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 در نهج البالغه« عقل»نشینی معنای محورهای هم

 1بفروییسید محمد موسوی 

 2مریم عمویی  

 چکیده
ا ب های ساختاری نهج البالغه، تناسب و انسجام حاصل از ارتباط معنایی واژهترین ویژگییکی از مهم

ت سب معنایی، قابل تبیین است و از این جهت، مناسبواژگان دیگر است. این ارتباط معنایی با استفاده از تنا

كه یکی از راهکارهای عمده در انتقال پیام گفتاری است، بهره برد. ارزش چینش نشینیدارد از محور هم

ین میان، شود. در انشین، آشکار میواژگان و گزینش آنها توسط گوینده، با توجه به ارتباط معنایی واژگان هم

شود. البالغه، جزء واژگان چند معنایی محسوب میكه در كتاب ارزشمند نهج كلماتی استاز « عقل»واژه 

ی ـ اسنادی به بررسای جویی از منابع كتابخانهـ تحلیلی و با بهره حاضر با روش توصیفیپژوهشرو، ایناز 

واژگان  با« عقل»نشینی هم كه و به این نتیجه رسیده استدر آن كتاب پرداخته « عقل»نشینی واژه محور هم

 كننده نوعی از تناسب معنایی دربیان« روايةو  يةشهادت، دفاین، تحصین، تکلّم، سهو، تدبیر، موعظه، رعا»

 گفتار است.

 نشینی معنایی.نهج البالغه، عقل، ارتباط معنایی، همواژگان كلیدی: 

                                                           

 Mohamad_smm@yahoo.com. دانشيار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه ميبد/ 1

 amouei@yahoo.com. دانشجوي دکتري علوم و معارف هنج البالغه، دانشگاه ميبد/ 2
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 مقدمه -1

ین انتقال پیام دارد. اسزایی در نقش به نشینی یکی از مسایل مهم معناشناسی است کهمسأله هم

محور با کاربرد واژگان در معانی اولیه آن و بدون نشانه و با کمترین افزایش و کاهش معنایی، معنای 

و از آنجا که واژگان معموالَ، به طور مطلق کند دقیق کلمه را با توجه کلمات قبل و بعد آن بیان می

ها با توجه به ساختار متن و واژگان دیگر تعریف ی حقیقی آنکه معناروند، ضروری استبکار می

که در تحلیل معنای واژگان از تأثیر زیادی برخوردار شوند. در این میان، یکی از قواعد زبانشناسی 

که مشخصه سخن نشینی است. این قاعده، در ارتباط با کاربرد مجازی در متن استاست، محور هم

که ساختار واژگان و تعابیر آن به این نحو در این راستا، یکی از آثار ادبی د.آورگرا به شمار میواقع

 اند، نهج البالغه است. ساماندهی شده

های معمول و رایج که در قالبدر نهج البالغه، تعابیر و مفاهیم عمیق و واالی این اثر ادبی است

ی حقیقی اکه به گونهپیرامون خود استبیان شده است و این امر به دلیل شناخت صاحب اثر از دنیای 

و منطقی و مطابق با واقعیت خارجی به بیان مسایل مربوط پرداخته است. گوینده سخن هم از نظر 

برد که حد عقل و فهم مخاطبان را رعایت کند و هم از نظر تعبیر و معنا در این محدودیت به سر می

 کرد تا گویای فهم مخاطبان عصر خویشستفاده میبازگوکردن، باید از ساختار زبانی معاصر خویش ا

باشد؛ اما، گاهی معانی عمیق و گسترده بود که مفاهیم و عبارات زبانی تحمل و انتقال آن را نداشتند؛ 

اما در نقل اینگونه معانی، واژگان نزدیک به معنای مقصود را انتخاب کرده است و با حذف واژگان 

نشینی اند، پیام متن را انتقال دهد و این همان محور همآن همراه شدهکه در طول زمان با  غیر ضروری

شایان ذکر است که در اینگونه پرداخت. توان به توسعه و تدقیق واژگان است که به وسیله آن می

 هدر تحلیل حوز که در نهج البالغه بدین نحو بیان شده است.یکی از مفاهیمی است« عقل»مباحث 

 ساختار چند معنایی برخوردار است.  از« عقل»مفهومی 

ه، دهد که در نتیجی مختلفی را از عقل ارایه میمعانهای مختلف متن، در موقعیت به بیان دیگر،

یابی به معنای اصلی این مفهوم، باید ساختار تشکیل دهنده جمله تحلیل شود؛ برای دستاز یک سو 

اند و مفهوم اصلی آن با ارتباط هر جزء در ارتباط از اجزایی تشکیل شده است که با همزیرا هر متنی 

 رد. توان به مقصود اصلی این مفهوم پی بشود و با تحلیل ارتباط این اجزاء، میبا جزء دیگر منتقل می

ژوهشگران هر یک به فراخور پمتفاوت است. « عقل»دیدگاه شارحان نهج البالغه در مورد معانی 

وان به تمختلف به بررسی این مفهوم در نهج البالغه بپردازند که می تا از زوایایاند کوشیده بحث

 بررسی»انجام شده است عبارتند از:  حوزه معناشناسی هایی که تاکنون درشرح ذیل آورد: پژوهش

 «معناشناسی و واژگان عقل، فهم، علم و فکر در قرآن کریم»اثر نرگس یاوریان، « حوزه معنایی عقل
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اثر  «المعنا در خطبه شقشقیهبررسی واژگان متقارب»جادی و مطهره فرجی، به قلم ابوالفضل س 

پور و اثر عباس مصالیی« معناشناسی بصیرت در نهج البالغه»ابوالفضل سجادی و فریبا هادی فرد، 

تبیین کاملی از ارتباط معنایی عقل در های سامان یافته مذکور، به بررسی و مروت محمدی. پژوهش

نشینی با توجه به ساختار نحوی کلمه ها، رابطه هماند؛ زیرا در اکثر پژوهشبه دست ندادهنهج البالغه 

ترک نشین از طریق مؤلفه معنایی مشنشین مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط معنایی کلمات همهم

 واژگان بیان نشده است. 

 ق واژگان و تمایز معنایی کلماتنشینی از طریق معناشناسی دقیرو، ضروری است، رابطه هماز این

شین نالمعنا مورد بررسی قرار گیرد تا از این نظر حوزه معنایی مشترک میان عقل و واژگان هممتقارب

 تعیین گردد.

 نشینیهم -2

تواند از وحدت و انسجام پیام که تمامی اجزاء آن میمتن از اجزایی تشکیل شده است

دین آید. بم بر اثر تناسب درونی بین اجزای آن به وجود میبرخوردار باشند. این وحدت و انسجا

که ساختار واژگان و معنایی آن هایی تشکیل شده استها و عبارتمعنا که یک اثر ادبی، از واژه

 خود میان را روابطی توالیشان، دلیل به در گفتار هاواژه کنند.در یک شبکه معنایی حرکت می

 یک روی بر کهعنصری  و است استوار زبان بعدی یک و خطی ویژگیبنیاد  بر کنند کهمی برقرار

 پیش و عناصر با تقابل در که آوردمی دست به را خود ارزش زمانی تنها گیرد،قرار می زنجیره

 (.176، ص1378باشد )سوسور،  آنها دوی هر یا و خود پس از

بررسی کرد. محور همنشینی ساختار متن توان در محور هماین تناسب و هماهنگی را می

اند و عبارت که اجزای آن در کنار هم قرار گرفته نشینی)مجاورت( همان محور افقی کالم است

(. 34-32، صص1383)باقری،  شودکند و باعث افزایش معنا میرا به صورت خطی بررسی می

ررسی قابل ب نشینی واژگان در تبیین معنای خاص کالم، از دو جهتبنابراین، بررسی روابط هم

ه کمعنای کلمه با توجه به ساختار نحوی و انتخاب کلمات مشابه آن است است: نخست، تبیین

توانند جانشین آن شوند. دوم: مفاهیم معانی نظیر آن کلمه را دارند؛ ولی به دلیل مفهوم جمله نمی

و  ورد نظر استمشترکی بین دو کلمه وجود دارد که دلیل انتخاب گوینده برای رساندن مفهوم م

کند. این وجه اشتراک از طریق کاربرد مجاز، از بین کلمات مختلف، کلمه مورد نظر را انتخاب می

قابل فهم است و از این نظر که چگونه در میان معانی مختلف کلمه، معنای مورد نظر را مطابق با 

 نشینیه است، همرساند. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتنشین خود میکلمات هم
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کلمات به سبب مفاهیم مشترک است. بنابراین، جهت درک معنای کلمه باید همسویی و هماهنگی 

نشین وجود داشته باشد تا ساخت و بافت کالم در حوزه معنایی خاص معنایی بین کلمه و واژه هم

آن  بان متن و نقشدر نتیجه، با ساختار منسجم بتوان به میزان کارکرد واژه در زو آید به وجود 

شین، و نرو، برای بررسی ارتباط معنایی میان واژگان همازاین در انتقال کیفی پیام دست یافت.

