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چکیده
ایههن نوشههتار بههه معناشناسههى عبههارت«عقههل عههن اهّلل» در احادیههث پرداختههه اسههت .بههه ایههن
منظور معنای لاوی «عقل» ارائه و کاربردههایش در ترکیهب بها حهرف ّ ،هر «عهن» گهردآوری و
دستهبندی شد ،است .بر این پایه ،عبارت «عقل عن» در روایات فقهى به معنای تحمل
و پرداخت دیه خطای دیگری است .در روایات زیر فقهى اما« ،عقل» به معنای فراگیهری
و دریافههت و نگاهههداری در ذهههن اسههت .در ایههن حههوز ،،عبههارت مزبههور بهها واژ ،مبههار «اهّلل»
ترکیب شد ،که به معنای فراگیری و دریافت از خداست .در بیشتر این کاربردها ،مفعول
َ َ
بههىواسههطه دیههد ،نمههىشههود ،ولههى مو،ههود و در تقههدیر اسههت؛ یههرا « َعقههل» فعههل متعههدی و
نیازمنهد مفعهول اسهت .بها تو،ههه بهه و،هود مفعهول «أمههر »،در برخهى از کاربردهها و نیهز سههیاس
روایههات ،مههىتههوان مفعههول را فرمههان یهها ش ه ن الهههى و عبههارت مزبههور را بههه معنههای فراگیههری و
دریافت اوامر الهى از خداوند یا آنچه به ش ن او مربوط است ،دانست؛ خوا ،ایهن دریافهت
از طری فرستادگان خدا باشد یا گوش سپردن به ندای فطرت.

کلیدواژهها :اصطو شناسى ،کاربردشناسى ،نقش حروف اضافه.

 .1طرح مسأله

«عق ههل» در مقاب ههل ،ه ههل و معن ههای اص ههلى م ههاد ،آن ،امس هها و ح ههب

ی هها هم ههان گ ههرفتن و

نگاهداری است .این معنا در بسیاری از کاربردهای این ماد ،مانند «عقال /بند» ،و «عقهل/
2

 .1دانشیار دانشگا ،رآن و حدیث ).(h.masoudy@gmail.com
 .2العقل :نقهی

الجههل .عقهل یعقهل عقهو فههو عا هل .و المعقهول :مها تعقلهه فهى فهؤاد (العوین ،ج ،۱ب)۱۵۹؛ العهین و القهاف
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ّ
دیههه» و همچنههین «فهمیههدن» یعنههى در یههافتن و فرا گههرفتن نیههز دیههد ،مههىشههود .ایههن مههاد ،متعههدی
است 1.از این رو ،برای گرفتن یک مفعول ،به کاربرد همرا ،حرف ّ
،ر یا رفتن به برخى بابهای

ثوثى مزید نیاز ندارد .از این رو ،در ترکیهب آن بها حهروف ّ ،هر ،ماننهد «عهن»« ،ل» و «ب» بایهد در

پى یافتن دو مفعول بود .یک مفعول اصلى و مرتبط با مهاد« ،عقهل» و مفعهول دو کهه بها کمهک
حرف ّ
،ر به ،مله را ،یافته است.
ایههن نکتههه بهها مرا،عههه بههه لاههتنامهههههها و مشههاهد ،برخههى کاربردههها کههه خههواهیم آورد ،ابههل

تصدی است .مشکل این است که کاربردهای متعددی از عبارت «عقل عنهه» و مشهابه آن،
2

مانند «عقلت عنه» و «یعقلوا عنهه» و،هود دارنهد کهه تنهها یهک مفعهول آشهکار دارنهد؛ یعنهى فقهط
مفعههول بهها واسههطه حههرف ،ه ّهر در آنههها دیههد ،مههىشههود و مفعههول اصههلى و بههىواسههطه در آنههها
ناپیداسههت .مسه له نخسههت ،آشههکار کههردن ایههن مفعههول ناپیههدا و مسه له اصههلى ،تبیههین معنههای

عبارت است .آیا یا راهى و،ود دارد که به گونه مستقیم معنای عبارت را معلو بدارد؟ در زیر

این صورت ،آیا مىتوانیم رینه ای کون و کلى یا ،زئى و موردی بیابیم که در همه کاربردهها یها
برخى کاربردهای ناظر به یک حوز ،خاب ،مفعول اصلى و بىواسطه را بهه مها نشهان دههد تها بها

یافتن آن ،معنای ترکیب مزبور را روشن کنیم؟
 .2گردآوری و دستهبندی کاربردها

گ هها نخس ههت ب ههرای ی ههافتن ی هها ح ههدس زدن معن هها ،گ ههردآوری هم ههه کاربرده هها و دس ههتهبن ههدی

آنهاسهت .بهر پایهه کههاربرد ترکیبهى مهاد« ،عقههل» و حهرف «عهن» در نههر افزارههای حهدیثى شههیعه و
اهل سنت ،بسیاری از ترکیبات مشابه به دست آمد .ایهن کاربردهها ،نشهان از و،هود دو معنهای

متفاوت در حوز ،فقه و زیر فقه دارد.

َّ
ٌ
َُ
ّع ع ُ
ّ
الشهىء أو مها یقهارب ع
العقهل ،و ههو
الح ُبسهة .مهن ذلهک
سهة فهى
و الو أصل واحد منقاس مطهرد ،یهدل عظ عمهه علهى عح ُب ا
َ
َ
الحاب عن ذمیم القهول و الفعهل (مقوائی داللغو  ،مهاد« ،عقهل»)؛ و أصهل العقهل االمسها و االستمسها کعقهل البعیهر
ّ
بالعق هههال و عق هههل اله ههدواء اله ههبطن وعقله ههت المه ههرأو شه ههعرها و عقههههل لسههههانه کفههههه و منههههه یههههل للحصههههن :معقههههل و،معههههه

معا ل(المفرداتدللراغبداألصفهانی ،ماد ،عقل ،ب.)۳۴۲

 .1در مواردی که «عقل» به معنای عا ل و بالغ شدن است ،مشابه فعل الز به کار مهى رود و نیهازی بهه مفعهول نهدارد؛ ماننهد:
ٌ
یا ثوری ...ما أتى ّ
مساء و هّلل فى مالى حه ّ أمرنهى أن أضهعه موضهعا هال وضهعته» (الکوافی،
على مذ عقلت صبا ٌ و ال

-

-

ج ،۵ب)۶۵؛ و «أردت ان أتزوج امرأو د عقلهت» (السنندالکبرى (بیهقهى) ،ج ،۵ب .)۳۵۱گفتنهى اسهت در ایهن گونهه از
ّ
کاربردها نیز مىتوان مفعول را مقدر و کلمهای مانند «اشیاء» یا «همه امور» و از این بیل دانست.
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 . 2عقلت القتیل :أعطیت دیته .و عقلت له د فون ،هذا ترکت القود للدیة ...و عقلت عهن فهون ،أی زرمهت عنهه ،نایتهه و
ذلک هذا لزمته دیة ف دیتها عنه .فهذا هو الفرس بین عقلته و عقلت عنه و عقلت له (الصحاح ،ج ،۵ب.)۴۹

بر پایه تبیین لاتنامهها و زریبالحدیثها و نیز د ت در کاربردههای مو،هود در روایهات

فقهههى و سههخنان فقیهههان معلههو مههىشههود کههه «عقههل» در ایههن حههوز ،نههاظر بههه «دیههه» اسههت.
3

4

مناسههبت نهها گههذاری ،نیههز شههترانى بههود ،کههه بههر درگهها ،و حیههاط خانههه صههاحبان خههون ،بهها «عقههال

/بند» بسته مىشدند تا به عنوان دیه و ،انبهای مقتول به اولیهای د داد ،شهوند .پرسهش در
ایهن حهوز ،،در بههار ،دو گونهه کهاربرد عقههل اسهت کهه یههک کهاربرد ،بهدون حههرف ّ ،هر «عهن» اسههت،
5
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 .1-2کاربردهای فقهى

1

2

مانند (عقلت القتیل) و کاربرد دیگر همرا ،حرف ّ ،هر «عهن» ،ماننهد (عقلهت عهن فهون) اسهت.

