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 مقاله راهنمای تهیه و تنظیم

برای نشر معارف قرآن و حدیث و فرهنگ اسالمی از مقاالت استاااان  مشکوة ترویجی –فصلنامه علمی 
 .  کندو محققان حوزه و اانشگاه با رعایت نکات ذیل اساقبال می

 ی محتواییهاویژگی
  ی تازه، روش و ابزاری نو، یا اای جدید، مسئلهمقاله )برخورااری از نظریه یا فرضیهار نوآوری

 . رهیافت و قرائای جدید(
 هتای ها و اولویتمحوری پتووه  و رترب بایستاهثمربخشی و کاربرای بوان مقالته )مستئله

 . تحقیق و پرهیز از کارهای موازی(
  تحلیلی، ساخاار منطقی و انستجا  محاتوایی، بتا  –کارایی مقاله )برخورااری از صبغه تحقیقی

 . گویی و نثر خطابی(گویا و اجاناب از کلی قلمی روان و
 آوراهتای مانتود ار تحقیتق، ماننتد مطالعتات تتاریخی، ها، ابزارهتا و رویمندی از روشبهره

ای با توجه به چند بُعتدی بتوان رشاهمطالعات میانویوه بهشناسی شناسی، روانتطبیقی، جامعه
 . مباحث اینی

 کامل، صااق، اقیق، واضح و مامایز، روزآمتد، مستاند و  برخورااری مقاله از ارالعات کافی و
 . مسادل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق

  برخورااری مقاله از هدفی مشخص، مفید، قابل سنج  و اسارسی، ماناسب با توان محقتق و
 . قابل اجرا

 نحوة تنظیم مقاله
ن، مقدمته، بدنته اصتلی، مقاله اارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیتده، کلیتدوااگاشایساه است 

 ی ذیل باشد:هاویوگینایجه و فهرست منابع با 
 جذاب و نتارر بته محاتوای مقالته و بته اور از جامع و مانع، : عنوان مقاله کوتاه، گویا، عنوان

 . لقاگری باشداِ
 شامل نا ، نا  خانوااگی، رتبه علمی، مدرک تحصیلی، رشاه، گروه علمی، مشخصات نویسنده :

 . اه و نشانی الکارونیکی باشدمؤسسة وابس
 کلمته  151بایساه است حداکثر . باشداصار میخمطالب مقاله به ا ترینمهماربراارنده : چکیده

های بیان مسئله، هدف، ضرورت و قلمرو تحقیق، روش و چگونگی پتووه  و یافاتهو شامل 
ه، از اشتاباهات ار چکیدآنها  معرفی موضود و ررب فهرست مباحث یا مرور بر. مهم آن باشد

 . رایج است
 بایساه است، حداکثر هفت وااة کلیتدی بتا ترکیبتی از وااگتان عتا  و ختا ، : کلید واژگان
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 . تر باشدماناسب با موضود اصلی مقاله اناخاب شوا تا بازیابی مقاله آسان
 باید مسئله تحقیق، هدف، ضرورت، پیشینه و روش پووه  با تفصیل بیشتار مقدمه : ار مقدمه

  .مند به مطالعه کندتا ذهن خواننده را آمااه و عالقه ان شوابی
 ار بدنه اصلی مقاله بایساه است اهمیت و ابعتاا مستئله و نیتز آرار اربتارة آن بته بدنه اصلی :

خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شوا، و نویسنده پس از ارزیابیِ ایگر نظریات، با تبیین و توجیته 
 . یدکافی، ایدگاه  را ارائه نما

 های مرتبط بتا پتووه  های تحقیق، آثار و کاربراهای آن، توصیه به موضود: شامل یافاهنتیجه
از ذکتر االته، . پاسخ و نکات مبهم قابل پووه  استتبرای کارهای بعدی، یااکرا سؤاالت بی

 . بندی مباحث مقدماتی ار نایجه، خواااری شوامساندات، مسئله پووه  و جمع
 CD وفچینی شده ار محیط حاوی مقاله حرWord  صفحه بته نشتانی افاتر  15با حجم حداکثر

 . مجله یا فایل آن از رریق پست الکارونیک نشریه ارسال شوا

 :فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا و ارجاعات در پانوشت به ترتیب ذیل تنظیم شود

 منابع
نوبتت چتا ، نشر، ناشتر، محلّ  ، مصحح یا محقق،: نا  خانوااگی، نا ، نا  کااب، نا  مارجمکتاب

 . تاریخ اناشار
 . ، نا  نشریه، سال / اوره، شماره، زمان اناشار«عنوان مقاله»: نا  خانوااگی، نا ، مقاله

 ارجاعات
 . نا  کااب، جلد، صفحهنا ، : نا  خانوااگی، کتاب
 . ، شماره، زمان اناشار، شمارة صفحه، نا  نشریه، سال/اوره«عنوان مقاله»نا  : نا  خانوااگی، مقاله

 فرایند ارزیابی مقاالت
مقاالت ارسالی که با توجه به راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشند با گذر از مراحل زیر اجازه 

 یابند:نشر می
اریافت و اعال  وصول مقاله و ارزیابی اولیه با مقایسه تطبیقی با ایگتر مقتاالت نمایته شتده ار  -1

 . رسانی و تشکیل پرونده علمیهای ارالدپایگاه
اصالحی توسط نویستنده یتا افاتر  نظراتارسال برای کارشناسان جهت ارزیابی نهایی و اعمال  -2

 . مجله
 . ررب ار هیئت تحریریه، بررسی و تصویب نهایی مقاله و آمااه شدن برای چا  -1
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 مقام معظّم رهبرینوروزی های نگاهی به پیام
 
 

و این نعمای است بزرگ که ، فطرت انسان با غفلت و فراموشی سرشاه شده  ▼
مصائب و حوااث تلخِ گذشاه همواره ار پی  چشم انسان حاضر بتوا،  ،اگر نبوا

بر او غلبته  ،کرا؛ زیرا بدبینی و ناامیدی از آیندة بهارو زندگی را بر او ناممکن می
 افکند.کرا و یأس، ااامة حیات  را به خطر میمی

از سوی ایگر انسان ماعهدِ آگاه باید همواره به ورایف فرای و اجاماعی خوا 
باشتد انجتا  اش میه باشد و تکلیفی که از لحاظ شرعی و اخالقی بر عهدهماوجّ

لحین اجامتاعی نظر به پیروی از رسوالن الهی، علمتای اینتی و مصت اهد. از این
اند، تا ورایف و تکتالیف اشتخا  را بته همیشه به راهنمایی و نصیحت پرااخاه

 آنان گوشزا کنند و از غفلت بیرونشان آورند.
های خیرخواهانه و اصتالحی بر این مبنا مقا  معظّم رهبری عالوه بر راهنمایی

ر آغاز سال فرمایند، هر سال امی –های مخالف ار حوااث واقعه و مناسبت -که 
اهند، و برای اولامراان و گشا میت بزرگ ایران، پیامی راهنو ضمن تبریک به ملّ

 فرمایند.ترین وریفه را بیان میی امور و مهممرا  خط مشی کلّ
ها گرچه ار ابادای هر سال است و توصیه و تأکید بر اجرایتی کتران این پیا 

استاوری مدبّرانته و بترای باشتد، ولتی چتون انه ار آن ستال میمآن حکم حکی
 نظرِ مجریتان قترار گیترا و های ایگر نیز باید مداصالحات بنیاای است ار سال

رفاتته کاستتاه گتتراا، نتته آنکتته بتتا عمتتل شتتوا، تتتا از مشتتکالت جامعتته رفاتته
تتدبیر یتا  ها نیستت، و گتاه از ستورِهایی که ار راساای آن توصتیهگیریتصمیم

 اساه وضع مرا  بدتر شوا.شوا، ناخواسابداا رأی ناشی می
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ها نگاهی اجمالی و یکجتا بته همته اینک مناسب است برای اریافت بهار پیا 
آنها ااشاه باشیم، تا با گذشت زمان غبار فراموشی بر آن ننشیند و ار صحنه عمل 

 ما را به کار آید.
هتای نتوروزی ختوا ار فاصتله ار پیا  -متد رلّته  -ای اهلل خامنتهحضرت آیتت

بتر مبتاحثی چتون عتدالت و انضتبام اجامتاعی، انضتبام  1133تتا  1132ی هاسال
جویی و مقابله بتا استراف و تبتذیر، تأکیتد و اهامتا  ختا  اقاصاای و مالی، صرفه

وپاش امتوال عمتومی جویی و جلوگیری از ریختاند. ار این میان بحث صرفهااشاه
 ها بواه است.آن سال ها آمده که حاکی از اغدغه اصلی ایشان ارار بیشار پیا 
گتذار د بنیانرا به مناستبت یکصتدمین ستال تولّت 1131سال  ،م انقالبرهبر معظّ

به نتا   1111و  1131های جمهوری اسالمی، سال اما  خمینی نامیدند. همچنین سال
گتذاری و افاختار حستینی نامیتده شتد. ار رونتد نا ت سال عزّ 1111و  اما  علی

ت، هتر جه به مسائل ضروری و کالن کشتور و رعایتت اولویّتم له با تومعظّ ،هاسال
 گذاری کراند:سال را به موضوعی اخاصا  اااند و به ترتیب زیر نا 

ت گویی سه قوه به ملّسال پاسخ 1111رسانی؛ سال نهضت خدمت 1112سال 
؛ سال پیامبر اعظتم 1115و مشارکت عمومی؛ ملّى سال همبساگی  1111ایران؛ 
 1111سال نوآوری و شتکوفایی؛  1113ی و انسجا  اسالمی؛ حاا ملّسال اتّ 1111

 1111ت مضتاعف و کتار مضتاعف؛ سال همّ 1111سال اصالب الگوی مصرف؛ 
 ی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.سال تولید ملّ 1111سال جهاا اقاصاای؛ 

شتوا، هوشتمندانه بتر کتار و تولیتد و که مالحظته میهای اخیر چنانار سال
ستوز مشغولی و اناظارات آن رهبر الوآوری تأکید شده است. اکنون ماییم و الن

و پیشترفت ار ابعتاا  –مستلمانان  ةو بلکه همت –ی ما و فداکار برای تعالی و ترقّ
 ▲   علمی، فرهنگی، اقاصاای و سربلندی ار جهان.
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 ابعاد مواجهة انسان با خود با تکیه بر قرآن و حدیث
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1نیادتقی سبحانیمحمدکتر    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 15/12/1111تاریخ پذیرش:     22/1/1111تاریخ اریافت: 

 
 

 

او ب ا نس خ ی وی   ةرابط ، های ارتباطی انسانیکی از حوزه

اینکه آدمی چگونه با یود رابطه برقرار کرده و چگونه ب ا . است

شود موضوعی اس ت ک ه در ای ن مقال ه ب دان یود مواجه می

نگارنده هر یک از افراد بش ر س ه  به نظر. پردایته شده است

شنایتی که  ةمواجه؛ نوع مواجهه با نسخ یوی  یواهد داشت

احساس ی ک ه  ةمواجه ، پایه مط ر  اس ت ةبه عنوان مواجه

نق   بس زایی در  ،نخست ب ه ش مار آم ده ةمحصول مواجه

رفتاری که  ةو مواجه، کندنوع سوم ایسا می ةگیری مواجهشکل

در حقیقت نمایان کنن ده  ،ست بودهنخ ةمحصول دو نوع مواجه

رود ک ه دو نوع مواجهه نخست در یارج به ش مار م ی کیسیت

این مقاله در صدد است ض من . سازدمیمتجلی را آنرفتار فرد 

ة اهمی ت مواجه ، آنهای عرص هرفتاری و  ةبیان انواع مواجه

را یاطر نشان شود  فرداحساسی نسبت به  ةشنایتی و مواجه

گ اار در رفت ار ه ای تثثیره را به عنوان مواجههو آن دو مواجه

 . آدمی و دو رکن مهم برای اصال  رفتار ایالقی معرفی کند
 

 ــــــــــ
 اسااایار اانشکده علو  حدیث..  1
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 ةمواجه ، ش نایتی ةمواجه ، رابطه انسان با یود ها:کلید واژه

، رفتار انسان با ی ود، شنایت یود، رفتاری ةمواجه، احساسی

 .کنترل نسخ

 درآمد ▼

ارتبام صحیح انسان با خوا از اهمیتت بتاالیی یکی از اموری که ار برقراری 
شناخت . برخوراار است این است که او بداند ابعاا مواجهه با خوا چگونه است

کند تا رفاار صتحیح بتا ختوی  را بهاتر کمک می انسانابعاا مواجهه با خوا به 
ترایتد موفقیتت بی. تر از پی  عمل کندار تعامل با خوی  موفق ،شناسایی کراه

برقراری ارتبام بتا ختوا نقت  انکتار ناپتذیری ار اصتالب رفاتار انستان ار  ار
رفاار با همنوعان و رفاار بتا ربیعتت ، یعنی رفاار با خدا، های رفااری ایگرحوزه

 . نیز به جای خواهد گذاشت
و بلکه ، های رفااری مخالفبرای هر انسانی ار کنار انواد تعامالت  ار حوزه

توان برای اما آیا می؛ تعامل با نفس خوی  است، د تعامالت نو ترینمهمیکی از 
 تعامل او با نفس خوی  نیز انواعی ماصور بوا؟ 

توان ار سه نود مواجهه خالصه انسان با خوی  را می ةرسد مواجهبه نظر می
 از: نداگانه مواجهه با خوا عبارتابعاا سه. کرا
. مواجهتة رفاتاری بتا 1حساسی از خوا؛ . مواجهة ا2مواجهة شناخای از خوا؛ . 1
 .خوا

ار این مقاله سعی خواهیم کرا به بررسی این سه مواجهته بتا نفتس ختوی  
 . بپراازیم

 شناختیة مواجه. 5

شتناخای  ةختوا مواجهت انسان با ةنخساین مواجه ،گونه که اشاره کرایمهمان
نقت   ه،بتواتتر این مواجهه از او نود مواجهه ایگتر از یتک منظتر مهتم. است

 ةار هر حوز، را زیربنای هر رفااری« شناخت»چرا که اگر ؛ کندزیرساخت ایفا می



 1111 بهار 111شمارة  1

توان به ارستای و استاحکا  رفاارهتای با ارمینان بیشاری می، رفااری قرار اهیم
 . صااره ار آن حوزه ال خوش ااشت و آسواه خارر بوا

ی برختوراار از آنجا که ارسای رفاار هر کس با نفس خوی  از اهمیت زیتاا
است شناخت خوا نیز اهمیت وافری خواهد یافتت. وجتوا روایتات فتراوان ار 

هتای ناشتی از جهالتت نستبت بته فضیلت، اهمیت و آثار شناخت نفتس و زیان
خوی  و منزلت خوا شاهدی صااق برای ارزشمندی این نود مواجهه با خوا و 

بوا. به راستای وقاتی بهار خواهد « خواشناسی»تالش ار مسیر ارتقای آن، یعنی 
تتوان بته تمتا  و با شتناخت ختوا می 1گذراراه شناخت خدا از خواشناسی می

های ختوا واقتف ها و استاعدااهای خوا و همچنین توانمندیها و ضعفکاسای
 شد، ار سوامندتر بوان خواشناسی ترایدی نخواهد بوا.

اقتداماتی واشناسی خیعنی انسان برای ؛ یک فرایند استگمان خواشناسی بی
از تنتود خاصتی نیتز ، شدهاین اقدامات ار گساره زمان انجا   اهد ورا انجا  می

گتاهی بتا تجربته و یتا ، گاهی از رریق آمتوخان، گاهی با تفکر. برخوراار است
از . شتواآگاهی و شناخت حاصتل متی، گاهی از رریق شهوا نسبت به خویشان

گیرا یک اقدا  عملی از ررف انسان انجا  می ،با خوا ةاین رو ار این نود مواجه
 .که محصول آن شناخت نفس خوی  است

 ابعاد شناخت خود

شناخت هر انسانی از خوا او بُعد اارا؛ بُعد نخست آن مربوم است به آنچته 
ة ایتن بُعتد از شتناخت عمتدتا  از ناحیت. افراا نود آامی مشارک استت ةهممیان 
، زیبتایی اوستای، متوری همچتون کمتال ختواهیا. شواشناسی حاصل میانسان

 ی همههاویوگیه از جمل ،ذات لذت رلبی و حب، میل به آزاای، رلبیجاواانگی

 ــــــــــ
 ةرفمعالحتق؟ فقتال:  ةرفمعفقال: یا رسول اهلل کیف الطریق التی  اخل رجل علی رسول اهلل». 1

 . 32،  31، جبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر، «. النفس
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از رریتق گذرانتدن یتک  هاویوگیو انسان پس از آگاهی به این ، افراا بشر است
را بیابتد و شتهوا کنتد و  هاویوگیتواند ار ارون خوا آن می، شناسیاوره انسان

 . های فراگرفاه شده ار انسان شناسی به شناخت او از خواش بینجامدافاهی
توانتد اخاصاصتی باشتد. بُعد ایگر شناخت خوا، اخاصاصی است، یتا می

هتا و برختی حتبّ و هتا، ناتوانیانواد عالیتق شخصتی، استاعدااها، قابلیتت
ر هایی هساند کته میتان همتة افتراا نتود بشتهای شخصی، خوا آگاهیبغض

مشارک و یکسان نیست. این شناخت اخاصاصی نیز به او بخ  ایگر تقسیم 
شوا: قسم نخست، آن اساه از باورهایی است که به امور اخالقتی مترتبط می

است؛ و قسم ایگر آن به امور غیر اخالقی ارتبام اارا؛ برای مثال اینکه فرای 
اساعداا بتاالیی ار اربارة خوا آگاه شوا که از حافظة قوی برخوراار است یا 

فهم ریاضی ااراست، شناخای است که به اخالق و موضود بحث ما ارتبتاری 
 ندارا. 

تتوان نتوعی شتناخت از آگاهی هر کس نسبت به رفاارهای خوی  را نیز می
 فرماید:گونه که قرآن کریم میآن، خوا اانست

نإساُن َعلى ِ  (.15و  11)قیامت/ هُ َمعاِذيرَ  ىَو لَوإ أَلإق*  نَفإِسِه بَِصيَرة   بَِل اْلإ

 نویسد:این آیه و آگاهی انسان بر خوا میة عالمه رباربایی اربار
يرت» هملك» ه «بص اىمع ب ت ن بى رؤي ل ادا و ق نى كر اط ست ب  ،ا

الق و ن اط يرت اي ر بص ان ودخ ب س ا ان ز ي اب ا ست لعد دزي» ب  «ا

اىم ا و ،شدب ردتق ي ن ي ان» آ س ىع االن فسه ل ير وذ ن  «ةبص
ست اىمع و. ...ا ه ن ن آي ست اي ان هك ا س احب ان يرت ص ر بص فس ب  ن

ست شيوخ ا ودخ و ،ا تر ر ه ز ب اسشىم سك هر ا ر و ،دن ا اگ  ب

اع ركذ ز ذره اد ودخ ا ً ،دنكىم عف ا ى صرف را ن ب ست اي  هك ا
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بع ا ذا ز ر ر ودخ ا رگ ندب  1«.دا

الباه گرچه این آیه مربوم به آگاهی انسان بر نفس خوی  ار روز حساب بته 
حاضر شدن ار محشر ار پیشگاه عدل الهی است، اما به الیل ارالق آیه، و  هنگا 

اند، استافااه که از آیه مزبور ار امور انیوی اسافااه کراه نیز روایاتی از معصو 
ار پاسخ  پذیر است؛ برای مثال اما  صااقاز آیه ار موارا مربوم به انیا توجیه

انجامد که به بطالن وضو می« خفقه»یعنی به سؤال کسی از کمارین اندازة خواب؛ 
 فرماید: می

فق ام ريدأ ام» خ ن و ةال ان، إ ت ق ف خ نإسلانُ  بَللِ : لويق هللا ال ِ  اْلإ

ن عم1ََط دجو نمَ: لويق کتتان اعلی تت إنّ بَِصلليَرة نَفإِسللهِ  َعلللى ائ ومال ًمق  وأ ا
ا ًعدق يهع جبو دقف ،ا ل ل  1«.1 ءوضوا

 فرماید: و نیز می

ح عيصن ام» ن مدكأ ظهر أ ا ي ن سر و حس ؟ ي ا ئ ي يس س رج أل  عي
ى فسه إل ن ملعفي ن ل أ يس كذ لك ل : لويق جل و زع هللا و ؟كذ

 ِنإسللللللانُ  بَللللللل ِ ن بَِصلللللليَرة نَفإِسللللللهِ  َعلللللللى اْلإ ر 1 إ سري ا ةال  يتوق صحت إذ

ل يعا  1«.ةالن

تتوان بته بر این اساس شناخت انسان از خوا ار امور اخالقتی را نیتز می
ی مطلوب و پسندیده، هاویوگیل مربوم است به ه اوّاوگونه تقسیم کرا. اسا

و اساه او  صفات زشت و ناپسند. ویوگی خوب این او اساه این است کته 
هتا و ار حقیقت ار این نود آگاهی، انسان به قتوت و ضتعف، و نیتز ختوبی

شوا تا باوانتد های خوا واقف شده است و این امکان برای او فراهم میبدی

 ــــــــــ
 . 111،  21، جتفسیر المیزانرباربایی، محمدحسین، . 1

 . 15، ب13 ،  1، جکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، . 2

 . 11، ب221،  2همان: ج. 1



 11 1111 بهار 111شمارة    

های خوی  را برررف خوا بیفزاید و آنها را تقویت کند و بدی هایبر خوبی
تتوان و جبران نماید. بنابراین شتناخت انستان از ختوا را ار شتکل ذیتل می

 خالصه کرا.
بوا که آگاهی با واقع مطابقت ااشاه باشد.   آنچه گذشت، بر این فرض اساوار

بتا واقتع نداشتاه اکنون اگر آنچه ار فرایند شناخت حاصل شده استت مطابقتت 
توان شناخت گذاشت، بلکه تصوری بارل از خوا خواهد بوا باشد، نا  آن را نمی

کنیم و اقیقا  همان تقسیمات پی  گفاه را نیتز تعبیر می« شناخت نما»که از آن به 
 توان برای آن فرض کرا.می

و  ها منشأ بسیاری از رفاارهای ناارست انسان ار رابطه با ختوا«شناخت نما»
های صحیح و مناج به شناخت از این رو باید تالش کرا راه. ایگران خواهند بوا

ها به آگاهی از خوا استت یافتت تتا بتا کمتک آن واقعی را شناخت و از آن راه
ها رفاارهای ارست را برگزید و انجا  ااا تا کمال خوی  و بته انبتال آن آگاهی

 .سعااتمندی را به است آورا

 خود شناخت انواع
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بسیاری از اانشمندان مسلمان با اسافااه از معارف اسالمی شناخت انسان و از 
تعبتدی و ، عقلتی، تجربتی را از یک منظر بته چهتار نتود« خوا»جمله شناخت 

ما ار این بخ  به ارسای یتا ناارستای ایتن تقستیم بتا . کنندشهوای تقسیم می
کنتیم ار ااامته مستاندات اسافااه از ماون اینی توجه خواهیم کرا و تتالش متی

 . ارسای تقسیم مزبور را از قرآن و حدیث بیان کنیم

 شناخت تجربی - الف
انسان برای شناخت . شوایکی از انواد شناخت انسان از راه تجربه حاصل می

برای مثال کسی که بته توانمنتدی ختوا ار ؛ کندتجربه می خوا نیز گاهی خوا را
خی امور ایگر از راه موفقیا  ار امور نخست برخی امور و ناتوانی خوی  ار بر

و ضعف و شکسا  ار امور او  پی براه استت ار حقیقتت ار ایتن خصتو  
، الباه مخفی نیست که زیربنای شناخت عقلتی. خوا را از راه تجربه شناخاه است

چه اگر توانمندی عقل و خرا انسانی نباشد این ؛ عقل است، تجربی و حای نقلی
اما این امر موجب نخواهد شد . شدخواهد رای او هرگز حاصل نها بقبیل شناخت

 هشتناخای کته از رابنتابراین . ها را شناخت عقلی بدانیمانواد این شناختة تا هم
شوا شناخت تجربی خوانده شده و انستان گتاهی تجربه برای هرکس حاصل می

توانتد نمتی  یخونفسِ  تجربیِ شناختِالباه . شناسدخوا را نیز از راه تجربه می
 . ابعاا وجوای نفس را ار برگیرا ةهم

 شناخت عقلی - ب
گفایم که عقل یکی از ابزارهای مهم کسب معرفت استت و آیتات و روایتات 

کته را شتناخای . فراوانی به کارکرا عقل ار کسب شناخت تصتریح کتراه استت
ار شناخت عقلی نقت  . گویندشناخت عقلی می ،اصلی آن عقل استة مایاست
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از مفاهیم انازاعتى )معقتوالت  ،عقل بر عهده ااشاه، صلی را ار تحصیل شناختا
هتایی استت کته از کانتال عقل کارش تجزیه و تحلیل اااه 1.گیراثانیه( کمک می

کند و سپس انااج و نوآوری می، شواگوش و چشم و ایگرحواس بر او وارا می
حتواس قابتل استافااه استت  هتایو عالوه بر معارفی که به صورت خا  از اااه

 . کندمعارف ایگری را نیز به صاحب  عطا می
عقل را به عقل نظری و عقل عملی ، با اینکه بسیاری از حکیمان و اندیشمندان

قوای ااراکی انسان بواه ، هر او قسم عقل، اما بنابر ایدگاه مشهور ،کنندتقسیم می
هایی هم میان ایتن او ه تفاوتگرچ 2.گیراآن صورت می ةو فهم و ارک به وسیل

قسم وجوا اارا و برخی اندیشتمندان بتزرگ همچتون ابتن ستینا و متال هتاای 
را بته رتور 5«شتناخت نفتس»به مفهو  عا  کلمه و  1«شناخت» پدیده، 1سبزواری

الباه با عنایت به اینکه کارکرا . اانندهای عقل نظری میترین کارکراخا  از مهم
است بحث پیرامون عقل نظری و عملی را به جای ختوا عقل عملی نیز شناخت 

 1.شویمل نمیئن این او قسم از عقل تفکیکی قامیاار اینجا  ،محول کراه

 شناخت نقلی - ج
او منبتع ، بته رتور ختا  اسال اایان الهی و آسمانی به رور عا  و پی  از 

بترای آن بوان  منبعلکن حضور وحی و ، شناخاه شده بوامعرفای حسی و عقلی 
« نقتل»که به آنهتا  رو اولیا رانبیا و روایاتالهی آیات  تاسبب شد ، معرفتکسب 

 ــــــــــ
پاسفدار  از سفنهرها  از کاتاب « شتناخت»و مقالته  آموزش فلسففه بخ  او  از کااب :بنگرید به. 1

 . ایدئولوژ  تطبیقىانزاهم از ش، و به ارس پنجم تا ایدئولوژیك

مجلستی، «. عةنفمالی الی و کالهما یُؤا ِ  ةالتجربالطبعِ و عقلُ العقلُ عقالن: عقلُ : »اما  علی. 2
 . 53و 1،  35، جبحار االنوارمحمدباقر، 

 . 111 - 112،  مبانی اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمیمعلّمی، حسن،  . بنگرید به:1

 «.آیدبا عقل کنه حکمت به است می. »21،   1، جکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، . 1
 «برترین عقل خواشناسی است.. »1221، ب112،  2، جغررالحکمآمدی، عبدالواحد، . 5

 . 211،  25، شماره نامه مفید، «عقل عملی ار آثار ابن سینا»برنجکار، رضا، . 1
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قترار ویتوه مؤمنتان هانسان بار اخایار  جدیدبه عنوان منبع معرفای ، شواگفاه می
 ةاستا. تتوان بته او استاه تقستیم کتراماون معرفای مربوم به نقل را متی. گیرا

تجربه یا عقل قابل تأیید بواه یا به اثبتات زایی که بر اساس نخست ماون معرفت
او  ماونی که تنها تعبدا  پذیرفاه شده و است کم تا زمان متورا  ةرسد؛ و اسامی

ماتون . وجوا نتداراآنها  اسافااه قرار گرفان آن مان راهی جز تعبد برای پذیرش
نظتر اما بته . های عقلی و تجربی اانستتوان ار زمره معرفتنخست را می ةاسا
، ار این نتود شتناخت ،او  مسامحی بواهة رسد تعبیر معرفت برای ماون اسامی

های ماون اینی تعبدا  تصتدیق شوا گفاهاعاقاا به صداقت منبعِ شناخت باعث می
ویوه ، بتهتتوان انکتار کترازایی ماون اینی را نمتیبا این حال نق  معرفت. شوا

. های بعتد بته اثبتات رستیده استتانماونی که به صورت علمی و تجربی ار زم
 فایده نیست:ارباره شناخت نقلی توجه به چند نکاه بی

مجموعه ماون اینی است کته ، مقصوا از نقل از منظر اندیشمندان مسلمان -1
این مجموعه هم قرآن و هم روایات . حقیقی آن به وحی الهی بازگشت اارا أمنش

و اهل بیتت آن حضترت را ار  یامبر خاتمویوه احاایث پهمعابر پیامبران الهی ب
به این الیل که وحی مساقیم خداستت؛ و امتا ، اما ار مورا قرآن کریم؛ گیرابرمی

؛ رسداتصال آن به وحی به اثبات میة ذیل با اساناا به آی ار مورا حدیث پیامبر
 فرماید:چرا که می
  يُوَحى   ی  حإ  وَ ِإنإ هَُو ِإلّ *  َوَما يَنإِطُق َعِن الإَهَوى .1 

و باالخره احاایث اهل بیت پیامبر علیهم صلوات اهلل که تالی تلو پیامبر بواه و 
ویوه قرآنتی بته اثبتات هعقلی و نقلی بة یت کال  آنان نیز ار جای خوا با االجح

روایات از قرآن و بازگشت آن نیتز بته قترآن  أبه هر حال چون منش. رسیده است
توانتد منبتع معرفتت نقلتی و از جملته عتام  متی وحی به مفهتو  ،کریم است

 ــــــــــ
 سخن او غیر وحی خدا نیست. ، گوید؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی1و  1. نجم/1
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 .شمار آیدهبخواشناسی 
ت پیروان اایان آسمانی گاهی به مفهو  سخنان پیشتوایان اینتی اعاقتااه بته 2

کننتد و بترای آنتان تر از اعاقااات برخاساه از حس و تجربه پیدا مىمراتب قوی
 خواهد ااشت.اعاباری بسیار بیشار از اعابار یک شناخت حسی و تجربی 

زیترا بیشتار  ؛های اینی فقط از نود شناخت تعبدی نیستتآموزهة ت باور هم1
های اینی از رریق یکی ایگر از انواد شتناخت نیتز متورا شناستایی قترار آموزه

یتک . توان به او اساه تقسیم کرابه عبارت ایگر اعاقااات اینی را می. گیرندمی
او  اعاقتاااتی هستاند کته  ةاسا. د پذیرفانی استاساه اعاقاااتی که صرفا  با تعب

از رریق یکی ایگر از ررق شناخت نیز مورا شناسایی قرار گرفاه  ،عالوه بر تعبد
 . و به اثبات رسیده است

تعلقات ، هاویوگی، آیاتی که ارباره حقیقت انسانخواشناسی همة ار موضود 
ایگر از آیتات مربتوم  و هدف غایی وجوا او بر روی زمین است؛ و نیز بسیاری

که شک آنبی. به این موضود برای این است که آامی باواند خوا را بهار بشناسد
موجوای را آفریده است از هر فرا ایگری به ابعتاا وجتوای مخلتوق  و همته 

شتوا آشتناتر و صفات و حاالت آن مخلوق قلمتداا متی هاویوگیآنچه به عنوان 
بتاره آن اثتر تر از کاابی که خالق یک اثر ارجامعتر و پس هیچ منبعی اقیق. است

قترآن . خداوند ماعتال باشتد، ویوه اگر آن خالقهب. گذارا نخواهد بوابه جای می
نفس آامی و نیز نقام قتوت و ضتعف ، ارالعات مربوم به شخصیت انسانة هم
و  های  را که ار مسیر سعاات او رهتزن استت بیتان ااشتاهو تما  وابساگی، او
 .شدارهای الز  را به او اااه استه

روایات فراوانی نیز از معصومان صتاار شتده استت کته نقت  ، ار کنار آیات
یاری شناخان نفس خوی  را ار انسان  ،ایفا کراهخواشناسی بسیار مهمی را ار 

 خواهد کرا. 

 شناخت شهودی - د
صتل هایی است که برای انسان حامعرفت شهوای یکی ایگر از انواد شناخت
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بستیاری از اندیشتمندان مرتبته شتناخت شتهوای را برتتر و واالتتر از . شتوامی
، شتاهد استت و معلتو ، ار شتناخت شتهوای عتالِم. اانندهای ایگر میشناخت

زیرا ار  ؛خواننداین نود معرفت را معرفت حضوری نیز می. خواش مشهوا عالِم
ن عالم و معلو  میاای طهاین نود شناخت خوا معلو  نزا عالم حاضر است و واس

 بترای صتورت بدون یرشبرخی ایگر آن را به علمی که  1.وجوا نخواهد ااشت
نظتران صاحبة بیشار بنابراین بر اساس عقید 2.کنندشوا تعبیر میمیحاضر  عالم

 1.امکان خطا ار معرفت شهوای وجوا ندارا

 احساسی ةمواجه. 7

انستان بتا ختوا ة عنتوان نخستاین مواجهت شناخای را به ةمواجه، پی  از این
متورا تبیتین قترار « متن کیستام؟»ای که ار پاسخ پرس  مواجههکرایم؛ بررسی 

اینک پرس  مهتم ایگتری . اش تلقی صحیح انسان از خواش بواگرفت و نایجه
ایتن پرست   «باره خوا ااشاه باشم؟من چه احساسی باید ار»اینکه . مطرب است

 . انسان با نفس خوی  خواهد بوا ةن نودِ مواجهار واقع نارر به اومی

گرچه نارر به احساسی است که هر انستانی نستبت بته ختوا یااشده پرس  
ی أیآامتی نستبت بته ختوا منشت اما باید توجه ااشت که همواره احستاس، اارا

. از ختوا استت« پنداره»برخاساه از نوعی شناخت یا شناخت نما  ،شناخای ااشاه
آامی تا از خویشان خوی  تصور یا باوری ار ذهن نداشاه باشد به عبارت ایگر 

گاه که احساسی ار پس آن. شوااحساسی از خوی  ار آن باره برای  ایجاا نمی
رفاار باشد یا ار چگونگی رفاار  أتواند منشآن احساس می، ارون او شکل گرفت

 :ستنشان اااه شده ا ذیلگونه که ار شکل آن ،فرا تأثیرگذار باشد

 ــــــــــ
آموزش نیز بنگرید به: مصباب یزای، محمدتقی، . 113،  حکمت ومهمنظ شرح. سبزواری، مال هاای، 1

 . 171، ص1، جفلسفه

 . 11،  التصور و التصدیق فی رسالتانالدین رازی، محمّد بن محمّد، قطب. 2

 . 135،  1، جآموزش فلسفهمصباب یزای، محمدتقی، . 1
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گوییم بدین علتت استت اینکه چرا از احساس انسان ار مورا خوا سخن می
 اهتدکه آنچه آامی را به سمت رفااری خا  و مامایز از رفااری ایگر سوق می

گیرا که منشأ آن نوعی شتناخت احساس از باوری شکل می. غالبا  احساس است
احساستی صتحیح و  از ایتن رو بایتد تتالش کترا تتا 1.به مفهو  عا  کلمه است

زی که انسان یبرای مثال چ؛ های انسانی و عقالنی از خوا ااشتماناسب با ارزش
 اشکند رفااری عزتمندانه ااشاه باشد و از رفااری که موجب ختواریرا وااار می

بلکته بتاور ارزشتمندی  ،آگاهی نسبت به ارزش خوی  نیستت ،شوا اوری کند
الباه این احساس محصتول شتناخای  و، خوی  و احساس خواارزشمندی است

 . است که آامی از خوا اارا
کته از ختوا ار ذهتن را ارست و ناارست بتوان احساستی باوانیم حال اگر 

برای کنارل احساس و سپس رفاار فتراهم  امکان اولیه ،ایجاا شده تشخیص اهیم
م تتا بنابراین باید کوشید اوال  شناخای صحیح از خوا به است آوریت. خواهد شد

رفاتاری ار جهتت همتان ، خوا شکل اااهة احساس خوا را اربار ،ماناسب با آن
ثانیا  باوانیم ارسای و ناارسای احستاس ختوا را . شناخت و احساس انجا  اهیم

تشخیص اهیم تا اگر از ناارست بوان شناخت خوا آگاه نبوایم و شناخت نما را 
به شناخت ناارست خوا پی  از راه تشخیص احساس ناپسند، اانسایمشناخت می

احساس و رفاار ، ن شناختة میابدین ترتیب رابط. ارصدا اصالب آن برآییم ،براه
 :توان ار شکل ذیل مشاهده نموارا می

 ــــــــــ
 شناخت به مفهو  عا ، شناخت صحیح و ناصحیح است. . مقصوا از 1
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 تواند رفاارهای انستاناکنون باید اید که احساسات اخالقی و پسندیده که می
فاارهای ناپسند شوا مانع از صدور رکراه، را به سوی رفاارهای پسندیده هدایت 

رسد از میان احساسات نیک انسان نسبت بته ختوا چهتار کدا  است؟ به نظر می
که نق  بسیار سازنده ار رفاارهای اخالقتی  هسانداحساساتی  ترینمهممورا از 

 حتس»، «حرمتت نفتس حتس»از:  انتداین چهار احساس عبارت. ندنکاو ایفا می
. «حیتای از ختوا»آن و ة دایت شده و تعدیل شدالباه ه« ذات حب»، «عزت نفس

این چهار احساس ارونی ار ارتبام با خوا محصتول شتناخت صتحیح از ختوا 
هریتک از ایتن  اربتارةبحتث را ار پتی خواهنتد ااشتت. رفاار پستندیده ، بواه

ها نیازمند پووهشی مساقل است و ار این مقاله مجال پترااخان بته آنهتا احساس
 .نیست

 رفتاری ةمواجه. 3

ایتن مواجهته ار واقتع . رفاتاری استتة سو  انسان با ختوا مواجهت ةمواجه
رفاارهای انستان بتا ختوا را . نخست انسان با خوی  استة محصول او مواجه

 رفاارهای مربتوم بته روب و»و « رفاارهای مربوم به جسم»توان ار او اساه می
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 ااا.مورا بررسی قرار « جان

 ودرفتار انسان با جسم خ -الف
جسم انسان به عنوان امانای از سوی خداونتد ار اخایتار او قترار گرفاته، 

روا. رفاار انسان با جسم خوی ، از یک منظتر شمار میجزئی از وجوا او به
به بهداشت و علو  پزشکی، از منظری ایگر به علم فقه و از منظر سو  به علم 

کته اصتالب رفاتار بتا اخالق ارتبام خواهد ااشت. از این رو به همان میتزان 
تواند رفاار اخالقی و از زمرة جسم خوی  و پاسداری از امانت خداااای می

مباالتی ار تتأمین رفاارهای پسندیده و نیکو باشد، به همان میزان سسای و بی
سالمت جسمانی ختوی  بته عنتوان یکتی از مصتاایق خیانتت و اهمتال ار 

راین بحث از آن نیز به علتم اختالق آید. بنابشمار مینگهداری امانت الهی به
 مرتبط و نیز مفید و کارگشاست. 

