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َم،  َناُء ِبَما َقّدَ
َ
َهَم َوالّث

ْ
ل

َ
ى َما أ

َ
ُر َعل

ْ
ك

ُ
ُه الّش

َ
ْنَعَم َول

َ
ى َما أ

َ
ِه َعل َحْمُد ِلّلٰ

ْ
»ال

اَها. 
َ
ْول

َ
أ ِمَنٍن  َوَتَماِم  ْسَداَها 

َ
أ اٍء 

َ
آل َوُسُبوِغ  َها 

َ
اْبَتَدأ ِنَعٍم  ُعُموِم  ِمْن 

َوَتَفاَوَت  َمُدَها 
َ
أ َجَزاِء 

ْ
ال َعِن  ى 

َ
َوَنأ َعَدُدَها  ِإْحَصاِء 

ْ
ال َعِن  َجّمَ 

َصاِلَها 
ّ
ِلاَت ِر 

ْ
ك

ُ
ِبالّش ِلاْسِتَزاَدِتَها  َوَنَدَبُهْم  َبُدَها. 

َ
أ ِإْدَراِك 

ْ
ال َعِن 

ْمَثاِلَها«.
َ
ى أ

َ
ْدِب ِإل اِئِق ِبِإْجَزاِلَها َوَثنَّى ِبالّنَ

َ
َخل

ْ
ى ال

َ
َواْسَتْحَمَد ِإل
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کبر؟س؟ در نیمۀ رجب:  یارت حضرت علی ا ز

ْیَك 
َ
الُم  َعل ْیاَنِة َرُسوِل اهَّلِل. الّسَ ُب، َواْبُن َر َقّرَ بیُب اْلُ َ ِكّىُ الْ ُب، الّزَ ّیِ

ّدیُق الّطَ ا الّصِ َ ّیُ
َ
ْیَك أ

َ
الُم َعل »الّسَ

اهَّلُل  َشَكَر  َقْد 
َ
ل ْشَهُد 

َ
أ َبَك! 

َ
ُمْنَقل ْشَرَف 

َ
َوأ َمقاَمَك،  ْكَرَم  

َ
أ ما  َبَركاُتُه.  َو اهَّلِل  ُة  َوَرْحَ َتِسٍب.  ُمْ َشهیٍد  ِمْن 

اِمَیِة،  ُغَرِف الّسَ
ْ
ِف ال رِف، َو

َ
 الّش

ُّ
ُكل َرُف 

َ
عاِلَیِة، َحْیُث الّش

ْ
َوِة ال ْر َقَك  ِبالّذِ َ لْ

َ
 َثواَبَك، َوأ

َ
ْجَزل

َ
َسْعَیَك َوأ

 .
ً
َرُهْم َتْطهیرا ْجَس، َوَطّهَ ُم  الّرِ ْذَهَب اهَّلُل َعْنُ

َ
ذیَن أ

َّ
َبْیِت ال

ْ
ْهِل ال

َ
َك ِمْن أ

َ
، َوَجَعل

ُ
ْیَك ِمْن َقْبل

َ
َكما َمّنَ َعل

ْثقاِل 
َ
َك، ف  َحّطِ اْل ّبِ اِهُر ِإىٰل  َر ُد الّطَ ّیِ

ا الّسَ َ َبَركاُتُه  َوِرْضواُنُه. َفاْشَفْع أّیُ ُة اهَّلِل َو ْیَك َوَرْحَ
َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
َصل

ا. )مّثَ اْنَكّبَ 
ُ

ْیك
َ
  اهَّلُل َعل

َّ
بیَك، َصل

َ
ِد أ ّیِ

َك، َوِللّسَ
َ
فیِفها َعّن . َواْرَحْم ُذىّل  َوُخُضوعى  ل ْ َ

ى ، َوت َعْن  َظْهر

ِبُكْم.  ْسَعَد 
َ
أ َكما  ْسَعَدُكْم 

َ
َوأ ْنیا، 

ُ
ِف الّد َفُكْم  َشّرَ َكما  اْلِخَرِة،  ِف   َشَرِفُكْم  ف   اهَّلُل  زاَد   :)

ْ
وُقل َقْبِر 

ْ
ال  

َ
َعل

َبَركاُتُه«. ُة اهَّلِل َو ْیُكْم َوَرْحَ
َ
الُم َعل عاَلنَی. َوالّسَ

ْ
وُم ال ُ ُ

ْعالُم الّدیِن، َون
َ
ُكْم  أ

َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

یحانۀ  کیزه از بدیها ای دوست دار ای مقّرب و سالم بر تو ای فرزند ر ک ای پا »سالم بر تو اى صّدیِق پا

که در راه خدا و به حساب او به شهادت رسیدی و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد! به  رسول خدا. سالم بر تو 

که  گرامی است و محل بازگشِت تو چه اندازه با شرافت است. شهادت می دهم  که  چقدر مقام تو  راستی 

خداوند از کوششی که مبذول داشتی، قدردانی کرد و پاداشت را فراوان ساخت و تو را به آن قله های واالمقام 

که همۀ شرافتها یكجا جمع است و در غرفه هاى بسی بلند جایت داد. چنانچه  پیش از آن نیز  رساند؛ آنجا 

که خوِد او تمام رجس را از آنان به دور ساخته و آنان را با  گذارده و تو را از خاندانی قرار داده بود  بر تو منت 

ر ساخته بود. درودهاى خدا و رحمت او و برکاتش  و نیز رضوان او بر تو باد! پس شفاعت  کامل،  مطّهَ تطهیری 

گناه را از دوش من به زیر افكند و  که او سنگینیهاى  کیزه به درگاه پروردگارت، تا آن  کن اى آقاى بزرگواِر پا

که من نسبت به تو و پدر  کن؛ آن خواری و فروتنی  آنها را بر من سبک سازد. و بر خواری و فروتنی من ترحم 

ی قبر بیفكن و بگو(: خداوند بر شرف شما در  ى شما باد! )پس خود را به رو بزرگوار تو دارم. درود خدا بر هر دو

کند چنانچه دیگران را  که شما را در دنیا نیز شریف ساخته بود و سعادتمندتان  گونه  آخرت بیفزاید همان 

کرد. و شهادت می دهم که براستی شما نشانه هاى دین و اختران جهانیان هستید.   بوسیله شما سعادتمند 

و سالم بر شما و رحمت خدا و برکاتش بر شما باد «.

*****

که از آن حضرت به جامانده  خطبۀ حضرت صدیقۀ مطهره؟اهس؟، یکی از یادگارهای با عظمتی است 

گویا باشد.  و به دست آیندگان رسیده است. این خطبه می تواند گوشه ای از عظمت الهی آن حضرت؟اهس؟ را 

که بر خاندان عصمت و طهارت؟مهس؟  یخی از آن ستمهاست  این خطبه، منظومه ای برای هدایت بندگان و تار

روا داشته شده است. 

یارویی با این خطبه، یک »اعتراف« و یک »تحدی« الزم است؛ »اعتراف« به »عجز« و »تحدی«  در رو
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در مقابل »تمام عالمیان« برای »آوردن همانندش«. 

ی  که حاو از نویسندۀ این سطور منتشر شد  »روشنتر از خورشید«،  کتابی با عنوان  سالیانی پیش، 

گرفته بود.  یادی صورت  که با دقت ز متن این خطبۀ شریفه و ترجمۀ آن بود؛ ترجمه ای 

کتاب آمده به این صورت است:  که در آن  گونه  کالن عناوین خطبه، آن  تقسیم بندی 

خطبه ای غرا پس از غصب میراث پیامبر خدا؟ص؟-11

پوشش بانوی بانوان در مسیر مسجد -21

ناله  ای جانسوز -31

گریه و اضطراب مردم  -41

آغاز سخن  -51

سپاس و ستایش خداوند؟ج؟. -61

 دعوت بندگان از سوی خدا؟ج؟ برای شکرگزاری -71

توحید پروردگار -81

کامل  -91 آفرینش و ایجاد اشیا از نیستِی 

حکمت آفرینش  -101

گزینش پیامبر رحمت؟ص؟ -111

علت بعثت -121

نتیجۀ بعثت  -131

اختیار پیامبر رحمت؟ص؟ در انتخاب لقاء رب -141

سخنی با حاضران  -151

توصیف جانشینِی امیر مؤمنان؟س؟ -161

عهد خداوند؟ج؟ در مورد قرآن ناطق  -171

اوصافی از امیر مؤمنان؟س؟-181

حکمت احکام الهی -191

حکمت اطاعت از اهل البیت؟مهع؟ و امامت آنان -201

من فاطمه ام -211

قول و فعل معصوم -221

برترین نسبت و نَسب  -231

شیوۀ دعوِت پیامبر رحمت؟ص؟ -241

ارث یحیی؟ع؟ از پدرش زکریا؟ع؟-251
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آیات دیگری در مورد ارث-261

آیا بین من و پیامبر خدا؟ص؟ خویشاوندی وجود ندارد؟-271

آیا من و پدرم بر یک آیین نیستیم؟!-281

آیا شما از پدر و پسر عمویم به قرآن داناترید؟-291

بگیرش! این شتر داراییهای زهراست-301

داوری به قیامت-311

خطاب به انصار-321

کردید-331 چه زود رنگ عوض 

در رثای سید پیامبران؟ص؟ -341

پیشگویی قرآن در بارۀ »ارتداد منافقان« -351

آیا ندای یاری خواهی مرا نمی شنوید؟!-361

توصیف انصار در زمان حیات رسول خدا؟ج؟ و بعد از آن -371

این چه شرکی است بعد از آن ایمان؟! -381

تن پرور و راحت طلب شده اید -391

گفتم...-401 که  گفتم آن چه را 

خواستم حجت بر شما تمام شود -411

داغ ننگ ابدی بر پیشانِی شما-421

در جواب احتجاِج حضرت صّدیقه؟اهس؟-431

این داراییها را صرف اسب و اسلحه می کنیم-441

ادامۀ احتجاج بانوی بانوان -451

چرا نسبت دروغ به پیامبر خدا؟ص؟؟!-461

پاسخ به این احتجاج -471

غصب این حق، با اجماع مسلمانان است!-481

سخن دیگری با حاضران -491

آیا در قرآن نمی اندیشید؟ -501

یان خواهند دید-511 اهل باطل ز

سوگ سروده های حضرت برای رسول خدا؟ص؟-521

شکوائیه در محضر امیر مؤمنان؟س؟-531

ِی امیر مؤمنان؟س؟ به آن حضرت؟اهس؟-541
ّ
تسل

عیادت زنان مدینه از حضرت زهرا؟اهس؟ -551

سخنان حضرت صّدیقه؟اهس؟ با زنان مدینه-561
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شدِت خشِم حضرت؟اهس؟ بر مردان مهاجر و انصار-571

کجا بردند؟!-581 حگومت را از پایگاه های نبوت به 

گر زمام امرشان را به امیر مؤمنان؟س؟ می سپردند . . . -591 ا

اوصافی از امیر مؤمنان؟س؟ و حکومت او-601

امیر مؤمنان؟س؟ شاخص صدق-611

رابطۀ مستقیم ایمان و تقوا با نزول برکت و نعمت -621

جای سران و بزرگان را به فرو مایگان دادند-631

کسی سزاوار پیروی است؟ -641 چه 

منتظر باشید تا شتر این حوادث بزاید -651

بشارت باد شما را به شمشیری ُبـّرنده -661

کنیم؟!-671 ید، وادار  که از آن نفرت دار کاری  آیا شما را ما به 

گناِه مردان مدینـه -681 عذر بدتر از 

آخرین سخن حضرت با پیمان شکنان. - 69

کوتاهی از  که تنها بخش بسیار  کوتاه بر خطبه روشن خواهد شد  با دقت در این عناوین و با مروری 

آن  اقدام  می زند،  موج  خطبه  این  در  چه  آن  دارد.  اختصاص  آنها  غصب  و  داراییها  موضوع  به  خطبه  این 

حضرت؟اهس؟ برای هدایت بندگان است. 

