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 پیشگفتار
 

الشِّيعَةِ عَلَى   مَنَازِلَ  يَا بُنَيَّ اعْرِفْ»  :قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
بِالدِّرَايَاتِ لِلرِّوَايَاتِ يَعْلُو  قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ، فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَايَةُ لِلرِّوَايَةِ وَ

الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ، إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ 
لنَّاسَ عَلَىى قَىدْرِ   أَنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحَاسِبُ ا

 2«مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي دَارِ الدُّنْيَا.
کوتناهی پنا از تنألیف کتناب      ی ویم که بنه فاصنله  نگ می دا را سپاسنخ

اصنول نقند سنند(، ایننک دفتنر د م از        نن   ی فهنم منتن  نانن نشناخت حدیث )مب
طبع   تقدیم به حضور عالقمندان حدیث  ی دیثی آمادهنالح وعه مقاالت فقهنمجم

هنای   سنال  ی مقاله اسنت کنه در فاصنله    26حاضر شامل  ی شده است. مجموعه
هنای علمنی    ها   یادنامه در مجالت معتبر علمی   بعضاً همایش 2333الی  2309

شده   اکنون پا از انجام اصنالحات کیفنی منورد نیناز   اعمنال       ارائه   منتشر
سنازی مطالنب از جهنت     جهنت یکسنان  صاً اقدامات الزم خصو ، یراستاری فنی

خنذدهی  احند  ... در اختینار عالقمنندان بنه      أنظنام م  ،ارتباط فصول با یکدیگر
مباحث علوم حدیث به  یژه اساتید   دانشجویان محترم علنوم قنرآن   حندیث    

 گیرد. می قرار

                                                      
 .2ابن بابویه، معانی األخبار،  -2
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آنها بنه قنرار    ی ی انتشار یا ارائه اما گزارش اجمالی مباحث کتاب   سابقه
 است: زیر

الحندیث اسنت کنه خنود از      ای در داننش فقنه   شنامل مبناحثی پاینه    اول: بخش
 یی به شرح زیر تشکیل شده است:ها بخش

نگارش یافته که حاصنل  « شناسی کالم نبوی درآمدی بر سبک» با عنوان :اوّل فصل
اینن   است.تألیف اینجانب   د ست دانشورم جناب آقای دکتر ابوالقاسم ا جاقلو 

تحقیقنات  » ی پژ هشی در مجله  ن  علمی ی بخش نخستین بار به عنوان یک مقاله
 رسید. به چاپ 22 ی به شماره( )سدانشگاه الزهراء« علوم قرآن   حدیث

کارکردهای نقد متنی احادیث ننزد محندثان   »ای با عنوان  در اصل مقاله :دوم فصل
دکتر حمید باقری تألیف شده   در بوده که با همکاری جناب آقای « متقدم امامی

الهینات     ی هنای قنرآن   حندیث دانشنکده     پژ هشی پژ هش  ن  علمی ی مجله
 چاپ رسید.به  2332 معارف اسالمی در سال

هنای بشنری در فهنم       حجیت   نقش دانش»که عنوان آن  فصلاین  :سوم فصل
بوده که با همکاری ای  اصل مقاله ، دراست «ینعالمه شعرانقد ر ایات از دیدگاه 

 ی در مجلنه  2307ه   در سنال  نافتن نی  ارشننگن  ینطبیبن  انرضنعلی رنتندکای نآق
 انتشار یافت. 10 ی مارهپژ هشی علوم حدیث به ش  ن  علمی

کنه بنه سنفارش    « الحدیثی فیض کاشنانی در النوافی   ی فقهها ر ش» :چهارم فصل
ی  در یادنامنه  2332 زارت فرهنگ   ارشاد اسنالمی تنألیف گردیند   در سنال     

 محمد بن مرتضی معر ف به فیض کاشانی به طبع رسید.

 در د  آن ی رابطنه  جنویی  پنی    مرتضی سید دیدگاه در نقل   عقل» فصل پنجم:
 17ی د ره هنای قنرآن   حندیث،    پژ هشنی پنژ هش   نی علمی   در مجله «ا  آثار

با مشارکت آقای حامد شنریعتی نیاسنر   آقنای محمدرضنا      2333بهار 2ی شماره
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 شاهر دی به طبع رسید.

ای از  الحندیث پناره   ی تطبیقنی در فقنه  هنای  این فصل شنامل بررسنی   دوم: بخش
 ر ایات به شرح زیر است:

برداشنت   صور مختلف  نقند  خدا ند به تجلّی بررسی حدیث»عنوان  با :اوّل فصل
نگنارش یافتنه کنه تنألیف مشنترک اینجاننب   آقنای مصنطفی          «آن عربی از ناب

پژ هشنی، پنژ هش دیننی بنه       نن   علمی ی بار در مجله نخستین بوده   یآذرخش
 منتشر گردید. 2303در سال  22ی  شماره

مینرا  مشنترک    بینت  اخبار مناقب اهنل »ای باعنوان  دراصل مقاله :دومفصل 
نسب تألیف شده   در سنال   حیدریرضا بوده که با همکاری آقای دکتر علی« امت

 به زیور طبع آراسته گردید. 00 ی ها به شماره مقاالت   بررسی ی در مجله 2307

تنألیف  « بررسی حدیثی در فضیلت ایرانینان  نقد  »با عنوان  فصلاین  :سوم فصل
 ی در مجلنه  2303مشترک اینجانب با آقای یحیی میرحسینی اسنت کنه در سنال    

زمان بنا  به چاپ رسید. هم 1ی  پژ هی کاشان به شماره ثپژ هشی حدی  ن  علمی
نینز   90 ی پژ هشی علوم حدیث با شماره  ن  علمی ی حاضر، مجله ی چاپ مقاله

 اقدام به انتشار آن نموده است.

حاصل « زیارت قبور در آیات   ر ایات ی جایگاه   فلسفه»با عنوان  :چهارم فصل
ای  در اصنل مقالنه   فصلوالیی است. این تألیف مشترک اینجانب   خانم طاهره م

برگنزار   کنه در دانشنگاه امنام صنادق    صحیفۀ رضنویه در   بوده که به همایش
بنه   2332گردید، ارائه شده   در مجموعه مقاالت همنین همنایش نینز در سنال     

 چاپ رسید.

فتنه   در  سنامان یا « معناشناسی تعمق در ر ایات»با عنوان  فصلاین  :فصل پنجم
بوده که با همکاری فاضل ارجمند آقای مصطفی آذرخشی  ای پژ هشی اصل مقاله
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 ی هنار در مجلن نات نخسنتین بن  نی تعمنق در ر این  ناسناشنند. معننردینألیف گنت
بنه   2300در سال  6 ی به شماره حدیث،   رآننق نامه ژ هشنپ پژ هشی  ن  علمی

 زیور طبع آراسته گردید.
 «ی تمتنع  بررسی تطبیقی ر اینات فنریقین درتشنریع عمنره    »با عنوان  :ششم فصل

 ی ای با همین عنوان بوده   نخستین بنار در مجلنه   نگارش یافته که در اصل مقاله
 منتشر گردید. 2300  در سال  2 ی پژ هی به شماره دیثحپژ هشی  ن علمی

فنریقین     جایگناه حندیث قنرب نوافنل در مننابع     »ای با عنوان  مقاله :هفتم فصل
بوده که توسنط اینجاننب     « محدثان نسبت به آن ی ر یکرد عرفا  بررسی تطبیق

 ی هندر مجلنن 2303ردید   در سننال نردازش گنننی آذرخشننی پنننای مصطفنننآقنن
 انتشار یافت. 7 ی ی قرآن   حدیث به شماره نامه پژ هشی پژ هش  ن علمی

الحندیث   ر فقنه حث گوناگون   متفرقی از منظن این فصل حا ی مبا سوم: بخش
 یی به شرح زیر است:ها ر ایات   شامل بخش

اسنت کنه بنا    « عوامل بصیرت از نگاه امام علی»ی  پژ هشی درباره :اوّل فصل
 ی همکاری یکی از د ستان فاضل به نام حسین سهرابی نگارش یافته   در مجلنه 

 به چاپ رسید. 2303در سال  27ی  پژ هش   اندیشه به شماره

 کید بنر عقنل مطبنوع     أبا ت ر یکرد تربیتی از منظر علی»با عنوان  :دوم فصل
عشوری، تألیف شده   نخسنتین   است که با همکاری سرکار خانم مریم« مسموع

در    21 ی پننژ هش در بصننیرت   تربیننت اسننالمی بننه شننماره ی بننار در مجلننه
 به زیور طبع آراسته گردید. 2331سال

« )س(زهنرا  ر اینات لنوح فاطمنۀ   »بنه کنکناش   بررسنی     فصلاین  :سوم فصل
این پژ هش  دهد. می های این ر ایات را مورد بررسی قرار پرداخته   اعتبار   پیام

تهیه  مهین خمارلوکه با همکاری سرکارخانم  عنوان است ای با همین در اصل مقاله



 10 \ پیشگفتار

 
 

منتشنر   2332درسنال   39 ی شنماره سنفینه  تر یجنی    نن   علمی ی شده   درمجله
 گردید.

حنل تعنارض   »فصنل سنوم پژ هشنی در خصنو       فصنل آخرین  :چهارم فصل
اسنت کنه بنا همکناری آقنای      « ر ایات ذبائح اهل کتاب در جوامع حدیثی شیعه

پژ هشننی   ننن  علمننی ی حمینند مدرسننی تننألیف شننده   نخسننتین بننار در مجلننه
 منتشر گردید. 2331در سال  3ی ی قرآن   حدیث به شماره نامه پژ هش

اری خنود را از  زداننم کنه بنار دیگنر سپاسنگ      منی  خود ی در خاتمه  ظیفه
بنه بنار تحقینق    مت  االی آنهنا  شگری که مطالب کتاب حاضر با ههد ستان پژ 

 ی یننه انتشناراتی نبنأ کنه زم     ن  فرهنگی ی سسهؤنشسته   نیز از مسئوالن محترم م
تشنکر کنرده   مزیند توفیقنات آننان را در انجنام        ،انتشار کتاب را فراهم ساخته

آن الزم  کننم، عنال ه بنر    منی  آرز  بیت شر معارف اهل  ن ی دیگرها پژ هش
در است از نور چشمم خانم فاطمنه معنارف کنه زحمنت حر ف یننی کتناب را       

د نعمتنی کنه در امنر    محمگرامی آقای  انبه عهده گرفته   نیز د ستمراحل ا لیه 
  نینز  سازی فصول کتاب صمیمانه به یاری اینجانب پرداخنت   تصحیح   یکسان

قندردانی    ها مساعدت کردند  سلیم گندمی که در کار استخراج نمایهحمید آقای 
 کنم.اری زسپاسگ

 وفیقالتَّ اهلِل َنمِ وَ اْلعاَلمنَي، َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد َأِن َدْعوانا آِخُر َو

 دااگشنه تهران
 مجید معارف

 3131زمستان





 11 \ها  نمایه

 بخش اول
 

 

 

 الحدیث ای رد دانش فقه مباحث پاهی





 15 \ها  نمایه

 فصل اول
 

 

 

 

 کالم نبوی شناسی سبکردآمدی رب 





 17 \ها  نمایه

 

 

 
 مقدمه -0-0-0

ی ر یکردهنا     شناسنی ننوین در صند سنال اخینر بنا ارائنه        دانش سنبک 
محافنل نقند   شناسنی در   الب چند مکتب سنبک نری   عملی در قننظای نه ر ش

اسی نشنن  منتن ای نهن  ر داننش نار دیگن نن دانش در کننافته است. اینی ر اج ینادب
آثنار  ، ل بنا آنهنا  نامن ن  در تع، الغینوم بن نی   علن ند ادبننق، شناسی اننانند زبنم
د. از سنوی  ندهن  منی  رارنشناختی قن  ی سبکنابنورد شناخت   ارزینزرگان را منب

 قرآن   متن احادینث  نصّهای  به بررسی دینی که بیشتر ر در مطالعات در نندیگ
 امنری بایسنته   شایسنته   ، آنهنا  ی شناسنانه  شنناخت   ارزینابی سنبک   ، پردازد می
در طنول   شیعه ی   ائمه نماید. البته کالم خدا ند   کالم پیامبر اکرم می

تاریخ نز ل   صد ر خود   پا از آن همواره از سوی علمای قرآن   حدیث در 
به طنور سننتی منورد مطالعنات      الحدیث فقهدرایه   ، بستر علومی هم ون تفسیر

شناسانه قرار گرفته   در نتیجه آثار بسیار گرانقدر   مفیدی پدید آمده است.  سبک
کنه در اینن آثنار    ، ت   لسان ائمنه لحن ر ایا، تأکید بر شناخت اسلوب قرآن

، کند. حال در طول اینن مسنیر   می خورد به همین مطلب داللت می مکرر به چشم
اینن نصنو   حینانی منورد     ، شناسنی ننوین   جا دارد با استفاده از دانش سنبک 

چرا که تحقیق از صنحت انتسناب ر اینات معصنومان بنر       ؛بازشناسی قرار گیرد
ت حنندیثی امننری ضننر ری اسننت. دانننش  اسنناس معیارهننای متنننی در مطالعننا

آیند. هنر    منی  ونه تحقیقات به کارنن گنوان یک ر ش در اینه عننب شناسی سبک
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ی  ینا مجموعنه  ، ی ر ایات یک معصوم نیز مجموعه، «متن» ی یک ر ایت به مثابه
 شناسنی  سنبک قابل بررسی   ارزیابی با راهکارهای مکاتب ، ر ایات یک موضوع

شناختی هنر چنند   ، ه است در پرتو این دانش نویناست. در این مبحث سعی شد
مختصر از سبک کالم عظیم نبوی   ارزینابی برخنی از ر اینات منسنوب بنه آن      

 حضرت به عمل آید.

 شناسی نش سبكاسبك و د -0-0-6

ینک نظنام ینا    ، شناسنی  منتن هنای   به عنوان یکنی از داننش   2شناسی سبک
ینک  ، سنبک در اصنطالح ادبینات    1کنند.  منی  بحث 3است که از سبک 2سیستمی

سبک  ،مشترک   مکرّر در آثار کسی است. به عبارت دیگرهای   یژگی یا  یژگی
خورد که منبعث از تکنرار عوامنل ینا     می  حدتی است که در آثار کسی به چشم

این مختصات گاه هر کدام به تنهایی یک  6است که در آن  جود دارد. 9مختصاتی
سبک یک اثنر ینا آثنار    ،   گاه مجموعاً به طور  احدشوند  می مؤلفه سبکی تلقی
« عمنومی  ی سنجیه » الشعراء بهار از این  حدت بنه  زنند. ملک می یک فرد را رقم

 ایز اثنر   تبینین آن  نا تحلیل بیان متمن نشناسی ب ن سبکنبنابرای 7تعبیر کرده است.
بخشنی را کنه بنر تمنام اثنر سنایه        ود مختصات آن یا اصل  حدتنتواند  ج می

 0مشخص کند.، افکنده
 است.  ی در کتابارسطو ، نخستین کسی که از سبک سخن گفته احتماالً

بلکنه  ، که چنه بایند بگنوییم کنافی نیسنت      این: »گوید می )ریطوریقا(فن خطابه 
 3«دانستن آن طور که باید بگوییم نیز الزم است.

الغت بنود    نان دانش بنن بینات فنوضوعنی از منیک ،شناسی سنتی سبک

                                                      
1. Stylistics 2. Discipline 
3. style 

 .29شمیسا، . 1
5. Features 

 .2/27بهار، . 7 .26همان، . 6
 .239همان، . 3 .213؛  لک، 20 ردانک، . 0
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داننش بالغنت را   ، ننوین نشناسنی ن  ا سنبک نی. امن ننقند ادبن  ای نه ی از شیوهنیک
وان یک ابزار شناخت در خود جای داده   از نقد ادبی نیز مجنزا   مسنتقل   نعن به

 2شده است.
است. کنه در   2«بسامد» مالک، شناسی نوین با علوم بالغی  جه تمایز سبک

 3تنرین معیارهاسنت.   از مهنم شناسنی   اما در سنبک ، علوم بالغی مطمع نظر نیست
اینن   بنر  1فکری یا ادبنی در منتن.  ، بسامد یعنی تعداد استفاده از یک  احد زبانی

شناسی با نقد ادبی  تفا ت عمده سبک 9شناس باید آمارگیر هم باشد. سبک، اساس
 آنهنای   در این است که نقد ادبی به ارزش دا ری متون مورد بررسنی    یژگنی  

ها   مختصات متون پرداختنه   شناسی صرفاً به توصیف  یژگی اما سبک ،پردازد می
 6کا د. می تر آفریده شده را  ا   سبک از پیش

شنود در پرتنو رشند     منی  وطنر مربنه به صد سال اخینن کنشناسی نوی سبک
یعننی   ،شنناس مشنهور   ار د  سنبک نشناسی   پا از انتشار آراء   آث انندانش زب

در ، م2310م   2320هنای   در سنال  0لئنو اسنپیتزر  م   2313در سال  7شارل بالی
شناسی نوین(  )پدر زبان 21فردینان د سوسورشاگرد ، شارل بالی 3ار پا مطرح شد.

،   تمایز میان آن د  22«کالم یا گفتار»   22«زبان» است. سوسور با طرح د  مفهوم
نظنامی اسنت از   ، زبنان ، از نظنر  ی  23جدیدی کرد. ی شناسی را  ارد عرصه زبان

فهمنند.   منی  گویند   سنخن یکندیگر را   می آنها سخنی  به  سیله رمزها که مردم
 صورت  اقعی   بالفعل زبان است که فرد در حالتی خنا  آن را بنه کنار   ، کالم

                                                      
 .723؛ زرین کوب، 202گرین،  .2

2. Frequency 
 .360همان، . 1 .33شمیسا،  .3
 .231 ردانک، . 6 .39همان، . 9

7. Charle Bally 8. Leo Spitzer 
 .213؛ شمیسا، 00   07زرین کوب، . 3

10. Ferdinand de Saussure 11. Langne 
12. parole 

 .37   36فتوحی، . 23
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امنا در  ، بد ن تردید کالم   گفتار مطنابق زبنان اسنت    2شود. می گیرد   محقق می
 ی نقطنه  2تی به حالت دیگر متفا ت است.جزئیات از فردی به فرد دیگر   از حال

یعننی  ، شناسی در ارتباط بنا کنالم   ست. سبک   سبکا شناسی همینجا آغاز سبک
بنارزی کنه همنان عوامنل     هنای   با به کارگیری  یژگی، صورت بالفعل زبان است

اسنتاد خنود کنه بنه     رغم  ، علیشارل بالیاز این ر   3اند.«سبک»ی  تشکیل دهنده
شناس پرداخنت.   گفتار در مقام یک سبک ی به مطالعه، داد می بررسی زبان اهمیت

آمد   دارای مکاتب  شناسی به تدریج به صورت یک نظام مستقل در سپا سبک
مختلف شند کنه امنر زه حند داً بنه      های  ر یکردها   ر ش، ها متعددی با نظریه

، شناسی توصیفی )بینانی(  چهار مکتب سبک ،رسند. در این میان می د ازده مکتب
 1مهمترین مکاتبند.، گرا گرا   ساخت نقش، تکوینی

، طرز درک حقایق   بینان آنهنا  ، نگرش   گزینش نویسنده ،در این مکاتب
بنر   9شوند. می احوال اجتماعی   اقتضاءات پیرامون ا  از عوامل ایجاد سبک تلقی

بررسی آثار در د  سطح معنا   لفظ با ، شناسی سبک ی ترین شیوه این اساس رایج
 6فر عات این د  سطح است. ی مالحظه

 بررسی سبك کالم نبوی -0-0-7

متون مربوط به یک  ی به مثابه اخبار   ر ایات منسوب به پیامبر اکرم
قنرار گینرد. مختصنات     شناسنانه  های سنبک  تواند مورد بررسی می صاحب سخن

 سبکی این متون در د  سطح معنا   لفظ قابل بررسی است.