های مفهومی ضروری است تا از این طریق انتخاب معنای مورد نظر کلمه چند معنا، بررسی حوزه

 مرز مشترک معنایی میان کلمات تعیین گردد.

 مفهوم مجازی عقل -3

های معناسازی، کاربرد مجاز مفهومی در سخن گوینده است. علت استفاده از وشیکی از ر

که  ای استاین شیوه در انتقال پیام، به سبب روشن بودن مفهوم در ذهن مخاطبان و یا تجربه

حث در باشد. این بمخاطبان با آن آشنا هستند و یا امکان آشنایی با آن مفاهیم برای آنان میسر می

که عملکرد مجازی عقل براساس ؛ به نحویعقل در نهج البالغه مشاهده شده است ومکاربرد مفه

ای در نهج البالغه به کار رفته است که نشینی قابل فهم است و در واقع، زبان به گونهمحور هم

 امکان گذار از وسیله به هدف و رسیدن به مفهوم حقیقی برای مخاطبان غیر ممکن نباشد.

ی سخنان امام)ع( که معموالً عقل را مخاطب قرار داده، باید گفت این سخنان، ارهرو، دربایناز

که با بررسى و دقت خود، رود، عقلىهاى انسانی به شمار مىقطعى فعالیت هدف اصلى و نتیجه

که براى او کشف هاى فراوان، تمام حقایقىخوبى و بدى زمان را درک نموده و در اثر تجربه

ه است و از آنجاکه مفهوم عقل، ارتباط محکمى با حقایق دارد، به صورت مفهوم شود، شناختمى

مجاز یکی از اصول زبانی است که مفاهیم کلی به وسیله آن به تصویر  کلی جلوه کرده است.

در محورهای مختلف، معانی متفاوت و هماهنگ با مفاهیم جمله که عقل به طوریشود، کشیده می

 کند.را بیان می

گاهی واژه عقل با ضدش معنا کرده و آن را ضد جهل ندگان فرهنگ واژگان عربی، نویس

اند و برخی دانسته (458، ص11، ج1414)ابن منظور، و ضد حمق  (159، ص1، ج1410)فراهیدی،

اند که از جمله آنها، برخی مفاهیم مثل علم، برای آن مفاهیم مادی و معنوی هم در نظرگرفته

، 1360کردن از هوای نفس است )مصطفوی،  امتناع ادراک، فهمیدن،خوب تدبر، تشخیص، امساک،

( و درعین حال، حفظ کردن و نگه داشتن در مفاهیم 342، ص5، ج1375/ طریحی، 196، ص8ج

عقل در معانی زانوبند شتر)راغب  مفاهیم مادی(. 109، ص1400معنوی هم آمده است )عسکری، 
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، 4تا، ج(؛ و یا بند آمدن شکم )ابن فارس، بی178ص، 1414/ ثعالبی، 578، ص1412اصفهانی، 

 ( 160، ص1، ج1410(؛ و دیه آمده است )فراهیدی،176، ص5، ج1407(؛ پناهگاه )جوهری، 72ص

توان گفت که برخی این مفهوم را با علم، ذکاء، ای که برای عقل بیان شد، میبا توجه به معانی 

ه عاری اند کاند و عقل را نوعی از شناخت دانستهانستهتدبّر یکی د فطنه، نفاذ، ذکر، خاطر، فهم و

از هرگونه جهل، حماقت و در بردارنده درک و فهم باشد؛ اما برخی دیگر، تمایزی میان عقل و 

را  اند. از این رو، مفهوم عقلاند و به تبیین معنای عقل و این مفاهیم پرداختهاین مفاهیم قایل شده

ذ ذهن، فطنه و نفااند. به عنوان نمونه، در مورد ارتباط مفاهیم ر بردهدر معنای شناخت مطلق به کا

ذهن ضد بدفهمی است و آن عبارت است از حفظ کردن آن چه به انسان : »با عقل بیان شده است

که هشدار و تنبهی است بر شود و همین طور در مورد واژه فطنه بیان شده استآموزش داده می

اشد. واژه طَبانه نیز مشابه همین لغت است و فطنة ابتدای شناخت از بمعنا و ضد آن غفلت می

سد رشود که فکرش بدان جایی میوجهی که دشوار است را گویند و نیز به انسانی نافذ گفته می

، 1400عسکری، )« کند و زیادتی در فطنه را نفاذ گویندکه فکر احمق بدان دست پیدا نمی

 (.115-110صص

که همه آنها نوعی از شناخت عقلی را بیان مفاهیم بیان شده نشانگر این است آنچه در مورد این

اهیم دهند. بنابراین، مفکنند که متفاوت از یکدیگر هستند و معنای عقل را افزایش یا کاهش میمی

تواند الزمه یک نوع شناخت کامل را برای عقل فراهم کند و مفاهیم علم، ذکاء، حذق و کیس می

دهد و تدبیر شود که عمل شناخت را انجام میو ذکر از اجزای عقل محسوب میذهن، خاطر 

ساند راین ظرفیت تشکیکی بودن مفهوم عقل را میباشد. در واقع، گویای شناخت کامل عقل می

نی نشیو قابلیت کم یا زیاد شدن و یا حتی نابودی و تخریب دارد. در مطالعه نهج البالغه از هم

رات شود که به نوعی اثبات کننده انواع تغییرد نظر این نوع معنا برای عقل بیان میعقل با مفاهیم مو

 بر روی عقل است.

 نشینی معنایی عقلمحورهای هم -4

یبی تواند کارکرد ترغکه میدهدکه مفهوم عقل یکی از مفاهیمی استمطالعه نهج البالغه نشان می

نشینی با از طریق هم« عقل»کارکردهای مختلف آن را در امر هدایت بشر به خوبی انتقال دهد. 

رو، کند. ازاینمفاهیمی همانند؛ شهادت، سهو، رعایه و روایه، تکلم، تحصین، دفاین، نمود پیدا می

فهوم دهد و منشینی با این مفاهیم کارکرد ترغیبی و هدایتی معانی عقل را کاهش یا افزایش میهم
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نحوی، هماهنگی بین ویژگی ذاتی عقل با  به کند ومیبه کارکردهای حقیقی آن نزدیک  آن را

 کند. ویژگی زبانی آن ایجاد می

 شهادت -4-1

در نهج نشینی عقل با مفهوم شهادت در بحث از نقصان عقل زنان آمده است. ای از همنمونه 

 َنَواِقُص اْلُعُقوِل اِن َنَواِقُص اْلُحُظوِظاْلِإمَيَمَعاِشَرالنَّاِس ِإنَّ النَِّساَء َنَواِقصُ »البالغه در این باره آمده است: 

(؛ 129، ص1379رضی، )سید..« ....َو َأمَّا ُنْقَصاُن ُعُقوِلِهنَّ َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتْيِن )ِمْنُهنَّ( َكَشَهاَدِة الرَُّجِل اْلَواِحِد

این خاطر است ها و عقل ناقص هستند... و اما تفاوت عقلشان، به اى مردم، زنان در ایمان، بهره

 که شهادت دو زن در برابر شهادت یک مرد است.

که واژه عقل دارای مفاهیم مختلف است توان بیان داشتنشینی شهادت با عقل میدر تحلیل هم

که در اکثر موارد مفهوم عقل توان متوجه شد می ،البالغه خطبه از نهجاین شروح به مراجعه باو 

یا ابزاری نمود یافته است؛ البته، در این میان، برخی عقل نظری، عملی  در نواقص العقول در معنای

( و 375، ص1، ج1375کیذری، دانند )بیهقیعلت ضعف عقل را استیالی نیروی شهوت زن می

، 1تا، ج)عبده، بیاندبرخی هم مراد از ضعف عقل زن را ضعف تدبیر وی در امور زندگی دانسته

اند، چند اشکال وجود شارحان در مورد ضعف عقل زن بیان کرده (، اما در آنچه برخی127ص

اند. دوم: تعریف عقل آنها با شهادت زن مرتبط دارد: نخست: زنان در مقایسه با مردان سنجیده شده

 نشینی شهادت هماهنگنیست. بنابراین، باید کارکردی از عقل در این رابطه بیان شود که با هم

 باشد.