�یهݤݤݤݤݤݤݤݤ؟اهس؟
ݨݨݨݨݨݐ ݧ ݧ ݣݣݣݣݠهرݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣݣمرݣݣݣݣݣݣݣصݧ رݣݣݣݣݡٮݑ ݣݣݣ�ݐ

ݨݨݨݨݨݨݨݨݐ ط�ݓهݦݦݦݦݘ ݣݣݣݣݣݣݣݣحصݧ ا ݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݐ
ݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ݡى
ݩش ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ حمد ݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣٮ

امیر  و  رحمت؟ص؟  پیامبر  خطبه های  از  بسیاری  یا  تمام  مانند  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت  خطبۀ 

دیگر  ثناهای خطبه های  و  با حمد  ثنا  و  این حمد  اما  ثنای خدا؟ج؟ شروع شده است  و  با حمد  ابرار؟س؟ 

که بهانۀ القاء خطبه، تاراج داراییهای آن حضرت؟اهس؟ توسط  تفاوتی بسیار دارد. نباید از خاطرها به دور ماند 

کار آمده بودند. بنا بر این، این خطبه باید در جهت مقصود حرکت کند  کودتایی خونین روی  که با  افرادی بود 

و رسانای مقصود از القای خطبه باشد. 

کوثری« نیز سخنی به میان  کوثر« از »ادبیات  گذشته ضمن بحث در خصوص »سورۀ مبارکۀ  سال 

آمد. در آن بحث، البته بیشتر از »ادبیات ویژۀ سورۀ کوثر« سخن گفته شد نه از »ادبیات حضرت الکوثر؟اهس؟« 

اما قبل از آن که از این ادبیات نیز سخنی گفته شود، یادآوری آن چه در خصوص »ادبیات کوثری« گذشت، 

خالی از لطف نخواهد بود:  

پیامبران؟ص؟  خاتم  شخص  به  ِحیِم<،  لّرَ
ݗ
ا ْحَماِن  لّرَ

ݗ
ا هلِل 

ݗ
ا >ِبْسِم  از  بعد  کوثر«  مبارکۀ  »سورۀ  آیات  خطاب 
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گر چه »ك«  که میان ضمیر مخاطب در این آیات، تفاوتهای بسیاری وجود دارد. یعنی ا است اما باید دانست 

ْبَتُر< است 
َ
أ

ْ
ل
ݗ
ْنَحْر< و نیز همان »ك« در >ِإّنَ َشاِنَئَك ُهَو ا

ݗ
َك َوا ْوَثَر< همان »ك« در >َفَصَلّ ِلَرَبّ

َ
ك

ْ
ل

ݗ
ْعَطْیَناَك ا

َ
ا أ

َ
در >ِإّن

اما میاِن این سه »ك«، تفاوتهای بسیار بزرگی وجود دارد.

که:  با مختصری دقت در این آیات دانسته خواهد شد 

َك  ِلَرَبّ >َفَصَلّ  در  »فاء«  که  جا  آن  از  اما  است  پیامبران؟ص؟  خاتم  اول،  »ك«  ضمیر  »مرجع 

اعالِم  از  پس  آیه،  این  نظر  مورد  عمل  که  می دهد  نشان  و  است  عطف«  »حرف  ْنَحْر< 
ݗ
َوا

»اعطای الکوثر« انجام می شود _ و یا باید به انجام برسد _ در مرجع ضمیر »ك« دوم، تفاوتی 

که در این مرحله، پیامبری  اساسی روی می دهد و آن تفاوت، از این واقعیت ناشی می شود 

همین  است.  شده  اضافه  او؟ص؟  مبارک  وجود  به  نیز  »الکوثر«  که  است  ضمیر  این  مرجع 

گر چه مرجع ضمیر »ك« سوم نیز  اختالف میان »ك« دوم و »ك« سوم نیز وجود دارد. یعنی ا

بلکه  نیست  ویژگیها  همان  با  و  اول  پیامبر  پیامبر، همان  این  اما  پیامبر رحمت؟ص؟ است 

»نحر«  هم  و  گزارده  »صالة«  هم  و  شده  اضافه  او  به  »الکوثر«  هم  که  است  پیامبری؟ص؟ 

کوثر« است و بسیار بسیار بزرگ و پر  که ما به ازای »اعطای  کرده است؛ »صالة« و »نحر«ی 

اهمیت و مقّرِب می باشد«. 

که تفاوتهای بسیار عظیمی را در مرجع این ضمیر  این اختالفها، واقعیتهایی غیر قابل انكار است 

در  را  خودش  اثر  شده  ناشی  »کوثر«  اعطای  از  که  اختالفها  این  است.  ساخته  مالحظه  قابل  و  کرده  ایجاد 

زبان  نه در  و  کتاب خدا؟ج؟  نه در  تی، دیگر  که چنین جمال البته  است و صد  گذارده  نیز  عربی  جمالت 

کالم مخلوق، با  کالم خالق و  که با فاصلۀ میان  عرب، در هیچ یک، هیچ مشابهی ندارد، حتی مشابهی 

ْحَماِن  لّرَ
ݗ
ا هلِل 

ݗ
ا >ِبْسِم  از  بعد  که  است  سوره ای  تنها  سوره،  این  که  کند. خاطر نشان می سازد  آیه، حرکت  این 

ِحیِم<، خطاب تمام آیاتش به پیامبر رحمت؟ص؟ است. لّرَ
ݗ
ا

»اثر شگفت انگیز »اعطای کوثر« در این ضمایر، سبب می شود تا ادبیاتی از این نگاه درست 

کوثری  که با ادبیات متداول عرب، بسیار متفاوت است و به تعبیری، فزایندگی و رشد  شود 

که ادبیات  کوثری« را نیز بر آن نهاد؛  در آن به وضوح مشاهده می شود و می توان نام »ادبیات 

منحصر به فردی است«.

کوثری« در این آیات حاصل می شود، اتصال این آیات با یكدیگر و به  »ادبیات  آن چه از بروز این 

کوثری« میان  که به هیچ عنوان قابل انكار نمی باشد و نکتۀ بسیار مهم در این ارتباط، »اتصال  گونه ای است 

گذشت زمان، روز به  که با جریان این آیات _ از ابتدا تا انتهای سوره _ و نیز با  این آیات است؛ اتصال فزاینده ای 
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روز و بلکه، آن به آن، محکمتر می شود. 

ݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ رݦݦݦݦݨݨݨݨݦݦݨݨݨش ی و�ی اىݭݭݭݪݪݪݪی
ݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ݡى
ݩش ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ حمد ݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣٮ

آغاز  خداوند؟ج؟  ثنای  و  حمد  با  شد _  مطرح  که  گونه  _ همان  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت  خطبۀ 

که منحصر به فرد است. فراز آغازین این  گونۀ ویژه ای برای طرح این حمد و این ثناء اتخاذ شده  می شود اما 

خطبه از این قرار است: 

ْسَداَها 
َ
اٍء أ

َ
َها َوُسُبوِغ آل

َ
َم، ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ َناُء ِبَما َقّدَ

َ
َهَم َوالّث

ْ
ل

َ
ى َما أ

َ
ُر َعل

ْ
ك

ُ
ُه الّش

َ
ْنَعَم َول

َ
ى َما أ

َ
ِه َعل َحْمُد ِلّلٰ

ْ
»ال

َبُدَها. َوَنَدَبُهْم 
َ
ِإْدَراِك أ

ْ
َمُدَها َوَتَفاَوَت َعِن ال

َ
َجَزاِء أ

ْ
ى َعِن ال

َ
ِإْحَصاِء َعَدُدَها َوَنأ

ْ
اَها. َجّمَ َعِن ال

َ
ْول

َ
َوَتَماِم ِمَنٍن أ

ْمَثاِلَها«.
َ
ى أ

َ
ْدِب ِإل اِئِق ِبِإْجَزاِلَها َوَثنَّى ِبالّنَ

َ
َخل

ْ
ى ال

َ
َصاِلَها َواْسَتْحَمَد ِإل

ّ
ِر ِلاَت

ْ
ك

ُ
ِلاْسِتَزاَدِتَها ِبالّش

که بخشیده و شكر برای اوست بخاطر آنچه الهام  »تمام حمد برای »اهلل« است بخاطر تمام نعمتهایی 

که همگان را  که بدون مقدمه ارزانی داشته، نعمتهایی  نموده است. ستایش از آِن اوست برای تمام نعمتهایی 

کاستی ندارد.  که شامل است و نشان از  گیر، نعمتهایی  گسترده و فرا در بر می گیرد و بی سابقه است؛ نعمتهای 

گفت و پایانش  که بتوان آن را سزا  که قابل شمارش باشد و حد آنها دورتر از آن است  عدد آنها بیش از آن است 

نعمتها  پیوستگِی  برای  تا  فراخواند  را  آفریده هایش  خود،  او  می یابند.  دست  آن  به  اندیشه ها  که  نیست  آنجا 

گویند و تا از راه این سپاسها، فزونی در رزق و عطا را خواهان شوند و از آنان خواست تا برای فراوانی و  سپاسش 

که نعمتهایشان دوچندان  کنند  کاری  گویند و با درخواسِت همانند آن عطایا،  گستردگِی نعمتها نیز شكرش 

شود«. 

که مطلبی در خصوص این عبارتها مطرح شود، الزم است چند جملۀ توضیحی در این  پیش از آن 

باره به اطالع برسد. 