 سطح معنا -0-0-7-0

 در یک بررسی اجمالی   ابتدایی در اخبنار   احادینث پینامبر اکنرم    

                                                      
 .22همان، . 2 .21سوسور،  .2
 .216-213برای تفصیل بنگرید: شمیسا، . 1 .92کوّاز، . 3
 .223شمیسا، . 6 .2/26؛ بهار، 0؛  ردانک، 27همان، . 9



 10 \ الحدیث ای در دانش فقه . مباحث پایه0بخش 

 
 

  جامعیت کالم به لحاظ  سعت ، بسامد باالی مباحث اخالقی به لحاظ موضوعی
از مختصات بارزی است که به عنوان سبک کالم نبوی در سطح معننا بنه   ، معانی
 آید   قابل طرح   تبیین است. می چشم

اخالقی در کالم های  یعنی فرا انی آموزه ،تی سبکی نخس در بیان مختصه
مراجعه کرد. در این کتاب بیش ، موسوعة کلمات الرسول االعظمتوان به  ، مینبوی
حند د  ، گرد آمده است؛ که از اینن تعنداد   حدیث از پیامبر اکرم 21611از 

حدیث مستقیماً مربوط به اخالق   آداب اسنت کنه بنه صنورت حندیث       1111
خطبه   احتجاج به آن حضرت منسوب ، نامه، کلمات قصار، حدیث قدسی، نبوی
سوم مجموع احادیث نبوی است. عنال ه بنر    چیزی حد د یک، این تعداد 2است.
 در سایر موضوعات نیز که میزان قابل تنوجهی از اینن موسنوعه را تشنکیل     ،این
بننابراین ر یکنرد    2این  یژگی آشکار است.، دهند مانند ابواب تفسیر   احکام می

توان سبک کالم نبوی حتنی در موضنوعات احکنام فقهنی        می اخالق محور را
 تلقی کرد.، فر عات عملی

ر اینت   091حد د  ، مجموعاًموسوعة کلمات الرسول االعظمدر برای مثال 
ر اینت   01حند د  ، نماز نقل شده است که از این مینزان ی  دربارهاز آن حضرت 

ر ایت به  291  جزئیات نماز است. در حالی که حد د  مربوط به تفصیل احکام
انگاری  عواقب سهل، آثار   برکات، توصیه، تشویق، تشریع نماز: موضوعاتی مانند

اتمام نماز   اهتمام به نوافل   آداب لباس   پوشنش   آداب حضنور   ،   ترک آن
سنت    که بیشتر مربوط به مسنائل اخنالق   آداب ا  ، پردازد می در مسجد   غیره

ننه   ،بعدها در منابع اخالق   سیره   سنن جنای گرفتنند  ، بسیاری از این ر ایات
اخنالق  ، پینامبر اکنرم  هنای   نامه ها   پیمان نیز در نامه 3جوامع فقه   احکام.

 1یکی از موضوعات بنیادین است. اسالمی
تر یج فضایل اخالقنی    : حدیثی اخیر آمده استهای  در یکی از پژ هش

                                                      
 .22   22، 2، 2نک: همان، مجلدات . 2 .21   23، 21، 3همان، مجلدات  .2
 ی مترجم. مقدمه 10حمیداهلل، . 1 .الصالةکتاب  917-22/213همان، . 3
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ای  جلنوه  از اعمال ناپسند در کلمنات   افعنال رسنول خندا     د ری گزیدن
 کرد که رسنول خندا   می اقتضاء، خا  دارد. نزدیک بودن به زمان جاهلیت

دینن   ی حتی بدیهیات اخالقی   انسانی را نیز به آنان بیاموزد. نمود اصلی   ا لیه
ث ابراز   اعمنال احادینث اخالقنی بنود. بندین سنبب احادین       ، نبوی ی در جامعه

بیش از احادیث استداللی   عقالنی کاربرد داشته   در سنخنان  ، اخالقی   تربیتی
 2شود. می پیامبر فرا ان مشاهده

کنالم  « جامعینت » ی د م سبک کالم نبوی در سطح معننا   محتنوا   مختصه
اما محیط در معنانی  ، قلیل در الفاظی متعادل، یعنی کالم آن حضرت 2نبوی است.

عانی زیادی در جمالتی کوتاه   کلماتی معد د جمنع شنده   است. به تعبیر دیگر م
در کالم نبوی اصل   اساس است. آن حضنرت بنه طنور    ، است. این گونه سخن

بلکه کالم جامع   مجتمعی ایراد فرمنوده   ،سخن نپرداخته ی   اغلب به اطاله اعمّ
به ا  است   در زبنان عربنی بنرای غینر آن حضنرت       است. این  یژگی منحصر

بصنیرت  حینانی   تأدینب    ، شده نیست؛ چرا که ناشی از حکمت نبنوی  شناخته
 البته این  یژگی کالم نبوی در مقایسه با سخنان غیر معصومان اسنت  3الهی است.

  سنخنوران پننا از اسننالم در   (سننبک جنناهلی)سننخنوران قبننل بعثنت  اعنمّ از  
به  ،بینیم یم بعد. چرا که در سخنان سایر معصومان نیز ما این  یژگی راهای  د ره

 ی آمیز منسوب به امامان. امنا نکتنه    یژه در میان کلمات قصار   جمالت حکمت

                                                      
اشاره کنرد کنه فرمنوده اسنت:      توان به تصریح شخص پیامبر . در تأیید این مطلب می20   27طباطبایی،  .2
(. نینز در برخنی از جوامنع ر اینی   مننابع      22/121؛ متقی هندی، 60/302)مجلسی، « الْأَخْلَاقِ  مَكَارِمَ  لِأُتَمِّمَ  بُعِثْتُ»

ی  بنه مجموعنه اخبنار  احادینث اخالقنی   سنیره       رم اخالقه   سیره   سننهاخالق، باب مستقلی به نام مکا
؛ 3/29؛ هیثمنی،  21/232؛ بیهقنی،  20 بناب   3: بناب 26/231شده است. )مجلسی، داده آن حضرت اختصا  عملی

: باب نخست کتاب( به طوری که اصول   مبانی   مسائل اخالق اسالمی را در همان ابنواب   همنان   21طبرسی، 
 توان جست.  ت میر ایا

، «اُعطینتُ جوامنع الکلنم   »حضرت فرمنود:   اندکه کرده در این باره نیز این احادیث مؤید مطلب است. فریقین نقل .2
، سنیوطی، الجنامع   26/222)متقنی هنندی،   « اُعطیت قواتح الکلنم   جوامعنه   خواتمنه   »یا « اُ تیت بجوامع الکلم»

 (.03/21؛ مجلسی، 2/279الصغیر، 

 .222-212رافعی،  .3
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ی  همنه  بسامد منحصر به فردی در کالم نبنوی در ، قابل طرح اینکه  یژگی مزبور
 موضوعات دارد به طوری که از مختصنات سنبک کنالم آن حضنرت محسنوب     

بیان کرده است؛ یکی آنکنه الفناظ   ، را به د  معنا« جوامع الکلم»، شود. ابن اثیر می
رساند هرچند  آن معنا را نمی، ن معنایی است که مترادف آن الفاظیک کالم متضمّ

استعمال آن در همان مورد جایز باشد؛ مانند آن ه از پیامبر نقل شده   بنر حکنم   
؛ نینز فرمنوده   2«الْىوَِِي ُ   حَمِىيَ   الْىننَ : »ودنرمنه ر ز جنگ حنین فناز است کنمج

یعننی   ،کنه منراد ایجناز اسنت     ر آننای دیگنعن. م2«السَّاعَة  نَفَ ِ  فِي  بُعِثْتُ: »است
دک بر معانی بسیاری داللت کند. بر این اساس الفناظ کنالم نبنوی در    ناظی اننالف

کنالم آن حضنرت   ی  هباشد   عمد می جامع معانی مقصود، عین ایجاز   اختصار
، در  اقنع اینن اسنلوب    3ر نموننه نیسنت.  باشد   نیازی به ذک می ن اسلوبنای بر

 نقل از پدران خود از امام حسن بود. امام رضا ی پیامبرنقول ی سیره
  يَىتَكَلَّمُ : »فرمنود  پینامبر  ی ه حضرت در بخشنی از  صنف سنیره   نکند ک می

 .1«... الْكَلِمِ  بِجَوَامِعِ
 را فنرا  این اسلوب اکثر قریب به اتفاق احادیث منسنوب بنه پینامبر   

إنَّ قلوب بني آدم كلّها بين : »توان اشاره کرد می گیرد. برای مثال به این حدیث می
عالمه شبّر در شرح  9«إصبعين من أصابع الرَّحمن كقلب واحد يصرّفها كيف يشاء...

کنه منراد از آن    ه آنند. از جملن ننک می رنا ذکنهفت معن، دیثنن حنر این  تفسی
ق الطناف  نا مستحن نود ین نال خن ناعم ی هنه  اسطنذالن است. انسان بنلطف   خ

نیز اینن ر اینت کنه از حضنرت      6ذالن   هالکت.نار خنا دچنشود   ی می یناله
منظنور از عنجّ    «.وَ الىثَّ ُّ   الْعَى ِ : »ودنرمن نفأفضل است؟ « حجّ» دامنرسیده شد کنپ

آسای  جریان سیل، ر د   منظور از ثجّ می ن است که هنگام لبیک باالنؤمنصوت م

                                                      
 .93،  المجازات النبويةحسین،   بن محمد الرضى، شریف .2

 .2/73به نقل از المثل السائر،  261   263 بدری، . 3 .13. همان،  2
 به نقل از هندبن أبی هاله. 22/296؛ نیز: طبرانی، 22   21؛ طبرسی،  ،2/327ابن بابویه، عیون أخبار الرضا. 1
 .2/121شبر، . 6 .2/260، احمد بن حنبل. 9
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بنا کمتنرین الفناظ       ها است که از اعمال حنج اسنت. پینامبر    خون قربانی
حدیث از جوامع کالم نبنوی  جواب را مختصر کرده است. این ، زیباترین بالغت

تنوان بنه اینن حندیث      منی  هم ننین  2کثیرالمعانی است.، است که در عین ایجاز
یکنی از   .2«مَسْىجِدا  وَ َِهُىورا  ...    الْىأَرْ ُ   لِىيَ   جُعِلَتْ: »مشهور اشاره کرد که فرمود

پژ هان معاصر در تألیف مستقلی به شرح   تبینین اینن حندیث پرداختنه      حدیث
تنألیف   المجازات النبویةبسیاری از این احادیث جامع در کتاب های  هنمون 3است.

، از جوامع متقندم  1شیخ صد ق من ال یحضره الفقیهآخرین باب کتاب ، رضی سید

از جوامع متأخر حدیث شنیعه بنه طنور مسنتقل      9عالمه مجلسی بحاراالنوار  در 
 گرد آمده است.

ل نات مسائن نان کلین نبین ، وینالم نبن نامعیت کناهیم جنر از مفنی دیگنیک
ر نالم ساینننا سننبک کنننایسه بنننی در مقنننژگی سبکنننن  ینننن اسننت. ایننندینن

ژگی ناشند  ین نبن  ینمن  وینرآن   سننت نبن  نات قن نن آین نه مبیّنک اننمعصوم
ر نود مفسّن نه خن نالم کن نر اسن نر پیامبنأن دیگنا شنا بنارزی است؛ امنایز   بنمتم
ی نن  یژگنر اینوی دیگندارد. از سنن اتینافنزئیات آن است مننن جنرآن   مبیّنق
اعنمّ از   وینالم نبن نات کن نبلکه تمام موضوعن ، ه یک موضوع اختصا  نداردنب

ایی که پیرامنون احکنام   نه شود. حتی در نامه می فقه  ... را شامل، اخالق، ایدنعق
دانی نوضیح   تفصنیل چنن  نتن ، ر زه   حنج نوشنته شنده   ، ازنانند نمن نادی منعب
ل نه شامن ناری کن نادیث   اخبن نن احن نراین نابنبن 6ده اسنت. ننیامن  انآنهی  ارهندرب

اند بایستی مورد بازخوانی    ل   جزئیات معارف دینی به  یژه احکام فقهینتفصی
مىن نسىي صى      : »دیثنحی  دربارهشناختی قرار گیرند. برای مثال  ارزیابی سبک

يعيىد التىي صىلّاها مىع     فلم يذكرها إلّا مع االمام فليتمّ ص ته ثم يقضي ما فاته ثىم  
رخی از نمرفوعناً از پینامبر نقنل کنرده اسنت. بنه نظنر بن         کنه ابنن عمنر   « اإلمىام 

                                                      
 .2/996؛ سیوطی، الجامع الصغیر، 70/217مجلسی، . 2 به نقل از سنن ترمزی. 262بدری،  .2
 .302-1/376همان، . 1 أحمدی، السجود علی األرض.. 3
 ی مترجم. مقدمه 17حمیداهلل، . 6 .7: باب233   6: باب77/223همان، . 9
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شبیه سبک بیان فقها بنوده   انتسناب آن بنه    ، به لحاظ سبک بیان، پژ هان حدیث
 2بعید است. پیامبر

در  کنرم علت این سبک به  یژه در احکام فقهی آن است که پینامبر ا 
، رسنالت ایشنان در اد ار فقنه    ی جایگاه تشریع   تأسنیا احکنام بنوده   د ره   

بدیهی اسنت کنه    2تفریع   تبیین.، بعدهای  شود   د ره می تشریع قلمداد ی د ره
قواعند   ضنوابط    پیامبر اکنرم ، صد ر احکام است ی در این د ره که د ره

 3بیان فرموده است.، شمار بعدی داشته کلی فقه را که صالحیت برای تفریعات بی
به طوری که برخی از این اصول   ضوابط کلی احکام در لفافه اجمال   لفّ بوده 

بسیاری از سخنان پیامبر  1بعد به مقام تفصیل   نشر درآمده است.های    در د ره
فقهنی در   ی ک جوامع الکلم بوده   به عنوان ینک قاعنده  در این باب کامالً بر سب

االسالم یجبُّ ماا  : مانند ؛نه بیان جزئی از یک حکم ،دانش فقه اسالمی آمده است
قبله، الولد للفراش و للعاهر الحجر، ال ضرر و ال ضرار، من أحیا أرضاً مواتاً فهی لاه،  

  موارد  من االقتحام فی الهلکةاالسالم یعلو و ال یعلی علیه، الوقوف عند الشبهة خیر 
 9زیاد دیگر.

عندم  ، البته از بعند سنلبی  ، ی دیگر سبک کالم نبوی در سطح معنا مختصه
در آن است. این  یژگی مورد اتفناق علمنای حندیث    « رکاکت معنوی» ونهنرگنه

ماننند   6 انند.  آ رده  حسناب   معیارهای شناخت اخبار جعلی نیز بنه  آن را از بوده  
ظالمانه   ، فاسد، معانی سست، مخالف با عقل سلیم، گویی ل بر گزافهاخبار مشتم

ماننند اینن حندیث ابنوهریره از      7بنافی  ....  مدح باطل   ذم حنق   خینال  ، عبث
: خدا ند از چه چیزی اسنت؟ فرمنود  : که از آن حضرت پرسیده شد پیامبر

، عرق کردند   خدا ند آنها  پا، را د انید آنها  سپا، ی اسبانی آفرید خدا ند گله

                                                      
 .27؛ گرجی 2/11 شهابی،  .2 .392ادلبی،  .2
 .2/97 شهابی، . 1 .12عظیمی، . 3
 .322. 231، 271، 211، 201، 12مصطفوی، به ترتیب:  .9
 .312بستانی، . 7 .261صبحی صالح، . 6



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 16

 2آفرید. آنها  خود را از عرق
از دیگر موارد معانی رکیک، فحش   ناسزا است. حدیث صحیح نبنوی از  

خنود فرمنوده اسنت کنه:      رسنول اکنرم   2الفاظ ناسزا   فحش، خالی است.
ی  . از صنحابه 1«ام من لعّان، مبعو  نشده»   3«خدا ند مرا فحّاش نیافریده است.»

« لعن»البته  9پیامبر نیز نقل شده است که آن حضرت فحّاش   لعّان   سبّاب نبود.
در این احادیث بر اساس سیاق ر ایات به معنی نفرین   ناسزا است، نه به معننی  
برائت   د ری جستن   د ر کردن که در برخی از آینات قنرآن آمنده اسنت. در     

فرد فاحش   منتفحّش را از د رتنرین    حدیث دیگری آمده است که پیامبر
بنابراین اخباری که به نحنوی بنه چننین معنانی      6افراد از خود معرفی کرده است.

درسنت   رکیکی داللت دارند، ضعیف بوده   انتساب آنهنا بنه پینامبر اکنرم    
کنند: د  منرد بنر رسنول      کنه ر اینت منی    نیست. مانند این خبر منقول از عایشه

 ارد شدند   مطالبی را با آن حضنرت در مینان نهادنند. منن متوجنه       خدا
سخنان آنان نشدم لکن دریافتم که حضرت از سخنان ایشان به شندت خشنمناک   
شد   شر ع به لعن   نفرین   ناسزا گفتن به آنان کنرد. پنا از رفنتن آن د  بنه     

سید. گفتم: اگر خیری به کسی برسد به این د  هرگز نخواهد ر رسول خدا
حضرت فرمود: چرا؟ گفتم: چون مشمول لعن   نفرین   ناسزای شما گردیدنند.  

ام: خندایا    ام؟ من گفتنه  دانی که من با خدای خود چه شرطی کرده فرمود: آیا نمی
من بشرم؛ هر مسلمانی را که دشنام دادم یا لعن کردم، این لعن   ناسزای مرا برای 

اینن   7را در برابر لعنت من پاک   منزّه نمنا. اش قرار داده   ا   ا  موجب پاکیزگی
ی مذکور است. عال ه  خبر از چند جنبه قابل نقد است که یکی بر اساس مختصه

ناسنزا  »بر آنکه در همین جامع ر ایی از آن حضرت نقل شده اسنت کنه فرمنود:    

                                                      
 .236بدری، . 2 .به نقل از الموضوعات ابن الجوزی 239همان،  .2
 .2/112؛ سیوطی، الجامع الصغیر، 0/21مسلم، . 1 .3/92 ؛ متقی هندی، 2/139سیوطی، الجامع الصغیر، . 3
 .7/210؛ متقی هندی، 3/226، ؛ احمد بن حنبل7/02، صحیح، بخاری. 9
 .2/97همان، . 7 .0/21مسلم، . 6
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 .2«گفتن به یک مسلمان، فسق است   پیکار با ا  کفر

 سطح لفظ -0-0-7-6

 شود؛ از جمله: شامل مباحثی میسطح لفظ، خود 

 سبك واژگان -0-0-7-6-0

ی سبکی دارد؛ یکی فصاحت الفناظ     سطح  اژگان کالم نبوی د  مختصه
 عبارات   دیگری بسامد الفاظ غریب.

