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Abstract 
The dominance of Aristotelian discourse in classical Islamic thought caused moral notions 

to be more explored from a philosophical standpoint among Muslim intellectuals, while 

historical matters were always implicitly suppressed. The concept of sajīyyah was no 

exception to this rule. There have been a few recent studies on ancient Islamic ethical 

concepts. These few studies and attempts, however, do not demonstrate how the usage and 

understanding of such conceptions influenced the formation of Islamic moral views during 

the early and medieval Islamic periods. 

In this article, we use evidence from Islamic historical texts from the first and middle 

Islamic centuries to explain the evolution of Muslims’ understanding of sajīyyah from an 

intrinsic to a non-intrinsic entity. It will be demonstrated how imported forms of ideas in 

the Islamic world imposed their tendencies onto Islamic moral thought and led this notion 

to be obscured and removed from its historical reality for centuries. 

In the pre-Islamic time and, subsequently, at the advent of the Prophet Mohammad, 

sajīyyah was regarded as a natural, instinctive, and non-acquired phenomenon. As a result, 

the Arabs referred to the good or evil qualities inherited from one’s parents as “sajīyyah”, 

in which education played no role. This perception was able to make deterministic 
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approaches happy, but their happiness did not last long; rather, with the intellectual 

developments starting in the second century AH and the dominance of Muʿtazilī 

approaches, which believed in human free will, sajīyyah shifted from the concept we 

mentioned to attributes that could be acquired and in which education played a role. 

All of the evidence suggests that our current understanding of “sajīyyah” is a fragment of 

an older idea that was likewise subject to change and evolution. On this premise, in the 

ancient Arab civilization, this term referred to anything that derived solely from man’s 

nature and his instincts, and had no relation with man’s decision or choosing. On the other 

hand, according to this old and Jāhilī moral system, praiseworthy qualities were 

commended in actuality and truth if they came from the person’s nature, and if they did not, 

it was regarded artificiality and pretense. Perhaps this explains why this term is seldom 

used in ethical narratives, because the person’s decision was not thought to have a role in 

the construction of qualities. 

However, we find a new trend to understand “sajīyyah” in a framework that is more 

compatible with what the proponents of rationalization discourse seek with the advent of 

rational currents and discourses from the second century onwards. This new reading 

attempted to give a fresh reading of “sajīyyah” in three notions, with diverse contributors 

and currents whose work lasted until the Islamic Middle Ages. For the first notion, it was 

always intended to imply that not all moral acts are based on what a person has been given, 

and that other behaviors are based on a person’s desire and will. The second notion was an 

attempt to promote that acquired and intention-based moral qualities are more preferable 

than natural praiseworthy acts. The third notion was to shift the definition of “sajīyyah” 

from a natural, subjective command to a voluntary, productive command in which human 

will and voluntary efforts play a significant role. 

This paper will take a historical approach to both ancient and medieval Islamic writings. 

Accordingly, this study tries to answer questions like these: How can the relevant texts be 

re-read in the context of their early conceptions? Is this new reading leading us to believe 

that there was a change in the perception of “sajīyyah” during the first and middle Islamic 

centuries? What was the outcome of this historical development? 

Keywords: Sajīyyah, Islamic Ethics, Historical Concept, Philology. 

 



  الدراسات الثقافية ، أكادميية العلوم اإلنسانية واإلسالمية احلضارة  آفاق 
  312 -  279 ،.ق  ه ۱۴۴۴- ۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  ريخياالت» السجية«مفهوم مالحظات حول 

 علی المتون القديمة دراسة لجذور النظرية األخالقية اإلسالمية اعتماداً 

  *محمدهادي گرامي

*عليرضا دهقاني
�

*  

  الملخص
علـــی االّجتاهـــات اهلرمنوطيقّيـــة، مهّمـــة  الرتكيـــز علـــی تفّهـــم املتـــون احلديثّيـــة اعتمـــاداً 

حبثيــة بقيــت مغفولــة حتــی اآلن. ففقــه الّلغــة وقرائــة املتــون اإلســالمية واحلديثيّــة يف 
آفاقهـــا التارخيّيـــة هـــي مـــن أشـــهر األدوات الـــيت توظّـــف يف االّجتاهـــات اهلرمنوطيقيـــة 

ميكـن الرتكيـز علـی سـرد والالتقليديّة. إّن املرور باملتون اإلسالمّية احلديثّية تبـّني أنّـه 
 مــن املصــطلحات األخالقيّــة، مبــا فيهــا مفهــوم الســجّية. فلــو نظــر معــاين بعــني غــري

ـــــتفّهم هـــــذا املصـــــطلح يف ســـــياقنا  ـــــة، ميكـــــن أن ي ـــــأّمالت التارخيّي متعّمقـــــة ودون الت
ـــة وخاّصـــة  العصـــري. هـــذا وإن خيطـــر بالبـــال يف بـــدو النظـــر، ولكـــن النظـــرة التارخيّي

معنـی خـاّص هلـذا املصــطلح،  كذات الصـلة، تشـري بـأّن هنـاالرتكيـز علـی النصـوص 
فــاألحری البحــث عــن  والــذي ينبــع مــن نفــس املتــون اإلســالمية واحلديثّيــة القدميــة.

القرائن اليت تبّني لنا اخلطاب التارخيي بشـأن مسـألة األخـالق وفلسـفتها يف القـرون 
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إطـاره،  ائرهـا يفف السجية ونظاألولی اإلسالمية. فمعرفة هذا اخلطاب الذي توظّ 
يعيننـــا لكـــي نصـــل إلـــی جوابنـــا حـــول ماهيـــة الســـجية وميزـــا مـــن ســـائر الشـــؤون 

أجواء القرون املتقّدمة اإلسالمية. فهذه الورقة ستناول  واملصطلحات األخالقية يف
علــی املنــاهج التارخييــة واللغويــة املعاصــرة يف املتــون  دراســة مفهــوم الســجية، اعتمــاداً 

. حتـــی تــربهن أنّــه كيـــف تطــّور توظيــف هـــذا املصــطلح وفهمـــه القدميــة اإلســالمية،
مــن طبيعــة  منحــدراً  هــذا املصــطلح يف ثقافــة العــرب القدميــة كــان شــيئاً  إنّ فبالنتيجــة 

كــن الختيــار وانتخــاب اإلنســان مدخليــة ياإلنســان وســليقته وغريزتــه فحســب، ومل 
، ين فصـــاعداً فيـــه. ولكـــن مـــع بـــزوغ التيـــارات واخلطابـــات العقالنيـــة مـــن القـــرن الثـــا

مــع مــا يريــده  ة الســجية يف إطــار أكثــر تالئمــاً ءهنــاك اجتــاه حــديث لقــرا نشــاهد أنّ 
ّري معنی السجية تغنقل و ة حاولت أن تة احلديثءأنصار خطاب العقلنة. فهذه القرا

الــذي إلرادة اإلنســـان  تســبكمــن األمــر الطبيعــي الـــذايت إلــی األمــر االختيـــاري امل
  فيه. مّ دور هاومساعيه االختيارية 

  .السجية، األخالق اإلسالمي، املفهوم التارخيي، الفيلولوجيا: الكلمات الرئيسة
  

  المقدمة. 1
إشــارات خمتصــرة، يف  ي؛ إمنــا هــاآلن حتــی البــاحثون يتناولــه مل تارخييــاً  الســجية مفهــوم إنّ 

ل مفصـل كتـأثري الوراثـة فـی السـجية مل تبحـث بشـ فمـثالً . املقـاالت والكتـب، تتطـرق إليـه
ثـــر مـــن التتبـــع كحتتـــاج إلـــی أ راً كـــجيعـــل دراســـة الســـجية ال تـــزال ب يحتـــی اآلن؛ فهـــذا الـــذ

  .والتحقيق
 ك لعلـی خلـقٍ نّـإ﴿و يف آية  »اخلُُلق«لمة شريازي كالمكارم ناصر فعلی سبيل املثال، يشرح 

فــق، مفــرد وهــو مــع كلمــة ُخْلــق علــى وزن ُكفــر أعلــى وزن  »ُخُلــق« بــأنّ  )،4(القلــم/ ﴾عظــيمٍ 
ومـا كعلى وزن حلق تشرتك معها فـی   »َخْلق«مبعىن واحد. ويستفاد من مفردات الراغب أّن 

تطلـق علـى  »ُخْلـق«تطلـق علـى الصـفات الظاهريـة، و »َخْلـق«غاية األمر أّن  .من أصل واحد
تـردان مبعـىن الطبـع والسـجية  »لُـقخُ «و »ُخْلـق«الصفات الباطنية. ويرى بعض أرباب اللغـة أّن 

   . )112/3ق: 1428الشريازي،  ارمكم( حيث يقصد ما الصورة الباطنية لإلنسان



 283   )علريضا دهقاينو  حممدهادي گرامي( ... رخيياالت» السجية«مالحظات حول مفهوم 

يتناول املفاهيم األخالقية يف القرآن، يرفض وجـود الصـفات  والباحث أمحد باكتجي عندما
اجلربيـــة املـــؤثرة فـــی اخلُلـــق علـــی أســـاس بعـــض الشـــواهد، ويـــری أن مجيعهـــا تنشـــأ مـــن األفعـــال 

  ). 218/7: ش1377، تجيكبا (االختيارية 
ه تســتفاد أيضــاً أحــد البـاحثني حيــث يشــري يف شـرح حــديث يف أقســام اخلُلـق أنّــ  كوهنـا

ا أن تکــون األحاديــث أّن أبنـاء البشــر لـديهم طبـائع أخالقيــة خمتلفـة؛ فــاخللق إمّـ مـن بعـض 
فالســجية تنبــع عــن ذات اإلنســان وفطرتــه وهــو خلــق . ا عــن غريهــانابعــة عــن الفطــرة وإمـّـ 

واليت تنبع عن غري الفطـرة ُعـّربت . متأصل يف مخريته، وال ميكن لإلنسان اکتساب السجية
القـول  فـيمكن أيضـاً .. صـول عليهـا بنيـة وعـزم ويـتم اكتسـاا عنها بالنية، وهي اليت مت احل

أوًال، أّن السـجية تنبـع عـن طينـة : أّن اإلرادة تؤثر يف األفعال األخالقية من ثـالث جهـات
، أّن النـزاع بـني الســجية ثانيـاً . نسـان والـيت قـد کّونـت يف العـوامل السـالفة بـإرادة األنسـاناإل

 ، ميكـن تقويـة السـجية أو تضـعيفها بـاإلرادةثالثـاً . رادة عليهـاواإلرادة ينتهي عـادة بغلبـة اإل
  ).145- 143ش: 1384(برجنکار، 

الروايـات،  ويؤکد بياباين أسكويي يف كتابه أّن تقسيم اخلُلق إىل السـجية والنيـة مسـتخدم يف
روايــة عنــه، عّممهــا إىل األفعــال  يف) ع(فــاألخالق الينحصــر يف األفعــال الطوعيــة، بــل اإلمــام 

  ).51: ش1391بياباين أسکويي، (غري االختيارية، وكالمها هبة من اهللا 
ـــق املصـــرّح فـــی  ـــق واخلُل ويشـــري باحـــث آخـــر يف مقالتـــه حـــول الســـجية إلـــی الفـــرق بـــني اخلَل

 ّمـا بـنفس مکتوبات بعض علماء اللسانيات املتقدمني مثل الراغب األصفهاين؛ فهـو يعتقـد بأ
يطلــق » اخلُلــق«يشــري إلــی األشــكال وهيئــات مرئيــة، و» اخلَلــق«ســواء، إال أّن  عــىن علــى حــدّ امل

  ).33: ش1392جاين بور، (علی ما ال يکون مرئياً حنو السجايا 
األخــالق تتعامــل مــع كــل مــن مســات  ويف مالحظتــه علــم األخــالق، بــّني حممــد هــداييت أنّ 

فربأيـه، الصـفات الـيت مل . وصـعودها، کليهمـا احلال وامللكة، وتتطرق إلی عوامـل سـقوط الـنفس
فهــذا . تصــبح بعــد ملكــات أو التــی علــی أعتاــا، بتكــرار العمــل، هــي ذات القيمــة األخالقيــة

أّن اخلُلـق يقّسـم إلـی الســجية ) ع(، علـی مـا يدعيـه هـداييت، مؤيـد مبـا ُروي عـن الصـادق يالـرأ
  ).140و  128: ش1394هداييت، (والنية 
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ويف مقالة أخری، يشري الباحثون إلی تقسيم األخالق إىل السجية والنية بناًء علی مـا ُروي 
فالســـجية هـــي . وتنقســـم خلـــق البشـــر إىل الســـجية والنيـــة: «وهـــم يقولـــون) ع(عـــن الصـــادق 

الصـفات املفطـورة يف مخـرية البشــر وال ميكـن للمـرء حتقيقهـا أو اکتســاا، ولكـن النيـات هـي مــا 
  ). 170- 169: ش1398 وآخرون، يوسف زاده» (يها بالقصديتم احلصول عل
تـــربهن كيفيـــة تطـــّور توظيـــف هـــذا  اإلشـــارات واحملـــاوالت العلميـــة القصـــرية ال كولکـــن تلـــ

بالعصـور املتقّدمـة والوسـطی  املصطلح وفهمـه يف إطـار تكـّون الـُرؤی األخالقيـة اإلسـالمية مـروراً 
خذ اجتاهـــــاً تارخييـــــاً جتـــــاه املتـــــون القدميـــــة فعلـــــی هـــــذا اإلســـــاس، هـــــذه الورقـــــة ســـــتتّ  اإلســـــالمية.

