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 چکیده
در احادیههث پرداختههه اسههت. بههه ایههن « عقههل عههن اهّلل»ایههن نوشههتار بههه معناشناسههى عبههارت

کاربردههایش در ترکیهب بها حهرف ،هّر « عقل» منظور معنای لاوی گهردآوری و « عهن»ارائه و 
حمل در روایات فقهى به معنای ت« عقل عن». بر این پایه، عبارت ، استی شدبنددسته

گیهری « عقل»و پرداخت دیه خطای دیگری است. در روایات زیر فقهى اما،  به معنای فرا
یافههت و نگاهههداری در « اهّلل»ز،، عبههارت مزبههور بهها واژ، مبههار  ذهههن اسههت. در ایههن حههو و در

کاربردها، مفعول  گیری و دریافت از خداست. در بیشتر این  که به معنای فرا ترکیب شد، 
فعههل متعههدی و « َعَقههَل »ولههى مو،ههود و در تقههدیر اسههت؛  یههرا  ،دشههوواسههطه دیههد، نمههىبههى

کاربردهها و نیهز سههیاس « أمههر،» نیازمنهد مفعهول اسهت. بها تو،ههه بهه و،هود مفعهول در برخهى از 
گیههری و مههى روایههات، تههوان مفعههول را فرمههان یهها شهه ن الهههى و عبههارت مزبههور را بههه معنههای فرا

خوا، ایهن دریافهت ؛ ، دانستاست او مربوطدریافت اوامر الهى از خداوند یا آنچه به ش ن 
گوش سپردن به ندای فطرت  .از طری  فرستادگان خدا باشد یا 

کاربردشناسى، نقش حروف اضافهشناساصطو : هاکلیدواژه  .ى، 

ح ط. 1  مسألهر
گهههرفتن و  در مقابهههل ،ههههل و« عقهههل» معنهههای اصهههلى مهههاد، آن، امسههها  و حهههب  یههها همهههان 
کاربردهای این ماد، مانند این معنا در  2است. اهدارینگ عقهل/ »و ، «عقال/ بند»بسیاری از 

                                                      
 .(h.masoudy@gmail.com). دانشیار دانشگا،  رآن و حدیث 1
    لقهاف(؛ العهین و ا۱۵۹، ب۱، جالعوینالمعقهول: مها تعقلهه فهى فهؤاد  ) . العقل: نقهی  الجههل. عقهل یعقهل عقهو فههو عا هل. و2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۰)پیاپى  ۲سال بیست و شش شمار، 

  ۴۱ - ۲۵ص  تابستان،
 

Ulumhadith 
Twenty- sixth No 2 

Summer (Jun- Sep 2021) 
 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

26 

یههافتن و  یعنههى «فهمیههدن»و همچنههین  «دیههه گههرفتن نیههز دیههد،در شههود. ایههن مههاد، متعههّدی مههى فرا
گرفتن یک مفعول،  ،از این رو 1.است کاربرد همرا، حرف ،ّر یا رفتن به برخى باببرای  های به 

بایهد در « ب»و « ل»، «عهن»ماننهد  ،در ترکیهب آن بها حهروف ،هّر ندارد. از این رو،  نیاز ثوثى مزید
کهه بها « عقهل»پى یافتن دو مفعول بود. یک مفعول اصلى و مرتبط با مهاد،  کمهک و مفعهول دو  

 حرف ،ّر به ،مله را، یافته است. 
کههه خههواهیم آورد،  ابههل  هههانامهههایههن نکتههه بهها مرا،عههه بههه لاههت کاربردههها  و مشههاهد، برخههى 

کاربردهای متعددی از عبارتامشکل این  2تصدی  است. که   ،و مشهابه آن« عقل عنهه» ست 
کهه تنهها یهک مفعهول آشهکار دارنهد« یعقلوا عنهه»و « عقلت عنه»مانند  یعنهى فقهط  ؛و،هود دارنهد 

هههها آن واسهههطه دربهههى شهههود و مفعهههول اصهههلى ودیهههد، مهههىهههها آن مفعهههول بههها واسهههطه حهههرف ،هههّر در
کههر ،نخسههت مسهه له. ناپیداسههت  اصههلى، تبیههین معنههای مسهه لهمفعههول ناپیههدا و  دن ایههنآشههکار 

گونه مستقیم معنای عبارت را معلو  بدارد؟ که به  در زیر  عبارت است. آیا یا راهى و،ود دارد 
کاربردهها یها توانیم  رینهمىآیا  ،این صورت که در همه  کلى یا ،زئى و موردی بیابیم  کون و  ای 

کاربردهای ناظر به یک حوز، خاب، بها  واسطه را بهه مها نشهان دههد تهابى مفعول اصلى و برخى 
کنیم؟ یافتن   آن، معنای ترکیب مزبور را روشن 

 کاربردها  یبندگردآوری و دسته. 2
کاربردهههها و دسهههته گهههردآوری همهههه  ی بنهههدگههها  نخسهههت بهههرای یهههافتن یههها حهههدس زدن معنههها، 

کههاربرد ترکیبهى مهاد، آن ارههای حهدیثى شههیعه و افزدر نههر « عهن»و حهرف « قههلع»هاسهت. بهر پایهه 
کاربردهها نشهان از و،هود دو معنهای  ،اهل سنت، بسیاری از ترکیبات مشابه به دست آمد. ایهن 

 متفاوت در حوز، فقه و زیر فقه دارد.
                                                                                                                             

هى  ُبسهةا فهى الّشَ هه علهى حع ُظمع ُبسهة. مهن ذلهکو الو  أصٌل واحد منقاس مّطهرد، یهدّلع عع ، و ههو الَعُقهل ء أو مها یقهارب الحع
عهل کعقهل البعیهر  أصهل العقهل االمسها  و ؛ و«(عقهل»مهاد،  ،مقوائی داللغو ) الحاب  عن َذمیم الَقهول و الف  االستمسها  

کّفههههه و عقلههههت المههههرأو شههههعرها وعقههههل الههههدواء الههههبطن و بالعقههههال و منههههه  یههههل للحصههههن: معقههههل و،معههههه  عقههههل لسههههانه 
 (.۳۴۲ب ،ماد، عقل ،المفرداتدللراغبداألصفهانیمعا ل)

که 1 کار مهى رود و نیهازی بهه مفعهول نهداردبه معنای عا ل و بالغ « عقل». در مواردی  ماننهد:  ؛شدن است، مشابه فعل الز  به 
، کوافیال)« صباٌ  و ال مساٌء و هّلل فى مالى حهّ  أمرنهى أن أضهعه موضهعا هال وضهعته - لتمذ عق - یا ثوری... ما أتى علّى 

گونهه از (۳۵۱ب ،۵(، جیهقهى)ب ىالسنندالکبر)« أردت ان أتزوج امرأو  د عقلهت»؛ و (۶۵ب ،۵ج گفتنهى اسهت در ایهن   .
کلمهکاربردها نیز مى  از این  بیل دانست. و« همه امور»یا « اشیاء»ای مانند توان مفعول را مقّدر و 

 . عقلت القتیل: أعطیت دیته. و عقلت له د  فون، هذا ترکت القود للدیة... و عقلت عهن فهون، أی زرمهت عنهه ،نایتهه و2
 (.۴۹، ب۵، جالصحاحعقلت له ) عقلت عنه و ذلک هذا لزمته دیة ف دیتها عنه. فهذا هو الفرس بین عقلته و
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بردهای .2-1  فقهى  کار
کاربردههای  2هاالحدیثو زریب 1هاهناملاتبر پایه تبیین  وایهات مو،هود در رو نیز د ت در 

کههه معلههو  مههى4یهههان و سههخنان فق 3فقهههى اسههت. « دیههه» در ایههن حههوز، نههاظر بههه« عقههل»شههود 
کههه بههر درگهها، و حیههاط خانههه صههاحبان خههون، بهها مناسههبت نهها  عقههال »گههذاری، نیههز شههترانى بههود، 

پرسهش در  5داد، شهوند. بهای مقتول به اولیهای د شدند تا به عنوان دیه و ،انبسته مى« /بند
کهاربرد  ،ایهن حهوز، گونهه  کهاربرد، در بههار، دو  کهه یههک  اسههت، « عهن»بهدون حههرف ،هّر عقههل اسهت 

 .اسهت ()عقلهت عهن فهونماننهد  ،«عهن»همرا، حرف ،هّر  کاربرد دیگرمانند )عقلت القتیل( و 
کهه  ته ثیرو چهه تفهاوت معنهایى دارنهد « فهونعقلهت عهن »و « عقلهت القتیهل» پرسش این اسهت 

 ؟ چیستدر این میان « عن»حرف 
کهن و خبر،لات ،اصمعى گفته است: ،عرب شناس   به این نکته پرداخته و 