پرسش این اسهت کهه «عقلهت القتیهل» و «عقلهت عهن فهون» چهه تفهاوت معنهایى دارنهد و ته ثیر

حرف «عن» در این میان چیست؟

اصمعى ،لاتشناس کهن و خبر ،عرب ،به این نکته پرداخته و گفته است:
َ
َ
َ
ُ َ
فالن ،لاّ غ ْم َت امی َته.
ىلقلت ّنقتیص أىل یت دیته .و ىلقلت ىلن ٍ

 .1ر.

6

 :العین ،ج ،۱ب۱۶۰؛ المحیطدفیداللغ  ،ج ،۱ب۱۷۴؛ الصحاح ،ج ،۵ب« :۱۷۶۹العقهل :الدیهة .هال األصهمعى:

و هنمهها سههمیت بههذلک الن اإلبههل کانههت تعقههل بفنههاء ولههى المقتههول ،ثههم ک ههر اسههتعمالهم هههذا الحههرف ،حتههى ههالوا :عقلههت

المقتول ،هذا أعطیت دیته دراهم أو دنانیر».
ّ
ع
َ
 .2زمخشری گفته است« :العا لة :القرابة التى ت ُعقل عن القاتل؛ أی ت ُعطى الدیة من َبلهه»(الفائقدفیدغریبدالحو یث ،ج،۱

ب)۲۰۹؛ و ابن اثیر مهىگو یهد :هد تکهرر فهى الحهدیث ذکهر العقهل ،و العقهول ،و العا لهة ،أمها العقهل :فههو الدیهة ،و أصهله :أن
ً
ّ
القاتههل کههان هذا تههل تههیو ،مههع الدیههة مههن اإلبههل فعقلههها بفنههاء أولیههاء المقتههول :أی شههدها فههى عقلههها لیسههلمها هلههیهم و
ً
یقبضوها منه ،فسمیت الدیة عقو بالمصدر .یقال :عقل البعیر یعقله عقو ،و،معها عقهول .و کهان أصهل الدیهة اإلبهل ،ثهم
ومت بعد ذلک بالذهب و الفضة و البقر و الانم و زیرها .و العا لة :هى العصبة و األ ارب من بهل األب الهذین یعطهون

دیة تیل الخط (النهای دفیدغریبدالح یثدوداالثر ،ج ،۳ب۲۷۸؛ ر : .ترتیبدإصالحدالمنطق ،ب.)۲۷۵

 .3الکووافی ،ج ،۷ب ۱ ،۱۴۱و ب ۶ ،۳۵۵و ب ،۳۶۴بههاب العا لههة ،بیشههتر احادیههث بههای؛ نیههز ر : .تهووذیبداال کوواح،
ج ،۱۰کتاب الدیة و وسائل الشیعه :ابواب مشابه.

 .4ر : .معجمدلغ دالفقهاء ،ب  ،۳۰۱مهدخل«العا لهة»؛ المبسو  ،ج ،۷ب۱۷۳؛ السورائر ،ج ،۳ب۳۳۳؛ کتوابداألصول،

ج ،۴ب۲۱۴؛ کتابداألح ،ج ،۶ب۱۱۰؛ المبس  ،ج ،۲۷ب۱۳۷؛ المجم ع ،ج ،۱۹ب۱۵۸؛ و نیز ابهواب دیهة و ارث در
دیگر کتابهای فقهى شیعه و اهل سنت.

 .5برای کاربرد عقل به معنای دیه ،و،ه دومى نیز بیهان شهد ،و آن ایهن اسهت کهه دیهه ،خهانواد ،مقتهول را از خهونریزی و انتقها

،ویى و صاب نگا ،مى دارد (ر : .مقائی داللغ  ،ماد« ،عقل»).
َّ
َ
َ
ََ
ّ
َ
ّ
القاضى فى ذلک بحضرو الرشهید ،فلهم یفهرس بهین عقلتهه و عقلهت عنهه ،حتهى
اصمعى افزود ،است :و کلمت أبا یوس
.6
َ َّ
ُ
فهمتهه (مقائی داللغو  ،ج ،۴ب .)۷۰ابهن سهکیت نیهز مهىگو یهد« :و تقهول :هد عقلهت عهن فهون ،هذا أعطیهت عهن القاتهل
َُ
الدیة .و د عقلت المقتول أعقلهه عقهو (ترتیبدإصالحدالمنطوق ،ب  .)۲۷۵صهاحب بهن عبهاد نیهز گفتهه اسهتَ :عقل عتهه:
َُ
َ
ُأع َط ُیت د َی َته و َعقل عت منه:ز ُرمت دیته (المحیطدفیداللغ  ،ج ،۱ب.)۱۷۴
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یعنى در عبارت نخست و بدون «عن» گوینهد ،مهىگو یهد :دیهه تیهل را پرداختهه و عبهارت در

این بار ،ساکت است که آیها دیهه بهه گهردنش ههم بهود ،اسهت یها نهه؛ ههر چنهد مهىتهوان عبهارت را

اشار ،به این دانست که خطا را گویند ،خود کهرد ،و دیهه ههم بهر عههد ،اش بهود ،اسهت .عبهارت

دو  ،به معنای پرداخت دیه به ،ای دیگری است؛ یعنى کسى خطهایى کهرد ،،ولهى دیههاش را
کسى دیگر پرداخت کرد ،است؛ مانند آنجا که بر پایه وانین دیه ،خویشان پدری باید دیه تل

خطا را به عهد ،بگیرند و با تقسیم میان خهود ،از عههد ،ادای آن برآینهد .بهر ایهن پایهه ،ا گهر کسهى
ع
عقلت عن ابن أخى»؛ یعنى من پرداخت دیهای را که به خاطر خطای بهرادرزاد،ا  ،بهه
بگوید« :
عهد ،من آمد ،بود ،پرداختم.
 .2-2کاربردهای غیر فقهى

تبیین عبارت مزبور در کاربردهای زیر فقهى چندان آسان نیست و نیهاز بهه گهردآوری هراین

بیشتر از طری گردآوری همه کاربردها و دستهبندی آنها همرا ،د ت در سیاس دارد.

آنچه در این ،ا کار را حساس مىکند ،ترکیب «عقهل» و «عهن» بها واژ ،مبهار «اهّلل» و کهاربرد

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

زیر فقهى چنان است که نمىتوان عبارت مزبور را ناظر به «دیه» گرفت.

َ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ
َ َ
َ َ ُ یَ
َ َ َ ُ ْ
ّنو ذ ْ َُ َىلذذر ّن َو ْتذ َذدة َىلال َمذذة قذ یَذو َفة ّن َعقذذص َ ذ ْذن َىلقذذص َىلذذن ّه ّْىل َتذ َذل ل ه ْ ذذص ّنذ یذد َیم َو
ی ذم ذذم
1
َ
ْ
یَ
ّنَّغب َنی ف َهیم َو َغغ َىل ف َیمم ىلند ّه.

و

َ
َ
2
َ َ
َی ْن َ غی َِل ْن َىل َق َص َىلن ّه َه ْن َو َی یَّت َم َ
ّه َت َ َمغ َا َو َت َعمم ىف قضمئهَ ،و و َی ْس َت ْ َئ ُه ىف ر ْز َفقه.

اف هزون بههر ایههن ،دیههه و یههژ ،روابههط حقههو ى میههان انسههانههها اسههت و بههه سههاحت ههدس خههدای

سبحان را ،ندارد .آیا مىتوان بند ،سر تا پا فقر و نیاز را عهد،دار پرداخت دیهای انگاشت که از
فعل خدای منز ،از خطا نتیجه شد ،باشد؟!