 فصاحت الفاظ -0-0-7-6-0-0

 کنه خنود را   باید به بیان شنخص پینامبر  ، در توضیح  یژگی نخست
ر اینت شنده کنه     نیز از امام صادق 2کند اشاره کرد. می معرفی« أفصح عرب»

زینرا کنه منا مردمنی فصنیح         ،حدیث ما را ر شن    اضح نقنل کنیند  : »فرمود
در برخی از تحقیقات مربوط به فصاحت   بالغت نبوی آمده اسنت   3«.سخندانیم

، سندید بنا  ضنع محکنم    دارای الفناظی  ، که کالم نبوی از حیث لغات    اژگان
اتصال  اضح میان لفظ   معنی   عندم  ، اجزاء متناسب در ترکیبات، ترکیب عظیم

 1 اضطراب   بعد معنی است.
از کالم نبوی بعید ، گونه رکاکت لفظی که مخلّ فصاحت باشد بنابراین هر

هم ننین   9 ای برای تشخیص اخبار جعلی   موضنوعات.  است    جود آن قرینه
کنه کنالم    الم فصیح به کالم رکیک ترجیح دارد. چرانک، ارنجیح اخبرنام تندر مق

تر است. برای اینکه تعبیر رکیک بر نناتوانی معبّنر از    الم معصوم شبیهنفصیح به ک
،  لو به طور نسبی. یعنی متکلم از ادای معنا بر  جه مناسنب ، کند می تعبیر داللت

                                                      
 .27/290؛ مجلسی، 1/221إحسائی، . 2 .2/97همان،  .2
 .222افعی، ر. 1 .2/29؛ بهبودی، 2/92کلینی، . 3
 .221چی،  ؛ مدیر شانه2/239؛ مامقانی، 261صبحی صالح، . 9
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بینت کنه    وانی از سناحت اهنل  ناتنز   ننن عجنون اینز است؛   چناجناناً عناحی
د ر است؛ الفاظ غیر فصیح نینز از سنخنان ایشنان بعیند اسنت.      ، ندا امیران سخن
، بنه  ینژه در حندیث نبنوی    ، باشد ترجیح کالم أفصح بنر فصنیح   می همین گونه

مند بود کنه دیگنری را در آن    بنابراین که آن حضرت از فصاحت مخصو  بهره
 2شراکتی نبود.

امنر  ، در مقنام ثبنوت  ، ی سنبکی کنالم نبنوی    مختصهشایان ذکر است این 
 اضح   قابل دفاعی است؛ به طنوری کنه از منظنر بسنیاری از علمنای حندیث       

اما در مقام اثبات به علت شیوع نقنل   2نیاز به بیان ندارد.، هم ون عالمه مجلسی
بننا  ، عوارض که دامنگیر متون احادیث نبوی شنده اسنت   به معنی   دیگر علل  

در جوامع ر ایی نقل شنده   احادیثی از پیامبر، پژ هان ثبرخی حدی اعتقاد به
، معانی   اسلوب از کالم محکم   منطنق زیبنای آن حضنرت   ، که به لحاظ الفاظ
ه چگونه چنین سخنان عناری از فصناحت     نای تعجب است کنبعید است؛   ج

  نَطَى َ   مَىن »   أفصح در حالی که  ی ابلغ، بالغت از آن حضرت صادر شده است
 3بود.« بالضَّادِ

 فراوانی غرائب -0-0-7-6-0-6

فرا اننی غرائنب از ننوع الفناظ     : اظ قلینل االسنتعمال  نرد الفن ناربنک (الف
ی بنارزی اسنت. اینن     مختصنه ، وینالم نبن نال در کن ناالستعمن  وس   قلیلنأنننام
ادبنای عنرب    شنعراء   ، ه در زبان راینج مینان قباینل   نودند کناظی بنالف، رائبنغ

هماننند الفناظ غرینب  ارد در قنرآن کنریم کنه بننا بنه          1د.نشدنن  اده نمنی ناستف
ای مورد سؤال بنوده اسنت.    برای عده، مقارن با نز ل آیات، تاریخیهای  زارشنگ

 بنر اسناس  بننابراین     9«.الرَّقيم»  « أوّاه»، «غسلين»، «حَنان»، «أبّ»، «فاكهة» مانند

                                                      
 .27/290مجلسی، . 2 .111حائری طهرانی،  .2
 .336بدری، . 1 .22، أضواء علی السنة المحمدیةابوریه، . 3
  .327-209سیوطی، االتقان، . 9
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متنر ک    ، غیر فصیح، غرایب آن از نوع الفاظ  حشی، فصاحت الفاظ کالم نبوی
 2منکر نیست.

برخی از این غراینب مربنوط بنه الفناظ     : خا ای  کاربرد الفاظ لهجه (ب
 خاصی از زبان عربی رایج در یک قبیله بود کنه پینامبر   ی مستعمل در لهجه

آنها  کرد در حالی که می استفادهآن قبایل از آن الفاظ   عبارات  خود بههای  درنامه
کنه آن   دیگنررایج  مسنتعمل نبنود. البتنه جنای شنگفتی اسنت        ی درقبیله  منطقه 

ای آشننایی منحصنر بنه     حضرت به غرایب الفاظ زبان عربی در هر قنوم   قبیلنه  
 2فردی داشت.

در ، ای که حضرت به  ائل بن حُجر الکنْندی نوشنته اسنت    برای مثال نامه
في التِّيَعة شا ، ال مُقْوَرَّ  األَلْيَىا،، و ال ِِىناك ، و   و : »ه آمده استبخشی از این نام
، و من زَنَى مِمْ بِكْر فاصْقَعُوه مائة و اسْتَوْفِضُىوه   الخم   السُّيوب  أَنْطُوا الثَّبَجة، و في

یمن   قبیله هَمْدان فرستاد همنین  ، ای که به بزرگان حضرموت نیز نامه .3«... عاما 
  انند.  ها را گرد آ رده   تفسیر کنرده  این ی ست. مؤلفان غریب الحدیث همهگونه ا
بنه ا    دیگر ر ایتی است از أبی تمیمۀ الهجیمنی کنه پینامبر اکنرم     ی نمونه
امنا   ،ای رسول خدا هرچند ما عنرب هسنتیم  : ؛ ا  پرسید«و المَخِيلَةَ  إيّاك: »فرمود

کبر   غر ر. از آن پا این کلمنه   ؛ کنایه از«سىبل اإلزار : »مخیله یعنی چه؟ فرمود
 1در همین معنا استفاده شد.

بخش قابل توجهی از الفناظ غرینب در   : کاربرد الفاظ در معنای جدید (ج
، کالم نبوی ناشی از جایگزینی  اژگان مناسب فرهنگ دینی به جای الفاظ جاهلی

به کجنای بسنیاری از الفناظ      ضع مفردات    ضع امثال است. پیامبر اکرم
ت به معنی ربع غنیم« مرباع» مثالً به جای ؛جاهلی،  اژگان دیگری استعمال فرمود

                                                      
 .229رافعی، . 2 .2/62حائری،  .2
یک گوسفند که پوستش شل نباشد   چاق   سمین نباشد؛ بلکه متوسنط   ؛ از میان هر چهل گوسفند،226همان، . 3

اش بزنیند     باشد بدهید؛   از چیزهای معدنی مانند طال   نقره، خما آن را.   هر کسی زنا کرد صد ضربه تازیانه
 . یک سال نفی بلدش کنید...

 .227 226همان، . 1
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را جایگزین کرد   به جای اسماء ایام « خما»ی   اژه، رئیا قبیله ی جنگی  یژه
شود.  می اسماء دیگری جایگزین کرد که تا امر ز استعمال، هفته رایج در جاهلیت

بنه اشنتقاق   ، ر  ضع اصطالحات شرعینیز عال ه ب 2.«عروبة» مثل جمعه به جای
 2کنرد.  منی  ای  ضع پرداخت    اژگان تازه می جدید   استعمال مجاز از مفردات

سعایة، السّاعی، یستسعی، صَفی، تصدیق، مُصَدِّق، مُصادقق،  :  اژگان   ترکیباتی مانند
 ... کنه   شرنالحافر، ذِمقة، سَبَد و لَبَد، حزب الرسول، ال یع الحاضر و البادی، الخُفّ و

خنورد   پنا از    می به چشم پیامبرهای  برای نخستین بار در سخنان   نامه
 از امیرالمؤمنین علی 3دیگر اسالمی نیز راه یافت.های  ها   نوشته آن در خطبه

 نقل شده است که فرمود ما سخن غریبی نشنیدیم مگر آنکه آن را از پینامبر 
 1شنیده بودیم.

فرا اننی الفناظ غرینب در کنالم     ، علماء مانند شنافعی  رخی ازنا ر بنه بنب
 ی امبر بنه زبنان عربنی دارد. زبنانی کنه از همنه      نپی ی اطهنایت از احنحک، ویننب
بنر تمنام    تر   دارای  اژگان بیشتر است   کسی جز پیامبر ها گسترده اننزب

رای نان بن نی از  اژگن نوم بخشن نا   مفهن ناً معنن نادتن نپنا ع  9دارد.ناطه ننآن اح
کنه خنود    وده   بنا اینن  نورد سؤال بنوجب تعجّب   منان مناطبنای از مخ دهنع
هنا     کردنند   همنین پرسنش    منی  ا از پیامبر سؤالنآنهی  ارهندربد نودننرب بنع
بیش از شصت کتناب   6شد.« غریب الحدیث» ا بود که منشأ تألیف کتبنه اسخنپ

هرچند بسیاری از الفناظی   7از متقدمین   متأخرین در این باب تألیف شده است.
ه در این آثار مورد ایضاح   بیان قنرار گرفتنه اسنت از اننواع منذکور غرینب       نک

انند کنه بنه تبینین   تفسنیر آنهنا        بلکه الفاظ مجمل   اصطالحات شرعی، نیستند
 رداخته شده است.نپ

                                                      
 .229رافعی، . 2 .303-379برای تفصیل بنگرید: بدری،  .2
 .221رافعی، . 1 ی مترجم. مقدمه 92حمید اهلل، . 3
 .229رافعی، . 6 .276کوّاز، . 9
 مقدمه. 26حسنی بیرجندی، . 7
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 بك ادبی و بالغیس -0-0-7-6-6

در عباراتی بنه  ، پیرایه سبک کالم نبوی از لحاظ ادبی مشتمل بر اشاراتی بی
با رنگی کامالً کهن   گاه د ر از صراحت   آکنده به مکررات ، د ر از فنون لفظی

آن حضرت با اینکنه   2است   نیز گاه دارای ایجازی که موجب ابهام عبارت شده.
افتناد   تنزیین سنخن را مالحظنه      بنه تکلّنف نمنی   اما در تکلّم ، أفصح عرب بود

شد؛   از حدّ ابالغ معننایی کنه    کرد   به اسباب صنعت در سخن متوسل نمی نمی
 3پیامبر نیز بر همین اسنلوب اسنت.  های  متن نامه 2رفت. اراده کرده بود فراتر نمی

داشنت   سنخنان    البته آن حضرت در کالم خود شرط بالغت را از نظر د ر نمی
فرمود. بنرای نموننه    می مخاطبان ایراد ی آشنایی   ناآشنایی اندازهرا برابر با  خود

، آن حضننرت بننرای فرمانر ایننان غیرعننرب مانننند خسننر پر یزهننای  مننتن نامننه
امنا در   ،ساده   بد ن غراینب الفناظ اسنت   ، کوتاه، نجاشی   مقوقا، هرکلیوس

جمنالت غرینب   پی ینده    غالباً  اژگنان    ، ایشان به فرمانر ایان عربهای  نامه
برای  اشاره کرد که پیامبر حجة الوداع ی توان به خطبه می نیز 1شود. می دیده

پیراینه   بنه د ر از    سخنانی سناده   بنی  ، شمار کثیری از حجّاج از قبایل مختلف
 9ایراد فرمود.، تصنّعی لفظیهای  آرایه

پیرایگی   عناری   سادگی   بی، بنابراین یکی از مختصات سبک کالم نبوی
گونه تکلف   تصنع است. بر این اسناس کنالم مسنجّع بسنامدی در      بودن از هر

امنا   6؛نقل شده است، هرچند مواردی از سجع در ر ایات نبوی .کالم نبوی ندارد
توان آن را از مختصات سبکی کالم نبنوی محسنوب    نمی، مالک بسامد بر اساس

برخی از محققنان یکنی از    7شود. نیز سجع دیده نمی پیامبرهای  کرد. حتی در نامه

                                                      
 .231رافعی، . 2 .72آذرنوش،  .2
 ی مترجم. مقدمه 16همان، . 1 .73حمیداهلل، . 3
 .2/220نک: ابن ابی الحدید، . 6 ی مترجم. مقدمه 91همان، . 9
 ی مترجم. مقدمه 13حمیداهلل، . 7



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 41

را تکلّم بد ن تکلّف   سناده     2الْمُتَكَلِّفينَ مِنَ أَنَا ما وَ ... مصادیق تعبیر قرآنی
 2دانند. می پیرایه پیامبر بی

ن نین ار اسنت. ا ناز   اختصن نجن یا، ن سنطح نیر در انگید کیسب ی مختصه
ر نام، رهن  ر زم ینشرع، ینعلم، ینان ادبنسخنمّ از ناع یوننبالم نکدر  یژگنی 

ه نکن  یا هنادت   اضافن نین ونه زنچ گن نیرت هنالم آن حضنکدر  3است. ین اضح
د نیال مفنن حنیدارد. در عنود نند  جننکاب آن را اقتضا ننط خطیا شرانیاق یس
 ،رمودنف یالم نمنک ی هنمعموالً اطال رمنکر انامبیپ 1راد است.نم یانام معننتم
شند. ماننند    منی  ریزنه ناگن نکن ر آنند؛ مگن نید می هناطال یرانب ینر  جهناگ ینحت
در موعظنه   یا امبر پا از نماز عصنر خطبنه  یبار پ یکه ک ید خدریت ابوسعیر ا
هنا   نخل یدر البال یا ید جز سرخیه از خورشکشد  یآن قدر طوالن، راد فرمودیا

« ل الخطبنه ین قل» ه مشهور بنه ک یسکمورد از  یکن یه اکنماند.  اضح است  یباق
 بود استثناست.

 (مقطّع)دار  د شمرده   فاصلهیالم آن حضرت را باک کگر سبید ی مختصه 
ه گاه جمالت آن بنه  کشود  می متون مشاهده یادبهای  یدر بررس 9رد.کمحسوب 

                                                      
 .292بدری، . 2 .06.  ، 2

، خود فرموده است: به من جوامع الکلم داده شده   کالم بر منن اختصنار یافتنه اسنت. )متقنی      پیامبر اکرم. 3

ام که سخن را کوتناه کننم چراکنه     (. نیز فرموده است: دستور یافته2/279؛ سیوطی، الجامع الصغیر، 26/222هندی، 

(   2/210نماید. )ابنن اثینر،    ( هم نین قلّت کالم را از ا صاف انبیاء معرفی می2/170، ی دا دایجاز بهتر است. )أب

فرماید. این مضنمون در حندیثی از عمنار یاسنر   جرینر         دیگران را نیز به ایجاز   اختصار در سخن، توصیه می

انند اینن اسنلوب را آن     ( تنا جنایی کنه گفتنه    0/211؛ طبرانی، 9/296؛ ابن اثیر، 2/369دیگران آمده است. )دارمی، 

 (2/363حضرت به مثابه یک سنت بنا نهاد. )ابن عبدالبر، 
 .293-292بدری، . 1
نقل شده که گفته است: پیامبر مانند شما طوالنی   به هنم پیوسنته سنخن     در تأیید این مطلب ر ایتی از عایشه. 9

کردنند. )احمندبن    هنا آن را درک منی   فرمود، به طوری که قلب ا فاصله تکلم میگفت، بلکه شمرده شمرده   ب نمی

در  صف پینامبر   ( طبق این ر ایت   حدیث امام حسن231؛ ترمذی، 1/260، صحیح، ؛ بخاری6/220حنبل، 
ت   نقصنان. )ابنن بابوینه، عینون     فرمود، جداجدا، بد ن هنیچ زیناد   که ایشان به جوامع الکلم سخن می اکرم

 (. ،2/329أخبار الرضا
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،  ابستهوسته   یجمالت پ 2.وسته   نا ابستهیاست   گاه ناپ 2وسته    ابستهیهم پ
ی  هآن به هم  ابسته است   خواننده تنا آن جملن   یه اجزاکاست  یجمالت دراز

تنوان   ین جمالت نمن یه در اکابد. چنان ی ینم آن را در یند معنکرا تمام ن یطوالن
امنا   ؛شنود  منی  یرا باعنث خلنل در معنن   ین ز، ردکرا حذف  ییها ا بخشیعبارات 

  اند. مستقل یاجزا یدارا، هم باشند یاگر طوالن یحت، وسته   نا ابستهیجمالت ناپ
رد   جمله را خالصه نمود   کآن را حذف  یاز اجزا یتوان برخ می هک یبه طور

لمات قصنار  کاسلوب  رمکامبر ایپ ی در د ره 3ش نمود.یا اجزاء را پا   پی
ث بر یز احادیفرهنگ غالب شده بود   بعد از آن حضرت ن، وتاهک  نقل جمالت 

هنای   کاز منال  یکنی ، ثیه در نقند حند  کن  یطور توب شد. بهکن اسلوب میهم
وب ین را مع یار طنوالن یث بسن یث است. حند یطول حد، ثیحد یسنجش محتوا

ن بنا  یاز محقق یبرخ، امبریمنسوب پ یطوالنهای  نامهی  دربارهمثالً  1نند.ک می یتلق
هنای   نامنه  کشنود   سنب   منی  دهیه در آنها دک یشتریب ینظر به اختالف   نابرابر

 9دانند. می فیف   ضعیآنها را دستخوش تحر، باشد می وتاه   سادهکه کامبر یپ
ن جنبنه  ین اسنت   از ا  یالم نبوک کسب، وسته بودنین بافاصله   ناپیبنابرا

 م است.یرکمشابه سور مفصّالت قرآن  یالم نبوک
 ،اظ لفنظ ناز لحن  یونالم نبن نکن  کاز سنب  یالناجمن  یدنبنن  جمع کنی در

  در ، جناز   جداجندا بنودن سنخن    یا، یگیرانیپ یب، یسادگ، احتنوان فصنت می
تصننّع   اطالنه را از   ، لّنف کت، یاغالط ادبن ، یت لفظکاکبودن از ر یعار، لنمقاب

