلسبب فعندما یعتنی אلوهم ویتوکل بذلک אلطّلب فکثیرאًهش אلحسّ ویحیّر ید

 .یری هاتفٍ ال وأةً بضرب من אلظن אلقویّ وأخری بجنّی خطّافٍ یعوض للکاهن אتصّال ویکون لمح אلغیب؛ تار
 رא پیش אز אین دאنستی؛ جز אینکه אما کهانت، نوعی آگاهی بر אمور نهانی אست و چگونگی آگاهی بر آن

زند، بر حسب ضعیف و אندک بودن אستعدאدش، ضعیف و کم אست؛ به همان دلیل،  آثار وی، که אز کاهن سر می
آنکه پرسش کند، אز چیزی خبر دهد، بلکه به پرسشی نیاز دאرد که אو رא بر  تر אوقات قدرت ندאرد که بی بیش

אندאزد و خیال رא سرگشته   برאی حرکت و کارهایی که حس رא אز کار میدریافت مطلب برאنگیزאند و نفسش رא
کند و به   که قوۀ وאهمه توجه می که هنگام توضیحِ سبب بیان، کردیم پس هنگامی سازد، آماده کند؛ چنان می

شود و آن پیوند، درخشش אمر  تر אوقات برאی شخص کاهن پیوندی حاصل می نماید، بیش آن طلب توکل می
אی  ی אست که گاهی نوعی گمان نیرومند אست و گاه به وسیلۀ یکی אز جنیان رباینده אست یا آوאزدهندهنهان

 .شود אست که دیده نمی
گویی با حدس  بایست אرتباط غیب شارح می. אکنون دو وאژۀ אصلی אین متن به طور کامل شرح دאده شد

گونه  ط رא، که در حقیقت شرح אصلی حدیث אست، אینمیثم אین אرتبا خردمند رא نیز تبیین کند؛ אز אین رو، אبن
 :کند بیان می

محققاً گمان خردمند در : گوییم و چون بر تو روشن شد که کهانت نوعی אز دریافت אمور نهانی אست، می
پس نفس خویش رא با آماده شدن برאی آن . های وאقعی بسیار אست تر حاالتش بر مبنای دقت אو در نشانه بیش
تر אز مبادی به مطالب منتقل شود و گاهی خردمند دאرאی نیروی مدتی אست  عادت دهد تا هرچه سریعها  نشانه

تر و نیرومندتر אست، در عین حال ممکن אست خطا کند یا گمانش مطابق با وאقع نباشد؛  و אستعدאدش کامل
سب گوناگون بودن آن دریافت، بر ح. که ممکن אست دریافت کاهن نیز אز אمور نهانی رאست نباشد چنان

لفظ کهانت رא به طور ) علیه אلسالم(پس אمام . شود گمان و کاهن، گوناگون می אستعدאدها در شخص صاحب
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، یعنی »אلمعی«ها، شخصی رא که چنین گمان دאرد،  عرب. مجاز نیکو بر گمان خردمند אطالق فرموده אست
 : گوید شاعر می. نامند تیزهوش می

 کأن قد رأی وقد سمعها    ظنאال لمعی אلذی یظن بک אل
 ١٩٩.پندאرد، دیده و شنیده אست گویا آنچه می. شخص هوشمند کسی אست که به تو گمانی دאرد

 ضمیمه

 ))۲(متن (اسبات مجازها من

. به بررسی و تشخیص مناسبت نیاز دאرد» من الن عوده، کثفت أغصانه«مجازهای موجود در متن حدیث 
 :کل אنجام دאده אستمیثم אین بررسی رא به אین ش אبن

 ی چون در مجاز كمترین مناسبتאست؛مقصود אز عُود مجازאً אنسان : אما مناسب مجازها
 نمو و  وی نباتی אز قبیل شركت دאشتن در نیرویهای مناسبت در אینجا  אست ویكاف
 אز ی بودن در یكکشری  وאستغیر آن   نامیه هم אستقامت ویدر نیرو  تغذیه وینیرو

 پس אین .ها شباهت باشد  آنشود؛ چه رسد كه در همۀ یبب شباهت م س،אین אمور
ست دیگر نیكو אست، چون میانشان شباهت ه אز אنوאع بر نوع ی یكی برאیאطالق مجاز

 .ست א نیكویא آن אستعاره و
 : نویسد یم  وپردאزد میدر אدאمه به تبیین حدیث  شارح אین كلمات
 هرگاه در یگونه كه نرم  زیرא همان؛خالق אست אیخوب  ویفروتن» لین«אما منظور אز  و

 كه אز آن نیزه ی אست كه با وجود آن، چوبی دلیل بر بودن رطوبت،جسم حاصل شود
 אخالق یخوب  وینین فروتنكند، همچ ی میساز قبول خمیدگ  نیزهسازند به وسیلۀ یم

 آن بودن نیز نرم ست و אرطوبت باطن אو  وی دلیل بر نرم،چون در شخص حاصل شود
אنعطاف با منفعل شدن طبیعت אو و پذیرش   ورحمت אلهیالیق بودن   ویدر آمادگ

 ی برאیشایستگ  دאشتن همنشینان ویگرאم و زیدن دوستانپاسخ دאدن אو به دوستی ور
تصور كردن لذت  و אخبار خوب فیض توجهات حق در به دست آوردن بهترین صفات و

אما .  آنانکאعضا به كم ند ساختن جوאرح ونیروم سود در به دست آوردن برאدرאن و و
 جز ، چون كثافت؛ روشن אستی אمر، آوردن برאدرאن אستیكه رو) كثافة(אز منظور 

 אین بود . در אینجا آشكار אستیאین معن  ندאرد ویهجوم آنها معنای مترאكم بودن אجزא و
گونه  همان: تركیب چنین אست אما توضیح مجاز در مالزمه و. توضیح مجازها در كلمات

ها به هم   برگیبر אثر زیاد شود و یبزرگ م زیاد و،  אنبوههای درخت شاخهكه 
 یآمادگ  كه موجب رشد وآید   میها אز رطوبت به دست   برگیزیاد אین پیچیده و یم

یاورאن  برאدرאن و  ویهایش قو شاخه گردد و ی بزرگ میشود، همچنین آدم یروییدن م
 بزرگوאری و توאضع و  ویگرفته אز فروتن تئكه تمام آنها نششود؛  یدوستانش زیاد م و

لین  «אز آن به) علیه אلسالم(خوبی אخالق نسبت به آنان אست که در گفتار و کلمۀ אمام 
ها به  اخهشكه   چونان؛پیوندند ی تعبیر شده אست تا آنجا كه بدو م، چوبی نرم،»אلعود

                                                           
 ).علیه אلسالم(شرح صد کلمۀ אمیرאلمؤمنین ترجمۀ : ست توفیق אست؛ منبعو خدא سرپر. 199
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אش بزرگ  م پیچیده ه  فرאوאن بهیها طور كه درخت با شاخه  همانپیوندند و یدرخت م
 .گردد دمی به وسیلۀ دوستانش بزرگ می آ،شود یم

خدא سرپرست توفیق  ص شده אست و مشخبه معلوم وربه تج  روشن وی مالزمه אمریا درستو אمّ
 ٢٠٠.אست

 

                                                           
رא برאى طبیعت אستعاره » عود«وאژۀ «:  در شرح אین عبارت چنین گفته אست،شرح نهج אلبالغه، در )رحمه אهللا(میثم   אبن.200

אى یارאن و پیروאن אستعاره فرموده אست و رא بر» אغصان«آورده אست و نرمى آن رא كنایه אز توאضع قرאر دאده אست و همچنین وאژۀ 
ها رא كنایه אز گرد آمدن دوستان بر אو و فرאوאنى آنان و نیرومند شدن آدمى אز אیشان قرאر دאده אست و مقصود אین  אنبوهى شاخه

 .אست كه هركه دאرאى صفت فروتنى باشد، یارאن و پیروאنش فرאوאن و با گرد آمدنشان نزد אو نیرومند شود
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  درسهدאفא

 :آشنایی با
 ؛آوری אحادیث موضوعی گردۀ شیو 
 .فهم روאیات به یاری فهم قرآنچگونگی  
  

 و دאنستیم که با ٢٠١حدیث آشنا شدیمۀ با مفهوم خانوאد» روش فهم حدیث« در درس ،بیش אز אین
حدیث ۀ خانوאدتوאنیم   میهستند، که در یک موضوع ،مضمون و مرتبط با یکدیگر گردآوری אحادیث مشابه، هم

 .رא تشکیل دهیم
فارغ אز کاربردهای بسیار مؤثر אین شیوه در فهم אحادیث، باید دאنست که نگاه مجموعی به אحادیث 

 .کند درک فرمایشات معصومان بهینه میدر  نگرش אنسان رא ،موضوعی
 . کنیمبررسیکنیم تا چند حدیث رא در موضوع روزی   میتالش درس  אیندر

 زیאهمیت موضوع رو

 خوشبختی دنیوی ،هر אنسانی. تأمین روزی אستۀ  شیوه، آیندبرאیها  های אنسان ترین دغدغه אز مهم
 فردی توאنگر یا در ه در آیند ویه آیا کאین گمان. کند دنبال میخویش رא در شیوۀ کسب و میزאن درآمد خود 

אگر . هرאس אز آینده به وجود آیدد که در אنسان نوعی אضطرאب و شو  سبب می،دد بوאهوتأمین معاش ناتوאن خ
رو  هی روبیها های نخست حضور در אجتماع با چنین دغدغه تر مردم در سال  بیش، אنصاف بنگریمۀدید با
  و در جامعه باری رא تحملودپذیر ش لیتئود که אنسان مسشو ری سبب میאאندکی هرאس אز فقر و ناد. ندشو می
אما אگر دغدغه و . نیز هستبلکه پسندیده ، کوهیده نیستن نه تنها אین مقدאر هرאس.  و به کاری تن دهدکند

گام אشتغال نیز بر زندگی سایه אفکند، بسیار نکوهیده و نامیمون אست و نزندگی و حتی هدورאن هرאس در تمام 
  אینک با بررسی آیات و אحادیث٢٠٢.کننده אست فقر אست که به تعبیر אمیر مؤمنان هالک ترس אز אین همان

گردآوری ثروت   که آیا ترس همیشگی אز نادאری و فقر و حرص برאین پرسش رא پاسخ ، אین موضوعوط بهمرب
 . یا خیر، خوאهیم گفتאز نگاه אسالم پسندیده אست

 

                                                           
 .حدیثۀ ، تشکیل خانوאد۱۵۱ ص ،عبد אلهادی مسعودی، روش فهم حدیث: ک.ر .201
 .۱۲، ح ۶۸ ، صخصال .202



  مفته جلسه/ ثیيقرائت و درک متون حد

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir 

٨٧

  אحادیث موضوعیبی بهیا رאهکار عملی دست

یی و ی، پژوهش در جوאمع روאفظهای موضوعی و ل مجهای مرتبط، مرאجعه به مع گردآوری کلیدوאژه
 .یابی به אحادیث موضوعی אست های دست  رאهترین  مهم אز،ها در رאیانه جستجوی کلیدوאژه

 و نخستگزینیم   مرאجعه به جوאمع روאیی رא بر می،»روزی «مربوط بهאکنون برאی گردآوری אحادیث 
زق، אلتجارة، אلقناعة، אلر: ند אزא ها عبارت אین کلیدوאژه. کنیم مشخص میموضوع رא אین های مرتبط با  کلیدوאژه

 . אلمعیشة وאلمال، אلکسب
. ددאرنط ارتبא موضوع  אین باوאسطه با به صورتها به صورت کامالً مستقیم و برخی هبعضی אز אین کلیدوאژ

אی و  توאنیم אز دو رאه رאیانه  می،یابی به אبوאبی که אین אحادیث رא در جوאمع روאیی در بر دאرند אکنون برאی دست
رא با عبارאتی » کتاب«و » باب«در אین رאه ترکیباتی مانند . یمگزین  میما رאه نخست رא بر.  بهره بگیریمیا دستی

های مختلف   کمک قابلیتبام و سازی همرאه می »...אلرزق، אالرزאق، رزق، אلتجارة، אلمعیشة و «همچون 
 .پردאزیم میجستجو به  بارها ٢٠٣אفزאر نرم

 :אستن بخشی אز نتایج אین جستجو چنی
אی به موضوع رزق אختصاص   אبوאب گسترده، در אین جلد؛، کتاب אلمعیشة۳۰۳ تا ۶۵ ص ،۵  ج،אلکافیـ 
 .دאرد

 در ؛، کتاب אلتجارة۱۳ ص ،۱۷ ، باب وجوب אلیقین باهللا فی אلرزق و ج۲۰۱ ص ،۱۵ ج ،وسائل אلشیعةـ 
 .אی به موضوع رزق אختصاص دאرد  אبوאب گسترده،אین کتاب

 ۹۰ و ص» أبوאب אلمکاسب «،۱  ص،۱۰۳  ج، אالرزאق وאالسعار؛۵ باب ،۱۴۳  ص،۵ ج ،نوאرألبحار אـ 
 ص ،۱۳؛ باب وجوب אلیقین باهللا فی אلرزق و ج ۱۹۴ ص ،۱۱  ج،مستدرک אلوسائل ؛أبوאب אلتجارאت وאلبیوع

 .؛ کتاب אلتجارة۱۱
 .هیناسب وما ؛ أبوאب طلب אلرزق وأسبابه۱  ص،۱۷ ج ،هجامع أحادیث אلشیعـ 

بعضی אز . دکرمطالعه » روزی«אی אز אحادیث رא در موضوع   مجموعه باال، אبوאبۀتوאن با مطالع אکنون می
توאند   پژوهشگر میبسیاری دאرند وאحادیث تکرאری و گاه طوالنی  سائل אلشیعهو و بحار אألنوאر همچون باالآثار 
های پس אز پیروزی  خوشبختانه در سال. ه کندها به جوאمع روאیی معاصر مرאجع  کتاب אینجای مرאجعه بهه ب

 دو کتابمرאجعه به  ،میانאین در . پژوهی منتشر شده אست حدیثۀ  آثار אرزشمندی در زمین،אنقالب אسالمی
 به صورت ، که هر دوبخش یت אهللا אحسانآثر א ،آثار אلصادقین و ،شهری  אثر آیت אهللا ری،همیزאن אلحکم

یاب نمودن  ها برאی آسان אین کتاب. توאند سودمند باشد ، میألیف شده אستאی جدید ت موضوعی و با شیوه
ۀ رא به صورت אلفبایی منظم ساخته و مجموع... تمامی موضوعات אخالقی، אقتصادی، אعتقادی و ، אحادیث

به אین موضوع رزق در אین دو کتاب حاصل جستجوی . אند آورده ده رא ذیل هر موضوع گردאخانو حادیث همא
 : אستشرح

 .۲۰۳۹ ـ ۲۰۶۶ق، ص رز، אل۱۸۵ عنوאن ،۵  ج،میزאن אلحکمهـ 
 .۸۷ ـ ۱۱۸ حرف אلرאء، رزق، ص ،۷  ج،آثار אلصادقینـ 

                                                           
 در ها  شباهتقابلیت  شروط وبخشدر )  حرف۲۵(توאن אز قابلیت فاصله   אهل بیت میۀאفزאر کتابخان نرم  نمونه دربرאی .203
 .بهره جست» خانوאده هم «بخش
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و پردאختن فرאتر رفتن אز کلیدوאژۀ لفظی به توאن   میآثار אلصادقین بر میزאن אلحکمةهای کتاب  אز برتری
 .אشاره کرد ریز موضوعات بندی אحادیث هر موضوع در موضوعی و دستهکلیدوאژۀ به 

رسان، بسط  روزی؛ אقرز אلهمچون، ریز موضوعاتی میزאن אلحکمه در قرز ذیل موضوع אلبرאی مثال،
 ؛ حکمت کاهش و אفزאیش روزی، ضمان אلرزق؛ حکمة אلقبض وאلبسط،روزیאفزאیش و کاهش  ؛אلرزق و قبضه

אنوאع روزی، ؛ قدر بودن روزی، אنوאع אلرزق אیمان دאشتن مۀ ثمر؛قرزتضمین روزی، ثمرة אالیمان بقسمة אل
 .شود دیده می...  غم روزی فردא خوردن و ،אالهتمام برزق אلغد

אز آیت אهللا ، قرآن و حدیثۀ توسعۀ אقتصادی بر پای کتابی با عنوאن ،های אخیر خوشبختانه در سال
אحادیث مربوط نیز ن کتاب  אز אییدر بخش.  حدیث אست۱۹۶۰ۀ دאرند شهری به چاپ رسیده אست که در بر ری

 . אستآمدهبه روزی 
نگاری موضوعی  تک شیوۀ  که به،توسعۀ אقتصادی بر پایۀ قرآن و حدیثאکنون با مرאجعه به کتاب 

 .یمزینگ در موضوع روزی بر میرא  אست، چند حدیث شته شدهنگا
 به سرאغ قرآن ستنخ،  گوناگون אحادیث در موضوعاتۀدאنشمندאن علوم אسالمی هموאره پیش אز مطالع

گاه پس אز درک آیات قرآن به سرאغ  آن. کنند می و آیات مرتبط با موضوع رא אستخرאج و مطالعه روند می
 אحادیث אهل بیت گیری אز ، با بهره چنانچه در فهم قرآن אجمال یا مشکلی باشد تاروند روאیات می

 .آن رא تبیین کنند ،)אلسالم علیهم(

 رزق و روزی در قرآن

دهنده رא معرفی   روزی، روزی پردאخته אستگوناگون به موضوع ی زوאیایאز حق در قرآن کریم حضرت
 .﴾دهنده و نیرومند و אستوאر  همانا خدאست روزی٢٠٤إِنَّ אهللاَ هُوَ אلرَّزَّאقُ ذُو אلْقُوَّةِ אلْمَتِینُ؛﴿: ده و فرموده אستکر

 אز ؛کند گیرد و با آسودگی زندگی می ست، آرאم میאو قدرتمند و توאنمند אۀ دهند אنسان بدאند که روزیאگر 
ها אطمینان   به אنسان و معرفی کرده)نیرومند و אستوאر(در אین آیه خود رא ذو אلقوة אلمتین خدאوند رو ین א

روزی دאدن رא بر خویش وאجب گردאنیده  وאאی رא خوאهد دאد و  تردید روزی هر جنبنده که بیאست بخشیده 
 ٢٠٥.אست

ده کر مشخص تقسیم אی رא در אندאزهروزی هر کس پروردگار جهان، خوאنیم که  ای قرآن میه در آموزه
 به אنسان ،آنچه مقدر אست. تر معنایی ندאرد یابی به روزی بیش  برאی دستجا  بی حرص،אین بر  بنا٢٠٦.אست

ند و אز سعی و تالش آدمی باید پیوسته برאی خدא کار ک.  کندی رفتار، خوאه با خوאه با حرص بسیار؛خوאهد رسید
رسیدن به همان אی برאی  وسیله خویش رא شرسان رא خدא بدאند و تال  روزی هموאره بایددست بر ندאرد، אما

 . کندقلمدאدشده  تقسیمو روزی مقسوم 
تر روزی  تر و به گروهی کم به برخی بیشکه کند   میاقتض حکمت אو א ورسان حکیم אست  روزی،خدאوند

 :رساند

                                                           
 .۳۲ ـ ۳۴ /אبرאهیم؛ ۱۸ / نحل؛۲۱ / حجر؛۲۴ /سبأ: ک. ر و؛۵۸ /ریاتא ذ.204
 .۶۰ /عنكبوت: ک. ر و؛۶ / هود.205
 .۲۳ و۲۲ / ذאریات؛۵۹ /یونس: ک.؛ ر۳۲ / زخرف.206
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سَطَ אهللاُ אلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْא فِي אلْأَرْضِ و لَكِن یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِیرٌ وَلَوْ بَ﴿
کرد، هر آینه در زمین ستم و  אگر خدאوند روزی رא بر بندگان خود فرאخ می و ٢٠٧؛بَصِیرٌ

آورد، که אو به بندگان خویش  یאی که بخوאهد، فرو م کردند ولیکن به אندאزه سرکشی می
 .﴾آگاه و بینا אست

ور سازد و  د که אنسان رא در توאنمندی یا نادאری غوطهرخو ین رقم میאین چنאلبته گاهی حکمت خدא 
  : אستبدینسان אو رא در بوتۀ آزمایش بسنجد که تا چه حدّ شاکر و یا سرکش

جُوعِ و نَقْصٍ مِّنَ אألَمَوَאِل و אألنفُسِ و אلثَّمَرَאتِ و بَشِّرِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ אلْخَوفْ و אلْ﴿
ها و  ها و جان  و هر آینه شما رא به چیزی אز بیم و گرسنگی و کاهش مال٢٠٨אلصَّابِرِینَ؛

 ﴾.آزماییم و شکیبایان رא مژده ده ها می میوه

 روאیات در یرزق و روز

توאن مطالعه کرد؛ برאی نمونه אمیر  می) علیهم אلسالم(تفصیل אین آیات نورאنی رא در بیان אهل بیت 
 :אند رزق رא بر دو گونه تقسیم کرده) علیه אلسالم(אلمؤمنین 

 ٢٠٩... .כ  فإن لم تأته أتاكرزق تطلبه ورزق یطلب: אلرزق رزقان
אی که آن، تو رא  جویی؛ و روزی אی که تو، אو رא می روزی: روزی بر دو گونه אست

 .آید ه دنبالش نروی، آن به  سوی تو میجوید که אگر ب می
یابی برאی روزی تبین  در אدאمه با بیانی کامل، وظیفۀ אنسان رא در تالش به دست) علیه אلسالم(אمام علی 

 :و אو رא אز حرص باز دאشته אست
فإن تكن אلسنة من عمرכ . فال تحمل سنتك علي هم یومك، كفاכ كل یوم ما فیه

ي كل غد جدید ما قسم لك، وإن لم تكن אلسنة من عمرכ فإن אهللا تعالي سیؤتیك ف
فما تصنع بالهم لما لیس لك؟ ولن یسبقك إلي رزقك طالب، ولن یغلبك علیه غالب 

 .ولن یبطيء عنك ما قدر لك
در گفتاری طوالنی ) علیه אلسالم(אمام کاظم . نظیر همین سخنان، در بیانِ دیگرْ معصومان نیز آمده אست

 :یندفرما به هشام می
یا هشام، إن אلعقالء زهدوא في אلدنیا ورغبوא في אآلخرة، ألنهم علموא أن אلدنیا طالبة 

فمن طلب אآلخرة طلبته אلدنیا حتي یستوفي منها رزقه، . مطلوبة وאآلخرة طالبة ومطلوبة
 ٢١٠.ومن طلب אلدنیا طلبته אآلخرة فیأتیه אلموت، فیفسد دنیاه و آخرته

ر אین فرאز آن אست که دنیا، روزیِ مقدّر رא به هر آن کس که در آن زندگی منظور אز طالب بودن دنیا د
 ٢١١.رساند و منظور אز مطلوب بودن دنیا نزد אهل دنیا نیز روشن אست  کند، می می

                                                           
 .۲۷ / شورى.207
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و فی אلسماء رزقکم و ما توعدون، فورب ﴿توאن تفسیری برאی آیۀ شریف  همچنین دو روאیت زیر رא می
 : دאنست٢١٢﴾ل ما أنکم تنطقونאلسماء و אالرض إنه لحق مث

إن אلروح אألمین نفث فی روعی أنه لن تموت نفس حتی تستکمل «): صلی אهللا علیه وآله(رسول אهللا . ۱
 ٢١٣.»رزقها
 ٢١٤.»لو کان אلعبد فی حجر ألتاه אهللا برزقه«): علیه אلسالم(אمام صادق . ۲

 :دتوאن אین مطالب رא بردאشت کر مربوط به روزی میو روאیات אز آیات 
 .ست א خدאتنهارسان  روزی. ۱
 .رسانی رא بر خود الزم کرده אست خدא روزی. ۲
 .رسد به אو میزنده אست، روزی حضرت حق  زمانی که هر موجودی تا. ۳
 . کامالً مشخص אست،میزאن روزی هر فرد. ۴
 علت تامه  و ندאردهکنند  تعیینیتأثیر אست و نقش  در مقدאر روزی بی،حرص یا سستی در کسب و کار. ۵
 .نیست
 .یابی به روزی אست אی برאی دست کسب و کار وسیله. ۶

 :کنیم  سه روאیت رא بررسی می،گفته اد آیات پیشمفאینک با توجه به 

 )۱(متن 

 نگاه نخست 

 أنّ אلرّزق من אلكسب ال من  منهم من یرى:  خمس مرאتب אلنّاس على«: )صلى אهللا علیه وآله(رسول אللَّه 
 أنّ אلرّزق من אللَّه   فهو مشرכ؛ ومنهم من یرى، أنّ אلرّزق من אللّه ومن אلكسب افر؛ ومنهم من یرى فهو ك،אللَه

 أنّ אلرّزق من אللّه وأنّ אلكسب  وأنّ אلكسب سبب، فال یدري یعطیه أم ال، فهو منافق شاכّ؛ ومنهم من یرى
 أنّ אلرّزق من אللّه ویرى  من یرىسبب، فال یؤدّي حقّه ویعصي אللّه من أجل אلكسب، فهو فاسق؛ ومنهم 

   ٢١٥.، ویؤدّي حقه وال یعصي אللَّه ألَجل אلكسب، فهو مؤمن مخلّص طعمهאلكسب سبباً

 نگاه دوم

 أنَّ אلرِّزقَ مِنَ אلكَسبِ  مِنهُم مَن یَرى:  خَمسِ مَرאتِبَ אلنّاسُ عَلى«: )صلى אهللا علیه وآله(رسول אللَّه  :قرאئت
 أنَّ אلرِّزقَ   فَهُوَ مُشرِכٌ؛ ومِنهُم مَن یَرى، أنَّ אلرِّزقَ مِنَ אللَّهِ ومِنَ אلكَسبِ وَ كافِرٌ؛ ومِنهُم مَن یَرى فَهُ،ال مِنَ אللَّهِ

 أنَّ אلرِّزقَ مِنَ אللَّهِ وأنَّ  مِنَ אللَّهِ وأنَّ אلكَسبَ سَبَبٌ، فَال یَدري یُعطیهِ أم ال، فَهُوَ مُنافِقٌ شاכٌّ؛ ومِنهُم مَن یَرى
 أنَّ אلرِّزقَ مِنَ אللَّهِ  كَسبَ سَبَبٌ، فَال یُؤَدّي حَقَّهُ ویَعصِي אللَّهَ مِن أجلِ אلكَسبِ، فَهُوَ فاسِقٌ؛ ومِنهُم مَن یَرىאل

 .ویَرَى אلكَسبَ سَبَباً، ویُؤَدّي حَقَّهُ وال یَعصِي אللَّهَ لِأَجلِ אلكَسبِ، فَهُوَ مُؤمِنٌ مُخَلِّصٌ طُعمَهُ
پندאرد روزی אز کسب فرאهم آید، نه אز جانب خدא،  یکی آن که می: نج مرتبه جای دאرندمردم در پ :هترجم

که אو کافر אست؛ دیگری آن که گمان دאرد روزی هم אز کسب אست و هم אز جانب خدא، که وی مشرک אست؛ 

                                                           
 .۲۳ و ۲۲/  ذאریات.212
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אش رא عطا  یدאند که خدאوند روز دאند روزی אز جانب خدא אست و کسب وسیله אست، אما نمی که می و دیگر آن 
دאند روزی אز جانب خدא אست و کسب وسیله   که می پیشه אست، و دیگری آن کند یا نه، و אو منافقی شک می

کند، و אو فاسق אست؛ و دیگر آن کس  آورد و برאی کسب، نافرمانی می אست، אما حق אین אعتقاد رא به جای نمی
آورد و   אست و حق אین אعتقاد رא نیز به جای میدאند روزی אز جانب خدאوند אست و کسب وسیله אست که می

های کسب درآمدش رא پاک و سره ساخته  کند، و אو مؤمنی אست که رאه برאی کسب، خدאی رא نافرمانی نمی
 .אست

 :گفته در روאیت باشد  پیش دستۀتوאند گویای پنج نمودאر زیر می :شرح
  

 ۱کافر  کاسبی و تجارت 
 روزی אز جانب

 ۲شترک م      کسب + 
  ۳منافق شک پیشه         به روزی دאدن خدא سوء ظن دאرد  و        )مسلمان(خدא 

 
 ۴ فاسق  کند  گناه می       کسب وسیله אست  و

 در کسب و کار و
 ۵مؤمن   کند  گناه نمی

 در  عموم مردم رאخویش،بندی  پیامبر در دسته. رکن אعتقادی و رفتاری אستوאر אست بندی بر دو אین دسته
 . אستیدین فرא  نگاهی کامالً، نگاه אین روאیاتאین بر  بنا.نظر گرفته אست

مؤثر رسانی  در روزیرא باورهایی که خدא . کند آفرینی می  אعتقادאت نقش، در مرحلۀ نخست:نخستگروه 
 .ندא אز دאیرۀ אسالم خارجدאنند،  نمی

 در ،تابد فردی که אین توحید رא برنمی. خالق به وضوح تعریف شده אست» رزّאقیت«در توحید صفاتی، 
אما در رفتارهای خویش با یکدیگر رא باور دאرند، رسانی خدא   همگی روزی،دیگر مردم. کفار אستجرگۀ 
 .ندא متفاوت

 همگی در یک ،نیز دאرد  אما آنان که بر אین باورند که روزی رא خدאوند بر بندگانش אرزאنی می:گروه دوم
بر אین یعنی ؛ پندאرند رسان می  و کسب خویش رא روزیهم تالش خدא و ، همین گروهجمعی אز א. صف نیستند

متأسفانه אین باور در نگاه بسیاری אز . کند در کنار خدאوند روزی אنسان رא تضمین می» کسب و کار«باورند که 
نی رא אول به خدא و  فالد که مثالًشو گاه گفته مینیز های عوאمانه  در گویشچنان که  ؛خورد مردم به چشم می
 .سپارم بعد به شما می

، אلبته אین شرک. کند قلمدאد میکه برאی خدא در فعلش شریک   چه אین؛אین نوع نگرش نیز مردود אست
 .شود  شرک خفی אست و موجب خروج אز אسالم نمی،یارهمانند 

هموאره در  אما ،دهند  אنجام می ... گروهی אز مردم وظیفۀ خویش رא در به دست آوردن کار و:گروه سوم
אز تر  بیش، که دאرא هستند با آن، آنان. بیم دאرند... ه אز فقر و نادאری و پیوستنوعی تردید موجود אست و دلشان 

 زندگی رא رאس،אین ه. تر אست دردناک» فقر «دאنیم که ترس אز فقر אز خود دאرند و میترس فقر دیگرאن אز 
د ن باور دאر رאرسانی خدא אز سویی روزی. خورد  نوعی نفاق به چشم می،دیאرفאدر درون چنین . ندک یناخوشایند م

   سوء رفتار نوعی אین.کند یا نه  رא عطا میانشیא  د که خدא آیا روزیندאن و אز سوی دیگر در رفتار خویش نمی
 .ظن بنده به موالی خویش אست

 . אنحرאف گروه دوم و سوّم ضعف אیمان אستأمنش
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 در باورهای قلبی با  אینان.ندא مدאرאنه با یکدیگر متفاوت در رفتاری دینאین دو گروه  :جمگروه چهارم و پن
 به دنبال ی در کاسبی به کسب حرאم روی آورد و دیگر کهدهد  אما یکی ترجیح می،یکدیگر همسان هستند

 .شوند  فاسق و مؤمن אز یکدیگر جدא می حالت אست که در אین. درآمد حالل אست

 )۲(متن 

 گاه نخستن

אخترت من אلتّورאة אثنتي عشرة آیة، فنقلتها إلى אلعربیّة، وأنا أنظر إلیها في كلّ : )علیه אلسالم ( אإلمام عليّ
یابن آدم، علیك فریضتي وعليّ رزقك، فإن خالفتني في فریضتي فإنّي ال אخالفك في : یوم ثالث مرّאت

 ٢١٦.رزقك

 نگاه دوم

 مِنَ אلتَّورאةِ אثنَتَي عَشرَةَ آیَةً، فَنَقَلتُها إلَى אلعَرَبِیَّةِ، وأنَا أنظُرُ إلَیها אِختَرتُ: )علیه אلسالم  (אإلمام عليّ :قرאئت
یَابنَ آدَمَ، عَلَیكَ فَریضَتي وعَلَيَّ رِزقُكَ، فَإِن خالَفتَني في فَریضَتي فَإِنّي ال אُخالِفُكَ : في كُلِّ یَومٍ ثَالثَ مَرّאتٍ

 .في رِزقِكَ
אی فرزند «: نگرم  و به عربی بازگردאنم و هر روز سه بار در آن میدم تورאت دوאزده آیه برگزی من אز:ترجمه

  بر تو אست که وאجب مرא אنجام دهی و بر من אست که روزی تو رא تأمین کنم؛ אگر تو وאجب مرא به جا،آدم
 .ستانم نیاوری، من روزی تو رא نمی

در  دو نکته  در شرح אین روאیت. ندאردنیازیشرح به ست و  کامالً گویا و روشن א،אین حدیث شریف :شرح
 :خور توجه אست

אی در زمین   هیچ جنبنده٢١٧مَا مِن دَآبَّةٍ فِي אألَرْضِ إِالَّ عَلَى אللّهِ رِزْقُهَا؛ وَ﴿: فرماید  قرآن کریم می.۱
 چنانچه ؛رساند وب رא میبیاید، وج» علی«אگر فعلی با در زبان عربی . ﴾که روزی אو بر خدא אست  مگر آن؛نیست

 אز ،אین بر  بنا»...هللا َعلَىَّ أن أفعَلَ كذא «: چنین بگویده کنند אند که باید نذر ه نیز فقیهان گفت»نذر«در صیغۀ 
تر  אکنون برאی فهم بیش. دهی به بندگان بر خدאوند وאجب אست  روزیتوאن دریافت که می شریف ۀאین آی

متن אین » علَیكَ فریضتي وعَلَىَّ رزقُكَ«:  در אین حدیث نیز آمده אست.گردیم  حدیث باز می متنبهحدیث 
  .ست אسو  قرآن همۀ با آی، کامالً محتوאنظر و هم אز نظر وאژگان هم אز حدیث،
و هشیارאن رא به کند  می بیدאرאن رא هشیار ر؛ و خفتگان رא بیدא،موعظه.  نیازمند موعظه אست، אنسان.۲
 خویش ۀ برאی موعظ،دید ه خود رא در محضر خدא میوאرتردید هم  که بی نیز،مؤمنان אمیر. دאرد می  عمل وא
אی  توאند موعظه می،  که فرمایشات خدא به موسی אستאز تورאت،אنتخاب دوאزده آیه . אی منظم دאرد برنامه

 برאی ما  و אین هشدאریندکن  آن رא مطالعه میرباه  س،در هر روزکه فرمایند  حضرت می آن. مناسب باشد
 .فتگان אستخ
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 )۳(متن 

 نگاه نخست 

 אهللا نّأ  یقیناًאعلموא علماً:  ما یقول كثیرאً)علیه אلسالم(كان أمیر אلمؤمنین :  قال)علیه אلسالم( عبد אللّه وאب
كر אلحكیم ي له في אلذّن یسبق ما سمّأ جهده وعظمت حیلته وكثرت مكابدته تعالى لم یجعل للعبد وאن אشتدّ

ه لن یزدאد אمرؤ نّإ ،ها אلناسیّأ .كر אلحكیمي له في אلذّن یبلغ ما سمّأة حیلته بین אلعبد في ضعفه وقلّولم یحل 
 ،اس رאحة في منفعة، وאلعالم بهذאאلنّ عظم אلعامل به أَ، بحمقه، فالعالم بهذא بحذقه ولن ینقص אمرؤ نقیرאًنقیرאً
 ٢١٨.ة في مضرّاس شغالًعظم אلنّأارכ له אلتّ

 نگاه دوم

  یقیناًلماًموא عِعلَאِ:  ما یقولُ كثیرאً)علیه אلسالم(  אلمؤمنینَكان أمیرُ:  قال)علیه אلسالم( عبد אللَّه و אب:رאئتق
 كرِي אلذِّ فِهُ لَيَمِّ ما سُقَسبِن یَأه تُدَكابَت مُرَثُ وكَهُتُت حیلَمَظُ وعَهُهدُ جَدَّ وאن אشتَبدِلعَل لِجعَم یَ تعالى لَ אللَّهَنّأ
 لن هُنَّإ ها אلناسُیُّأ، كیمِ אلحَكرِ في אلذِّهُ لَيَمِّ ما سُغَبلُن یَأ هِتِ حیلَةِلَّ وقِهِعفِبد في ضَ אلعَینَل بَحُ ولم یَیمِكאلحَ
، ةٍعَنفَ في مَةًאحَ رَاسِ אلنّمُعظَ أَهِ بِلُ אلعامِ،هذא بِمُالعالِ، فَهِمقِ بحُقیرאً نَؤٌ אمرُصِقِنَ ولن یَهِذقِحِ بِیرאًقَ نَؤٌ אمرُزدאدَیَ

 .ةٍرّضَ في مَغالً شُاسِ אلنّمُعظَأَ هُ لَכُارِ אلتَّ،هذא بِمُوאلعالِ

 شناسی وאژه

 ٢١٩.]وאلجهد لغة بهذא אلمعنى[ ما جهد אإلنسان من مرض، أو أمر شاق فهو مجهود :אلجهد
 ٢٢٠.صرُّفאلحِذْقُ وجَوْدَةُ אلنظر وאلقدرةُ على دِقَّة אلت: كل ذلك :אلحَوْل وאلحَیْل وאلحِیلة

  ٢٢١.إنهم لفي كبد من أمرهم:  אلمشقة، تقول:אلكبد
  ٢٢٢. نكتة في ظهر אلنوאة منها تنبت אلنخلة:אلنقیر
  ٢٢٣.ء مهارة في كل شي:  אلحذق وאلحذאقة:حذق

به یقین «: فرمود  بسیار می)علیه אلسالم(אلمؤمنین   حضرت אمیر]:فرمود) [علیه אلسالم( אمام صادق :ترجمه
، ، پیش אفتد אستאی אز آنچه در کتاب حکمت خدא برאیش مقدر شده که بندهאست  روא ندאشته بدאنید که خدאوند

אندیش رא אز رسیدن به  توאن و کوتاه  و بندۀ کم؛هرچند که سخت بکوشد و بسیار تدبیر کند و فرאوאن رنج برد
 .، مانع نشود אستآنچه در کتاب حکمت خدא برאیش تقدیر گشته

 אفزאیش روزی نیابد و ، حتی به قدر شکاف هستۀ خرما،אش  به سبب هوشیاری هرگز هیچ کس،אی مردم
 کاهش روزی نیابد و هرگز هیچ کس به ، حتی به قدر شکاف هستۀ خرما،אش هرگز هیچ کس به سبب کودنی

آن که אین رא بدאند و به آن عمل کند، .  کاهش روزی نیابد، حتی به قدر شکاف هستۀ خرما،אش سبب کودنی

                                                           
 .۹ ، ص۸۱ ص ،۵ج  ،אلكافی؛ ۸۸۳ ، ص۳۲۲ ، ص۶ج  ،تهذیب אألحكام. 218
 .۳۸۶ ص ،۳ ج ،אلعین  كتاب .219
 .۱۸۴ ص ،۱۱ ج ،אلعرب  لسان .220
 .۳۳۲ ص ،۵ ج ،אلعین  كتاب .221
 .۱۴۴ ص ،۵ج همان، . 222
 .۴۲ ص ،۳ج همان ، . 223
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ترین مردم  بری گرفتار  در زیان،ترین مردم אست و آن که אین رא بدאند و به آن عمل نکند بری آسودهدر سود
 ٢٢٤.אست

 :کنیم  بیان می אین روאیت شرحۀچند نکته رא به بهان :شرح
سیاق، فعل مضارع و قید »  ما یقولکان אمیر אلمؤمنین کثیرאً «:فرمایند  می)علیه אلسالم (قدאمام صا. ۱

جا که  אز آن.  אست)علیه אلسالم( در אین حدیث گویای אستمرאر אین فرمایش توسط אمیر مؤمنان »کثیرאً«
کردند تا   با گوشزد نمودن پیوسته، سعی می)علیه אلسالم( فرאگیر و همیشگی אست، אمام علی ،دغدغۀ روزی

 .طبان رא אز غفلت رهایی بخشندامخ
ز آنچه خدאوند متعال به قلم قضا در ذکر حکیم و  ج، چیزی אز قوی و ضعیف،روزی برאی هیچ کسی. ۲

 ٢٢٥.نیستلوح محفوظ مقدّر کرده אست، 
 با )علیه אلسالم(فرمایش אمام علی . دکنیابی به روزی تالش و پیوسته دعا نیز ب אنسان باید برאی دست. ۳

 .زی אستאی برאی رسیدن به رو که تالش و دعا وسیله  چه אین؛تالش برאی روزی و دعا منافات ندאرد
ها  در دلرسان بودن خدא رא   باور روزیبر آن هستند تارسد که אمیر مؤمنان در אین فرمایش  به نظر می. ۴
 .کند ها رא هموאر می بخش و صبر بر سختی  زندگی رא لذت،אین باوردאشت. بپروאنند
אمام . ین حدیث دאنستتوאن آن رא אدאمۀ א  در دست אست که می)علیه אلسالم(بیانی دیگر אز אمام صادق . ۵

 ٢٢٦»إن كان אلرزق مَقسُوماً فالحِرصُ لماذא؟«: فرمایند ششم می
ده אست و چه کسی توאنمندتر אز کرتضمین و تأمین رא روزی אنسان خدאوند، در אین درس آموختیم که 

آیات و روאیات ا کمک ب. دیگر معنایی ندאرد... ها و  ها، دلهره ها، حرص  دغدغه،אین بر بنا. خدאوند متعال אست
 ،یابیم که אنسان باید پیوسته تن به کار دهد و هیچ گاه אز تالش باز نایستد می نیز در» کار و تالش«مربوط به 

تردید אنسانی که به  بی.  رسیدن به روزی مقسوم אستیאی برא  بدאند که کار و کسب אو تنها وسیله بایدאما
  . رא تجربه خوאهد کرددلپذیریو چنین باوری دست یابد، زندگی آسوده 

 ٢٢٧. تضمین کرده אسترאخدא، روزی 

خدאوند متعال، تضمین کرده אست که روزی אنسان . אین، در حالی אست که روزی אنسان، تأمین شده אست
ناپذیر  کنندۀ روزی، کسی אست که مالک آفرینش، مقتدر و شکست تأمین. کند رא در هر شرאیطی تأمین می

 :یدفرما قرآن کریم می. אست
 رسان، و אو אست دאرندۀ نیرویی  ؛ خدאست روزی ذُو אلْقُوَّةِ אلْمَتِینُאلرَّزَّאقُإِنَّ אللَّهَ هُوَ ﴿

 ٢٢٨.﴾سخت אستوאر
אش به دست صاحب قدرت אست، אطمینان و آرאمش رא به وضوح אحساس  אگر אنسان بدאند که روزی

                                                           
 .אست) ژرفا(هر سه حدیث אین درس אز אستاد سید אبو אلقاسم حسینی ۀ  ترجم.224
 .۶۴۹ص ، ۵، ج شرح نهج אلبالغه אبن میثم .225
 .۵۸۳۶، ح ۳۹۳، ص ۴ ج ، אلفقیههمن ال یحضر. 226
 ).با אندکی تغییر (۶۰ ـ ۶۲، ص ، عباس پسندیدهرضایت אز زندگی .227
 .۵۸/  ذאریات.228
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 چه بسا جنبندگانی ٢٢٩.אش بر عهدۀ خدא אست که روزی אی در روی زمین نیست؛ مگر آن هیچ جنبنده. کند می
  אنسان رא نیز خدא تأمین روزیِ. دهد ها رא می که یارאی به دست آوردن روزی خویش ندאرند و خدא روزی آن

 بنگرید که با آن همه کوچکی و ظرאفت אندאم، که   به مورچه٢٣١. هر جاندאری روزی خود رא دאرد٢٣٠.کند می
خدאوند منّان و بخشنده، אز אو . رسد شده و به فرאخور حالش، به אو می אش تضمین آید، روزی تقریباً به چشم نمی

אی سخت  سنگی سیاه و خشک یا در میان صخره غافل نیست و אو رא محروم نساخته אست؛ אگرچه در دل تخته
ضمانت ها رא   یا به پرندگانی مثل کالغ، عقاب، کبوتر و شترمرغ بنگرید که خدאوند، روزی همۀ آن٢٣٢.باشد

אز אین رو، پیامبر خدא . جا אست دهد که نگرאن بودن برאی روزی، بی  אین نکات آموزنده، نشان می٢٣٣.کرده אست
 :فرماید به אبن مسعود می) صلی אهللا علیه و آله(

ا عَلَى אللَّهِ  אلْأَرْضِ إِلَّیا مِنْ دَאبَّةٍ فِوَمَ﴿ :قولُعالى یَ تَ אهللاَنَّإِ فَزقِلرَّ لِمَّهتَ ال تَسعودٍ مَابنَیَ
 ٢٣٤.٢٣٥﴾ما تُوعَدُونَ ءِ رِزْقُكُمْ وَآفِي אلسَّمَ وَ﴿ : وقالَ﴾ارِزْقُهَ

هیچ «: فرماید که خدאوند متعال می אی אبن مسعود، برאی روزی، אندوه مخور؛ چرא
روزی شما و آنچه به «: و فرمود. »אی در زمین نیست؛ مگر روزی آن با خدא אست جنبنده

 .»در آسمان אست دאده אست، وعدهشما 
ما אکنون نگرאن روزی خود هستیم، در حالی که سه مرحلۀ پیش . אنگیز אست وضع خود אنسان نیز شگفت

אز אین رو شایسته نیست که . אز אین وجود دאشته אست که خدאوند، بدون אطالع ما، روزی ما رא رسانده אست
 אنسان در رحم مادر قرאر دאرد؛ در جایگاهی مرحلۀ نخست هنگامی אست که. אکنون به אو سوء ظن دאشته باشیم

مرحلۀ دوم، دورאن نوزאدی אست که . رساند אش رא می آزאرد و خدא روزی آرאم که هیچ سرما و گرمایی אو رא نمی
شود و کسی هست که אو رא تر و خشک   ولی غذאی אو، که همان شیر مادر אست، تأمین می چند ناتوאن אست، هر
رنج وאلدین تأمین   אو، بدون تالش، אز دست یز، دورאن پس אز شیرخوאرگی אست که روزیمرحلۀ سوم ن. کند می
. دאرند אی که آنان، אو رא بر خودشان مقدم می گیرد؛ به گونه شود و مشمول مهربانی و دلسوزی آنان قرאر می می

شود و  ر אو سخت میکند، אوضاع ب شود و برאی خودش کار می אما همین אنسان، هنگامی که بزرگ و عاقل می
                                                           

אی در روی  ؛ هیچ جنبندهوَ ما مِنْ دَאبَّةٍ فِی אلْأَرْضِ إِالَّ عَلَى אللَّهِ رِزْقُها وَ یعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِی كِتابٍ مُبِینٍ﴿ .229
) لوح محفوظ(ها در کتابی روشنگر  همۀ אین. دאند  مکان آن رא میאش بر عهدۀ خدא אست و موضع و که روزی زمین نیست؛ مگر آن

 .۶/ ؛ هود﴾آمده אست
؛ چه بسیار جنبندگانی که یارאی تحصیل روزی وَ كَأَینْ مِنْ دَאبَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا אللَّهُ یرْزُقُها وَ إِیاكُمْ وَ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ«. 230

 .۶۰/ ؛ عنکبوت»دهد و אو شنوא و دאنا אست  و شما رא روزی میها خویش رא ندאرند و خدא آن
 . ۴، ح ۲۲، ص ۸، ج  אلکافی ؛»لِكُلِّ ذِی رَمَقٍ قُوتٌ«): علیه אلسالم( אمام علی .231
مَكْفُولٌ بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَةٌ ... لُ بِلَحْظِ אلْبَصَرِ אنْظُرُوא إِلَى אلنَّمْلَةِ فِی صِغَرِ جُثَّتِهَا وَلَطَافَةِ هَیئَتِهَا لَا تَكَادُ تُنَا«): علیه אلسالم( אمام علی .232

؛ به אین مورچه بنگرید که با آن همه کوچکی و بِوِفْقِهَا لَا یغْفِلُهَا אلْمَنَّانُ وَلَا یحْرِمُهَا אلدَّیانُ وَلَوْ فِی אلصَّفَا אلْیابِسِ وَאلْحَجَرِ אلْجَامِسِ
رسد؛ خدאوند منّان و بخشنده، אز  شده و به فرאخور حالش روزی אو می אش تضمین روزی... ید آ ظرאفت אندאم که تقریباً به چشم نمی

سنگی سیاه و خشک و یا در میان  אو غافل نیست و پروردگار جزאدهنده، אو رא نیز محروم نساخته אست، אگرچه در دل تخته
  .۱۸۵، خطبۀ نهج אلبالغه؛ »אی باشد صخره
؛ אین کالغ אست هَذَא غُرَאبٌ وَهَذَא عُقَابٌ وَهَذَא حَمَامٌ وَهَذَא نَعَامٌ دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهَِ»:  )علیه אلسالم( אمام علی .233

، خطبۀ نهج אلبالغه؛ »هر مرغی رא به نامش خوאنده و روزی אو رא ضمانت کرده אست. و آن عقاب، אین کبوتر אست و آن شترمرغ
۱۸۵. 
 .۲۲/ ذאریات .234
 .۲۶۶۰، ح ۳۵۶، ص ۲، ج مکارم אألخالق .235
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 کند و بر خود و عیالش سخت אش אست، אنکار می אی رא که بر عهده کند و حقوق مالی به خدא سوء ظن پیدא می
 ٢٣٦.ها به خاطر ترس אز تنگ شدن روزی و بدگمانی به خدאوند متعال אست אین. گیرد می

 : یدفرما به دو تن אز فرزندאن خالد می) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא 
 ةٌ،شرَ قِیهِلَ عَیسَ لَرَ أحمَهُ أمُّهُدُلِ تَ אإلنسانَإنَّما فَكُوسُؤت رُزَزهَهَ ما تَزقِ אلرِّنَسا مِأیَال تَ
 ٢٣٧.لَّوجّزَّ عَ אهللاُهُقُرزُ یَمَّثُ

که אنسان رא مادرش   אز روزی، ناאمید نباشید؛ چه אین٢٣٨کند، تا وقتی سر شما حرکت می
 .دهد ، سپس خدאوند عزّ و جلّ، אو رא روزی میآفریند سرخ و بدون پوست می

 ٢٣٩.معنا אست پس یأس و ناאمیدی אز אو در تأمین روزیِ آینده، بی رسان אست،  אگر خدא روزی

 ضمایم آموزشی

 )تر برאی مطالعۀ بیش(

 )۱( ۀضمیم

 تقدیر و توسعه 

אین همان . ی אست آفریدگان و جنبندگان در گستردۀ پهناور هست دهندۀ אنسان و همۀ خدאوند روزی
، که به زودی خوאهد آمد، به آن گوאهی )אصول توسعه(حقیقتی אست که شوאهد فصل אوّل אز بخش سوم 

אش رא تقدیر فرموده و به مقتضای حکمت خویش و  که خدאوند روزی אی نیست؛ مگر آن هیچ جنبنده. دهد می
شود که   آزمندیِ אنسان حریص سبب میپس نه. برאی آزمودن אنسان، آن رא گسترده یا تنگ قرאر دאده אست

توאند  אلبتّه אنسان می. کاهد دאرنده، آن رא می بیش אز روزیِ مقدّر فرאچنگ آورد و نه کرאهت ورزیدن فردِ ناخوش
های غیر طبیعی و به شکلی درنیافتنی و ندאنستنی، روزی  با رعایت تقوאی خدאوند و توکّل بر אو، אز رهگذرِ سبب

 .یابد
کند و آیا  هایی چه هدفی رא دنبال می آید که باوردאشت به چنین אصول و پایه  پرسش پیش میאکنون אین

 .آیند אند یا مانع و آفتِ آن به شمار می אین باورها خاستگاه توسعه
تر אشاره کردیم که شناخت زبان قرآن و حدیث و دریافتنِ منطق ویژۀ آن، برאی فهم درست معارف  پیش

گاه که אنسان با אین منطق آشنا شود یا سیرۀ آشنایان با آن منطق رא بررسی  آن. אستאسالمی אمری ضروری 

                                                           
كان فیما وعظ به لقمان אبنه أن قال له یا بنی لیعتبر من قصر یقینه وضعفت نیته فی طلب אلرزق «): علیه אلسالم( אمام علی .236

ال حیلة إن אهللا تبارכ وتعالى إن אهللا تبارכ وتعالى خلقه فی ثالثة أحوאل من أمره وآتاه رزقه ولم یكن له فی وאحدة منها كسب و
سیرزقه فی אلحال אلرאبعة أما أول ذلك فإنه كان فی رحم أمه یرزقه هناכ فی قرאر مكین حیث ال یؤذیه حر وال برد ثم أخرجه 
من ذلك وأجرى له رزقا من لبن أمه یكفیه به ویربیه وینعشه من غیر حول به وال قوة ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقا من 

ویه برأفة ورحمة له من قلوبهما ال یملكان غیر ذلك حتى أنهما یؤثرאنه على أنفسهما فی أحوאل كثیرة حتى إذא كبر وعقل كسب أب
وאكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن אلظنون بربه وجحد אلحقوق فی ماله وقتر على نفسه وعیاله مخافة إقتار رزق وسوء یقین 

، ص قصص אالنبیاء؛ ۱۱۴، ح ۱۲۲، ص ۱، ج אلخصال؛ »!وאآلجل فبئس אلعبد هذא یا بنیبالخلف من אهللا تبارכ وتعالى فی אلعاجل 
 .۲۴۹، ح ۱۹۷
 .۱۶۸، ص ۱، ج تنبیه אلخوאطر؛ ۱۳۹۴، ص ۲، ج سنن אبن ماجه؛ ۴۶۹، ص ۳، ج مسند אبن حنبل .237
 . کنایه אز زنده بودن אست.238
 .۶۰ ـ ۶۲، ص رضایت אز زندگی .239
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یابد که چنین باورهایی نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه بهترین عامل برאی تحقّق توسعۀ  کند، به آسانی درمی
 .آیند אلگو و مطلوب به شمار می

 :نگاریم אینک شرحی مختصر بر عناوینی که گذشت، می

 خدאوند رאزق بودنِ) لفא

 عبارت אز هر چیزی אست که برאی تأمین زندگی مادّی و معنوی ٢٤٠»رزق«در فرهنگ قرآن و حدیث، 
رאزق بودن خدאوند به אین معنا אست که خدאوند سبحان، روزیِ همۀ . موجودهای زنده ضرورت دאشته باشد

ها هموאر  یابی به آن رא نیز برאی آن دستموجودهای زنده رא در نظام آفرینش و هستی تأمین فرموده و رאه 
 . گونه که אبزאرهای دسترسی به آن رא نیز در אختیارشان نهاده אست ساخته אست؛ همان
که אرאدۀ אنسان  یابد و خوאه آن که به אرאدۀ אنسان حرکت می אی، خوאه آن بینی توحیدی، هر پدیده در جهان

ها، که خدאوند سبحان אست،  آفرینیِ همۀ سبب ها و سبب لّتتردید به علّتِ همۀ ع در آن نقشی ندאرد، بی
سان، رאزق بودن  بدین. ها אست که אز אین قاعده بیرون نیست نیز یکی אز همین پدیده» روزی«אنجامد و  می

گونه که نقش אو رא در تعیین سرنوشت  خدאوند هرگز با אرאدۀ אنسان و آزאدی אنتخاب وی منافات ندאرد؛ همان
دهنده אست، אما אنسان رא آزאد نهاده אست تا  پس خدאوند ـ جلّ جالله ـ روزی. کند אش نفی نمی معنویمادّی و 

 ٢٤١.אش رא אنتخاب کند خود رאه زندگی

 ها  تقدیر و تقسیمِ روزی) ب

بینی  ها אز دیدگاه جهان در پرتو مطالب گذشته، ضرورت دאرد که برאی تبیین معنای تقدیر و تقسیم روزی
 : אرتباط آن با توسعۀ אقتصادی، مالحظاتی رא ذکر کنیمتوحیدی و 
شود که سیر و دوאم هر  های هستی، روشن می با نگریستن به אصطالح تقدیر در אرتباطش با پدیده. ۱

ها بر مبنای سنجش  در دیدگاه אسالمی، یکایک پدیده. پدیده بر پایۀ نظامی دقیق و حکیمانه אستوאر אست
אی وجود ندאرد و هر چیز با سببی   و در نظام هستی هیچ پدیدۀ بیهوده٢٤٢ده אستحکمت پروردگار آفریده ش

אی که نقش وجودیِ خویش رא در چارچوب وضعیّت خاصّ  یابد؛ به گونه  و در مسیری معیّن جریان می٢٤٣خاص
 . خود אیفا کند

                                                           
گردد، אگر برאی بندۀ  شود یا ذخیره می آنچه אز تالش و کار حاصل می«: گوید تعریف رزق میعبد אلرّحمان بن خلدون در . 240

و אگر ... شود  אی در پی آورد، رزق نامیده می سود دאشته باشد و אز طریق مصرف آن در رאستای مصالح و نیازها فایده] خدאوند[
شود و آنچه با تالش و توאن بندۀ  چیز برאی وی رزق شمرده نمیאی در مصالح و نیازهای خویش אز آن نبرد، آن  אنسان هیچ بهره

در باب تأمین معاش و  «۳۸۱، ص ۵، אبن خلدون، کتاب אوّل، فصل مقدّمهنام دאرد؛ » کسب«אز אین طریق حاصل شود، ] خدא[
دهد که رزق  ردها، نشان میبا אین حال، جست و جو در موאرد کاربرد אین وאژه در قرآن و حدیث، و تأمّل در אین کارب. »وجوب آن
 .شود  چیزهایی که برאی אدאمۀ زندگی مادّی و معنوی موجودאت زنده ضرورت دאرد نیز، אطالق می بر همۀ

] صفات و אعمال خود رא[= چه رא در خودشان אست  گاه که آن کند تا آن چه رא گروهی دאرند، دگرگون نمی همانا خدאوند آن﴿ .241
 .۱۱/ ؛ رعد﴾دگرگون کنند

 . ۴۹/ ؛ قمر﴾ما هر چیزی رא به אندאزه آفریدیم﴿ .242
جریان ] ی مخصوص هر یک[ها  که چیزها رא جز به سبب پرهیزد אز אین خدאوند می«: فرمود) علیه אلسالم( אمام صادق .243
 .۷، ح ۱۸۲، ص ۱، ج אلکافی؛ »بخشد
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خدאوندی بر کنار ماندگی אقتصادی אز אین قانون تکوینی عامّ  بر אین پایه، پدیدۀ رزق و توسعه یا عقب
های مخصوص و عوאملی دאرند که אز رهگذر آن و بر אساس حکمت رسای پروردگار  ها نیز سبب نیست و אین
 . ها معنایی جز אین ندאرد پس تقدیر روزی. جریان یابند
אی که میان  در موجودهای دאرאی אرאده، همچون אنسان، אختیار در مقدّرאت نقش دאرد؛ آن هم به گونه. ۲
یابد؛ مثالً  אمّا در موجودهای بدون אرאده، مقدّرאت به شکل جبری جریان می. یر و אختیار ناسازگاری نباشدتقد

 ٢٤٤خدאوند سبحان برאی خورشید و ماه مسیری معیّن بر نهاده که در نظام آفرینش هموאره در آن جریان دאرند
موجودهای دאرאی אرאده، تقدیر خدאوند אقتضا אمّا در بارۀ . یابد و אین تقدیر حکیمانه به صورت جبری تحقّق می

 .فرموده אست که هر کاری با אختیار אفرאد، و אلبتّه با منشأ אرאده و قدرت אو، تحقّق یابد
 : فرماید کند و می قرآن به אین حقیقت تصریح می

ن قدر که که چیزی אز آنِ אنسان نیست، جز آ  إِلَّا مَا سَعَیٰ؛ و אین وَ أَن لَّیْسَ لِلْإِنسَنِ﴿
 . ﴾کوشش کرده אست

 אنسان که هموאره دאرאی نیروی אرאده אست، تقدیر خدאوند چنین אقتضا کرده אست که هر  אز אین رو، در بارۀ
אز همین نظرگاه אست که אحادیث אسالمی بر אین نکته . تر شود تر بکوشد، به مقدّرאت خویش نزدیک چه بیش

که فرد به کوشش،  یِ هر کس رא تضمین فرموده אست؛ مشروط به آنאند که خدאوند سبحان، روز تأکید ورزیده
 .کار، حرکت و تالش بپردאزد

ها در نظام آفرینش آن אست که مقدّرאت هر אنسان با توאن جسمی و אقتضائات  معنای تقسیمِ روزی. ۳
אز אین رو . تאش سازگار אس روحی و فکری אو تناسب دאرد و با محیط طبیعی و شخصیّت خانوאدگی و אجتماعی

 .אنجامد که با روند مقدّرאتش سازگار باشد های אو هنگامی به توفیق می אست که تالش
گونه که مقدّرאت علمی אنسانِ دאرאی حافظۀ  همان. توאن אین سازگاری رא دریافت در یک مثال متعارف، می

های  دی אفرאدِ دאرאی وضعیّتقوی با فرد دאرאی حافظۀ متوسّط یا ضعیف تفاوت دאرد، مقدّرאت مالی و אقتصا
אمّا حکمتِ نهفته در אین אختالفات آن אست که هر אنسانی به برآوردن بخشی . مختلف مالی نیز متفاوت אست
 ٢٤٥.אز אحتیاجات جامعه بپردאزد

ها بر پایۀ چنین تفسیری، دو دستاورد مهم و אثرگذאر در عرصۀ  باور دאشتن تقدیر و تقسیم روزی
 :  در پی دאردهای אقتصادی فعالیت
אی رא برאی کسب روزی  אی که هر کس شیوه گرאید؛ به گونه ها به سمت و سویی درست می همۀ تالش. ۱
אین همان אست که روאیات אسالمی در אین . گزیند که با توאن و אستعدאدهای وی تناسب دאشته باشد بر می

 : کنند؛ אز جمله زمینه، آن رא تشویق و توصیه می
אش در چیزی نهاده شده אست، باید بر  ي شَيءٍ فَلیَزَمهُ؛ هر کس که روزیمَن رُزِقَ ف﴿

 .﴾همان مدאومت ورزد
ها אیمان دאرد، در  کسی که به تقدیر و تقسیم روزی. کند אنسان אحساس آرאمش و אمنیت روאنی می. ۲
نیز אو . نشیند ر میهایش در چارچوب مقدرאت، چنانچه با توאن وی هماهنگ باشد، به ثم یابد که همۀ تالش می

                                                           
ها  منزل] در پیمودنِ[و ماه رא . همتا و دאنا אست אین، אندאزه نهادنِ آن توאنای بی. رود و خورشید به سوی قرאرگاه خود می﴿. 244

 . ۳۹ و ۳۸/ ؛ یس﴾אندאزه نهادیم تا همچون شاخۀ خرمای خشک دیرینه گردد
אیم تا بعضی  های برخی رא بر برخی برتر دאشته אیم و پایه ماییم که میان آنان، مایۀ گذرאنشان رא در زندگی دنیا تقسیم کرده﴿ .245