ْمَت  ام َته. و ىلَقلتیُت د  یَص  أىل یّنقت ىلقلت  6َته.یىلن فالٍن، لاّ َغ  
                                                      

العقهل: الدیهة.  هال األصهمعى: » :۱۷۶۹، ب۵، جصحاحال ؛۱۷۴، ب۱، جفیداللغ المحیطد ؛۱۶۰، ب۱، جالعینر.  :  .1
ک ههر اسههتعمالهم هههذا الحههرف، حتههى  ههالوا: عقلههت  کانههت تعقههل بفنههاء ولههى المقتههول، ثههم  هنمهها سههمیت بههذلک الن اإلبههل  و

 «.المقتول، هذا أعطیت دیته دراهم أو دنانیر

گفته است:  .2 ههالعا لة: القرابة التى َتُعق»زمخشری  َبل  یة من    ُعطى الّد  ، ۱، جالفائقدفیدغریبدالحو یث«)ل عن القاتل؛ أی تع
أصهله: أن  أمها العقهل: فههو الدیهة، و ،العا لهة العقهول، و گویهد:  هد تکهرر فهى الحهدیث ذکهر العقهل، و(؛ و ابن اثیر مهى۲۰۹ب

کههان هذا  تههل  تههیوً   شههّدها فههى عقلههها لیسههلمها هلههیهم و ،مههع الدیههة مههن اإلبههل فعقلههها بفنههاء أولیههاء المقتههول: أی القاتههل 
کهان أصهل الدیهة اإلبهل، ثهم  ، و،معها عقهول. ویقبضوها منه، فسمیت الدیة عقو بالمصدر. یقال: عقل البعیر یعقله عقوً 

األ ارب من  بهل األب الهذین یعطهون  العا لة: هى العصبة و زیرها. و الانم و البقر و الفضة و  ومت بعد ذلک بالذهب و
 (.۲۷۵ب ،ترتیبدإصالحدالمنطقر. :  ؛۲۷۸، ب۳، جفیدغریبدالح یثدوداالثرد النهایالخط  ) دیة  تیل

، تهووذیبداال کوواح :نیههز ر.  ؛بیشههتر احادیههث بههای ،بههاب العا لههة ،۳۶۴و ب ۶،  ۳۵۵و ب ۱  ،۱۴۱، ب۷، جالکووافی. 3
کتاب الدیة و وسائل الشیعه: ابواب مشابه.۱۰ج  ، 

، کتوابداألصول ؛۳۳۳، ب۳، جالسورائر؛ ۱۷۳، ب۷، جالمبسو   ؛«العا لهة»مهدخل ،۳۰۱، ب معجمدلغ دالفقهاءر. :  .4
؛ و نیز ابهواب دیهة و ارث در ۱۵۸، ب۱۹، جالمجم ع ؛۱۳۷، ب۲۷، جالمبس  ؛ ۱۱۰، ب۶، جکتابداألح؛ ۲۱۴، ب۴ج

کتاب  های فقهى شیعه و اهل سنت. دیگر 

کاربرد عقل به معنای دیه، و،ه دومى نیز بیهان شهد، و 5 کهه دیهه، خهانواد، مقتهول را از خهونریزی و انتقها  . برای  آن ایهن اسهت 
 «(.عقل»، ماد، مقائی داللغ  :)ر.  ،ویى و  صاب نگا، مى دارد

مت أبا یوس  القاضَى فى ذلک بحضرو الرشهید، فلهم یفهر س بهین6 کّلَ هى  و عَقلهت َعَقلتهه . اصمعّى افزود، است: و  عنهه، حّتَ
ُمتهه ) و تقهول:  هد عقلهت عهن فهون، هذا أعطیهت عهن القاتهل »گویهد: ابهن سهکیت نیهز مهى .(۷۰ب، ۴، جمقائی داللغو َفّهَ
هه:  .(۲۷۵ب ، ترتیبدإصالحدالمنطوق)  د عقلت المقتول أعقلهه عقهو الدیة. و گفتهه اسهت: َعَقُلتع صهاحب بهن عبهاد نیهز 

َیَته و َعَقُلتع منه:َزرُمت دیته  (.۱۷۴، ب۱، جالمحیطدفیداللغ ) أُعَطُیت د 
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گویهد: دیهه  تیهل را پرداختهه و عبهارت در مهى گوینهد،« عن»یعنى در عبارت نخست و بدون 
گهردنش ههم بهود، اسهت یها نهه؛ ههر چنهد که آیها دیهه بهه  وان عبهارت را تهمهى این بار، ساکت است 

کهرد، و دیهه ههم بهر  گویند، خود  که خطا را  عههد، اش بهود، اسهت. عبهارت اشار، به این دانست 
کهرد، ؛به معنای پرداخت دیه به ،ای دیگری است ،دو  کسى خطهایى  اش را دیهه ولهى ،یعنى 

کرد، است که بر پایه  وانین دیه، خویشان پدری باید دیه  تل ؛کسى دیگر پرداخت   مانند آنجا 
کسهى  ،خطا را به عهد، بگیرند و با تقسیم میان خهود، از عههد، ادای آن برآینهد. بهر ایهن پایهه گهر  ا

که به خاطر خطای بهرادرزاد،ای ه؛ یعنى من پرداخت دی«عقلتع عن ابن أخى»بگوید:   ، بهه ارا 
 .عهد، من آمد، بود، پرداختم

بردهای غیر فقهى .2-2  کار
کاربردهای  گهردآوری  هراین تبیین عبارت مزبور در  زیر فقهى چندان آسان نیست و نیهاز بهه 

کاربردها و دسته گردآوری همه   همرا، د ت در سیاس دارد. ها آن یبندبیشتر از طری  
کار را حساس کهاربرد « اهّلل»بها واژ، مبهار  « عهن»و « عقهل»کند، ترکیب مى آنچه در این ،ا  و 

کههه :آن در  بههان اهههل بیههت کاربردههها ههها نآ و در چنههدین روایههت اسههت  گههردآوری  در بخههش 
که سیاس متنهى روایهات مى خواهیم آورد . در این ،ا تنها به دو نمونه اشار، کنیم تا نشان دهیم 

که  گرفت. « دیه»ناظر به  توان عبارت مزبور رانمى زیر فقهى چنان است 
ذذْن َیذذ ةَف ّْنَعْقذذص  َ َ َُ ىَلذذَر ّْنَوْتذذَدة  ىَلاَلَمذذُة ُقذذویَ ذذْ  َ ذذمُ  ّنویَ ْ ذذَص ّنذذدیُ ْ  ّه   ىَلذذن   ىَلَقذذَص  م   

َ
َل ه م َو یَ ّىْلَتذذَل

ب   ّغ  َیَ ىَل ف  هَی  ف  نَی ّن ْنَد ّهم َو َغغ    1.یَمم ىل 
 و

ْن ىَلَقَص  َ ی ِل  ه. ّه   ىَلن   َیْنَ غ  ْزقَف َئُه ىف  ر  ، َو َو َیْسَتْ    ه  َه َتَ مَغَا َو َتَعمَم ىف  َقَضمئ  َمّ   
ْن َو َیّتیَ

َ
 2ه

ههها اسههت و بههه سههاحت  ههدس خههدای زون بههر ایههن، دیههه ویههژ، روابههط حقههو ى میههان انسههانافهه
که از دار پرداخت دیهتوان بند، سر تا پا فقر و نیاز را عهد،مى سبحان را، ندارد. آیا ای انگاشت 

 فعل خدای منز، از خطا نتیجه شد، باشد؟! 
کاربردهای زیر فقهى عبارت مزبور چندان انهد  از آن که  کاربردهها را ،ا  گونهه  نیسهت، ایهن 

یم. ابتههدا احههادیثى را ههها مههىآن کنههیم و آنگهها، بههه تحلیههلمههى بههه سههه دسههته ریزتههر تقسههیم پههردا 
                                                      

 .۱۷، ب۱ج، افیالک .1

 . ۶۱، ب۲، جالکافی ؛۳۷۵ب  ،قربداإلسناد. 2



سى
شنا

معنا
 «

 عقل
 در «اهّلل عن

ات
روای

 

 

 

29 

که این ترکیب را بدون ترکیب با مى یم  . د هت در ایهن انهد،ولى بها مفعهول بهه خهود آورد ،«اهّلل»آور
کنههد و همچنههین دو دیههک مههىتههر خههود نزکاربردههها، مهها را بههه معنههای ایههن ترکیههب در صههورت سههاد،

 دهد.مفعول داشتن ترکیب مزبور را نشان مى
 آشکار  با دو مفعول ساده عبارت .2-2-1

کاربردهها، ترکیهب مزبهور بهدون همراههى لفه  ،ولهه ولهى بها دو مفعهول ذکهر  ،در این دسهته از 
کتاب  کرد، است: کبیرالمعجمدالشد، است. طبرانى در   خود حدیث  یر را نقل 