ْحَماِن  لّرَ
ݗ
هلِل ا

ݗ
که »سورۀ حمد« بعد از >ِبْسِم ا گونه  این خطبه با »حمد« خداوند؟ج؟ شروع شده همان 

این  در  و  نشده  مطرح  خداوند؟ج؟  »حمد«  جهت  حمد«  در »سورۀ  »حمد« خدا شروع شده اما  ِحیِم< با  لّرَ
ݗ
ا

عبارتها، به این جهت، تصریح شده است. بر این اساس، تمام »حمد« از آِن »اهلل« و به آن جهت از آِن »اهلل« 

کرده است.  که او »انعام«  است 

کسی داده شده، بحثی به میان  که نعمت خداوند؟ج؟ به چه  ْنَعَم« از این 
َ
 َما أ

َ
ْمُد هلِِل َعل َ در عبارِت: »الْ

که به خوِد حضرت؟اهس؟  که آیا مقصود، حمد خداوند؟ج؟ در مورد نعمتهایی است  نیامده و مشخص نشده 

داده شده و یا نعمتهایی است که به دیگران داده شده و یا نعمتهایی است که به او و به بقیه داده شده است؟ 
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آن چه در نگاه اول، از این فرمایش دانسته می شود، حمد خدا؟ج؟ به جهِت نعمت دادن خدا باید انجام 

شود. 

َم« می رسد. در این فراز، دیگر  َ لْ
َ
 َما أ

َ
ْكُر َعل

ُ
ُه الّش

َ
»َول ْنَعَم« نوبت به فراِز 

َ
 َما أ

َ
ْمُد هلِِل َعل َ »الْ بعد از فراِز 

سخن از »حمد« در میان نیست و بلکه بحث از »شکر« در میان است. این »شکر« البته به صورت انحصاری 

به خداوند؟ج؟ اختصاص دارد و به جهت »الهام« انجام می شود. در این عبارت نیز مشخص نشده است که 

کردن را به خداوند؟ج؟ اختصاص داد؟ برای الهام به چه وجود و یا الهام به چه وجودهایی باید شکر 

َم« بحث از »ثناء« به میان آمده و این »ثناء« نیز به صورت 
َ

ا َقّد َناُء ِبَ
َ
بعد از این دو، با عبارِت »َوالّث

است. جهت این اختصاص نیز روشن شده است. بر   یافته  اختصاص  جهانیان؟ج؟  خدای  به  انحصاری 

اساس این فرمایش، »ثناء« باید به خداوند؟ج؟ اختصاص داشته باشد چون او پیشکش داده اما چه چیزی 

کدام یک از بندگانش پیشکش داده در این عبارت مشخص نشده است.  را به 

ْوَلَها« سه 
َ
اِم ِمَنٍ أ ْسَداَها َوَتَ

َ
َها َوُسُبوِغ آَلٍء أ

َ
در سه جملۀ بعد، یعنی در عبارتهای: »ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ

کار رفته شده و سه واژۀ »نعم«، »آالء«  کنار هم و در ارتباط با یكدیگر به  واژۀ »عموم«، »سبوغ« و »تمام«، در 

کنار هم و در  که سه واژۀ »ابتداء«، »اسداء« و »ایالء« در  گونه  کنار هم استعمال شده همان  و »ِمَنن« در 

کار رفته شده است.  ارتباط با یكدیگر به 

استخدام  قدرت  این  بنویسند.  کتابها  عرب،  ادیبان  جمالت،  این  شرح  در  که  »باید 

»صدق  و  هدایتی«  »اصول  واژه ها،  این  استخدام  در  که  آن  ضمن  است،  نظیر  بی  واژه ها 

ترجمۀ  و  جمالت، معنای »هدایت«  این  که  شده  گرفته  کار  به  گونه ای  به  استخدام«  در 

 َما 
ُ

ُقول
َ
َبْدًوا َوَل أ  َعْوًدا َو

ُ
ُقول

َ
ٌد؟ص؟، أ ّمَ ِب ُمَ

َ
 َفاِطَمُة َوأ

ّ
َن

َ
ُموا أ

َ
اُس! اْعل ا الّنَ َ ّیُ

َ
»صدق« است: »أ

 َشَطًطا««.
ُ

ْفَعل
َ
 َما أ

ُ
ْفَعل

َ
ًطا َوَل أ

َ
 َغل

ُ
ُقول

َ
أ

ْوَلَها« حتمًا »بیانیه« است. بر 
َ
اِم ِمَنٍ أ ْسَداَها َوَتَ

َ
َها َوُسُبوِغ آَلٍء أ

َ
»ِمن« در عبارِت: »ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ

گفته  نشر«  و  »لف  تی  جمال گونه  این  به  است.  قبل  جملۀ  سه  بیان  و  شرح  جمله،  سه  این  اساس،  این 

می شود. »لف و نشر« البته ممكن است »مرتب« و ممكن است »نامرتب« باشد. 

گوینده دو یا چند واژه را در بخشی از  که شاعر یا نویسنده و یا  در اصطالح، »لف و نشر« آن است 

که به نوعی با واژه های قبلی در ارتباط  کند  سخن بیاورد، و در بخش بعدِی سخن، واژه های دیگری را ذکر 

کرد. رابطۀ »لف و نشر«، رابطۀ »مفعول و فعل«،  که بتوان دو به دو این واژه ها را به هم مربوط  باشد، به طوری 

این  مانند  و  صفت«  و  »اسم  متمم«،  و  »اسم  مسند«،  و  »مسنٌدالیه  مشبٌه به«،  و  »مشبه  فعل«،  و  »فاعل 

»نشر« می نامند.  را  »لف« ها مربوط می شوند(  به  »لف« و واژه های دوم )که  را  رابطه هاست. واژه های اول 
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گذار می شود.  کدام »لف« است به فهم شنونده وا تعیین این که هر »نشر« مربوط به 

در شعر پیش رو _ که از فردوسی، شاعر ارجمند شیعی است _ هم »لف و نشر مرتب« وجود دارد و هم 

»غیر مرتب«: 

ارجمند یل  آن  نبرد  روز  کمندبه  و  گرز  به  خنجر  و  شمشیر  به 

ببست و  شکست  و  ید  در و  دستبرید  و  پا  و  سینه  و  سر  را  یالن 

»لف و نشر« در دو آیۀ پیش رو، »مرتب« است:

ْم<.   
ُ

ْنَعاِمك
َ
ْم َوِلأ

ُ
ك

َ
ا * َمَتاًعا ل ّبً

َ
>َوَفاِكَهًة َوأ

پایان شماست«. که برای بهره وری شما و چار »و میوه ای و علوفه ای، 

گر  کهه« را دانست و هم مفهوم »أب« را. ا کنار هم، به راحتی می توان هم مفهوم »فا از این دو آیه در 

که »لف و نشر«  کهه« بهره می برند و »انعام«  از »أب« و در صورتی  »لف و نشر« مرتب باشد، انسانها از »فا

پایان از »میوه«. حالت دوم نادرست است. یعنی  غیر مرتب باشد، انسانها از »أب« استفاده می کنند و چار

مانند  گیاه هایی  و  علوفه  و  علف  و  مرتع  معنای  به  »أب«  که  دانست  می توان  راحتی  به  آیه  دو  این  خود  از 

پایان از آن تغذیه می کنند. که چار »یونجه« است 

که در خصوص این آیات رخ داده است و  که در این خصوص، به واقعه هایی اشاره شود  جا دارد 

کودتا به جای پیامبر خدا نشسته بودند:  که پس از پیامبر رحمت؟ص؟ با  یگران این واقعه، دو نفری هستند  باز

ِن 
ُّ
اٍء ُتِظل ّیُ َسَ

َ
: أ

َ
ا<، َفَقال ّبً

َ
 َعْن َقْوِلِه: >َوفاِكَهًة َوأ

َ
َبا َبْكٍر ُسِئل

َ
ّنَ أ

َ
ْیِمّىِ أ ِوَی َعْن ِإْبَراِهمَی الّتَ »... ُر

َع ُعَمَر ْبَن  ُه َسِ
َ
ّن

َ
َنٍس، أ

َ
َوى اْبُن ِشَهاٍب، َعْن أ ُم؟! َوَر

َ
ْعل

َ
ِكَتاِب اهَّلِل َما َل أ ُت ِف 

ْ
ِن ِإَذا ُقل

ُّ
ْرٍض ُتِقل

َ
ّیُ أ

َ
َوأ

َعْمُر 
َ
: َهَذا ل

َ
َكاَنْت ِبَیِدِه َوَقال َّ رفع َعًصا  ُ

؟ مث ّبُ
َ
ا اْل َ َ

 َهَذا َقْد َعَرْفَنا ف
ُّ

ُكل  :
َ

َّ َقال ُ
 َهِذِه اْلَیَة، مث

َ
اِب، َقَرأ ّطَ َ الْ

ُكْم ِمْن َهَذا 
َ
َ ل ِبُعوا َما َتَبنّیَ : اّتَ

َ
َّ َقال ُ

؟! مث ّبُ
َ
َی َما اْل ْن َل َتْدِر

َ
ّمِ ُعَمَر أ

َ
ْیَك َیا اْبَن أ

َ
ُف! َوَما َعل

ُّ
َكل اهَّلِل الّتَ

ِكَتاِب، َوَما َل َفَدُعوُه«.   
ْ
ال

می فرماید:  که  خدا  فرمایش  این  مورد  در  بکر  ابو  روزی  که  است  شده  روایت  تیمی  ابراهیم  از   ...«

کدامین زمین مرا بر  گفت: کدامین آسمان بر من سایه می افکند و  ا<، مورد پرسش واقع شد. او  ّبً
َ
>َوفاِكَهًة َوأ

کرده  که نمی دانم؟! و ابن شهاب از انس روایت  کتاب خدا حرفی بزنم  که من در  خود می کشد، در آن زمان 

گفت: همۀ اینها را فهمیدیم، این  که عمر بن خطاب این آیه را خواند و بعد از خواندنش  که او شنید  است 

سورۀ عبس/ 3 و  3.   
تفسیر بغوی )احیاء التراث( ج5/    .   
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ف 
ّ
تکل این  که  قسم  خدا  به  گفت:  و  برد  باال  که در دست داشت،  را  او سپس عصایی  »أّب« چیست؟ 

کتاب  که ندانی »أب« چیست؟! بعد از آن، گفت: هر آن چه از این  است! و چه می شود تو را ای پسر مادر عمر 

کنید«. کنید و هر آن چه نشد، آن را رها  برای شما روشن شد، از آن تبعیت 

که این افراد با این سطح از درک، امیران آنان باشند و نه بلکه هدایت  »... و وای بر امتی 

کنندگان آنان باشند که سرنوشت محتوم آنان، همان است که خدای جهانیان؟ج؟ آن را این 

کرده است«:  گونه مشخص 

ُه 
َ
ّن

َ
اُه َفأ

َّ
ُه َمْن َتَول

َ
ّن

َ
ْیِه أ

َ
ِبُع ُكّلَ َشْیَطاٍن َمِریٍد * ُكِتَب َعل

َ
ٍم َوَیّت

ْ
 فِى ٱهلِل ِبَغْیِر ِعل

ُ
اِس َمْن ُیَجاِدل >َوِمَن ٱلّنَ

ِعیِر<.    ى َعَذاِب ٱلّسَ
َ
ُه َوَیْهِدیِه ِإل

ُّ
ُیِضل

»و از مردم کسانی هستند که بدون دانش، در بارۀ خدا مجادله می نمایند و در پی هر  شیطاِن سرکشی 

که والیت او را بپذیرد  روان می شوند و از او تبعیت می نمایند. برای او )=شیطان( چنین مقرر شده است: هر 

گمراه می سازد و او را به سوی عذاب بر افروخته شده هدایت می کند«.  او را 
ً
پس شیطان قطعا

که  که »لف و نشر« یک »لف و نشر مرتب« باشد  گذشت، به نظر می رسد  که از خطبه  تی  در جمال

در این صورت: 

که خدا؟ج؟ آن  »»حمد« باید به جهِت عمومیت یافتن نعمتها صورت بگیرد؛ نعمتهایی 

کن، به بندگان و یا به بعضی از بندگانش بخشیده، »شکر« باید به  را به صورت ابتدا به سا

گیر به بندگانش  که خدای جهانیان؟ج؟ آنها را به صورتی فرا سبب »آالئی« صورت بگیرد 

که او  کرده و »ثناء« باید به خاطر »منتهایی« انجام پذیرد  و یا به بعضی از بندگانش هبه 

آنها را به صورت تمامیت یافته به بندگان و یا به بعضی از بندگانش ارزانی داشته است«. 