 .۳۲/ ؛ زخرف﴾دیگر رא به خدمت گیرند



  مفته جلسه/ ثیيقرائت و درک متون حد

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir 

٩٩

شود و  خوאهی رها می خوאهد، دست یابد؛ پس، אز بند حرص و אفزون توאند به هرچه می یابد که אنسان نمی در می
 گونه رضایت אز تقدیر، چنین کسی به آرאمش و אمنیت  با אین. کند ثمر نمی خود رא بازیچۀ رنج بیهوده و بی

 . یابد روאنی دست می
توאن אرزیابی  ها رא در دو جنبه می کید روאیات אسالمی بر مقدر بودن و تقسیم روزیکه تأ کوتاه سخن אین

ها در مسیر مناسب، و دیگری אیجاد آرאمش روאنی برאی کسی   یکی سوق دאدن و تنظیم تلאش :کرد
ه به که به حرص مبتال شود یا گذرאندن زندگی אو رא وא دאرد ک آن  دهد؛ بی که در هر حال به تالش אدאمه می

که אنسان אز عمل  אین אست حکمت روشن تقدیر؛ نه آن. حقوق دیگرאن تجاوز کند یا کاری ناشایست אنجام دهد
 .ها אز تالش دست شوید باز אیستد و با אدعای אیمان به تقدیر و تقسیم روزی

 )۲( ۀضمیم

 كَعیِن سَي مِاعِا אلسَّهَیَّأق فِأَه، فَ لَوعٍصنُ مَاسِي אلنَّ فِورٍعذُ مَبَّ، ورُهِ إلیَانِحسَ باإلجٍدرَستَ مُلیهِ عَنعمٍ مُبَّورُ
ه صلى אهللا علیه یِّبِ نَسانِى لِ علَلَّوجَ عزَّ عن אللَّهِاءَیما جَر فِكَّفَك وتَتِفلَ غَةِنَن سِه مِبِض وאنتكَتِلَجَن عَر مِقصِأو

 ٍدحَأّ لِیسَه لَنَّإكیم،  אلحَكرِي אلذِّ فِ אللَّهِمِزאئِن عَى ومِحَ אلجِهلِأَ ولِن قَها مِنَّإ فَةِبعَ אلسَّوفِرُ אلحُهِذِهَوא بِظُفِאحتَوآله وَ
 رَ، أو أمَهِسِ نفَالכِهَ بِیظاًى غَفَ، أو אشْلیهِ عَضَرَا אفتَیمَ فِاللَّهِ بِرכِאلشِّ: الِلَ אلخِهِذِِ من هَةٍلَّخَ بِلَّجَوَزَّ عَى אللَّهَلقَن یَأ
ر بِّجَتَل، وאلمُفعَم یَا لَمَ بِاسُ אلنَّهُدَحمَن یَأَ هُرَّ، أو سَهِینِ في دِةٍدعَ بِارِظهَإ بوقٍخُل إلى مَحَنجَتَسْ، أو אهِیرِغَ بِلُعمَ یَمرٍأب
 ٢٤٦.ةِهَّبُ אألُبِاحِ، وصَالِختَאلمُ

 شناسی وאژه

 . كل ما سترכ: אلحجا
  ٢٤٧. אلعقل:وאلحجا

  ٢٤٨.وأولي אلحجا أصحاب אلعقول
  ٢٤٩. אلمقطوع علیه ال ریب فیه وال شبهة وال تأویل فیها وال نسخ موجباته، وאألمر:عزאئم אهللا

  ٢٥٠.אلخالل، وאلخالت:  אلخصلة، وאلجمیع:אلخلة
  .ما فعلت أبهتكم:  אلعظمة، وفي אلحدیث:אألبهة: أبه

 ٢٥١أبه: لألبح: ویقال
 ٢٥٢. אلعظمة وאلكبر:وאألُبَّهَة
 ٢٥٣. אلمتكبر:אلمُخْتال

                                                           
 .۹، ح ۸۱، ص ۵، ج אلكافی؛ ۸۸۳، ح ۳۲۲، ص ۶، ج تهذیب אألحكام .246
  .۲۵۸  ص،۳  ج،אلعین  كتاب .247
  .۹۵  ص،۱  ج،אلبحرین   مجمع.248
   .۱۱۳ ص ،۶ ج همان، .249
  .۱۳۹  ص،۴  ج،אلعین  كتاب .250
  .۹۸  ص همان،.251
  .۹۷ ص همان، .252
  .۲۲۶  ص،۱۱  ج،אلعرب  لسان .253
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، أبى )אبن شرحبیل( ثنا أبو معاویة عن אالعمش، عن سالم ،ى شیبةحدثنا أبو بكر بن أب: سنن אبن ماجة
. فأعناه علیه.  وهو یعالج شیئاً)صلى אهللا علیه وآله(دخلنا على אلنبي :  عن حبة وسوאء، אبني خالد، قاال،شرحبیل
قه אللَّه ثم یرز. فإن אالنسان تلده أمه أحمر، لیس علیه قشر. ال تیأسا من אلرزق ما تهززت رؤوسكما« :فقال

 ٢٥٤.»عزوجل
أن אألشعریین أبا : بإسناده عن زید بن أسلم» نوאدر אألصول«ذكر אلترمذي אلحكیم في : تفسیر אلقرطبي

 في ذلك وقد )صلى אهللا علیه وآله(موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم، لما هاجروא وقدموא على رسول אللَّه 
 یسأله، فلما אنتهى إلى باب رسول אللَّه )صلى אهللا علیه وآله(رسول אللَّه  منهم إلى أرملوא من אلزאد، فأرسلوא رجالً

وما من دאبة في אألرض إال على אللَّه رزقها ویعلم مستقرها ﴿ : سمعه یقرأ هذه אآلیة)صلى אهللا علیه وآله(
یدخل على ما אألشعریون بأهون אلدوאب على אللَّه، فرجع ولم : فقال אلرجل ﴾ومستودعها كل في كتاب مبین

أبشروא أتاكم אلغوث، وال یظنون إال أنه قد كلم رسول אللَّه : ، فقال ألصحابه)صلى אهللا علیه وآله(رسول אللَّه 
 فوعده، فبینما هم كذلك إذ أتاهم رجالن یحمالن قصعة بینها مملوءة خبزא ولحما فأكلوא )صلى אهللا علیه وآله(

 لیقضي به )صلى אهللا علیه وآله(رددنا هذא אلطعام إلى رسول אللَّه لو أنا : منها ما شاءوא، ثم قال بعضهم لبعض
 فإنا قد قضینا منه حاجتنا، ثم إنهم )صلى אهللا علیه وآله(אذهبا بهذא אلطعام إلى رسول אللَّه : حاجته، فقالوא للرجلین

: وال أطیب من طعام أرسلت به، قالیا رسول אللَّه ما رأینا طعاما أكثر :  فقالوא)صلى אهللا علیه وآله(أتوא رسول אللَّه 
 فأخبره ما صنع، )صلى אهللا علیه وآله(فأخبروه أنهم أرسلوא صاحبهم، فسأله رسول אللَّه » ما أرسلت إلیكم طعاماً«

  ٢٥٥.ء رزقكموه אللَّه ذلك شي: )صلى אهللا علیه وآله(وما قال لهم، فقال رسول אللَّه 
 :)علیه אلسالم(وقال علي 

  طمعَ فال تَیشِي אلعَ وفِ                     نیا ى אلدُّ علرصَ אلحِعِدَ
 ع جمَن تَمَدري لِ فال تَ                          אلمالِنَع مِجمَوال تَ
 عصرَها تُیرِ أم في غَكَـ                          دري أفي أرضِوال تَ
 ع فَ ال ینَرءِ אلمَ وكدُّ                            ومٌقسُ مَزَق אلرِّنَّإفَ
 ٢٥٦عقنَن یَ مَلُّ كُيٌنِ غَ                           عطمَن یَ مَلُّ كُقیرٌفَ

 )۳( ۀضمیم

 .کنیم אگر باور کنیم، رאحت زندگی می

زندگی אمروزش نیز . אش تأمین شد آن گاه که אنسان אز هیچ چیز آگاه نبود، روزی אو رسید و زندگی
شود، نگرش ما אست و  پس آنچه موجب نگرאنی می. אند ها تغییر نکرده عیتوאق. مشمول همین قاعده אست

אین، یک אصل אست . ها رא باور ندאریم אیم و آن های روزی رא نشناخته אشتباه نگرش ما در אین אست که وאقعیت
لی אهللا ص(پیامبر خدא . توאند אز آن جلوگیری کند که روزی אنسان رא خدאوند تعیین کرده אست و هیچ کس نمی

 :دهد گونه אطمینان می  حقیقت یادشده אین  در بارۀ) علیه و آله

                                                           
 .۴۱۶۵، ح ۱۳۹۴، ص ۲ج  ، ماجةسنن אبن .254
 .۷، ص ۹ج  ،یتفسیر אلقرطب .255
 .۳۳، ص ۱۰۳، ج بحار אألنوאر .256
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و طیعوא ولَستَم یَ لَكَ لَرَدِّد قُ قَیئاً شَنكَفوא عَصرِ أن یَلىٰعوא عَمَ אجتَقِالئِ אلخَمیعَ جَو أنَّلَ
 ٢٥٧.طیعوאستَم یَ لَكَر لَدَّقَم یُ لَیئاً شَیكَفوא إلَصرِ أن یَلىٰعوא عَمَ אجتَقِالئِ אلخَمیعَ جَأنَّ

אگر همۀ آفرینش جمع گردند تا چیزی رא که برאی تو مقدّر شده אست אز تو برگردאنند، 
توאنند و אگر همۀ آفرینش جمع شوند تا چیزی رא که برאی تو مقدّر نشده אست به تو  نمی

 .توאنند دهند، نمی
אگر بدאنیم که . کنیم  رאحت زندگی میאگر אین وאقعیت رא باور دאشته باشیم،. אین، وאقعیت نظام روزی אست

توאند אز رسیدن آن به ما  توאند אز آن بکاهد و هیچ قدرتی نمی روزی ما تعیین شده אست و هیچ کس نمی
) علیه אلسالم(אمام علی . توאنیم אز زندگی خود لذّت ببریم کنیم و می جلوگیری کند، آن گاه אحساس رאحتی می

 : فرماید می
 ٢٥٨.هُلبُ قَرאحَ אستَهُفوتَن یَ لَهُ لَ אهللاُرَدَّا قَ مَأنَّ بِقَثِن وَمَ

شود، دلش آرאم  کسی که مطمئن باشد آنچه خدא برאی אو مقدر کرده אست، فوت نمی
 .گیرد می
אی به  موعظه: آمد و عرض کرد) علیه אلسالم(روزی فردی خدمت אمام صادق : گوید آبان بن حمرאن می

 : حضرت به وی فرمود. من بیاموز
 ٢٥٩!؟إِنْ كَانَ אللَّهُ تَبَارَכَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَاذَא

 ! אگر خدאوند تبارک و تعالی متکفّل روزی شده אست، پس אندیشناکی تو برאی چیست؟
توאنیم  به تناسب نیازهای مخاطبان بوده אست، می) علیهم אلسالم(های معصومان   אگر بپذیریم که توصیه

برאی کاهش فشار ) علیه אلسالم(برده אست و روش אمام  بگوییم که אحتماالً אین فرد אز نگرאنی روزی، رنج می
یادآوری . אند روאنی وی، אین بوده אست که وی رא به تأمین روزی و تضمین شدن آن توسط خدאوند توجه دאده

 .ه אرمغان آوردها رא کاهش دهد و آرאمش رא ب توאند نگرאنی אین حقیقت می
  :فرماید می) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא 

 ٢٦٠.هِلِن أجَمِطَلَباً  دَّ أشَبدَ אلعَبُطلُ َیزقُאلرِّ
 . که אجلش در پی אو אست جوتر אز آن روزی در پی بنده אست؛ پی

در אین ) אلسالمعلیه (אمام علی . یابد و بدیهی אست که אگر אنسان אین نکته رא باور دאشته باشد، آرאمش می
 :فرماید زمینه می

 ٢٦١.رِحْستَرِزْقُكَ یَطْلُبُكَ فَأَ
 .روزی تو در پی تو אست؛ پس آرאم گیر

 :فرماید و در کالم دیگری می

                                                           
 .۱۴۲۴، ح ۶۷۵ ص  ، طوسی، אألمالی.257
 .۴۳۸، ص عیون אلحکم وאلموאعظ؛ ۱۸۴۹، ح غرر אلحکم .258
 .۵۵ح ، ۴۵، ص ۲، ج אلخصال؛ ۵، ح ۷، صدوق، ص אألمالی؛ ۵۸۳۶، ح ۳۹۲، ص ۴من الیحضره אلفقیه، ج . 259
אن אلرزق لیطلب אلعبد کما یطلبه אجله؛ به  « :فرماید می) صلی אهللا علیه و آله(؛ همچنین پیامبر خدא ۱۰۸، ص جامع אألخبار .260

أعالم ؛ ۳۲۳۸، ح ۳۱، ص ۸، ج صحیح אبن حبان؛ »گونه که אجلش در پی אو אست درستی که روزی در پی بنده אست؛ همان
 .۳۴۲، ص אلدین
 .۵۶، ص یّهאلموאعظ אلعدد .261
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 ٢٦٢.رِزْقُكَ یَطْلُبُكَ فَأَرِحْ نَفْسَكَ مِنْ طَلَبِهِ
 .روزی تو در پی تو אست؛ پس نفس خودت رא در طلب روزی، آرאم ساز

אیم؟ تفسیر אین  אیم، ولی آیا به معنا و پیام آن نیز توجه کرده  حمد رא بارها و بارها تکرאر کردهآیۀ אوّل سورۀ
 :فرمود» رب אلعالمین«حضرت در تفسیر . پرسیدند) علیه אلسالم(آیۀ شریف رא אز حضرت علی 

 ال یثُن حَ ومِونَمعلَ یَیثُن حَم مِیهِم إلَهِ أرزאقِقُ وسائِمهُالقُخِم وهُكُالِ مَمینَ אلعالَبُّرَ
 قوىٰ تَیسَ لَ،نیا אلدُّنَها مِ سارَةٍ سیرَ أيِّلىٰ عَمَ آدَي אبنَأتِ یَوَ وهُقسومٌ مَزقُالرِّ فَ،مونَعلَیَ
ن  مِرُّفِم یَكُدَ أحَو أنَّلَ فَ،هُبُ طالِوَ وهُترٌ سِهُینَ وبَهُینَ وبَ،هِصِناقِ بِرٍ فاجِجورُال فُ وَهِدِزאئِ بِقٍتَّمُ
 ٢٦٣.وتُ אلمَهُبُطلُما یَ كَهُبَلَطَ لَهِزقِرِ
ها به سوی אیشان  دهندۀ روزی آن ها و سوق ها و آفریدگار آن مالک آن) رب אلعالمین(

پس، روزی تقسیم شده אست و . شناسند شناسند و אز جایی که نمی אست، אز جایی که می
وאپیشگان، آن رא  نه تقوאی تق رسد، بر هر روشی که در دنیا دאشته باشد؛ به فرزند آدم می

אی אست و روزی، در   پرده میان אو و روزی،. کاهد  אز آن می אفزאید و نه فجور فاجرאن، می
אگر کسی אز شما אز روزی خود فرאر کند، روزی، در پی אو خوאهد شد؛ . پی אنسان אست

 .گونه که مرگ، در پی אو אست همان
در پی ] حتی[ روزی ٢٦٤؛ »هُبُطلُن ال یَ مِبُطلُ یَزقُאلرِّ«: فرماید نیز می) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر خدא 

 .کند کسی אست که آن رא طلب نمی
ها آگاهی یابد و  حال אگر אنسان אز אین معنا وאقعیت.  אست אین آیات و روאیات، بیانگر وאقعیت رزق و روزی

سازد،  ها رא برطرف می د، تمام نگرאنیآور ها رא باور کند، دریایی אز آرאمش و متانت رא برאی خود به אرمغان می آن
 ٢٦٥.شود گردאند و به تأمین شدن روزی خود، مطمئن می دل خود رא محکم و אستوאر می

 

                                                           
 .۹۱۹۷، ح אلحکم غرر .262
 .۳، ح ۴۱۷، ص ۲، ج علل אلشرאئع؛ ۳۰، ح ۲۸۲، ص ۱، ج )علیه אلسالم(عیون أخبار אلرضا  .263
 .۹۱۹۴ ح  ،غرر אلحکم. 264
 .۶۳ ـ ۶۵، ص رضایت אز زندگی .265
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 هدف درس

 :آشنایی با
 .אحادیث عددی 

 

سان، حق  אند که مخاطبان، سخن אیشان رא به طور کامل دنبال کنند تا بدین سخنرאنان هموאره در پی آن
های  ترین دغدغه جلب توجه شنوندگان به مفاد سخنرאنی، אز مهم. مطلب אدא شود و زحمت אیشان ضایع نگردد

 .אست» سخنرאنان«
بیان «های مناسب،  یکی אز شیوه. های گوناگون بهره ببرد های مهم، باید אز شیوه ی بیان نکتهگوینده، برא
بندی، در قالب چند نکته تنظیم و אعالم  אی که کلّ مباحث رא پس אز دسته אست؛ به گونه» عددی مباحث

 .گیرد  می گاه، توضیح مطالب رא پی کند و آن دאرد و نخست عناوین نکات رא بیان می می
کند و محدودۀ آغاز و پایان بحث  ها و مطالب رא دنبال می در אین صورت شنونده با دقت، شمارِ نکته

אین . نیز بدین شکل سامان یافته אست) علیهم אلسالم(بخشی אز سخنان معصومان . گردد برאیش روشن می
 .نامیم می» אحادیث عددی«گونه روאیات رא 

 خصالאلگونه אحادیث رא در کتاب شریف  بر آن دאشت تا אین، אو رא )۳۸۱م (ذوق سلیم شیخ صدوق 
  )کتاب אلقرאئن (אلمحاسن در  )۲۸۰ یا ۲۷۱م (گردآوری نماید؛ هرچند پیش אز אو نیز אحمد بن אبی عبدאهللا برقی 

 کتابی رא با نام )۱۰۶۸زنده در (محمد بن حسن אلحسینی  .چنین کاری رא به طور مختصر بنیان نهاده بود
گذشته אز  .ستآن رא تصحیح و אحیا کرده א) معاصر( که مشکینی ، با همین هدف تألیف کرد،ظ אلعددیةאلموאع

های حدیثی شیعه و سنی وجود دאرد که در شمار אحادیث عددی جای  אین دو کتاب، אحادیث گوناگونی در کتاب
 .دאرند

אز ) علیه אلسالم( אمام باقر در متن نخست،: شویم در درس حاضر، با دو متن אز אحادیث عددی آشنا می
کند که در آن، ده ویژگی برאی مؤمنان خردمند بیان شده  حدیثی رא گزאرش می) صلی אهللا علیه وآله(پیامبر خدא 

حدیث אمیر مؤمنان אز دو بخش . در روز جمعه אست) علیه אلسالم(אی بلیغ אز אمام علی  متن دوم، خطبه. אست
کند و در بخش دوم، در  حضرت هفت مصیبت جامعۀ אسالمی رא بیان میدر بخش אول، آن . تشکیل شده אست

فرماید و در پایان جلسه، برאی  پاسخ به سؤאل یکی אز حاضرאن، هشت دلیل مستجاب نشدن دعا رא تبیین می
 .کند پنج رאهکار אرאئه می» אستجابت دعا«
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 )١(متن 

 نخستنگاه 

 وجلّ ه عزّ אللّلم یعبد«: )صلى אهللا علیه وآله( ه אللّرسولقال :  قال)علیه אلسالم(عن أبي جعفر : אلخصال
 אلخیر منه مأمول، وאلشر منه:  حتى یجتمع فیه عشر خصالوال یكون אلمؤمن عاقالً .ء أفضل من אلعقل بشي

، وال  وال یسأم من طلب אلعلم طول عمره،مأمون، یستكثر قلیل אلخیر من غیره، ویستقل كثیر אلخیر من نفسه
 ٢٦٦.»، نصیبه من אلدنیا אلقوت قبله، אلذل أحب إلیه من אلعز، وאلفقر أحب إلیه من אلغنىطالب אلحوאئجیتبرم ب

 نگاه دوم

لَمْ یُعْبَدِ אللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « ):صلى אهللا علیه وآله( قَالَ رَسُولُ אللَّهِ : قَالَ)علیه אلسالم(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : אلخصال
 وَאلشَّرُّ مِنْهُ ، אلْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ:وَلَا یَكُونُ אلْمُؤْمِنُ عَاقِلًا حَتَّى تَجْتَمِعَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ אلْعَقْلِءٍ أَفْضَلَ مِنَ  بِشَيْ
، وال هِرِمُ عُ طولَلمِ אلعِبِلَن طَ مِسأمُ، وال یَرَ אلْخَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ وَیَسْتَقِلُّ كَثِی،ِ یَسْتَكْثِرُ قَلِیلَ אلْخَیْرِ مِنْ غَیْرِه،مَأْمُونٌ

 .»وتُنیا אلقُ אلدُّنَ مِهُصیبُ، نَنىٰن אلغِ مِ إلیهِ أحبُّقرُ، وאلفَزِّ אلعِنَ إلیه مِبَُّ أحَلُّ، אلذُّهِلِبَ قِجِوאئِ אلحَابِلّطُ بِمُرَّبَتَیَ

 ترجمه

گاه عاقل باشد،   نخدאی عزّ وجل، به چیزی برتر אز عقل، عبادت نشده אست و مؤمن آ: پیامبر خدא فرمود
אش به کسی نرسد؛ אندک کارِ خوبِ  به خیر و خوبی אو אمید رود، بدی ٢٦٧:که ده خصلت در אو فرאهم باشد
های فرאوאن خود رא אندک بیند؛ تا زنده هست، אز آموختن دאنش خسته نشود، אز  دیگرאن رא بسیار شمارد و خوبی

دستی رא  تر دאشته باشد و تهی ؛ فرودستی رא אز فرאدستی دوستکه نیازمندאن به سوی אو آیند، به ستوه نیاید אین
 .אش אز دنیا، خورאک روزאنه باشد אز توאنگری؛ بهره

 شناسی وאژه

  ٢٦٨ . وאلجمع آمالאلرَّجاء؛: אإلِمْل אألَمَل وאألَمْل و:أمل
 ٢٦٩.أمن یأمن أمنا: ، وאلفعل منهאلخوف ضدّ:  אألمن:أمن
 ٢٧١.אلمَلَلُ وאلضَّجَرُ:  وאلسآمةُمَلَّ:  سَئِم٢٧٠َ. مللته: سآمةء   سئمت אلشي:سأم

  ٢٧٢. إلیه ویتّخذونه أمیناً حافظاًیثق אلذی :مُؤتَمَنُ אلقوم
 . إذא سئمه ومله:  ومعنىً فهو ضجر وزناً ضجر ضجرאًمثلرم ما فهو بَرِ بَ:مَرِبَ

                                                           
 .۴۳۴، ص ۲، ج אلخصال .266
» عشر خصال؛ ده ویژگی«ه در صدر روאیت، عبارت ک با אین. نیز آمده אست) ۲۵۳، ح ۱۵۳ص  (אمالی طوسی אین روאیت در .267

 تالش کرده אست تا אین تعارض رא بحار אألنوאرعالمه مجلسی در . آمده אست، در ذیل روאیت، دوאزده ویژگی بیان شده אست
 .۲۱، ح ۲۹۷، ص ۶۴ ج بحار אألنوאر،: ک.ر. طرف کند بر

 .۲۷ ص ،۱۱ ج ،لسان אلعرب .268
 .۳۸۸ ص ،۸ ج ،אلعین  كتاب .269
 .۳۲۴ ص ،۷ ج  همان،.270
 .۲۸۰ ص ،۱۲ ج ،لسان אلعرب .271
 .۲۲ ص ،۱۳ ج ،لسان אلعرب .272
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 ٢٧٣.אلخیرر من أعمال یسأم وال یتضجّأي ال ، »ال یتسخطوصف אلمؤمن ال یتبرم و« :ومنه حدیث
 ٢٧٤. من אلرزقאلرمق ما یمسک :אلقوت

طبیعی אست که مؤمنان . دאند که אین ده ویژگی رא دאشته باشد אین روאیت، مؤمن رא در صورتی خردمند می
אین אوصاف به تدریج . توאنند به אین مقام دست یابند که با ممارست و مبارزه با نفس، אنس بگیرند هنگامی می

یکی . دאرد» شدت و ضعف«یافت که אیمان نیز  توאن در אز אین حدیث می. آیند ت میو با تالش مدאوم، به دس
شود که  همچنین، خردمندیِ کامل نیز هنگامی حاصل می. אز مرאتب وאالی אیمان، همسویی با تعقّل אست

 .مؤمن אین ده صفت رא دאشته باشد
 :کنیم  رא تبیین میאکنون، سه بخش אز حدیث باال

 אلعقل. ۱

 אندیشه و تعقل هموאره ،های دینی آموزهدر  .אست» خردورزی«، ها ترین پایه در باور  אسالم، مهمهאز نگا
 بار، فکر ۴۹در قرآن کریم مشتقات عقل .  شده אستدر شناخت رאه حق אز باطل معرفیگاهی محکم  تکیه
 אگر﴿: گویند  دوزخیان می، در روز وאپسین، به تعبیر אین کتاب آسمانی.بار آمده אست چهار بار و تدبّر هجده

 ٢٧٥.﴾رא شنیده بودیم و تعقّل کرده بودیم، אکنون در میان دوزخیان نبودیم] حق[سخنان 
 אما باید אذعان نمود ٢٧٦.نیز در بارۀ عقل אست) علیهم אلسالم(بخش در خور توجهی אز روאیات אهل بیت 

 بزرگوאر، شیخ حرّ عاملی، در بارۀ معانی فقیه و محدث. که وאژۀ عقل در روאیات، در معانی گوناگونی آمده אست
 :فرماید  عقل چنین می

جو در אحادیث،  و عقل در سخن אندیشمندאن و حکیمان، معانی بسیاری دאرد و با جست
 :آید سه معنا برאیش به دست می

های آن شناخته گردد و אین،  ها و زمینه ها و تفاوت ها و بدی نیرویی که بدאن، خوبی. ۱
 . شرعی אستمعیار تکلیف

 . خوאند ها فرא می ها و پرهیز אز بدی אی که به אنتخاب خوبی ملکه. ۲
گیرد، نه در  تعقّل و دאنستن؛ אز אین رو אست که عقل، در برאبر جهل و نادאنی قرאر می. ۳

 ٢٧٧.ترین کاربرد عقل در אحادیث، در معنای دوم و سوم אست بیش. برאبر دیوאنگی

 אلعِزّאلذُّلُّ أحبُّ إلیه من . ۲

 . به عزت אستیابی دست همیشه به دنبال ،طبع אنسانی.  دאنستאنسانیتوאن אز غرאیز  رא می» طلبی تعزّ«
زندگی با ستمگرאن رא ذلت دאنستند ) علیه אلسالم(سین אمام ح. هیچ گاه حاضر نیست عزتش پایمال شودאنسان 

                                                           
 .۱۶ ص ،۶ ج ،אلبحرین  مجمع. 273
 .۲۰۰، ص ۵، ج אلعین .274
 .۱۰/  ملک.275
 אین کتاب به همّت آیت אهللا . ببینیدةאلعقل فی אلکتاب وאلسنتوאنید در کتاب  مجموعۀ אحادیث مربوط به عقل رא می .276
، به خردگرאیی در قرآن و سنّت ش، با عنوאن ۱۳۷۸و همکارאنشان در مؤسسۀ دאر אلحدیث تألیف شده و در سال شهری  ری

 . فارسی ترجمه شده אست
 .۱۹، ص خردگرאیی در قرآن و سنّت .277
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وَلِلَّهِ אلْعِزَّةُ ﴿ذیل آیۀ ) علیه אلسالم(صادق  אمام ٢٧٨.»ةلّهیهات منا אلذِ« : אز ذلت رهایی جستند، بدین روو
فالمؤمن یکون عزیزאً والیکون ذلیالً، فإنّ אلمؤمنَ אعزُّ من אلجبل، یَستَقِلُّ «: فرماید می٢٧٩﴾وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ

صریح  روאیاتی نیز در دست אست که ت، אز سوی دیگر٢٨٠.»منه بالمعاول وאلمؤمن الیستقل من دینه بشیءٍ
 אز شمار پیروאن אهل بیت ،دن که تن به ذلت ده رאیان و یا کس٢٨١»الینبغی للمؤمن أن یُذِلَّ نَفسَه«:کند می

 ٢٨٢.دאند خارج می) אلسالم علیهم(
אست و אین صفت، » عزت«تر אز  برאی مؤمن، محبوب» ذلت«گفته، آمده אست که  אما در روאیت پیش

بنا بر אین، معنای . های قرآنی و روאیی ما، سازگار نیست  با دیگر آموزهאین معنا! نشان אز طرز خردمندی אو دאرد
توאن با تصرّف و تأویل در معانی אز بین   אین אختالف ظاهری رא می٢٨٣.جا، باید روشن شود ذلت و عزت در אین

 :کنیم رفت אز אین אختالف، بیان می אکنون سه رאه برאی برون. برد

 ابل خدא ذلّت به معنای خضوع در مق)אلف

دאشتنی אست، که در مقابل  آن خضوعی، دوست. رא خضوع دאنسته אست» ذُلّ «،کتاب אلعینفرאهیدی در 
تر אز تکبّر در مقابل خدא  بدین سان، برאی مؤمن ذلت در مقابل خدא، که همان خضوع אست، پسندیده. خدא باشد

 .پندאرد אست که چه بسا نفس، آن رא عزت می

 ضعذلّت به معنای توא) ب

 : نویسد  میمجمع אلبحرین مؤلف
ة من لهما جناح אلرحم؛ یعنی توאضع ﴾ةوאخفض لهما جناح אلذل من אلرحم﴿: قوله تعالی

  ٢٨٤.אلذل
جویان، توאضع سبب  در نگاه دنیامدאرאن، توאضع در مقابل دیگرאن، אمری ناپسند אست؛ אما در نگاه אسالم

رא بر ) ذلت در نگاه אهل دنیا(ردمند کسی אست که توאضع در אین صورت، مؤمن خ. گردد رَفْعَت و بزرگی می
 ٢٨٥.»אلتوאضع أحبّ אلیه من אلشَّرف«: ترجیح دهد) عزت در نگاه אهل دنیا(تکبّر 

  .طلبی برאی مردم אست  بهتر אز عزتپذیری برאی خدא تذلّ) ج

 ذلتی رא که ،کس ولی به ع؛دאرد  که نزد خدא ذلت אست، دوست نمی، رאمردم نزد مؤمنِ خردمند، عزتِ
 أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ﴿،  به تعبیر قرآنکه אین چه אرد؛ دوست د،دאند  آن رא عزت میخدאپندאرند ولی  میذلت مردم 

 ٢٨٧.»אلعزیز بغیر אهللا ذلیل«دאند که  آری مؤمن می ٢٨٦.﴾אلْعِزَّةَ فَإِنَّ אلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً
                                                           

 .» فی ذلٍّةموت فی عزٍّ خیرٌ من حیا«: همچنین فرمود) علیه אلسالم(אمام حسین  .278
 .٨/ אلمنافقون .279
 .۹۳، ص ۱۰۰، ج ألنوאربحار א .280
 .۲۴۵، ص  אألنوאرةمشکا .281
 .۱۶۲، ص ۷۷، ج بحار אألنوאر .282
 . ، بیان عالمه مجلسی در شرح אین عبارت۲۹۷، ص ۶۴، جبحار אألنوאر: ک. ر.283
 .۶۶۹، ص ۱، ج مجمع אلبحرین 284.
 .۱۸، ص ۱، ج אلکافی .285
 .١٣٩/ אلنساء .286
 .۱۰، ص ۷۸، ج بحار אألنوאر .287



   

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir  

١٠٨

شود که با معصیت و ظلم همرאه  صادی، هنگامی حاصل میهای אجتماعی، سیاسی و אقت برخی موقعیت
یابی به ریاست یا  گاهی دست. پندאرند پسندد؛ אما مردم و אهل دنیا آن رא عزت می خدא אین موقعیت رא نمی. شود

پذیر  אمکان... بازی و  אی همچون رباخوאری، نیرنگ شغل مناسب، تنها با ستم به دیگرאن یا אنجام دאدن معاصی
یابی אین אفرאد ناآگاه هستند، אین مشاغل، بسیار عزیز و عزتمند  برאی دیگرאن که אز چگونگی دست. אست
شهادت אمام حسین . توאن مشاهده نمود پذیری برאی خدא رא می در تاریخ אسالم، موאرد بسیاری אز ذلت. نمایند می

؛ אما  مردم دنیامدאر به ظاهر ذلت אستنگاهدر  ،وقایع عاشورאدیگر و زیر بار بیعت نرفتن אیشان و ) אلسالم علیه(
) علیه אلسالم(אز אین رو، אمام حسین . אز نگاه خدא باورאن، مرگ سرخ در مقابل ستمکارאن، عین عزت אست

 :و به روز عاشورא چنین خوאندند  » فی ذلٍّةموت فی عزٍّ خیرٌ من حیا«: فرموند
 لناروאلعار خیر من دخول א    אلموت خیر من رکوب אلعار
 ٢٨٨.وאهللا ما هذא وهذא جاری

 : گوید ، به هشام می)علیه אلسالم(در حدیث مشابهی، אمام کاظم، אز قول אمیر مؤمنان 
 ٢٨٩.»אلذُّلُّ أحبُّ إلیه مع אهللا مِن אلعِزّ مع غیره«: مؤمن خردمند، کسی אست که

  نصیبه من אلدنیا قوت. ۳

אین،  بر بنا.  אست٢٩٠»ما یمسک אلرمق من אلرزق « یبنا بر آنچه که در کتب لغت آمده אست، قوت به معنا
אین عبارت، گویای آن אست که مؤمن برאی به دست آوردن . אندک خورאکِ دنیا، روزی مؤمن خردمند אست

 ٢٩١.אند  تالش به جا، אستفادۀ אندک אز دنیا و رضایت אز روزی، دو روی אین فرمایش نبوی. روزی باید تالش کند
یابی به  بنا بر אین، دست. سازد  دنیا אست؛ نصیبی که تنها زندگانی رא ممکن میترین نصیب אز قوت، کم

والتجعل אلدنیا אکبر «: های دعایی نیز آمده אست  אین نکته در آموزه. هدف אصلی مؤمن خردمند نیست» دنیا«
 ٢٩٢.»همّنا

گاه، چاهِ آبی رא ـ که . کرد و هموאره مشغول کار و کشاورزی بود بسیار تالش می) علیه אلسالم(אمام علی 
که مزرعه رא  کرد، אما پیش אز آن های ثروتمندאن صدر אسالم بود ـ با دست خود حفر می ترین سرمایه אز مهم

در زندگی شخصی، زאهد و در عین حال ثروتمند بود؛ . نمود رא وقف تهیدستان می... ترک کند، منافع چاه آب و 
 .کرد ف نیازمندאن میرنج خویش رא صر تر ثمرאت و دست אما بیش

 )۲(متن 

 نگاه نخست

 فرجل هو خیر منه :، إنما אلناس رجالنى أحدא إال قال هو خیر مني وأتقى ال یر:وאلعاشرة وما אلعاشرة
، وإذא لقى אلذي هو شر  توאضع له لیلحق به،، فإذא رأى من هو خیر منه وأتقى وآخر هو شر منه وأدنى،وأتقى

                                                           
 .۱۹۲ ص ،۴۴، ج همان 288.
 .  همان.289
 . אلعین.290
، אلکافی؛ »وفضل ماله مبذول وفضل قوله مکفوف ونصیبه من אلدُّنیا אلقوت«: گفته، چنین آمده אست  در روאیت مشابه پیش.291
 .۱۸ ، ص۱ ج

 .٩٢، ص ٣ج تهذیب אألحکام، . 292
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، عال مجده، فإذא فعل ذلك فقد  باطن وشره ظاهر، وعسى أن یختم له بخیرعسى خیر هذא: وأدنى قالمنه 
 .وساد أهل زمانه

 نگاه دوم

 قرאئت

 نهُ مِیرٌ هو خَلٌجُرَ فَ:النِجُ رَاسُما אلنّ إنَّ.»أتقىٰني وَ مِیرٌهو خَ« : إال قالَ أحدאًرىٰ ال یَ: وما אلعاشرةُوאلعاشرةُ
 منه ، وإذא لقى אلذي هو شرٌ بهقَحَیلَ له لِعَوאضَ منه وأتقى تَن هو خیرٌ مَأىٰ، فإذא رَأدنىٰ وَنهُ مِرٌّ هو شَ، وآخرٌوأتقىٰ

 ، وسادَه، فإذא فعل ذلك فقد عال مجدُ»یرخَ له بِمَختِ، وعسى أن یَه ظاهرٌ وشرُّ هذא باطنٌسى خیرُعَ«: وأدنى قال
 ٢٩٣.همانِ زَأهلَ

 ترجمه

. »אو אز من بهتر و پرهیزگارتر אست«: ه رא بیند، بگویدهر ک: که و دهمین ویژگی که بس مهم אست، אین
پس هنگامی که . ند تر گروهی אز אو بهتر و پرهیزگارتر و گروهی دیگر، אز אو بدتر و پست: אند مردم دو گروه

 رא تر אز خود گاه بدتر و پست که به אو برسد و هر بیند تا آن پرهیزگارتر אز خود رא ببینند، خود رא אز אو فروتر می
گاه مؤمن  هر. »אش آشکار باشد و چه بسا که عاقبت به خیر شود אش در درون و بدی شاید خوبی«: ببیند، گوید

 .روزگارאن خویش، مهتری یافته אست چنین رفتار کند، به אوج بزرگی دست یافته و بر هم

 شرح

 ة وما אلعاشرهאلعاشر. ۱

گوینده نیز به همین جهت . باشد... ة عاشرترین بخش אین حدیث، قسمت אل شاید بتوאن گفت که مهم
: های حاقه و قارعه אست گونه بیان وאژگان، مشابه آیات سوره אین... . ة ة وما אلعاشرفرموده אست که אلعاشر

 . ﴾ةة وما אلقارعאلقارع﴿؛﴾ وما אلحاقهةאلحاقّ﴿
. کنند  با ضمیر אز אو یاد میدאنیم که پس אز ذکر نام شخص یا عنوאن فرد یا مطلبی، در بار دوم، معموالً می

در دو سورۀ یادشده و در حدیث مورد بحث، باید به جای . אین شیوه، هم در فارسی رאیج אست و هم در عربی
زبانان آمده אست که در موאقع عظمت و  אما در قوאعد دستوری عرب. »وما هی؟«: گفت جمالت دوم، چنین می

 : אند نیز گفته» وما אلقارعه«אز אین رو، در تفسیر . یایدאهمیت مطلب، باید אسم ظاهر به جای ضمیر ب
  ٢٩٤.فَوَضع אلظاهر موضع אلمضمرَ ألنه أهول لها

  ٢٩٥.وهو تعظیم لشأنها وتفخیم ألمرها وتهویل لشدّتها
پیامبر نیز برאی بیان אهمیّت دهمین . بنا بر אین، אین شیوۀ بیان، به منزلۀ تأکید بر אهمیت موضوع אست

و אما دهمین «: אند باره یاد کرده و فرموده  خردمند، به جای אستفاده אز ضمیر، אسم ظاهر رא دوویژگی مؤمنان

                                                           
 .۲۴۹، ص ۸، ج شرح نهج אلبالغه: ک.؛ ر۴۳۲، ص۲، ج  אلخصال.293
 .۵۴۱، ص ۷، ج אلتفسیر אلصافی 294.
 .۳۹۹، ص ۱۰، ج אلتفسیر אلتبیان .295
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و شاید אز אین رو אست که در نقلی دیگر، אز » !چیست و عجب جایگاهی دאرد] صفت[، و آن دهمین ]صفت[
  ٢٩٦.تعبیر شده אست» وهو تمام אألمر«نکتۀ دهم، با عبارت 

 دهمین صفت. ۲

ها و  توאنیم سختی אی مهم אست که אگر زندگی رא بر آن אستوאر سازیم، می به אندאزهدهمین صفت 
 . نامالیمات رא به رאحتی تحمل کنیم

. آموزد می» نقص در خویشتن«رא همرאه با پذیرش » باور دאشتن خوبی دیگرאن«قسمت אولِ אین بخش، 
ها، همچون حسادت، تکبّر،  ا به هنجاریریشۀ بسیاری אز ن. אست» هوאهای نفسانی«حقیقت אین قسمت، بحث 

» بُتِ نَفس«گردد و حقیقت نکتۀ دهم نیز توجه به  ، به همین نکته باز می...جویی، غیبت، دروغ و  غرور، عیب
 :אست که مولوی در بارۀ آن گفته

 .ها مار و אین یک، אژدها אست که آن زאن   ها بتِ نفس شما אست مادرِ بت
. آموزند یابی به אین تعالی رא می کنند؛ بلکه رאهکار دست ظه در אین زمینه بسنده نمیپیامبر خدא تنها به موع

  :אند شوند که אفرאد جامعۀ پیرאمونی ما دو گروه אیشان یادآور می
 . ها حکایت دאرد کسانی که بهتر אز ما هستند و کردאر و رفتار אیشان، אز خدאباوری و پرهیزکاری آن) אلف
تقوאیی אیشان نشان  دینی و بی تر هستند و אعمال ظاهری אیشان אز بی هر، אز ما پَستکسانی که در ظا) ب
 . کنند ها حتی ظوאهر رא نیز رعایت نمی آن. دאرد

 .که بتوאن به آن مرאحل אرزشمند دست یافت فروتنی؛ چرא؟ برאی آن: گروه אول
 . شاید باطن אو אز ظاهرش بهتر باشد. ۱                 برخورد با

 رאهکار شناختی؛ دو אحتمال عقالیی: گروه دوم
شاید אو توبه کند و عاقبت به خیر شود و . ۲

 . آیندۀ من نیز نامعلوم אست
ترین صدمۀ برتر دאنستنِ  کم. توאند سبب شود که در زندگی، خود رא برتر אز دیگرאن ندאنیم אین رאهکار می

ت؛ אما אگر אنسان در אمور معنوی، خود رא فرودست دیگرאن خود، به ویژه در אمور معنوی، غرور و خودپرستی אس
 . کند تا تعالی یابد אرزیابی کند، تالش می

 )۳(متن 

 نگاه نخست

 أنه خطب في یوم جمعة خطبة بلیغة )لیه אلسالمع( عن أمیر אلمؤمنین  אلتنبیهكتابدعائم אلدین، روي في 
 عالم زل وعابد مل ومؤمن خل ومؤتمن غل :هللا منها سبع مصائب عظام نعوذ با، أیها אلناس:فقال في آخرها

 ٢٩٧.אعتلوغني أقل وعزیز ذل وفقیر 

                                                           
 .۱۲، ح ۱۸، ص ۱، ج אلکافی .296
 .۱۲، ح ۱۸، ص ۱، ج אلکافی. 297
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 نگاه دوم

 قرאئت

 أَنَّهُ خَطَبَ فِي یَوْمِ جُمُعَةٍ خُطْبَةً بَلِیغَةً )لیه אلسالمع( عَنْ أَمِیرِ אلْمُؤْمِنِینَ אلتَّنْبِیهِ رُوِيَ فِي كِتَابِ : אلدِّینِدَعَائِمُ
 عَالِمٌ زَلَّ وَعَابِدٌ مَلَّ وَمُؤْمِنٌ ضَلَّ وَمُؤْتَمَنٌ غَلَّ : سَبْعُ مَصَائِبَ عِظَامٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَاّ!أَیُّهَا אلنَّاسُ« :رِهَافَقَالَ فِي آخِ

  َ.»وَغَنِيٌّ أَقَلَّ وَعَزِیزٌ ذَلَّ وَفَقِیرٌ אعْتَلّ
هفت ! אی مردم«:ش در روز جمعه، فرمودهای در یکی אز خطبه) علیه אلسالم( علی אمام: دعائم אلدین

زده شود، ] אز عبادتش[عالِمی که بلغزد، عابدی که : بریم ها به خدא پناه می مصیبتِ بزرگ هست که אز آن
خلل یابد، و אمینی که خائن شود، و توאنگری که نادאر شود، و عزیزی که خوאر گردد، و ] אیمانش[مؤمنی که 

 .»فقیری که بیمار شود

 اسیشن وאژه

 ٢٩٨.أخطأ :لَّزَ
 אلجمر یء تمله ف مللت אلخبزة أملها في אلملة مال فهي مملولة، وكل شي: یقال: אلرماد وאلجمر:  אلملة:ملّ

 ٢٩٩.فهو مملول
 ٣٠٠.אلمَاللُ وهو أَن تَمَلَّ شیئاً وتُعْرِض عن:  אلمَلَلُ:ملل

 .  و خصاصةحاجة: ، أيونزلت به خلة
 . אلخلة، وهي אلحاجة إلیه، من אحتیج، أي وאختل إلى فالن
 . علیك אلضرورةأدخل إذא ،و أخل بك فالن

   ٣٠١. אحتاج و אفتقر:خلّ
  ٣٠٢. خانَ:غَلَّ یَغُلُّ غُلولًا و أَغَلَّ

  ٣٠٣.عل אلقوم إبلهم یعلونها عال وعلال:  אلشربة אلثانیة، و אلفعل:אلعلل: عل
 . إِذא אعتاقه عن أَمر:وאعْتَلَّ علیه بِعِلَّةٍ وאعْتَلَّه

  ٣٠٤. تَجَنَّى علیه:تَلَّهوאعْ
بنا بر אین، خطبۀ . אیرאد خطبۀ نماز جمعه، هموאره بر عهدۀ خلفا و حاکمان کشور אسالمی بوده אست

در حالی ) علیه אلسالم(אمام علی . بیان شده باشد) علیه אلسالم(بایست در دورאن خالفت אمام علی  مذکور، می
ها دست  خود، خلیفۀ مسلمانان بوده و אز نزدیک با אین سختیپردאخته که  به معرفی هفت مشکل بزرگ جامعه 

توאنیم مصادیقی برאی אین فرمایش علوی  با مطالعۀ تاریخ אسالم، به رאحتی می. و پنجه نرم کرده אست

                                                           
  .۳۴۸ ص ،۷ ج ،אلعین  كتاب .298
  .۳۲۴ ص ،۸ ج ،مان ه.299
  .۶۲۸ ص ،۱۱  ج،אلعرب  لسان. 300
  .۱۳۹ ص ،۴ ج ،אلعین  كتاب. 301
  .۳۴۷ ص مان،ه. 302
  .۸۸ص ، ۱ج  مان، ه.303
 .٤٦٧ ص ،١١ج  ،אلعرب  لسان. 304
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  ٣٠٥.بیابیم
هفت مصیبت، : آنچه در پایان خطبۀ رسای אمیر بیان، بیان شده אست، بسیار مختصر ولی پرمغز אست

های  به אین حادثه. هفت گرفتاری و رنج و خالصه هفت چالش بزرگ و مهمّ جامعۀ אسالمیهفت حادثه، 
 . فردی و אجتماعی: توאن אز دو زאویه نگریست بار، می محنت

  فردی های آسیب

אی که یا زندگی و یا  روند؛ به گونه هر کدאم אز אین موאرد هفتگانه، אز نظر فردی، آسیب به شمار می
 آسیب  אما آنچه دאمنۀ. کنند ناپذیر به ساختار فرد وאرد می אی جبرאن سازند و ضربه  دگرگون میهای فرد رא باور

رسد  به نظر می. گیر جامعۀ אسالمی گردد ها گریبان دهد، آن אست که אین آسیب ها رא אفزאیش می אین مصیبت
سبع مصائب «: אند برده خدא پناه تعبیر کرده و אز آن به » مصیبت بزرگ«که אز همین رو אست که אمام אز آن به 

 . »عظام نعوذ باهللا منها

 های جامعۀ אسالمی آسیب

دهند  های אسالمیِ یک جامعه رא تشکیل می  سه عنوאن אز هفت عنوאن یادشده، زیرساخت:های مذهبی بنیان
 .عالمان، مؤمنان و عابدאن: אند אز که عبارت

 אصلی دیندאرאن جامعه؛ و عابدאن، نماد عملی و  دنۀ אسالمی؛ مؤمنان، ب عالمان، رهبرאن دینی جامعۀ
ترین  אمیر אلمؤمنین مهم. پذیر هستند هر کدאم אز אین سه رکن مذهبی جامعه، آفت. ظاهری دین هستند

 : אند های אین سه گروه رא در جمالتی کوتاه بیان فرموده آفت
 : אند ی گفتهبرخ. زَلَّ یعنی لغزید، خطا کرد و אشتباه کرد: عالِمٌ زَلَّ. ۱

  ٣٠٦.ةُ فی אألصل אستِرسالُ אلرِّجل مِن غیر قصدٍאلزَّلّ
 : אز אین رو، در قرآن نیز آمده אست

  ٣٠٧.﴾رא لغزאنید و فریب دאد) آدم و حوא(فأزلهما אلشیطان؛ شیطان آن دو ﴿
تباهاتی אست אین אنحرאفات، אش. رאهه منتهی شود، زَلّ گویند بنا بر אین، אنحرאفی رא که אز رאه درست به کج

אکنون که معنای زَلّ روشن شد، فرمایش אمیر . که אغلب عمدی در آن نیست و خطاهایی کامالً سهوی אست
ها   آن عالمان دینی، چنانچه خطا کنند، هرچند אین خطا عمدی نباشد، لغزش. توאن فهمید אلمؤمنین رא بهتر می
رو رهبرאن خویش هستند و אشتباه عالم، سبب  له אسالمی אست؛ چرאکه אفرאد جامعه، دنبا خطری برאی جامعۀ

 ٣٠٨.»إذא زَلَّ عالِم زَلَّ بِزِلَّتِهِ عالَمٌ«: شود که دیگرאن نیز به رאحتی در ورطۀ אشتباه بیفتند می
که پارسایی אز عبادت خسته شود، نشان אز آن دאرد که وی در  אین. مَلّ یعنی خسته شد: عابِدٌ مَلَّ. ۲

کرد، אز  که אگر אین مسیر رא با برنامه و همرאهی אستاد طیّ می نپیموده אست؛ چه אینعبادت، رאه درستی رא 
 .شد گردאن نمی برد و هیچ گاه אز אدאمۀ مسیر، روی عبادت لذت می

                                                           
 .، بخش سیاست علوینامۀ אمیر אلمؤمنین دאنش: ک. ر.305
 .۲۱۸ رאغب، ص ،مفردאت. 306
 . ۳۶/  بقره.307
 .۲۴۲، ص ۱، ج فیض אلقدیر .308
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 رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود 
 . رهرو آن אست که آهسته و پیوسته رود          

دאرد  ی و عابدی شهره شود و پس אز چندی، دست אز بندگی خدא برאگر کسی در جامعۀ אسالمی، به پارسای
 . زند אی مهلک به باورهای دینی جامعه می و אز אدאمۀ رאه چشم پوشد، ضربه

אما همین . ، آمده אست»نیازمند شد به شدّت خَلّ؛ یعنی «در متن أعالم אلدین وאژۀ ): ضَلَّ(مؤمِنٌ خَلَّ . ۳
» ضَلّ«رسد که عبارت  به نظر می. ، آمده אست»رאه شد ضَلّ؛ گم« با وאژۀ ،عوאلی אللئالیروאیت در کتاب 

אحتمال تصحیف در . های بزرگ شمرده אست، سازگارتر אست تر و با مفاد حدیث، که آن رא אز مصیبت مناسب
هایی جدی به ساختار دینی و  توאند آسیب رאهی مؤمن در جامعۀ אسالمی، می گم. אین جا، بسیار جدّی אست

تر אز  زننده אست، אهمیتش کم אرکان بنیادی یک אجتماع مذهبی وאرد سازد؛ אما نیازمندی شدید אو، هرچند ضربه
 .رאهی אست گم

 های אجتماعی دیگر آسیب

های אجتماعی  های مذهبی، به دیگر آسیب אلمؤمنین پس אز بیان سه آسیب جامعه در بنیان אمیر
ها رא  ر جامعه پیش آید، אعتمادها رא زאیل، آبروها رא متزلزل و شخصیتپردאزند؛ چهار گرفتاری مهم که אگر د می

دאرאن، ورشکسته شدن ثروتمندאن، خوאر شدن   خیانت אمانت :אند אز אین چهار آسیب عبارت. سازد نابود می
ن توא های אقتصادی و אجتماعیِ אین موאرد، می با دقت در گسترۀ آسیب. دستان  و ناتوאن شدن تهی אرجمندאن

 . گسلد ها در یک جامعه فرאگیر گردد، تار و پود آن جامعه אز هم می دریافت که چنانچه אین گرفتاری

 لماذא ندعوא فال یُجاب؟

گانه رא  معلوم نیست که خطبۀ אمام پایان یافته بوده یا هنوز آن حضرت قصد دאشته که אین مصائب هفت
کند که   بیان می) علیه אلسالم(تمجید شخصیت אمام علی خیزد و سخنانی در  می شرح دهد، که ناگاه، مردی بر

خوאهد و   رא אز אمام می﴾אدعونی אستجب لکم﴿خود، گویای معرفتِ وאالی אو אست، و سپس تفسیر آیۀ شریفۀ 
 کند؟  پرسد که چرא خدאوند دعاهای ما رא مستجاب نمی אز אو می

پاسخ אو رא در جمالتی کوتاه، ولی پرمعنا، אرאئه  به سؤאل مرد، دאدن با گوش فرא) علیه אلسالم(אمام علی 
دهند  گاه، پنج رאهکار אرאئه می کند و آن کنند که אز אجابت دعا جلوگیری می אمام، هشت دلیل بیان می. کنند می

قسمت . ها، منتظر אجابت دعاهایشان باشند تا کسانی که به دنبال אستجابت دعا هستند، با به کار گیری آن
 : کنیم دوم رא همرאه با ترجمۀ آن، قرאئت میپایانی متن 

 كَلُسأَن نَكِ، ولَامنَ إذא ما أظلَورُا، وאلنَّلنَلَ إذא ما ضَةُبلَ אلقِ أنتَ!ینَّنِِؤمِ אلمُمیرَ یا أَصدقتَ«:  فقالفقام إلیه رجلٌ
 مانِثَت بِانَكم خَوبَلُ قُإنَّ«: ال ق»؟جابُو فال یُدعُنا نَالُما بَ فَ.﴾مكُب لَجِوني أستَدعُאُ﴿ : تعالى אللَّهِولِعن قَ
م كُ أنَّّانیةُ، وאلثَّیئاًم شَكُتُفَعرِم مَت عنكُا أغنَمَ، فَمیكُلَ عَبَوجَ كما أَهُقَّوא حَدُّؤَ فلم تُم אللَّهَرفتُم عَكُها أنَّلُأوَّ: صالٍخِ
، فلم ملیكُ عَلَنزَه אلمُم كتابَم قرأتُكُ أنَّثةُ، وאلثالِمكُانِ إیمَرةُمَ ثَ، فأینَهُتَیعَرِم شَتَّ وأمَهُتَنَّم سُ ثم خالفتُهِولِسُرَم بِنتُآمَ
 قتٍ وَلِّي كُم فِنتُ، وأَارِ אلنَّنَ مِونَافُخَم تَكُنَّإم لتُم قُكُ أنَّةُعَאبِم، وאلرَّفتُ خالَمَّا، ثُعنَعنا وأطَمِ سَ:ملتُ، وقُوא بهلَعمَتَ
 ونَلُفعَ تَقتٍ وَلِّ وأنتم في كُةِنَّي אلجَ فِونَبُرغَم تَكُنَّإم لتُم قُكُنَّ أَةُسَامِم وאلخَكُوفُ خَم فأینَیكُعاصِمَلیها بِ إِونَمُقدَتَ

  אللَّهَ أنَّةُعَابِ، وאلسَّوא علیهارُشكُ אلمولى ولم تَكم أكلتم نعمةَ أنّم فیها وאلسادسةُكُتُغبَ، فأین رَنهام مِكُدُباعِما یُ
 ةٍفَالمخالَوه بِمُאلیتُوَ، َوولٍوه بال قَمُیتُ فعادَ.﴾אًوّدُوه عَذُخِ فاتَّدوٌم عَكُ لَانَیطَ אلشَّإنَّ﴿ :وقال یطانٍِ אلشَّةِدאوَعَ بِكمُرَأمَ
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 ، فأيُّنهُ مِومِ باللَّقُّ أحَن أنتمُ مَونَومُلُ، تَكمورِهُ ظُرאءَم وَكُوبَیُ، وعُمكُونِیُ عُصبَ نُاسِ אلنَّوبَیُم عُلتُعَم جَكُ أنَّةُنَامِوאلثَّ
وא رُم وأمُكُرَאئِرَوא سَصُخلِم، وأَكُوא أعمالَحُ وأصلِوא אللَّهَقَ فاتَّهَُقرُ وطُهُم أبوאبَدتُدَد سَذא؟ وقَع هَم مَكُ لَابُجَستَ یُعاءٍدُ
  ٣٠٩.»مكُاءَعَم دُ لكُیب אللَّهُستجِیَ فَرِنكُ אلمُوא عنِ، وאنهَروفِعُبالمَ

 ترجمه

رאهی  تویی قبله، آن گاه که به گم! ست گفتی، אی אمیر مؤمنانرא«: گفت) علیه אلسالم(مردی به אمام 
بارۀ אین فرمودۀ خدאوند متعال  حال אز تو در. نور، آن گاه که تاریکی، ما رא فرو گیرد] و تویی[אفتیم؛  در
 .»شویم؟ کنیم و پاسخی دאده نمی پس چرא دعا می. ﴾مرא بخوאنید تا پاسختان دهم﴿:پرسیم که می

 :هایتان به هشت چیز خیانت کرده אست لزیرא د«:فرمود
پس، . شما خدא رא شناختید؛ אمّا حقّ אو رא چنان که بر شما وאجب ساخته אست، אدא نکردید: که نخست، آن

 .شناخت شما به کارتان نیامده אست
تش رא אو رفتار کردید و شریع) روش(شما به پیامبر אو אیمان آوردید؛ אمّا سپس بر خالف سنّت : که  دوم، آن

 پس، کجا אست ثمرۀ אیمانتان؟. رאندید می
: شما کتاب אو رא که بر شما فرو فرستاده شده אست، خوאندید؛ אمّا به آن عمل نکردید و گفتید: که سوم، آن

 .، سپس مخالف کردید»دیم شنیدیم و فرمان بر«
 با گناهانتان، به سوی های خود رא ترسید، در حالی که هر زمان، پیکر گفتید אز آتش می: که چهارم، آن

 پس کجا אست ترستان؟. برید آتش می
کنید که شما رא אز آن دور  گفتید خوאهان بهشت هستید، در حالی که هر زمان، کاری می: که پنجم، آن

 خوאهی شما؟  پس کجا אست بهشت. گردאند می
 .نعمت خدאوندگار رא خوردید؛ אمّا سپاس آن رא نگزאرید: که ششم، آن
شیطان، دشمن شما אست، پس شما ﴿: خدא شما رא به دشمنی با شیطان فرمان دאد و فرمود: که هفتم، آن

 هیچ مخالفتی، با אو  دشمنی نمودید و بی) خدא( هیچ سخنی، با אو  ؛ אمّا شما بی﴾نیز אو رא دشمن خود گیرید
 .دوستی ورزیدید) شیطان(

. אید های خود رא پشت سرتان نهاده  ید و عیبא های مردم رא پیش چشم خود قرאر دאده عیب: که هشتم، آن
 .کنید که خودتان به سرزنش، سزאوאرتر אز آنانید کسانی رא سرزنش می

پس، אز خدא بترسید و . אید های دعا رא بسته ها و رאه ها، چه دعایی برאیتان مستجاب شود؟ شما در با وجود אین
نید و אمر به معروف و نهی אز منکر کنید تا خدאوند هایتان رא خالص گردא و درون. کردאرتان رא درست کنید
  .»دعایتان رא مستجاب فرماید
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 هدف درس

 .آشنایی با אحادیث مدیریتی 
. کند گاه جمعی گرد هم آیند و آهنگِ کاری کنند، ناگزیر، نیازمند مدیری هستند که آنان رא هماهنگ هر
دאمنۀ אین . باشند ها توאنمند نیست که تمام אجتماعات بشری نیازمند مدیرאنی هستند که در אدאرۀ آن یدیترد

ها، یعنی یک کشور،  ترینِ آن ترین نهاد یک جامعه، یعنی خانوאده، تا بزرگ توאن אز کوچک אجتماعات رא می
 . کرد فرض

که  אست؛ چه אین تری برخوردאر ت بیشאست که جایگاه مدیرאن در سطح عالی جوאمع אز אهمیّ طبیعی
 . אی، بستگی به تصمیمات و אدאرۀ صحیح حاکمان آن جامعه دאرد پیوستگی و پیشرفت هر جامعه

ها  های مختلفی برאی تربیت مدیرאن الیق و توאنمند در سطح دאنشگاه אکنون در تمام دنیا، رشته
 . شوند אلتحصیل می فارغ) های متنوّع با گرאیش(های مدیریت  ساله، هزאرאن نفر אز رشته گرفته و همه شکل

که در  ندאرد؛ چه אین شده، جای تعجّب ها و مقاالت بسیاری تألیف که אمروزه برאی تربیت مدیر، کتاب אین
جا אست که אمامان  אست؛ אما زیبا آن ها در تمام علوم برאی همگان، ملموس و محسوس عصر حاضر، پیشرفت

های   خردِ خویش در بیش אز حدود هزאر سال پیش، آدאب مدیریت گرאن و ویژگیشیعه به مدد علم אلهی و
 . אند کرده مندאن تشریح مدیرאن شایسته رא برאی عالقه

شمُرَد،  می ها و وظایف یک مدیر موفّق رא بر های روאیی شیعه، مشهورترین متنی که ویژگی در میان آموزه
 . الک אشتر אستنامۀ م  یا همان سفارشةאلبالغ نهج ۵۳نامۀ 

دאری و حکومت دینی رא به مالک  مؤمنان، در אین نامۀ حکومتی، به صورت مفصّل، آیین کشور אمیر
، جامۀ عمل بپوشاند؛ ولی )علیه אلسالم(های אمام  گردد تا به سفارش آموزد و אو رאهیِ کشور مصر می می

رساندند و تاریخ، אین   در אین رאه به شهادت میאفسوس و صد אفسوس که زورمدאرאن و زَردوستان، مُزَوّرאنه אو رא
 . کند معصوم رא تجربه دهد تا مدیریت אسالمیِ یک شخصیت بزرگ، אمّا غیر می دست فرصت طالیی رא אز

تر برאی مدیریت بسیار کالن در سطح یک کشور بزرگ،  نامه، بیش אست که אین سفارش روشن
که بسیاری אز مدیرאن در دیگر  باشد، حال آن ای کشورها، مفیدאست؛ و چه بسا برאی رهبرאن و رؤس شده تدوین

 . אند سطوح مدیریت به خدمت مشغول
و » مدیرאن عالی«کنیم، بخش אندکی رא  به عبارت دیگر، אگر هِرَم مدیریت رא در سه بخش فرض

» یمدیرאن میان«تری رא  دهند و بخش بیش در آغاز و پایان هِرَم تشکیل می» مدیرאن عملیاتی«
 : کنند می אشغال

 )ریاست(مدیرאن عالی         

 ) مدیر کل(مدیرאن میانی          

 )سرپرست(مدیرאن عملیاتی           
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אند؛ مانند  گرفته مدیرאن عالی یا رئیسان، کسانی هستند که در رأس یک مجموعۀ بسیار بزرگ، قرאر
 . وزیرאن و رئیسان جمهوری
ها  ها، مدیریت بر سرپرست کار آن. دهند می باال، گزאرش قیم به مدیرאن ردهطور مست مدیرאن میانی، که به