از آن،ا که کاربردهای زیر فقهى عبارت مزبور چندان انهد نیسهت ،ایهن گونهه کاربردهها را

بههه سههه دسههته ریزتههر تقسههیم مههىکنههیم و آنگهها ،بههه تحلیههل آنههها مههىپههردا یم .ابتههدا احههادیثى را
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 .1الکافی ،ج ،۱ب.۱۷

 .2قربداإلسناد ،ب ۳۷۵؛ الکافی ،ج ،۲ب.۶۱

کاربردههها ،مهها را بههه معنههای ایههن ترکیههب در صههورت سههاد،تههر خههود نزدیههک مههىکنههد و همچنههین دو

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

در این دسهته از کاربردهها ،ترکیهب مز بهور بهدون همراههى لفه ،ولهه ،ولهى بها دو مفعهول ذکهر
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مىآوریم که این ترکیب را بدون ترکیب با «اهّلل» ،ولى بها مفعهول بهه خهود آورد،انهد .د هت در ایهن

شد ،است .طبرانى در کتاب المعجمدالکبیر خود حدیث یر را نقل کرد ،است:

تدثام لل م بن لب ّ می ّندب ی ،ىلن ىلبد ّن زّ  ،ىلن ّحلسن بن ىلمذموة ،تذدثد ب یذد بذن

أ م می ،ىلن أ ّحلاوّ قمل قلت نل سن بن ىلر ویض ّه ىلاه مثص مم کات یو مذمع
یومذم فسذأنه ىلذن ف .فقذمل۹

ّنایب ۹و مم تعقص ماه؟ قمل ىلقلت ىلاه أن و ذال ذم
دع مم ی یبا لم مم و ی یبا؛ فإن ّن یَ ر یبة و لن ّخلی طمأنیاة.
ی
و ىلقلذت ىلاذه أىن مذ وع بذه یومذذم و بذنی یدیذه ىف ذ ن مذن ذ ّن لذ ّنوذذدقة فأطذبع لذ ة
ف تّتم ىف یىف فأطب بقفمی مث أدطص ید ىف یىف فمنتزىلهم بلعمهبم مث ط تهم ىف ّجل ن.

ی
فقمل نه أص مبه نو ت کت ّنغال فأ کلهم .فقمل لن ّنودقة و نص آل ل حممد.
ی
ی
ىللمد کلممع أدىلو ی
هبن ىف آطذ ّنقاذوع ّنلهذم ّ ذدىن فذیمن ذدیت و تذوند فذیمن
قمل و
ی
ی
تونیت و ىلمفد فیمن ىلمفیت و بموا م فیمم أىل یت و قد ی
شَ مم قضیت؛ ل ذا تقضذ و
ی
1
و یقض ىللیا و لنه و یبل من وّنیت تبموکت و تعمنیت.

همان گونه که مشاهد ،مىشود ،ترکیب مزبور در هر سه کهاربردش ،ههم مفعهول بهىواسهطه و

هم مفعول با واسطه دارد .در ،مله نخست  -که راوی آن را پرسید ،،یعنى «مها تعقهل منهه؟» -
«ما»  ،مفعول بدون واسطه اسهت کهه بهه دلیهل اسهتفهامى بهودن و صهدارت طلبهىاش ،در صهدر
کو و بر فعلش آمد،؛ یعنى «تعقل» مقد شد ،است .در دو کهاربرد بعهدی  -کهه سهخن مبهار
اما حسن  ۷است  -مفعولههای بهىواسهطه ،دو ،ملهه په

از ترکیهب مز بهور و نهه یهک کلمهه

هستند .معنای عبهارت نیهز همهان معنهای لاهوی اسهت؛ یعنهى راوی از امها حسهن ۷پرسهید،

چه چیزی را از پیامبر اکر فرا گرفته و هنوز آن را در دل و ذهن دارد؟ اما  ۷هم پاسخ داد ،کهه
سخنى از پیامبر را در بار ،خیر و ّ
شر فرا گرفته و رفتاری از ایشان را در ،لوگیری از خوردن صد ه
به دلیل حهرمتش بهر آل ّ
محمهد ۹در خهاطر دارد .گفتنهى اسهت امها حسهن ۷هنگها رحلهت
ّ
،ههدش پیههامبر ا کههر  ۹حههدود هشههت سههال داشههته و از ایههن رو ،در گفتگههو بهها ناآ گاهههان از مقهها
 .1المعجمدالکبیر ،ج ،۳ب.۲۷۱۱ ،۷۶
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ام امت ،به نقل گفتار و رفتار آشکار پیامبر بسند ،کهرد ،و تنهها یهک فقهر ،دیگهر افهزود ،کهه همهان
دعای نوت است .

حهها کم نیشههابوری نیههز ایههن کههاربرد را در ضههمن حههدیث آورد ،اسههت؛ هههر چنههد تنههها بخههش

نخست روایت را گزارش کرد ،است.

ىلن أ ّجلذازّ قذمل قلذت نل سذن بذن ىلذر مثذص مذن کاذت ىف ىلهذد ولذال ّه ۹و مذماّ
ىلقلت ىلاه؟ قمل أىت و ص ولال ّه ۹فسذمعت ولذال ّه ۹یقذال دع مذم ی یبذا لم

مم و ی یبا فمن ّن یَ ر یبة وّخلی طمأنیاة.

1

کاربرد این عبارت با مفعول بىواسطه دیگری نیز در دست است .در نقلى دیگر از طبرانهى،

«صلوات خم » مفعول به ترکیب مزبور رار گرفته است .

ىلذذذن أ ّحلذذذاوّ قذذمل قلذذذت نل سذذذن بذذذن ىلذذذر ویض ّه ىلهنمذذم مثذذذص مذذذن أنذذذت ىف ىلهذذذد

ّن لال ۹و مذم ىلقلذت ىلاذه؟ قذمل ىلقلذت ىلاذه ّنوذلوّع ّخلمذ

و کلمذمع أقذومم ىلاذد

ّنقضذذم ّنذذوت ؛ قذذمل قذذص ّنلهذذم ّ ذذدىن ف ذیمن ذذدیت وىلذذمفد ف ذیمن ىلمفی ذت و تذذوند ف ذیمن

تونیت و بموا م فیمم أىل یت و قد ش مم قضیت لنذا تقضذ و و یقضذ ىللیذا لنذه و
یبل من وّنیت تبموکت ربام و تعمنیت.

2

گفتنى است که در ایهن حهدیث ،واژ« ،کلمهات» بهر مفعهول بهىواسهطه «عقلهت عنهه» عطه
ٌ
شد ،که با تو،ه به دستور بان عربى ،یک مفعول به حقیقى است.

برای فهم معنای عبارت، ،ستجو را با ساخت کلیهدواژ،ههایى از روایهات یافهت شهد ،ادامهه

مىدهیم.بر پایه این ،سهتجو ،بهه چنهد روایهت دسهت یافتههایهم کهه بخهشههایى تقطیهع شهد ،از
روایات فوس الذکر را از همین راوی با عبارتهایى متفاوت با «عقل عنه» گزارش کرد ،است.

یک گزارش ،بخش سو از روایت نخسهت (بخهش مر بهوط بهه صهد ه) را بها عبهارت «مها تهذکر

من رسول اهّلل» آورد ،که نشان از ترادف معنایى «تعقل عنه» با «تذکر من» دارد.

أ ّحلذذذاوّ قلذذذت نل سذذذن بذذذن ىلذذذر مذذم تذذذبک مذذذن ولذذذال ّه؟ قذذمل أا کذذذ مذذذن ولذذذال ّه
أند أطبع لذ ة مذن لذ ّنوذدقة فلعلّتذم ىف ىف ،فازىلهذم ولذال ّه ۹بلعمهبذم فلعلهذم ىف
ی
ی
ّنتم فقیص یم ولال ّه! مم ىللیا من ب ّنتم ة مبّ ّنویب؟ فقمل ل م آل حممذد و نذص
نام ّنودقة.

3
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«حفظت من رسول اهّلل »۹آورد ،است.

أ ّحلاوّ قیص نل سن بن ىلر ویض ّه ىلهنمم أی ف تفظت مذن ولذال ّه؟ قذمل مذم

تفظت ماه لو کلممع أقومن ىف ّنوت ّنلهم ّ دىن فیمن دیت و ىلمفد فذیمن ىلمفیذت و
ی
ی
توند فیمن تونیت و بموا م فیمذم أىل یذت و قذد ی
شذَ مذم قضذیت ،ل ذا تقضذ وو یقضذ

ىللیا تبموکت ربام و تعمنیت.

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

گزارشههى دیگههر نههاظر بههه بخههش دعههای روایههت نخسههت اسههت کههه بههه ،ههای «عقلههت عههن»،

1

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

2

ایههن روایههات نشههان مههىدهههد کههه ترکیههب مههورد بحههث ،در برخههى از روایههات ،نقههل معنهها شههد،

است .از آن ،ا که مضمون کلهى روایهات یکسهان اسهت ،مهىتهوان عبهارتههای «مها تهذکر»« ،مها

تعقل»« ،ما عقلت عنه» و «حفظت منه» را هم معنا دانست .در وا ع ،این عبارتها علهىرزهم

تفههاوت لفظههىشههان ،حههاکى از مضههمون هههایى بسههیار بههه هههم نزدیههکانههد کههه فهههم و تلقههى ذهنههى
راویان را نشان مىدهند و تفاوت محتوایىشان ،محدود به یک دامنه کوچک معنایى اسهت.