گذارده شده و تفاوت آنها و ویژگیهای هر  که در برابر هم  گر قرار باشد، در خصوص واژه هایی  حال ا

که توفیق رفیق باشد، دنیایی از مباحث در این  کوتاهی نوشته شود، حتی در صورتی  یک از آنها مطلب 

گاه است و بس.  خصوص باید مطرح شود و تنها خدا؟ج؟ از عظمت این مباحث و از حجم آنها آ

که »لف و نشِر« این سه جمله، »لف و نشر مرتب« باشد اما  »این همه در صورتی است 

که  گر »لف و نشر« غیر مرتب باشد، دنیای دیگری از مباحث در برابر جلوه گر خواهد شد  ا

کوچکی  که این اشتراک، اشتراک بسیار  با دنیای اول، تنها در بعضی از موارد اشتراک دارد 

که این »لف و نشر« مرتب و یا نامرتب  البته دانست، تشخیص این  نیز خواهد بود. باید 

سورۀ حج/4.   
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کنند و آنها را  که بتوانند تمام این واژه ها را به خوبی درک  است، تنها از افرادی ساخته است 

از یکدیگر تمییز بدهند«.

که این واقعیت روشن  مجموعۀ چنین افرادی، در واقع، یک مجموعۀ »ُتهی« بیش نیست و برای آن 

و  ِمیَن< 
َ
َعال

ْ
ل

ݗ
ا َرَبّ  ِه  لِّلٰ َحْمُد 

ْ
ل

ݗ
>ا آیۀ:  بارۀ  در  که  شود  رجوع  نوشته هایی  و  مختلف  تفاسیر  به  می توان  شود، 

که میان دو واژۀ »حمد« و »شکر« وجود دارد.  کرده است  تفاوتهایی بحث 

َزاِء  َ ى َعِن الْ
َ
ْحَصاِء َعَدُدَها َوَنأ که سه جملۀ بعدی _ یعنی عبارتهای: »َجّمَ َعِن اْلِ جالبتر این جاست 

َُدَها« _ نیز ممكن است با این سه جمله و آن سه جمله، همین رابطه را داشته  ݧ بݧ
َ
ْدَراِك أ َمُدَها َوَتَفاَوَت َعِن اْلِ

َ
أ

کنار سه تعبیر »احصاء«، »جزاء« و »ادارک«  ی« و »َتَفاَوَت« در 
َ
«، »َنأ باشد. در این عبارتها نیز سه تعبیِر »َجّمَ

کار رفته و خدا؟ج؟ می داند با این ترکیب چه عظمتی خلق شده  کنار سه واژۀ »عدد«، »أمد« و »أبد« به  و در 

است. 

ا  ِبِإْجَزاِلَ ِئِق 
َ

ال َ ِإىَل الْ َواْسَتْحَمَد  ا  َصاِلَ
ّ
ِلَت ْكِر 

ُ
ِبالّش ا  ِلْسِتَزاَدِتَ ْم  »َوَنَدَبُ سه جملۀ بعدی _ یعنی عبارتهای: 

ْدَراِك  َمُدَها َوَتَفاَوَت َعِن اْلِ
َ
َزاِء أ َ ى َعِن الْ

َ
ْحَصاِء َعَدُدَها َوَنأ که بعد از عبارِت:  »َجّمَ َعِن اْلِ ا« _  ْمَثاِلَ

َ
ْدِب ِإىَل أ َوَثّنَ ِبالّنَ

َُدَها« آمده و در همین ارتباط از آن حضرت؟اهس؟ صادر شده نیز با همین چینشها و با همین ارتباطها از آن  ݧ بݧ
َ
أ

»غیر مرتب« نیز  »لف و نشر مرتب« و یا  حضرت؟اهس؟ صادر شده و میان آنها و عبارتهای قبلشان، ارتباط 

که: بر قرار است. این خود، بر عظمت این درختوارۀ عظیم می افزاید. باید به خاطر سپرد 

کنار آن عظمتها، حضرت صدیقۀ مطهره؟اهس؟ و حضرت صدیقۀ  »خالق این عظمت نیز در 

ْیَتِن 
َ
که در این ایام روزی هزاران بار »رفتن« را از غصه، تجربه می کند: »ل ره بانویی است  مطّهَ

ِت««. 
َّ
ِت َوُدوَن ِذل  َمِنّیَ

َ
ِمّتُ َقْبل

کنار سه تعبیِر  کنار »استزاده« و »ندب« و نیز در  در این سه جمله، »ندب«، »استحمد« و »ثن«، در 

کلمات به دست  گرفته شده که بی نظیر و واقعاً  بی نظیر است و حتی در  کار  »اتصال«، »اجزال« و »امثال« به 

کالم« می خوانند.  که دوست و دشمن او را »امیر  کلمات فردی  رسیده از امیر ابرار؟س؟ نیز مشاهده نمی شود؛ در 

مدح  و  عبارتها  این  مدح  تنها  شد،  مطرح  عبارتها  این  توصیف  در  که  جمله  چند  »این 

چینش و چیدمان و انتخاب واژه ها در آنهاست و حتی شرح یکی از این واژه ها نیز نیست 

که از این چشمه نوشیده اند باید برای شرح آنها فقط عجز نامه  که تمام بندگان به جز آنان 

بنویسند و این عجز نامه ها البته ممکن است هزاران خروار نیز بشود«. 

که: این جمالت در باالترین  مستوای حكمت و مستوای ادبی می تواند نشان دهد 
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واژه ها  انتخاب  آموزگار  جمالت،  این  است.  کوثر؟اهس؟«  »حضرت  کلمات  کلمات،  »این 

نیز  خطبه  القای  برای  جمله ها  انتخاب  آموزگار  جمالت،  این  است.  خطبه  القای  برای 

این  است.  خطبه  القای  برای  جمالت  تأخر  و  تقدم  انتخاب  آموزگار  خطبه،  این  هست. 

خطبه آموزگار انتخاب چیدمان جمالت برای القای خطبه است.

همیشگی  آموزشگاه  نیست،  مطلع«  »حسن  و  استهالل«  »براعت  آموزش  جمالت،  این 

که باید در  گونه ای خیره می کند  »براعت استهالل« است. این جمالت، عقلها را خیره و به 

مقابل خالِق این اثر، سجدۀ تواضع کند و هرگز سر از سجده بر ندارد. این جمالت به گونه ای 

که بهرۀ بیشتری از درک و فهم و از ادبیات داشته  که بیشتر سجده گاه افرادی می شود  است 

که صدای عجز آنان از فهم این عبارتها، تا ثریا خواهد رفت.  باشند و صد البته 

»مولی  شؤون  از  بیان،  شیوۀ  این  است.  مخاطبان  عموم  برای  هدایت  منشور  خطبه،  این 

کافر  و  مؤمن  برای  که  است  عام  هدایت  یزش  ر خطبه  این  است.  کوثر؟اهس؟  حضرت  بودن« 

تعریف شده است«.

که: باید البته دانست 

»این شیوه از »حمد« و »شکر« و »ثناء«،  در تمام خطبه های پیامبر رحمت؟ص؟ و امیر ابرار؟س؟ 

خاص،  موضوع  یک  بهانۀ  به  این خطبه، حضرت »کوثر؟اهس؟«  نیز منحصر بفرد است. در 

کرده اند.  اندام وارۀ هدایت و سعادت عالمیان را ترسیم 

»هدایت«  آنانی  برای  باشد  »هدایت«  گر  ا جمالت،  این  شود،  گمان  است  ممکن  البته 

که برای فرمایشهای آن حضرت؟اهس؟، ارزش فرمایشهای خدایِی »اهل البیت؟مهس؟« را  است 

که این فرمایش،  قائل هستند نه برای همۀ انسانها و نه برای همۀ عالمیان. اما باید دانست 

تشریح راه هدایت و سعادت برای همۀ عالمیان است«.

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
��ݦݦݦݦݨݨݦݦݨݨݑ

ر کالم ݣݣݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ر، کو�ش کالم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣکو�ش

مورد  در  اول  روز  که  سخنهایی  از  جمالت،  این  نویسندۀ  که  شود  گمان  گونه  این  »شاید 

که او تعبیر »کوثر« را برای »کالم«  کشیده و از این روست  گفته، دست  یگانه بودن »کوثر« 

از این  گونه نیست. نویسنده این سطور، چاره ای برای تعبیر  اما این  کار برده است،  نیز به 
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کلمات _ که کالم حضرت »کوثر؟اهس؟« است _ به جز استمداد از تعبیری نداشت که خدای 

کار برده و این خود، برهانی بر صحت  کلمات به  کنندۀ این  جهانیان؟ج؟ برای تعبیر از القا 

که در مورد واژۀ »کوثر« مطرح شد که »کوثر« در همۀ ابعاد »کوثر« است و  همان مطالبی است 

او؟اهس؟ »بی نهایت« ُبعِد »کوثری« دارد«. 

نكتۀ بسیار مهم در ارتباط با این جمالت، استقالل آنها در فهم است. یعنی هر جمله از این عبارت 

   جمله ای به تنهایی می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، ضمن آن که می تواند در ارتباط با جمله های 

دیگر _ آن هم به صورت استقاللی _ مورد بررسی و تحلیل واقع شود. بنا بر این، راه های بسیاری پیش رو قرار 

که هر یک از آنها و یا بسیاری از آنها، می تواند هدف از القای این فرمایشها باشد.  می گیرد 

ی محققان قرار دارد. این در حالی  که چند راه مختلف، پیش رو کرد  به راحتی نمی توان احصاء 

تی  که جمال گیرد  که هر جمله ای می تواند در ارتباط با اجزای جمله های قبل و بعد از خودش نیز قرار  است 

با مفهوم بسازد. یعنی هر سه واژه از واژه های معرفی شده از یک جمله، می تواند به عنوان یک »جایگشت«    

گزینه های پیش رو را به سوی بی نهایت سوق می دهد.  گیرد. این مطلب، تعداد  گزینیها قرار  در این جا

در  تحقیق  و  کامپیوتر  علوم  در  پرکاربرد  و  مهم  بسیار  مسائل  از  یكی  گرد«،  دوره  »فروشنده  مسأله 

عملیات است.