 یوسنته بنودن سنخن. بنرا    یمضاف بر بافاصنله   ناپ  ،ردکمختصات آن محسوب 
وَ زِينَتُىهُ   ،فَلِبَاسُىهُ الْحَيَىاءُ   ، عُرْيَىان    الْإِسْىلَامُ » :شود می ث اشارهین د  حدیبه ا نمونه
ءٍ أَسَاس  وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ  وَ لِكُلِّ شَيْ ،وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ ،وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ،الْوَقَارُ

وَ  ،وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ ،مَنَعَ فَاهُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَ عَظَّمَهُ  اللَّهَ  عَرَفَ  مَنْ»   6«حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ

                                                      
1. Periodic sentence 2. Non periodic sentence/Loos sentence 

 .92   92پاکت ی، . 1 .221شمیسا، . 3
 .2/16کلینی، . 6 .73حمیداهلل، . 9
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شنان بنه امنام    یا یایتر بنه  صنا   یث طوالنی  از احاد ،2«عَفَا نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ
به نام شنمعون بنن    یجواب به سؤاالت راهب، تش به معاذ بن جبلی ص، یعل
 2رد.کاشاره  داعحجةالو ی   خطبه یال 

ات ین ر ا شناسنانه  سبک یابیتوان به ارز می کین مختصات سبیه بر اکیبا ت
از أننا بنن    یتن یر ای  دربارهنمونه  یپرداخت. برا رمکامبر ایمنسوب به پ

 يد على يفضل الثركالنساء  يفضل عائشه عل» :ه فرموده استکاز آن حضرت  کمال
الم کن  کن سنخن خنارج از سنب   ین ا، یالحدیث فقههای  پژ هش یدر برخ، 3«الطعام

ه در خبنر آمنده از فصناحت      کن  یه سسنت یژه تشنب یشده است. به   یامبر تلقیپ
 1د.ینما می دیبع، یبالغت نبو
 :سدیوننن  منی  امبرین ه پنمنسوب بهای  امهننی  ارهندربداهلل یر حمنتکد

جنامع    ، وایشن ، ر ان یا وهیشن ، در آن ر زگار یعرب یانشا ی وهیگمان ما ش هنب»
ه در کن  یهنگنام ، هین ن پاین وده اسنت. بنر ا  نلّف بکاب   تنه د ر از اطننانع   بنم
 یناسنودمند  یلفظن هنای   منسوب بنه آن زمنان بنه صننعت    های  از نوشته یرخنب
ال منتن  نمثن  یرانرد. بن نیگ می ر نیا نندر م ا نآنه یادرستنان ننگم، میورنخ یرمنب

ان نرمننن  بخننش نخسننت از ف 9یدنت  اقننیننر ا ی هیننبرپا« مقننوقا» نامننه بننه
منان  ی  د  پ 7نهیامبر با مردم مدیمان پیا متن پکبرع  اند. از آن جمله 632ی شماره

 21«شنوند.  منی  تین انند تقو  یجار ین زبان عربیادیه بر اسلوب بنک 3  طائف 0لهیأ
نامنه بنه   ، امبرین پای نهن  نامنه  یشناخت کسب یررسنز در بین یانجیم یاحمد

ت اهلل الحرام را به ینان بکا ران   سانامه به مجنان قبل از جنگ خندق   نیسف یأب
هنای   نامنه  کا   تفنا ت اسنلوب آنهنا بنا سنب     نلّف   تصنّع در آنهکار تنل آثیدل

                                                      
 .92-22نک: حرانی، . 2 .2/237همان،  .2
 .661سبحانی، . 1 .9/36، صحیح، بخاری. 3
 .226همان، . 6 .92   92، ش207   206حمیداهلل، . 9
 .32، ش263همان، .. 0 .2، ش212همان، . 7
 .73همان، . 21 .202، ش312همان، . 3
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 2دهد. می د قراریمورد ترد امبرنیپ

 دوره  كنسبت به سب یالم نبوک یفرد كشناخت سب -0-0-0

ا ین  یفنرد  کسنب » همنان ، کسنب  یقیحق یمعنا، شناسی سبکدر مطالعات 
است.  یفرد کر شد ناظر به سبکه در بخش نخست ذک یفیاست. تعار 2«یشخص
ه اثنر ا  را از  کن اسنت   یسک ی  زبان یعادات ذهن، یفرد کان شد سبیه بکچنان 

 ی سنه یمقا، یفرد کشناخت سبهای  از ر ش یکی 3ند.ک می زیمتما یگریهر اثر د
م   کن  کسنب  یعنن ی 9«د ره کسب» 1آن فرد است. ی ج د رهی  زبان را کا  با سب

مشنخص   ی د ره ینک خنا . در آثنار    ی د ره ینک ه آثنار  ی  شنب  کش مشتریب
ه کن شود  می دهید ی  ادب یلفظ، یمعنو کمشتر ی نهی حدت   زم ینوع، یخیتار

 6ست.یا اصالً نیتر است    مرنگکا یگر یدهای  در آثار د ره
ان شند  ین ن طنرح   ب یشن یدر بخنش پ  یالم نبنو ک کمختصات سبآن ه از 
بنا  ، ن مختصنات ین بنا ا  یالم نبنو کن  یفنرد  کاسنت. سنب   یفرد کمربوط به سب
اسنت.   یسه   بررسی  صدر اسالم( قابل مقا ید ره )عصر جاهل کمختصات سب

   یرگنذار یتأث یبه تعامل هر د  به معنن  کن د  سبیا یشناخت کسب ی در مطالعه
 م.یابی می دست، امالً مشخصک یهر د  از هم البته در موارد یریرپذیتأث

ق در فرهننگ د ره در  ین ر عمیبا تنأث  یالم نبونک، وانا   محتندر سطح معن
فرهننگ   رمکن امبر این ر گفتمان عصنر شند. پ  ییم موجب تغیرنکرآن نار قننک
 یاننیارف  حنات   معنین آییالغ   تبنا ابنرد   بنکون نرگندگ یلکرا به  ینربنع
ننه از  ، ه از شنعر شناعران  نن نن یرانبنابن  7ود.ناد نمنجیدر آن ا یا رات گستردهییتغ

مشناهده   یالم نبنو کن در  یگونه اثر چیپردازان ه ی داستان هنه   نه از قصهکسجع 

                                                      
 .663-2/662   3/936احمدی میانجی،  .2

2. Individual style; privat style 
 .71همان، . 1 .07شمیسا،  .3

5. Period style 
 .229   63آذرنوش، . 7 .07همان، . 6
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ات ین ه در ادبکن ن هر سه اسنلوب  یرا از ا یز ساخت نبویم نیرکشود   قرآن  ینم
 ین سنه فنن ادبن   ین ه اکنیعال ه بر ا 2دارد. می منزّه، ج بودید ره را ک  سب یجاهل

از  یلکا به یر محتوا دارند   ییا تغی یالم نبوکقرآن   های  ر آموزهیج تحت تأثیرا
 ن رفتند.یب

 رمکامبر ایمورد استعمال پ، ج بودین عصر رایه در اک« خطابه» اما فن
امبر ین پ، ات عنرب ین از محققنان ادب  یه بنه بنا ر برخن   کن  ییز قرار گرفت؛ تا جاین
ن یهم ن 2ن فن را استوار ساخت.یاهای  هیپا، شیغ خویبلهای  با خطبه رمکا

ه در آن عصنر ر اج  کن  یاسن یسهنای   نامه مانیژه پیتابت رساله   نامه به  کاست 
گشنت   می میتنظ ی  معنو یگونه هنر لفظ   بد ن هر یت سادگیداشت   در نها

نون کرد   اکز استفاده یر ش نن یاز ا رمکامبر ایپ 3شد. می دهینام« مهارق»  
 یاسن یسهنای   منان یهنا   پ  نامنه تاب کنامه منسوب به آن حضرت در  201حد د 

 ده است.یگرد آمده   به دست ما رس حضرت محمد
 ک  سنب  یالم نبنو ک کتوان از نقاط تعامل سب می ن خطابه   نامه رایبنابرا

رگنذار  یرده اما در اصالح   رشند آنهنا تأث  کامبر از آنها استفاده یه پکد ره دانست 
 بوده است.
بننه اعتقنناد ، ی  ادبنن ید ره مزبننور در سننطح لفظنن کسننبی  دربننارهامننا 

، سناده ، وتناه کآن د ره را  کسنب ، ماننده  یجنا  پژ هشگران   با استناد به آثار بر
ن مختصات به عنال ه  یا ی همه 1نند.ک می یلّف   تصنّع معرفکه   د ر از تیرایپ یب

ان یه بک یشود به طور می دهید یالم نبوک کالم در سبکبافاصله   جداجدا بودن 
ات ین الفناظ   عبنارات ادب   ی در جنبنه  یالم نبوک یرگذاریز به تأثیآن گذشت   ن

 9نقل شد. یتوسعه   اصالح آن اشاره   موارد، رشد یعنیعرب 

                                                      
. نینز  21ی ی نحنل، آینه   ؛ سنوره 29ی ی انعنام، آینه   ؛ سوره12ی ی الحاقه، آیه ؛ سوره23ی ی طور، آیه نک: سوره .2

 .212بنگرید: أبوریه، شیخ المضیره، 

 .291همان، . 3 .366فاخوری،  .2
 .379-369تفصیل را بنگرید: بدری، . 9 .20همان، زّیات، . 1
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ر یژه شنناخت سنا  ین د ره بنه    ک  سنب  یالم نبوک که بر تعامل سبکیبا ت
 یابین امبر را منورد ارز ین توان آثار   اخبار منسنوب بنه پ   می د ره کمختصات سب

صندر اسنالم   عصنر ننز ل      ی نمونه  اژگنان د ره  یقرار داد. برا یشناخت کسب
ات   ین الم مرصّع بنه آ کوع ی  ش یقرآن یبا معان یثرت انتشار الفاظ قرآنک، ی ح

در هر  یگر هر زبانیر دیبه تعب 2ن د ره است.یا کیسب از مختصّات، عبارات قرآن
ن یشنود. اسنتوارتر   منی  ه بندان شنناخته  کن رد یپنذ  می ژه به خودی  یرنگ یا د ره

ن اگنر  یبننابرا  2زبان قنرآن اسنت.  ، تیامبر به لحاظ عربیسخنان پ یزبان ی پشتوانه
 یقرآنن  یمعننا  یه بنه جنا  کن امبر باشد یه پنار منسوب بنار   آثندر اخب یناتنلمک
ا ین رآن   سننت  ارد نشنده اسنت؛    نه در قنکاشد نر داشته بنگید یانمعن، انه آن
 ف آن سخنانیموجب خدشه   تضع، ندکداللت ، بعدهای  مصطلح د ره یاننمع بر
ال » :ه حضنرت فرمنوده اسنت   کن امبر نقل شده یاز پ یتیمثال در ر ا یشود. برا می
ز نقنل  ین ؛ ن3«ذب بقَىدَر كى خَمر و ال م نَدمَمَ دخل الجنة عاق و ال مؤمن بسحر و الي

در « قندر » ی ه  اژهکن ر شنن اسنت    1.«ة مجوس هذه االمةيالقدر» :ه فرمودکشده 
امبر مطنرح شند   بنه    ین ه پا از رحلت پکاست  یارکور مربوط به افکاخبار مذ

 یاصنطالح  یبه معنن « قدر» بود. ی  عباس یومت اموکار حکر افیشدت تحت تأث
ه در کن امبر مطرح نشد تنا آن یات پیض بود در حیجبر   تفو ی لهأه مربوط به مسک
از  9اهل سنت فرا ان نقل شده است. ییابد. هرچند در جوامع ر ایراه  یالم نبوک
لِأهل السىنة و الجماعىة    يِوب» :ه فرمودکامبر یت منسوب به پین گونه است ر ایا

ه از کن ر اهنل سننت   جماعنت    یل  جود تعبیه به دلک، 6«ركالذ من أهل القرآن و
توان آن را  می شود   می تیموجب ضعف ر ا، بعد استای نه ات د رهناصطالح

 7مجهول دانست.

                                                      
 .70حمیداهلل، . 2 .29قلعجی،  .2
 .2/121، أبی دا د. 1 .6/112احمدبن حنبل، . 3
 .2/612ذهبی، . 6 .269   212سبحانی، . 9
 .392ادلبی، . 7
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د ره از  یننکخ یمطننرح در طننول تننارهننای  ن توجننه بننه گفتمننانیبنننابرا
   یاسن یس، یاسنت. گفتمنان آن مسنائل فرهنگن     یشناسن  کمهم سنب  یارهاکراه

ن اسناس  ین بنر ا  2مطرح بنوده اسنت.   یا هه در هر د رکاست  ی  معرفت یاجتماع
، ا ننامخلوق بنودن قنرآن   یمانند مخلوق  یمیه بر مفاهکامبر یات منسوب به پیر ا

، ارین ماننند جبنر   اخت  ، خوارج، مرجئه، هیهم ون قدر یالمکهای  نحله یبا رها
   یژه اصنحاب رأ یبه   یاتب فقهکمسائل مطرح در م، لیم   تعطیه   تجسیتشب
   غنالت داللنت   ی  معتزلن  یه   اشعریفرق مانند متصوّفه   شعوبر یاس   سایق

 2ات افراد متعصب است.یاست   غالباً از جعل یند ساختگک می
 ی مثنل  اژه  ی اژگان در اخبنار نبنو   یبرخ یاربرد قرآنکل یدر مقابل به دل

 یبه معن« رکذ» ی    اژه، «فرض» یبه معن« تابک» ی  اژه، «اتکز» یبه معن« حقّ»
 3ند.ک می دییرا به آن حضرت تأ آنها  انتساب، «نماز»

 یریگ جهینت -0-0-6

، وتناه کهنای   در جملنه  یاخالقن هنای   آمنوزه  یبه طور خالصه بسامد بناال 
ح ین حال فصیدر ع، یز ادبیآم لفکع تیاز صنا یساده   عار، وستهیدار   ناپ فاصله
وتناه  کهای  ها   نامه خطبه، ع در قالب جمالتیق    سیعم یمعان یغ   دارای  بل

از ، ی  معننو  یت لفظن کن اکب   بنه د ر از هنر گوننه ر   ین   مشحون از الفاظ غر
د ره  کن مختصنات متنأثر از سنب   ین از ا یاست. برخ یالم نبوک کمختصات سب

 ن مختصنات ین الم. بنر اسناس ا  کن وسته بنودن  یدار   ناپ فاصله، وتاهکاند مانند  گاه
رد. کن  یابی  ارز یرا بازخوان پیامبر اکرمات منسوب به یتوان اخبار   ر ا می

 ی  معنو یت لفظکاکر، لف   تصنعکت، بودن   اطناب مخل یه طوالنک یبه طور
رد   در کن  ید از قرائن ضعف آن تلقن یت را بایر ا یکف یسخ م پست  ی  مفاه

 د نمود.یترد رمکامبر ایانتساب آن به پ

                                                      
 .316-312ادلبی، . 2 .221شمیسا،  .2
 .70حمیداهلل، . 3
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سنخنان   کم   سنب یرکن قنرآن   کبا سب یالم نبوک کسته است سبیز شاین
 هنر  کیمختصات سنب  ین بررسیرد   در بستر ایگ سه قراریعه مورد مقایامامان ش

 دام ر شن شود.ک ن هریز   تعیشف   تماک آنها  دام ازک





 50 \ها  نمایه

 دوم فصل
 

 

 
 امامی متقّدم  محّداثن زند  احادیث «نقدمتنی» ارکرداهیک

 





 51 \ها  نمایه

 

 

 

 مقدّمه -0-6-0

متعندّدی  هنای   در طول تاریخ خود از همان عصر صد ر با آسیب، حدیث
ها در اسناد احادیث   برخی دیگر در متون  ر بر  شده است. بخشی از این آسیب

عالمان اسالمی در تالش بنرای رسنیدن بنه احادینث     ی  ههم 2آنها رخ داده است.
بنا    اند. ها سخن گفته از معیارهایی برای کشف این آسیب: صادر شده از معصومان

، معیارهای کشف آنها نیز متفا ت است. در یک نگاه کلنی ، ها توجه به نوع آسیب
 کنه در قالنب  ، انند  بررسی اسناد   متون احادیث د  معیار اساسی برای این هدف

  اند. مطرح شده« نقد سند   متن»
رجالی در اثبات  ثاقت احادیث از محدثان های  متعددی از ارزیابیشواهد 

پراهمیت در این باره توجه ایشان بنه نقند متننی    ی  همسأل 2،متقدم در دست داریم
اعتبارسننجی   ارزینابی احادینث بنا     ، محنور  مقصود از نقند منتنْ  احادیث است. 

نی قرآن کنریم  یع، دینیمضمون آنها بر منابع   معیارهای قطعی معرفت  ی هعرض
مسلّم تاریخی   امور تجربنی  های  ی بیر نی مانند دادهها   عقل   سنّت یا دانسته

است. نقد محتوایی یا در نى به معناى دقت در محتویات یک حدیث است بدین 
صورت که متن ر ایت افنز ن بنر آنکنه از نظنر کمنی   زینادت   تصنحیف          

بنر اصنول      ،گیرد می قّادی قرارمتنی مورد بررسی   نهای  تحریف   دیگر خلل
 معیارهای شناخته شده در معرفت دینی نیز براى سنجش مطابقت با آنهنا عرضنه  

                                                      
 .212-2/212، عدة األصول، برای نمونه نک: طوسی. 2 .217-29. نک: ربّانی، 2
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 اضنح    ، شود. در این شیوه از نقد حدیث بایند اصنول   معیارهنای محکنم     می
 ه نادرسنت کن آن نه را  ، مطمئن در اختیار داشت تا بتوان بنا اسنتوارى   قطعینت   

ذیرش   پیر ى آن جلوگیری نمود. این مهم بنه  ینژه در   ردّ کرد   از پ، دینما می
 السند با محتوای نادرست مورد نقد   بررسی قرار مواردی که یک حدیث صحیح

 کند. می گیرد ضر رت   جایگاه  االیی پیدا می
عالمنان امنامی از   هنای    ثاقت احادیث معصومان از جمله دغدغهی  همسأل

  توجنه بنه نقند محتنوایی احادینث یکنی از       پژ هی  ابتدا تاکنون بوده است. متن
دهند کنه نقند متننی      منی  مهم در این باره است. شواهد موجود نشنان های  مؤلفه

: احادیث تاریخی دیرینه نزد امامیه داشته   توجه به آن ریشه در رهنمودهای ائمه
هنای   ای کهن مانند صد ر احادیث داشته است. تحلیل گنزارش  داشته   تاریخ ه

های  مالکی  هده از متقدمان نشان از نقش پراهمیت نقد محتوایی بر پایجای مان بر
اعتبارسنجی احادیث   کتنب  ، ارزیابی صحّت مضمون احادیثمتعدد معرفتی در 

ی  هرجالی دربنار  ی  دا ر ارزیابی جهت صد ر، ارزیابی صد ر احادیث، حدیثی
 را یان دارد.