که از آنها مواد الزم برای است ز کارکردهای عقل، عمل ذهنی بر منابعییکی ابه طور کلی، 

توان برای تعقل استفاده که از اطالعات ذخیره شده در آن میایآید؛ مثل حافظهذهن فراهم می

. بیان شده است« نیروی حافظه»در نزد برخی از شارحان نهج البالغه، در معنای « ذاکره»کرد. واژه 

دلیل نقصان عقل زنها به دو علّت درونى و داخلى است باط، ابن میثم گفته است که در این ارت

ن نسبت داده است که زنها بر آ و علت درونی آن را به کمبود استعداد به لحاظ سرشت و خلقتى

شود که نقصان عقل داشته که همان کم استعدادى موجب مى اند و نیز تصریح کردهآفریده شده

 ( 482، ص2، ج1375میثم، )ابن ف مردان که زمینه بیشترى براى شکوفایى عقل دارندباشند، برخال

ْنُتْم يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتدايَ ﴿وی برای اثبات مطلب خویش به آیه دین اشاره کرده است:  

ِإْن َلْم َيُكونا َرُجَلْيِن ِهيَدْيِن ِمْن ِرجاِلُكْم َفَو اْسَتْشِهُدوا َش َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكُتُبوُه َو ْلَيْكُتْب.... ِبَدْيٍن ِإىل

/ 2 )بقره: ﴾... یَفَرُجٌل َو اْمَرَأتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحداُهما َفُتَذكَِّر ِإْحداُهَما اْلُأْخر
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معین، با یکدیگر معامله اید، هرگاه دین یا وامی را تا زمان اى کسانى که ایمان آورده (؛282 

و دو شاهد از مردانتان انتخاب کنید، پس، اگر دو مرد نبودند، پس، مردى ... کردید، آن را بنویسید

را با دو زن، از میان شاهدان که رضایت دارید، انتخاب کنید تا اگر یکى از آن دو نفر، فراموش 

 کرد، دیگری، آن را یادآورى کند.

بیر تع« قوه ذاکره»الغه، در تفسیر معنای عقل زنان در این خطبه، از برخی از شارحان نهج الب 

 اند و با این تفسیر از عقل،اند و نقص نیروی عقل را به معنای نقص نیروی حافظه دانستهکرده

(. در واقع، واژه نیروی 483اند)همان، درصدد در نظر گرفتن معنای فراموشی برای نقص عقل بوده

که بخشی از عقل محسوب  که در عقل وجود دارد و حافظهحافظه است  ذاکره همان نیروی

 شود، با شهادت زن مرتبط است.می

(. پس، واژه 341، ص1، ج1378اند )کاشانی، برخی نیز از واژه نسیان و فراموشی استفاده کرده

ظه، واحدی کند. حافهایی مانند شهادت، معنای حافظه پیدا مینشینی با برخی از واژهعقل در هم

نشین خود یعنی عقل نشینی، معنای خود را به واحد همکه به هنگام حذف از روی محور هم است

که انتقال معنا انتقال داده است. در واقع، آنچه در میان دو قالب آمده است، همان واحدی است 

است که  و أما نقصان ]حافظه شان[ عقلشان به این جهت»داده است. جمله چنین بوده است: 

د شو این انتقال معنا از حافظه به عقل سبب « گواهى دو زن مانند گواهى یک مرد به حساب آید

 هادتنشینی شتوان به تأثیر همکه میتا معنای حافظه از عقل درک گردد. در چنین شرایطی است 

 با عقل واقف گشت.

 دفاین -4-2

نشینی واژه دفاین با عقول اشاره ن به همتواهای دیگری از عقل در معنای حافظه، مینمونه

در معنای پنهان و « دفن»که این واژه از ریشه های پنهان استکرد. واژه دفاین به معنای گنج

وَ وَاَترَ إِلَْیهِمْ »...(. در نهج البالغه آمده است: 155، ص13، ج1414پوشش است. )ابن منظور،

فِْطرَتِِه وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ َیحَْتجُّوا عََلیْهِمْ بِالتَّْبلِیغِ وَ یُثِیرُوا َلُهمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ 

(؛ ...و پیامبران خود را پى در پى فرستاد تا اینکه از 39، ص1379)سید رضی، « دَفَائِنَ الْعُقُول....

 فراموش یمان خود را ادا کنند( و نعمتآنها بخواهد که به پیمان فطرت خود عمل کنند)عهد و پ

ها ن شده( عقلهای )پنهاشده را به یاد آنها آورند و با ابالغ، حجّت را بر آنها تمام نمایند و دفینه

 را برانگیزاند.
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ه به کنشینی عقل با دفاین در عبارت باال، به دلیل ویژگی پنهانی و پوشانندگی استدلیل هم

اط شود ارتبکه باعث میواژه مورد نظر است. این مؤلفه مشترک است عنوان مؤلفه مشترک هر دو

از  فکه هدبا مسأله تبلیغ مشخص گردد. از آنجایی« بیدارسازی و برانگیختگی عقل»معنایی 

ه کپی فرستادن پیامبران، صرفا بیدارسازی انسان است و برای این بیدار ساختن نیز کافی استدرپی

ها ذخیره که در درون عقلهاى دانشگنجینهانسان تبلیغ و یادآوری شود، اینهای درون همان دانش

 گردد.شود و باعث تحول در علوم و معارف انسان مىشده است، توسط پیامبران آشکار می

پس، این علوم در حافظة وجود انسان نهفته شده است و بر اثر غفلت و تعلیمات غلط و گناهان  

سازد و لذا، نیاز به شود و آن را مستور مىافکنده میهایى بر آن پردههاى اخالقى، و آلودگی

 یادآوری وجود دارد. 

اده نشینی عقل استفدر هم« کنوز»، «ذخایر»توانست از واژگانی نظیر در ضمن، گوینده کالم می

م هشود که روی به مالی گفته می« کنز»که کند که همه آنها به معنای گنجینه است. در صورتی

به معنای « ذخر»از « ذخایر»( و کلمه 724، ص1412گذاشته و محفوظ است )راغب اصفهانی، 

حفظ چیزی و باقی ماندن آن برای استفاده از آن است و این قیدی که بیان کردیم در حقیقت این 

ت وکلمه وجود دارد و این نوع حفظ کردن با انواع کلمات احراز، حفظ، اختیار، اتّخاذ و إبقاء متفا

حفظ به طور کامل است؛ بلکه نزدیک به آن و یا از لوازم آن است )مصطفوی، « ذخر»است و 

ود شهای مالی)طال، نقره و غیره( گفته میصرفا، به ذخیره« کنز»( پس، کلمه 299، ص3، ج1375

به طور مطلق، برای چیزی که ذخیره شده)قابل مشاهده « ذخایر»که بیشتر جنبه مالی دارد و کلمه 

شده رود که چیز ذخیرهرود، ولی کلمه دفاین در مواردی به کار میو یا غیرقابل مشاهده( به کار می

تور که پوشیده و مسپوشیده و مستور باشد و قابل مشاهده نباشد و عقل نیز از جمله مواردی است

تأکیدی بر این امر « مَنْسِیَّ»و « یُذَکِّرُوهُمْ» است و قابل مشاهده نیست. عالوه بر آن، وجود واژگان

 است. 