زّ  ،ی ّندب می م  بن لب ّ تدثام لل د بذن یذب  تذدثد ،ىلن ّحلسن بن ىلمذموة ،ىلن ىلبد ّن 
و  مذمع یات کّه ىلاه  مثص مم  ویض قلت نل سن بن ىلر  ّحلاوّ  قمل ىلن أ  ،میم  أ 
  ۹ومذم فسذأنه ىلذن ف. فقذملی ذم    أن و ذال   ىلقلت ىلاه؟ قمل  مم تعقص ماه و ۹ّنایب
َی ؛ فابی یلم مم و  ابی یدع مم   اة. ی  طمأنیلن ّخل بة ویر إن ّن 
 ذ ن مذن  ذذ ّن لذ  ّنوذذدقة فأطذبع لذذ ة  ه ىفیذذدی نیبذ و ومذذم  یأىنی مذذ وع بذه  ىلقلذت ىلاذهو 

 ّجل ن.  فمنتزىلهم بلعمهبم مث ط تهم ىف ىفی  د  ىفیمث أدطص  یفأطب بقفم ىفی  ف  تّتم ىف
ل حممد. فقمل  لن ّنودقة و نصی  .لهمکت ّنغال  فأکفقمل نه أص مبه  نو ت   آل

مد د ت ویمن  ذدیفذ آطذ  ّنقاذوع  ّنلهذم ّ ذدىن لممع أدىلو هبنی ىفک قمل  و ىللی من یفذ تذونی
َی مم قض ت و قدیمم أىل یف م ات و بمویمن ىلمفیف ىلمفد ت ویتونی  ذیش و  تقضذ ات؛ ل ی
 1ت.یت و تعمنکت تبمویبلی من وّنیو لنه و  یاقض ىللیو 

که مشاهد، گونه  کهاربردش، ههم مفعهولشود، ترکمى همان  واسهطه و بهى یب مزبور در هر سه 
 -« ؟مها تعقهل منهه» یعنى ،که راوی آن را پرسید، - هم مفعول با واسطه دارد. در ،مله نخست

کهه بهه دلیهل اسهتفهامى بهودن و صهدارت طلبهى«ما» اش، در صهدر ، مفعول بدون واسطه اسهت 
کهاربرد بعهدیمقد  شد، است. در « تعقل»یعنى  ؛آمد، کو  و بر فعلش کهه سهخن مبهار   - دو 

کلمهه واسهطه، دو ،ملهه په  از ترکیهب مزبهوربهى ههایمفعول - است ۷اما  حسن   و نهه یهک 
پرسهید،  ۷از امها  حسهنیعنهى راوی  ؛هستند. معنای عبهارت نیهز همهان معنهای لاهوی اسهت

کر  فرااز چه چیزی را  کهه اهم پ ۷؟ اما داردگرفته و هنوز آن را در دل و ذهن پیامبر ا سخ داد، 
گرفته  بار، خیر و شّر سخنى از پیامبر را در و رفتاری از ایشان را در ،لوگیری از خوردن صد ه فرا 

گفتنهى اسهت امها  حسهن ۹به دلیل حهرمتش بهر آل محّمهد هنگها  رحلهت  ۷در خهاطر دارد. 
کههر  گفتگههو بههاحههدود هشههت سههال داشههته و از ایههن رو،  ۹،ههّدش پیههامبر ا گاهههان از مقهها   در  ناآ
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کهه همهان ام کهرد، و تنهها یهک فقهر، دیگهر افهزود،  گفتار و رفتار آشکار پیامبر بسند،  امت، به نقل 
 دعای  نوت است .

کههاربرد را در ضهههمن حهههدیث آورد، کم نیشهههابوری نیهههز ایهههن  هههر چنهههد تنهههها بخهههش  اسهههت؛ حهها
کرد، است.  گزارش   نخست روایت را 

و مذماّ  ۹هذد ولذال ّهىل اذت ىفک  مثذص مذن ّجلذازّ  قذمل  قلذت نل سذن بذن ىلذر ىلن أ 
لم  ابذی یقذال  دع مذم ی ۹فسذمعت ولذال ّه ۹ىلقلت ىلاه؟ قمل  أىت و ص ولال ّه

َی ر ابی یمم و   1اة.ی  طمأنیبة وّخلیفمن ّن 
 ،واسطه دیگری نیز در دست است. در نقلى دیگر از طبرانهىبى کاربرد این عبارت با مفعول

 گرفته است . مفعول به ترکیب مزبور  رار «صلوات خم »
ىلهذذذد  مثذذذص مذذذن أنذذذت ىف  ّه ىلهنمذذذم ویض قلذذذت نل سذذذن بذذذن ىلذذذر  ّحلذذذاوّ  قذذذمل ىلذذذن أ 
أقذومم ىلاذد  لمذمعکو  ّنوذلوّع ّخلمذ  ىلقلذت ىلاذه؟ قذمل  مذم ىلقلذت ىلاذهو  ۹ّن لال

من یفذذ تذذوند ت ویذذمن ىلمفیفذذ ت وىلذذمفدیمن  ذذدیفذذ ّنقضذذم  ّنذذوت ؛ قذذمل  قذذص ّنلهذذم ّ ذذدىن
لنذه و  یذاقضذ ىللیو  و تقضذ ات لنذیش  مم قض قد وت یمم أىل یف م ابمو ت ویتون
 2ت.یتعمن ت ربام وکت تبمویبل من وّنی
عطه  « عقلهت عنهه»واسهطه بهر مفعهول بهى« کلمهات»واژ،  ،در ایهن حهدیثکه گفتنى است 

که   به حقیقى است. یک مفعوٌل  ،دستور  بان عربىبا تو،ه به شد، 
کل فهمبرای   ههایى از روایهات یافهت شهد، ادامههیهدواژ،معنای عبارت، ،ستجو را با ساخت 

کهه بخهشدهیم.بر پایه این ،سهتجو، بهه چنهد روایهت دسهت یافتههمى ههایى تقطیهع شهد، از ایهم 
کرد، است.« عقل عنه»هایى متفاوت با از همین راوی با عبارت روایات فوس الذکر را  گزارش 

ر کمها تهذ»عبهارت  بها ( رابخهش مربهوط بهه صهد ه)گزارش، بخش سو  از روایت نخسهت یک 
که نشان از ترادف معنایى  «من رسول اهّلل  دارد.« تذکر من»با « تعقل عنه»آورد، 

   مذذذن ولذذذال ّهکذذذأا  قذذذمل ؟ک  مذذذن ولذذذال ّهمذذذم تذذذب قلذذذت نل سذذذن بذذذن ىلذذذر  ّحلذذذاوّ  أ 
 بلعمهبذم فلعلهذم ىف ۹فازىلهذم ولذال ّه ،ىف أطبع لذ ة مذن لذ  ّنوذدقة فلعلّتذم ىف أند

 م آل حممذد و نذصی فقمل  ل ی  ؟من  ب  ّنتم ة مبّ ّنویب یامم ىلل !م ولال ّهی  صیّنتم  فق
 3نام ّنودقة.
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کههه بههه ،ههای  ، «عقلههت عهههن»گزارشههى دیگههر نههاظر بههه بخههش دعههای روایههت نخسههت اسههت 
 است.  آورد،« ۹حفظت من رسول اهّلل»

؟ قذمل  مذم ولذال ّه ف تفظت مذن یأّه ىلهنمم   ویض ص نل سن بن ىلریّحلاوّ   ق أ 
 ت ویذمن ىلمفیفذ ىلمفد ت ویمن  دیف ّنلهم ّ دىن  ّنوت  لممع أقومن ىفکتفظت ماه لو 

َی  قذد ت ویذمذم أىل یف م ابمو ت ویمن تونیف دتونی  ذ ،تیمذم قضذ شذ قضذ یوو  تقضذ ال ی
 1ت.یتعمن ت ربام وکتبمو یاىلل

 آید. چشم مى نیز به« صلوات خم »این تقارب معنایى در نقل معنای روایت مشتمل بر
 2.؟ فقمل  ّنولوّع ّخلم ّنایب مم تفظت من  ۲نل سن بن ىلر ّحلاوّ   قلت أ 

کههه ترکیههب مههورد بحههثمههى ایههن روایههات نشههان در برخههى از روایههات، نقههل معنهها شههد،  ،دهههد 
که مضمون مها » ،«تهذکر مها»ههای تهوان عبهارتمهى ،کلهى روایهات یکسهان اسهت است. از آن ،ا 