امتا نته هتدف ، آیدشمار میهسالمت جسم انسان به عنوان هدف ار اخالق ب
و ستعاات کمتال همانتا بلکه هدفی میانی برای اسایابی به هدف عالی که ، غایی

 . انسان است خواهد بوا

 انسان با جسم خود رفتارهای انواع

 تارهای مربوط به بهداشت و پاکیزگیرف. 1
. بهداشتت مربتوم استت ةبخشی از رفاارهای انسان با جسم خوی  به حتوز

بلکه مورا عنایت فرشاگان الهتی ، پاکیزگی و نظافت نه تنها مورا توجه پیشوایان
ای مهم و برای برقراری ارتبام با ایگران ضروری این امر تا اندازه. نیز بواه است

یز موجب حفظ حرمت و کرامت نفس خوی  و رعایت حقتوق افتراا و اخالقا  ن
 فرماید:ار این خصو  می شوا که پیامبرپیرامونی می

ای ها را پاکیزه سازید، خدا شما را پتاکیزه گراانتد؛ زیترا هتیچ بنتدهاین بدن»
خوابتد و ای ار کنتار او مینیست که شب با بدنی پاکیزه بخوابد مگر آنکه فرشاه
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شوا مگر آنکته فرشتاه او را اعتا اعای از شب از این پهلو به آن پهلو نمیهیچ س
  1«ات را بیامرز؛ زیرا با بدنی پاکیزه خوابیده است.گوید: خدایا بندهکراه می

ار تبیین اهمیتت و لتزو  رعایتت پتاکیزگی و بهداشتت  همچنین اما  علی
 فرماید:می

ی کته موجتب آزار ایگتران استت خواتان را به وسیله آب از بوی نتامطبوع»
پاکیزه سازید و به خوا برسید؛ زیرا خداوند از بندگان پلشتای کته هتر کته بتا او 

  2«شوا بیزار است.بنشیند از او اذیّت می

 تغذیه مناسب. 2
مساقیم و زوا هنگا  ار تأمین ستالمای جستم و  یرایم غذایی تأثیرگمان بی

این او  بارةار ماون اینی ار. خواهد ااشتاسامرار آن یا اباالی جسم به بیماری 
ختارج از  هابه آنتفصیلی پرااخان ، که های بسیاری وارا شده استحوزه توصیه

باید ار کاب رب سنای یا مباحث مربوم به آااب االعمتال  ،این مقاله بواه ةعهد
شر را اساس سالمای بکه که قرآن کریم اینبه ای کوتاه تنها اشاره. به انبال آن بوا

 :کنیممی ااندرَوی میبر تغذیه صحیح و پرهیز از افرام و زیااه
 1.کنندگان را اوست نداراولی اسراف نکنید که او اسراف ،بخورید و بیاشامید

ختوران و ، صتحیح ةار بیانی زیبا ار لزو  توجه بته اصتل تغذیت اما  رضا
 فرماید:ن میروی ار خوران و آشامیدو پرهیز از زیااه آشامیدن ریبات

بدن همانند زمینى مساعد است که اگر ار آبااانى و آبیارهِ آن سعى شتوا، و »
اقت شوا، تا نه بی  از اندازه آبیاره شوا که زراعت ار آن غرق گراا و از بتین 
بروا، و نه کم باشد که خشک شوا، همواره آن زمین آبتاا و شتکوه آن بستیار، و 

 ــــــــــ
 . 21111، ب 233،  1، جکنز العمالالدین، ماقی هندی، علی بن حسا  .1

 . 11، ب 121،  خصالابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، . 2

ِرفُ  11اعراف/. 1 َربُوا َو ل تُسإ ِرفينَ ـوا إِنَّهُ ل يُِحبُّ الإ کُلُوا َو اشإ  . ُمسإ
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ا. پس اگر به آن غفلت ورزند، زراعتا  تبتاه محصولِ زراعا  پاکیزه خواهد بو
روید. بَدَن نیز مانند این است و با اقت ار نود و مقتدار شده و سبزه ار آن نمى

هتا )چته روحتى و چته خورانى و نوشیدنى، سالم مانتده و از اراهتا و بیمتاره
 1«.جسمى( ار امان خواهد بوا

 درمان. 1
و نسبت به  های خوا نیندیشدریشاید کمار کسی یافت شوا که به ارمان بیما

هتای هزها یکی از حوارمان بیماری. ارمان خوی  به هنگا  بیماری اقدامی نکند
ها با جسم خوی  است؛ گرچه ممکن است اقدا  افراا با یکتدیگر رفااری انسان
و برخی بتا اارو نستبت بته ، برخی با امساک، یعنی برخی با پرهیز؛ مافاوت باشد
 ختوا حتال بته تراید اگر بیماری ناایتده گرفاتهبی. کنندمی اقدا ی ارمان بیمار

پسندیده نخواهد بوا و فاعل این رفاتار متورا نکتوه  و  اقدامی شوا واگذاشاه
های اینی نیز ایتن رفاتار را تأییتد آموزه. سرزن  عقالی قو  قرار خواهد گرفت

 ی از اما  ششمار حدیث شریف. کراه استتأکید ضرورت ارمان بر و  کندنمی
با خوا گفتت: ختوا را ارمتان ، نقل شده است که یکی از پیامبران خدا بیمار شد

خداوند او را مورا خطاب قترار اااه . کنم تا همو که بیمار  کراه شفایم اهدنمی
 فرموا: 

  2«اهم، چون شفا ااان از من است.تا خوا را ارمان نکنی شفایت نمی»
و بستاه نبتوان راه ارمتان  به ارمتان بیمتاریسفارش نیز ار  از پیامبر اکر 

 ــــــــــ
ِض الطَّيِّ ». 1 دادُ فِلی الملاِ  اِنَّ الَجَسدَ بَِمنإِزلَِة األَرإ ْإ بِالإِعَملاَرةِ َوالسَّلقإِی ِملنإ َحيإلُت ل تَلزإ بَِة، َمتى تُعُوِهلدَ

عُهللا، وإن تُغُوفِللَل َعنإهللا  ْإ ِعماَرتُهللا َوَاوُللَر ريعُهللا َوَزاللا َزرإ َْ داَملل للهُ فَللتَعإَط ُِ ِمنإ للَرَق َول يَللنإقُ فَتَغإ
للُب، فَالإَجَسللدَ بِ  ْإ فيهللا العُشإ َإ يَنإبُلل َْ َولَلل للفََسللدإ لللُُ  ـهللِذِه الإ للِربَِة يَصإ َشإ ِذيَللِة َواألإ َّللدإبيِر فِللی األَيإ َمنإِزلَِة، َوبِالت

اُو الإعافِيَةُ فيِه.  . 21511، ب 155،  11، جمستدرک الوسائلنوری، میرزاحسین، « َويَِص ُّ َوتَزإ
مکفار  ؛ ربرسی، فضل بن حسن، 1115، ب1311،  1، جمیزان الحکمهشهری، محمّد، محمدی ری. 2

 .«حای تاداوی، فإنّ الشفار منّی كفیشأال . »2115، ب111،  2، جالخالقا
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 ایت شده است:ور
ای مرا  خوا را مداوا کنید؛ زیرا خداوند ماعال هیچ ارای را نیافریده استت »

  1«مگر آنکه برای ارمان آن اارویی قرار اااه مگر مرگ.
به این نکاه تصتریح شتده استت کته  معصو  پیشوایان هایالباه ار سفارش

ها عجله نشوا و تا زمانی که بدن توان مقابله با بیماری و افع مان بیماریبرای ار
آن را اارا از ااروهای بیرونی اسافااه نشوا و این فرصت بته بتدن اااه شتوا تتا 

  2.بدون اارو با بیماری مقابله کند

 رفتار مربوط به روح و روان  -ب
 ،ر برختوراار بتواهعلم اخالق این است که آامی از اخایتاة از اصول موضوع

تواند با رفاار خوا سجایای اخالقی و صفات پسندیده می. انسان قابل تغییر است
را ار خوا ایجاا کند و ملکه آن رفاار شایساه را ار ضمیر خوی  نهااینه سازا و 

به عنوان انسانی برختوراار از  ،ریزی کراهیا صفات رذیله را ار نفس خوی  پی
به عبارت ایگر اهاما  ار جهت . ا را به جامعه عرضه کندخو، ی ناپسندهاویوگی

و این آراید میانجا  رفاارهای شایساه و پسندیده نفس آامی را به خُلقیات نیکو 
اهداف اایتان آستمانی و پیتامبران الهتی بتواه  ترینمهمهمان چیزی است که از 

حت بیان ااشاه و ای کوتاه آن را به صراار جمله گونه که پیامبر خاتمآن؛ است
 1.های اخالقی اانساه استفلسفه بعثت خوا را ار کامل کران مکار  و ارزش

 ــــــــــ
 سفن ؛ نیتز بنگریتد بته: 21111، ب3و  1،  11، جکنفز العمفالالدین، ماقی هندی، علی بن حستا . 1

یا أیهتا النتاس تتداووا، فتإنّ اهلل . »2111، ب111،  1ترمذی، ج سن ؛ 1،  1، جزر 2ااوا، جابی
 .«السأ ؛ والسأ  الموت الّ خلق له شفار   الّ  تعالی لم یَخلق اار 

الاسرد فی تناول »روایات عنوان 1311،  1، ج میزان الحکمهشهری، محمّد، بنگرید به: محمدی ری. 2
 «. الدوار

. 132،  13، جبحفار االنفوار؛ مجلستی، محمتدباقر، 1،  مکار  االخالقربرسی، فضل بن حسن، . 1
ََ م» ُْ ِلُتَّمِ ََ الخالقِ انّی بُِعو  «. کار
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اکنون این پرس  مطرب است که رفاارهای اخالقی که ممکن استت موجتب 
 ،ایجاا مکار  اخالق ار ضمیر انسان شده یتا برخاستاه از مکتار  اخالقتی بتواه

 کدا  است؟ ،شوار او میموجب تقویت و اساحکا  آن مکار  اخالق ار ضمی

 کنترل نفس

 یغرائز و امیال؛ استقرار اااه ار وجوا انسان، غرائز و امیال گوناگونى  خداوند
شاه، ار وقت مناسب، کارآمد است. از آنها براه ااامه حیات او ضرورت اا ةکه هم

متال و زنتدگى اوستای »، «اخومحبت به »، «خشم»توان به جمله این تمایالت می
به منظتور نیتل  امیال و غرایز اینو برخی ایگر اشاره کرا. « شهوت جنسی»، «مااه
بواه است و هر انسانی برای رسیدن به ارجات باالتر کمتال همان هدف تکاملى به 

ها نیازمند خواهد بوا. اگر انسان را موجوای مرکتب همواره به این غرایز و گرای 
انیم، ار آن صورت تصدیق ختواهیم از روب و جسم و برخوراار از عقل و نفس بد

کرا که نیاز انسان به غرایز و تمایالت برای هدف ماعالی آفرین  ضتروری استت. 
شتوا و او ها و تمایالت او ار غرایز و امیال نفسانی خالصته نمیالباه همه گرای 

جتوی، میتل بته عبوایتت و ار ضمیر خوی  تمایالت ایگری چون فطترت ختدا
های انسانی و اخالقی نیز احساس اانگی و بقا و عالقه به ارزشبندگی، میل به جاو

کند. بنابراین با کمی تأمل و خواآگاهی بیشار، بته ختوبی خواهتد اانستت کته می
هدف از زندگی انسان بر روی زمین فقط اشباد غرایز و هواهای نفستانی نیستت و 

الت  گا  بتراارا و باید برای نیل به تعالی انسانی خوی  ار جهت تدبیر همة تمای
به هریک از آنها به قدر ضرورت و نیاز بها اهد. او برای سعااتمندی خوی  هرگز 

تواند و نباید تک بُعدی بواه، تنها به اشباد برخی تمایالت  فکر کند و از امتور نمی
ایگر غافل شوا. اگر ار ضمیر انسان انواد تمایالت، غرایز و قتوای مخالتف قترار 

به معنای آن است که به همة آن امور ار تعالی و کمتال نیتاز اارا و اااه شده است 
ای که با هدف نخستاین آفترین  او باید از هریک از آنها ار وقت خوا و به اندازه

ای استت کته ار بستیاری از برااری کند. این قانون و قاعتدهار تعارض نباشد بهره



 1111 بهار 111شمارة  21

ستاز ساخامان بیشار اشتیای استشوا و ار های بشری نیز از آن تبعیت میساخاه
بشری نیز به تناسب هدفی که برای کارآمدی آن استاگاه الز  بتواه امکانتات الز  

کننتد بایتد ار مرحلتة قرار اااه شده است. پس کسانی که از آن اساگاه اسافااه می
نخست از آن ابزار شناخت الز  را به است آوراه، سپس ماناسب با هدفی که برای 

 برااری کنند. شده، از آن خرامندانه بهره آن ایجاا
« کناترل نفتس»ار بحتث « نفتس»بیان شد آشکار است که مقصوا از  از آنچه

کشتاند و های ماای و جسمانی متیهمان چیزی است که انسان را به سوی لذت
 . تعبیر شده است« نفس اماره»ار اابیات اینی از آن به 

 مراحل تسلط بر نفس

ای تربیتتت نفتتس و بتته کناتترل ارآوران آن چهتتار مرحلتته را علمتتای اختتالق بتتر
 1.و معاتبته 1، مشتارره2محاستبه 1اند از: مراقبته،اند. این چهار مرحله عبارتبرشمراه

بنابراین به منظور کنارل بر نفس برخورااری از عزمی راسخ برای پیموان ایتن چهتار 
اسارت نفس خوی  رها تواند از مرحله ضروری است و سالک تنها از این رریق می

گراا. این امر تنها از عهدة کسی برخواهد آمد که احساس او نسبت به نفس ختوی  

 ــــــــــ
کشتانده  هنفس خوا را به حال خوا وامگذارید؛ زیرا به بیراه .«فادهنوا ألنفسکم ترخصوا وال» :. مانند1

 . 1، ب15  ، 1ج، کافیشوید. کلینی، محمد بن یعقوب، می

بل از به حساب خوا برسید ق .«خوا نفوسکم قبل ان توبّخواحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وبّ». مانند: 2
. آنکه به حساباان برسند و خوا را بازخواست کنید پی  از آنکته متورا بازخواستت قترار بگیریتد

 . 11311، ب 12، جمستدرک الوسائلنوری، میرزاحسین، 

کسى  .«و من کان فى نقص فالموت خیر له، من لم یاعاهد النقص من نفسه غلب علیه الهوه». مانند: 1
شتوا و کستى کته هواه نفس بتر او چیتره متى، ررسی قرار ندهدرا مورا ب وی های خکاسایکه 

، بحفار االنفوار. مجلسی، محمدباقر، مرگ براه او بهار است، پیوساه ار حال سقوم و نقصان است
 . 1، ب11،  13ج

( و سرزن )آن کس که نفس خویشان را مذمت  .«من ذ  نفسه اصلحها، من مدب نفسه ذبحها». مانند 1
را فراهم کراه، و آن کس که خویشان را مدب و ثنا گوید، گویی خوا را ذبتح کند سبب اصالب آن 

 . 1111،  1، جمیزان الحکمهشهری، محمّد، محمدی ری .کراه است
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بر پایة شناخت صحیح از خوا شکل گرفاه و از عزت نفس و حرمتت نفتس بتاالیی 
 برخوراار بواه، حیای از خوا نیز ار وجواش شکل گرفاه باشد. 

 نتیجه

 توان است یافت:یبه این ناایج م ،شدیاا بر اساس آنچه 
رفااری با خوا  ةانسان سه نود مواجهه با نفس خوی  خواهد ااشت و مواجه .1

 . احساسی است ةشناخای و مواجه ةیعنی مواجه ؛نخست ةمحصول او مواجه

شناخای است که از خوا ااشاه و احساستی استت  ،پایه و اساس رفاار انسان .2
اار با ختوا بایتد نستبت بته از این رو برای اصالب رف. که نسبت به خوا اارا
احساسی صحیح  ةشناخای با خوا و نیز تحصیل مواجه ةارتقا و اصالب مواجه

 . های اسالمی است کوشیداز خوا که مبانی بر آموزه

عرصته یکتی ار . باید به ساماندهی رفاار با خوا بپتراازاعرصه انسان ار او  .1
 . ارفاار با جسم خوی ؛ و ایگری رفاار با روب و روان خو

بلکته هتدفی  ،اصالب رفاار با جسم خوا هدف عالی برای انسان مؤمن نیست .1
مراقبت از سالمای بدن یتا بتاز پتروری آن  و میانی است که پیامدش پرورش

این پیامد برای نیل به کمال و اسایابی به سعاات حقیقی از رریق . خواهد بوا
 . مجاهده و تالش ار انیا ضروری است

کته را اقتدامات الزمتی همتة  توانتدداشت و ارمان میبه، سه سرفصل تغذیه .5
به آن نیازمند است  مراقبت از سالمای یا بازپروری جسم، انسان برای پرورش

 . ار خوا جا اهد

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 قرآن کریم .1

 ش. 1111، اانشگاه تهران، غررالحکمآمدی، عبدالواحد،  .2

کبتر غفتاری، قتم، ا، تصحیح علتیخصالابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(،  .1
 ق.1111اناشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، 
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، بیتتروت، اار الکاتتب العلمیتته، سففن ابتی ااوا، ستتلیمان بتتن اشتتعث، سجستاانی،  .1
 ق. 1111

 ق. 1121، بیروت، اار ابن کثیر، سن الارمذی، محمد بن عیسی،  .5

 ق. 1121 ، ، بیروت، اارالعلواألذهان إلى القرآن قریبتحسینی شیرازی، سید محمد،  .1

 مطالعتات سستهؤتهتران، م ، اانشتگاهحکمفت منظومفه شفرحسبزواری، مال هاای،  .3
 ش. 1131، اسالمی

 وابستاه بته  اسالمی نشر ، قم، مؤسسهالمیزان تفسیر، محمدحسین رباربایی، سید .1
   حوزه علمیه قم. سینمدرّ جامعه

قتم،  جعفتر،، تحقیتق عتالر آلمکفار  األخفالقربرسی، ابوعلی فضل بن الحستن،  .1
 ق. 1111النشر اإلسالمى،  ةؤسسم

 سستهؤم، قتم، التصور و التصفدیق فی رسالتانمحمد،  بن رازی، محمد الدینقطب .11
 ش. 1131لیان، یاسماع

اکبتر غفتاری، تهتران، اارالکاتب ، تحقیتق علتیکفافیکلینی، محمد بن یعقتوب،  .11
 ش. 1111االسالمیه، 

 وت، اار احیار الاراث العربی.، بیرالعمال کنزالدین، ماقی هندی، علی بن حسا  .12
 ق. 1121، اار الاعارف للمطبوعات، بیروت، األنوار بحار، محمد باقر، مجلسی .11

 . 25مجله نامه مفید، شماره  .11

شناستتی(، قتتم، )معرفتتت دانشففنامه عقایففد اسففالمیشتتهری، محمتتد، محمتتدی ری .15
 ش.1115اارالحدیث، 

 ق. 1111 قم، اار الحدیث،، هالحکم میزانشهری، محمد، محمدی ری .11

کبیتر،  امیتر اناشتارات ، تهتران، مؤسستهآموزش فلسففهمصباب یزای، محمدتقی،  .13
 ش. 1131

 پووهشتگاه اناشتارات، مبانی اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمی، حسن، معلمی .11
 . ش1111، اسالمی اندیشه و فرهنگ

، علتی، قم، مدرسه امتا  المنزل اهلل کتاب تفسیر فى األمثلمکار  شیرازی، ناصر،  .11
 ق. 1121

، بیروت، مؤسسه آل البیت الحیتار الاتراث، مستدرک الوسایلنوری، میرزا حسین،  .21
 ▲   .ق1111
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 نهج البالغه ة سی و یکمروابط بینامتنی قرآن با نام

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1حسین بیات - 1سید مهدی مسبوقدکتر   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 21/2/1111تاریخ پذیرش:     11/1/1111تاریخ اریافت: 

 
 
 

 

متنی ارواب   بین  یهکه به نظردیگر های با متن ارتباط یک متن

از موض  وعات مهم  ی اس  ت ک  ه م  ورد توج  ه ش  هرت دارد 

از جمله متونی اس ت  البالغهنهجقرار گرفته است.  پژوهشگران

ب ه ط وری ک ه در که با مساهیم قرآن ارتب اطی تنگاتن د دارد 

جز  بسیاری از موارد فهم و درک دقیق معنای مورد نظر امام

یق آشنایی با متن پنهان و شنایت چگونگی رابطة آنها با از طر

بررس ی و تحلی ل رواب   نویس نده در یکدیگر میسر نیس ت. 

ک ه دریافته اس ت  نهج البالغهبینامتنی قرآن با نامة سی و یکم 

 به صورت نس ی این نامه بیشترین شکل رواب  بینامتنی قرآن با

ی آگاهان ه و به یوانش  که برای درک متن پنهان استمتوازی 

 .است عمیق نیاز
 

البالغ ه، رابط ه بین امتنی ق رآن و نام ه نهجقرآن،  ها:واژهکلید

 .، قاعدة نسی متوازیویکم، بالغت امام علیسی

 ــــــــــ
 همدان. -اسااایار زبان و اابیات عربی اانشگاه بوعلی سینا  . 1

 مدرّس اانشگاه پیا  نور مرکز تویسرکان. . 2
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 مقدمه ▼

و ار  شتکل آن، رابطتة او لفتظتترین است کته ار اباتداییای نظریه بینامانی
کتدیگر را متورا بررستی و شکل آن رابطه او مان بتا یترین و عمیقترین پیچیده

ترین امتا ستااه ،اهد. تازگی این نظریه تعریف آن را اشوار کتراهمی تحلیل قرار
تعریف همان تعریفی است که اولیا کریساوا ناقتد فرانستوی بلغتاری تبتار قترن 

مبنی بر اینکه هر  مانتی برگرفاته و تحتولی از بستیاری از است، بیسام ارائه اااه 
هشتگران عترب اصتطالحات ماعتدا و ماراافتی بترای آن پوو .1ماون ایگر است

اند که از جمله آنها: الاناصیه، النصوصیه، تداخل النصو ، النصو  کراهپیشنهاا 
النص التراهن و التنص الحاضتر  ،الماداخله و النص الغائب است که ار مقابل آن

 .2گیرامی قرار و...
از الفتاظ و  یم کته امتا یتابمتی ار نهج البالغه ة سی و یکمبا نگاهی به نام

باعث جتذابیت،  اسافااه نمواه و این امرای رور گساراهتعابیر و مفاهیم قرآنی به
گذاری کال  ایشان شده است. کارکرا آیات قرآنی ار این نامه ثیرأعمق معانی و ت

مضتمونی بتواه بیشار و ای اشاره گاه بدون تغییر و گاه با تغییری جزئی یا کلی و
و تحلیتل آن بتر استاس نظریتة بینتامانی ها حاضر به انواد این رابطتهکه نوشاار 

 پراازا.می

 نظریة بینامتنی

متان »غالبتا   انتد،شناستی رهتور کراهنوین نقد، که تحت تأثیر زبانهای شیوه
متان را  برختیاهد که می نشان« مان محور»بررسی نظریات نقدی  .است «محور

 ــــــــــ
 .52-51،  شعر العربی الحدیث و المعاصرقراءات فی الموسی، خلیل،  . 1

 .11،  المصری ةنباتالدی  ب  التناص القرآنی فی شعر جمالعطا، احمد محمد،  . 2
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برختی و  خوا مان قابتل فهتم استت ةبه وسیلانگارند که تنها می یک واحد بساه
 این همتان و اانند که با ایگر ماون ار تعامل استمی مان را یک واحد بازایگر 

مافکرانی چون میخائیل بتاخاین و اولیتا را است. این نظریه  «بینامانی»یا « تنا »
و  جتتذب ةهتتر مانتتی بتته منزلتت». آنهتتا معاقتتد بوانتتد کتته کرانتتدکریستتاوا ارائتته 

 .1«ایگر است ونسازی مااگرگون
و تحولی از بسیاری از  این تعریف از بینامانی که معاقد است هر مانی برگرفاه

را وارا مباحتث  (پنهتان) ماون ایگر است او اصطالب مان حاضر و مان غایتب
بینامانی کرا. مان موجوا را مان حاضر و ماونی که با مان کنتونی تعامتل ااشتاه 

فرانسوی مان جدید را حاصتل اجامتاد  مناقد والن بارتر .2اندمان غایب نامیده
 ناپتذیراانتد و آن را بترای هتر مانتی حامتی و اجانتابمتی اجزای ماون پیشین

هتا قولهر مانی بافت جدیدی است که تار و پوا آن از نقل شمارا. از نظر ویمی
 .1و سخنان گذشاگان تنیده شده است

اانتد کته می اضر را ساخااری لغویمحمد بنیس مناقد اابی معاصر نیز مان ح
به اعاقاا او هر مانی چون شبکه و اامی استت کته . با ماون ایگر ار ارتبام است

انتد ار برگیرندة ماون ایگری است و این ماون چنان با هم ار هم تنیده و آمیخاه
. ابراهیم رمانی نیتز بتا محمتد 1که تشخیص آن ماون از مان حاضر ممکن نیست

از ماون پنهان ار ای او بینامانی را مجموعه .تعریف هم ااساان استبنیس ار این 
 .5اندااند که به صورت پنهانی باعث ایجاا مان حاضر شدهمی مان حاضر

 روابط بینامتنی

 ــــــــــ
 .11، ترجمه پیا  یزاانجو،  کال ، مکالمه و رمانکریساوا، اولیا،  . 1

 .52  قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر،موسی، خلیل،  . 2

 .131، ترجمه نسرین خطام و مهوش قدیمی،  تاریخ ادبیات فرانسههمکاران،  بروئل پیرو و . 1

 .251،  الشعر المعاصر فی المغرب... ةظاهربنیس، محمد،  . 1

 .11،  الحدیث النص الغائب فی الشعر العربیرمّانی، ابراهیم،  . 5
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آید که بینامانی اارای سه رکتن اصتلی این نایجه به است می ،از مباحثی که گذشت
ی. اناقال لفظ یا معنا از مان پنهتان بته متان است: مان پنهان، مان حاضر و روابط بینامان

تترین بخت  نظریته بینتامانی ار تفستیر حاضر روابط بینامانی نا  اارا که تبیین آن مهم
ماون است. بازآفرینی مان پنهان یا حضور آن ار متان حاضتر بته سته صتورت انجتا  

دة نفی جزئتی، قاعتدة اند: قاعبینامانی یاا کراه ةگانگیرا که از آن به عنوان قواعد سهمی
گانه، روابط بین مان حاضر و مان غایتب این قواعد سه .1نفی ماوازی و قاعدة نفی کلی

 .پراازیمکه ار ااامه به توضیح آن می کندرا تفسیر می
ار این نود از روابط بینامانی، مؤلف جزئی از مان غایب را  نفی جزئی: -الف

ان غایتب استت و کماتر اباکتار یتا آورا و مان حاضر ااامته متمی ار مان خوا
تواند یتک کلمته یتا می و مان  برگرفاه از مان غایب .2نوآوری ار آن وجوا اارا
 جمله یا یک عبارت باشد.

ار نفتی  .این نود از  روابط بینامانی از نود قبلی برتر استت نفی متوازی: -ب
فاته کته ماوازی مان پنهان پذیرفاه شده و  به صورتی ار متان حاضتر بته کتار ر

 .1آن تغییر نکراه است ةجوهر
این نود از روابط باالترین ارجه بینامانی استت و بته خوانشتی  نفی کلی: -ج

ا؛ زیرا مؤلف ار این نتود رمان پنهان را ارک ک تا باوانآگاهانه و عمیق نیاز اارا 
ر ختالف معنتای بتکه ای به گونه ،کندمی مان پنهان را بازآفرینی کامل ،از روابط

این سه نود  .1اهدمی این امر ناخواآگاه  روی روا و معموال می پنهان به کار مان
بخت  بینتامانی استت کته روابتط تترین بین مان پنهان و مان حاضر، مهم ةرابط

 کند.می بینامانی آن را تبیین

 ــــــــــ
 .52  قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر،موسی، خلیل،  . 1

 .111،  الخطاب السردی ةریشع،محمد، عزا  . 2

 .55موسی، خلیل، همان،   . 1

 .13،  التناص المعرفی فی شعر عزالدی  المناصرهوعداهلل، لیدیا،  . 1
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، مان قرآنتی، متان نهج البالغه سی و یکم ةار تبیین روابط بینامانی قرآن با نام
مان حاضر است. روابط بینامانی، تعامل این او متان را  ،سی و یکم ةغایب و نام

 ةابرجستی هتاویوگیبا قرآن کتریم از  کند. فراوانی تعامل کال  اما می روشن
از مان  علی این است که اما  ةاهندروا و این امر نشانمی به شمار نهج البالغه

تر و تأثیرگتذارتر بهار، جذابقرآن آگاهانه اسافااه کراه تا باواند مقصوا خوا را 
 بیان کند.

 البالغهنهج نامة سی و یکمقرآن در  بینامتنی -4

ار فی با قترآن ارتبتام اارا کته لمخاهای به گونه نهج البالغه سی و یکم ةنام
 پراازیم:می بدانااامه 

 ترکیبی بینامتنی -1
آن را ار متان  ار این نود روابط بینامانی شاعر یا نویسنده جزئی از آیه یا کل

 شوا: می آورا و این نود از بینامانی خوا به او گونه تقسیممی خوا
ار نود اول عین مان قرآنی بدون هیچ تغییری ار مان حاضر آمتده و ار  -یك

از کمارین ارزش  بینامانیار نظریة  این نود که همان معنای آیه قرآنی به کار رفاه
 رفاه است.نه کار ب سی و یکم ةار نامبرخوراار بواه و 

نود او  بینامانی ترکیبی آن است که نویسنده یتا گوینتده بخشتی از آیتة  -دو
خوا به نوشاه و گفاة قرآنی را با ساخااری تغییر یافاه ار الیة صرفی یا نحوی ار 

تواند به اشکال گوناگون ار ساخاار اختل و تصترف کار گیرا و بدین وسیله می
ای از . پتاره1خیرأا کاسان، امی بتا تغییتر و امتی بتا تتگاه با افزوان و گاه ب ؛کند

از این است است که حضترت بتا تغییراتتی ار  سی و یکم ةبینامانی قرآن با  نام
به که ار ااامه اند را به سبک خوا ار این نامه به کار گرفاهها ساخاارهای قرآنی آن

 ــــــــــ
 .1،  البالغههای قرآنی در نهجاقتباسزااه، حمید، عباس . 1
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 پراازیم.هایی از آن میذکر نمونه
 مان حاضر:

 فرماید:می و سفارش به تقوا صیت به فرزندش اما  حسنار و اما  علی

ستبب  أوثتقُ متن  یّأ عاصا ِ بحبلِهِ و.. اال.بُنَیَّ وی أ باقوی اهللِ كصییوأی فإنّ»

 پسترک متن تتو را ستفارشای  پتس ؛1«و بینَ اهللِ إن أنت أخذتَ بهِ كبین سبب  
ان )راعتت و کنم به پرهیزکاری و ترس از خدا... و بته چنتگ زان بته ریستممی

 از ستبب و رشتاة بتین تتو و ختدا استاوارترای پیروی( او و کدا  سبب و رشاه
 ؟باشد اگر به آن است اندازیمی

 مان غایب: 
تَِصُموا ِبَحبإِل هللا قُوا ِِ َواعإ و همگی به  (؛111)آل عمران/ َجِميعًا َول تَفَرَّ

 «.ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید
 رابطة بینامانی:

کند که بته حبتل اهلل)قترآن و عاترت( می به فرزند گرانقدرش سفارش اما 
ار  تکیه کند و نسبت به آن نه مخالفت کند نه کوتاهی. ایشان مان قرآنتی را عینتا 

« و اعاصمُوا»با این تفاوت که عبارت  ،همان معنا ار کال  خوا به کار گرفاه است
ضمیر « اهلل»تغییر اااه و به جای « ا عاصاال»را از فعل ماضی به مصدر باب افاعال 

است آوراه؛ لذا رابطة او مان از نود نفی ماوازی استت « اهلل»)ه( را که مرجع آن 
 که ار آن جوهرة مان پنهان تغییر نکراه است.

 :مان حاضر

ار وصتیت بته  ایشتان .خاصی اارند و اخالقی توجه تربیایل ئبه مسا اما 
ِسلنإ  وَ »: دفرمایتمتی شگرانقدر فرزند َسلنَ  أَنإ  تُِحلبُّ  َاَملا أَحإ  کتن نیکتى و ؛2«ِإلَيإل َ  يُحإ

 ــــــــــ
 .111،  2، جالبالغهترجمه و شرح نهجاالسال ، سید علینقی، فیض . 1

 .122،  2، جالبالغهترجمه و شرح نهجاالسال ، سید علینقی، فیض . 2
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 شوا. نیکى توه ب ااره اوست کهچنان

 :مان غایب
ِسلنإ  قترآن استت: ةتوضیح این آیت وصیت اما  َسلنَ  َاملا أَحإ  ِإلَيإل  هللاُ  أَحإ

 .«و همان گونه که خدا به تو نیکی کراه نیکی کن (؛33)قصص/

 :بینامانی ةرابط

 قرآنتی مان از را «كَي  1َإ ل یُحْسَنَ أَنْ تُحِبُّ کَمَا أَحْسِنْو » عبارت وااگان اما 

ه و ارتبتام او متان از بترا کار به خوا کال  ار را آن تغییری اندک با و گرفاه الها 
 .ستا ماوازی نود نفی

 واژگانی بینامتنی -2
 ی خوا را ارائهاست  که هر اایبی به وسیله آن تصاویر ذهنای الفاظ مااة اولیه

وااگتان، تصتاویر،  غنی است که امتا  علتیای قرآن منبع و سرچشمه .اهدمی
منابع ایگر  ،را از آن الها  گرفاه و عالوه بر آن البالغهنهجمعانی و مضامین واالی 

اارا کته بته  البالغفهنهجار غنای مضتمون مهمی اسالمی چون احاایث نیز نق  
 پراازیم:می از آنهایی اخاصار به نمونه
 :مان حاضر

ستخت معرفتی کتراه کته هتم ای میان قبر و قیامتت را گرانته ةفاصل اما 
َإ  وَ : »اش زیاا و هم مسیر آن سنگالخ استفاصله لَ  و؛ 1«...وداً ؤَال َعقَبَلةً  أََماَمل َ  أَنَّ  اعإ
  «.استاشواری  بسیارة گران تو جلو ار که بدان

 :مان غایب
کته چگونته بتا ااشتان کنتد میاسپاس را نکوه  ماعال نیز بندگان ن دخداون

ََ  فَلاَل گیرند: وسایل سعاات راه نجات را ار پی  نمی لتََح  أَدإرا َ  ملا وَ *  الإعَقَبَلةَ  اقإ

اانتی می و تو چه .ولی او از آن گرانه مهم نگذشت (؛12و  11)بلد/ الإعَقَبَلةُ  َما

 ــــــــــ
 .121،  2االسال ، سید علینقی، همان، جفیض . 1
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 آن گرانه چیست؟

 :بینامانی ةرابط
و بته  نمتواه اقاباس( الإعَقَبَةَ  اقإتََحََ  فاََل )قرآنی عبارت از را( رانهعقبه: گوااة ) اما 

متت را ارااه نمتواه های پی  روی گناهکاران ار روز قیاها و اشواریتبع آن سخای
 .استایجاا نمواه  ماوازی نفی نود ازی است و بینامان

  :مان حاضر

افرام و و  یت استروی و اعادال ار هر کاری موجب اوا  و حفظ معنومیانه
فرمایتد: متی ار این بتاره اما . از همین رو انجامدمی م و تباهیتفریط به سقو

دَ  تََر َ  َمنإ »  است.روی موجب رلم و انحراف از میانهگراانی روی :1«َجارَ  الإقَصإ

 :مان غایب

لِي َ  یِفل اقإِصلدإ  وَ  گویتد:متی لقمان حکتیم ار ستفارش بته فرزنتدش  َمشإ
 رو باش.انهیخوا مراه رفان ار و  (؛11)لقمان/

 :بینامانی ةرابط

شتده  ایجاا سازش نوعی حاضر مان و پنهان مان بین اما  ةبا توجه به فرموا
 با ایتن تفتاوت کته ،نمایان است کارها روی اراست، ار هر او مان اهمیت میانه

د( را آور)ایشان به جای فعل امر  .اه استتوَاقْصِد(، مصدر ثالثی مجرا آن )الْقَصتْ
   .است ماوازی نفی نود از مان او بین ارتبام سبببدین 

 مضمون بینامتنی -1
پیشین حضور مان غایب ار مان حاضر کم و بی  بتا محوریتت های ار گونه

گترفان از اما ار این گونه از روابط بینامانی نویسنده یا گوینده بتا الهتا  ،لفظ بوا
 فهو ِ آن را با الفاظ و تعابیر ختوا بیتانقرآنی و پس از اریافت مضمون، مای آیه
که خواننده حضور لفظی محسوس یا ذکری صریح از قرآن را ای به گونه ،کندمی

 ــــــــــ
 .11، نامه البالغهنهج . 1
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 پراازیم.می موارای از آنذکر به ار ااامه  .بیندنمی
 مان حاضر:

د »فرمایتد: متی ار مورا لزو  صبر و شکیبایی ار برابر مشکالت اما  و علّوِ

ََ الخلُللُق التصللبُُّر فللی الحللقِّ  لللی المکللروهِ َر عالتصللبّ   َ نفَسلل و ختتوا را بتته  ؛1«...و نعلل
 «.خویی است شکیبا بوان ار راه حقشکیبایی بر نامطلوب عاات اه و نیک

 :مان غایب

رمتز پیتروزی امتا  توجه به برابتاری و صتبر ار برابتر مشتکالت را  اما 
؛ استت بتواهنیتز است. همین نکاه مورا ستفارش متراان الهتی اانساه  حسن
 يلا: فرمایتدمتی خدای ماعال از زبان لقمان به فرزندش نصیحت کراه،ه کچنان

ِبرإ  وَ ... یَّ بُنَ  َِ  ِمنإ  ذِل َ  ِإنَّ  أَصابَ َ  ام َعلى اصإ ُ ا َعزإ ... پستر ای ؛ (13)لقمتان/ ُملورألإ
  .«رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم استمی ار برابر مصایبی که به تو

 :ینامانیب ةرابط

 وَ) جای به که گونه بدین ،رفاه کار به  اما کال  ار تغییری اندک با پنهان مان
بُّرَ) تفعّل باب مصدر است فرزند لقمان آن فاعل که( اصْبِر ( و بته جتای )متا الاَّصتَ

کنتد بته می را افااهها أصابک( وااة )المکروه( که همان معنای مشکالت و سخای
  .است ماوازی نفی نود از مان او بین بامارت لذا کار رفاه است؛
 :مان حاضر

َإ  وَ » لَ ِْ  َخَزاِئنُ  ِبيَِدهِ  یالَّذِ  أَنَّ  اعإ ِض  وَ  السَّلَماَوا َرإ  لَل َ  تََافَّللَ  وَ  اللدَُّعا ِ  یِفل لَل َ  أَِذنَ  قَلدإ  األإ

َجابَلة ِ  هتاهخزانته اوستت( ىیتوانتا و قدرت)استه ب که ىیخدا آن بدان و ؛2«ِباْلإ
 ضتامن را پتذیرفان و اااه اجتازه تتو بته را ارخواست و اعا ،زمین  وها آسمان
 است. گشاه

 :مان غایب

 ــــــــــ
 .112،  2، جالبالغهترجمه و شرح نهجاالسال ، سید علینقی، فیض . 1

 .125،  2، جالبالغهترجمه و شرح نهجاالسال ، سید علینقی، فیض . 2
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لدَنا ِإلَّ     یإ شَ  ِمنإ  ِإنإ  وَ : فرمایدمیار قرآن کریم  وند ماعالخدا  ملا وَ  َخزاِئنُلهُ  ِعنإ

لُهُ  َ   ِبقَدَر   ِإلَّ  نُنَّزِ ا جز و خزاین همه چیز تنها نزا ماست، ولی م (؛21)حجر/ َمعإلُو
 «کنیم.ن آن را نازل نمیبه اندازه معیّ

 :بینامانی ةرابط

 ،حجتتر ةستتور 21 ةو ار توضتتیح آیتت نامتتهار ایتتن بختت  از وصتتیت امتتا 
إن »به جای ایشان  .ااندمی تحت نظر و قدرت خدا را زمین و آسمانهای گنجینه

را بته کتار « واتِ و األرضِابیدِهِ خزائنُ الستم»عبارت « من شیر  إال عندنا خزائنُهُ
و از این رهگذر رساند میگرفاه که همان مفهو  تسلط خداوند بر همة کائنات را 

 است.را پدید آوراه  تناصی از نود نفی ماوازی

 :مان حاضر

َإ  وَ : »فرمایدمی رحمت الهیهای ار باب نشانه اما  ل َ  لَل ِيسإ َملةِ  ِملنَ  يُؤإ حإ  بَللإ  الرَّ

لراً  َحَسلنَتَ َ  َحَسلبَ  وَ  َواِحدَةً  َسيِّئَتَ َ  َحَسبَ  وَ  َحَسنَةً  الذَّنإبِ  َعنِ  نُُزوَع َ  َجعَلَ   لَل َ  فَلتَ َ  وَ  َعشإ

ل بَلابَ   و حستنه گناه از را تو خواااره بلکه نفرموا،ت نومید رحمت از و ؛1«َمتَابِ ـالإ
 اه را نیکویتت کتار و حستنه و گنتاه یک را تو بد کار و هسیّئ و ااا قرار نیک کار
  «.گشوا را ساخان خشنوا و بازگشت و توبه ارِ تو براه و شمرا برابر

 :مان غایب

 کنتد و ثتواب را اه برابترمی گناهان را به مقدار خوا ثبتاینکه خدای ماعال 
 َملنإ  استت: گرفاتهمورا توجه قرار که ار قرآن کریماست ای نکاهاهد می قرار

ل فَلَلهُ  ِبالإَحَسلنَةِ  جلا َ  واِلهلا رُ ـَعشإ لزى فَلال ِبالسَّليِّئَةِ  جلا َ  َملنإ  وَ  أَمإ َإ  وَ  ِموإلَهلا ِإلَّ  يُجإ  ل هُل

لَُمونَ  هرکس کار نیکی به جا آورا، اه برابترآن پتاااش اارا و  (؛111)انعا / يُظإ
هر کس کار بدی انجا  اهد،جز به مانند آن کیفر نخواهد اید و ستامی بتر آنهتا 

 نخواهد شد.