 که در اینجا منوط به هدایتقابل تأمل دیگر، در ارتباط با عقل، مسأله هدایت عقل است مسأله

ها به تنهایى براى تشخیص مسیر حق و دهدکه عقل انسانپیامبران شده است و این امر نشان می

ند و کمحدودى را روشن مى باطل و رسیدن به سعادت و رستگاری کافى نیست؛ زیرا عقل محیط

توان بدون هدایت پیامبران )وحی( مسیر حق را طى نمود. لذا، وجود دفاین دلیل بر این است نمى

که عقل به معنای حافظه )محل ذخیره علوم( بیان شده است و این حافظه به دلیل غفلت انسان 

 نیازمند بیدارسازی و روشنگری پیامبران است. 
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 تحصین -4-3 

نشینی عقل با واژه تحصین قابل بررسی است. در یگر عقل در معنای حافظه، در همنمونه د

، 1379)سید رضی،  «َفَرضَ اهللُ ... تَرْکَ ُشرْبِ اْلخَمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْل»نهج البالغه آمده است: 

 در بیان(؛ خداوند... ترک نوشیدن شراب را به دلیل حفاظت از عقل، واجب کرده است. 252ص

ود. شنشینی واژه تحصین با واژه عقل، ارتباط معنایی تحصین و خمر با عقل بررسی میعلت هم

و این کلمه به معنای قلعه، مستحکم، مصون و غیره به کار رفته « حصن»واژه تحصین از ریشه 

 (.119، ص13، ج1414ابن منظور،است )

ظت و استحکام بسیار است و از این رود، القاکننده مفهوم حفااین واژه در مورد هر امری بکار 

ور به آ، مانع ورود امور زیانیابد که با نیروی هدایتگری و پندآموزینظر با معنای عقل ارتباط می

 شود و وظیفه حفاظت انسان از هرگونه آلودگی را برعهده دارد. پس، ارتباط معناییدرون انسان می

دو واژه شده است و آن ارتباط معنایی همان وظیفة  نشینی اینمیان واژه عقل با تحصین، سبب هم

 حفاظت همراه با استواری و استحکام است. 

در این میان، واژگان حافظ، تحریز و حارس در معنا با کلمه تحصین تشابه معنایی دارند و 

ر مبالغه د« تحصین»توانند در باب تفعیل و یا در اسامی مشتق به کار روند و همانند واژه می

 هکنشینی عقل چیست در صورتیکنند. پس، دلیل انتخاب این کلمه برای هماظت را بیان میحف

در  د.تحریزا للعقل، بیان شو به صورت حافظا یا تحفیظا للعقل، حارسا للعقل و یا تواندجمله می

ی دانست که مراد حقیق« عقل»باید تفاوت عمده این کلمات را در معنای استحکام و ثبوت  پاسخ

کند و در معنای این کلمات گنجانده نشده است. لذا، جهت رفع تشابه معنایی، ینده را بیان میگو

های معنایی آنها در کاربرد کلمات در ساختار جمله بررسی گردد و معنای خاص هر باید تفاوت

ه کابیمیبا کلمات مشابه درمی« حصن»کدام را تبیین کرد. چنانچه در بررسی تفاوت معنایی کلمه 

و  در مراقبت« حرس»و با کلمه  در اطالق بر مراقبة و ضبط چیزی« حفظ»این کلمه با واژه 

( و کلمه 253، ص2، ج1375خاص انسان و صاحبان عقل، متمایز است )مصطفوی،  محافظت

 (470، ص1، ج1412رود )راغب اصفهانی، ها به کار میدر اکثر موارد، براى نگهبانى مکان« حرس»

ن، به معنای حفظ نمودن مستمر است. به همین دلیل، حارس در معنای نگهبان به این و همچنی

ن باشد. از ایکه در زمانی خاص و به صورت مستمر مشغول نگهبانی میواژه نام گذاری شده است

، 1400)عسکری، رو، حراست به معنای جلوگیری از رسیدن آفت به صورت مستمر است 

 .(187ص
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، 1414ر معنای حفاظت چیزی در جای امن کاربرد یافته است )ابن منظور، د« حرز»نیز واژه 

بیشتر در نگهبانى « حرز»به هم نزدیک است؛ ولى « حرس»و « حرز»( و معنای کلمات 333، ص5ج

در اصل به معنى پوشاندن است. شراب « خمر»از سوی دیگر، واژه  رود.براى پول و مال به کار مى

( 364، ص1، ج1377کند )قرشی، پوشاند و زایل مىاند که عقل را مىتهگف« خمر»را از آن جهت 

که هر انسانی به سبب فطرت پاک خویش، از عقل پاک و سلیم و سبب بیان واژه تحصین این است

که شود؛ بلبرد و یا موجب نابودی نمیکه از عقل خود سود میبهره مند است، به این معنا نیست

این  د.کننبرند؛ بلکه به اشکال گوناگون آن را نابود میاز عقل سود نمی بسیاری از مردم نه تنها

خرد باشد؛ ولی هر انسانی خردورز هر انسانی ممکن است خردمند و صاحبکه بدین معناست 

یابی مطلق آن هستند. پس، تنها خردورزان نیست و تنها شماری اندک خردورز و در مسیر کمال

این نیروی سرشته در ذات، گام در مسیر رشد و متأله )خدایی شدن(  گیری ازهستند که با بهره

کوشند تا همه ویژگی خوب و زیبا را در ذات از قوه به فعلیت درآورند و خدایی گذراند و میمی

 (.45، ص1378شوند )ری شهری، 

که انسان شراب  به بیان دیگر، وظیفه اصلی عقل هدایت انسان و پند دادن است و زمانی

دهد. مصرف این ماده عوارض بدی بر روح و روان نوشد، عقل کارایی خود را از دست میمی

مصرف مفرط خمر در زمانی شود. گذارد و اعتیاد به آن باعث تخریب تدریجی عقل میانسان می

ترین کند. مهم های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجادطوالنی ممکن است، دگرگونی

گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف اعتیاد به شراب حالت هذیانهای روانی آشفتگی

تدریجی دقت، اختالل قوای عالی روانی مانند اختالل قضاوت و استدالل، تغییرات حالت روانی 

 (.290، ص2، ج1374از آثار مرحله پیشرفته وابستگی به شراب است )طباطبایی، 

حافظه اشاره دارد که با عدم به بخش قسمت مغز و به خصوصپس، عقل در عبارت باال، 

های شهادت، دفائن و تحصین نشینی واژهشود. بنابراین، هممصرف شراب موجب حفاظت آن می

نشینی شهادت، ضعف عقل زن در با واژه عقل، آن را به معنای حافظه نزدیک کرده و لذا، در هم

این با نشینی دفدبیر او و آنچه در همارتباط با حافظه زن است؛ نه در ارتباط با فهم و زیرکی و ت

عقل بیان شده است، به مکانی از عقل اشاره داردکه اطالعات در آن ذخیره شده و در اثر غفلت 

اندازند و او را از و پیامبران با اندرزهای خود آن را به یاد انسان می انسان پوشانده شده است

ه کنشینی عقل با تحصین هم باید گفت مورد همکنند و در آورند و هدایت میفراموش بیرون می

شود که انسان از شراب دوری کند و در صورت مصرف آن، اولین زمانی عقل از تخریب حفظ می

 باشد. شود، حافظه عقلی او میبخشی که از عقل تخریب می
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 تکلم  -4-4 

هج البالغه به معنای نشین شده است. این واژه در نکه با واژه عقل همهایی استتکلّم از واژه

م َو ِفي َأْزَماِن اْلَفَتَراِت ِعَباد  َناَجاُهْم ِفي ِفْكِرِه».....تکلّم خداوند با بندگان خاص خویش آمده است: 

ُروَن ِبَأيَّاِم اللَِّه َو َو َكلََّمُهْم ِفي َذاِت ُعُقوِلِهْم َفاْسَتْصَبُحوا ِبُنوِر َيَقَظٍة ِفي اْلَأْسَماِع َو اْلَأْبَصاِرَو اْلَأْفِئَدِة ُيَذكِّ

)سید .....« وُه ِبالنََّجاِةُيَخوُِّفوَن َمَقاَمُه ِبَمْنِزَلِة اْلَأِدلَِّة ِفي اْلَفَلَواِت َمْن َأَخَذ اْلَقْصَد َحِمُدوا ِإَلْيِه َطِريَقُه َو َبشَُّر

آنان نجوی  ای از زمان، بندگانى داشته است که با اندیشه(؛ و در هر دوره342، ص1379رضی، 

گفته است، پس، به واسطه نور بیدارى، در کرده است و با خود عقل آنها با آنان سخن مىمى

که روزهاى خدا را به یاد )بصیرت پیدا کردند( درحالی ها روشن شدندها و دلها، گوشچشم

ند اایان بیابان بودهکه آنان همانند راهنمترسانند، در حالیآورند و آنها را از مقام خداوند مىمردم مى

 که هر کسى راه میانه اختیار کرد، راه او را ستایش کردند و او را به نجات بشارت دادند.