این فهم راویان بویژ ،اگر در حلقه نخست دریافتکنندگان حدیث شکل گرفتهه باشهد ،بهه کهار

ما در دسترسى به مقصود روایت مىآید .البته نکته مزبور بر این فهرض اسهتوار اسهت کهه راو یهان
ضههابط و دانهها و حههدیث فهههم ،هنگهها نقههل معنهها ،انتقههال معنهها را اصههل مههىداننههد و واژ،ههها و

عبارتهایى را به کار مىگیرند که تفاوت معنایى چندانى پدید نمىآورد.
 .2-2-2عبارت ساده با انتساب به نائب فاعل

در این دسته از کاربردها نیز عبارت مزبور بها واژ ،مبهار «اهّلل» همهرا ،نیسهت ،ولهى مفعهول بها

واسطه آورد ،شد ،و فعل به صورت مجههول آمهد ،اسهت .بهه نظهر مهىرسهد در ایهن کهاربرد نیهز دو

مفعول حقیقى و در عالم خارج و،ود دارد؛ هر چند از نظر دستور بان عر بهى یکهى نائهب فاعهل
خواند ،مىشود .در وا ع نائب فاعل ،مفعول وا عى در دنیای خارج است کهه فعهل مجههول بهه

آن منسوب مىشود؛ مانند « تل الحسین ۷بکربوء» کهه حسهین ۷در ،ملهه ،نائهب فاعهل و
در عالم خارج مقتول است .در دو گزارش پهیش رو ،مفعهول بهىواسهطه حقیقهى یها همهان نائهب
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فاعههل دسههتور بههانى ،بههه شههکل ضههمیر مسههتتر و نههه اسههم ظههاهر آمههد ،و نشههان دهنههد ،یههک مفعههول
ناآشکار ،اما مو،ود در عالم خارج است .ههر دو گهزارش از یهک نفهر و در توصهی

پیامبر اکر  ۹است .نخست ،نقل ترمذی را مىآوریم:
أن

ََ
َ َ َ
بن ممنا کمن ولال ّهُ ۹یعی ُد ّنکلمة ثالثم ل ُتعقص َىل ُاه.

سهخن گفهتن

1

و متن مشابه حا کم نیشابوری چنین است:
ّن

ی
2
بن ممنا یّن ولال ّه ۹کمن لاّ تکلم بکلمة ،أىلمد م ثالثم نتعقص ىلاه.

َ َ
در ایههن کههاربرد ،نائههب فاعههل عبههارت ،ضههمیر مسههتتر «هههى» در «ل عتعق هل» اسههت کههه در وا ههع

مفعههولبههه حقیقههى اسههت و بهها تو،ههه بههه سههیاس ،ملههه بههه «الکلمههة» بههاز مههىگههردد؛ یعنههى پیههامبر

ا کههر  ۹سههخن را تکههرار مههىفرمههود تهها مخاطبههان ،کلمههات بیههان شههد ،را از ایشههان فههرا بگیرنههد و

دریابند .مؤید این سخن ،نقل همین روایت با واژ« ،لتفهم عنه» از همین راوی است.

3

 .3-2-2ترکیب با واژه مبارک «اهلل»

مقصود اصهلى از سهاماندههى ایهن پژوههه ،فههم ایهن دسهته از کاربردهاسهت .در ایهن دسهته،
ََ
واژ ،مبار «اهّلل» به ،ای ضمیر در «عنه» ،نشسته و به صورت « َعقل َعن اهّلل» درآمد ،است .در
معنایابى بخش اول ،یعنى «عقل عن» ،همان معنای دو دسته پیشهین را مهىآور یهم و سهپ

بها

معنههای «اهّلل» ترکیههب مههىکنههیم .ایههن در وا ههع تر،مههه سههاد ،و واژ ،بههه واژ ،بخههش مشهههود و در
ََ
دسترس عبارت است .بر این پایه ،عبارت « َعقل َعن اهّلل» را مىتوان به ،مله «از خدا دریافت
 /فراگرفت» تر،مه نمود .بر این پایه ،ترکیب «عقل عن اهّلل» مانند ترکیب «عقل عنه» همچنان
نیازمنهد مفعهولى بهىواسهطها اسههت کهه در ،ملهه هو یهدا نشهد ،اسههت .بهه سهخن دیگهر ،مهىتههوان
پرسید :چه چیزی از خداوند دریافت شد ،است؟

برای پاسخ مى کوشیم همه کاربردهای این عبارت ترکیبى را در روایات گرد آور یهم .د هت در

این کاربردها و نیز عبارات مجاور و سیاس روایت ،مىتواند در حدس زدن مفعول بىواسطه بهه

ما کمک و به معنای ترکیب نزدیک کند .آنچه کار را اندکى ساد ،مىکنهد ،روایهاتىانهد کهه ایهن
مفعول بىواسطه را به صراحت ذکر کرد،اند .یک حدیث در االموالیدطوسهى آمهد ،اسهت و ههر
 .1سنندالترمذى ،ج ،۵ب.۳۷۲۰ ،۲۶۲
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َ َ
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ٌ ْ َ یَ
َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ یَ یَ
ّننذم
ّنن یَیب  ۹قمل ک ْم م ْن َىلمق ٍذص َىلقذص َىلذن ّه همذَ  ،و ذو تقیذَ ىلنذد
ىلن ّبن ىلمَ هن
َی
ْ َ ْ َ ْ َ یَ
َْ ُ َ
َ ُ َْ َْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ
َ
دممی ِّلنظ  ،ینلو غدا ،و کم من ظ یف ّنلسمن ،جیذص ِّلنظذ ىلنذد ّننذم  ،یلذا غذدا
ْ َ َ 1
ىف ّنقیممة.

چکیههد ،بخههش نخسههت حههدیث آن اسههت کههه شههخص خردمنههد ،از خداونههد امههرش را فههرا

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

َ
دو مفعول بىواسطه« :أ ُم َر »،و مفعول باواسطۀ حرف ّ
،ر« :اهّلل» را در کنار هم دارد.

مههىگیههرد و نجههات مههىیابههد .در ایههن ،هها واژ« ،امههر» دسههتکههم دو احتمههال معنههایى ،یعنههى کههار و

ش ن ،یا فرمان و دستور دارد .مر،هع ضهمیر بهارز متصهل بهه آن نیهز مهىتوانهد بهه «اهّلل» و «عا هل»
3

2

بههازگردد .حههال ا گههر ضههمیر بههارز در «أمههر »،را بههه خداونههد بههازگردانیم ،هههر دو معنههای «امههر» محتمههل

است؛ یعنى اگر عا ل ش ن یا فرمان الهى را از خود خداوند دربافت کند ،را ،نجات را مىبایهد؛

هر چند امر به معنای فرمان در این روایت ،مقبولتر مهىنمایهد .حهال ا گهر ضهمیر ،در «أمهر »،را بهه

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

عا ههل بخواهههد کههار و تکلیه

خههویش را از خههدا برگیههرد ،راهههى ،ههز عمههل بههه اوامهر و نههواهى الهههى

ندارد .چکید ،سخن اینکه اگر امر به معنای فرمان باشد ،تفهاوت معنهایى مهمهى بهر اثهر تعیهین

مر،ع ضمیر روی نمىدهد.