 نقد متن در روایات -0-6-6

نقند   بررسنی محتنوایی احادینث در کنالم      های  مالکترین  برخی از مهم
، رآننر قندیث بنحی  هرضنعا نرین آنهنت ه مهمنک نقل شده است اننمعصوم
 معصنومان  ی حندیث بنر سنیره   ی  هعرضن    حدیث بر سنّت پیامبری  هعرض
ی  ههایی را به منظنور ینافتن شنیو    را ی پرسش، در برخی از این احادیث 2.است

نینز در  : صادر شده از معصومان مطرح کرده اسنت. ائمنه   صحیح کشف احادیثِ
محتنوای احادینث بنر معیارهنای اصنیل معرفتنی       ی  هآنها را متوجه عرضن ، پاسخ

                                                      
. در نقد حدیث   نیز حل تعنارض اخبنار   221-27/216الشیعه، تفصیل  سائل . برای این احادیث نک: حرّعاملی،2

بناقر مجلسنی، بحنار     ؛ محمند 60-2/62های دیگری نیز از ائمه رسیده است. برای آنها ننک: کلیننی،    دستورالعمل
 .293-2/223االنوار، 
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فنرا ان بسنیاری از   هنای   نموننه ، افنز ن بنر اینن     اند. هم ون قرآن   سنّت کرده
  2احادیث خا  بر امامان برای بررسی صحّت آنها در دست است.ی  هعرض

هنایی از   گنزارش ، ر ائمنه نا  بن نادیث خن ناحن ی  هرضنع ذشته ازنگ
د ن نر آن حضنرات نینز در دسنترس اسنت. بن     ندیثی بنحی انه کتابی  هرضنع
ررسی محتنوای آن متنون   نر به بن نا ناظنآنهی  هارنان دربنامنار نظر امنردید اظهنت
ها بر تورّق کتاب از سنوی امنام تصنریح     رخی گزارشنه در بنچنانک، وده استنب

 2است.شده 
تردید نقد متن تناریخی کهنن    بیتوان گفت که  می ها این گزارشی  هبر پای

ی  هگنردد. عرضن   منی  بناز  آن به عصر ائمههای  در شیعه داشته   نخستین گام
توان از جمله نخستین توجهنات محندثان شنیعی بنه نقند       می حدیث بر امامان را

 محتوایی احادیث برشمرد.
تر در  ضر ری است که اشکال نخستی که پیش در اینجا توجّه به این نکته 

سنّت   برخی پژ هشگران خا رشناس مبننی   خصو  پاسخ محققان معاصر اهل
آنهنا  ی  هدهنند  زمانی میان شواهد نقد متنی نزد صحابه   منابع گزارشی  هبر فاصل

   شواهد توجنه بنه نقند متننی احادینث از سنوی ائمنه       ی  همطرح شد دربار
کند. دلیل این سخن به ماهیّت حاکم بر میرا  حدیثی شنیعه   نمیشان صدق  یاران
تد ین حدیث شیعه معاصر عصر حضور ی  هگردد. دانسته است که تاریخ  بازمی

  اصول حدیثی بنر ائمنه نینز     ها کتابی  هکه عرض 3  صد ر احادیث بوده است
ینث  شاهد آشکار این موضوع است. با تحلیل   بررسی دقیق سلسله اسنانید احاد 

توان بنه مننابع نخسنتین     می ،حدیثی هستندی  ها لیی ها کتابکه در  اقع طرق به 
 این احادیث دست یافت.

                                                      
 .216-221؛ همان 91-30، بر امامان نک: مسعودی هایی از ر ایات عرضه شده . برای نمونه2
 های موجود را ارائه خواهیم داد. . در ادامه، موارد متعدّدی از این گزارش2
 .263-292، . در این باره نک: معارف3
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 نقد متن نزد محدّثان متقدّم امامی -0-6-7

مان در ارزیابی فرآینند احنراز صند ر    متقدّهای  عبارات باقیمانده از دا ری
ر اینی    ی هنا  ابکتن ی  هاحادیث نشانگر آن است که ایشان به بررسنی در نماین  

 احادینث بنازگو شنده دا ری   ی  هآن دربنار ی  هاحادیث توجه  افر داشته   بر پای
اعتقادات ینا احکنام در   ی  ههایی که در گستر ان احادیث را با مالکایشکردند.  می

دیدنند   سنجیدند که در این بین چنان ه میان آنها همخوانی نمنی  می اختیار داشتند
 دادند. می حکم اعتباری آن احادیث به بی

متقدمان در نقد محتنوایی مینرا    های    دا ری عباراتگونه  ایننگاهی به 
کارکرد اساسی   مهم در  پنجحدیثی شیعه از این نکته حکایت دارد که نقد متنی 

اعتبارسننجی  ، مضنمون احادینث   تصنحیح : ایشان داشته است پژ هی حدیثنظام 
رجنالی   ی  دا ر صند ر  جهنت کشنف  ، ارزیابی صد ر احادینث ، کتب حدیثی

 2را یان احادیث.ی  هدربار
 یک نماید آنکه نقد محتوایی در کدام می پرسشی که در این باره پر اهمیت

اسنت. آینا نقند متننی      بنوده اصنلی   وارد فوق اهمیت بیشتری داشته یا هدفناز م
ای در جهنت   ینا شنیوه   بنوده ررسی اعتبار   حجیّت احادینث  نب ر شِ، ادیثناح
ی  هضنمن بحنث دربنار   ، ؟ در ادامنه شنده اسنت   منی  تلقنی  انصند ر آنهن  راز ناح

پاسخ پرسنش منذکور را نینز بنه بحنث      ، محور فوق پنجقدما در هر های  دا ری
 واهیم نشست.نخ

  مضمون احادیث تصحیح -0-6-7-0

اثبنات صنحّت   درسنتی    ، ترین کارکردهای نقد متنی احادیث یکی از مهم
معرفتی راهکنار  ی  هشناخته شدهای  مالک حدیث بری  همحتوای آنها است. عرض

ق( در 2211شنیخ حنر عناملی )م    درستی مضمون آن اسنت.  ی  هاظهار نظر دربار
                                                      

انند   دانم که عالمان ازبرخی معیارهای نقد متنی در حل تعنارض اخبنار نینز یناد کنرده      . ذکر این نکته را الزم می2
 ( که البته از موضوع بحث ما خارج است.293-292 )عاملی،
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بنرای بررسنی   شنماری از قنراین متقندمان     وسائل الشیعةی  ههشتم خاتمی  هفائد
ای از این قراین  خود ا  دستهی  هاست که به گفت احادیث را گزارش کردهصحت 

 2احادیث داللت دارند.بر صحّت مضمون 
ق( گفتنی است کنه  ی  123شیخ مفید )م  پژ هی دیثنحمبانی ی  هارندرب

کنه مضنمون آن بنا یکنی از دالینل       سنت دان منی  ا خبنر  احندی را حجنت   نتنه
همنان  ، ود اشناره دارد تأییند شنود. منواردی از اینن ادلنه      نه خن نای ک انهنگ شش

است.  ی معتقد است که « ععقل   اجما، عدم تعارض با قرآن» معیارهای مشهور
بنه دلینل عندم    وق محتوای حدیثی را تأییند نکنند آن حندیث    نه دالیل فنچنان 

واعد نبنه لحناظ قن   چند ممکن است  هر، نخواهد داشتدرستی مضمونْ حجیّت 
ای احادینث   .  ی هم ننین صند ر تقینه   باشند  صنحیح سندپژ هی دارای سندی 

 اقعیتی انکارناپذیر مورد تأکیند قنرار   معرفت دینی را به عنوان ی  همتعارض با ادل
 2داده است.

احادینث بنر   ی  هضمن اشناره بنه لنز م عرضن     نیز ق(161)م  شیخ طوسی
   سنّت   تأکید دارد که موافقت با کتاب، معیارهای شناخته شده در نقد محتوایی

عقل   اجماع دلیل بر صحّت   درسنتی محتنوای احادینث اسنت   ننه صنحّت       
ی  هموافق با یکی از ادلن جعلی آنها؛ چه آنکه ممکن است محتوای حدیثی  صد ر

دهد که  جنود مخنالف از قنرآن   سننّت        می  ی هم نین ادامه 3.مذکور باشد
عمل به  جوازعقل   اجماع مانع عمل به مضمون احادیث است. دانسته است که 

ثابنت از  ی  هدلن مخالفنت بنا ا  ، حجیّت آن است. در  اقعی  همسألحدیث از توابع 
رآن   سنّت   عقل   اجماع مانع از حجیّنت حندیث   بنه تبنع عمنل بنه آن       نق
 1.واهد بودنخ

                                                      
 .2/132؛ نیز نک: قمی، ابوالقاسم، 217-31/213 تفصیل  سائل الشیعه، عاملی، . حر2
 .213-210تصحیح إعتقادات،  . نک: مفید،2
 .2/3األحکام،  تهذیب، نیز نک:219-2/213، العدة فی أصول الفقه، . نک: طوسی3

 .2/216، العدة فی أصول الفقه، طوسی. 1
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در جمنالت فنوق ننه    « صحت» از پر  اضح است که مقصود شیخ طوسی
که نقد ، در مقابل بطالن استمراد  ی صحّت بلکه ، احادیث است صحّت صد ر

در  درستی یا نادرستی مضمون   محتوای آنهاسنت. متنی احادیث به دنبال کشف 
مطابقت آن با حکم  اقعی الهی است. « صحّت مضمون خبر» مقصود از، این معنا
توان گفت که این عبارات به خوبی   آشکارا بر اینن نکتنه داللنت     می ،از این ر 

تحلینل متننی احادینث   ارزینابی آنهنا از طرینق عرضنه بنر         ی  هدارند که مسنأل 
ایی چون کتاب   سنّت   عقل   اجماع بیش از سایر موضوعات در بحث ه مالک

از حجیّت احادیث مطرح بوده است؛ چه آنکه مخالفت محتوای حدیث با یکی از 
 نماید. می رک عمل به آن را ضر ریمذکور تی  هادل

نقدهای متنی احادیث در پی بررسی حجیّت آنهاست؛ زیرا ، به دیگر سخن
صد ر به دالیل مختلفنی هم نون نسنخ     رغم قطعی بودنبه  ممکن است حدیثی

از  نن  نمنایی اسنت   قنع که در این صورت فاقد شرط  ا ن 2یا تقیه 2با حدیثی دیگر
اعتبار   حجیّت برخوردار نباشد. توضیح مطلب آنکه برای حجیّت ینک حندیث   

 ی  دیگنر  «مقتضنی » پیگیری توأمان د  موضوع ضر ری است که در  اقع یکنی 
است؛ نخست اطمینان به صند ر حندیث )مقتضنای حجینت(   دیگنری       «مانع»

کنه  ، بررسی درستی محتوای حدیث با معیارهای قرآن   سنّت   عقنل   اجمناع  
مانع حجیّت آن خواهد شند. از اینن ر    بنا توجنه بنه      ، ها مخالفت با این مالک

عدم مخالفت با کتناب   سننّت   عقنل در نقند محتنوایی      ی  همسأل، موضوع د م
مخالفنت مضنمون حندیث بنا یکنی از      ، بر این اساس 3.حدیث مطرح شده است

موافقنت ینا بنه    ، در برابر ؛معیارهای ثابت معرفتی مانع اخذ   قبول حدیث است
یکنی از موجبنات اخنذ آن    ، ر محتنوای حندیث  نرآنی بن نود شاهد قنتعبیری  ج

 .واهد بودنخ

                                                      
 .1/211ویه، من ال یحضره الفقیه، نن بابنرای نمونه نک: ابن. ب2
 واهیم گفت.نادیث سخن خنای اح ه از صد ر تقیهن. در ادام2

 .31-23. در این باره نک: محمدی ری شهری، 3
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ا برمنابع اصیل آنهی  ههایی ازبررسی صحّت مضمون احادیث با عرض نمونه
ترین  کهنتوان در آثار برجای مانده از متقدمان مشاهده کرد.  می ی رانرفت دیننمع

گزارش موجود در تصریح بنه صنحّت حندیث از ف ضنل بنن شناذان نیشنابوری        
ی  هدربنار    شنیخ طوسنی   است. شیخ صند ق  اإلیضاحق( صاحب کتاب 261)م

دا ری فضل بنن شناذان را   ، ار ی  هدر خصو  محاسب حدیثی از امام علی
مُوَافَقَىةِ    عَلَىى   صَىحِيح    هَىذَا حَىدِي     :قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَىاََانَ » :اند چنین گزارش کرده

بنا قنرآن کنریم     2به ر شنی مشخص است که موافقت مضمون حدیث .2« الْكِتَابِ
 چنانکه خود نیز بدان تصریح دارد.، است مالک ارزیابی فضل بن شاذان بوده

ق( در درستی محتوای حندیثی از امنام   323دیگر دا ری کلینی )می  هنمون
« آقایی که نیناز بنه ا  بَر نند   » به« الصمد» ی ه اژ، ن حدیثناست. در ای جواد

درسنت   3ء  شَىيْ  كَمِثْلِىهِ  لَيْ َی  همعنا شده که کلینی آن را به دلیل موافقت با آی
 1دانسته است.

مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْىتُمْ  » با استناد به حدیث نبویق( 302)م شیخ صد ق
ار اح بنرای بناقی    بر این با ر رفته است که 1«لِلْبَقَاءِ وَ إِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ

شیخ مفید اینن عقینده را متعنارض بنا آینات       9.نه فانی شدن ،اند ماندن خلق شده
 وَ الْجَى لِ  َُو رَبِّى َ  وَجْىهُ   يَبْقىى  وَ*  فىانٍ  عَلَيْهىا  مَىنْ  كُىل  ی  هقرآنی از جمله آی

بقای ار اح را برگرفته از عقاید اهل ی  هنظری ی ، داند. افز ن بر این می 6الْإِكْرامِ

                                                      
 .291-3/213، طوسی ؛293-1/297الفقیه،   یحضره ال  من ،. صد ق2
مجلسی ا ل، صحت در عبارت فضل بن شاذان را به درستی محتوای حدیث )موافق للحق( تعبیر کنرده اسنت.    .2

. عالمنه  2، پانوشنت 1/293. نیز نک: ابن بابویه، من ال یحضنره الفقینه،   22/211، روضة المتقینمحمدتقی مجلسی، 
منالذ  محمند بناقر،   ی در این عبارت را بعیند دانسنته اسنت )مجلسنی،     محمدباقر مجلسی نیز احتمال صحت سند

 (.29/230 األخیار، 
 .221-2/223کلینی،  .22 ،. الشوری3
های دیگر این حندیث ننک:    است. برای متن کرده ر ایت صد ق تنها فوق رابامتن حدیث آنکه،این حائزاهمیت ی . نکته1

 است. احادیث ساختگی آ رده ی ه( این حدیث را در زمر3/201 ،جوزی . ابن132-21/131عساکر، ؛ ابن226،طوسی
 .27   26 ،الرحمن. 6 .17، اعتقادات اإلمامیة. ابن بابویه، 9
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شنود   معتقدند ر ح بسیط است   فاسد   نابود نمنی ملحد که ی  هتناسخ   فالسف
 2.دانسته است
در  گراینان  گراینان   ننص   سهو نبی از جمله اختالفات میان عقنل ی  همسأل
است. شیخ مفید ضمن اشاره به تعنارض احادینث در اینن     امامیهی  هتاریخ اندیش

ک بنه نقند   ضنمن تمسّن  ، در نقد احادیث با مضمون سهو نبنی در نمناز  ، موضوع
سندی   رجالی به نقد محتوایی آن بر اساس مبانی عقلی نیز پرداخته اسنت. نقند   

.  ی بر آن است که درستی این دست احادیث استی  هپاسخی نقضی دربار،  ی
جنایز   ن که امام   مقتدای مردم در نماز است ن در نماز چنان ه سهو پیامبر

  ر ی خننود را از قبلننه بازگرداننند    سننالم دهنند اتمننام نمنناز  پننیش از  بننوده
، علمنی یابنند  ی  هنمازگزاران شاهد این امر باشند   به  قوع آن از حضرت احاط

حنج نینز دچنار سنهو     ، زکنات ، سایر اعمال عبادی هم نون ر زه ر است که در 
در مسائل شرعی امری است که هیچ پیامبر جواز سهو دهد که  می شوند.  ی ادامه

 2.گردد آن معتقد نمیه مسلمان   موحدی ب
در احادیث نقل شده از ائمه دال بر سهو نبی در نماز   به نیز  شیخ طوسی
به دلیل مخالفت با عقل تردید  3آن حضرتی  به  سیلهسهو ی  هجای آ ردن سجد

 أَنَّ مِىنْ  قَىدَّمْنَاهَا  يالَّتِى  الْأَخْبَىارُ  فَأَمَّىا » :نویسند  منی  کرده اسنت.  ی در اینن بناره   
 مِىنَ  تَتَضَىمَّنَهُ  مَىا  لِىأَنَّ  رْنَاهَىا كََ إِنَّمَىا  وَ لِلْعَامَّىةِ  مُوَافِقَة  فَإِنَّهَا فَسَجَدَ سَهَا يالنَّبِ
 .1«نَّاهُيبَ مَا عَلَى بِهَا مَعْمُول  امِكالْأَحْ

 ضنل بنن عبندالملک بَقْبناق از امنام صنادق      ابو العبناس ف  ، در حدیثی

                                                      
 .31-23مفید، عدم سهو النبی، . 2 .70. مفید، تصحیح إعتقادات، 2

 شیخ طوسی اینن حندیث را از احمند بنن محمند بنن عیسنی       . جالب توجه آنکه 2/319، برای نمونه نک: طوسی
انند. بنر اینن اسناس      اشعری قمی ر ایت کرده است. دانسته است که مکتب محدثان قم با ر به سهو النبنی داشنته  

 الننوادر ر ایت این حدیث از سوی احمد اشعری قابل توجیه است. ظاهراً شیخ طوسنی اینن حندیث را از کتناب     
( 126   230 بنه رقنم  قمی احادیث آن را بر ابواب فقهی مرتب نمنوده )نجاشنی،    هبن کور احمد اشعری که دا د

 نقل کرده است.
 .2/392، طوسی. 1
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،  جود حق قصا  یا عفو برای زنان پرسش کرده است. امام در پاسنخ ی  هدربار
اینن  ی  هبنرای دا ری دربنار  ، شنیخ طوسنی  . این حق را به اقوام پدری داده است
، ال را گزارش کرده است. بنا بر این گزارشضّحدیث دیدگاه علی بن حسن بن ف 

عدم مخالفنت   2ست.دان می ماع شیعهال مضمون این حدیث را مخالف اجضّابن ف 
ن نداللت دارد. ای آنا نوافقت  ی بنر منب، الضّن ف نابر ننظن نا اینوسی بنشیخ ط
ادیث ر اینت شنده از ابنو    نه احن نه شیخ طوسی عمل بن نز گفتنی است کننکته نی

 ر االعباس فضل بن عبدالملک بَقْباق را به شنرط مطابقنت بنا ر اینات دیگنران      
 2.دانسته است می

تردید در درستی حدیث متضنمن بیسنت   ننه ر ز بنودن     ، دیگری  هنمون
)تمام نبودن( ماه شعبان   سی ر ز بودن )تمام بنودن( همیشنگی مناه رمضنان از     
سوی شیخ مفید است.  ی این حدیث را مخالف قنرآن   سننّت   اجمناع امنت     

پیامبر   ی در نقد حدیثی با مضمون خواب ماندن، در موردی دیگر 3.دانسته است
. از این معیار بهنره بنرده اسنت    1تا طلوع خورشید   فوت نماز صبح آن حضرت