 رزهمعلهى هااین عبارت، . در وا عدانسترا هم معنا « حفظت منه»و « نهعقلت عما » ،«تعقل
کى از مضههمون هههایى بسههیار بههه هههم نزدیههکتفههاوت لفظههى کههه فهههم و تلقههى ذهنههى انههد شههان، حهها
کوچک معنایى اسهت.  شان، محدود بهو تفاوت محتوایى دهندمى راویان را نشان یک دامنه 

گر در حلقه نخس یافتاین فهم راویان بویژ، ا کهار ت در گرفتهه باشهد، بهه  کنندگان حدیث شکل 
یهان مزبور نکته  آید. البتهمى ما در دسترسى به مقصود روایت کهه راو بر این فهرض اسهتوار اسهت 

و هههها ،داننهههد و واژمهههى ، هنگههها  نقهههل معنههها، انتقهههال معنههها را اصهههلو حهههدیث فههههم ضهههابط و دانههها
کار مىعبارت  ورد. آمىچندانى پدید نکه تفاوت معنایى  گیرندهایى را به 

 ساده با انتساب به نائب فاعل . عبارت2-2-2
کاربردها نیز عبارت مزبور بها واژ، مبهار   همهرا، نیسهت، ولهى مفعهول بها « اهّلل»در این دسته از 

کهاربرد نیهز دو رسهد مهى شد، و فعل به صورت مجههول آمهد، اسهت. بهه نظهر آورد،واسطه  در ایهن 
یکهى نائهب فاعهل  از نظر دستور  بان عربهىهر چند  ؛و،ود داردج مفعول حقیقى و در عالم خار

فعهل مجههول بهه کهه  مفعول وا عى در دنیای خارج است ،نائب فاعلشود. در وا ع مى خواند،
در ،ملهه، نائهب فاعهل و  ۷کهه حسهین «بکربوء ۷ تل الحسین»؛ مانند شودمى آن منسوب

یها همهان نائهب  حقیقهىواسهطه بهى مفعهول پهیش رو، گزارشدو . در در عالم خارج مقتول است
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نشههان دهنههد، یههک مفعههول و اسههم ظههاهر آمههد، و نههه  ، بههه شههکل ضههمیر مسههتتر بههانى فاعههل دسههتور
گفهتن  .ستدر عالم خارج ااما مو،ود  ،ناآشکار گهزارش از یهک نفهر و در توصهی  سهخن  ههر دو 

کر   :آوریممى است. نخست، نقل ترمذی را ۹پیامبر ا
 1 .اُه ىَل  َص عَق تُ ل   الثم  ثَ  مَة ل  َک ّن ُد یعیُ  ۹لال ّهمن وک  اأن  بن ممن

کم نیشابوری چنین است:  و متن مشابه حا
م بکمن لاّ تک ۹ولال ّه ّنی  ا ّن  بن ممن  2لمة، أىلمد م ثالثم نتعقص ىلاه.کلی

کههاربرد کههه در وا ههع« َل عَقههتع ل  »در « هههى» عبههارت، ضههمیر مسههتتر نائههب فاعههل ،در ایههن   اسههت 
پیههامبر  گههردد؛ یعنههىمههى بههاز« کلمههةال»بههه  ،ملههه اسههت و بهها تو،ههه بههه سههیاس بههه حقیقههىمفعههول

کههر  کلمههات بیههان شههد، را ازسههخن را تکههرار مههى ۹ا ایشههان فههرا بگیرنههد و  فرمههود تهها مخاطبههان، 
یابند.   3از همین راوی است.« لتفهم عنه»مؤید این سخن، نقل همین روایت با واژ،  در

 «اهلل»با واژه مبارک  . ترکیب2-2-3
کاربردهاسهت. در ایهن دسهتهمقصود اصهلى از سهامان  ،دههى ایهن پژوههه، فههم ایهن دسهته از 

درآمد، است. در « اهّلل   َعن   َعَقَل »، نشسته و به صورت «عنه»به ،ای ضمیر در « اهّلل»واژ، مبار  
یهم و سهپ  بها مهى همان معنای دو دسته پیشهین را ،«عقل عن»یعنى  ،معنایابى بخش اول آور

کنهههیم. ایهههن در وا هههع تر،مهههه سهههاد، و واژ، بهههه واژ، بخهههش مشههههود و در مهههى ترکیهههب« اهّلل» معنهههای
یافت»توان به ،مله مى را« اهّلل   َعن   َعَقَل »دسترس عبارت است. بر این پایه، عبارت   از خدا در

گرفت همچنان « عقل عنه»مانند ترکیب « عقل عن اهّلل»تر،مه نمود. بر این پایه، ترکیب « / فرا
تههوان مهى نشهد، اسههت. بهه سهخن دیگهر، هویهداکهه در ،ملهه  اسههتا واسهطهبهى ىیازمنهد مفعهولن

یافت شد، است؟   پرسید: چه چیزی از خداوند در
یهم. د هت در برای پاسخ مى گرد آور کاربردهای این عبارت ترکیبى را در روایات  کوشیم همه 

کاربردها و نیز عبارات مجاور و سیاس روایت، واسطه بهه ر حدس زدن مفعول بىتواند دمى این 
کار را اندکى ساد، ما کند. آنچه  کهه ایهن انهد کنهد، روایهاتىمى کمک و به معنای ترکیب نزدیک 

کردبى مفعول و ههر  طوسهى آمهد، اسهتموالیدالا. یک حدیث در اند،واسطه را به صراحت ذکر 
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ُمَر،» واسطه:بى دو مفعول
َ
کنار هم دارد.ر« اهّلل» :و مفعول باواسطۀ حرف ،ّر « أ  ا در 

یَ  یب 
نیَ ّننیَ
َ
ََ  ه ذٍص َک َقمَل   ۹ ىَلن  ّْبن  ىُلَم ْن ىَلمق  ُ   ّه   ىَلذن   ىَلَقذَص ْم م  ََ ْمذ

َ
ذم   یذ، َو ُ ذَو َتق  ه

ْنذَد ّننیَ ٌَ ىل 
، مُی َدم   ْنَظ   ، َو یَ  ِّْلَ ْن َظ   َک ْنُلو َغدا  ، َج  یْم م  َسمن   

، یذف  ّنلی ذم  
ْنذَد ّننیَ ْنَظذ   ىل  ذَیْ ص  ِّْلَ َغذدا   ُا ل 

.یَ ّْنق   ىف    1مَمة 

کههه شههخص خردمنههد، از خداونههد امههرش را فههرا  چکیههد، بخههش نخسههت حههدیث آن اسههت 
کههار و  ،کههم دو احتمههال معنههایىدسههت« امههر»یابههد. در ایههن ،هها واژ، مههى گیههرد و نجههاتمههى یعنههى 

« عا هل» و« اهّلل»توانهد بهه مهى مر،هع ضهمیر بهارز متصهل بهه آن نیهز 3.دارد فرمان و دستور یا 2،ش ن
گههر ضههمیر بههارز در  محتمههل « امههر»را بههه خداونههد بههازگردانیم، هههر دو معنههای « أمههر،»بههازگردد. حههال ا

گر عا ل ش ن یا ؛است کند، را، نجات را یعنى ا  ؛بایهدمى فرمان الهى را از خود خداوند دربافت 
گهر ضهمیر، درتر مهىهر چند امر به معنای فرمان در این روایت، مقبول بهه  را« أمهر،» نمایهد. حهال ا

کار و نه فرمان« امر»عا ل بازگردانیم، واژ،  شود، ولى معنای نهایى بها معنهای مى فقط به معنای 
که امر را به معنای فرمان بگیریم گهر  ،چهون در وا هع ؛یابدنمى تفاوت چندانى ، بلى در صورتى  ا

کههار و تکلیهه  خههویش را از خههدا برگیههرد، راهههى ،ههز عمههل بههه اوامهه ر و نههواهى الهههى عا ههل بخواهههد 
گر امر به معنای فرمان باشد، تفهاوت معنهایى مهمهى بهر اثهر تعیهین  کهاینندارد. چکید، سخن  ا

 دهد. نمى مر،ع ضمیر روی
کهرد، باشههد، خطبهه مشهههور  ،های کهه هههر دو مفعهول را ذکههر   ۷از امهها  علههى« وسهیله»دیگههری 

ّ و  ۹کر به نقل سخن پیامبر ا ۷امیر مؤمنان ،است. در بخشى از این خطبه در معرفى وصهى 
 : ود، استبا تو،ه به حدیث منزلت فرم خته و،انشین خود پردا
ذْت  َو َقْد َتَ َدُ   - ۹َفَقمَل  ْ َوذمُغ َو ّْ َغویَ وَن َو ّأْلَ ُر َهم   ذُص  ِّْلُ َ مف  ذُم ِّْلَ   - هب  