،های دیگههری کهه هههر دو مفعهول را ذکههر کهرد ،باشههد ،خطبهه مشهههور «وسهیله» از امهها

علههى۷

است .در بخشى از این خطبه ،امیر مؤمنان ۷به نقل سخن پیامبر ا کر  ۹در معرفى وص ّهى و

،انشین خود پرداخته و با تو،ه به حدیث منزلت فرمود ،است:

َ َ َ  َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ۹یَ ْ ُ ْ َ ُ
َ ُی َ یَ
َ
ّننذم ُ ّ ین
ِّل َ مفذص  -هیذم
فقمل  -و قد ت د ِّلهم ر ون و ّأل وذمغ و ّ غوذت هبذم
َ َ
َ َ َ یَ ُ ُ ْ
ِّل ْؤ َفم ُن َ
َىلل ییم م ید َک َه ُمر َ
وَس ّ یو ه یَ ُه َو َ یَیب َب ْعدیَ ،ف َع َق َص ْ ُ
ون م ْن ُم َ
ان َىلن ّه ق ّنَلال ّا
ُ
َ
َ َ ُی ََ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ
َی َ
َ ُ
ُ
ذوَس ألبیذه َو ه یمذهَ ،و و ک ْن ُذت
َىل ََفو ىن هىن ن ْس ُت بأطیذه ألبیذه و همذه کمذم کذمن ذمر ون هطذم م
َ ب ییم َف ْمق َت َض ُ ُ یَوة َو َنک ْن َک َمن َال َ
ذوَس َ ُذمر َ
ا م ْن ُه ّْلت ْخ َالفم لذی َک َمذم ّْل َذت ْخ َل َف ُم َ
ون۸
َ ْ َ َ ْ ْ َ َ یَ ْ َ َ ْ ُ ْ
ُ ُ ُ ُْْ
ِّلفسدین.
َت ْیث َیقال ّطلفد ىف قو َفمی و هصل و و تتبع لبیص

ع
َ
در عبههارت « َف َع َقه َهل ُال عم ُؤم عنه َ
هون َعههن اهّلل ن َطه َ َّالر عسههول» مؤمنههون فاعههل و «نط ه الرسههول» مفعههول
 .1األمالید(للطوسى) ،ب.۸۶۸ ،۳۹۳
 .2ر : .المفردات ،ماد« ،امر».

 .3ابن فارس پنح بن معنایى برای ماد« ،امر» برشمرد ،است (مقائی داللغ  ،ج ،۱ب.)۱۳۷
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به هدون واس ههطه و «اهّلل» مفع ههول ب هها واس ههطه اس ههت؛ یعن ههى آنچ ههه از خداون ههد دریاف ههت ک ههرد،ان ههد،

سخن پیامبر است و مقصود حدیث بهه احتمهال فهراوان ایهن مهىشهود کهه سهخن پیهامبر ،فرمهان
الهى است و مؤمنهان ایهن فرمهان را بها واسهطه پیهامبر از خداونهد دریافهت کهرد ،و فهمیهد،انهد کهه

مقصود اصلى از همسان نمودن اما علهى ۷بها ههارون ،انتصهاب امها علهى ۷بهه ،انشهینى

پیامبر ۹است.

مقصود در ایهن دو حهدیث روشهن اسهت ،ولهى آیها احادیهث دیگهر کهه مفعهول اصهلى در آنهها

ناپیدا و مقدر است ،نیز همین معنا را دارند؟ آیا مىتهوان همچهون احادیهث فقههى کهه بهه دلیهل

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

آنها را نیز مىآوریم و شمار ،گذاری مىکنیم تا هنگا تحلیل ،ار،اع به آنها آسان باشد.

َ یَ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ان َىلقلذه هفضذص م ْذن َجیذع
 ... .1و و َب َعث ّه ب ییم و و َغ ُلذوو تذى یسذتکص ّنعقذص و یکذ
َ
ََ ْ
َ ُ ْ ُ یَ
ُ َُ
ّنن یُیب ۹ىف َ ْفسه ه ْف َض ُص من ّ ْ َّتمد ْ ُ
ِّل ْل َّتذدی َن ،و َمذم ه ید ّن َع ْ ُذد
ُىلقال ه یمته و مم یضمَ

ْ
ََ ْ ُ
َ ََ
َ ََ
َ ْ
َ َ
ف ََّئ ّه َت یى َىلقص َىل ْنه و و َبلغ َجی ُع ّن َعمبدی َن ىف فضص ىل َ َمدِت ْم َمم َبلغ ّن َعمقص ...
ََ
یَ
ُ
َ َ
َ َ ُ َ ََ َ ُ َْ
ّه ه ب َیم َ ُ َو ُغ ُلل ُه ّم ىل َ مد ّو ل َی ْعقلوّ َىلن ّه فأ ْت َس ُ ُهن ُم ّْلذت َل َمبة
 .2یم م ! مم بعث
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ َ
ْ
ْ َ
ْ
ی ْ
ّند َیم َو
ه ْت َس ُ ُهن ْم َم ْع فة َو ه ْىلل ُم ُه ْم بأ ْم ّه ه ْت َس ُ ُهن ْم َىلقال َو ه ک َمل ُه ْم َىلقال ه ْغف ُع ُه ْم َد َغ َ ة ىف
ْ
2
ّآلط ة.
َ
َ
َ
َ
َْ
ْ
ْ
َ
 ّ .3یَ ذ ُذه َ ْمل َ َیذف َ
ّه َمذ ْذن ْمل َی ْعقذذص َىلذذن ّه َو َمذ ْذن ْمل َی ْعقذذص َىلذذن ّه ْمل َی ْعقذ ْذد قل َ ذ ُه َىلذذر َم ْع فذ ٍذة
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ یَ
َ َ ُ
َ
َ
َ
ا ّو َم ْذن کذ َمن ق ْون ُذه لف ْعلذه
ثمب َت ٍة ُی ْ و ُذَ َ م َو یذ ُد َتقیق َ َّتذم ىف قلبذه و و یکذان هتذد کذبل
ْ ْ یَ
َ یَ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َی َ ْ
َ
َْ
ّْس ُه ْمل َی ُدل َىلر ّن َ مطن ّخلذ ی م َذن ّن َعقذص ّو
ُم َو یدقم َو ل یَُ ُ ل َعال َیته ُم َوّفقم ألن ّه ت مغا
َ
َ
بظم ٍ م ْن ُه َو مط ٍق َىل ْن ُه.
َ َ َ
ََ
یُ ْ َ 3
َ .۴م ْن َىلقص َىلن ّه ّْىل َت َل ل ه ْ ص ّند یم.
ََ
َ
4
َ ْ َ یَ َ َ َ َ
ّه ىف قضمئهَ ،و و َی ْس َت ْ َئ ُه ىف ر ْز َفقه.
َ .۵ی ْن َ غی َِل ْن َىلقص َىلن ّه هن ویّتم
ْ ُ یَ
ََ
َ َ ْ
5
َ .۶مم ّن َعمقص ّو َم ْن َىلقص َىلن ّه َو َىلمص ل یلدّو ّآلط ة.
1

 .1الکافی ،ج ،۱ب.۱۱ ،۱۳
 .2همان ،ج۱ب .۱۲ ،۱۶

 .3همان ،ج ،۱ب.۱۲ ،۱۷
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 .4همان ،ج ،۳ب.۳۰ ،۱۵۳
 .5تحفدالعق ل ،ب.۱۰۰

 .7ذذذمب
َ ََ َ َ َ
َ
َ
و ّ تنىل لخ ه.

1

ََ َ ن
َ
ْ َْ َ ن َ
كُاَ ْْ ُِِ َ كُا
روایت اخیر را امین االسو طبرسى در تفسیر آیهَ ( :و ِتلكَالَْ َْْكُ اض ْر ِكُ نَ َ ُا ِن سَّاكُ ِ ااوْ
ّ
سَ ْ َ ن َ 2
ون) از واحدی نیشابوری ،مول کتاب اسبابدالنزول نقل کرد ،است.
ِإْااللْ ُِلم ا

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

َتذذذال ی
ّننذذذ یُ
یب۹

ُ یَ
ی َ َ
َ َ
َ
َ
ّه ف َعمذذذص ب َمىلتذذذه
ذذمملّ ،نذذذبی َىلقذذذص َىلذذذن
ذذذب ّآلیذذذة َو قذذذمل ّنعذ

 .3تحلیل کاربردها

همان گونه که دید ،مىشود ،بهر پایهه روایهات اول ،دو  ،سهو و آخهر ،نتیجهه (عقهل عهن اهّلل /

دریافت از خداوند) ،آن اسهت کهه آدمهى موفه بهه عمهل بهه فهرای

الههى ،بهیم داشهتن از خهدا و

دور نمههودن از ناخشههنودی خداونههد مههىشههود .در حههدیث دو (عقههل عههن اهّلل) از اهههداف بعثههت
پیههامبران خوانههد ،شههد ،و کسههى کههه پاسههخ بهتههری بههه دعههوت الهههى کههه از بههان پیههامبران ابههوغ

م ههىش ههود بده ههد ،معرف ههت نیک ههوتری دارد .همچن ههین می ههان آ گ ههاهى ب ههه ام ههر اله ههى و نیک ههویى و

شکوفایى عقل یا همان فراگیری و دریافت ،نسبت مستقیم بر رار است.