اإلســالمية، وحتــاول اإلجابــة عــن هــذه األســئلة: کيــف ميکــن إعــادة قــراءة متــون ذات الصــلة يف 
أجوائها التارخييـة التـی ظهـرت فيهـا؟ هـل هـذه القـراءة ترشـدنا إلـی أّن هنـاك کـان تطـوراً يف فهـم 

 ف کان هذا التطور التارخيي؟يالسجية طيلة القرون األولی والوسطی اإلسالمية؟ وک

  
  . دراسة فيلولوجية ولغوية2

اخلطـوة األولـی هـي التبـادر  باخلُطی اليت جيب أن نتخطاها للوصول إلی النتيجة فيبـدو أنّ  مروراً 
دراســـة جـــذور هـــذه املـــادة يف اللغـــات  إلــی املصـــطلح مـــن حيـــث الفيلولـــوجي وفقـــه اللغــوي. إنّ 

منهـا مل تتطـرق إلـی  السامية عرب املعاجم املقارنة والقرآنية ال توصلنا إلی نتائج ملحوظة. فكثـرياً 
حــول اللغـات الدخيلــة يف القــرآن  )Arthur Jeffery( هـذه اللغــة أو مادتـه كمعجــم أرثــر جفـري

املعجـم املقـارن بـني العربيـة والفارسـية ـی بـالكرمي أو حممد جواد مشـكور يف كتابـه املشـهور املسـمّ 
يف معجمــــه املشــــهور الــــذي قــــد أتــــی مبــــاّدة  )Zammit( . فهــــذا هــــو زاميــــتواللغــــات الســــامية

ا إذيف الكرميــة املشــهورة ﴿والليــل » ســجی« ومعنــاه يف القــرآن الكــرمي. فهــو يقــول أنّ » ســجی«
ه مل يتطــرق إلــی معنــی هــو مبعنــی الســكون واهلــدوء واالطمئنــان. ولكّنــ )،2(الضــحی/ ســجی﴾

مـــا  نهجـــه يف معجمـــه والـــذي كثـــرياً مل هـــذه املـــاّدة أو جـــذوره يف ســـائر اللغـــات الســـامية، خالفـــاً 
. وهـذا علـی األقـّل يـدّل ) ,2002Zammit :116( يتنـاول معنـی املـاّدة يف سـائر اللغـات السـامية

ســائر اللغــات الســامية. علــی أنّــه مــن الصــعب جــّدا املــّس جبــذور معنويّــة متمــايزة هلــذه املــادة يف 
الـيت هــي يف  ،١ه ال ميكـن متابعـة جـذوره الســامية عـرب دراسـات فيلولوجيـة حمرتفـةهـذا ال يعـين أنّـ
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أن نصــل إلــی  أنّــه مــن البعيــد جــداً  نعــينيف هــذا املقــال، ولكــن  رئيســياحلقيقــة مل تكــن هــدف 
  ة املتداولة.جم والكتب العربيمل يُتناول يف املعا يمعنی خاص يف جذوره السامية والذ

محـد الفراهيـدي فهـو وإن أخلليـل بـن  كتـاب العـنيباملعاجم اللغوية القدمية، ننظـر يف  فمروراً 
مل يتطــرق إلــی هــذه املــادة بصــورة مســتقلة ولكنــه قــد أشــار إليــه يف مطــاوي حديثــه عــن معــاين 

ء،  علــى خلــق ســيّ   مطبــوع  وفــالن«يقــول:  »طبــع«ســائر اللغــات. فهــو عنــد حديثــه عــن مــادة 
ق: 1٤09(الفراهيــدي،  »وعلـى خلــق كــرمي ... والطبيعــة االســم، مبنزلــة الســجية واخلليقــة وحنــوه

ء، وهـو أن يتمـادى يف  والعاَدة: الدربة يف الشي«يقول:  »العادة«وعندما يتطرق إلی . )23/2
معجــم وهــذا ابــن فــارس صــاحب  ).218/2(نفــس املصــدر:  .»األمــر حــىت يصــري لــه ســجية

. مث يقـال علـى هـذا ء طابَعـاً  علـى الشـى  طَبعـت  يقال«: »طبع«ل حتت مادة يقو  مقاييس اللغة
اللـُه علـى قـَْلـب الكـافر، كأنـه خـتم عليـه حـىت ال يصـل   طَبَـعَ   . ومن ذلك اإلنسان وسجيُته  طَْبعُ 

مـادة  دارسـاً  فهـو أيضـاً  ).438/3ق: 1404(ابن فـارس،  »إليه ُهًدى وال نُور، فال يوفق خلري
  َخليــق  ، وهــي الســجية، ألّن صــاحَبه قــد قُــدر عليــه. وفــالنٌ  اخلُُلــق  ومــن ذلــك«يقــول:  »خلــق«

، أي هــو ممــن يقــدر فيــه ذلــك. و اخلَــالُق: النصــيب؛ ألنّــه قــد  بــه، أي مــا أْخَلَقــهُ   بكــذا، وَاْخِلــقْ 
يقــول:  »ضــرب«وحــني تطرّقــه إلــی مــادة  ).214/2(نفــس املصــدر:  »قُــدَر لكــل أحــٍد نصــيُبه

(نفـس  »عليهـا ضـرباً وصـيغ ِصـيغة  ويقال للسِجية والطبيعة الضـريبة، كـأّن اإلنسـان قـد ُضـِرب«
ا نقـــول: نّــإ«أبــو حيّــان التوحيـــدي هكــذا:  ويف هــذا املضــمار يشـــري أيضــاً  ).398/3املصــدر: 

يــدللن  طباعـه كـذا وكــذا، وطبيعتـه، أي مــا طبـع عليــه، ومبعـىن فعـل، واملفعــول فيـه أبــني، وأخواتـه
م: 1992(التوحيـــدي،  »علـــى ذلـــك، أعـــين الضـــريبة، والســـليقة، والســـجية، والغريـــزة، والنحيـــزة

 كتــاب املــاءوهــذا هــو عبــداهللا بــن حممــد األزدي يف القــرن الرابــع اهلجــري يصــرّح يف  ).1/17٥
َمْطَعِمه َمشربه وأخالقـه : السجية اليت ُجِبل اإلنسان عليها من  ، والطبيعة، والطباع الطْبع«بأّن: 

وُعْســرِها، وُخبلــه وكرمــه وغــري ذلــك. ولفــظ الطّبيعــة يُطلــق علــى معــاٍن منهــا الّســجّية، ومنــه يقــال 
صــــفهاين يف والراغــــب األ ).818/2ش: 1387(األزدي،  »: َســــجيّتهيكــــذا، أ   طَِبيَعتــــه  فــــالن

مـن قـوهلم: عـني سـاجية، والسجية: اسم ملا يسجى عليـه اإلنسـان «القرن اخلامس اهلجري يؤكد: 
األصــــفهاين،  (الراغــــب »أي فــــاترة خلقــــة، وأكثــــر مــــا يســــتعمل ذلــــك كلــــه فيمــــا ال ميكــــن تغيــــريه
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اإلســـراء/ ( ﴾ شـــاِكلَِتهِ   وقولـــه: ﴿قُـــْل ُكـــل يـَْعَمـــُل َعلـــى«وقـــال يف موضـــع آخـــر: ). 9٦ق: 1٤28
الــيت قّيدتــه، وذلــك أّن ســلطان الّســجّية علــى اإلنســان قــاهر ... و هــذا    ، أي: علــى ســجيّته)8٤

ـــٌر ملـــا ُخلِـــَق لـــه (ص)كمـــا قـــال  ُمَيس ٢.)٤٦3- ٤٦2ق: 1٤12(الراغـــب األصـــفهاين،  »: ُكـــل 
والزخمشري يف القرن السادس اهلجري قد فّصل ودقّـق املقـال فيمـا يتعلـق ـذا املـادة فهـو يقـول: 

  سجو: سجا الليل والبحر إذا سكن سجوا، وليل وحبر ساج، قال:  مادة«
ـــــا حبـــــذا القمـــــراء والليـــــل الســـــاج   ي

  
  وطـــــــــــرق مثـــــــــــل مـــــــــــالء النســـــــــــاج  

وريــح ســجواء لينــة، وناقــة ســجواء تســكن حــىت حتلــب، وقــد ســجت الــريح واحللوبــة، وهــو   
تسـجية على سجية محيدة وسجيات وسجايا وهي ما سجا عليـه طبعـه وثبـت. وسـّجى امليـت 

غطّــاه بثــوب وهــو مــن ســّجا الليــل، ومــن اــاز ســّج معايــب أخيــك، وامــرأة ســاجية الطــرف: 
  ).٤٤0/1ق: 1٤19(الزخمشري،  »فاترته

إضــافًة إلــی ذلــك، متابعــة كيفيــة اســتعمال املصــطلح يف القــرآن هــي مــن أهــّم الوســائل الــيت 
تعمل يف سورة الضـحی ا استعيننا للوقوف علی معنی السجية بشكل جذرّي. فمادة سجی إمنّ 

صــــاحب   أنّ  نـــابرأي ).2و1(الضـــحی/ »َوالضـــحى َواللْيـــِل ِإذا َســـجى«حيـــث قـــال اهللا تعـــالی: 
هـو الـذي عـرض أفضـل مـا ميكـن أن يفهـم مـن هـذه  التحقيق يف كلمـات القـرآن الكـرميكتاب 

املــادة يف هــذا الســياق، يف حــال هــو قــد أخــذ بعــني االعتبــار كــل مــا قالــه اللغويــون حــول هــذا 
وقولــــه: والليــــل إذا ســــجى: أي إذا دام وســــكن. « املــــادة. فقــــال حســــن املصــــطفوي يف هــــذا:

أن يثبـــت ويســـتدمي علـــى والتحقيـــق أّن األصـــل الواحـــد يف هـــذه املـــاّدة: هـــو جريـــان شـــيء إىل 
حالـــة. ومـــن مصـــاديقه جريـــان اليـــوم إىل الليـــل حـــّىت يـــدهلم ويظلـــّم ويســـكن ويثبـــت. وجريـــان 
االّتصاف بصفة باطنيّـة حـّىت تكـون ملكـة وراسـخة. وصـريورة امليّـت علـى حالـة ثابتـة بـالتجهيز 

. وكــذلك يف والتكفــني. وهكــذا يف حتّقــق حالــة الســكون واالســتقرار يف الــريح باعتــدال اجلريــان
ّن الثبــــوت كمــــا قلنــــا هــــو إوــــذا التقييــــد يظهــــر الفــــرق بينهــــا وبــــني الثبــــوت ونظــــائره، فــــ الناقــــة.