َ
ذ  ه َ نیَ ییُ  ّ ذمُ  

م ّننیَ
دی  یی ىَلل    م 
وَن َک  م  ُه  َهمُر  یَ

َ
ویَ ه  ّ ْن ُموََس  یَ  م  ُناَن  ،یَبْعد   َو َ یب  ْؤمَف ُلاُل  ىَلن  ّه  َ َ َق  َفَعَقَص ِّْلُ َیَ ْا  ّن  ّ

ىن   ُفو ََ ىنی   ىَل
َ
ط   ه

َ
أ ب  یذَنْسُت ب 

َ
ذه  یذه  أل  می 

ُ
ب  َکذَمذم َک ه  َو ه

َ
َطذم ُمذوََس أل 

َ
وُن ه ذه  یذمَن َ ذمُر می 

ُ
ْنذُت ُک َو َو  ،ه  َو ه

ة  َو نَ یی َ ب   ذ َا َال   مَن َک ْن ک  م  َفمْقَتَض ُ ُ ویَ ْخاَلفم  ل  ْنُه ّْلت  وَن َک  یم   ۸َمذم ّْلذَتْخَلَف ُمذوََس َ ذمُر
ْ   یَقْومَف  ىف   ّْطُلْفد   ُقاُل یَ ُث یْ َت  ْصل 

َ
ْع َلب   َو ه ب 

د  یَو و َتتیَ ْفس   ن.یَص ِّْلُ
ههوَن »در عبههارت  نع ُؤم  ههولع  َعههن  اهّلل  َنَطههَ   َفَعَقههَل اُلمع سع فعههول م« الرسههول نطهه »مؤمنههون فاعههل و  «الّرَ

                                                      
 . ۸۶۸  ، ۳۹۳ب ،)للطوسى(األمالید. 1
 «.امر»ماد، ، مفرداتالر. :  .2

 (.۱۳۷، ب۱، جمقائی داللغ برشمرد، است )« امر»ابن فارس پنح بن معنایى برای ماد،  .3
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کهههرد ؛مفعهههول بههها واسهههطه اسهههت «اهّلل»واسهههطه و دون بههه یافهههت   ،انهههد،یعنهههى آنچهههه از خداونهههد در

کهه سهخن پیهامبر، فرمهان مهى حدیث بهه احتمهال فهراوان ایهن سخن پیامبر است و مقصود   شهود 
کهرد، و فهمیهدمؤمنهالهى است و  یافهت  کهه  انهد،ان ایهن فرمهان را بها واسهطه پیهامبر از خداونهد در

بهه ،انشهینى  ۷بها ههارون، انتصهاب امها  علهى ۷علهى از همسان نمودن اما مقصود اصلى 
 است. ۹پیامبر

کهه مفعهول اصهلى در ،مقصود در ایهن دو حهدیث روشهن اسهت هها آن ولهى آیها احادیهث دیگهر 
کهه بهه دلیهل مى ناپیدا و مقدر است، نیز همین معنا را دارند؟ آیا تهوان همچهون احادیهث فقههى 

گیرنهد، در مهى حذف نمود، اما معنهایش را در تقهدیر« عقلت عنه»را در  «یهد»کاربرد فراوان، واژ، 
کاربردها هم مفعولى مانند  گرفت؟ برای پاسخ،« امر الهى»این دسته از   یا مشابه آن را در تقدیر 

گذاریمى را نیزها آن یم و شمار،   .آسان باشدها آن ار،اع بهتا هنگا  تحلیل،  کنیممى آور
ذْن َج  ُکذیَ  َص ّْنَعْقذَص وْک  ْسذتَ یَ َو َغُلذوو  َتذىیَ  م  ویی َعَث ّه َ ب  َو بَ  ... و. 1 ْفَضذَص م 

َ
ع  یذاَن ىَلْقُلذه ه

ه و ت  میَ
ُ
یُ یُ َمم  ىُلُقال  ه یب 

َُ ّننیَ ذد   ىف   ۹ْضم  ْلَّت  مد  ِّْلُ َ ن  ّْ ّت  ْفَضُص م 
َ
ه ه دیَ  ّْنَعْ ذُد  و ،َن یَ ْفس 

َ
َمذم ه

َ  ّه َتىیَ  ّئ  ََ د  یَو َبَلَغ َج   و َص ىَلْنهىَلَق َف ُص  َن ىف  یُع ّْنَعمب  ْم َمم َبَلَغ ّْنَعمق  َ مَدِت    1... َفْضص  ىل 
َ مُ  یَ . 2 ْ ب   !م   

َ
ویَ یَ َمم َبَعَث ُّه ه  ّ َ مد     َم ىل   ّ ُلوّ ىَلن  یَ ل  مَ ُ  َو ُغُلَلُه  َلمَبة   ّه   ْعق  ُم ّْلذت  ْتَسهُنُ

َ
َفأ

ْم َمْع    ْتَسهُنُ
َ
 ه

َ
ْم ىَلْقال  َو ه ْتَسهُنُ

َ
ْم   ّه  ه

َ
أ ىْلَلُمُهْم ب 

َ
 ىف  ْک َفة  َو ه

ْغَفُعُهْم َدَغَ ة 
َ
م َو یَ ّندیُ ْ  َمُلُهْم ىَلْقال  ه

 2ّآْلط ة.
ذذُه مَلْ . 3 ذذّ  یَ ذذْص یَ  َمذذْن مَلْ ف  َّه َیَ ذذْص یَ  َمذذْن مَلْ َو  ّه   ىَلذذن   ْعق  ذذْد َقْلَ ذذیَ مَلْ  ّه   ىَلذذن   ْعق  َفذذٍة ْعق  ُه ىَلذذَر َمْع  

َتٍة  َ م َو یُ َثمب  َُ ذ ذْ و  ذم ىف  یُد َتق  َی  ذه  َو َو  َقَّتَ َتذٌد ُکذیَ َقْلب 
َ
ویَ َمذْن  َا َبل  َکذاُن ه ذه  َکذّ  ْعل  ف  مَن َقْوُنذُه ل 

َعاَل    ُ  ل  َیُ قم  َو ل  َنیَ َّه َتَ مغَ یَ ُمَودی  قم  أل  ه  ُمَوّف  ُه مَلْ  َا ت  ی  ُدلیَ ىَلَر ّْنَ میَ ّْْسُ ذ  
ن  ّخْلَ ویَ  ط   ّ ذَن ّْنَعْقذص   م 

َظ  ٍق ىَلْنُه ب  ْنُه َو َ مط  ٍ  م   .م  
ْ َص ّندیُ ْ  ّه   ىَلن   ىَلَقَص . َمْن ۴

َ
َل ه   3.میَ ّىْلَتَل

ْن  یْنَ غ  . یَ ۵ َ ْن و ّه   ىَلن   ىَلَقَص ِل 
َ
َم َّه ىف  یَ ه  

، َو َو  ّتیَ ه  َئُه ىف  یَ َقَضمئ  ه   ْسَتْ    ْزقَف   4.ر 
ویَ َمْن ۶  ّ ُص  ّو  ّآْلط ة ّه   ىَلن   ىَلَقَص . َمم ّْنَعمق 

لدیَ َص ل   5.َو ىَلم 
                                                      

 .۱۱،  ۱۳، ب۱، جالکافی .1

 .۱۲،  ۱۶ب ۱، جهمان .2

 . ۱۲،  ۱۷، ب۱، جهمان. 3

 .۳۰،  ۱۵۳، ب۳، جهمان. 4

 .۱۰۰ب ،تحفدالعق ل .5
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ذذذَتذذذ .  ذذذمب  7 ُ قذذذمَل  َو  َة یذذذّآل     ذذذب   ۹یبیُ ال ّننی ذذذ ،  ّنعذذذممل 
ذذذَع فَ  ّهی   ن  ىَلذذذ َص َقذذذىَل  یبّنیَ  تذذذه   مىَل ب   َص م 

 1.َه َ  َخ َل  ىَل نَ ّ تَ  َو 
كُِ اَوا)امین االسو  طبرسى در تفسیر آیه:  روایت اخیر را َ ُاِنَّاسَ َن ُِ اَضْرك كُ ن ََ ْْ ََ ْْ ال  َ َ كُاَوِتْلك ُن ِِ ْْ ََ كُا َْ

وَنا ُِلمن َْ االْل
ْسَ کتاب  2(ِإ کرد،  اسبابدالنزولاز واحدی نیشابوری، موّل    است.نقل 

کاربردها. 3  تحلیل 
که دید، گونه  شود، بهر پایهه روایهات اول، دو ، سهو  و آخهر، نتیجهه )عقهل عهن اهّلل / مى همان 