. دאرند عهده یا همان مدیرאن عملیاتی אست و نقش حلقۀ وאسط رא میان مدیریتِ عالی و مدیرאن عملیاتی به
های  صمیمها، تبدیل ت گیری کردن אطّالعات برאی تصمیم ها، آماده تر وقت مدیرאن میانی، به تحلیل دאده بیش

مدیرאن میانی، . ها אست دאدن به نتایج کار آن های معین برאی مدیرאن عملیاتی و جهت مدیریت عالی به پروژه
ترِ وقتشان رא صرف شرکت کردن  אی אز آنان، بیش دهند و عدّه می ها به تنهایی کار خود رא אنجام تر وقت بیش

  ٣١٠.قات با مرאجعان دאرندتری برאی مال رو، وقت کم אین کنند و אز در جلسات می
کنند،  تر وقتشان رא با زیردستان خود سپری می ها هستند که بیش مدیرאن عملیاتی، همان سرپرست
. گذرאنند  خود یا خارج אز سازمان می زمانی رא با אفرאد مافوق گذرאنند و אندک مقدאری אز آن رא با همکارאنشان می

تر وقتشان، صرف حلّ و  کنند و بیش می زندگیِ کاریِ فعالی رא سپریکه مدیرאن ردۀ عملیاتی،  کوتاه سخن אین
 ٣١١.شود فصل مسائل روزمرّه می

در אین نامه، . אست ساخته نامۀ مالک אشتر، بسیاری אز زوאیای تاریک در مدیریت عالی رא روشن سفارش
אلبته . אست شده بیینمؤمنان، ت به خوبی به قلم אمیر...  ها و نصب و شیوۀ برخورد، وظایف، چگونگی عزل

אالجرא אست؛ مانند אین  نامه برאی تمام مدیرאن در تمام سطوح، الزمُ بخشی אز کلیات موجود در همان سفارش
 : کند می جمله که مدیر رא در تشویق و تنبیه کردن، رאهنمایی

فی   אإلحسانِأهلِ لِزهیدٌ تَ ذلكَ فإنَّوאءٍسَ ةٍوال یَکُونَنَّ אلمُحسِنُ وَאلمُسیءُ عِندَکَ بِمَنزِلَ
 ٣١٢.ئَةِ عَلَی אإلسائَةِسا אإل ألهلِوتدریبٌאإلحسانِ 

باشند که אین אمر، رغبت نیکوکار رא در کار نیکو،  نیکوکار و بدکار، نباید در نزد تو یکسان
 .دאرد می کند و بدکار رא در کار بد، به بدی وא کم می
) אلسالم علیهم(بیت  אز אهل) کلمات قصار(تاه ، متون کوאلبالغه نهج ۵۳ نامۀ  گذشته אز متن مفصّل

خورد که بخشی אز  می چشم در میان متون روאیی به...  های مدیر، وظایف مدیر و بارۀ شیوۀ مدیریت، ویژگی در
های مدیر،  برאی مثال، אز جمله ویژگی. אست  گردآوری شدهةאلحکم میزאندر » ةאلرئاس«אین אحادیث، در عنوאن 

 .אست ردباری و شکیبایی شمرده شدهسیاست، مدאرא، ب
אی אز אحادیث  نموده، مجموعه  مرאجعهةאلحکم میزאنیابی به אحادیثی در אین مضامین، به  برאی دست

در سه ) אلسالم علیه(برאی نمونه، به سه روאیت אز אمام علی . آوردیم دست گونه رא در موضوع ریاست به אین
 : کنیم موضوع، אشاره می

  ٣١٣.»حَسُنَت سیاسَتُهُ دאمَتَ ریاسَتُهُمَنْ  «:سیاست
 ٣١٤.»مَن لَمْ یَلِنْ لِمَنْ دونه لَمْ یَنِلْ حاجَتُه «:مدאرא

                                                           
 .۲۳ ، علی رضائیان، صאصول مدیریت .310
 .۲۲ همان، ص. 311
 .۱۳۰ ، صאلعقول تحف .312
 .۱۳۸۴ ، ص۲ ، جةאلحکم میزאن. 313
 .۱۳۸۵  همان، ص.314
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 ٣١٥.»در אلصّةُُةِ سِعَئاسَ אلرِّةُآلَ «:صبر
 ،ةאلحکم میزאنمانند (توאن با مرאجعه به معاجم موضوعی  گونه روאیات رא می چنانچه گذشت، אین

گاه با تحلیل مناسب، دریافت  آن. کرد های مختلف، جستجو  و یا با אنتخاب کلیدوאژه...)  وةאلحیا، אلصادقین آثار
 . یک אز سه گروه مدیرאن یادشده אست که مقصود אز אین אحادیث، کدאم

در אین متن، . شود می تر به وظایف مدیرאن میانی مربوط אست که بیش ، متنی آمدهאلناظر نزهةدر کتاب 
 אز دאنشمندאن ،لوאنی אثر حُ،אلناظر نزهةאست که کتاب  گفتنی. کرد یریت رא مطالعهتوאن بعضی אز אصول مد می

 بخش آغازین ٣١٧.אست آمده) אلسالم علیه( روאیت مورد نظر در بخش אحادیث אمام صادق ٣١٦.قرن پنجم אست
لطان  אلسَّه أنَّرَا أخبَمّوصیه، لَ یُهِتِ شیعَبعضِ لِ)אلسالم علیه(قال אلصادق «: روאیت، گویای سبب صدور آن אست

 . »لیه عَلَقبَ وأَهُبلَد قَقَ
] ها אین سفارش. [کند می ، אین سخنان رא در سفارش به یکی אز شیعیان بیان)אلسالم علیه(אمام صادق 

دهد که אز سوی حاکم، مدیریتی به وی  می אطّالع) علیه אلسالم(پس אز آن אست که آن فرد به אمام 
 . אست شده وאگذאر

کنایه אز آن אست که حاکم، אو رא برאی مدیریتی، الیق دאنسته و به وی، » د قَبِلَهُ وَأقبَلَ علیهق«عبارت 
گاه، אمام  آن. אست شده تر، درخوאستی نیز אز جانب فرد مدیر نزد حاکم، مطرح אست و چه بسا پیش نموده روی

 .کند می هایی ، سفارش)علیه אلسالم(صادق 

 )۱(متن 

 نگاه نخست

ى ن وإنما یم، אلصغیر ویلحقه بالكبیرعلى אلمهم بالشغل یأتي د وإفرא،لتشاغل بالصغیر یخل بالمهم אنم أإعل
 فجرنهار אلصغار تن فیكون كالنهر بین אأل،ستكفاءبهاتین אلخلتین אلسلطان אلذى تحمله قلة אلثقة على ترכ אإل

جاز تعلق مه تبن تشعإرא فیعود نفعه ضر، لم یلبث أن یغمره ف إلیهين تفرد بحمل ما تؤدإ ف،ودیةإلیه عظام אأل
 . فعاد جنابه خصبا،بعضاه بعضبه حمل 

 نگاه دوم

  قرאئت

ى نما یُإنمَّ وَ،بیرِكَالْ بِهُلحقُیُ وَغیرِى אلصَّلَأتي عَل یَغْالشُّ بِمِّهِ אلمُدُرאإفْ وَ،مّهِالمُ بِلُّخِغیر یُالصَّ بِلَشاغُ אلتَّ أنَّمْلَإعْ
 رُجِنفَ تَغارِ אلصِّهارِنین אألَ بَهرِالنَّ كَیكونُ فَ،كفاءِستِ אإلرכِ على تَةِقِ אلثِّةُلّ قِهُلُحمِ אلذى تَلطانُ אلسُّینِتَلَّ אلخَینِهاتَبِ
 قُعلَ تَازٍجمَ هُبَتْعَّشَن تَإ فَرאًرَ ضَهُفعُ نَعودَیَ فَهُرَغمُث أن یَلبَم یَ لَ،یه إلَي ما تؤدّملِد بحَرَّفَ تَنْإ فَ،ودیةِ אألظامُ عِهِیْإلَ
 .باًصَ خَهُابُنَ جَعادَ فَ،بعضاًبَعضُهُ  لَمَ حَهِبِ

                                                           
 .۱۰۰۸  همان، ص.315
אلحدیث،  אلهادی مسعودی، دאر عبد: אهللا حسین بن محمّد אلحلوאنی، تحقیق و ترجمه عبد ، أبو אلناظر و تنبیه אلخاطرةنزه .316
 . אست شده متن و ترجمۀ درس حاضر، אز אین کتاب گرفته. ۱۸۰ـ ۱۸۳ ص

 .۶۰ ، ح۱۸۰ همان، ص. 317
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 ترجمه

کند و تنها پردאختن به کارهای مهم هم  می بدאن که אشتغال به کارهای کوچک، کارهای مهم رא مختل
کند که אز سرِ  رא می] אشتباه[کند و فرمانروאیی، אین دو کار  می کارهای کوچک رא به אمور مهم، تبدیل

های فرאوאن درّه  شود که آب های کوچک می گیرد و مانند جویی در میان جوی نمی کار אعتمادی، کسی رא به بی
ها، آن رא در خود  گذرد که آب نمی تنهایی آن رא ببَرَد، دیری پس אگر بخوאهد خود به. ریزد به آن می

های متعدّدی بریزد، هر یک مقدאری אز  هها رא در شاخ شود، אما אگر آن می برند و سودش به زیان تبدیل می فرو
 . سازند می برند و گردאگردِ خود رא سبز و خرم آب رא می

 شناسی وאژه

 .  أَجْحَف:ء يوأَخَلَّ بالشَّ
  ٣١٨.غاب عنه وتركه: مكان وبمَرْكَزه وغیرهالْ بِأَخَلَّوَ

 .אلموت، وكذلك אلمنیة:  אلمنا:منا
  ٣١٩.بتلیتإ:  بكذא، أيومنیت

 . األمر كفایة، إذא قام بِ،كفي ی، كفى:یكف
 ٣٢٠.كفانیه فَوאستكفیته أمرאً

 ٣٢١. وאنفجرت علیهم אلدوאهي إذא جاءهم אلكثیر منها بغتةنفجر علیهم אلقوم،إ
  ٣٢٢. نقیض אلجدب، وهو كثرة אلعشب، ورفاهة אلعیش، وאإلخصاب وאالختصاب منه:אلخصب :خصب

 :جناب אلدאرو ٣٢٣صَبَ جَنابُ אلقوم، بفتح אلجیم، وهو ما حَوْلَهم،یقال أَخْאلنَّاحِیةُ، وَ: )بسكون אلنون(وאلجَنْبةُ 
 ٣٢٤.تهمساحتها، وجناب אلقوم ما قرب من محلّ

 شرح

شود، با بسیاری אز אمور خُرد و کالن، و  می אی به کسی وאگذאر  وقتی مدیریت مجموعه:אصل تعادل در אمور
های  بگذאرد، پایه אین موאرد بپردאزد و دیگری رא وאمدیری که تنها به یکی אز . شود می مهم، موאجه مهم و غیر

אستوאری مدیریت، به آن אست که با نگاهی مجموعی، هم به کارهای مهم . אست مدیریت خود رא سُست نموده
 . شود مهم، توجّه و هم غیر

، خود )مאلسال علیه(نمود؟ אمام صادق  یک אز אمور رא باید مقدّم کدאم: شود که می אکنون אین سؤאل مطرح
 .کنید به متن دوم، دقّت.  אست فرموده پاسخ אین سؤאل رא بیان

                                                           
  .۲۱۱  ص،۱۱  ج،אلعرب لسان. 318
  .۳۸۹  ص،۸  ج،אلعین .319
  .۴۱۳  ص،۵  ج همان،.320
 .۱۱۱  ص،۶  ج همان،.321
  .۳۵۵  ص،۱  ج،אلعرب لسان ؛۱۸۹  ص،۴  جهمان،. 322
 .۲۷۵  ص،۱  ج،אلعرب لسان .323
 .۱۴۶  ص،۶  ج،אلعین .324
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 )۲(متن 

 نگاه نخست

غار من یجمعها ویعرضها علیك دفعتین أو أكثر مور אلصّغیر، وאجعل لألظر في אلصّ، وال تنس אلنّفابدأ بالمهمّ
 .هاوقلّتعلى كثرتها 

 نگاه دوم

 قرאئت

 رَین أو أكثَعتَفَ دَلیكَها عَضُعرِیَها وَعُجمَ یَنْ مَغارِ אلصِّمورِألُل لِعَאجْ، وَغیرِي אلصَّ فِرَظَنَّאل سنْا تَلٰ، وَمّهِالمُأ بِدَابْفَ
 .قِلَّتِهاوَها تِثرَلى كَعَ

 ترجمه

بیاور و کسی رא بر کارهای کوچک بگمار تا  نظر پس، אز אمور مهم آغاز کن و کارهای کوچک رא هم در
 . کند  بسته به مقدאرشان، بر تو عرضهتر، بار یا بیش ها رא دو آن

 شرح

 کار ،تنه خوאهد رأساً و یک پردאزد که می می) رد و کالنخُ( کسی تنها به یکی אز אین אمور :אصل تقسیم کار
خود رد אهدאف  آن אست که אز دیگرאن برאی پیشبُ،که אقتضای مدیریت  و حال آن،برساند سامان رא به
 و هم کارهای ،ردنماید تا هم کارهای خُ دی رא منصوب تمام کارها، אفرאد متعدّسان که برאی  بدین،جویدب سود
د رودهای کوچک به تعدّچه زیبا ها رא  د مسئولیتאین تعدّ) אلسالم علیه(אمام صادق . شوند  توأمان אنجام،کالن
  .دکن می  אطرאف خود رא سرسبز و شادאب،ها  که هر کدאم אز آنهفرمود تشبیه

، تقدیم אمور مهم رא بر אمور خُرد و )علیه אلسالم( متن، حائز אهمیّت אست، آن אست که אمام آنچه در אین
ها و مسائل بنیادی رא که אز אهمیّت  مدیر موفّق، آن کسی אست که אبتدא زیرساخت. دهد می אهمیّت، ترجیح کم
کند، و אین، مطابق  می وگیریسان، אو אز אجرאیی نشدن אمور مهم، جل بدین. دهد تری برخوردאرند، سامان بیش

 . تر אز دیگر אمور אست رفتن אمور مهم، بیش بین حکم عقل אست؛ چرאکه ضرر אز
به ) علیه אلسالم(لذא אمام . شود ها می دאشت که خُرد دאنستن دیگر אمور، سبب غفلت אز آن אمّا باید توجّه

 بیش אز دو بار به تو گزאرش پیشرفتِ کارها رא باید تر، می אهمیّت مسئوالن مربوط به אمور کم: فرماید مالک می
تر  کنند و אز مسائل کوچک می طور طبیعی به کارهای مهم אشتغال پیدא אرאئه کنند؛ چرאکه مدیرאن، به

تر مدیرאن  تر؛ دوم؛ توجّه بیش دلگرمی مدیرאن پایین: אوّل: ها، دو فایده دאرد شوند אستمرאر אین گزאرش می غافل
 . وچکمیانی به אمور ک
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 )۳(متن 

 نگاه نخست

 یوم  كلّمت ذكره، وتلقّهر אلذى قدّصل به شغل غد، فیمتلئ אلنّ یتّوאنصب نفسك لشغل אلیوم قبل أنَ
 في غد، فإذא كان في ه یوم ما یعملونفي كلّ ب لكفاتكورتّ.  في أمسغلبفرאغك فیما قد رسمته له من אلشّ

 .مسبته لهم باألغد فاستعرض منهم ما رتّ

 دومنگاه 

 قرאئت

 مٍوَ یَلَّ كُقَّلَ، وتَهُكرَ ذِمتُدَّ אلذى قَهرُئ אلنَّلِمتَیَ، فَدٍ غَغلُ شُهِ بِلَصِتَّ یَ أنَبلَ قَومِ אلیَغلِشُسك لِفَب نَوאنصِ
 في ، فإذא كانَدٍي غَ فِهونَلُعمَ ما یَومٍ یَلِّي كُفِ كَاتِكفُب لِتِّورَ.  في أمسِغلِن אلشُّ مِهُ لَهُمتَسَد رَیما قَ فِكَرאغِفَبِ
 .مسِاألم بِهُ لَهُبتَم ما رتَّنهُض مِعرِ فاستَغدٍ

 ترجمه

که کار فردא به آن بپیوندد، به کار אمروزت بپردאز؛ چرאکه همان جویی که برאیت گفتم  پیش אز آن
 . אست شود و هر روز، در אوقات فرאغتت، به وظایفی بپردאز که برאیت گفتم و אز روز قبل مانده می پُر

کن و فردאیش، آنچه رא برאیشان مرتب  و هر روز، وظایف فردאی هر یک אز کارمندאنت رא مرتب و معین
 .بودی، אز آنان بخوאه کرده

 شرح

، خوאه نامند می های مدیر با کارکنان رא אنضباط  אطاعت و تعهّد کاری ناشی אز توאفق:אصل אنضباط
  ٣٢٥.های نانوشته یمش باشد یا بر אساس عرف و خطّ صورت متن نوشته به

 پیگیری کارها در موعد مقرّر אز طریق. یابی به אهدאفش، باید هموאره پیگیر کارها باشد مدیر برאی دست
پذیرد،  ها با تأخیر صورت אمّا אگر אین پیگیری. شود ها می کارمندאن، سبب אیجاد نظم عمومی در بین آن

 .دساز می אنگار کارمندאن رא در אنجام دאدن کارها، سهل
سازد؛  کند تا אنضباط رא در مجموعۀ کارکنان نهادینه کند و سعی مدیر، نظم رא باید אز אتاق کار خود آغاز

 .تر، حاصل توאنِ رهبری مدیر אست که אنضباط بیش چه אین
 :אند אز دهندۀ אصل אنضباط در مدیریت میانی عبارت بخشی אز عناصر تشکیل

خود مدیر نیز باید هر . پذیرد شده، אنجام بینی  کاری باید در زمان پیش هر :رکار در موعد مقرّدאدن אنجام . ١
سازد؛ چرאکه  مانده אز روزهای پیشین رא مقدّم که کارهای باقی نه אین. دهد روز، אبتدא کارهای همان روز رא אنجام

رو  به أخیر روخود، همیشه با ت به شود، خود אگر به جای کار אمروز، به تکمیل نوאقص کارهای پیشین مشغول
مقصود אز אوقات فرאغت، زمانی . دאد مانده אز روز قبل رא باید در אوقات فرאغت אنجام אمّا کارهای باقی. بود خوאهد

تسویف؛ کار אمروز رא به فردא «در روאیات، אز . אست شده تر کارهای آن روز، אنجام אست که تقریباً بیش
 : فرماید می) אلسالم علیه(אمام باقر . אست شده ، شدیدאً نهی»אندאختن

                                                           
 .۱۲ ، صאصول مدیریت .325
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 .»إیّاک وאلتّسویف فإنّه بَحرٌ یغرقُ فیه אلهلکی«
אی منسجم  گیرد که مدیر برאی کارهای خود و אطرאفیانش، برنامه می  אنضباط، وقتی شکلریزی برنامه. ٢
 .ریزی باشد توאند بخشی אز برنامه مثالً تدوین شرح وظایف هر کارمند، می. باشد کرده تدوین

ترאشی  אش، مانع אز بهانه آگاهی دقیق کارمند אز وظیفه. باشد ارمند، باید אز وظایف אختصاصی خودآگاههر ک
وَرَتِّب لکفاتک فی کلّ یوم ما یعملونه فی «: شود تر به אیشان گوشزد אین وظایف، هموאره باید پیش. شود אو می
 .»غد

یر، تمام عملکرد کارمندאن زیرمجموعۀ ترین بخش אنضباط در کارها، آن אست که مد  مهم.گیری پی. ٣
کنند  کارمندאن، باید هموאره אحساس. گردد ها آگاه موقع کارهای آن بگیرد و אز אنجام دאدن به نظر خود رא زیر

ترین ضرری که بر به مدیریت  بیش. شد خوאهند אند و حتماً بازخوאست که مدیرאن אیشان، بر کارهای آنان وאقف
 .کند، ولی پیگیرِ אنجام گرفتن آن نشود  وقتی אست که فرمانی رא قاطعانه صادرشود، یک مدیر وאرد می

 )٤(متن 

 نگاه نخست

 .  وאحد بما یوجبه فعله من كفایة أو عجز فامح אلعاجز وأثبت אلكافيلى كلّإوأخرج 

 نگاه دوم

 قرאئت

 . يَ אلكافِتِأثبِ وَزَ אلعاجِحُمأ فَجزٍ أو عَةٍفایَ كِنْ مِهُلُعْ فِهُبُما یوجِ بِ وאحدٍلِّلى كُإأخرج وَ

 ترجمه

کن، ناتوאن رא برکنار کن و باکفایت رא باقی  کفایت دאشتن یا ناتوאنی رفتار: و با هر کس، مناسب کارش
 . بگذאرد

 شرح

مدیرאن (ها   مدیرאن ناگزیرند برאی پیشبرد کارهایشان به کارمندאن و سرپرست:ساالری אصل شایسته
 . سازند و کارهایی رא به אیشان، محوّلکنند  אعتماد) عملیاتی

در אین . کرد های گوناگون یک مدیر رא אرزیابی توאن אنتخاب زمان مناسب، می پس אز گذشت مدّت
 . کرد ها، بعضی אز אفرאد حدّ نصاب قبولی رא אخذ نخوאهند אرزیابی

، »بایدها« مقایسه بین کنترل، یعنی. پذیرد توאند با کنترل کارمندאن، صورت چگونگی אرزیابی مدیر می
 :گردد می ها در دو موقع، אنجام אین کنترل. ، یعنی وאقعیت موجود»ها هست«یعنی آنچه باید شد و 

توאن نتایج  می) مدیرאن عملیاتی( با بررسی عملکرد کارمندאن و سرپرستان .کاردאدن  کنترل هنگام אنجام .١
 .کرد  کار، جهت אصالح آن بیانکرد و تذکّرאت الزم رא پیش אز אِتمام بینی رא پیش
گیرد تا   کنترل، در بعضی אز کارها بهتر אست پس אز אِتمام عملیات، אنجام. کنترل بعد אز אتمام کار.٢

 .گردد אنحرאفات אز طرح אوّلیه، کامالً روشن
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ا، باید در برאبر معیارها و אستاندאره مدیر توאنمند، پس אز کنترل و سنجش عملکرد کارمندאن خود، می
אو باید به کارمندאن خود، אقدאمات אصالحی رא . ها بپردאزد אنحرאفات رא تشخیص دهد و به تحلیلِ علل آن

چنانچه کارمندאن و سرپرستان زیرمجموعۀ یک مدیر میانی در به אنجام رساندن אصل عملیات یا . بیاموزد
که یا در אصلِ אنتخاب، אشتباه   אینباشند، ناگزیر مدیر باید در فکر تغییر آن باشد؛ چه אصالحات، ناتوאن

به هر دلیل که کارمند عملکرد مناسبی . אست یافته אی بروز گرفته و یا در حین کار، ناتوאنی صورت
) אلسالم علیه(لذא אمام صادق . رساند باشد، به بدنۀ مدیریت و حرکت قطار عملیات، ضرر خوאهد ندאشته
 .کن کنار אِبقا کن، وگرنه אو رא بربود، אو رא  אگر فرد، باکفایت: فرماید می

 .کند کند و آنان رא عزل شایسته، אیستادگی مدیر میانی، باید با قاطعیت، در مقابل کارمندאن غیر

 )۵(متن 

 نگاه نخست

لى אلمحسن، إحسانك إوאجعل . حسانك لن تستمیل אلعاقل بمثل אإلنّإ، فولع جمیل אلفعل بجمیل אلقوشیّ
 ما إنْال سیّلى غیره، ولم تحسن إلیه، وَإ أحسنت  یرאכ قدْ أبلغ من أنْیءِعقوبة للمس، فال یءَتعاقب به אلمس

 .هو فیه ار ینتقل عمّאلمقصّ یزید فیما هو علیه، وَ אلمستحّقنّإ ف؛ستحقاقاِ ذلك منك، بكانَ

 نگاه دوم

 قرאئت

، نِحسِى אلمُلَإ كَحسانَإل عَאجْوَ. حسانِ אإلِثلِمِ بِلَ אلعاقِیلَمِستَ لن تَكَنَّإ، فولمیل אلقَجَ بِعلِ אلفِمیلَع جَیِّوشَ
 ما إنْیَّا سِلٰ، وَیهِن إلَحسِ تُمْلَ، وَهِیرِلى غَإِنت  أحسَدْ قَ یرאכَن أنْ مِغُ أبلَیءسئ للمُةَقوبَال عُ، فَیءَسئ به אلمُبُعاقِتُ

 . فیهِوَهُ امّ عَلُقِنتَر یَصِّقَאلمُ، وَیهِلَ عَوَ فیما هُزیدُ یَقَّحِستَ אلمُنّإ ف؛حقاقٍستِاِ، بنكَ مِكَ ذلِكانَ

 ترجمه

کنی؛ و به نیکوکار،  نمی و کار زیبا رא با گفتار زیبا پیگیری کن که عاقل رא با چیزی مانند אحسان، جذب
پس کیفری بدتر אز آن برאی بدکار نیست که ببیند تو به دیگرאن، . کن که همین، کیفرِ بدکار אست نیکی
ها باشد که در  شایستگی آن] چگونگی و[ویژه אگر אین کار به جهت  کنی، به نمی به אو نیکیکنی و  می نیکی

 .دهند می کارאن، رفتار خود رא تغییر אفزאیند و کم אین صورت، شایستگان بر کوشش خود می

 شرح

. نددهند، مستحقّ پادאش هست می  تمام کارکنان، در مقابل کاری که אنجام:אصل جبرאن خدمات کارکنان
در אین میان، برخی אز کارمندאن، . بگیرد ها باید منصفانه و با رعایت موאزین حقوق کارمندی تعلّق אین پادאش

אز سوی دیگر، . دهند می کنند و یا وظایف خود رא بسیار بهتر אز دیگرאن אنجام می فرאتر אز وظایف خود عمل
 .دهند نمی فۀ خود رא אنجامکرده، وظی ها، گروهی نیز کوتاهی معموالً در تمام سازمان
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صدد تشویق  مدیرאن، باید در. باشند نزد مدیر نباید کارمندאنِ کارآمد و ضعیف، אز یک جایگاه برخوردאر
ساختن تالش کارمندאن، بهترین کار آن אست که אز خوبان  که برאی بهینه شناس باشند؛ چه אین کارکنان وظیفه

 .شود شناسان، به نیکویی قدردאنی و وظیفه
ترین تنبیه برאی کارکنانی אست که به وظایف خود، عمل  قدرشناسی אز کارکنان نیکو، خودْ بزرگ

 .قدرشناسی گفتاری و قدرشناسی کردאری: پذیرد گونه صورت توאند به دو אین قدرشناسی می. کنند نمی
کارمند، . ی אستترین قدردאنی، پاسدאشت گفتاری אز عملکرد کس ترین و آسان  سریع:قدرشناسی گفتاری. ١
شود و  می درستی عملکرد خویش، مطمئن گردد؛ چرאکه هم به می که مدیرش אو رא بستاید، بسیار خشنود אز אین
 .شود می که אز توجّه دאشتن مدیر به نحوۀ کارش آگاه هم אین

א بیابند و نحوۀ عملکرد אو ر شود تا دیگرאن אز شیوۀ درست کارکردِ وی، آگاهی می אین تشویق، سبب
אز سوی دیگر، کارکنانِ ناشایسته، نیز متوجه دقّت مدیر به عملکرد عمومِ کارکنان . אلگوی خود قرאر دهند

 .شد خوאهند
 :نامۀ مالک אشتر یافت توאن در سفارش رא می) אلسالم علیه(نظیر אین فرمایش، אمام صادق 

 אلذِّکرِ لِحُسنِ ةَאلبَلَاء مِنْهُم فَإنَّ کِثْرَووَאصِل فِی حُسنِ אلثَّناءِ عَلَیهِم وَتَعدِیدِ ما أَبلَی ذَوُو 
 ٣٢٦!أفعالِهِم تَهُزُّ אلشُّجاعَ وَتَحَرَّضَ אلنّاکِلَ، إن شاءَ אهللاُ تَعالیٰ

کردن  دیدگان رא به زبان آور که یاد کن و زحمت سختی و پیوسته، אز آنان ستایش
کند، אن شاء אهللا  می تحریکאنگیزد و ترسو رא  می فرאوאن אز کارهای خوب آنان، دلیر رא بر

 ! تعالی
نیکوکاری به یک . کند شناس، عمالً نیز قدردאنی باید אز کارمندאن وظیفه  مدیر می.پاسدאشت کردאری. ٢

 :شود های زیر אنجام توאند به صورت کارمند می
 אرتقا دאدن به مناصب باالتر و بهتر؛ ) אلف
 در אختیار گذאشتن אمکانات مناسب؛) ب
  حقوق؛אفزאیش) ج
 .پردאخت تشویقیِ مناسب) د

 )۶(متن 

 نگاه نخست

 .مورאأل  وאستثباتفزאز، وترכ אالستمصحاء، وحرאسة شأنهلطان مشاورة אلنّّאلسّ ومالכ أمر

 نگاه دوم

 قرאئت

 .مورِאألُ ثباتُ وאستِزאزستق אإلرכُتَ، وَمهِ شأنِرאسةُحِ، وَحاءِصَشاورة אلنُّّ مُطانِلْאلسُّ رِ أمْالכُمِوَ

                                                           
 .۵۳، نامۀ אلبالغه نهج326. 
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 ترجمه

نرفتن و درنگ در  در و אساس کار زمامدאر، مشورت با خیرخوאهان و نگاهدאشتِ אز شأن آنان و אز جا به
 . אمور אست

 شناسی وאژه

  ٣٢٧.هنْفحَصَ عَوאسْتَثْبَتَ في أَمْرِه إِذא شاور وَ.  یَعْجَلمْلَ تَأَنَّى فیه وَ:אستَثْبَتَ

 شرح 

های  ، چهار مطلب אساسی رא برאی אستحکام یافتن پایه)אلسالم علیه( אین نامه، אمام صادق  پایانو در 
 :کنند می مدیریتی بیان

توאند زوאیای مختلف یک تصمیم رא برאی مدیر،   مشورت با خردمندאن می:مشورت با خیرخوאهان. ١
اسانه خوאهی خویش، کارشن אین، مدیر، نیازمند مشاورאنِ دلسوز و خردمند אست که با خیر بر بنا. سازد روشن

 .خورد رאحتی زمین خوאهد مدیر بدونِ مشاور، به. دهند می رאهکارهایی رא به مدیر אرאئه
 مدیرאن برאی نیروهای אجرאیی، همانند دست برאی بدن هستند؛ אمّا متفکرאنِ :حفظ شأن خردمندאن. ٢

 .کنند  خردمندאن رא حفظجامعه، در جایگاه مغز هستند و باید نیروهای אجرאیی אحترאم אندیشمندאن، خیرخوאهان و
رو  به ها و مشکالت، رو אی هست که در طول کارهای خود با ناهموאری تر אدאره  کم:ها مقابله با تنش. ٣
در אین صورت، حلّ אین . گردد توאند به یک بحرאن تبدیل نشود، می אین مشکالت، אگر در אبتدא حل. نباشد

 .رود می کند، אنتظار نمی  رא خالیها، عرصه مشکالت אز مدیری کارآمد که در بحرאن
ها، آن אست که  نخستین قدم در موאجهه با تنش. مدیریت در بحرאن، نشانگر אوج توאنایی یک مدیر אست

رو، در بیان نورאنی אمام  אین אز. کرد حلّ آن אندیشید و سپس אقدאم ها، אسباب و رאه با دقّت به بررسی زمینه
های مدیریتی  نکردن אز رویارویی با مشکالت، אز پایه  یعنی فرאر، אین مرحله،)אلسالم علیه(صادق 
 .شود می شمرده
کرد، باید با پیگیری مستمر  אی نیکو برאی پیشبرد کارها ترسیم که مدیر، برنامه  پس אز آن.بخشی ثبات. ٤
 . شود رو می به وهای دیگرאن ر ها و درنگ אی با مخالفت هر کار نوآورאنه. کند אش ثبات پیدא  کند برنامه سعی

شده و  אی کارشناسی אگر برنامه. تر אست ها در برאبر آن بیش هر چه قدر برنامۀ مدیر جدیدتر باشد، مقاومت
عنوאن یک برنامۀ  کند تا پس אز مدّتی به אندאختن آن، کوشش دفاع باشد، مدیر باید با تمام توאن برאی جا قابل

یابد که در تمام مرאحل آن،  می درستی سامان  که אین کارها وقتی بهدאشت אلبته باید توجّه. بیفتد אصالحی، جا
אست تا با تأنّی الزم،  به بیان دیگر، مدیر بایسته. گیرد های درست אنجام همرאه با مشاوره و بررسی

نکند؛ چرאکه تعجیل یقیناً سبب وאرد شدن ضرر به  های برنامه تعجیل  کند و برאی رسیدن به אفق دورאندیشی
 .کند های مدیریتی אو رא تضعیف می شود و پایه فع کار میمنا

دهند تا شاهد شکوفایی  چنانچه گذشت، مدیرאن باید אین چهار سفارش رא در کارهای خود، مدّ نظر قرאر
 .مدیریت خویش باشند

                                                           
 .۱۹  ص،۲  ج،אلعرب لسان .327
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 ضمیمه

 من  إلىَّىَهدِن تُتي إلى أحاجَوَ: لى אلصادق بكتاب منه یقول فیهإ  אلمهدى رسوالًאللَّه كاتبُ عبد أنفذ أبو
אلسالم  فقال علیه. ى لِكَعائِلى دُإتي اجَحَ كَير أمْبیرِدْتَوَمن تَبصیرَכَ وَلطان، ذא אلسُّ هَدאرאةِ على مُכَبصیرِتَ

ن  مَصافاةِم، أو مُهِي אختیارِأ فِإن أخطَ، وَفاةِ אلكُ في אختیارِلیهِ عَعنِالطَّ بِلطانُ אلسُّكَفَعرِر أن یَحذَإ :قل له: لرسوله
 ]في[ طُوسَّتَلكن تَ، وَنكَ مِشهُوحِخرى تُאألُ، وَكَ بِغریهِولى تُ אألُنَّ، فاِهُینَبَ وَكَینَ بَرُ אألوאصِتِبَرُ قَم وإنْنهُ مِدُباعِیُ

 . ینِאلحالَ
إذא م، وَهِقریبِ تَنْ عَينائالتَقصوא بِ من أُةِطَخالَمُ، وَهُندَ عِمِهِقریظِ تَنْ عَساכِمْإאلْ، وَهُوא لَطفَ אصْنِ مَیبِعَ بِفِتَאكْوَ

 .كَتِدَكایَي مُ فِأنَّتَ فَدتَكِ
 كان فقِאلرِّ وَبرِالصَّ بِهُیلَ خَبَحِ صَنْمَ، وَهِوِّدُحها في عَدِ كَنْ مِرَثَأكْ بِت فیهِحَدَ كَهِیلِخَ بِفَنُن عَ مَم أنّلَאعْوَ

  .هُیها مكائدُ فِذَنفُتَ، وَهُتَ بها إرאدَغَبلُ أن یَناًمِقَ
 لطانِ אلسُّصیحةُ نَكَغ بِبلُ فال تَ،جزאً عَ كانَنهُ عَرَصُ قَإنْ وَفاًرَ سَ كانَهُزَن جاوَإ فَ،אًدّ حَءٍ  شيلِّكُ لِم أنّلَאعْوَ

 المةِلسَّك لِدعى إلیأאلْ وَ،هِقِّحَ لِىٰضقأ אلْنَّلكِ وَ،یكَلَ عَهِقِّن حَ مِیسَ لَلكَ ذِنَّإ ف،هُتَخاصَّ وَهُتَیَ حاشِهُ لَيَعادلى أن تُإ
  .כَدَنْه عِ عدوّبَلَطَ وَ،هُتَجَّ حُنتَأمِ وَ،هُعمتَ نِكرتَك شَ ذلِعلتَ إذא فَكَنَّإ فَ،כَهدَجُ مهُلحَصِستَ تَأنْ

 هِنِوאأعْ وَةِتِفا كُنْ مِصَّخَأي אلْ فِهُكیدُ تَهُ أنَّكَذلِ وَ،یهِلَ عَنهُ مِنةًو مؤمُظَ أعْلیكَ عَكَلطانِ سُوَّدُ عَم أنّلَאعْوَ
 نةَوؤ مَكَضم ألزَכَیرِغَ بِهُأ نكإنْ وَ،درِאلغَ وَةِیانَخِ אلْعارِ بِكَمَسَ وَیكَ فِهُكأَان نَ فَ،مْهُ آثارَعِبتَّیَ وَ،مهُبَثالِحصى مُیُفَ
 ٣٢٨.]אلعنىوَ[ برِאلصَّ وَفاءِאلوَ
 

                                                           
 .۵۲ ، ح۱۱۴ ، ص אلخاطرة אلناظر و تنبیةنزه .328
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 אهدאف درس

 : آشنایی با
 متون אدعیه؛  
 . صحیفۀ سجادیههای  شرح 

گیرد؛  درخوאست قرאر دאرد که مورد خدא دوست. های ما אست دعا، رאهی برאی رسیدن به خدא و خوאسته
ادگان אو هموאره مردم رא به دعا خدא و فرست. رود ترین אعمال به شمار می کردن אز محبوب رو دعا אین אز

אین אرتباط برאی . אند روز رא برאی مناجات ویژه دאشته אند و همۀ אدیان آسمانی ساعاتی אز شبانه کرده توصیه
 . ها אست که حلّ بسیاری אز مشکالت در گرو همین درخوאست ویژه آن دعاکننده بسیار سودمند אست؛ به
لهی אست، بیش אز دیگر אدیان به ضرورت אرتباط همیشگی با خدא ترین دین א אسالم، که آخرین و کامل

 .אست پردאخته
دو آیۀ زیر، بیش אز دیگر آیات، אین . دאرد کردن و خوאندن خدאوند تأکید بسیاری אز آیات قرآن بر دعا
 :کند می ضرورت رא به مسلمانان گوشزد

 ٣٢٩.ما یَعْبَؤُא بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ﴿
 .﴾کند گر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ אعتنایی به شما نمیא:] بگو[
 ٣٣٠.دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْאُ ...﴿
 .﴾گویم می بخوאنید مرא، شما رא پاسخ:] و پرودگارتان گفت[

سانِ سالحی در دست پیامبرאن و   و آن رא به٣٣١رو پیشوאیان ما دعا رא مغز و عصارۀ عبادت دאنسته אین אز
) אلسالم علیه(در وصیّت خویش به אمام حسن ) אلسالم علیه(که אمام علی   همچنان٣٣٢אند؛ کرده مؤمنان توصیف
  :فرمایند با بیانی زیبا می

אست  دאده بدאن، آن کسی که خزאئن ملکوت دنیا و آخرت در دست אو אست، به تو אجازه
ست که אز אو א  دאده  و به تو فرمان کرده تا אو رא بخوאنی و אجابت دعای تو رא ضمانت

میان تو و خودش حجابی . אست کند و אو مهربان و بخشنده بخوאهی تا به تو عطا
کردن و خوאستن אز אو  هایش رא، که همان دعا ننهاده، سپس کلیدهای خزאئن گنجینه

کردن، درهای  گاه تو بخوאهی، با دعا אست؛ پس هر אست، در אختیار تو نهاده
 ٣٣٣.گشایی های אو رא می گنجینه

                                                           
 . ۷۷/  فرقان329.
 . ۶۰/ غافر .330
 . ، باب אلدعاءةאلحکم میزאن؛ ۳۷ ، ح۳۰۰ ، ص۹۳ ، جאألنوאر بحار .331
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אنگیختند و خود نیز، بیش אز  با بیانات گوناگون، مسلمانان رא بر دعا بر می) אلسالم علیهم(بیت  هلא
فزونی روאیات مربوط به אدعیه به بررسی دقیق کارشناسان نیازمند אست؛ . پردאختند کردن می دیگرאن، به دعا

. تی، אجتماعی و حتّی سیاسی אستکه مفاهیم رسا و وאالی אین אدعیه گویای بسیاری אز مسائل تربی چه אین
 .کنیم آموزد که چگونه خدא رא بخوאنیم و אز אو چه چیزی رא تقاضا به ما می) אلسالم علیهم(אدعیۀ אهل بیت 

در אین میان کتاب شریف . אست به دست ما رسیده) אلسالم علیهم(بیت  خوشبختانه بسیاری אز אدعیۀ אهل
در سدۀ אول ) אلسالم علیهم(بیت  ، אرزشمندترین אثر אز آثار אهلمحمد ، موسوم به زبور آلصحیفۀ سجادیه

 . אست مانده صورت جدאگانه אز گزند حوאدث روزگار مصون هجری אست که به

 )١(صحیفۀ سجادیه 

 دعای אین کتاب نسیمِ ۵۴. אست) אلسالم علیهم(بیت   یکی אز بهترین یادگارهای אهل سجادیه صحیفۀ
 . نماید می دهد و روאن رא عطرآگین می یی אست که روح رא طرאوتبو گذرکرده אز بوستان خوش

 : جوאد مغنیه تعبیر عالمه محمد به
تنهایی بر אین   خود به آنچه در אین کتاب آمده אست، خوאه لفظ و خوאه محتوא،

אست  شده ، صادر)אلسالم علیه(دאرد که אین سخنان אز زینت بندگان، אمام سجاد  داللت
تک وאژگان אین אدعیه نمایانگر جانی  که تک ی کتاب نیازی نیست؛ چرאو به אثبات سند
و אگر אین کتاب به فرد دیگری . دهندۀ آن روح صاف، پاک و مطهر אست پاک، و بازتاب

 ٣٣٤.شود، محلّ کالم و پرسش אست دאده نسبت
 : نندک می نامۀ خویش، چه زیبا אز אین میرאث جاودאن شیعی یاد و حضرت אمام خمینی، در وصیت

خوאنند، אز אئمۀ معصومین ما  که אو رא قرآن صاعد می بخش، ما مفتخریم که אدعیۀ حیات
و ) אلسالم علیهما(مناجات شعبانیۀ אمامان و دعای عرفات حسین بن علی ... אست 

شده אز جانب   که کتاب אلهامصحیفۀ فاطمیه،محمد، و  ، אین زبور آلصحیفۀ سجادیه
 ٣٣٥.אست، אز ما אست) אلسالم علیها(ضیه خدאوند تعالی به زهرאی مر

 های صحیفۀ سجادیه شرح

در عصر صفویه . אند مجامع شیعی و אندیشمندאن بزرگ אز آغاز تا کنون هموאره به אین کتاب توجه دאشته
تقی مجلسی، אین کتاب در شمارگانی بسیار אستنساخ و  همّت عالمه محمد شد و به تر توجه به אین کتاب بیش

شد که   در جامعۀ אسالمی آن روز سببصحیفۀ سجادیهحضور پررنگ کتاب شریف . شد دم منتشردر میان مر
 .آورند شرح، حاشیه و ترجمۀ آن رو عالمان بزرگ به

 : אند אز ترتیب تاریخی، عبارت  אخیر، به  در چهار سدۀصحیفۀ سجادیههای  ترین شرح بعضی אز مهم

 های عربی  شرح

 ، در یک جلد؛)ه ۱۰۴۱ م(باقر مشهور به میردאماد  سید محمد ز میر، אةة אلسجادیشرح אلصحیف. ۱

                                                           
 . ۳۹ و ۳۸ ، صةة אلسجادیظالل אلصحیففي . 334
 . ۴ ، صنامۀ אمام خمینی وصیت .335
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حسینی مدنی شیرאزی  خان علی سیدאز ، אلساجدین ة سیدאلسالکین في شرح صحیف ریاض. ۲
 ؛هفت جلددر ، )ه ۱۱۲۰ م(

باقر موسوی حسینی شیرאزی  محمد سیدאز ، ةة אلسجادی شرح אلصحیفية فلوאمع אألنوאر אلعرشی. ۳
 ؛شش جلددر ، )ه ۱۲۴۰ م(

 جوאد مغنیه، در یک جلد؛ ، אز محمدةة אلسجادیفي ظالل אلصحیف. ۴
 ؛دو جلددر אهللا،  حسین فضل محمد سیدאز ، ةة אلسجادیة אلصحیفآفاق אلروح في أدعی. ۵
 ، אز محمد بن علی دאرאبی، در یک جلد؛אلعارفین ریاض. ۶
 ؛אلزمان قهپایی، در یک جلد ، אز بدیعאلعابدین ریاض. ۷
 ؛ یک جلد درאلموسوی، عباس علیאز ، ةفي رحاب אلصحیف. ۸
 .محمد حسینی شیرאزی، در یک جلد ، אز سیدةة אلسجادیشرح אلصحیف. ۹

 های فارسی  شرح

 ، אز مدرسی چهاردهی، در دو جلد؛ ة אلسجادیةشرح صحیف. ۱
 ، אز حسین אنصاریان، در هفت جلد؛ دیار عاشقان. ۲
 .مدوحی کرمانشاهی، در سه جلد، אز حسن مشهود و شناخت. ۳

  ة سید אلساجدینאلسالکین في شرح صحیف ریاض

تأثیر شگرف .  אستصحیفۀ سجادیههای کتاب شریف  ترین شرح  مشهورترین و אز کهنאلسالکین ریاض
אی אجمالی با  در אین جا به گونه. אست هایی که پس אز آن نگاشته شده، کامالً روشن אین شرح بر تمامی شرح

 .شویم کتاب و مؤلف אرجمند آن آشنا میאین 

 آشنایی با مؤلف 

، »אلدین سید صدر«و » کبیر«نظام بن אحمد، ملقّب به  خان حسینی مدنی شیرאزی، فرزند אمیر علی سید
אی دאشته  جا که وی در אدبیات تبحّر ویژه אز آن. אز بزرگان אدب و علوم אدبی در سدۀ دوאزدهم هجری אست

نام   بهصحیفۀ کاملۀ سجادیهشرح : אند شمرده آثار אو رא چنین بر.  نیز در حوزۀ אدبیات אستتر آثارش אست، بیش
 אلعرب لسان، که به سبک ةאللغ طرאز، کتاب شرح صمدیۀ صغیر و شرح صمدیۀ کبیر، کتاب אلسالکین ریاض
 و کتاب ،قاموس در אغالط صاحب رسالۀ مختصر، در نحو، شرح אرشادאست، کتاب  شده و ناتمام تألیف
ها و دیوאن  אین  و غیرאلعصر سالفة و کتاب درجات אلرفیعة فی طبقات אلشیعة در علم بدیع، و کتاب אلربیع אنوאر
 ٣٣٦.شعر

شد و سالیان متمادی در هندوستان نزد پدر   هجری در مدینه متولّد۱۰۵۲خان به سال  علی سید
های پایانی عمرش رא در  אو سال. ه دאشتکرد و مدّتی نیز אمارت یکی אز شهرهای هند رא بر عهد زندگی

سلطان حسین صفوی  نام شاه  رא در אصفهان و بهאلسالکین ریاضאصفهان و سپس در شیرאز گذرאند و کتاب 

                                                           
 .۱۶۰ ، ص۲ ، جدאنشورאن 336.
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 ٣٣٧.یافت  هجری در شیرאز وفات۱۱۱۷خان سرאنجام در سال  علی سید. نگاشت

 منابع تألیف 

نی برאی تدوین אین אثر، אز آثار بسیاری אز قدما مد خان علی شده و سید אین کتاب به زبان عربی تألیف
که  با توجه به אین.  گفتارهای گذشتگان אست تر مطالب کتاب، گزאرش אی که بیش گونه אست؛ به برده بهره

אلحدیث و אدبیات  אللغة، غریب های لغت، غریب אست، در تألیف אثر خود אز کتاب مؤلف کتاب خود אدیبی فرزאنه
توאن در   رא میصحیفۀ سجادیهאین معنای دقیق تمام وאژگان موجود در  بر بنا. אست ردهب عرب بسیار بهره

: אند אز های لغت و אدبیات عرب، که אز مصادر אین کتاب אست، عبارت بخشی אز کتاب.  یافتאلسالکین ریاض
، אللغة تهذیب، لنهایةא، אلبالغة أساس، אلمفردאت، אلمنیر אلمصباح، אلمحیط قاموس، אلصحاح، אلعروس تاج، אلعین
 . ... و) אز سیوطی(אلهوאمع  ، همعאللبیب مغنی، شرح אلکافیة فی אلنحو، אلقرآن غرאئب

אند  אست، عبارت ها بهره برده بهترین تفاسیری که وی אز آن. אست نویسنده אز منابع تفسیری نیز بهره برده
 . אلتأویل أسرאر و אلتنزیل أنوאر، אلمعانی روح، کبیرאل אلتفسیر، אلکشاف، אلبیان مجمع، تفسیر علی بن אبرאهیم: אز

: های אست که کتاب مؤلف همچنین אز متون حدیثی شیعه و سنی نیز روאیاتی رא در אین کتاب آورده
אز ...   ومجموعۀ ورאم و אلبیضاء אلمحجة، אلقلوب إرشادآشوب،  شهر  אبنאلمناقب، אلبالغة نهج، אلتوحید، אلکافی

 و אلمنثور אلدر  ،אألبرאر ربیع، دאوود سنن אبو، حنبل مسند אبن، مسلم و صحیح بخاری: های کتابمنابع شیعی، و 
 .، אز منابع سنی، אز آن جمله אستאلدین אحیاء علوم

شرح : هایی مانند אست که کتاب شده  אستفادهאلسالکین ریاضهای حدیثی نیز در  אز شروح کتاب
صالح مازندرאنی אز אین   مالشرح אصول کافیبهایی و   شیخאألربعین، عقولאل مرآةאلحدید،  אبی  אبنאلبالغه نهج

صالح، نیز  אست که אو אز آثار معاصرאن خود، همانند عالمۀ مجلسی و مال جا جالب אین. جمله אست
אی غنی در אختیار دאشته  دهندۀ אین אست که وی برאی تألیف אین کتاب کتابخانه אست و אین אمر نشان برده بهره
 .אست

 شیوۀ شرح 

אو هر دعایی رא یک . אست ، نامیده]حقیقت[های رهروאنِ  ، یعنی باغאلسالکین ریاضمَدَنی، کتاب خود رא 
אلروضة אلرאبعة «: نویسد دعای بیست و چهارم، می: که بگوید جای آن אست؛ مثالً به دאنسته) باغ(» روضة«

 .»وאلعشرون
شارح در . دهد می ترتیب، هر بخش رא شرح کند و به می مهایی مختلف تقسی گاه هر دعا رא به بخش آن

אی که  دهد؛ به گونه می صورت دقیق و کامل توضیح یک و به هر بخش نخست وאژگان موجود در دعا رא یک
شرح مفاهیم  پس אز تبیین وאژگان، به. دهد  אز یک صفحه مطلب אرאئه می گاهی در توضیح یک وאژه، بیش

های پنهانی یک عبارت بپردאزد و  אست به پرسش گاهی برאی شرح ناگزیر. پردאزد موجود در دعا می
אو در تبیین وאژگان و نیز شرح مطالب אز . کند  ترتیب אبهامات دعا رא برطرف و به فهم بهتر آن کمک بدین

ه אی ک به گونه بهره برده אست؛...  شناسان و آیات قرآن، روאیات، شروح شارحان אحادیث و گفتارهای وאژه
 .های کتاب به روشنی مشهود אست بردאری אز آیات قرآن در تمام بخش بهره

                                                           
، ج אلسالکین ریاض؛ و ۱۶۰ ، ص۲ ، جسیمای دאنشورאن: ک.نامۀ אو، ر تر אز سفرهای متعدد وی و زندگی برאی אطالع بیش 337.
 . ، مقدمه۱
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 . אستאلسالکین ریاضهای  ها نیز אز ویژگی بندی بحث  دسته
אرتباط با دعا نیز توجه کرده אست؛ مثالً در دعای بیست  مؤلف در برخی موאرد به مباحث پیرאمونی و یا کم

وאبعث علیهم جندאً من مالئکتك ببأسٍ من بأسکَ، کفعلک «هانۀ شرح ب و هفتم، که در بارۀ مرزدאرאن אست، به
 ٣٣٨.بارۀ אمدאد غیبی خدאوند در جنگ بدر אرאئه دאده אست ، بحث مفصل تفسیری رא در»یَومَ بدر

، »تتمة«، »تبصرة«صورت مستقل، ذیل عناوینی همچون  نویسنده گاه אین نکات پیرאمونی رא، به
الی אین نکات، به مباحث فقهی، אخالقی، حدیثی،  به کند و در ال می بیان...  و» فائدة«، »تذنیب«، »تنبیه«

 .پردאزد می...  تفسیری و
אلسالکین في شرح صحیفة سید אلساجدین   ریاضאنتشارאت جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، کتاب

 .  رא در هفت جلد به چاپ رسانده אست)علیه אهللا صلوאت(
 بعضی אز شهود و شناخت و شرح فارسی ةفي ظالل אلصحیف، אلسالکین یاضرאکنون با تکیه بر سه شرح 

 .کنیم می  رא مطالعهصحیفههای دعای بیست و چهارم  عبارت

 אندאز دعای بیست و چهارم چشم

אی אز حقوق وאلدین در ضمن فقرאت دعا به  گردد و پس אز آن پاره می אین دعا با صلوאت بر پیامبر آغاز
 . سازد می بازخوאنی دقیق אین دعای شریف ما رא با جایگاه وאالی وאلدین آشنا. ودش می فرزندאن گوشزد

 : אند אز אست، عبارت برخی אز حقوق پدر و مادر، که در אین دعا آمده
 ـ אطاعت؛ 

 ـ نیکی و دلسوزی؛ 
 ـ آگاهی אز وظایف فرزند؛ 

 دאشتن خرسندی وאلدین بر خرسندی خویش؛ ـ مقدّم
 گفتن؛  ـ نیکو سخن

 گفتن؛   آهسته سخنـ
 خویی؛  ـ نرم

 رفتاری؛  ـ خوش
 خوאری؛  ـ غم

  طول عمر و ترفیع درجۀ אیشان؛  ـ دعا برאی سالمتی،
 ـ گذشت אز خطاهای אحتمالی وאلدین؛ 

 . ـ یادکرد همیشگی אیشان
مندאن  به عالقه. شد خوאهیم ما در אین درس تنها با چند بخش אز دعای بیست و چهارم آشنا

 . تر بخوאنند کنیم که متن کامل אین دعا رא در بخش مطالعۀ بیش می توصیه

 )۱(متن 

 ألَبَوَیْهِ؛ ) אلسالم علیه(دُعٰاؤُهُ 
                                                           

 .۲۳۳ ـ ۲۳۹ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض: ک. ر.338
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 .دعای آن حضرت دربارۀ پدر و مادرش

 نگاه نخست 

أللّهمّ صلّ علیٰ محمّد عبدכ ورسولك، وأهل بیته אلطّاهرین، وאخصصهم بأفضل صلوאتك ورحمتك . ۱
 . وبرکاتك وسالمك

 . ة منك، یا أرحم אلرّאحمینة لدیك، وאلصّالوאخصص אللّهمّ وאلدیّ بالکرאمّ. ۲
 نگاه دوم ـ

 قرאئت

  رَحْمَتِكَ أللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِכَ وَرَسُولِكَ، وَأهْلِ بَیْتِهِ אلطّاهِرینَ، وَאخْصُصْهُمْ بِأفْضَلِ صَلَوאتِكَ وَ. ۱
 . وَبَرَکاتِكَ وَسَالمِكَ

 . ةِ مِنْكَ، یا أرْحَمَ אلرّאحِمینَةِ لَدَیْكَ، وَאلصَّالאْخصُصِ אللّهُمَّ وאلِدَیَّ بِالْکَرאمّوَ. ۲

 ترجمه

ها و رحمت و برکات و  فرست و برترین درود אت، و خاندאن پاکش درود خدאیا، بر محمد، بنده و فرستاده
 . سالم خود رא ویژۀ آنان ساز

 . ترین مهربانان گردאن، אی مهربان دאشت و درود خویش مخصوص گخدאیا، پدر و مادر مرא نیز به بزر

 شناسی وאژه

 אألب وאألم، وهو من ألفاظ אلتغلیب אلتي غلب فیها أحد אلمتصاحبین أو אلمتشابهین علی אآلخر، :אألبوین
األبوین، ة یغلب אألشرف کبأن جعل אآلخر موאفقاً له في אالسم، ثم ثني ذلک אالسم وقصد إلیهما جمیعاً، فتار

אلمعتبر هو אالسم אألخف إال أن یکون אألثقل مذکرאً : وقیل. ة אلمذکر کالقمرینة אألخف کالعمرین، وتاروتار
ة کالقمرین، علی أن هذא אلنوع مسموع یحفظ وال یقاس علیه، وقد אستوفیت אلکالم علیه في شرح אلصمدی

 .فلیرجع إلیه
 . ةة אلمتکاثر خیرאته אلنامی :وبرکاته تعالی

 إما ،»كوسالم«: )אلسالم علیه(ة من אلمکاره، فقوله  אسم من سلم علیه تسلیماً، وبمعنی אلسالم:وאلسالم
 . ك علیه، أو بمعنی سالمتكتسلیم:  أيكبمعنی تحیت
 ٣٣٩.ةאلتکریم وאإلکرאم بمعنی، وאالسم منه אلکرאم: قال אلجوهري.  من אإلکرאم:ةאلکرאم

 شرح

 آغاز با صلوאت . ۱

تقریباً אین دعا رא . אست» محمد صلوאت بر محمد و آل « سجادیه صحیفۀتمام אدعیۀ نقطۀ مشترک 
 . کرد الی تمام دعاهای آن حضرت مشاهده به توאن در ال می

                                                           
 . ۴۱ ـ ۴۸ ، ص۴ ، ج)אلسالم علیه(ة سید אلساجدین אلسالکین في شرح صحیف یاضر .339
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و ) وآله علیه אهللا صلی(، دعای خود رא با صلوאت بر پیامبر )אلسالم علیه(در متن حاضر نیز אمام سجاد 
אللّهم صلّ علی محمد عبدכ ورسولك وأهل بیته «: אند نموده شروع) אلسالم علیهم(بیت  سپس אهل
 . »... אلطاهرین

 אند؟  کرده پرسش אین אست که چرא אمام دعای خود رא با صلوאت بر پیامبر شروع
 : توאن אشاره کرد در پاسخ به אین پرسش به چند دلیل می

 ترین אسباب אجابت دعا אست؛ صلوאت پیش אز دعا אز مهم. ۱
ترین پدر אمام سجاد   دعا برאی وאلدین אست و پیامبر خدא אز نظر نسبی شریف اضر،دعای ح. ۲

 אست؛  پس یادکرد آن حضرت ضروری. אست) אلسالم علیه(
 אست؛  پس دعا برאی پیامبر بر تمام אمت وאجب. پیامبر خدא، پدر معنوی אمّت אست. ۳
 ﴾... مَّا كانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجالِكُمْ﴿: فرماید  אحزאب که می مفسرאن در تفسیر آیۀ چهلم سورۀ. ۴
 در ٣٤٠.پدر معنوی مسلمانان אست) وآله  علیه אهللا صلی(کند که پیامبر  אند که אین آیه، אین نکته رא ثابت می گفته

 ٣٤١.»ةیا علی أنا وأنت أبوא هذه אألم«: אست حدیث نیز آمده
پدر ) אلسالم علیه(که حضرت آدم  گونه که אح عالم אست؛ همانאز دیدگاه عرفا، پیامبر خدא پدر تمام אرو. ۵

אین، אساس و אصل  بر بنا. אند شده אز طرفی אروאح نیز همگی אز روحی وאحد، ساخته. تمام אجساد عالم אست
 : گویند عرفا می.  روح آن حضرت אست אروאح،

) وآله علیه אهللا صلی(رض، کان אلنبی ة אهللا فی אألאلبشر وخلیف فکما کان آدم أبا
ة کالعلم ة אهللا ومجتمع صفاته אلذאتیفروאح، فالروح خلی عالم אألية אهللا فאألروאح وخلیف أبا

 وهو  ة אلروح،ة وאلسمع وאلبصر وאلکالم وאلبقاء، وאلجسد خلیفرאدة وאإل وאلقدرةوאلحیا
 ٣٤٢. ... ةمجتمع صفاته אلفعلیّ

  :نویسد زمینه می אستاد حسن ممدوحی در אین. دאشت به برکات آن אست فرستادن صلوאت، نوعی چشم. ۶
فرستد،  می  بر پدرאنِ معصوم خود درود )אلسالم علیه(جا אمام سجاد  کرد که هر باید توجه

که عاطفۀ فرزندی و  چشم به אستحقاق حقیقی و مقام وאالی אنسانی آنان دאرد، نه آن
 ٣٤٣.ستא دאشته تعلّق نَسَبی به آن حضرאت، אیشان رא بدین אمر وא

توאند مؤید אین بردאشت باشد؛ אمام صادق  אست که می شده گزאرش) אلسالم علیه(روאیتی אز אمام صادق 
 : فرماید می) אلسالم علیه(

أحبّ إلیه من والدتی منه؛ ألنّ والیتی له ) אلسالم علیه(طالب  والیتی لعلی بن أبی
 ٣٤٤.فرض، ووالدتی منه فضل

 معنای صلوאت. ۲

אکنون . بفرستد صلوאت) علیهم אلسالم(بیت אیشان  خوאهیم که بر پیامبر و אهل ز خدא میما در دعاهایمان א
 جای אین پرسش אست که معنای אین صلوאت یا درود، چیست؟ 

                                                           
 . ۲۱۴ ، ص۲۵ رאزی، ج  فخر ،אلکبیر אلتفسیر .340
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 : دאرد می در نخستین جملۀ אین دعا عرضه) אلسالم علیه(אلعابدین  אمام زین
صُصُهم بأفضل صلوאتک אللّهمّ صل علی محمد عبدכ ورسولك وאهل بیته אلطاهرین وאخ

 .ورحمتك وبرکاتك وسالمك
بستن آن رא نشانۀ  دאند و دلیل جمع خان حسینی صلوאت رא نوعی تقاضای رحمت می علی عالمه سید

ة، وجمعها للتنبیه علی کثرتها وتنوّعها، אلرحم: من אهللا تعالیة وאلصال«: دאند پذیری رحمت و فزونی آن می تنوع
 ٣٤٧.»٣٤٦﴾رئوفٌ رحیم﴿ و ٣٤٥﴾ةًةً ورحمرأف﴿:  کما في قوله تعالی؛ةة للمبالغوאلجمع بینها وبین אلرحم

خوאهیم که بر بهترین بندگان خود،  ما אز خدאوند می. אست אین، رحمت אلهی بسیار زیاد و گوناگون بر بنا
 .های خود رא نثار کند ترین و برترین رحمت هستند، بیش) אلسالم علیهم(بیت عصمت و طهارت  که همان אهل

» رحمت«آن رא همرאه وאژۀ ) אلسالم علیه(هرچند معنای صلوאت همان رحمت אلهی אست، ولی אمام سجاد 
تعبیر شارح، برאی  توאند، به باشد و هم می توאند تفصیلی ؛ אین عطف هم می»صلوאتك ورحمتك « :אست آورده

 ٣٤٨.افتتوאن ی ها رא در قرآن نیز می گونه مبالغه نظیر אین. مبالغه در رحمت باشد

  ة منك وאلصالكة لدیبالکرאم. ۳

و » ةאلکرאم«دو حال אز  و هرهستند  ،»ةکائن«دو متعلق به محذوفی، مانند  هر» منك«و » لدیك«
ة ة کائنة لدیك وאلصالکائنة بالکرאم«: بنا بر אین، تقدیر אین جمله אین چنین אست. روند به شمار می» ةאلصال«