االســــتقرار واســــتدامة مــــا كــــان يف مقابــــل الــــزوال ... الضــــحى كمــــال النــــور بارتفــــاع الشــــمس، 
شـارة إىل غايـة ويقابله: الليل يف حالة متاميّته وبلوغه إىل الثبوت واالسـتقرار التـاّم. وهـذا التعبـري إ

ارتفاع النور وكمالـه إىل أن ينتهـي إىل غايـة االخنفـاض. وال خيفـى أّن ظهـور آثـار الرمحـة والنعمـة 
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وجتلــــي أشــــّعة الفيوضــــات املاّديّــــة إّمنــــا يــــتّم ويكمــــل يف ســــاعات الضــــحى، كمــــا أّن خفاءهــــا 
ريـان العـيش واحليـاة ومستوريّتها بالتمام إّمنا يتحّقـق يف زمـان سـكون الليـل واسـتقرار الظلمـة. وج

 املاّديّـــة إّمنــــا يوجــــد يف امتــــداد هــــذين األمــــرين، وال يتصـــّور التجــــاوز واخلــــروج عــــن هــــذا اخلــــط« 
  ).٦2/٥- ٦1ش: 13٦8(املصطفوي، 

من البيانـات الـيت قـد جـاءت يف الكتـب القدميـة فيمـا يتعلـق ـذه  ففيما مضی أظهرنا سرداً 
ذلـك يف الكتـب املتـأخرة، ولكـن إمنـا اكتفينـا ـذه  هنـاك أكثـر مـن املادة ومعانيـه؛ وال خيفـی أنّ 

مجيـــع  أنّ  نـــاإلـــی تركيزنـــا وتـــدقيقنا علـــی اخلطـــاب التـــارخيي. برأي البيانـــات واألقـــوال القدميـــة نظـــراً 
املعطيــات الفيلولوجيــة يف املصــادر القدميــة اللغويــة وغريهــا تبــّني عمــق معنــی هــذه املــادة وفــق مــا 

  .التحقيقكتابه فّصلها وشّرحها حسن املصطفوي يف  
  

  . مكانة السجية في الثقافة العربية القديمة والجاهلية3
هـــذا املصـــطلح مـــن البعــــد الفيلولـــوجي واللغـــوي، علينـــا أن نضــــعها  دراســــة ملــــّا فرغنـــا عـــن

وندرســـها يف وســـط ســـياقه وخطابـــه التـــارخييني ونـــدرس مـــا هـــي مكانـــة الســـجية يف تـــاريخ 
يف القـــرون األولـــی اإلســـالمية. ففـــي هـــذا اـــال جيـــب أن نقـــول  تهـــاثقافالعربيـــة و الفكـــرة 

القـــرن يف اتمـــع العـــريب يف  وفكريـــاً  ثقافيـــاً  مصـــطلح الســـجية بصـــفتها عنصـــراً  بصـــراحة أنّ 
هلا الصلة التامة بثقافة اجلاهلية والعربية قبل اإلسالم. فهذه الثقافه واليت بإمكاننا أن  األول

العديـدة والـيت ّمت دراسـتها بيـد عـدد مـن  أبعـاد وزوايـاعـريب هلـا ثقافـة الفخـر ال نسميها أيضاً 
املفكرين والعلماء يف هذا امليدان. ولكن البعد الـذي نريـد أن نركـز ونؤكـد عليـه هـو التوجـه 
إلی الصفات الفخرية يف هذه الثقافة واليت تُنظر اليها كأا معطيـات إهليـة مل يكـن ألنـاس 

العــرب [اجلــاهلي] يفخــر  ميكــن أن األشــياء الــيت يعــين أنّ  العــرب اختيــار يف حيازــا. فهــذا
اهللا هــو الســبب الفريــد الــذي  ــا، يف كثــري منهــا، مل يكــن لشخصــه دخــل يف حيازــا وأنّ 

ه بالصـــفات األجيابيـــة والفخريـــة، وهـــذه الصـــفات نابعـــة عـــن الطبيعـــة والوراثـــة والقـــدر  تـَوَجـــ
يوجـد  مكتسـبة للشـخص وقلـيالً  اليت هي غريوالقضاء والقداسة اإلهلية وأمثاهلا من األمور 

  الختياره مدخلية فيها. 
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فهذا هو جواد علي، الذي برأينا قد خلق أفضل موسوعة يف دراسـة التـاريخ والثقافـة العربيـة 
ومـن املوضـوعات الـيت هلـا صـلة بالقضـاء والقـدر، « قبل اإلسالم، قد صرّح مبا نّبهنا إليه هكذا:

 الســجية الــيت جبــل عليهــا اإلنســان. فــرأي كثــري مــن اجلــاهليني، أنّ موضــوع الطبــع، أي اخلليقــة و 
اإلنســـان جمبـــول علـــى طبيعتـــه الـــيت ولـــد فيهـــا، وكـــل إنســـان علـــى طبيعتـــه، ولـــن يســـتطيع تبـــديل 
طبعـه، وال تغيــري السـجايا؛ ألــا مكتوبـة علــى اإلنسـان مســنونة، وال تبـديل ملــا طبـع املــرء عليــه. 

  ملوت. جاء يف شعر لبيد: وطبائع اإلنسان ال يغريها إال ا
  فــــــــاقنع مبــــــــا قســــــــم املليــــــــك فإمنــــــــا

  
  قســـــــــم اخلالئـــــــــق بيننـــــــــا عالمهـــــــــا  

وهو شعر قد يكون مما قاله يف اإلسالم. وزهري بن أيب سلمى، ممن يعتقدون ذه العقيـدة،   
ويأخـذون ـذا الـرأي. فهـو القائـل: ومهمـا تكـن عنـد امـرئ مـن خليقـة/ وإن خاهلـا ختفـى علــى 

  ).1٦2/11ق: 1٤22(علي،  »الناس تعلم
يف  »الســجية«يعــّني مكانــة  ل عــام،كشــعــن إشــارته إلــی هــذه الثقافــة ب فهــذا البيــان فضــالً 

هذه الثقافة. فالسجية هي اجلبلة والطبيعة اليت خلق اإلنسان عليها وال يتصـّور لشـخص مـا أن 
هـذه الصـورة  ل إنّ يتخلی عن هذه الطبيعة اجلربية والقاهرة؛ كما سنفّصل وسـنری يف ايـة املقـا

  بعيدة عما نتصّوره اليوم عندما نوظف مصطلح السجية دون تأّين وتأّمل.
  

  رات وروايات القرن األول الهجريالسجية في عبا. 4
عــرب الرتكيــز  اواســتيعا االتقاطهــ جــواد علــي بصــورة عامــة ميكــن أيضــاً قــّدمها  الــيت الصــورة فهــذه

علـی العبــارات والروايــات الـيت جنــدها يف القــرن األول اهلجـري؛ فنشــري إلــی بعـض هــذه العبــارات 
ــق بيــان جــواد علــي، علــی  واجلمــل الــيت تبــّني كيفيــة توظيــف مصــطلح الســجية فيهــا، والــيت ُتطّب

 يواإلسـالم ليمـن شـعراء العصـر اجلـاهيعـّد  يالـذ ٣أرض الواقع. فحّسـان بـن ثابـت األنصـاری
  قصيدة نسبت إليه:  يقول يف

  قـــــوم إذا حــــــاربوا ضــــــّروا عــــــدّوهم«
  

  أو حاولوا النفـع يف أشـياعهم نفعـوا  
  ســـــجية تلــــــك مـــــنهم غــــــري حمَدثَــــــةٍ   

  
ــــدَعُ  إنّ      »اخلالئــــق فــــاعلم شــــرها الِب

   ).152ق: 1414(األنصاري،   
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  الذي من الشعراء البدوية يف العصر األول اإلسالمي يقول:  ٤وجبيهاء األشجعي

(اخلطيـــب البغـــدادي،  »أخـــاه بيـــرتب ٥مواعيـــد عرقـــوب  وعدت وكان اخللف منك سجية «
  ).1٥2ق: 1٤21

َســـجيّته مـــن َســـجّييت، «: (ع) ه قـــال بشـــأن علـــي بـــن أيب طالـــبأنّـــ (ص)ونقـــل عـــن النـــيب 
؛ القمـــــي، 2٤٥/٤ق: 1٤08(املرعشـــــي التســـــرتي،  »وحلمـــــه مـــــن حلمـــــي، ودمـــــه مـــــن دمـــــي

فهذه التوظيفات يف هذه السـياقات  ).1٤0- 139ق: 1٤21؛ ابن طاووس، 56ق: 1٤23
عبـارات تشـري  وقعـة صـفنييشري إلی السجية كصفة ذاتّية طبيعّية وراثّية. ونقل املنقري يف كتابه 

إلــی توظيــف هــذا املصــطلح يف هــذا الســياق القــدمي العــريب؛ قــال أحــد أصــحاب علــي يف رّد مــا 
 قاله شاعر معاوية: 

  غـدرمت وکـان الغـدر مـنکم سـجية«
  

  »فمـــا ضـــرنا غـــدُر اللئـــيِم وصـــاحِبهِ   
  مث قال عمرو بن عاص أشياء، فرّد ابن عباس يف جوابه هكذا:   

  غــــــدرمت وکــــــان الغــــــدر مــــــنکم ســــــجية«
  

  »ملْ يكــْن نســًال  کــأن مل يکــن حرثًــاَ أَنْ   
   ).550- 549ق: 1404(املنقري،   

: (ع) ومعاويـــة، إنـــه قيـــل للحســـن (ع) ونقـــل أيضـــا مـــن املنـــاظرات بـــني احلســـن بـــن علـــي
؛ اجلــــــاحظ، 7٦/1ق: 1380(البيهقــــــي،  »كم أهــــــل بيــــــت ســــــجيتكم احللــــــم والعفــــــوفــــــإنّ «

   ٦.)13٦ق: 1٤23
  الشام:  ما جری بينه وبني أهل بيت احلسني (ع) يف ونقل أيضا قول يزيد بن معاوية يف

  نفلـــــــق هامـــــــا مـــــــن رجـــــــال أعـــــــزة«
  

ــــــا وهــــــم كــــــانوا أعــــــق وأظلمــــــا     علين
  الصـــــرب منـــــا ســـــجية صـــــربنا وكـــــان  

  
  »ومعصـــــما هامـــــاً  بأســـــيافنا يفـــــرين  

  ٧.)158/3ق: 1409(ابن حيون املغريب،   

عن هذه التعابري اليت يوجد عـدد أكثـر منهـا يف املصـادر املتقدمـة، لعـّل أهـّم القـرائن  وفضالً 
مـا نقلنـاه يف بـدء املقـال بشـأن النــيب (ص) مـن أنّـه كـان خلقـه ســجية، علـی مـا نقـل ابـن األثــري 

تكلّـف. واحلـديث  خلقـه كـان طبيعـة مـن غـري هـذا مبعنـی أنّ  بصورة جمملة، فقـال ابـن األثـري إنّ 
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(ابــن األثــري،  »تـََلْهُوًقــا  ســجية، ومل يكــن(ص) كــان خلــق النــيب «الدقيقــة جــاء هكــذا: بألفاظــه 
، أي: يبـــدي مـــن  وهـــو يـََتَلْهـــَوقُ   َهلـْــَوق  رجـــل«ووفقـــا ملـــا ذكـــره املصـــادر:  ).3٤٥/2ق: 1399

. والتلهوق: أن يتزين مبا ليس فيـه مـن خلـق ومـروءة.  سخائه، ويفتخر على غري ما عليه سجيته
التصــنع يف الكــالم واحلــديث. يقــال هلــوق الرجــل بلســانه إذا أظهــر مــن القــول مــا ال  والتلهــوق:

األزهــــري  ؛335/3: م1971؛ الزخمشــــري، 368/3 :ق1409، يالفراهيــــد( »يضــــمره بقلبــــه
؛ 282/4ق: 1399، ؛ ابـــــن األثـــــري113: ق1422؛ الثعـــــالىب، 261/5: م2001اهلـــــروي، 

  ).716/1: ق1402اخلطايب البسيت، 
مـن الكتّـاب ليخوضـوا فـی حتقيـق معنـاه مبـن فـيهم عـدد مـن  قد أثار اهتمام عددٍ هذا النقل 

فــی » الســجية«راه أيضــا أفضــل املــواّد فيمــا يتعلــق بدراســة نــاللغــويني وكّتــاب غرائــب احلــديث. و 
» السـجية« فيـه تصـريح وتبيـني بـأنّ  (ص). فهـذا النقـل حيـال خلـق النـيب ةاملتون القدمية واحلديث

يف هـذه الروايـة داللـة أدق  مكتبسـة. وأيضـاً  ا غـريلكل ما طبع عليه الرجـل وأّـ كان مصطلحاً 
النظريـة األخالقيـة وفلسـفتها يف تلـك  وأكثر فضال عن تركيزه علی الطبيعة وهي اإلشارة إلی أنّ 

اآلونــة القدميــة كانــت غــري مــا نتصــّوره اآلن بشــكل معمــول. فإنــا يف كثــري مــن األحيــان نالحــظ 
ه علينــا أن نتخلّــق ونكتســب فضــائل قيــة يف ســياق االختيــار واالكتســاب، وإنّــالشــؤون األخال

وذاتّيـــا، هـــذا النقـــل يشـــري  اً يـــطبيع عـــن مالحظـــة الســـجية أمـــراً  وصـــفات حممـــودة. ولكـــن فضـــالً 
ه يف الثقافة العربية القدمية احملاولة لرتسـيخ الفضـائل احملمـودة الـيت مل تكـن نابعـة بشكل واضح أنّ 