دانسته؛ چنه آنکنه   مخالف فتوای امامیه آن را ،  ی در دا ری خود از این حدیث
بایند در هنر   ، که نماز  اجب هنر کنا فنوت شنود    امامیه معتقدند ، ا ی  هبه گفت

قضنا کنند؛ منادام کنه  قنت      ، که متوجه شند   ینادش آمند   ر ز  شبانه فرصتی از
ادای  کنند کنه چنون    می  ی استدالل، بر این اساسحاضر ضیق نباشد. ی  هفریض

نماز  اجبی که  قتش رسیده پیش از قضای نماز  اجبی که از ا  فوت شده حرام 

                                                      
دیگر  ی ه. نمون12/201نیز همین نظر ابن فضال را پذیرفته است. نجفی،  جواهر الکالم. صاحب 3/337، . طوسی2

 .330-3/337، نک: طوسی
 .22مفید، جوابات أهل الموصل، . 3 .1/212، . طوسی2
يقُىولُ إِنَّ اللَّىهَ تَبَىارَكَ وَ تَعَىالَى أَنَىامَ       سَمِعْتُ أَبَىا عَبْىدِ اللَّىهِ   »چنین است:  این حدیث به ر ایت شیخ صد ق. 1

 صَىلَّى الْفَجْىرَ وَ أَسْىهَاهُ    عَنْ صَلَا ِ الْفَجْرِ حَتَّى َِلَعَتِ الشَّمْ ُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُىمَّ  رَسُولَهُ
ََلِ َ ِبىهِ َرْحَمىة  لَِهىِذهِ اْلأُمَّىةِ ِلاَلَّىا يعَيىرَ الرَُّجىلُ        فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَينِ ثُمَّ وَصَفَ مَا قَالَهُ َُو الشِّمَالَينِ وَ إِنَّمَا فَ عَلَ 

نک: ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، «. الْمُسْلِمُ إََِا هُوَ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَهَا فِيهَا فَيقَالُ قَدْ أَصَابَ ََلِ َ رَسُولَ اللَّهِ
 محتوای آن را با ری غلوآمیز دانسته است. . شیخ صد ق در ذیل این حدیث، انکار2/390
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، فنوت شنده   به طریق ا لی خواندن نوافل برای ا  پیش از قضای  اجنبِ  2،است
ال » :از حضرت رسول ر ایت داریم کنه فرمنود   ممنوع خواهد بود. افز ن بر آنکه

نافلنه  ، مقصود آن است که کسی که فریضه بر گردن دارد ،2«صَ  َ لِمَنْ عَليه صَ   
 3.ندارد

 اعتبارسنجی کتب حدیثی -0-6-7-6

ارزینابی  ی  همتقندمان بنر پاین   موجود حناکی از آن اسنت کنه    های  گزارش
کردنند.   می احادیث بازگو شده در آن دا ریی  هیک نگاشته نیز درباری  هدر نمای

اعتقنادات ینا   ی  ههنایی کنه در گسنتر    در اینجا آنان احادیث آن نوشته را به مالک
دیدند احادیث آن کتاب  سنجیدند   اگر میان آنها همخوانی نمی می احکام داشتند

 ینک  متننی احادینثِ  هنای   تردید تحلینل  کشیدند. بی می را از بلندای اعتبار به زیر
حدیثی در اعتماد یا عدم اعتماد به آن نیز مؤثر بنوده اسنت. بنا کنا ش در      کتابِ

هنای   در ارزینابی  ایشنان شنود کنه    منی  دانسنته  در دسترس از قندما های  گزارش
  اند. گرفته می شناختیِ منابع چند راه در پیش متنْ

 توجه به کتب عرضه شده بر ائمه -0-6-7-6-0

حادینث موجنود در ینک کتناب بنرای      تاریخی بررسی محتنوای ا ی  هریش
عرضه شنده بنر   ی ها کتاباحادیث   از  به ارزیابی امامان، سنجش اعتبار آن

کشنف  ، اینن توجنه   تشنویق   ی  هفلسنف گردد.  می باز  تشویق به این مسأله آنها 
 1تقیه   نسخ بوده است.، به  جود آمده هم ون جعلهای  آسیب

                                                      
نهایة االحکام فای معرفاة    ؛ حلی،2/227، المبسوط، ؛ طوسی222، المقنعه، ؛ مفید3/233. در این باره نک: کلینی، 2

 .2/329 ،االحکام
نینز همگنی اینن    . این حدیث در هیچ یک از منابع حدیثی کهن پیش از شیخ مفید نیامده است. منبع پنا از ا   2

 .2/227، ؛ طوسی2/363اند. برای نمونه نک: سید مرتضی،  ر ایت را از ا  اخذ کرده
 .30-31، نک: مسعودی. 1 .27. مفید، عدم سهو النبی، 3
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مورد توجنه شنیعیان    که نگارش حدیث در عصر حضور امامان گفتیم
نوشتارهای حدیثی ، شد. در این زمان می بود   تأکید ائمه سبب تشدید این توجه

 دینبعن ار نه منبنع آثن  نکن  2دنردینراهم گنردان ائمه فنشاگی  ه  سیلهنبی نرا اننف
اعتبار اینن آثنار   ی  همسأل 2دیثی قرار گرفت.نحی  هاننچهارگی انه کتابون نهم 

عصر حضور به ائمه مراجعه کنرده  ی  هشیعی  هها سبب شد تا جامع در همان د ره
این نوشتارها از صحّت   اعتبار آنها پرسش نمایند. تأیید اعتبار این ی  ه  با عرض

دی متعندّ های  آثار از سوی امامان اعتماد شعیان به آنها را به دنبال داشت. گزارش
احادینث کنه در   تنک  ی  هافز ن بر عرض نتب حدیثی بر ائمه  کی  هعرضی  هدربار

  پرسش از اعتبار آنها  جنود دارد. اینن    نهایی از آن نیز خواهد آمد   ادامه نمونه
 شده است. می امامان را نیز شامل عرضه   پرسش حتی آثار منسوب به

ناظر به بررسی  ها کتاباین احادیث   ی  هاظهار نظر ائمه دربار، بد ن شک
ی  هدربنار  نظر امام حسن عسنکری ، محتوای آنها بوده است. شاهد این سخن

 نورا  يومَ بِكلِّ حرفٍ اهللُ أعطاهُ» بن عبدالرحمان است. تعبیر یونا یوم و لیلةکتاب 
اظهار نظر امام  رساند اشاره به می از سوی امام که اعتبار کتاب را به تأیید« القيامةِ

 تر در اینن بناره سنخن امنام هنادی      شاهد قوی 3.ناظر به محتوای کتاب است
این کتناب را بنر    1ابو جعفر جعفری، کشیی  ههمین کتاب است. به گفتی  هدربار

آن را  رق زد. ی  هعرضه کرده است. امام در آن نظر افکنند   همن   امام هادی
 9.را مورد تأیید قرار داد اعتبار کتابپا از آن 

                                                      
 اند. های خود گزارش کرده شمار بسیاری از این نوشتارهای حدیثی را در فهرست . نجاشی   شیخ طوسی2
، پژ هشی در زمیننه کنافی     ؛ پهلوان913-916، 132-103، 239-231،پژ هشی درتاریخ حدیث شیعه، . معارف2

 .26-22، أصول اربعمأةان، کافی   ؛ هم219-213مؤلف آن، 

 .2210به رقم . نجاشی، 3
بنه عبندالرحمان را بنر امنام      رسد که ابنو جعفنر جعفنری کنه کتناب ینونا       . بر اساس برخی شواهد به نظر می1

بن قاسم جعفری است که به نقنل نجاشنی، همنان کتناب را بنر امنام        عرضه کرده، همان ابو هاشم دا د هادی
 .323   329، ش؛ طوسی2210به رقم عرضه کرده است. نک: نجاشی،  حسن عسکری

 .2123، 326   329، 323ش، . طوسی9
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از سنوی   امیرمؤمننان علنی   الفارائ  کتناب  ی  هدیگنر عرضن  ی  هنمون
موجود های  بنا بر گزارش که 2است ق( بر امام صادق211ابوعمر  مُت طبّب )م 

بنن عبندالرحمن      بن ف ضّال   یونا حسن بن علیسه را ی بزرگ دیگر یعنی 
بننا بنراین    2عرضنه کردنند.   را بنر امنام رضنا   نیز اینن کتناب    حسن بن جَهم

این د  امام بزرگوار کتاب را صحیح دانسته   بر انتسناب آن بنه امنام    ، ها گزارش
طبینب عبنداهلل بنن     زدند. ظاهراً گزارش نجاشی که ابنو عمنر  مهر تأیید  علی

شیعه به کتاب ی  هخود را که در جامع الدیاتسعید بن حیان بن أبجر کنانی کتاب 
 همین کتاب باشد. 3عرضه کرده عبداهلل بن أبجر شهرت داشته بر امام رضا

عرضه شنده     سُلیم بن قیا هاللی نیز بر امام سجادظاهراً متن کتاب 
جالب توجه برای پذیرش کتاب عرضه ی  هنمون 1.مورد تأیید امام قرار گرفته است
محمند بنن قنیا     قضایا امیر المنؤمنین کتاب ، شده بر امام در ر ش متقدمان

 امنام بناقر   ه بنر ناسنت کن   ردان صادقیننق( از شاگ292وفی )منبَجَلی ک
رسنیده   به تأییند امنام بناقر    عرضه شده   صد ر محتوای آن از امام علی

عبینداهلل بنن أبنی     القضایا و السنن و األحکاماین کتاب ظاهراً همان کتاب  9است.
 رافع بوده است.

امنام   رنبن ی شُعبۀ حَلبی نن أبنی بنعلن نعُبیداهلل ب امعاالجکتاب ی  هرضنع

کتاب    7،بر همان حضرت حَریز بن عبداهلل سجستانی الصالةکتاب   ،6صادق

  تأییند اعتبنار آنهنا     0امنام حسنن عسنکری    بنر ف ضل بن شناذان   یوم و لیلة

                                                      
 .21/209، ؛ طوسی363-362؛ 7/331. نک: کلینی، 2
 .231، 209، 21/267، ؛ طوسی331، 327 ،321، 7/322. نک: کلینی، 2
 .969به رقم. نجاشی، 3
آنهنا   نوشنتار بنه   ی این کتاب مطالب دیگری نیز  جود دارد که در ا اخنرهمین  . درباره267 به رقم، . نک: طوسی1

 کرد. اشاره خواهیم
 .167 به رقم، ؛ طوسی622به رقمنک: نجاشی، . 6 .313-310، . نک: طوسی9
 .2127 به رقمهمان، ؛ 2123 به رقم، طوسی. 0 .3/322نک: کلینی، . 7
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 هایی دیگر از این دست هستند. ونهنم

را نیز باید در اینن حنوزه تعبینر     بر ائمهتک احادیث خا  ی  هعرض
 یش ازها خواهد که شنیده  می عَنْبَسَة بن مُصْعَباز  صادق امام، برای نمونهکرد. 

امنام بنا قسنم    ، بنرد  منی  را به پایان ها را بازگوید   آنگاه که ا  گفته« ابوالخطاب»
بنه امنام   » :گویند  منی  عامر بن عمینره ، دیگری  هنمون 2.پردازد  می جالله به ردّ آنها

از دنینا  اید اگر مردی  به من چنین رسیده است که فرموده: عرض کردم صادق
 کفاینت ، اش از جاننب ا  حنجّ گنزارد      حجّ نگنزارد   فنردی از خنانواده    رفت
امننام سننپا در ادامنه بننه حنندیث حضننرت  . «آری» :. حضننرت فرمنود «کننند منی 

 2.کند می استشهاد رسول

 کتب حدیثیی  هتوجه به درونمای -0-6-7-6-6

حندیثی راه دیگنر محندثان متقندم در     ی هنا  کتناب ی  هتوجه بنه در نماین  
کردنند   بنر    منی  احادیث کتاب را بررسنی اعتبارسنجی آن منابع بوده است. آنها 

ای  شنیوه ، این ر شدادند.  می محتوای کتاب ارائهی  هاساس آن دا ری کلی دربار
ی  بنه  سنیله  حدیثی بر ائمه   بررسنی احادینث آن   ی ها کتابی  همشابه با عرض

 ایشان بوده است.
 ،9«صنحیح الحندیث  » ،1«صحاح» ،3«صحیح» به حدیثیی ها کتابتوصیف 

 سنبب ای است که  شناسانه متنْهای  در شمار بررسی 7«سدید» ،6«صحیحة الحدیث»
 ی گردد.تلقّشده محتوای کتاب مورد اعتماد   پذیرش 

ی  هتصحیح محتوای کتب حندیثی در عبنارات بناال در نتیجن    ، بد ن تردید

                                                      
 .929 به رقم، طوسی. 2
 .263-221، انهم ؛91-23، . برای موارد بیشتر نک: مسعودی9/111، ؛ طوسی1/279نک: کلینی، . 2
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خود در صورت عندم مخالفنت بنا    ی  هارزیابی محتوایی آنها بوده است که به نوب
کنه   ندیگر متنی  های  معیارهای معرفتی چون قرآن   سنّت   عقل   فقدان آسیب

ابن غضنائری  ، برای نمونهشدند.  می بیان نی سخن خواهیم گفت   از آنها در ادامه
ب بنه منؤمن الطناق را بنزرگ       محمد بن علی بن نعمان ملقّ أفعل ال تفعلکتاب 

این کتناب  ی  هتردید دا ری مثبت ابن غضائری دربار پسندیده شناسانده است. بی
 2.ناظر به تحلیل محتوایی آن نیز بوده است

ا صنافی  ، داللت دارنند در برابر توصیفات فوق که بر اعتبار کتاب حدیثی 
ردیّ » ،3«موضوع ال أصال لاه  » ،2«أکثره موضوع مزخرف و الصحیح منه قلیل» مانند

همگی حکایت از  جنود   7«فیه تخلیط» ،6«تخلیط» ،9«مُضطرب األلفاظ» ،1«الحدیث
ظ   اضطراب الفنا ،   فاسد  اهیگون در کتاب چون مطالب غلوآمیز    آفات گونا

 دارند.محتوایی های  دیگر ضعف
فضنل  کتاب ی  هتوان به دا ری ابن غضائری   نجاشی دربار می برای نمونه

اشناره کنرد. تأمنل در     ریش رازیاس بنن حَن  حسن بن عبّ لیلة القدر یإنا أنزلناه ف
دهد که ارزیابی ایشان از این کتاب مبتنی بر نقد محتوایی  می عبارات این د  نشان

کتاب را مشتمل بر احادیث نادرست ، بررسی محتوای آنآن بوده است. نجاشی با 
، و هو کتااب ردیّ الحادیث  » :احادیث گزارش کرده است آشفته   نابسامان  نقل 

از همین ر ش در نقند اینن   ، ابن غضائری نیز در سخنی تندتر 0.«مضطرب األلفاظ
آن ر برسناخته بنودن   بن ین با ر است که محتوای آن داللت کتاب بهره برده   بر ا

کتابااً  « لیلة القادر  یفضل إنا أنزلناه ف» روی عن أبی جعفر الثانی، ضعیف» :دارد
و ال ، فاسد األلفاظ. تَشهدُ مَخایلُه علی أنّه موضوع. و هذا الرجل ال یُلتفت إلیه، مُصنّفاً
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 3«.یُکتب حدیثُه
از نگاه نجاشی   ابن غضائری کتابی ماننند کتناب حسنن بنن عبناس بنن       

 ،یف   نامعتبر است؛  لی از نگاه کلینی نه تنها چننین نیسنت  شک ضع بی حریش
به « کتاب الحجة» بلکه بلندی مضمون آن تا آنجاست که  ی یک باب کامل را در

اختالف در نتایج تمسک به نقند  ، این تفا ت در دا ری 2.آن اختصا  داده است
 اعتمناد بنودن آن  لو مضمون را نشان داده   بر غیر قابل غمحتوایی به  یژه معیار 

 مطلق داللت دارد.به طور 
گیری از نتایج تحلیل متنی احادیث مبتنی بنر   ظاهراً معیارهای قدما در بهره

، سنت، )عدم مخالفت با قرآن گفته پیشی  همعیارهایی بیشتر از معیارهای چهارگان
معیار مضمون احادینث اسنت   ، این معیارهای  هقل   اجماع( بوده است. از جملع

مان در متقدّ، موجودهای  بنا بر گزارشدیث مضمونی غلوآمیز نداشته باشد. که ح
آمینز  افنری    حساسنیت احتیناط   مواجهه با میرا  حندیثی نقنل شنده از غالینان    

کنه گناه   ، این احتیاط تحلیل محتوایی میرا  آنها را در پی داشته اسنت   اند. داشته
ابو عبنداهلل حسنین بنن    ، نهشده است. برای نمو می تأیید محتوای آن آثار را سبب

اما ابن غضائری ، هم شدهثان مکتب قم به غلو متّشاذ یه صفّار قمی از سوی محدّ
از رؤیت کتابی که  ی در باب نماز نگاشته بود گزارش داده است. به دلیل اتهنام  

آمیز با کتاب داشته   به تحلیل متنی  ای احتیاط ابن غضائری مواجهه، مؤلف به غلو
نقل احادیث با  یژه  به متنیهای  به دلیل نبود ضعف  پرداخته  یب  محتوای کتا

 2.ابن غضائری آن را قابل اعتماد تلقی کرده است، محتوای غلوآمیز
نخستین در تفسنیر  های  هرچند میان د  مکتب حدیثی قم   بغداد در سده

ی  هاما عالمان هنر د  مکتنب دربنار   ، مفهوم غلو   مصادیق آن اختالف نظر است
با محتوای غلو نگناهی انتقنادی داشنتند. آمیختگنی احادینث کتناب بنا         احادیثِ

از فراگیرتنرین   3،شنده  منی  یناد « تخلنیط » مضامین غلوآمیزکه گاه از آن با  صنف 
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ی هنا  کتناب رفت. این بررسی متننی   می شماره کنار نهادن احادیث آن بهای  سبب
ی  هوده است. نجاشی دربارحدیثی در اعتماد یا عدم اعتماد به احادیث آنها مؤثر ب

ساد مذهباه و   و غَال فی آخر عماره و فَ » :نویسد می أبوالقاسم علی بن احمد کوفی
 ا... کتااب تنااق  أحکاام الماذاهب الفاسادة       ، صنّف کتباً کثیرة أکثرها علی الفساد

 2.«... اتخلیط کلّه 
ا  را ی هنا  کتناب بیشنتر  ، استقامت  یی  هضمن اشاره به د ر شیخ طوسی

کنه از ترتینب کتناب     ن کتاب فی الفقهو  األوصیاءکتاب برخالف نجاشی از جمله 
هنای   متین   استوار دانسته است.  ی هم نین بنه گنرایش   نکند   می مُز نیّ پیر ی

علی بن احمد اشاره داشته   متذکر نگارش برخی آثار تحت تنأثیر اینن   ی  هغالیان
 2.شود می گرایش

 ستثنای برخی مطالب کتب حدیثیا -0-6-7-6-7

شناسانه آن بود که پا از بررسی  متنْهای  دیگر متقدمان در ارزیابیی  هشیو
 ینا کتنابِ   3ناسنره   غلنوآمیز  هنای   احادیث   نقل، کتاب یا مجموعه کتب را ی