سان دعاکننده  بدین. گیرد بر  باید باالترین حاالت رא در جانب خدא باشد، هنگامی که تکریم و درود אز .»منک
کند و אین دعا رא در میان دو حرف ندא  خوאهد تا باالترین کرאمت و صالت رא بر وאلدینش نثار אز خدאوند می

ضرّع، خشوع و در پایان دعا برאی אظهار ت» אلرאحمین أرحم یا«در آغاز و » אللّهم«تکرאر ندאی . دאرد می بیان
» אلوهیّت«رو، در آغاز خدא رא با وصف  אین אز. رساند אی مبالغه در درخوאست رא می گونه אلحاح در دعا אست و به

دאرندۀ  بر خوאند، که باز در خوאند که دربردאرندۀ جمیع کماالت אست، و در پایان با وصف رحیمیّت אو رא می می
 ٣٤٩.های אلهی אست همۀ رحمت

 )۲(متن 

 نخستنگاه 

 ثمّ   محمّد وآله، وألهمني علم ما یجب لهما علیّ إلهاما، وאجمع لي علم ذٰلك کلّه تماما، אللّهمّ صلّ علیٰ. ۳
 فیما تبصّرنی من علمه حتّی ال یفوتني אستعمال شیء علّمتنیه، وال  אستعملني بما تلهمني منه، ووفّقنی للنّفوذ
 . تثقل أرکاني عن אلحفوف فیما ألهمتنیه

 محمّد وآله کما شرّفتنا به، وصلّ علیٰ محمّد وآله، کما أوجبت لنا אلحقّ علی אلخلق  للّهمّ صلّ علیٰא. ۴
 . بسببه

                                                           
 . ۲۷/  حدید.345
 . ۱۱۷/  توبه.346
 . ۴۷ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض .347
 .  سورۀ אحزאب۴۳ سورۀ بقره و ۱۵۷ نظیر آیات .348
 . ۴۸ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض .349
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 نگاه دوم

 قرאئت

 ثُمَّ  ماماً،مُحَمَّدٍ وَآلِه، وَألْهِمْنی عِلْمَ مٰا یَجِبُ لَهُمٰا عَلَیَّ إلْهاماً، وَאجْمَعْ لي عِلْمَ ذٰلِكَ کُلِّه تَ אَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ . ۳
 فیما تُبَصِّرُني مِنْ عِلْمِه حَتّیٰ ال یَفُوتَنِی אسْتِعْمالُ شَیْءٍ عَلَّمْتَنیهِ، وَال  אسْتَعْمِلْني بِما تُلْهِمُني مِنْهُ، وَوَفِّقْنی لِلنُّفُوذِ

 .  אلْحَفُوفِ فیما ألْهَمْتَنیهِ تَثْقُلَ أرْکاني عَنِ
دٍ وَآلِه کَما شَرَّفْتَنا بِه، وَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وآلِه، کَما أوْجَبْتَ لَنَا אلْحَقَّ عَلَی אلْخَلْقِ  مُحَمَّ אَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ. ۴
 . بِسَبَبِه

 ترجمه

وظیفه رא، که در برאبر אیشان بر عهدۀ من  فرست و در دلم אندאز که هر خدאیا، بر محمد و خاندאنش درود
کن که آنچه رא به من  آر، و چنان ، به کمال، در من فرאهمאست، بشناسم و آگاهی אز آن وظیفه رא

آورم، و چیزی אز آنچه به  جای אی، به ده تا آنچه بینش آن رא به من دאده بندم، و توفیق کار אی، به کرده אلهام
 . نمانَد אی، در کرده نگذאرم، و אعضای بدنم אز پردאختن به آنچه مرא אلهام אی، فرو من آموخته

بر محمد و . بخشیدی که ما رא به وجود אو شرאفت فرست؛ همچنان  محمد و خاندאنش درودخدאیا، بر
 . کردی گونه که به برکت وی برאی ما حقی بر دیگر مردمان وאجب فرست؛ آن خاندאش درود

 شناسی  وאژه

 .  لقنه إیاه وألقاه في روعه:ألهمه אهللا خیرא
لنفس أمرא یبعثه علی אلفعل أو אلترכ، وهو نوع من אلوحي אإللهام أن یلقي אهللا في א«: אألثیر وقال אبن

 . »یخص אهللا به من یشاء من عباده
 .  أي أجعلني عامال :وאستعملني

ة، وأما بصرته אلشيء فأبصره فهو  إذא أعلمته إیاه فعلمه، وهو من אلبصیر:وبصرته باألمر تبصیرא فبصر به
 . بمعنی أریته إیاه فرآه، فهو من אلبصر

 .  جمع رکن بالضم وهو جانب אلشيء وאلمرאد بها هنا אلجوאرح:انوאألرک
 ٣٥٠.»کردن خدمت«אلحفوف؛ : قال في אلکنز. ةة، فیکون بمعنی אلخدم یروي بالحاء אلمهمل :وאلحفوف

 شرح 

 وألهمني علم ما یجب لهما عَلَیَّ إلهاماً . ۱

شناخت وظایف . دین رא به אو بشناساندخوאهد تا حقوق وאل  در אین بخش، אمام אز خدאوند می:وألهمنی) אلف
توאن با אین وظایف آشنا شد، بلکه نیازمند آموزش אز جانب  אمّا تنها با یاری عقل نمی. فرزندאن بسیار مهم אست

 . توאند به یاری وحی، אلهام و یا آموزش به وאسطۀ فرستادگان خدא باشد آموزش می. آفریننده אست

                                                           
 . ۵۰ و ۴۹ ، شرح ص۴ ، ج)אلسالم علیه(ة سید אلساجدین حیفאلسالکین في شرح ص ریاض. 350
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گیرد تا  می אست که אمام אز خدאوند متعال مدد دیح  بهحساسیت אهل بیت درאین אمر
کند تا حقوق  دאنش رفتار و روش درستِ برخورد و نیکی به وאلدین رא به وی אلهام

 ٣٥١.نماید نحو אکمل אدא אیشان رא به
زنده باشند، چه مرده، بر فرزند بیش אز آن אست که علم אنسان بر آن  حقوق وאلدین، چه

 . شود می رو بخشی אز אین وظایف در قرآن آمده אست و بخشی دیگر در روאیات دیده אین אز. باشد دאشته אحاطه
تر حقوق  کند که بیش  آورده אست تا אثباتکافی، روאیات بسیاری رא אز کتاب אلسالکین ریاضصاحب 

 رא  یک روאیت٣٥٢.אند אست، به بشریت آموخته ها علم آموخته وאلدین رא خدאوند و یا کسانی که خدאوند به آن
  :خوאنیم برאی نمونه می

ة آالف ثالث) אلسالم علیه(بلغنا أنَّ אهللا تعالی کلّم موسی  « :وعن معاذ بن جبل قال
حتی قال سبع . كمأ، قال أوصیك بيیا رب أوصن: ة، وکان آخر کالمهة مرّوخمسائ

 ٣٥٣.» یا موسی أال أنّ رضاها رضای و سخطها سخطی :مرّאت، ثم قال
عالمه محمد . אند کرده  معنای علم رא در אین فرאز همان حقوق وאلدین تفسیرحانبرخی אز شار :علم) ب

 : نویسد אست؛ אو می کرده تری تبیین جوאد مغنیه، אین نکته رא با دقت بیش
علم به حالل و حرאم אز علومی نیست که אنسان بتوאند با عقل و وهم خود بدאن 

که مورد אمضای   رא یافت؛ مگر אینتوאن آن وאسطۀ وحی می یابد، بلکه تنها به دست
خوאهد تا אو رא  אز خدאوند می) אلسالم علیه(אین، אمام  بر بنا. وحی و یا تقریر آن باشد

و طاعت وאلدین در . אست کند به آنچه که بر אو אز ناحیۀ وאلدینش وאجب هدאیت
ة  لمخلوق في معصیةال طاع«که  אست؛ مگر در معصیت خدא؛ چرא چیزی وאجب هر
وَإِنْ جاهَدאכَ ﴿ :فرماید  که می٣٥٤אست אین، تفسیر אین آیه نیز همین بر و بنا» خالقאل

 ٣٥٥.﴾لِتُشْرِכَ بِي ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما
کند که شهید אول אین مطلب رא در   در אین زمینه مطلبی رא אز شهید אول نقل میאلسالکین مؤلف ریاض

ها و   אختیارאت وאلدین در تحریم بصره، آورده אست و אین سخن بیانگر گسترۀ ذیل عنوאن تאألصول، قوאعد
 : کنیم می  رא بیان جا چند بخش אز آن אست که در אین אین مطالب در ده بخش آمده . אیجابات אست

 . ـ سفر مباح یا مستحب، در صورتی که بدون אجازۀ وאلدین باشد، حرאم אست
ناک مستحب، ولی אطاعت אز  که ترک کار شبهه ناک وאجب אست؛ چه אین ـ אطاعت אز وאلدین در کار شبهه

فرزند باید אز . ناک אست که وאلدین، فرزند رא به خوردن مالی دعوت کنند که شبهه אست؛ مانند آن وאلدین وאجب
 نخوאهد باشد، دیگر אطاعت وאلدین جایز دאشته אلبته אگر فرزند به حرمت آن مال یقین. ها אطاعت کند فرمان آن

   .بود
 .»ولم أقف علی نصٍِّ فی אألم«: نویسد شهید می. شود ـ روزۀ مستحبی، در صورت مخالفت پدر، باید ترک

                                                           
 . ۳۹۲ ، ص۲ ، جشهود و شناخت .351
 . ۵۰ ـ ۵۲ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض: ک. ر.352
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ها رא אجرא كرد و   نخست باید فرمان آن کنند،  אگر وאلدین אز فرزند درخوאستی ـ هنگام وقت فضیلت نماز،
 ٣٥٦.سپس نماز رא خوאند

 ثمّ אستعملني بما تلهمني . ۲

که  خوאهد تا توفیق عمل به دאنشِ مربوط به وظایف فرزندאن رא به אو عنایت فرماید؛ چرא  אمام אز خدא میسپس
سأله ة إلی אلعلم بالوאجبات بعد أن طلب אإلمام من אهللا אلهدאی « :دאنشِ بدون کار بست، وبالی در روز قیامت אست

 ٣٥٧.»کل علم هو אلتّفیذ وאلتطبیقאلتوفیق إلی אلعمل بموجب هذא אلعلم؛ ألنّ אلهدف אساس من 

 وال تثقل أرکاني عن אلحفوف فیما אلهمتنیه . ۳

אست که هرگز در رאه אین  کرده אز خدא درخوאست) אلسالم علیه(در אدאمه אمام معصوم 
شود؛  می אثر نشود، چرא که در אین صورت قهرאً دאنش بی وظیفۀ مهم، سستی بر אو عارض

؛ هرگز אعضا و »ال تثقل أرکانی عن אلحفوف فیما אلهمتنیهو «: فرماید به همین دلیل می
 . אی، سست و کاهل مخوאه و مپسند جوאرح مرא در برאبر آنچه به من آموخته

رسانیدن وظیفه אست که  پایان جویی و به در کالم אمام، همان توאن پی» حفوف«
ۀ وאال و אست و אستیفای وאلدین نیازمند برخوردאری אز روحی عنصری بسیار ضروری

در אین بخش، آن رא אز حضرت ) אلسالم علیه(אلساجدین  همّت و پشتکار אست که سید
 ٣٥٨.אست فرموده حق درخوאست

 :אست کرده مرحوم مغنیه אین بخش رא بسیار کوتاه و جامع چنین ترجمه
 אلمرאد بالثقل هنا אلکَسَل وאلفتور، وباألرکان אألعضاء אلتی یترکب منها אألبدאن، وبالحفوف

 ٣٥٩.ة وאلدیّ ومرضاتهمافي طاعةً ونشاطاً هب لِي من لدنك قو: وאلمعنی...  ةאلخدم

 نکته

 ٣٦٠.كرده אست بیان» تتمه« در پایان אین بخش، دو نکتۀ پیرאمونی رא ذیل عنوאن אلسالکین مؤلف ریاض
 :بارۀ وאلدین אست ها برگرفته אز مفاهیم آیات قرآن در אین نکته
 : فرماید که قرآن می نیست؛ چرא ها شرط بودن آن ر، مسلماندر نیکی به پدر و ماد) אلف

وَوَصَّیْنَا אلْإِنْسَانَ بِوَאلِدَیْهِ حُسْناً وَإِْن جَاهَدَאכَ لِتُشْرِכَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال ﴿
  .﴾کند کردیم که به پدر و مادر خود نیکی  و به אنسان سفارش٣٦١؛تُطِعْهُمَا

אی بر گفتار  توאند قرینه אلبته אدאمۀ آیه نیز می. אست ق آیه אین چنین بردאشت کردهگویا مؤلف אز אطال
אست که  و روشن» ... شوی ها بخوאهند که تو مشرک ولی אگر آن«: فرماید که در אدאمه می مؤلف باشد؛ چرא

 . کنند گاه چنین تقاضایی אز فرزند نمی وאلدین مسلمان هیچ
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אین، فرزند نباید  بر بنا. ها به معصیت فرمان ندهند אلدین تا جایی אست که آنبردאری אز و دאمنۀ فرمان) ب
  : فرماید که نصّ آیۀ قرآن می کند؛ چرא آن دسته אز אوאمر وאلدین رא که مقتضی گناه هستند، אطاعت

و אگر تو رא  ٣٦٢؛ما فِي אلدُّنْیا مَعْرُوفاًوَإِنْ جاهَدאכَ عَلى أَنْ تُشْرِכَ بِي ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَصاحِبْهُ﴿
 .﴾مبر ورزی، אز آنان فرمان بارۀ چیزی که تو رא بدאن دאنشی نیست، به من شرک دאرند تا در وא

 

                                                           
 .؛ אدאمۀ آیۀ سورۀ عنکبوت نیز شبیه همین آیه אست۱۵/ لقمان. 362



  

  



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
  ۱۴۲....................................................................................................هدف درس

 ١٤٢...................................................................................)٢ (هی سجادۀفیصح
  ۱۴۲........................................................... و چهارمستی بیאندאز دعا چشم
  ۱۴۲...........................................................................................................)۱(متن 
  ۱۴۶...........................................................................................................)۲(متن 
  ۱۴۹...........................................................................................................)۳(متن 
 ۱۵۱............................................................................................................مهیضم

 
  

 جلسۀ یازدهم



  

  

 
 
 
 
 

 هدف درس

 :آشنایی با
 . صحیفۀ سجادیههای   شرح 

 )٢(ادیه صحیفۀ سج

 אندאز دعای بیست و چهارم چشم

 )۱(متن 

 نگاه نخست

 وأبرّهما برّ אألمّ אلرّؤوف، وאجعل طاعتی لوאلدیّ وبرّی بهما  ة אلسّلطان אلعسوف،אللّٰهمّ אجعلنی أهابهما هیب. ۵
علیٰ رضای وאقدّم ة אلظّمان حتّیٰ אوثر علیٰ هوאی هوאهما، ة אلوسنان، وأثلج لصدری من شربأقرّ لعینی من رقد

 . رضاهما وأستکثر برّهما بی وإن قلّ، وأستقلّ برّی بهما وإن کثر
אللّٰهمّ خفّض لهما صوتی، وأطب لهما کالمی، وألن لهما عریکتی، وאعطف علیهما قلبی، وصیّرنی بهما . ۶

 . رفیقا، وعلیهما شفیقا

 نگاه دوم 

 قرאئت

 وَأبَرُّهُما بِرَّ אلْأمِّ אلرَّؤُوف، وَאجْعَلْ طاعَتی لِوאلِدَیَّ وَبِرّی بِهِما  نِ אلْعَسُوفِ،ةَ אلسُّلْطاאللّٰهمّ אجْعَلْنی أهابُهُما هَیْبَ. ۵
وَאُقَدِّمَ عَلیٰ رِضایَ،  ؛ هَوאهُما،ةِ אلظَّمْان حَتّیٰ אُوثِرَ عَلیٰ هَوאیَ لِصَدْری مِنْ شَرْبَ ةِ אلْوَسْنانِ، وَأثْلَجَأقَرَّ لِعَیْنی مِنْ رَقْدَ

 . ما وَאسْتَکْثِرَ بِرَّهُما بی وإنْ قَلَّ، وَאسْتَقِلَّ بِرّی بِهِما وَإنْ کَثُرَرِضاهُ
אللّٰهمّ خَفَّضْ لَهُما صَوْتی، وَأطِبْ لَهُما کَالمی، وَألِنْ لَهُما عَریکَتی، وَאعْطِفْ عَلَیْهِما قَلْبی، وَصَیِّرْنی بِهِما . ۶

 . رَفیقاً، وَعَلَیْهِما شَفیقاً

 ترجمه

 دو همچون دאشته باشم که אز پادشاه خودکامه، و به آن  کن که من אز پدر و مادرم چنان بیم ا، چنانخدאی
کردنِ من در حقّ אیشان رא بردאری אز پدر و مادر و نیکی کنم، و فرمان مادری بس مهربان و دلسوز نیکی
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ساز تا  نگان گوאرאترآورتر، و אز آب خنک در کام تش آلودگان شادی برאی من אز خوאب در چشم خوאب
دو  دאرم، و نیکیِ آن دهم، و خرسندی آنان رא بر خرسندی خود مقدّم خوאهش אیشان رא بر خوאهش خود ترجیح

 . بود چه بسیار بینم؛ אگر باشد، و نیکی خود رא در حقّ آنان אندک چه אندک رא در حقّ خودم بسیار بینم؛ אگر
دو  شان ساز، و مرא با آن گردאن، و سخنم رא خوشایند ستهخدאیا، آوאی مرא در برאبر אیشان نرم و آه

 . شوم رفتار و غمخوאر که با آنان خوش ده؛ چنان کن، و مرא دلسوز אیشان قرאر خو نرم

 شناسی وאژه

אإلجالل، فالفاعل هائب وאلمفعول مهیوب : ةאلهیب: فارس وقال אبن.  حذره:ةـ هیب من باب تعب هابه یهابه ـ
 هاب אلشيء  :یقال: ةوفي אلنهای. أفزعنيخفته، وتهیبني : ة، وتهیبتهـ لغ من باب ضرب یبه ـومهیب أیضا، ویه

 . یهابه إذא خافه وإذא عظمه ووقره
جائرאً ظلوماً، وאلعسف في : ، أي عسوفاًال تبلغ شفاعتي إماماً: ةאلنهایאألثیر في  قال אبن.  אلظلوم:وאلعسوف

 . ة وال علموال جادّאألصل أن یأخذ אلمسافر علی غیر طریق 
 . ة، وهو مشترک אلوزن بین אلمذکر وאلمؤنثحم אلرّة وهي أشدّ فعول من אلرأف:وאلرؤوف
 . نقاد لهإ: ة، أي אسم من أطاعه، إطاع :ةوאلطاع

ة  بردت سرورאً، من אلقر بالضم وهو אلبرد، فهو کنای: بالضم وقرورאةـ قر من بابي ضرب وتعب وقرت אلعین ـ
 . ة عن אلفوز بالمرאد أي سکنت ببلوغ منیتها من אلقرאر، فهو کنای :یلوق. אلسرورعن 

لیالً کان أو نهارאً، وبعضهم یخصه بنوم אللیل، وאألول هو אلحق، ویشهد ة من אلرقود وهو אلنوم،  فعل:ةوאلرقد
 . ﴾وتحسبهم أیقاظا وهم رقود﴿: ة في قوله تعالیله אلمطابق

ـ وهو مأخوذ من  من باب قعد وتعب  ثلج ثدره ثلوجاً وثلجاً محرکاً ـ:یقال.  برده وبل غلته:وثلوج אلصدر
 . אلثلج، وهو صغائر אلقطر אلتي تجمد في حال אلغیم ویلتزق بعضها ببعض وتنزل بالرفق

 . ةمایشرب مر: ة من אلشرب، ومن אلماءة אلوאحد אلمر:ةوאلشرب
 . ی، وهي ظمأی مثل عطشان وعطشی אلعطشان، ظمی ظمأ مهموز مثل عطش عطشاً وزناً ومعن:وאلظمآن
 لمن خصه ة، خالفاًة אللغة אلنفس، ویکون في אلخیر وאلشر، کما نص علیه אلمحققون من أئم إرאد :وאلهوی

 .بالشر
 . אلنفس: אلخلق، وقیل: ة، وقیل אلطبیع:ةאلعریک

 . جعله مشفقاً علیه: أشفق وتحنن، وعطفه אهللا علیه أي :وعطف علیه عطفاً
 . ـ فهو رفیق من باب قتل طف، رفق به یرفق ـ אلل:وאلرفق

حرص אلناصح علی : ة אلشفق :אلقاموسوفي . ة بالتحریکرق له ورحمه، وאالسم אلشفق  :وأشفق علیه إشفاقاً
ة وخوف من حلول אلمکروه به مع نصح، ة ورقرحم: ة وشفقلي علیه شفق: وقال في אألساس. صالح אلمنصوح

 ٣٦٣.وأنا مشفق علیه وشفیق وشفقوأشفقت علیه أن یناله مکروه، 

 شرح

 طان אلعَسُوفة אلسلهیب) אلف

سانِ سلطۀ شاهان  باید جاللت و عظمت وאلدین برאی فرزندאن، به ) אلسالم علیه(אز نگاه אمام چهارم 
                                                           

 . ۵۶ ـ ۶۳ ، شرح ص۴ ج، )אلسالم علیه(אلساجدین  ة سیدאلسالکین في شرح صحیف ریاض. 363
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شمارند، אمّا در  می دאشت که همگان رعایت אحترאم پدر و مادر رא الزم و ضروری باید توجه. ستمکار باشد
همانند ) אلسالم علیه(אز دیدگاه אمام سجاد . ها وجود دאرد ین אحترאم، אختالفات فرאوאنی در دیدگاهچگونگی א

אی که حتی אطرאفیان و نزدیکان אیشان در אرتباط با  گونه אی دאرند؛ به شاهانِ مقتدر، که جاللت و بزرگی ویژه
אین هیبت همیشه با ترس و لرز همرאه نیست، . دبو دאرند، باید با وאلدین نیز چنین می آنان نهایت אحترאم رא روא
پذیرد؛ یعنی فرزند باید  دאشت آنان، صورت ترین אحترאم، برאی بزرگ گردد که بیش می بلکه جاللت شاهان سبب

 : אست  آمدهة אلسجادیةفي ظالل אلصحیفدر کتاب . گونه رفتار ضروری باشد که אین گونه بنگرد نه آن אین
ة אلتی ال یشعر ة אالبوة אلخوف من אلعقاب אلعسیر، هیبلتقدیر، الهیبة אلتعظیم وאאنها هیب

، )وآله علیه אهللا صلی(ة من אلنبی بضع) אلسالم علیها(ة کانت فاطم. بها إال אلعارفون
ما אستطعت أن أکلم رسول אهللا من «: وأحبّ אلخَلق إلی قلبه، ومع هذא کانت تقول

 ٣٦٥ .٣٦٤»هیبته

 ف وأبرّهما برّ אألمّ אلرئو) ب

بردאری و قدرشناسی  فرمان. تر אز نیکی فرزند به אیشان نیست سنگ هیچ چیز نزد وאلدین زیباتر و گرאن
دو نکتۀ زیبا در אین عبارت . روزی پدرאن و مادرאن אست های شبانه فرزندאن بهترین هدیه برאی تالش

 : אست نهفته
دهد؛ یعنی אمام با אین کلمات، אوج  ی بوی نیکی و مهربانی م  אین عبارت، هر چهار وאژۀ: نکتۀ نخست

شناسان  که شارحان و وאژه אست، چنان شده ، که دو بار تکرאر»برّ«وאژۀ . אند فرموده مهرورزی رא ترسیم
אست که خود تندیس » أم« وאژۀ سوم ٣٦٦.אست» سوزی خویی و دل  نرم אحسان، אطاعت،«אند،گویای  گفته
אین تمثیل زیبای . کند  فرزند، برאی وאلدینش، مادرאنه دلسوزیسوزی و مهربانی אست و چه زیبا אست که دل

 . אمام، خود بیانگر نیاز جدّی وאلدین به نیکی فرزندאن אست
ة وهی  فعول من אلرأف:אلرئوف«:אند شناسان در تبیین گفته وאژه. אست» رئوف«وאژۀ چهارم אین بخش وאژۀ 

برאی بیان ) אلسالم علیه(سان אمام سجاد   بدین٣٦٧.»ة وهو مشترک אلوزن بین אلمذکر وאلمؤنثشدّ אلرحمأ
 .אند فرمود و در کنار هم قرאر دאده چگونگی مهربانی با وאلدین زیباترین و گویاترین وאژگان رא گزینش

אین دو مطلب باید . אست  אین عبارت بالفاصله پس אز عبارت مربوط به هیبت سلطان آمده :نکتۀ دوم
گرفتن جایگاه وאالی  نظر سوزی و مهربانی، بدون در دل. گیرند در کنار هم قرאرهموאره، مانند دو کفۀ ترאزو 

אین،  بر بنا. خاطر هیبت אیشان، بدون نیکی به آنان بخش אست که تعظیم و تجلیل به אندאزه زیان وאلدین، همان
د مادرאنه برאی אیشان بای بشمارد، می که فرزند باید جایگاه وאالی آنان رא، همچون جایگاه سلطان، بزرگ یا אین

توאند عطوفت رא همرאه با אحترאم معقوالنه  شود، فرد می دو با هم، هماهنگ אگر אین. کند سوزی خدمت و دل
 . کند تجربه

 أقرّ لعینی) ج

 :کنایه אست אز» وقرّت אلعین«
                                                           

 .۱۲۰ ، ص۳ ، جطالب مناقب آل אبی: ک. ر.364
 .۳۱۸ ، صفي ظالل אلصحیفة אلسجادیة .365
 . ۵۷ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض: ک. ر.366
 . همان.367
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 . ة عن אلسروربردت سرورאً فهو کنای: وقرورאًـ  بالضم ة ـ قُر←سرور و شادمانی 
 ٣٦٨.ة عن אلفوز بالمرאدة؛ سکنت ببلوغ منیّها من אلقرאر، فهو کنای قُرّ←رאر آرאمش و ق

کند  می بیانرאزی  وجه رא אز مُفضّل به نقل אز فخر  سه»ة אلعینقر«بارۀ معنای  خان مدنی، در علی سید
 : אست که دאنستن آن سودمند

 گرمی אشک چشم دلیل غم گونه که که دلیل شادی و خنده אست؛ همان  برאی آن:سردی אشک چشم) אلف
 . و אندوه אست

رود و خاطر  می خوאب چشم אست که در אین حالت غم»  אلعینةقر« مقصود אز :خوאب چشم) ب
 . گردد می آسوده
 .אست شده  به אین معنا که خرسندی حاصل:یابی به رضایت دست) ج

» ة אلعینقرّ« אز وאژۀ عربی برگردאن مناسبی» روشنی چشم«یا » روشنی چشم«با توجه به نکات باال وאژۀ 
 .אست

 אللّٰهم خفِّض لهما صوتی) د

زیبایی  شش مطلب رא، که در شمار حقوق وאلدین אست ،به) אلسالم علیه(در پایان אین بخش אمام سجاد 
 : گذرאنیم می نظر  که در אین جا سه مطلب نخست رא אز سازند، می مطرح

 صوت آهسته . ۱

جا همان  در אین» خَفض«. گوید ـ با پدر و مادر سخن و نه بلند و با فریاد فرزند باید با صدאی آهسته ـ
ترها و אشخاص محترم אز آدאب شرعی و  گفتن، به ویژه با بزرگ سخن آهسته. ـ אست بسیار آهسته ـ» غض«

 .عرفی אست
گفتن رא با همگان  سخن אو آهسته. کند می گفتن رא به فرزندش توصیه گونه سخن لقمان، אین

  ٣٦٩.﴾وَ אقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَ אغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ אلْأَصْوَאتِ لَصَوْتُ אلْحَمِیرِ﴿: دאند می دیدهپسن
باید با آنان آهسته سخن  و چنانچه گذشت، هنگامی که برאی پدر و مادر هیبت شاهانه در نظر بگیریم، 

وאخفض ﴿در توضیح آیۀ شریفۀ ) אلسالم علیه(مام صادق א. باشیم بگوییم تا تعظیم آن جایگاه رא رعایت کرده
 :  فرمودند﴾ةلهما جناح אلذّلّ من אلرحم
ة، وال ترفع صوتك فوق أصوאتهما وال ة ورأفال تمأل عینك من אلنظر إلیهما إال برحم«

 ٣٧٠.»یدכ فوق أیدیهما وال تقدم قدّאمهما
אیشان  سر کشیدن فرزند بر گفتن یا فریاد سخن ها به پدر و مادر، درشت ترین جسارت شاید یکی אز مهم

بیند و در אرزیابی برخی אز کارهای  می فرزند ناشایست هنگامی که خود رא، در سنین جوאنی، توאنمند. باشد
گوید و آنان رא  بلندی سخن دهد که با آنان به می خود حق ناحق به شمرد، و به می وאلدین، آنان رא مقصر

 و چه  آورند، نظر شود که وאلدین ناخودآگاه زحمات خود رא در قبال فرزند در می אین عمل سبب. کند بازخوאست
 : نویسد سعدی چه زیبا می. رفته ببینند باد های خود رא بر بسا تالش

                                                           
 .۵۸  همان، ص.368
 . ۱۹/  لقمان.369
 . ۱ ، ح۱۵۷ و ۱۵۸ ، ص۳ ، جאلکافی. 370
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 : گفت آزرده به کنجی نشست و گریان همی روزی به عهد جوאنی بانگ بر مادر زدم، دل
 ی در آغوش من که بیچاره بود گر אز عهد خُردیت یاد آمـدی 
 که تو شیـرمردی و من پیـرزن  نکردی در אین روز بر من جفا 

 سخن نیکو. ۲

شرح אین بخش رא אز . نمایند، نیکو و مؤدبانه سخن با وאلدین אست دوّمین درخوאستی که אمام אز خدאوند می
 :خوאنیم  میאلسالکین ریاض

 . هأفضله وأحسن: وאلطیبات من אلکالم: وقال אلشهاب אلفیومی
 وقل لهما قوالً﴿: ة إلی قوله تعالیوفقنی ألنّ אطیب لهما کالمی، و فیه إشار«: أی

أی خاطبهما بقول رفیق لطیف حسن جمیل، بعید : قال אمین אالسالم אلطبرسی. ﴾کریماً
 . ة אلمقول له علی אلقائل لهما، ویدل علی کرאمةعن אللغو وאلقبیح یکون فیه کرאم

 .ة وאلحیاء وאالحتشامة دقائق אلمرو علی حسن אألَدب ورعایأی جمیالً مشتمالً: وقیل
 ٣٧١.یا أبتاه، یا אُمّاه، دون أن یسمّیهما :  אلقول אلکریم أن یقول لهما :وقیل

 خوی مالیم. ۳

أی : عریکتی«. گردאن ؛ خوی و طبعم رא با وאلدین نرم»وألِن لهما عریکتی«: خوאهد אمام سجاد אز خدא می
 ٣٧٢.»طبیعتی

تر نافرمانی אز  باشد و کم بردאر و مطیع ست که فرزند هموאره فرمانא خویی در برאبر وאلدین آن نرممنظور אز 
 ٣٧٣.אو سر نزند

های  پاس پرورش و تربیت وאلدین، آنان رא غریق پادאش خوאهد که به پس אز אین فرאز موال אز خدאوند می
ها  خوאهد که אذیت خوאند و אز אو می ه خدא رא میسپس دوبار. ها رא אز گزند حوאدث مصون دאرد אخروی نماید و آن

 . شده אست، برאی آنان به حسنات و نیکی تبدیل کند هایی رא که אز جانب فرزند بر وאلدین وאرد و بدی
جا که معصوم نیستند،  دنبال سعادت فرزندאن هستند، אمّا אز آن دאنیم که وאلدین، هرچند به می
فرزندאن، آن روز که خود پدر و مادر شوند، . شود  دیده  و یا نارسایی تاهیאست که در تربیت אیشان کو طبیعی
به ما ) אلسالم علیه(رو אمام سجاد  אین אز. کنند خوبی אرزیابی توאنند نقاط قوّت و ضعف پدر و مادرشان رא به می
دنبال  אکه آنان بههای وאلدین، אز خدא بخوאهیم تا آنان رא بیامرزد؛ چر آموزد که، ضمن گذشت אز کوتاهی می

 . אند هدف نیکو بوده

 )۲(متن 

 نگاه نخست

אللّٰهمّ وما تعدّیا علیّ فیه من قول، أو أسرفا علیّ فیه من فعل، أو ضیّعاه لي من حقّ، أو قصّرא بي عنه . ۹
                                                           

 . ۶۱ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض .371
 . ۳۳۱ ، صسجادیةفي ظالل אلصحیفة אل .372
جا  توאنند به آن مندאن می אست که عالقه  بحثی کوتاه پیرאمون وجه אستعاره در אین אصطالح آمدهאلسالکین ریاض در .373
 . ۶۲ ، ص۴ ج: کنند مرאجعه
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ی،  أتّهمهما علیٰ نفس من وאجب فقد وهبته لهما، وجدت به علیهما ورغبت إلیك في وضع تبعه عنهما، فإنّی ال
 . وال أستبطئهما في برّي، وال أکره ما تولّیاه من أمري یا ربّ

أو אجازیهما علیٰ ة لدیّ من أن אقاصّهما بعدل، فهما أوجب حقّا علیّ، وأقدم إحسانا إلیّ، وأعظم منّ. ۱۰
ما  وأین إقتارهما علیٰ أنفسه ؟ي حرאستية تعبهما فمثل، أین إذא یا إلهي، طول شغلهما بتربیتي؟ وأین شدّ

 ة علیّ؟ للتّوسع

 نگاه دوم 

 قرאئت 

אللّٰهمّ وَما تَعَدَّیا عَلَیَّ فیهِ مِنْ قَوْلٍ، أوْ أسْرَفا عَلَیَّ فیهِ مِنْ فِعْلٍ، أوْ ضَیَّعاهُ لي مِنْ حَقٍّ، أوْ قَصَّرא بي عَنْهُ . ۹
 أتَّهِمُهُما عَلیٰ نَفْسي،  كَ في وَضْعِ تِبِعَِه عَنْهُما، فَإنّی المِنْ وאجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُما، وَجُدْتُ بِه عَلَیْهِما وَرَغِبْتُ إلَیْ

 . وَال אسْتَبْطِئُهُما في بِرّي، وَال أکْرَهُ ما تَوَلَّیاهُ مِنْ أمْري یا رَبِّ
أوْ אُجازِیَهُما عَلیٰ ما بِعَدْلٍ، ةً لَدَیَّ مِنْ أنْ אُقاصَّهُفَهُما أوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ، وَأقْدَمُ إحْساناً إلَیَّ، وَأعْظَمُ مِنَّ. ۱۰

 وَأیْنَ إقْتارُهُما عَلیٰ أنْفُسِهِما  ؟ي حِرאسَتيةُ تَعَبِهِما فمِثْلٍ، أیْنَ إذאً یا إلهی، طُولُ شُغْلِهِما بِتَرْبِیَتي؟ وَأیْنَ شِدَّ
 ةِ عَلَیَّ؟ لِلتَّوْسِعَ

 ترجمه 

نمودند و یا  رفتار نابجایی کردند، یا حقّی אز من تباهگفتند و  تندی سخن خدאیا، אگر پدر و مادرم با من به
ورزیدند، من همۀ خطاهای אیشان رא بخشیدم و با אین کار  در وظیفۀ خویش در قبال من کوتاهی

نسازی؛ که من در  אند، گرفتار دو رא، به سبب آنچه در حقّ من کرده خوאهم که آن אز تو می. دאشتم بزرگشان
نیستم که  باشند و دلگیر کرده کردن به من درنگ پذیرم که در خوبی دאرم و نمین خیرخوאهی אیشان تردید

 . אند، אی پروردگار من بوده دאر دو کارهای مرא عهده آن
تر אز  تر، و منّتشان بر من بیش دو با من دیرینه אست، و نیکی آن تر زیرא گزאردن حقّ אیشان بر من وאجب

کنم، پس  אی معبود من، אگر چنین. אند کنم، یا آن کنم که آنان کرده که بخوאهم آنان رא به عدאلت قصاص آن
אند و  خریده جان אند و آن همه سختی که در نگهدאریِ من به کرده های بسیار که در پرورش من سر آن روز
 شد؟ برم، چه خوאهد سر אند تا من در آسایش به دאشته همه رنج و نادאری که بر خود روא آن

 شناسی وאژه

ة  مجاوز : אلسرف في אلشيء :قال אألزهري وغیره.  جاوز אلمقصد، وאالسم אلسرف بفتحتین:رف إسرאفاوأس
 . אلحد אلمعروف لمثله، אنتهی

. تکرم: ـ جودאً بالضم من باب قال وجاد علیه یجود ـ.  أعطیته بال عوض :ةووهبت لزید ماال أهبه له هب
ومدאر هذא אلفصل . ة ونحوها ما تطلبه من ظالم :ةعلی وزن کلمة وאلتبع. تضرعت إلیه وسألته: ورغبت إلی אهللا

ة حق، أو  أو إضاع ة في قول أو فعل،عن مؤאخذتهما بما وقع منهما إلیه، من אإلساء) אلسالم علیه(علی تجاوزه 
 . تقصیر في وאجب
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م، قلبت אلوאو وأصله أو تهمت، ألنه من אلوه. شککت في صدقه:  ظننت به، وאتهمته في قوله :وאتهمته بکذא
אعتقدته ورأیته بطیئاً، : وאستبطأته. یاء لسکونها وאنکسار ما قبلها، ثم أبدلت منها אلتاء فأدغمت في تاء אالفتعال

 . صار علیه وאلیاً: ةوتولی אألمر تولی. ةوهو אستفعال من البطء بالضم مهموز אآلخر، وهو نقیض אلسرع
ویجب إدغام אلفعل وאلمصدر . ل ما فعل، وאالسم אلقصاصفعلت به مثـ  من باب قاتل  ـةوقاصصته مقاص
 . ة وما أشبه ذلکة محاجة وحاجساره مسار: ة کما یقالقاصه مقاص: وאسم אلفاعل، یقال

  :אلقاموسقال في . ةحفظه، وאالسم אلحرאس حرسه یحرسه، من باب قتل: قال אلشهاب אلفیومي في אلمصباح
:  لمصنفهאألصول جامعوفي شرح . أي حفظه: ةحاح حرسه حرאسوفي אلص. ة فهو حارسحرس حرساً و حرאس

 ٣٧٤.ة فعل אلحارس، وهو من یحرسک وأنت نائمאلحرאس

 شرح 

 אللّٰهم وما تعدَّیا علیَّ فیه) אلف

در ) אلسالم علیه(אلعابدین  אمام زین. אی دאرند که وאلدین حقوقی دאرند، فرزندאن نیز حقوق ویژه همچنان
 : کنند می ی אز אین حقوق چنین אشاره خود به بخشرسالۀ حقوق

گیر تو  אست که بدאنی אو אز تو אست و خیر و شرّ دنیوی אو دאمن حقّ فرزندت بر تو آن
کنی و  بود و تو در برאبر فرزند خود مسئولی که אو رא به بهترین وجه אدب خوאهد
رא چنان אین، نسبت به אو خود  بر بنا. نمایی ـ هدאیت جلّ جالله طرف خدאوند ـ به

موظف بدאن که در مقابل אحسان به אو جزאی نیکو دאری و در صورت آزאر وی و 
 ٣٧٥.زدن אز אدאی حقوقش منتظر عقاب אلهی باش باز سر

تردید در محکمۀ  کنند، بی و אگر چنین. کنند کاری و کوتاهی وאلدین نباید در تربیت فرزند و هدאیت אو کم
ندאرد که بدی آنان رא بخوאهد، بلکه باید برאی אیشان به نیکی   وظیفهאمّا فرزند. شد אلهی بازخوאست خوאهند

توאند وאلدینِ مقصر خود رא عاق و  אلبته אین حقّ قانونی برאی فرزند مضبوط אست و אو نیز می. کند دعا
ند رא در کم نُه ماه رنج نگهدאری فرز که مادر دستِ نیست، چرא کند، אمّا אین کار אز جنبۀ אخالقی پسندیده نفرین
אست و متوجه  אین، فرزندی که אکنون در رאه رאست אستوאر بر بنا. אست جان خریده ترین شرאیط به سخت

 . نماید نیست که آنان رא نفرین کوتاهی وאلدینش شده אست، زیبنده

 وهبته لهما) ب

، אین نکته رא نیز آموزد که دعا برאی وאلدین وظیفۀ فرزندאن אست که به ما می ضمن آن) علیه אلسالم(אمام 
بپوشیم و حتی باالتر אز آن برאی آنان  گاه وאلدین چگونه چشم های گاه و بی شود که אز کوتاهی یادآور می

 . آمرزش بخوאهیم
ندهد و ما  خوאهیم که خطاهای وאلدینمان رא نسبت به ما، سبب عذאب אیشان قرאر سان אز خدאوند می بدین

، »... فإنی ال אتهمهما علی نفسي«. آموزد אین نکته مقامی باالتر رא به ما می. کنیم نمی حتی آنان رא متهم نیز
گیریم و در نفس خود نیز אیشان رא به  می ها رא نادیده دאنیم אمّا تمام آن می که آنان رא خطاکار یعنی در عینِ آن

                                                           
 . ۶۸ ـ ۷۹ ، شرح ص۴ ، ج)אلسالم علیه(אلساجدین  ة سیدאلسالکین في شرح صحیف ریاض .374
 . ۴۰۲ ، ص۲ ، جشهود و شناخت؛ ۶۲۱ ص، ۲ ، جمن ال یحضره אلفقیه. 375
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آنان . نمایند  تربیتسوزאنه ما رא کنند و دل دאشتند بر ما لطف کنیم؛ چرאکه آنان قصد کوتاهی متهم نمی
 . کنند خوאستند کوتاهی نمی

 فهما أوجب حقاً عَلَیّ ) ج

های وאلدین درخوאست قصاص  شود که نباید فرزند در کوتاهی می گاه אمام سجاد سه نکته رא یادآور آن
 : אند אز אین سه نکته عبارت. کند

 אست؛ تر گزאردن وאلدین بر فرزند وאجب حق. ۱
 تر אست؛  ن بر فرزند دیرینهسابقۀ نیکی وאلدی. ۲
 . אست تر تر و بزرگ ها و אلطاف وאلدین بر فرزند بیش منّت. ۳

، در )علیه אلسالم(אمام . אست با توجه به אین سه نکته، تالفی دאدخوאهی فرزند نسبت به آنان بسیار زشت
توאند حقوق وאلدین  گاه نمی دهد که هیچ کند تا به فرزند هشدאر می אی אز زحمات وאلدین אشاره אدאمه، به گوشه

 . אند آنان بسی بسیار در حقّ وی کوشیده. کند رא جبرאن
کنندۀ ناتوאنی فرزند در  אست که بیان  کرده ، אحادیثی رא بیانאلسالکین ریاضخان مدنی، صاحب  علی سید

 : قدردאنی و جبرאن زحمات وאلدین אست
یا رسول אهللا، إن «:فقال) وآله لیهع אهللا صلی(ـ وفی אلحدیث أن رجالً جاء إلی אلنبی 

: ؟ قال»אبوی بلغا من אلکبر، إني ألي منهما ما ولیا منی فی אلصغر، فهل قضیتهما حقهما
 . » وأنت تفعل ذلك و تردید موتهما ال فإنّهما کانا یفعالن ذلك وهما یحبان بقائك«

ة تسع אلخلق حین حملتك ةلم تکن سیئ«: ـ وشکی إلیه آخر سوء خلق أمه، فقال
: قال» لم تکن کذلك حین أرضعتك حولین؟«: قال. »ة אلخلقنها سیئإ«:  قال »شهر؟أ

: قال» لم تکن کذلک حین أسهرت لک لیلها وأظمأت نهارها؟: قال. »قة אلخلإنها سیئ«
ما جازیتها وال «: قال. »حجت بها علی عاتقی«: قال» فما فعلت؟«:قال. »لقد جازیتها«

 ٣٧٦.»طلقة

 )۳(متن 

 ست نگاه نخ

 . ية من ساعات نهارאللّٰهمّ ال تنسني ذکرهما في أدبار صلوאتي، وفي إنا من آناء لیلي، وفي کلّ ساع. ۱۳

 نگاه دوم 

 قرאئت

 . يةٍ مِنْ ساعاتِ نَهارאللّٰهمّ ال تُنْسِني ذِکْرَهُما في أدْبارِ صَلَوאتي، وَفي إناً مِنْ آناءِ لَیْلی، وَفي کُلِّ ساعَ. ۱۳

                                                           
 . ۶۵ ، ص۴ ، جאلسالکین ریاض. 376
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 ترجمه

کن که پس אز هر نماز خود، و در هر زمان دیگری אز شب، و در هـر سـاعتی אز روز، بـه یـاد                            چنان خدאیا،
 .آنان باشم

 شناسی وאژه

: إما حسم أسباب אلنـسیان، أو عـدم سـلب אلتوفیـق لـذکرهما، أو אلمـرאد              : אلمرאد بعدم إنسائه تعالی ذکرهما    
جمع دبر بالضم وبضمتین، وهو مـن کـل شـيء           : دباروאأل.  ذکرهما في أدبار صلوאتي     אلهمني: ذکرهما أي  إلهامه
 ٣٧٧. في أعقاب صلوאتي :أي عقبه،

 شرح

دאشت و אحترאم به آنان،  نمایند، אمّا برאی پاس منّت وאلدین رא جبرאن توאنند زحمات بی گاه نمی فرزندאن هیچ
אی אز زحمات  ان گوشهتوאنند با یادکرد درست و دعا برאی אیش چه در زمان حیات و چه پس אز مرگ אیشان، می

خوאهد تا یادآوری آنان رא همیشه به אو  אز خدא می) علیه אلسالم(אمام . کنند آنان رא خیرخوאهانه جبرאن
سان روزאنه دست  بدین. אیشان رא یاد کند) وאجب و مستحب(אی که אو  پس אز هر نمازی  نماید؛ به گونه گوشزد

خوאهد تا אو رא  دאند و אز خدא می نمی حتی אین مقدאر یادکرد رא نیز کافیאمام، . ها رא یاد کرد کم باید پنج بار آن
 .نماید کند و برאی آنان دعا خوبی یاد روز وאلدینش رא به یاری کند تا در تمام ساعات شبانه

دאند، نه مطلق  کردن برאی אیشان می رא دعا» ذکرهما فی أدبار صلوאتی« منظور אز אلسالکین مؤلف ریاض
که پس אز نماز زمان خوبی برאی אجابت  אول آن: אو برאی אین سخن خود قرאئنی رא بیان کرده אست. کردن یاد

*  فإذא فرغت فانصب﴿ و ﴾ومن אللیل فسبحه وأدبار אلسجود﴿وی برאی אثبات אین سخن به آیات . دعا אست
، که »أدبار«وردن وאژۀ دאند که آ کند و روאیات ذیل رא نیز شاهدی بر آن می  אستناد می﴾وإلی ربّک فارغب

هو אلدعاء «: فرماید می) אلسالم علیه(אست، همچنان که אمام صادق  אی قرآنی אست، با هدفی خاصی بوده وאژه
 . کنیم אست که پس אز هر نماز، آنان رא یاد אین، مقصود אز אین فرאز دعا آن بر بنا. »ة وأنت جالسفی دبر אلصال

 : گوید جوאد مغنیه می عالمه محمد
. کنند می زندگی) אلسالم علیهم(بیت  در نوאحی جنوب لبنان، شیعیان و دوستدאرאن אهل

. هستند بند بسیار پای) علیهم אلسالم(بیت   אهل آنان بر حفظ و نشر مناقب، آثار و אدعیۀ
در میان אیشان . کنند می بیت رא، هر صبح و شام، قرאئت و بسیاری אز אدعیۀ אهل

. کنند אی رא قرאئت و ثوאب آن رא نثار وאلدین خود می ماز، فاتحهאست که پساز هر ن مرسوم
 ٣٧٨. باشدصحیفۀ سجادیهها برگرفته אز همین دعای  نیست که אین سنت دیرینۀ آن بعید

های  אلعمل توאن אز بهترین دستور אین دعا رא می. یابد می دعای بیست و چهارم با چند جملۀ دیگر خاتمه
حقوق وאلدین با بسیاری دیگر אز . دאشت حقوق وאلدین دאنست  شناخت و پاسدر) אلسالم علیهم(بیت  אهل

אست، ولی در אکرאم به  شده אست؛ چرאکه شرط אیمان، حتی در حقّ مؤمن بر برאدر مؤمنش، شرط حقوق متمایز
 :אالکرאم هستند باشند، به نصّ صریح قرآن الزم شود و حتی אگر وאلدین کافر نمی وאلدین هیچ قیدی دیده

                                                           
 .۸۶ و ۸۵ ، شرح ص۴ ، ج)אلسالم علیه(אلساجدین  ة سیدאلسالکین في شرح صحیف ریاض .377
 . ۳۲۵ ، صفي ظالل אلصحیفة אلسجادیة .378
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 ٣٧٩.﴾وَإِنْ جَاهَدאכَ عَلَى أَنْ تُشْرِכَ بِي ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ صَاحِبْهُمَا فِي אلدُّنْیا مَعْرُوفاً﴿
 . אللّٰهم אغفر لي ولوאلدیَّ وאرحمهما کما ربّیانی صغیرאً

 ضمیمه

 دعای هشتم صحیفۀ سجادیه

 .» فِي אلِاسْتِعَاذَةِ مِنَ אلْمَكَارِهِ وَسَیِّئِ אلْأَخْلَاقِ وَمَذَאمِّ אلْأَفْعَالِ)مُאلسَّال عَلَیْهِ(وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ «
همّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَیَجَانِ אلْحِرْصِ، وَسَوْرَةِ אلْغَضَبِ، وَغَلَبَِة אلْحَسَدِ، وَضَعْفِ אلصَّبْرِ، وَقِلَّةِ אلْقَنَاعَةِ،  אللّٰ.۱

  .قِ، وَإِلْحَاحِ אلشَّهْوَةِ، وَمَلَكَةِ אلْحَمِیَّةِوَشَكَاسَةِ אلْخُلُ
 وَمُتَابَعَةِ אلْهَوَى، وَمُخَالَفَةِ אلْهُدَى، وَسِنَةِ אلْغَفْلَةِ، وَتَعَاطِي אلْكُلْفَةِ، وَإِیثَارِ אلْبَاطِلِ عَلَى אلْحَقِّ، وَאلْإِصْرَאرِ عَلَى .۲

 . אسْتِكْبَارِ אلطَّاعَةِאلْمَأْثَمِ، وَאسْتِصْغَارِ אلْمَعْصِیَةِ، وَ
 وَمُبَاهَاةِ אلْمُكْثِرِینَ، وَאلْإِزْرَאءِ بِالْمُقِلِّینَ، وَسُوءِ אلْوِلَایَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَیْدِینَا، وَتَرْכِ אلشُّكْرِ لِمَنِ אصْطَنَعَ אلْعَارِفَةَ .۳
  .عِنْدَنَا
  . أَوْ نَرُومَ مَا لَیْسَ لَنَا بِحَقٍّ، أَوْ نَقُولَ فِي אلْعِلْمِ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً،.۴
  . وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غِشِّ أََحدٍ، وَأَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا، وَنَمُدَّ فِي آمَالِنَا.۵
غِیرَةِ، وَأَنْ یَسْتَحِْوذَ عَلَیْنَا אلشَّیْطَانُ، أَوْ یَنْكُبَنَا אلزَّمَانُ، أَوْ یَتَهَضَّمَنَا  وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ אلسَّرِیرَةِ، وَאحْتِقَارِ אلصَّ.۶
 .אلسُّلْطَانُ
  . وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ אلْإِسرَאفِ، وَمِنْ فِقْدَאنِ אلْكَفَافِ.۷
 .  إِلَى אلْأَكْفَاءِ، وَمِنْ مَعِیشَةٍ فِي شِدَّةٍ، وَمِیتَةٍ عَلَى غَیِْر عُدَّةٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ אلْأَعْدَאءِ، وَمِنَ אلْفَقْرِ.۸
 وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ אلْحَسْرَةِ אلْعُظْمَى، وَאلْمُصِیبَةِ אلْكُبْرَى، وَأَشْقَى אلشَّقَاءِ، وَسُوءِ אلْمَآبِ، وَحِرْمَانِ אلثَّوَאبِ، وَحُلُولِ .۹
 .אلْعِقَابِ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَعِذْنِي مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَجَمِیعَ אلْمُؤْمِنِینَ وَאلْمُؤْمِنَاتِ، یَا أَرْحَمَ همّ אللّٰ.۱۰
 ٣٨٠.אلرَّאحِمِینَ

 
 

                                                           
 . ۱۵/ لقمان. 379
 . ۵۶ ـ ۵۸ ، صאلسجادیة אلصحیفة .380
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 هدف درس

 :آشنایی با 
 .אلبالغه نهجهای  شرح

 
אین .  همیشه مطمح نظر دאنشیان بزرگ بوده אستאلبالغه نهجروאیات فصیح و بلیغ در کتاب شریف 

پژوهان و دیگر عالمان رא به خود معطوف  کتاب אز همان آغازِ گردآوری، توجه אدیبان، مورخان، حدیث
. ها و تعلیقاتی برאیش نگاشته شود توאن یافت که אز همان دورۀ تدوین، شرح تر کتابی رא می کم .אست هدאشت
آورد، شخص   رویאلبالغه نهجهای متنی  تردید نخستین فردی که به تعلیقات و شرح بعضی אز دشوאری بی
ب شریف אست، عالمانی دیگر אما پس אز אو، که مفتخر به گردآوری אین کتا. אست) علیه אهللا رحمة(رضی  سید

های گوناگون به شرح אین אثر جاویدאن پردאختند که אسامی برخی אز אیشان  نیز با رویکردهای مختلف و روش
 :به شرح زیر אست

 ؛ )۴۰۶ م(رضى   معروف به سید؛אلحسن، محمد بن حسین بن موسى موسوى بغدאدى אبوـ 
 ؛)۶قرن  ( ـ אحمد بن محمد خوאرزمی؛ مشهور به אمام وَبَری

 ؛)۵۷۳ م(אهللا رאوندی  ـ سید فضل
 ؛)۵۷۶زنده در (אلدین کیدری  ـ قطب

 ؛)۵۷۶ م(بیهقی אلقاسم زید بن حاكم  على بن אبوـ 
 ٣٨١.ـ علی بن ناصر

تعدאد . אست یافته  چندی پس אز نگارش کتاب سامانאلبالغه نهجهای  ترین شرح אین، کهن بر بنا
 در אین درس ٣٨٢.شود ه אست که آثاری نیز در معرفی אین شروح تدوینشد توجه شروح אین کتاب، سبب درخور

فی  و میثم شرح אبن، אلحدید אبی شرح אبنאلمؤمنین رא با یاری אز سه شرح معروف  یکی אز کلمات قصار אمیر
 אما پیش אز ورود به بحث، نخست به ٣٨٣.جوאد مغنیه، شرح خوאهیم کرد ، تألیف محمدאلبالغه ظالل نهج
 :شویم می  آشنامیثم شرح אبن و אلحدید אبی شرح אبنلی با دو صورت אجما

 

                                                           
 אست، אما نویسندگان אلبالغه نهجسن אمین بر אین باورند که علی بن ناصر نخستین شارح مح عالمه אمینی و عالمه سید. 381

 . که علی بن ناصر אز عالمان قرن هفتم אست אند؛ چرא کرده معاصر אین باور رא نقد
 .، حسین جمعهةאلبالغ شروح نهج: ک.   ر.382
، אثر خط אنتقال معارفאند؛ برאی نمونه کتاب  شده شرحصورت مستقل نیز  ها به ها و نامه  بعضی אز کلمات قصار یا خطبه.383

 .אست شده ، سخنان אمام به کمیل، نگاشته۱۴۷مرحوم علی صفاری حائری، در شرح حکمت 
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 אلحدید אبی אلبالغۀ אبن شرح نهج

مذهب قرن ششم و  אلحدید، אز دאنشمندאن سنّی אبی אهللا، مشهور به אبن אلحمید بن هبة אلدین، عبد عز
شرح با نام کرده אست که אین شرح  אی گسترده شرح گونه  رא بهאلبالغه نهجهفتم هجری אست که 

 رא אلبالغه نهجאو . אست  رא بر آن نهادهאلبالغه شرح نهجאست؛ هرچند خود وی تنها نام   نامبردאرאلحدید אبی אبن
. کرده אست باهللا، خلیفۀ عباسی، در چهار سال و هشت ماه شرح علقمی، وزیر אلمستعصم אساس خوאهش אبن بر

شد تا  شده بود، سبب خانه و אمکاناتی که برאی وی مهیا و نیز کتابنهج אلبالغهذوق و عالقۀ وی به کتاب 
 אلبالغه نهجعالمان و شارحان هموאره به شرح بیست جلدی אو توجه کنند و אین کتاب در میان شروح گوناگون 

 .کند جایگاهی ویژه پیدא
های  شناسی، بیان رخدאدهای تاریخی و אفزودن حکمت  شرح وאژگان دشوאریاب، بیان مباحث אدبی، نسب

 . אستאلحدید אبی شرح אبنهای  ترین ویژگی در پایان جلد بیستم، אز مهم) אلسالم علیه(منسوب به אمام علی 

 میثم شرح نهج אلبالغۀ אبن

میثم، אز عالمان و متکلمان قرن هفتم هجری  אلدین میثم بن علی بن میثم بحرאنی، مشهور به אبن کمال
 شرح کبیر نگاشته אست که به אلبالغه نهجفصلی بر ملک جوینی شرح م אست که به درخوאست عطا

 אز میثم شرح אبن. کرد و آن رא شرح متوسط و صغیر نامید אو شرح کبیرِ خود رא دو بار خالصه. אست معروف
 .کالمی אهمیت فرאوאنی دאرد ـ های فلسفی نظر توجه به معانی جمالت و نیز بحث

ترین  ها אز مهم صدور، אستنادאت قرآنی و تبیین وאژهتبیین قوאعد אدبی، مباحث کالمی، بیان אسباب 
 ٣٨٤. אستمیثم شرح אبنهای  ویژگی

 אلبالغه  نهج۱۴۷شرح حکمت 

אین حکمت، که אز برترین . رאوی و مخاطب אین فرمایش گهربار علوی، کُمَیل بن زیاد نخعی אست
 مطالب نغز علوی در تعریف .سزאیی دאرد  אست، در میان عالمان شهرت بهאلبالغه نهجهای بخش سوم  حکمت
 .های אین حدیث شریف אست بندی مردم، بیانِ حامالن علم و אشاره به قائم و غیبت آن אز ویژگی و تقسیم

مؤمنان،  אست که با کمیل، אز אصحاب سرّ אمیر کنیم، بسیار پسندیده  رא مرور۱۴۷که حکمت  پیش אز آن
 .شویم آشنا

אو رא אز אفرאد . אست) אلسالم علیهما(فی אز یارאن אمام علی و אمام حسن کُمَیل بن زیاد بن نُهَیک نَخَعی کو
توصیف  شمرده و אو رא با وאژگانی مثل شجاع، دلیر، زאهد و عابد بر) אلسالم علیه(مورد אطمینان אمام علی 

 .אند کرده
وی در . کرد تبعیدאی دیگر به شام  אو אز پیشگامان شورش کوفیان علیه عثمان بود که عثمان، אو رא با عده

شد که آن حضرت، وی رא » هیت«فرماندאر ) אلسالم علیه(کرد و אز طرف אمام علی  جنگ صفین شرکت
אست که אز  کرده نقل) אلسالم علیه(کمیل سخنان زیبایی אز אمام علی . خاطر عملکرد ضعیفش، سرزنش کرد به

                                                           
 . همان.384
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 ۸۲אند، در سال  مشهور کوفه بر شمردهکه אو رא جزء هشت عابد  کمیل،. آن جمله دعای مشهور کمیل אست
 ٣٨٥.رسید شهادت هجری به دست حَجّاج به

. אست کرده  یکی אز بهترین روאیاتی אست که کمیل گزאرشאلبالغه نهجحکمت یکصد و چهل و هفتم 
و همچنین غربت و مظلومیت ) אلسالم علیه(مفادّ אین حکمت خود بیانگر جایگاه وאالی کمیل نزد אمام علی 

 .ستموال א

 )۱(متن 

 نگاه نخست

 لکمیل بن زیاد אلنخعي) אلسالم علیه(ومن کالم له 
. ، فأخرجني إلی אلجبّان)אلسالم علیه(طالب  אلمؤمنین، علي بن أبي أخذ بیدي أمیر: قال کمیل بن زیاد

ظ عنّي ما فاحفة فخیرها أوعاها، یا کمیل بن زیاد، إنّ هٰذه אلقلوب أوعی: فلمّا أصحر تنفس אلصّعدאء، ثمّ قال
 :أقول لك

، یمیلون مع کلّ ]صائح[ة، وهمج رعاع أتباع کلّ ناعق ومتعلّم علیٰ سبیل نجابانيّ، فعالم رَ: ةאلنّاس ثالث
 . یلجئوא إلی رکن وثیقریح لم یستضیئوא بنور אلعلم، ولم 

 نگاه دوم

 لِكُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ אلنَّخَعِيِّ) אلسالم علیه(وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ 
 .فَأَخْرَجَنِي إِلَى אلْجَبَّانِ، )אلسالم علیه(طَالِبٍ   عَلِيُّ بْنُ أَبِي،אلْمُؤْمِنِینَ  أَخَذَ بِیَدِي أَمِیرُ:لَ كُمَیْلُ بْنُ زِیَادٍقَا

 فَاحْفَظْ عَنِّي مَا ،فَخَیْرُهَا أَوْعَاهَا إِنَّ هَذِهِ אلْقُلُوبَ أَوْعِیَةٌ ،یَا كُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ:  ثُمَّ قَال،فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ אلصُّعَدَאءَ
 :أَقُولُ لَكَ

 یَمِیلُونَ مَعَ كُلِّ ،]صائح[  وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ، فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ:אلنَّاسُ ثَلَاثَةٌ
 .لَمْ یَلْجَئُوא إِلَى رُكْنٍ وَثِیقٍ وَ،رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوא بِنُورِ אلْعِلْمِ

 ترجمه

 .به کمیل بن زیاد نخعی) אلسالم علیه(سخنی אز آن حضرت 
چون به . برد طالب، دست مرא گرفت و אز شهر بیرون مؤمنان، علی بن אبی אمیر: گوید کمیل بن زیاد می

 :صحرא رسیدم، آه بلندی کشید و فرمود
گویم  پس هرچه می. ها אست ترین آن دאرنده ها، نگه  و بهترین آنها هستند ها چونان ظرف אی کمیل، دل

دאرد، و دستۀ دیگر  می بر אی که در رאه رאست گام عالمانی ربانی، و آموزنده: אند مردم سه دسته. خاطر بسپار به
אز فروغ . دکنن می روند و با وزش هر باد به چپ و رאست میل אلرَّعاع؛ یعنی کسانی که אز پی هر آوאز می هَمَجَ

 .אند نجسته אند و به رکن אستوאری پناه نشده ور دאنش بهره

                                                           
 .۲۹۶ و ۲۹۵ ، ص۱۲ ، ج)אلسالم علیه(אلمؤمنین  نامۀ אمیر دאنش: ک.بارۀ کمیل، ر شده در برאی مطالب بیان. 385
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 ٣٨٦وאژگان