حممـودين يف هـذه الثقافـة.  إمنا كانت هـي نـوع مـن التصـنع والتكلـف غـريعن طبيعة الشخص، 
السعي لرتسيخ الفضائل األخالقيـة حتـی تكـون ملكـة هـي مـن  لرؤيتنا العصرية علی أنّ  فِخالفاً 

أفضل ااهدات والقربات، ففي العصر اجلاهلي هذه املسـاعي تعـّد نـوع مـن التصـنع والتكلـف 
  8إمنا هي السجايا اليت تنبع عن ذات الشخص. مدحهاكن املذمومني. والفضائل اليت مي

قليلــــة » امللكــــة«و» الســــجية«بعــــض املصــــطلحات كـــــ نــــا نــــری أنّ هــــذا الســــّر مــــن أنّ  ولعــــلّ 
ا مــن نِتــاج علمــاء األخــالق يف القــرون يف الروايــات اإلســالمية واألخالقيــة وإّــ التوظيــف جــداً 

مل يف الســــياق الــــذي ذكرنــــاه حيــــال ه قــــد اســــتعالســــجية مــــع أنّــــ الوســــطی واألخــــرية. فمــــثالً 
ولكن يف الروايات املنقولة عن النيب حول الصفات والفضائل احملمودة نراهـا بشـكل (ص)   النيب
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الســـجايا ليســـت  قليلـــة. برأينـــا هـــذا نـــاتج عـــن تلـــك الرؤيـــة يف العصـــر األول اإلســـالمي مـــن أنّ 
ــــار اإلنســــان مدخليــــة فيهــــا، فــــإذن ال ميكــــن حلِاظهــــا يف الروايــــا ت األخالقيــــة والتوصــــية الختي

ـــبكســـبها. وامللكـــة أيضـــا الـــيت قيـــل إّـــ ا هـــي مـــن ا ترســـيخ الصـــفات الفاضـــلة يف اإلنســـان، إّمن
مصـــطنعات اخلطـــاب األخالقـــي يف القـــرون الوســـطی اإلســـالمية واليوجـــد أثـــر للتوصـــية ـــا يف 

  ٩الروايات والبيانات املتقّدمة اإلسالمية.
  

  القرن الثاني فصاعداً . بوادر قراءة جديدة من السجية من ٥
ولكــن هــذه النظريــة األخالقيــة القدميــة الــيت هلــا صــالت قويــة بطبيعــة اإلنســان وصــفاته املوهوبــة 

 ه مــن القـرن الثــاين فصــاعداً ا مل تعــد تسـمّر ملــّدة طويلـة. فهنــاك بــوادر بأنّـاجلربيـة اإلهليــة يبـدو أّــ
 ملعتزاليــــة والعقالنيــــة يف العــــاه مــــع ــــوض النزعــــة االظهــــر اجتــــاه جديــــد يف هــــذه النظريــــة. فإنّــــ

هنــــاك توجهــــات جديــــدة يف تفســــري ودراســــة الروايــــات  اإلســــالمي مــــن القــــرن الثــــاين، نــــری أنّ 
يف بـدو األمـر ولكــن مـع مضـّي القـرون املتقّدمــة  األخالقيـة القدميـة. هـذا االجتـاه وإن كــان حنيفـاً 

وأكثــر  نظريــة أكثــر قــوةً  واملــرور بــالقرون الوســطی، نالحــظ هــذه االجتــاه قــد طفــق يتكــّون بصــورة
ه كيــف ظهــر هــذا املنعطــف يف تــاريخ الفكــرة علــی أنّــ األضــواء. ففيمــا يلــي ســلُنقي بعــض نظامـاً 

  والثقافة يف العامل اإلسالمي.
حـديث قـد  )Discourse( هنـاك خطـاب بزوغ هذا املنعطف الفكري يكون عندما نـری أنّ 

 ،والـذي مل يكـن لـه مثيـل مـن ذي قبـلظهر يف القرن الثاين حيـال األخـالق والعمـل األخالقـي 
قــل عــن حممــد بــن ويف ضــمنه تتنــاول مســألة الطبــع والنيــة واالختيــار يف العمــل األخالقــي. قــد نُ 

] (ع) اهللا [جعفــر بــن حممــد الصــادق مسعــت أبــا عبــد«ســنان عــن إســحاق بــن عمــار، قــال: 
فقلـت: فأيهمـا يقول: اخللق منحة مينحها اهللا مـن شـاء مـن خلقـه فمنـه سـجية ومنـه بنيـة، 

الـذي ال  األمـرصـاحب السـجية هـو ابـور علـى  نّ إصاحب النيـة أفضـل، فـ أفضل؟ قال:
 »يســـــتطيع غـــــريه وصـــــاحب النيـــــة هـــــو الـــــذي يتصـــــرب علـــــى الطاعـــــة فيصـــــرب فهـــــذا أفضـــــل

ونقلـــه حممـــد بـــن يعقـــوب الكليـــين الـــرازي مـــع اخـــتالف يســـري  ).70ق: 1٤13 (األهـــوازي،
اخللـق منيحـة  اق بـن عمـار، عـن أيب عبـد اهللا قـال: إنّ عن حممد بن سنان، عن إسـح«هكذا: 
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مينحهــا اهللا عــز وجــل خلقــه، فمنــه ســجية ومنــه نيــة، فقلــت: فأيتهمــا أفضــل؟ فقــال: صــاحب 
 »السجية، هو جمبول ال يستطيع غريه وصاحب النية يصـرب علـى الطاعـة تصـربا، فهـو أفضـلهما

    ١٠ي.السجية فعل اختيار شروح احلديث يتأکد علی أّن  ).101/2ق: 1٤07(الکليين، 
هذه التساؤالت اليت قد تكونت يف إطار هذا اخلطاب احلديث ومل تكـن هلـا  فكما نری أنّ 

مثيالت يف القرن السابق هلا صـلة واضـحة بالتيـارات واالجتاهـات العقالنيـة يف العـامل اإلسـالمي 
االجتاهــات ومــن . فكــان االعتــزال يتصــّدر هــذه بــدأت تتكــون مــن القــرن الثــاين فصــاعداً  والــيت

باالعتزال. فبهذا ميكـن أن نقـول ملـاذا هـذا  اً وثيق اً له ارتباط ضمنها التّيار الشيعي الذي نعلم أنّ 
وأصــــحابه يف (ع) اخلطـــاب لــــه صـــلة واضــــحة بــــاألجواء الشـــيعية وجعفــــر بــــن حممـــد الصــــادق 

کـان مـن  يالـذ حتف العقولابن شعبة احلرّاين صاحب كتاب  ومن اجلدير للذكر أنّ  ١١املدينة.
اخللــق خلقــان «القــرن الرابــع اهلجــري قــد نقــل هــذا احلــديث مــع اخــتالف أكثــر هكــذا:  حمــدثي

فهذا التعبري أو التقسيم مـن بـدو  ).373ق: 1٤0٤(احلراين،  »أحدمها نية واآلخر سجية ...
احلـــديث والـــذي ال يـــری فيمـــا نقـــل يف القـــرون الســـابقة، فيـــه تأكيـــد أكثـــر ملـــا ذكرتـــه. فتشـــديد 

عــين القــرن الرابــع ننســان يف هــذه اآلونــة، عــرب هــذا التقســيم الثنــائي البــّني لتصــرفات اإلالتأكيــد 
  ١٢كان تتكّون بشأن تغيري النظرية األخالقية.  اهلجری، يتالئم مع األجواء اليت

آخر مـن الروايـات نقـل عنـه يف هـذا اإلطـار، والـيت حتـاول  هناك عدداً  وما يلفت االنتباه أنّ 
عــن معنــاه األصــلي واللغــوي. » الســجية«لعقلنـة نظــام األفعــال خاصــة للمــؤمنني وحتــی بـإخراج 

 عــن ابــن حمبــوب، عــن ابــن رئــاب قــال: مسعــت أبــا عبــد اهللا (ع) يقــول: إنّ «فنقــل عنــه أيضــا: 
ا أمل مـن ذلـك شـيئا ال يـدوم عليـه، قيـل: والبخل والفجـور ورمبـ  الكذب  املؤمن ال يكون سجيته

؛ ابـــن 442/2ق: 1407(الکليـــين،  »فيـــزين؟ قـــال: نعـــم ولكـــن ال يولـــد لـــه مـــن تلـــك النطفـــة
كّلمـــا أو علـــی األقـــّل   ففـــي هـــذه الروايـــة نـــری أنّ  ).130/1- 129ش: 1362بابويـــه القمـــي، 
وذاـم مثـل لی السجية ليست من األوصاف اليت تعـرف صـلتها بطبـاع النـاس إبعضما أضيف 

الــذي يوظــف الســجية يف هــذا  الكــذب. فربأينــا إذا رأينــا بعــني عــامل مــن علمــاء اللســانيات فــإنّ 
السياق، حياول بنوع ما إلخراج اللفـظ عـن معنـاه الـرائج احملفـوف بـاجلرب والقـدر وإعطائـه معنـی 

شـابه . وما ي(ع) بات يتكّون يف زمن الصادق يحبيث يتوافق مع خطاب االختيار الذ جديداً 
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علــيكم بالتقيـة، فإنــه لــيس «] قـال: (ع) ه [جعفـر بــن حممـد الصــادقهـذا اخلــرب مـا نقــل عنـه أنّــ
ـــــــ  »ا مـــــــن مل جيعلهـــــــا شـــــــعاره ودثـــــــاره مـــــــع مـــــــن يأمنـــــــه لتكـــــــون ســـــــجيته مـــــــع مـــــــن حيـــــــذرهمّن

ا ذايت الشــــخص أو نابعــــة مــــن فالتقيــــة ال تالحــــظ إليهــــا كأّــــ ).293ق: 1٤1٤  (الطوســــي،
ه أمـر اكتسـايب وبإمكـان ه استخدم السـجية يف سـياق كأنّـواضح أنّ طبيعة الشخص. فهنا أيضا 

مثــل هـــذه التوظيــف إمنـــا ليؤكــد علـــی ضــرورة شـــدة  املــرء كســـب الســجيات. ولـــو قــال قائـــل أنّ 
ه ترسيخ صفة السجية، حنن نقول وإن سـّلمنا فلِـم ال جنـد مثـل هـذه التوظيفـات قبلـه؟ فربأينـا إنّـ

مــن األمــر اجلــربي الطبيعــي إلــی » الســجية«غيــري معنــی بتوظيــف هــذا الســياق يتابعــه مهّمتــه لت
  . تسبكاملاألمر االختياري 

(ع) يف عصــر جعفــر بــن حممــد الصــادق  ١٣وهــذا أيضــا الســيد الســماعيل احلمــريي الشــاعر
  يقول يف شأنه: 
  مـــــــــــــام الـــــــــــــذي إليـــــــــــــههـــــــــــــذا اإل«

  
  أســـــــــــند خـــــــــــري الـــــــــــورى الوصـــــــــــية  

  حكمــــــــت حكـــــــــم النـــــــــيب عـــــــــدالً   
  

  ومل جتــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــط يف قضــــــــــــــــــــية  
ـــــــــــــــت      شـــــــــــــــبيه النـــــــــــــــيب حقـــــــــــــــاً أن

  
  »يف احلكـــــــــم واخللـــــــــق والســــــــــجية  

  ).50/3ق: 1379(ابن شهرآشوب،   

املشــاة تكــون يف ثالثــة  ه بتفريقــه بــني احلكــم واخللــق والســجية يريــد أن يؤكــد أنّ فيبــدو أنّــ
السـجية  نّ نّه فّرق بني اخللق والسجية وهذا ال يتقّوم إال أن يُعتـرب أأمتمايزة؛ فبهذا يتبني  شؤون
يف أواخــر القــرن الثــاين نقــل عــن علــي بــن موســی  خلقــي. وأيضــاً  طبيعــي وغــري شــأن غــريهــي 
 »حســـن اخللــق ســـجية ونيــة، وصـــاحب النيــة أفضـــل«ه قــال: ) أنّـــق203 املتــوفی((ع)  الرضــا

هــذه الروايــة وإن ال توجــد فيــه حماولــة  ).378ق: 1٤0٦، الفقــه املنســوب إلــی اإلمــام الرضــا(
لنقل معنی السجية ولكنها تؤكد علی قسـم مـن أعمـال اإلنسـان الـيت هلـا صـلة باالختيـار والنيـة 

طبع وجبلة، وتفّضـلها علـی السـجايا. فهـذا يقابـل مـا نقـل حـول أخـالق النـيب  وتصدر من غري
وضع التقييم اإلجيايب علی السجايا يف هذا النقل األخري  . فإنّ من أا كانت سجية وال تلهوقاً 