بر پایه این دو کاربرد ،مىتوان مفعهول عبهارت (عقهل عهن اهّلل) را اوامهر و خواسهتهههای خهدا از

انسان یا ش ن و،ودی خداوند متعال دانست؛ یعنهى فاعهل حقیقهى یها همهان عا هل در عبهارت

(عقههل عههن اهّلل) ایههن اوامههر و خواسههتهههها را مههىگیههرد و بهها نگاهداشههت آنههها ،بههه اطاعههت خههدا

مىپردازد و را ،خود را از دنیاپرستان ،دا مىکند و برای آخرت مىکوشد؛ یا معرفهت مسهتقیم و
بیشتری به خداوند مىباید کهه همهین معرفهت ،زمینهه بهیم و امیهد انسهان را فهراهم مهىآو رد .ایهن

معرفت مىتواند همه لمروی دیهن از شهناخت خهدا و دیگهر اصهول دیهن تها آ گهاهى از فهرای

و

اوامر الهى را در بر مىگیرد .ایهن معرفهت اسهت کهه بهه تعبیرحهدیث دو  ،بصهیرت ثابهت را بهرای
انسان به ارماان مىآورد و حقیقت آن را بر دل ادمى مىتابهد .در وا هع ،بها ایهن معرفهت ،دریچهه

رو و ،ان انسان به پهنای آسمان گشهود ،مهىشهود و آدمهى اطوعهات ورودی خهود را از ،هایى

واال و ،ویى زالل بر مى گیرد ،درست از همان ،ایى که خداوند از آفرید ،خهویش انتظهار دارد و
خود بر عهد ،گرفته که به آن رهنمونش کند و به وی بنمایاند .این عقهل گهر،خهورد ،و پیوسهته
3

به مبدأ علم هستى ،با راهنمایى خدا را ،مىیابد و حهرکتش بهه بهه سهمت و سهوی او مهىشهود و

دیگر هیچ.

 .1مجمعدالبیاندفیدتفسیردالقرآن ،ج ،۸ب۴۴۶؛ تفسیردن ردالثقلین ،ج ،۴ب.۱۶۰
 .2سور ،عنکبوت ،آیه .۴۳

َ

َ

َْ

ن َعل ْینُ نَّ ن دى) (سور ،لیل ،آیه .)۱۲
ِ ( .3إ س ا
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در این صورت ،روایات مزبور همسو و هماهنگ با همان حدیثداالموالی طوسهى مهىشهوند
َ
ََ
که در آن مفعول اول و بىواسطه در حدیث ،مشخص و نقل شد ،بودَ « :عقل َعن اهّلل أ ُم َر ع.»،

حههال بههر پایههه معنههای کههاربردی «عههن  /از» ،مقصههود ایههن مههىشههود کههه اوامههر و خواسههتهههها را از

خداوند فرا بگیرد و دریافت کند یا معرفت را از همهو بیابهد .ایهن فراگیهری و دریافهت مهىتوانهد از

طری ه گههوشدادن بههه رسههوالن الهههى باشههد کههه حجههت بیرونههى و ظههاهری خداینههد و مههىتوانههد از

طری گوش ،ان سپردن به ندای فطرت باشد که حجت باطنى و درونى خداوند است.
 .4نسبتسنجی تحلیل با آرای شارحان

معنای ارائه شد ،را مىتهوان تها انهداز ،یهادی بها تبیهین برخهى شهارحان حهدیث ،ماننهد صهدر
کاشههانى ،مههو صههالح مازنههدرانى و عومههه مجلسههى همسههو دانسههت .گفتنههى

المت ه لهین ،فههی

اسهت کهه شههر ایهن عالمههان در توضهیح عبههارت مز بهور ،در ،اههها و ذیهل روایههات مختله
است .صدر المتالهین= مىگوید:

آمههد،

مفن ىلقص ىلن ّه ّىلتزل ّ ص ّندنیم ،یعد ّا بلذغ ىلقذص ّو نسذمن ّم تذد یأطذب ّنعلذم مذن ّه
مذذن غیذذ تعلذذمی ب ذذ

ّ ،مذذم بسذذذىل ّصذذص ّنف ذذ ة کمذذم نالنبیذذم ّ :و بعذذد هم ذذذدّع و

ر یمضمع ىللمیة و ىلملیة.

1

همان گونه که دید ،مىشود ،موصدرا عبارت مزبور را بهه معنهای دریافهت علهم از خداونهد و

بدون آموزش متعارف دانسته است؛ دریافتى مستقیم و از طری فطرت یها بهه وسهیله ریاضهت.
این معنا با آنچه گفته شد ،تعارض و تنافى ندارد .معنای ارائه شهد ،از سهوی شهاگرد فرزانههاش
کاشانى نیز نزدیک به همین است.

فی

مفن ىلقص ىلن ّه بلغ ىلقله لم تد یأطب ّنعلم ىلن ّه من غی تعلذمی ب ذ ىف کذص أمذ ؛ ّىلتذزل أ ذص
ّنذذدنیم لا مل یبذذق نذذه وغبذذة ىف ّنذذدنیم و أ لهذذم و ل ذذم ی غذذىل فیمذذم ىلاذذد ّه مذذن ّخلی ذ ّع ّحلقیقیذذة و
ّألنوّو ّإلمیة و ّإلش ّقمع ّنعقلیة و ّوبّتم مع ّنبوقیة و ّنسکیامع ّن وتیة.

فی

2

ّ
کاشانى= گستر ،این دریافت را عا «فى کل أمر» دانسته است .این معنا با تو،ه بهه

آنچههه در تبیههین روایههت امههالى طوسههى گفتههه شههد ،پههذیرفتنى اسههت .در آنجهها و در تبیههین عبههارت

«کههم مههن عا ههل عقههل عههن اهّلل امههر »،گفتههیم کهه «امههر» را مههىتههوان بههه معنههای کههار و شه ن دانسههت و
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 .1شرحدأص لدالکافی (صدرا) ،ج ،۱ب.۳۷۲
 .2ال افی ،ج ،۱ب.۹۹

باشد ،از خداوند فرا بگیرد.

مههو صههالح مازنههدرانى= بههه ایههن معنههای گسههترد ،تصههریح کههرد ،و معنههای عبههارت مز بههور را

معرفت یافتن به حضرت باریتعالى و نیز اوامر الهى دانسته و برای آن دلیل آورد ،است:
(و مم یأد

مذذم یوذ ی

تى ىلقص ىلاذه) أی ىلقذص ىلذن ّه و ىل فذه ی
ّنعبد ف ّل ّه ی
تذق مع فتذه ،و ىللذم
ىلاذذه ،و مذذم میتاذذع ىللیذه ،و تذ یذق أمذ فیمذذم أوّد مذذن ّنفذ ّل و ّألتکذم  ،و انذا

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

ضمیر را به عا ل نه خداوند بازگرداند .یعنى همه اموری را که عا ل باید به آنها اهتما داشته

و یتوذ یذاو بذذدون مع فّتذذم ّملتوقفذذة ىلذذر مع فتذذه تعذذمم ،و مع فتذذه و

ظذذم ألن أدّ ّنفذ ّل
ی ی
تواو بدون ّنعقص ،و ّألصص جلمیع انا.

1

عومه مجلسى= این معانى را گرد آورد ،و برخى احتماالت را نیز افزود ،است:

«ىلقص ىلن ّه» أی توص نه مع فة اّته و صفمته و أتکممه و ش ّلعه أو أىل م ّه ّنعقذص

أو ىللذذم ّألمذذاو بعلذذم یاّتذی لم ّه بذذأن أطذذب ىلذذن أنبیملذذه و تللذذه لمذذم بذذال وّلذ ة أو بلذذغ
ىلقله لم دو ة یفی

ّه ىللومه ىللیه بغی تعلمی ب .