 :بینامانی ةرابط

 ــــــــــ
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مفهتو   امتا  یتابیم کتهمی ارها آن ةو مقایسبا اقت ار مان حاضر و پنهان 
کارگیری مضمون و وااگان قرآنتی از قرآن اقاباس نمواه و با به کال  خوا را عینا 

 ایجاا نمواه است. از نود نفی ماوازی یبینامان

 :مان حاضر

 ینِّ فل »: فرمایتدمی تقوا به سفارش ار و حسن اما توصیه به  ار علی اما 
ِرهِ  لُُزوَِ  وَ  یَّ بُنَ  یإ أَ  هللاِ  َوىِبتَقإ  أُوِصي َ  ِرهِ  قَلإِب َ  ِعَماَرةِ  وَ  أَمإ و تت متن پسرک اه پس ؛1«ِبلِذاإ

 فرمان و امر مالزمت به و خدا، از ترس و پرهیزکاره به کنممی سفارش و وصیّت را

 کتهچنتان استت، نفتس کمتال خدا یاا زیرا)، او یااه ب خوا ال ااشان آباا به و او،

 (.است خانه لکما ساخامان

  :مان غایب

رِ  أَل: فرمایتدمتی رعتد ةستور ار ماعتال وندخدا َملِئنُّ  هللاِ  ِبلِذاإ  الإقُلُلوبُ  تَطإ
 «.یابدمی آرام ها آگاه باشید تنها با یاا خدا ال (؛21)رعد/

 :بینامانی ةرابط

بیان را با الفاری ایگر  یقرآن ةآی مفهو ار وصیت به فرزندش  ار واقع اما 
ضتمون هتر او متان مشتارک استت و م .«بذکره كقلی  ةارعم»و فرمواه:  نمواه
ای لحظته بترای را خواننده و نمواه برقرار ارتبام مان او بین وسیله بدین اما 
پدیتد ماتوازی  نفتی نتود از تناصی رهگذر این از و کندمی مان قرآن رهنمون به
 .آورامی

 مان حاضر:  
َْ ُربُوبِيَّتُلهُ بِ َِحاَطلِة قَلإلب  أَوإ » :فرمایدعظمت خدا می ةاربار اما  ََ َعلنإ أَنإ تَوإبُل َعظُل

الى یا چشمى  ةسبب احاره بزرگ است از اینکه ربوبیّت و پروراگاره او ب ؛2«َصر  ـبَل
کنته ذات و  ،به ایدنها ى یا چشمیبه علم و ااناها اثبات شوا )برتر است از اینکه ال

 ــــــــــ
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 را او هرگز محام و محدوا نگراا.زی ؛بشناسند ،صفات او را ارک کراه

 :مان غایب
 هُلوَ  وَ  صلارُ باألَ  تُدإِراُلهُ  لفرمایتد: میباره  خدای عزیز ار قرآن کریم ار این

بینند، ولی او ها او را نمیچشم (؛111)انعا / الإَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  هُوَ  وَ  صارَ ألَبا يُدإِر ُ 
 .«ز همه چیز( استبیند و او بخشنده وآگاه )امی ها راچشم ةهم

 :بینامانی ةرابط
ََ »ت عبارمفهو   اما  َْ  أَنإ  َعنإ  َعظُ  متان از را «بََصر   أَوإ  قَلإب   ِب َِحاَطةِ  ُربُوِبيَّتُهُ  تَوإبُ

مضتمون  ،«هو اللطیف»و « ال تدرکُهُ األبصارُ»و به جای عبارت  گرفاه الها  قرآنی
را پدیتد  جزئتی نفی نود از تناصی هگذرر این از و هبرا کار به خوا کال  را آن  را

 . آوراه است

 :مان حاضر

کند که هنگا  ارخواست از خدا با توجه و اخال  با خدا می سفارش اما 
ن را اوست اارا و بخش  و محرومیتت ار استت اسخن بگو! زیرا خدا مخلص

ِإ  وَ » :اوست ِل أَلَةِ ـالإ  یفِ  أَخإ َملان وَ  الإعََطلا َ  ِبيَِدهِ  فَ ِنَّ  ،ِلَربِّ َ  َمسإ  ارخواست ار و ؛1«الإِحرإ

 .اوست استه ب نومیدساخان و بخشیدن زیرا؛ بخواه پروراگارت از فقط نموان
  :مان غایب

 ِالل   قُل ََّ تِ  ُملإ ِ ـالإ  ماِل َ  هُ ِزعُ  وَ  تَشا ُ  َمنإ  ُملإ َ ـالإ  یتُؤإ نإ  ُملإ َ ـالإ  تَنإ  تُِعزُّ  وَ  تَشا ُ  ِممَّ

رُ  بِيَِد َ  شا ُ تَ  َمنإ  تُِذلُّ  وَ  تَشا ُ  َمنإ  َخيإ (؛ 21عمران/)آل قَلِدير      یإ َشل  اُلِّ  َعلى إِنَّ َ  الإ
بخشتی و از ها! به هرکس بخواهی حکومت میای مالک حکومتبارالها!  بگو

اهی و هر گیری، هرکس را بخواهی عزت میهرکس بخواهی حکومت را می
و بر هتر چیتزی ها به است توست، تخوبیهمة کنی. که را بخواهی خوار می

 «.قااری
 :رابطه بینامانی

 ــــــــــ
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َملانَ  وَ  الإعََطلا َ  ِبيَِدهِ  فَ ِنَّ » عبارت مضمون علی اما  قتدرت  منظور کهرا « الإِحرإ
تِ »قرآنتی ِ عبارت از، ار بخشیدن و محرو  کران استخداوند و توان  ُملإل َ  یتُلؤإ  الإ

 مان او بین رهگذر این از و گرفاه کار به خوا کال  ار را آن و نمواه اخذ...« َملنإ 
پدیتد آوراه ماتوازی  نفتی نود از تناصی و نمواه برقرار اساوار و محکم ارتباری

 .است
 :حاضر مان

ِْ ـالإ  َطِريدُ  أَنَّ َ : »فرمایدمی وجه به مرگمورا لزو  تار  اما   يَنإُجلو لَ  یالَّلذِ  َموإ

 آن از گریزنتده که مرگىة راند تو و ؛1«ُمدإِراُلهُ  نَّهُ أَ  َلبُدَّ  وَ  َطاِلبُهُ  َليَفُوتُهُ  وَ  َهاِربُهُ  ِمنإهُ 
 د.یابمى ار را او مرگ ناچار و اهدنمى است از را آنه جویند و یابدنمى ىیرها

    :مان غایب
َُ  تَاُونُلوا أَيإنَملا: فرمایتدمتی مترگاربتارة خدای عزیز ار قرآن کریم  اُ  يُلدإِراإ

 ُْ َإ  لَوإ  وَ  الإَموإ ُ ت هر کجتا باشتید مترگ گریبتان  (؛31)نسار/ ...ُمَشليَّدَة بُُروج   یفِ  اُنإ
 و نیرومند باشید. بلندهای برج گیرا، هر چند ارمی شما را

 :بینامانی ةرابط 

 .هر جتا و هتر حتال آمتده استت ار مرگ بوان الوقود حامییااشده  ةار آی 
 به که حساسی ةنکا و اهدمی توجه مرگ به نامهوصیت از بخ  این ار نیز اما 

 جانداران ةهم گیرگریبان و است حامی مرگ چون که است این، کندمی اشاره آن
؛ زیترا بتوا مراقتب حتال هر ار باید کندنمی خطر اعال  هم آمدن از قبل و شوامی

 از حال همان با و باشد گناه مشغول انسان آیدمی کهای لحظه همان ار است ممکن

از متان  کال  خوا را عینتا  که اما  یابیممی ربا اقت ار هر او مان ا. بروا انیا
 قرآنی گرفاه و رابطة او مان از نود نفی ماوازی است.

 :حاضر مان

 ــــــــــ
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هرگتاه بته  تا وضع جامعه و اعابار حفظ گتراا، ار برابر نیکی باید نیکی کرا
 َعلَى تَاُونَنَّ  لَ  وَ »: زیر خواهیم بواهار انیا و آخرت سر ب  جای نیکی بدی کرایم،

َساَ ةِ  ِ بته رتور  ؛1«تَسُلوَ هُ  أَنإ  َسلرَّ َ  َملنإ جلزاُ   يإسَ للی اْلحسلاِن... و لَلعَ  ِمنإ َ  أَقإَوى اْلإ
 پتاااشو  ...قطع بدی کران تو نباید بر نیک کرانت چیره گتراا و افتزون باشتد

 ی. ساز اندوهگین را او تو که نیست آن گراانده شاا راو ت که کسی
 :مان غایب

سلانُ اْلإِ  ِإلَّ  انِ حسلاْلإِ  َجلزا ُ  َهللإ د: فرمایتمتیکریم  خدای عزیز ار قرآن  حإ
 آیا پاااش نیکی غیر از نیکی است؟ (؛11ن/م)الرح

 :بینامانیطة راب

اهنتد، بتا می را با الفاری ایگر و به صورت خبری توضیحیااشده  ةآی اما 
ان پنهان و ارتبام بین میابیم که می ار و مقایسه آن با آیه اقت ار عبارت اما 

 ماوازی است.حاضر از نود نفی مان 

 :حاضر مان

 هوای نفس را ار رایف نابینتایی و یتاور آن اما  .2«الإعََملی َشلِري ُ  الإَهَوى وَ »
 شوا. می عد  اریافت حقایقزیرا هوای نفس موجب  ؛ااندمی

 :مان غایب

ت: خداوند ماعال ار قرآن کتریم همتین نکاته را ایتن گونته بیتان نمتواه است
 َْ ََّخذَ  َمنِ  أَفََرأَيإ َ   َعلى هللاُ  أََضلَّهُ  وَ  َهواهُ  َههُ ـِإل   ات ََ  وَ  ِعلإ ِعهِ  َعلى َختَ  َعلى َجعَلَ  وَ  قَلإِبهِ  وَ  َسمإ

ِديلهِ  فََملنإ  ِيشلاَوةً  بََصِرهِ  لدِ  ِملنإ  يَهإ آیتا آن کتس را  (؛21)جاثیته/ تَلذَاَُّرونَ  أَفَلال هللاِ  بَعإ
خدای خوی  قترار اااه بتوا و ختدا بتا ارتالد از ایدی که هوای نفس خوا را 

ش انتداخت، گتوش، قلتب و چشتم  را از ارک حقتایق اوضع او به گمراهتی
 گیرید؟آیا پند نمی کند؟می بازااشت؟آیا غیر از خدا چه کسی او را هدایت

 ــــــــــ
 .11، نامة البالغهنهج . 1
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 :بینامانی ةرابط

ی کنند. وقاتی کستمی کوتاه بیان ةرا ار یک جمل یااشده ةبه زیبایی آی اما 
هوای نفس  را خدای خوی  قرار ااا و خدای ماعال گوش، قلب و چشم  را 

استت، بتا اقتت ار  کتور چنین کسی به فرمواه اما  ،از ارک حقایق بازااشت
ماتوازی  موجتوا از نتود نفتی بینتامانییابیم که می قرآن ار ةو آی عبارت اما 

  .است

 :حاضر مان

ااند و این معااله به می تبام با عاقلرایف ارقطع رابطه با جاهل را هم اما 
 نزایتک عاقل هاین است که وقای انسان از جاهل فاصله گرفت به تدریج ب سبب
و از اارا متی قتد  بترار مسیر رشد و کمال و  کندمی پیدا شوا و با او ارتباممی

  .1«اِقلالإعَ  ِصلَةَ  تَعإِدلُ  الإَجاِهلِ  قَِطيعَةُ  وَ » ماند:می ضرر وجوا جاهل ار امان

     :مان غایب

 ِلوَ  ُخلذ فِ  أإُملرإ  وَ  الإعَفإ لِرضإ  وَ  ِبلالإعُرإ را  عفتو (؛111)اعتراف/ الإجلاِهِلينَ  َعلنِ  أَعإ
 .«گیری کنو از نااانان کناره امر به معروف نما ،پیشه کن

ار موضتوعات اخالقتی از ای نقل شده که ار قرآن مجید آیه از اما  صااق
 .2تر نیستاین آیه جامع

 :بینامانی ةرابط

کته خداونتد ماعتال و بته تبتع آن  است یکارهای مهم قطع رابطه با جاهل از
نهی از  . اگرنهی از منکر است ةآخرین مرحل و اینبه آن توجه اااه است  اما 

بته  ه پیداستت امتا کتکرا و چنانهکار قطع رابطه امنکر اثر نداشت باید با گن
کته همتان را « الجاهتل ةعقطیی»عبتارت  ،«أعرض عن الجتاهلین»جای فعل امر 

رساند به کار بتراه استت و ارتبتام می مفهو  اوری گزیدن و بریدن از جاهل را
 ــــــــــ
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   این او مان نیز از نود نفی ماوازی است.

 گیرینتیجه

 آید:می از آنچه ار این نوشاار ذکر شد ناایج زیر به است
ان حاضر با قرآن به عنتوان به عنوان م نهج البالغه ة سی و یکمارتبام نام  -1

بته ختوبی توانستاه  است و امتا  ماوازیاز نود نفی بیشار مان غایب یا پنهان 
 از معنای آن افاد کند. ،میان مان پنهان و مان حاضر سازش ایجاا کراه

مضتمون  بینتامانیبه صورت  11حضور مان قرآنی ار نامه ترین پر بسامد -2
مضمون استت کته  بینامانیز حیث تشخیص ا رابطة بین ماون اشوارترین واست 

بیند و کشتف خواننده ار آن حضور لفظیْ محسوس یا ذکری صریح از قرآن نمی
 اندیشی و اشراف به مفاهیم قرآنی است.آن نیازمند ارف

 ست که امتا ا ایگونهبه ة سی و یکماکثر روابط بینامانی موجوا ار نام -1
 ی مصداق و االلای جدید به کار گرفاه است.مان قرآنی را ار فضایی جدید و برا

اسادالل و احاجتاج،  ،کارگیری مان قرآنی ار کال  خوااز به انگیزة اما  -1
 ثیرگذاری بیشار ار مخارب است.أتفسیر و توضیح، بالغت افزایی و ار نایجه ت

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 .قرآن کریم .1
خطام و مهتوش  ، ترجمة نسرینتاریخ ادبیات فرانسهبروئل پیرو و همکاران،  .2

هتا سازمان مطالعته و تتدوین کاتب علتو  انستانی اانشتگاه تهران، قویمی،
 .ش1131، )سمت(

، ةینا كوت ةیوبنا  ةقاار مالشعر المعاصر فی المغفرب  ةظااهربنیس، محمد،  .1
 . 1131، ، اارالعواهبیروت

، الوحفده ةجا م، «النص الغائب فتی الشتعر العربتی الحتدیث»رمّانی، ابراهیم،  .1
 . 1111، 11ش

 ةؤسیسم تهتران، ،مجمع البیان لعلو  القرآنربرسی، ابوعلی فضل بن الحسن،  .5
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 .ق1113، الهدی للنشر و الاوزیع
فصفلنام  مطالعفات ، «های قرآنتی ار نهتج البالغتهاقاباس»زااه، حمید، عباس .1

 .ش1111 ، بهار1، سال یکم، شمارةتفسیری
 اباا الکاّتمنشتورات إتحت امشتق، ،الخطفاب السفردی ةریشععزا ، محمد،  .3

  .2115، العرب
، المصفری ةباات1 نالدی  بف  التناص القرآنی فی شعر جمالعطا، احمد محمد،  .1

 . 2113 المنیا، آوریل ةمعجااأللسن  ةلیكلالمؤتمر الدولی الرابع 
اناشارات فقیه،  تهران، ،نهج البالغهه و شرح ترجم فیض االسال ، سید علینقی، .1

 .ش1131، پنجم چا 
، نشر مرکز تهران، ،پیا  یزدانجو  ترجم، کال ، مکالمه و رمانا، کریساوا، اولی .11

 .ش1111

الکاب اإلسالمیه، چا  چهل  اارتهران، ، تفسیر نمونهمکار  شیرازی، ناصر،  .11
 .ش1111، و او 

، تهران، اار الکاب اإلستالمیه، چتا  برگزیدة تفسیر نمونه ، تتتتتتتتتتتتتتت .12
 .ش1111، سو 

 ، امشتق،الشفعر العربفی الحفدیث و المعاصفر قفراءات ففیخلیتل،  موسی، .11
 . 2111، اب العرب، امشقالکاّ تحااإمنشورات 

، اار المنتدالوی، التناص المعرفی فی شعر عزالدی  المناصفرهلیدیا،  عداهلل،و .11
2115 .  ▲ 
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 الهدایهدل در مصباح
 )بررسی ال از ایدگاه کاشانی و مقایسة آن با توصیفات قرآنی و احاایث(

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2، احمد حیدری1مهدی ملک ثابتدکتر    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 1/1/1111تاریخ پذیرش:     2/12/1111تاریخ اریافت: 

 
 

عاشقانه است ک ه ب ا  دل، از واژگان پرکاربرد ادبیات عارفانه و

مترادفاتی چون قلب، فؤاد و صدر در شص ت س وره از ق رآن، 

ی هاویژگییکصد و چهل بار تکرار شده است. در این مقاله، به 

و مستندات کالم عزّال دین محم ود  الهدایهمص با ر کتاب دل د

 شده است.  کاشانی از آیات و احادیث پردایته

تعریف دل به دلیل تقلّب در احوال گون اگون، وی از دیدگاه 

صسات و تطوّرات آن فراوان اس ت. از دیگ ر س و دل  دشوار و

دارای دو جنبة مادّی و معنوی است که قابلیت پایرش ص سات 

اد روحانی  و نسسانی را دارد. همچنین دل، جایگ اه تجلّ ی متض

عشق،  معرفت و حکم ت، ن ور محلّ  یداوند، احساس محبت،

علم، توحید و اسرار یداون دی محلّ  یداوندی، جایگاه ایمان و

است. دل حاصل ازدواج رو  و نسخ انسانی و مک ان آن ع الم 

و ان وار علوی است و با عنایت ازلی و برکت نزول وح ی و پرت 

رسد و با طلب امور دنی ایی و احتج اب ن ور والیت به پاکی می

 ــــــــــ
 .اانشیار گروه زبان و اابیات فارسی اانشگاه یزا . 1

 .کارشناس ارشد زبان و اابیات فارسی . 2
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شود. دل جایگاه یک محبوب است و دلی ک ه نبوّت منحرف می

مح لّ  توان دکن د، نم ییود را پایرای نور محبوب ازل ی م ی

 نسسانیات و امور مادی باشد.
 

 محمودکاشانی، دل، قلب.الهدایه، عزالدینمصبا  ها:کلیدواژه

 هئلبیان مس  ▼

ال )= قلب( از وااگتان و مضتامین کلیتدی و پربستامد ار قترآن، احاایتث، 
ار شصتت »کته روایات و ماون عرفانی و اشعار عارفانه و عاشقانه استت، چنتان

سورة قرآن، بی  از یکصتد و چهتل بتار از قلتب و ماراافتات آن بتا توصتیفات 
یّ، متریض، اعمتی، دی، حتاتمخالفی چون سلیم، منیب، مخبت، وَجَل، تقتی، مه

الهی، آثم، ماکبّر، غلیظ، مخاو ، قاسی، غافل، مغطی، زائغ، مریب و غیتره ستخن 
و کاربرا قلب بر ایگتر ماراافتات )= صتدر و فتؤاا( غلبته  1،«به میان رفاه است

 .2اارا
ی از فصول یکصدگانة کااب خوا را به این موضتود یک، الهدایهمصباحمؤلّف 
جتای کاتاب از ال و قلتب و بتر ایتن، وی ار جای. عالوه 1اااه است اخاصا 

 آن بنا به ضرورت نا  براه است.  یهاویوگی
 پتراازیم.متی الهدایفهمصباحاز ایدگاه کاشانی ار ال ار این مقاله، به بررسی 

مصفباح هدف اصلی و نهایی مقاله بررسی میتزان انطبتاق ایتن مفهتو  ار کاتاب 
 روایات است.  با جایگاه این وااه ار قرآن و الهدایه

 اشاره

قلب یا ال که ار منظومة فکری تصوّف تقریبا  همتان حیتات انستانی استت،  
 ــــــــــ
 ةاالیرانا  ةیملعال ةیمع1َالا  ة1 جا م، «اابیات عرب: حقیقت یا مجازقلب ار قرآن و »معروف، یحیی،  . 1

 .111ش،  1111، 11، شو آدابها ةرب عال ةللغ

 .1111،  دانشنام  قرآن، «ال»معینی، محسن،  . 2

 .111-13،  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایهکاشانی، عزّالدین محموا،  . 1
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ریشه ار مفاهیم قرآنی اارا. الباه گفانی است که راّ پای این مفهتو  نته تنهتا ار 
ار  شتوا و ایتن نتا  تقریبتا یتز یافتت میبلکه ار عهد جدید ن ،مزامیر عهد عایق

. بته تبعیّتت از قترآن، 1روابه یک معنا به کار متیهای مقدس سراسر همة نوشاه
پرااخان به مفهو  ال ار آثار فارسی و عربی بستیاری از عرفتای مستلمان ایتده 

شتوا و بته آنچته ار که به رعایت اخاصار از نقتل آنهتا صترف نظتر می شوامی
 .گرااآمده بسنده می الهدایهمصباح

 الهدایهدل در مصباح

 تعریف
ال را صورتی استت و حقیقاتی،... »اشانی اربارة ال گوید: عزالدین محموا ک

صورت او آن مضغة صنوبری است که ار جانب اَیسر از بتدن وایعتت استت و 
 .2«حقیقت او آن لطیفة رَبّانی...

که وی، به هر او جنبة مااّی و معنوی ال نظتر اارا اهد میاین تعریف نشان 
تی که ار آن از قلب سخن به میتان آمتده توان با تأمّل ار آیاو این او جنبه را می

و  هتاویوگیاست، اریافت. ار قرآن کریم بی  از وصف حتاالت قلتب، اربتارة 
صفات آن سخن گفاه شده است، و به همین الیل، تشخیص اینکته قلبتی کته ار 
قرآن بارها از آن سخن رفاه، عضو عضالنی صنوبری است، یا وجوای معنتوی و 

عقل و فکر و... اشوار است. ار بعضتی از آیتات قترآن،  فوق مااّی و یا مجاز از
خداوند به رور صریح و روشن مرکز ااراک را قلبی که ار ستینه نهفاته، اانستاه 

به عنوان مثال ار سوره حج، خداوند مکان قلب را بته رتور اقیتق، همتان  ؛است
کلوَن لَُهلَ األرِض فَتَ  یأَفَلَلَ يَسليُروا ِفلعضو صنوبری نهفاه ار سینه اانساه است: 

 یی القلوُب الَّتِکن تَعمَ ل  ا فَ ِنَّها لتَعَمی األبصاُر ووَن ِبهلوب  يعقلوَن ِبها أو آذان  يسمعُ ق

 ــــــــــ
 . 11،  هارزش میراث صوفیکوب، عبدالحسین، ینزرّ . 1

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2
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قرار گرفان وااه قلب ار قرآن ار کنار سمع  ،ار مقابل .(11/)حج الّصلدورِ  یف
 تواند اشتاره رریفتی بته وجتوا معنتوی قلتب باشتد:ا، میموارا ماعد و بصر ار

الَّلللذيَن َطبَلللَع هللاُ َعللللی قُلُلللوِبِهَ و َسلللمِعِهَ و أبصلللاِرِهَ  َ ِئلللل  أُو
و  111/)نحتتتل 2

زیرا  واضح است که منظور قرآن کر و کور بوان رتاهری ایتن افتراا  ؛(21جاثیه/
پس بته همتین  ؛هر زاه شده استنیست، بلکه چشم و گوش بارن آنهاست که مُ
  .باشدنسبت مفهو  قلب نیز همان جنبة معنوی آن می

( اشارة آیته بته 21/)انفال وُل بَيَن الَملرِ  و قَلِبلهِ أَنَّ هللاَ يَحُ ا ولَمُ عإ او  ار آیة
قرار گرفان خدا ار میان شخص و قلب او، توجّه به وجوا معنتوی قلتب استت، 

این آیه قلب را چیزی جدای از کلّ وجتوا و تتن آامتی اانستاه  زیرا خداوند ار
نَّ اِ توان فهمیتد: قلب را با اقّت ار این آیه نیز  می است. اشاره به جنبة معنوی

(. اشارة قرآن به پندپتذیری و یتااآوری 13/)ق ب  لإ کاَن لَهُ قَ  ِلَمنإ  ری  کإ لَذِ   َ لی ذ  فِ 
 گاناانیم که همزیرا می ؛ة معنوی قلب ااراببرای کسی که قلب اارا، نشان به جن

ه پندپذیر باشند، بته قلبتی معنتوی قلب مااّی یا صنوبری را اارند، ولی اینکه هم
 ند.ابساگی اارا که بعضی از ااشان آن محرو 

، آنچه را باعث صتالب و فستاا ار مقابل این وصف اوگانه از قلب، پیامبر
أل و إنَّ ِفلی الَجَسلِد ُمضلغةً »ااند که ار بدن است: تن آامی است، پارة گوشای می

همتین  1«إذا فََسلدَْ فََسلدَ الَجَسلدُ کُلُّلهُ أل و هلَی القللبُ َ  الَجَسلدُ کُلُّلهُ و َحْ َصللُ إذا َصلُ 

لَقَد عُلَِّق ِبنياِط هلذَا »نیز آمده است:  اشاره به وجوا مااّی قلب ار روایای از علی

بتته  2...«القلللُب و لَللهُ َمللواد  ِمللَن الحامللة و  َ فيللِه و ذللل ِهللَی أَعَجللُب مللا ة  اْلنسللاِن بَضللعَ 
تر چیتزی کته ار ای آویزان است، کته شتگفتپارههای ال این آامی گوشترگ

  . ها بوا از حکمت...زیرا که ال را مااّه ؛اوست، آن است و آن ال است

 ــــــــــ
 .1221،  1، جالصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری، ابوالحسن،  . 1

 .131، ترجمه شهیدی،  البالغهنهج . 2
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نسبت به شناخت اقیق قلب و تعریف آن جانب  ،الهدایهمصباحکاشانی نیز ار 
ار نظر گرفاه است و نیز شناخت ال را بته الیتل تقلّتب او ار را احایام و میانه 

احوال و ترقّی ار مدارج کمال، سخت اشوار و رسیدن به کنته معرفتت آن  اروار
 1ااند.را غیرممکن می

 صفات دل

الجر  اوصتاف و »ااند و معاقد است: کاشانی ال را اارای صفات ماعدّا می 
 2.«احوال او )ال( ار حدّ عدّ و عدّ حدّ نگنجد

اعدای استت. بتا رور که گفاه شد، ال ار قرآن نیز موصوف به صفات مهمان
توان این صفات را به او اساه مثبتت و توجّه به آیاتی که ار قرآن آمده است، می

 : منفی تقسیم کرا
ن به کار رفاته، آاساه اوّل از صفاتی که برای قلب ار قر صفات مثبت: - الف

دی، حیّ، منیب، مخبت و وَجَل است، کته بته قلتب اصفاتی چون سلیم، تقی، مه
َو ِإنَّ ِمن ِشليعَِتِه : راهلل، مؤمنان و پرهیزگاران نسبت اااه شده استپیامبران، اولیا

بر ََ اَْلِ  .(11-11/ات)صافّ ِإذ َجاَ  َربَّهُ ِبقَلب  َسليَ* ِهي
اساة او ، صفاتی چون مریض،أعمی، الهی، آثتم، ماکبّتر، صفات منفی: - ب

مشرکان، کافران و غلیظ، مخاو ، قاسی، غافل، أغلف، مُغطی و زائغ که به رالمان، 
لَّذيَن ِفی قُلُوِبِهَ  ةً يطاُن ِفتنَ الشَّ ِليَجعََل َما يُلِقیایاای شیطان نسبت اااه شده است:  لِّ

َرض  َو القَاسيِة قُلُوبُُهَ َو ِإنَّ   .(51/)حج بَِعيد   ِشقَاق   لَِفی ِلِمينَ االظَّ مَّ

 انواع قلب

 انواع قلب در قرآن - الف

 ــــــــــ
 .13،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 همان. . 2
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ی بترای قلتب و انتواد آن و روشن، اساهار قرآن به رور صریح  بندی خاصتّ
های قلب بندیانجا  نگرفاه است، ولی با توجّه به فحوای آیات و با نگاه به اساه

 تقسیم کرا:ذیل ار قرآن به سه اساه را توان قلب ار کال  معصومین، می
 .(11/)تغابن َو َمن يُؤِمن ِباهلِل يَهِد قَلبَهُ  قلب مؤم : -1

ِْ األعلراُب  اَمنّلا منافق:قلب  -2 أسللَمنا ولَّملا  وا ولِکلن قُولُلواقُلل لَّلَ تُؤِمنُل قالَل

 .(11/)حجرات قُلوِبکَُ یيَدُخِل اْليماُن ف
 .(111/)اعراف يَطبُع هللاُ َعلی قلوِب الکافرينَ   َ کذلقلب کافر:  -1

 انواع قلب در کتب عرفانی - ب
ار مفتاهیم قرآنتی اارا. بترهمین قلب یا ال ار منظومة فکری تصوّف، ریشه 

اساس، بسیاری از عرفای اسالمی، با ار نظتر گترفان آیتات قرآنتی و روایتات و 
 اند. هایی را برای ال ار نظر گرفاهبندیاحاایث، انواد و اساه

حاتم اصم ال را به پنج نتود ال متراه، ال بیمتار، ال غافتل، ال مانبّته و ال 
ها را به سه قسم منیب، شهید و ستلیم داای ال. و جریر بغ1کندصحیح تقسیم می

 2کند.بندی میاساه

 الهدایهج: انواع قلب در مصباح
ار نگاه عزّالدین محموا، قلوب به چهار اساة قلب مؤمن و کافر و منتافق 

رور که گفاه شد، برگرفاه بندی همانشوند و این تقسیمو ذووجهین تقسیم می
که عزّالدین محموا خوا به این اشاره نمواه و باشد می از روایای از پیامبر

و السال ، گفاه است: ال چهتار استت: اوّل  ةلنه الصیاعرسول، »گفاه است: 
ال پاک روشن، که ار وی چراغی افروخاه بوا و آن ال مؤمن است. او  الی 
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سیاه  سرنگون و آن ال کافر است. سو  الی معلّق ماراّا میان کفر و ایمان و 
فق است. چهار  الی مصفح ذووجهین، که وجهی از او محلّ ایمتان آن ال منا

 .1«بوا و ایگر محلّ نفاق
القلوب اربعلة   فقللب  اجلردُ » چنین آمده است: ، از قول پیامبرتفسیر میبدیار 

 مصلفّ    قللب   و منکلوس   قللب   و بغالفلهِ  مربلوط   ايللف   قللب   و يزهلر، السلراجفيِه مول
...»2. 

 قللوَب أربعلة الانَّ : »آمده استت روایت از اما  محمدباقر ، بهاصول کافیار 

هتا ال؛ 1«جلَرد  أَ  زَهلر  قلب  فيِه نفاق  و ايمان  و قلب  منکلوس  و قللب  مطبلوع ، و قللب  أَ 
اند: الی که ار آن نفاق و ایمان است و الی که وارونه است و الی که چهار گونه

 هرخوراه است و الی که تابناک است.مُ
ال نایجتة »اانتد: علل تحوّل و تطتوّر ال را ایتن می الهدایهمصباحی ار کاشان

نفس تنازد و تجاذب و تطتارا واقتع استت. ار  روب و نفس است و میان روب و
این حالت گاه روب غالب است و گاه نفس. اگر سعاات ابدی و عنایت ازلتی بته 

ا  قلبی که تقلّب روب مدا رساند، و نفس را با لشکرش مغلوب کند، ال نیز از مق
رسد و این ال، ال مؤمن است و اگر بترعکس آن الز  اوست، به مقا  روحی می

قلب نزول کتراه و قلتب محلّ  شوا و آثار سخط الهی اررسد، روب مغلوب و به
کند و این ال الِ کافر است، و اگر نصترت کلّتی از هتیچ نفس نزول میمحلّ  به

ه باشتد، ال، ماتراّاوار بته آن جانتب ررف نباشد، ولکن جانب نفس قوّت ااشا
روا و آن ال منافق است و اگر ار این حالت، میلِ ال، به روب بیشار بتوا، ار می

 .1«او هم ایمان باشد و هم کفر، و آن ال مصفّح است
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 مقام و جایگاه قلب

عنصری معنوی است، که مکان اصلی آن عتالم علتوی  لهدایهامصباحقلب ار  
ارک صورت حقتایق را اارا،  که قدرت تشخیص خوارر و ای استآینه و ،است

آیینته ال را از »جایگاهی عظیم است، به شرم آنکه، انسان نخست  و این مقا  و
جتال اهتد، تتا صتورت  اتقتو ربع ربع، به مصقلة زهتد و و هوس و یزنگ هو

 .1«حقایق کماهی ار آن مکشوف گراا...
ليسلعنی »فرمایتد: ش چنتین میار مورا جایگاه قلب، خداوند از زبان پیتامبر

متتن ار زمتتین و آستتمان ؛ 2«و وَسللعَِنی قلللُب عبللدَی المللؤمن یَسللمائی و ل أرضلل
 گنجم.گنجم، لیکن ار قلب بندة مؤمن مینمی

ال ار وجوا انسان بتر مثتال » :خوانیمنیز ار تشبیهی زیبا می الهدایهمصباحار 
 1تتوان ترکیبتی از آیتة این عبارت عزّالدین محموا را متی 1«عرش رحمان است

، 1سورة یونس با حدیث قدسی فوق اانست. خداوند ار این آیه و چند آیة ایگتر
و ار حتدیث قدستی تنهتا  ؛اساوای خوا را عترش نامیتده استتمحلّ  جایگاه و

پس قلب بنتدة  ؛جایگاهی که خداوند گنجای  آن را اارا، قلب بندة مؤمن است
رش همان است که خداوند ار متوراش مؤمن به مثابه عرش رحمان است. این ع

ل: را به کتار بتراه استت« عظیم»صفت  ِْ العَِظليَِ هللاُ َل ِإل   هَ ِإلَّ هُلَو َربُّ العَلر
( اینها نشان از عظمت قلب و جایگتاه و مقتا  واالی آن نتزا آفریتدگار 21/)نمل

 هسای اارا. 
اارا؟ نکاة مهم اینجاست که کدا  قلتب شایستاگی ایتن عظمتت و مقتا  را  
رور که به صراحت ار احاایث قدسی بیان شده، این قلب مؤمن استت کته همان
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و گنجای  الهی را اارا و تنها قلب پیامبران است که بوان شایساگی مقا  عرشی 
است که مقا   تواند جایگاه نزول وحی باشد و فقط و فقط قلب پیامبر اسال می

که خداوند ار چنان ؛آنها را اارا  پذیرش قرآن و نزول آن آیات عظیم و گنجای
 لتکوَن ِملَن المنلِذرينَ   َ علی قلب* نزَل ِبِه الّروُح األميُن فرماید: قرآن کریم می

لَهُ َعللی قَلِبل( یا ار آیه 111-111ر/)شعرا ِبل ذِن   َ قُل َمن کاَن َعدُّواً لِّجبريَل فَ نَّهُ نَزَّ

قاً ِلما بَيَن يَدَيِه و هُدًی  رسول من گتوی » ؛(13/)بقره شری ِللُمؤِمنينَ ـو بهللِا مصدِّ
که هر که اشمن است جبرئیل را، خداست که فرسااا او را بر ال تو نه خوا آمد. 
به اساوری اهلل آمد. اساوار گیر و گواه، هر کاتاب را  کته پتی  او فتروا آمتد و 

 .1«را راهنمونی و شاامانه کران گرویدگان
منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب »ین محموا ار نگاه عزّالدّبر این اساس 

است که  این قلب،قلب پیامبر اکر  .2«ستا)ال(  و شهاات... جمله اوصاف او
خداونتد ار  ،ار باالترین ارجات )نزول وحی و قرآن به آن( قرار اارا. ار مقابتل

همنتد، و فآورا که ال اارند، امّتا نمیهایی سخن به میان میه و انسانقرآن از اجنّ
ََ َکويلراً  :اارا که کیفر این افراا، جهنّم استبه صراحت بیان می َو لَقَد ذََرأنَا ِلَجَهنَّ

َن الِجّنِ واْلنِس لَُهَ قُلُوب  ّل يفقَهُ  و آفریتدیم متا اوزخ » ؛(131/)اعراف وِن ِبَهاّمِ
 .1«ابندهایی است که به آن حق ارنیرا، فراوانی از پریان و آامیان، ایشان را ال

الباه آیة فوق نارر به نکات رریف ایگری نیز هست؛ از جمله آنکه قلبی که مورا 
بحث قرآن استت،ار بعضتی از موجتواات از جملته اجنّته نیتز وجتوا اارا، و ثانیتا  
گناهکاران نیز قلب اارند، مناها ار ارجه اسفل آن و ثالثا  قلب محلّ فهم استت، فقتط 

اهند بفهمنتد و رابعتا  عتد  فهتم قلتب، ختوا از االیتل خوفهمند، یا نمیای نمیعده
 جهنّمی شدن است. 
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، مؤلّف برای قلب ارزش و جایگتاه الهدایهمصباحجای عالوه بر اینها ار جای 
شتناخت، حکمتت و محتلّ  سر و راز خداونتدی،محلّ  ایمان،محلّ  باالیی چون

 م، قائل است.علمحلّ  عشق و محبّت ومحلّ  تجلّی نور خداوند،محلّ  معرفت،

  ورود ایمان و توحیدمحلّ  دل،

 گونته اشتاره نمتواه استت:به ایتن مقتا  ال بتدین ،الهدایهمصباحکاشانی ار 
د ایمتان ار منتازل ئتنخست را مة علم صریح، ایمان صریح است، تامقدّ کهبدان»

الیقین ار ساحات صدور، رختت اقامتت فترو ، قافلة علمقلوب اخایار نزول نکند
همچنین والیت معنوی مشروم است، به وجوا کلمة ایمان و اساقرار »و  1«نگیرا

نمایتد، و ار ررف اثبات، وجوا قدیم را به عین بقا مشتاهده متی. »... 2«آن ار ال
( صتورت توحیتد ار ال ل الله اّل هللاتا به واسطه مالزمت بر تکرار ایتن کلمته )

 .1«راسخ و ثابت شوا به اصل آن ار زمین الجای گیرا و بر مثال شجرة ریّ
 ال اانستاه شتده استت: ،ایمتان واقعتیمحتلّ  ار بعضی از آیات به صراحت

األعللراُب آَمنَّللا قُللل لَللَ تُؤِمنُلل ِْ  یّما يَللدُخِل اْليمللاُن فللـوا أَسلللَمنا و لَللوا و لکللن قُولُللقالَلل

یتد یاند، گوتازیان گفاند: بگرویدیم، گوی نیز نگرویده» ؛(11/حجرات) قلوِبکَُ
 ایتن اشتاره همچنتین ار آیتة .1«های شتما نیستتنهاایم، نیز ایمان ار الگران 
َو َزيَّنَهُ فلی قُللوِبک َِ َُ اليماَن و لکتن اهلل »؛ (3/حجرات) ولکنَّ هللاَ َحبََّب إليکُ

شتوا. و ایتده می ،5اوست کرا به شما ایمان را و برآراست آن را ار الهای شتما
ان یا همتان ایمتان حقیقتی را، ایمتان قلبتی الباه که خداوند اصالت و ارسای ایم

َملن هر چند که نیاز به اقرار به زبان نیز ار بیان ایمتان واجتب استت:  ،ااندمی
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لن شلرَح بلالکفر ِنِه إّل َمن أُکلِرهَ و قلبُلهُ مطملئن  بلاْليم  َکفََر باهلِل من بعِد ايم   ِن و لکلن مَّ
َن هللِا و لهَ عذاب  عصدراً فَعلَيهَ يَ  َ  ضب  ّمِ هرکه کافر شوا به »؛ (111/)نحلظي

که گرویده بوا به او، مگر کستی کته بتیم او را بتر ستخن خدای خوی ، پس آن
اارا، از زبان بر ناپسند ال، و ال وی آرمیده به ایمان، اما هر کته ال فترا ااا بته 