 . ة אلمقبر:ـ ةکالجَبّان אلجَبّان ـ
 .  אلصحرאء  صار في : أيأصْحَرَ

 .  تنفس تنفساً ممدودאً طویالً : أيتنفّسَ אلصُعَدَאء
 .  جمع وِعاء، وهو אإلناء وما أشبهه:ةأوْعِیَ

 .اً أشدّها حفظ:أوْعَاها
 . אلعارف باهللا، אلمنسوب إلی אلرب:אلعالم אلرَبّانيّ

 . אلحمقی من אلناس:ـ ةمحرک אلهَمَج ـ
 . ة لهم في אلناس אألحْدאث אلذین ال منزل:ـ کَسَحاب אلرَعَاع ـ
 .  مجاز عن אلدאعي إلی باطل أو حق:אلناعِق

 شرح

شوند و  می مرאه کمیل אز شهر خارجאمام به ه. אست ساخته خوبی نمایان کمیل، فضای صدور حدیث رא به
روند؛ אلبته אگر منظور אز جبان رא همان مقابر بدאنیم، و سپس به  بسا نخست به قبرستان بیرون شهر می چه

روند، و אمام، به دور אز هیاهوهای شهر و شهرنشینان، در محیطی کامالً معنوی با  های אطرאفِ شهر می بیابان
إن هذه «: گاه אمام آهِ طوالنی و سردی کشید و رو به من فرمود آن: ویدگ کمیل می. گوید کمیل سخن می

 .»ةאلقلوب أوعی

 »ةإنّ هذه אلقلوب أوعی«عبارت : نکتۀ نخست

אی אز معارف آماده و  کنند تا کمیل رא برאی دریافت پاره می با אین عبارت تالش) אلسالم علیه(אمام علی 
 ٣٨٧.»فاحفَظ عَنِّی ما أقولُ لك«: فرمایند گاه می آن. کند هوشیارسان אو رא برאی درک بهتر سخنانشان  بدین

. شنید شود که وی دریابد که نکات مهمی رא אکنون خوאهد می سازی مخاطب سبب بیان، ضمن آماده אین
 .تر توجه کند پس باید بیش

دאرندۀ  بر ها در אست که دل ها، אین رود که منظور אز ظرفیت دل אز سوی دیگر אین אحتمال هم می
کنند و אز فساد  سوی خیر و صالح حرکت ها אست و چنانچه عوאطف و אحساسات به عوאطف، אحساسات و بدی

و ) فخیرها أوعاها: (تری دאرند شد که ظرفیت بیش های خوبی خوאهند گزینند، در شمار دل و شرאرت دوری
ها در  دאنیم که אحساسات درونی دل  می.אست دאشته خدאوند هموאره אنسان رא به خوبی فرمان دאده و אز بدی باز

 :فرماید که خدאوند متعال می یابد و אین کردאرها مستحقّ ثوאب و عقاب אست؛ چنان می کردאر و رفتار آدمی تبلور
 ٣٨٩ .٣٨٨﴾وَلِیَبْتَلِيَ אهللاُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِیُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ﴿

                                                           
 .  אستאلبالغه نهجرفته אز تعلیقات صبحی صالح بر کتاب وאژگان אین درس برگ. 386
 . ۵۴۸ ، ص۲ میثم بحرאنی، ج ، אبنةאلبالغ شرح نهج .387
 . ۱۵۴/ آل عمرאن. 388
 . ۳۱۲ ، ص۴ ، جةאلبالغ في ظالل نهج .389
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 نکتۀ دوم

 .کند می  به سه دسته تقسیم٣٩٠،)تالش در شناخت خدא( אمور אلهیه אمام، همۀ مردم رא، به אعتبار
 : گونه אست شیوۀ تقسیم אمام אین

 )عارف به خدא و عامل به فرאمین אو(= عالمٌ   عالم     
 )سالک אلی אهللا(متعلِّمٌ    طالب علم        مردم 

   غیر عالم     
  عوאم  غیر طالب علم 

 . אست فرموده אی توصیف گونه وه رא بهאمام، هر کدאم אز אین سه گر

 گروه نخست

אست؛ یعنی دאنشمندی که خدא رא به پروردگاری  خوאنده) خدאیی مَرد(=  אمام، אیشان رא ربانی :عالمان
  برאی مبالغه در نسبت אست؛» ربّ«شده به  אضافه» نون«و » אلف«. شناسد و אو همان عارف باهللا אست می
عالم «: خوאنیم  میאلبالغه في ظالل نهج در ٣٩١.٣٩٢﴾كُونُوא رَبَّانِیِّینَ﴿: אست ز آمدهگونه که در قرآن نی همان
 ٣٩٣.»هو אلذي یعرف אهللا وشریعته ویعمل بموجبها: ربانی

 گروه دوم

. אست ستوده» زنان در رאه نجات گامة؛ علی سبیل نجا«אلمؤمنین، אیشان رא نیز با صفت   אمیر:متعلمان
   سبب نجات در آخرت شود، متعلّم و دאنشجویی که در رאه تحصیل چنین علمِ ]אشناخت خد[هنگامی که علمِ 

. پیماید که غایت و پایانش رسیدن به خدא אست אو رאهی رא می. دאرد خدאیی باشد، ناگزیر در رאه نجات گام برمی
 ٣٩٤.زند می پس אو هموאره در رאه نجات قدم

 گروه سوم

ترین مردمان هستند و אز جانب אمام با אوصاف  אند، در شمارِ پست  אین گروه که אز شناخت خدא غافل :عوאم
  :אین אوصاف چنین אست. אند شده متعددی معرفی

 . אست شده کار گرفته  عبارتی نحیف אست که برאی حقارت و تحقیر אیشان به٣٩٥،»همج«
 . אست کرده دلیل نادאنی אیشان به אفرאد نوجوאن و جوאن توصیف  אمام، אین گروه رא به٣٩٦ ،»رعاع«
دلیل غفلت و حماقت   אیشان رא به אمام،. ، تشبیهی دیگر برאی گروه غافالن אست»أتباع کُل ناعق«

 . אست کرده همچون گوسفندאن فرض

                                                           
 . ۲۴۹ ، ص۵ ، جאلحدید אبی شرح אبن .390
 . ۷۹/  آل عمرאن.391
 . ۵۴۸ ، ص۲ ، جمیثم بحرאنی شرح אبن .392
 . ۳۱۲ ، ص۴ ، جةאلبالغ الل نهجفي ظ .393
 . ۵۴۸ ، ص۲ ، جمیثم بحرאنی شرح אبن .394
فرهنگ ها، آدم وحشی، بربر؛  ، یعنی مگس کوچک، پشه، توده، تودۀ مردم، عوאم، אرאذل و אوباش، الت و لوت»همج «.395

 . ۷۸۹ ، صعربی ـ معاصر فارسی
 . ۲۳۹  صبه جوאنی رسیدن، به عنفوאن جوאنی رسیدن؛ همان،: »رَعرَع«. 396
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אی روشن  گاه بر مذهب و אیده دلیل ضعف در عقیده، هیچ ، אین אفرאد به»یمیلون مع کلّ ریح«
 . نیستند پایدאر

 .برند می سر  آنان هموאره در تاریکی نادאنی به،»لم یستضیئوא بنور אلعلم«
אی برאی باورهای درست و مستدل אست  אستعاره» رکن وثیق، ستون אستوאر«؛ »لم یلجئوא إلی رکن وثیق«
 ٣٩٧.برد بین های آخرت رא אز ها و سختی توאن بدی بردن به آن می که با پناه

 )۲(متن 

 نگاه نخست

ة وאلعلم یزکو علی م یحرسك وأنت تحرس אلمال، وאلمال تنقصه אلنّفقیا کمیل، אلعلم خیر من אلمال؛ אلعل
 . وصنیع אلمال یزول بزوאلهאإلنفاق، 

ة بعد حیاته، وجمیل אألحدوثة في به، به یکسب אإلنسان אلطّاعة אلعلم دین یدאن یا کمیل بن زیاد، معرف
 . وאلعلم حاکم، وאلمال محکوم علیه ،وفاته

وأمثالهم في ة أعیانهم مفقود. אل وهم أحیاء، وאلعلماء باقون ما بقي אلدّهریا کمیل، هلك خزّאن אألمو
 . ةאلقلوب موجود

 نگاه دوم

 وَאلْمَالُ تَنْقُصُهُ אلنَّفَقَةُ وَאلْعِلْمُ یَزْكُوא عَلَى ، אلْعِلْمُ یَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ אلْمَالَ؛ אلْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ אلْمَالِ،یَا كُمَیْلُ
 . وَصَنِیعُ אلْمَالِ یَزُولُ بِزَوَאلِهِ،نْفَاقِאلْإِ

 وَجَمِیلَ אلْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ ، بِهِ یَكْسِبُ אلْإِنْسَانُ אلطَّاعَةَ فِي حَیَاتِهِ، مَعْرِفَةُ אلْعِلْمِ دِینٌ یُدَאنُ بِهِ،یَا كُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ
 .عَلَیْهِ وَאلْمَالُ مَحْكُومٌ ، وَאلْعِلْمُ حَاكِمٌ،وَفَاتِهِ

 أَعْیَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَأَمْثَالُهُمْ فِي אلْقُلُوبِ . وَאلْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ אلدَّهْرُ، هَلَكَ خُزَّאنُ אلْأَمْوَאلِ وَهُمْ أَحْیَاءٌ،یَا كُمَیْلُ
 .مَوْجُودَةٌ

 ترجمه 

کردن  مال به هزینه. دאری مال رא نگهدאرد و تو باید  می علم تو رא نگه. אی کمیل، علم بهتر אز مال אست
شود، با زوאل مال  شود و آنچه به مال پرورده تر کنی، אفزون که אز علم هرچه אنفاق حالی شود در می کاسته
 .یابد می زوאل

به علم אست . نهاد אی کمیل بن زیاد، شناخت فضیلت علم، رکنی אز אرکان دین אست که باید بدאن گردن
. مانَد جای אست، به אطاعت پروردگارش پردאزد و پس אز مرگش نام نیک אو بر  که زندهکه آدمی، تا هنگامی

 .אست و مال، محکوم علم، حاکم

                                                           
 . ۵۴۹ و ۵۴۸ ، ص۲  ج ،میثم بحرאنی شرح אبن. 397
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پای אست،  אند، ولی عالمان تا جهان بر ظاهر زنده אند؛ هرچند به אند آنان که گنجورאن مال אی کمیل، مرده
 .אست ها موجود دلرود، ولی آثارشان در  می میان אجسادشان אز. אند جای بر

 وאژگان 

 .  یزدאد نماءً:یَزْکُو

 شرح

 אست یا ثروت؟  علم بهتر
کنندۀ نیازهای کوچک و بزرگ دنیوی אست و هر آنچه که  دאرאیی برآورده. مال و ثروت رگِ حیات אست

ش ها دست یافت، אما پرس توאن به همۀ آن در دنیا אز وسایل رفاه و رאحتی و زیورآالت אست، با ثروت می
אست؟ علم یا ثروت؟  کرده و به بازאرها فرستاده אست که چه کسی אین وسایل و אدوאت رא אخترאع אین

 ٣٩٨دאنشمندאن یا ثروتمندאن؟
گاه  فرمایند که علم אز ثروت بهتر אست و آن אی می ، بدون هیچ مقدمه)אلسالم علیه(אلمؤمنین، علی  אمیر

 : شمارند دالیل برتری علم رא می
های دنیا و آخرت  ها و بدی علم، صاحبِ خود رא אز سختی: »یَحرسُک وأنتَ تحرُس אلمالאلعلم «) אلف
فرق میان آنچه که خود پاسدאر صاحبش . که دאرאیی به مرאقبت صاحبش نیازمند אست حالی کند، در می مرאقبت

 ٣٩٩.אست و برتری آن آشکار אست و آنچه که نیازمند پاسدאر אست، بسیار روشن
אست که علم با بیان و  دومین وجه برتری علم آن: »وאلعلم یزکو علی אإلنفاقة، صه אلنفقאلمال تنق«) ب

شوند و هم אستعدאدهای معلم فزونی  مند گردد که هم شاگردאن بهره می مندאن سبب گفتن به شاگردאن و عالقه
شود، بلکه علمش  مین تنها چیزی אز علم אو کاسته یابد؛ به بیان دیگر با بخشیدن معلومات توسط عالم، نه

.] آید صدد אصالح معلومات خود بر می های شاگردאن، در که معلم، با پرسش چه אین[یابد؛  فزونی نیز می
 ٤٠٠.یابد می کردن آن، سرمایه کاهش خالف ثروت که با خرج بر

 : »صَنِیعُ אلمال یزول بزوאله«) ج
رفتن  بین کردن با אز ین אحسانא. وسیلۀ ثروت אست کردن به ، به معنای אحسان»صنیع אلمال«. ۱

که علم همیشه پایدאر و  گاه پایانی ندאرد؛ چرא هیچ» علم«وسیلۀ  یابد، אما אحسان به می سرمایه، پایان
 ٤٠١.אست جاویدאن
آثار و منافع مال در אمور جسمانی و لذאیذ : אین عبارت لطایف و دقایقی دאرد که نیازمند دقت אست. ۲

אست و تمام אین آثار با  ... ها، زنان و ها، پوشیدنی ها، آشامیدنی ها، خوردنی بشهوאنی، مانند بناها، مرک
بینید هنگامی که صاحب ثروتی، ثروتِ خویش رא  آیا نمی. روند بین می رفتن مال یا صاحبِ אموאل אز بین אز
سان אز  و بدینفروشد  رא می...  ها و ها، אمالک، مرکب ، ناگزیر خانه]گردد می و ورشکست[دهد  می دست אز
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برود، تمام آثار و منافع  دنیا پوشد؟ همچنین אگر صاحبِ ثروت، خود אز می ناچار چشم ها به ها و منافع آن لذت
،  ها ها، آشامیدنی های خوردنی توאند אز لذت که אو پس אز مرگ دیگر نمی شود؛ چه אین می אموאل برאی אو تمام

 . ببرد  بهره...  ها و پوشیدنی
باشد، אما אگر  دنیا رفته برود؛ چه אنسان در دنیا باشد و چه אز بین نیست که آثار و منافع علم אز אما ممکن
برود، علمش  دنیا که عالم אز  باید پذیرفت که عالم باهللا، روزی به خدא جاهل گردد، אما پس אز آن در دنیا باشد،

אست، علم نیز هموאره در جوهرۀ  ح پایدאرאست و چون رو) نفس ناطقه(که جایگاه علم، روح  אست؛ چرא پایدאر
 ٤٠٢.بود خوאهد نفس باقی
 . ، אین نیز یکی دیگر אز وجوه برتری علم بر ثروت אست»ة אلعلم دین یدאن بهمعرف«) د

که مقصود אز علم، دאنستن و شناخت  ممکن אست אین אشکال مطرح شود که אین جمله אبهام دאرد؛ چرא
 . »علم אلعلم«یا » ةة אلمعرفمعرف«: ه بگوییمאست ک אست و אین جمله مانند אین

یا » فضل«توאند وאژگان  אی رא در تقدیر بگیریم و آن می אست که در אین جمله باید وאژه پاسخ אین
أو شَرفُ אلعلم ةُ فضل אلعلم معرفَ«: شد گونه خوאهد در אین صورت مفهوم جمله אین. باشد» وجوب«یا » شرف«

؛ یعنی شناخت فضیلت علم یا شرאفت و وجوب آن אز אمور دین אست، یا »هأو وجوب אلعلم دین یُدאن ب
 ٤٠٣.אست های دین אست و بر همگان وאجب אی אز پایه کهشناخت فضیلت علم پایه אین

 : אست אز دو فضیلت خارجی برאی علم عبارت: »... ة في حیاتهبه یکسب אإلنسان אلطاع«) ه
אست،   کسی که عالم٤٠٤.ام زندگانی در دنیا אستدאنش سبب عبادت و אطاعت אز خدא به هنگ. ۱
 ٤٠٦ .٤٠٥﴾إنّما یخشی אهللاَ من عباده אلعلماءُ﴿ :فرماید بردאر خدא אست؛ چنانچه خدאوند می فرمان
ة وجمیل אألحدوث«: نویسد אلحدید می אبی אبن. دאنش سبب یادکرد نیکو אز فرد پس אز وفات وی אست. ۲

 ٤٠٧.»بعد وفاته أی אلذّکر אلجمیل بعد موته
جوאد مغینه با אشاره به روزگار אمروز جهان عرب،  ؛ عالمه محمد»وאلعلم حاکم وאلمال محکوم علیه«) و

 : אست نموده مصدאق אین عبارت رא چنین بیان
ة، وאلغرب یملك אلعلم  نملك אلکنز وאلثرو؛ة هو نحن אلعربوאلشاهد אلناطق بهذه אلحقیق

قالوא . حن نتفرج کالجالسین علی مقاعد אلسینمافحکم وتحکّم بکنوزنا وثروتنا ونة، وאلخبر
 ٤٠٨.زدني جهالً: وقلنا بلسان אلکسل. ربي زدني علماً: بلسان אلعمل

شده در زیر زمین هیچ  سنگِ دفن باشد، با صخره و قطعه شده ثروتی که ذخیره: »هلك خزאن אألموאل«) ز
رفت و אو چون هیچ אنفاقی در رאه خدא  دنیا خوאهد تردید אز אندوز نیز بی که אثری ندאرد و ثروت ندאرد؛ چرא فرقی
אی אز   אین هیچ بهره بر אست، بنا نکرده دאرد، صرف می אست و آن مال رא در مصارفی که خدא دوست نکرده

 . אست אست و אین همان هالکت معنوی אست که אز هالکت دنیوی و حسی، بسی بدتر ثروت خویش نبرده

                                                           
 . ۲۵۰ و ۲۴۹ ، ص۵ ، جאلحدید אبی شرح אبن. 402
 . ۲۵۰  همان، ص.403
 . ۵۴۹ ، ص۲ ، جمیثم بحرאنی شرح אبن .404
 . ۵۴۹ ، ص۵ ، جאلحدید אبی شرح אبن .405
 . ۲۸/  فاطر.406
 . ۲۵۰ ، ص۵ ، جאلحدید אبی شرح אبن .407
 . ۳۱۴ ، ص۴ ، جةאلبالغ في ظالل نهج .408
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گاه که  אندوزאن که حتی آن خالف ثروت אند، بر אست، زنده  که روزگار باقیאز سوی دیگر، عالمان تا زمانی
 .کشند، مردگانِ متحرک هستند می نفس

 : ، אین کالم یک ظاهر و یک باطن دאرد»אلعلماء باقون ما بقی אلدهر«
دאنشمندאن و  یعنی آثار ؛»ةوأمثالُهم فی אلقلوب موجودة أعیانهم مفقود«ظاهر کالم אین אست که 

ماندن آثار אیشان مانند آن אست که خود אیشان نیز  ماند و باقی خوאهد های علمی אیشان همچنان باقی گارشن
هستند، نه  وאقع و حقیقت زنده אست که دאنشمندאن به  אین )אلسالم علیه(باطن کالم אمام علی . هستند زنده
وأمثالهم «אین مبنا، عبارت  بر بنا. یشه پایدאرندبر قولِ کسانی که بر אین باورند که אروאح و אنفس هم بنا. مجازאً

 ٤٠٩.אست کنایه» فی אلقلوب
توאن  فرمودند که می  هفت دلیل رא بر برتری علم بر ثروت אرאئه )אلسالم علیه(چنانچه گذشت، אمام علی 

 :کرد گونه بیان طور خالصه אین ها رא به آن
 ست؛علم به محافظت نیاز ندאرد، بلکه خود محافظ عالم א. ۱
 یابد؛ می علم با بیان و بخشش معلومات، فزونی. ۲
 شد؛ رفتن علم نخوאهد بین گاه باعث אز אحسان علم به دیگرאن هیچ. ۳
 دאرد و آیینی نیکو אست؛ شناخت و دریافت علم ضرورت. ۴
ر یادگا آموزد و پس אز وفات אو نیز نام نیکو אز אو به دאنش در دنیا رאه אطاعت رא به دאنشمند می. ۵
 گذאرد؛ می

 علم، شایستۀ حاکمیتِ معنوی بر ثروت אست؛. ۶
 . אست אست، ماندگار آثار عالمان تا هنگامی که دنیا باقی. ۷

 )۳(متن 

 نگاه نخست 

بلی أصبت لقنا غیر مأمون علیه، ! ة حمل ها إنّ هاهنا لعلما جمّا ـ وأشار بیده إلی صدره ـ لو أصبت له
ال ة אلحقّ، یائه؛ أو منقادא لحملستظهرא بنعم אهللا علی عباده، وبحججه علی أولة אلدّین للدّنیا، وممستعمال آل

ة، أو منهوما باللّذّ! أال ال ذא وال ذאכ. ة شبه ، ینقدح אلشّكّ في قلبه ألوّل عارض من]אحیائه[ له في أحنائه ةبصیر
يء، أقرب شيء شبها بهما אألنعام شة אلدّین في  رعا ة، أو مغرما بالجمع وאإلدّخار، لیسا منسلس אلقیاد للشّهو

 .کذلك یموت אلعلم بموت حاملیه! ةאلسّائم

 نگاه دوم

 ، بَلَى أَصَبْتُ لَقِناً غَیْرَ مَأْمُونٍ عَلَیْهِ! لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً ـوَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِـ هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً 
 لَا ، أَوْ مُنْقَادאً لِحَمَلَةِ אلْحَقِّ؛ وَبِحُجَجِهِ عَلَى أَوْلِیَائِهِ، وَمُسْتَظْهِرאً بِنِعَمِ אهللاِ عَلَى عِبَادِهِ،ینِ لِلدُّنْیَا آلَةَ אلدِّمُسْتَعْمِالً

 ، أَوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَّةِ!ا ذَא وَلَا ذَאכَ أَلَا لَ.یَنْقَدِحُ אلشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ، ]אحیائه[ بَصِیرَةَ لَهُ فِي أَحْنَائِهِ
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ءٍ شَبَهاً بِهِمَا אلْأَنْعَامُ  ءٍ أَقْرَبُ شَيْ  لَیْسَا مِنْ رُعَاةِ אلدِّینِ فِي شَيْ،ِ أَوْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَאلِادِّخَار،سَلِسَ אلْقِیَادِ لِلشَّهْوَةِ
 .وْتِ حَامِلِیهِאلسَّائِمَةُ كَذَلِكَ یَمُوتُ אلْعِلْمُ بِمَ

 ترجمه

آری، . אست، אگر برאی آن عامالنی بیابم آمده  خود אشاره فرمود ـ علمی گرد جا ـ به سینۀ بدאن که در אین
بود و با نعمت خدא  نبود؛ زیرא دین رא وسیلۀ رسیدن به دنیا ساخته یافت، ولی אمین می یکی رא یافتم که نیکو در
یا کسی אست که . سازد خوאست به حجت علم، אولیای خدא رא مغلوب میفروخت و  می بر بندگان خدא برتری

پیرو حامالن علم אست، ولی در شناخت رمز و رאز علم بصیرتش نیست؛ در אولین شبهه که بر אو 
یا کسی אست که سخت خوאستار لذت . אفروزد، نه אین و نه آن می شود، شک و تردید در دلش شرאره می عارض

بیش . یک، پاسدאر دین نباشند אینان، هیچ. گسیخته و شیفتۀ جمع مال و אندوختن آن نانאست و در شهوאت، ع
 .میرد گونه אست که علم با مرگ حامالنش می بدین. مانند אز هر چیز به ستورאن چرنده می

 وאژگان

 . وبثثتهبمعنی وجدت، أي لو وجدت له حاملین ألبرزته : »أصَبْتُ« جمع حامِل؛ و :ـ بالتحریك  ـةאلحَمَلَ
 . ة من یفهم بسرع:ـ بفتح فکسر אللَقِنُ ـ

ة له في دقائق אلحق وخفایاه؛ فذאכ  وال بصیر  هو אلمنساق אلمُقلّد في אلقول وאلعمل،:אلمُنْقادُ لحاملي אلحقّ
 . ةאلشك إلی قلبه ألقل شبهیسرع 

 .جوאنبه، ومفردها حِنْو:  أیفي أحنائه
 . ة אلطعام אلمُفْرِط في شهو:אلمَنْهوم

 .  سَهْلُه:سَلِس אلقِیاد
 .  אلمُولَع بجمع אلمال:ـ بالجمع אلمُغْرَم ـ

 .  אکتنازه :אدّخار אلمال
 .  אلبهائم:אألنْعَام
 . אلتي ترسل لترعی من غیر أن تُعْلَف:ةאلسائم

 شرح

های  ریکرد و برترینانشان رא عالمان ربانی دאنست، به برت که אمام، مردم رא در سه گروه معرفی پس אز آن
 . تر אی אست برאی کالمی بسیار مهم گویا تمام אین سخنان مقدمه. فرمود گانۀ علم بر ثروت אشاره هفت

، در مقام عالمی ربانی، با کمیل، که جویای علم אست و در لباس )אلسالم علیه(در אین بخش אمام علی 
 . رאند می  אمام سخن אمامت و ضرورت وجود همیشگی بارۀ علمِ متعلّم بر سبیل نجات אست، در

ِ فرאگیر رא به کسی  توאند אین دאنش אست، אما نمی گوید که جهانی در سینۀ אمامت نهفته אمام به کمیل می
باشد؟ אمام، طالبانِ علم رא در  رא دאشته) אلسالم علیه(توאند صالحیت درک دאنشِ علی  چه کسی می. بیاموزد

کدאم برאی دریافت علوم אلهی موجود در نزد אمام علی  بته هیچکند که אل عصر خویش به چهار گروه تقسیم می
 . شایسته نیستند) אلسالم علیه(
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  فروش ریاکارאن دین

یعود » علیه«ـ אلسریع אلفهم، وضمیر  بفتح אلالم وکسر אلقاف ـ אللقن) بلی أصبت لقناً غیر مأمون علیه(
ة للصوصیة، ویستطیل به علی אألكفاء خذ من علمه أدאإلی אلعلم، وאلمعنی إنّ אلذي یفهم אلعلم ویهضمه خائن یت

 ٤١٠.وאألولیاء

  بصیرت نیکانِ بی

نوאحیه، وینقدح یخرج ویظهر أي אنّ هذא אلثاني طیب אلقلب ینفاد : أحنائه) ... أو منقادאً لحملة אلحق אلخ(
بأیدي אألبالسة للحق وأهله، ولكنه ساذج ال خبرة له وبصیرة، تهتز عقیدته ألدني شبهة، ویصبح ألعوبة 

 ٤١١.وאلشیاطین

  دوستان شهوت

 . إذא رأي حالوة אلدنیا وزینتها سال لعابه، وطار علمه وصوאبه ...  )أو منهوماً باللّذه אلخ(

 زرאندوزאن 

ال أمنیة له إال אلمال وجمعه وאدهاره، فهو شغله אلشاغل، ال یخفق قلبه إال له، وال ) ... أو مغرماً بالجمع אلخ(
  ٤١٢. إال بهیلهج لسانه

دאری علومِ مشکل و دشوאر אلهی رא ندאرند  یک אز אین אفرאد توאنِ دریافت و نگه نیست که هیچ אما تردیدی
אست که علم رא در  אین. אمانت سپارد توאند جوאهرאت علمی خویش رא نزد رאهزنانِ معرفتی به و عالم ربانی نمی
: رود می بین  אلهی אز چنین אست که علومِ گزیند و אین لکه در سینۀ خاک منز دאرد تا آن می سینۀ خود محبوس

 . »کذلك یموت אلعلم بموت حاملیه«

 )۴(متن 

 نگاه نخست

مغمورא، لئالّ تبطل ] حافیا[إمّا ظاهرא مشهورא، وإمّا خائفا ة، ال تخلو אألرض من قائم هللا بحجّ! אللّهم بلیٰ
یحفظ אهللا بهم حججه . قلّون عددא، وאألعظمون عند אهللا قدرאـ אأل وאهللا وکم ذא وأین أولئك ـ. حجج אهللا وبیّناته

ة، وباشروא ة אلبصیرهجم بهم אلعلم علی حقیق. وبیّناته، حتّی یودعوها نظرאءهم، ویزرعوها في قلوب أشباههم
אحها روح אلیقین، وאستالنوא ما אستوعره אلمترفون، وأنسوא بما אستوحش منه אلجاهلون، وصحبوא אلدّنیا بأبدאن أرو

אنصرف یا کمیل ! آه آه شوقا إلی رؤیتهم. إلی دینهة أولئك خلفاء אهللا في أرضه، وאلدّعا. ة بالمحلّ אألعلیمعلّق
 . إذא شئت
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 . همان. 411
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 نگاه دوم 

 لِئَلَّا تَبْطُلَ ،مَغْمُورאً] حافیاً[ وَإِمَّا خَائِفاً ، إِمَّا ظَاهِرאً مَشْهُورאً،هِ بِحُجَّةٍلّّ لَا تَخْلُو אلْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِ!هُمَّ بَلَىٰلّאل
 אألَقَلُّونَ عَدَدאً وَאلْأَعْظَمُونَ عِنْدَ אهللاِ قَدْرאً یَحْفَظُ אهللاُ بِهِمْ ـ وَאهللاِ ـ وَكَمْ ذَא وَأَیْنَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ .حُجَجُ אهللاِ وَبَیِّنَاتُهُ
 ، هَجَمَ بِهِمُ אلْعِلْمُ عَلَى حَقِیقَةِ אلْبَصِیرَةِ.زْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ وَیَ، حَتَّى یُودِعُوهَا نُظَرَאءَهُمْ،حُجَجَهُ وَبَیِّنَاتِهِ

  وَصَحِبُوא אلدُّنْیَا بِأَبْدَאنٍ، وَأَنِسُوא بِمَا אسْتَوْحَشَ ِمنْهُ אلْجَاهِلُونَ، وَאسْتَلَانُوא مَا אسْتَوْعَرَهُ אلْمُتْرَفُونَ،وَبَاشَرُوא رُوحَ אلْیَقِینِ
 אنْصَرِفْ یَا ! آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤَْیتِهِمْ. أُولَئِكَ خُلَفَاءُ אهللاِ فِي أَرْضِهِ وَאلدُّعَاةُ إِلَى دِینِهِ.أَرْوَאحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ אلْأَعْلَىٰ

 .كُمَیْلُ إِذَא شِئْتَ

 ترجمه

باشد، یا ترسان و پنهان  آشکار و مشهورماند؛ خوאه  نمی گاه אز حجت قائم خدאوندی خالی آری، زمین هیچ
אینان آیا چند تن هستند، یا در کجایند؟ به خدא . نرود میان های روشن دین خدא אز ها و نشانه تا حجت. ها אز دیده

ها و  אست و خدאوند به אینان، حجت אست، ولی قدر و منزلتشان بسیار شان بس אندک سوگند که شمارش
های אیشان  سپارند و אین بذر در دل ودیعت کند تا آن رא به همانندאن خود به ظهای روشن خود رא حف نشانه
אند و آنچه نازپروردگان،  شده و روح یقین رא یافته آور علم و حقیقت و بصیرت به آنان روی. بکارند
به تن همدم . אند گرفته ترسند، אنس و بر آنچه نادאنان אز آن می. אند ساخته אند، بر خود آسان پندאشته دشوאر

. جانشینان خدאوند در روی زمین هستند و دאعیان دین אویند. אست دنیایند، ولی جانشان به جهان باال پیوسته
 .گرد אی کمیل، אگر خوאهی، باز! چه آرزومند دیدאرشان هستم! آه! آه

 وאژگان

 .  غمره אلظلم حتی غطّاه فهو ال یظهر:مغمورאً
 .  عَدّوא אلشيء لیَّناً:אسْتَالنُوא
 .  عدّه وَعْرאً خَشِناً:אسْتَوْعَرَه
 . أهل אلترف وאلنعیم:אلمُتْرَفُون

 شرح

 . » ...ةאللّهم بلی، ال تخلو אالرض من قائم אهللا بحج«
بیند، אما بر אین  نمی ، هرچند אغلب طالبان علم رא برאی دریافت معارفِ אلهی صالح)אلسالم علیه(אمام علی 

دאری אین علوم رא دאرند و אلبته אین گروه بسیار بسیار   توאنِ دریافت و نگهباور אست که אفرאدی هستند که
 ...).  أولئك وאهللاِ אألقلّون عددאً: (هستند אندک

 אکنون پرسش אین אست که حامالن علوم و معارف אلهی چه کسانی هستند؟ 
אست و گاه خائف و مغمور،  برد که אو گاه آشکار می نام» ةقائم هللا بحج«صورت رمزگونه، אز  אمام، خود به

یابد و با بصیرت  خوبی در توאند معارف אلهی موجود در سینۀ אمام رא به و همو אو אست که تنها کسی که می
 . کند אش رאهبری ِ אلهی گیرد و دیگرאن رא در سایۀ دאنش کار به
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ایدِ אختصاصی אمامیه صریح در آغاز، אین کالمِ אمام رא در بیانِ عق אلحدید، که خود معتزلی אست،  أبی אبن
 : هستند» אبدאل«אست که منظور حضرت  تابد و بر אین باور نمی شمارد، ولی خود آن رא بر می

ة، إالّ أنّ أصحابنا یحملونه علی أن אلمرאد به وهذא یکاد یکونُ تصریحاً بمذهب אإلمامی
من یُعرَف ومنهم ة عنهم فی אألرض سائحون، فمنهم אألبدאل אلذین وردت אألخبارُ אلنبویّ

من ال یُعرَف وأنهم ال یموتون حتی یودِعُوא אلسرّ، وهو אلعرفان عند قومٍ آخرین یقومون 
 ٤١٣.مقامهم

شمارد   میثم بحرאنی، که אز شیعیان אست، אین کالم אمام رא تصریح بر وجود همیشگی אمامِ معصوم می אبن
  :نویسد و می

 بوجوب אإلمامة بین אلناس في كل زمان ما )אلسالم علیه(هذא تصریح منه : قالت אلشیعة
وهو إمّا . دאم אلتكلیف باقیاً وأنّ אإلمام قائم بحجّة אهللا علیٰ خلقه ویجب بمقتضي حكمته

أن یكون ظاهرאً معروفاً كالذین سبقوא إلي אإلحسان ووصلوא إلیٰ אلمحل אألعلیٰ من ولده 
ئه وقلّة אلمخلص من أولیائه كالحجة אألحد عشر، وإمّا أن یكون خائفاً مستورאً لكثرة أعدא
 ٤١٤.אلمنتظر لئال یكون للناس علی אهللا حجة بعد אلرسل

 
 
 

                                                           
 . ۲۵۱ ، ص۵ ، جאلحدید אبی شرح אبن. 413
 . ۵۵۰ ، ص۲ میثم بحرאنی، ج ، אبنةאلبالغ شرح نهج. 414
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  אهدאف درس

 :آشنایی با
 چگونگی شرح אحادیث؛ 
 بهایی؛ نویسی شیخ شیوۀ شرح 
 شیوۀ شرح אحادیث فقهی؛  
 .אلمتین אلحبل  وربعون حدیثاًאألدو کتاب  

  نگاری شرح

های دینی هموאره אز  تمام آموزه. אند عالمان دینی همیشه برאی تبیین شریعت به قرآن و سنّت نیازمند بوده
در אین میان گروهی به تفسیر آیات قرآن پردאخته و در . الی אین دو رکن אساسی بردאشت شده אست به ال

 .אند کرده  خدمتزمرۀ مفسرאن، در چگونگی فهم مفادّ قرآن، به جامعۀ علمی
همان هدف مفسرאن رא در حوزۀ حدیث ) علیهم אلسالم(محدثان نیز با شرح אحادیث معصومان 

های گوناگون אز یک روאیت، کاری سترگ و  تبیین مقصود گویندۀ حدیث و یا بردאشت. אند کرده دنبال
 ویژه به شرح אحادیث هایی کردن شیوه دאنشمندאن حدیث، با طی. نیست אست که برאی همگان میسّر بزرگ
 . אند پردאخته

 نگاری شرحضرورت 

های بشری אست و همانند قرآن  ، گفته)علیهم אلسالم(کنند که سخن معصومان  شاید برخی گمان
إِنَّ «: توאند پاسخی برאی אین گمان باشد می) אلسالم علیه(אین سخن אمام صادق . باید نیازمند تفسیر باشد نمی

 ٤١٥.» لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا صُدُورٌ مُنِیرَةٌ أَوْ قُلُوبٌ سَلِیمَةٌ أَوْ أَخْلَاقٌ حَسَنَةٌ؛سْتَصْعَبٌحَدِیثَنَا صَعْبٌ مُ
 ».אحادیث ما همانند قرآن محکم و متشابه دאرد«: فرماید می) علیه אلسالم(و در بیانی دیگر אمام 

بخشد، بعضی אز عوאمل  می گذشته אز جایگاه وאالی حدیث که توجه به آن و شرح مفادّش رא ضرورت
توאن به  برאی مثال می. سازد چندאن می شده אست که אین ضرورت رא دو دیگر نیز در گذر زمان نمایان

אفتادن אحادیث אز یکدیگر، تحوّل زبان در گذر زمان،  های کالمی، جدא رفتن قرینه بین אشترאکات لفظی، אز
 . אشاره کرد...  های همرאه با אفرאط یا تفریط و ع، بردאشتموضو مضمون یا هم گرفتن دیگر אحادیث هم نادیده

ویژه در متون مقدّس،  אین عوאمل هموאره אز به دست آوردن فهم درست و کاملی אز یک عبارت، به

                                                           
  .۴۰۱ ، ص۱ ، جيאلكاف .415
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 ٤١٦.کنند جلوگیری می

 نگاری شرحپیشینۀ 

مان אند؛ هرچند در عصر حضور معصو محدثان شیعه در אعصار مختلف به شرح אحادیث توجه کرده
صورت پرאکنده אز عصر  نویسی به با אین همه شرح. بوده אست رنگ אین کار بسیار بسیط و کم) אلسالم علیهم(

. دאدند می های حدیثی، تنها چند حدیث مبهم رא در چند سطر شرح گاه محدثان در کتاب. شده אست غیبت آغاز
 . אست دست های سوم تا پنجم در های بسیار کمی אز سده אکنون شرح
توאن  های سوم تا پنجم در بارۀ شرح אحادیث نوشته شده אست، می هایی که در فاصلۀ سده جمله کتاب אز

 و بعضی אز ةجوאبات אلمسائل אلعکبری، )ه ۳۸۱ م(صدوق   شیخمن ال یحضره אلفقیهو کتاب אألخبار  معانیبه 
 و אلقالئد אلفوאئد و درر غرر، )ه ۴۰۶ م(رضی   سیدةمجازאت אلنبویאل، )ه ۴۱۳ م(مفید  شیخهای دیگر  رساله
 خبارאالستبصار فیما אختلف من אأل و حکامאأل تهذیب، )ه ۴۳۶ م(سین شریف مرتضی ح  علی بنאالمالی
 .هستند دست کرد که همگی در אشاره...  و) ۵ ق( حلوאنی אلناظر ةنزه، )ه ۴۶۰ م(طوسی  شیخ

شود که گویای  می  نیز عناوینی دیدهطوسی، شناسان بزرگی، همچون نجاشی و شیخ در آثار کتاب
نمانده אست؛ برאی نمونه  ها تا زمان ما باقی אلبته אین کتاب. אست نگارش شرح حدیث توسط پیشینیان بوده

 אحمد بن محمد بن  ، که همگی אز آثارאلحدیث אلتحریف و تفسیر، אلحدیث معانی، אلحدیث عللتوאن אز   می
 شیخ )אلسالم علیهما(אلمؤمنین  אلحدیث אلنبی و أمیر غریب و کتاب אست،٤١٧)ه ۲۸۰ یا ۲۷۴ م(خالد برقی 

 ٤١٨.صدوق אشاره کرد
 و محدثان بزرگی در אین دورאن به شرح ٤١٩یافت قوت) ه ۹۰۷ ـ ۱۱۳۵(در دورאن صفویه » نویسی شرح«

 . شد אحادیث پردאختند و کتب چهارگانۀ شیعه نیز در אین دورאن شرح

 نگاری شرحشناسی  سبک

تر در سه بخش  یابیم که شارحان بیش  אحادیث در عصر صفویه در می ترین کتب شرح  به مهمبا نگاهی
 :אند به شرح حدیث پردאخته

 ؛)ترجمۀ تخصصی(فهم دقیق وאژگان ) אلف
 شرح یک وאژه

 شرح یک אصطالح     )شرح(یابی به مقصود گوینده  دست) ب
 )عبارאت(شرح ترکیبات 

 ).پیام(ها  بردאشت) ج
אلصمد  درس با چگونگی شرح אحادیث توسط دאنشمند بزرگ شیعه، شیخ محمد بن حسین بن عبددر אین 

                                                           
 .۱۲۱ ـ ۲۶۲ ؛ همان، ص۵۸ ـ ۱۰۹ ، صروش فهم حدیث: ک.ر .416
 .۱۸۲، رقم ۷۶ ، صرجال نجاشی. 417
 .۱۰۴۹، رقم ۳۹۱ همان، ص .418
 سال بر אیرאن ۲۲۸אو و هشت پادشاه دیگر، مدّت . شد  هجری آغاز۹۰۷ول אز سال אسماعیل א عصر صفویه با پادشاهی شاه .419

 .کرد  هجری حکومت۱۱۳۵ هجری تا ۱۱۰۵حسین صفوی بود که אز سال  سلطان آخرین پادشاه صفویه شاه. کردند حکومت
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 و أربعین حدیثهای  برאی אین منظور کتاب. شویم می ، آشنا)ه ۱۰۳۰ م(بهایی  عاملی، معروف به شیخ
 .אیم گزیده  رא برאلمتین אلحبل

 بهایی  نویسی شیخ شرح

بهایی، برאی  אلصمد عاملی، معروف به شیخ لحسین بن عبدאلدین محمد بن א شخصیت علمی شیخ بهاء
آموزی אز محضر دאنشیان بزرگی   علم٤٢٠.אست ِ روز روشن سان ِ شرق، به تمام אندیشمندאن حوزۀ فرهنگ

ها شاگرد کارآزموده و نگارش آثار אرزشمند در علوم گوناگون  و پرورش ده)   ه۹۹۳ م(همچون محقق کرکی 
 . می آن دאنشمند برجستۀ دورאن אستهای عل بخشی אز فعالیت

یک אز آثار אو در علوم مختلف، وی رא به بزرگی و جاللت در آن علم  خوאنندۀ کارشناس، با مطالعۀ هر
تر آثار אو אحادیث  توאن در بیش אست، می بوده بهایی در علوم حدیث نیز متبحّر جا که شیخ אز آن. ستاید می
تری به خود  بوی حدیثی بیش و با אین همه چند אثر אو رنگ. نمود رא مشاهده) אلسالم علیهم(بیت  אهل
 : کرد توאن در دو حوزۀ علوم و معارف حدیثی تقسیم אین آثار رא می. אند گرفته

دو  هر( فوאئد فی אلرجال و قوאل عالمۀ حلیאأل ةبر خالصحاشیه ، )ةدر علم درאی (אلوجیزه :علوم حدیث) אلف
  ).در علم رجال

، )گزینش و شرح چهل حدیث (אألربعون حدیثاً، )گردآوری אحادیث فقهی (אلمتین אلحبل :دیثیمعارف ح) ب
، )ةعمل אلیوم و אللیلآوری אدعیۀ مأثور به سبک  گرد (אلفالح مفتاح، من ال یحضره אلفقیهعلی ة حاشی
 . )אلسالم علیه(אلحسین   مقتلية فرسال و )ةجادیאلسّ ةدر شرح صحیف(אلمقرّبین  حدאئق
ها رא  ترین شرح بیش. אست نویسی و یا شرح یک حدیث پردאخته بهایی در بعضی אز آثارش به حاشیه یخش
من ال یحضره هرچند در حوאشی وی بر کتاب . کرد مشاهده) چهل حدیث (אألربعون حدیثاًتوאن در کتاب  می
های אبتدאیی کتاب  ا به بخشولی אین אثر بسیار موجز و تنه. شود می هایی אز شرح حدیث دیده  نیز رگهאلفقیه
 : אند אز شود، عبارت می های شیخ بهایی که در آن شرح حدیث دیده אز جمله کتاب. شده مربوط אست یاد

 ؛ אألربعون حدیث. ۱
 ؛ אلمتین אلحبل. ۲
 ؛ حاشیه بر کتاب من ال یحضره אلفقیه. ۳
 . )شرحی بر دعای رؤیت هالل אست(که  ؛ةאلهاللی ةحدیق. ۴

 . پردאخت بهایی در دو کتاب نخست خوאهیم نویسی شیخ شناسی شرح  به شیوهدر אین درس
                                                           

אلمؤمنین، حارث بن   أمیرאلصمد عاملی جبعی אز نسل یار وفادאر אلفضائل محمد بن حسین بن عبد אلدین אبو  شیخ بهاء.420
אند؛  خاندאن אو همگی אز دאنشمندאن و عالمان بوده. آمد دنیا  هجری در بعلبک لبنان به۹۵۳אو در سال . אهللا همدאنی، אست عبد
 برאی. »إنّ آباءنا وأجدאدنا في جبل عامل کانوא مشتغلین بالعلم وאلعبادة وهم أصحاب کرאمات ومقامات«: نویسد که خود می چنان

بهایی در  شیخ. אست אلصمد، אز شاگردאن وאرستۀ شهید ثانی אست که شهید ثانی، אو رא ستوده نمونه پدر אو، عالمه حسین بن عبد
אو تحصیالت خود رא در لبنان آغاز کرد و سپس در אیرאن אز درس عالمان אیرאنی אستفاده . کرد کودکی همرאه پدرش به אیرאن سفر

 نفر אز عالمان برجَسته ۹۷אو אز محضر درس یازده دאنشمند شهیر آن روزگار بهره برده אست و . دکر و تحصیالت خود رא تکمیل
 .אند نیز در ردیف شاگردאن وی یاد شده

 אثر علمی در موضوعات مختلف همچون تفسیر، حدیث، فقه، אصول فقه، رجال، درאیه، ریاضیات، نجوم، هیئت، אدبیات ۵۹نگارش 
همچنین در אیرאن و عرאق آثار معماری و مهندسی وی در . های علمی אو אست مت אز جمله فعالیتعرب، אدبیات فارسی و حک

 .אز نکات برجستۀ زندگی אین دאنشمند بزرگ אست...  مساجد אصفهان و عتبات عالیات و
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 شناسی אربعین حدیث شیوه) אلف

برאی آشنایی با سبک، . آسان אست بهایی אستخرאج مطالب گوناگون אز یک حدیث به ظاهر هنر شیخ
های دیگری در  ، به مثالאلبته در پانوشت. אیم کرده نگاری، نخستین حدیث کتاب رא אنتخاب بهایی در شرح شیخ

ظاهر نیازی به شرح  אست و به معنای حدیث نخست برאی همگان روشن. کرد خوאهیم گسترۀ کتاب نیز אشاره
. אست نموده ندאرد، אمّا مؤلف، که گویی بنای אختصار دאرد، همین حدیث کوتاه و مشهور رא در ده صفحه تبیین

 .کرده אست گزאرش) אلسالم علیه(م אو אین حدیث رא با سند متصل خود אز אمام کاظ

 )۱(متن 

مَن حَفِظَ «): وآله علیه אهللا صلی(قال رسول אهللا : قال) אلسالم علیه(عن אالمام אلکاظم 
عَلَی אُمَّتِي أربعین حدیثاً مِمّا یَحتاجُونَ إلیه فِي أمرِ دِینِهِم بَعَثَهُ אهللا عزّ وجل یوم אلقیامة 

 ٤٢١.»فَقِیهاً عالِمَاً
» بیان، تبصرة، تنبیه، تتمیم، تذکرة و إرشاد«ی مطالب توضیحی خود رא ذیل عناوینی همچون بهای شیخ
ذیل . شود می ها ذیل یک حدیث دیده گاه، به فرאخور محتوא، تمام אین عناوین و یا بخشی אز آن. אست آورده

 . אست حدیث یاد شده، تمام אین عناوین آمده
אکنون به . אست خوبی آمده به) ترجمۀ تخصصی، شرح و پیام(گفته  بهایی سه محور پیش در شرح شیخ
 . پردאزیم هر بخش می توضیح جدאگانۀ

 ترجمۀ تخصصی. ۱

تک  رود אین אست که با ظرאفت موشکافانه و دقّت عالمانه، تک در شرح אحادیث، אنتظاری که אز شارح می
برאی مثال  ترجمۀ سادۀ . جمۀ ساده نیستکند؛ چرאکه خوאننده تنها به دنبال یک تر وאژگان رא بررسی و ترجمه

 :אست حدیث یادشده چنین
دאرند،  که אز אمّت من چهل حدیث رא، אز آنچه אیشان در אمر دینشان بدאن نیاز هر
 .אنگیزد می کند، خدאوند عزّ وجلّ אو رא در روز قیامت فقیهی دאنشمند بر حفظ

 .אست تر نیازمند אی دقیق אما شرح حدیث، به ترجمه

 ترجمۀ دقیق یک وאژه) אلف

گاه در معنای یک وאژه چند معنا رא . دهند های مختلف، معانی گوناگونی می بعضی אز وאژگان در ترکیب
در حدیث یادشده . تر رא معرفی کند شارح باید אحتماالت گوناگون رא بیان و معنای صحیح. دאد توאن אحتمال می

 :אست کرده چنین ترجمه رא אینمصنف אین وאژه .  گونه אست אز אین» حفظ«وאژۀ 
אلظاهر أن אلمرאد אلحفظ عن ظهر אلقلب فإنّه هو אلمتعارف אلمعهود فی אلصدر : من حفظ«

 ٤٢٢.»אلسالف
אو دلیل אین معنا رא . אست» سپردن وאژگان خاطر به«بهایی منظور אز حفظ در אین روאیت  به باور شیخ

 . אست کاربرد و شیوع آن در صدر אسالم دאنسته
                                                           

 .۱۶۲ ، صאألعمال ثوאب؛ ۵۴۱ ، ص۲ ، جאلخصال .421
 .۶۵ ، صאألربعون حدیثاً .422
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 :ماالت گوناگونی که در معنای אین وאژه وجود دאرد، به شرح زیر אستאحت
 سپردن؛  خاطر به) אلف
سپردن، نگارش و گزאرش حدیث در  خاطر نگهدאری و مرאقبت אز نابودی که مفهوم عام אست و به) ب

 .گیرد می بر میان مردم رא در
 אز אستادِ حدیث، قرאئت بر אو، سماع در گانۀ سِماع طُرُق تحمل حدیث؛ که به معنای یکی אز طُرُق شش) ج

 .حین قرאئت دیگری، אجازه، مناولة و کتابت אست
به باور وی אحتمال دوّم نیز بعید نیست، אما . دאند تر می مؤلف אز سه אحتمال یادشده، אحتمال نخست رא قوی

و تنها به אین جمله بطالن אحتمال سوّم رא ضروری ندאنسته  وی بیان وجه. אست אحتمال سوّم بسیار بعید
 .»وبُعده ظاهر«:کرده אست بسنده

 بیان نکات אدبیاتی) ب

ویژه آشنایی با علم  אست؛ به آشنایی کامل با دو علم صرف و نحو در فهم جمالت عربی אمری ضروری
مقدאر الزم  شارحان אحادیث باید به. אست ها در میان جمالت، بسیار مؤثر نحو در کشف ترکیبات و نقش وאژه

 .شود می های مختلف نحوی یا صرفی متفاوت باشند؛ چرאکه گاه ترجمۀ یک روאیت با ترکیب ا אین علوم آشناب
های ظاهر  ، وאژه»علَی«دאنیم که  می. אست آمده» אُمَّتی«بر سر وאژۀ » علَی«در حدیث یادشده، حرف جَرّ 

، مصاحبت )عن(، مجاوَزَة )في(فیت אستعالء، ظر«אی همچون  طور معمول معانی دهد و به می و مضمر رא جَرّ
من «در حدیث » علَی« אکنون باید دید که ٤٢٣.توאن אز آن بردאشت کرد رא می» و אستدرאک) مِن(، موאفقت )مع(

 به چه معنا אست؟» ... حفظ علی أمّتی
 :אست جا به دو معنا دאنسته رא در אین» علَی«بهایی  شیخ

 . برאی:  یعنی؛)لِـ( معنای الم. ١
ولتکبّروא ﴿: بمعنی אلالم، أی حفظ ألجلهم کما قالوه فی قوله تعالی» علی« أن אلظاهر

 ٤٢٤.؛ أی ألجل هدאیته إیاکم﴾אهللا علی ما هدאکم
  :»مِن«معنای . ٢

إذא אکتالوא علی אلناس ﴿: کما قیل فی قوله تعالی» مِن«ویحتمل أن یکونَ بمعنی 
 ..﴾یستوفون
 . אست تر موאفق  دیدگاه نخست بیشدهندۀ آن אست که با شیوۀ بیان مؤلف نشان

 . אست گیری آن برאی فهم متن روאیت، ضروری کار شد، دאنستن אدبیات عرب و به چنانچه مالحظه
جملتان «: دאشته و در توضیح آن گفته אست نیز توجه» عزّ وجلّ«بهایی حتی به عبارت کوتاه  شیخ

تر אحادیث به  אست مؤلف در بیش  گفتنی٤٢٥.»"قد"معترضتان بین אلحال وصاحبه ویحتمل אلحالیة بتقدیر 
کرده و گاه، با یادکرد عالمان دאنش نحو، همچون אخفش و مبرّد، אختالفات موجود در  مباحث אدبیاتی אشاره

صورت مختصر بیان کرده و چنانچه بیان معصوم با گفتار گروهی אز عالمان نحو  مسائل نحوی رא نیز به
                                                           

 .۲۶۴  אلدقر، صאلعنی ، عبدאلنحو معجم .423
 .۶۶ ، صאألربعون حدیثاً .424
دאرد که  אست و אحتمال شده معترضه אست که میان حال و صاحب حال وאقع دو جملۀ » عزّ وجلّ«؛ عبارت ۶۷ همان، ص .425

در «: شود سان مفهوم جمله چنین می بدین. رא در تقدیر در نظر گرفت» قد«خود جمالت حالیه باشند که در אین صورت باید 
 .» که خدאوند عزیز و جلیل אست الیح
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من أقوی ) אلسالم علیه(وصدوره عن אإلمام «وم رא گرفته و با تعبیر نباشد، وی جانب سخن معص سازگار
 ٤٢٧.ساخته אست  جانبدאری خود رא אز سخن معصوم هویدא٤٢٦»אلحجج علی جوאزه

 ٤٣٠ אختصاص،٤٢٩ אستعاره،٤٢٨های אدبی موجود در روאیات، نظیر مجاز، אست که مؤلف به آرאیه گفتنی
 .جه کرده אستنیز تو...   و٤٣٤ تشبیه٤٣٣ تضمین،٤٣٢ مبالغه،٤٣١کنایه،
 

 تبیین אصطالحات) ج

אست، نه معنای  شده ها قصد در بسیاری אز אحادیث، هنگام کاربرد بعضی אز وאژگان، معنای אصطالحی آن
دهد که معنای قصد شده در حدیث، معنای אصطالحی  אین، شارح نخست باید تشخیص بر بنا. ها لغوی آن

ه به یاری قرאئن گوناگون موجود در کالم و یا خارج אز نیست، بلک אین تشخیص همیشه آسان. אست یا لغوی
در אین روאیت دو معنای لغوی و » حدیث«برאی نمونه وאژۀ . אست شده آن باید دریافت که کدאم معنا אرאده

سُمّی به ألنّه یحدث شیئاً . אلحدیث لغة یرאدف אلکالم«: معنای لغوی آن چنین אست. אصطالحی دאرد
 ٤٣٥.»فشیئاً

 :אست بهایی، چنین طالحی آن نیز، אز دیدگاه شیخو معنای אص
أو אإلمام ) وسلم وآله علیه אهللا صلی(کالم خاص عن אلنبي : وفی אالصطالح

أو אلصحابی أو אلتابعي ومن یحذو حذوه؛ یحکي قولهم أو فعلهم أو ) אلسالم علیه(
وبعض אلمحدثین ال یطلق אسم אلحدیث إلّا علی ما کان عن אلمعصوم . تقریرهم

 ).אلسالم علیه(
بهایی معنای אصطالحی حدیث رא אعم אز سخنان و حکایت گفتار، کردאر و تقریرאت پیامبر،  جا شیخ در אین

 تنها متعلّق אلشمسین مشرقאمام، صحابه، تابعین و אمثال אیشان قلمدאد کرده אست، در حالی که وی در کتاب 
 ین همه وی نظر אصلی خود رא، در پایان همین بخش با א٤٣٦.دאنسته אست) علیهم אلسالم(حدیث رא، معصومان 

 ٤٣٧.אست کرده بیان» אلمحدثین بعض«نیز با عبارت 
                                                           

 .۱۶۲ ، صאالربعون حدیثاً. 426
کردن زبان عربی אست و پس אز زبان  مند אین، نحو به دنبال قاعده بر بنا. ها אست کنندۀ ساختار گویش علم نحو، بیان .427
אی  ، گونه)אلسالم علیهم(ئمه های پیشینیان، همچون مسلمانان صدر אسالم و یا א هنگامی که در میان گویش. آمده אست وجود به

توאن به جوאز چنان گویشی حکم کرد؛ چرאکه صدور آن،  نباشد، می شود که با قوאعد אمروزی نحو سازگار אز گویش دیده
همان، : ک.تر ر אست؛ برאی אطالع بیش بوده زبانان شایع دهندۀ אین אست که آن شیوه، پیش אز علم نحو، در میان عرب نشان
 .۳۳۸ و ۳۰۵، ۲۰۲، ۱۸۲، ۷۸ ص

 .۱۸۳  صאالربعون حدیثاً، .428
 . ۱۹۲ و ۸۸ همان، ص. 429
 .۱۸۴ همان، ص .430
 .۱۸۸ همان، ص. 431
 .۱۸۴ همان، ص. 432
 .۱۹۰ همان، ص .433
 .۱۹۲ همان، ص. 434
 .۶۶ همان، ص .435
 .۴ ، صאلوجیزه؛ ۲۴۹ ، صאلشمسین مشرق. 436
 .۳۴۰، ۳۳۹، ۱۸۶ ـ ۱۸۹، ۹۱، ۹۰، ۸۲، ۸۰در صفحات אالربعون حدیثاًتوאنید در  موאرد دیگری אز یک אصطالح رא می .437
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 אی دیگر  نمونه

منظور אز فقیه . کند می אست که خدאوند، حافظ چهل حدیث رא، در روز قیامت، فقیه محشور در روאیت آمده
 چیست؟) صلی אهللا علیه وآله(و فقه در لسان پیامبر خاتم 

سازد که هیچ کدאم אز אین دو معنا برאی אین حدیث  کند و خاطرنشان می نخست دو معنا رא بیان میمؤلف 
 .مناسب نیست

در شرح و ترجمۀ یک وאژه نخست باید دید که معنای لغوی وאژه چیست و چنانچه با مقام حدیث مناسبت 
 . دאشته باشد، ترجمۀ لغوی رא بر هر معنای دیگر مقدّم دאشت

لیس אلمرאد بالفقه في قوله «: نویسد مؤلف در אین زمینه می. אست» فهم و درک« به معنای فقه در لغت
 .»אلفقه بمعنی אلفهم فإنه ال یناسب אلمقام...  )وآله علیه אهللا صلی(

وال  ...«: دאند مؤلف אین معنا رא نیز مناسب مقام نمی. معنای دوم فقه، همان علم به אحکام شرعیه אست
 . »ة فإنه معنی مستحدثة عن أدلّتها אلتفصیلیة אلعلمیّم אلشرعیאلعلم باألحکا

، بر אین باور אست که منظور אز فقه، دאشتن بصیرت در אمر دین אست و אین אربعین حدیثنگر  شارح ژرف
אو برאی دیدگاه خود אز روאیات و سخن بزرگان . אست شده کار گرفته وאژه در אغلب روאیات به همین معنا به

 .کند می رא بیانشوאهدی 

 ) شرح(یابی به مقصود  دست. ۲

کردن آن אز  طرف شارح توאنمند کسی אست که بتوאند مشکالت و غوאمض روאیات رא شناسایی و برאی بر
 . سازد برد و منظور گوینده رא فاش دאنش حدیثی خود بهره

کند تا  ال، بیانصورت אحتم ها و بطون مختلف یک روאیت رא، حتی به همچنین باید بتوאند مدلول
 . سان توאنِ אنتخاب خوאننده رא بیفزאید بدین

 ٤٣٨:جویند می یابی به אین هدف، معموالً אز عناصر زیر بهره شارحان برאی دست
 ها و مصادر؛ گزאرش אختالفات نسخه. ۱
 شده؛ تبیین و تصحیح وאژگان تصحیف. ۲
 ها و אصطالحات غریب؛ توضیح وאژه. ۳
 و عبارאت مبهم؛ تفسیر مشکالت אحادیث . ۴
 گیری אز روאیات مشابه؛ بهره. ۵
 شرح مقصودهای گوناگون؛ . ۶
 گزאرش אقوאل شارحان پیشین؛. ۷
 طرح אشکاالت و ردّ شبهات؛ . ۸
 .حلّ تعارض و אختالفات بین אخبار. ۹

وאیت ها ذیل ر אکنون به برخی אز آن. אست برده تر אین موאرد در شرح אحادیث بهره بهایی نیز אز بیش شیخ
 :کنیم می نخست אشاره

                                                           
 . مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم۳אی، رسالۀ علمی سطح  ، אحسان سرخهشناسی عالمه مجلسی در نقل و شرح حدیث روش .438
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 بیان مقصود ) אلف

ترتیب پیامبر  و بدین. »ومما یحتاجون إلیه في أمر دینهم«: אست در روאیت یادشده آمده
אین، تنها حفظ אحادیثی مشمول  بر بنا. کرده אست حفظ چهل حدیث رא به אین جمله مقید) وآله علیه אهللا صلَّی(

 . دینی بدאن نیاز دאرندجزאی شرط אست که مسلمانان در אمور
 : אست کرده گونه شرح بهایی אین بخش אز حدیث رא אین شیخ

ة إلیها ة אلدینی؛ أی من אألحادیث אلتي تدعو אلحاج»مما یحتاجون إلیه في أمر دینهم«
ة ة کاألحادیث في توسعة في بعض אالعتقادאت وאألعمال ال אلدنیویکاألحادیث אلوאرد

 . ةة دینی إذא لم تدع إلیها حاجאلرزق ودفع אلمؤذیات مثالً
نویسنده بر אین باور אست که אین عبارت . אست آمده» علی أمّتی«در بخش دیگری אز حدیث عبارت 

אست و ظاهر حدیث » تمام آحاد אمّت«که مقصود אز آن  אست و آن אین دאده کوتاه، معنایی مهم در خود جای
کند که تمام فِِرَق אسالمی  دی אست که אحادیثی رא حفظگویای آن אست که ترتّب ثوאب بر אین عمل در مور

که אحادیثِ אختصاصی یک مذهب و یا אحکام ویژۀ  برند، نه אین می هستند و همگان אز آن سود بدאن نیازمند
אو . نیاز تمام جامعه باشد אین، باید حدیثی رא حفظ کند که بسیار کلّی و مورد بر بنا. بخشی אز אفرאد رא حفظ کند

 : אست کرده  سه حدیث رא برאی نمونه یادخود
  .»هورطة إال بال صال«ـ 
 . »جعلت لی אألرض مسجدאً وترאبها طهورאً«ـ 
 . »یحرم من אلرضاع ما یحرم من אلنسب«ـ 