ه وضــع تقييمــه اإلجيــابی ، فإنّــ(ع) الطبيعيــة، خبــالف مــا ينقــل يف أواخــر القــرن الثــاين عــن الرضــا
  علی الطرف اآلخر.
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السـجية كانـت  عـين القـرن الثـاين، تـدّل أيضـا علـی أنّ نوهناك قرينة أخری مـن هـذا العصـر، 
مـــا يســـتعمل يف ســـياق الســـجايا  ســـجية كثــرياً نـــا نـــری الطبعـــي فهــي أنّ  تســتخدم يف ســـياق غـــري

الســلبية وغــري احملمــودة. فهــذا التوظيــف وإن مل يكــن لــه داللــة ذاتيــة علــی نقــل معنــی الســجية، 
ه يف العصــر القــدمي اإلســالمي يف القــرن األول كــان ولكــن لــه داللــة تبعّيــة علــی ذلــك. ذكرنــا أنّــ

ة يوجــد نــوع مــن ءه يف هــذه القــرافــی أنّــمعنــی الســجية حمفوفــة بــالطبع والســليقة والوراثــة وال خي
ـــ
ّ
كـــان توظيـــف الســـجية يف ســـياق الصـــفات   االقـــول بـــاجلرب والقـــدر يف فعـــل الســـجايا، ولكنـــه مل

ـــا تكـّون خطـاب اجلـرب 
ّ
احملمودة اإلجيابية مل حتس مشكلة اجلرب والقدر. ولكـن يف القـرن الثـاين مل

 يعارضـون اجلـرب، مـن الطبيعـي جـداً ، (ع) واالختيار وكان عدد كثري، مبن فـيهم جعفـر الصـادق
نـا نـری أن تكون هناك حساسية أكثر بشأن تفهم السجية كأمر جربي. ولكن مـن العجيـب أنّ 

ه اســتخدم يف ســياق الســجايا الســلبية أكثــر مــن ذي قبــل، األمــر الــذي يثــري تســاؤالت اجلــرب أنّــ
ة ليست هلا معنـی سـوی ذا استخدم يف سياق السجايا اإلجيابية. فهذه الظاهر إوالقدر أكثر مما 

  السجية يف هذا القرن كانت أبعد من ذي قبل عن معنی الطبيعة والسليقة. أنّ 
) قــد ذكــر يف يــونس بــن أيب إســحاق: ق198 املتــوفیفهــذا هــو حييــی بــن ســعيد القطــان (

وهـذا كثــري  ).244/9ق: 1371(ابــن أيب حـامت الــرازي،  »كانـت فيـه غفلــة وكـان منــه سـجية«
  بن عبد الرمحن اخلزاعي ميدح عمر بن عبدالعزيز يف أوائل القرن الثاين ويقول: 

د.ت: أبـــــــو الفـــــــداء، ( »ومل تتبـــــــع ســـــــجية جمـــــــرم بريـــــــاً   ومل ختف اً ليت فلم تشتم عليّ «
   ).223/3: ق1379ابن شهرآشوب، ؛ 96/50ق: 1415ابن عساکر، ؛ 201/1

احلســد مــاحق «يقــول:  (ع) حفيــد الرضــا )ق254 املتــوفی((ع) وعلــي بــن حممــد اهلــادي 
احلســنات، والزهــو جالــب املقــت، والعجــب صــارف عــن طلــب العلــم داع إىل الغمــط واجلهــل، 

احللـــوانی،  ؛182/2ق: 1٤17ابــن محـــدون، ( »والبخــل أذّم األخـــالق، والطمــع ســـجية ســـيئة
ـــــف  ).199/69: ق1٤03الســـــي، ؛ 730: ق1٤20الشـــــامي،  ؛1٤0: ق1٤08 فتوظي

الســجية يف هــذا الســياق الســليب مــع مــا يصــاحبها مــن ســائر الصــفات املمكنــة كســبها تؤيــد مــا 
الشـامي، ( »واألفعـال احلسـنة خيبتـه ...  مـن كـان الـورع سـجيّته«ذكرناه. ونقل أيضا عنه قال: 

 فمـــن البــــّني أنّ  ).31٤: ق1٤08؛ الـــديلمي، 1٤7: ق1٤08؛ احللـــواين، 7٤7: ق1٤20
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الورع من الصفات اليت ال يالحظ إليها يف إطـار الطبيعـة والسـليقة والوراثـة، فهـي مـن الصـفات 
 احملمودة االختيارية االكتسابية. 

 تسـبكمومن أهـّم القـرائن الـيت تشـري إلـی بعـض املسـاعي لنقـل معنـی السـجية إلـی مفهـوم 
) ق20٦ املتـوفی( رب احملـبـن د و اختياري يف القرن الثـاين وأوائـل القـرن الثالـث هـو مـا نقـل عـن دا

: مــن  (ص)قــال رســول اهللا «ه نقــل عــن أنــس بــن مالــك، قــال: . فإنّــالعقــلـبــيف كتابــه املوســوم 
، قيــل: وكيــف ذاك يــا رســول يقــني مل يضــره ذنوبــه شــيئاً  ١٤كانــت لــه ســجية مــن عقــل وغريــزة

ل به اجلنـة ما أخطلم يلبث أن يتوب توبة ميحو ذنوبه ويبقى له فضل يدخاهللا؟ قال: ألنه كلّ 
ـــــى أهـــــل معصـــــية اهللا عـــــّز وجـــــلّ   »فالعقـــــل جنـــــاة للعامـــــل بطاعـــــة اهللا عـــــّز وجـــــّل وحجـــــة عل

نقلـه ابـن  يفهذا احلديث ال يكون له مثيل إال هـذا الـذ). 138/٦ق: 1390(العسقالين، 
العقيلــی، ( ّرب وكتابــه كثــري مــن الرجــاليني والعلمــاءاحملــّرب وقــد ضــّعف هــذا احلــديث، وابــن احملــ

 ؛231/4ق: 1382الــــذهيب، ؛ 118/1-117ق: 1417الســــيوطي، ؛ 35/2ق: 1404
ـــّد مـــن املوضـــوعات ومـــا نقلـــه إال ابـــن )176/1ق: 1399الكنـــاين،  . فهـــذا النقـــل الـــذي ُع

ّرب، حماولــة بّينــة لنقــل معنــی الســجية مــن الشــؤون الطبيعيــة الوراثيــة إلــی قــوة التعّقــل الــيت هلــا احملــ
ه كـان مـن أنصـار خطـاب العقالنيـة يف إبـان منه ألنّ  غريباً االختيار واالكتساب. وهذا اليعّد 

(بــاکتجي،  العقــلمــن خــالل كتابــه  (ص)هــذا القــرن وكــان حيــاول لتثبيتــه وانتســابه إلــی النــيب 
 ).1٥٦-1٥٤ش: 1382

تکــون مبعنـی الســجية؛  (ص) مـا يشــتمل ألفاظـاً  املنقـول عــن النـيب يالـرتاث الروائــ فيوجـد يف
معنـی هـذه األلفـاظ التنشـب مـن الطبـع هذا الرتاث مشريين إلـی أن ّ فهذا ما أشار إليه شارحو 

حتصــــــــيله، مثـــــــل مـــــــا رواه مالـــــــك بـــــــن أنــــــــس  لإلنســـــــان أن يســـــــعی يف يوالغريـــــــزة بـــــــل ينبغـــــــ
وحــدثين مالــك عــن ســلمة بــن صــفوان بــن ســلمة الزرقــي عــن زيــد «) بإســناده: ق179  (املتــوفی

لکــل ديــن ُخُلــق وخلــق اإلســالم  بــن طلحــة بــن رکانــة يرفعــه إلــی النــيب قــال: قــال رســول اهللا:
. وروی بألفاظ أخر عـن وکيـع عـن مالـك عـن سـلمة بـن صـفوان عـن يزيـد بـن طلحـة »احلياء

ـــة عـــن أبيـــه ـــاء وإنّ  لکـــل ديـــن خلقـــاً  إنّ «: عـــن النـــيب (ص) بـــن رکان ـــدين احلي  »خلـــق هـــذا ال
 فعنـد شـرح هـذه الفقـرات تقـول العلمـاء واحملـدثون أنّ  ).90٥/2ق: 1٤06أنـس،  بـن مالك(
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قــال «شــرحه:  يقــول يف يالــذ ق)1122املتــوفی  الســجية تکــون مرادفــاً للُخُلــق؛ مــنهم الزرقــاين
الـــدين عليهـــا  ك: ســـجية شـــرعت فيـــه وخـــّص أهـــل ذلـــ»لکـــل ديـــن خلـــق«رســـول اهللا (ص) 

ــا  ــا قوامــه ومــروءة اإلســالم الــيت أي طبــع هــذا الــدين وســجيته الــيت» وخلــق اإلســالم احليــاء«
 يالقلـب بـإذن اهللا ازداد منـه حيـاء أال تـری أن املسـتحي ياحلياة فإذا حيـ مجاله احلياء وأصله من

هاجـت مـن الـروح فمـن هيجانـه تفـور منـه الـروح  يعرق وقت احليـاء فعرقـه مـن حـرارة احليـاء الـيت
مـــن قـــوة  كذلـــو  ســـلطان احليـــاء فـــی الوجـــه والصـــدر فيعـــرق منـــه اجلســـد ويعـــرق منـــه أعـــاله ألنّ 

لإلسـالم  النفس والدين خضوعها وانقيادها فإذا صار احلياء خلقاً اإلسالم تسليم  اإلسالم ألنّ 
الغالــب علــی أهــل   . وقــال غــريه يعــينيالرتمــذ يذکــره احلکــيم حممــد بــن علــ يفيتواضــع ويســتحي

ه مــتمم ملکــارم األخــالق کــل ديــن ســجية ســوی احليــاء والغالــب علــی أهــل اإلســالم احليــاء ألنّــ
» اإلسالم أشرف األديان أعطاه اهللا أسنی األخالق وأشـرفهاإلمتامها وملا کان ) ص(بعث  اليت

(املتــوفی فــی  يفهــو ينقــل عــن احلکــيم الرتمــذ). 406/4- 405 ق:1424، ياملصــر  الزرقــاين(
    15.16ه يعتقد برتادف اخللق والسجيةأواخر القرن الثالث اهلجری) أنّ 

اخلطــاب الــذي قــد ظهــر مــن القــرن الثــاين لنقــل معنــی  تظهــر البيانــات والقــرائن التارخييــة أنّ 
عـين مـن القـرن اخلـامس اهلجـري نالسجية، قـد وصـل إلـی الـذروة يف القـرون الوسـطی اإلسـالمية 

القرائن السالفة إمنا كانت مساعي يف املستوی اللغـوي لنقـل وتغيـري معنـی السـجية  . إنّ فصاعداً 
ولكــن األمــر الــذي مل يكــن لــه مثيــل يف القــرون وإــا مل تكــن حماولــة لتكــوين نظريــة أخالقيــة. 

نـا نـری أن هنـاك حمـاوالت يف القـرون الوسـطی لتكـوين أنظمـة أخالقيـة بنـاء علـی املتقدمة هو أنّ 
  تغيري معنی السجية. فهذه النظريات عدمية النظري يف القرون السابقة.

ة يف هـذا املضـمار. صفهاين يف القرن اخلامس اهلجري أجاد أبرز ما يشبه النظريفالراغب األ
والســجية: اســم ملــا يســجى عليــه اإلنســان ... وأكثــر مــا يســتعمل ذلــك كلــه « فقــال يف كتابــه:

فيمـــا ال ميكـــن تغيـــريه. وأمـــا اخللـــق يف األصـــل فهـــو كـــاخللق كقـــوهلم الشـــرب والشـــرب، والصـــرم 
لصــور والصــرم، لكــن اخللــق يقــال يف القــوى املدركــة بالبصــرية، واخللــق يف اهليئــات واألشــكال وا

للحالـة املكتسـبة الـيت يصـري  املدركة بالبصر، وجعل اخللق تارة للقوة الغريزية ... وتارة جيعل امساً 
ــا اإلنســان خليقــا أن يفعــل شــيئا دون شــيء، كمــن هــو خليــق بالغضــب حلــدة مزاجــه، وهلــذا 
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خــص كــل حيــوان خبلــق يف أصــل خلقتــه، كالشــجاعة لألســد، واجلــنب لألرنــب، واملكــر للثعلــب 
وأمــا العــادة: فاســم لتكريــر الفعــل أو االنفعــال، مــن عــاد يعــود، وــا يكمــل اخللــق، ولــيس ... 