یافت از خد کهه در از خهدا و بهیم داشهتن موفه  بهه عمهل بهه فهرای  الههى،  آدمهىاوند(، آن اسهت 
شههود. در حههدیث دو  )عقههل عههن اهّلل( از اهههداف بعثههت از ناخشههنودی خداونههد مههىدور نمههودن 

کههه از  بههان پیههامبران ابههوغ کههه پاسههخ بهتههری بههه دعههوت الهههى  کسههى   پیههامبران خوانههد، شههد، و 
گهههاهى بهههه امهههر الههههى و نیکهههویى  بدههههد، معرفهههت نیکهههوتری دارد. شهههودمهههى و همچنهههین میهههان آ

یافت، نسبت مستقیم بر رار است.شکوفایى  گیری و در  عقل یا همان فرا
کاربرد، ههای خهدا از توان مفعهول عبهارت )عقهل عهن اهّلل( را اوامهر و خواسهتهمى بر پایه این دو 

 عبهارتل در حقیقهى یها همهان عا هیعنهى فاعهل  ؛انسان یا ش ن و،ودی خداوند متعال دانست
 ههها، بههه اطاعههت خههداگیههرد و بهها نگاهداشههت آنمههى راههها ه)عقههل عههن اهّلل( ایههن اوامههر و خواسههت

کوشد؛ یا معرفهت مسهتقیم و کند و برای آخرت مىپردازد و را، خود را از دنیاپرستان ،دا مىمى
کهه همهین معرفهت، زمینهه بهیم و امیهد انسهان را فهراهم مهىبیشتری به خداوند مى ایهن رد. آوباید 

گهاهى از فهراهمه  لمروی دیهن از شهناخت خهدا تواند مى معرفت   و یو دیگهر اصهول دیهن تها آ
کهه بهه تعبیرحهدیث دو مى اوامر الهى را در بر بصهیرت ثابهت را بهرای  ،گیرد. ایهن معرفهت اسهت 
 در وا هع، بها ایهن معرفهت، دریچهه. تابهدمى بر دل ادمىآورد و حقیقت آن را مى انسان به ارماان

گشهود، شهود و آدمهى اطوعهات ورودی خهود را از ،هایى مهى رو  و ،ان انسان به پهنای آسمان 
که خداوند از آفرید، خهویش انتظهار دارد و مى ،ویى زالل بر واال و گیرد، درست از همان ،ایى 

کند و به وی بنمایاند. که به آن رهنمونش  گرفته  گهر، 3خود بر عهد،  خهورد، و پیوسهته این عقهل 
شهود و مهى یابد و حهرکتش بهه بهه سهمت و سهوی اومى بدأ علم هستى، با راهنمایى خدا را،به م

 دیگر هیچ. 
                                                      

 .۱۶۰، ب۴، جتفسیردن ردالثقلین ؛۴۴۶، ب۸، جمجمعدالبیاندفیدتفسیردالقرآن. 1
 .۴۳ ، آیهعنکبوت . سور،2

ا) .3 دى َعَلْینُ ِإنسَ  .(۱۲ ، آیه)سور، لیل (َنَّْ ن
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شهوند طوسهى مهى موالیالادو هماهنگ با همان حدیث همسومزبور وایات ر، در این صورت
ُمَر،ع  اهّلل   َعن   َعَقَل »مشخص و نقل شد، بود: حدیث، واسطه در که در آن مفعول اول و بى

َ
 «.أ

کههاربردی  کههه اوامههر و خواسههت، مقصههود ایههن مههى«عههن / از»حههال بههر پایههه معنههای  را از ههها هشههود 
کند  یافت  یافهت ومعرفت را از همهیا خداوند فرا بگیرد و در گیهری و در توانهد از مهى بیابهد. ایهن فرا

گههوش کههه حجههت بیرونههى و ظههاهری خداینههد و مههىطریهه   توانههد از دادن بههه رسههوالن الهههى باشههد 
گوش که حجت باطنى و درونى خداوند است.  طری    ،ان سپردن به ندای فطرت باشد 

 سنجی تحلیل با آرای شارحاننسبت. 4
یهادی بها مى معنای ارائه شد، را ماننهد صهدر  ،تبیهین برخهى شهارحان حهدیثتهوان تها انهداز،  

کاشههان ،المتهه لهین گفتنههى ه عومههه مجلسههى صههالح مازنههدرانى و ى، مههوفههی   مسههو دانسههت. 
شههر  ایهن عالمههان در توضهیح عبههارت مزبهور، در ،اههها و ذیهل روایههات مختله  آمههد،  هکه اسهت

 گوید:مى =است. صدر المتالهین
نسذمن ّم تذد یم، یّىلتزل ّ ص ّندن ّه ىلن مفن ىلقص أطذب ّنعلذم مذن ّه یعد ّا بلذغ ىلقذص ّو
و  ّو بعذذد هم ذذذدّع :م یذذمذذم نالنبکّمذذم بسذذذىل ّصذذص ّنف ذذ ة  ، ب ذذ  می  تعلذذیذذمذذن غ

 1.ةیة و ىلملیمضمع ىللمیر
که دید، گونه  یافهت علهم از خداونهد و  ،شودمى همان  موصدرا عبارت مزبور را بهه معنهای در

یافتى مستقیم و از طری  فطرت ؛بدون آموزش متعارف دانسته است یها بهه وسهیله ریاضهت.  در
گفته شد گرد فرزانههتعارض و تنافى ندارد. معنای ارائه شهد، از سهوی  ،این معنا با آنچه  اش شها

کاشانى نیز نزدیک به همین استف  . ی  
ىلتذزل أ ذص  کذص أمذ ؛ّ  ه من غی  تعلذمی ب ذ  ىف  نعلم ىلنّ  ه بلغ ىلقله لم تد یأطبّ  مفن ىلقص ىلنّ 
حلقیقیذذة و  خلیذذ ّعّ  ه مذذنّ  نذذدنیم و أ لهذذم و ل ذذم ی غذذىل فیمذذم ىلاذذدّ  ّنذذدنیم لا مل یبذذق نذذه وغبذذة ىفّ 

إلمیة وّ   ّ ن وتیة.ّألنوّو نسکیامعّ  نبوقیة وّ  وبّتم معّ  نعقلیة وّ   2إلش ّقمعّ 
یافت را عا   =کاشانى فی  کّل أمر»گستر، این در دانسته است. این معنا با تو،ه بهه « فى 

گفتههه شههد، پههذیرفت . در آنجهها و در تبیههین عبههارت نى اسههتآنچههه در تبیههین روایههت امههالى طوسههى 
کهه« کههم مههن عا ههل عقههل عههن اهّلل امههر،» کههار و شهه ن دانسههت و مههى را« امههر»ه گفتههیم  تههوان بههه معنههای 

                                                      
 .۳۷۲، ب۱)صدرا(، ج شرحدأص لدالکافی. 1

 .۹۹، ب۱، جال افی .2
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که عا ل باید به ضمیر را اهتما  داشته ها آن به عا ل نه خداوند بازگرداند. یعنى همه اموری را 
 باشد، از خداوند فرا بگیرد.

کههرد، و معنههای عبههارت مزبههور را  =ىمازنههدرانصههالح  مههو گسههترد، تصههریح  بههه ایههن معنههای 
 است: تعالى و نیز اوامر الهى دانسته و برای آن دلیل آورد،باری معرفت یافتن به حضرت

و ىللذم  ،و ىل فذه تذقی مع فتذه ّه ىلذن ىلقذص ی)و مم أدی  ّنعبد ف ّل  ّه تىی ىلقص ىلاذه( أ
 او انذذ ،م کذذمذذم أوّد  مذذن ّنفذذ ّل  و ّألتیو تذذقی أمذذ   ف ،هیذذتاذذع ىللمیو مذذم  ،وذذ ی ىلاذذهیمذذم 

و بذذدون مع فّتذذم ّملتوقفذذة ىلذذر مع فتذذه تعذذممتیظذذم   ألن أدّ  ّنفذذ ّل  و  و مع فتذذه و  ،وذذای
و بدون ّنعقص،  و ّألصص جلمی  1.اع انیتوای

گرد آورد، و برخى احتماالت را نیز افزود، است:  =عومه مجلسى  این معانى را 
ممه و ش ّلعه أو أىل م  ّه ّنعقذص کتوص نه مع فة اّته و صفمته و أت ی  أ«ّه ىلن ىلقص»
ملذذه و تللذذه لمذذم بذذال وّلذذ ة أو بلذذغ یلم ّه بذذأن أطذذب  ىلذذن أنب یاّتذذیىللذذم ّألمذذاو بعلذذم  أو

 2 ب  .می  تعلیه بغی  ّه ىللومه ىللیفیىلقله لم دو ة 
 ایهههن ماننهههد شهههری  شهههیرازی نیهههز بهههه توضهههیح ،نگهههارانحاشهههیهاز برخهههى کهههه گفتنهههى اسهههت 