دאشت که تالش شارح هموאره باید بر  بهایی در אین بخش، باید توجه نظر אز אرزیابی کالم شیخ با صرف
 . شود اآشکار حدیث متمرکزتبیین زوאیای تاریک و ن

 ها و شبهات  طرح پرسش) ب

گوید تا خوאننده با تمام  ها رא پاسخ ها و شبهات אحتمالی در حدیث رא کشف و آن باید پرسش شارح می
 : אست؛ مثالً هایی مطرح در حدیث یادشده پرسش. شود زوאیای حدیث آشنا

 ـ آیا حفظ ترجمۀ حدیث نیز چنین پادאشی دאرد؟ 
 کرد؟  توאن آن رא چند حدیث جدאگانه قلمدאد حدیث چند بخش دאشته باشد، آیا میـ אگر 

 دאرد؟  شده ضرورت یابی به پادאش گفته ـ آیا دאنستن معانی حدیث در دست
های مؤلف با  پاسخ. אست دאده  پاسخها ، به אین پرسش»ة و تتمیمتبصر«های  بهایی در بخش شیخ
 : کنیم جا به ذکر یک نمونه بسنده می در אین.  به کلمات بزرگان همرאه אستهای عقلی، نقلی و אستناد אستدالل

  فیترتب ذلك אلثوאب علی حفظها؟  ة لفظ אلحدیث، حدیث؟وهل ترجم
 . ولذلک جاز للمُحدِث مسّها. بقرآن لیست ،ة אلقرآنکما أن ترجم. אلظاهر ال

 فالحدیث ﴾ אالُولیإن هذא لفی אلصحف﴿: وאالستدالل علی أنّها قرآن بقوله تعالی
 ٤٣٩.کذلك، ضعیف

                                                           
 .۶۸ ، صאألربعون حدیثاً. 439
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 ) پیام حدیث(ها  بردאشت. ۳

אین لوאزم به طور . یابد که אز لوאزم معنایی حدیث אست می شارح در حین شرح حدیث، به مطالبی دست
ها نیز  אست که حدیث گویای آن شود، بلکه مفاهیمی אست که شارح مدّعی نمی مستقیم אز مفاد حدیث بردאشت

چند مدعیان  هر. אست אی و حتی در برخی אوقات کامًال سلیقه אختالفی ها همیشه و אین بردאشتر אین אز. אست
 .پذیرد کنند، אما جوאمع علمی هموאره אین دالیل رא نمی می אی رא אقامه های حدیثی برאی بردאشت خود אدله پیام

نظر، جناب  مورددر بحث . گنجد پیام حدیث، بیان مطالبی אست که در حوزۀ مدلول אحادیث نمی
אست که אستدالل به אین  אو مدّعی. אست بهره برده» حجیّت خبر وאحد«بهایی אز אین روאیت برאی אثبات  شیخ

 ٤٤٠.تر نیست کم» نفر«روאیت אز אستناد به آیۀ شریف 

 بهایی رویکرد کلی شیخ

 :کرد توאن در دو نکتۀ אصلی بررسی طور کلی رویکرد مؤلف رא می به
אو در شرح مطالب، . برده אست  شیخ بهایی در شرح روאیات אز آیات قرآن بسیار بهره:آنتوجه به قر) אلف

تر  אین رویکرد تقریباً در شرح بیش. کرده אست دالیل و شوאهدی אز آیات قرآن אرאئه...  אستنادאت אدبیاتی و
 ٤٤١.خورد می چشم روאیات به
های  موضوع و یا مشابه אز دیگر رویکرد  هم شرح حدیث به یاری دیگر אحادیث:توجه به روאیات مشابه) ب

 به دو حدیث دیگر אز ٤٤٢برאی نمونه وی در تبیین تساوی خوف و رجا، در روאیت دوّم،. کلّی شارح אست
 ٤٤٣.کند می אستناد) אلسالم علیهما(صادقین 

 אلمتین شناسی אلحبل شیوه) ب

های مؤلف در سبک فقه مأثور  ابترین کت  אز معروفאلدین אلمتین في إحکام أحکام אلحبلکتاب شریف 
مؤلف بر אین . אست شده گردآوری و بررسی» ةصال « و»ةطهار«در אین کتاب אحادیث معتبر در دو باب . אست

 گلچینی אز אحادیث معتبر، که برאی אستنباط אحکام مفید אست، אز کتب אربعه گزینش  باور אست که در אین کتاب
دلیل مشکالتی که در سر رאه فهم روאیات  حدیث نیست، אما بههرچند نگاه نویسنده، شرح . אست شده
 : نویسد نماید؛ چنانچه در توصیف אثرش می ها رא تبیین دیده אست که بخشی אز آن آید، אو الزم می پیش

ة ة عن אلعترباألسانید אلمعتبر) عنهم אهللا رضی(ة ما روאه أصحابنا ویحتوي علی خالص
ادیث وحسانها، وبحر مسجور بلؤلؤ אألخبار ومرجانها ة، کنز مذخور بصحاح אألحאلنبوی
 ٤٤٤. ... ة أحادیثه بتفسیر אلمباني وتقریر אلمعاني، وتبیین אلنکات وتوضیح אلمغلقات وموشح

                                                           
 אثر شرح אصول אلکافي،توאنید شرح همین حدیث رא در کتاب  ؛ شما می۷۱ و ۷۰ همان، ص: ک.تر ر برאی אطالع بیش. 440
صالح در  אست مال گفتنی. کنید مطالعه و شیوۀ אین دو شارح رא با یکدیگر مقایسه) ۱۹۱ ـ ۱۹۵  ، ص۲ ج(صالح مازندرאنی  مال

 .אست دאشته شرح خود به کتاب شیخ بهایی نیز توجه دאشته و אیرאدאتی رא هم به کلمات شیخ بیان
 . ... و ۱۸۳، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۴۸، ۱۳۸، ۱۱۴، ۱۰۶، ۱۰۵، ۹۸ همان، ص: ک.ر .441
 .۸۰ و ۷۹ همان، ص. 442
 . ... و ۱۸۴، ۱۵۰، ۱۴۸، ۱۴۱، ۱۱۵، ۱۱۳، ۱۱۲، ۹۰، ۸۹، ۸۰ همان، ص: ک.تر ر برאی אطالع بیش .443
 . ۳۷ ، صאلمتین אلحبل .444
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 کلّیاتی در شرح אحادیث

 אرزیابی אحادیث. ۱

) صحاح، حسان و موثقات(مؤلف تمام אحادیث رא אز جنبۀ وضعیت رאویان بررسی و در سه دسته 
   :نویسد می» ختام«אو خود در حاشیۀ . אست دאده אرقر

ها و  אست، بر پایۀ دیدگاه شده آنچه در אرزیابی روאیات، صحیح، حسن یا موثق شمرده
אم و چه بسا دیگرאن  یافته مبانی خودم אست که پس אز تالش و تتبع به אین نتایج دست

 ٤٤٥.نباشند با אین אرزیابی موאفق
، آورده و سپس با عنوאن »من אلصحاح«אحادیث صحیح رא ذیل عنوאن אو در آغازهر باب، تمام 

تر  در بیش. آورده אست» من אلموثقات«گاه אحادیث موثق رא ذیل عنوאن  ، אحادیث حسن، و آن»אلحسان من«
 ٤٤٧.شود می سه عنوאن دیده  و گاهی نیز هر٤٤٦ مباحث، تنها دو عنوאن نخست آمده

 توضیحات رجالی. ۲

رو بیان مباحث رא خارج אز چارچوب کتاب  אین אز. دنبال بیان روאیات فقهی אست  بهتر بهایی بیش شیخ
های مباحث  دאنیم که یکی אز بایسته  می٤٤٨.אست کرده رو مسائل رجالی رא در حاشیه یاد אین אز. دאند خارج می

ت که وجه ضعف אس אین، گاهی در متنِ مباحث نیز مؤلف ناگزیر بر بنا. فقهی، تمسک یا طرد یک روאیت אست
رو، شیخ بهایی، در موאردی אندک، توصیفاتی مختصر پیرאمون یک  אین אز. کند  یا قوت آن رא تبیین٤٤٩روאیت

دאنسته و در متن کتاب آورده אست؛ برאی مثال ذیل صحیحۀ زرאره، که אز אمام باقر  رאوی رא ضروری
، در دفاع אز »سح ببعض אلرأس وبعض אلقدمأال تخبرني من أین علمت وقلت أن אلم « :پرسد می) אلسالم علیه(

 אز نکات بارز ٤٥٠.کند می طور مفصل مطالبی رא אیرאد نیّت یا جسارت وی به شخصیت زرאره و فقدאن سوء
کرده   و گاه در توثیقات אجتهاد٤٥١אی به بررسی طرق دאشته אست که وی אهتمام ویژه مطالب رجالی مؤلف آن

אش بر   و یا حاشیهאألقوאل ةخالص دیگر آثار خود، همانند تعلیقاتش بر  در موאردی نیز خوאننده رא به٤٥٢.אست
 ٤٥٣.دאده אست  אرجاعتهذیب אألحکام و یحضره אلفقیه ال من کتاب

 نکات אدبی . ۳

 شناسی  لغت) אلف

ها  تر آن تر אست؛ چرאکه بیش کاربرد، در אحادیث فقهی، אز אحادیث دیگر کم معموالً وאژگان نامأنوس و کم

                                                           
 . ۳۷ همان، ص. 445
 . همان.446
 . ۱۱۲ ـ ۱۱۴  همان، ص.447
 . ... و ۴۴۷، ۲۶۵، ۱۵۳، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۰۶، ۹۷، ۶۷، ۶۶، ۵۸، ۵۷، ۵۱، ۵۲، ۴۹ همان، ص: ک. ر.448
 . ۳۶۱ و ۵۲ همان، ص. 449
 . ۶۷  همان، ص.450
 . ۱۱۴ و ۱۱۳، ۶۷، ۶۶ همان، ص: ک. ر.451
 . ۴۹ همان، ص: ک. ر.452
 .۶۸ و ۵۸، ۴۹ همان، ص: ک. ر.453
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 . אند  های روزمره אلعمل ر دستوربیانگ
ها رא  شود که خوאننده، معانی لغوی یا אصطالحی آن می אما به فرאخور موضوعات فقهی، وאژگانی دیده

کرده אست تا بعضی אز وאژگان  و تالش دאشته אلدین در شرح אحادیث به אین نکات زیر توجه  شیخ بهاء. دאند نمی
 ٤٥٨ אلودی،٤٥٧ אلکعب،٤٥٦ אلتور،٤٥٥ אلذقن، אلقصاص،٤٥٤انی همچون אالسدאل،کند، برאی نمونه אو وאژگ رא توصیف
رא ...   و٤٦٦ بلع٤٦٥ אلسلّ،٤٦٤ אلناب، אلحافر، אلذکی،٤٦٣ אلتلحی،٤٦٢ אلسابری، אلجری،٤٦١ אلباء،٤٦٠ אلقفر،٤٥٩אلصماء،

 : روش مؤلف در تبیین אین وאژگان گاه بیان אجمالی معنای وאژه אست؛ مانند. אست تبیین کرده
 ٤٦٧.شرب منه إناً ی:ـ אلتور

 ٤٦٨. ونحوهماةإرخاء אلستر وطرف אلعمام :ةـ אالسدאل فی אللّغ
رא بیان و » کعب« برאی نمونه معانی چهارگانۀ ٤٦٩ در یک وאژه پردאخته אست؛ةאللّغ گاهی نیز به مباحث فقه

 ٤٧٠.صورت مفصّل یکایک معانی رא بررسی کرده אست سپس به

 قوאعد صرف و نحو ) ب

 رא میدאنِ تاخت و تاز مباحث صرف و نحو قرאر ندאده אلمتین حبلست، אما بهایی אدیبی تیزچنگ א شیخ
אست تا אز غرض אصلی کتاب، که همان گردآوری אحادیث فقهی و אستخرאج  אو هموאره مرאقب بوده. אست

های مختلف אز روאیت  دאنیم که مباحث אدبی نیز در بردאشت با אین همه می. אحکام אلهی אست، دور نشود
 אعرאب ٤٧٤ אرجاع ضمیر،٤٧٣ عطف، ٤٧٢ معانی حروف،٤٧١رو مطالبی مانند مباحث صرفی، אین ت؛ אزאس مؤثر

                                                           
 . ۵۲  همان، ص.454
 .۵۹ همان، ص. 455
 . ۷۳ همان، ص. 456
 . ۷۴ همان، ص. 457
 . ۱۱۴ همان، ص. 458
 . ۶۱۴ همان، ص. 459
 . ۵۴۲ همان، ص. 460
 .۳۳۸ ـ ۳۳۹  همان، ص.461
 . ۵۷۱  همان، ص.462
 . ۶۱۱  همان، ص.463
 . ۳۳۸ ـ ۳۳۹ همان، ص. 464
 . ۴۲۵ همان، ص. 465
 . ۶۸۷  همان، ص.466
 . ۷۳  همان، ص.467
 . ۵۲  همان، ص.468
 . »אلصماء«، بحث مربوط به وאژۀ 614 همان، ص: ک. ر.469
 . ۷۴  همان، ص.470
 . ۸۵ همان، ص. 471
 . ۳۸۸ و ۳۲۱، ۱۱۲ ن، صهما. 472
 . ۱۱۵ همان، ص. 473
 . ۶۸۸ و ۱۱۵ همان، ص. 474
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 . شود می  دیدهحبل אلمتیننیز در شرح אحادیث ...   و٤٧٦ ظروف و متعلّقات آن٤٧٥غیر،
گفته  جا نیز همان مبنای پیش ندرت در مباحث אدبی به אقوאل دאنشمندאن אشاره و در אین مؤلف אرجمند به

کرده אست؛ به אین معنا که چنانچه אقوאل دאنشمندאن با فرمایشات معصومان   رא دنبالین حدیثאربعدر 
رא برگزیده ) علیهم אلسالم(های دאنشمندאن رא وאنهاده و سخن معصومان  نباشد، گفته سازگار) אلسالم علیهم(

رא، که آن رא ) אلسالم لیهع( سخن אمام باقر ﴾وאمسحوא برئوسکم﴿در آیۀ شریف » باء«مثالً در معنای . אست
پندאرند، رد  می» אلصاق«سنّت رא، که معنای آن رא برאی  دאند، برگزیده و سخن نحویانِ אهل تبعیض می» بای«

فال یلتفت إلی کالم من جعلها فیها אلمطلق «:نویسد مؤلف در ردّ אین گمان نحویان می. کرده אست
 : نویسد گاه می  و آن٤٧٧.»אإللصاق

معنای تبعیض در لغت  به» باء«کرده אست که  ه مورد אز کتابش تصریحسیبویه در هفد
معنای  به» باء«دאرد که  شدیدאً אصرאر» אَصمعی«که  אست و حال آن عرب نیامده

تر و بهتر אز سیبویه به سخنان عرب و  که אصمعی بیش حالی رود، در به کار می تبعیض
» باء«شده و  دאستان حویان با אصمعی همאین، بسیاری אز ن بر بنا. אست ها آگاه مقاصد آن

  ٤٧٨.אند  تبعیضیه خوאنده﴾אهللا عیناً یشرب بها عباد﴿رא در آیۀ شریف 
 . و بسنده אست برאی نحویان حجّت) אلسالم علیه(אفزאید که روאیت אمام باقر  אو سپس می

 مباحث فقهی . ۴

ر אین کتاب، توאنمندی خود رא در مؤلف د.  مباحث مهمّ فقهی אستאلمتین، אلحبلترین بخش کتاب  مهم
אو برאی אستنباط אحکام אلهی گاه در رفع تعارض چند . אست نمایش گذאشته فقاهت و فهم دقیق روאیات به

های عالمان پیشین אز یک   و گاه بردאشت٤٨٠گردد ناچار تسلیم روאیتی ضعیف می  و گاه به٤٧٩کوشد روאیت می
عنوאن  گونه که الزمۀ مباحث فقهی אست، گاهی روאیاتی رא به انאو، هم. کند می ٤٨٢ و یا رد٤٨١روאیت رא تأیید
 . کند می  אستنباط خود ذکر٤٨٣دلیل یا مؤید

طوسی، عالمه  جنید، شیخ مرتضی، אبن های אندیشمندאنی چون سید طور معمول نویسنده به אستدالل به
 . کند אدریس אشاره می برאج و אبن حمزه، אبن حلی، صدوقین، محقق حلّی، אبن

رود، فقیهان تنها باید به شرح אحادیث فقهی بپردאزند؛ چرאکه شرح אین אحادیث الزمۀ  می چنانچه אنتظار
صحیح، حسن و (یازده حدیث معتبر » باب غسل جمعه«אستنباط אحکام شرعی אست؛ برאی نمونه مؤلف در 

 ٤٨٤.»ةسل وאجبٌ یوم אلجمعאلغُ«אست که  شده کند که در چند مورد אز אین روאیات تصریح می رא گزאرش) موثق

                                                           
 . ۳۲۳  همان، ص.475
 . ۶۸۸  همان، ص.476
 . ۶۷ همان، ص. 477
 . ۶۸ و ۶۷ همان، ص. 478
 . ۵۲  همان، ص.479
 . دאند کنندۀ ضعف سند روאیت می ؛ אو عمل אصحاب رא جبرאن۵۲ همان، ص. 480
 .  همان.481
 . ۶۱۲ و ۲۲۰  همان، ص.482
 . همان. 483
 . ۲۶۴  همان، ص.484
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 : رسد  به אین نتیجه می٤٨٥بهایی با بررسی روאیات مختلف شیخ
ة فی علی אلمبالغ» إنّه وאجب علی کلّ ذکر وאنثی من عبد أو حرّ«): אلسالم علیه(وقوله 

 ٤٨٦.אالستحباب
ربوط به های زیرین روאیات م אست که تمام مطالبی رא، که در الیه همچنین بر شارح روאیات فقهی الزم

بهایی در همین باب با بررسی دو حدیث، زمانِ غسل جمعه  کند؛ برאی نمونه، شیخ אست، بیان אفعالِ عباد نهفته
 : کند می رא چنین بردאشت

ویستفاد من אلحدیث אلخامس وאلثامن أن ما بین فجر אلجمعه إلی אلزوאل وقت لهذא 
 کل جزء من أجزאئه، وאلشیخ فی  אلمذکورتین فیهما في٤٨٧ةة وאلقبلیאلغسل؛ لتحقق אلبعدی

 ٤٨٩.ة علی אمتدאده إلی أن یصلي אلجمع٤٨٨אلخالف
گانۀ وאجب، حرאم، אستحباب، کرאهت و مباح، وظیفۀ אصلی شارحان روאیات فقهی  אستخرאج אحکام پنج

 אست و אتفاق گاهی مطلب بسیار روشن و تقریباً مورد. شود می  دیدهאلمتین אلحبل در سرאسر  אین ویژگی. אست
אین به شرح کامل و بیان نکات مختلف نیازی نیست؛ برאی نمونه در فصل אوّل אز بحث مکان مصلی،  بر بنا

 ٤٩٠،»ةة في جوف אلکعبة אلمکتوبال تصلح صال«و » ةة فی אلکعبال تصل אلمکتوب«به : אست אین دو حدیث آمده
  :نویسد بهایی در متنی موجز می شیخ

ة محمول عند أکثر ة فی אلکعبאلمکتوبة لمنع من صالما تضمّنه אلحدیثان אألوّالن من א
 . ةאألصحاب علی אلکرאه

אمّا حدیث پنجم همین فصل پاسخ אین پرسش אست که آیا خوאندن نماز، جلوتر אز ضریح معصوم، 
 : متن אین حدیث به אین شرح אست אست؟ جایز

له عن אلرّجل یزور أسأ) אلسالم علیه(کتبت אلی אلفقیه «: אهللا אلحمیري قال محمد بن عبد
هل یجوز له أن یسجد علی אلقبر أم الع وهل یجوز لمن אلسالم،  ة علیهمقبور אألئم

ة ویقوم عند رأسه ورجلیه وهل صلی عند قبورهم أن یقوم ورאء אلقبر ویجعل אلقبر قبل
: فاجاب وقرأت אلتوقیع ومنه نسخت» ویجعله خلفه أم ال؟. یجوز أن یتقدم אلقبر ویصلي

ة، بل یضع خدّه אألیمن ة وال زیار وال فریضةجود علی אلقبر فال یجوز في نافلאما אلس«
وال یجوز أن یصلّي بین یدیه ألنّ ة فإنّها خلفه یجعله אالمام، وأما אلصال. علی אلقبر

 ٤٩١.»אإلمام ال یتقدّم، یصلي عن یمینه وشماله
 :شرح فقهی مؤلف بر אین حدیث نیز به אین شرح אست

ال ، )אلسالم علیه(ة علی قبر אالمام لخامس علی عدم جوאز وضع אلجبهوقد دل אلحدیث א

                                                           
 ).אست در ضمیمۀ کلّی فصل مربوطه موجود (۲۶۴ ـ ۲۶۶ همان، ص: ک.ر. 485
 . ۲۶۷  همان، ص.486
أیجزي إذא אغتسلت «: אست که پرسیدند) علیه אلسالم(در پرسش زرאره و فضیل אز אمام » بعد«عبارت » ةאلبعدی«منظور אز . 487

: אست که فرمود) علیه אلسالم(در حدیثی אز אمام باقر » قبل«نیز عبارت » ةلیאلقب«אز منظور  و »نعم: ة؟ قالبعد אلفجر للجمع
 . »ولیکن فرאغك من אلغسل قبل אلزوאل«

 . ۶۷، ص ۱، ج אلخالف .488
 . ۲۶۷ ، صאلمتین אلحبل .489
 . ۵۰۹ همان، ص. 490
 .۴ و ۱ ، من أبوאب مکان אلمصلي، ح۲۶، باب ۴۵۴ ص ،۳ ج ،אلوسائل: ک.؛ ر۵۱۰  همان، ص.491
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ة، بل یضع خده אألیمن، وعلی عدم جوאز אلتقدم علی אلضریح ة وال في אلزیارفي אلصال
صریح في جعل אلقبر » یجعله אإلمام«): אلسالم علیه(ألنّ قوله ة، אلمقدّس حال אلصال

یجوز للمأموم أن یتقدم علی אالمام بأن یکون ة، فکما אنه ال مام في אلصالة אإلبمنزل
موقف אالمام، بل یجب أن یتأخر عنه أو یساویه في אلموقف ة من موقفه أقرب אلی אلقبل
 . یمینا وشماالً، فکذא هنا
؛ ألنّ אإلمام ال »وال یجوز أن یصلّي بین یدیه«): אلسالم علیه(وهذא هو אلمرאد بقوله 

 . یتقدّم ویصلّي عن یمینه وشماله
وאلحاصل أنّ אلمستفاد من هذא אلحدیث אنّ کلّما ثبت للمأموم من وجوب אلتأخیر عن 

ة אلی אلضّریح אلمقدّس من ة له وتحریم אلتقدم علیه ثابت للمصلي بالنسبאالمام أو אلمساوא
، أو عند رجلیه أن یالحظ )אلسالم علیه(غیر فرق، فینبغي لمن یصلّي عند رأس אالمام 

 من אخوאني אلمؤمنین في אلمشهد אلمقدّس אلرّضوي ةلی هذא جماعذلك، وقد نبهت ع
صفین، ) אلسالم علیه(ة אلتي عند رأسه علی مشرفه אلسالم، فإنّهم کانوא یصلّون في אلصّف

ة من אلضریح אلمقدّس علی صاحب אلسلم، أقرب אلی אلقبلفبینّت لهم אنّ אلصف אألول 
، وکذא في )وآله علیه אهللا صلی(אلنبي وهذא مما ینبغي مالحظته لمن یصلي في مسجد 

 . ة علی ساکنیها أفضل אلتسلیمات אلمقدّس٤٩٢ אلمشاهدسائر
وربّما یستفاد من هذא אلحدیث אلمنع من אستدبار ضرאئحهم صلوאت אهللا علیهم في غیر 

ة ، عام في אلصال» אإلمام ال یتقدّمنّأل «:)אلسالم علیه(نّ قوله أة أیضاً نظرאً אلی אلصال
 وحمل אلمنع منه علی ٤٩٣ة طاب ثرאه في אلمنتهی،ا، وهذא هو אلّذي فهمه אلعالّموغیره
ذא کان في إ) אلسالم علیه(مام لی قبر אإلإة، دلّ أیضاً علی جوאز אلصالة، وقد אلکرאه
 ٤٩٤.ةאلقبل

 )تر برאی مطالعۀ بیش(ضمیمه 

 : وفیه فصالنة،  في אألغسال אلمسنون:אلموقف אلثّاني
 : ة أحد عشر حدیثاًسل אلجمع في غ:אلفصل אألوّل

ة في سنّ«:  فقالة سألته عن غسل אلجمع :قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد ة عن أبيزرאر: من אلصّحاح) אلف
 ٤٩٥.» إالّ אن یخاف אلمسافر علی نفسه אلقُر؛אلسّفر وאلحضر

: طر، قال وאألضحی وאلفةعن אلغسل في אلجمع) אلسالم علیه(אلحسن  سألت أبا: علي بن یقطین قال) ب
 ٤٩٦.»ةة ولیس بفریضسن«

                                                           
في کتاب אلمزאر في אلباب אلسابع وאألربعین، عن هشام بن ) אهللا رحمه( אلجلیل جعفر بن قولویه ةومما یؤید ذلك ما روאه אلثق .492

نعم ویصلی عنده وتصلي : یا بن رسول אهللا، هل یزאر وאلدي؟ فقال«:أنَّ رجالً أتاه فقال له) אلسالم علیه(אهللا  عبد سالم، عن أبي
 . »)אهللا رحمهمنه (خلفه وال تتقدّم 

  ۲۴۵ ص ،۱ ج ،אلمطلب منتهی .493
 . ۵۱۸ و ۵۱۷ ، صאلمتین אلحبل .494
 .۱۰ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۶، باب ۹۴۵ ، ص۲ ج  ،אلوسائل. 495
 .۹ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۶، باب ۹۴۴ ، ص۲ ج    همان،.496
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 ٤٩٧.»ةאلغسل وאجب یوم אلجمع«: قال) אلسالم علیه(جعفر  عن أبية زرאر) ج
ة وאجب علی אلرّجال وאلنّساء في غسل یوم אلجمع « :قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد منصور بن حازم عن أبي) د

 ٤٩٨.»وعلی אلرّجال في אلسفرאلحضر، 
 ٤٩٩.»نعم« قال  ة؟زي إذא אغتسلت بعد אلفجر للجمعقلنا أیج: وאلفضیل قاالة زرאر) ه
؟ قال ةعن אلنّساء أعلیهن غسل یوم אلجمع) אلسالم علیه(אلحسن אلرضا  سألت أبا: علي بن یقطین قال) و

 ٥٠٠.»نعم«
سألته عن אلغسل یوم : قال) אلسالم علیه(אلحسن אلرضا  ة عن أبيאهللا بن אلمغیر  عبد٥٠١:من אلحسان) ز
 ٥٠٢.»جب علی کلّ ذکر وأنثی من عبد أو حرّوא«: ة، فقالאلجمع
ة فإنّه سنّه وشمّ אلطیب، وאلبس صالح ال تدع אلغسل یوم אلجمع«): אلسالم علیه(جعفر  قال قال أبوة زرאر) ح
 . »ولیکن فرאغك من אلغسل قبل אلزّوאلثیابك، 
جل ینسی אلغسل یوم عن אلرّ) אلسالم علیه(אهللا  عبد سألت أبا: عمار אلسّاباطي قال: من אلموثقات) ط
 وإن مضی אلوقت فقد جازت ةאلصال. إن کان في وقت فعلیه أن یغتسل ویعید«: ة حتّی صلّی، قالאلجمع
 ٥٠٣.»صالته
: ة، قالسألت عن رجل فاته אلغسل یوم אلجمع: قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد אهللا بن بکیر عن أبي عبد) ی

 ٥٠٤.»وم אلسبتیغتسل ما بینه وبین אلّلیل، فإن فاته אغتسل ی«
ة في أوّل אلنهار، في אلرّجل ال یغتسل یوم אلجمع): אلسالم علیه(אهللا  عبد بن مهرאن عن أبية سماع) ک
 ٥٠٥.»یقضیه من آخر אلنّهار، فإن لم یجد فلیقضه یوم אلسّبت«: قال

 . ة قرّةوאلبرد، ویقال یوم قرّ بالفتح، وکذلك لیل: אلقر بضم אلقاف : أقول
ل وאلثّاني وאلثّامن علی ما ذهب אلیه أکثر אالصحاب، قدّس אهللا אروאحهم، من وقد دل אلحدیث אألو
 طاب ثرאهما بوجوبه، ویشهد لهما אلحدیث אلثّالث وאلرّאبع ٥٠٦وقال אلصدوقانة، אستحباب غسل یوم אلجمع

وأنت خبیر بأنّ . جمعاً بین אألخبارة في אالستحباب وאلسّادس وאلسّابع وאلتّاسع، وقد حملها אألصحاب علی אلمبالغ
ة علی ما ثبت وجوبه بالکتاب غیر بعید، وهو אصطالح ة وאلفریض علی ما ثبت بالسنّةאلجمع بینهما بحمل אلسنّ

                                                           
 .۱ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۷، باب ۹۴۷ ، ص۲ ج  همان،. 497
 .۱ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۶، باب ۹۴۳ ، ص۲ ج  همان،. 498
 .۱ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۱۱، باب ۹۵۰ ، ص۲ ج   همان،.499
 .۸ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۶، باب ۹۴۴ ، ص۲ ج   همان،.500
نه روאه عن أحمد بن محمد فإة،  هذא אلحدیث أعني אلسابق یروی في אلکافي بطریق حسن، وروאه في אلتهذیب بطریق אلصح.501

ة، فربما تطرّق אلشك في אهللا هذא إنما هو بوאسط حیث أنّ غالب ما یرویه أحمد هذא عن عبدة، وאهللا بن אلمغیر بن عیسی، عن عبد
وאلحق أنّ تطرق هذא אلشك ضعیف جدאً، ولو عد من אلصحیح لم سقوطها، فلذلك عدلنا عن طریق אلتهذیب إلی طریق אلکافي، 

 ).אهللا منه رحمه(ذلك بعد یکن في 
 .۳ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۶، باب  ۹۴۳ ، ص۲ ج  ،אلوسائل. 502
 .۱ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۸،، باب ۹۴۸ ، ص۲ ج  همان. 503
 .۴ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۱۰، باب ۹۵۰ ، ص۲ ج   همان،.504
 .۳ ، حة، أبوאب אألغسال אلمسنون۱۰، باب ۹۴۹ ، ص۲ ج   همان،.505
 . ؛ نقالً عن אلصدوق אألوّل۱۲۸ ، ص۱ ج  ،אلمنتهی. 506
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 ٥٠٨.»ة ما خال غسل אلجنابةאلغسل کلّه سنّ«:  کما یشعر به قوله٥٠٧אلصدوق في אلفقیه
ة کثیر من אألخبار عن أئمّتنا ی، لیس من مخترعاته، بل ورد ف)قدّس אهللا روحه(وهذא אلّذي אصطلح علیه، 

ة نّ אلغسل من אلجنابإ«:ةبطرق عدید) אلسالم علیه( کما روאه אلشّیخ في אلتهذیب عن אلرضا )אلسالم علیهم(
 ٥٠٩.»ةة، وغسل אلمیّت سنّفریض

ة؛ ألنّ אلقرآن ال یدلّ علی فرض غسل אلمیّت، وکما روאه ة אلسنّیرאد אنّ فرضه عرف من جه: قال אلشیخ
ة فریضة عشر موطناً، وאحد אلغسل في أربع«: یقول) אلسالم علیه(אهللا  عبد سمعت אبا: خلف قال بن אبيعن سعد 
 ٥١٠.»ةوאلباقي سنّ

 . ال من طریق אلقرآنة، אلسنّة ة ما ثبت من جهאلمرאد بالسنّ: ة في אلمختلفقال אلعالّم
ه لیس بأبعد من حمل אلوجوب ة علیة علی ذلك אلمعنی غیر عزیز، وحمل אلسن אطالق אلسنّ وאلحاصل אنّ

علی کلّ ذکر وאنثی من אنّه وאجب  «:)אلسالم علیه(، وقوله »ةאلغسل وאجب یوم אلجمع«): אلسالم علیه(في قوله 
ة في אلمعنی אلمصطلح علیه بین ة شرعیّאالستحباب، ومنع کون אلوجوب حقیقة في علی אلمبالغ» عبد أو حرّ

 . ةאلسنّאلفقهاء وאالصولیین یتأتّی مثله في 
وبهذא یظهر أنّ قول אلصدوقین، طاب ثرאهما، غیر بعید عن אلصوאب وإن کان אلمعتمد ما هو אلمشهور بین 

 . אألصحاب
ة لتحقق אلبعدیة إلی אلزوאل وقت لهذא אلغسل؛  ما بین فجر אلجمع ویستفاد من אلحدیث אلخامس وאلثامن إنّ

 ٥١١.ة وאلشیخ في אلخالف علی אمتدאده إلی أن یصلي אلجمعة אلمذکورتین فیهما في کل جزء من أجزאئه،وאلقبلی
ة אن مات، وکذא ة یوم אلجمع وقد دلّ אلحدیث אلعاشر علی تدאرکه في بقی وאلحدیث אلتّاسع ربما یدل علیه،

 . في یوم אلسبت
 .  عشر علی أنّ فیهما قضاء، وقد ورد بتقدیمه یوم אلخمیس روאیتان وאلحادي
ة ونحن نرید کنا بالبادی: قالوא) אلسالم علیه(سین وأمّ אحمد بن موسی بن جعفر ما روته أم אلح: إحدאهما

، فاغتسلنا یوم אلخمیس لیوم »ة فإن אلماء بها قلیلאغتسال אلیوم لغد یوم אلجمع «:بغدאد فقال لنا یوم אلخمیس
 ٥١٢.ةאلجمع

: إنّه قال ألصحابه) لسالمא علیه(אهللا  عبد  ما روאه محمد بن אلحسین عن بعض أصحابه عن أبي:ةوאلثانیّ
 ٥١٣.ة، الغتسلنا یوم אلخمیس للجمع»إنکم تأتون غدאً منزالً لیس فیه ماء فاغتسلوא אلیوم لغدٍ

ثمّ ال یخفی אنّ ظاهر אلحدیث אلعاشر وאلحادي عشر یقتضي אنّ ظرف אلقضاء هو نهار אلسّبت ال مع لیلته، 
 אلروאیتین אللّتین هما אلمستند في جوאز אلتّقدیم لخائف علی ما هو مذکور في کتب אلفروع، کما إنّ ظاهر هاتین

                                                           
 . ۴۶ ، ص۱ ج  ،من ال یحضره אلفقیه .507
ة، وغسل אلمیت ة فریضאلغسل من אلجناب«): אلسالم علیه( وسیجيء في אلفصل אلخامس من مباحث אلتیمم عن אلکاظم .508
منه (» ةة سنجود فرض وאلقرאءکوع وאلسّ אلرّأنَّ «):المאلس ماعلیه(ة عن أحدهما وفي אلفصل אألوّل من مباحث אلقرאء» ةسن
 ). אهللا حمهر

 . ۱۰۹ ، ص۱ ج  ،אلتهذیب .509
 . ۳۱۹ ح  و ۹۸ ، ص۱ ج  ،אالستبصار. 510
 . ، کتاب אلحیض۱۱۸ة ؛ مسئل۶۷ ، ص۱ ج  ،אلخالف. 511
 .۲ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۹، باب ۹۴۹ ، ص۲ ج  ،אلوسائل. 512
 .۱ ة، ح، أبوאب אألغسال אلمسنون۹ باب ،۹۴۸ ، ص۲ ج  همان،. 513
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ة، کما هو مذکور في کتب אلفروع אیضاً، وאهللا ة אلجمعאالعوאز אنّ ظروف אلتقدیم هو نهار אلخمیس ال مع لیل
 . سبحانه أعلم

قد علّله ة، و אلجمع ة فيولو تعارض אلتّقدیم وאلقضاء فالظاهر ترجیح אلتّقدیم؛ لحصول أثره، وهو אلنّظاف
 وفیه نظرٌ، لتساوي אلوقتین في אلقرب وאلبعد منها، אللهمّ ٥١٤.ةشیخنا، طاب ثرאه، في אلذکری بالقرب من אلجمع

 ٥١٥.، علی ضرب من אلتّأویل، وאهللا أعلم)روحه אهللا قدس(إال أن یحمل کالمه، 
 

                                                           
 . ۲۴ ، صאلذکری .514
 . ۲۶۴ ـ ۲۶۸ ، صאلمتین אلحبل .515
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 هدف درس

 .مازندرאنیصالح  مالشناسی شرح   سبکآشنایی با 

 مازندرאنیصالح  مالشناسی شرح  سبک

گردآوری אحادیث . אست بودهندאن میشאندهموאره مورد توجه  ،کنون تألیف تا آغاز  אز،کافیکتاب شریف 
 به عصر حضور و مهارتِ  کتابدر אبوאب مناسب، نزدیکی تاریخ نگارشها  بندی آن یک موضوع و دسته
 .گیرد قرאرאین کتاب در زمرۀ بهترین کتب شیعه شده אست تا  سببنویسندۀ دאنشمند آن 

و برطرف אبهامات موجود در کتاب رא ، شارحان رא بر آن دאشت تا مشکالت و کافیکتاب وאالی جایگاه 
 . دهند آن قرאرمندאن  عالقهتوضیحات مناسب رא برאی فهم بهتر کتاب در אختیار 

 در باور جمعی אز .دאردسزאیی  همازندرאنی شهرت بصالح  مال، شرح مرحوم کافیدر میان شروح کتاب 
گوی و  کم« به حُکم אست  توאنسته آن که شارح٥١٦אست کافی אین شرح אز بهترین شروح دאنشیان،
بسنده   אست،  و تنها به آنچه که برאی خوאننده سودمند،אز אفرאط و تفریط در شرح پرهیز» گوی چون دُر گزیده
 . کند

 شرح حال نویسنده

 هجری אست که جامع علوم عقلی مصالح سَروی مازندرאنی، אز دאنشمندאن بزرگ سدۀ یازده مولی محمد
 همچون ،אند که در دیگر علوم عصرش دست دאنستهح رא عارف و محدثی زبرصال مال. אست بودهو نقلی 

 ٥١٧.אست دست بوده نیز چیره...  وریاضی، طب، کالم، فلسفه 
سال وفات אو رא . گزید به אصفهان آمد و تا پایان عمرش در אین شهر سکنیאز مازندرאن אو برאی تحصیل 

 .  אست،تقی مجلسی عالمه محمدر אستاد و پدر همسرش، ر אو در کنامزא. אند کرده ثبتهجری  ۱۰۸۶یا  ۱۰۸۱

 آثار و تألیفات

 : شود  نام سه אثر دیده میصالح  مالدر کارنامۀ علمی 
 ؛ پسر شهید ثانی،، شیخ حسنאلدین شرح معالم. ۱
 ؛، شیخ بهاییصولאأل ةشرح زبد. ۲
 . و روضۀ آنאصول אلکافیشرح . ۳

                                                           
 . ۷ و ۵ ، ص۱ صالح مازندرאنی، ج ، مالشرح אصول אلکافي. 516
 ). مقدمه אز عالمه شعرאنی אست(؛ ۹  همان، مقدمه، ص.517
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אین אثر، بسان مرجعی معتبر، نزد .  אستشرح אصول کافیند شهرت نویسنده مرهون نگارش کتاب אرزشم
توאن شیوۀ شرح אحادیث رא آموخت و با رאه حلّ  با مطالعۀ אین کتاب می. אست شده پژوهان شناخته حدیث

تبحّر علمی و אحتیاطِ شدید نویسنده، در אیجاد אطمینان برאی . بسیاری אز غوאمض موجود در روאیات نیز آشنا شد
خالصه » شرح אحادیث«در گذشته تنها در » אلحدیث فقه«که  با توجه به אین. אست یار سودمندمخاطب بس

 . باشد אلحدیثی خوאننده نیز مؤثر بردن سطح دאنش فقه توאند در باال شد، אین אثر می می
توאن به  אز جمله می. هایی پیرאمون אین دو کتاب אنجام شده אست های אخیر تالش خوشبختانه در سال

» אصول کافیصالح مازندرאنی در کتاب אالیمان وאلکفر אز  אلحدیثی مال های فقه אندیشه«אی با عنوאن  نامه ایانپ
  ٥١٨.אشاره کرد

  .بگیریم گفته، پی صالح رא، با تکیه بر پژوهش پیش نگاری مال آنیم تا شیوۀ شرح در אین درس بر

 صالح مازندرאنی  مالنگاری شرحروش 

 سبک کلی

אو هر حدیث رא جدאگانه و ذیل عنوאن . אست  آوردهکافیترتیب کتاب شریف  ادیث کتاب رא بهنویسنده، אح
» אلشرح«گاه مطالب خود رא، پس אز ذکر حدیث، ذیل عنوאن  آن. אست کرده با سند کامل بیان» אالصل«

 . شیوۀ شرح نیز مزجی אست. کرده אست مطرح

 شیوۀ شرح אحادیث

 توضیحات رجالی) אلف

کند که אین نکات در برخی موאرد جرح و تعدیل  می  نکات رجالی موجود در سند رא بیانشارح، نخست
  ٥١٩:אی אز אین دسته אست متن زیر نمونه. رאویان، و در برخی موאرد نیز ضبط دقیق אسامی אست

 . ةة کوفی ثقبالنون وאلضاد אلمعجم) وبهذא אالسناد عن أبیه، عن أحمد بن אلنضر
 ٥٢٠... . )אلسالم علیه(جعفر  عن جابر عن أبی. (ی ضعیف جدאًکوف) عن عمرو بن شمر(

אی אز אین نوع  متن زیر نمونه. کند می گاه نیز ضمن توصیف، دلیل آن رא نیز אز کتاب پیشینیان گزאرش
  ٥٢١:אست

بضمّ ) ةאهللا بن אلمغیر  من أصحابنا عن أحمد بن محمد אلبرقی، عن أبیه عن عبدةعد(
قال . ته وورعه دینه وجاللي به أحد فلُعدَة ثقة، ال یُ، ثقةאلمیم وکسر אلغین אلمعجم

                                                           
 در دאنشکدۀ علوم ۱۳۸۷هدאنی אست که در تیرماه سال نامۀ کارشناسی אرشد علوم حدیث سرکار خانم زهرא ب  אین אثر، پایان.518

کنم  دאدند، تشکر می که אیشان پیش אز אتمام کار، אین אثر رא کریمانه در אختیار بنده قرאر אز אین. אست شده حدیث شهر ری دفاع
هرאن نگاشته شده אست، مدرس ت אی در همین زمینه، توسط خانم زهرא صرفی در دאنشگاه تربیت نامه همچنین پیش אز אین پایان

 .صالح مازندرאنی אست تر توجه به ساختار شرح مال نامه بیش אما شیوۀ کار אین پایان
 .۳ ، باب بذل אلعلم، حفضل אلعلمکتاب . 519
 . ۱۱۸ ، ص۲ ، جشرح אصول אلکافي .520
 .۲ ، باب بذل אلعلم، حفضل אلعلم کتاب .521
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ما ة علی تصحیح، إنّه مما אجتمعت אلعصاب: روی أنه کان وאقفیاً ثم رجع وقال: אلکشي
 ٥٢٢.»صه«یصح عنه وأقرُّوא له بالفقه 

ی عالمه حلّאالقوאل  خالصةرא، که مخفف » صه« رجالی، عبارت אختصاری  نویسنده خود در پایان نکتۀ
 کرده، تلخیص صالح متن אصلی رא  مال کهیابیم می درאالقوאل  خالصةبا مرאجعه به کتاب . אست אست، آورده

 ٥٢٣.אست دאده אرجاعمنبع خود به رعایت אمانت برאی ولی 

 نکات אدبی) ب

 شناسی لغت. ۱

ی لغوی و گاه صالح نیز گاه به معنا مال. کنند شارحان، بیش אز هر چیز، به معانی دقیق وאژگان توجه می
אی دאرد؛  شناسی جایگاه ویژه های نویسنده، وאژه تر شرح توאن گفت که در بیش می. دאرد به تطور آن معنا توجه

  :نویسد می» وال ُتصَعِّر«برאی مثال وی در توضیح 
أی أماله من אلکبر : صعّر خدّه وصاعرة، وقد אلصعر אلمیل فی אلخدَّ خاص: فی אلصحاح

אلصعر میل فی אلعنق وאنقالب :  وفی אلمغرب﴾وال تصعّر خدّک للناس﴿ :ومنه قوله تعالی
أصاب אلبعیر صعٌَر وصید وهو دאء یلوي منه عنقه ویقال : אلوجه إلی أحد אلشقّین، ویقال

 أی ال تُعرِض ﴾وال تصعّر خدّک للناس﴿  :فیه صعر وصید ومنه قوله تعالی: للمتکبّر
אلمتکبّر، ألنّه یمیل بخدّه ویعرض عن אلناس :  אلصعّار :ر אبن אالثیةوفی אلنهای. عنهم تکبّرאً

 ٥٢٤.بوجهه
 : آورد گونه می و لغت אین) אصطالح(گاهی نیز معانی همسان یک وאژه رא در عرف 

ة وفی אلعرف تطلق אسماً ومصدرאً، فهی אسماً אلطهار: ة وאلنماء، وقیلة אلزیادفی אللغة אلزکا
 بین אلمعنی אللغوی ة عن إخرאج אلجزء، وאلمناسبةرة عن אلجزو אلمخرج ومصدرאً عباعبار

 لکنّه یعود إلی  ، وإن کان موجباً لنقص אلمال ظاهرאً، אلمعنی אلعرفية؛ ألنّوאلعرفي متحققّ
ة خباثتها وأوساخها وهی ة אلنفس אلمخرج بإذאلته وطهارصالحه وزیادته ونموِّه وطهار

 ٥٢٥.هاهنا تحتمل کل وאحد من هذه אلمعاني אلثالثه
تر  زبان אست، و بیش جا که خود فارس نماند هرچند زبان אین کتاب، عربی אست، אما شارح، אز آن ناگفته

گاه، برאی تفهیم بهتر عبارאت عربی، אز عبارאت فارسی نیز   دאند، گه زبان می مخاطبان خود رא فارس
 : هایی אز אین دست אست های زیر نمونه گیرد؛ متن می بهره

 ٥٢٦.»ها ها و بزرگوאری بزرگی «: وאلمکارم،»بزرگی و بزرگوאری« :ةُـ אلمَکرُمَ
 ٥٢٧.»کند אز شخص حوאدث رא کهف، غاری که در کوه باشد و پناهی که دفع«ـ אلکهف، 

                                                           
 . ۱۱۷ همان، ص. 522
 . ۶۱۹  ش،۱۱۹ ، صאالقوאل ةخالص: ک. ر.523
 . ۱۱۸ ، ص۲  جشرح אصول אلکافي. 524
 . ۱۱۷ همان، ص. 525
 . ۱۷۸ ، ص۸ همان، ج. 526
 . ۱۵۵  همان، ص.527
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 ٥٢٨.»رאه رאست یافتن: رشد«و » پشت کننده و هم یاری: ظهیر«ـ و ظهیرאً لمن رشد، 

 قوאعد صرف و نحو. ۲

 تر شارحان، به مقتضای توאنِ خویش و نیاز ه مباحثی אست که بیشمباحث مربوط به אدبیات عرب אز جمل
های معنایی אحادیث رא با  پردאزد و ظرאفت مازندאرنی نیز گاه به نقش وאژه در عبارت می. پردאزند متون، به آن می

אلفعل، معانی حروف،  مطالبی همچون چگونگی عطف، وزن. کند می های آن گوشزد های مختلف و نقش حالت
 אست؛ برאی شرح אصول کافیهای مباحث אدبیاتی  های گوناگون אفعال אز گونه کیب یک عبارت و صرفتر

  :אست کرده سه אحتمال رא بیان» هوالء قوم یترجحون في אالمانی«در عبارت » فی«نمونه شارح در معنای 
 یمیلون عن אلحق سبب أی«: نویسد אین سه אحتمال، می بر و بنا) معنای علی به(سببیت، ظرفیت و אستعالء 

 ٥٢٩.» أو فیها، أو علیها אألمانی،

 قوאعد بالغی. ۳

אز . אست شده ، به فنون بالغی همچون کنایه، مجاز، تشبیه و אستعاره نیز אشارهشرح אصول אلکافیدر 
و های אدبی در زبان معصومان، فرאوאن به کار رفته אست، یکی אز وظایف شارح یافتن אین موאرد  جا که آرאیه آن

 :ها אست؛ به نمونۀ زیر توجه کنید آگاه ساختن خوאننده אز چند و چون آن
کند؛ مثالً אین فرمایش אمام  می شارح در موאرد بسیاری مجازאت موجود در بیانات معصومان رא تبیین

  :نویسد بارۀ آن می کند و در رא نقل می) אلسالم علیه(صادق 
باید تعجب  می» ...  له قضاء إال کان خیرאً وعجبت للمرء אلمسلم ال یقضی אهللا عزّ وجلّ«

) אلسالم علیه(אست که چیزی بر אمام  אمام رא حمل بر مجاز کنیم؛ زیرא بر همگان روشن
אست  که تعجب برאی کسی ثابت حالی نیست، در אز אسباب و علل قضای אلهی پوشیده

 ٥٣٠.باشد که علت کاری بر وی پوشیده

 رویکرد کلی شارح در شرح) ج

אین . ها رא شیوۀ وی در کلّ کتاب دאنست توאن آن אست که می ح در شرح خود به אموری توجه دאشتهشار
 .אست گرفته شده کار ها به نمودن אحادیث و حلّ مشکالت و אبهامات موجود در آن تر אمور همگی برאی روشن

 אستفاده אز آیات قرآن . ۱

دو، هموאره با  که אین אست؛ چه אین یات אمری ضروریگیری אز آیات قرآن برאی تبیین بسیاری אز روא بهره
ما فتح אهللا علی عبد «صالح ذیل روאیت نبوی  هستند؛ برאی مثال مال אند و در تبیین یکدیگر مأمور هم بوده

                                                           
، ۱۴۳، ۱۳۰، ۴۴ ، ص۹ ؛ همان، ج۳۶۰ و ۲۱۸، ۳۳، ۲۶ ، ص۸ همان، ج: ک.های دیگر ر  همان؛ برאی دیدن بسیاری نمونه.528
 . ...  و۱۸۰
 . ۲۱۸ ، ص۸  همان، ج.529
 . ۲۰۱ همان، ص. 530
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یا در توضیح ٥٣٢אست جسته  سود٥٣١﴾لئن شکرتم ألزیدنّکُم﴿ۀ אز آیۀ شریف» ةباب شکر فخزن عنه باب אلزیاد
 :نویسد می) אلسالم علیه(وجود در کتاب علی فقرۀ آخرِ روאیت م

إن אهللا لم یأخذ علی אلجهّال عهدאً بطلب אلعلم حتی أخذ علی אلعلماء عهدאً ببذل אلعلم «
همچنین ...  אست؛ مانند تشبه به پیامبرאن و در بذل علم منافع زیادی نهفته» ... للجهال

  ٥٣٣.אحیای نفس
 .کند می  אستدالل﴾ا أحیا אلناس جمیعاًومن أحیاها فکأنّم﴿گاه به آیۀ شریف  آن
در چاپ جدید . کرد توאن پیدא صالح אستنادאت فرאوאنی אز אین دست می طور کلی در سرتاسر شرح مال به

 ٥٣٤.אست شده تر، با قلمی دیگر، نمایانده אین کتاب آیات قرآن برאی אستفادۀ آسان

 گیری אز روאیات بهره. ۲

پژوه هموאره بر آن   کاری אست که شارحان حدیث  یک روאیت، حدیث در توضیح بازسازی خانوאدۀ
باقر مجلسی،  صالح مازندرאنی، عالمه محمد  مال تقی مجلسی، شیخ بهایی، عالمه محمد. אند دאشته אهتمام
 . אز אین جمله هستند...  محسن فیض کاشانی و مال

 . مضمون پردאخته אست  مشابه و هم نیز شارح، در موאرد گوناگون به گردآوری אحادیثشرح אصول کافیدر 
کند،  ، که عالمان رא بر آموزش به دیگرאن تشویق می»بذل אلعلم«صالح در تبیین حدیثِ نخستِ باب  مال

   :نویسد می
در خوددאری אز آموزش علم به دیگرאن ضررهای بزرگ و مفاسد بسیاری نهفته אست که 

 .نیست بر אهل بصیرت پوشیده
 : نویسد کند و می می سنت، אستناد  کالم خود به حدیثی אز پیامبر در منابع אهلگاه برאی تأیید و آن

؛ أی ال ینفع صاحبه غیره وقال »ال خیرٌ في علم ال ینفع«: ولذلک قال سید אلوصیّین
 بلجام من ةمن سئل عن علم ثم کتمه، אُلجم یوم אلقیام«): وآله علیه אهللا صلی(

 ٥٣٥.»אلنار

 تعمیق مفاهیم روאیت. ۳

که  باید، پس אز آن شارح می. های شروح روאیات אست حلیل و بررسی مفادّ یک روאیت אز دیگر ضرورتت
אین . کند کرد، بتوאند زوאیای مختلف آن رא برאی مخاطبان بیان خوبی آشکار معنای حدیث رא برאی خود به

به ) אلسالم علیه(م باقر صالح ذیل روאیت אما  موجود אست؛ برאی مثال مالشرح אصول אلکافیویژگی نیز در 
نقل אز بعضی אز پژوهشگرאن، چنین  مرאتب ورع رא، به ٥٣٦،»وما تنال والیتنا إال بالعمل وאلورع«: جابر که فرمود

  :کند می بیان

                                                           
 . ۷/ אبرאهیم .531
 . ۲۹۲ ، ص۸  جفي،شرح אصول אلکا .532
 .۱۱۵ ، ص۲  همان، ج.533
 .ه ۱۴۱۲علی عاشور، چاپ دאر אحیاء אلترאث אلعربی، بیروت،  همان، ضبط و تصحیح، سید: ک. ر.534
به אمام حسن ) אلسالم علیه( אمام علی ۳۱؛ حدیث אوّل برگرفته אز نامۀ شمارۀ ۱۱۵ ، ص۲ ، جفيشرح אصول אلکا .535

 .  אست۱۰۲ ، ص۱  حاکم، جאلمستدرکدر نهج אلبالغه و حدیث دوم אز ) אلسالم علیه(
 . ۳ ، ح۷۴ ، ص۲ ، جفيאلکا .536
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کند  می کنندگان؛ אین درجه אز ورع، אنسان رא אز گناه و فسق، خارج و پاک ورع توبه: אوّل
 .شود یرفته میو به אین ترتیب شهادت چنین فردی پذ

گزیدن אز شبهات، بدאن دلیل  אست אز دوری ورع אفرאد صالح و شایسته؛ که عبارت: دوم
 .که مبادא دچار گناه و حرאم شود

کشند تا مبادא به  می ورع پرهیزگارאن،؛ אین אفرאد אز کارهای حالل و مباح دست: سوم
 و رفتار مردم  אحوאل بارۀ کردن در برאی نمونه אز صحبت. شوند گناهی آلوده
 .کنند تا دچار غیبت و بدگویی אز آنان نشوند می خوددאری
خدא رویگردאن  אست که سالکِ رאه خدא אز غیر ورع سالکان؛ אین درجه אز ورع آن: چهارم
دنبال آن אست  شود؛ هرچند آن عمل، وی رא به گناه و حرאم نیز نکشاند؛ چه وی به می

خدא،  حتی ساعتی אز عمر رא در رאه غیرشدن به خدאی تعالی،  که برאی نزدیک
 ٥٣٧.نکند صرف

سپردن به  אی دیگر شارح، در شرح حدیثی که خدאوند عالم، سالکان طریق حق رא אز سر یا در نمونه
 : نویسد אی کوتاه و مختصر، می دאرد، به گونه می حذر عالمانِ دنیازده بر

ال تجعل بینی وبینك «): سالمאل علیه(أوحی אهللا إلی دאود : وآله علیه אهللا وقال صلی
؛ یعني ال تتوسّل لمعرفتي وإحسایي بعالم مفتون أضلّته אلدنیا »عالماً مفتوناً بالدنیا

 .تها بلذّאية جاللبزهرאتها وأخرجته عن طریق محبّتي بشهوאتها وجلسته عن مشاهد
؛ أی یمنعك عن طریق یوصلك إلی محبّتك إیای »فیصدّک عن طریق محبّتي«

هم » فإن أولئك«. ك ویرغّبك إلی אلدنیا وزینتها فتصیر مفتوناً بها مثلهومحبّتی ل
 .ةאلمفتونون بالدنیا אلبعیدون عن אلرحم

لمحبّتي אلطالبین لکرאمتي אلقاصدین لسبیل موضاتي » قُطّاع طریق عبادی אلمریدین«
 אلرجوع إلی فإنّ أولئك یزیّنون אلدنیا عندهم ویرغّبونهم إلیها قوالً وفعالً ویمنعونهم من

 ٥٣٨. ... عالم إلهی
אست شارح در אین بخش باید با تحلیل دقیق روאیت، אشکاالت، تعارضات و אحتماالت مختلف رא  گفتنی
صالح با عبارאتی همچون  مال. کند تا پس אز مطالعۀ شرح، אشکال و אیرאدی برאی خوאننده باقی نماند نیز تبیین

 به شبهات و  »أقول«و » قلت«و » إلنّا نقول«دאخته و با عبارאت به طرح אشکال پر» إن قلت«یا » ال یقال«
 . دאده אست سؤאالت پاسخ

 ها بیان אختالف نسخه. ۴

کند، אما شارح،  ها رא نیز بیان אست אختالف موجود در نسخه کننده یک متن کهن موظف محقق یا تصحیح
صدد  با אین همه شارحی که در. ا نیسته کنندۀ یک متن אست، موظف به بیان تمام אختالفِ نسخه که تبیین

بیند و  های دینی ناهمگون می شرح صحیح אحادیث אست، گاه معنای روאیت رא با دیگر روאیات و یا دیگر آموزه
. شود های אحتمالی موجود در یک وאژه آگاه کند تا אز تصحیف می های مختلف روאیت رא بررسی رو نسخه אین אز

 ،نیز به אین مطلب توجه دאشته אست؛فيشرح אصول אلکاشارح کتاب 

                                                           
 . ۲۳۹ ، ص۸  جفي،شرح אصول אلکا .537
 . ۱۶۲ ، ص۲  همان، ج.538
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אغدُ عالماً أو متعلّماً أو أحب أهل «: حمزه فرمود برאی نمونه در حدیث آمده אست که אمام صادق به אبو
 .»אلعلم وال تکن رאبعاً، فتهلک ببغضهم

آورده אست، אشاره » ببعضهم«رא » ببغضهم«אی که  صالح، پس אز شرح אین حدیث، به אختالف نسخه مال
 : دאند خردی بعضی אز متأخرאن می کند و آن رא אز بی یم

ة ة وقدّر مضافاً أی بعدאوبالعین אلمهمل» ببعضهم«وقد جوّز بعض אلمتأخرین أن یقرأ 
ة سیر عقله ة وحفّة تدبّرة، فانظر أیها אللبیب إلی قلّبعضهم؛ یعني بعض هذه אلثالث

 ٥٣٩.حثیثاً

 گیری אز אشعار  بهره. ۵

سان به  אست تا بدین جسته موאرد نیز אز אشعار فارسی و عربی در شرح אحادیث سودشارح در אندکی אز 
عنوאن دلیل یا  صالح אین אشعار رא به אست که مال بدیهی. تر کند لطافت شرح بیافزאید و فهم مطلب رא آسان

 . אستهای عربی شرح   אی همسان و نزدیک به گفته تر אین אشعار ترجمه مؤید نیاورده אست؛ چون بیش
روز صبح به  زبان آدمی هر«: אند رא که فرموده) אلسالم علیه(برאی نمونه شارح مضمون روאیت אمام سجاد 

 خوبیم אگر ما  :گویند کردید؟ جوאرح می چگونه صبح: گوید کند و خطاب به آنان چنین می می تمام جوאرح توجه
 : کند می با یک بیت شعر چنین بیان» .کنی رא رها

 ٥٤٠کشی خوشم گر تو دم در: بگفتا ا سر که چونی؟ خوشی؟ زبان گفت ب
אلحدیثی عالمان سدۀ یازدهم هجری بود  های فقه دنبال אیجاد آشنایی مختصر با پژوهش אین درس به

 . אست شده אلحدیث אیشان منعکس های شرح که در کتاب
 .گذرאنیم می نظر ، אز»אلعلم فضل«رא אز کتاب » אلعلم بذل«در پایان، شرح حدیث چهارم אز باب 

 ضمیمه 

 »بذل אلعلم«باب 

محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن منصور . ۱ :אألصل
إنّ אهللا ) אلسالم علیه (ی قرأت في کتاب عل«: قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد ی  بن زید، عن أبة بن حازم، عن طلح

بطلب אلعلم حتی أخذ علی אلعلماء عهدאً ببذل אلعلم للجهّال؛ ألنّ אلعلم کان قبل لم یأخذ علی אلجهّال عهدאً 
 .»אلجهل

محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن منصور  (:אلشرح
 .ی أنّه بتری ونقل عن אلشیخ אلطوس.  אلمذهبی عامّ)  بن زیدة بن حازم، عن طلح

إنّ אهللا لم یأخذ علی אلجهّال ) אلسالم علیه (ی قرأت في کتاب عل: قال) אلسالم علیه(هللا א عبد ی عن أب(
 .»پیمان«موثق ومیثاق : ة وفي کنز אللغ. אلعهد אلمیثاق) عهدאً بطلب אلعلم

 :ةفي بذل אلعلم منافع کثیر) حتی أخذ علی אلعلماء عهدאً ببذل אلعلم للجهّال(
 .م إنّما بعثوא للتعلیمאلتشبّه باألنبیا، ألنّه: منها

                                                           
 .  حاشیۀ عالمه شعرאنی ذیل אین مطلب :ک.ر. ۴۴ ، ص۱  همان، ج.539
 . ۳۳۸ ، ص۸  همان، ج.540
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 . وאإلرشادة אلفوز بشرف אلهدאی: ومنها
 . אلکبریة  אلخالفی  هة  وאلدنیویة    אلدینیة  אلرئاسة אلظفر بمرتب: ومنها
 ة  عظیمة وفي منعه مضرّ﴾ومن أحیاها فکأنّما أحیا אلناس جمیعاً﴿: إحیاء אلنفس، وقد قال אهللا تعالی: ومنها
 ال ی أ٥٤١؛»ال خیر في علم ال ینفع«:  אلبصائر، ولذلك قال سیّد אلوصیّینی علی ذوة  غیر خفیّةومفاسد کثیر

 وهذא ٥٤٢،» بلجام من نارة من سئل عن علم ثمّ کتمه، אُلجم یوم אلقیام«): אلسالم علیه(ینفع صاحبه غیره وقال 
 له ة  آدم אلربوبیّة  ذرّی أو في وقت أخذ אلمیثاق منةאلعهد إمّا وقع بمقتضی אلعقل وحکمه أو وقع في وقت אلفطر

منها عهد أخذه علی جمیع : ة، ثمّ عهود אهللا تعالٰی متکثّر)אلسالم علیه (ی  لعلة  وبالوصایی  لکلّ نبةوبالنبوّ
، ومنها عهد أخذه علی אلنبیّین بأن یقیموא אلدّین وال یتفرّقوא فیه، ومنها عهد أخذه علی אلعلماء ة אلخالئق بربوبیّ
 سیّد ة ، ومنها عهد أخذه علیهم بخالف)אلسالم علیه( سیّما خاتم אألنبیاء ی  کلّ نبة آدم بنبوّة  ذرّیّبأن یبیّنوא علی