للعادة فعل إال تسهيل خروج ما هو بالقوة يف اإلنسان إىل الفعل. فأمـا أن جتـذب السـجية إىل 
خــالف مــا خلقــت لــه، فمحــال، فالســجية فعــل اخلــالق عــز وجــل والعــادة فعــل املخلــوق، وال 

فعــل اخلــالق، ولكــن رمبــا يقــوي العــادة قــوة حمكمــة حــىت تعــد ســجية، وــذا ييطــل فعــل املخلــوق 
  ).97- 96ق: 1٤28(الراغب األصفهاين،  »النظر قيل: العادة طبيعة ثانية

ه يف هذا البيان بشكل ظريف قد سعی لكي يعطي صـورة إجيابيـة عـن نظريّتـه األخالقيـة فإنّ 
مل يعـــد يصـــرّح بتغيـــري اللغــــوي  يف حـــني اكتســـابياً  حبيـــث ميّهـــد الطريـــق العتبـــار األخـــالق أمـــراً 

فيمــا يتعلــق  اختياريــاً  اكتســابياً  مــن ينظــر فيهــا يــری نظامــاً  للســجية ولكنــه بنــی نظريــة حبيــث أنّ 
ــــة يف هــــذا اــــال: يف الفــــرق بــــني الصــــرب والتصــــرب « بــــاألمر األخالقــــي. وقــــال ابــــن قــــّيم اجلوزي

 حبسب حال العبد يف نفسـه وحالـه مـع غـريه فـإنّ  واالصطبار واملصابرة: الفرق بني هذه األمساء
حـبس نفسـه ومنعهــا عـن وإن كـان بتكلــف ومتـرن وجتـرع ملرارتــه مسـي تصـرباً كمــا يـدل عليـه هــذا 

ه موضوع للتكلف كالتحلم والتشـجع والتكـرم والتحمـل وحنوهـا. وإذا تكلفـه العبـد البناء لغة فإنّ 
ومــن «ه قــال: لى اهللا عليــه وســلم أنّــواســتدعاه صــار ســجية لــه كمــا يف احلــديث عــن النــيب صــ

وكذلك العبد يتكلف التعفـف حـىت يصـري التعفـف لـه سـجية كـذلك سـائر ». يتصرب يصربه اهللا
األخــالق ... قـــالوا: وقـــد فـــرغ اهللا ســـبحانه مـــن اخللــق واخللـــق والـــرزق واألجـــل. وقالـــت طائفـــة 

ء والشـــجاعة أخـــرى: بـــل ميكـــن اكتســـاب اخللـــق كمـــا يكتســـب العقـــل واحللـــم واجلـــود والســـخا
مـن زاول شـيئاً واعتـاده  والوجود شاهد بذلك قـالوا: واملـزاوالت تعطـي امللكـات ومعـىن هـذا: أنّ 

ومترن عليـه صـار ملكـة لـه وسـجيًة وطبيعـًة قـالوا: والعوائـد تنقـل الطبـائع فـال يـزال العبـد يتكلـف 
كينة والثبــات ه ال يــزال يتكلــف احللــم والوقــار والســالتصــرب حــىت يصــري الصــرب لــه ســجية كمــا أنّــ

حىت تصري له أخالقاً مبنزلة الطبائع قالوا: وقد جعل اهللا سبحانه يف اإلنسان قوة القبول والـتعلم 
هـذا االنتقـال قـد يكـون ضـعيفاً فيعـود العبـد  فنقل الطبائع عن مقتضياا غري مسـتحيل غـري أنّ 

طبعـــه إذا قـــوي   ينقـــل الطبـــع فقـــد يعـــود إىلمل إىل طبعـــه بـــأدىن باعـــث وقـــد يكـــون قويـــاً ولكـــن
الباعث واشتد وقد يستحكم االنتقال حبيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانيـاً فهـذا ال يكـاد يعـود 

  ).21- 20ق: 1409ابن قيم اجلوزية، ( »إىل طبعه الذي انتقل عنها
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ولو بنقل أقوال اآلخرين حبيث ميكـن   أخالقياً  طرح نظاماً  ابن القّيم أيضاً  فكما نری هنا إنّ 
عـــن البيانـــات املنحصـــرة اللغويـــة يف القـــرون  كســـب الســـجايا فيـــه. ويف بيانـــه بُعـــد نظـــري فضـــالً 

  املتقدمة أو ما استنبطناه من كيفية نقل بعض األحاديث والروايات.
  

  النتائج .6
ا هــو إمنـّـ » خالقيــةالســجايا األ«مجيــع املعطيــات الــيت قــدمناها تبــّني أّن مــا نفهمــه اليــوم مــن 

درك ضئيل عن مفهـوم عريـق وقـدمي والـذي كـان أيضـا يتعـّرض للتغيـري والتطـّور. فعلـی هـذا 
مـن طبيعـة اإلنسـان  منحـدراً  هذا املصطلح يف ثقافة العرب القدميـة كـان شـيئاً  األساس، إنّ 

وسـليقته وغريزتــه فحســب، ومل تكــن الختيــار وانتخـاب اإلنســان مدخليــة فيــه. مــن جهتــه، 
الصــفات واخلصــال احملمــودة   ء علــی هــذه النظريــة األخالقيــة القدميــة وشــبه اجلاهليــة إنّ بنــا

ذا كانـت نابعـة عـن طبيعـة الشـخص وذاتـه، وكّلمـا إا كانت حممودة يف الواقع واحلقيقة، إمنّ 
مل يكن كذلك، كان يعترب فيه نوع من التصنع والتكلف والتلهوق. ولعّل هذا هو السّر يف 

اختيـار الشـخص  املصطلح يف الروايات الكثـرية األخالقيـة، لعـدم مدخليـةقّلة توظيف هذا 
  يف تكّون الصفات.

 ، نشــاهد أنّ ولكــن مــع بــزوغ التيــارات واخلطابــات العقالنيــة مــن القــرن الثــاين فصــاعداً 
مـــع مـــا يريـــده أنصـــار خطـــاب  ة الســـجية يف إطـــار أكثـــر تالئمـــاً ءهنـــاك اجتـــاه حـــديث لقـــرا

ديثــة، مبختلــف شخصــياا وفرقهــا، الــيت امتــّدت نشــاطها حتــی ة احلءالعقلنــة. فهــذه القــرا
 ة حديثة عن السجية. فأوالً ءالقرون الوسطی اإلسالمية، حاولت يف ثالثة حماور لتقدمي قرا

ه ليس مجيع السلوكات والتصرفات األخالقية نابعة عّما طُبع عليه أنّ  سعی أن يطرح دائماً 
تنبع عن النية وإرادة الشخص. الثاين حاول أن  اإلنسان، وهناك قسم من السلوكات واليت

يرّوج الرؤيـة الـيت تكـون األخـالق االكتسـابية واملبنيـة علـی النيـة أفضـل فيهـا مـن التصـرفات 
احملمــودة الــيت يفعلهــا الشــخص بطبيعتــه. والثالــث ســعی أن ينقــل ويغــّري معنــی الســجية مــن 

لـــذي إلرادة اإلنســـان ومســـاعيه ، اتســـبكاملاألمـــر الطبيعـــي الـــذايت إلـــی األمـــر االختيـــاري 
  .فيه هامّ االختيارية مدخلية 
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  الهوامش
 

» ش«مــا يقــع تبــديل  هنــاك كثــرياً  فعلــی ســبيل املثــال بإمكاننــا أن نتــابع جــذوره علــی العلــم بــأنّ . ١
 »شــــــــجی«مــــــــن العربيــــــــة إلــــــــی العربيــــــــة. فعلــــــــی هــــــــذا ميكــــــــن متابعــــــــة معــــــــاين مــــــــاّدة » س«بـــــــــ
  ).٤31/2: 13٥7 ،مشكور(

 توجــــــد حمــــــاوالت إلجيــــــاد الصــــــلة بــــــني مفهــــــومی الشــــــاکلة والســــــجية، فهــــــذا هــــــو ابــــــن عــــــريب. ٢
﴾  شــاِكَلِتهِ   قُــْل ُكــل يـَْعَمــُل َعلــى﴿«مــن عرفــاء القــرن الســابع اهلجــری يقــول:  ق)٦38 (املتــوفی

مقتضـى طباعهـا أي: خليقته وملكته الغالبة عليه من مقامه فمـن كـان مقامـه الـنفس وشـاكلته 
عمل مـا ذكرنـا مـن اإلعـراض واليـأس ومـن كـان مقامـه القلـب وشـاكلته السـجّية الفاضـلة عمـل 

ـــَربُكْم أَْعَلـــُم ِمبـَــْن ُهـــَو أَْهـــدى﴿مبقتضـــاها الشـــكر والصـــرب  َســـِبيًال﴾ مـــن العـــاملني عامـــل اخلـــري   فـَ
 »ماهلمـــامبقتضـــى ســـجّية القلـــب وعامـــل الشـــّر مبقتضـــى طبيعـــة الـــنفس فيجازيهمـــا حبســـب أع

) فيهـــــــــا: ق7٤1ومنهـــــــــا قـــــــــول ابـــــــــن جـــــــــزی (املتـــــــــوفی ). 387/1ق: 1٤22 ،عـــــــــريب ابـــــــــن(
ْنســــاِن﴾ اآليــــة: املــــراد باإلنســــان هنــــا اجلــــنس، ألنّ  ﴿َوِإذا« ذلــــك مــــن ســــجية  أَنـَْعْمنــــا َعَلــــى اْإلِ

ــه ﴿َونَــأىاإلنســان، وقيــل: إمنــا يــراد الكــافر ألنّــ ــِه﴾ أي بعــد،   ه هــو الــذي يعــرض عــن الّل ِجبانِِب
شاِكَلِتِه﴾   تأكيد وبيان لإلعراض، وقرأ ابن عامر ناء وهو مبعىن واحد ﴿ُكل يـَْعَمُل َعلى وذلك

  ).٤٥3/1ق: 1٤1٦ابن جزی، ( »أي مذهبه وطريقته اليت تشاكله
وأحد  (ص)أبو الوليد، الصحايب، شاعر النيب  حسان بن ثابت بن املنذر اخلزرجي األنصاري،. ٣

هلية واإلسالم. عاش ستني سنة يف اجلاهليـة، ومثلهـا يف اإلسـالم. املخضرمني الذين أدركوا اجلا
وكان من سكان املدينة. واشتهرت مدائحه يف الغسانيني، وملوك احلرية، قبل اإلسـالم، وعمـي 

  ).176/2-175، م2002الزركلي، ( قبيل وفاته
بــدوي  جبيهــاء (أو جبهــاء) وهــو لقــب لــه وامســه يزيــد بــن خثيمــة بــن عبيــد األشــجعي: شــاعر. ٤

إسالمي. من شعراء املفضليات. له فيها قصـيدة يف (عنـز) كـان منحهـا رجـال مـن بـين تـيم مـن 
 ّ112/2: م 2002الزركلي، ( ا على سبيل اإلعارة ومل يردهاأشجع يظهر أ.( 

وعراقيــب األمــور وعراقيلهــا: عظامهــا وصــعاا. وعرقــوب: اســم رجــل مــن العمالقــة ضــربت بــه . ٥
  ).180/1ق: 1٤07اجلوهري، (» مواعيد عرقوب«فقالوا  العرب املثل يف اخللف

رواهــا الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر ابــن بابويــه  زيــارة جامعــة جلميــع األئمــة الــيتفــی  جــاءنظريهــا . ٦
عـن حممـد بـن إمساعيـل  ابإسـنادمهق) ٤٦0والشـيخ الطوسـي (املتـوفی ) ق381 املتوفی( يالقم
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قلـت لعلـي بـن حممـد بـن علـي بـن موسـى بـن «الربمكي عن موسـى بـن عبـد اهللا النخعـي قـال: 
 جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب (ع) علمين يا ابن رسـول اهللا قـوالً 

: ... كالمكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى  منكم فقال إذا زرت واحداً  كامالً   أقوله بليغاً 
حلــق والصــدق والرفــق وقــولكم وفعلكــم اخلــري وعــادتكم اإلحســان وســجيتكم الكــرم وشــأنكم ا

؛ ابــن بابويــه ٦1٦/2ق: 1٤13، يابــن بابويــه القمــ( » حكــم وحــتم ورأيكــم علــم وحلــم وحــزم
   ).100/٦ ،ق1٤07، يالطوس ؛277/2ق: 1378، يالقم

وهناك أشـعار أخـر تسـتعمل السـجية فيهـا مبعنـی الطبـع والغريـزة فـی القـرن األول اهلجـری، فقـد  .٧
  ما نصه:  ) شعراً ق٤3٦ املتوفینقل الشريف املرتضی (