کند و به شهرهای دیگر برود و سپس  گرد«، فروشنده باید از یک شهر شروع  در مسألۀ »فروشنده دوره 

کرده باشد.  کوتاهترین مسیر را نیز طی  کند و  که از هر شهر فقط یک بار عبور  به شهر مبدأ بازگردد به طوری 

که برای فقط    شهر با فرض  کلی این مسأله از مرتبه !) -n( است  گر تعداد این شهرها n باشد در حالت  ا

یادی می برد: که بررسی هر حالتی فقط 0  میلی ثانیه زمان برد، بررسی این حالتهای !0  زمان واقعًا ز آن 

 0!=  /433* 0 8* 0 ms  =  /433* 0 6S  =  /۷* 0 3 روز

کردن راه حلهای مسأله ارائه شده است: کد  کلی برای  سه روش 

یا                                 - 1 مورچگان  کلونی  بهینه سازی  مانند  جایگشتی:  گسستۀ  رشتۀ  صورت  به  جواب  نمایش 

Ant Colony Optimization  و ...

یا                                            - 2 ژنتیک  یتم  الگور  :  Random Key یا  تصادفی  کلیدهای  صورت  به  جواب  نمایش 

Genetic Algorithms  و ...

یتم ژنتیک یا Genetic Algorithms  و ...- 3 نمایش جواب به شکل ماتریس های شبیه فرومون : الگور

گزاره یا عدد می باشد.  که به معنی تغییر در ترتیب و چیدمان چند  جایگشت ترجمه  permutation است    
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گر چنانچه »لف و نشر« موجود در عبارتهای آغازین خطبۀ مبارکۀ حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟  حال ا

که با فرض  یادی برای بررسی جمالت پیش رو وجود دارد  یک »لف و نشر غیر مرتب« باشد، راه های بسیار ز

کامپیوتری بررسی شود و برای هر جمله تنها 0  میلی ثانیه زمان صرف شود و با  که این راه ها به صورت  آن 

یادی استفاده شود، هزاران سال و ده ها هزار سال و  کامپیوترهای بسیار ز که برای این بررسی از َاَبر  فرض آن 

که مسألۀ  کرد و خدا می داند  باید برای این پژوهش زمان صرف  صدها هزار سال و بلكه میلیاردها سال 

گرد با 0  شهر در مقابل این مسأله، اصاًل مسأله ای نمی باشد.  فروشندۀ دور 

که قرار باشد روی هر جمله تنها 10 میلی ثانیه وقت صرف شود  »این همه در حالی است 

ْمُد هلِِل  َ که بررسی یکی از این جمالت _ و برای نمونه، جملۀ: »الْ گر چنانچه معلوم شود  و ا

که اولین جمله از این عبارتهاست _ به سالها و ده ها سال زمان نیاز دارد، مسأله  ْنَعَم« 
َ
 َما أ

َ
َعل

بسیار پیچیده تر می شود«. 

گرد« استفاده می شود و برای  برای حل بسیاری از مسائل مدیریت پروژه ها، از مسألۀ »فروشندۀ دور 

کلونی مورچگان« استفاده  یتم  حل مسألۀ »فروشندۀ دورگرد« از روشهای بسیاری و از جمله، از روش »الگور

می شود. 

از فرمایش حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ برای یافتن  گر چنانچه به جای آن و این،  ا »حال و 

که این  این راه  حلها اقدام شود، هم مدیریت، مدیریت دیگری خواهد بود و »پروژه «هایی 

که بتوان از این فرمایش  مدیریتها بر آنها اعمال می شود. شاید البته و باالخره روزی فرا رسد 

کوثر؟اهس؟، به عنوان پایۀ اساسی مطالعات رشته های مختلف  و سایر فرمایشهای حضرت 

علوم استفاده و یا آنها را با تمام افتخار برای این منظور پیشنهاد و با عظمت و افتخار آن را به 

که خدای جهانیان؟ج؟ او را »كوثر« نامیده است«.  کرد  کالم فردی معرفی  عنوان 

 هر جمله از این جمالت دنیایی از 
ً
که اوال تفاوت این روش البته با روشهای ذکر شده در این است 

کفایت  که برای فهم آن و در مرحلۀ بعد برای شرح آن، شاید عمر انسانهای بسیاری  عظمت را در خود دارد 

کرد و اختصاص به  که از این جمالت و از این روش، می توان در تمام شاخه های علم استفاده  نکند. دیگر آن 

شاخه ای از علم ندارد. 

کلمات، با توجه به  که چیدمان این  یكی انداخته نشده باشد و گمان نشود  که تیری در تار برای آن 

که هرگز برای حل آنها به یک ماشین حساب ساده هم نیاز نیست  گذشت، چیدمان ساده ای است  آن چه 

کامپیوترها نیاز  که برای حل آنها به ابر  که عمر انسانی به آن قد ندهد و تا چه رسد به این  تا چه رسد به این 

کامپیوترها به میلیاردها سال، نیاز داشته باشد. بنا بر این،  که برای حل آنها این ابر  باشد و تا چه رسد به این 
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که اشارۀ دیگری به احتمالهای مختلف در این جمالت بشود:  بهتر آن دیده شد 

ا«،  ْمَثاِلَ
َ
ْدِب ِإىَل أ ا َوَثّنَ ِبالّنَ ِئِق ِبِإْجَزاِلَ

َ
ال َ ا َواْسَتْحَمَد ِإىَل الْ َصاِلَ

ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ا ِبالّش ْم ِلْسِتَزاَدِتَ در عبارِت: »َوَنَدَبُ

کرد و بر اساس  که برای شناخت مرجع این ضمایر باید به جمالت قبل رجوع  چهار ضمیر »ها« وجود دارد 

کارآیی  گر نزدیكترین مرجع برای این امر  قاعده، این ضمایر باید به نزدیکترین مرجع بازگشت داده شود اما ا

نداشته باشد باید این بازگشتها به مرجعهای نزدیكتر دیگر یكی بعد از دیگری، صورت بگیرد.  

ْدَراِك  َمُدَها َوَتَفاَوَت َعِن اْلِ
َ
َزاِء أ َ ى َعِن الْ

َ
ْحَصاِء َعَدُدَها َوَنأ جملۀ قبل از این جمله، عبارِت: »َجّمَ َعِن اْلِ

که در نگاه اول برای این ارجاع مناسب تشخیص داده می شود، سه مرجع است:  َُدَها« است و مراجعی  ݧ بݧ
َ
أ

گر چنانچه اولین و دومین ضمیر »ها« به هر یک از این سه مرجع بازگشت  »إحصاء«، »جزاء« و »ادراك«. حال ا

داده شود، نه )9( عبارت از آن ساخته می شود: 

َصال »الحصاء««.- 1
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الحصاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الزاء««.- 2
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الزاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الدراك««.- 3
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الدراك« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الزاء««.- 4
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الحصاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الدراك««.- 5
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الحصاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الحصاء««.- 6
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الدراك« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الزاء««.- 7
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الدراك« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الدراك««.- 8
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الزاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

َصال »الحصاء««.- 9
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ْم ِلْسِتَزاَدِة »الزاء« ِبالّش »َوَنَدَبُ

گر چنانچه برای هر چهار ضمیر این مرجعها معرفی شود، تعداد حالتها به  8 حالت می رسد  حال ا

که  کدام یک دارای مفهومی درست می تواند باشد تا بعد از آن حکم شود  که  کرد  و باید این جمالت را بررسی 

این ارجاع درست است و یا نادرست. 

ارجاع  این  ارجاع وجود دارد.  این  که در  تنها حالتهایی نیست  این حالتها،  که  باید توجه داشت 

گیرد. هم چنین این ضمایر را می توان به مفهومی ارجاع  می تواند به »عدد«، به »أمد« و به »أبد« نیز صورت 

«، »نأی« و »تفاوت« استخراج می شود. در این صورت، تعداد انتخابها و احتمالها به عدد  که از »جّمَ داد 

بسیار بسیار بزرگی می رسد. 

َعِن  َوَتَفاَوَت  َمُدَها 
َ
أ َزاِء  َ الْ َعِن  ى 

َ
َوَنأ َعَدُدَها  ْحَصاِء  اْلِ َعِن  »َجّمَ  عبارِت:  در  که  داشت  توجه  باید  حال 

که در جملۀ قبل  که باید آنها را به یكی از مرجعهایی ارجاع داد  َُدَها« نیز سه ضمیر »ها« وجود دارد  ݧ بݧ
َ
ْدَراِك أ اْلِ
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ْوَلَها«. 
َ
اِم ِمَنٍ أ ْسَداَها َوَتَ

َ
َها َوُسُبوِغ آَلٍء أ

َ
آمده و جملۀ قبل، این جمله است: »ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ

برای این ضمایر  نه )9( مرجع  ْوَلَها«، 
َ
أ ِمَنٍ  اِم  َوَتَ ْسَداَها 

َ
أ آَلٍء  َوُسُبوِغ  َها 

َ
اْبَتَدأ ِنَعٍم  ُعُموِم  »ِمْن  در جملۀ 

و  »من«  »متام«،  »إسداء«،  »آلء«،  »سبوغ«،  »ابتداء«،  »نعم«،  »عموم«،  می باشد.  مناسب  که  دارد  وجود 

»ایالء« این نه مرجع هستند. از این میان، ممكن است چند مرجع از آنها با این ضمایر، مفاهیم مناسبی را 

بردها مفاهیم مأنوسی را می سازد و آن سه، واژه  های  کار  و با همۀ 
ً
نسازد اما سه مرجع از این نه )9( مرجع حتما

»نعم«، »آلء« و »من« است. 

ْوَلَها« دیگر به مرجعی باز 
َ
اِم ِمَنٍ أ ْسَداَها َوَتَ

َ
َها َوُسُبوِغ آَلٍء أ

َ
ضمایر موجود در عبارِت: »ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ

َم« وجود داشته باشد 
َ

ا َقّد َناُء ِبَ
َ
َم َوالّث َ لْ

َ
 َما أ

َ
ْكُر َعل

ُ
ُه الّش

َ
ْنَعَم َول

َ
 َما أ

َ
ِ َعل

ْمُد هَّلِلّٰ َ که پایه اش در عبارِت: »الْ نمی گردد 

گشت. و بلكه در همین عبارت، باید به دنبال مرجع یا مراجع مناسبی برای این ضمایر، 

که در بحث محاسبۀ حالتهای مختلف، در بحث چیدمان این  کرد  کنون باید به این واقعیت توجه  ا

یتمها، اعداد بسیار بزرگی  گرفتن این حالتها در آن الگور عبارتها، بابی برای این ضمایر باز نشده بود و با در نظر 

که تنها شمارش آنها ممکن است عمر حضرت نوح؟ع؟ را بخواهد و یا عمر حضرت نوح و  حاصل می شود 

حضرت نوح ها و سایر بندگان نیز به شمارش این احتمالها قد ندهد. 