 ببذل אلعلم علی أخذ אلعهد علی ٥٤٣تعلیل لتقدّم أخذ אلجهد علی אلعلماء) ألنّ אلعلم کان قبل אلجهل. (אلوصیّین
 . אلجهّال بطلبه
 جاهل ثمّ یکتسب אلعلم ویصیر عالماً أو ال ة ناس في أوّل אلخلقفیه إشکال ألنّ کلّ وאحد من أفرאد אل: قیل

 یکتسبه فیبقی علی جهله فکیف یکون אلعلم قبل אلجهل؟
 إلی محلّ وאحد أو إلی شخص، بل إنّما ة  فیه علی أنّ אلعلم אلمتقدّم وאلجهل אلمتأخّر بالنسبة ال دالل: أقول

 فیجوز أن یرאد بالعلم אلمتقدّم علم אلوאجب أو علم ٥٤٤ אلجهلة ق אلعلم قبل تحقّق حقیة یدلّ علی أنّ وجود حقیق
 ولم ة ألنّهم أنوאر إلٰهیّ) אلسالم علیهم( אلمعصومین ة وعلم אألئمّ) وآله علیه אهللا صلّی(אلروحانیّین أو علم نبیّنا 
وهذא . وصفات אلحقّ في علم אلتوحید ة  אلمالئکی  بجهل أصالً، وقد ثبت أنّهم کانوא معلّمة تکن علومهم مسبوق

 جاهل ة کلّ وאحد من أفرאد אإلنسان في أوّل אلخلق:  فقولهة אلقدر کافٍ في אلتعلیل، ولو فرض تحقّق تلك אلدالل
یظهر :  عن אلعلوم کلّها وقالوאة  خالیةممنوع، ولم یقم علیه برهان، وما אشتهر بینهم من أنّ אلنفس في أوّل אلفطر

سینا من أنّ אلطفل یتعلّق  אلطفل وتجارب أحوאله فمدفوع بما ذکره אبن حال ة אلحدس بمالحظیذلك لذو
 حال تعلّق אلنفس بالبدن وهو سابق علی تلك ةאلمرאد بمبدأ אلفطر: ، ولو قالوאی حال אلتولّد بإلهام فطریبالثد
 أنّه لو تمّ فإنّما  بخلوِّ אلنفس عن אلعلم في حال تعلّقها بالبدن علیة أنّه کیف تحصل אلتجرب:  ورد علیهمةאلحال

 یدلّ علی خلوّها عن אلعلم אلحصولي دورאن אلحضوري؟
                                                           

 .۳۱، تحت رقم )אلسالم علیه( إلی אبنه אلحسن )אلسالم علیه(ب له ي کتا ، فאلنهج .541
 .۱۰۲ ، ص۱  ج،کאلمستدرأخرجه אلحاکم في . 542
אلفیض یتخطّی من אألشرف إلی אألخسّ، ووسائط فیض אلحقّ تعالٰی أعاظم אلوجود وأفاظلهم، فالتکلیف وאلعهد یتوجّه إلی . 543

 ].عالمه شعرאنی: ش. [)ش. (אلعالم قبل أن یتوجّه إلی אلجاهل
אلجود کما أنّ אلکامل قبل אلناقص، وאلفعل مقدّم علی אلقوّة، وאلصورة قبل אلهیولی، وאلناس مختلفون ي   אلعلم قبل אلجهل ف.544
لیس قبله ي ة هو אلجسم אلماد هذه אلقاعدة، فالمادیّون وאلمالحدة وأصحاب אلحسّ قائلون بأنّ אلجوهر אلموجود אلمستقلّ بذאتي  ف
אلدماغ، وحاصل ي  ومنه אبتدאء אألشیاء وبسبب ترکیب אلعناصر حدثت אلصور، ومنه وجد אإلنسان وאلعقل عارض حادث حال فء ي ش

ة له  وאإللهیّون قائلون بخالف ذلك وأنّ אلجوهر אلمستقلّ אلموجود أوّالً هو אلعقل وאألجسام معلول. ترکیب خاصّ ومزאج فیه
ي  ة بموجود مجرّد عاقل یقیم אلصورة مع אلهیولی وאلمظهر ف ة אلقوאم بالصورة متعلّق ـ متعلّق אلمادةي  أعن ـ ة علیه، وאلهیولی ومتفرّع
ٰی أنّ موجودها موجود عاقل مقدّم علی אلدماغ،  ة عل ة وאضح روعیت فیها یدلّ داللي  ة אإلنسان وترکیب أعضائه وאلمصالح אلت خلق

قریب אلمفاد من » אلعلم قبل אلجهل«: )אلسالم علیه(وما هذא إلّا دور صریح، فقوله فکیف یکون אلعقل مطلقاً فرعاً علی אلدماغ؟ 
قوس אلصعود وتدرّجه من אألخسّ إلی אألشرفع ي  ة אلمادیون قائلون بانحصار אلوجود ف وبالجمل. » אلعقل،أوّل ما خلق אهللا«: قولهم

. )ش. (אألشرف إلی אألخسّ ثمّ رجوعه من אألخسّ إلی אألشرفوאإللهیّون قائلون بقوس אلنزول وאلصعود معا وتدرّج אلوجود من 
 ].عالمه شعرאنی: ش[
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خلّوא אلنفس عن אلعلم بذאتها باطل؛ إذא אلمجرّد ال یغفل عن ذאته ثمّ : وقد صرّحوא أیضاً بذلك حیث قالوא
سهم آدم من ظهورهم وذرّیّتهم وأشهدهم علی أنف و إذ أخذ ربّك من بني﴿: ظاهر אلقرآن مثل قوله تعالی

بأنّه ) אلسالم علیهم( وفسّره אلصادقون ﴾ אهللا אلتي فطر אلناس علیهاةفطر﴿: ی ، قوله تعال﴾ألست بربّکم قالوא بلی
) אلسالم علیه(אلحسن אلرضا  ی  عن أبی به، وظاهر אألحادیث مثل ما روة فطرهم جمیعاً علی אلتوحید وאلمعرف

 فیخرج قد ةًیثاقه فإذא أکمل أجله، بعث אهللا ملکاً فزجره زجرأنّ אلطفل في بطن אالُمّ یعرف عهده وم«: ومضمونه
 یدلّ علی أنّ אلعلم مقدّم علی אلجهل وکالم אلصادقین أوْلی باالتّباع من کالم غیرهم، وقد ٥٤٥.» אلمیثاقی نس

 :یجاب من أصل אإلشکال بوجوه אُخر
يء، فالعلم مقدّم علی   کلّ شة غایأنّ אلعلم کمال وخیر وאلجهل نقصان وشرّ، وאلکمال وאلخیر هو : אألوّل

 .ة אلجهل تقدّماً بالغای
 . ال تقدّم بالزمانة أنّ אلعلم أشرف من אلجهل، فله تقدّم بالشرف وאلرتب: ی אلثان
أنّ אلجهل عدم אلعلم وאألعدאم إنّما تعرف بملکتها، فالجهل ال یعرف إلّا بالعلم، وאلعلم یعرف بذאته ال : אلثالث

 .ة م علی אلجهل بحسب אلماهیّبالجهل، فال تقدّ
 ومحمد بن ةאهللا بن אلمغیر  من أصحابنا، عن أحمد بن محمد אلبرقی، عن أبیه، عن عبدةعدّ. ۲ :אألصل

: ، قال﴾وال تصعّر خدّכ للناس﴿: ة في هذه אآلی) אلسالم علیه(אهللا  عبد ی  بن زید، عن أبة سنان، عن طلح
 .» אلعلم سوאءی لیکن אلناس عندכ ف«

بضمّ אلمیم ) ةאهللا بن אلمغیر ، عن أبیه، عن عبدی  من أصحابنا، عن أحمد بن محمد אلبرقةعدّ (:رحאلش
 أنّه کان وאقفیاً ثمّ یرو: ی قال אلکش.  دینه وجاللته وورعهی ، ال یعدل به أحد فة ثقة ثقةوکسر אلغین אلمعجم

 .»صه«قرُّوא له بالفقه  علی تصحیح ما یصحّ عنه وأة إنّه ممّا אجتمعت אلعصاب: رجع، وقال
وال تصعّر خدّכ ﴿: ة אآلیی ف) אلسالم علیه(אهللا  عبد ی  بن زید، عن أبة ومحمد بن سنان، عن طلح(
: ی ومنه قوله تعال.  أماله من אلکبری، وقد صعّر خدّه وصاعر أة  אلخدِّ خاصّی אلصعر אلمیل ف:  אلصحاحی ف) ﴾للناس
:  אلوجه إلی أحد אلشقّین، ویقالی  אلعنق وאنقالب فی אلصعر میل ف: ب אلمغری وف. ﴾وال تصعّر خدّכ للناس﴿

وال تصعّر ﴿: ی فیه صعر وصید ومنه قوله تعال: أصاب אلبعیر صعَرٌ وصید وهو دאء یلوي منه عنقه ویقال للمتکبّر
یل بخدّه ویعرض عن אلصعّار אلمتکبّر، النّه یم:  אبن أثیرة  אلنهایی وف.  ال تعرض عنهم تکبّرאًی أ﴾؛خدّכ للناس
 .אلناس بوجهه

 بین ة ء أمر بضدّه وאلتسویی  عن אلشی  علی أنّ אلنهة فیه دالل)  אلعلم سوאءی لیکن אلناس عندכ ف: قال(
 وאلتلطّف مشعر بتوאضع אلمعلّم وحسن خلقه ة وאلبشاشة אلعلم وאلتکلّم وאلنّظر وאلنّصیحةאلمتعلّمین في إفاد

لفهم وتودّدهم وعدم تحاسدهم وتباغضهم ونفاقهم وکسر قلب بعضهم ولو وخضوعه وکرم أصله وموجب لتآ
فرّق بینهم وאلتفت إلی بعضهم دون بعض وأحنّ لم یکن ذلك אستنکافاً وאستکبارאً وאستحقارאً کان حاله شبیهاً 

، وتعمیم ةبحال אلمتکبّر، فکأنّه مال عنه بوجهه متکبّرאً وذلك مذموم في نفسه مع ما فیه من אلمفاسد אلمذکور
אلناس بحیث یشمل אلمتعلّمین وغیرهم کما ذکره אلمفسّرون وإن کان صحیحاً لفظاً ومعنی، ولکن خصّصه 

 . بأنّ مقصود لقمان کان ذلكی أو بإعالم نبوی بالمتعلّمین لعلمه إمّا بإلهام ربّان) אلسالم علیه(
جعفر  ی ن شمر، عن جابر، عن أبوبهذא אالسناد، عن أبیه، عن أحمد بن אلنضر، عن عمرو ب. ۳ :אألصل

 .» אلعلم أن تعلّمه عباد אهللاةزکا«: قال) אلسالم علیه(
 . ة  ثقی  کوفة بالنون وאلضاد אلمعجم) وبهذא אالسناد، عن أبیه، عن أحمد بن אلنضر (:אلشرح

                                                           
 .۳تحت رقم ، »بدء خلق אإلنسان« باب ،ة  کتاب אلعقیق،ي אلفروع من אلکاف .545
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أن تعلّمه  אلعلم ةزکا: قال) אلسالم علیه(جعفر  ی عن جابر، عن أب. ( ضعیف جدّאًی کوف) عن عمرو بن شمر(
 عن ة אسماً عباری  אلعرف تطلق אسماً ومصدرאً، فهی  وفةאلطهار:  وאلنماء، وقیلة אلزیادة  אللغی  فةאلزکا) عباد אهللا

؛ ألنّ אلمعني ة  متحقّقی  بین אلمعني אللغوي وאلعرفة  عن إخرאج אلجزء، وאلمناسبةאلجزء אلمخرج ومصدرאً عبار
 אلنفس ةل ظاهرאً لکنّه یعود إلی صالحه وزیادته ونموِّه وطهارته وطهار وإن کام موجباً لنقص אلمای אلعرف

 ة אلتعلیم زکاة وفي تسمی. ة  אلثالثی  هاهنا تحتمل کلّ وאحد من هذه אلمعانی  خباثتها وأوساخها، وهة אلمخرج بإزאل
 عن ذلك کما یسأل ة مي لك إعطاؤه إیّاهم تامّاً، وعلی أنّك مسئول یوم אلقیا تنبیه علی أنّه حقّ لهم ینبغ

، وعلی أنّه یوجب زیادته ونموّه کما یوجب ی صاحب אلمال عن أدאء زکاته، وعلی أنّك مأجور فیه کما یؤجر אلمزکّ
 ة معدّة  رאسخة  אلعلم أظهر؛ ألنّه مع عدم زوאله عن محلّه یوجب حصول ملکی  فة אلمال ذلك، بل אلزیادةزکا

 ة אلمال؛ ألنّ زکاة אلعلم أشرف ذאتاً وأکثر نفعاً من زکاة یعلم أنّ زکاي أن ، وینبغةلحصول علوم غیر محصور
 ی  حال عباد אهللا فة  إلی رعایة  אلعلم وسیلة وزکاة  אلفانیة  אلدنیویة אلحیای  حال אلفقرאء فة  إلی رعایة אلمال وسیل

 . علی אلدنیاة، فالفضل بینهما کفضل אآلخرة  אلباقیة  אالُخرویةאلحیا
אلرحمن، عمّن ذکره، عن   بن إبرאهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبدی عل. ۴ :אألصل

یا «: إسرאئیل فقال خطیباً في بني) אلسالم علیه(قام عیسی بن مریم «: قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد ی أب
 .» فتظلموها، وال تمنعوא أهلها فتظلموهمة إسرאئیل، ال تحدّثوא אلجهّال بالحکم بني

אلرحمن، عمّن ذکره، عن   بن إبرאهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبدی عل (:אلشرح
یا «: إسرאئیل فقال خطیباً في بني) אلسالم علیه(قام عیسی بن مریم : قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد ی أب
 אلعلم ی  هة  غیر موضعه، وאلحکمء فيی אلظلم وضع אلش) » فتظلموهاة إسرאئیل، ال تحدّثوא אلجهّال بالحکم بنی

 אالستعدאد ة أو یفقدون قو٥٤٦ّبالمعارف وאلشرאئع وتعلیقها علی أعناق אلجهّال وهم אلذین یستنکفون منها
 أو یستحقرون معلّمها أو یؤذنه کان کتعلیق ة  لنیل אلشهوאت אلنفسانیة إلدرאکها أو یضیّعونها ویجعلونها وسیل

، وعلیه ة ، وهو ظلم علی אلحکمةنازیر، بل أقبح منه عند أرباب אلبصائر אلثاقبאلجوهر אلثمین علی أعناق אلخ
 عن کتمانها وאلوعید علیه ی  وאلنه٥٤٧،»ال تعلّقوא אلجوאهر في أعناق אلخنازیر«): وآله علیه אهللا صلّی(یحمل قوله 

 قریش، ة عن کفرة أوّل אلبعثفي ) وآله علیه אهللا صلّی (ی  عنه عن أهلها، کیف وقد کتمها אلنبی محمول علی אلنه
ها إنّ هاهنا لعلماً جمّاً «): אلسالم علیه(؟ کما یرشد إلیه قوله )אلسالم علیه(طالب   بن أبیی  علة وفي تبلیغ والی

 אلدین للدنیا ة بلی أصبت لقناً غیر مأمون علیه مستعمالً آل! ؟»ة ـ لو أصبت له حمل وإشار بیده إلی صدره ـ
 له في أحنائه ینقدح ة אلحقّ ال بصیرة  علی عباده وبحججه علی אوُلیائه أو متقلّدאً لحملومستظهرאً بنعم אهللا

 أو مغرماً بالجمع ة سلس אلقیاد للشّهوة أال ال ذא وال ذאכ أو منهوماً باللذّة אلشكّ في قلبه ألوّل عارض من شبه
 کذلك یموت אلعلم بموت ة مام אلسائمء شبهاً بهما אألنعی ء أقرب شی  אلدِّین في شةوאلدّخار لیسا من رعا

 عنه، وکذلك کتمها جمیع ة  بکتمان אلحکمی إذא تأمّلت بمضمون هذא אلکالم علمت أکثر אلناس حر٥٤٨.حامله
 دین אهللا أمر ة  علی אلکتمان وאلتقیّة کما یظهر لمن تفکّر في آثارهم ثمّ بناء אلتقیّ) אلسالم علیهم( وאألنبیاء ة אألئم

 .بها عباده
 .صدور אألبرאر، قبور אألسرאر: ال بعض אألکبار ونِعم ما قالوق

                                                           
  אلعلماء تعلیم אلجهّال فکیف منعوא منه؟ة ألیس وظیف: فإن قیل. 546
 .» أفوאه אلخنازیري ال تطرحوא אلدرّ ف«: صغیر وکنوز אلحقائق للمناوي هکذא אلجامع אلي אلنجّار من حدیث أنس کما ف روאه אبن. 547
 .۱۴۷ אلحکم وאلموאعظ، تحت رقم ، אلنهج .548
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 ة אلدنیویة إلدرאכ אلسعادة אلمستعدّون إلدرאکها، وאلجاعلون لها وسیل: وهم אلطالبون لها) وال تمنعوها أهلها(
عقول  فتظلموهم؛ ألنّ تعلیمها من حقوقهم ومن منع أحدאً حقّه فقد ظلمه، وینبغي أن یعلم أنّ אل٥٤٩ةوאالُخروی
 تفاوتاً فاحشاً وאستعدאد אلعلوم وقبولها فبعضها ال یکون له نور وאستعدאد للعلوم أصالً، وبعضها له אستعدאد ة متفاوت

ه  وبعضها٥٥٠لبعض אلعلوم دون بعض، وبعضها له אستعدאد إلی حدّ ال إلی ما فوقه من אللطائفوאلدقائق، ل  
د عدא ست  حال אلعقول وتفاوت ی  وאلمعلّم אلحکیم ینبغي أن یرאع وאلغموضة  لجمیع אلعلوم وما فیه من אلدقّא

مرאتبها ویمنع אلعلم من یستحقّ אلمنع ویعلّمه من یستحقّ אلتعلیم ویضع کلّ عقل في موضعه وال یتجاوز عنه 
من ، فإنّ من حمل أربعین منّاً علی بعیر ال یقدر إلّا علی حمل عشرین منّاً قد أهلکه وة لئلّا یورده في مورد אلهلک

ما من أحد یحدّث «): وآله علیه אهللا صلّی( یدلّ علی ما ذکرنا قوله ة אلفرس فقد ضیّعی  فة بدّل אلشعیر بالحنط
نحن معاشر אألنبیاء نکلّم אلناس علی قدر «:  وقوله٥٥١ علی بعضهم،ةقوماً بحدیث ال تبلغه إلّا کان فتن

 ٥٥٢.»عقولهم
 

                                                           
 ة ء ال یفهمه أمثالهم فهو أباطیل وأوهام ملفّقي  کلّ زمان אُناس ناقصوא אإلدرאכ یزعمون أنّ کلّ شي  زماننا بل في  ف.549

 ة  אألئمّة  منال אلحوאس وأنّ عالم אلملکوت وهم ووالیي ما یفهمه جمیع אلناس ممّا ینحصر ف ي  هة ، وאلحقیقة وخیاالت مزخرف
 אُمورאً ال یدرکها ة  אلحقیقي  ردّهم وأنّ في  وאلحدیث صریح فة غلوّ وتهذیب אلنفس حتی یصل إلی مقام אلقرب مزلّ) אلسالم علیهم(

 ).ش. (أکثر אلناس وال یجوز منع אألقلّ אألکثر
 ة یرکِّبون ألفاظاً شبیهة  عجیبة بأنّهم ال یفهمونه وللدجّالین منهم حیلرאهم ینکرون אلمعارف وال یستدلّون علی إنکارهم إلّا ت. 550

 وأمثاله کشرح ي  لعبارאت אلحکماء من غیر أن یکون لها معنی وأنت إذא فتّشت کتب אلسیّد אلرشتةبألفاظ אلعرفاء وکلمات مشابه
هذه ممّا ال یفهمه أحد تمثّلوא بکلمات :  لم تجد فیها سوی ألفاظ کما ذکرنا، وإن قیل لهمة אلتتنجیةאلخطب وي حدیث عمرאن אلصاب

 ال ة صحیحة   فصیح یتکلّم بعربیي  علی بعض ومثلهم کعربي أنّ کالمکم ال معنی له وکالمهم له معنی خف: وאلجوאب. אلعرفاء
 ).ش. ( بکلمات אلعرب ال یفهمها אلعرب وال אلعجمةاً شبیهیفهمها אلعجم ومثلکم کرجل مستهزیء یلفّق ألفاظ

 . لفظهي ، بأذنی אختالف ف۹ ، صةصحیح ة أخرجه مسلم في مقدّم. 551
 .אلحدیث» ... إنّا معاشر אألنبیاء«:  کتاب אلعقل، وفیهي  في روאه אلکلین. 552
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 مجلسیباقر  عالمه محمدنویسی  شرح

ای گوناگون علوم ه محدّث عصر صفوی אست که خدمات شایانی رא در حوزه عالمه مجلسی، بزرگ
 .אست کرده אسالمی به جامعۀ علمی אرאئه

 .نویسی אحادیث אست های אین دאنشمند شهیر، گسترش شرح ترین تالش یکی אز مهم
بهائی،  دאنشمندאنی همچون شیخ. گردد می ، به عصر صفویه بازنویسی بر אحادیث ترین پیشینۀ شرح تابناک
אز ...  صالح مازندرאنی و حسن فیض کاشانی، مال مجلسی، مالباقر  تقی مجلسی، عالمه محمد عالمه محمد
 .ها در אین عرصه هستند ترین چهره جمله پرفروغ

آثار . باقر مجلسی بیش אز دیگرאن אست های عالمه محمد אلحدیث در میان אین دאنشورאن تعدאد شرح
 :אند אز نگاری عبارت  در زمینۀ شرحאیشان
 به אبوذر؛) وآله علیه אهللا صلّی(بر خدא ؛ شرح وصایای پیامאلحیات عین. ۱
 ؛אلدین אلدین و فروع صولأ يאألربعون حدیثاً ف. ۲
 ؛کافی؛ شرح אحادیث کتاب شریف אلرسول خبار آلأ شرح يفאلعقول  مرآة. ۳
 ؛ אألخبار فهم تهذیبیفאألخیار  مالذ. ۴
 . )אلسالم علیهم(אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار אألنوאر  بحار. ۵

 אألنوאر شناسی بحار سبک

دنبال  تر به مؤلف אین کتاب بیش. אز مشهورترین کتب روאیی شیعه אستאألنوאر  بحارکتاب شریف 
دلیل   אو به٥٥٣.»وشأننا في هذא אلکتاب نقل אألخبار«: نویسد گردآوری و گزאرش אحادیث אست؛ چنانچه خود می

کند تا אز هدف  می های طوالنی خوددאری و بسطهمین رسالت بزرگ، אز پردאختن به مباحث عقلی با شرح 
 ٥٥٤.»فإنّا محترزون في کتابنا هذא عن زیادة אإلکثار في غیر نقل אألخبار ...«: نشود אصلی دور

אست که  رو بایسته אین نماید و אز ها بسیار دشوאر می אی אز روאیات آن تردید فهم پاره با אین همه بی
عالمه مجلسی نیز خود אین مهم رא . شرح آن بپردאزد گونه روאیات به  אیننمودن فهم نویسنده در رאستای آسان

 :کرده אست، ولی تنها وعدۀ شرح مختصر روאیات دشوאر رא به خوאننده دאده אست بینی و به אین نکته אشاره پیش
 ٥٥٥.» ما یحتاج من אألخبار إلی אلکشف ببیان شاف علی غایة אإلیجازوأوضحت«
 

                                                           
 .۳۴۷ ، ص۲۷ ، جאألنوאر بحار .553
 .۳۱۳ ، ص۳۵ همان، ج. 554
 .۴ ، ص۱  همان، ج.555
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 אألنوאر  شرح روאیات بحارشیوۀ عالمه مجلسی در

شود که אز عبارאتی  می بهره برده אست، אما گاه دیده» بیانٌ«تر אز عنوאن  عالمه برאی تبیین روאیت، بیش
، »تفصیل«، »تحقیق«، »شرح«، »تفسیر«، »تبیان«، »تبیین«، »تنویر«، »إیضاح«، »توضیح«همچون 

 .برد نیز بهره می...  و» تتمیم«، »تنقیح«، »تذییل«

  رویکردهای کلی

 אختصارنویسی ) אلف

شرح روאیات دشوאر  به» در غایت אیجاز«אست که  دאده چنانچه پیش אز אین گذشت، مؤلف خود وعده
هرچند عبارאتی رא ذیل برخی روאیات . אست مانده אو تا پایان کتاب به אین وعدۀ خود پایدאر و وفادאر. بپردאزد
برאی پرهیز אز   بسیاری در شرح حدیث آشنا אست، אما ناگزیر،دهد  با مطالب  אست که نشان می آورده
ندאد تا به آرزوی   אفسوس که אجل אو رא مهلت٥٥٦.کرده אست ها خوددאری شدن کتاب، אز بیان آن طوالنی
 ٥٥٧.یابد אش، که همان نگارش شرح کامل بر مجموعۀ روאیات بود، دست دیرینه

 دفاع אز حدیث ) ب

אو پیوسته در پی آن אست تا روאیات رא توجیه .  مدאفعان بزرگ روאیات دאنستتوאن אز عالمه مجلسی رא می
روאیی خود رא بیان و   אین אمر پس אز آن אست که پیش אز تألیف کتاب، در فصلِ دوم مقدمه، منابع. صحیح کند

 .אست کرده ها אشاره ها و میزאن אعتماد خود به آن کتاب به وثاقت مؤلفان آن
אو . کند می قطعی باشد، پرهیز زدۀ حدیث با رأیی که مبتنی بر آرאی غیر ز نفی شتابنویسنده هموאره א

های مختلف یک کتاب یا منابع دیگر  برאی توجیه روאیات و ترسیم تصویری پذیرفتنی אز آن، گاهی به نسخه
 ٥٥٨.کند می نیز توجه

 ٥٥٩.دאند نمی برخی אوقات نیز אحتمال تصحیف در روאیات رא بیجا

 نگاری شرحرאهکارهای 

אین رאهکارها رא .  حاوی نکاتی אست که خود بیانگر چگونگی شرح روאیت אستאألنوאر بحارهای  شرح
 :گونه برشمرد توאن אین می

                                                           
 . ...  و۲۳۹ ، ص۱۵ ؛ همان، ج۸۹ ، ص۱۴ ؛ همان، ج۲۰۱ ، ص۵ ؛ همان، ج۱۲۹ و ۱۰۴ ، ص۱ همان، ج. ک. ر.556
وفي بالي إنّ أمهلتني אألجل وساعدنی فضله عزّ وجلّ أن أکتب علیه شرحاً کامالً علی کثیر من «: نویسد عالمه می. 557

 .۵ ، ص۱ ؛ همان، ج»الم ألولی אأللبابאلمقاصد אلتی لم توجد في مصنفات אألصحاب وأشبع فیها אلک
 . ...  و۱۹۶ ، ص۳ ؛ همان، ج۲۴۴ و ۱۷۰، ۱۲۲، ۸۹، ۶۰ ، ص۲ ؛ همان، ج۲۲۲ ، ص۱ همان، ج. ک. ر.558
אعلم أنّ هذא אلخبر من אلمتشبهات وغوאمض «: نویسد  میאلتوحیدبارۀ عرش و کرسی אز کتاب   برאی نمونه ذیل حدیثی در.559

؛ همان، »... ع من אلرّوאة وאلنساخ لعدم فهمهم معناه، تصحیفات وتحریفات أیضا فلذא אجملت אلکالم فیهאلمخبیات وאلظاهر أنه وق
 .۳۱ ، ص۵۵ ج
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 گیری אز آیات قرآن  بهره) אلف

אست که تبیین مفردאت  برده نویسنده، در موאرد گوناگونی برאی حلّ مشکالت روאیات، אز قرآن سود
برאی نمونه وی در شرح . אز جملۀ אین موאرد אست) אلسالم علیهم(یات مورد אستشهادِ אمامان روאیات و تشریح آ
وאلدعاء وضده «یا در توضیح روאیت . אز آیات قرآن بهره برده אست» جنود و عقل«های حدیث  بعضی אز بخش

إن אلذین ﴿: ارא فقالوقدسی אهللا تعالی ترک אلدعاء אستکب. وאالستنکاف אالستکبار«: نویسد  می٥٦٠،»אالستکاف
 ٥٦٢ .٥٦١»﴾یتکبرون عن عبادتی

אست؛ برאی نمونه در تبیین معنای  برده عالمه برאی فهم مفردאت روאیات نیز אز شوאهد قرآنی بهره
 : نویسد می» من حفظ علی أمتي أربعین حدیثاً«، در روאیت »علیٰ«

کبروא אهللا علی ما لت﴿و: אلظاهر أن علی بمعنی אلالم أی حفظ ألجلهم کما قالوه في قوله
إذא ﴿: ؛ أی ألجل هدאیته إیاکم أن یکون بمعنی مِن کما قیل في قوله تعالی﴾هدאکم

 ٥٦٣.﴾אکتالوא علی אلناس یستوفون

 گیری אز אحادیث بهره) ب

عالمه . کنند می ها אستفاده بسیاری אز دאنشمندאن شیعی אز אحادیث دیگر نیز برאی فهم אحادیث و یا نقد آن
إن אهللا «برאی نمونه אو در تبیین روאیت . אست برده موضوع بسیاری بهره  אز אیشان، אز אحادیث همنیز، با پیروی

 به روאیتی دیگر ٥٦٤»، فأدبر"أدبر: "، فأقبل ثم قال له"أقبل: "تبارک وتعالی لما خلق אلعقل، قال
 565.کند می אستناد

کند تا نادرستی  می فی رא بیان אحادیث مختل٥٦٦﴾إنما أنت منذر ولکل قوم هاد﴿و همچنین در ذیل آیۀ 
 ٥٦٧.کند ، تبیین»أصحابی کالنجوم؛ بأیّهم אقتدیتم אهتدیتم«: گوید سنّت رא که می روאیتِ ساختگی אهل

 های شارحان دیگر گیری אز دیدگاه بهره) ج

ها  عالمه مجلسی אز توضیحات شارحان شیعه و سنی نیز در شرح אحادیث و حلّ مشکالت آن
 .אست برده بهره

 ٥٧١رضی،  سید٥٧٠مرتضی،  سید٥٦٩ صدوق،٥٦٨کلینی، های دאنشمندאنی همچون شیخ گاهدید
                                                           

 .۱۱۱ ، ص۱  همان، ج.560
 .۶۰/ مؤمن. 561
؛ ۱۹۶ و ۲۷ ، ص۳ ؛ همان، ج۱۹۱ و ۱۵۷ ، ص۱ همان، ج: ک.تر، ر های بیش ؛ برאی نمونه۱۱۵ ، ص۱ ، جאألنوאر بحار. 562

 .۳۱۵ و ۸۱ ص، ۴ همان، ج
 .۱۵۷ ، ص۲ همان، ج. 563
 . ۹۶ـ ۹۸ ، ص۱ همان، ج. 564
 .۱۰۱ ، ص۱همان، ج . 565
 .۷/ رعد. 566
 .۴۰۷ ، ص۳۵ ، جאألنوאر بحار .567
 .۳۴۷ و ۱۶۲ ، ص۵۷  همان، ج.568
 .۸۳ ، ص۴  همان، ج.569
 .۱۸۱ ، ص۵ ؛ همان، ج۲۸۱ ، ص۳ همان، ج. 570
 .۲۵۷ ، ص۷۰ همان، ج. 571
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های شارحان سنی، همانند   و همچنین دیدگاه٥٧٤تقی مجلسی  عالمه محمد٥٧٣میثم بحرאنی،  אبن٥٧٢رאوندی،
به وفور در אین شرح ...   و٥٨٠אلحدید أبی  אبن٥٧٩אثیر،  אبن٥٧٨ بغوی،٥٧٧ نووی،٥٧٦ کرمانی،٥٧٥حجر عسقالنی، אبن

 . رفته شده אستبه کار گ
های نگارشی عالمه مجلسی   و روشאألنوאر بحارهایی پیرאمون  کنون در مجامع علمی تالش تا
های دقیق  ها و کاوش عالمه همچنان نیازمند بررسی» אلحدیثی مبانی فقه«אست، با אین همه،  پذیرفته صورت

 .علمی אست
و אلعقول  مرآة، אألنوאر بحارهای   کتابهای بررسی روאیاتِ مشکل، אختالفی و غامض در همچنین شیوه

 ٥٨١.مطالعه و دقت אست موضوعی در خورאألخیار  مالذ
אو با بیان . کنیم می های عالمه رא در رویارویی با אحادیث مشکل گزאرش در پایان אین بخش یکی אز شیوه

 .کند کند تا مفهوم حدیث رא توجیه می تالش» אحتماالت گوناگون«

 نمونه

رو  אین אز. کند عالمه مجلسی هموאره در پی آن بود تا مشکالت موجود در אحادیث رא برطرفدאنیم که  می
با دقت در سخنان . توאن موردی رא یافت که אیشان حدیثی رא جعلی و یا مردود به شمار آورد ندرت می به

دیدبرאنگیز رא، با تأویالت ظاهر تر توאن یافت که אیشان برخی אز אحادیث، به  موאردی رא میאألنوאر بحارعالمه در 
مربوط אست، ) אلسالم علیه(در جلد پنجاه، که به تاریخ אمام جوאد . אست  کرده و אحتماالت گوناگون توجیه

متن . نماید می کرده אست که باور آن دشوאر گزאرش» )אلسالم علیه(فضائله ومکارم أخالقه «حدیثی رא در باب 
 :אین حدیث به אین شرح אست

قوم من أهل ) אلسالم علیه(جعفر  אستأذن علی أبی: ن إبرאهیم، عن أبیه قالوعن علی ب
، فأجاب وله ةאلنّوאحي، فأذن لهم، فدخلوא فسألوه في مجلس وאحد عن ثالثین ألف مسأل

 ٥٨٢.عشر سنین
 مختلف אز אمام  کند که گروهی אز مردم مناطق می علی بن אبرאهیم אز پدرش گزאرش

آنان به خدمت אمام . دאد آن حضرت نیز به אیشان אجازه. دجوאد אجازۀ مالقات خوאستن
رسیدند و در یک جلسه سی هزאر سؤאل אز אمام پرسیدند و אمام جوאد، در حالی که تنها ده 

                                                           
 .۵۰۲ ، ص۳۳  همان، ج.572
 .۱۰۱ و ۵۱ ، ص۲ ان، ج هم.573
 . ...  و۱۱ ، ص۵۵ ؛ همان، ج۱۷۰ ، ص۴ همان، ج. 574
 . ...  و۱۷۵ ، ص۵۸ ؛ همان، ج۲۶۹ و ۱۹۹ ، ص۳۷  همان، ج.575
 . ...  و۳۰۴ ، ص۹ ؛ همان، ج۱۷۳ ، ص۸  همان، ج.576
 . ...  و۶۱، ۲۹۵ ، ص۵  همان، ج.577
 . ...  و۱۳۷ ، ص۲۲ ؛ همان، ج۱۶۱ ، ص۱۶ همان، ج. 578
 . ...  و۱۴۵ ، ص۱۸ ؛ همان، ج۳۰۵ ، ص۶ ج همان، .579
 . ...  و۵۱ ، ص۱۴ ؛ همان، ج۴۴ ، ص۲ همان، ج. 580
شناسی عالمۀ مجلسی در نقل و شرح  نامه سطح سه حوزۀ علمیۀ قم، با عنوאن روش در نگارش مطالب پیشین אز پایان .581

 .حدیث אثر حجة אالسالم وאلمسلمین آقای אحسان سرخئی אستفاده شده אست
 .۹۳ ، ص۵۰ مان، ج ه.582



   

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir 

٢٠٢

 .دאدند های آنان پاسخ تر ندאشت، به تمام پرسش سال بیش
ا در صحت و سقم آن کنید؟ آی شما، که دאنشجوی علوم حدیث هستید، در برخورد با אین حدیث چه می

 توאن אین کالم رא پذیرفت؟ چگونه در یک  نباشد، آیا می کنید؟ بر فرض که در صدور روאیت تردیدی تردید می
 دهد؟ می ها پاسخ شود و אمام به همۀ آن می جلسه پرسش و پاسخ، سی هزאر پرسش مطرح
 :کند می ارא تبیینو محلّ نزאع رא آشک زیبایی مطرح عالمه مجلسی نخست مشکل روאیت رא به

 )۱(متن 

ةٍ بیتاً سأل مَلِّن کُ عَوאبُ وאلجَؤאلُ אلسُّانَو کَ لَهُنَّأَذא بٍ هَلُشکٍیُ«: ولُقُ أَةٍعَن َثالثَیْنَ أَلف مَسأَل: قُولُهُ: بَیانٌ
ذَאلِكَ فِي مَجلِسٍ وَאحِدٍ، وَلُو فَکَیفَ یُمکِنُ . ـ لَکَانَ أکَثَرُ مِن ثَالثٍ خَتِماتٍ لِلقُرآن أعَني خَمسِینَ حَرفَاً وאحِدאً ـ
 .»کَانَ فِي אألکثرِ بِال وَنَعَم، أو بِاإلعجازِ فِي أسرعِ زَمانٍ، فَفِی אلسؤאلِ ال یُمکِنُ ذَאلكَ) אلسالم علیه(جَوאبُه : قِیلَ

 ترجمه و شرح

 :دنویس دאند و می می» ة؛ سی هزאر سؤאلعن ثالثین ألف مسأل«عالمه אشکال حدیث رא در عبارت 
سؤאل و جوאب در هر ] تعدאد حروف[آورد که אگر  می وجود گویم אین عبارت، אین אشکال رא به می من 
אست در  پس چگونه ممکن. شود یعنی پنجاه حرف، باشد، بیش אز سه ختم قرآن می אندאزۀ یک بیت، مسئله به

 شود؟ אنجام] سه ختم قرآن[یک جلسه 
گیری אز  بوده אست، یا אمام، با بهره» آری«و » نه«ها تنها  ر پاسخت شود که جوאب אمام در بیش و אگر گفته

های אمام  אند، אین مطلب، بر فرض پذیرش، تنها در ناحیۀ پاسخ فرموده تری پاسخ معجزه، در زمان کم
که پرسش אز جانب  توאن قائل به معجزه یا تصرّف در زمان شد؛ چرא אست و در سؤאالت مردم نمی ممکن
توאن אین حدیث رא  پس چگونه می. نیست ها ممکن هایی در پرسش אین، چنین فرض بر بنا. אست  کننده پرسش

 پذیرفت؟ 
 .אست کرده عالمه مجلسی هفت رאه رא برאی توجیه אین روאیت بیان

 )۲(متن 

 :ویمکن אلجوאب بوجوده
 . مستبعد جدאً،كل ذلثة، فإنّ عدّ مة وאالجوبلئة אألسأن אلکالم محمول علی אلمبالغه في کثر: אألول
عن وאحد، فقد أجاب ) אلسالم علیه(ة، فلما أجاب ة متفّقیمکن أن یکون في خوאطر אلقوم אسئلة کثیر: אلثانی
 .عن אلجمیع
ة، وهذא وجه ة علی אالحکام אلکثیرة אلمشتملة ما یستنبط من کلماته אلموجزة إلی کثرأن یکون إشار: אلثالث

 .قریب
 .ة و إن کان في أیام متعدِّد؛ة أو مکان وאحد کمنیٰة אلنوعیة אلمجلس، אلوאحدأن یکون אلمرאء بوحد: אلرאبع

 . لکنّه ظاهرאً من قبیل אلخرאفات؛ةأن یکون مبیّناً علی بسط אلزّمان אلذی تقول به אلصوفیّ: אلخامس
لم من یجیبهم بما یع أو کان ة کالم אلقوم אیضاًأثّّر في سرع) אلسالم علیه(أن یکونَ אعجازه : אلسادس

 .ضمائرهم قبل سؤאلهم
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 ٥٨٣.ةإن אلمرאء אلسؤאل بعرض אلمکتوبات وאلمطومارאت فوقع אلجوאب بخرق אلعاد: ما قیل: אلسابع

 ترجمه و شرح

 :אند אز کند، عبارت هفت وجهی که عالمه برאی حلّ مشکل روאیت بیان می
که شمردن אین تعدאد   چه אینها אست؛ ها و پاسخ دאدن شمار سؤאل عدد سی هزאر برאی مبالغه در نشان. ۱

 אست؛ مسئله نیز بعید
دאشته باشد و هنگامی که אمام به یک  های زیادی وجود دאرد که در ذهن آن گروه، پرسش אمکان. ۲

 .گفتند می های موجود در אذهان رא پاسخ دאدند، مثل אین بوده אست که بسیاری אز پرسش می پرسش پاسخ
توאن برאی بسیاری  ی مطالبی אشاره دאرد که אز אحادیث אندک אیشان، میبسا، אین روאیت به گستردگ چه. ۳

 .تر אست אز אحکام אستنباط کرد و אین وجه به وאقع نزدیک
گشا، در حلّ بسیاری אز معضالت و  سان کلیدی رאه که، برخی אز سخنان معصومان، به توضیح آن[
א אز یک حدیث کوتاه، در باب אستصحاب، که مثالً صدها پرسش فقهی ر. آید های فقهی به کار می بست بن
نیست که منظور گزאرشگر جلسۀ حدیثی  بعید. אستنباط کرد توאن ، می»ال تنقض אلیقین بالشک«: فرماید می

 .]אی باشد אمام جوאد نیز، אشاره به همین نوع אحادیث کلیدی و قاعده
که منظور אز آن   باشد و یا אیندر אین روאیت، نوع مجلس» مجلس وאحد«بسا منظور אز عبارت  چه. ۴

 .روزهای متعددی باشد] در אیام حج، و در[مکان وאحدی، مانند مِنی ] برپایی جلساتی در[
شود و منظور אز آن یک حقیقت خارجی אست و گاه همان وאژه  אی به کار گرفته می  که گاه وאژه توضیح آن[

 .شود می برאی یک حقیقت نوعی به کار گرفته
رود و منظور אز آن یک جلسۀ ویژه אست که در ساعت و مکانی خاص  می کار بار به  مجلس یکمثالً وאژۀ
אی אست که  جلسات پیوسته رود، ولی مقصودْ سلسله می کار אست و گاهی همان وאژه به شده بار برپا برאی یک

: گوییم مثال وقتی میرود؛ برאی  می کار אین قاعده در گفتار روزمره نیز به. شود می پا در ساعاتی خاص بر
در جلسۀ : ، אما אگر بگوییم»אست جا قضیۀ خارجی مقصود در אین«دیروز در جلسۀ درسِ فقه چنین آموختم، 

برאی نوع جلسات فقه » جلسۀ درس«جا  کند، در אین می درس فقه، אستاد، مجموعۀ قوאعد فقهی رא تدریس
 .ها ساعت جلسۀ درس رא شامل شود بسا ده אست که چه
توאند منظور אز آن  در אین صورت می. אست که منظور אز مجلس وאحد، אسم مکان باشد ال دیگر آنאحتم
אست؛ مانند جلسات پرسش و پاسخ در  شده طور منظم، برپا جلساتی باشد که در مکان وאحدی، به سلسله

 .]سرزمین مِنی در אیام تشریق
هستند؛ به אین معنا که ] یک جلسه[ی زمان אحتمال دیگر همان گفتار صوفیه אست که طرفدאر گستردگ. ۵

ناشدنی  شده و بیش אز حدّ معمول به درאزאیی وصف ، زمان جلسه طوالنی)אلسالم علیه(با تصرّف تکوینی אمام 
אز دیدگاه عالمه مجلسی אین . אند شدن زمان شده אی که حضار نیز متوجه طوالنی گونه شده אست؛ به تبدیل

 .אست فتهنگرش אز خرאفات سرچشمه گر
یافته אست و یا  ، پرسیدن مردم نیز سرعت)علیه אلسالم(אست که با معجرۀ אمام  אحتمال دیگر آن. ۶
 .אست دאده کنند، پاسخ که سؤאل هایی که در ضمیر אفرאد بوده אست، پیش אز آن که אمام به پرسش אین
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تعدאدشان [یی بوده אست که ها و طومارها ها، عرضۀ نامه אحتمال هفتم אین אست که منظور אز پرسش. ۷
 .אند فرموده دאده و אمضا אلعاده، پاسخ صورت خارق ها رא، به אمام تمام آن] سی هزאر بوده אست، אما

که אین شیوه پیش אز אین نیز   אحتمال هفتم برگرفته אز برخی אز روאیات אست؛ چه אین:توضیح[
رهسپار مدینه ) אلسالم علیه(قات אمام صادق אست؛ برאی مثال چند نفر אز نیشابور برאی مال بوده مرسوم
ها  אست که אو ده های شناخت אمام آن گویند که یکی אز رאه شیعیان خرאسانی به وکیالن خود می. شوند می

گوید و آنان نیز در مدینه  می که باز کند پاسخ های گوناگون אست، بدون آن طومار رא که حاوی پرسش
 .]کنند رא برאی خود אثبات می) אلسالم علیه( صادق وسیلۀ همین شیوه אمامت אمام به

آن بزرگوאر برאی پاسدאری אز میرאث . אست بندی عالمه مجلسی به دفاع אز حدیث بسیار ستودنی پای
کند که آنچه  می ساخت، بیان توאن در دفاع אز یک حدیث مطرح אرزشمند شیعه، تمام אحتماالتی رא که می

 .شد حدیث یادشده אرאئه ت عالمه بود که در حلّ مشکلאی אز بیانا گذشت تنها نمونه

 אلعقول  شناسی مرآة سبک

אین . باقر مجلسی אست  אثری جاودאنه אز دאنشمند فرزאنه عالمه محمدאلرسول אلعقول في شرح أخبار مرآة
حادیث کرده אست تا تمام א نویسنده در אین אثر ماندگار تالش.  אستکافیکتاب شرحی بر אحادیث کتاب شریف 

 .ها رא شرح دهد  رא אز نظر سندی بررسی کند و متون آنکافی  کتاب
 : אست ساخته نگاری خود رא بر אین محورها אستوאر  شیوۀ شرح٥٨٤ کتاب، عالمه در مقدمۀ

 بررسی سندی؛ ) אلف
 های دشوאر و شناسایی مطالب پنهان؛  حل و تبیین وאژه) ب
 .های بزرگان گزאرش دیدگاه) ج

در אین . אست چاپ رسیده  جلد به۲۸ در ، אز عالمه عسکری،همرאه دو جلد مقدمه عقولאل مرآةکتاب 
 ٥٨٥.شویم می آشنا» אإلیمان وאلکفر«אز کتاب » אلخلق حُسن«نگاری عالمه در باب  بخش با شیوۀ شرح

 بررسی سندی

یوه אین ش. אست کرده صورت مختصر بیان های هجده حدیث אین باب رא به عالمه مجلسی وضعیت سند
 : کنیم می אکنون شیوۀ گزאرش وی رא در هفت حدیث نخست بیان. شود می سر کتاب دیده تا در سر

  صحیح؛:אلحدیث אالول
  ضعیف علی אلمشهور؛:אلحدیث אلثانی
  صحیح؛:אلحدیث אلثالث
  کالسابق؛:אلحدیث אلرאبع

  کالسابق أیضاً؛:אلحدیث אلخامس
  ضعیف علی אلمشهور؛:אلحدیث אلسادس

 . حسن کالصحیح : אلسابعאلحدیث
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نکرده و تنها با بیان یک یا دو وאژه، وضعیت  دلیل ضعف یا صحت אشاره شد، نویسنده به چنانچه مالحظه
کرده אست؛  אلبته در موאردی بسیار אندک، عالمه دلیل ضعف یا صحت رא نیز بیان. نموده אست هر سند رא تبیین

) אلسالم علیه(ه حسن بن حسین، آن رא אز אمام صادق ، ک»حسن אلبشر«برאی مثال ذیل حدیث אول باب 
 : نویسد אست، می کرده گزאرش

ضعیف علی אلمشهور؛ ألنَّ אلحسن بن אلحسین، وإن کان مشترکاً، لکن : אلحدیث אالوّل
 ٥٨٦.ةمنهم ثق) אلسالم علیه(אلرאوی عن אلصادق 

 بررسی متنی 

 یا موאردی که אحتماالت گوناگون در آن عالمه در بررسی متنی روאیات تنها به نقاط مشکل روאیت
 .باشد دאشته אلعقول مرآةאین، خوאننده نباید אنتظار شرح کامل هر حدیث رא אز  بر بنا. کرده אست رود، אشاره می

 های کلیدی تبیین وאژه. ۱

طور  عالمه ذیل روאیت نخست אین باب، به. אست» حُسن אلخلق«کلیدوאژۀ אصلی در باب » خُلق«وאژۀ 
 : دهد می אو نخست ضبط صحیح و تعریف درست آن رא אرאئه. کاود ل، אین وאژه رא باز میکام

ة ة کانت أم قبیحة فی אلنّفس حسنوאلخلق بالضمّ یطلق علی אلملکات وאلصّفات אلرאسخ
ة ة אألعمال، ویطلق حسن אلخلق غالباً علی ما یوجب حسن אلمعاشر مقابليوهی ف
 . ة אلناس بالجمیلومخالط

کند و پس אز آن به تعریف فردی  می صورت کامل گزאرش אثیر رא به ه بیانات رאغب אصفهانی و אبنگا آن
 : کند می نامعلوم نیز אشاره

ة ة אلشهویحسن אلخلق إنّما یحصل من אالعتدאل بین אإلفرאط وאلتفریط فی אلقو: وقیل
لصّدق وאللطف ة وאאلناس بالجمیل وאلتودد وאلصلة ة، ویعرف ذلك بمخالطة אلغضبیوאلقو
ة وאلرفق وאلحلم وאلصبر وאالحتمال ة وאلمساوאة وאلمرאعاة وאلعشرة وحسن אلصحبوאلمبرّ

 .لهم، وאإلشفاق علیهم
ة یتوقّف حصولها ة نفسانیّهی حالة وبالجمل«: کند می رא چنین אرאئه» خلق«و سپس خود تعریف نهایی 

 .»علی אشتباכ אألخالق אلنّفسانیه بعضها ببعض
من عالمات «در روאیت » فقه«های مفیدی که عالمه به آن پردאخته אست، بررسی وאژۀ  حثیکی אز ب

بهائی  توאند تفاوت نظر אو رא با شیخ بررسی אین بحث אز آن نظر אهمیت دאرد که می. אست» אلفقه אلعلم وאلصمت
 :نویسد می شارح. آمده אست» باب אلصمت وحفظ אللسان«אین حدیث در آغاز .  نشان دهد

ته، أو وكأن אلمرאى بالفقه אلعلم אلمقرون بالعمل فال ینافي كون مطلق אلعلم من عالما
אلفقه هو אلتوصل إلی علم غائب «: ، قال אلرאغبي אألمورאلمرאد بالفقه אلتفکر وאلتدبر ف

فما لهؤالء אلقوم ال یکادون یفقهون ﴿: بعلم شاهد فهو أخص من אلعلم، قال تعالی
وאلفقه، אلعلم بأحكام , لك من אآلیات إلی غیر ذ٥٨٨ ﴾ال یفقهونبأنهم قوم ﴿ ٥٨٧﴾حدیثاً
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 ٥٨٩.»یאنته, אلشریعة
 :کند عالمه در אین بخش سه معنا رא برאی فقه نقل می

 علم همرאه عمل؛. ۱
 تفکر و تدبر در کارها؛. ۲
 .علم به אحکام شریعت. ۳
 :کند می گاه دیدگاه نهایی خود رא چنین بیان آن

من عالمات אلفقیه אلعلم وאلصمت، ویظهر من ) אلسالم علیه(خر عنه قد مرّ بسند آ: وأقول
ظهر آثاره علی ي یذبعض אألخبار أنّ אلفقه هو אلعلم אلرّبانی אلمستقرّ في אلقلب אل

 ٥٩٠.אلجوאرح

 شناسان  אستفاده אز אقوאل لغت. ۲

אلبته گاهی در نقل . ت بهره برده אسمصباح و ةאلنهای رאغب، مفردאتهای  عالمه در ترجمۀ وאژگان אز کتاب
ها، به خود אشاره نکرده אست؛ برאی مثال گفتیم که در آغاز باب، برאی تبیین وאژۀ خلق אز  مطالب אز אین کتاب

 .  بهره برده אستمفردאت و ةאلنهای
 : پردאزیم אکنون به شرح عالمه ذیل حدیث هفتم אین باب می

אهللا بن   حسین אألحمسی وعبدعمیر، عن أبی علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن אبن. ۷
ة کما إنّ אلخلق אلحسن یمیث אلخطیئ«: قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد سنان، عن أبی

 . »تمیث אلشمس אلجلید
 : کند می گونه ترجمه رא אین» אلجلید«و » یمیث«عالمه دو وאژۀ 

 إذא فانماث. »قال«و» باع«ة، مثث אلشیء أمیثه وأموثه من بابی وאلمیث وאلموث אالذאب
ذیب אلخطایا کما یذیب یفیه حسن אلخلق «: ةوفی אلنهای. دفعته وخلطته بالماء وأذبته

אلشمس אلجلید، אلجلید هو אلماء אلجامد من אلبرد، وفی אلمغرب אلجلید ما یسقط علی 
 ٥٩١.»رض من אلندی فیجمدאأل

 شرح אجمالی. ۳

 אو در شرح مختصر خود، با بررسی .دهد می صورت אجمالی یک حدیث رא شرح  گاه بهאلعقول مرآةصاحب 
 .سازد می وאژگان و یا אستناد به אحادیث مشابه، خوאننده رא אز معنای حدیث آگاه

 : אست حدیث یازدهم אین باب چنین
ة یمنحها إنّ אلخلق منیح«: قال) אلسالم علیه(אهللا  عبد عن إسحاق بن عمار، عن أبی

 .»ةة ومنه نیّوجلّ خلقه، فمنه سجیّ אهللا عزّ
 هو مجبول ال یستطیع غیره وصاحب ؛ةصاحب אلسجیّ«: فقال» فأیّتهما أفضل؟«: فقلت
 .»ة تصبّرאً فهو أفضلهماة یصبر علی אلطاعאلنیّ

                                                           
 .۲۱۰ ، ص۸، ج مرآة אلعقول. 589
 .۲۱۱ همان، ص .590
 .۱۶۹ همان، ص .591



   دهمنزاپجلسه / ثیيقرائت و درک متون حد

M-hadithi 87-88 V.01 http://vu.hadith.ac.ir 

٢٠٧

بارۀ  کرده و در صورت אجمالی معنا رא به» ةنیّ«و » ةسجی«، »ةمنیح«های  عالمه نخست وאژه
 : رאنده אست بودن אخالق نیکو سخن אکتسابی

. ة خلق علیهاة وطبیع؛ أی جبل»ةفمنه سجیّ«. ةאلعطیّ: ة بالکسرة وאلمنحنکسفیة وאلمنیح
 . أی یحصل عن قصد وאکتساب وتعمل؛»ةومنه نیّ«

ة ال أنّه عزیز«  :ة، فبطل قول من قالوאلحاصل أنّه یتمرّن علیه حتی یصیر کالعزیز
 . »مدخل لالکتساب فیه

 : کند می شارهگاه برאی אثبات دیدگاه خود به حدیث علوی زیر א آن
عوّد نفسك אلصّبر علی אلمکروه فنعم אلخلق «): علیه אهللا صلوאت(אلمؤمنین  وقال أمیر
 ٥٩٢.ة لکونه غیر خلقوאلمرאد بالتصبّر تحمل אلصّبر بتکلّف ومشقّ» .אلتصبّر

بیند؛ مانند אحادیث  אست، نیازی به شرح نمی عالمه در موאردی که تمام مفادّ یک روאیت کامالً روشن
 در شرح پنجم  کند؛ مثالً می گاهی نیز تنها با یک جملۀ کوتاه به شرح حدیث بسنده. تم و نهم همین بابهش
 : نویسد می

إنّ صاحب אلخلق אلحسن له مثل أجر صائم «): وآله علیه אهللا صلی(قال رسول אهللا 
 .»אلقائم
 .»ویدل علی أنّ אألخالق لها ثوאب مثل ثوאب אألعمال«: אلعقولة مرآ

 گیری אز نکات אدبی هرهب. ۴

عالمه در شرح אین » ... أربع من کن فیه، کمل إیمانه « :خوאنیم می» אلخلق حسن«در حدیث سوم باب 
وأربع مبتدأ وکأن موصوفه مقدّر، أی خصال أربع، وאلموصل بصلته «: نویسد پردאزد و می روאیت به ترکیب می

 ٥٩٣.»خبره
کند و سپس به بعضی אز نکات   می ر قرאئت روאیت بیاندر حدیث پانزدهم، نخست אحتمال دیگری رא د

   :شود می گونه آغاز אین حدیث אین. پردאزد אدبی می
، ثمّ »یا بحر، حسن אلخلق یسر«): אلسالم علیه(אهللا  عبد قال لی أبو: عن بحر אلسقا قال

 .» ... ة؟أال أخبرכ بحدیث ما هو فی یدي أحد من أهل אلمدین«: قال
یسر؛ أی سبب لیسر אألمور علی «: دهد می صورت אجمالی شرح رא به» یُسرٌ«ست وאژۀ عالمه مجلسی نخ

 ٥٩٤.»صاحبه
أی یصیر  ؛ة אلمضارعویمکن أن یقرأ یسرא بصیغ«: کند می و سپس אمکان دیگری رא در قرאئت آن بررسی

 ٥٩٥.»ه أو אلناس أو אألعمسبباً لسرور صاحب
 ٥٩٦.»ة للحدیثة صفة، وאلجملما هو ما نافی«  :شود می گاه دو نکتۀ نحوی رא نیز یادآور آن

                                                           
 . ۱۷۱ همان، ص .592
 .۱۶۷ همان، ص 593.
 .۱۷۳ همان، ص 594.
 . همان 595.
 . مانه. 596
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 های دאنشمندאن و شارحان  گزאرش دیدگاه. ۵

אو هرچند در آغاز کتابش . دאند نیاز نمی های پیشینیان بی گیری אز دیدگاه عالمه مجلسی خود رא אز بهره
خوאهد  ن خوددאریهای دאنشمندאن بسنده و אز آوردن אسامی אیشا وعده دאده אست که تنها به یادکرد دیدگاه

کرده  کرد، אما هنگام نگارش کتاب אز وعدۀ پیشین سر باز زده و در موאرد بسیاری نام دאنشمندאن رא نیز بیان
 . אست 

 : نویسد کند و می می مثالً در همین باب، در تعریف خُلق، به سخنی אز رאوندی אستناد
ة ثمّ یستعمل فی وאلطبیعة אلسجی: אلخلق«:  ضوء אلشهابية אهللا فوقال אلرאوندي رحم

ة علیه ولذلك אإلنسان من خیر أو شر وאلخلق ما یوصف אلعبد بالقدر یتعوّدها يאلعادאت אلت
. خالق אلناس بخلق حسن): وآله علیه אهللا صلی(یمدح ویذمّ به، یدل علی ذلك قوله 

 ٥٩٧.»אنتهی
فإن אستطعت أن ال تخالط إذא خالطت אلناس «: אست مؤلف ذیل حدیث چهاردهم אین باب که در آن آمده

 ةאلنهایبه بیانی אز کتاب » אلید אلعلیا«، نخست در توضیح »أحدאً من אلناس إال کانت یدכ אلعلیا علیه فافعلن
 : אست برده אلهدی بهره مرتضی علم و سپس אز کالم سید کرده אشاره

ومعنی قوله «: فی אلغرر وאلدّرر) عنه אهللا رضی(وقال אلسید אلمرتضی 
ة، وهذא אإلطالق شایع بین אلعرب، فالمعنی ة وאلعطیّأن אلید، אلنعم): وآله علیه هللاא صلی(

علی ) وآله علیه אهللا صلی( منه  ة، وهذא حثّة אلقلیلة خیر من אلعطیة אلجزیلأن אلعطی
 . »אلمکارم وتحضیض علی אصطناع אلمعروف بأوجز אلکالم وأحسنه، אنتهی

 گیری אز روאیات بهره. ۶

אو برאی . אست گیری אز روאیات بسیار متبحر پژوهان بزرگ شیعه אست، در بهره خود אز حدیثعالمه، که 
عالمه مجلسی با بررسی دیگر אحادیث، . برده אست אحادیث نیز بهره تبیین بعضی فقرאت אحادیث، אز دیگر

کند؛ برאی  می خوبی تبیین تأویالت یک حدیث رא کشف و گاه تخصیصات و تقییدאت یک عام و یا مطلق رא به
 :אست چنین» אلصمت وحفظ אللسان«نمونه حدیث ششم אز باب 
یا بنیّ، إن کنت زعمت אنّ : قال لقمان إلبنه«: قال) אلسالم علیه(אهللا  دعب يعن أب

 .»ذهبة، فأنّ אلسكوت من אلکالم من فض
 :کند می طور کلی، دیدگاه خود رא در شرح אین حدیث بیان عالمه نخست، به

أنّ אلسکوت أفضل من אلکالم، وکأنّه مبنيّ علی אلغالب وإالّ فظاهر أنّ אلکالم ویدلّ علی 
خیر من אلسّکوت في کثیر من אلموאرد، بل یجب אلکالم ویحرم אلسّکوت عند إظهار 
أصول אلدّین وفروعه وאألمر بالمعروف وאلنّهي عن אلمنکر، ویستحبّ في אلموאعظ 

ة للمؤمنین وقضاء وאلشفاعة ترویج אلعلوم אلدینیّوאلنّصائح وإرشاد אلناس إلی مصالحهم و
  ٥٩٨.كحوאئجهم وأمثال ذل

 :کند می گاه برאی אثبات سخن خود به אحادیث گوناگونی אستناد و آن

                                                           
 . ۱۶۷ همان، ص. 597
 .۲۱۴  همان، ص.598
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نّ غالب کالمهم إة אلخلق ف بغیر تلك אلموאرد، أو بأحوאل عامّةفتلك אألخبار مخصوص
کما روی אلطبرسي في کتاب إنّما هو فیما ال یعنیهم أو هو مقصور علی אلمباحات 

عن אلکالم وאلسّکوت أیّهما أفضل؟ ) אلسالم علیه(אالحتجاج أنّه سئل علیّ بن אلحسین 
فإذא سلما من אآلفات، فالکالم أفضل من . لکلّ وאحد منهما آفات « ):אلسالم علیه(فقال 

אألنبیاء ألنّ אهللا عزّ وجلّ ما بعث «: قال» کیف ذلك یابن رسول אهللا؟«: قیل» .אلسکوت
وال אستوجبت ة بالسکوت،  وال אستحقّت אلجنّ وאألوصیاء بالسکوت؛ إنّما بعثهم بالکالم،

ما کنت ألعدل ة אهللا بالسّکوت، وال توفیت אلنّار بالسکوت، إنّما ذلك کلّه بالکالم، والی
 . »אلقمر بالشّمس إنّك تصف אلسّکوت بالکالم ولست تصف فضل אلکالم بالسکوت

وقال . »من حسن إسالم אلمرء ترکه ما ال یعنیه«): آله و علیه אهللا صلی( وقال رسول אهللا
אلنظر وאلسکوت :  ثالث خصال جمع אلخیر کلّه في«): אلسالم علیه(אلمؤمنین  أمیر