  مــــــن خــــــري وشــــــر فإــــــا ومــــــا يف«
  

  يوفعـــــــل جـــــــدود يســـــــجية آبـــــــائ  
  مــــــنهم متفــــــرع يهــــــم القــــــوم فرعــــــ  

  
  » يوعـــودهم عنــــد احلــــوادث عــــود  

  :أنّه أنشد يمث ذکر عن البحرت   
  وإذا أبـــو الفضـــل اســـتعار ســـجية«

  
  »يعقـــــــوب يبللمكرمـــــــات فمـــــــن أ  

   ).569/1: �1998الشريف املرتضی، (  

  مث يذکر فی موضع آخر: 
  إذا كــان بــاب الــذل مــن جانــب الغــىن«

  
  مســــوت إىل العليــــاء مــــن جانــــب الفقــــر  

  ســـــــجية صـــــــربت وكـــــــان الصـــــــرب مـــــــين  
  

  »اهللا أثــــــىن علــــــى الصــــــرب وحســــــبك أنّ   
  . )186/2(نفس املصدر:   

رواه  ء نـــابع عـــن طبـــع اإلنســـان، مــــايالقـــرن األول کشـــ الســـجية کانـــت تالحـــظ يف ويؤيـــد أنّ . ٨
الصدوق بإسناده عن أبيه عن سعد بـن عبـد اهللا عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا الربقـي عـن احلسـن 

قـال أمـري «بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أيب عبد اهللا جعفر الصادق (ع) قال: 
املــؤمنني (ع) الرجــال ثالثــة عاقــل وأمحــق وفــاجر فالعاقــل الــدين شــريعته واحللــم طبيعتــه والــرأي 

ته إن سـئل أجـاب وإن تكلــم أصـاب وإن مسـع وعـى وإن حــدث صـدق وإن اطمـأن إليــه سـجي
 أحــد وىف واألمحــق إن اســتنبه جبميــل غفــل وإن اســتنزل عــن حســن نــزل وإن محــل علــى جهــلٍ 

وإن حــدث كــذب ال يفقــه وإن فقــه ال يتفقــه والفــاجر إن ائتمنتــه خانــك وإن صــاحبته  لَ ِهــجَ 
   ).11٦/1: ش13٦2، يبويه القمابن با( »شانك وإن وثقت به مل ينصحك
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بـن احلسـني  يقصـيدة الفـرزدق يف مـدح علـ يأيضا قد جاء مبعنی السجية، ففـ »الشيم« لفظو . ٩
[املنسـوب إلـی] ( »مشقة من رسول اهللا نبعتـه/ طابـت عناصـره واخلـيم والشـيم«السجاد (ع): 

  .)192: ق1٤13، يالبغداد يالعکرب 
 أن نالحــــــــــظ بعــــــــــض التعليقــــــــــات والشــــــــــروح علــــــــــی هــــــــــذا احلــــــــــديث؛ فاملازنــــــــــدراين يينبغــــــــــ. ١٠

اخللق منيحة مينحها اهللا عز وجل خلقه) املنيحة واملنحة  نّ إ(«) يقول: قوله: ق1081  (املتوفی
االعطــاء فمنــه ســجية ومنــه نيــة، الســجية اخللــق والطبيعــة والنيــة املكتســبة بقرينــة   العطيــة واملــنح

 أنّ  قصـدته، واالسـم النيـة مثقلـة و التخفيـف لغـة. وهـذا صـريح يف يأنويـه أاملقابلة يقال نويته 
خلقـه اهللا ىف بـدء الفطـرة ومنـه مكتسـب بـأن يتمـرن عليـه حـىت يصـري   يغريـز  ياخللق منـه طبيعـ

كــالغريزة فبطــل قــول مــن قــال أنــه غريــزه ال مــدخل لالكتســاب فيــه وصــاحب النيــة تصــرب علــى 
وعــّود نفســك الصــرب علــى «إليــه قــول أمــري املــؤمنني (ع) الطاعــة تصــرب أ فهــو أفضــلهما يشــري 

ىل الصـــرب املكتســـب والرتغيـــب فيـــه؛ واملـــراد بالتصـــرب إوفيـــه اشـــارة » املكـــروه فـــنعم اخللـــق التصـــرب
وهو حممـود عنـد اخلـالق ومشـكور لـدى اخلالئـق  يمشقته بتكلف حتمل الصرب لكونه غري خلق

، ق1382املازنـــدرانی، ( »ذ ال حمصـــل لـــهإ ظهـــار الصـــرب مـــع عـــدم اتصـــافه بـــهإولـــيس املـــراد بـــه 
اجلنـة  يقوله: (طوىب ملن طـاب خلقـه) أ«شرح خطبة النبی:  . أيضا يقول يف)290-291/8

خالق احلســــنة الــــدنيا واآلخــــرة ملــــن طــــاب وحســــن خلقــــه باتصــــافه بــــاأل أو طيــــب العــــيش يف
وأيضـــا ). 39٤/8(نفـــس املصـــدر:  »طبيعتـــه عـــن االخـــالق القبيحـــة ي(وطهـــرت ســـجيته) أ

واملنيحــة كســفينة واملنحــة «هکــذا:  هــذا احلــديث بلفــظ قريــب إلــی املازنــدراين ييشــرح الســ
أي حيصــل عــن » ومنــه نيــة«أي جبلــة وطبيعــة خلــق عليهــا » فمنــه ســجية«بالكســر العطيــة 

قصد واكتساب وتعمل، واحلاصل أنه يتمرن عليه حىت يصري كالغريزة، فبطل قـول مـن قـال: 
عــّود نفســك الصــرب علــى « (ع):لالكتســاب فيــه، وقــال أمــري املــؤمنني أنــه غريــزة ال مــدخل 

 »ي، واملراد بالتصرب حتمل الصرب بتكلف ومشقة لكونه غري خلق»املكروه فنعم اخللق التصرب
  .)171/8ق: 1٤0٤، يالس(
  لبحثنا املوّسع يف املصادر املتقدمة عرب خمتلف الربامج. هذا وفقٌ  إنّ . ١١
  لتالحظ.تابع املقالة . ١٢
): إمساعيـل بـن حممـد بـن يزيـد بـن ربيعـة ابـن مفـرغ احلمـريي، ق179 املتـوفیالسيد احلمريي (. ١٣

 أكثر الناس شعراً  : يقال إنّ األغاينأبو هاشم أو أبو عامر: شاعر إمامي متقدم. قال صاحب 
 



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    302
 

علـــى  أحـــدا قـــدر يف اجلاهليـــة واإلســـالم ثالثـــة: بشـــار وأبـــو العتاهيـــة والســـيد، فإنـــه ال يعلـــم أنّ 
 حتصـيل شــعر أحــد مــنهم أمجــع. وكــان أبــو عبيـدة يقــول: أشــعر احملــدثني الســيد احلمــريي وبشــار

  ).322/1، م2002الزركلي، (
املنـــــاوي القـــــاهري، ( ...» مـــــن كانـــــت لـــــه ســـــجية عقـــــل وغريـــــزة تفـــــنت«يف بعـــــض املصـــــادر: . ١٤

  ).525/1ق: 1408
  .غري ما روی عنه الزرقاين يمل نظفر علی نص عبارة الرتمذ. ١٥

) ق474(املتـوىف  يث؛ مـنهم البـاجغري واحٍد من کتب شرح احلـدي يوجد يف يما قاله الرتمذ. ١٦
: يالقــرن اخلــامس اهلجــری يقــول ومــن احملتمــل قويــاً أخــذه مــن نــص الرتمــذ مــن شــرّاح املوطــأ يف

 ...ك الـــدين ـــا ذلـــيريـــد ســـجيًة شـــرعت فيـــه وخـــص أهـــل » لکـــل ديـــن خلـــق« (ص)قولـــه «
لك الدين أو أکثرهم أو تشمل أهل الصالح منهم وتزيد ذوحيتمل أن يريد سجية تشمل أهل 

مــنهم القـــاري (املتـــوفی و . )213/7د.ت: ، ياألندلســـ يالبــاج( »بزيــادة الصـــالح وتقــل بقلتـــه
الغالـب علـی أهـل کـل ديـن  املعنـی أنّ  الظـاهر أنّ «) من علماء القـرن احلـادی عشـر: ق1014

 »ســـائر الســـجيات إنـــه خمتصــة بالغلبـــة لنـــا مـــع اشــرتاکنا جلميـــع امللـــل يفســجية ســـوی احليـــاء، ف
يقـول نقـًال عـن  يالـذ ق)1402 املتوفی( يومنهم الکاندهلو  .)284/9ق: 1422، يالقار (

(لکـل ديـن خلـق) بضـم اخلـاء أي سـجية هلـا «بعض مـا ذکـرت عبـارم مـن الشـروح مـا نصـه: 
(وخلــق اإلســالم احليــاء) قــال العزيــزي أي خصيصــة بــذلک الــدين، وخــّص أهلــه عليهــا خاصــة 

اإلســالم أشــرف األديــان، واحليــاء  طبــع هــذا الــدين وســجيته الــيت ــا قوامــه ونظامــه احليــاء؛ ألنّ 
أشــرف األخــالق، فــأعطی األشــرف األشــرف. ويف املرقــاة قــال الطيــيب: املعنــی أن غالــب علــی 

ه متمم مکارم األخالق، ء؛ ألنّ أهل کل دين سجية سوی احلياء، والغالب علی أهل ديننا احليا
القـــــــرن  ويف ).91/16-90 ق:1424، املــــــدين يالکانـــــــدهلو ( »إلمتامهــــــا )ص(وإمنــــــا بعـــــــث 

) يصـرّح بــأّن اخلُلُــق أمـر مکتســب علــی ق543(املتــوفی  ياملـالک السـادس فهــذا هـو ابــن العــريب
املکتسب وهو  ا صار من اإلميانقال علماؤنا إمنّ «ه رأی مجع کثري من العلماء، حيث يذکر: أنّ 

ق: 1٤13، ياملعــــــافر  ياملــــــالک ابــــــن العــــــريب( »جبلــــــة ملــــــا يفيــــــد مــــــن الکــــــف عمــــــا ال حيســــــن
قولـــه احليـــاء مـــن اإلميـــان يريـــد مثرتـــه، واإلميـــان کســـبی، «موضـــع آخـــر:  . ويصـــرّح يف)1097/3

مــن احليــاء يکــون العفــاف وتــرك  احليــاء مــن اإلميــان ألنّ  )ص(واحليــاء غريــزی، وإمنــا قــال النبــی 
   ).2٥٥/7(نفس املصدر:  »یاملعاص
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  المصادر والمراجع

  الکتب
  .القرآن الکرمي

  .مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مشهد: 1ط، ق)1٤0٦( الفقه املنسوب إلی اإلمام الرضا
دار إحيـاء ، بـريوت: 1طاجلـرح و التعـديل، ، ق)1371( حممـد أبو حممد عبد الرمحن بن، يابن أيب حامت الراز 
  .الرتاث العريب

ــ، ق)1399( ابــن األثــري، جمــد الــدين أبــو الســعادات املبــارک بــن حممــد ــة ف ، غريــب الحــديث واألثــر يالنهاي
  .املکتبة العلميةبريوت: 

ـــار الرضـــا، ق)1378ي (، حممـــد بـــن علـــيابـــن بابويـــه القمـــ ـــون أخب ـــران: مهـــدی الجـــوردی،  :، حتقيـــقعي
  .جهان نشر

مؤسســة النشــر قــم: ، يأکــرب الغفــار  يعلــ :، حتقيــقالخصــال، ش)13٦2ي (، حممــد بــن علــيابــن بابويــه القمــ
 .التابعة جلماعة املدرسني ياإلسالم

، يأکــرب الغفــار  يعلــ :، حتقيــقکتــاب مــن ال يحضــره الفقيــه، ق)1٤13ي (، حممــد بــن علــيابــن بابويــه القمــ
 .التابعة جلماعة املدرسني يالنشر اإلسالممؤسسة قم: 

شــرکة بــريوت: ، يعبــداهللا اخلالــد حتقيــق:، التســهيل لعلــوم التنزيــل، ق)1٤1٦( ، حممــد بــن أمحــدیابــن جــز 
  .األرقم دار

  .دار صادر، بريوت: 1ط التذکرة الحمدونية،، ق)1٤17( ابن محدون، حممد بن احلسن
 :حتقيـق، 1ط، فضـائل األئمـة األطهـار يشـرح األخبـار فـ ،ق)1409( ، نعمـان بـن حممـدابن حيون املغريب

  .التابعة جلماعة املدرسني ميمؤسسة النشر اإلسالقم: ، اجلاليل حممد حسني احلسيين
  .نشر عالمه، قم: 1ط، مناقب آل أبي طالب، ق)1379ي (ابن شهرآشوب، حممد بن عل

  .جممع الذخائر اإلسالميقم: ، غبن العترة يعين العبرة ف، ق)1٤21ي (ابن طاووس، أمحد بن عل
بــن  كلــاشــرح موطــأ م يالقــبس فــ، ق)1413( ، أبــو بکــر حممــد بــن عبــد اهللاياملعــافر  ياملــالک ابــن العــريب
   ي.دار الغرب اإلسالمتونس: حممد عبداهللا ولد کرمي، : ، حتقيقأنس

ــ، ق)1٤22ي (، حممــد بــن علــابــن عــريب ــأويالت عبــد الــرزاق يتفســير ابــن عرب مســري مصــطفی : ، حتقيــقوت
  .دار إحياء الرتاث العريببريوت: رباب، 

ـــة دمشـــق، ق)1٤1٥( بـــن احلســـن يابـــن عســـاکر، أبـــو القاســـم علـــ ـــاريخ مدين : عمـــرو بـــن غرامـــة حتقيـــق، ت
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبريوت: العمروي، 

 .االسالميعالم مكتب اإل، قم: 1ط، معجم مقاييس اللغة، ق)1٤0٤( ابن فارس، أمحد بن فارس
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دار ، دمشـــق: 2ط، عـــدة الصـــابرين وذخيـــرة الشـــاكرين، )ق1409( بکـــر ابـــن قـــيم اجلوزيـــة، حممـــد بـــن أيب
  .کثري ابن

املطبعـــة احلســـينية ، د.ب: 1ط، أخبـــار البشـــر يالمختصـــر فـــ عمـــاد الـــدين إمساعيـــل بـــن علـــي،أبـــو الفـــداء، 
  املصرية.