شود. نخست، در بیان تفاوت ، دو بحث مطرح می«عقول»با واژه « تکلّم»نشینی واژه در هم

ین رتباط است. در ادر ا پردازیکه با نحوه سخنبا سایر واژگان مرتبط است« تکلم»معنایی واژه 

 پردازی خاصکه درصدد بیان نوعی سخنشود، چینشیباره، به چینش ساختار جمله توجه می

کند. امام)ع( جهت بیان این ارتباط، از میان خداوند و بندگان را بیان میاست که ارتباط خاص 

ت؛ قول استفاده نکرده اسو از کلمات مشابه همانند تکلیم، نطق و استفاده کرده است  «َكلََّم»واژه 

مونه، کند. به عنوان نزیرا کاربرد این کلمات، تفاوت معنایی را در ترسیم معنای مورد نظر ایجاد می

ن بنده با ، سخن گفت«تکلیم»اشاره کرد که واژه « تکلم»، با «تکلیم»توان به تفاوت معنایی واژه می

، «تکّلم»ولی کند؛ م را به مخاطب القا میوابسته نمودن کالدهد و به نوعی خداوند را نشان می

، 1400نوعی سخن گفتن خداوند با بنده است و وابستگی با مخاطب وجود ندارد )عسکری، 

 (.8ص
رود و در گفتن به کار میدر ثالثی مزید، هم به معنای زخم و هم به معنای سخن« کلم»واژه 

به  دهد و تکلّم، فقطگفتن را مین و سخندار کردهای تفعیل و تفعّل، تکلیم معنای جراحتباب

(. در قرآن کریم کلمه در این دو باب، در معانی 378، ص5، ج1410معنای سخن است )فراهیدی،

 متفاوتی بیان شده است.

 ضَّْلنا َبْعَضُهْمِتْلَک الرُُّسُل َف﴿و  ﴾مايَتْکل یَو َکلََّم اللَُّه ُموس...﴿توانیم به آیات به عنوان نمونه می

ْفواِهِهْم َو ُتَکلُِّمنا َأ یْوَم َنْخِتُم َعلَيَاْل﴿و  ﴾...َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َکلََّم اللَُّه َو َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرجاِ یَعل
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خن، مخاطب اشاره کنیم. در تکلیم، بیشتر مراد س ﴾َتَکلَُّمونَ ِإالَّ َمنْ َأِذنَ َلهُ الرَّمحنَي...ال ﴿و  ﴾...ِهميدْيَأ

 (.523، ص12، ج1414)ابن منظور،  و در تکلّم، متکلّم منظور است است

، اثربخشی کمتری در ساختار معنایی جمله «نطق»در مقایسه با « تکلم»همچنین، کاربرد کلمه 

 کند و در گوشرا آشکار میکه زبان آن در معنای صداهاى مقطع است« نطق»کند؛ زیرا ایجاد می

و اشتقاق یافته است « کلم»از واژه « تکلم»(، ولی 811، ص1412شود )راغب اصفهانی،حفظ می

به عبارت دیگر، (. 722، ص1412)راغب اصفهانی، شودبا حس درک می کهاست  در معنای اثرى

دین ب که کالم از تعدادی حرف شنیدنی نظم یافته است، تا  تفاوت بین نطق و کالم در این است

که از  ای از حروف مسموع است، پس، کالم، مجموعهگردد وسیله از کتابت و نوشتار متمایز

باید (. 159، ص4، ج1407جوهری، بسیاری از صداهای پرندگان قابل تشخیص و تمیز است )

متذکر شویم که نطق هم از آن انسان است و هم حیوان و غیر این دو را صامت می نامند، ولی 

 شود و نیز به هر چیزیشود، کلمه اطالق نمی کالم خاص انسان است، لذا به هر صدایی که شنیده

ون کند، پس، چگویند؛ زیرا کالم در اذهان اثر میکه نوشته شود و قابل خواندن نباشد، کالم نمی

، 1372ی، طبرسگوییم )ی ناخوانایی قابلیت تأثیر بر ذهن را ندارد، دیگر به آن کالم نمیهر نوشته

 (.334، ص7ج

بر سخنی مرتب است که زبان به آن گویا  «قول»گفته شده که  «قول»و  «کلم»در ارتباط با واژه 

باشد و به عبارتی دیگر زبان آن را بگوید، خواه آن لفظ تمام یا ناقص باشد. لذا، کلمه بر قول حمل 

است؛ « جمله»رساند و در نقش یک به خودی خود معنای کاملی را می« کلمه»شود؛ اما کاربرد می

که با توجه به  کند و جزئی از جمله استدی خود معنای کاملی را بیان نمیبه خو« قول»ولی 

ود شرساند. سیبویه نیز معتقد است آنچه حکایت میاجزای دیگر جمله، معنای مورد نظر را می

ترین دلیل در بین کالم و قول آن است که گویند قرآن کالم خداست، کالم است، نه قول و مستدل

 (.523، ص12، ج1414نظور، نه قول خدا )ابن م

 در مقایسه با واژگان دیگر، ارتباط معنایی میان« تکلم»دومین نکته در رابطه با تفاوت کاربرد 

ن هستند. بدی« اثرپذیری و قاطع»عقل و کلم است؛ بدین نحو که هر دو واژه، دربردارنده ویژگی 

را درک کند و بر اعمال انسان  تواند آنمعنا که تکلّم خداوند نافذ و قابل درک است و عقل می

وشنی که باعث راثرگذار و قاطع باشد؛ به طوری که این نوع تکلّم با عقول همانند نوری بوده است 

 شود. های غافل و متجاهل میها و دلها، گوشها شده و موجب بیداری در چشمدل

ه عقول اشاره به افکار و که واژ یابیمنشینی تکلّم با عقول درمیبنابراین، با توجه به هم

 های هدایتگر هستند کهکنند و نمونه آن، اندیشهکه اثرگذاری خاصی ایجاد میهای هستند اندیشه



 309  در نهج البالغه « عقل» یمعنا یننشیهم یمحورها                                           

کنند؛ حتی اگر مردم به همواره در وجود پیامبران وجود دارد و ویژگی اثرگذاری خود را حفظ می 

رو، این اندیشه عقلی، اندیشه معمولی مدت طوالنى، یاد خداوند و تعالیم او را فراموش کنند. ازاین

ذیری ندارد و پای است که ویژگی اثربخشی دارد که قابلیت تحریفو بشری نیست؛ بلکه اندیشه

 گذارد.همواره تأثیر قاطع خود را در جان و درون آدمی می

 موعظه -4-5

 نهى از زشتىبه معناى پند و اندرز، دعوت به بندگى و خشوع، و « وعظ»کلمه موعظه از ریشه 

، 1410/ فراهیدى، 293، ص4، ج1375هاست )طریحى، و گناه همراه با ترساندن از فرجام بدى

نشین عقل در نهج (. این واژه از کلمات هم877، ص1، ج1412/ راغب اصفهانى، 228، ص2ج

َباِدُروا  َو....: »نشینی در ارتباط با سفارش به تقوی بیان شده استای از این همالبالغه است. نمونه

و َكفي ِبَذِلَك َواِعظًا ِلَمْن  اْلَمْوَت َو َغَمَراِتِه َو اْمَهُدوا َلُه َقْبَل ُحُلوِلِه َو َأِعدُّوا َلُه َقْبَل ُنُزوِلِه َفِإنَّ اْلَغاَيَة اْلِقَياَمُة

ش بشتابید های(؛ و به سوى مرگ و سختی281، ص1379)سید رضی، ...« َعقَل َو ُمْعَتَبرًا ِلَمْن َجِهَل

و قبل از آمدن آن، خود را آماده کنید؛ زیرا قیامت پایان کار است و همین امر کافی است برای 

 ویژگی که جاهل است. در این جمله،دهی برای شخصی کند و عبرتکه تعقل میپنددهی کسی

. تسنشینی موعظه و عقل شده ازدایی و هدایتگری به عنوان جامع مشترک معنایی سبب همغفلت

هاى دعوت به خدا در تربیت دینی، موعظه و نصیحت است. به هر اندرزى که مخاطب روش از

گویند. موعظه در تربیت اثری ها کند، موعظه میها ترسانیده و قلب او را متوجه نیکىرا از بدى

دى بها فواید و آثار خوبى و که اگرچه انسانشگرف دارد. عالمه طباطبایی)ره( بر این باور است

دانند؛ ولى به لحاظ گرایى و یا تعلیم و آموزش مى اعمال را به حکم الهام الهى و فطرت حق

 شوند؛ ازاین رو،کم دچار فراموشى مىهاى نفسانى و غلبه غرایز، از آنها غفلت کرده و کمگرایش