 .1«کفر، بر ایشان خشمی از اهلل تعالی، و ایشان راست عذابی بزرگ
فرمایتد: شوا، آنجتا کته میبقره نیز به صراحت ایده می همین اشاره ار سورة

...َالعجَل بکفره َُ  .(11/)بقره ... قالوا َسمعنا و َعَصينا و أُشِربوا فی قلوِبِه
ایتن ال استت کته  جایگاه ایمان ال اانساه شتده استت، و نیز نهج البالغهار 

ِة العيلان، ولکلن تُدرکُلهُ َل تَلراهُ العيلوُن بمشلاَهدَ »شایساگی ایتدار محبتوب را اارا: 

ها با ایمان ارستت ها او را آشکارا ناواند اید، اما الایده ؛«القلوُب بََحقائِق اليملانِ 
را از قلتب  «  هللالهللاَ الّ »هر کس کلمته »فرماید: می . پیامبر2بدو خواهد رسید

 برپیام. ارزش وروا ایمان به قلب، تا آنجاست که 1«شواگفت، ااخل بهشت می
ليلدُخُل النلاَر : »اانتدای از آن را ار قلب، مانع وروا انسان ار جهتنم میروا ذرّهو

 .1«احد   فی قلبِه موقاُل َحبَِّة خردَل  من ايمان

  رازمحلّ  دل،

و  5انتتداتمتتا  رازهتتای ازل و ابتتد میمحتتلّ  ، قلتتب راالهدایهمصففباحمؤلّتتف 
ای لطیتف استت، کته سترّ معنتی اندبعضی سرّ را تفسیری ایگر گفاه»نویسد: می

 .1«مکنون ار صمیم روب و عقل را تفسیر آن ماعذّر، یا ار سویدای ال
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ار حدیث قدسی، قلتب جایگتاه یکتی از رازهتای خداونتدی استت، کته آن 
ُِ سللر  مللن أسللراراَْل» باشتتد:اختتال  می ُْ مللن یخللال ، اسللتودعتُهُ قلللَب َمللن أحببلل

و من آن را ار قلب بنتدگانی قترار اخال  سرّی از سرهای من است، » ؛«عبلادی
 .1«ااشامااا  که آنها را اوست می

 گوید: باره میمولوی هم ار این
 گورخانة راز تو چتون ال شتوا

 
 2آن مراات زواتر حاصل شتوا

 .1است منسوب به علی« سراراأل قبور حراراأل صدور: »که نارر به عبارت 

 علم وتعقل ،شناخت، حکمتمحلّ  دل،

تجلّی نور علم و حکمت، مقاتبس از محلّ  محموا، ال بندة مؤمن راعزالدّین 
پس بر همه کس واجب و الز  استت ». و نیز معاقد است: 1ااندنبوّت می مشکوة

به عالم غیب و احوال آخرت.... ایمان ااشان و به عقل ضعیف و فهم رکیتک ار 
ایمانی نه پایة تأویل و تفسیر آن برای خوا شرود ننموان،... چه احارت بر علو  

همچنانکته از  انتد.عقل بشری است. انبیار با کمتال نبتوّت ار آن تصترّف ننمواه
انتد. و از ایشتان بته مناستبت یقتین ایمتان آوراه اند، بدان از سروحی تلقّی کراه

معنی اعاقاا، انعقاا صورت علمتی استت »و  5«رهارت رینت به قلوب امم رسیده
همچنین کاشتانی  .3«منبع علم، ال است»و  1«ت و...بایا رنّی ار ال به وجوا مغیّ

 .1ااندمعرفت میمحلّ  ای،ال را لطیفه
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علم و تعقّتل  ،قرآن ار موارا ماعدا قلب را به عنوان جایگاه شناخت، حکمت
 ؛(11/حج) أَفَلََ يَسيُروا ِفی األَرِض فَتَکُوَن لَُهَ قلوب  يَعِقلوَن ِبَها اانساه است:

یتا ار آیتة  .1«هایی بوای هشیار که اریافانتدیین و ایشان را البه نروند ار زم»
  ْ ََ  بَللل هللَو آيللا ْ  فللی ُصللدوِر الّللذيَن أوتُللوا العللل نیتتز ار  .(11/عنکبتتوت) بينللا

انَّ هللاَ حکمتت اانستاه استت: محتلّ  حدیثی قدسی خداوند به وضتوب ال را

ُْ أن  فلی قللب أحلد  اّل و فَل نّی لَلَ اجعلل الحاملةَ  قاَل لموسی  َعّظَ الحامةَ  یتَعال أرد
خداوند به موسی فرمتوا: حکمتت چیتز بزرگتی استت، زیترا متن » ؛أيفَر لَلهُ 

 .2«خواهم او را ببخشماهم، که میحکمت را فقط ار قلب کسی جا می
ار ماون عرفانی نیز به این ررفیت قلب بته صتراحت اشتاره شتده استت. از 

َ  علیگفت: العلم علمانِ:  برپیغام»: آمده است احیاءالعلو جمله ار آن  اللّسلان عل

َ  فی   َ لفذ ََ، و عل َُ النافع  َ قلِب فذلالحجة هللا علی ابِن آدَ    .1«العل

 الهی و واردات غیبی نورمحلّ  دل،

اانتد کته از عتالم علتوی ، کاشانی، حال را وارای غیبتی میالهدایهمصباحار 
جمال و جتالل »اارا: یگر بیان می. و ار جایی ا1آیدگاه به ال سالک فروا میگاه

هتا و زمتین و از آنجا که خداوند نور آستمان .5«وجه باقی بر او )ال( ماجلّی شد
 پس ال نیز جایگاه نور خداوندی قرار گرفاه است. نقل است که پیامبر ،1است
ََّ » فرموا:چنین می سجده نمازار   . مولوی این مفهتو  را 7«جعَل فی قَلبی نلوًراا اللُّه

 چنین بیان ااشاه است:

 ــــــــــ
 .135،  1ج، کشف األسرارمیبدی،  . 1

 .155،  2، جالجواهر السنیهحرّ عاملی،  . 2

 .111،  1، جاحیاء علو  الدی غزالی،  . 1

 .125،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .11همان،   . 5

ِض نُوُر السَّم   هللاُ سورة نور:  15اشاره به آیه  . 1 ِْ َواألرإ  .وا

 .211،  2، جشرح سن  النساییالدین، سیوری، جالل . 3
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 آن چنان که گفتت پیغمبتر ز نتور
 

 که نشتان  آن بتوا انتدر صتدور
 کتتته تجتافتتتی آرا از اارالتتتغرور 

 
رور  1هتتتم انتابتتتت آرا از اارالستتّ

اّل  َلَلَ أضلع علملی و نلوری فلی صلدورک»... ار حدیثی قدسی نیز آمده است:  

را ار قلب شما برای این  خوا  ن علم و نورم» ؛«ةوأنَا أُريدُ ِبکَ َخيَر الدُّنيا واآلخلر
الباته ار ایتن  .2«خواسام، خیر انیا و آخترت بترای شتما باشتد ، که میاقرار اا

تواند الیل بر این باشد که حدیث قرار گرفان علم و نور خداوند ار کنار هم، می
 شوا و نایجتةمینهااه قلب انسان  ای است الهی که ارعلم از جنس نور و وایعه

 این علم، خیر انیا و آخرت برای صاحب آن نور و علم است. 

  احساس )عشق و محبت و دوستی(محلّ  دل،

و الیل آنکه صتورت »آمده است:  مصباح الهدایهگونه ار این ویوگی قلب این
ال، از عین عشق پدید آمد، آن است که هرکجا جمتالی بینتد، بتا او ار آمیتزا و 

منظتوری و محبتوبی و االرایتی زا و هرگتز بتیهرکجا حسنی یابد، بتدو ارآویت
بوا و بته محبّتت  و چگونه باشد الی که ار او ایمان و محبّت رسول» .1«نباشد

 .1«اهل بیت او ممالی و رافح نبوا
آیات، احاایث و روایات  توان اراحساس را میمحلّ  مرکزیّت قلب به عنوان

خویی قلب پیامبر اانستاه شتاز جمله ار آیه ذیل، مرکز نرمی و ار ؛بسیاری اید
َْ فظغلا َيلليَظ القللِب َلنإ  رحمة  ِمنَ فَِبما شده است:  َْ لَُهلَ و لَلو کنل لفَ هللِا ِلن  نإ وا ِملضُّ

به نهمار)= بسیار(، بخشایشی از ختدای، چنتین نتر  »؛ (151/عمرانآل)  َ ولِ حَ 
رحمتت بتاز بوای و خوشخوی امّت را، و اگتر تتو ارشتت بتوای، ستابرال بی

 ــــــــــ
 .1111-1112، افار چهار ،   مثنوی معنویمولوی،  . 1

 .211،  2، جالجواهر السنیهحرّ عاملی،  . 2

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .11همان،   . 1
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 .1«اکندندی از گرا بر گرا توپر

 پاکی و حیات دل

عزالدّین محموا سه عامل علم، تقوا  و پرتو نور نبوّت را عامل حیتات، پتاکی 
 2«علم نافع، مدا حیات ال است و انقطاع  از ال، سبب ممتات او» ااند:ال می

ال  یعلم اانساه شده است و همتین علتم باعتث احیتامحلّ  حدیث زیر ال، ار
َِ بيَن عباد تذاکُرِ »شوا: می هلَ انتهلوا فيلِه إللی  إذا ةِ مّما تحيلا َعليلِه القللوُب الميَّتل یالعل

چون علم از آن چیزهایی استت کته  ؛علم را ار میان بندگانم رواج اهید»؛ «أمری
توانند به وسیلة فرا گرفان علتم بته ستوی کند، و آنها میهای مراه را زنده میال

 .1«اسندمن بیایند و احکا  مرا بشن
و هوس  یعزّالدّین محموا، صفا و آینگی ال را، بساه به پاک شدن زنگار هو

اهد مگر به مصقلة زهد و تقوا و آن زمتان استت ااند و این است نمیاز ال می
و به روزگار »گوید: نیز می .1«صور حقایق خارر کماهی ار آن مکشوف گراا»که 

انتوار نبتوّت، نفتوس امّتت از  به برکت آثار نزول وحی و پرتو صحبت رسول
 یرلمت رسو  عااات منخلع گشاه بوا و قلوب از لتوث ربیعتت و شتایبة هتو

روی به آخرت آوراه و حتق  ،رهارت یافاه و از انیا و اَعراض آن اِعراض نمواه
الباّته  .5«را رالب بواه و به نور ایمان از ورای حجاب مشاهدة صورت غیب کراه

، و 1اانتدوس و عناا از ال را بساه به عنایت ازلی میو ه یکاشانی، خلع بیخ هو

 ــــــــــ
 .121،  2، جکشف األسرارمیبدی،  . 1

 .51،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 .211،  2، جالجواهر السنیهحرّ عاملی،  . 1

 .113،  صباح الهدایهمکاشانی،  . 1

 .15همان،   . 5

 همان. . 1
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، کته بتر ختالف 1کنداین اندیشه، ذهن را به مذهب و شیوة کالمی او نزایک می
خویشتان  ااریم، آنها خوا برما بر کسی سام روا نمی»باشد: نصّ صریح قرآن می

 .2«کنندسام می

 هاعلل انحراف و بیماری، آلودگی و مرگ دل

نگاه عرفا مقامی برتر از عرش و فرش اارا، ار  ای غیبی است وفهقلب که لطی
رسد. عزّالتدّین محمتوا، شوا و مرگ آن فرا میگاه به االیلی آلواه و منحرف می

رلب امور انیایی و وجوا تنتازد و تمتانع مناستب و مطالتب انیتاوی را، عامتل 
حراف ال استت، . عامل ایگری که ار نگاه عزالدین باعث ان1ااندمریضی ال می

و با احاجاب نور عصمت، مزاج قلوب »باشد: میان امت می فقدان نور عصمت ار
نتور عصتمت بته عنتوان  الباّه وجتوا. 1«از اعادال اساقامت روی به انحراف نهاا

الیلی بر پاکی قلوب و احاجاب آن نور، به عنوان الیلی بر انحراف قلوب با توجّه 
ن و ان و کتافراو وجوا منافق ار زمان پیامبر های منحرف و آلواهبه وجوا قلب

ها و اشمنی آنان بتا رستول، اشتاره شتده ن که بارها ار قرآن به کارشکنیامشرک
 باشد. الباه این عقیده شاید ریشه ار اعاقتااات برختی ازاست، قابل پذیرش نمی

، ر شتواتتعرفا ااشاه باشد که معاقد بواند هر چه فاصلة زمتانی از پیتامبر افزون
. اما موالنا ارتبام با منبع نور ازلی را از رریق انبیار و 5شواتر میگناهان نیز افزون

 ــــــــــ
کاشانی ار مذهب، شافعی و ار مسلک، صوفی ماشرّد ماعبّد استت. ار اصتول عقایتد، ماننتد اکثتر  . 1

 (.11،  مصباح الهدایهشافعیه، پیرو اشعریان است. )نقل از: مقدمه 

 .111نحل/ . 2

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .15،  الهدایه مصباحکاشانی،  . 1

بار بته یتاا را، یککاند که ار پیری یاا ایّا  گذشاة خوی  مییت کراهاعلی ترمذی روبن از محمد . 5
د شااری کرا و با خوا گفت: چه میآورا که چگونه ار جوانی به گناهی کشیده شد... اما خویشان

د، رنجور شتد... پیغمبتر را ار اگر من آن گناه را مرتکب شده بوا ؟... چون این ار خارر خوا بدی
 ،ای محمّد، رنجور مشو که نه از آن است که ار روزگار تتو تراجُعتی استت :خواب اید که فرموا

← 



 1111 بهار 111شمارة  11

اند و کسانی را که روحشان از پرتو معرفت حق روشن نیست، اهلل میسّر میااولیار
 اشد:بپس مهم اتصال بنده به یک منبع نورانی می ؛ااندمانند مراگان می

 زوخواه از آا  گیر نتورش، ختواه ا
 

 ختواه از کتدومی، خواه از خم گیر 
 گفت رتوبی متن رآنتی مصتطفا...  

 
 والتتذی یبصتتر لمتتن وجهتتی رأی

 چون چراغی نور شتمعی را کشتید 
 

 را یقین آن شمع ایتد هرکه اید آن
 همچنین تا صد چترا  ار نقتل شتد 

 
 ایتتتدن آختتتر لقتتتای اصتتتل شتتتد

 خواه از نور پسین بستاان بته جتان 
 

 از شتمعدانهیچ فرقی نیست خواه 
 ختتواه بتتین نتتور از چتترا  آختترین 

 
 1خواه بین نتورش ز شتمع عتابرین

همچنین عزالدین محموا تمایل قلب به سوی نفس را، عامل نتزول قلتب بته  
. ار قتترآن پیتتروی از هتتوای نفتتس باعتتث گمراهتتی و 2اانتتدمی« نفتتس»مرحلتتة 
ََّخلِِ أفَرَ يلْ َملن  هر بر قلب و ال انستانی استت:شدن مُافکنده ذَ إلَهلهُ َهلواهُ و ات

ََ َعلللل َ  وَخلللتَ للل ی  ی سلللمِعِه و قَلِبلللِه و َجعَلللَل َعللللأَضللللَّهُ هللاُ عللللی ِعلللل  َوةبََصلللِرِه ِيش 
ایدی آن مرا را که پسند خوی ، خدای ختوی  گرفتت و گمتراه »؛ (21/جاثیه)

هر بر گوش او نهتاا و مهتر رار نیتافان  کرا اهلل او را که اانست که باید کرا و مُ
ایتن ال، ال بیمتار  .1«او نهاا و پراة حق به ندیدن، بر چشم او اوکنتد حق به ال

قَللَّ  و َملنإ ... : »فرمایتدمتی است که صاحب آن الیق اوزخ است، و نیتز علتی

َْ قلبُهُ دََخل النّلارَ  َْ قلبُهُ و َمن ما ش اندک، ال  مراه اهر کس پارسایی ؛«ورَعهُ ما
 .1ستو آن که ال  مراه، راه به اوزخ براه ا

→ ______________________________________________________  
که از وفات ما چهل سال ایگر بگذشت و مدّت متا از انیتا اورتتر  بلکه این خارر تو را از آن بوا

تصفوف )نیکلستون،  .«فارقت ماستشد و ما نیز اورتر افااایم. آنچه ایدی از اراز کشیدن مدّت م
 .(111،   اسالمی و رابطه انسان و خدا

 .1152-1111، افار اول، بیت مثنوی معنویمولوی،  . 1

 . ار اروار سبعه قلب، نفس ار مرحلة اسفل از قلب قرار اارا.111،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 .121،  1، جکشف األسرارمیبدی،  . 1

 .121،  البالغهنهج . 1
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مالک اینار گفت: از حسن )بصری( پرسید  که »آمده است:  االولیاء ةركتاذار 
عقوبت عالِم چه باشد؟ گفت: مران ال. گفام: مترگ ال چیستت؟ گفتت: حتبّ 

 .1«انیا

 یک دل و یک محبوب

، آینتدگرا نمیعزّالدّین محموا با تکیه بر این نکاه که او محبوب ار یک ال 
محبّت الهی با شفقت بر خلق ار یک ال جمع شتوا و شاید که »کند: تصریح می

گیترا، یعنی محبوبی کته ار قلتب جتای می ؛2«بعضی را آن شفقت، محبّت نماید
فقط خداست و محبّت به ایگران از نود شفقت به خلق است. وی نشتان اینکته 

اگتر »اانتد: مهربانی با خلق از نود شفقت است، نه از نود محبّتت را ار ایتن می
ین او وصف را مخیّر کنند، میان تترک ررفتی و ایثتار ایگتری، رترف صاحب ا

ار : »کنتدروایتت تصتریح می یتکاین موضود را وی با ذکر  1«خلق، ترک گیرا
ُْ َعلَی القلُوِب أَن يَدُخلَها ُحبّی و ُحبُّ ييریاخبار ااوا است:  م  .4«يا داود انّی َحرَّ

ن فت: توان یااشاره به این نکاه را ار قرآن نیز می ل  ّمِل ا َجعَلَل هللاُ ِلَرُجل مَّل

اهلل هتیچ مترا را او ال نیافریتد ار انتدرون »(؛ 1احزاب/) قَلبَيِن فِی َجوفِلهِ 
کنتد کته ار ال بنتده فقتط . ار این آیه خداوند به صتراحت تأکیتد می5«وی

گاه وجوا اارا و انسان اارای او قلب نیست کته جایگاه یک محبوب و تکیه
ری را ار آن او جای اهد، بنابراین چنانچته ار قلتب متا خدا و محبوب ایگ

گاهی جز خداوند قرار گرفاه، ارحقیقت ما خدا را از قلتب و محبوب یا تکیه
 ایم. ال خوا بیرون کراه

 ــــــــــ
 .12،  األولیاء ةركتذعطار نیشابوری،  . 1

 .113،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 همان. . 1

 همان. . 1

 .1،  1، جکشف األسرارمیبدی،  . 5
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 نتیجه

تتوان گفتت: توجته بته ال و با توجه به مباحثی که ار باب ال بیان شتد، می
مضامین محوری عرفتان و کاتب  انواد، صفات، حاالت و کیفیت آن از ،هاویوگی

نیتز  الهدایهمصفباحباشد که این محوریّت ار کاتاب عرفانی اعم از نثر و نظم می
. زیربنتتای تعتتاریف و مباحتتث مطتترب شتتده ار بتتاب ال، ار شتتواایتتده می

 باشد.، روایات و احاایث میقرآن، الهدایهصباحم
آید، نشان از این اارا به است می الهدایهمصباحل ار مان أمّار واقع آنچه از ت

نویسندة کااب ار تعریف ال به جای پرااخان به تعاریف ذوقی یا شتطحیات که 
 نبوی بهره براه است.   معمول عرفا، از قرآن و احایث

بر این اساس، ار نگاه عزالدّین محموا، ال اارای او جنبة مااّی و معنوی یتا 
الیتل ه شناخت حقیقت ال، بت ست ربّانی وا ایحقیقی است و حقیقت آن، لطیفه

 تقلّب او ار اروار احوال اشوار و رسیدن به کنه معرفت آن غیر ممکن است.
عزالدّین محموا ال را به چهار اساه مؤمن، کافر، منافق و ذووجهتین تقستیم 

اانتد کته: ال نایجته کند. وی الیل این تقلّب ال ار احوال مخالف را این میمی
ب و نفس تجاذب و تطارا واقع است. ار این حالت روب و نفس است و میان رو

گاه روب غالب است و گاه نفس. اگر سعاات ابتدی و عنایتت خداونتد بته روب 
رستد و ایتن ال ال نیز بته مقتا  روحتی می،مدای رساند و نفس را مغلوب کند

نفتس محتلّ  مؤمن است و اگر بترعکس آن شتوا و روب مغلتوب شتوا، ال بته
افر است و اگر نصرتی از هیچ ررف نباشد و لکن نفتس رسد و این ال، ال کمی

روا که این ال، ال منافق استت و قوّت ااشاه باشد، ال با تراید به آن جانب می
اگر ار این حالت میل ال به روب بیشار باشد ار او ایمتان و کفتر بتا هتم ایتده 

 شوا که این ال، ذووجهین است. می
اانتد. ع  را ستبب ممتات آن میوی علم نتافع را متدا حیتات ال و انقطتا

ااند که بته واستطه همچنین پاکی ال را بساه به پاک شدن زنگار هوس از ال می
ارک صتورت حقتایق محلّ  آید. این ال ار نگاه کاشانیزهد و تقوا به است می
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شوا. وی ال مؤمنان عصر پیامبر را به الیل برکتت نتزول وحتی و پرتتو نتور می
ااند. نیز عنایت ازلی الیل ایگری ار پتاکی ال پاک می نبوّت، از هرگونه آلواگی

انحراف ال بساه بته رلتب امتور انیتایی استت.  ،ار مقابل .از نگاه کاشانی است
 باشد. ها میهمچنین فقدان نور عصمت الیل ایگری بر آلواگی و مرگ ال

 ال جایگاه احساساتی چون عشق، محبّت، اوسای و،همچنین ار نگاه کاشانی
و نیز مرکز تاب  انوار الهتی و  تعقّل، ایمان و توحید ،شناخت ،معرفت ،لمعمحلّ 

 تجلّی نور خداوند است.
ارنهایت، جمع او محبوب )وجوا او قلب ار یک سینه( محال است. کاشانی 

« شتفقت»و « محبّتت»وجوا محبوب ازلتی ار ال و محبّتت خلتق را از او نتود 
 ااند.می

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 و کوتاه شدن مقاله حذف شده است( ا نیمی از منابع هنگا  بازنگریشوا، حدو)یااآور می

 

 هاکتاب
 قرآن کریم .1

العابتدین کتارمی ، ترجمتة زینهالجواهر السفنیّعاملی، محمد بن حستن،  حرّ .2
 ش.1131، او چا  خلخالی، تهران، اهقان، 

، هشتام چا ، تهران، امیرکبیر، ارزش میراث صوفیهزرین کوب، عبدالحسین،  .1
 .ش1111

، بیروت، لبنان، السندیاالما  ةیشحا، النساییشرح سن الدین، سیوری، جالل .1
 .تا، بیالعربیااراحیار الاراث

 ا ، تهران، علمی و فرهنگی، چالبالغهترجمه و شرح نهجشهیدی، سیدجعفر،  .5
 .ش1131، هفدهم

 تعلیقات اسااا و ، به تصحیحلیاءواألةركتذعطار نیشابوری، فریدالدّین محمد،  .1
 .ش1111، نهم ا الدین همایی، تهران، هما، چعلّامه جالل

، ترجمة محمد خوارزمی، به کوشت  الدّی احیاء علو غزّالی، ابوحامد محمد،  .3
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 .ش1135، چهار  ا ، چعلمی و فرهنهیحسین خدیو جم، تهران، 

، ترجمة کامل و تنظیم مجدا از احادیث و قصص مثنویالزّمان، فروزانفر، بدیع .1
 .ش1111، او  ا ای، تهران، اناشارات امیرکبیر، چحسین ااو

، تصتحیح استااا الکفایفهو مفتاح ةایدالهصابا مکاشانی، عزالتدین محمتوا،   .1
 .ش1111، نهم ا جالل الدین همایی، تهران، هما، چ

، ترجمته و شترب اصفول کفافیجعفر محمد بن یعقتوب، کلینی رازی، ابی .11
 .تا، بیسیدجواا مصطفوی، قم، اسالمیه

، ، بیروت، ااراآلفاق الجدیتدهالصحیحابوالحسن،  النیسابوری،حجاجبنلممس .11
 .تابی

التین  ، تصتحیح رینولتدمثنفوی معنفویالدین محمتد، مولوی، موالنا جالل .12
 .ش1132، چهار  ا نیکلسون، با مقدمه قدمعلی سرامی، تهران، بهزاا، چ

ه اهامتتا  ، بتتاألبففرار 1 ةوعداألسففرار کشفمیبتتدی، رشتتیدالدین ابوالفضتتل،  .11
 .ش1131، پنجم ا اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر، چعلی

، ترجمتة اکاتر تصوّف اسالمی و رابطه انسان و خفدانیکلسون، رینولد الین،  .11
 .ش1131، او  ا کدکنی، تهران، اناشارات سخن، چمحمدرضا شفیعی

 هامقاله
 مندرج ار:« قلب ار قرآن و اابیات عرب: حقیقت یا مجاز»معروف، یحیی،  .15

، 11، ش و آدابهفففا ةربااا عال ةغ1 لااا  ةاالیرانااا  ةیملعال ةیمعالااا  ةجااا م
 .ش1111

التدین ، بته سرپرستای بهاردانشنامه قفرآن، مندرج ار: «ال»معینی، محسن،  .11
 ▲   .ش1133 خرمشاهی، تهران، گلشن،
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 فرجام حیات ةدر اندیش
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ محمدمهدی رکنی یزدیدکتر    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 

ست داده، به اندیشیدن دربارة نویسنده در فراغتی که به وی د

پردازد و تسکر در آن را ض روری و در زن دگی فرجام حیات می

شمرد. هرچند نوشتار به ش یوة ح دیث نس خ آفرین مینق 

هایی که درب ارة م رو و اح وال پ خ از آن و است، امّا سؤال

 هایی همگانی است.گارد پرس از یاطرش می زرستایی

های رس د ک ه پاس  تیجه میبا استدالل بدیهی به این ن

ای است صحیح را باید از مکتب وحی گرفت؛ زیرا مردن حادثه

دهد و قاب ل تک رار و آزم ون که برای هرکخ یک بار روی می

نیست. راجع به هدف زندگی و هدفمندی آفرین  و زنده شدن 

 –آورد که دلیل یردپسند م ی -مردگان با استناد به آیات قرآن 

ک ه حقیق ت  «من»و  «تن»گاه به یویشتن از شود. با نبحث می

آید و به رو  که منشث حی ات و آدمیزاد است سخن به میان می

شود. نتیجه آنکه مرو آغاز دگرزیستن نامیراست توجه داده می

روای ات، ش امل  ةشود. مرو در آینو حیات جاودان معرفی می

دربارة وصف مردن رس یده، و  احادیثی است که از معصومان

 بخ  مقاله است.زتاب آن در شعر، پایانبا
 

رس تاییز، م رو در هدف زن دگی،  ،یاتحفرجام  ها:کلید واژه

 آیات و روایات
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خوا و پایان آن بیندیشم، و  خلوت و فراغت فرصای است تا اربارة زندگی   ▼
گتذارا. ار ایتن اثتر می  ساز، که ار رفاار و کراارای است سرنوشتاین اندیشه
 رانجا  ما آامیان چیست و ار پایان به کجا خواهیم رفت؟فکر  که س

 عُونَ اجِ إنّا هلِل َو إنَّا ِالَيِه ر  گرچه ار قرآن مجید پاسخ آن پرس  با عبارت 
مهم الیل عقلی هم پیدا کنم تتا  ةخواهم ار این مسئل( ذکر شده، اما می151)بقره/
 کنم.میر  را راضی کنم، پس سیر اندیشه را انبال گشکاوِ خرا

عالوه بر مرا  عاای گاه ار زندگی بعضی از صتاحبان قتدرت و ثتروت هتم 
بینم میانشان نیکوکار و سامگر، خیررستان بته مترا  یتا رتالم و کنم، میتأمل می

خائن وجوا اارا، و همه حیات خوا را با فراز و فروا، خوشی یا گرفااری سپری 
شوند و ناخواساه تستلیم یاروی میکنند، که ناگهان با پیشامدی غیر مناظره رومی
یان زندگی. آری! از حوااث یقینی و قطعی کته هتیچ ترایتد اگراند: مران و پمی

مرگ استت و تمتا  شتدن حیتات  نبرعبور از چ ،آیدندارا، و برای همه پی  می
 انیوی.

ایم و کماتر بته آن آور اینکه چنین حااثة مهم و حامی را از یتاا بتراهشگفت
مرا هم فراگرفاته  –کمابی   –تا خوا را برای آن آمااه نماییم. غفلت اندیشیم، می

 روا.سر یاا آن کمار از خارر  میبوا، اما اکنون به پیرانه

 احوال پس از مرگ

او حال  ،بینم بعد از مرگاندیشم. میرو  و به پس از مرگ میبه فکر فرو می
کاتاب و وراجتع بته حستاب بیشار قابل تصور نیست: یا آنچه انبیا و اولیای خدا

اند راست است یا ارو . اگر ارو  بوا که خبری بعد از متران پاااش اعمال گفاه
که ایمان آوراه و عمتل صتالح ااشتاه بازخواستت و به گور رفان نیست. پس آن

و منکر و حسابرسی نیستت. اگتر نکیر شوا؛ زیرا فرض این بوا که خبری از نمی
 کته همتین رتور –خدا و رسول  صتحت ااشتت حالت او  راست بوا و گفاة 
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شتوند، و راه کننتد و منکتران گرفاتار عتذاب میمؤمنان نجتات پیتدا می –است 
 .1بازگشت و جبران گذشاه را هم ندارند

، اگتر احامتال هتم «افع ضررِ احامالی واجب است»بنابراین به حکم عقل که 
ایتد بررستی و تحقیتق ب ،پیا  رسوالن الهی راست باشد و رسانیبدهیم که ارالد

کته  –کنیم و تا یقین به نبوان خدا و روز جزا و کذب اخبتار انبیتا پیتدا نکترایم 
خارر از فرجتا  حیتات ختوا باید مطمتئن و آستواه –توانیم یقین پیدا کنیم نمی

مخصوصتا  ار  –نباشیم؛ زیرا ار پیشامدهایی که سرنوشت ما به آن وابساه استت 
ین یا ارمینان کامل باشیم، و به حتدس و قی تحصیلِ الز  است ار پیِ –اعاقااات 

 گمان و این بهانه که چه کسی خبر آوراه، امور غیبی و اُخروی را منکر نشویم.
بر  کنم و پی میبَرا. اقت میاین اسادالل محکم و روشن مرا به فکر فرو می

لَمی تتوانم از جزئیتات وقتایع عتاکه با عقل و فهم محصور ار مکان و زمان نمی
 ایگر که فراتر از زمان و نهان از ایدگان است باخبر شو ؛ پس راه چاره چیست؟

 نیاز به راهنمای الهی

رسد که ار چنین موضوعات فقط از رریق رسوالن می  کنم. به خاررتأمل می
توانم از اخبار و رویدااهای بعد از مران بتاخبر شتو . پروراگار و وحی الهی می

یتابم، ولتی اربتارة میعقلتی ی تجتزای اعمتال را ضتروربلی اصل رستااخیز و 
اربارة آنچته  -پراازان بینی نظریههای آن، گمان من یا آرار مافکران و پی ویوگی

ای استت کته ارزش علمی ندارا؛ زیرا حااثه –پس از این جهان پی  خواهد آمد 
 افاد و قابل تکرار و آزمون نیست.بار بیشار اتفاق نمیبرای هرکس یک

کته  –پذیریم کته ار چنتین مستائلی اگر اقت کنیم و آزااانه ااوری کنیم، می

 ــــــــــ
العَوجتار ار مکته استت کته با ابن ابی اصل اسادالل مذکور، برگرفاه از مناررة اما  جعفر صااق . 1

له، او را وااار به تأمل کراند و نخساین ضربة روحی را بته منکر مبدأ ماعال بوا و اما  با آن او جم
 .35،  1، کااب الاوحید، جاالصول م  الکافی او وارا نمواند. بنگرید به:
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باید به اخبار صحیح مذهبی که ار منابع موثتق آمتده  -فراتر از جهان ماای است 
بتاره استت و ترین مرجتع ار اینمراجعه کنیم، و قرآن مجید وحی الهی و مطمئن

 آورا.های خراپذیر و فطری میالیل
بینم بعتد از ا کااب خدا تا حدی آشنایم، و با مراجعه به آن میخوشحالم که ب

آیات مربوم به مبدأ ماعال، قیامت و جزای اعمال یکی از اصول اعوت آن است، 
و ار آیاتی محکم و مساَدل، آشکار و به تکرار، وقایع مران و رسااخیز را شترب 

گیرا، به صورتی که میاهد، و با اِنذار و آگاهی ااان نایجة تربیای و اصالحی می
ار اندیشة مسلمان نیروی بازاارنده از گناه و ار ال  خوف از عقاب را به وجوا 

 سازا.آورا، و انسانی پرهیزگار میمی

 هدفمندی آفرینش

َسلُب اْلنإَسلاُن أَنإ يُتإلَرَ  ای ار نظتر  آمتد: غرق ار این افکار بوا  که آیه أَيَحإ

 پندارا که او را واگذاشاه و ضایع رها کنند؟ن می(؛ آیا انسا11/مةالقنا) سُدًى
ها قبل ار خارر  بوا، که هدفمند بوان خلقت و بازگشت ای ایگر از سالآیه

تر و شوا. آن هم با اسافها  اِنکاری که بلیغانسان را به پیشگاه آفریدگار یااآور می
 تر است:النشین
َإ َعبَوًلل َإ أَنََّملا َخلَقإنَلااُ ُ ت َجعُللونَ أَفََحِسلبإ َإ ِإلَيإنَلا ل تُرإ (؛ آیتتا 115)المؤمنتتون/ ا َوأَنَّاُل

 1شوید؟ایم و به سوی ما بازگراانده نمیآفریده هکراید شما را بیهواگمان می
ایم، و هتدفی رها نشده هن انسان این است که بیهواداپاسخ این پرس  از وج

و ختدای ستبحان از برتر از امور گتذرا و ماغیّتر ایتن انیتا بایتد ااشتاه باشتیم، 
 کاری منزّه و اور است.بیهواه
َوَملا َخلَقإنَلا السَّلَماَ  اارا: ای ایگر همان حقیقت را به بیانی ایگر اعال  میآیه

 ــــــــــ
، ترجمه غالمعلی حداا عاال، مشتهد، چاپخانته آستاان قتدس رضتوی، قرآن کریمترجمة آیات از: .  1

1111. 
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َض َوَما بَيإنَُهَما بَاِطالً  (؛ و ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آن 23) / َواألرإ
 ایم.او است بیهواه نیافریده

گونه ه نیست، همانچ  قرآنی، خلقت کاری غلط، بیهواه و بازیبنابراین ار بین
کنتد و از متدیر و متدبّر را تأییتد میشناسی همه آنکه اِتقان صُنع و علو  زیست

 اهد.حکیم جهان خبر می

 هدف زندگی

ی و حِکمی، هر زمان مطلبتی بته ذهتن ار فضای اندیشه و تفکر ار مسائل کلّ
چنین مسائلی باشد کته مربتوم بته حیتات پایتدار رسد، و چه بهار که اربارة می

 ماست.
گیترا کته شده این پرس  ار ذهنم جتان مییات نقلآاز بازخوانی و تدبّر ار 

ا  بیهتواه چه هدفی را باید ار زندگی انبال کنم؟ به بیان ایگر چه کنم که زندگی
 .1زاه نباشمیا کم فایده نگذرا، و ار پایان عمر پشیمان و حسرت

رو . راسای که تفکر چه نعمتت بزرگتی ای نیست. به فکر فرو میااهسؤال س
است. تفاوت و امایاز مهم انسان بر حیوان هم به ااشان فکر و فهم و خرا است، 

 ای زیاا با حیوان ندارا.که اهل فکر نیست فاصلهو آن
اندیشتم. های محستوس استت میبه تعبیر قرآن، ار آیتات آفتاقی کته پدیتده

بینم گتذرانم. متی نظتر میناگون آبزی و هوازی و زمینتی را از متدموجواات گو
نُ الختتالقین»ترین مخلتتوقِ ترین و کامتتلعتتالی آامیتتزاا استتت: موجتتوای « أحستتَ
رلب، هنرمند، ابزارساز، قامت، زیباصورت، مافکر، خراورز، هوشیار، اان راست

 مخارد، مکاشف و تسخیرکنندة برّ و بحر و سپهر.