کهم و بهیش مشهابه هها آن و های دیگر عالمان نیز در دست استشر  3اند.عبارت پرداخته نیهز 
یههم 4همههین ا ههوال هسههتند. کههه بههرای رعایههت اختصههار،  در میههان اهههل سههنت نیههز  ههول مشههابه دار

 5.دهیمنمى توضیح
                                                      

 .۱۹۴و ب  ۱۰۱، ب۱)مازندرانى(، ج شرحدالکافی .1

عقل عن اهّلل، یعنى معرفت ذات و صفات و احکا  شرع خداوندى برایش حاصل شد، و یها : »۱۳۸، ب۱، جبحارداألن ار .2
کرد، و یا ایناین رد عطا  سهطه ههاى الههى و یها بهدون واکه به امور و حقای  از طری  پیامبران و حّجهتکه خداوند به وى خ 

گا،  ردش به آن، و یا اینشدآ گیرى از انسانى، دانشکه خ  که خداوند بدون فرا  «.کندهایش را به وى افاضه مى،ا رسید 

عهن اهّلل تعهالى، فالعقهل  :األئّمهة الرسهل و أی لیعلموا العلو  الشرعّیة بوساطة األنبیهاء و ،«هاّل لیعقلوا عن اهّلل»: ۷ وله . و3
کمالههه هاهنها بمعنههى العلههم،  کههان ذلهک الکمههال بعههد  کاملههًة بحسهب الکسههب بهدایههة اهّلل تعهالى، سههواء  أو لیصهیر عقههولهم 

هم معرفهًة »أ  ال، لکهّن التفریهع بقولهه:  - ذلک هو العقل عن اهّلل و - الفطری هم اسهتجابًة أحسهنع ألصه ع بهاألّول، أی  «ف حَسهنع
أی  «أعلمههم به مر اهّلل و»: ۷ ولهه سهنهم معرفهًة به مر اهّلل تعهالى. وتعالى فیمها بعهث أنبیهاء، أل،لهه أح ف حسنهم تسلیمًا هّلل

« أحسههنهم عقههوً » زیرهمهها، أو بحکههم اهّلل؛ ف ّنههه  ههد یطلهه  األمههر علههى الحکههم النههواهى و بشهه ن اهّلل فههى أحکامههه مههن األوامههر و
 (.۷۲ب ،الکهفدال افیدفیدشرحدأص لدالکافی)

؛ ۱۳۹)علهوی عهاملى(، ب الحاشی دعلویدأصو لدالکوافی؛ ۲۶۹ب ،۲ج ؛۶۰ب ،۱ج ،الذریع دإلید افظدالهریع ر. :  .4
مورآةدالعقو لدفویدشورحد ؛۲۳۹ب ،۱۵ج ،مالذداألخیاردفیدفهمدتهذیبداألخبار؛ ۲۲۴ب ،۱ج ،الهافیدفیدشرحدالکافی

 .۴۲۸، ب۱ج ،دانهنامهدعقای داسالمی؛ ۴۲۶، ب۵، جمجمعدالبحرین ؛۳۶۹ب ،۷ج ،أخباردآلدالرس ل

، إتحافدالسادةدالمتقیندبهورحدإ یواءدعلو حدالو ین)دأی اعلمو، و افهمو، منهه« : أیها الناس اعقلوا عن ربکم۹ال د   و .5
 .(۷۴۸، ب۱ج
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کهرد، در میهان معاصهران نیهز آیهت اهّلل ری په  از نقهل  وشههری بهه تبیهین عبهارت مزبهور ا هدا  
 اشته است:در روایات چنین نگ« عقل»سى و معناشناسى تبیین عومه مجل

وفا سااز  ِتارد فىار  کافت ِتارد از تداوناد متعاال، شایه، مقصود از درین پایبر ا
رت ینش و بصایامتران و برتوردار  از بیق عم  به رهنمودها  پی)فىرت عق ( از طر

برتاوردار  از »، باه «اهّلل   َعاِن  َعَقاَ  »را در جملاه « عق »توان ن سان مىیاست و بد
دن انسان باه ناور علام و یوفا شدن فىرت عق  و رسکد. با شرکر یتفس« رت الهىیبص
ا یاا و اها  دنیاگاردد و نساتت باه دنار ماىکا بارا  او آشایاقت دنیرت الهى، حقیبص
ساى کن یناد و چناکدا ماىیقى نستت به تداوند پیز معرفت حقیشود و نرغتت مىبى

 1شمارد.ىند نمک  د و در روز  دادنش ینماتدا را در قضا و َقَدرش مّتهم نمى

کلى تبیین این  گونه  یعنهى  ؛اسهتو با چند روایهت و تحلیهل ارائهه شهد، سهازگار پذیرفتنى به 
که از خداوند معرفت خویش را خهرد  کنهد، بهه شهکوفایىمهى گیرد و به فرمان او عمهلمى عا لى 
کهرد، و بصههیرت الههى کمهک  کوچهک در عبهارت بایههد. مهى خهویش  یافههت »تنهها یهک مشههکل  در

کههه  «خههرد یافههت اسههت  بایههد آن را اضههافه مصههدر بههه فاعههل دانسههت و نههه مفعههول؛ یعنههى خههرد در
گفته شهد، که آنلیل دکنند،.  که در ابتدای مقاله  گونه  در عبهارت محهل بحهث، « عقهل»همان 

کار رفته است و مفعول آن چیزی معقول بایهد باشهد در هیئت و شکل . و نهه خهود عقهل فعل به 
یافتبه سخن دیگر،  یافهت .درست اسهت کردن تر،مه عقل به در  امها عقهل، عقهل و خهرد را در

یافت ،کندنمى  کند. مى بلکه معرفت یا احکا  و شریعت را در

 گیرینتیجه. 5
کهار  ،بهه معنهای لاهوی خهویش« عقهل عهن اهّلل»در عبارت « عقل» یافهت بهه  گهرفتن و در یعنهى 

زبههور را یههک تههوان عبههارت مولههى چههون مفعههول عبههارت در تقههدیر وناپیداسههت، مههى ؛رفتههه اسههت
که کردن معنای ا،زای آن به دست اصطو  دانست  آید. از این نمى معنای آن از طری  ،مع 

کاربردهای متعدد، مى گردآوری  یافهت  معرفهت از خداونهد و رو، با  گهرفتن و در توان معنهای آن را 
توانههد بههه هههر دو طریهه  شههنیدن از رسههوالن الهههى یهها نههه منبههع دیگههری دانسههت. ایههن معرفههت مههى

گههاهى بههه  سههپردن بههه آوای درونههى و فطههریوشگهه گسههتر، معرفههت بههه خداونههد تهها آ حاصههل شههود و 
نزدیهک بهازگردان یهک را « خهرد رهیافتهه بهه دیهن»توان مى ،از این رودستورات دینى را در برگیرد. 

                                                      
 .۴۳۳ب ،۱ج ،دانهنامهدعقای داسالمی. 1
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و بهدون « عهن»که ترکیب عقهل بها  - نیز در حوز، روایات فقهى 1.دانستبه معنای عبارت مزبور 
کار است. - آمد،« اهّلل»لف  مبار    به معنای تحّمل و پرداخت دیه به ،ای شخص خطا

 کتابنامه
 .س۱۴۱۴ بعثت، مؤسسه: نشر  م و تحقی س(، ۴۶۰ )طوسى حسن بن محّمد ،عفر ابو ،األمالی -
مجلسهى  محّمهد بها ر بهن محّمهد تقهى، بحارداألنو اردالجامعو دلو رردأخبوارداألئّمو داأل هوار -

  س.۱۴۰۴ ،الوفاءمؤّسسه  بیروت:، س(۱۱۱۰) 
 ن بهن شهعبه حّرانهىی؛ ابهو محّمهد حسهن بهن علهّى بهن حسه۹تحفدالعقو لدعوندآلدالرسو ل -

  س.۱۴۰۴ ،چا  دو  ،مؤّسسه نشر اسومى:  م ،بر زّفارىک  على ایتحق ،س(۳۸۱) 
س(، مشهههد: مرکههز ۲۴۶ - ۱۸۶)، ابههن سههکیت یعقههوب بههن اسههحاس ترتیووبدإصووالحدالمنطووق -

 تا.بى های آستان  دس رضوی،پژوهش

مطبعهه  :زى، هاشهم الرسهولى المحوتهى،  همی، عبهد علهى بهن ،معهه حهوتفسیردنو ردالثقلوین -
 س[.۱۳۸۲ج، ]۵مه، کالح