یت و تربهاى فراموش شده است و زمینه کننده نعمتموعظه بیدارکننده فطرت انسانى و یادآوری

 (.207، ص12، ج1374کند )طباطبایی، رستگارى انسان را فراهم می

پس، گوینده برای نشان دادن هدایت خردمندان از طریق عقل، از واژه موعظه استفاده کرده  

است تا به نوع خاصی از هدایت در سفارش به تقوا اشاره کند و کاربرد موعظه در عبارت، حاکی 

به معنای « ارشاد»است؛ زیرا واژه « ناصحا»، «راشدا»مشابه موعظه همانند از به کار نبردن کلمات 

 نوعی از هدایت و راهنمایی است که رشد و بلوغ در آن به طور مستمر قابل مشاهده است

به معنای پنددادن دوستانه و خالصانه « نصح»از « ناصح»( و کلمه 140، ص4،ج1375)مصطفوی، 
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دادن نصح و نصیحت گویند که در گفتار یا عمل مورد نظر شکی  است و نیز از این جهت به پند

، 2، ج1375وجود ندارد و پیروی کردن از گفتار و کردار با اطمینان کامل همراه است )طریحی، 

 (418ص

که واژه ارشاد، هدایت به سمت حقّ را از طریق پس، تفاوت کاربرد واعظ با إرشاد این است

دهد و مفهوم عام و کلی برای هدایت به سمت ند و مناسب انجام میپندهای مفید و تنبیهات سودم

ه کاز آثار موعظه است « نصح»رود؛ ولی رود و برای انسان و غیر انسان به کار میخیر به کار می

به معنای یافتن راهی به مقصد موردنظر « ارشاد»باشد. در ضمن، های اختصاص انسان میاز ویژگی

د و مرشد دادن راه رشد را داشته باش. بنابراین، راشد کسی است که قابلیت نشانباشدو تبیین آن می

کننده به خیر و راه رشد است؛  به عنوان مثال اگر کسی بین دو راهی قرار داشته به معنای هدایت

رساند، در این صورت، اگر کسی راه مقصد را به وی باشد که نداند کدام یک او را به مطلوب می

د، در حقیقت او را ارشاد نموده است و هرکس بتواند نفس خویش را بر طی نمودن راهی نشان ده

 (.191، ص1400شود )عسکری،برانگیزاند، به او رشید گفته می

نشین واژه جهل نشده که موعظه همدر واقع، همین ارتباط معنایی خاص میان دو واژه است 

دهد، استعداد و زمینه موعظه ر جهل انجام میکه کارهای خود را بر محواست؛ بدین معنا کسی

در واقع، نصیحت و موعظه، امر به تقوا برد. پذیری ندارد و همواره در غفلت و نادانی به سر می

که جهت نهى از وابستگى به دنیا و مغرور شدن به و برگرفتن توشه آخرت از جمله عواملی است

نده کنکه نابودکننده لذات و قطعامل مهمی استهاى آن بیان شده است و هشدار مرگ نیز عزینت

 (. 381، ص11، ج1358)هاشمی خویی،  آرزوها برای شخص عاقل است

بنابراین، پند و نصیحت در مورد مرگ فقط برای اندیشمندان و خردمندان کارساز است و 

ین نشهم« موعظه»گیرند و به همین دلیل، افراد نادان قدرت تعقل خود را در اجرای پند به کار نمی

شده است، نه واژه جاهل. از این رو، خردمند با نصیحت از انجام اعمال ناپسند اجتناب « عقل»واژه 

ه به همین دلیل، پند و موعظ کند؛ ولی جاهل نیازمند تجربه واقعیت است تا از آن عبرت گیرد. می

برد تا ر غفلت به سر میدر مورد یاد مرگ برای انسان عاقل کافی است و انسان جاهل همواره د

کند که به عنوان یکی از اینکه مرگ به او نزدیک شود و عبرت گیرد. واعظ به یاد مرگ اشاره می

زدایى و تربیت دینى بیان شده است و این روش عقلی مخصوص افراد هاى عقلی در غفلتروش

ها به سمت انجام ارد و آندها را از ارتکاب گناه باز میکه یاد مرگ آناندیشمند و متفکر است

 دهد. کارهاى نیک، سوق می
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های اخالقی در نامه توان در تبیین ارزشنشینی موعظه و عقل را مینمونه دیگری از هم 

ِإنَّ َفَو َلا َتُكوَننَّ ِممَّْن َلا َتْنَفُعُه اْلِعَظُة ِإلَّا ِإَذا َباَلْغَت ِفي ِإيَلاِمِه » امام)ع( به امام حسن)ع( مشاهده کرد:

(؛ از کسانى نباش 402، ص1379)سید رضی، « اْلَعاِقَل َيتَِّعُظ ِباْلآَداِب َو اْلَبَهاِئَم َلا َتتَِّعُظ ِإلَّا ِبالضَّْرِب

دهد؛ مگر آن زمان که درد و رنج فراوان به تو روی آورد؛ زیرا که پند و اندرز به آنان سود نمی

 شوند.انات فقط با کتک رام میگیرد و حیوخردمند به ادب و موعظه پند می

توان به ـ مینشین کرده استـ که این دو را همهای موعظه و عقلدر باره وجه اشتراک واژه

ای ه توانند ارزشچند نکته اشاره کرد. نخست اینکه، پندپذیری مختص خردمندان است و آنها می

عملکرد اخالقی را در سرانجام کار  اخالقی را در جامعه اجرا کنند؛ زیرا خردمند با دوراندیشی،

توانند به عنوان نیروهای مکمل نقش مهمی گیرد. از این رو، اخالق و دوراندیشی میدر نظر می

 کنند. را در تعلیم و تربیت ایفا 

وجه نصیحت و اندرز مورد ت اندیشی است که باید درنکته دیگر در تحلیل این واژگان، عاقبت

شود که دوراندیش با یادآوری اندرز به آموزش انجام کارهاى نیک ایجاد می قرار گیرد. این کار با

کند. به بیان دیگر، وظیفه موعظه، فعالیت در درون فکر و اندیشه کار نیک، قلب شنونده را نرم می

 هاى خفته است. مردم و به حرکت در آوردن آن و بیدار ساختن عقل

است؛ و « موعظه»های دعوت به راه خدا کی از راهکه یموعظه این است  نکته سوّم در مورد

 جویى، تحقیر طرف مقابل وافتد که خالى از هرگونه خشونت، برترىاندرز در صورتى مؤثر می

 بنابراین، هر دو درد و رنجی را به همراه نداشته باشد. گونهتحریک حس لجاجت او باشد و هیچ

ای از طرف عقل، پردازند و پند و موعظهارشاد می واژه عقل و موعظه با پند و اندرز به هدایت و

 آور است که عاری از خشونت، درد و رنج باشد.قابل قبول و عبرت

 سهو -4-6

نشین شده است. این واژه به که در نهج البالغه با عقل همواژه سهو یکی از واژگانی است

م گرفته و به امری فرعی خبر شدن و غفلت از چیزى است و توجّه را از یک امر مهمعنای بى

(. معنای این واژه با واژه نسیان متفاوت است. سهو 248، ص5، ج1414منظور، کند )ابنجلب می

خبر شدن از چیزى به وسیله گرفتارى عقل و توجّه آن به امور مهم دیگر معنا شده است، با به بى

فراموشى، غفلت از چیزى  که صورت یا معناى آن چیز در درون انسان وجود دارد؛ امّا وجودى

کننده چیزى، همراه با محو شدن صورت یا معناى آن از نیروی عقل است. به همین دلیل، فراموش
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(. پس، 340، ص1، ج1375میثم، براى به دست آوردن مجدّد آن نیازمند تالش بسیار است )ابن

 ود.شواژه سهو در ارتباط با فکر است و واژه نسیان در مورد حافظه بیان می

 اردد را آن انجام قصد شخصی که انددانسته عملی از غفلت معنای به را «سهو» کلمه همچنین،

 انجام اشتباه صورت به را کار از جزئی یا کل کار، این انجام در و بدهد انجام را آن خواهدمی یا

  (.249ص ،5ج ،1375مصطفوی، ) دهدمی

 شابهم واژگان کاربرد بررسی است، توجه قابل «سهو» و «عقل» نشینیهم در کهدیگری مسأله

 مفهوم زیرا شود؛ اضافه عقل به تواندنمی که است «خطأ» مشابه، هایواژه از یکی است. «سهو»