 ــــــــــ
ُْ فِ  ی  تَقُوَل نَفإس  يَا َحسإَرت أَنإ رسد: سورة زُمر به خارر  می 51آیة .  1 طإ ؛ تا َجنإِب هللاِ  یَعلَى َما فَرَّ

 سان جانب خدا را فرو گذاشام.مبااا کسی بگوید: اریغا! که چه
  های روحی قیامت، حسرت و اندوه از اوقات بیهواه گذشاه است.از شکنجه 
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تتر از چیزهتای رتر و بهار باید هدف  ار اوران حیات امری مهماین آفریدة ب
ایگتر کتته فروتتتر از او هستتاند باشتد؛ یعنتتی بتتاالتر و گرانقتتدرتر از ختتورانی و 

فرزند البند و رفاه زندگی، هرچند باید آنها ی، خواسان پوشیدنی، مسکن و همسرِ
راا ااشاه باشد، اش نگ مشرود و معقول، که مانع از پیشرفت معنویرا هم ار حد

اما هدف اصلی زندگانی و غایت آمال  قرار نگیرا؛ زیرا اینها همته بترای بقتای 
روا، و از منظتر شوا و از بین میاش مصرف میحیات اوست، و ار رول زندگی

 «.هرچه نپاید البساگی را نشاید»عقل 
هاستت بایتد امتری ترین آفریدهبدیهی است هدف و مقصد انسان که شتریف

نه امور اعاباری یا خیالی. چتون  ،بخ  و واقعی باشد، ثابت و ماندنی، تعالیعالی
جز حقّ ماعتال بینم میاندیشم، کنم و به یکایک اوصافی که برشمرا  میتأمل می
بخ  همگان و مدیر جهان و مربّی جهانیان استت هتیچ چیتز ایگتر را که هسای

ااشاه باشد که هدف و مقصوا یابم که آن رفعت و عظمت، عُلوّ و واقعیت را نمی
انسان قرار گیرا و مقصدش شوا: این از آن روست که خداوند حق است و جتز 

 .1او هرچه خوانند بارل، و خداوند همان واالی بزرگ است
برای رسیدن به آن مقصد عالی، راهی جز پرسا  و ساای  او که مبدأ و 

ُْ الإِجنَّ َواْلنإَس باشد، و این نکاة مهم ار آیة مناهای هسای است نمی َوَما َخلَقإ

 بیان شده است. 2(51اریات/)الذ  ِليَعإبُدُونِ ِإلّ 
بتر معرفتت  ،اما عباات چون با اخال  و بر ربق اساور شترد انجتا  گیترا

شوا. ار نایجه عباات باشوق و افزاید و از معرفت محبت پیدا میفطری انسان می
یابتد، و از   به معبتواِ محبتوب تقترب میگراا، و بنده بی  از پیذوق توأ  می

 ب.وگراا و هوالمطلنواز برخوراار مینیازِ بندهایت آن بیعنرحمت و 

 ــــــــــ
1 .  َالإَابِيللرُ  یُّ هُللَو الإعَِللل وَن ِمللنإ دُونِللِه هُللَو الإبَاِطللُل َوأَنَّ هللاَ هُللَو الإَحللقُّ َوأَنَّ َمللا يَللدإعُ  ذَِلللَ  بِللأَنَّ هللا 

 .(12)الحج/

 ا  که مرا بپرساند.و جنّ و اِنس را تنها برای آن آفریده . 2
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آیتد، پیشگان به یتاا  میمناجات کوتاه امیرمؤمنان و سرحلقة عارفان و عدالت
متا گوشتزا بته عباات و افاخار به چنتان معبتوا ماعتال را  که ارجمندی و عزتِ

 اید:فرمکند و میمی
َْ  بی ِعّزاً أن أکوَن لک عبداً. و کفلی   ِالهی َکفی  » بلی فَخلراً أن تکلوَن للی ربّلاً. أنل

 ُ ؛ خدایا! همین عزت مرا بس کته بنتدة تتو باشتم؛ و 1«ِحلبّ َکما اُحّب فَاجعَلنی کملا ت
معبتواا! تتو  ،همین افاخار و سربلندی برایم کافی است که تو پروراگتار  باشتی

 گونه باشم .رآن، پس مرا چنان کن که تو اوست ااری چنانی که من اوست اار 

 زنده شدن مردگان

ای سهمگین راهزن من شد و روحانی بوا  که شبهه وهوای خوشِار این حال
هایشتان انتد و اساخوانها پی  مراههایی که سالپرسید: چگونه ممکن است آا 

؛ این بازگشای بس (1)ق/ بعيلد ِلَ  َرجع  ذ   هم خاک شده اوباره زنده شوند؟
 اور است.
ز  را فرا گرفاته بتوا کته آذرَخشتی ار غهای پریشان و شبهات مُظلم ماندیشه

آسمان افکار  جهید، و آیاتی از کال  اهلل مجید به یاا  آمد؛ آیاتی که نه تعبّتدی و 
شتدن مراگتان را بترای تحکّمی، بلکه عقلی و استاداللی وقتود قیامتت و زنتده

 اهد، و اینک ترجمة آیات:دالت الهی شرب میحسابرسی و اجرای ع
ایم؟ حال اشمن آشکار )ما( شده ای آفریدهه او را از نطفهکبیند آیا آامی نمی»

و برای ما مثَلی زاه و گفاه استت: ایتن  است، و آفریده شدن خوا را از یاا براه،
 سازا؟های پوسیده را چه کس زنده میاساخوان

 ر هترشان خواهد کترا، و او بتآنها را آفریده زنده لبگو: همان کس که بار اوّ
تشی نهاا و اکنون شما از آن آارخت سبز برایاان ار آفریدنی ااناست. خدایی که 

بار ایگر( ها و زمین را آفریده قاار نیست )یککه آسمانید. آیا آنزافروآت  برمی
 ــــــــــ
 ها(.، باب اوّل، فصل ششم، آخرین مناجات )قبل از اعمال ماهمفاتیح الجنانقمی، شیخ عباس،  . 1



 1111 بهار 111شمارة  32

. فرمتان او چنتین همانند آن را بیافریند؟ الباه که هست، و او آفریدگاری ااناست
شتوا. ارنگ هست میاست که چون چیزی را ارااه کند بدو گوید: باش، و او بی

همه چیز به است اوست، و شما به سوی  خداوندی که فرمانرواییِآن پاک است 
 .1«شویداو بازگراانده می

های خلقت، علم ااان ما به عظمت و شگفایار آیات مذکور خداوند با توجه
اهتد، و بتازآفرینی نابواشتدگان و مراگتان را دواش را نشتان میو قدرت نامح

 کند، که امری قطعی و بدیهی است.بار آنها معرفی میلتر از خلقت اوّآسان

 نگاهی به خویشتن

ای که ار آیه به مراحل آفرین  آامیزاا شده، نگاهی کلی بته به مناسبت اشاره
بینتی اوّلیته اعال، موجوا ذرهافکنم، که به قدرت و حکمت خدای مپیکر خوا می

بعد از گذر از مراحلی چند، چگونه رشد کرا و بالید و انستانی بلنتدباال و اانتا و 
توانا شد، که قاار است با اخایار خوا شکرگزار یا عصیانگر باشد، و این ویوگتی 

 زند.مخصو  انسان است و سعاات یا شقاوت  را رقم می
 ایز از یکدیگر است: تن و من.پیکر این انسان اارای او جزر مام

جزئتی استت کته « من»محسوس و ایدنی و ماای است. اما  همین جزرِ« تن»
 –مثل غم و شاای، مهر و کین  –هرچند ناایدنی است، ولی اندیشه و عوارف ما 

 شوا، و شخصیت ما وابساه به آن است.به آن نسبت اااه می
وری پی بته وجتوا ختوا به تجربة شخصی و علم حضاز ما به عالوه هر یک 

ها پتی  بتواه یابد همان است که سالو می بَرا،می –جدای از تن و بدن  –)من( 
ار رول عمر، متاای نبتوان و استاقالل آن را از « من»است. این ثَبات و وحدتِ 

آفترین  ». ار قرآن مجید از آفرین  روب پس از بتدن تعبیتر بته 2رساندمی« تن»

 ــــــــــ
 .11-33، آیات يس  سوره  . 1

 چتا فروشی ابتن ستینا، ، کااب(اُوللی  ، )بخ  فلسفة مبانی فلسفهاکبر، بنگرید به: سیاسی، اکار علی . 2
← 
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ند روب )من( از جنس تن نیست، بلکته فروغتی استت فهماکند، و میمی 1«ایگر
 شوا.آسمانی که منشأ حیات و زندگی و ااراک ار انسان می

غرض از آنچه گفاه شد بیان این نکاه است که پس از مرگ، تن کته از متواا 
یتا روب « متن»روَا، اما ا به خاک فرو میزمین و گیاهان تغذیه و رشد کراه مجد

ماند و نایجة رفاار و شیوة زنتدگی مییت اوست بر جا که حقیقت انسان و شخص
ت است تا ار روز رستااخیز بتا آخترین بتدن مقبیند، و ار نعمت یا نِخوا را می

 محشور شوا.
اگر کیفیت حشر بدن جسمانی را ناوانیم بفهمیم، با عطتف توجته بته خلقتت 

اهد شتد، و مان که چیزی نبوایم و هست و بوا شدیم اسابعاا ما برررف خولیهاوّ
 نماییم.به قدرت نامحدوا و علم فراگیر آفریدگار اعاراف می

َإ باره تعبیری آموزنده اارا: قرآن مجید ار این ُه ُض ِمنإ ُِ األرإ نَا َما تَنإقُ قَدإ َعِلمإ

های( ایشتان گمتان متا از آنچته زمتین از )بتدن(؛ بی1)ق/ َوِعنإدَنَا ِاتَاب  َحِفليظ  
کننده نزا ماست )کته همتة امتور ار آن ثبتت ی بس حفظکاهد آگاهیم، و کاابمی

 است(.
اصوال  قرآن برای اثبات زنده شدن مراگتان، متا را بته اوا  آفترین  و ااامته 

أَفَعَِيينَلا اهد، مانند ایتن آیته: ااشان خلقت موجواات مخالف توجه و تذکر می

َإ فِ  ِل بَلإ هُ (؛ مگر از آفریتدن نخستاین 15)ق/  لَبإس  ِمنإ َخلإق  َجِديد   یِبالإَخلإِق األوَّ
 ایم؟ که آنان )همچنان( ار آفریدن اوباره ار شک و ترایدند؟خساه شده

ای بترای متن ار تنهتا شتبهههای ، نتهاز تدبّر ار آیات و تأمتل ار استادالل
  کته منکتران الیلتی بتر نفتی آن دبلکه مطمئن شت بازآفرینی مراگان باقی نماند،

شمرند. ار واقع آنان اثة مهم را اور از ذهن محدوا خوا میندارند، و تنها آن حا
و  هبتاره مطالعتاعاقااشان به آفرینندة علیم و حکیم ارست نیستت، و بایتد ار آن

→ ______________________________________________________  
 .151او ،  

1 . ثُمَّ أنشَأناهُ خَلقا  آخَر /(؛ سرانجا  بدان رجنین  آفرینشی ایگر ااایم.11)المؤمنون 
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 تحقیق کنند.

شایان ذکر است که به جای بحث و فحص راجع به آنچه مأمور به اانسان آن 
راار خوا اقت کنتیم، و نیسایم، یعنی کیفیت حشرونشر مراگان، اربارة رفاار و ک

ای کتته ختتواهیم ااشتتت بیندیشتتیم و تتتدارک گذشتتاة از بتته حسابرستتی عااالنتته
رفاه را بنماییم، که خدای مهربان از تکرار موضود قیامت و عذاب و عقاب است

 رسانی.نه تنها ارالد ،آن، هدف تربیای و اصالحی اارا

 ترس از مردن

روا. رتاهرا  از مغتز  بیترون نمتیاانم چرا خاررة مران و فرجا  زندگی نمی
سالی است. شاید هم به سبب تأمل ار ایا  گذشاه و یتاا آشتنایان و اقاضای کهن

گتذرا، و کوتتاهی اوساان ارگذشاه است، کته ماننتد پتراة ستینما از برابتر  می
اهتد و پایتان نشتان میار جنب آخرتِ بی –اش با همة ارازی –زندگانی انیا را 

 زند.میباش بانگ آمااه
سرگر  این افکار بوا  که ترس از مران مرا فترا گرفتت. پیشتامدهای بعتد از 

توان مرگ هراسناک است؛ زیرا وروا ار محیطی ناآشناست با رویدااهایی که نمی
آیتد متران گذرانم که ناگاه یتاا  میبینی کرا. اقایقی را ار خوف و رَجا میپی 

گتر یشرود حیاتی ا«. گرزیسان استمرگ آغاز ا»نابوای و معدو  شدن نیست. 
یتا روب کته منشتأ حیتات بتوا « من»ار جهانی ایگر با کیفیای ایگر است؛ زیرا 

به تدریج ماالشی  -که لباس آن بوا  –ماند، و تن خاکی ، پس بر جا می1نامیراست
شوا. بقیة احوال هم به اعمال و مَلکات روحی ما بساگی اارا، که باید و نابوا می
 د.رفت و ای
از چشم و  –ای که باید به آن توجه کرا این است که ابزارهای ااراکی ما نکاه

 ــــــــــ
 .روب که منشأ حیات است تناقض عقلی اارا که فاقد حیات شوا . 1
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تتوانیم چگتونگی برای شناخت آن جهان ارست نشتده، و نمی –گوش و هوش 
زیست ار آن محیط را کامال  ارک کنیم، همانند جنین ار زهدان ماار. با آنکته ار 

ن است حال ما نسبت به احوال تواند از اوضاد آن باخبر شوا، و چنیانیاست نمی
قتدر کته و اهوال قبر که ار پراة غیب است. خِرا  به من هشدار ااا کته جتز آن

از راه وحتی خبتر اااه و پیشتوایان معصتو  متا بتازگو  آور ختدارسول و پیا 
اند خبری از آن عالم غیب نداریم و بیشار از آن هم ضترورت نتدارا. آنچته کراه

به این حقیقت است که خوشتی یتا گرفاتاری ار قبتر و  مهم و بایساه است باور
بینیم. پس اگر کنیم، و آنجا نایجه را میقیامت را خواِ ما ار رول حیات فراهم می

، کته بایتد فتوری و 1ترس و هراسی هست باید از گناه و رلم به همنوعان باشتد
 پی  از فوت جبران کرا.

 نامی بعد از مرگمیل به نیک

توانم بکنم، و آنچه بیمناک است تدارک خطاهای گذشاه را میاز اینکه اانسام 
کترا  همتة هان است نه متران، آرامشتی بته متن استت ااا. فکتر میاجزای گن

خانتة ذهتنم باره ار خلوتهایم اربارة بعد از مرگ پاسخ اااه شده، که یکسؤال
و معلتو ِ  خبر پیامبر اکر  ما و امامتان معصتو  پرسشی تازه پیدا شد: آیا عالوه بر

 پس از او، الیلی وجدانی هم برای بعد از مران ااریم؟
ها قبل به تجربة شخصی یافاه بوا  و اکنتون توضتیح اتفاقا  جواب  را از سال

بینیم ار جانوران غریزة بقا و همیشته زیستان نیستت یتا متا که میاهم: چنانمی
ات حاضر است. امّتا بینیم فرار از خطر و اشمن برای حفظ حیاانیم. آنچه مینمی

 ــــــــــ
 –به صتریح قترآن  –شوا و آن رلم از نظر آمرزش خداوند بر سه نود است: رلمی که آمرزیده نمی . 1

النتاس استت، کته بعتد از جلتب شوا و آن حقی که به رور مشروم آمرزیده میرلمشرک است. 
گذرا. رلمی که پتس از توبته عفتو رضایت آن شخص، خدای ماعال از خطایی که وی کراه ارمی

، شتیخ محمتد عبتده، ، خطب االما  علتیالبالغهنهجآن ایگر گناهان است. بنگرید به  شوا ومی
 .15، 2اارالمعرفه، بیروت، 



 1111 بهار 111شمارة  31

ار انسان مخصوصا  افراا فهیم، این تمایل هست که نا  نیک آنان بر جتا مانَتد، و 
تر به نیکوکاری و اانایی و بزرگواری یاا شوند. بعد از فوت هم ار شعاعی وسیع

همتین  زها به نتا  بانیتان اها و آموزشگاهگذاری مؤسّسات خیریه یا بیمارسااننا 
یات نیز همین انگیزة فطری استت کته بعتد از فگیرا. منشأ وقتمایل سرچشمه می

را زنتده « ختوا»مرانِ واقف، از آن خیراتِ جاریه ثوابی به روب او برستد، یعنتی 
 مند شوا.ااند و اناظار اارا بعد از رفان از انیا از پاااش کارهای خیرش بهرهمی

وا، تمایتل بته بت –که حقیقت انسان استت  -« من»اگر مران نابوای و نیسای 
مندی از ثواب اعمتال صتالحی کته ار رتول زنتدگی برجا ماندن نا  نیک و بهره

برای مراة نابوا شده چه فرق که او را به ختوبی و اعتا  ایم معنی نداشت، وکراه
یاا کنند یا به بدگویی و نفرین. ولی چنین نیست و ار عمق وجوامان باور ااریم 

 که:
 نا  نیکتی گتر بمانتد ز آامتی

 
 بهْ کز او مانَتد سترای زرنگتار

نتامی و حُستن کته میتل بته نیکیتابیم میکاوی خوی  پتراازیم اگر به روان 
حُبّ »شهرت، ریشه ار عالقة ایگری اارا که جاواانه زیسان است، و آن خوا از 

ترین غرایز آامیزاا است. بنتابراین انستان آید که از نخساین و مهمد مییپد« ذات
ااند. ایتن اریافتتِ وجتدانی و یا روب است معدو  نمی« من» خوا را که تحقیق

کنتد و منشتأ خیترات و می زنامی بعتد از مترگ بتروبه شکل نیک 1میل همگانی
 شوا.برّات میمَ

گفانی است که این میل اخاصا  به مسلمانان ندارا و ار بین ایگر ملل هتم 
 شوا.ها ایده میاهها و اانشگوجوا اارا و به صورت اوقاف و بنای بیمارساان

َواجعَل لی ِلساَن ِصلدق  گوید: که می ار قرآن مجید اعای حضرت ابراهیم

 ــــــــــ
یا خیررلبتی استت. « عارفة اخالقی»از جمله تمایالت عالی انسان که مایة امایازش بر حیوان است  . 1

، مبفانی فلسففه. بنگریتد بته: اارااین میل ربیعی انسان را به جساجوی خیر و اجاناب از شرّ وا می
 .112شناسی،  بخ  روان
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، نیتز «ی کتنرو ذکر خیر مرا ار میان آیندگان جتا»؛ (11)شعرار/ ِفلی اآلخلرين
نشانی ایگر از اهمیت و عالقه به ااشان یاا نیک و بازمانتدگان شایستاه پتس از 

« تتن»بعتد از مفارقتت از « متن»لی بر باقی ماندن رحلت از اار فانی است، و الی
 باشد.می

 مرگ در آینة روایات

نعمای است بزرگ با خوا خلوت کران و اربارة فرجا  حیات اندیشتیدن بته 
اهمیت فراوان اارا، و ار کااب خدا بر آن « فکر و ذکر»این جهت ار آیین اسال  

 .1تأکید شده است
ساز بر من روشتن شتد و یقی سرنوشتمسرور  که ار این خلوت تفکر، حقا

مترگ آغتاز اگتر »های مهمی را اربارة مران اانسام و یقین کرا  جواب پرس 
 «.ستهاجاواان ساخان نیکی»و « زیسان است

اارا راجع به حال موت و بعد از آن آگتاهی بیشتار حس کنجکاوی مرا وا می
بته سترای بتاقی اانم پی  از رسیدن اجل و رفتان کسب کنم، ار صورتی که می

ختواهم از منظتر عالمتانِ مکاتب توان آن را تجربه کرا و فهمید. بنابراین مینمی
ترین به آن بنگتر . بته قتدیم –اانند بینند و میکه فرامااه را چون مااه می –وحی 

بابُ االعاقاا »کنم. ار است مراجعه می 2االعتقاداتباره که کااب اثر مساقل ار این
ای از آنها هریک از امامان معصو  ما روایای نقل کراه است. گزیده از« فِی المَوت

 ــــــــــ
سورة آل عمتران بستنده  111آیات اربارة تفکر و یاا خدا ار قرآن ماعدا است، به نقل ترجمة آیة  . 1

 شوا:می
ها و زمتین کننتد، و ار خلقتت آستمانهمانان که خدا را ایساااه و نشساه و به پهلو خفاه یتاا می» 

خدایا! متا را از عتذاب ای. پاکگویند: بارخدایا! تو این همه را بیهواه نیافریدهکنند و میاندیشه می
 «.آت  نگاه اار

 ة1 یأللفی، المؤتمر العتالَمی االعتقادات(، 111ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق ) .  . 2
 .53-51ق،  1111الشیخ المفید، 



 1111 بهار 111شمارة  31

 شوا:ترجمه و نقل می ،با رعایت اخاصار
سؤال شد: سرانجا  ما را پس از مَتوت وصتف کتن.  علی . از امیر مؤمنان1

حضرت پاسخ اااند: از باخبری پرسیدید. یکی از این سه امتر بترای متراه پتی  
ای رهای ابدی که برای اوست ما و کسی است که پذیتآید: یا بشارت به نعممی

امر ماست. یا بشارت به عذاب ابدی که برای اشمن و مخالف امر ماست. یتا بته 
بتا رمحزون کران و ترساندن و امری مبهم استت، و آن بترای متؤمنی استت کته 

ااند. اگر به اوزخ روا پتس معصیت  برخوا سام کراه و سرانجا  حال  را نمی
ها رعذاب و پاک شدن از آثار گناه  به شفاعت ما بیرون خواهد آمد. پتس از سال

 مشمرید. کنیکوکار باشید و عقوبت را کوچ
ترین راجع به مرگ سؤال کراند فرموا: بزرگ چون از اما  حسن بن علی. 2

خیتر و شوا هنگامی که از سرای بیت که بر مؤمنین وارا میسسرور و شاامانی ا
ترین هالکت و عذاب همیشتگی بترای رسند و بزرگیم ابدی میبه نع اندک عطا

شتوا وارا گاه که از بهشت انیاشان بته آتشتی کته ختاموش نمیکافران است آن
 گراند.می

ار  . زمانی که نبرا ار روز عاشورا شدت گرفت، امتا  حستین بتن علتی1
بته  اش نمایان بتوا، روارخشید، و سکون و آرام  روحیاش میحالی که چهره

زااگان! شکیبا و پایدار باشید، کته مترگ اصحاب باوفای  کرا و گفت: ای بزرگ
و جز پلی نیست که شما را از نبرا ستخت و ضترر و صتدمه بته بهشتت وستیع 

رساند. کیست که نخواهد از زنتدان بته قصتر مناقتل اش میهای همیشگینعمت
زنتدان و شتکنجة  مانند کسانی هساند کته از کتاخ بته اانولی این اشمنان !شوا؟

 شوند.اراناک مناقل می
انیا زندان مؤمن استت و بهشتت کتافر، و نقل کرا که:  پدر  از رسول خدا

که بته جهتنم  اینانرسند، و پل مران پل آنان است که بر آن گذشاه به بهشت می
 اند.گویم و به من نیز ارو  نگفاهشوا، من ارو  نمیخام می
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پرسیدند: مرگ چگونه است؟ پاستخ ااا:  علیبن . از اما  علی بن حسین 1
هتا و های چرکین و بوینتاک، و گشتوان غلبرای مؤمن مانند بیرون آوران لباس

بو، و نشسان بر های خوشبندهای سنگین است، و تبدیل آنها به فاخرترین لباس
های فاخر ها. برای کافر مانند بیرون آوران لباسها و بهارین منزلترین مرکبرا 

تترین و هتایی کته بته آن اُنتس گرفاته استت، و پوشتیدن چرکو اناقال از منزل
تترین آور، و رسیدن به بزرگهای وحشتها و سکونت ار منزلترین لباسخشن
 عذاب.
سؤال شد موت چیست؟ حضرت جواب اااند: مترگ  . از اما  محمدباقر5

هتای آن خواباش ار قیامت است. مؤمن ار خوابی بس روالنی است که بیداری
انگیزی هتای هتولتوان توصیف کرا؛ و کتافر ار آن خواببیند که نمیخوش می

توان وصف کرا. چه قدر فرق اارا حال کسی کته که ترسناکی آن را نمی بیندمی
گونته استت باشتد. اینکه بیمناک و ترسان میار خواب فرحناک است و حال آن

 مرگ؛ برای آن آمااه شوید.
ضمن حدیثی که راحاتی و خوشتی متؤمن و  جعفر صااق. حضرت اما  1

فرماینتد: حتال خوشتی کته اهند میارا و ناراحای کافر را بعد از مران شرب می
مؤمن هنگا  مرگ اارا ثواب زوارس او ار انیاستت، و ستخای و نتاراحای کته 

بیند موجب پاک شدن او از گناه است، تا پاکیزه و نظیف و سزاوار ثواب ختدا می
سرای آخرت شوا. آسای  و خوشی که کافر ار انیا اارا، پتاااش کارهتای وارا 

شوا تا ار آخرت جتز عتذاب نیک او است که ار انیا به رور کامل به او اااه می
بیند آغاز عقاب خداستت کته بعتد از نداشاه باشد. شدت و سخای که ار انیا می

ااش خداوند( به سبب گونه است )پارسد. اینهای  به او میتما  شدن اجر نیکی
 روا.آنکه حکم خدا همه عدل است و سامی ار آن نمی

آمد و پرسید: ای رسول خدا! چرا مران را اوست  . مرای نزا پیامبر اکر 3
 ندار ؟
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 پرسید: آیا مال و ثروتی ااری؟ گفت: بلی. رسول خدا
 ای؟ گفت: نه.پیامبر فرموا: آیا چیزی از آن را پی  فرساااه

 .1یمران را اوست ندار هتپاسخ شنید: به این ج
 –یتابی از یتک رذیلتة اخالقتی این حدیث سااه که گفامان کوتاه بترای علت

بساه نباشیم، فهماند باید به مال و کاالی این جهان الایمانی است، به روشنی می
تنها ثروت که مقامات سیاسی و اجاماعی و علمی نیتز همتین حکتم را اارا، و نه
مخصوصتا   –اید البر و معشوق ما شوا، که ال کندن و صرف نظر کران از آنها نب

 بسیار سخت است، و راهرا  سخای جان ااان ار همین است. –ار پایان عمر 
بساگی به چیزی و محبوب قرار گرفان آن، غیر از ااشتان بته اانیم الالباه می

 قدر الز  و کاربرا و اسافااه از آن ار زندگانی است.

 چهرة مرگ

و تعداای نقل شد  –ت معصومین خواند  و فهمید  اآنچه اربارة مرگ از روای

آور بته نظتر  زشت و تترس اشچهرة آن را ار نظر  عوض کرا. نخست قیافه –
 .بینممی ای زیبا و خواسانیرسید، و اینک چهرهمی

رو است؟ که هم زشت و خشتمگین ار نظتر آیتد و هتم زیبتا و  آیا مرگ او
ای است که به قتدرت و عتدالت فهمم مرگ پدیدهااشانی. تأملی کراه میاوست

کنیم. ار واقع، کارنامة اش را ترسیم میآفریدگار، ما با عمل خیر یا شرّ خوا چهره
چهرة مرگ را بته وی زشتت یتا  –که همراه و همبر اوست  –خوانوشت هرکس 

 اهد، که:زیبا نشان می
 مرگ هترکس ای پستر همرنتگ اوستت

 
 ی  اشمن اشمن و بر اوست اوستتپ
 ترستتی ز متترگ انتتدر فتترارای کتته می 

 
 اارآن ز ختتوا ترستتانی ای جتتان هتتوش

 روی تُستتت نتتی رخستتار متترگزشتتت 
 

 جان تو همچتون ارختت و مترگ بترگ
 ــــــــــ 

 صدوق.شیخ  االعتقاداتپایان روایات منقول از  . 1



 11 1111 بهار 111شمارة    

 از تو رُساه است ار نکویی ور بتد استت
 

 1ناخوش و خوش بر ضمیرت از خَوا است
باورها و کراارهای من است، کته  های عمر وفرجا  حیات حاصل جمع سال 

شوا. فضایل یا رذایل اخالقتی کته بتر هنگا  کوچ کران از انیا آثارش نمایان می
م  روی هم شخصیت مرا ساخاه و بر جان و روانتم نشستاه، هنگتا  متران مجستّ

شوا، زیبایی یا زشای و اوگونگی چهترة مترگ از اینجاستت نته از اورویتی می
 ت.ساان اسفرشاة مرگ که جان

 مرگ از منظری دیگر

شه بیرون آمده، برای خبرگیتری از کیفیتت رویتارویی بزرگتان یاز خلوت اند
های ماعتدا از اشتعار و اخبتار کنم. به نمونهها مراجعه میبشری با مرگ به کااب

تنها از مرگ بینم انبیا و اولیای خدا و عارفان راساین، نهخور ، و میتاریخی برمی
تتوان نقتل کراند. شتواهد زیتاای میکه از آن اساقبال هم میهراسی نداشاند، بل

ها کاستای گرفاته، کوتتاه گفتان و نوشتان کرا، ولی ار ایتن زمتان کته حوصتله
 تر است و اینک اندکی از بسیار:مطلوب

ها ترین انسانکه برترین آفریدة خدا و پاک محمد مصطفی ،. پیامبر اکر  ما1
 –انیا نزایک است، اساور ااا او را به مستجد تحال  از ربوا، چون اانست که ا

ببرند. ار اجاماد مستلمانان از آنتان حِلیّتت رلبیتد، و  –اش بوا که همسایة خانه
 .2گفت، اگر کسی بر من حقی اارا ار همین انیا قصا  کند

النتاس حکمتی به سخن ایگر آن معلّم الهی عمال  به ما آموخت ار اسال  حقُّّّّ
 اش فقط راضی کران کسی است که حقی اارا.بهو تواست بسیار مهم 

؛ یعنتی جتوار حتق ة1 ن1َالی بلِ الرفیقُ األعلی مِتن »امّا آخرین کالم  این بوا: 

 ــــــــــ
 .مثنوی معنویمحمد بن محمد مولوی،  . 1

تفاریخ سیاسفی توان اید، مانند: رسول جعفریان، شرب این رویداا مهم را ار کاب سیره و تاریخ می . 2
 .111-111،  1115، اناشارات الیل ما، سیرة رسول خدا؛ 1، جاسال 
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 .1«خواهم ار بهشت نه زندگانی و عی  انیامی
 خوانیم:می األبرار ع دَّةکشفُ األسرار و . ار تفسیر 2
بته رتاهر صتعب  ، هرچند که حالتت مترگ«الموتِ بالحق ة رك1َسو جارَت »
آن حال ار بارن همه عِزّ و ناز باشتد،  نماید، لکن مؤمنان را و اوساان را اندرمی

از اینجتا  و از اوست هر لَمحای راحای و ار هر ساعای خلعای آیتد. مصتطفی
 مرگ نارسد. ز. هیچ صاحب صدق ا«المؤمن الموت ة حف1 ت»فرموا: 

کترا. گفتت: لتیسَ رب میپدر را اید که به یک پیراهن ح حسین بن علی»
أستقَط علَتی المتوتِ أ  ستقطَ  وكأبا یُبتالی مگفت:  هذا زِیُّ المُحاربین. علی

س آنَ  طالبوهللا ابن ابی»فرمواه: نیز تر همین معنی را با تعبیری بلیغ 2.«الموتُ علیه

له ِْ ِمن الطفِل بوَلدِی اُّمِ ؛ سوگند به خدا که اُنس فرزنتد ابورالتب بته مترگ 1«بالمو
 یشار از اُنس کواک است به پساان ماارش.ب

بینید که به حتق فرموا: آیا نمیار سفر به کربال می . و اما  حسین بن علی1
شوا... راسای که من مرگ را جز سعاات ندانم شوا و از بارل نهی نمیعمل نمی

نه مرگ ار راه احیای این ختدا و وگ، و این1تنگیو زندگی با سامگران را جز ال
 ااا.ر بار رلم نرفان را بر حیات با ذلت ترجیح میزی

پی  از حرکتت از مکته بته ستوی عتراق،  -صلوات اهلل علیه  -. سیدالشهدا 1
هدف خوا را هاشم و گروهی از شیعیان خواند و ای بلیغ برای خاندان بنیخطابه

 از این سفر ذکر کرا، و از جمله گفت:

 ــــــــــ
ح اکار اصغر مهدوی، اناشارات ، به تصحیسیرت رسول اهللرفیع الدین اسحق بن محمد همدانی،  . 1

 .1111بنیاا فرهنگ ایران، نیمه او ،  

، 1111اصغر حکمت، تهران، ، به اهاما  علیاألبرار وع دَّة کشف األسرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی، .  2
 .211،  1ج

 .11،  1، جنهج البالغهو  111،  21، بیروت، جبحاراألنوارمحمدباقر مجلسی، .  1

فروشتی استالمیه، اکبتر غفتاری، کااب، تصحیح و ترجمته علتیتُحفُ العقولعلی حرّانی،  حسن بن.  1
 .211 ، 1111شعبان 
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ُْ علللی  » ََ َمخللطَّ وُ  ُخللطَّ المللو ؛ متترگ بتتر گتتران 1«...الفَتللاة جيللدِ  الِقللالدة علللی   لللِد آد
بند بر گران اوشیزگان. ایدار گذشاگانم بستیار آامیزااگان نق  بساه مانند گران

مرا واله کراه، مانند شیفاگی یعقوب به ایدار یوسف. برایم قالگاهی معتین شتده 
   آن را خواهم اید... .ربه زوایکه 

کنم، و و شتیفاگی بته مترگ اکافتا متی به همین چند نمونة از خواگذشتاگی
بینیم با تغییر ایتدگاه و تصتحیح بیتن  اعاقتاای، تترس از شو  که مییااآور می

 شوا، که راه لقای محبوب است.مران بدل به اشایاق به موت می
از جان  ،آن را که ار ال یک نقطة صدق پیدا گراا، حقیقتِ عشق مرگ»آری! 

چه جانی بوَا که وعدة لقتا فرامتوش ا آنجاست آنوی سر برزند؛ زیرا که وعدة لق
ا که ارتیاحی که جز به مشاهدة حق ناوانتد بتوا جتایی ایگتر کند؟ یا چه الی بوَ

 .2«للمؤمنِ اونَ لِقارِ ربّه ةَراحرلب کند؟ ال 
 روایت شده: چون علی بن الحستین . از حضرت علی بن موسی الرضا5

چشم خوا را بتاز کترا و  ،ه هوش آمدبه حال احاضار ارآمد بیهوش شد. چون ب
 را قرائت نموا و بعد فرموا:« انّا فاحنا»سورة واقعه و 

لده و أوَروَنلا » ََ األرض الحمد هلِل الَّذی صلدَقَنا َوعإ ُ  ِملن الَجنَّلِة حيلُت نَشلاُ  فَلِنع نتَبلوَّ

 .1«أجُر العاِملين

 بازتاب مرگ در شعر

آمیز استت و از شتعرها حکمتت : بعضتیكمةح  1َلالشعر  ار خبر است: اِنّ مِن
کند. از جمله آن حقایق مسائل مربوم به زندگی و فرجا  حقایق جهان را بیان می

 ــــــــــ
، محمدصااق نجمی، چا  پنجم، از مدینه تا کربال سخنان حسی  ب  علی، به نقل از 51،  لهوف.  1

 11. 

 .251،  1، جکشف األسرارتفسیر .  2

 .255،  1، ج1111، سال پایان زندگی آخری  گفتارها درمحمد راجی قمی، .  1
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باشد. شاعران ماعهد مفاا بعضی روایات مذهبی را ار شتعر آن که مران است می
انتد، و اینتک اند، و بعضی شور و شوق خوا را به لقتار اهلل بیتان کراهخوا آوراه

 این گونه:چند نمونه از 
 حکیم ابوالقاسم فراوسی روسی گوید:

 سرانجا  جتایِ تتو ختاک استت و خشتت
 

 ت کِشتتتتجتتتز از تختتتم نیکتتتی نبایتتتد
 همتتتته کارهتتتتای جهتتتتان را اَر استتتتت 

 
 مگتتتر متتترگ، کتتتان را ارِ ایگتتتر استتتت

 اگتتتر عمتتتر باشتتتد هتتتزار و اویستتتت 
 

 ره تتتو را جتتای نیستتتیتتبجتتز ختتاکِ ت
 ستتترانجا  بستتتار بتتتوا تیتتتره ختتتاک 

 
 وان ستتتتتوی یتتتتتزاان پتتتتتاکبپتتتتترّا ر

  

 اربارة پذیره شدن مرگ چنین گوید: لیلی و مجنوننظامی گنجوی ار مثنوی 
 گتتتتر متتتترگ رستتتتد چتتتترا هراستتتتم

 
 شناستتتتمکتتتتان راه بتتتته تُستتتتت می

 ایتتن متترگ نتته بتتا  و بوستتاان استتت 
 

 ستتتترای اوستتتتاان استتتتت کتتتتاو راهِ
 ی استتتتاچنتتتان کتتته رگتتتر بنگتتتر  آن 

 
 ایتتن متترگ نتته متترگ نقتتل جتتای استتت

 2بتتتتته خوابگتتتتتاهی 1اگهتتتتتیاز خُر 
 

 1وز ختتتتوابگهی بتتتته بتتتتز  شتتتتاهی
  

 و سعدی شیرازی ار غزلی عارفانه حال مران را چنین وصف کراه:
 ار آن نفَس که بمیتر  ار آرزوی تتو باشتم

 
 بدان امید اهم جان که خاک کوی تو باشتم

 به وقت صبح قیامت که سر ز ختاک بترآر  
  

 به گفاگوی تو خیز  به جساجوی تو باشتم
 د شتاهدان او عتالَمنتبه مجمعتی کته ارآی 

 
 نظر به سوی تو اار  غتال  روی تتو باشتم

 حدیث روضته نگتویم گتل بهشتت نبتویم 
 

 جمال حور نخواهم روان به سوی تو باشتم
 

 ــــــــــ
 خُراگه، خراگاه: محلّ کوچک، کنایه از انیا..  1

 خوابگاه: ترجمة مَرقد است..  2

 بز  شاه: پیشگاه خدای سبحان، صحنة رسااخیز یا بهشت..  1
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 می بهشتت ننوشتم ز جتا  ستاقی رضتوان
 

 مرا به بااه چه حاجت که مست بوی تو باشتم
  

کند کته و روب عُلوی او یاا میو جالل الدین محمد مولوی از حقیقت انسان 
و قدرت عشق روحانی و پاک است که ایتن  ،اوباره باید به جهان مینوی بازگراا

 گرااند، و اینک غزلی از ایوان شمس تبریزی:عروج را میسر می
 

 کته راستت؟ ارویم عز  تماشتما به فَلک می و راست رسد از چپهر نفَس آواز عشق می
 ؟م ختتاک از کجتتاعتتالَ ؟گتتوهر پتتاک از کجتتا 

 
 کنیم این چه جاستت ربا ؟بر چه فروا آمدیم

 ایمیتتارِ مَلتتک بتتواه ،ایممتتا بتته فلتتک بتتواه 
 

 جا رویم جمله، که آن شتهر ماستتباز همان
 تتتریمک افزونختتوا ز فلتتک برتتتریم وز مَلَتت 

 
 1زین او چترا نگتذریم منتزل متا کبریاستت

 بختتت جتتوان یتتار متتا ااان جتتان کتتار متتا 
 

 متتا فختتر جهتتان مصطفاستتت قافلتته ستتاالر
  

اهد که اگر آامیتزاا عقتل ا  این نایجه را میبازنگری به سیر اندیشه ،ار پایان
ا رهنمونی رسوالن الهی به کار گیرا و خرامندانه بیندیشد و ار کال  اهلل بخوا را 

و متران آغتاز زیستای « نَقل جای است ،این مرگ نه مرگ»یابد که تدبّر کند، می
 آفریدگار.گساراة ار عالمی ماندگار با رهور رحمت  ایگر است،

گاه ماننتد اولیتاراهلل ، آنشواان میدانس بِبنابراین بیم از مرگ برای  تبدیل به 
 گراا، و مشااقانه پذیرای آن استت،افق روشن حیات مینوی ار نظرش نمایان می

اتم تا ار منزل اصلی و جوار رحمت الهی قرار گیترا، ار حتالی کته شتفاعت خت
 ▲   و عارت  را )صلوات اهلل علیهم( اناظار اارا. –محمد مصطفی  –پیامبران 

 ــــــــــ
نشساه بر ( »55لقمر/)ا دإق  ِعنإدَ َملِي   ُمقإتَِدر  َمقإعَِد ِص  یفِ تواند اشاره به این آیه شریفه باشد: می.  1

 «.مَسند صدق و راسای، ار پیشگاه فرمانروایی مقادر
 است که به زبان هنری بیان شده است. إنّا هلل و إنّا اليه راجعونمفاا کلّی غزل آیة شریفه 
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پایان  آستان قدس رضوی تا ةکتابخانتاریخ 

 با تکیه بر اسناد قاجار ةدور
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1الهه محبوب فریمانی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 13/12/1111تاریخ پذیرش:   3/3/1111تاریخ اریافت: 

 
 

 

آستان قدس  ةالم کتابخانی بزرو جهان اسهایکی از کتابخانه

اداره و تشکیالت ای ن کتابخان ه از زم ان  ةشیو. رضوی است

. حاض ر اس ت ةاص لی مقال  ئلةمس ،تشکیل تا انتهای قاجاریه

 ةس ابق دادننش ان ،در واق ع ،ای ن کتابخان ه ةبررسی پیشین

و از  قدس رضوی اس ت ویژه آستانِفرهنگی ایران اسالمی به

وقف شکل گرفته، نق  وق ف در پایة آنجا که این کتابخانه بر 

فرهنگی و اجتماعی جامعه و ماندگاری یک اثر وقسی در  ةتوسع

در این پ ژوه  ب ا اس تساده از . شوداین بررسی مشخص می

اسناد و نس  یطی، س ازمان اداری کتابخان ه آس تان ق دس 

های نامهها و امورمالی، وقفرضوی، تعداد و نوع مشاغل، هزینه

نویس  ی و من  ابع و ن  وع فهرست ةتهی   ةم  رتب ، ش  یو

 ةنگاری آن، چگ  ونگی بازی  ابی اطالع  ات و ش  یوفهرس  ت

های مختلف، به دهی، سایتمان و فضای کتابخانه در دورهامانت

 ــــــــــ
 کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس پووه  مدیریت امور اسناا و مطبوعات. . 1
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تعریف شده مزبور همراه تغییر و تحوالت سایتاری آن در ادوار 

 . است
 

آستان قدس رض وی، پیش ینه، س ایتار  ةکتابخان ها:کلید واژه

 . ی، مشاغلادار

است که ار  ی وقفی قدیمهاآساان قدس رضوی از جمله کاابخانه ةکاابخان   ▼
 حفظ و ار شکل گرفاه و تا امروز پابرجا مانده و مطهر حضرت رضا ةبقع کنار

بتا آن ة بنابراین پرااخان به پیشتین. سزایی اارانگهداری میراث گذشاگان سهم به
کاابداری  ةی وقفی جهان اسال  و شیوهابخانهآشنایی با ساخاار یکی از کااهدف 

ستازی تتاریخ نیز ار روشن. سازی آن حائز اهمیت استقدما و تالش برای بهینه
اهمیت حفتظ  کاابخانه ةشناخت گذشا. ثر استؤفکری و فرهنگی این مرزوبو  م

 ،تا باوان با شناسایی هویتت آن ،نمایدمیو نگهداری این گنج هزار ساله را بیشار 
گونه کته ار هتر اوره و همانو  انداز روشنی برای حال و آینده ترسیم کراشمچ

سده کاابخانه توستعه یافتت، ار آینتده نیتز همتراه بتا تحتوالت روز ار عرصته 
 . تکنولوای گسارش یابد

 تحقیقة پیشین

هایی ار مورا پیشینة ایتن کاابخانته بته رشتاه تحریتر تاکنون مقاالت و کااب
بتر جلتد اول  ،عبدالعلی میرزا اوکاایی رئیس وقت کاابخانته ارآمده است. مقدمة

فهرست نسخ خطی کاابخانه، نخساین نوشاه ار معرفتی کاابخانتة آستاان قتدس 
ش( و ار زمان نیابتت تولیتت محمتد 1115ق )1115است. این فهرست ار سال 

بته چتا  رستید.  آستان قدس رضوی فهرست کتب کتابخانهولی اسدی با عنوان 
تتتر، اوبتتاره ار جلتتد چهتتار  فهرستتت نستتخ ه بتته صتتورت مبستتومایتتن مقدمتت

نامف  آسفتان ای سته بخشتی، ار ش( و برای بار سو  ار قالب مقالته1125خطی)
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گفنج این مقاله تا زمانی که کاتاب  1.های چهار  تا ششم( چا  شد)شماره قدس
انتة ترین و شاید تنها مقاله یا اثر تحقیقتی اربتاره کاابخچا  شد، مهم هزار ساله

های مربوم بته آستاان قتدس و کاابخانته بته نتوعی مذکور بوا و ایگر پووه 
علی شتاکری ، اثر رمضان2گنج هزار سالهبراساس این مقاله صورت پذیرفاه است. 