کلونی مورچگان«، مفهوم دار بودن و یا مفهوم دار نبودن حالتها در نظر  یتمهای  در محاسبۀ »الگور

یتم چیدمان عبارتهای این بخش از خطبۀ حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟،  گر چنانچه در الگور گرفته نمی شود و ا

نفس عبارتها دیده شود نه عبارتهای صحیح، خدا؟ج؟ می داند چه عدد بزرگی از آنها ساخته می شود. 

کامل، نام »بی نهایت« را بر عدد این احتمالها می گذارند و این  »انسانها البته در آسایش 

کالم آن حضرت؟اهس؟ است«.  تنها اشعه ای از بی نهایت بودن آن حضرت؟اهس؟ در زمینۀ 

که به این عبارتها با دید دیگری نیز نظر شود:  گذرا، خوب است  کنون و پس از این مرور  ا

گرفت. حال  »مرور قبلی بر مجموِع چهار عبارِت سه جمله ای در ارتباط با یکدیگر صورت 

گر چنانچه قرار باشد واژه های هر یک از عبارتهای سه جمله ای به تنهایی و بدون در نظر  ا

گرفتن عبارتهای دیگر مورد دقت نظر قرار بگیرد، دنیای عظیم دیگری رو در روی محققان 

گرفت.  قرار خواهد 

ْوَلَها« _ که دومین عبارت 
َ
اِم ِمَنٍ أ ْسَداَها َوَتَ

َ
َها َوُسُبوِغ آَلٍء أ

َ
برای نمونه، در عبارِت: »ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأ

سه جمله ای از این مجموعه است _ »عموم« و »ابتداء« برای »نعمت« به کار رفته، »سبوغ« و »اسداء« برای 

»آالء« و »تمام« و »ایالء« برای »منن«. این در حالی است که بسیاری از این واژه ها حتی در کتاب خدا؟ج؟ 
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کتاب خدا؟ج؟، هم »سبوغ« و هم  کار رفته است. برای نمونه، در  برای واژه های دیگر این مجموعه نیز به 

کاربرِد »تمام« برای »نعمت«، »آیۀ اکمال« است:  کار رفته است. مثال  »تمام« برای »نعمت«  به 

ُت  مݠْ ْتمݠَ
َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِدیَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
ل ْكمݠَ

َ
َیْوَم أ

ْ
ل

ݗ
ْخَشْوِن ا

ݗ
ا َتْخَشْوُهْم َوا

َ
ْم َفل

ُ
ْن ِدیِنك وا مݠِ ِذیَن َكَفُر

َّ
ل
ݗ
َیْوَم َیِئَس ا

ْ
ل

ݗ
>... ا

ا...<.     اَم ِدینݨݨً
َ
ِإْسل

ْ
ل
ݗ
ُم ا

ُ
ك

َ
ِتى َوَرِضیُت ل ْم ِنْعمݠَ

ُ
ْیك

َ
َعل

کافران از دین شما مأیوس شدند. پس دیگر از آنان خشیت نداشته باشید و خشیت شما  »... امروز 

کردم و راضی شدم تا »این اسالم«،  کامل و نعمتم را بر شما تمام  از من باشد. امروز دین شما را برای شما 

دینی برای شما باشد...«.

کاربرِد »سبوغ« برای نعمت نیز آیه ای از »سورۀ مبارکۀ لقمان« است:  مثال 

ُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة...<.    ْم ِنَعمݠَ
ُ

ْیك
َ
ْسَبَغ َعل

َ
ْرِض َوأ

َ
أ

ْ
ل
ݗ
ا فِى ا اَواِت َومݠَ مݠَ لّسَ

ݗ
ا فِى ا ْم مݠَ

ُ
ك

َ
َر ل

َ
هلَل َسّخ

ݗ
ّنَ ا

َ
ْوا أ ْم َتَر

َ
ل

َ
>أ

که در زمین است، مسّخر شما ساخته و شما را  که در آسمانها و آنچه را  که خدا آنچه را  »آیا ندیده اید 

در پوششی از نعمتهای ظاهر و باطن خود قرار داده است...«. 

کنار آن واژه ها قرار  حال باید به بحث نشست چرا حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ این واژه ها را در چینش 

کنار آن واژه های دیگر؟! به هر حال، این انتخابها را نیز باید به مجموعۀ انتخابهای قبل اضافه  داده است نه در 

کرد.

یچه ای دیگری نیز مورد دقت نظر قرار  که این جمالت و این عبارتها، از در کنون شاید زمان آن باشد  ا

که هر یک از این جمالت، می تواند در رشته های مختلف و بی عددی از  گیرد و آن، توجه به این نكته است 

که این حالتها نیز  به حالتهای قبل اضافه می شود.  کار رود و نتایج عظیمی را نیز به همراه آورد  علوم به 

اثر  تا  کوتاه می شود  کاربرد این جمالت در رشتۀ جامعه شناسی، اشاره ای  برای نمونه، در ادامه به 

گیری اجتماعها و حل معضالت اجتماعِی غیر قابل حل، مالحظه شود؛ اثر  هدایتی این جمالت در شکل 

کنون از  یافت و فهم نیست و آن چه تا  که هیچ بخشی از آن، برای ما قابل درک و در هدایتی همین عبارتهایی 

آن دانسته شده است، سایه ای از واقعیت نیز نیست.

که این جمالت قابل ترجمه و یا قابل شرح نیست. شاید این عمل با نهایت  اشتباه نشود، ادعا نشد 

نه تكرار  و  آنها  نه تكرار  این عبارتهاست،  ادعا می شود، فهم  اما آن چه  باشد  انجام رسیده  به  نیز  »دقت« 

جمالت  و عبارتهایی در شرح آنها! 

سورۀ مائده/3.   
سورۀ لقمان/0 .   
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برای تمام  راه هدایت  کافی  اندازۀ  به  این جمالت _ در همین جمالت _  »به هر حال، در 

سطور،  این  نگارندۀ  امثال  برای  و استقراء  دارد  یر رشته های علوم وجود  ز و  رشته های علوم 

راهی برای حصول اطمینان است و این استقراء، در مورد رشته های علوم انجام شده است«. 

گرفته، تبدیل واژه ها به یکدیگر  که در ترجمه و شرح این عبارتها در این نوشتار صورت  کاری  آخرین 

کاِر به نتیجه رسیده ای به  کاری شده و نه  که »حمد« و واقع »حمد« چیست، نه در این جا،  است اما این 

دست نگارنده رسیده است. 

»نتیجه عجز است و عجز است و عجز و تنها باید در برابر این همه عظمت سر تعظیم فرود 

آورد«. 

گوشه ای از این عظمت شده باشیم و در  که همۀ ما ممكن است متوجه این عظمت، یا  در حالی 

که  که همۀ ما ممكن است به عجز خود و دانشمندان مذهبی و غیر مذهبی پی برده باشیم اما آنان  حالی 

که:  کنند  کمال آسایش خیال، »تحدی«  به این عظمت واقف شده باشند می توانند در 

ا 
َّ
ِإل ا َتْنُفُذوَن 

َ
ْرِض َفٱْنُفُذوا ل

َ
أ

ْ
َماَواِت َوٱل ْقَطاِر ٱلّسَ

َ
ْن َتْنُفُذوا ِمْن أ

َ
ِإْنِس ِإِن ٱْسَتَطْعُتْم أ

ْ
ِجَنّ َوٱل

ْ
>َیاَمْعَشَر ٱل

َطاٍن<.   
ْ
ِبُسل

که شما  کنید  کنید، نفوذ  که از »اقطار آسمانها و زمین« نفوذ  ید  گر توان آن را دار گروه جن و انس! ا »ای 

کنید«؟! جز با »سلطان« نمی توانید نفوذ 

کرد:  گونه »تحدی«  نه و بلكه باید این 

هلِل 
ݗ
ْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن ا

ݗ
ُتوا ِبُسوَرٍة ِمݡْن ِمْثِلِه َوا

ْ
ݡی َعْبِدَنا َفأ

َ
َنا َعل

ْ
ل ا َنّزَ ݤْن ُكْنُتْم فِى َرْیݡٍب ِمّمَ ݢاݬݙݭݭݭݭِ >َوݢ

ݡْت  ِعّدَ
ُ
ِحَجاَرُة أ

ْ
ل

ݗ
اُسݡ َوا لّنَ

ݗ
ِتى َوُقوُدَها ا

َّ
ل

ݗ
اَر ا لّنَ

ݗ
ُقوا ا

َ
ّت

ݦݨݨݦݗ
وا َفا

ُ
ݡْن َتْفَعل

َ
وا َول

ُ
ْم َتْفَعل

َ
ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیݡَن * َفِإݡْن ل

اِفِریݡَن<.   
َ
ك

ْ
ِلل

گر صادقید سوره ای مانند آن را  ید، پس، ا کرده ایم تردیدی دار گر شما در آنچه ما بر بندۀ خود نازل  »و ا

گر شما آن کار را انجام ندادید _ و هرگز آن کار را انجام  ید؛ و در برابر خدا گواهان خود را نیز فرا خوانید. پس ا بیاور

که آتش زنهای آن مردم و سنگهایند. این آتش برای  نخواهید داد _ پس، نسبت به آتشی تقوا داشته باشید 

کافران آماده شده است«. 

سورۀ رحمان/33.   
سورۀ بقره/3  و 4 .   
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ݢدݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ ݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ رݐ
ر ݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ݑ حماد و �ݓ ر اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ݑ مرو�ی ݣݣݣݣݣݣ�ݓ

که میان سه واژۀ »نعم«، »آالء« و »ِمنن« وجود دارد، مروری بر این عبارتهاݤ  صرف نظر از تفاوتهایی 

که:  نشان می دهد 

»این عبارتها، قواعد »جریان نعمت« و تکلیف مکلفان را در برابر »نعمت« تعریف می  کند. 

این عبارتها مکانیزم »تداوم نعمت« و مکانیزم »تداوم اعطای نعمت« را نیز نشان می دهد. 