گفتن ههى اس ههت ک ههه برخ ههى از حاش ههیهنگ ههاران ،مانن ههد ش ههری

2

ش ههیرازی نی ههز ب ههه توض ههیح ای ههن

عبارت پرداختهاند .شر های دیگر عالمان نیز در دست است و آنهها نیهز کهم و بهیش مشهابه
3

همههین ا ههوال هسههتند .در میههان اهههل سههنت نیههز ههول مشههابه دار یههم کههه بههرای رعایههت اختصههار،
4

توضیح نمىدهیم.

5

 .1شرحدالکافی (مازندرانى) ،ج ،۱ب ۱۰۱و ب .۱۹۴

 .2بحارداألن ار ،ج ،۱ب« :۱۳۸عقل عن اهّلل ،یعنى معرفت ذات و صفات و احکا شرع خداوندى برایش حاصل شد ،و یها
اینکه خداوند به وى خرد عطا کرد ،و یا اینکه به امور و حقای از طری پیامبران و ّ
حجهتههاى الههى و یها بهدون واسهطه
آ گا ،شد ،و یا اینکه خردش به آن،ا رسید که خداوند بدون فراگیرى از انسانى ،دانشهایش را به وى افاضه مىکند».
ّ
الشرعیة بوساطة األنبیهاء و الرسهل و ّ
ّ
األئمهة :عهن اهّلل تعهالى ،فالعقهل
 .3و وله« :۷هال لیعقلوا عن اهّلل» ،أی لیعلموا العلو
ً
هاهنها بمعنههى العلههم ،أو لیصهیر عقههولهم کاملههة بحسهب الکسههب بهدایههة اهّلل تعهالى ،سههواء کههان ذلهک الکمههال بعههد کمالههه
ً
ً
أحسهنهم معرفهة» ألصه ع
ع
ّ
الفطری و ذلک هو العقل عن اهّلل أ الّ ،
لکهن التفریهع بقولهه« :ف َ
بهاألول ،أی
حس عهنهم اسهتجابة
ً
ً
ف حسنهم تسلیما هّلل تعالى فیمها بعهث أنبیهاء ،أل،لهه أحسهنهم معرفهة به مر اهّلل تعهالى .و ولهه« :۷و أعلمههم به مر اهّلل» أی
ً
ّ
بشه ن اهّلل فههى أحکامههه مههن األوامههر و النههواهى و زیرهمهها ،أو بحکههم اهّلل؛ ف نههه ههد یطله األمههر علههى الحکههم «أحسههنهم عقههو»
(الکهفدال افیدفیدشرحدأص لدالکافی ،ب.)۷۲

 .4ر : .الذریع دإلید افظدالهریع  ،ج ،۱ب۶۰؛ ج ،۲ب۲۶۹؛ الحاشی دعلویدأصو لدالکوافی (علهوی عهاملى) ،ب۱۳۹؛
الهافیدفیدشرحدالکافی ،ج ،۱ب۲۲۴؛ مالذداألخیاردفیدفهمدتهذیبداألخبار ،ج ،۱۵ب۲۳۹؛ مورآةدالعقو لدفویدشورحد
أخباردآلدالرس ل ،ج ،۷ب۳۶۹؛ مجمعدالبحرین ،ج ،۵ب۴۲۶؛ دانهنامهدعقای داسالمی ،ج ،۱ب.۴۲۸
 .5و د ال :۹أیها الناس اعقلوا عن ربکم» أی اعلمو ،و افهمو ،منههد(إتحافدالسادةدالمتقیندبهورحدإ یواءدعلو حدالو ین،
ج ،۱ب.)۷۴۸
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در میهان معاصهران نیهز آیهت اهّلل ریشههری بهه تبیهین عبهارت مز بهور ا هدا کهرد ،و په

تبیین عومه مجلسى و معناشناسى «عقل» در روایات چنین نگاشته است:

از نقهل

بر این پایه ،مقصود از دریافت ِتارد از تداوناد متعاال ،شاکوفا سااز ِتارد فىار

(فىرت عق ) از طریق عم به رهنمودها پیامتران و برتوردار از بینش و بصایرت
ََ َ َ
است و بدین سان مىتوان «عق » را در جملاه «عقا عان اهّلل» ،باه «برتاوردار از
ِ
بصیرت الهى» تفسیر کرد .با شکوفا شدن فىرت عق و رسیدن انسان باه ناور علام و
بصیرت الهى ،حقیقت دنیاا بارا او آشاکار ماىگاردد و نساتت باه دنیاا و اها دنیاا
بىرغتت مىشود و نیز معرفت حقیقى نستت به تداوند پیدا ماىکناد و چناین کساى
1
ََ
تدا را در قضا و قدرش ّمتهم نمىنماید و در روز دادنش کند نمىشمارد.
این تبیین به گونه کلى پذیرفتنى و با چند روایهت و تحلیهل ارائهه شهد ،سهازگار اسهت؛ یعنهى

عا لى که از خداوند معرفت خویش را مىگیرد و به فرمان او عمهل مهىکنهد ،بهه شهکوفایى خهرد

خهویش کمهک کهرد ،و بصههیرت الههى مهىبایههد .تنهها یهک مشههکل کوچهک در عبهارت «دریافههت

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

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

نمىکند ،بلکه معرفت یا احکا و شریعت را دریافت مىکند.
 .5نتیجهگیری

«عقل» در عبارت «عقهل عهن اهّلل» بهه معنهای لاهوی خهویش ،یعنهى گهرفتن و دریافهت بهه کهار

رفتههه اسههت؛ ولههى چههون مفعههول عبههارت در تقههدیر وناپیداسههت ،مههىتههوان عبههارت مز بههور را یههک
اصطو دانست که معنای آن از طری ،مع کردن معنای ا،زای آن به دست نمىآید .از این
رو ،با گردآوری کاربردهای متعدد ،مىتوان معنهای آن را گهرفتن و دریافهت معرفهت از خداونهد و

نههه منبههع دیگههری دانسههت .ایههن معرفههت مههىتوانههد بههه هههر دو طری ه شههنیدن از رسههوالن الهههى یهها

گهوشسههپردن بههه آوای درونههى و فطههری حاصههل شههود و گسههتر ،معرفههت بههه خداونههد تهها آ گههاهى بههه
دستورات دینى را در برگیرد .از این رو ،مىتوان «خهرد رهیافتهه بهه دیهن» را یهک بهازگردان نزدیهک
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1

کتابنامه

 األمالی ،ابو ،عفر ّمحمد بن حسن طوسى( ۴۶۰س) ،تحقی و نشر م :مؤسسه بعثت۱۴۱۴ ،س.
ّ
محمهد بها ر بهن ّ
رردأخبوارداألئمو داأل هوارّ ،
محمهد تقهى مجلسهى
 -بحارداألنو اردالجامعو دلو

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

به معنای عبارت مزبور دانست .در حوز ،روایات فقهى نیز  -که ترکیب عقهل بها «عهن» و بهدون
لف مبار «اهّلل» آمد - ،به معنای ّ
تحمل و پرداخت دیه به ،ای شخص خطا کار است.

( ۱۱۱۰س) ،بیروتّ :
مؤسسه الوفاء۱۴۰۴ ،س.
 تحفدالعقو لدعوندآلدالرسو ل۹؛ ابهو ّمحمهد حسهن بهن عل ّهى بهن حسهین بهن شهعبه ّ
حرانهى
ّ
زفارى ،مّ :
مؤسسه نشر اسومى ،چا دو ۱۴۰۴ ،س.
( ۳۸۱س) ،تحقی على ا کبر

 ترتیووبدإصووالحدالمنطووق ،ابههن سههکیت یعقههوب بههن اسههحاس (۲۴۶ - ۱۸۶س) ،مشهههد :مرکههزپژوهشهای آستان دس رضوی ،بىتا.

 تفسیردنو ردالثقلوین ،عبهد علهى بهن ،معهه حهویزى ،هاشهم الرسهولى المحو تهى ،هم :مطبعههالحکمه۵ ،ج۱۳۸۲[ ،س].
 تهووذیبداأل کوواح ،شهیخ الطائفهة أبههو،عفر محمهد بهن الحسههن الطوسهى ( ۴۶۰س) ،تحقیه :سید حسن موسوى خرسان ،طهران :دارلکتب االسومیة ،چا چهار ۱۳۶۵ ،ش.

 الحاش هیة علههى أصههول الک هافى ،احمههد بههن یههن العابههدین علههوی عههاملى ،تحقی ه  :صههادسحسینى اشکوری ،م :دار الحدیث۱۴۳۰ ،س.