ش مناشتر شتده 1113ستال  تنها کااب مساقل اربارة تاریخ کاابخانه است که ار
ار پیشینة کاابخانه نبتواه،  است. نویسنده ار این کااب اخاصاصا  به انبال تحقیق

رور کلی رویکرا و تأکیدی به زمان حتال اارا، امتا اثترش اارای فضتل تقتد  به
است و مطالب و اسناا آن، به ویوه ار زمتان چتا  کاتاب، کته عمتدة استناا ار 
اسارس و قابل اسافااه نبواه، قابل توجّه است. اجمالی که ار پرااخان به بحتث 

ن اثر وجوا اارا، برخاساه از هدف مهم مؤلّف ار شناساندن پیشینة کاابخانه ار ای
 مراحل گسارش کاابخانه ار اورة جمهوری اسالمی است.

ار هر او اثر به سازمان اااری کاابخانه و زمان تأسیس آن بتا توجته بته اشتارات 
رور مبسوم و با اسافااه از اسناا، بته ایتن نسخ خطی و منابع اشاره شده است؛ اما به

 1ه پرااخاه نشده است.مسئل

 ــــــــــ
ش( آمده و عالمه قزوینتی هتم 1111تا  1111اایی )رئیس کاابخانه از جا این مقاله به نا  اوکار همه. 1

ار معرفی فهرست نسخ خطی کاابخانه از اوکاایی به عنوان نویسنده آن نا  براه است )بنگریتد بته: 
ار  1115توضیح اکار اراالن جوان ار مقدمة چتا  او  از جلتد اول ایتن فهرستت کته ار ستال 

ت(، اما راهرا  ار نگارش مجدا تتاریخ کاابخانته ار جلتد چهتار  اناشارات کاابخانه چا  شده اس
فهرست، مهدی والیی که آن زمان کارمندِ جوان کاابخانه بواه، نق  مهمی ااشاه است. بته همتین 
الیل ار چا  مجدا مقاله ار مجموعة مقاالت کنگرة کااب و کاابخانه ار تمدن اسالمی، نا  مهدی 

شده است. این نکاه ار مجلدات پنجم، ششم و یازاهم فهرست نستخ والیی به عنوان نویسنده یاا 
تتاریخ کاابخانتة »، ار یک جا چا  شد: مهدی والیی 1131خورا و ار سال خطی نیز به چشم می
افاتر  - المللی کتاب و کتابخانه در تمفدن اسفالمیمجموعه مقاالت کنهرة بی ، «آساان قدس رضتوی

 . 111-121ش،   1131، بنیاا پووهشهای اسالمی، زاا، مشهداو ، گراآوری محمد فرب
، کاابخانة مرکزی آساان قتدس رضتوی قبتل و بعتد از انقتالب گنج هزار سالهعلی، شاکری، رمضان. 2

 ش. 1113کاابخانة مرکزی آساان قدس رضوی، ، اسالمی، مشهد
علی شتاکری ار مضتانار مورا واقفان کاابخانه نیز تاکنون او کااب به رشاه تحریر ارآمده استت. ر. 1

← 
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 روش پژوهش

حاضر با اسافااه از اسناا موجوا ار مرکز اسناا آساان قتدس رضتوی و  ةمقال
قاجتار  ةاورپایان ی نسخ خطی، تاریخ تشکیالت اااری کاابخانه را تا هانامهوقف

ها و مرکز ها، موزهتکیه بر اسناا و نسخ خطی سازمان کاابخانه. بررسی کراه است
این ویوگی الباه معنای . اان قدس رضوی ویوگی بارز این پووه  استاسناا آس

ایگری هم اارا و آن محدوا بوان بسیاری از مباحث و ناتوانی پووه  ار عمق 
چه برای شرب و  ؛شوابخشیدن به برخی مباحث است که برای اولین بار ررب می

شتاهد و متدرک کننتد، ااان بیشار به موضوعاتی که اسناا بته آن اشتاره میبسط
 . ایگری وجوا ندارا

 کتابخانهة در مورد پیشینها دیدگاه

آن را بته ة کاابخانه چند ایدگاه وجوا اارا؛ یکی اینکته ستابق ةار مورا پیشین
وقتف  ،قترن چهتار  و جزوات قرآنتی از هاکه نخساین قرآن زمانی مناسب کراه

ار  استت( و وقتف شتده ق123)نخساین قرآن به سال  1.روضه منوره شده است
ن افتزای  یافاته او مجتاورزائران ی بعد وقف این گونه منابع به الیل نیاز هاسال
ی هایتا یااااشتت منابع اثری از نا  کاابخانه ار هاار حالی که ار این سال، است

 . شوانمی رهریه کاب وقفی ایده

→ ______________________________________________________  
، نا  اویست و پنجاه تتن از های آستان قدس رضویواقفی  عمدة کتاب به کتابخانهکاابی ایگر با نا  

واقفی  عمدة کتفاب بفه علی، رمضان، ش فهرست کراه است. شاکری1135ق تا 111آنان را ازسال 
واقففان و نیتز کاتاب ش. 1111، ، بنیاا پووهشتهای استالمی، مشهدهای آستان قدس رضویکتابخانه

، ها و مرکز اسناد آستان قفدس رضفویها، موزهاهداکنندگان کتاب و مواد غیر کتابی به سازمان کتابخانه
( اثتر عصتمت 2، ج1115، ها و مرکز اسناا آساان قتدس رضتویها، موزهسازمان کاابخانه، مشهد)

 است.فهرست کراه  1131قد ، واقفان کااب را تا سال مؤمنی و جعفر ثابت

المللفی کتفاب و مجموعه مقاالت کنهرة بی ، «تاریخ کاابخانة آساان قدس رضوی»مهدی، ، والیی. 1
زاا، مشهد، بنیتاا پووهشتهای استالمی، افار او ، گراآوری محمد فرب - کتابخانه در تمدن اسالمی

 . 211،  تاریخ آستان قدسعلی، ، ؛ مؤتمن111-121ش،   1131
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روضه منوره و حر  ذکتر شتده و اینکته کستی حتق آنها  نگهداریمحلّ  تنها
ن ازوار و مجتاور ةبرای مطالعتها تنها این قرآنو  را ندارا هاجایی آنقال و جابهانا

تیمتوری  ةکاابخانته را بته قترن نهتم و اور ةگروه ایگتر ستابق. شده استوقف 
کته  تفسیر ابوالفتوح رازی کاتابة حاشی نامه موجوا اربه وقف. آنان گراانندبرمی

 شریفه استاناا ةشده به روضوقف به همراه چند جلد کااب ایگرِ ق 111 سال ار
 ق 111رضوی ار سال ةمقدسة آساانة که کاابخان گیرندمی کنند و چنین نایجهمی

 کاتب تفاستیر و لغتات و از صحایف و گونهعمو  اائر بواه و همهة برای اسافاا
اصال  به کاابخانته  تفسیر ابوالفتوحالباه مان مرقو  ار حاشیه  1.ااشاه استرا غیره 
این حال محلتی بترای نگهتداری  با. ای ندارا و تنها از حر  یاا کراه استهاشار
 استاس تشتکیل کاابخانته قترار و جزوات قرآنی وجوا ااشاه کته پایته و هاقرآن
تشتکیالت اربتارة تا بته صتراحت است منبعی به است نیامده تاکنون اما ه، گرفا

 . اشدقبل از قرن اهم سخنی گفاه بکاابخانة آساان قدس اااری 
مربتوم بته انتد آثار اشاره کراهسرکار فیض ةنخساین منابعی که به نا  کاابخان

)شاه اسماعیل و شاه رهماسب صفوی(  صفویه ةار اوایل اور. صفویه است ةاور
الکاتب  ةخیاانها از کاابخانه و ی مندرج ار رهر کاابهانامهبرخی کاب و وقف

یعنی زمان شاه عباس اول صفوی استناا  ،یهاما تقریبا  از اواسط صفو 2اند؛نا  براه
این اسناا که مبنای پووه  حاضر قرار گرفاه است مربوم به . شوندمی نیز اضافه

یتک هتر  و صفویه تتا قاجتار استت ةساخاار و تشکیالت اااری کاابخانه از اور
 . بزرگ ةبرگی هساند برای شناسایی تاریخ این گنجین

 ، افشاریه و قاجارصفوی ةتاریخ کتابخانه در سه دور

شهر مشهد باعتث  سیاست شاهان صفوی ار توجه به بارگاه مقدس رضوی و

 ــــــــــ
 . 11،  ج هزار سالهگنعلی، شاکری، رمضان. 1

 . 2111کاابخانه مرکزی آساان قدس رضوی، نسخة خطی شمارة . 2
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ختوا ار رشتد و پویتایی  ةکه به نوب تشکیالت اااری آساان قدس گراید ةتوسع
برختی از  شاهزااگان صفوی و و شاهان به اهاما وقف کااب . ثر بواؤکاابخانه م

ختاتون باعتث افتزای  منتابع ابتن علمای بزرگ این اوره از جمله شیخ بهایی و
این اوره ضمن تشتکیل چتارت اااری کاابخانته و مشتخص  ار. کاابخانه گراید

یی بترای ثبتت و بازیتابی هاکاابخانه، فهرستت ةشدن مشاغل مورا نیاز برای ااار
ن بته اربق نظر واقف هاکااب. حر  برای آن ساخاه شد ارالعات تهیه و مکانی ار

 .شد اندیشه هابیری برای حفارت و مرمت کاابامانت اااه شد و تدا
افشاریه کاابخانه با همان سبک و سیاق عصر صفوی به حیات ختوا  ةار اور
. ی کاابخانته تهیته شتدهتای بیشاری از موجوای کاابهاالباه فهرست. ااامه ااا

وقف کااب بر استالف ختوی  پیشتی گرفتت و حتدوا  ةناارشاه افشار ار زمین
سلطنای اصفهان آوراه شده بوا وقف کاابخانته  ةکه از کاابخانهفاصد جلد کااب 

 شاهی که ار همین اوره توسط جانشین ناارار رومار علی 1.آثار نمواسرکار فیض

بگیتران از کارکنان کاابخانه به عنتوان حقتوقشماری نا   ،تنظیم شد - علی شاه -
 2.آساانه مقدسه ذکر شده است

 .تحوالت اساسی به خوا گرفتت قدس تغییر و آساان ةقاجار کاابخان ةار اور
کاابخانته بته  ةسابق بترای ااار ةقاجار تقریبا  همان شیو ةکه تا اواسط اور هرچند

الدین شتاه قاجتار ار ستاخاار اااری آن تغییراتتی ة ناصراما ار اور؛ رفتمی کار
شترب  آن تعیتین گرایتد و ار ةجمله ریاستت بترای ااار و مشاغلی از پدید آمد

القتاب بستیاری  ،ار اواخر این اوره. شد ایجاایف مشاغل قدیم آن تغییراتی ورا
گونه کتاری نبوانتد و فقتط از مصدر هیچآنها  ار کاابخانه پدید آمد که برخی از

او  وشتد مجتزا  هااز کااب هاار این اوره قرآن. کراندمی آساانه حقوق اریافت
ولیان عصر قاجار توجه خاصی شاهان و ما. ساخامان به کاابخانه اخاصا  یافت

 ــــــــــ
 . 52332مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 ش. 1111، شناسیبازخوانی و تصحیح مرکز خراسان، رومار علیشاهی. 2
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ناصترالدین شتاه ار هتر او ستفر ختوا بته مشتهد از . به کاابخانه مبذول ااشاند
ماولیتان  1.آن صاار کرا ساوراتی را برای رتق و فاق امورا ،کاابخانه بازاید ااشاه

و نکرانتد تجهیتز کاابخانته غفلتت  خوا از توسعه و ةبه نوب یکاین اوره هم هر
انجا  ...  افزای  موجوای کاابخانه، تجهیزات ساخامانی آن وی برایی را هاتالش
قاجار بر  ة نابسامانی وضعیت آساانه به لحاظ مالی و اااری ار اواخر اور 2.اااند

کسانی که این زمان از کاابخانه بازایتدی  ةبنا به نوشا. ثیر گذاشتأکاابخانه هم ت
 پر، برهم ون ترتیب، ارهم ووضع کاابخانه مثل سایر اوضاد حضرتی بد»ااشاند: 

 1.بوا« شوانمی تر از آن ممکناز گراوخاک که کثیف
کمیسیونی ار آساان قدس تشکیل شد کته از رترف  ش1111ق/1111ارسال 

موریتت ااشتت تتا اصتالحاتی را ار امتور متالی و اااری أرئیس الوزرای وقت م
کمیستیون »زمان  ار این. این اصالحات شامل کاابخانه هم شد. آساانه انجا  اهد

ضتمن شتمارش اعضای آن تشکیل شد که  1اهلل آل ااووابه رهبری فضل «عرض
. امتور کاابخانته تتدوین کرانتد ةاااربترای ای را نظامنامتهآنهتا،  و ثبتت هاکااب

که کمیسیون عرض مطرب کرا پایه و اساس تحوالت جدی کاابخانه  هاییپیشنهاا
 5.ار عصر پهلوی قرار گرفت

 ی: مشاغل و مناصب و القابسازمان ادار

 ــــــــــ
، مه دو  خراسفانسفرنا؛ناصرالدین شاه قاجار، 111،  روزنامه سفر خراساننقی، حکیم الممالک، علی. 1

 151 . 

 1232)ضدالملک عمحمدحسین  ، میرزا(ق1231) وزیر نظا  ،اهللمیرزا فضل توان به اقداماتمی جمله از. 2
  جعفرخان مشیرالدوله اشاره کرا. میرزا( و 1211تا 1212و  1231 تا

 . 1315،  2، جالسلطنهروزنامه خاطرات عی السلطنه، قهرمان میرزا، عین. 1

موریتت أق مدیر کاابخانه بوا و از ررف کمیسیون اصالحات آساان قدس م1111سال  اووا ار. آل ا1
اااری بترای  ةنظامنامت، ااشت تا عرض کاابخانه و قرآنخانه را تهیه کند. او ضتمن انجتا  ایتن کتار

 کاابخانه تدوین کرا. 

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 5
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اول مربتوم بته  ةشتوا: استامتی استاه بررستی مشاغل کاابخانه ار قالب او
بته امتور  تاریخی ار کاابخانه وجتوا ااشتاه و ةمشاغلی است که ار هر سه اور

الباه عنتوان برختی از آنهتا ار  .صحاف و ازجمله کاابدار؛ کاابخانه مشغول بواند
ضمن اینکه ار ورایف برخی . ورایف یکی بواه است اما ،تغییر یافاه قاجار ةاور

 او  مشاغلی است کته ار ةاسا. شدایجاا از مشاغل نیز ار همین اوره تغییراتی 
 . وار بدان اشاره خواهد شدقاجار به وجوا آمده که فهرست ةاور

 لاوّ  دست -الف
 کتابدار

ر تتا اواستط کاابتدا. نخساین شغلی که ار کاابخانه به وجوا آمد کاابدار بتوا
ن افتراا عتالم میاو معموال  از آمد شمار میبهقاجار به نوعی رئیس کاابخانه  ةاور

این شغل به صورت موروثی از پتدر بته پستر  هاار برخی اوره وشد میاناخاب 
 ةآستاان ةجمله خاندانی که ستالیان ستال کاابتداری کاابخانت از 1گراید.می مناقل

اسارآباای بواند  ان اانشمند اوست محمد حسینیمقدسه را برعهده ااشاند، خاند
 2.اار بواندعهده صفوی این مهم رااورة  که ار

امتور همتة نظارت بتر  -از ابادا تا اواسط قاجار -کاابدار ار این زمان ة وریف
نذری، ثبت و ضبط، صحافی و  ی وقفی وهااعم از تحویل گرفان کااب ،کاابخانه

ایگتر ده، امانت کااب بته مراجعتان و انجتا  شی صحافیهاتحویل گرفان کااب
 ةسیس شغل نتارمی و ریاستت ار اورأاما بعد از ت 1.کارهای جانبی کاابخانه بوا

 بعتدها توستط رئتیس انجتا  قاجار، ابادا بسیاری از این ورایف توستط نتارم و
ااان کااب به مراجعتان و تحویتل و ورایف کاابدار محدوا به امانت پذیرفتمی

 ــــــــــ
 . 11211-11212ی، سند مرکز اسناا آساان قدس رضو. 1

 . 11111-11151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52313-12311-12112مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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 1.رت رئیس گرایدآن با نظا

 صحاف
هتا بته مرمتت بته از جمله مشاغلی که ار هر کاابخانه به الیل نیتاز کااب

وجوا آمده صحافی است. کاابخانه آساان قدس نیز از این امر مساثنی نبوا و 
از همتتان اورة صتتفویه صتتحافان بتته کتتار مرمتتت، وصتتالی و تجلیتتد کاتتاب 

؛ یکی اینکه مانند ایگتر پذیرفتپرااخاند. صحافی به او شکل صورت میمی
کراند کته امتر مشاغل کاابخانه، افراای به صورت رسمی ار کاابخانه کار می

ای او  اینکه صحافان به صتورت مقارعته 2شد.صحافی توسط آنان انجا  می
کراند و بابت متواا و مصتالح و های کاابخانه را صحافی میتعداای از کااب

ار هر او صورت کتار صتحاف بایتد  1.کرانداسامزا خوا هزینه اریافت می
شتد. وستایل توسط اساااان صتحاف تأییتد و ستپس هزینته آن پرااختت می

، کاغتذ، 5تیمتاج ،1کراند شامل خیارتهصحافی که ار اورة صفویه اسافااه می
ار اورة افشتاریه  1کاغذ سمرقندی، کاغذ گونی، ابریشتم، چستب و ستری ،

 ،3رجلد ، کاغذ هندی و مقتوای پوش  عالوه بر اقال  مزبور؛ رال، الجورا برا

 ــــــــــ
 . 12111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 12315مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 12151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 حل الفذهب الکتب و تسفیر ةعصانا»عبداهلل انوار، )ی نخ است. اه به معنی اوخان و خیط به معن. خیار1
، ش1112زمستاان  -، بهتار2و1، نامه بهارستاان، ستال چهتار ، ش«)فن جلدسازی و رال اندازی(

 21 .) 

ه کته ار های کاابخانته از نتود تیمتاج بتوابیشار جلدهای کااب ،یدآها بر میکه از فهرست گونه. آن5
کراند که بته لحتاظ تیماج را از پوست بز تهیه می مرمت و صحافی نیز این نود جلد کاربرا ااشاه؛

 (. 12،   صحافی سنتیایرج افشار، )گرفاه است. اوا  بعد از جلد ساغری قرار می
 . 52151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11115مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3
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کاغذ و ورق برای کسر و تذهیب و حاشتیه  1ار اورة قاجار چیت برای لفافه،
پارچه برای حاشیه، نشاساه برای چسب و لعتاب، حنتا بترای  2اور صفحات،

رنگ کاغذ، صابون برای صیقل، تیماج و میشین برای جلد، تخاه و گاهی مقوا 
خانته صحافی ار محلی با عنوان صحاف 1.شدمیبواه که توسط صحاف تهیه 

 1شد.آثار انجا  میسرکار فیض

 مصحح
گفانتد، وریفته ااشتت تتا کننتده هتم میمصحح که گاهی اوقات به آن مقابله

ها را اصالب نماید. وی معموال  ار کنار کاتبتان های امالیی و ناارست نسخهغلط
ویوه ها بههای امالیی کاابه غلطمصححان ار کاابخان 5.به این امر اشاغال ااشت

اربارة عملکرا واقعی این سمت ار اورة صفویه و  1کراند.ها را تصحیح میقرآن
افشاریه ارالعات کمی موجوا استت؛ امتا ار اورة قاجتار مصتححان حضتور و 

هتا هتای امالیتی کااباند و عمدة کتار آنتان تصتحیح غلطفعالیت بیشاری ااشاه
 3.رفتتهای حر  به کتار میه است. ابادا این امر ار مورا قرآنها بواویوه قرآنبه

های وقفی شد. مصححان وریفته ااشتاند تتا ار مراستم اما بعد شامل همة کااب
هتای امالیتی تالوت قرآن حفاظ ار ماه مبتارک رمضتان شترکت جوینتد و غلط

نیتز ها را تصحیح نمایند. ار این مراسم رئیس و برخی از اعضتای کاابخانته قرآن

 ــــــــــ
 . 11113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند  .1

 . 12511مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 12151، 12511مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

بتن اق؛ مساوفی، استماعیل 1111نامه حاجی مصطفی فرزند کربالیی مرتضی مشهدی به تاریخ وقف. 1
؛ مرکز اسناا آستاان قتدس رضتوی، ستند 135،  ش، چا  سنگی1113، آثار الرضویهاهلل، حبیب

11111 . 

 . 121،  آرایی در تمدن اسالمیکتابهروی، نجیب مایل، . 5

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3
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 1.ق(1111حضور ااشاند )

 عزبان

 نگهتداری افتاتر از فراشان افار بواند که حفظ و رعزبان جز اورة صفویهار 
ار ولی ار کاابخانه شغلی به نا  عزب کاابخانه وجوا ااشاه،  2.ورایف ایشان بوا
نتامی از عزبتان  اورة قاجتارار  1.ای به ورایف آنها نشده استتاسناا هیچ اشاره

 .نیست

 دارکلید

اورة ار . شتدمتی کاابخانته محستوب این شغل به نوعی اربانی و نگهبانی از
قاجتار نتامی از ایتن شتغل  ةاما ار اور ،و افشاریه این شغل وجوا ااشاه صفویه
 1.اااه استمی شوا و ورایف کلیداار را اربان کاابخانه انجا نمی ایده

 دو   دست -ب

. قاجار ار کاابخانه به وجوا آمتدة اورکه ار  شوامی شامل مشاغلیاین اساه 
یی ار انجا  هاگاهی شباهت به رور اقیق مشخص نیست وآنها  ورایف برخی از

همچتون محترر و آنهتا  بعضی از. شوامی برخی از ورایف بین این مشاغل ایده
 ارآنهتا  امتا نتا انتد؛ کراهمتی رغرانویس به صورت مقطعی با کاابخانه همکاری

ار جدول . ب کارکنان کاابخانه ار همان زمان ذکر شده استاسناا پرااخت مواج
 . آمده است مخاصر به رورآنها  ورایف (1)

 ــــــــــ
 .31132، 31115مرکز اسناا آساان قدس رضوی، بایگانی راکد، سند . 1

 . 11،  الملوک ةركتذسمیعا، میرزا . 2

 . 12121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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 اسامی مشاغل و شرب ورایف کارکنان کاابخانه .1جدول
 وظیفه نا  شغل

 نظارت بر همة امور کاابخانه 1نارم
 ی کاابخانه و کارکنان آننظارت بر همة امور کاابخانه، مکاتبه با تولیت برای رفع نیازها 2رئیس
 ها و گاهی اوقات امانت کاابپرااخت هزینه 1معاون

 نایب رئیس 1مدیر سازمان
 امانت ااان، اریافت و تحویل کااب 5امین

 ها و اسنااوصول و ثبت کااب 1مشرف
 بضهای وقفی جدید و قبوض کاب امانای و مطالبه نموان کاب ار موقع انقضای مدت قثبت کااب 3ضابط
 تدریس ار کاابخانه 1مدرّس
 برینظافت و نامه 1فراش
 نگهبانی 11اربان
 انجا  امور خدماتی کاابخانه و تهیه لواز  و ملزومات پذیرایی کاابخانه، مثل قند و چای 11خاا 
 های ایگرهای کااب با آب رال و رنگتزئین حواشی و سرفصل 12مذهب
 ض و نوشان کاابچههمکاری با کاابخانه ار هنگا  عر 11محرر

 شد.فرامین ماولی که ار کاابخانه توسط وی صاار می 2نوشان رغرای 1رغرانویس

 ــــــــــ
تا حدوای بتر امتور کاابخانته نظتارت  و. شغل نارمی قبل از سمت ریاست ار کاابخانه تشکیل شد 1

 گراید. سیس سمت ریاست، ورایف این شغل بسیار محدوا أاما بعد از ت ؛ااشت

 . 22311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52135مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51133مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 5

 . 52121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3

 . 52151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11

 . 51111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11

 . 51111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 12

 . 52113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11
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 القاب
رفت، تقریبتا  از اواستط ها و عناوینی که برای هر شخص به کار میغیر از خطاب

گونته کتاری آید که مصتدر هتیچاورة قاجار القاب بسیاری ار کاابخانه به وجوا می
 ةثی کراند. این القاب شامل: صدر، اعامتاا الکاّتاب، قوق اریافت مینبواند و تنها ح

 الکاّاب، مشیرالکاّاب، قوا  الکاّاب و معامد الکاّاب بوا. 

 خدمات کتابخانه
. کرامی از اصول یکسانی پیروی شد تقریبا ارائه می هااین اوره خدماتی که ار

ی هایااااشت اگانه و یا ارنامه جدن که یا ار وقفاامانت کااب ربق شرایط واقف
ااان کااب اصول مرسو  امانتبر پایة یا  به آن اشاره کراه بواند و هارهریه کااب

 ار. حفتظ گرایتد اورة قاجارااان تا اواسط این نود امانت 1.پذیرفتمی صورت
ممنود شد  هاو قرآن های خطی، امانت کاابهاایدن قرآناین اوره به الیل آسیب

یی که ربق رستو  هابرای قرآن 1.شدمی کاابخانه اکافامحلّ  ه خدمات ارارائ به و
ی چتاپی مشتکل بررترف هتابتا قرآنآنهتا  شد با جتایگزینیمی ار حر  تالوت

  5.گراید

 می  منابعأت ةشیو
مین منابع همان وقف و نتذر بتوا کته ار صتورت آستیب ایتدن أراه اصلی ت

 نی حضور ااشتاند کته بته نوشتان وکاتبا اورة صفویهار . شدمی مرمت هاکااب

→ ______________________________________________________  
 . 1151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 دگفانشد رغری میهای صااره از این تشکیالت کشیده می. ار آساانه به خط خاصی که باالی فرمان2
 . 111،   تاریخ آستان قدسعلی، تمن، ؤاین خط بوا. م ةنویس نویسندو رغری

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11،  گنج هزار سالهعلی، شاکری، رمضان. 1

 . 111،  شمس الشموساحاشا  کاویانیان، محمّد، . 5
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ار . نیستآنها  افشاریه شاهدی بر حضور ةار اور 1.اسانساخ کاب مشغول بواند
مین أی تهابا توجه به ابداد و رونق چا  سنگی ار ایران، یکی از راه اورة قاجار

از کاتبان نشانی ار کاابخانه  2.ویوه کاب چا  سنگی استبه هاخرید کااب ،منابع
شوا که بر موجتوای می یافان کاب مفقواهبرای یی هار این اوره تالشا. نیست
 1.افزایدمی هاکااب

 نوع منابع
اصتول،  یی ار موضود تفسیر، فقه،هاو جزوات قرآنی، کااب هاعالوه بر قرآن

نیز ار کاابخانته  هانامهتاریخ، اابیات، مرقعات، اسناا و وقف حدیث، رب، اخبار،
و مجتالت بتر تنتود منتابع  هاروزنامته اورة قاجتاراواخر  ار 1.شدمی نگهداری

  5.کاابخانه افزوا

 هافهرست

های مخالفتی ها و ستیاههار کاابخانة آساان قدس از همان اورة صفویه فهرستت
شد که هریک از آنها کاربرای ویتوه ااشتت. برختی از آنهتا فهرستت کامتل تهیه می

ایی که ار همان ستال وقتف یتا نتذر هموجوای کاابخانه بوا و برخی فهرست کااب
ها و امتوال کاابخانته شده بوا. نکاة مشارک ار همة آنها این است که موجوای کااب

های تأمین کااب، تعداا و نود کاب وقفتی و اهد. راههای مخالف نشان میرا ار سال
بنتدی ها است، نود ربقتهها و وسایلی که ضمیمه کاابنگهداری کاابمحلّ  مرمای،

های مزبتور شناسی، از جملته متوارای استت کته از فهرستتها و شیوة نسخهابکا

 ــــــــــ
 . 52311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52112مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 1

 . 52113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11111اان قدس رضوی، سند مرکز اسناا آس. 5
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 شوا.اسافااه می
ها که ار اصطالب بته ها، عالوه بر بازشماری و کنارل نسخههدف از تهیه فهرست

ها معمتوال  بتا شد، بازیابی ارالعات هم بوا؛ چرا کته فهرستتتلقی می 1«عرض»آن 
یافتت. ار دا  به صورت موضوعی ترتیتب میشناسی و هر کمشخصات کامل نسخه

ها بندی به ویوه قرآنشد و ار چیدمان و ربقهقبوض امانت همین مشخصات ذکر می
 شد. تقریبا  ازهمان شیوه فهرست اسافااه می

 . ار اورةی مخالف روند صعوای ااشاه استهاهم ار اوره هاتعداا فهرست
افشاریه این تعداا افتزای   ةار اور حالی که ار، شوامی تهیه صفویه او فهرست

ایتن . گتراامتی ی مخالفی تهیههاار سال قاجار به شکل کاابچه و یافاه، ار اورة
اورة ار . هتم صتااق استت هتاروند صعوای ار خصو  عرض و کنارل کااب

ی این هاکااب ارآنها  به صورت کاابچه، برخی از هافهرست ةعالوه بر تهی قاجار
را ار اخایتار  هااهد کته گتاهی فهرستتمی این نشان. است اوره هم چا  شده

 2.اااندمی مراجعان قرار

 ساختمان و تجهیزات

ساخامان کاابخانه ار اورة صفویه تأستیس و ار اورة افشتاریه تعمیتر شتد و ار 
هتا جتدا هتا از کااباورة قاجار عالوه بر تعمیر گستارش یافتت. ار ایتن اوره قرآن

 ــــــــــ
شناسی آن را چنین تعریتف ار اصطالب نسخه و است ی پیدا و آشکارگرایدنا. عرض ار لغت به معن1

شتوا هایی ایتده میهای خطی یااااشتروی برگ نخساین و یا پایانی بعضی از نسخه بر»کنند: می
های خانقاهی یا ساگاهی و یا آساانههای پااشاهی، اتعلق آن نسخه به یکی از کاابخانه که االلت بر

 اهنده آن است که ارها نشانمذهبی معابر ار زمان نگارش آن یااااشت اارا. مطالب این یااااشت
تاریخ نگارش یااااشت، نسخه مذکور مورا تفای  و بازاید و ثبت و ضبط و تحویل قترار گرفاته 

و  او ، مترااا ةچهتاراهم، شتمار ةر، اومعارف ،«های خطتیعرض ار نسخه»، ایرج افشار)«. است
 (. 151،  ش1131 آبان

لتف آن از مشترف و رئتیس ؤتوسط م ،آمده فردوس التواریخ. به عنوان نمونه فهرست کاابخانه که ار 2
 کاابخانه به امانت گرفاه شده است. 
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خانه ار ایوان رتال اابخانه اخاصا  یافت. یکی با عنوان قرآنبه کمحلّ  گراید و او
ار متورا تجهیتزات، اباتدا  1.خانه ختدا  بتواو ایگری کاابخانه که ار جنب کشیک

ار اورة افشاریه چند قفسته کاتاب  2.شدکاابخانه با فرش،گلیم و جاجیم مفروش می
یافتت. عتالوه بتر قفسته  به ملزومات آن اضافه گراید و این امر ار اورة قاجار ااامه

هتا ویتوه قرآنهتا بتهکااب، تعداای صندوق و صندوقچه نیز بترای نگهتداری کااب
   1.شد. معموال  این وسایل با کااب وقف شده بوااسافااه می

 و امور مالی کتابخانه هاهزینه

و  اورة صتفویهار . شتدمتی مینأموقوفتات تت محلّ ارآمد کاابخانه از ةبواج
کاابخانه از ة هزین ای که مرتبط با کاابخانه باشد موجوا نیست وامهنافشاریه وقف

نامته او وقتف اورة قاجتارار . شتدمتی مینأموقوفاتی که مصارف عا  ااشاند تت
. آن هم تعمیر کاب اخاصا  اارا هست که قسمای از مصارف آن به کاابخانه و

ی کاابخانه کته هانگاهداری کااب عبدالمجید خان برای صحافی و ةناموقف یکی
الاولیه را به مالمحمد کاابدار و پس از او به کاابداران ایگر اخاصا  او اهم حق
ختان قرایتی ار حاجی مهدی قلتی ةناماو  وقف 1ق(1212تاریخ  به). اااه است

و کاتب مندرسته ار  هتاقرآن که یکی از مصتارف آن را بته تعمیتر ق1211سال 
 5.کاابخانه و حر  اخاصا  اااه است

پرااخت حقوق کارکنتان، شتامل خریتد وستایل  ی کاابخانه عالوه برهاهزینه
تعمیترات  و ایکاب، پرااخت اسامزا به صحافان مقارعه برای صحافی و مرمت
ی مصترفی هاخرید کااب و هزینته ةهزیناورة قاجار ار . ساخامانی کاابخانه بوا

 ــــــــــ
 . 51،  مشهد جغرافیای شهر تاریخ و ،بن محمدعلیمحمّد ین الهیجانی، هلّأ. صدرالما1

 . 52311کز اسناا آساان قدس رضوی، سند مر. 2

 . 52335مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 111،  2113اانشگاه تهران، نسخة خطی. 1

 . 55  ةنامه شمار، وقفسازمان اوقاف خراسان. 5
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  1.)خرید قند و چای( به آن اضافه گراید

 سخن پایانی

توان گفت که کاابخانة آساان قدس رضوی روند رو بته رشتدی را جمود میار م
از آغاز تا پایان اورة قاجار ری کتراه استت. ار ایتن میتان عوامتل مخالفتی باعتث 
ماندگاری و توسعة آن شده که نخساین آن مناستب بتوان کاابخانته بته یتک مکتان 

د مابرکه یا مساجد وابستاه هایی که به بقامذهبی و مقدس بواه است. معموال  کاابخانه
گرفاند. ضمن اینکه عامتل وقتف نیتز بته ایتن بواند کمار ار معرض غارت قرار می

ماندگاری کمک کراه است. وقف کااب به اهاما  شاهان، امرا، علمتا و مترا  عتاای 
همچنتین عالوه بر افزای  منابع کاابخانه، ار حفظ و توستعه آن متؤثر بتواه استت. 