، طــــب کیمؤسســــه مطالعــــات تــــاريخ پزشــــــــران: ، كتــــاب المــــاء، ش)1387( األزدي، عبــــداهللا بــــن حممــــد
  .  ايران کیدانشگاه علوم پزش - و مكمل  یاسالم

 العريب.دار إحياء الرتاث ، بريوت: 1ط، تهذيب اللغة، م)2001( األزهري اهلروي، حممد بن أمحد

ــــت األنصــــاری، ق)1404( حســــان بــــن ثابــــت، ياألنصــــار  ــــن ثاب ــــوان حســــان ب  :تقــــدمي وشــــرح، 2ط، دي
  .دار الکتب العلميةبريوت: عبداألعلی مهنا، 

بـــريوت: جـــالل الـــدين علـــي الصـــغري،  ، تصـــحيح:1ط، الزهـــد، ق)1٤13( األهـــوازي، احلســـني بـــن ســـعيد
  .األعراف دار

، القــــاهرة: دار 2ط، المنتقــــى شــــرح الموطــــأ، (د.ت) ، أبــــو الوليــــد ســــليمان بــــن خلــــفياألندلســــ يالبــــاج
    الکتاب اإلسالمي.

  .انتشارات نبأ ، ران:1ط ،اخالق فطری، ش)1391( ، حممديأسکوي بياباين
القــاهرة: : حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، حتقيــق، المحاســن والمســاوئ، ق)1380( البيهقــي، إبــراهيم بــن حممــد

 .دار املعارف

حســن الســندويب،   ، حتقيــق:2ط، المقابســات، م)1992( علــي بــن حممــد بــن العبــاسأبــو حيــان التوحيــدی، 
  .دار سعاد الصباحکويت: 

  العريب. دار إحياء الرتاثبريوت: ، فقه اللغة وسّر العربية، ق)1٤22( الثعالىب، عبدامللك بن حممد
  .دار ومکتبة اهلاللبريوت: ، المحاسن واألضداد، ق)1٤23( اجلاحظ، عمرو بن حبر

دار العلـــم بـــريوت: أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار،  :، حتقيـــقالصـــحاح، ق)1٤07( اجلـــوهري، إمساعيـــل بـــن محـــاد
  .للماليني

مؤسســة النشــر ، قـم: 2ط، تحــف العقـول عــن آل الرســول، )ق1٤0٤( احلـرّاين، احلســن بـن علــی بـن شــعبة
  .التابعة جلامعة املدرسني ياإلسالم

  ي.مدرسة اإلمام املهد، قم: 1ط، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ق)1٤08( احللواين، احلسني بن حممد
  .دار الفکردمشق: ، غريب الحديث، ق)1٤02( اخلطايب البسيت، محد بن حممد

  للطباعة والنشر. دار ابن حزم، بريوت: 1ط، البخالء، ق)1٤21( اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء قـم: ، أعالم الدين في صـفات المـؤمنين، ق)1٤08( الديلمي، احلسن بن حممد

  .الرتاث
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، حتقيـــق: علـــي حممـــد البجـــاوي، 1ط، ميـــزان االعتـــدال، ق)1382( الـــذهيب، مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد
  .دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت:
 - دار القلــم بــريوت ودمشــق: ، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ق)1٤12( صــفهاين، احلســني بــن حممــدالراغــب األ

  .الدار الشامية
  .دار السالمالقاهرة: ، الذريعة إلی مكارم الشريعة، ق)1٤28( صفهاين، احلسني بن حممدالراغب األ

حتقيــق: طــه عبــد ، 1ط، علــی الموطــأ يشــرح الزرقــان، ق)1424ي (، حممــد بــن عبــد البــاقياملصــر  ينالزرقــا
  .مكتبة الثقافة الدينية: وف سعد، القاهرةؤ الر 

  .دار العلم للماليني، بريوت: 15ط، األعالم، م)2002( الزركلي، خري الدين بن حممود
 .دار املعرفة، لبنان: 2ط، الفائق في غريب الحديث، م)1971( الزخمشري، حممود بن عمر

  .دار الکتب العلمية، بريوت: 1ط، أساس البالغة، )ق1419( الزخمشري، حممود بن عمر
، 1ط ،الآللـــي المصـــنوعة فـــي األحاديـــث الموضـــوعة، ق)1417( بکـــر الســـيوطي، عبـــد الـــرمحن بـــن أيب

  .دار الكتب العلمية بريوت:أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة  حتقيق:
مؤسســـة النشـــر قـــم: ، الـــدر النظـــيم فـــي مناقـــب األئمـــة اللهـــاميم، ق)1420( الشـــامي، يوســـف بـــن حـــامت

 .التابعة جلماعة املدرسني ياإلسالم

حممــد أبوالفضـــل إبـــراهيم،  :حتقيـــق، 1ط، أمــالي المرتضـــى، م)1998( بـــن احلســـني يالشــريف املرتضـــی، علــ
  .دار الفکر العريبالقاهرة: 

ــران: حســن املوســوی اخلرســان، : حتقيــق، ٤ط، تهــذيب األحکــام، ق)1407( ، حممــد بــن احلســنيالطوســ
  .سالميةدار الکتب اإل

  .دار الثقافة، قم: 1ط، األمالي، )ق1414( الطوسي، حممد بن احلسن
، بــــريوت: مؤسســــة 2، طلســــان الميــــزانق)، 1390العســــقالين، أبــــو الفضــــل أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر (

  األعلمي للمطبوعات.
عبـد املعطـي أمـني قلعجـي،  ، حتقيـق:1ط، الضـعفاء الکبيـر، ق)1404( العقيلی، أبو جعفر حممد بـن عمـرو

  .دار املكتبة العلميةبريوت: 
وحممـود  يأکـرب الغفـار  ي، حتقيـق علـاالختصـاص، ق)1413( ، حممد بن حممـد بـن نعمـانيالبغداد يالعکرب 

  د.دار املفيد.ب: ، يزرند يحمرم
  .دار الساقي، بريوت: ٤ط، تاريخ العرب قبل اإلسالمي المفصل ف، ق)1422( علي، جواد

  .نشر اهلجرةقم:  ،2ط ،كتاب العين، ق)1409( الفراهيدي، خليل بن أمحد
مجــال  :، حتقيــقشــرح مشــکاة المصــابيح يمرقــاة المفــاتيح فــ، ق)1422( بــن ســلطان حممــد ي، علــيالقــار 

  .العلميةالکتب  ار، بريوت: دعيتاين
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  .دار احلديث للطباعة والنشرقم:  ،1ط ،العقد النضيد والدّر الفريد، ق)1423( القمي، حممد بن احلسن
، يالــدين النــدو ي ، تعليــق تقـكمالــأوجــز المســالک إلـی موطــأ ، ق)1424( ، حممـد زکيــااملــدين يالکانـدهلو 

 دار القلم.دمشق: 

دار الکتـــــب  ـــــران: علـــــي أکـــــرب الغفـــــاري، تصـــــحيح:، الكـــــافي، ق)1407( الكليـــــين، حممـــــد بـــــن يعقـــــوب
  .ةاإلسالمي

، 1ط، عـــن األخبـــار الشـــنيعة الموضـــوعة تنزيـــه الشـــريعة المرفوعـــة، ق)1399( الكنـــاين، علـــي بـــن حممـــد
  .دار الكتب العلميةبريوت: : عبد الوهاب حممد الصديق الغماري، حتقيق
 ،احلســن الشــعراين أبــو :حتقيــق، 1ط، شــرح أصــول الکــافی، ق)1382( ، حممــد صــاحل بــن أمحــداملازنــدراين

  .املکتبة اإلسالميةران: 
  .دار إحياء الرتاث العريببريوت: ، يحممد فؤاد عبد الباق: ، حتقيقالموطأ، )ق1٤0٦( بن أنس كمال

  .دار إحياء الرتاث العربی، بريوت: 2ط، بحار األنوار، ق)1٤03( السي، حممد باقر
هاشـم رســولی  :حتقيــق، 1ط، شـرح أخبــار آل الرسـول يالعقــول فــ مـرآة، ق)1٤04ر (، حممـد بــاقيالسـ

  .دار الکتب اإلسالميةران: حمالتی، 
  .مکتبة آية اهللا املرعشي، قم: 1ط، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ق)1٤08( املرعشي التسرتي، نور اهللا

المعجـم المقـارن هـای فارسـی و سـامی ( فرهنگ تطبيقی عربـی بـا زبان، ش)1357( مشکور، حممد جواد
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايرانران: ، )بين العربية والفارسية واللغات السامية

مؤسسـة الطباعـة والنشـر ، ـران: 1ط، كلمات القرآن الكريم  يالتحقيق ف، ش)13٦8( املصطفوي، حسن
  .لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

  .طالب بن أيب يمدرسة اإلمام عل، قم: 3ط، القرآني األخالق ف، ق)1٤28( ، ناصريمکارم الشرياز 
مكتبـــة ، الريـــاض: 3ط، التيســـير بشـــرح الجـــامع الصـــغير، ق)1408( املنـــاوي القـــاهري، زيـــن الـــدين حممـــد

  .اإلمام الشافعي
  .مکتبة آية اهللا املرعشي، قم: 2ط، وقعة صفين، ق)1404( املنقري، نصر بن مزاحم

  

  المقاالت
  .23٤- 201، صص، الد السابعیاسالم گدائرة المعارف بزر ، »اخالق«، ش)1377( ، أمحديباکتج
در جهـــت حتليـــل و بازســـازی يـــک  یکتـــاب العقـــل داوود بـــن حمـــّرب؛ کوششـــ«، ش)1382( ، أمحـــديبـــاكتج

  .171- 1٥3، صص1مشاره ، 1سال ، نامه حكمت، »نظريه
  .148- 133صص ،36، مشاره 10سال ، قبسات، »فطرت در احاديث« )،ش1384( برجنکار، رضا
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فصـــلنامه تخصصـــی ، »منـــد مفـــاهيم اخالقـــی در قـــرآن کـــرمي ســـاختار نظام«، ش)1392( بـــور، حممـــد  جـــاين
  .62- 29صص ،3، مشاره 1سال ، اخالق وحيانی

، 4ســال ، هــای اخالقــی پژوهش، »علــم اخــالق: تعريــف، موضــوع و هــدف« )،ش1394( ، حممــدهــداييت
  .142- 123، صص4مشاره 

تبيــني اخبــار «، )ش1398( جنــاد، حممــد  يکــاظم، غفــور  ، ســيد حممــديباطبــائ؛ طيزاده، حســني علــ  يوســف
  .174- 153، صص96، مشاره 24سال ، نقد و نظر، »طينت: توريه يا جربگرايی؟

  
Jeffery, Arthur (2007), The foreign vocabulary of the Qur'ān. Leiden: Brill. 

Zammit, Martin R. (2002), A comparative lexical study of Qurʼānic Arabic, 
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