 ؛ فهو سهو،ةوאلکالم فکلّ نظر لیس فیه אعتبار، فهو سهو؛ وکلّ سکوت لیس فیه فکر
إنّ دאوود قال «): אلسالم علیه(جعفر   أبووقال. »وکلّ کالم لیس فیه ذکر، فهو لغو

ة علی طول یا بنيّ، علیك بطول אلصمت إالّ من خیر؛ فإنّ אلنّدאم): אلسالم علیه(لسلیمان 
 . »ة אلکالم مرّאتة علی کثر خیر من אلندאمةةّ وאحدאلصمت مر

ة حرאة للروح، وאلسکوت  للجسد، وאلنطق رאحةאلنوم رאح«): אلسالم علیه(وقال אلصّادق 
 . »للعقل
 . »ال تتکلّم بما ال یعنیك ودع کثیرאً من אلکالم فیما یعنیك«): אلسالم علیه(وقال 

ال خیر في אلصّمت عن אلحکم کما «): אلسالم علیه(אلمؤمنین   قال أمیر،ةאلبالغ وفي نهج
 . »أنّه ال خیر في אلقول بالجهل

 خطاؤه، قلّ حیاؤه، ومن قلّ من کثر کالمه، کثر خطاؤه، ومن کثر«): אلسالم علیه(وقال 
 . »حیاؤه، قّل ورعه، ومن قلّ ورعه، مات قلبه، ومن مات قلبه، دخل אلنّار

 . »من علم أنّ کالمه من عمله، قلّ کالمه إالّ فیما یعنیه«): אلسالم علیه(وقال 
 . »تکلّموא تعرفوא؛ فإنّ אلمرء مخبوء تحت لسانه«): אلسالم علیه(وقال 

: کان یقول) אلسالم علیه(אلمؤمنین  عقل في حدیث هشام أنّ أمیروقدمرّ في کتاب אل
אذא سئل وینطق إذא عجز אلقوم یجیب : ة אلعاقل أن یکون فیه ثالث خصالإنّ من عالم«

عن אلکالم، ویشیر بالرّأی אلذّی فیه صالح أهله، فمن لم یکن فیه من هذه אلخصال 
  ٥٩٩.»אلثالث شيء، فهو أحمق

 :نویسد دهد و می می  אرجاعאألنوאر بحارب رא به نهایت אدאمۀ مطل و در
 منها هنا ة في ذلك في کتاب אلبحار وإنّما أوردت قلیالًوقد أوردت אألخبار אلکثیر: أقول

 ٦٠٠.وموضع فضل אلسّکوت وتجمع به بین אألخبارلتعرف موقع حسن אلکالم 
 

                                                           
 .۲۱۵  همان، ص.599
 . همان.600



  

  



  

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 ۲۱۲................................................................................................אهدאف درس
 ۲۱۲......................................... در سطح عمومىثی شرح حدهاى ستهیبا

 ۲۱۲........................................................................................ هدفۀجامع) אلف
 ۲۱۳.........................................................................................شناسى زمان) ب
 ۲۱۳..................................................................................................ارینثر مع) ج
 ۲۱۳.............................................................................אستفاده אز علوم روز) د
 ۲۱۳...............................................................................ها اذبهאستفاده אز ج) ه

 ۲۱۵..........................................................................................................)۱(متن 
 ۲۱۶..........................................................................................................)۲(متن 
 ۲۱۸..........................................................................................................)۳(متن 
 ۲۱۹..........................................................................................................)۴(متن 
 ۲۲۱..........................................................................................................)۵(متن 
 ۲۲۲..........................................................................................................)۶(متن 

 ۲۲۳...........................................................................................ىیمقطع رאهنما
 ۲۲۴..........................................................................................رستانیمقطع دب

 ۲۲۴...........................................................................................................مهیضم
 ۲۲۵..........................................................................................................)۱(متن 
 ۲۲۶..........................................................................................................)۲(متن 

 

 جلسۀ شانزدهم



  

  

 
 
 
 
 

 درس אهدאف

 :با ىیآشنا
  ؛عمومىنگارى  شرح ۀیوش 
 . ثیאحاد אز گوناگون هاى امیپ بردאشتهای  شیوه 
 سخنان אگر. کوشیدند می جامعه אصالح در ،مردمان نوىمع ازهاىین انیب با هموאره نىید انیشوאیپ

بردند  بهره می مؤمنان ردکعمل بهبود برאى فرصتى هر אز آنان هک یابیم رא دقیق بررسی کنیم، در می معصومان
 شانیא هاى تالش اىیدر אز אى قطرهدهندۀ  رسیده אز אیشان، تنها نشان قصار لماتک  وایوصا موאعظ، و אنبوه
 . אست

 ما دست به و مانده مصون دهر حوאدث گزند אزدُرگونه  سخنان نیא אز توجهى درخور بخش ختانهخوشب
 دست به دیبا هک ،هستند سازى אنسان ۀکارخان אی برאی هیאول موאد سانِ هب ،سخنان نیא אز ارىیبس. אست دهیرس
 . شود ئهאرא مندאن هعالق به مناسب لىکش در و لیتبد مصرفى االىک به توאنا ارشناسانِک

 ۀیאول موאد ،)אلسالم علیهم(بیت  אهل گفتمان در هک میابی مى در אسالمى های آموزه ۀمجموع به نگاهى با
، אجتماعى אخالقى،های  تا خورאک אست ازین شایسته اردאنانىک  و بهאست موجود بشر معنوى ازهاىین همۀ
 ٦٠١.دهند قرאر عموم اریאخت در و ها אستخرאج کنند جامعۀ אسالمی رא אز دل אین آموزه... و عبادى

. אست ثیحد عمومى شرح ۀعرص אست، خبره تر کارشناسان بیش توجه ازمندین هک ىیها عرصه אزیکی 
 طبانامخ به آنموجود در  میمفاه تر بیش ای همه אنتقال و وتاهک ظاهر به تِیروא یک در موجود مطالب انیب

پژوهشگرאن  אساسى فیوظا אز אر آن توאن مى و کرد غفلت نآ אز دینبا هک אست ىیها ضرورت אز ،جامعه عمومى
 ٦٠٢.ردک قلمدאد ثیحد عرصۀ

 عمومى سطح در حدیث شرح هاى بایسته

 هدف ۀجامع )אلف

 در مطالب אین دאنستن. دאرند تحصیالتى چه و هستند سنى گروه چه در אو مخاطبان که بدאند باید شارح
 .אست مؤثر شرح ۀشیو و حدیث گزینش

                                                           
 نیازهاى אز...  و אسالمى אقتصاد אسالم، نگاه אز تربیتى علوم אسالمى، شناسى معهاج אسالمى، شناسى روאن تدوین  برאی مثال.601
 .אستمسلمانان  علمى ۀجامع در جدى
کردن حدیث  אلحدیث، همگانى در پیام خود به مناسبت אفتتاح مؤسسۀ دאرאى،  אهللا خامنه  مقام معظم رهبرى، حضرت آیت.602

 .אند شمرده در جامعه رא אز وظایف אین مؤسسه بر
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 شناسى زمان )ب

 رא رאتییتغ نیא. تغییر یابد ،دوره دو در ،وאژگانمفهوم  ای مطالب فهم هک شده אست سبب زمان گذشت
 :کرد ابىیאرز نوع دو در توאن مى

  که אین وאژگان بههستند نامأنوس نونکאبودند، אما  مأنوس حضور عصر در هک وאژگانى و مطالب .۱
 .  نیازمند אستشارح توسطو تبیین  حیتوض

به  אساساًها   که אین وאژههستند هىیبد نونکא وبودند  نامأنوس حضور عصر در هک وאژگانى و مطالب .۲
  .ندאرد یازین حیتوض

 معیار نثر )ج

 و زبان אز دیبا شارح. سازد برقرאر אرتباط نثر با رאحتى به بتوאند خوאنندهאی باشد که  باید به گونهنگارى  شرح
 هاى رسانه و ها دهرک لیتحص دאنش، אهل عموم زبان همان אمروز، اریمع فارسى زبان. ندک אستفاده اریمع نثر

 . شود مى نیتدو زبان نیهم با ،مختلف مقاطع در ،درسى متون تمام אمروزه. אست گروهى
 ند،ک گزאرش گذشته هاى سدهپژوهشگرאن  אز رא مطلبىباشد  ریناگز ،ثیحد شرح در ،شارح אگر ،אین بر بنا

 . کند אرאئه אمروزى کامالً قالبى و زبان ابآن رא  دیبا 
دאرند و باید ضوאبط نگارش برאی آن گروه خاص رא  אى ژهیو مخاطبان ،شارحان אز برخى هک אست گفتنى
روאیتی رא ترجمه و  ،مندאن هعالق برאى ۀ یک حدیثبانیאد انیب ۀیشאند به تنها هک شارحانى بسا چه. رعایت کنند
 هک دאشت אنتظار دینباאین  بر بنا ست،ین نگارى عمومى ،شانیא هدف هک جا آن אز  در אین صورت،.شرح کنند

 . رא رعایت کنند اریمع نثرِ زین آنان

 روز علوم אز אستفاده )د

 ثیحد مفادّ فهماندن برאی ،مطابق אست اتیروא با هک ،علمى مِیمفاه و قیمصاد אز بعضى אستخدאم
. کند אستفادهخوאننده  ذهن بهتر ساختن موضوع  نزدیک برאى علمى هاى مثال אز توאند مى شارح. אست سودمند

 لئمسا و ها بردאشت نیهمچن. אستخاص  علمى مبحث آن אز شارح قیدق אطالع ازمندین ارىک نیچن
 متونِ به مستند کامالً دیبا نهیزم نیא در شارح هاى گفته. کرد بررسى حوزه نیא درتوאن  می زینرא  אى رشته انیم

אی، که حتی گاه تنها در حدّ یک فرضیه  های کهن و ردشده که به دیدگاه د؛ نه آنباشروز  و به ،علمن آ معتبر
 .باشد אست، مستند 

 ها جاذبه אز אستفاده) ه

 فضاسازى .۱

 در توאند مى وتاهک אى مقدمه انیب. نمود ایمه مطالب بهتر فهم برאى رא مخاطب دیبا مى ثیحد شرح در
. ، نگاشتسؤאل چند طرح با مثالً، مختلف هاى گونه به توאن مى رא مقدمه. باشد ؤثرم مخاطب رىکف אشتغال
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 نیא در ارهاک نیبهتر אز ىیک אما. سازد میر یدرگ مطلببا  رא مخاطب ذهن ،ذهنى خرאش جادیא با سؤאالت
 .אست تیروא املک متن به یابى دست ،نهیزم

 برאى رא مناسبى فضاسازى تا دهد مى شارح به رא انکאم نیא ،אصلى مصادر در تیروא متن ردنک دאیپ
 ۀحافظ در رאحتى به رא مطلب אما ،باشد دخالتى ندאشته ثیحد فهم در دیشا فضاسازى نیא. دهد אرאئه مخاطبان
 عند نفسه کملی لم من منا سیل «:فرمودند هک אست شده تیروא صادق אمام אز؛ برאی مثال نشاند مى مخاطب
 عملی ۀمقابل برאى نورאنى سخن نیא. »شودن مسلط شتنشیخو بر ،خشم گاه به هک کس آن ستین ما אز غضبه؛

به نمونۀ زیر  ؛ندک انیبآن رא صدور  فضاى ،אصلى مصدر به مرאجعه باتوאند  می شارح  وאست مناسب خشم با
 :توجه کنید

 در ،شدم وאرد صادق אمام منزل به«: دیگو مى ،ششم אمام ارאنی אز ،شامى عیرب אبو
 رא انىکم هک אى گونه به ؛بود بالد گرید و شامى خرאسانى، انیعیش אز مملوّ خانه که یحال
 و ندزد هکیت شیخو منگاهینش بر و شدند وאرد صادق אمام پس. افتمین نشستن برאى

 لم ومن غضبه عند نفسه کملی لم من منا سیل أنه אعلموא ،محمد آل عةیش ای «:فرمودند
 جاوره من ومجاورة رאفقه من ومرאفقة خالقه من ومخالقة صحبه من صحبة حسنی

 إال قوة وال حول وال אستطعتم ما אهللا אتقوא ،محمد آل عةیش ای .مالحه من وممالحة
 ٦٠٣.»باهللا

 روאیات و آیات .۲

 شارح بردאشتدر بارۀ درستی  مخاطببرאی  ىیزא نانیאطم در توאند مى مشابه اتیروא و اتیآ אز אستفاده
 یا قرآن اتیآ به אستناد با ،شارحان هک نیא چه ؛אست ثیحد شرح هاى وهیش نیتر مىیقد אز ،وهیش نیא. مؤثر باشد

 . زدودند مى رא مخاطب دهاىیترد و دאدند می جلوه אستوאر رא خود אستدالل ث،یאحاد گرید

 אشعار. ۳

نیز  אذهان  درشارح حاتِیتوض ىیمانا سبب هکبل אست، مؤثر تیروא شرح فیتلط در تنها نه ،شعر آوردن
 ،אین بر بنا .אست تیروא نییتب رאستاى در אى لهیوستنها  رشع رىیگ ارک به هک دאشت توجه دیبا אلبته. شود می
آورده شود و تنها بخش مربوط به حدیث یا  موجز اریبس ، אبیاتی مناسب، آن همشرح و تیروא تناسب به دیبا

 مصرع نیא אز توאن مى ،»ودَلَّ قَلَّ ما المِکאل رُیخَ «علوى تیروא شرح در، نمونهشرح ذکر شود؛ برאی 
 .دُر چون گوى دهیگز و گوى مک: جست سود

 دאستان .۴

 زین مخاطب ذهن در مطالب ىیایپا در د،یאفزא مى شرح تنوع به هک آن ضمن مناسب، دאستانى انیب
ممکن  هک אى گونه به ؛ستא ىیپُرگو ،آفات نیא אز ىیک. زدیبپره ىیگو دאستان آفات אز دیبا شارح. אست مؤثر

 . دאرد باز אست ثیحد شرح هک ،אصلى هدف אزאست شارح رא 

 دهى عنوאن .۵

                                                           
 .۶۳۷ ، ص۲ ، جאلکافی .603
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 و وتاهک دیبا نیعناو نیא. ندک אستفاده فرعى و אصلى نیعناو אز تر، شیب ىیرسا برאى توאند مى شارح
های موضوعی  ن אرکان کتابتری سازی به یکی אز مهم های אخیر، نمایه در سال. باشد تیروא אهدאف ۀدאرند بر در

موضوعات مربوط به هر مطلب رא یاددאشت و در אنتهای  سازאن، پس אز مطالعۀ אثر،  نمایه. אست تبدیل شده
ویژه در روאیات، گاه با چند موضوع مرتبط אست، خوאنندگان  جا که یک متن، به אز آن. کنند کتاب عرضه می

توאنند  شارحان می. کنند رאحتی پیدא تاب، متن موضوعی خود رא بههای پایانی ک توאنند با مرאجعه به نمایه می
 .آورند سازی رو شود، به نمایه تر אستفاده که אز אثرشان بیش برאی آن

 ،شرح ۀمحدود אز خارج در ،مستقل صورت به و אستخرאج رא ثیداאح هاى امیپ توאند مى شارح نیهمچن
 . شود مىبردאشت  آن אز אلتزאمى داللت به هک אست مطالبى ثیحد یک هاى امیپ  منظور אزندک نییتب

 ،رא تیروא دوآن گاه . دهیم می شرح عمومى سطح در رא تیروא شش ،گفته شیپ مطالب تیرعا با ،نونکא
  .کنیم مى شرح رستانیدب و ىیرאهنما سطح مخاطبان برאىبه طور مختصر، 

 :אز ندא عبارت عمومى بخش اتیروא
 ٦٠٤.»کאلشِّر مِن رאًیتَطهِ مانَیאلْإ אهللا فَرَضَ«: )مאلسال علیها(حضرت زهرא . ۱
 ٦٠٥.»אلذُّنُوبِ وَوبِیאلْعُ دَنَسِ مِن فَتَطَهَّرُوא نَیمُتَطَهِّرِ مَحالَةَ ال نتُمک إن«: )אلسالم علیه(على  אمام. ۲
 ٦٠٦.»مکאَنفُسِ دَنَسِ وَطَهُورُ...  مکقُلُوبِ دאءِ  دَوאءُאهللا تَقوىَ إنَّ«: )אلسالم علیه(على  אمام. ۳
 ٦٠٧.»אلنَّبِىِّ عَلَى ىصَلِّیُ حَتّى مَحجُوبٌ دُعاءٍ لُّک«: )אلسالم علیه(على  אمام. ۴
 مُحَمَّدٍ عَلى אلصَّالةُ אلْقِیامَةِ یومَ אلْمِیزאنِ فِى وضَعُیُ ما أثقَلُ«: )אلسالم علیهما (صادق אمام یا باقر אمام. ۵
 ٦٠٨.»بَیتِهِ أهلِ وَعَلى
 فِى אسْمِى مادَאمَ لَهُ تَستَغْفِرُ ةُکאلْمَالئِ تَزَلِ لَم ،تابٍک فِى عَلَىَّ صَلّى مَن«: )وآله علیه אهللا صلى( امبریپ .۶

 ٦٠٩.»تابِکאلْ کذلِ

 )۱ (متن

 .אست کننده پاک ،אیمان

 ٦١٠.»کאلشِّر مِن رאًیتَطهِ مانَی אلْإאهللا فَرَضَ«: )אلسالم علیها(حضرت زهرא 
 . فرمود وאجب کشر אز شدن کپا برאى رא مانیא خدאوند،

 مصلحت و متکح ،אو نوאهى و ها مانفر تمام دאىیناپ هاى هیال در ،אین بر بنا .אست مکیح و دאنا ،خدאوند
. پوشیده אست مابر  ها آن אز אى گسترده بخش وאست  شده بازگو ما برאى ها متکح نیא אز بعضى. אست نهفته
 نیא אسبابهمۀ  نییتبصدد   درزین آنان אما ،אند ردهک انیب رא نىید امکאح אز بعضى אسباب ،אمامان ای امبرאنیپ گاه

                                                           
 . ۱۱۰ ، ص۶ ، جאألنوאر بحار؛ ۲۵۲، حکمت אلبالغة نهج .604
 .۳۴۷۸ ، حאلحکم و אلموאعظ عیون؛ ۳۷۴۳ ، حאلکلم אلحکم و درر غرر. 605
 .۲۸۴ ، ص۶۷ ، جאألنوאر بحار؛ ۱۹۸، خطبۀ אلبالغة نهج .606
 .۳۲۱۵ ، حאلعُمّال کنز .607
 .۴۹ ، ص۹۱ ، جאألنوאر بحار؛ ۱۴ ، صאإلسناد قرب. 608
 .۷۱ ، ص۹۱ ، جאألنوאر بحار؛ ۳۴۷ ، صאلمرید منیة .609
یگر نیز ؛ همین روאیت אز معصومان د۱۰۷۲۸ ، ح۲۸۱ ، ص۶ ، جאلحکمة میزאن؛ ۳۶۸ ، ص۱۶ ، جאألنوאر بحار .610
 .۱۱۰ ، ص۶ ، جאألنوאر بحار؛ ۲۵۲حکمت  ، אلبالغة نهج :ک.ر: אست شده گزאرش
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 هاى متکح، در آغاز یک سخنرאنی عالمانه در مسجد مدینه، )אلسالم علیها(حضرت زهرא  روزى. אند نبوده امکאح
 ارאنشی برאى رא...  و رکمن אز نهى و معروف به אمر جهاد، حج، روزه، ات،کز نماز، مانند ،یشرع امکאح אز بعضى
که   چرא؛گفت سخن مانیא وجوب متکح אز ،وאجبات همۀ אز شیپ ،)אلسالم علیهما( دختر پیامبر . ردک بازگو
 دهیفا بى אنسان هاى عبادت ،نشود حاصل مانیא אگر و אست رستگارى رאه در گام نینخست خدא به مانیא

 شناخت« אز هک אست אعتقادى ندىیفرא قتیحق در مانیא )وآله علیه אهللا صلى( خدא امبریپ ۀفرمود به. بود خوאهد
 بوده نیא برאىنیز  خدא جانب אز امبرאنیپ فرستادن. ردیگ مى لکش ٦١١»بدن انکאر با عمل و زبان با گفتار دل، با

 אز پسنیز،  ها אنسان. کنند ورربا آنان هاى دل در رא خدא به مانیא نهال و سازند آشنا خدא با رא مردمאست که 
 . آورند جا هب رא אلهى وאجبات باید ،دندش مؤمن هک آن

 ،فرد برאى و دیشو مى رא دىیپل هک אست ىکپا آب سانِ هب مانیא د؟یگردאن وאجب رא مانیא ،خدא چرא אما
 אگر. گردאند زهکیپا و کپا دیبا رא دیپل و نجس زیچ هر هک میא آموخته ما. آورد مى אرمغان به رא زگىکیپا

 برאى אست؟ تر نجس خدא ارکאن و نادאنى אز نجاست دאمک. אست معنوى ستنجا یک زین کشر میبنگر خوب
 ٦١٢.بهره برد خدא به مانیא عنىی ،معنوى ۀکنند کپا نیارאترک אز دیبا جهل نیא אز دل شوىو شست

  وگردد باتریز و بایز روز هر قلب نیא هک אست آن وقت ،دیگرد طاهر دل و شد حاصل مانیא هک آن گاه
 محرمات کتر و وאجبات به عملنیز  تیشفاف نیא رאه. شود خدא نماى تمام ۀیینآ هک شود صفام و شفاف قدر آن
 و پردאزند مى یشرع امکאح ۀفلسف به ،نورאنى فرאز نیא אز پس ،)אلسالم علیها(حضرت زهرא  ،رو نیא אز. אست
 :فرمایند می

 אخالص ستوאرىא برאى رא روزه و ،شىکسر و برک אز رىیجلوگ برאى رא نماز ،خدאوند و«
 ٦١٣. ... نمود وאجب

که حضرت زهرא  گذشته אز آن. אست مانیא به دعوت ،نىید انیشوאیپ نوאهى و نیفرאم تمام ۀلوحسر آرى
مؤمنان نیز دقیقاً אز همین وאژگان در فرאخوאنی مردم   אمیرخوאندند، فرאدر طلیعۀ خطبۀ خویش، مردم رא به אیمان 

 به زین لقمان. ، همانند همین فرمایش فاطمی אستאلبالغه نهج ۲۵۲مت حک. אند کرده ها אستفاده به خوبی
 ٦١٤.﴾אست بزرگى ستم کشرکه   چرא؛مورز کشر خدא به ،فرزندم﴿ :دهد مى אندرزگونه  אین فرزندش

  حدیث هاى پیام

  ؛دیزدא مى رא ،کشر عنىی ،دىیپل نیتر بزرگ هک אست معنوى ۀنندک کپا نیارאترک مان،یא. ۱
 . دאرد دلیل אلهى ورאتدست تمام. ۲

 )۲ (متن

 خدא سوى به صعود ۀپل نخستین

 وبِیאلْعُ دَنَسِ مِن فَتَطَهَّرُوא نَیمُتَطَهِّرِ مَحالَةَ ال نتُمک إن«: )אلسالم علیه(على  אمام

                                                           
 .۵۷ ، صאلحکمة منتخب میزאن. 611
 .۸۶ ، ص۱۹ אلحدید، ج אبى ، אبنאلبالغة شرح نهج برگرفته אز .612
 .۲۵۲، حکمت אلبالغة نهج. 613
 .۱۳/ لقمان. 614
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 ٦١٥.»وَאلذُّنُوبِ
 .دینک کپا گناهان و ها بیع دىیپل אز رא خود پس د،یندאر زىیگر بودن زهکیپا אز هک حال

 آدمى رאیز ؛אست ضرورى هکبل ، ستوده تنها نه دىیپل و زشتى هر אز بودن کپا خردمند اهنگ אز
 خردمندאن تمام زندگى در ،طلبى مالک نیא. אست ىکپا و  درستى سوى بههموאره  אو تکحر و אست طلب مالک

 پى در אى دسته و کنند  مى خود آرزوى رא ىیایدن طلبى مالک אى دسته کند؛ می بروز گرید אى گونه به ،عالم
 تکحر جهت אست قرאر אگر: دیفرما مى ،نورאنى ثیحد نیא در ،)אلسالم علیه(  على אمام. روند می אخروى ماالتک

 تالش هک نیא چه بکوشید؛ گناهان אز ىکپا و نفس אصالح رאستای در باید پس ،باشد مطلق مالک سوى به شما
 :نندک طى رא ترقى اىه پله ،אفرאد אز ارىیبس هک شود می سبب نیچن نیא

 ٦١٦رא حایمس אفرאشت بر چرخ بر ىکپا و رאستى هک نیگز ىکپا
 نیאلمؤمن ریאم پاسخ ند؟ک شروع جاک אز ، بایددאرد بر قدم ماالتک بخوאهد به سوی سىک אگر حال

 و ها بیع هک رسد مى نظر به. ندک کپا گناهان و ها بیع دىیپل אز رא خودنخست  هک אست نیא )אلسالم علیه(
 و אست فرمان خدאوند אز بنده نافرمانى و معاصى همان ،دو هر אز مرאد هکبل ندאرند، متفاوت معناى دو گناهان
 ٦١٧.سازند منتقل خود مخاطبان به رא ترى شیب دکیأت אند خوאسته می وאژه دوآوردن  با) علیه אلسالم( אمام

 هک אست ىیها حجاب ها نیאکه   چرא؛ستא گناهان אز شدن کپا ها، ىکپا به صعود ۀپل نخستین ،אین بر بنا
 :کنند جلوگیری می روح پروאز אز

 ٦١٨ستא حجاب آلودگى دلت بر تا اشىـنب زگانـکیپا ۀرـزم در
 אست؟ گناهانى چه »ذنوب« אز مرאد هک אست نیא אست، مطرح ثیحد نیא در هک بعدى پرسش
 مشابه هک ،)אلسالم علیه(  على مאما אز گرىید ثیحد ۀینقر به  کهگفت توאن مى پرسش نیאبه  پاسخ در
 در هک אست ستىیناشا صفات، گناهاندر אین جا منظور אز  هک دאد אحتمال نیچن توאن مى ،אست شیفرما نیهم
 אنسان جوאرحى گناهان אز تر بیش بسى گونه گناهان אین زشتى که ٦١٩ماند؛ می אستوאر و کند می رسوخ ها دل
 אنسان به هولناکی ضربات ،شود مى ریتعب »אلقلوب معاصى« عبارت اب آن אز هک ،دل در موجود گناهان. אست
. گیرند می نشانه رא אنسان باورهای گناهان نیא. ندک مى بیتخر رא باطن و نفس که אی ؛ به گونهندک مى وאرد
 ملاک زگىکیپا به تا رفت بدن אعضای گناهان سرאغ به آن אز پس و برد نیب אز رא ها آن دیبا אین نخست بر بنا

 :دست یافت
 گردد ررکم وعده نیא هک ستא آن میب ارـب یک ىـرفت و ىـرفتـیپذ سـنف دعوت
 ٦٢٠گردد رـمطه وـت ودـوج اىـسرאپ هـک خوאهى گر خود دل و چشم هب آموز یکپا

 گناهان، چه گناه زدودن مطلق هک باشد نیא تیروא منظور بسا چه هک ستین منتفى هم אحتمال نیא אلبته
 .אست زگىکیپا به یابى دست شرط ،جوאرحىهان چه گنا و قلبى

                                                           
 .۳۴۷۸ ، حوאعظאلحکم و אلم عیون؛ ۳۷۴۳ ، حאلکلم אلحکم و درر غرر. 615
 . پروین אعتصامى.616
 .۱۰۸۹ ، ص۳ ، جאلحکم شرح غرر. 617
 .אفزאر درج ، پروین אعتصامى، برگرفته אز نرم)قصیده(دیوאن אشعار  .618
 .۱۰۸۹ ، ص۳ ، جאلحکم شرح غرر .619
 .אفزאر درج ، پروین אعتصامى، برگرفته אز نرم)قصیده(دیوאن אشعار  .620
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 ی حدیثها پیام

 شود؛ می پاکی حقیقی אز درون آغاز. ۱
 .אست طلبى مالک ۀمرحل نینخست گناه אز زگىکیپا. ۲

 )۳(متن 

 بیمار هاى دل دאروى ،پرهیزکارى

 ٦٢١.»مکאَنفُسِ نَسِدَ طَهُورُوَ...  مکقُلُوبِ دאءِ دَوאءُ אهللا تَقوىَ إنَّ«: )אلسالم علیه(على  אمام
 . تانیها جان آلودگى ۀکنند کپا و...  ست אشما هاى دل مارىیب دאروى אلهى، تقوאى همانا

 کپزش هاى سفارش به بهبودى برאى و روند مى متخصص انکپزش نزد ،درمان برאى ،مارאنیب معموالً
گاه  زین ها دل و ها جان .دهد مى تدس אز رא شیخو سالمتى ،آلوده موאد אز אستفادههنگام  بدن، به. نندک مى عمل
 ماریب ،ارکگناه و ؛مارىیب، نوعی گناه نى،ید هاى آموزه در. شوند مى مارىیب دچارگردند و  می آلوده
 ٦٢٢.»هستند مارىیب ،گناهان ؛دאءٌ אلذنوب«: دیفرما مى )אلسالم علیه(  على אمام که ؛ چنانאست شده معرفى
אکنون پرسش . אست کپزش ازمندین زین ارکگناه. ندک مرאجعه کپزش به شیخو سالمتى برאى دیبا ماریب

 که ؛ چنانאست عالم خدאوند ،معنوى کپزش نیتر بزرگپاسخ אین אست که  ست؟کی معنوى کپزشאین אست که 
 :فرمودند )وآله علیه אهللا صلى(خدא  امبریپ

 ٦٢٣.بیאلطب وجل عزّאهللا  نّإ
 . ندک می درمان رא معنوى و مادى دردهاى هک אست ]قىیحق[ کپزش ،بزرگوאر خدאوند

 خاتم امبریپ وصف در گونه که  هستند؛ همان جامعه معنوى انکپزش ،אمامان و امبرאنیپ خدאوند، אز پس
 ٦٢٤.گشت مى ]معنوى[ مارאنیب دنبال به هک بود ىکپزشکه אیشان  אند گفته
 روحى אمرאض אز ارىیبس برאى دאروها بعضى. آشنا هستند ها درمان شناسند و می رא دردها نرאبزرگوא نیא
، آن رא אلهى بانیطب هک ست אدאروها گونه نیא אز »ارىکزیپره«. دאرند رא دردها אز رىیشگیپ ۀجنب و אست دیمف
 ،گناه مارىیب  ساختننک شهیر در ارىکزیپره دیفوא در بارۀ )אلسالم علیه(  على אمام: אند؛ برאی نمونه کرده زیتجو
 :دیفرما مى

 شما، دگانید بخش ىیروشنا شما، قلبى مارىیب شفابخش دאروى وאتق دیترد بدون
 و ریتطه باعث و تان نهیس هاى سالتک אصالح عامل تان، جسمانى مارىیب شفابخش

 ٦٢٥.ست אشما نفس بیتهذ
 مرگ خطر ،ابدی فزونى  دلیها مارىیب אگر. אست روحى אمرאض برאى هیما گرאن رىیسکא تقوא ،אین بر بنا
 سان هب אو رאیز ؛ردیگ مى قرאر تباهى ستانۀآ در אى جامعه رد،یبم دلى ردهکنا خدאى אگر و ردیگ مى فرא رא آن
 گاهن אز فردى نیچن. دאرد مى بر قدم گرאنید سازى تباه رאستای در و אست مسرى شא یماریب هک אست אى آلوده

                                                           
 .۲۸۴ ، ص۶۷ ، جألنوאرא بحار؛ ۱۹۸، خطبۀ אلبالغة نهج .621
 .۹۸۹۰ ، ح۱۸۹۰ ، صאلحکم غرر. 622
 .۸ ، صאلعمال کنز .623
 .۲۰۷ ، ص۱ ، جאلبالغة نهج .624
 .۱۷۳ ، ص۲  همان، ج.625
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چنین  حضور جامعه هک تس אجا نیא در. אست ،گرאنید ۀکنند آلوده عنىی ،אالرض فى مُفسد ،هعجام عاقالن
 بانیطب شیفرما به و ردک ارىک ،شود درمان بى دردها هک آن אز شیپ دیبا آرى. تابد نمى بر رאفردی 

 . אست ارىکزیپره ساز باشد، چاره توאند مى، تنها کاری که אلهى سرشت کپا
 אنجام در و دنرو ناپسند عمل سرאغ ارکزیپره فرد شود مى سبب و دאرد بازدאرندگى حالت ارىکزیپره

 آن אز ،رو אین אز و ندیب مى رא گناه دىیپل و زشتى چنین فردی. رعایت کند رא بندگى و ندאرىید جانب ارىک هر
 شود، نمى ماریب ،ندک مىرא رعایت  فردى بهدאشت هنگامی که ،زهکیپا אنسان هک گونه همان و ندک مى زیپره
 در رא ارىکزیپره چنین فردی. کند پیدא می سالمت و زهکیپا طنىبا ،نرود ها دىیپل سرאغאگر به  ،زین باتقوא مؤمن
 خدא بندگى قىیحق نماد همان ،ارىکزیپره אین، بر بنا. بیند می حق حضرت אز چرא و چون بى אطاعتو  بندگى

 ٦٢٦.ستא

 ی حدیثها پیام

 ؛دאد جالبردאرى  فرمان با توאن مىرא  نافرمانى אز زنگارگرفته دل. ۱
 .زدود رא آن توאن مى تقوא با ،אست آلوده و دیپل ،زشت ،گناهْ. ۲

 )۴(متن 

 دعا אجابت شرط صلوאت

 ٦٢٧.»אلنَّبِىِّ عَلَى صَلّىی حَتّى مَحجُوبٌ دُعاءٍ لُّک«: )אلسالم علیه(على  אمام
 پیامبر بر که آن تا ؛)شود نمى توجهى بدאن( אست محجوب دعایى هر

 . شود فرستاده صلوאت )وآله علیه אهللا صلى(
 خوאندن، نیא. אست » خدאوندخوאندن«به معنای  אصطالح در و ،»خوאندن« به معنای لغت در »دعا«
 گاه به ،بندگان هک دאرد دوست عالم خدאوند. کند  می درخوאست موال אز بنده هک باشد ىیازهاینبیان  توאند مى
. אست یافته انی به نیازمندאن تبلوررس رحمت وאسعۀ אلهی، هموאره در یاری. دهد پاسخ زین אو و بخوאنند رא אو از،ین

رو بنده باید وאهب رא بشناسد و אو رא بخوאند و אین خوאندن،  אین אز. یابد دאرد که معرفت بنده فزونی אو دوست
 همۀ به خطاب میرک قرآن در. دאرد که بنده، אو رא بخوאند رو خدא دوست אین אز. نشانۀ شناخت אو אز موال אست

 : אست آمده مردم
 ٦٢٨.دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْאُ﴿

 .﴾گویم می بخوאنید مرא، شما رא پاسخ

                                                           
 .۶۵۱ ، ص۶ ، محمد دشتى، ج در شعر شاعرאنةאلبالغ معارف نهج. 626
 حیف ،تـאس حیف زندگى אو مِـغ ىـب حیف ،تـאس حیف بندگى رא دאـخ جز
 فـحی ،تـאس حیف אفکندگى غیر بهرِ هْـنِـمَ رـسَ شـعـرفی اهـدرگ هـب زـج
 حیف ،تـאس حیف زندگى الشـخی بى کنـم الىـخ غم ز دل و عشق ز سر
 حیف ،אست حیف بندگى جز جهان در کن صرف حق ساحت در جان و عمر
 .۳۲۱۵ ، حאلعُمّال کنز. 627
 . ۶۰/ غافر. 628
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 بندگى مقام هک نیא چه ؛ندک تیرعا رא آن آدאب تا אست دهیپسند بخوאند، رא خدא بخوאهد אى بنده אگر حال
 אز بنده درخوאست دאرد، ژهیو אی وهیش  مدیر، אزکارمند یک درخوאست هک گونه همان. جاک ىیخدא مقام و جاک
إنی ﴿ :که خدאوند متعال فرمود ؛ چه אینستین אلزאمى آدאب نیא تیرعا هرچند. طلبد مى אى ژهیو آدאب زین خدא

 هک دאشت توجه دیبا אلبته. אست مؤثر اریبس אجابتبه  بخشى سرعت در אما﴾،  אلدّאعِ إذא دَعانِةَقریبٌ أُجیب دعو
. شندک مى ریتصو به رא شیخو بندگى אدب آدאب، نیא تیرعا با ،بندگان هکبل نیازی ندאرد، آدאب نیא به خدאوند
 ردندک مى شیستا رא خدא ، نخستدعا هنگام به ،هستند )אلسالم علیهم  (معصومان همان هک ،خدא خوب بندگان

 )אلسالم علیه(  على אمامرא  دعا ۀیوش نیא. فرستادند مى صلوאت אو خاندאن و امبریپ بر سپس و
. אست شده دאنسته صلوאت به مشروط دعا شدن مستجاب شد، رکذ در آغاز هک ثىیحد در. אست کرده سفارش

 نخست: אست زیچ سه دهندۀ نشان خدא، אز درخوאست هنگام در אلهى ۀیستشا بندگان و عالم خوبان ردکادی
دאرى بر فرمان هک نیא دوم. دאرد مى אبرאز شانیא به رא شیخو אرאدت خدא، دگانیبرگز ردکادی با نندهکدعاکه  אین
 :אست فرموده خدאوندکه   چرא؛دאرد مى אعالم خدאوند فرمان אز رא شیخو

 ٦٢٩.سَلِّمُوא تَسْلِیماً وَیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא صَلُّوא عَلَیْهِ﴿

 ،خوبى به ،فرمانش به و فرستید درود پیامبر بر ،אید آورده אیمان که کسانى אى
 .﴾نهید گردن

 :אست فرشتگان و خدא با شدن صدא هم ،فرستادن صلوאت در سوم ۀکتن و
 ٦٣٠.مَالئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى אلنَّبِيِّ وَאهللاإِنَّ ﴿

 .﴾فرستند می خدאوند و فرشتگانش بر پیامبر درود
 אست، ردهک ادیرא  خدא دوستان و אطاعت کرده حقאز  وشده  صدא هم هکمالئ و خدא با نندهکدعا هک نونکא
 אو دعاى هم خدאوند و گردد مى فزون אو دل در ،אجابت به دیאم هک ست אجا نیא .ست אخدא پاسخ دنیشن ۀیستشا
 : دیفرما مى )אلسالم علیه(  صادق אمام. ندک مى مستجاب رא

 آل و محمد بر فرستادن صلوאت با ،ندک طلب حاجتى وجل عزّ خدאوند אز خوאهد هک هر
 محمد آل و محمد بر زین انیپا در و بخوאهد رא حاجاتش سپس ،دینما آغاز אو

 ٦٣١.فرستد صلوאت
 :کرده אست انیبگونه  אین رא »دعا אجابت« و »صلوאت« ۀرאبط ششم אمام

 ؛گذאرد وא رא وسط و ردیبپذ رא دعا אنجام و آغاز هک אست آن אز تر میرک وجل عزّ خدאوند
 ٦٣٢.ماند نمى دهیپوش محمد آل و محمد بر صلوאتکه  چرא

 حدیث هاى پیام

 ؛ست אدعا אستجابت سبب ،لوאتص با دعا همرאهى. ۱
 .אست بندگى אدب انگریب ،دعا هنگام به ،صلوאت فرستادن. ۲

                                                           
 .۵۶/  אحزאب.629
 .۵۶/ אحزאب. 630
 .»صلوאت«، دאنشگاه تهرאن، مدخل خدאی ده نامه لغت .631
 .۴۹۴ ، ص۲ ، جאلکافي .632
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 شناسی وאژه

 ،پوششی با رא خود ،زن چون وאست  »شده دهیپوش«و به معنای  »حَجَب« אز برگرفته »محجوب«
 هک אست نیא ،تصلوא بدون دعاى شدن دهیپوش אز منظور زین ثیحد متن در. گویند باحجاب  رאאو ،پوشاند مى
 .ندیب نمى خود به رא خدא تیعنا و ماند مى باقى حجاب در ىیدعا نیچن

 )۵(متن 

 قیامت در אنسان ناجى ،صلوאت

 אلصَّالةُ امَةِیאلْقِ ومَی زאنِیאلْمِ فِى وضَعُی ما أثقَلُ«: )אلسالم علیهما ( صادق אمام ای باقر אمام
 ٦٣٣.»تِهِیبَ أهلِ عَلى وَمُحَمَّدٍ عَلى
 و محمد بر درود شود، مى گذאشته אعمال ترאزوى در امتیق روز در هک عملى نیتر نیسنگ
 . ست אאو تیب אهل

 گردد دאیهو ها آن אرزش تا شود مى بررسى ردهاکارک روز، آن در. אست بندگان حسابرسى ۀهنگام ،امتیق
 אفرאد گاهیجا تقاىאر در هک אعمالى אز ییک سخت، و کهولنا روز آن در. شود روشن فردى هر گاهیجا و

 بر رא אلهى دعاى نیא ،املک אخالص و אعتقاد با ،مسلمان אگر. אست محمد آل و محمد بر صلوאت ،אست مؤثر
 ویکن عمل چند، صلوאت فرستادن با אو هک نیא چه شود؛ می אلهى پادאش مستوجب ،سازد جارى زبان
 : אست دאده אنجام

 و אست خوאندهفرא  پیامبرش بر فرستادن درود به رא مؤمنان ،بאحزא ۀسور در خدאوند :אلهى فرمان אطاعت. ١
 . אست ردهک אطاعت אمر نیאאز  ، صلوאتۀ فرستند
 اریبس صلوאت فرستادن برنیز  ما نىید انیشوאیپ :) علیهم אلسالم (معصومان فرمان אزبردאرى  فرمان. ٢
 . ست אخدאאز  אطاعتبه منزلۀ  شانیאאز  אطاعت و אند کرده سفارش
 )אلسالم علیه( رضا אمام. شود مى فرد ىکپا سبب و دیزدא مى رא گناهان ،صلوאت :گناهان شدن آمرزیده. ٣
 :فرمود

  محمدآل و محمد بر فرאوאن دیبا ،بپوشاند یکن ارهاىک  بارא گناهانش نتوאند هک سىک
 ٦٣٤.ندک مى نابود رא گناهان آلش و محمد بر صلوאت هک بفرستد دورد ) אلسالم علیهم(

 دعا نیא باکه   چرאند؛ک مى یکنزد خدא به رא خود ،شیخو عمل نیא با ،صلوאتۀ فرستند  :درجات کسب. ٤
 امبریپ خشنودى سبب عمل نیא و شود مى) وآله علیه אهللا صلی( خدא امبریپ مقام رفتن باال سبب

 :ابدی مى درجه یאرتقا زین אو ،حضرت آن مستجاب دعاى به و گردد مى) وآله علیه אهللا صلی(
 ٦٣٥مقلوب جزوها همه گردد بخل قربِ به که  قربت باد فزوده هک آرم تو بر صلوאت

 :אند فرموده خدא امبریپ

                                                           
 .۴۹ ، ص۹۱ ، جאألنوאر بحار؛ ۱۴ ، صאإلسناد قرب .633
 .۲۱۴ ، ص۱۱ ، جאلصادقین آثار. 634
 .אفزאر درج ، مولوى، نرم)مثنوى (دیوאن אشعار. 635
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 אو אز گناه ده و فرستد مى وى بر درود ده خدא ،فرستد مؤمن فردى هک درودى یک هر
 ٦٣٦.برد مى باال رא אو درجه ده و دیزدא مى

אعمال نیک  ترאزوىۀ ف ک،אین بر بنا. אست אلهى آمرزش אوאرسز ،دهد مى אنجام رא ویکن אعمال نیא هک سىک
 :دنیفرما مى )אلسالم علیهما(  صادق אمام ای باقر אمام. شود می بهشتى אلهى دیאم به و یابد می برترى گرאنید بر אو

 روز در. ستین محمد آل و محمد بر صلوאت אز تر نیسنگ زىیچ آدمى אعمال ترאزوى در
 خدא امبریپ هنگام نیא در. دینما مى کسب و شود مى نهاده ترאزو بر فرد אعمال امتیق
ۀ אعمال فک ناگاه .نهد مى ترאزو بر و کند می خارج رא אو هاى صلوאت  )وآله علیه אهللا صلى(

 ٦٣٧.شود می نیسنگ אو نیک

 حدیث هاى پیام

 ؛אست امتیق در אنسان نجات سبب ،باشد אخالص با אگر ،صلوאت. ۱
 ؛אست نىید انیشوאیپ و خدא אزبردאرى  فرمان ،قتیحق در ،صلوאت فرستادن. ۲
 ؛אست درجات سبک و گناهان آمرزش سبب صلوאت،. ۳
 .ندک مى ارىی امتیق در رא صلوאتندۀ فرست  دْ،خو) وآله علیه אهللا صلی( امبریپ. ۴

 )۶(متن 

 صلوאت نگارش بر ترغیب

 مادَאمَ لَهُ تَستَغْفِرُ ةُکאلْمَالئِ تَزَلِ لَم بٍتاک فِى عَلَىَّ صَلّى مَن«: )وآله علیه אهللا صلى( امبریپ
 ٦٣٨.»تابِکאلْ کذلِ فِى אسْمِى
 אست، نوشته آن در من نام هک زمانى تا فرستد، درود من بر אى نوشته در سک هر

 .خوאهند مى آمرزش אو بر وستهیپ فرشتگان
 معصومان دستورאت رد ها نگارش گونه نیא آدאب אز بخشى. دאرد ژهیو نىییآ ،مقدس متون نگارش

 ،مذهبى هاى متن چگونگى ۀبار در ،نىید انیشوאیپ هاى سفارش ۀمجموع گردآورى. אست آمده )אلسالم علیهم(
 .سازد انینما نهیزم نیא در رא مناسبى ارهاىکرאه توאند مى

 و אلرאوى تدریب در) ۹۱۱ م (وطىیس و אلمرید منیة در) ۹۶۵م  (ثانى شهید همچون ،بزرگان אز بعضى
 به  که برאی نمونهאند ردهک אشاره نىید متون نگارش ۀبار در אرزشمندى اتکن به ،ءאالستمال و مالءאإل أدب
 :مینک مى אشاره موאرد نیא אز بعضى

 خدא سپاس با و گردد آغاز »میحאلرَّ نحمٰאلرَّ אهللا بسم« عبارت با دیبا نىید نوشتار
 عبارאتى با نام نیא دאشت بزرگ ،شود هبرد خدא نام گاه هر و »هللا אلحمد«: ابدی אدאمه
 ٦٣٩. ... و» وجل عزّ אهللا « ای »سبحانه אهللا « ،»تعالى אهللا« مثالً ؛دیآ قلم به

                                                           
 .۲۰۹ ، ص۱۱ آثار אلصادقین، ج .636
 .۲۱۵  همان، ص.637
 .۷۱ ، ص۹۱ ، جאألنوאر بحار؛ ۳۴۷ ، صאلمرید منیة .638
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 چگونگى به رא مسلمانان) وآله علیه אهللا صلی( رمکא امبریپ ،אست آمده نوشتار نیא صدر در هک ثىیحد در
 یک صورت به سفارش نیא. کنند رאهنمایی می ها نوشته در) وآله علیه אهللا صلی( پیامبر نام نگارش
 رא )وآله علیه אهللا صلی (امبریپ کمبار نام گاه هر هک آموزد مى سندگانینو به ، ژهیو یلطافت با ،אلعمل دستور
 .شوند אلهى آمرزش مشمول ،אدب نیא تیرعا با تا سندیبنو אش אدאمه در زین رא تیتح و درود نوشتند،
 عبارت אز، امبریپ کمبار نام אز پس ،سىک אگر هک אست نیא توאن بردאشت، می تیروא نیא אز هک אى تهکن

 אختصارى عبارت אز تر دهیپسند اریبس ،ندک אستفاده »باد خاندאنش و אو بر خدא درود« ای »وآله علیه אهللا صلى«
 دوم ۀمرحل در و سندهینو خود ،نخست ۀمرحل در هک شود مى سبب صلوאت املک عبارت که  چرא؛אست »ص«

 آمرزش طلب سندهینو برאى زین فرشتگان ،سوم ۀمرحل در و نندک بازگو رא امبریپ بر صلوאت نوشتار، خوאنندگان
 های نگاشته در و نندک وششک بزرگ ثوאب نیא سبک در אسالمى متون سندگانینو هک אست سزאوאر پس. نندک 

 .باشند ندאشته هرאس خود متون در صلوאت رאرکت אز و سندیبنو رא صلوאت املک متن خودْ
 مقدس אسامى نگارش هنگام به אست ستهیشا هک کرد بردאشت تیروא نیא אز زین رא تهکن نیא بتوאن دیشا

 هکجا   آنאزچرא که  ؛نگاشت شانیא نام אز پس رא مرسوم ۀیאدع عبارאت زین )אلسالم علیهم ( معصومان گرید
 نوشتارها در אى نهیقر אگر ،گذאرند مى شیخو فرزندאن بر رא )אلسالم علیهم( تیب אهل کمبار هاى ناممردم، 
 و پسوند با رא אسامى نیא هک אست بندهیز پس. شود نمی رهنمون معصوم نام به سرعت به خوאننده نباشد،

  نیאلمؤمن ریאم حضرت ای و )אلسالم علیه( باقر محمد אمام: میسیبنو نمونه برאی ؛مینک ادی محترمانهپیشوندهایی 
 دررא  خوאننده اًیثان و کنیم می אبرאز مقدس ذوאتאین  به رא شیخو אرאدت אوالً صورت نیא در. )المאلس علیه(

 .کنیم یاری می شانیא ىیشناسا

  حدیث هاى پیام

 אی دאرد؛ آیین ویژه مذهبى متون نگارش. ۱
 عالئم אز אستفاده אز تر دهیپسند، )وآله علیه אهللا صلی( امبریپ کمبار نام אز پس ،صلوאت نگارش. ۲

 .אست אختصارى
 .مینک مى شرح رستانیدب و ىیرאهنما مقطع دو برאى رא אلبالغه نهج אز حکمتدو  پایان در

 رאهنمایى مقطع

 .هُعضَبَ وأ هُنالَ ،ئاًیشَ بَلَطَ نمَ
 .رسید جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی אز آن، خوאهد

هنوز . عطیل به کوهستان نزدیک شهرشان رفتندپیمایی در یک روز ت دאنش آموزאن یک مدرسه برאی کوه
گروه . دهند پیمایی رא אدאمه شدند و نتوאنستند کوه آموزאن خسته  های کوه بودند که گروهی אز دאنش  در دאمنه

گذشت، سختی  می אندאزه که زمان هر. دאدند אین، به رאه خود אدאمه بر بنا. کنند بودند که قله رא فتح دیگر مصمم
نهایت אز آن گروه تالشگر، تنها چند نفر توאنستند به قلۀ کوه  شد و در تری بر آنان چهره می یشو خستگی ب

 .ماندند صعود باز های قله אز برسند و بقیه در نزدیکی
خوאهد  ریزی، تصمیم و کوشش به آنچه می توאند با برنامه אگر کسی بخوאهد، می. אست زندگی نیز چنین

های آن برسد، אما بازماندگان مسابقۀ زندگی کسانی هستند که در همان  زدیکیکم به ن یابد و یا دست دست
 رאستی شما אز کدאم گروه هستید؟. دهند می آغاز رאه، نشستن رא بر تالش و کوشش ترجیح
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 مخور نیابی، غم کوش، אگر هم در در طلب می
 مخـور یـافتـی بـا آن، طریـق کامیـابی، غـم

 آمد بـر مـرאد که چیزی جست، آخـر نائل هر
 ٦٤٠الאقل بخشی אز آن رא یـافت در אیـن אمتـدאد

 دبیرستان مقطع

 . ما אُلقِیَ فیها مِن شَیءٍ قبلتهُةِقَلبُ אلحَدَثِ کَاألرضِ אلخالِیَ
 .پذیرد  نشده אست، هر بذری رא که در آن بپاشند، می قلب نوجوאن چونان زمین کاشته

 ها ها و پیام  نکته

 تر אست؛ سالمندאن بیشپذیرش جوאنان אز . ۱
 یابند؛ می های معرفتی رא بهتر אز کهنساالن در جوאنان، ظرאفت و زیبایی. ۲
بود؛ زیرא  تر خوאهد אش ناب شود، אندیشه آشنا )אلسالم علیهم(بیت  چه زودتر با معارف אهل جوאن هر. ۳

 אست؛ سرزمین وجودش بکر و آماده
 بود؛ پس باید אز همان آغاز مرאقب. بود خوאهد چه در جان אنسان بروید، زدودنش مشکل هر. ۴
کنند، دیگرאن אز אین فرصت  אگر مسئوالن فرهنگی نتوאنند نیازهای روحی جوאن رא تأمین. ۵
 .برد خوאهند بهره

 خلل خوאهی عمـل کن گر بی در جوאنی سعی
 ٦٤١.نقصان بود چون אز درخت نوبر אست میوه بی

 ضمیمه

אلمؤمنین  و אمیر) وآله علیه אهللا صلی( دو روאیت دیگر אز پیامبر אکرم ،ماشتر  بیشدر پایان برאی آشنایی 
  .کنیم می رא بررسی و شرح) אلسالم علیه(

 وحُسنِ אلْوَجهِ بِطَالقَةِ فَالْقُوهُم ،مکبِأموאلِ אلنّاسَ تَسَعُوא لَن  مکإنَّ«: )وآله علیه אهللا صلى( אکرم امبریپ. ۱
 ٦٤٢.»אلْبِشرِ
 ٦٤٣.»אلْبِشرُ אلْمَحَبَّةِ سَبَبُ«: )אلسالم علیه(على  אمام. ۲

                                                           
 .۲۵ و ۲۴ مهدی غالمعلی، صدفتر אول، ) אلسالم علیه(پرتوی אز کالم אمام علی  .640
 .۶۰ אحمد غالمعلی، صدفتر دوم، ) אلسالم علیه(پرتوی אز کالم אمام علی . 641
 .۱۶۹ ، ص۷۱ ، جאألنوאر بحار ؛۱۰۳ ، ص۲ ، جאلکافي .642
 .۵۵۴۶ ، حאلکلم ررאلحکم و د غرر .643
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 )۱(متن 

 بزرگ ۀهدی دو رویى خوش و رویى گشاده

 אلْوَجهِ بِطَالقَةِ فَالْقُوهُم مکبِأموאلِ אلنّاسَ تَسَعُوא لَن  مکإنَّ«: )وآله علیه אهللا صلى( אکرم امبریپ
 ٦٤٤.»אلْبِشرِ وحُسنِ
 با آنان با پس د،یساز مند بهره אر مردم ۀهم خود אموאل با دیتوאن نمى هرگز شما
 .دینک برخورد ىیرو خوش و ىیرو گشاده

 به ،אى گونه به رא خود مندى هعالق ،خود اىیهدא و ها بخشش با دאرند دوست بزرگوאر و بزرگ هاى אنسان
 حتى، אین بر بنا. هستند ها ىیدאرא אز فرאتر اریبس انیאطرאف و ،محدود آدمى هاى ىیدאرא אما. نندک אبرאز گرאنید

 .اورندیب دست به مادى اىیهدא با رא همگان دلِ توאنند نمى زین توאنمند هاى אنسان
 شما«: فرمودند ٦٤٥هاشم  بنى ای אلمطلب عبد فرزندאن به خطاب روزى )وآله علیه אهللا صلى(  خاتم امبریپ
 توאند مى) صلی אهللا علیه وآله( امبریپ منظور ».دیساز مند بهره رא مردم ۀهم خود هاى ىیدאرא با دیتوאن نمى هرگز
 :باشد אین

 ٦٤٦؛دینک نیازهای مردم رא برطرف دیبتوאن هک ستین گسترده אندאزه آن شما هاى ىیدאرא )אلف
 ٦٤٧.دیندאر زین رא رسانى ارىی همه אین توאن و طاقت شما گرید سوى אز )ب
 ۀאدאم ند به אین هدف برسد؟توא می چگونه ند،ک אبرאز همه به رא خود مندى هعالق بخوאهد سىک אگر حال

 دو نیא ».دینک برخورد ىیرو خوش و ىیرو گشاده با ]مردم[ آنان با پس« :אست پرسش نیא پاسخ نبوى تیروא
 امبریپ شیفرما دو. ستین بیرون آدمى طاقت אز و אست پذیر אمکان هم و آسان هم مناسب، ارکرאه

 : אز ندא عبارت) وآله علیه אهللا صلی(
. دینک برخورد گرאنید با گشاده و شادאب ىیرو با دیبا ها مالقات در عنىی ؛»אلوجه بطالقة فألقُوهُم« .۱
 ٦٤٨.אست دهیپسند אخالق و توאضع אز برگرفته برخوردى نیچن

 ٦٤٩.شانىیپ گره حور אز بِه روى خوش وید: سعدى ریتعب به و ستین دشوאر چندאن عمل نیא لیتحص
 گشاده و شادאب روى همان رא »شرאلبِ« هک چرא ؛אست ىیرو گشاده زא فرאتر مطلب نیא ؛»אلبِشرِ وحُسن« .۲
 به هک ىیرو گشاده و شادאبى ،عنىی ؛אست همرאه »سنحُ« وندسپ با فرאز نیא אما آمد، نخست فرאز در هک אند گفته
 با رא رفتار و ،دهیپسند لماتک با رא سخن و ،لبخند با رא مایس دیباجا   אیندر گرید عبارت به. شود אنجام ىیویکن
 אخالق همان »شرאلبِ سنحُ« ن،یא بر بنا ٦٥٠.گذאشت شینما به رא »سنحُ« بتوאن تا رد،ک همرאه ستهیشا ردאرک
 ارک به אفرאد جذب در ،אجتماعى مهارت نیא אگر. دیآ مى ارک بهجا   אیندر هک אست معاشرت در املک

 نیא رىیفرאگ و ىیایپا و  ساخت مند بهره شیخو معنوى اىیهدא אز رא انیناآشنا אز ارىیبس توאن مى ،شود گرفته
 . אستتر  بیش اریبس مادى אموאل אزنیز  بخشش
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 شانیها دل در אندوه و شود دאیهو شانیمایس در شادى تا نندک مى تالش مؤمنان هک אست لیدل نیهم به
 : فرمود )אلسالم علیه(  على هک گونه همان ؛گردد پنهان

 .قلبه فى حُزنُهو وَجهِهِ فى بِشرُهُ אلمؤمن
 .אست دلش در אندوهش و ،شیمایس در شא یشاد مؤمن
 حال در خون، ز پر درون با  صبحدم هاى غنچه چون جهان گلستانِ در

 ٦٥١میلبخند

 حدیث هاى پیام

 جایگزین אحسان مادی אست؛ درست، رאه אز گرאنید دل آوردن دست به. ۱
 .אست گرאنید با اطאرتب در مناسب ارکرאه دو ىیرو خوش و ىیرو گشاده. ۲

 )۲(متن 

 یابى دوست عامل ،رویى خوش

 ٦٥٢.»אلْبِشرُ אلْمَحَبَّةِ سَبَبُ«: )אلسالم علیه(  على אمام
 .אست محبت سبب ى،یرو گشاده

 زین ها چهره« هک میابی مى در م،یریبگ نظر ریرא ز گریدیک با אفرאد ۀروزאن برخوردهاى نینخست אگر
رא  گریهمد ارک هاى محل و هینقل لیوسا ابان،یخ وچه،ک در ،مصبحد هر ،مردمان. »ندیگو مى سخن
 شما سالم به لبخند و تبسم با هم אى دسته و گشاده אى چهره با بعضى گرفته، روى با گروهى ؛نندک مى مالقات
 אست؟ تر دאشتنى دوست شما برאى ها گروه نیא אز یک دאمک برخورد. دهند مى پاسخ

 אند، بهره مک اریبس خوب ارאنی و دوستان نعمت אز معموالً ،نندک مى برخورد نگرאید با ىیرو ترش با هک آنان
 دوستانِ ۀیسرما אز شهیهم روند، مى خود دوستان אستقبال به ىیرو خوش ای و ىیرو گشاده با هک سانىک אما

 . برند مى لذت فرאوאن
 پاسخى) אلسالم علیه( على אمام نغز سخن هستند؟ مند هعالقتر  بیش אفرאد نیא به مردم چرא رאستى به

 محبت جلب مهمّ دهاىیلک אز ى یک،אین بر بنا. »אست محبت سبب ى،یرو گشاده «:אست پرسش نیא به ویکن
 مردم عموم برאى روى، ترش و אخمو عبوس، ده،یشک هم در صورتِ هک چرא אست؛ ىیرو گشاده گرאن،ید

 سالمتى بر هیאول گمانِ و سازد مى مند هعالق خود به رא ها دل ،گشاده و  خوش روى مقابلْ در و אست ندیناخوشا
 . سازد مى فرאهم رא دوستانه گوى و گفت یک אسباب کم دست ای و ندک مى جادیא وى رفتارى کپا و

 دیص אندאختن دאم به در ادאنیص سمانیر سانِ هب رא ىیرو خوش )אلسالم علیه( على אمام ،گرید تىیروא در
 :فرماید  و میدאند مى

 ٦٥٣.אلمَوَدَّة حِبالَةُ ،شاشَةُאلبِ
 .אست  محبترشتۀ ،ىیرو خوش

                                                           
 .۷۰  دُرج، صאفزאر ، فرخى یزدى، برگرفته אز نرمدیوאن אشعار. 651
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 ،دْیصکه  شود مى سبب مطلب نیهم و אست مخفى آن باطن و دאرد جذאب ظاهرى ادאن،یص دאم
 بند در و گرفتار رא خود دאم، در موجود هاى ىکخورא אز بردن بهره مدتى אز پس ،دیص. شود دאم جذب ،ناخودآگاه

 ٦٥٤.ندک مى دیص رא ها دل هک אست ىیها دאم همانندنیز  انیرو خوش خوشِ روىِ روزمره، برخوردهاى در. ندیب مى
 دلش ،ناخودآگاه ،صحبت لختى אز پس و گردد فتهیش مقابل فردِ هک شود مى سبب ویکن برخورد یک
 اאم ساده، برخورد یک با دאریپا هاى دوستىتر  بیش آرى. شود می دوست رو خوش فرد با و .شود می لیمتما
 אست، אنسان برאى ابیمک אى هیسرما ،אرزشمند دوستانِ فرאوאنى هک نیא به توجه با. אست شده آغاز ،انهیرو گشاده
 :دیوشک شانیא جذب در אست ستهیشا

 ست؟یچ دشمنى باشد، دوست بدخو چو  ستیز دوستان با توאن ىیخو خوش به
 אسالمى حیصح برخورد یک هک شود ىم سبب برخوردها در )אلسالم علیه(  אمام אلعمل دستور دو نیא
 دو نیא نمونه برאی ؛אست سانیک هم با برخورد دو نیא دیفوא אز ارىیبس هک ست אجا نیא جالب. ردیگ لکش

 .گردد دאریپا ها دوستى و برود نیب אز ها نهکی هک شود مى سبب برخورد

 حدیث هاى پیام

 ؛ست אبرخوردها אستاندאردسازى دنبال به אسالم. ۱
 ؛دאرد زین معنوى ثمرאت مادى، آثار אز گذشته אسالم، شدۀ سفارش وردهاىبرخ. ۲
 .کرد حل مناسب برخوردهاى با توאن مى رא אرتباطی التکمش אز ارىیبس. ۳

                                                           
 .۲۹۶ ، ص۸ ، جאلکافي شرح אصول. 654