زمان با اوضاد ااخلی ایران ماحول شتده اهد که کاابخانه هممی مباحث یااشده نشان
است. ایتن تحتول ار زمینتة ستاخاار اااری، تنتود و اناختاب منتابع و تجهیتزات و 

تتر چه به اناهتای اورة قاجتار نزایتکساخامان آن صورت پذیرفاه، به روری که هر
ار ستاخاار ه استت. تر شدشویم، تغییرات آن جدیدتر و با شرایط امروزی همسانمی

هتا از اااری کاابخانه نیز از همان ابادا مشاغلی تعیین شد که حفظ و نگهتداری کااب
هتا و ثبتت و ضتبط آن، جمله ورایف نخساین ایشان بوا؛ کاابداران با تحویتل کااب

ها تصحیح کااب ها، کاتبان و مصححان با اسانساخ وصحافان با تعمیر و مرمت کااب
نمواند و بته رتور عمتو  های کاابخانه آساان کمک میقای کاابهمگی به حفظ و ب

های شتدند. نخستاین فهرستتهمگی از میتان افتراا خبتره و اهتل فتن اناختاب می
ای که تا به امروز باقی مانده ار کاابخانة آساان قدس رضوی تدوین شده کته کاابخانه

 ری ار ایران. نگاهر یک از آنها برگی هساند ار شناخت پیشینة تاریخ فهرست

پووه  ار حوزة تاریخ کاابخانة آساان قدس رضتوی بتا توجته بته وجتوا 
ها ار ایتران تواند راه را برای تدوین تتاریخ ایگتر کاابخانتهاسناا ارزشمند، می

 ــــــــــ
 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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های ایگری الز  است تتا پیشتینة آن را هموار سازا. ضمن اینکه هنوز پووه 
نویستتی کاابخانتته و تطبیتتق بهاتتر بشناستتاند. از آن جملتته تاریخچتتة فهرستتت

نویسی ار این خصتو  استت؛ های گذشاه با امروز و تحوالت عرضفهرست
زیرا کاابخانه آساان قدس رضوی یکی از پیشگامان این امر بواه است. مقایسته 

توانتد ار ها ار ایران و جهان اسال  نیز میتطبیقی این کاابخانه با ایگر کاابخانه
 ار گیرا. آینده مطمح نظر محققان قر
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 سنگی موزة آستان قدس رضویهای کتیبه
 

  ____________________________  1میثم جاللی   ____________________________ 

 3/1/1111تاریخ پذیرش:     21/1/1111تاریخ اریافت: 

 
 

 زمینة در ایکتابخانه و میدانی پژوهشی نتایج از مقاله برگرفته این

 ب ه توجه با آن در و است رضوی قدس آستان موزه سنگی اشیای

 زمین ة در اطالع اتی تحلیل به ،7سنگیهای کتیبه محتوای و شکل

 ه ا،س ند تزیین در رفته کاربه هایشیوه و ی  نوع سند، جنخ

 و مطهر حرم ابنیة بانیان و هاکتیبه پدیدآورندة هنرمندان شناسایی

 .است شده پردایته موضوعی لحاظبه هاسند بررسی
 

محت وای  ،ق دس آس تان م وزة سنگی هایکتیبه :اهواژه کلید

 نگاران حرم.سرایان رضوی، کتیبهها، مدیحهکتیبه

 

 مقدمه  ▼

 ــــــــــ
 .تهتران تحقیقتات و علتو  واحتد ستالمی،ا آزاا اانشتگاه شناستیباساان گتروه اکارای اانشجوی . 1

 Jalali.meysam@yahoo.com رضوی قدس آساان ةموز پووه  کارشناس

 جمله از ایگر مصالح و هاسنگ بر که گویند نقوشی یا نوشاه به معماری اصطالب ار: کایبه تعریف . 2
:.... استت آمتده چنین کایبه ةواا ذیل دهخدا نامهلغت ار. باشد هشد حک گچ و کاشی چوب، آجر،

، 11ج ،نامفهلغتاهختدا، ... )باشتد شتده زینتت نقوش یا سنگ یا آجر با که ایواری زبرین قسمت
 11121.) 

mailto:Jalali.meysam@yahoo.com
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 ایتن آنکته ویوهبته استت؛ ناپذیروصتف لتذتی اارای نفستهفی پووه  و تحقیق
 اصتلی پیکرة از جداسازی از پس کماست که پذیرفاه انجا  اشیائی روی بر پووه ،

 بتواه محتدوا خیلتی یا صورت نگرفاه آنها روی مطالعاتی کار وزه،م به اناقال و بناها
 محاتوا، و شتکل لحاظبه رضوی قدس آساان موزة ار موجوا های سنگیکایبه. است
 ستنگ، جتنس بناها، تزیین و ساخت چگونگی زمینة ار ارزشمندی ارالعات حاوی

 بانیتان و سترایانمدیحته هنرمنتدان، با آشنایی و رایج خطوم اسافااه، مورا ابزارهای
 بسیاری ساززمینه تواند می ارالعات این که است حر  ار مدفونان و مطهر حر  ابنیة
 .  باشد بعدی تحقیقات از

 بررستی، زمینتة ار نگارنتده کته استت پووهشتی ناایج اارندة اربر مقاله این
 قتدس آستاان متوزة ستنگی بخشی از اشیای مساندسازی و بندیربقه شناسایی،
 . است رسانده نجا ا به رضوی

 تحقیق روش

 پذیرفاته انجتا  هتم موازاتبته میدانی و ایکاابخانه روش او با پووه  این
 ارزیتابی: استت بتواه متوارا ایتن شتامل ررب اجرای مراحل کلی رور به. است

 ارزیتابی بترای آثتار حفارت کارشناسان از اعوت ررب؛ اجرای نحوة و موضود
 بررستی، آثار؛ حفارت کارشناسان نظر به توجه اب اشیار غبارروبی اشیار؛ وضعیت

 ثبتتت و اشتتیار یکایتتک روی بتتر میتتدانی مطالعتتة اشتتیار؛ بنتتدیربقه و شناستتایی
 برااریعکس آنها؛ قرائت و اشیار هایکایبه روی بر مطالعه شیر؛ هر یهاویوگی

 .نهایی گزارش ارائه و ای؛کاابخانه تکمیلی مطالعات انجا  اشیار؛ از

 قیقتح ةپیشین

 تتاکنون استالمی، اورة قبرهای سنگ و هاکایبه ویوهبه سنگی، اشیای مورا ار
 نوشتاة ،قبفر سفن  کااب به توانمی جمله از که گرفاه صورت چندی تحقیقات

 شفهر اسالمیهای کتیبه کااب نیز و 1111 سال ار شده مناشر تناولی، پرویز آقای
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 ضتمن. کترا اشتاره 1113 سال هنشریافاه ب یزای، اان  فارمه خانم تألیف ،یزد
 مناشر تاکنون که پذیرفاه صورت زمینه این ار هم پووهشی هایررب برخی آنکه
 قتدس آستاان و مطهر حر  مجموعة با مرتبط سنگی اشیای مورا ار اما. اندنشده

 به توانمی گذشاه تحقیقات جمله از. است بواه محدواتر خیلی تحقیقات رضوی
 از عطتارای عزیتزاهلل و متؤتمن علتی عامااالسلطنه،ا خانمحمدحسن توصیفات
 ار ابنیتته ایتتن هایکایبتته از زیتتاای تعتتداا شتترب آن، تبتتع بتته و حتتر  بناهتتای
 و ،رضفوی قدس آستان تاریخ و رضوی قدس آستان تاریخ یا راهنما ،الشمسمطلع
 ستنگاب معرفتی» عنتوان بتا کفیلتی حشمت خانم هایمقاله به اخیر هایسال ار

 ،«صتراف تتاجر میترزا ستید نامتهوقتف ستنگی کایبتة معرفی» و «یخوارزمشاه
 متورا ار ختانیکی لباف آقای تحقیقات نیز و جاویدان میراث مجله ار مناشرشده

 .است نشده مناشر هنوز که کرا اشاره رضا اما  یاابوا سنگ

  سنگی های کتیبه ظاهری مشخصات

 هتایرنگ ار مرمترستنگ  از ار آثار مورا بررستی، معمتوال  :هاسن  جنس
 سنگی ار ابعاا مخالفهای کایبه ساخت برای خارا همان یا سیاه سنگ و مخالف
 تأمین معاان از یکی اشاره شده، ماون از برخی ار گونه کهآن. است شده اسافااه
 ار خلتج کتوه رضا اما  مطهر حر  ار عمرانی کارهای انجا  برای سیاه سنگ

 .1تاس بواه امروزی مشهد شرقی جنوب
 از هاستنگ تتزیین ار :هاسفن  تفزیی  در رفته کاربه هاینوع خط و شیوه

ها برای نوشتان کایبته همچنین .است شده اسافااه زنیقلم و کاریکنده هایشیوه
بر روی سنگ از خطوم ثلث و نساعلیق بهره براه شده است، به این ترتیتب کته 

ها، نامهخط ثلث و اشعار، وقف معموال  جمالت عربی نظیر آیات قرآنی و ااعیه به

 ــــــــــ
 ،رضفوی قدس آستان تاریخ عزیزاهلل، عطارای، ؛211 و113   ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، مؤتمن، . 1

 .211   ،1ج
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 ها و... به خط نساعلیق نوشاه شده است.حالشرب

 هانصب سنگمحلّ  دورة تاریخی و

 ایتن گرفاته، صتورت میتدانی مطالعتات و هابررسی اساس بر :تاریخی دورة
 امتا. گیرنتدمی اربر را پهلوی اواخر تا قاجار اوایل زمانی حدفاصل سنگیاشیای 
 هتایاوره بته ماعلق احاماال  که اارا وجوا محدوا تعداا به نیز هاییسنگ نمونه

 کمی از چون تنها قسمت که اارا وجوا هم شیر تعداای. است زندیه و افشاریه
 متورا ستنگی اشیای گذاریتاریخ. نیساند اقیق گذاریتاریخ قابل مانده باقی آنها

 اشتیار روی کته ارقتامی رریتق از نخست: است پذیرامکان رریق چند از مطالعه
الشعرای آستاان قاسم رسا، ملک از اشعار اکار مورا مانند او است؛ شده حجاری
 ق1111 و 1115 ارقتا  که ار اناهای اشعار، رضوان، محمدحسن کاابت قدس، با

 آختر مصترد ار معموال  ابجد، حروف صورتبه که ارقامی او ، .ارج شده است
 ماننتد گیرا؛می اربر را قاجار اورة هایهکایب و اشعار بیشار و است مساور اشعار

 ختر  کایبة ،1ق1213 تاریخ به منوره روضة بر اور فراهانی ابیرالملک کایبة شعر
 ازارة بر باالی قاآنی شعر ،2ق1231 تاریخ به خانیحاتم گنبد ااخل ازارة بر باالی
 اارالحفتاظ ار وی از ایگتری شعر و 1ق1151 تاریخ به مبارک سر پشت مسجد

 . 1ق1211 تاریخ هب
 و تراشتیسنگ هایشتیوه شتده، گرفاته کار به سنگ نود به توجه ایگر شیوة
 . است مشخص زمانی اورة با هایینمونه با کایبه فاقد سنگی اشیای مقایسة
 اشتیای این از تعداای که مطهر حر  اماکن میان از :هاسن  لی اوّ نصب محل

 ــــــــــ
 .155 -151   ،2 و 1 ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1

 .111   ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، تمن،ؤم . 2

 .111 -111   همان، . 1

 .111   همان، . 1
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 آساان موزة به نهایت ار و اندبواه آنجا به علقما ها،ازاره و هاکایبه ویوهبه سنگی،
 گنبتد اارالستال ، اارالحفتاظ، هتایرواق به توانمی اند،شده مناقل رضوی قدس
 مبتارک، ستر پشتت مستجد مبتارک، باالسر مسجد نیز و اارالسعااه، خانی،حاتم
  .کرا اشاره نو و کهنه صحنهای حجره و منوره روضة

 آثار پدیدآورندة هنرمندان

 مجموعتة ار مخالتفهتای اوره ار کارانی کهاربارة منبت :کارانمنبت( الف
 و نیستت است ار چندانی ارالعات اند،بواه کار به مشغول رضوی قدس آساان

 استت فرای جملة ایشان، از. است شده اشاره آنان شهرت و نا  به کمار ماون ار
 روی بتر آستاانه کاربتمن عنوانبه وی نا  که موسوی محمدتقی بن حسین نا  به

های میان اشعار ابیرالملتک فراهتانی همچنین ار ترنج .آمده است هاکایبه از یکی
 روی بتر و آستاانه فراشتان عنتوان بته مالقاسم و سیدحبیب نا  ار روضة منوره

 کارمنبت عنوان به غالمحسین و خانحسن اسامی همراه نا  آنان به ایگر ایکایبه
 . آمده است
 کتار بته رضتا امتا  مطهر حر  ار که هنرمندانی جمله از: نهارانهکتیب( ب
 :نموا اشاره ذیل افراا به توانمی اند،پرااخاه نگاریکایبه

 ار کته ایکایبته روی بتر اوبیاتی یک قالب ار وی نا : کیمیاقلم حسی غال 
 1گونه آمده است:نصب بواه این نو صحن هایحجره از یکی ایوان ار گذشاه

 نگتار زلتف از ترخوب بوا که کایبه این
 

 کاربته صتنع چنتین بتراه شه خاا  کیمیا
 خواننتد ممتات  بعد هنتر اربتاب که تتا 

 
 نثتار نماینتد و اختتال به حمتتد سورة

 بوا. وی مفاخر افاری مؤید منصب به قدس و آساان نویساناز کایبه کیمیاقلم 
 مبارکه هایرواق ار آثارش هک است پهلوی اورة نساعلیق نویسانخوش ار شمار

 ــــــــــ
 .255 -251   ،1ج ،رضوی قدس آستان تاریخ عزیزاهلل، عطارای، . 1
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 ل )سندخاامی کیمیاقلم ار کشیک اوّ به قدس آساان ار اسناا. 1خورامی چشم به
الاولیه، ( و واگذاری ورایف میرزامسیح بنان1111 آذر 11 مورخ 1/11211 شمارة

 شتوال 11 متورخ 1/111111 شتمارة )سند که به تهران سفر نمواه است، به وی
 .اشاره شده است (1111

بنتا  نیست؛ امتا وفات وی روشن و تولد تاریخ: زنجانی نویسخوش میرزاآقا
 .بتواه استت حیتات قیتد ش ار1113 تتا 1211های بین سال بر مدارک موجوا،

 اصتتغرعلی میتترزا استتاگاه ار وی. بتتوا تهتتران ستتاکن و زنجتتان اهتتل میرزاآقتتا
 مشتغول خاندان راااف ایگر و الملکامین براارش، و فرزند تعلیم به السلطان،امین
 آستاانة و قتم ار معصتومین حضترت آستاانه ار کته عماراتی ار اتابک و بوا

 را مشتق و کاابت میرزاآقا. کرا اسافااه او از هاکایبه کاابت برای ساخت، رضوی
 او، شتاگراان از. ااشتت بیشتاری مهتارت نگاریکایبه ار ولی نوشت،می خوش

 . برا نا  توانمی را باشینویسخوش میرزاحسین فرزندش،
 ستنگ عبارت استت از: کایبتة رضوی وی ار آساان قدس هایکایبه جمله از
 بته رتال، ار روی کایبة ق؛1211 تاریخ به قاآنی اشعار شامل اارالحفاظ، ار مرمر
 الشتعرایملتک صتبوری، اشتعار بیتت 11 شامل اارالسیااه، کایبة ق؛1211 تاریخ
 اشتعار بیتت 13شتامل  باالستر، ستجدم کایبتة ق؛1111 تتاریخ بته قدس آساان

 اشتعار بیت 11 خانه، شاملکشیک راهرو گنبد کایبة ق،1235 تاریخ به سرخوش،
 .2ق1111 تاریخ به صبوری،

 قلتتیمیرزاحستتین همتتان احامتتاال وی : باشففینویسخوش میرزاحسففی 
 ار . ماأستفانه1استت شتده براه نا  وی از الشمسمطلع ار که است نویسخوش
 میرزاحستین. نشتد یافت مشخصات این با فرای رضوی قدس آساان اسناا میان

 ــــــــــ
 .211   ،1ج همان، . 1

 .1-2  ،2 و 1 ج ،نویسانخوش آثار و احوال مهدی، بیانی، . 2

 .151   ،2 و 1 ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1
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 رضتاغتال  میترزا و پتدر نتزا کته است خمسه میرزاآقا فرزند باشینویسخوش
 ختط تعلتیم مأمور شاه،ناصرالدین اساور به وی. است گرفاه خط تعلیم اصفهانی
م خط میرزا حسین روزهای جمعه ار منزل خوا تعلی. بوا شاه مظفرالدین ولیعهد

 و ینویستخوش ستالشصت از وی بعتدنیّت بتوا. ااا و مرای مادیّن و پاکمی
 عبتدالعظیم حتر  حضترت ار ارگذشتت و ق1121 سال به نواسالگی ار تعلیم

 آن بته الشفمسمطلع ار آنچته ربتق منوره روضة اور های. کایبه1گراید مدفون
 . اوست کاابت شده اشاره

 بته مشتهور ،(ش1111مشتهد - ش1211 مشهد) بیوکی رضوان/ محمدحس 
وی . بوا رضوی مابرکة اماکن مجموعة ار نویسانکایبه پرکارترین از یکی رضوان

ترش، احمد، که معمار آساان سالگی پدرش را از است ااا و براار بزرگار هفت
 آساان خدمتبه وروا از پی  که رضوانقدس بوا، کفالت او را به عهده گرفت. 

 استاخدا  بته مدتی از پس بوا، کراه اایر را نگارساانی یگر،ا هنرمند او با قدس
 عملتی روربته را کارهتا از بستیاری بتراارش کنتار ار وی. ارآمتد قدس آساان

 رضوان،. بوا کار مشغول قدس آساان ار سال 13 مدتبه عمر پایان تا و آموخت
 مخطو بوا، کارش اصلی رشاة که اسلیمی نقوش و سنای کاشی رراحی بر افزون

 کارهتای همتة ستندی، برابتر. نوشتتمی خوب را ثلث ویوهبه و کوفی نساعلیق،
-1151 هایستال ار قدسآستاان کتاریمقترنس و رراحی خطاری، کاری،معرق
 گنبتد سقف ار او هایکاریکاشی و هاکایبه ترینمهم. شد واگذار او به ش1151

 مسجد و خمینی اما  نصح و قدیم کاابخانة ساخامان غربی سرار خان،ورایاهلل
 امتا  رواق ار آزاای، صتحن ار او هایکایبته از ایگتر برخی. است بواه باالسر

 ستقف و ستاعت ایوان سرار اارالذکر، خانه،نقاره اارالفیض، اارالسیااه، خمینی،
 ار او نویستیکایبه و رراحتی آثتار از. استت بواه شکر و شیر به معروف ضریح

 ــــــــــ
 .511 -511   ،خط اطلس اهلل، حبیب فضائلی، . 1
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 اشتاره کتربال و اصتفهان شتیراز، ار موارای به توانمی نیز قدس آساان از خارج
 قتدس آستاان متوزة انبار ار حاضر حال ار وی نا  به که هاییکایبه از یکی. کرا

 کته استت قتدس آستاان الشعرایملک رسا، قاسم شعری از شامل است، موجوا
. استت شتده حکتاکی سنگ روی بر ق1111 و 1115 تاریخ به و نساعلیق خطبه

 ار و ارگذشتت ستالگی 35 ار ایابتت عارضتة اثتر بر 1111 آذر 11 ار رضوان
 .1شد سپراه خاک به آزاای صحن
 از و انتدسترواه شتعر رضاار مدب اما   که شاعرانی جمله از :شاعران( ج

 توانمی شده، اسافااه مطهر حر  بناهای تزیینات و سنگی هایاشعارشان ار کایبه
 :کرا اشاره این افراا به

 ش/115) بخفاری عصمت مسعود خواجه ب  اهللعصمت دی فخرال خواجه
 استت. تیمتوری عهد اوایل شاعران و اانشمندان از عصمت به ماخلص ق(،111

رسد و اجداا او ار بختارا شتهرت و حرمتت رالب مینسب وی به جعفر بن ابی
 منقبتت ار وی اشتعار از یکی راهرا  .2ااشاند و مورا توجه ملوک آن ایار بواند

 اما  حر  مقدسة اماکن ازارة تزیین برای کایبه عنوان به بواه قرار ضار حضرت
 کامتل صتورتبه گاههیچ اشعار و مانده تما نیمه کار این که شوا اسافااه رضا
نوشتاة  بته وی شتعر از قستمای هرچنتد استت؛ نشتده کاریکنده سنگ روی بر

 کته 1بتواه بنصت اارالحفتاظ رواق ار سنگ روی بر و نساعلیق خط به عطارای
 و ابیتات این مضمون است، موجوا قدسآساان موزة انبار قطعه او ار آن بقایای
 :است چنین است، باقی موزه ار آن از آنچه

 :21 بیت

 ــــــــــ
 . چا  زیرر 1 ج ،رضوی قدس آستان المعارف ةائرد . 1
 .111   ،1ج ،اثرآفرینان محمدرضا، نصیری، . 2

 .111   ،1ج ،رضوی قدس تانآس تاریخ عزیزاهلل، عطارای، . 1
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 زرننتد  1رقتتر   هترکس ةنام به مغفرت وز
 حیدرستتت اوال ا ةبنتتد کتته کستتی رمقبتتل 

 :15 بیت 
  تست زبان افصح انا گلشن رروری

 
 توستت بیان لونیس مشکالت حالل

 :51 بیت 
 اه ااا تتتو را گنتته و جتتر  ارمانتتدگان

 اه  یتاا بته را کتسهمه خوا ذکر راسرار 
 :قصیده مطلع و مقطع 

 استت معطر بویت ز اهر که ایروضه ای
 

 عنبرستت و مشک از گلت و کوثر ز آبت
 اه ببتتاا نبتتوا تتتو ارا کتته التتی هتتر ار 

 
 رهبرستت تحقیتق عتالم بته کتو کانست

 از موجوا هایقسمت اما شده، حکاکی سنگ روی 21 بیت شوا کهیااآور می 
 .است شده نویسیخوش صرفا  سنگ روی بر 51 و 15 بیت

 بته متاخلص( ق1231/1232 -1222/1221) شفیرازی قفاآنی اهللمیرزاحبیب
 شتعرای از گلشن محمدعلی فرزند مجاهدالشعرار، و العجمحسان به ملقب قاآنی،
ار جوانی به خراسان سفر کرا و ار مشتهد بته تحصتیل . است اجارق عهد نامدار

علو  اابی و عربی و حکمت الهی و هیئتت و نجتو  و زبتان فرانسته پرااختت. 
سپس به تهران آمد و با آشکار شدن هنر وی ار شاعری و سخنوری به اربار راه 

 و قصتیده ار وی. گرفتت لقب مجاهدالشعرار قاجار شاهفاحعلی سوی ازیافت و 
 و اارالحفتاظ ایتوار ازارة کایبة روی ایقصیده وی . از2ااشت مهارت بندترکیب
 و مطلتع. استت شتده حکاکی مبارک سر پشت مسجد ازارة روی ایگر ایقصیده

 ــــــــــ
 های ااخل قالب به معنی کسری کایبه است.قسمت . 1

   ،ایفران فرهنهفی آوراننفا  زندگینامفه هاای، قضایی، ؛113   ،1 ج ،اثرآفرینان محمدرضا، نصیری، . 2
111- 113. 
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 :است چنین قصیده این مقطع
 هستتت کتته شهنشتتاهی شتته ناصتترالدین زمتتان ار
 رمتتتاا مشتتتای او احستتتان مطتتتبخ ار فلتتتک نتتته 

 گفتتت چیستتت الکتت  ادمصتتر آن احستتنت گفتتام  
 متترااستتلطان وزیتتن ارگتته ازیتتن جتتوی مریتتدی گتتر 

 کته آیتدبه است متی 1211 عدا ابجد حروف حساب به شعر آخر مصرد از 
 و مرمت را اارالحفاظ السلطنه حسا  مراامیرزاسلطان که است از آن سالی مقصوا

 .1کرا کاری آیینه
 متوزه ار ستنگی کایبته صورتیازاهم به و هشام بیت از قسمای شعر این از
 است: به این شرب موجوا رضوی قدس آساان
 او لتت  ضتربااار ستیم عیتار با یک اه رنیست

 اناقتتت اا بچشتتم بینتتد دیقتتنا گتتر را ربتتدر 
 عتدا  ار لتیکن شتکل ار ضتاا ررا مانتد صاا 

 ضتاا  حرف بطون ار ران پنه صاا چندین هست 
 2است: چنین او  و مقطع قصیدة مطلع 

 رونق تو فرش براه عرش از منزلت به زهی
 

 مطبتق کاخ هفت محسوا تو یمن ز زمین
 رترازت سال برای از سروا وروا از پس 

 
 معلتق رواق نته مستجوا تتو یمن ز زهی

 ستنگی کایبة صورتبه وپنجمچهل هشام و او ، ابیات از قسمای شعر این از 
 است: به این شرب موجوا رضوی قدس آساان موزه ار

 مخمتر استت رحمتت آب با تو خاک که تویی
 
 ــــــــــ
 تفاریخ یفا راهنمفا علتی، تمن،ؤم ؛112 -111   ،2 و 1ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1

 .111   ،قدس آستان

 .131 -131   ،شیرازی قاآنی حکیم دیوان اهلل،حبیب میرزا شیرازی، قاآنی . 2
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 ملفّتق  سرمدستت فتر بتا تتو فتیض که رتویی
 معظتم  و بتس رمنیعتی ز محکم و رفیعی بس ز 

 تتو راوفتق  ثنتای ار است خموش که براسای 
 متتزین  متتداا گلغونتته رو و اواه و نیتتل بتته 

 منمقتق  الجتورا فرو شنگتترر  و نقتره و بزر 
 بیتت که سنگی نگاریکایبه و تزیینات نود و سنگ جنس که است ذکر شایان 

 ایگتر بیتان بته و مافاوت کامال  او بیت ایگر سنگ با یافاه نگارش آن روی او 
 هتایاوره ار شعر یک از مطهر حر  ار یعنی است؛ ماأخرتر هایزمان به مربوم
استت کته  شتدهمی اسافااه ایوارها پوش  برای تزیین صورتبه مافاوتی زمانی

مکترری بتواه کته ار ایتن مکتان انجتا  های و مرمتها بازسازی الیل آن شاید
 پذیرفاه است.می

 بته مبتارک ستر پشت مسجد تزیین تاریخ و تزیین و تعمیر از حاکی شعر این
 .1است ق1151 سال ار نا  باقر اسااای و نا  علیشعبان همت

 ماتولی ،(ق1297 تهفران - ق1221) فراهانی دبیرالملك محمدحسی  میرزا
 مستاوفیان و وزرا رجتال، از و( ق1213 ذیقعتده -ق1215 ذیحجه) قدس انآسا

 ترقی تدریجبه و پرااخت خدمت به شاهناصرالدین اساگاه ار بوا. او قاجار اورة
 بته ستفر ار شتاهناصترالدین رکاب ملازمان از 1211سال ار که ابیرالملک. یافت

 ستینکی حمتدخانم میترزا جتای بته ق 1215 ستال ذیحجه ماه ار بوا، خراسان
 راقته یک اریافت به و منصوب رضوی قدس آساان تولیت سمت به مجدالملک

 ایتن ستمت ار ق 1213 ذیقعتده ماه تا و  شد مفاخر مرصع عصای و سبز عمامه

 ــــــــــ
 ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، تمن،ؤم ؛112   ،2 و 1ج ،الشمس مطلع محمدحسن، اعامااالسلطنه، . 1

 111- 111. 
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 .1ارگذشتتت تهتتران ار ستتالگی 32 ار ق1213 ستتال اوایتتل ار وی. بتتوا بتتاقی
 بته ستنگ، روی ،مقدسه روضة اور رضا اما  مدب ار وی اشعار از ایقصیده
 :است شرب بدین قصیده مطلع و مقطع این .است شده حکاکی قینساعل خط

 فتتر همتتایون روضتته ایتتن از اهللتبتتارک
 

 نظتر اهتل نتزا جهان است او از برتر که
 تتتاریخ  بتترای از ابیتتر کلتتک نوشتتت 

 
 حجتر کعبه حریم ار گویی شد نصب که
 ستال مقصتوا کته آیدبه است می 1213 عدا ابجد حساب به آخر مصراد از 

 .2است کایبه نصب
 بته مشهد ار ،(ق1122 -1219/1271) خراسانی صبوری محمدکاظم میرزا

 ختانفاحعلی براارزااه کاشانی، صبوری احمد میرزا فرزندزااگان از وی. آمد انیا
 خراستان رجتال و حکتا  و قاجار شاهناصرالدین مدب ار قصایدی وی. بوا صبا
 فرسااا تهران به خلعت با و سروا ایقصیده شاهرالدینناص مدب ار صبوری. اارا

 و فرمتان با قدس آساان الشعراییملک لقب شاهناصرالدین و کرا لقب تقاضای و
 .1کرا عطا وی به حقوق

خر  از شاعران مقتیم هنتد  به ماخلص ،(ق1115 ا) شیرازی خر  ابوالحس 
 حضترت متدب ار اهقصتیده عابتات، زیارت از پس عراق، ار سفر به خر . بوا

 بته صتدر هللاآیتت رترف و بته همتین مناستبت از ستروا جعفتر بتن موسى
بیت های اابی و مناقب اهلوی صاحب تألیفاتی ار زمینه شد. ملقب صدرالشعرار

1است
 ار ستنگ روی بتر شتدهحجتاری ةکایب صورت به شعر چند شاعر این از .
که بر کایبتة مرمتت  ایدهقصی جمله از. است بواه نصب مطهر حر  مابرکة اماکن

 ــــــــــ
 -111   ،5 ج ،هجفری چهفارده و سفیزده و دوازدهم قرن در ایران رجال حال شرح مهتدی، بامداا، . 1

111. 

 .31   ،قدس آستان تاریخ یا راهنما علی، تمن،ؤم . 2

 ،کرمفان و خراسفان سففرنامه حستین،غتال  الملک، افضل ؛23  ،1 ج ،اثرآفرینان محمدرضا، نصیری، . 1
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 قاجتار شتاهناصرالدین ار زمتان افشار بك علی محمدبه است  خانیحاتم گنبد
مطلتع و  .1است بواه باقی ش1113 سال تا که ارج بواه( ق1211 یا 1231 سال)

 مقطع این قصیده به این شرب است:
 کتراارآسمان همایون اساس زهی

 
 خلتدآثار فتزایسعاات بنای خهی

 تتاریخ  برای خر  مهخا نوشت 
 

 آثتار ایتن عالمبته بماند همان ازو
 . 2به  است می آید 1231 عدا ابجد حساب به آخر مصراد از 

 آستاان موزه ار شرب این به ،25 بیت از کمی قسمت و لاوّ بیت ،شعر این از
 :است موجوا رضوی قدس

 ختوبی ار نتزاا گیاتی متارار به ارهر 
 ر افشتا بتک محمتدعلی جتاه و بمجد 

. شتد ماولتد مشهد ار رسا به ماخلص (ش1111 تا 1211/1291) رسا قاسم 
 پزشتکی او. ااا ااامته تهتران اانشگاه ار رب اکارای اخذ تا را خوا تحصیالت

 کته ایقصتیده سبب به وی. 1ااشت رسا ربعی و بوا اساعداا با شاعری و حاذق
 تشتریفات الرتتا ار و ستروا حستین اما  میالا مناسبت به ش،1125 سال ار

. شتد سترافراز افاخاری خدمت حکم اریافت به کرا، قرائت رضوی قدس آساان
 رستتتما  ش،1111 ار و افاختتتاری و مخصتتتو  شتتتاعر ش،1111 ستتتال ار

 قصتاید، بتر مشتامل وی، منظتو  آثتار. گراید رضوی قدس آساان الشعرایملک
 متدب و اندرز و پند ار قصایدش و قطعات و است رباعیات و مثنویات غزلیات،

 25 ار رستا. استت رهتارت و عصمت خاندان ویوهبه و حقیقت اهل منقبت و
 پس. شد سپراه خاک به عایق صحن ار و ارگذشت سالگی 15 ار ش1151 آبان

 ــــــــــ
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 اناختاب رضتوی قتدس آستاان الشعراییملک برای کسی ایگر وی ارگذشت از
 ارتراف ازاره تتزیین ار ش1115/ق1111 ستال ار وی اشتعار از . یکتی1نگراید
 متوزه انبتار ار حاضتر حال ار آن پایانی بیت او که ،2شده اسافااه باالسر مسجد
 :است موجوا شرب این به قدس آساان
 هجتترت از پتتنج و هشتتااا و سیصتتد و هتتزار

 جاستتتایتتن بنتتا ایتتن تتتاریخ کایبتته نتتوین 
 روز و شتب بنتدگی و اخال  پی از که شهی 

 استتجایتن( رستا) او ارگتاه بته جبهته نهااه 
 :این قصیده چنین است مطلع 

 اینجاستتتت کبریتتتا آیتتتات مظهتتتر کتتته بیتتتا
 اینجاستتت رضتتا ،ایتتن ستتلطان تربتتت کتته بیتتا 

 
 به لحاظ محتوایی سنگیهای بندی موضوعی کتیبهتقسیم

 :شوندمی تقسیم اساه چند بهو محاوا  موضود لحاظبه هااین کایبه
 بررسی مورا سنگ قطعه 151 میان از: قرآنی مضمون با سنهی هایکتیبه -1
 اانَّل مبارکه جمله حاوی هاسنگ این از یکی. اندقرآنی مضمون اارای قطعه سه
ً تإ فَ   َ لَ  انَ حإ تَ فَ  ً بِ مُ  حلا  و تطهیتر آیتة بته مشتهور احتزاب ستوره 11 آیة ایگری ،ينلا

 روی بر ثلث خط به کایبه سه هر است. نور سورة 11 و 15 آیه از قسمای ایگری
 .اندگرایده اکیحک مرمر سنگ
قطعه  11 شامل مانده برجای قطعات تعداا :ادعیه حاوی سنهیهای کتیبه -2

مضتمون کایبته حتاوی  مرمر حک شده استت. سنگ روی ثلث خط به است که

 ــــــــــ
 . چا  زیرر 1ج ،رضوی قدس آستان المعارف ةائرد . 1

 .31   ،قدس آستان ریختا یا راهنما علی، تمن،ؤم . 2
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 و شتده کاریکنده گیاهی نقوش با کایبه ارراف و اعای جوشن کبیر است. زمینه
 رنگ با کلمات روی. است دهش حکاکی سنگ میان ار هاییترنج ااخل کایبه مان
 تعتداا متؤتمن، نوشاة به. است آمیزیرنگ بدون نقوش اما شده آمیزیرنگ سیاه

 ابیاتی صورتبه خانیحاتم گنبد و اارالسال  ممر او ار کایبه این از قطعه اوازاه
  1است: بواه نصب ازاره باالی

 

ى ال ذِکْتترٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا  یُنْستتَ
 

 یُطْفَتتى ال نُتتورٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا
 تُعَتتدُّ ال نِعَتتمٌ لَتتهُ مَتتنْ یَتتا 

 
 یَتزُولُ ال مُلْتکٌ لَتهُ مَتنْ یَا
ى ال ثَنَتارٌ لَتهُ مَتنْ یَا   یُحْصتَ

 
 یُکَیَّتفُ ال جَتاللٌ لَهُ مَنْ یَا
یْر  اَوَّلَ یتتا   وَآخِتترَهُ کُتتلِ ّشتتَ

 
یْر  کُتلِّ اِلهَ یا  مَلیکَتهُ وَ شتَ
یْر  رَبَّ کُتلِّ یا   وَصتانِعَهُ شتَ

 
یْر  بارِئَ یا  وَخالِقَتهُ کُلِّ شتَ
 باسِطَهُ وَ شَیْر  کُلِّ قابِضَ یا 

 
 َّمُعیدَهُ و شَیْر  کُلِّ مُبْدِئَ یا
 

 یتا اهلل،ةحی  یتا ماننتد حسنی اسمار از شعر هایکایبه بین ار معموال : ذکر -1
 است. شده اسافااه تبرک عنوانبه.... و ساار یا اهلل،علیم
 اشعار: اویح سنگیهای کایبه -1

 امفا  مدح در فراهانی دبیرالملك معروف ةالف( کتیبه سنهی حاوی قصید
 رضا اما  مطهر حر  ار مکرر که اشعاری از یکی ایشان: مطهر مرقد و رضا
 ابیرالملتک معتروف شتعر گرفاته، قترار استافااه مورا سنگ روی حکاکی برای

 مخالتف اندازه چهار ار که است ق1213 به ماعلق ،رضا اما  مدب ار فراهانی
 ازاره بتاالی منوره، روضة ار کایبه این. است شده کاریکنده مرمر سنگ روی بر
 باقی کایبه این از قطعه 15 مجمود ار. است بواه نصب حر  اور کاریآینه زیر و

 ــــــــــ
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 .است چنین آن مطلع که مانده

 فتر همتایون روضته ایتن از اهلل تبارک
 

 نظر اهل نزا جهان است او از برتر که
 مدح در فراهانی دبیرالملك معروف قصیدة حاوی سنهی ناتما  کتیبه ب( 

استت  قطعه بیست مانده برجای قطعات تعداا ایشان. مطهر مرقد و رضا اما 
ایتن  ستاخت راهرا  کار. مرمر حک شده است سنگ بر روی نساعلیق خط که به

 به کایبه مان ارراف گیاهی نقوش حکاکی کهحالی نرسیده؛ زیرا ار اتما  کایبه به
 ستنگ روی گتاههیچ و مانتده بتاقی جوهری حالت به مان خوا رسیده، اما اتما 
 هاستنگ روی بتر کتار نحوة شدن روشن این مجموعه به. است نشده کاریکنده
 اارا امکتان غفلتت هتر بتا است؛ زیترا پذیرآسیب حالعین ار اما کند،می کمک
  .شوا پاک سنگ روی جوهری مان از بخشی
 ماننتتد مخالتتف، هایستتده شتتعرای از کایبتته قالتتب ار نیتتز اشتتعاری ج(

 قتاآنی اهللمیرزاحبیتب ،(قطعته چهتار) تیموری اورة شاعر بخاری اهللعصمت
 محمتدکارم میرزا و( قطعه او) شیرازی خر  ابوالحسن ،(قطعه پنج) شیرازی
 رایالشعملک رسا قاسم و قاجار، اورة شعرای( قطعه؟ سه) خراسانی صبوری
 و تغییتر و رضتا امتا  متدب ار( قطعته سته) پهلوی اورة ار قدس آساان

 مانده برجای مرمر سنگ یا سیاه سنگ روی بر مطهر حر  تعمیرات و تحوالت
 و اارالستتعااه ستتر،پشت مستتجد باالستتر، مستتجد ار گذشتتاه ار کتته استتت،

 .اندبواه نصب اارالحفاظ
 از گونتاگون، االیلبته د کتهاشعاری هستان حاوی هاکایبه از ایگر شماری د(
 مانده، باقی کایبه از کوچکی بخ  تنها آنکه الیل به یا شاعر ماندن ناشناس جمله
است؛ مانند  نشده میسر کایبه نصبمحلّ  یا کایبه صاحب شاعر، شناسایی تاکنون

 ها:این نمونه
 :1 نمونه
 به بشتر کند خدمای مگر اینکه به عز 

 
 بشر و جن پیشوای این کشور به شاه
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 :2 نمونه
 او پووه حکمت ال چون عقل نور ز
 

 بتوا فنتا و زوالمحتلّ  جهتان ااند
 :1 نمونه 

 اثیتتر چتترخ مرقتتد همچتتون فرخنتتده مرقتتدی
 قمتر و شتمس مطلتع همچتون تابنده مضجعی 

 مدرس  ومحلّ  سابقا  که مقا  بدین و»...  مضمون با ایکایبه :حال شرح -5 
 کته اارا وجتوا موزه سنگی اشیای میان ار «...ار الوصیه حسب و شد آوراه بوا
 کته استت روشتن ایتن کایبته مضتمون استت. از کامل کایبه یک از قسمای تنها

 .است بواه مدنظر مشهور فرای حال شرب توصیف

 سنگیهای کتیبه محتوایی تحلیل

 ار سنگی مورا مطالعه قرار گرفاته، شتعر استت کتههای اغلب کایبه مضمونِ
 یتا اجاماعی و سیاسی هایشخصیت برخی سفارش به تاریخی فمخال هایاوره

 ار معمتوال  ،رضا اما  مطهر حر  اماکن ار و شده سرواه شاعران اراات به بنا
 معموال  مطالعه، مورا سنگی هایکایبه اشعار قالب .شده است نصب هاازاره باالی

را و ار کنار اخاصا  اا رضا اما  مدب به غالبا  اشعار و موضوداست  قصیده
 مطهتر حتر  مابرکته امتاکن ار کته تزیینتاتی و تعمیرات تاریخ و بانیان آن به نا 
 اشتاره ابیتات الیالبته ار محلی حکمرانان و شاهان برخی نا  و پذیرفاه صورت

 شتده اشتاره اشتعار میتان ار وی نتا  بته تناوببه که شاهانی میان از. است شده
 روضة ار فراهانی ابیرالملک شعر به توانمی هجمل از .است قاجار شاهناصرالدین

 :کرا اشاره 1منوره

 شتتاهناصتترالدین جتتاهجتتم اولتتت عهتتدبه
 
 ــــــــــ
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 رفتتر و نصرتستتت اصتتل او کنیتتت و نتتا  کتته
 حکمتران افشتار بتک محمتدعلی بته تتوانمی قاجار اورة سیاسیون ایگر از 

 ابوالحستن زا شعری ار وی نا  به که نموا اشاره شاهناصرالدین اورة ار خراسان
( ختانیحاتم گنبتد زیتر محورته) اارالسعااه ازارة باالی کایبة صورت به که خر 

 اشتاره استت موجتوا قتدس آساان موزة ار کایبه این از بیای چند و 1بواه نصب
 کرا:

 خوبی ار نزاا گیای مارار به ارهر 
 

 افشار  بک محمدعلی جاه و بمجد
 ار وی نتا  بته که اشخاصی ایگر از 

 میترزا ستلطان شتده اشتاره هاکایبته این
 حکمرانتان از ایگتر یکی السلطنهحسا 

 قتاآنی که است ناصری اورة ار خراسان
 تعمیتر سبب به وی از قاجار اورة شاعر

 ار ق1211 ار اارالحفتتاظ کاریآینتته و
 . است براه نا  خوا شعر

از ایگر افراای که به نا  وی ار ایتن 
خان وسیاشاره شده حاج میرزا مها کایبه

باشتی فرهانی مشهور به تبریتزی ماتولی
شتاه بته ایتن مقتا  ق توستط فاحعلتی 1211آساان قدس است. ایشان ار ستال 

ای به زائران و مجاوران منصوب شد و ار رول خدمت خوا بانی خدمات ارزنده
توان به تأسیس و ایجتاا اارالشتفار گراید که از جمله می حر  مطهر اما  رضا

سرا و مطتبخ فتیض آثتار بترای مریضان بومی و غریب، ایجاا مهمانمبارکه برای 

 ــــــــــ
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کت  آب ار و غیره، احیای سقاخانه رالی صحن کهنته و تعیتین راویتهارعا  زوّ
بضاعت و یایم خانه برای ارفال بیسیس مکابأگوارا از قنات سناباا برای آن و ت

ق برابر بتا 1212االول . ایشان ار شب هجدهم ماه ربیع1سااات علوی اشاره نموا
سالگی مرحو  شده و ار رواق پشت سر مبارک افن گراید. امتا  12ش ار 1221

نایب الاولیة وقت  ،عزیزی سفانه بر اثر تغییراتی که ار اورة تیمسار سپهبد امیرأما
تتدفین ایشتان تخریتب محتلّ  ار رواق پشت سر مبارک اااه شتد، ،آساان قدس

ایشان ار حال حاضر ار انبار موزة آساان قدس سر قبر های . آنچه از کایبه2گراید
 موجوا است شامل قطعة سنگی با این مضمون است:

  رتبه حاجی میرزا موسی انکه جتایرخان واال 
  بتر اوج ستدره و رتوبی کنتدرمر  جان  را  

 
 یریگنتیجه

از ستنگ مرمتر ار  سنگی حر  مطهر امتا  رضتاهای برای ساخت کایبه .1
 سنگ خارا اسافااه شده است.مخالف و های رنگ
 زنی اسافااه شده است.کاری و قلمکندههای از شیوهها برای تزیین سنگ .2
به این  ؛از خطوم ثلث و نساعلیق بهره براه شده استها برای نوشان کایبه .1

جمالت عربی نظیر آیات قرآنی و ااعیه به خط ثلث و اشتعار،  ترتیب که معموال 
 اند.خط نساعلیق نوشاه شدهوقف نامه و ... به 

سنگی مورا های گرفاه، کایبهو مطالعات میدانی صورتها بر اساس بررسی .1
گیرنتد. مطالعه قرارگرفاه، حدفاصل زمانی اوایل قاجار تا اواخر پهلوی را اربر می

ماعلتق بته  هایی نیز بته تعتداا محتدوا وجتوا اارا کته احامتاال اما نمونه سنگ

 ــــــــــ
 (.خطی نسخه) التواریخ فردوس علی،نوروز بسطامی، فاضل . 1
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 و زندیه هساند. افشاریههای اوره
خانی، اارالسعااه و اارالحفاظ، اارالسال ، گنبد حاتمهای این اشیار به رواق .5

هتای نیز مسجد باالسر مبارک، مسجد پشت سر مبتارک، روضته منتوره و حجره
 اند.صحن کهنه و نو تعلق ااشاه

سنگی موجوا ار انبتار متوزه آستاان قتدس رضتوی بته لحتاظ های کایبه -1
نامتته و مل آیتتات قرآنتتی، ااعیتته، استتمار حستتنی، اشتتعار، وقتتفموضتتوعی شتتا

هتای نویسی هستاند کته حتاوی ارالعتات ارزشتمندی اربتاره فعالیتحالشرب
، شتاهان، حکمرانتان محلتی، بانیتان و گرفاه ار حر  اما  رضاعمرانی صورت

 باشند.تاریخ ساخت ابنیه و تزیینات آنها، هنرمندان، شاعران و... می

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 رضتوی، قتدس آستاان مشتهد، ،الشفموسشمس محمتد، کاویانیتان، احاشا  .1
 .ش1155

، 1/111111های بته شتماره رضوی قدس آساان اسناا مرکز ار موجوا اسناا .2
1/11211 ،1/11215 ،11111. 

)تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس  الشمسمطلعاعامااالسلطنه، محمدحسن،  .1
خراسان(، با مقدمه و فهارس و  ار تاریخ و جغرافیای مشروب بالا و اماکن

 ش.1112سرا، اهاما  تیمور برهان لیمواهی، تهران، اناشارات فرهنگ

اهلل ، تصتحیح قتدرتکرمفان و خراسفان سففرنامهافضل الملک، غالمحسین،  .1
 تا.روشنی، نشر توس، بی

، هجففری 14 و 11 و 12 قففرن در ایففران رجففال حففال شففرحبامتتداا، مهتتدی،  .5
 ش.1131فروشی زوار، کااب

 ش.1111، نشر علمی، اننویسخوش آثار و احوالبیانی، مهدی،  .1

، مشتتهد: ار استتت اناشتتار، مقالتته رضففوی قففدس آسففتان المعففارف ةایاارد .3
، نوشتاه «قاستم رستا»، نوشاه جواا رحیمتی و مقالته «محمدحسن رضوان»

 اصغر ارشاا سرابی.

ستید ، زیر نظر اکار محمتد معتین و اکاتر دهخدا نامهلغتاکبر، اهخدا، علی .1
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 ش.1132جعفر شهیدی، تهران، مؤسسه اناشارات و چا  اانشگاه تهران، 

، بته اهامتا  محستن حتافظی کاشتانی، اشعار دیوانخر  شیرازی، ابوالحسن،  .1
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قرآن در غرب:  ةزمینمطالعات اخیر در 

 هاها و گرایشگیریجهت
 گزارشی از سخنرانی پروفسور مظفر اقبال

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1جواد قاسمی   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

موضتود  ،«هتاگیری و گرای مطالعات اخیر ار زمینة قرآن ار غرب: جهت»  ▼
وهشهای اسالمی سخنرانی پروفسور مظفر اقبال است که ار جمع محققان بنیاا پو

 .2است شده اایرا 13/11/1111ار تاریخ 
مرکز استال  »گذار پاکساانی و رئیس و بنیان ةآقای مظفر اقبال اانشمند برجسا

میالای زااگاه  الهور پاکساان را تترک کترا و 1131ار کانااا ار سال « و علم
وان کانااا اکاری شیمی خوا را از اانشگاه ساسکاچ 1111رفت. ار سال  به کانااا

پووهشی مشغول شد. اما بعد ایتن رشتاه را رهتا  -های علمی گرفت و به فعالیت
ار وی  .قتترآن و علتتم و ایتتن پرااختتت زمینتتةکتترا و بتته مطالعتته و تحقیتتق ار 

کمیاتته  تتتدریس و بتتا گیتتل کانتتااایستتن و مکهای ویسکانستتین مداانشتتگاه
ان و آکتاامی علتو  های علم و فناوری سازمان کنفرانس اسالمی پاکستاهمکاری

 ــــــــــ
 .های اروپاییمدیر گروه ترجمه زبان –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1

فرهنتگ پتووه   ةبنیاا پووهشهای اسالمی ار راساای ارتبام بیشار با ایگر مراکز تحقیق و توستع . 2
نظران ار مسائل مباالبه جهان اسال ، تاکنون سلستله دی از آرای صاحبمنگروهی و همچنین بهره

 های علمی زیاای از این است برگزار کراه است.نشست
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کااب ویرای ،  ویکبیستااشاه است. آقای مظفر اقبال حدوا پاکساان همکاری 
گوناگون فکری و اعاقاای  موضوعاتمقاله ار  یکصدگراآوری، ترجمه و حدوا 

استال   ،ترین فعالیت علمی ایشان ار زمینه اسال  و علماسال  مناشر ساخاه. مهم
بته  ،اسال  و علفمت. یکی از آثار وی با عنوان: و غرب و تاریخ علم ار اسال  اس

پووهشهای استالمی قلم سرکار خانم فرشاه ناصری و آقای علی آخشینی ار بنیاا 
گتراآوری و ویترای   به فارسی ترجمه شده استت. اثتر ایگترش همکتاری ار

است کته ایتن کاتاب  فلسفه علم و دی  در اسال  و مسیحیتمقاالت کااب ارزندة 
زیر چا  است. گفاگوهای آقای مظفر اقبال با اکار سید حسین نصر  نیز ار بنیاا

گتذاران . وی یکتی از بنیتانبه چتا  رستیده علم و اسال وان نار اثر ایگری با ع
مؤسسه تعلیم و تربیت اسالمی ار کاناااست. اما ار زمینه علتو  قرآنتی، یکتی از 

المعارف  ةایاردخواهد شد، ای نزایک مناشر آثار آقای اقبال که ار آینده ترینمهم
تنظتیم و گتراآوری  تهیه، است که کار نظارت، به زبان انگلیسی جامع قرآن کریم

( Integrated Encyclopedia of the Qur’an) المعفارف ةایاردآن را به عهده اارا. ایتن 
قترن کتار و  چهتاراهلین کااب مرجع ار زبان انگلیسی استت کته بتر استاس اوّ

 قرآنی صورت گرفاه است. ر زمینه علو تحقیقات مسلمانان ا
چتا  بریتل  المعارف قرآن ةایاردبه نقد و بررسی  بیشار نیار این سخنراوی 

(Encyclopedia of the Qur’an که ار ) جلتد بته زبتان انگلیستی مناشتر شتده  ش
کسی که بته قترآن بته مسلمان و ار مقا   پراازا و آن را از ایدگاه یک محققمی

سخنرانی حاصل مقالة اهد. این قرار می گرا مورا بررسی و اناقاانمنزلة وحی می
صفحه به زبتان انگلیستی، کته یس ار المعارف ةایردبر این مفصّلی است  اناقاای

 .ااراجا بیان میز مطالب آن را ار اینوی برخی ا
که اربارة قرآن نوشاه شده بته رتورکلی ار  مظفر اقبال، مطالبیآقای به گفاه  

 د:نگیرقرار می حورچهار م
های مخالف، کته توستط کستانی نوشتاه شتده تفسیرهای قرآنی از ایدگاه .1
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 است که به قرآن ایمان اارند.

آن  انتد تتا بته راهای مخالفان با قترآن کته ار تتالش برآمدهآثار و نوشاه .2
 بپراازند.

های خوا را از آثار مخالفتان قترآن خواهند نوشاهشناسان، که میآثار شرق .1
 مایز سازند.ما

 ررفی.آثار علمی و اانشگاهی ار زمینة قرآن با ااعای بی .1

کنتد: های قرآنتی را بته او گتروه تقستیم میاقبتال تحقیقتات و نوشتاه آقای
 ها و آثار کسانی که به قرآن باوراارند و نوشاههای کسانی که به قرآن باور وشاهن

اربتارة قترآن پیشتینه و  ندارند. به نظر وی، تحقیقات علمی و اانشگاهی معاصتر
بته گفاتة ای از آن استت. نمونته چا  بریل المعارف قرآن ةایاردتاریخی اارا که 

ررفانه، علمتی و ها بیمحققان معاصر غرب این است که این نوشاهااعای  ایشان
مستاقیم از قترآن رورتواننتد بهاز آنجا که هشااا ارصد مسلمانان نمیو اند. اقیق

مورا اسافااة مسلمانان جهتان نیتز قترار گرفاته  المعارف ةایاردن اسافااه کنند، ای
مالزی، اندونزی، هنتد و  ،های زیاای از مسلمانان ار کشورهای ترکیهاست. گروه

کنند. هشااا ارصد نویسندگان این مقاالت پاکساان، از این منبع غربی اسافااه می
انتد، از لمانان ستپراهغیرمسلمان هساند و مقاالتی هم که نوشان آنهتا را بته مست

اند. به گفاه آقای اقبال ااعای ایگر سرویراساار آن ایتن استت مقاالت است او 
اما بعتد از بررستی  ،های گوناگونی حکایت اارااز ایدگاه المعارف ةایارد که این

وجوا اارا و آن این استت ار آن  مهمشویم که فقط یک ایدگاه اقیق ماوجه می
ایتن  چتا  بریتل المعارف قفرآن ةایاردعمدة ایگر  الاشککه قرآن وحی نیست. 

نگرند و معاقدنتد قترآن از کاتاب از منظر کااب مقدس به قرآن می آنان است که
این باورند که این اصل از  مثال  ار مورا روز قیامت و جزا، بر ؛مقدس گرفاه شده

 منابع مسیحی گرفاه شده است. 
شک و تراید است القای  آقای اقبال، ، به گفاةاین اثرهای اشکالیکی ایگر از 
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ذَِللَ  فرمایتد: و این تراید نسبت به قرآن ار صورتی است کته ختوا قترآن می

َِّقينَ  ُمت لإ این است  المعارف ةایاردایگر این  اشکال. یک الإِاتَاُب لَ َريإَب ِفيِه هُدًى لِّ
شتده و بعتدا  نتازل  ر صدر اسال قرآن سیر تکاملی ااشاه، یعنی ا کندمیااعا که 

 تغییر و تحوالتی ار آن صورت گرفاه است. آقای مظفر اقبال به یکتی از مقتاالت
کتته اربتتارة آغتتاز وحتتی ستتخن  کنتتداستتاناا می (111،   2)ج المعففارف ةایارد

بته یتک  ،بتر ایتن بتاور استت کته آغتاز وحتی هگوید. به گفاه ایشان نویسندمی
خواهنتد بتا ب است. لذا اینها میعمیر منسو بن سرای اهل مکه به نا  عبیدااساان

سرایی آغاز وحی ار اسافااه از حدیث اربارة آغاز وحی این موضود را به ااساان
مکه پیوند اهند و بگویند که وحیی ار کار نبواه و پیتامبر ختوا ایتن ااستاان را 

ایگتر ایتن اثتر ارج مفتاهیم غیتر  ایرااهایساخاه است. به گفاة ایشان، یکی از 
های افریقتایی، مثال  مباحثی مانند: احمدیته، نوشتاه ؛یوه مسیحی استقرآنی، به و

اما موضوعاتی چون توحید، زنبور عسل، مورچته و  ،بهائیت و ... ار این اثر آمده
های آن این است که ایتن محققتان ... از آن حذف شده است. یکی ایگر از جنبه

های گذشاه ایتن همته از کنند. ار قرنار حد وسیعی از منابع اسالمی اسافااه می
بینتد از ایتن کراند. بنابراین، خواننتده عتاای وقاتی میمنابع اسالمی اسافااه نمی

گوید اینها پس باید معابر باشند. اما جایگاه و ارجات ایتن می ،منابع اسافااه شده
مثال  ما ار فرهنگ اینی خوا یک مان تتاریخی را بته منزلتة  ؛شناسندمنابع را نمی

اهیم. ما علم رجال ااریم، سلسله سند روایات هی مورا اسافااه قرار نمیمنبعی فق
کنیم. آنها هیچ توجهی به قوت و جو میورا بررسی و صحت و سقم آن را جست

را  المعفارف ةایردندارند. من )مظفر اقبال( ررف چندین سال این  روایاتضعف 
ِفلُؤا نُلوَر هللاِ  :هایم بته قترار زیتر استتگیریا  و نایجهمطالعه کراه  يُريلدُوَن ِليُطإ

 ....ِبأَفإواِهِهَ
توانند بکنند تا پیا  قرآن را ار قترن بیستت و ما باید چه کنیم؟ مسلمانان چه می

یکم گسارش اهند؟ ما میراثی بسیار غنی ار تفسیر و زبان ار اخایار ااریتم. امتروز 
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مشکل زبانی و یا ناتوانی  بیشار مرا  به این میراث اسارسی ندارند. این یا به سبب
و ضعف ار خواندن و ارک این میراث مکاوب است. این حقیقای استت کته هتم 
برای مسلمانان و هم غیر مسلمانان وجوا اارا. بنابراین ما باید چه روشتی را پتی  

بشری مناقل سازیم؟ من ار اینجا سه پیشتنهاا اار : جامعه گیریم تا پیا  قرآن را به 
زااه خراستانی ینجا ار مشهد پرواه بسیار بزرگی زیر نظر اسااا واعظاول اینکه ار ا

انتد و متن های فراوانتی را ار آن وقتت صترف کراهار است انجا  است که سال
پیشنهاا من این است که ما مفاهیم  ا .براه ا  و از آن بهرهشخصا  آن را مطالعه کراه

یریم و آن را ار یک جا، به صورت بگ معجمرا از این « رب»مثال  کلمه  ،اصلی قرآن
ای به زبان انگلیستی . و آن را به صورت مجموعهگرا آوریمبحث زبانی و تفسیری 

 به عنوانبرای خوانندگان عاای نیز قابل اسارسی باشد. که ای به گونه ،ترجمه کنیم
نمونه ار مورا او کلمه خوف و خشتیت، اگتر خواننتده بخواهتد بدانتد مفهتو  و 

منتابع اصتیل زیتاای ار اخایتار  المعجمار ما خوف و خشیت چیست،  تفاوت بین
بنتدی کنتیم: توانیم مفاهیم گوناگون آن را به است آوریم و آن را تقسیمااریم و می

توانیم همه تحقیقات گستاراه و خشیت از خدا و خشیت از غیر خدا و غیره. ما می
ران قرار اهیم. ایگر مخارتب موثق را ار یک جا جمع کنیم و آنها را ار اخایار ایگ

مجبور نیست به جاهای ایگری مراجعه کند تا یک مفهتو  را ار جاهتای مخالتف 
چرا که همه ار یک جا جمع استت. تصتورش را بکنیتد کته اگتر متا چنتین  ؛ببیند

ای را باوانیم ار اسارس جهانیان قرار اهیم چقدر سوامند است. ار واقتع مجموعه
کننتد. آنهتا گان این اثتر چیتزی را از خواشتان بیتان نمیزااه و نویسنداسااا واعظ

جتا ارائته های گوناگون را از میراث استالمی اعتم از شتیعه و ستنی ار یکایدگاه
 ؛اهند. پیشنهاا من این است که ما مفاهیم اساسی و اصلی قرآن را اناخاب کنتیممی

ای از ایتن عهمثال  مفاهیم مربوم به اخالق، توحید، رب، اخال  و...؛ سپس مجمو
مفاهیم را ار اخایار ختواهیم ااشتت. بعتد از آن ایتن مجموعته را بته انگلیستی و 

 های اروپایی ترجمه و مناشر کنیم. زبان
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 ةایاردلتین اوّ مرحلة اجرا ارآمتده، تهیّتةپیشنهاا او  من که ار واقع از قبل به 
کنون ایتن است. ما امسلمان و نویسندگان ن امحققبه همت  جامع قرآنی المعارف

را آغتاز این پرواه  میالای 2111ار کانااا از سال  مرکز ما. ایمپرواه را آغاز کراه
استافااه  انتااا و جهتان استال ار ک گونتاگون کراه است و از همکاری محققتان

هتر جلتد  لتد وج هفتتاین اثر قرار است اگر خداوند توفیتق اهتد ار  .کنیممی
جلدش را ار ماه مبتارک رمضتان عرضته لین اوّ صفحه مناشر شوا. پانصدحدوا 

بیرون خواهد ( با مدخل )احمدجلد او   اهلل( ول با مدخل )جلد اوّ .خواهیم کرا
ایتن پترواه  شتبکه اینارناتی. خواهد کتراصورت الفبایی ااامه پیدا ه و بعد بآمد 

www.iequran.com های ایگتر را به زبان المعارف ةایارد است. ما ار نظر ااریم این
 از جمله فارسی نیز ترجمه کنیم. 

المللتی ار زمینتة مطالعتات ای بتینما نشریهست که ا سومین پیشنهاا من این
هیچ جایگزینی  که چرا ؛عربی و فارسی مناشر سازیم ،های انگلیسینبه زبا قرآنی
نشتریه بته زبتان انگلیستی  او مطالعات علمی اانشگاهی وجوا ندارا. الباهبرای 

فرو شناسی شرق اارند، یکی از آنها سراسر ارمشکالتی  شوا که هر اوچا  می
ار عربساان و ای است که و اومی نشریه ،که ماعلق به آقای عبدالحلیم است رفاه

از عربساان  و هیچ جا غیر است ولی اناشار آن بسیار نامنظم ،شوامدینه چا  می
ای که بته همته جتالمللی چا  کنیم ای بیننشریهاگر ما  براینشوا. بناتوزیع نمی

  .انیا فرساااه شوا پایگاه تحقیقاتی بسیار خوبی فراهم خواهد شد

 چند نکته

با تشکر از آقای مظفر اقبال که شور ایمان و اعاقاا به کال  خدا، ایشتان را بته 
وا و مجال رترب افاد از حریم قرآن واااشت. زمان پرس  و پاسخ بسیار کوتاه ب

از فراهم نشد. بعضی از اناقتااات آقتای اقبتال چند سؤال ار حضور خوا ایشان 
گفاته استت:  آنجا کتهویوه چا  بریل سازنده و مفید بوا، به المعارف قرآن ةایرد
. «محقق و نویسنده مباحث قرآنی باید تسلط و اشراف کافی بر ماون ااشاه باشد»

http://www.iequran.com/
http://www.iequran.com/
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ایگتر اینکته غربی و خاورشناسان وجتوا نتدارا. ار محققان معموال  این ویوگی 
اشتکاالت و  ،با ایتن حتالنویسندة مباحث قرآنی باید به قرآن ایمان ااشاه باشد. 

چا  بریل وجوا اارا  المعارف قرآن ةایردنحوة برااشت ایشان از  هایی ارضعف
 :  کنمای از آنها اشاره میکه به پاره

ار بته استت آوران ارالعتات،  هروزترایدی نیست که امت .به کاربران روش .1
بر این ویوه ار علو  انسانی و تحقیقات اینی، اسافااه از روش، مهم است و به

چتا  بریتل، تحقیقتی و  قفرآن المعفارف ةایاردروش به کار رفاه ار اساس، 
های هتا و برااشتتایتن بتدان معنتا نیستت کته تحلیلهرچند  ؛سوامند است

 ل باشد.نویسندگان آن ارست و بدون اشکا

را با مشاهدة منابعی بستیار زیتاا، ارالعات کلی، مخاصر و جامع ارباره قرآن  .2
 توان از آن به است آورا.  می

آقای مظفر اقبال تقریبا  همة نویسندگان این اثر را به ااشان تمتایالت مختالف  .1
رستد اناختاب بیشتار اما بته نظتر متی ؛کندقرآن یا عد  اعاقاا به آن ماهم می

بر اساس اان  و تخصص هر یک از آنهتا ار  قرآن المعارف ةایردن نویسندگا
های شخصتی و یکی از علو  اسالمی و قرآنتی بتواه نته بتر استاس ایتدگاه

تمایالت فکری یا مذهبی آنها که برای سرویراساار قابل سنج  هتم نیستت. 
های تحقیقاتی ختوا شتهرت ار زمینه المعارف ةایاردبرخی از نویسندگان این 

مانند عبدالعزیز ساشااینا، نصر حامد ابوزید، احمد ستلیم االل،  ؛اارند جهانی
روی.  . ماحده. الباه این  و مسانصر میر، محمد امیر علی معزی، اندرو ریپین

 بدان معنا نیست که تحقیقات آنان بدون ایراا باشد.

باور به قرآن با تحقیق و پووه  ار یکی از مفاهیم و موضتوعات آن تفتاوت  .1
رستد. ار عرصتة . محقق بر اساس مطالعات و شتواهدی بته ناتایجی میاارا

تحقیق باید به صورت علمی به موضود نگاه کرا، وگرنه چه نیازی به پووه  
 وجوا اارا؟   
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 المعفارف ةایارد« حتدیث و قترآن»گویند نویسندة مقالتة که آقای اقبال میاین .5

هد، برااشت اقیقی از اسرا نسبت می، آغاز وحی را به یک ااساانچا  بریل
تترین تعبیتر از قدیمی»گوید: می المعارف ةایردآن نیست. نویسندة این مدخل 

 سرای مکه، عبیتدتواند به ااسااناین ااساان ار منابع، با احامال و نه یقین، می
بن خطتاب بته ایتن  عُمیر، نسبت اااه شوا که رسما  از ررف خلیفه عمر بنا

 «.  مقا  منصوب شده بوا

شدة آقای مظفر اقبتال ایتده ار سخنرانی و مقالة چا  فراوانیهای گوییلیک .1
ها اشتاره بته مصتداقبتاال متورا  جا جزای که ایشان ار هیچگونهبه  ،شوامی
چا  بریل را باید یکی از کارشناسان و  المعارف ةایاردکند. هر مدخلی از نمی

اهد، چنان کته ایتن  ای خا  از علو  قرآنی مورا بررسی قرارمحققان رشاه
اند. به نظر کار را چند نفر از پووهشگران علو  قرآنی ار تهران و قم آغاز کراه

قرآن چا  بریل اتفاقا   المعارف ةایردهای حساس رسد که بعضی از مدخلمی
که یتک  مثل  مدخل علی بن ابی رالب ؛هیچ مشکلی از نظر اعاقاای ندارا
 با اعاقااات شیعه است.محقق شیعی آن را نوشاه و مطابق 

های زیتاای از مستلمانان ار کشتورهای گروه گویدینکه آقای مظفر اقبال میا .3
کننتد، مالزی، اندونزی، هند و پاکساان، از این منبتع غربتی استافااه می ،ترکیه

چا  بریتل بته  قرآن المعارف ةایاردمان انگلیسی باید گفت که سبک و سیاق 
بلکته تنهتا  ،اتی باواننتد از آن استافااه کننتدای نیست که همگان به راحگونه

توانند مطالب آن را ارک کنند که هتم اانت  زبتانی بستیار بتاالیی کسانی می
ااشاه باشند و هم با محاوای مباحث فنی، تخصصی و اینی قرآن آشنا باشتند. 
مطالب آن ار بیشار موارا بسیار فشراه و زبتان آن بترای کستانی قابتل ارک 

ر سطحی بسیار عتالی خوانتده باشتند. و گرنته بایتد از را ا است که انگلیسی
بنابراین، چنین نیست مارجم کارشناس ار علو  قرآنی و اسالمی اسافااه کنند. 

زبتان، عمتو  مترا  باواننتد بته راحاتی از آن که حای ار کشورهای انگلیسی
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 اسافااه کنند.

انگلیستی مناشتر  که بته زبتان مجل  مطالعات قرآنیآقای مظفر اقبال به نشریة  .1
شناستی شرق سراسر ار»گوید تازا و میسخت بر آن می ،شوا اشاره کراهمی

شناسانی که به قرآن ایمان ندارنتد یتا ؛ مقصواش این است که شرق«فرو رفاه
اند و همه را با یک چوب راندهاند. ار اینجا نیز ورزی اارند آن را نوشاهغرض

رترف و کم بیه قترآن، استتان و مؤمن بشده و اگر نه مسلمشناخاه محققانِ
هایی بدون آنکه به نمونه ،اندرا نیز عناصری ضد قرآن به شمار آوراهغرض بی

اشاره کنند. این نگرش ار حوزة پووه  علمتی، امتری ناپستند استت.  از آن
اهند که میهیئت تحریریّة این مجله را محققان معروفی تشکیل اعضای اغلب 

:  .ا.س. عبتدالحلیم، ویلفترا ماننتد ؛شتده استتشتناخاه انهایشآرا و اندیشه
ماالونگ، مسانصر میر، بهار التدین خرمشتاهی، الیتور لتیمن، ریچتارا ناتون، 
یوسف القرضاوی، جوزف فان اس، رفر اسحاق انصاری، اکمال الدین احسان 

 اوغلو، احمد علی االما . 

رکارانی که زمینتة چنتین اندباید از همة مسئوالن محار  بنیاا و است پایانار 
 ▲   کنند، تشکر کرا.هایی را فراهم مینشست
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 مینمعجم أعالم المتکلّمعرفی 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1قائمی محمد   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

رای آای مساند و مدوّن از ماکلمان فرق و مذاهب اسالمی و مجموعه فقدان  ▼
جتم اعاقاای آنان، گروه کال  بنیاا پووهشهای اسالمی را بر آن ااشت تا ررب مع

ها پی  ار اساور کار خوا قرار اهتد. اینتک پتس از أعال  الماکلمین را از مدت
ل این مجموعه به زیتور ربتع آراستاه شتده استت. مداو ، جلد اوّ تالش گروهیِ

گستتاراگی منتتابع و ار برااشتتان جملتته ماکلمتتان، از  ،گستتارة زمتتانی و مکتتانی
 ره شده است.های ررب مذکور بواه که ار این گزارش به آن اشاویوگی

 ها و چگونگی شناسایی متکلمانراه

وجوی ماکلمان از میان خیل انبوه اانشمندان و عالمان نحوه شناسایی و جست
ای بوا که گروه کال  از های مخالف علو  اسالمی از جمله مشکالت عمدهحوزه

 اانیم بسیاری از ماکلمان ار بخ که میهمان ابادای ررب با آن مواجه شد. چنان
نتد و اههای علتو  استالمی مشتهور بوااند، یا ار ایگر رشتاهکال  شهرت نداشاه

بستا چهو شرب حال آنها ار کاب مخالف و مباحث گوناگون پراکنده بواه است، 
به عنتوان متاکلّم از ایشتان یتاای  اند،بعضی از آنان با اینکه ایدگاه کالمی ااشاه

 ــــــــــ
 معاون گروه کال  و حکمت. –بنیاا پووهشهای اسالمی  . 1
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معیارهایی برای تشخیص ماکلّم از غیتر ار تدوین این اثر،  ،رواز این .نشده است
 باشد:ترین آنها بدین قرار میآن تعریف شده است که مهم

 تألیف اثر ار علم کال ؛ -1
 اعم از اصلی یا فرعی؛ و اعاقاای، یتأسیس فرقه کالم -2
 مصاار؛و نقل آرار و نظریات کالمی وی ار منابع  -1
 ی؛کالمی و اعاقاا احاجاجاتارائه مناررات و  -1
تصتتریح شتده، یتتا بته عبتتارات گونتتاگون او ار مصتاار بتته متاکلّم بتتوان  -5
 بوان او اثبات شده باشد؛ماکلّم
که شخص مورا نظر به علم کال  به  وااز مجمود ارالعات رسیده ثابت ش -1
 ای اهاما  ااشاه است؛گونه
اهتد اوصافی ار کاب تراجم و رجال برای او ذکر شده باشد که نشتان می -3

ار زمرة ماکلمان یا کسانی که به مباحث اعاقاای یا اصول این اشاغال ااشتاه  او
این اوصاف مخالف و گوناگون هساند که ار اینجتا بته بعضتی از آنهتا  باشد.می

 کنیم:اشاره می
اصلین )اصول فقه و اصول ایتن(، معرفاتی بته اصتول ایتن  اشاغال به فقه و

 ، عالم ار همه فنون و علو  بواه....ااشاه، ار هر نوعی از علو  تصنیف ااشاه
رساند، تالش شده تتا از آنجا که این معیار، احامال ماکلم بوان شخص را می

گونته اشتخا  تکمیتل شتوا، و چته بستا بعتد از تهیته منابع تحقیق اربارة این
فرا مورا نظتر بته اثبتات رستیده و از « بواننماکلم »های مخالف و ماعدا، فی 
حذف  –که کم هم نیساند  –گونه اشخا  تصنیف و تألیف، اینرو ار مرحلة این
 اند.شده

 گانه اهل بیتتتوضیح مهمّی که اینجا الز  است یاا شوا اینکه: ائمة اوازاه
خاستاگاه تبیتین و شتناخت  و اما  علی بن موستی الرضتا به ویوه اما  علی

های مخالف از رشاه زی از محضر آنان اره هساند و شاگراان مبرّد حقّه الهیّیعقا
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اند که آنها جزر ماکلمان سته قترن نخستت جمله علم کال  اسالمی اسافااه کراه
اند و گاه به نسبت آنها به اما  عصرشان اشاره شده است، ولی خوا قرار اااه شده

آن استت کته بته  زقا  آنان برتتر اماند؛ زیرا گانه جزر ماکلمان نیامدهائمّة اوازاه
منبع و منشأ همة علتو   گراند. ار باور ما، امامان معصو  علمی خا  محدوا

 شوا.هساند و کسی از امّت با آنان مقایسه نمی

 مراحل و روش تحقیق

  های مخصو  از میان منابع قتدیم و گراآوری ارالعات هر ماکلم ار فی
 جدید.

  ها بر اساس سال فوت مأخذی که از آن نقل شده است.تنظیم فی 
 ماکلم بر اساس حروف الفبا و قرن حیات وی. تدوین مدخل هر 
  تنظیم زمانی ررب ار سه اورة کلی پنج قرنی )پانصتد ستاله( کته هتر اوره

 خواهد بوا. جلدشامل چندین م
  گفانی است ار هر مدخل عالوه بر منابعی که ار مان وجوا اارا، ار پایتان

 است. منابع اضافی به ترتیب تاریخ ارگذشت مؤلفان آمده ،هر شرب حال

 هاامتیازات و ویژگی

یکی از امایازات این ررب گستاراگی زمتانی و  ؛گسارة زمانی و مکانی –الف 
ای که همة ماکلمان جهان اسال  را، از شترق تتا نهایتت مکانی آن است، به گونه

بالا خراسان و از غرب تا بالا اندلس، از ابادای پیدای  عقاید اسالمی تا نهایتت 
 گیرا.اربر میقرن پانزاهم هجری 

مان فرق و مذاهب اعتم لاین ررب همة ماک ؛فراگیری و جامع افراا بوان –ب 
 شوا.اند شامل میاز مشهور و غیر مشهوری را که صاحب رأی و نظر بواه

ار بستتیاری از متتوارا  ؛برختتی آرار و نظریتتات کالمتتی افتتراابتته اشتتاره  –  
و بررسی و با حفظ مأخذ  های اعاقاای و مبانی فکری اشخا  بدون نقدایدگاه
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 های ررب است.آمده که یکی ایگر از ویوگی
منتتابع و مصتتاار  ،ار تتتألیف ایتتن معجتتم؛ گستتاراگی مصتتاار و منتتابع –ت 

گوناگونی، از قدیم و جدید، مورا اسافااه قرار گرفاه است. از بتارزترین منتابعی 
 ذیل را یاا کرا:توان موارا ررب به آنها مراجعه شده، می ةکه ار رول سالیان تهی

کاب ویوة علم کال ؛ کاب فرق و مذاهب استالمی؛ مصتاار تتاریخی ختا ؛ 
رین، ربقتات مفستمصاار تاریخی عا ؛ کاب تراجم و ربقتات، ماننتد: ربقتات ال

، ماکلمتین، اربتار، وزرار، ةقضیااابتار، فالستفه،  ثین، فقهتار،القرار، حفاظ، محتد
رب و الاعدیل؛ کاتب انستاب؛ کاتب یر؛ کاب حدیث؛ کاب الجفسشعرار...؛ کاب ت

 های فقهی و حدیثی و ... .و موسوعه هاارفمعالةائردامالی؛ فهارس تألیفات؛ 

االستال   ةحی اانیم از متدیر عامتل محاتر  بنیتاا حضترت بر ختوا الز  متی
والمسلمین حاج آقای الهی خراسانی و معاونین ایشان و همه همکاران واحدهای 

خصتو  خوانی، بهنگتاری، نمونتهنشتر، حروفخدمات از واحد  ،مخالف بنیاا
ج اسال : علی بصری، رضتا جهمکاران گروه کال  و حکمت اسالمی، اساتید و ح

رامتین گلمکتانی، می، ئاصغر شکوهی، محمد قا، علیفینجعفری، محمد زارعی ا
حبیتب روحتانی و  ،اهلل یداللهی، غالمعلی یعقوبی و مرحومان حجتج استال عین

 ▲   احبی تشکر و سپاسگزار باشیم و یاای کراه باشیم.عبدالعلی ص
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 ربعةاألغریب الحدیث فی الکتب معرفی 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1محمدحسن زبری قاینی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

صتفحه  515این مجموعه اثری است از گروه حدیث که جلد نخست آن ار   ▼
نشتر  1111المی آساان قدس رضوی ار ارایبهشتت ساز سوی بنیاا پووهشهای ا

 یافاه است.
اصطالحی است ار حوزة اان  حدیث و مؤلّفان کاب غریب  ثریب الحدیغ

فهم و شناستانی هستاند کته کلمتات ستختشناسان و حدیثالحدیث نوعا  لغت
اهند. این نود از کلمتات را الفتاظ ختا  اشوار را به لحاظ مفهومی توضیح می

 نامند؛ چون از نظر معنایی برای همگان قابل فهم نیساند.می
این نکاه مهم ار میان عالمان اسالمی موجب شتد تتا اانت  غریتب  توجه به

وجوا آیتد و شناسی بتهالحدیث شکل بگیرا و تألیفات ماعدای ار تاریخ حدیث
زشمندی از اهل این فن برجای گذاشاه شوا؛ امّا یک مسئله نباید فرامتوش رآثار ا

 هتل بیتتگونه کاب ار منتابع اهتل ستنّت بته احاایتث اشوا که ار بیشار این
رنگ مطرب شده است، حال آنکه ربق حدیث ثقلتین، پرااخاه نشده، یا بسیار کم

های سیاستی وسیله هدایت امّت هساند؛ گرچه قتدرت ،ار کنار قرآن اهل بیت
 ار رول تاریخ نخواساند که این فرهنگ و اندیشه ترویج یابد.

 ــــــــــ
 معاون گروه حدیث. –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1
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ذشتاگان تتدوین برااری از تجربه گاین کااب بنا بر ضرورت یااشده و با بهره
 شده است و نویسندگان آن ار تالش بواه و هساند این نقیصه را جبران نمایند.

 شوا:وار یاا میثر فهرستاار ااامه، امایازات این 
ربعتته پووهشتتی جدیتتد و اباکتتاری ار غریتتب الحتتدیث فتتی الکاتتب األ -1

 شناسی شیعی است.حدیث
بترای شترب کلمتات غریتب  ار این اثر از چهاراه منبع مهم و معابر لغوی -2

 احاایث اسافااه شده است.
 توجهی علمای اهل سنّت به روایات اهل بیتشکل بیمار این مجموعه  -1

 و کلمات غریب احاایث آنان مرتفع گرایده است.
االمکان( به صتورت ار شرب کلمات غریب سعی بر آن بواه روایات )حای -1

انستجا  جمتالت حفتظ شتده  کامل آوراه شوا، و ار صورت ضرورت تقطیتع،
 است.
 ار نگارش کااب از روش الفبایی بهره گرفاه شده است. -5
هایی هتم کته ار حتدیث ار برای تسهیل ار اسافااه از مان احاایث، وااه -1

 گرفاه، به صورت مخاصر توضیح اااه شده است.رایف الفبایی قرار نمی
ای ااان و پووهشتگران ماعتدو نکاه پایانی: ار تهیّه ررب و تدوین این اثر اسا

چی، مرحو  محمدعلی فتارابی، اند: مرحو  اسااا کارم مدیر شانهمشارکت ااشاه
پور، عبدالحسین بهبهانی، مرتضی چلویی اارابتی، استااا حسین عباسآقایان غال 

االستال   ةحی علی بصتری، استااا محمدحستن ربّتانی، استااا جعفتر بیتاتی، و 
 ،ا مدنی. پووهشگران فعلی گروه نیز که از ابادای کاروالمسلمین اکار سید محمو

العابتدین خراستانی و اند آقایان: عبدالحسین انصاری، زینررب را همراهی نمواه
 ▲   باشند.محمدرضا سیبویه می
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Dimensions of Man’s Self-Encounter According to the 
Qur’ān and Ḥadīth 
Dr. Muḥammad Taqī Subḥānī 

How does man relate to and encounter with himself? This is the 
issue dealt with in the present article. According to the author, every 
human being enjoys three types of self-encounter. Cognitive 
encounter, which is known as basic encounter; sensational encounter, 
which is the product of the first type and plays a significant role in 
the formation of the third type; and the behavioral encounter, which 
is the outcome of the first two types and actually reveals the quality 
of the first two encounters in the outer world manifested by the 
individual’s behavior. Stating different types of behavioral encounters 
and their dimensions, the writer intends to point out the importance 
of the sensational encounter as well as the cognitive encounter with 
oneself and to introduce the two encounters as influential in man’s 
behavior and as two significant pivots for improving ethical 
dimensions of behavior. 
Keywords: self relation, cognitive encounter, sensational encounter, behavioral 
encounter, self-control.  

The Intertextual Relations of the Qur’ān and the Letter 13 
of Nahj al-Balāgha 
Sayyid Mahdī Masbūq - Ḥusayn Bayāt 

The relation of a text with other texts (which is known as 
intertextual relation) is among the important topics of interest to 
researchers. Nahj al-Balāgha is one of the texts that have a close 
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relation to the concepts of the Qur’ān, to the extent that in most 
cases understanding the precise meaning intended by the Imam 
(A.S.) is not possible except through familiarity with the “hidden 
text” and the recognition of the way they are related to one 
another. Delving into the intertextual relation of the Qur’ān and 
letter 13 of Nahj al-Balāgha, the writer has figured out that the 
most part of intertextual relations of the Qur’ān with this letter is 
in the form of parallel negation, and that a thoughtful and 
profound reading is required to understand the hidden text. 
Keywords: the intertextual relations of the Qur’ān with the letter 13 of Nahj 
al-Balāgha, Imam ‘Alī’s (A.S.) eloquence, the rule of parallel negation. 

The Heart in Miṣbāḥ al-Hidāya 

(With some Descriptions from the Qur’ān and Ḥadīth) 

Mahdī Malik Thābit - Aḥmad Ḥaydarī 
The heart (dil) is one of the most frequently used words in 

mystical literature, which is repeated one hundred forty times in sixty 
sūras of the Qur’ān with such equivalents as qalb, fu’ād, and ṣadr. 
This article addresses the characteristics of the heart in Maḥmūd 
Kāshānī’s Miṣbāḥ al-Hidāya and his supporting theological 
references to traditions and aḥādīth. 

From Kāshānī’s point of view, defining the heart is difficult 
because of its constant change in various states and its frequent 
transformation. On the other hand, the heart has two material and 
spiritual aspects, endowing it with the capacity for accepting 
contrasting spiritual and sensual characteristics. The heart is born out 
of the combination of human soul and the self and is located in the 
celestial world. It may achieve purity by the eternal grace of Allah, 
the blessings of the Revelation, and in light of the rays of wilāyat; 
however, it can be deviated by seeking after the worldly gains and by 
being veiled from the light of Prophethood. The heart is the locus of 
a beloved, and the heart that is receptive of the light of the eternal 
Beloved cannot be the place for carnalities and material affairs. 
Keywords: Sufi prose, Miṣbāḥ al-Hidāya, ‘Izz al-Dī Maḥmūd Kāshānī, dil, 
qalb. 
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Reflections on the End of Life 
Dr. Muḥammad Mahdī Ruknī Yazdī 

The questions brought up about death and afterlife are popular 
among the public. In this writing (as a personal account), with an 
obvious reasoning, the writer arrives at the conclusion that the 
true answer is to be obtained through the school of Revelation; 
because death is an incident that is never repeated nor testable. 
Purpose of life, purposefulness of creation, the coming to life of 
the dead, and man’s synthetic identity of body and soul are the 
subjects dealt with in this article. Finally, it is concluded that 
according to the Qur’ān and the traditions of the Infallible Imams 
(A.S.), death is the beginning of a new and eternal life. 
Keywords: death, eternal life, purposefulness of creation, afterlife states. 

History of Astan Quds Razavi Library Up to the End of 
Qajar Period According to Documents 
Ilāha Mahbūb Farīmānī 

One of the great libraries in the Muslim world is Astan Quds 
Razavi Library. The main purpose of the present article is to study 
the administration procedure and the establishment of this library 
since its inception up to the end of Qajar period. Using the extant 
documents and manuscripts, this research is intended to discuss 
the administration procedure of Astan Quds Razavi Library, 
including such issues as: the number and types of occupations, 
expenses and financial affairs, the related endowment deeds, the 
procedure for procuring sources and the way they are cataloged, 
the method of retrieving data and the circulation procedure, 
library construction and space in different periods along with its 
structural changes and developments. 

Keywords: Astan Quds Razavi Library, administrative structure of Astan 
Quds Razavi Library, occupations in Astan Quds Razavi Library.  
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Stone Inscriptions of the Astan Quds Razavi Museum  
Maytham Jalālī 

This article is excerpted from the fieldwork library research 
outcomes in the field of stone objects of AQR Museum. With 
respect to the form and content of the stone inscriptions, the 
article proceeds to analyze the information concerning the 
material of the stone, type of calligraphy and the style used in 
ornamenting the stones, identification of the artists who have 
created these inscriptions, the sponsors of the buildings of the 
Holy Shrine, and the thematic examination of the stones. 
Keywords: stone inscriptions, AQR Museum, content of the inscriptions, 
eulogizers of the Holy Shrine, the inscription calligraphers of the Holy 
Shrine.               

 