 شودمی شامل را غیره و گناه غیرعمدی، و عمدی خطای انواع همه که است کلی و عام «خطأ»

 بر تنها و دارد "سهو" معنای مشابه که «خطل» کلمه همچنین، (125ص ،1ج ،1375 )طریحی،

  (.364ص ،5ج )همان، دارد داللت گفتار خطای

 که برای نشان دادن عصمت عقلی فرشتگانبینیم می« عقول»با « سهو»نشینی واژه در ارزیابی هم

 َو َصافُّوَن َلا َيَتَزاَيُلوَن ُبوَنِمْنُهْم ُسُجود  َلا َيْرَكُعوَن َو ُرُكوع  َلا َيْنَتِص»... استفاده کرده است: « سهو»از کلمه 

...؛ َغْفَلُة النِّْسَيان اَو ُمَسبُِّحوَن َلا َيْسَأُموَن َلا َيْغَشاُهْم َنْوُم اْلُعُيوِن َو َلا َسْهُو اْلُعُقوِل َو َلا َفْتَرُة اْلَأْبَداِن َو َل

ى در ایستند، بعضاند و نمىکنند و بعضى در رکوعبعضى از فرشتگان در سجودند و رکوع نمى

چشم  شوند، خواباى تسبیح گویند که خسته نمىشوند، و دستهاند و پراکنده نمىصف ایستاده

ید و دچار آهایشان سستى پدید نمیو در بدن گیرد و افکارشان داراى اشتباه نیستها را فرا نمىآن

 (.35، ص1379)سیدرضی، « شوند...غفلت فراموشى نمى

امور مهمی را برعهده دارند که در انجام آنها، وجود عقل بدون اشتباه  فرشتگان مسئولیت

توان به وظیفه ثبت و ضبط اعمال و تدبیر در امور ضروری است. از وظایف مهم فرشتگان می

ها عقل بدون شهوت داد تا در ثبت و ضبط امور رو، خداوند به آنمختلف جهان اشاره کرد. ازاین

حال، در  .افظه نشوند و در تدبیر امور دچار خطا در اندیشه نشونددچار غفلت و نسیان در ح

شینی، ننشین شده است. با توجه به این همهم« عقول»با « سهو»معرفی بخش از عقل فرشتگان، واژه 

که ضرورت دارد، فرشتگان در زمان تدبیر امور از هرگونه خطای  واژه عقل به معنای فکر است

 براین، در دو بخش به معرفی عقل فرشتگان پرداخته است. در فکر مصون باشند. بنا

نشینی سهو و عقل، عقل به معنای فکر و اندیشه به کار رفته است و از در بخشی از متن، با هم

ر امور و دلیل آن هم وظیفه تدبیاین طریق، خطا و اشتباه فکری را از عقل فرشتگان نفی کرده است 

ودن عقل بدون اشتباه ضروری است و در بخش دیگر، غفلت و است که برای انجام آنها دارا ب

 فراموشی را از حافظه عقلی فرشتگان نفی کرده که الزمه ثبت و ضبط اعمال است. 
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راز در ف است. آمده البالغه نهج در انسان با ارتباط در واژه، دو این نشینیهم از دیگری نمونه  

ِهي اْلعقل ... َو اْعَلُموا َأنَّ اْلَأَمَل ُيْس»ن زمینه بیان شده است: ، تعبیر بسیار گویایى در ای85پایانی خطبه 

(؛ بدانید که 45، ص1379)سیدرضی، « َو ُيْنِسي الذِّْكَر َفَأْكِذُبوا اْلَأَمَل َفِإنَُّه ُغُرور  َو َصاِحُبُه َمْغُرور  ...

زو را انکار کنید؛ زیرا شود، پس، آرمی« ذکر»شود و باعث فراموشی می« عقل»آرزو  باعث خطای 

 خورده است.آن فریبنده و صاحبش فریب

در ارتباط با انسان متمایز با فرشتگان است. این تمایز به « عقل»با « سهو»نشینی واژه نوع هم

 هوتش و عقل خداوند باشد کهدو دلیل است: نخست، تمایز نوع عقل انسان با عقل فرشتگان می

وجلّ، در خداوند عزّ» است: شده نقل علی)ع( امام از باره این در د.نها آدمیان وجود در هم با را

خردی بدون شهوت، نهاد و در چارپایان، شهوتی بدون خرد آفرید؛ اّما در آدمیان،  نهاد فرشتگان،

که خردش بر شهوتش پیروز گردد، از فرشتگان برتر کس خرد و شهوت را با هم نهاد. پس، هر آن

 )صدوق،« تر استپست بر خردش غالب گردد، از چهارپایان،وتش که شهاست و هر آن کس

  (.4ص ،1ج ،1385

 همانند و است امّاره نفس و عقل یا شهوت و عقل یا جهل و عقل از ترکیبی انسان رو،این از

 انانس نیز و باشد شده گرفته هاآن از خطا و گناه قدرت که نیست محض عقل دارای فرشتگان

 سألهم مهمترین جهل، و عقل ترکیب حکمت باشد. داشته شهوت صرفًا، که ستنی حیوانات همانند

 او به چرا داد؟ امّاره نفس انسانْ به خداوند، چرا اینکه در است. جهل و عقل آفرینش مورد در

 ادهد شهوت بدون عقل فرشته، مانند انسان، به چرا کند؟ پیدا گرایش جاهلیت به تا داد شهوت

 افریندبی موجودی خواستمی حکیم خداوند که است این پاسخ نگردد؟ هاشتیز گِرد هرگز تا نشد

( پس، همانگونه که امکان سهو 38، ص1378 شهری، )ری باشد انتخابگر و آزاداندیش بتواند که

اندیشه از نظر آفرینش از فرشتگان نفی شده است، برای انسان امکان سهو فکری به طور بالقوه 

 شود. های امل و غرور بیان مینشینی سهو و عقل در ارتباط با واژهم، هموجود دارد. تمایز دو

اند و نوعی انحراف فکری این دو واژه، به عنوان عوامل بیرونی خطای فکری انسان بیان شده

که به معنای آرزوهای طوالنی است و « امل»شوند. لذا با توجه به واژه بعد از هدایت را یادآور می

ند کابسته به این آرزوها دچار این ویژگی است، با اهداف انسان ارتباط پیدا میغرور که شخص و

 وانترسد. پس، در معنای واژه عقل میزیرا انسان با استفاده از فکر و اندیشه به اهداف خویش می

که صورت آن در نیروی عقل انسان وجود دارد. حال، اگر فکر و که این فکر انسان است گفت 

روی نسان وابسته به این اهداف مادی و گذرا )آرزوها و تمایالت طوالنی( باشد، امکان کجاندیشه ا
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 این است« فکر»رو، دلیل کاربرد واژه عقل در معنای و اشتباه در آن وجود خواهد داشت. از این

 نشین شده است. هم«  غرور»و « امل»های با واژه« عقل»که واژه 

واژه عقل سبب شده است که عقل در معنای فکر و اندیشه به کار  نشینی سهو با بنابراین، هم

که آرزوها سبب اشتباه در فکر این است« َو اْعَلُموا َأنَّ اْلَأَمَل ُيْسِهي اْلعقل»... رود و مفهوم جمله 

که فرد انسانی با توجه به آرزوهای طوالنی، غرق در عالمی از خیال و پنداری شود؛ به نحویمی

آورد و از توجه به خداوند و که بر محور امور مادی احاطه دارد و به زندگی دنیا رو میشود می

 شود.زندگی اخروی غافل می

های درون انسان نشأت که از آلودگی در این میان، مسأله فریب به عنوان عامل اصلى است

شد ای خویش باشود انسان به مدت طوالنی به دنبال آرزوهگرفته است. غرور و فریب سبب می

رو، گرفتار بزرگترین خطاها و ها را نبیند. ازاینارزش شود و واقعیتو سرگرم امور مادی و بی

داند و در تشخیص حق و باطل شود، منافع و مصالح خویش را باالتر از همه میمیاشتباهات 

 .کندمسیر اشتباه را طی می

 يةو رعا يةروا -4-7

نشینی اند. همنشین شدههم« عقل»که با از واژگان دیگری هستند « رعایه»و « روایه»های واژه

به عنوان ابزار فهم است « عقل»شده است. « عقل»با این دو واژه سبب تفاوت معنایی « عقل»واژه 