و  کوچک  و مکانیزم »پاداش دهی« در جوامع  این جمالت، مکانیزم »اعطای نعمت«  از 

بزرگ، قابل استخراج است. با این عبارتها می توان روابط بین جوامع را بهبود بخشید. این 

کنندۀ روابط میان دولتها نیز هست«.  عبارتها، تعریف 

که:  از این عبارتها می توان به خوبی دانست 

»»نعمت« چیزی است و »اتصال نعمت« چیزی دیگر و از این عبارتها می توان این قاعدۀ 

»اتصال  باید  بخواهد  خدا؟ج؟  از  را  »نعمت«  باید  که  گونه  همان  بنده  که:  یافت  را  عزیز 

اعطای  از »دوام  بحث  نعمت«  که در »اتصال  بخواهد و باید توجه داشت  نیز  را  نعمت« 

نعمت« است نه بحث از »دوام خوِد نعمت«. 

چنین  خدا؟ج؟  از  می کرد،  دعا  بسیار  آنها  با  که  دعایی  عبارتهای  از  یكی  در  مؤمنان؟س؟  امیر 

می خواهد:

ْضَطَهَد 
ُ
ْو أ

َ
َطاِنَك، أ

ْ
َضاَم ِفی ُسل

ُ
ْو أ

َ
 ِفی ُهَداَك، أ

َ
ِضّل

َ
ْو أ

َ
َتِقَر ِفی ِغَناَك، أ

ْ
ف

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ ِبَك أ

َ
ی أ ُهّمَ ِإّنِ

ّٰ
»الل

 َوِدیَعٍة َتْرَتِجُعَها ِمْن َوَداِئِع 
َ

ل ّوَ
َ
َکَراِئِمی وأ یَمٍة َتْنَتِزُعَها ِمْن  َکِر  

َ
ل ّوَ

َ
ُهّمَ اْجَعْل َنْفِسی أ

َّ
َك. الل

َ
ْمُر ل

َ
واأل

ِبَنا  َتَتاَبَع  ْو 
َ
أ ُنْفَتَتَن َعْن ِدیِنَك  ْن 

َ
أ ْو 

َ
أ َقْوِلَك  َهَب َعْن 

ْ
ْن َنذ

َ
أ َنُعوُذ ِبَك  ا 

َ
ِإّن ُهّمَ 

َّ
الل ِنَعِمَك ِعْنِدی. 

ِذی َجاَء ِمْن ِعْنِدَك«.   
َّ
ُهَدى ال

ْ
ْهَواُؤَنا ُدوَن ال

َ
أ

گمراهی افتم یا در  گردم، یا در هدایت تو به  که در غنای تو من فقیر  »بار الها! من به تو از پناه می برم 

سلطان تو مورد ظلم واقع شوم، یا در حالی که امر به دست توست من مورد قهر و غلبه واقع شوم. بار الها! جان 

که  که آن را از من باز می ستانی و آن را اولین ودیعه  از میان ودیعه های نعمتی قرار بده  کریمه ای قرار بده  مرا اولین 

یم یا  که از قول تو به سوی دیگری رو نزد من است و آن را از من باز پس می گیری. بار الها! ما به تو پناه می بریم 

نهج البالغه ج / 9۷ .   
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آن که از دین تو مورد فتنه واقع شویم یا خواسته های نفسانی ما پشت سرهم به گونه ای به سراغ ما آید که مانع 

که از سوی تو آمده است«.  از رسیدن هدایتی شود 

او؟س؟ در دعای دیگری چنین می فرماید: 

ْزِقَك، َوأْسَتْعِطَف  ِر أْسَتْرِزَق َطاِلِبی 
َ
ْقَتاِر، ف

ْ
 َجاِهی ِباأل

ْ
َتْبَتِذل  

َ
َیَساِر، َوال

ْ
ِبال ُهّمَ ُصْن َوْجِهی 

ّٰ
»الل

َوِلّیُ  ٰذِلَك  َوَراِء  ِمْن  َوأْنَت  َمَنَعِنی،  َمْن  َمّ 
َ

ِبذ َتِتَن 
ْ
َوأف أْعَطاِنی  َمْن  ِبَحْمِد  ْبَتِلَی 

َ
َوأ ِقَك، 

ْ
َخل ِشَراَر 

یَمٍة َتْنَتِزُعَها ِمْن َکَراِئِمی،   َکِر
َ

ُهّمَ اْجَعْل َنْفِسی أّول
ّٰ
 َشْیٍء َقِدیٌر. الل

ّ
ی ُکَل

َ
َك عل

َ
َمْنِع، إّن

ْ
ْعَطاِء َوال

ْ
ال

 َوِدیَعٍة َتْرَتِجُعَها ِمْن َوَداِئِع ِنَعِمَك ِعْنِدی«.   
َ

َوأّول

کسانی  که از  کن و آن را با تنگدستی بر زمین مریز تا آن  گشاده دستی حفظ  ی مرا با  »بار الها! آبرو

که  که خودشان طالب رزق تو هستند و از بدان آفریده هایت طلب مهربانی داشته باشم و تا آن  روزی بطلبم 

که از اعطا  که مرا مورد بخشش قرار داده اند و با مذمت افرادی مورد فتنه واقع شوم  به حمد آنانی مبتال شوم 

که  که تو پشت سر همۀ آنان، ولی بخشش و منع هستی. به درستی  سرباز زده اند و همۀ اینها در حالی باشد 

باز  من  از  را  آن  کریمه ها  میان  از  که  بده  قرار  ارزشی  با  شیء  اولین  مرا  جان  الها!  بار  توانمندی.  کاری  بر هر  تو 

که از جملۀ نعمتهایت نزد من است«. می ستانی و آن را اولین ودیعه از میان ودیعه هایی قرار بده 

گونه آمده است:  در دعای عرفات موالی ما حضرت سید الشهداء؟س؟ نیز این 

.» َبَصِري الواِرَثنْیِ ِمّنِ ِعي َو  َسْ
ْ

واِرِحي َواْجَعل ْعِن ِبَ »َوَمّتِ

»و مرا از اعضایم بهره مند ساز و گوش و چشم مرا وارث من قرار ده«.

گرفته« شود. در  »نعمت« ممکن است »زایل« شود ممکن است »نابود« شود و ممکن است »باز پس 

»اتصال نعمت« تمام این موارد شرط است. 

گرفتن »نعمت« باشد، توجه  گر مقصود از »اتصال نعمت«، »دوام در اعطا« و باز پس نا »ا

به »اتصال نعمت« یعنی »توجه به نعمت دهنده« و این به معنای قدرشناسی »نعمت« و 

قدرشناسی »نعمت دهنده« و قدر شناسی »رحمت و لطف نعمت دهنده در نعمت دادن 

او«ست«. 

بنا بر این:

در  که  می دهد  خبر  بزرگ  فراخوان  یک  از  ا«  َصاِلَ
ّ
ِلَت ْكِر 

ُ
ِبالّش ا  ِلْسِتَزاَدِتَ ْم  »َوَنَدَبُ »عبارِت: 

نهج البالغه ج / 9  .   
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که بندگانش را _  آن، فراخواننده، خدای جهانیان؟ج؟ است. او بندگانش را _ تکرار می شود 

را  یاد شدن نعمت  ز با میل و رغبت و عالقۀ خودشان، به صورت داوطلبی،  تا  فراخوانده 

نیز  عملی  اقدام  آن،  برای  که  باشند  داشته  درخواست  تنها  نه  و  باشند  داشته  درخواست 

یاد خواهی در نعمت از خداوند؟ج؟«، از صفات برجسته و نیکوی بندگان  بکنند. یعنی »ز

که همین  که خدا؟ج؟ برای آن، فراخوان عمومی هم داده است. این در حالی است  است 

یاد خواهی در نعمت« با »شکر« انجام می شود؛ با »شکر« به  که »ز عبارت، نشان می دهد 

خاطر »اتصال نعمتها««.

قدری پیچیده شد!

آنان  به  پی  در  پی  را  نعمتها  آن  او  عدد.  بی  نعمتهای  است؛  داده  »نعمت«  بندگانش  به  خدا؟ج؟ 

که تمام آنها شکر دارد. شکر تمام این نعمتها واجب است اما شکر دیگری هم در این خصوص  بخشیده است 

می شود و  شدن »نعمتها«  یاد  ز سبب  این »نعمتها«  شکر  نعمتها«ست.  »اتصال  برای  الزم است و آن، شکر 

کرده است:  کتابش به آن تصریح  که خدای جهانیان؟ج؟ در  این مطلبی است 

َشِدیٌد<.   
َ
ِئْن َكَفْرُتْم ِإّنَ َعَذابِى ل

َ
ْم َول

ُ
ك

َ
ِزیَدّن

َ
أ

َ
ْرُتْم ل

َ
ِئْن َشك

َ
ْم ل

ُ
ك َن َرّبُ

َ
ّذ

َ
ِإْذ َتأ >َو

یاده می سازم و   بر شما ز
ً
 و قطعا

ً
کنید، حتما که شکر گزاری  کرد: هر زمان  که ربتان اعالم  »و آن زمان را 

ید، مجازاتم سخت شدید است«. کفر ورز هر زمان 

»شکر  که  که خدای جهانیان؟ج؟ آن را در آفرینش جاری ساخته است  این قاعده و قانونی است 

حامل  ا«  َصاِلَ
ّ
ِلَت ْكِر 

ُ
ِبالّش ا  ِلْسِتَزاَدِتَ ْم  »َوَنَدَبُ عبارِت:  که  داشت  توجه  باید  اما  کند«  افزون  نعمتت  نعمت، 

قاعده و قانون دیگری نیز هست:

یاده  ز برای  نیز  خودش  می تواند  روش  آن  با  بنده  که  را معرفی می کند  »این عبارت، روشی 

سازی نعمت اقدام داشته باشد. یعنی می توان شکر را با هدف »استزادۀ نعمت«  انجام داد 

و این روش، مورد فراخوان الهی نیز واقع شده است«.

بر  می کند.  تعریف  ارتباط  این  در  را  سومی  قانون  و  قاعده  ا«  ِبِإْجَزاِلَ ِئِق 
َ

ال َ الْ ِإىَل  »َواْسَتْحَمَد  عبارِت: 

اساس این فرمایش:

کرده یعنی از آنان خواسته است  »خدا؟ج؟ از بندگانش _ از تمام بندگانش _ طلب »حمد« 

سورۀ ابراهیم/۷.   
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که از تمام عالمیان بی نیاز است«:  کنند. او البته خدایی است  تا به »حمد« او اقدام 

ِمیَن<.   
َ
َعال

ْ
>... َوَمْن َكَفَر َفِإّنَ ٱهلَل َغِنّىٌ َعِن ٱل

که خداوند از تمام عالمیان بی نیاز است«. کفر ورزد، به درستی  »... و هر فردی 

که برای نعمتهای  این طلب »حمد«، البته برای هر نعمتی نیست و تعبیر »اجزالها« نشان می دهد 

گرفته است.  »جزیل« این »استحماد« صورت 

که:  ا« نیز نشان از آن می دهد  ْمَثاِلَ
َ
ْدِب ِإىَل أ عبارِت: »َوَثّنَ ِبالّنَ

عمل، در  این  کرد و با  درخواست  عملی  صورت  را نیز به  الهی  »باید همانندهای عطایای 

کرد«.  کردن نعمتها نیز اقدام  جهت دو چندان 

وادݣݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ا�ݐ

ݐ
اده ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣ�وا�ݓط ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡح رݐ حماد ݣݣݣو ݣݣݣاݣݣݣݡس�ݑ اس�ݑ

کاربرد این جمالت در بحثهای جامعه شناسی و خانواده، نگاهی به دو عبارِت:  به عنوان مثالی از 

ا« می تواند بسیار نافع باشد.  ِئِق ِبِإْجَزاِلَ
َ

ال َ ا« و »َواْسَتْحَمَد ِإىَل الْ َصاِلَ
ّ
ْكِر ِلَت

ُ
ا ِبالّش ْم ِلْسِتَزاَدِتَ »َوَنَدَبُ

»بسیاری از روابط خانواده ها بر اساس بخشش و پذیرش بخشش تنظیم شده است. پدر 

از  تن  یا چند  مورد، یک  هر  در  و  نیز می بخشند  و خواهر  برادر  مادر می بخشد،  می بخشد، 

اعضای خانواده، پذیرندۀ این بخششها هستند«. 