 کردنند   از اینن راه بنه پناالیش مینرا  حندیثی شنیعی        می را استثنا 1دار مشکل
، نه ابن  لیند   بنه پینر ی از ا  شناگردش شنیخ صند ق      پرداختند. برای نمو می

به دلیل اشتمال  را محمد بن حسن صفار بصائر الدرجاتبخشی از احادیث کتاب 
 9 اند. بر مضامینی که از دیدگاه ابن  لید قابل قبول نبوده استثنا کرده

حائز اهمیت در این باره آنکه ابن  لید برخی طرق نقنل از کتناب   ی  هنمون
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 کتناب در فقنه   22محمد بن احمد بن یحیی اشنعری را کنه شنامل     نوادر الحکمة
خاصی به سبب یا اسنباب  ی  هدیدگاه منقول از ا  اشار 2ثنا کرده است.تشده اس می
اینن دیندگاه اسنتادش در     پا از ذکر صد قکه رسد  می ندارد. چنین به نظر آن

 عطف تخلیط به غلوی  هبه قرین«. کان فیه غلو أو تخلیط» :صدد بیان دلیل آن است
توان آن را به فساد مذهب   عقاید مخالفِ با رِ حق تفسیر کنرد. شناهد اینن     می

بن عبید یقطینی از سوی  دات محمد بن عیسیفرّتظاهراً دلیل استثنای م، معنا آنکه
اما این  2،اتهام یقطینی به غلو بوده است نوادر الحکمةابو جعفر ابن بابویه از کتاب 

استثناهای ابن  لید باشد؛ چه آنکه هیچ یک ی  هتواند دلیل هم کم نمی سبب دست
شنود.   در برخی از استثناها یافنت نمنی   نبه معنایی که گذشت   ناز غلو   تخلیط  

« علّاة » قان معاصر بر این با ر است که در احادیث استثنا شده ننوعی یکی از محق
اعتماد را یان بر مراسیل ینا  ، عدم تمییز ر ات، انقطاع، سندی   متنی مانند ارسال

 2.مدلّا بودن آنها  جود داشته است
محمّد بن علنی شنلمغانی    التکلیفاستثنای حدیثی از کتاب ، دیگری  هنمون

پندر شنیخ    نقر از سوی علی بن حسنین بنن بابوینه قمنی      مشهور به ابن أبی عزا
است. جایگاه ممتاز شلمغانی پیش از انحراف میان شیعیان سنبب شنده    ن صد ق

معتبنر     نن  که در د ران استقامت ا  تألیف شده بنود  ن ی   التکلیفبود تا کتاب 
ی  هعلی بن حسین بن بابویه همن  3،قابل اعتماد تلقی شود. به گزارش شیخ طوسی

احادیث موجود در این کتاب جز حدیثی در موضوع شهادات را بنرای فرزنندش   
حناکی از  ، . عندم نقنل آن حندیث   شیخ صند ق از مؤلنف ر اینت کنرده اسنت     

 1اعتباری آن نزد علی بن حسین بن بابویه قمی است. بی
کن بود ینک  باز مم، حتی با  جود عدم استواری طریقنیز در برخی موارد 
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که این نقل کتاب بنا  ، اش ر ایت شود نگاشته به دلیل قابل پذیرش بودن در نمایه
توجه به پرهیز متقدمان در ر ایت میرا  ضعیف بنر اعتبنار کتناب داللنت دارد.     
برای نمونه ابن  لید قمی کتاب سلیم بن قیا را هر چند در طریق آن ابو سُنمینه  

حساسیت ابن  لید در نقنل از   9.رده استک می محمد بن علی جای داشت ر ایت
را یان ضعیف   میرا  مشتمل بر مضامین غلوآمیز را نباید در اینن بناره از نظنر    

احادیث ی  هد ر داشت. ا  خود ابو سمینه را ضعیف دانسته   ر ایاتش را از جمل
محمد بن احمد بن یحیی اشنعری قمنی اسنتثناء     نوادر الحکمةپذیرش ی  هشایست

 دانسته است. می لیم از ا  را مورد اعتماداما ر ایت کتاب سُ 2،کرده بود

 مقایسه با کتب معتبر -0-6-7-6-0

 بوده اسنت.  ها کتابمحتوایی میان ی  همقایس، شناختی دیگر قدما ر ش متنْ
منابع معتبر   قابل اعتماد امری طبیعی   ی  هبر پای ها کتابارزیابی   ارزشگذاری 

پذیرفته شده در تحقیقات علمی است. گاه موافقت احادیث یک را ی بنا برخنی   
 معتبر به عنوان منالک   معینار سننجش   ارزینابی محتنوایی شنناخته      ی ها کتاب
 را هنا  کتناب صحّت ینا سنقم برخنی    ، شدند   قدما با استفاده از چنین محکی می
 .سنجیدند می

دمان نمتقن  ژ هینپن  دیثنحن در نظنام  ، ودنموجن ای نه زارشناساس گ رنب
عرضه شنده بنر امامنان معینار   منالک      ی ها کتابمعتبر مانند ی ها کتابرخی نب

ی  هاننگن  شنده اسنت. کتنب سنی     منی  یندیثی ا لیه تلقنح انه کتابسنجش سایر 
 معینار شنیعیان بنوده اسنت. بنه     ی ها کتابن سعید اهوازی نیز از جمله نحسین ب

محمد بنن  ی ها کتابابن  لید در بررسی محتوایی ، گزارش گر هی از مشایخ قم
ابن ا رمنه قنرار   ی ها کتابکتب حسین بن سعید اهوازی را معیار سنجش ، اُ رَمَه

ی هنا  کتناب  ی بنا  ی هنا  کتناب مشنترک  های  داده   به تصحیح   پذیرش بخش
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 2.حسین بن سعید نظر داده است
علی بن محمد بن شیرة  التأدیبکتاب ی  هرباردیگر آنکه نجاشی دی  هنمون

فیاه   و، هو یوافق کتاب ابن خانباه  و، هو کتاب الصالة و، له کتاب التأدیب» :قاسنانی 
از آنجا که کتاب ابن خانبه به تأیید معصوم رسنیده   صنحّت    2؛«زیادات فی الحج

حندیثی قنرار گرفتنه اسنت. موافقنت      ی هنا  کتابلذا معیار سنجش دیگر  2،داشته
 رساند. می صحّت آن را، با محتویات کتاب ابن خانبه التأدیبمحتوای کتاب 

 متنیهای  کشف آسیب -0-6-7-7

 تنوان کشنف   منی  حندیثی را ی هنا  کتناب کارکرد دیگنر تحلینل محتنوایی    
، اضنطراب در الفناظ احادینث ینک کتناب      متننی احادینث هم نون   هنای   آسیب

حندیثی   شیخ طوسی، نقصان در احادیث دانست. برای نمونهزیادت   ، تصحیف
« کامل بودن همیشنگی مناه مبنارک رمضنان    » را که بر حذیفة بن منصورمنقول از 

دانند.  ی  جنود اخنتالف در الفناظ        منی  د اعتبنار   حجیّنت  ناقنداللت دارد ف
شنمارد؛   ن برمنی اعتباری آ دیث را از جمله دالیل بینن حنانی ایناضطراب در مع

   معاذ بن کثینر از امنام صنادق   ی  ه  اسطهنب اه آن رانگ هذیفنه حنک ه آننچ
اه مستقیماً از آن حضرت ر ایت   گاه به عنوان فتنوای شخصنی خنود اظهنار     نگ
 3رده است.نک

   هنا  کتابکشف زیادت   نقصان در ، کارکرد دیگر نقد متنی نزد متقدمان
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لَمْ يغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ ياسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِىي   أَنَّ عَلِيا  مَسْعَدَ َ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ: 

 .333-3/332، نک: طوسی«. مَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يصَلِّ عَلَيهِمَاثِيابِهِ
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عبارت پاینانی حندیث دال بنر سناقط      شیخ طوسی، نمونهبرای  1است.ادیث ناح
لىم يصىل   » عبارت» :را افز ده )دَرْج( را ی دانسته است 9شدن نماز میّت بر شهید

ی  هخطای را ی است؛ زیرا نماز بر میّت  اجب است  اینن اجمناع فرقن    «عليهما
احادیث   سننّت قطعینه بنر آن    محقه است   نماز در هیچ حالی ساقط نیست   

 .2«داللت دارد
ق( 271احمد بن محمند بنن خالند برقنی )م    ی  هبه گفتدیگر آنکه ی  هنمون

حسین بن سعید اهوازی بنه  ی  هگان سیی ها کتابعلی بن مهزیار همان ی ها کتاب
ی هنا  کتناب سه کتاب دیگر تألیفی خود ا  بوده است.  ی مطالبی را بنه  ی  هاضاف

 الحاج و  الصاالة و  الوضاوء ی ها کتابها در  فز ده که این افز دهحسین بن سعید ا
هنا مشنتمل بنر احادینث      که اکثنر اینن افنز ده   ، بوده است ها کتاببیشتر از سایر 

حسین بن سعید ی ها کتاباحادیث برگرفته از ، بر این اساس 2.ضعیف بوده است
هنای   بر خالف افز ده ندر میان امامیه   ها کتاباهوازی به دلیل جایگاه خا  این 

عمل ینا   التأدیبای از کتاب  صفوانی نسخهشده است.  می معتبر تلقّی نخود برقی  
بنوده بنرای    ابن خانبه کرخی را که مورد تأیید امام حسن عسکری لیلة یوم و

 متوجنه  خود را با اصل کتاب مقابله کنرد کنه  ی  هخود فراهم آ رده بود.  ی نسخ
 3شد.  نقصانی در حر ف در آن  اندک زیادت
زینادت     ینژه   بنه  آمده در اصول حدیثی ا لینه به  جود  متنیِهای  آسیب
شد تا چندین نسخه   تحریر از یک کتناب حندیثی    می گاه سبب، نقصان در آنها

حندیثی در همنان   ی هنا  کتناب برخنی  هنای    جود اختالف میان نسخهپدید آید. 
نگناران متقندم در    به آنها داللت دارد. فهرسنت آغازین   توجه متقدمان های  سده

متعندد    هنای     مشابه آن به  جود نسخه« یختلف روایته تختلف/» عباراتی مانند

                                                      
 .2/163ان، ؛ هم3/333، . نک: طوسی2
 .661م نه رقنباشی، نز نجن  نی 373 منه رقنب، وسین. نک: ط2
 .339به رقم . نجاشی، 3
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تمنام تنالش محندثان     در این مینان  2 اند. مختلف از یک کتاب حدیثی اشاره کرده
معتبری از کتناب بنوده اسنت.    ی ها ر ایتها    نسخه، متقدم دستیابی به تحریرها

ها در فهارسِ بر جای ماننده از آن د ران قابنل مشناهده     هایی از این تالش مونهن
حندیثی در همنان   ی هنا  کتناب برخی های  است که بر  جود اختالف میان نسخه

 آغازین   توجه متقدمان به آنها داللت دارد.های  سده
ای که بنر   ترین نسخه صحیح   گاه صحیحی  هدر این میان دستیابی به نسخ

هنا از   قرائت شده یا از آنها شنیده شده   نیز تمنایز مینان اخنتالف نسنخه     مشایخ
در ، به دیگنر سنخن   2.آنها با یکدیگر مورد توجه قدما بوده استی  هرهگذر مقابل
اصل مؤلف از کتب حدیثی راهی بنرای رسنیدن   ی  هصحیح   نسخی  ه اقع نسخ

 3.به متنی صحیح از حدیث بوده است
کتب حدیثی بنرای دسنتیابی بنه متننی     های  نسخهی  های از این مقابل نمونه
ی  هصحیفهای  نسخهی  هتوان در عصر حضور نیز مشاهده کرد. مقابل می صحیح را
اشاره کرد. گزارش اینن   متوکّل به هار ن نزد امام صادقی  به  سیلهسجّادیه 

تنوان در   منی  دیگنر را ی  هنمون 1.سجادیه آمده استی  هصحیفی  همقابله در مقدم
کتاب محمد بن زیاد مشاهده کنرد.  ی  هدربار حسن بن محمد بن سماعةاظهار نظر 

از کتناب   حسن بن محمد بن سماعةید بن زیاد از مَحُی  به  اسطه کلینی ر ایتی را
، محمد بن ابی عمیر زیاد در باب طالق آ رده است. با توجه به موضنوع حندیث  

ابن ابی عمیر ر ایت شده است. این حدیث را ابنن ابنی    الطالقتردید از کتاب  بی
در کتاب خود آ رده اسنت. ظناهراً در    عمیر از عبداهلل بن سنان از امام صادق

دیگری از این حدیث که محمد بن ابی حمنزه از عبنداهلل بنن سننان در     ی  هنسخ

                                                      
 .6   62، به رقم ؛ طوسی213   217 ،2به رقم هایی نک: نجاشی،  . برای نمونه2
 .366 کلیات فی علم الرجال، . سبحانی،2
؛ 237   236 ،211بنه رقنم  ی اصنل مؤلنف، ننک: نجاشنی،      هایی از توجه متقدمان به معرفی نسنخه  . برای نمونه3

 .227   33، به رقم طوسی
 .6/221کلینی، . 1 .23-21، الصحیفة السجادیة. 1
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«. ة المتاوفّ  عنهاا زوجهاا   و تعتد عدّ» :ر ایت داشته این عبارت نیز نقل شده است

کتاب ابن ابی ی  هبر این تصور بوده است که این عبارت از نسخ محمد بن سماعة
 1.ای دیگر ر ایت کرده است از این آن را از نسخه، عمیر افتاده است

 مختلف از یک کتناب حندیثی  های  ای از توجه قدما به  جود نسخه نمونه
در  شنیخ طوسنی  ی  هاشناره کنرد. بنه گفتن     ،توان به کتاب عَالء بن رَزینن ق نال   می

 :گون دارد کتاب چهار نسخه با ر ایات گونه 2،الفهرست
 ؛حسن بن محبوبی  ه. نسخ2
 ؛سالگی( 37ق در سن 293کوفی )م محمد بن خالد طیالسیی  ه. نسخ2
 ؛محمد بن أبی صهبانی  ه. نسخ3
 بن ف ضّال. حسن بن علیی  ه. نسخ1
 2.حسنن بنن محبنوب را آ رده اسنت    ی  هود به نسنخ نریق خنط، اشیننج

نینز   حسن بنن محبنوب   شنیخ طوسنی    ی  هنسخ 1  شیخ صد ق 3راً کلینینظاه
را  6بنن ف ضّنال   حسنن بنن علنی   ی  هنسخ 9ن محبوبنحسن بی  هال ه بر نسخنع

  اند. ر ایت کرده
مختلف یک کتاب حندیثی تنا بندانجا بنوده     های  مان به نسخهمتقدّ وجهنت
هنای   گینری نسنخه   ه منجنر بنه شنکل   نالف ساختار صوری کنه اختنه بناست ک

اشی کتنابی فقهنی   ننجن ، هنونن نرای نمنه داشنتند. بن  نوجنز تنشده نی می ا تنمتف
بنه ا    ی بن جعفر عُریضنی از بنرادرش امنام کناظم    نل علنر مسائنل بنمشتم

ود داشنته اسنت.   نوّب از آن  جن نر مبن نه د  ر اینت مبنوّب   غین   ننسبت داده ک
مبوب آن را علی بن اسباط بن سالم ر ایت کرده   تحرینر دیگنر غینر    ی  هننسخ

بن جعفر بنن محمند از مؤلنف نقنل شنده       مبوب آن از عبداهلل بن حسن بن علی

                                                      
 .022به رقمنجاشی، . 2 .911، الفهرست، به رقم طوسی. 2
 .1/66 ؛3/126من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه، . 1 .7/36کلینی، . 3
 .331/2372   7/212؛ 9/272؛ 2/293، طوسی. 6 .3/337، طوسی. 9
 .299   239، 2/233برای نمونه نک: کلینی، . 0 .662به رقمنجاشی، . 7
 .2/201؛ 2/162، برای نمونه نک: طوسی. 21 .6/121همان، ؛ 9/239نک: کلینی، برای نمونه . 3



 75 \ الحدیث ای در دانش فقه . مباحث پایه0بخش 

 
 

کلینی از این کتناب بنه ر اینت عمرکنی بنن علنی       های  هرچند بیشتر نقل 7.است
علنی  ی  هاما احادیثی را از نسخ 0،بن قاسم بن معا یه بجلی است بُوفْکی   موسی

نیز احنادیثی را از اینن نسنخه در     شیخ طوسی 3.بن اسباط نیز ر ایت کرده است
 21.کتاب خود آ رده است

 المحاسنن متعددی از کتناب  های  نسخه، 2طوسی   2بنا به گزارش نجاشی
ق( با زیادت   نقصان در آنهنا  جنود داشنته    201یا  271احمد بن خالد برقی )م

 أبنان بنن عثمنان    المبتدأ و المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفه و الردةکتاب . است
رهنای موجنود از   ها   تحری دیگری از توجه قدما به اختالف نسخهی  هأحمر نمون

اینن کتناب دارای د    ، شیخ طوسنی ی  هدهد. به گفت می حدیثی را نشانی ها کتاب
کوفینان  ی  هتر از نسخ ر ایتی قمیان ناقصی  هر ایتِ کوفی   قمی است که نسخ

 3.بوده است

 احادیث اطمینان به صدور -0-6-7-0

برخنی از آنهنا از    حکم به عدم صد ر، کارکرد دیگر نقد محتوایی احادیث
است. این نکته را نباید از نظر د ر داشت کنه هرچنند نقند محتنوایی     : معصومان

اما بدان معنا هنم نیسنت    ،برای احراز صد ر حدیث ر شی کامالً اطمینانی نیست
که نقد متنی در فرآیند ارزیابی صد ر کارآمد نیست. چنان ه حدیثِ متعارض بنا  

آنگاه تردید در صند ر  ، شمار آ رده ای ب ان تقیهمعیارهای اصیل پیش گفته را نتو
 حدیث ر ا خواهد بود.

ای در زهند   ثمالی از استنساخ نوشتهی  هابو حمز، موجودهای  بنابر گزارش

                                                      
 .69 به رقم، طوسی. 2 .202 به رقمنجاشی،  .2
ی مختلنف از آنهنا در    . استاد بهبودی از کتب حدیثی محدثان امامی که  جنود چنند نسنخه   62 به رقم، طوسی. 3

 .210-212منابع گزارش شده فهرستی را گرد آ رده است. نک: بهبودی، 
 ی آن گنزارش داده آ رده  را که ابنو حمنزه دربناره    کلینی ضمن اشاره به این موضوع، متن سخن امام سجاد. 1

ی کتب حدیثی بنر ائمنه   تأییند آنهنا را      های عرضه . گفتنی است که شماری از نمونه27-0/21است. نک: کلینی، 
ها متضنمن پنذیرش صند ر محتنوای آنهنا از       تردید تأیید اعتبار این کتاب توان در این بخش نیز اشاره کرد. بی می

 معصوم بوده است.
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گزارش داده است که بر آن حضنرت عرضنه    مشتمل بر سخنی از امام سجاد
تردید تأیید صد ر آن از سوی امنام   بی 1کرده   امام نیز صد ر آن را تأیید کردند.