شود. فهم عبارت است از آمادگی کامل ذهن براى پذیرش و فهم جزء کارکردهای آن محسوب می

کند )ابن ود. پس، هرکس تعقل ورزد، قدرت فهم نیز پیدا میشچیزهایى که بر او وارد مى

 (. 459، ص12، ج1414منظور،

در عبارتی از نهج البالغه، برای نشان دادن تمایز فهم علمی خبر و عملی کردن آن آمده است: 

)سیدرضی،  «ُه َقِليل ِم َكِثري  َو ُرَعاَتلوا اْلَخَبَر ِإَذا َسِمْعُتُموُه عقل ِرَعاَيٍة َلا عقل ِرَواَيٍة َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعْلاعق»

که خبرى را شنیدید، آن را از روى عقل رعایت کننده)عملی(، فهم کنید  (؛ زمانی645، ص1379

 . «و نه با عقل شنیداری )نظری(؛ زیرا نقل کنندگان دانش فراوانند؛ اما رعایت کنندگان اندکند

سدکه عقل به معنای شناخت مطلق در این عبارت ربا توجه به کالم امام )ع( چنین به نظر می

عنای که عقل م نشین شدن حوزه مفهومی رعایه با حوزه عقل سبب شده استبه کار رفته است. هم

فهم علمی پیدا کند و در واقع، حوزه مفهومی عقل جانشین فهم شده است. بنابراین، شنیدن روایت 

ل میسر نیست. در واقع، تأکیدی برای همراه بودن مستلزم فهم علمی آن است و این امر جز با تعق

خردورزی و فهم است. آنچه در دریافت یک خبر اهمیت دارد، تعقل همراه با فهم است. این 
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تواند در بررسی نظریات علمى و فلسفى و نیز در بررسى مبانى اخالقى، تعمیم پیدا کند مسأله می 

 نظر گرفته شود.  ای درتا فهم به عنوان پایه و بنیان هر نظریه

منظور از فهم، درک معناى یک امر و توجه به ارتباط آن امر با دیگر امور با درک ارتباط یک 

امر به عنوان یک جزء با کل موضوع مورد بحث است. در تعلیم، آنچه از لحاظ تربیتى، اهمیت 

د و اصول مندرج دارد، این است که فرد، علت طرح یک نظریه را درک کند، بعالوه، مفاهیم، قواع

در یک نظر را در ارتباط با هم فرا گیرد و نحوه تدوین نظریه را تشخیص دهد. در این صورت 

کند و در سایه تکرار اى را حفظ میاست که فرد، نظریه مورد بحث را فهمیده است. آنکه نظریه

 جز است. تواند به نقل آن اقدام کند، از فهم این نظریه عاسپارد و مىآن را بخاطر مى

نشینی عقل و رعایه، رعایه به معنای مراقبت عقل به معنای شناخت بنابراین، با توجه به هم

 که تولید فهم کند و کاربردیبراساس علم بکار رفته است؛ زیرا در بررسی خبر، شناخت علمی

لت ع که فرد،باشد، حایز اهمیت است. ضرورت بیان فهم عقالنی در تعالیم اسالمی در این است 

طرح یک دیدگاه را درک کند و مفاهیم، قواعد و اصول مندرج در یک نظر را در ارتباط با هم فرا 

هاى اخالقى، از فهم و تعقل استفاده نماید، آنچه گیرد. اگر فرد در بررسى نظریات علمى یا اندیشه

ب سب« روایه»و « عقل»نشینی کند. در مقابل، با همرا که پذیرفته است، در عمل نیز مراعات مى

که عقل معنای فهم ظاهری و عاری از عمل پیدا کند. عالوه بر آن، حوزه مفهومی  شده است.

 کند. ، شنونده را از پذیرفتن خبر بدون تحقیق نهی می«روایه»

 «روایه»و « رعایه»اما تمایز معنایی واژه عقل در دو مفهوم متفاوت، به دلیل کاربرد کلمات 

تواند مفهوم است و می« رعایه»هم مترادف کلمه « درایه»، «فقاهت»ماتی همانند . همچنین، کلاست

بیان شده است؟ در پاسخ به این پرسش بیان «رعایه»تعقل و فهم را برساند؛ اما به چه دلیلی کلمه 

در معنای مراقبت و نگهدارى در کار به کار رفته است )مصطفوی، « رعایه»که واژه شودمی

نقیض اهمال )رها « رعی»که این کلمه از  شده (. در بیان معنای رعایه گفته216، ص4،ج1375

رو، در خصوص چهارپایانی که بدون چوپان )راعی( رها شده باشند، از فعل همینکردن( است. از

 گردد. پس، حفظ به معنای بازداشتنشود. البته اهمال نیز منجر به ضایع شدن میهَمَلَ استفاده می

ن بالیا از برخورد با چیزی است تا آن نابود نگردد و رعایت فعلی است که موجب و مانع شد

شود؛ به عنوان نمونه: اگر در مورد کسی گفته بازدارندگی اسباب و دالیل به وجود آورنده بالیا می

، منظور حفظ نمودن اسبابی است که باعث باقی ماندن عهد و پیمان میان دو «یَرعَی العُهود»شود: 

توان گفت که این و نیز در تحلیل معنای واژه فقاهت می (186، ص1400شود )عسکری،می نفر
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آید. به عنوان که تخصص علمی در پی آن به وجود می کلمه از فقه در معنای فهم عمیق است

توان گفت که فقیه در علم دین تخصص دارد؛ ولی ممکن است که خود آن را به کار مثال، می

ست توانن علم محافظت و مراقبت نکرده و از بین برود. و یا اینکه کلمه درایه مینبندد و یا از آ

نشین واژه عقل شود؛ ولی به سبب اینکه واژه درایه به معنای شناختى است که با نوعى از هم

( و این کلمه در اصل شناخت بدون 671، ص1، ج1412، آید )راغبرکی و تدبیر به دست میزی

. بدین معنا که تحصیل آن علم و آمادگی مقدمات آن فقط از راه غیرعادی مقدمات معمولی است

 (. 20، ص3، ج1375آید. و این فرق بین علم و شناخت با درایه است )مصطفوی، به دست می

نشینی عقل به دلیل کاربرد عملی عقل است که در برای هم« رعایه»در نتیجه، انتخاب کلمه 

ون فهم و عمل( به کار رفته است و مراد از آن اشاره کردن به ابزار و )نقل بد« روایه»مقابل واژه 

یابی به فهم خبر مراد نیست؛ بلکه رهیافت عملی عقل مراد است و اینکه به این دلیل نوع دست

که همراه با عمل به آن کار و رساند. فهمیکه معنای فهم را میبه کار رفته است« رعایه»کلمه 

مات که با کاربرد کلپذیری بر آن فهم حاکم است؛ درصورتیمسئولیت مراقبت و سرپرستی و

 شود.نوعی از معنای مراقبت و حفظ علم در آن بیان نمی «درایه»و  «فقاهت»

 گیرینتیجه

های شناخت در نهج البالغه بیان شده است و قابلیت از مهمترین راه. عقل به عنوان یکی1

 ابلیت روشنگری و هدایتگری دارد.که ق اصلی این مفهوم، شناختی است

های شهادت، دفاین و تحصین در نشینی عقل بیان شد که واژههای هم. در تحلیل محور2

کند که این شناخت وابسته به حافظه نشینی با عقل، نوعی از شناختی را به انسان منتقل میهم

ه در زمان کحفوظات است به بیان دیگر، بخشی از شناخت عقلی وابسته به شناخت م انسان است.

 شود. فراموشی به وسیله عوامل دیگر یادآوری می

در بین کلمات دفاین، شهادت، تحصین، سهو، موعظه،  تناسب معنایی . وجود معانی مشترک و3

: . این معانی مشترک به ترتیب عبارتند ازنشینی با عقل شده استرعایه و روایه و تکلم سبب هم

درز پند و ان»، «اثرپذیری»، «شناخت ظاهری و حقیقی»، «حفاظت مستحکم»، «سازیپنهان و ذخیره»

 «.احتمال خطا و اشتباه عقلی»، «به کار خوب

ال، اند.  به عنوان مث. برخی از واژگان مشابه، به دلیل تفاوت معنایی هم نشین واژه عقل نشده4

مله ایفا کنند. و همچنین، را در ج« تحصین»توانند معنای نمی«  حارس، حافظ، تحریز»کلمات 

 کلمات درایه و فقاهت که مترادف رعایه هستند.
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