بهره می برند.  آن  نتیجۀ  از  و  این عملكرد  از  افراد خانواده  و سایر  پز می کنند  و  غالبًا مادرها پخت 

مانند یک  به  مادران،  این عمل  با  یا  نیز  افراد خانواده  و سایر  را وظیفۀ خودشان می دانند  کار  این  مادرها 

کم رخ  وظیفه برخورد می کنند و یا آن را لطفی از مادر در حق خودشان می دانند. به هر حال، این مطلب، 

کنند و در ازا، طلبی را از  که مادرها به ذکر این محبت و این لطف و یا به ذکر این وظیفۀ خودشان اقدام  می دهد 

سایر اعضای خانواده داشته باشند.

 به عنوان عملی ناپسند، خودخواهانه و یا به عنوان 
ً
»عمل »استحماد«  در خانواده ها غالبا

ندارد  حق  کس  هیچ  که  می شود  حکم  چنین   
ً
غالبا و  می شود  معرفی  متعارف  غیر  عملی 

فرمایش  اما منطق  باشد  داشته  درخواستی  آنان  از  می کند،  خانواده  به  که  خدمتی  ازای  در 

حضرت صدیقۀ مطهره؟اهس؟ با این منطق و این منطقها، بسیار متفاوت است«.

سورۀ آل عمران/9۷.   
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ا« فاعل »استحمد« خداوند؟ج؟ است و خدای جهانیان از  ِئِق ِبِإْجَزاِلَ
َ

ال َ در عبارِت: »َواْسَتْحَمَد ِإىَل الْ

که  کرده است تا آن  تمام آفریده ها و بندگانش بی نیاز است و در همان حال، او از تمام بندگانش درخواست 

»حمد « او را بگزارند.

که: نكتۀ بسیار مهم در این ارتباط این است 

او  حمد  تا  خواسته  بندگانش  تمام  از  جهانیان؟ج؟  خدای  فرمایش،  این  منطق  به  »بنا 

گر  ا این فرمایش،  باز هم به منطق  و  این »استحماد« پاسخ دهند  باید به  آنان  و  را بگویند 

گفتند، خدای جهانیان؟ج؟ پاسخی مناسب نیز  چنانچه بندگان به این »استحماد« پاسخ 

به »حمد « آنان خواهد داد«. 

کوثر؟اهس؟:  بنا بر این و به منطق این فرمایش از حضرت 

می دهند،  انجام  خانه  در  که  کاری  ازای  در  که  بگریزند  مطلب  این  از  نباید  هرگز  »مادرها 

طلب »حمد« داشته باشند و باید که به ذکر این محبت و لطف و یا ذکر این وظیفۀ خودشان 

اقدام کنند و سایر اعضای خانواده نیز باید به »حمد خواهی مادران« پاسخ مثبت دهند و او 

گر چنانچه قرار باشد ما از این فرمایش  کنند و باز هم به منطق همین فرمایش و ا را »حمد« 

درس بگیریم، مادران باید به »حمد« افراد خانواده پاداش دهند؛ پاداشی بیش از پیش.

یݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ
ݢى وامع ا�ݐساݢ ر ݣݣݣݣݣحݭݭݭݓ اده ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣ�وا�ݓط ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسا�ی رݐ حماد ݣݣݣو ݣݣݣاݣݣݣݡس�ݑ اس�ݑ

کرد.  »از همین دو جمله می توان برای بهبود روابط انسانها در سایر جوامع انسانی استفاده 

هم »استحماد« و هم »استزاده« باید در مدارس، بیمارستانها، بنیادها، اداره ها، سازمانها و 

به طور کل در تمام دستگاه های اجرایی کشور باید تعریف و نهادینه شود. نباید به مجرد آن 

که  که فردی در یکی از دستگاه های اجرایی به دنبال »استزاده« بود با او برخورد شود مگر آن 

که نباید«.  »استزاده« از روش یا روشهایی انجام شود 

که:  از این عبارتهای بانوی دو سرا؟اهس؟ به خوبی دانسته می شود 

»قدرشناسی  و  نعمت«  »شناخت  سمت  به  تکفل  تحت  افراد  یا  مکلفان  دادن  »سوق 

که در جوامع پس از  کلیدی ادارۀ جوامع است. البته باید توجه داشت  نعمت«، از نکات 

که  آشنا شوند  واقعیت  این  با  باید  باشد. همه  باید حتمی  »استحماد«، »اجزال نعمت« 

»استحماد«، ذلت نیست، عین بزرگی و نفع است. همه باید بدانند که نتیجۀ »استحماد« 
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گدا  که »استحماد« آقا پرور است، نه  متوجه خود افراد تحت تکفل می شود. باید دانست 

کوثر؟اهس؟ خداوندی؟ج؟ »استحماد«  پرور و باید به خاطر سپرد، بر مبنای فرمایش حضرت 

که از تمام عالمیان بی نیاز و همه به او نیازمندند«.  دارد 

این فقرات، روش برخورد صحیح زمام داران را با جامعه تحت فرما نشان به خوبی تعریف می کند. این 

اما برای بحث در این  را نیز تعریف می کند  کشورها و قواعد و قوانین این رویارویی  فقرات، روش رویارویی 

خصوص، به فرصتهای بسیاری نیاز است.

دݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ؟ج؟
ٮݐ
دݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤوݣݣݣݣݣݣݣ

ݐ
گی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡح

گا�ݐ ݓه �ی �شهادݡٮݑ ݣݣݣݣ�

ثنای  و  مدح  ضمن  در  و  ره؟اهس؟  مطّهَ صّدیقۀ  حضرت  فرمایش  از  مقطع  این  از  بعد  مقطعی  در 

خداوند؟ج؟ او به ادای شهادت به یگانگی خدا و تعریف این شهادت و نیز القای سخنانی در این خصوص 

کرده است:  اقدام 

َها 
َ
وَب َمْوُصول

ُ
ُقل

ْ
َن ال َها َوَضّمَ

َ
ِویل

ْ
اَص َتأ

َ
ِإْخل

ْ
ُه. َكِلَمٌة َجَعَل ال

َ
 اهلُل َوْحَدُه لَا َشِریَك ل

َ
َه ِإلّا

ٰ
ْن لَا ِإل

َ
ْشَهُد أ

َ
»َوأ

ُتُه«.   ْوَهاِم َكْیِفّیَ
َ
أ

ْ
ُسِن ِصَفُتُه َوِمَن ال

ْ
ل

َ
أ

ْ
ْؤَیُتُه َوِمَن ال ْبَصاِر ُر

َ
أ

ْ
ُمْمَتِنُع ِمَن ال

ْ
َها. ال

َ
ِر َمْعُقول

ُّ
َفك َناَر فِى الّتَ

َ
َوأ

که یکتا و بی همتاست. او خودش،  از »اهلل« نیست؛ معبودی  که معبودی غیر  شهادت می دهم  »و 

در  را،  کلمه  این  به  اندیشیدِن  راه  و  داد  قرار  دلها  در  را  آن  درک  ابزار  و  اخالص،  در  را  توحید  کلمۀ  تأویل 

که ممكن نیست، زبانی نمی تواند وصف او را بگوید  اندیشه ها روشن ساخت. دیده ای نمی تواند او را ببیند 

که چگونه است«. که اوهام او را درک نماید  که ُمحال است و ممكن نیست 

کند و  که چیزی ضرورت آن را ثابت  »این شهادت دادن در خطبه ها متداول نیست مگر آن 

یحانۀ رسول خدا؟ص؟ مجبور باشد  که در اجتماِع آنان، ر باید خدا؟ج؟ به داد بندگانی برسد 

کند«.  تا به ادای این شهادت اقدام 

کراهی در این خصوص وجود نداشته اما مطلبی در ادامۀ  که هیچ الزام و ا گمان آید  گونه به  شاید این 

که نشان می دهد صد در صد به ادای این شهادت نیاز بود:  خطبه آمده است 

َهْل  ْم 
َ
أ بِى؟! 

َ
أ ِمْنَها  ْخَرَج 

َ
أ ِبآَیٍة  اهلُل  ُم 

ُ
ك َفَخّصَ

َ
أ َبْیَنَنا؟!  َرِحَم  ا 

َ
َول بِى 

َ
أ ِمْن  ِرَث 

َ
أ ا 

َ
َول لِى  ُحْظَوَة  ا 

َ
ل ْن 

َ
أ »َوَزَعْمُتْم 

ُقْرآِن 
ْ
ُم ِبُخُصوِص ال

َ
ْنُتْم أْعل

َ
ْم أ

َ
ٍة َواِحَدٍة؟! أ

َّ
ْهِل ِمل

َ
بِى ِمْن أ

َ
َنا َوأ

َ
ْسُت أ

َ
َول

َ
ا َیَتَواَرَثاِن؟! أ

َ
َتْیِن ل

َّ
ْهَل ِمل

َ
وَن: ِإّنَ أ

ُ
َتُقول

ی«؟!  بِى َواْبِن َعَمّ
َ
َوُعُموِمِه ِمْن أ
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که من بهره ای از آن اموال ندارم و از پدرم ارثی نمی برم؟! و یا آیا   »آیا شما پیش خود چنین پنداشته اید 

که میان من و پدرم هیچ خویشاوندی وجود ندارد؟! آیا خداوند شما را با آیه ای از آیاِت قرآن ویژه  گمان می کنید 

کرده است؟! یا می گویید که اهل دو آیین از یک دیگر ارث نمی برند؟ آیا من  ساخته و پدرم را بدان سبب، استثنا 

عمویم  پسر  و  پدر  از  قرآن  خصوِص  و  عموم  به  شما  که  آن  یا  نیستیم؟!  آیین  یک  و  کیش  یک  اهل  پدرم،  و 

گاهترید«؟! آ