 دانهنامهدعقای داسالمی ،محمد محمدی ری شهری و همکاران ،م :دار الحدیث۱۳۸۵ ،ش. ال و عاء ،سههلیمان بههن احمههد بههن ایههوب بههن مطیههر اللخمههى الشههامى ،أبههو القاسههم الطبرانههى ( ۳۶۰س)،تحقی  :مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول۱۴۱۳ ،س.

 الذریع دإلوید وافظدالهوریع (شهر أصهول الکهافى) ،رفیهع الهدین محمهد بهن محمهد مهؤمن،یونى ،تحقی  :محمد حسین درایتى ،م :دار الحدیث ،چا

 -السرائر ،محمد بن احمد بن ادر ی

اول۱۳۸۹ ،ش.

(۵۹۸ - ۵۴۳س) ،م :دفتر انتشارات اسومى۱۴۱۷ ،س.

 -السنندالکبرى ،ابوبکر احمد بن الحسین بن على البیهقى ( ۴۵۸س) ،بیروت :دارالمعرفة.

 الجامعدالکبیر (سنن الترمذی) ،ابى عیسى محمد بن عیسى الترمذی ،تحقی  :تقهى الهدینالندوی ،اردن :ارو ه۱۴۳۸ ،س.

 .1برخى فرزانگان آشنا با دو حوز ،حدیث و روانشناسى ،بازگردان ابتکاری «عقل خداسو» را نیز ارارئه داد،اند.
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 الهووافیدفوویدشوورحدالکووافی ،مههو خلیهل القزو ینهى ،تحقیه  :محمههد حسههین درایتههى ،ههم :دارالحدیث۱۴۳۰ ،س.

 شوورحدأص و لدالکووافی ،صههدر الههدین محمههد بههن ابههراهیم شههیرازی ،تر،مههه و تعلیه  :محمههدخوا،وی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى۱۳۶۶ ،ش.

 شرحداص لدالکافی ،مهو صهالح مازنهدرانى ( ۱۰۸۱س) ،تحقیه  :سهید علهى عاشهور ،بیهروت:دار احیاء التراث العربى ،چا اول۱۴۲۱ ،س.
 الصههحا (ت تههاج اللاههة العرب ّیههة) ،اسههماعیل بههن ّحمههاد ،ههوهرى ( ۳۹۳س) ،تحقی ه  :احمههد
عبد زفور ّ
عطار ،بیروتّ :
مؤسسۀ دار العلم مویین۱۴۰۷ ،س.
 الفائقدفیدغریبدالح یث، ،ار اهّلل محمود بن عمر زمخشری ( ۵۳۸س) ،بیروت :دار الکتبالعلمیة ،چا

اول۱۴۱۷ ،س.

 -فتحدالبارى ،احمد بن حجر عسقونى ،بیروت :دار المعرفة للطباعة و النشر ،بىتا.

 قربداإلسناد ،عبداهّلل بن ،عفر حمیرى مى ( بعد ۳۰۴س) ،تحقی و نشهر ،همّ :مؤسسهه آل
البیت ،:اول۱۴۱۳ ،س.

 الکووافی ،ثقههة االسههو أبههو،عفر محمههد بههن یعقههوب بههن اسههحاس الکلینههى الههرازى (  ۳۲۸أو۳۲۹س) ،تصههحیح و تعلیه  :علههى ا کبههر زفههارى ،تهههران :دارالکتههب االسههومیة ،چهها
۱۳۸۸س.

سههو ،

 کتابداألصل ،محمد بن الحسن شیبانى ،تحقی  :محمد بوینوکهالن ،بیهروت :دار ابهن حهز ،۱۳۹۲س.

 -کتابداألح ،محمد بن ادری

شافعى (۲۰۴ - ۱۵۰س) ،بیروت :دار ابن حز ۱۴۲۶ ،س.

 کتووابدالعووین ،خلی هل ب هن احمههد فراهی هدى ،بی هروت ،داراحی هاءالتراث العر بههى ،چهها۱۴۲۱س.

اول،

 الکهفدال افیدفیدشورحدأصو لدالکوافی ،محمهد ههادی بهن محمهد معهین الهدین شهیرازى،تحقی  :على فاضل و نعمت اهّلل ،لیلى ،م :دار الحدیث ،چا

اول۱۴۳۰ ،س.

 المبس  ،شم الدین السرخسى ،بیروت :دار المعرفة۱۴۰۶ ،س.ّ
دفیدفقهداإلمامیو  ،أبهو ،عفهر ّ
محمهد الحسهن الطوسهى (  ۴۶۰س) .تصهحیح :السه ّید
 المبسّ
ّ
محمد تقى الکشفى ،طهران :المکتبة المرتضو یة۱۳۸۷ ،ش.

ّ
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 إتحووافدالسووادةدالمتقوویندبهوورحداسوراردإ یوواءدعلو حدالو ین ،أبهى الفهی( ۱۲۰۵س) ،بیروت :دار الکتب العلمیه.

مرتضههى الزبیهدی

بعثت ،چا

اول۱۴۱۴ ،س.

 مجمعدالبیاندفیدتفسیردالقرآن ،امین االسهو ابهوعلى الفضهل بهن الحسهن الطبرسهى ،بیهروت:اول۱۴۱۵ ،س.

مؤسسة األعلمى للمطبوعات ،چا
ّ
 -المجم عدشرحدالمهذب ،أبو زکر ّیا محیى الدین بن شرف النهوو ی ( ۶۷۶س) .تحقیه و نشهر،

معناشناسى «عقل عن اهّلل» در روایات

 -مجمووعدالبحوورین ،فخههر الههدین الطر یحههى ،تحقیه  :سههم الدراسههات االسههوم ّیه ،ههم :مؤسسههه

بیروت :دارالفکر.

 المحیطدفیداللغ  ،الصهاحب هسهماعیل بهن ّعبهاد ( ۳۸۵س) ،بیهروت :عهالم الکتهاب ،چها

اول۱۴۱۴ ،س.
ّ
 موورآةدالعق و لدفوویدشوورحدأخبوواردآلدالرس و ل ،العومههة ّمحمههد بهها ر المجلس هى ( ۱۱۱۱س)،
تصحیح :الس ّید هاشم الرسولى ،مکتبة ول ّى العصر ،۷چا دو ۱۳۹۴ ،س.
 المست ر دعلیدالصوحیحینّ ،محمهد بهن عبهد اهّلل الحها کم النیسهابورى ( ۴۰۵س) ،تحقیه :
مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۱ ،س.
َّ
الط َبرانههى ( ۳۶۰س) ،تحقی ه  :حمههدى عبههد المجی هد
 المعجوومدالکبیوور ،سههلیمان بههن أحمههدَّ َ
السلفى ،بیروت :دار هحیاء التراث العربى  -ر یاض :دار ابن الجوزى۱۴۱۸ ،س.
 معجمدلغ دالفقهاء ،محمد رواس لعجى ،بیروت :دار النفائ ۱۴۰۵ ،س. مفرداتدألفاظدالقرآن ،أبوالقاسمالحسین بن ّمحمد الرازب اإلصفهانى (  ۴۲۵س) ،تحقی :
صفوان عدنان داوودی ،بیروت :دار القلم  -دمش  :دار الشامیة ،چا

ّ

اول۱۴۱۲ ،س.

 معجمدمقایی داللغ  ،احمد بن فارس بن زکریا ،تحقی  :شهاب الدین ابهو عمهرو ،بیهروت :دارالفکر۱۴۱۵ ،س.

 مووالذداألخیوواردفوویدفهوومدتهووذیبداألخبووارّ ،محمههد بهها ر المجلسههى ،تحقیه  :السه ّید مهههدى
الر،ائى ،م :کتابخانه آیة اهّلل مرعشى ،چا

اول۱۴۱۵ ،س.

 النهای دفیدغریبدالحو یثدوداالثور ،مبهار بهن محمهد بهن عبدالواحهد شهیبانى ،معهروف بههابناثیر ،زرى (۶۰۶س) ،م :مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعیلیان۱۳۶۷ ،ش.

 الوو افی  ،محمههد بههن شهها ،مرتضههى فههیعلى۱۳۶۵ ،۷ش.

کاشههانى ،اصههفهان :مکتبههة االمهها امیههر المههؤمنین
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