: تحقیهه  ،س(۴۶۰)  خ الطائفهة أبههو،عفر محمهد بهن الحسههن الطوسهىی، شهتهووذیبداأل کوواح -
 .ش۱۳۶۵چا  چهار ، ة، یاالسوم تبکد حسن موسوى خرسان، طهران: دارلیس

تحقیهه : صههادس  ،ىعههامل یعلههو، احمههد بههن  یههن العابههدین ىافکههلة علههى أصههول ایالحاشهه -
 س.۱۴۳۰دار الحدیث،  :حسینى اشکوری،  م

 ش.۱۳۸۵، محمد محمدی ری شهری و همکاران،  م: دار الحدیث، دانهنامهدعقای داسالمی -

س(، ۳۶۰)  الطبرانههىسههلیمان بههن احمههد بههن ایههوب بههن مطیههر اللخمههى الشههامى، أبههو القاسههم  ،الوو عاء -
 س.۱۴۱۳صطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، چا  اول، تحقی : م

، رفیهع الهدین محمهد بهن محمهد مهؤمن (ىافکه)شهر  أصهول ال الذریع دإلوید وافظدالهوریع  -
 .ش۱۳۸۹،یونى، تحقی : محمد حسین درایتى،  م: دار الحدیث، چا  اول، 

 س.۱۴۱۷ نتشارات اسومى،س(،  م: دفتر ا۵۹۸ - ۵۴۳  )ی، محمد بن احمد بن ادرالسرائر -
 .دارالمعرفة روت:یس(، ب۴۵۸هقى ) ین بن على البیر احمد بن الحسک، ابوبالسنندالکبرى -
)سنن الترمذی(، ابى عیسى محمد بن عیسى الترمذی، تحقی : تقهى الهدین  الجامعدالکبیر -

 س.۱۴۳۸الندوی، اردن: ارو ه، 
                                                      

 اند. را نیز ارارئه داد،« عقل خداسو»شناسى، بازگردان ابتکاری . برخى فرزانگان آشنا با دو حوز، حدیث و روان1
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حمههد حسههین درایتههى،  ههم: دار ، تحقیهه : مىنههیل القزویههمههو خل، الهووافیدفوویدشوورحدالکووافی -
  س.۱۴۳۰الحدیث، 

صههدر الههدین محمههد بههن ابههراهیم شههیرازی، تر،مههه و تعلیهه : محمههد  ،شوورحدأصوو لدالکووافی -
 .ش۱۳۶۶خوا،وی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 

روت: یهد علهى عاشهور، بی : سهیه، تحقس(۱۰۸۱)  ، مهو صهالح مازنهدرانىشرحداص لدالکافی -
 س.۱۴۲۱ث العربى، چا  اول، اء الترایدار اح

 احمههد : یههتحق س(،۳۹۳)  ل بههن حّمههاد ،ههوهرىیاسههماع ّیههة(،الصههحا  )ت تههاج اللاههة العرب -
 س.۱۴۰۷ن، ییبیروت: مؤّسسۀ دار العلم مو ،عبد زفور عّطار

، بیروت: دار الکتب س(۵۳۸ ،ار اهّلل محمود بن عمر زمخشری ) ،الفائقدفیدغریبدالح یث -
 س.۱۴۱۷العلمیة، چا  اول، 

 تا.النشر، بى روت: دار المعرفة للطباعة وی، احمد بن حجر عسقونى، بفتحدالبارى -

مؤّسسهه آل  ،  هم:نشهر   ویس(، تحق۳۰۴بعد   رى  مى )یبن ،عفر حم ، عبداهّللقربداإلسناد -
 س.۱۴۱۳، ، اول:یتالب

أو  ۳۲۸)  نههى الههرازىیلکعقههوب بههن اسههحاس الیثقههة االسههو  أبههو،عفر محمههد بههن ، الکووافی -
 چهها  سههو ، ة،یتههب االسههومکهههران: دارالتبههر زفههارى، کا: علههى و تعلیهه  حیصههحت، س(۳۲۹

 س.۱۳۸۸
تحقی : محمد بوینوکهالن، بیهروت: دار ابهن حهز ،  ،ىبانیمحمد بن الحسن ش ،کتابداألصل -

 .س۱۳۹۲
  س.۱۴۲۶، بیروت: دار ابن حز ، س(۲۰۴ - ۱۵۰) ىشافعمحمد بن ادری  ، کتابداألح -
چهها  اول،  اءالتراث العربههى،یههروت، داراحیههب ،دىیههن احمههد فراهل بههیهه، خلکتووابدالعووین -

 س.۱۴۲۱
، رازىیشه ، محمهد ههادی بهن محمهد معهین الهدینالکهفدال افیدفیدشورحدأصو لدالکوافی -

 س.۱۴۳۰تحقی : على فاضل و نعمت اهّلل ،لیلى،  م: دار الحدیث، چا  اول، 

 س.۱۴۰۶دار المعرفة،  :روتی، بىن السرخسی، شم  الدالمبس   -
د ّی السه: حیتصهح .(س ۴۶۰ى ) ، أبهو ،عفهر محّمهد الحسهن الطوسهمبس  دفیدفقهداإلمامّیو ال -

 .ش۱۳۸۷ ،ةیّ تبة المرتضوکالم :طهران ى،شفکال ىمحّمد تق
ی دیهه  مرتضههى الزبیالفهه ىبهأ ،إتحووافدالسووادةدالمّتقوویندبهوورحداسووراردإ یوواءدعلوو حدالوو ین -

 .تب العلمیهکدار ال :توریب س(،۱۲۰۵) 
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مؤسسههه   ههم: ،هّی  :  سههم الدراسههات االسههومیههتحق ،حههىین الطریالههد فخههر ،مجمووعدالبحوورین -
 س.۱۴۱۴ چا  اول، ،بعثت

روت: یهب ن االسهو  ابهوعلى الفضهل بهن الحسهن الطبرسهى،ی، اممجمعدالبیاندفیدتفسیردالقرآن -
 س.۱۴۱۵چا  اول،  ،مؤسسة األعلمى للمطبوعات

 ،  و نشهریهتحقس(. ۶۷۶ی ) ن بن شرف النهوویالد یىا محیّ رکأبو ز ،المجم عدشرحدالمهّذب -
  کر.روت: دارالفیب

چها   ،تهابکعهالم ال بیهروت: ،س(۳۸۵)  ل بهن عّبهادیالصهاحب هسهماع ،المحیطدفیداللغ  -
 س.۱۴۱۴ اول،

س(، ۱۱۱۱ى ) العّومههة محّمههد بهها ر المجلسهه، موورآةدالعقوو لدفوویدشوورحدأخبوواردآلدالرسوو ل -
  س.۱۳۹۴، چا  دو  ،۷ّى العصرتبة ولکم ى،د هاشم الرسولّی الس :حیتصح

  :یه، تحقس(۴۰۵)  سهابورىیم النکالحها ، محّمهد بهن عبهد اهّللالمست ر دعلیدالصوحیحین -
 س.۱۴۱۱ ،ةیتب العلمک: دار الیروتب ،مصطفى عبد القادر عطا

َبرانههىیسههل ،المعجوومدالکبیوور -  دیهه : حمههدى عبههد المجیههتحق س(،۳۶۰)  مان بههن أحمههد الّطَ
َلفى، ب  س.۱۴۱۸دار ابن الجوزى،  :اضیر - ىاء التراث العربیدار هح :روتیالّسَ

 س.۱۴۰۵بیروت: دار النفائ ،  ، لعجى رواس ، محمدمعجمدلغ دالفقهاء -
 : یتحقس(،  ۴۲۵ى ) ن بن محّمد الرازب اإلصفهانیالحسأبوالقاسم ،مفرداتدألفاظدالقرآن -

 س.۱۴۱۲ ،چا  اول ،ةیدار الشام :دمش  - دار القلم :روتیب ی،صفوان عدنان داوود
، احمد بن فارس بن زکریا، تحقی : شهاب الدین ابهو عمهرو، بیهروت: دار قایی داللّغ معجمدم -

 س.۱۴۱۵الفکر، 
 د مهههدىّی  : السههیههتحق ،محّمههد بهها ر المجلسههى ،مووالذداألخیوواردفوویدفهوومدتهووذیبداألخبووار -

 س.۱۴۱۵چا  اول،  ،مرعشى ة اهّللیخانه آتابک م: الر،ائى، 
بانى، معهروف بهه یر  بهن محمهد بهن عبدالواحهد شهمبها ،فیدغریبدالحو یثدوداالثوردالنهای  -

 .ش۱۳۶۷: مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعیلیان، ،  مس(۶۰۶) ر ،زرىیاثابن
کاشههانى، اصههفهان: مکتبههة االمهها  امیههر المههؤمنین الوو افی - ، محمههد بههن شهها، مرتضههى فههی  

 .ش۱۳۶۵، ۷على
 