 ناظر به محتوای آن بوده است.
تنوان در   منی  ای از کارکرد نقد محتوایی در بررسی صد ر حدیث را نمونه

از بررسی محتوایی کتاب  ابن غضائری، عبارات متقدمان مشاهده کرد. برای نمونه
 بوده گزارش م هادیکه مشتمل بر احادیثی از اما فضل إنّا أنزلناه فی لیلة القدر

« لفااظ فاساد األ » این ارزیابی محتوایی در قالنب تعنابیری چنون   ی  هدهد. نتیج می
محتوای کتاب بر برساخته بنودن آن  ، بازتاب یافته است. به گزارش ابن غضائری

 2داللت دارد.
 دالیل ابن غضائری برای حکم به موضوع بودن کتاب سُلیم، دیگری  هنمون

بن قیا هاللی است. ظاهراً مهمترین دالیل  ی با نقد متنی کتاب ارتبناط داشنته   
بنه  ابنو بکنر   ی  ه. موعظنه   توصنی  2: است که بر د  مورد از آنهنا تصنریح دارد  

. اشنتمال بنر حندیثی    2فرزندش محمد بن ابی بکر به هنگام  فات پدر؛ ی   سیله
مخالفنت بنا   » ل نخسنت پیداسنت کنه معینار دلین     2.امنام شنیعه   23دال بر شمار 

مخالفنت بنا   »   منالک دلینل دیگنر    بودن آن« غیرمنطقی»   «یتاریخهای  دانسته
 است.« مذهبهای  ضر رت

محمد بن قاسنم   تفسیرر بودن احادیث موجود در مُنک ، دیگر آنکهی  هنمون
سنبب شنده تنا ابنن غضنائری آن را برسناخته        ن استاد شیخ صد ق ناسترآبادی  

برشمرد. ابن غضائری بر این با ر است که چون این احادیث را سهل دیبناجی از  
 3.ا ستی  هساخت لذا کتاب بر، پدرش ر ایت کرده

مشناهده کنرد. ا     ق(191)م توان در ارزینابی نجاشنی   می دیگر رای  هنمون

                                                      
 .31 به رقم. ابن غضائری، 2
ی نخسنت، کنودکی    . دانسته است که محمد بن ابی بکر به هنگام  فات پدرش خلیفه99 به رقم. ابن غضائری، 2

 خردسال بوده است. براین اساس، ابن غضائری صد ر این موعظه از  ی را نامعقول  غیرمنطقی تلقی کرده است.
 .210 به رقم. ابن غضائری، 3
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التخاریج فای   ا که با عنوان کتاب ق( ر231کتاب عُبید بن کثیر بن محمد کوفی )م
دانسته است. عبنارات   می شده جز موارد اندکی برساخته می شناخته بنی الشیصبان

این کتاب ناظر به نقند محتنوایی   ی  هنجاشی نشان از آن دارد که دا ری  ی دربار
شنده   منی  آن بوده است. هرچند نقد رجالی که مؤلف آن به  ضع حدیث شناخته

طَعن أصاحابُنا علیاه و ذکاروا أناه یَضَاع      » :ی این دا ری بوده استای برا نیز قرینه
، و أکثره موضوعٌ مُزخرفٌ، الحدیثَ. له کتاب یُعرف بکتاب التخریج فی بنی الشیصبان

 2«.و الصحیحُ منه قلیلٌ
معیارهای معرفتی ر ش کارآمد ثابنت    حائز اهمیت در اینجا آنکه ی  هنکت

ی  هصد ر احادیث نیستند. صدق اینن سنخن دربنار    یا نفی همیشگی برای اثبات
معیار عقل بیشتر از دیگر معیارهای نقد محتنوایی اسنت؛ چنه آنکنه در منواردی      

بنودن حندیث را   « غیر معقول» تصور، انسانیی  هبلندی مضمون   کوتاهی اندیش
، دیننی هنای   بنزرگ   اسنوه  های  شود. باید توجه داشت که گفتار انسان می سبب

جنز دسنت   ، ت   شاکله   کردارشان بزرگ است   بنه تعبینر قنرآن   مانند شخصی
ممکنن اسنت   ، . به همین سبب2الْمُطَهَّرُونَ إِالَّ يَمَسُّهُ ال، پاکان بر دامن آن نرسد

« غیر معقول» گاهی بلندی مضمون   کوتاهی اندیشه   تعقل موجب شود حدیثی
 3.ط را رعایت کندپژ هشگر باید جانب احتیا، به نظر آید که در این صورت

نینز  « تعالی تعبیر»  « علوّ مضمون» یکی از پژ هشگران معاصر از د  معیار
نقد محتوایی برای بررسی صد ر احادیث یاد کرده است. ا  های  مالکی  هدر زمر
تواند صد ر آن از غیر معصوم را ناممکن  می است که علو مضمون حدیث معتقد
مضمون   اعجاز معنوی که بهترین دلیل بر قطعی الصند ر   علوّ، به با ر ا بدارد. 

 1.احادیث نیز صادق استی  هبودن قرآن است دربار
بررسی صد ر احادیث چندین ی  هکارآمدی این د  معیار در حوزی  هدربار

                                                      
 .73 ه،الواقع. 2 .621به رقم. نجاشی، 2
 .22-22، همان. 1 .21ایزدپناه، . 3
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 :شود می تردید حائز توجه  جود دارد که در زیر به مواردی از آن اشاره
همیشگی در نقد محتوایی ثابت   معیاری ، یک. علو مضمون   تعالی تعبیر

احکنام    ی  هدر حنوز  ینژه   به ناحادیث نیست؛ چه آنکه تمام احادیث نقل شده  
ها نیستند. کاربرد این د  معیار در خصنو  احادینث    دارای این  یژگی ناخالق  
 مضمون   تعالی تعبیر سودمند نیست. فاقد علوّ

میرا  حندیثی در  ی  هبه الفاظ همنقل ، کارآمدی این د  معیاری  هد . الزم
حال آنکه نقل به معنا  اقعیتی غیرقابنل انکنار در تناریخ حندیث     ، دسترس است
، بالغی نقل بنه معننا   ن از جمله پیامدهای ادبی، تر آنکه پر اهمیت 2.اسالمی است

دخالت ذ ق   ، چنانکه 2.است: فر کاستن فصاحت   بالغت از سخنان معصومان
متنی  ی نیز  ن  از محتوای حدیث در نقد ادبی  اناقد در برداشت   فهم ی  هسلیق
هنا را نینز در پنی     ها تفنا ت دا ری  که این اختالف برداشت، تأثیر نخواهد بود بی

 خواهد داشت.
در گر  اشتراط برخنی  ، سه. کارآمدی این معیارها در نقد محتوایی حدیث

اقندان در گسنتردگی   عمنق    شناس است. توجه به تفا ت ن ها در حدیث  یژگی
نمایند. اینن محقنق معاصنر      می این شر ط را ناگزیر   ضر ری، مفاهیم برداشتی

ق ین اثبنات صند ر از طر  » :خود نیز به لز م توجه به اینن شنر ط معتنرف اسنت    
شنناس   ثیارهناى خاصّنى در حند   یط   معیمستلزم  جود شنرا ، مضمون شناسى

مجعنول  ، ق متن   مضمونیاز طرران بتوانند کن است غالب متفکعنى ممیاست؛ 
ه کن  لنى در بُعند اثبناتى آن )   ، ننند کثى را )در بُعد سلبى صد ر( اثبات یبودن حد

اى  ژهین ط  یشرا، ق متن   مضمونیى از طریشناسا، ث است(یم به صد ر حدکح
 3«.طلبد می شناسان ثیرا در حد

از کارآمندی  ، چهار. لز م  جود شر ط خا  در ناقدان محتوایی حندیث 

                                                      
 .60-66؛ اکبرنژاد، 21-27، 22-3، نقل به معنا در حدیث علل  پیامدهای آن، . در این باره نک: معارف2
 .22-21، نقل به معنا در حدیث علل   پیامدهای آن، . معارف2
 .21-22. ایزدپناه، 3
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مننندی از آنهننا را محنند د بننه   بهننرهی  هعمننومی ایننن معیارهننا کاسننته   گسننتر 
 کند. می ها شناسانی خا  دارای آن  یژگی حدیث

مضنمون   تعنالی تعنابیر در برخنی      هرچند علنوّ ، پنج. مهمتر از همه آنکه
اما در منواردی خنود دلینل    ، است: ای برای انتساب متن به معصومان موارد قرینه

 تمال بر مفاهیم غالیانه شده است.احادیث از ائمه با اتهام اشتردید در صد ر 
توان در دا ری ابن غضائری   نجاشنی در   می عینی در این باره رای  هنمون

 ریش رازیاس بنن حَن  حسن بن عبّن  فضل إنّا أنزلناه فی لیلة القدرخصو  کتاب 
 مشاهده کرد. مؤلف در این کتاب احادیثی را که خود مستقیماً از امنام هنادی  

ده تد ین کرده است. این د  عالم متقدم با نقد محتوایی این کتناب بنه   نموسماع 
امنا آینت اهلل محمندعلی     2 انند.  م دادهنود در آن حکنوجنادیث مناری احناعتب بی

، الکاافی در دسترس از اینن کتناب در   های  توایی نقلابطحی با بررسی محموحد 
ا ر رفتنه  نن بن نر ایندانسته   بنوآمیز ننامین غلنق مضنا را از مصادینمحتوای آنه

سنبب دا ری  ، ه دشواری درک محتوای این احادیث )صعب مستصعب(ناست ک
 ی بنا اشناره بنه حندیث     . کتاب شده استی  هتند ابن غضائری   نجاشی دربار

 يمُقَىرَّب  أَوْ نَبِى    ؤْمِنُ بِىهِ إِلَّىا مَلَى   ي َ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا يإِنَّ حَدِ» نبوی
ه احادیث این کتناب را از مصنادیق آن بن    2،«مَانِيمُرْسَل  أَوْ عَبْد  امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِ

 3.شمار آ رده است
ی از نثننندینحی  هناینننر پنت بنننننننل سنان اهننندثنننحناری ازمنمنننش

                                                      
 .2/112کلینی، برای نمونه نک: . 2 .230 رقم  به نجاشی، ؛31 رقم  به غضائری،  ابن .2
 .2/202ابطحی، نک: موحد . 3
تان در برابنر آن خاصنع اسنت       شناسد   شعور   احساس هایتان آن را می هرگاه حدیثی از من شنیدید که دل». 1

هایتنان آن   کنید به شما نزدیک است، من بدان از شما سزا ارترم   اگر حدیثی را از من شنیدید کنه دل  احساس می
کنید از شنما د ر اسنت، منن از شنما بندان       تان از آن نفرت دارد   احساس می   شعور   احساسکند  را انکار می

 (. مشابه این حدیث در منابع ر ایی شیعه از امام صنادق 9/129؛ همان، 3/130، )نک: احمد بن حنبل .«د رترم
 .2/112شده است. نک: کلینی،  از پیامبرر ایت

 .213وزی، نن جن؛ اب171دادی، نک: خطیب بغنرای نمونه ننب. 9
 .23نک: محمدی ری شهری، . 6
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در « پننذیرش   اطمینننان قلننب نسننبت بننه حنندیث » ه معیننارنبنن 1برنامنننینپ
ی  هبرخی نیز از این احادیث در مسأل 9 اند. گذاری صد ر احادیث با ر یافته ارزش

سخن تردیدی نیست که  6 اند. اعتبار عقل در ارزیابی محتوایی احادیث سخن گفته
ا ین امنا آ ، ت ا  نسبت دادیامبر اسالم   اهل بیتوان به پ یبر خالف عقل را قطعاً نم

هر سخن موافق عقل   فطرت از آنان صنادر شنده اسنت؟    این بدان معناست که 
بنا فطنرت      یه همناهنگ کن توان گفت  می است؛ اما یمنف قطعاً پاسخ این پرسش

 یتوانند بنرا   منی  گنر ینار قنرائن د که در کاست بر صحّت انتساب  یا نهیقر، عقل
 .نان به صد ر گرددیا اطمیموجب ظن   ، پژ هشگر
وان ر شنی مطلنق   نه عنن نه از نقد متن بن نالف کسانی کنر خنن ر  بناز ای

ه مثبنت  نرد کن ند اشناره کن  ناینب 2،ویندنگ می ننادیث سخنبرای کشف صد ر اح
نقد متن همواره به معنای صحّت صد ر احادیث نخواهد بود؛ چه ی  هودن نتیجنب

 ارض آنها با یکی از معیارهای معرفت دینینه تعندیث کانای اح آنکه صد ر تقیه
مطابقت حدیث با عقل   ، ر د ممکن است. بر این اساس می سنّت احتمال یژه  به

 شماره ای بر صد ر آن ب قرینهموجب صحّت مضمونی حدیث است    تنها، قرآن
اثبات کارآمد برای  واند ر شینت شکل مطلق  همیشگی نمی ز بهنهرگا نام، ر د می

توان برای حکم به عدم صد ر ینک حندیث نینز     چنانکه از آن نمی، صد ر باشد
 استفاده کرد.

 احادیث جهت صدور کشف -0-6-7-6

ادیث که محدثان متقدم نیز بندان توجنه   نی احنر نقد محتواینرد دیگنکارک
، وضیح مطلنب آنکنه  نادیث اسنت. تن  ناحن « د رنجهت ص» د کشفنان نشان داده
 اسنالمی عصنر ائمنه   ی  همکنانی خنا  حناکم در جامعن    انی   نشرایط زمن 

اینن  ی  هشان سبب شنده بنود. از جملن    تنگناهایی را برای آن حضرات   اصحاب

                                                      
 .3؛ مهریزى، 22-22. نک: ایزدپناه، 2



 80 \ الحدیث ای در دانش فقه . مباحث پایه0بخش 

 
 

شنیعی از برخنی   ی  هتنگناها آن بوده است که آن بزرگنواران بنرای حفنظ جامعن    
کتمان حق ینا موافقنت بنا دیندگاه متندا ل عصنر       ناگزیر از ، رات   ضررهانخط

، شنود  منی  یناد « تقینه » فرآیند که از آن در مطالعات اسالمی به . اینبودندخویش 
  در مقام تشریع   بیان سبب شد تا امامان در برخی موارد در صدد بیان  اقعیت 

 2نباشند.م  اقعی نحک
معرفنت دیننی را بنه    ی  های احادیث متعارض به ادلن  شیخ مفید صد ر تقیه

 2اده است.عنوان  اقعیتی انکارناپذیر مورد تأکید قرار د
صد ر حدیث با هدفی جز بیان حکم  اقع در حدیثی که ابو بصیر از امنام  

 بنه امنام صنادق   » :گویند  منی  ر ایت کرده مشهود است. ابو بصیر صادق
بعد از طلنوع  : صبح را چه هنگامی بخوانم؟ فرمودی  هد  رکعت نافل: عرض کردم

ود که آن را پیش از طلوع فجر بنه جنای آ رم.   ناقر فرمنام بنی امن ل: ر. گفتمنفج
شیعیان در زمان پدرم برای کسنب هندایت   راهنمنایی از ایشنان     : امام پاسخ داد

ا اکنون جاسوسنان دشنمن در البنالی آنهنا بنه منظورهنای       نام، ردندنک می سؤال
شنان را در پوشنش    پاسنخ ، آیند   من نیز برای دفع شرّ آنها می دیگری به نزد من

 3«.گویم می تقیه
 نیز مورد تأییند شنیخ صند ق    ای از ائمه صد ر احادیث تقیهی  همسأل

اختالفات موجود در احادیث ائمه را به سبب تقیه دانسنته  ی  هبوده تا آنجا که هم
أهل البيىت ع ال يختلفىون و لكىن     إنّ :قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب» :است

فهىو للتقيىة و     قىولهم   مىن   الح  و ربما أفتوهم بالتقية فما يختلىف  رّمُبِ يفتون الشيعةَ
 .1«التقية رحمة للشيعة

یکی از اصول متندا ل    ی  هبه مثاب« حمل حدیث بر تقیه» گفتنی است که
از برخنی قنراین   ، در این مینان  9.رایج در حل تعارض احادیث مطرح شده است

                                                      
 .نقش تقیه دراستنباطآن نک: صفری،  های تاریخی، ادله، انواع  شرایط ی تقیه،  اقعیت . برای بحثی مفصل درباره2
 .2/239، برای نمونه نک: طوسی .3 .213، تصحیح إعتقادات. نک: مفید، 2
 .320-211برای بحثی مفصل دراین باره نک: صفری، . 9 .297معانی األخبار، نک: ابن بابویه، . 1
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شود برای حمنل حندیث بنر     می خارجی که خود شامل قراین لفظی   غیر لفظی
ای فقهنی مبتننی بنر احادینث      تقیه یاد شده است. مخالفت با احادینث ینا قاعنده   

، لفظی   از معیارهایی چون مخالفت با مبانی کالمیهای  معصومان به عنوان قرینه
به عنوان  عراض اصحاب(با مشهور )اِضر رت فقه   اجماع شیعه   نیز مخالفت 

عقل   اجماع در ، نقش حدیث 2.در این باره اشاره شده استغیرلفظی های  نشانه
 میان این معیارها به خوبی مشهود است.

ای  توجه فرا انی بر شناسایی احادیث تقیه از شیخ طوسی، در میان متقدمان
قصد ا  در نقنل  ، به جهت صد ر احادیثشود. دلیل این توجه  افر  ی  می دیده
مستندات شنیخ   2.احادیث   حل تعارض میان احادیث مخالف بوده استی  ههم

شواهدی چون موافقت با عمنل عامنه   ، ای احادیث طوسی در حکم به صد ر تقیه
یا عامی بودن را یان در کنار مخالفت با اخبار صحیح یا مخالفت با اجماع امامینه  

بوده اسنت.   3،تاکنون برای تشخیص ر ایات تقیه به کار رفته یا دیگر  جوهی که
صد ر آن از معصوم مفنر ض   ثابنت   ، دانسته است که در حمل حدیث بر تقیه

 شده است.
امنا  ، د  حدیث نقل کنرده « صفة الوضوء» در باب شیخ طوسی، برای نمونه

دینده صند ر آنهنا را    چون مضمون آن د  را در تعارض با مبنانی فقهنی امامینه    
شنود؛ زینرا در تعنارض بنا      این د  ر ایت بر تقیه حمل می» :ای دانسته است تقیه

رآن شننیده  نا قن نی بن نالمی منافن نکن : ل بیتناست   از اه احادیثرنرآن   ساینق

                                                      
 .693-633، 631-632. نک: صفری، 2
در حنل تعنارض احادینث، ر شنی      ی دیگر محدثان متقدم هم ون کلینی   صد ق . شیوه3-2/2، . نک: طوسی2

ی شیخ طوسی، نقل احادیث متعنارض   جمنع مینان آنهنا بنا اسنتفاده از        متفا ت از شیخ طوسی بوده است. شیوه
ه توان بن  قراین شناخته شده در حل تعارض بوده است. از این ر  تنها مصادیقی از حمل بر تقیه از سوی  ی را می

در تعارض اخبار داشنته اسنت. ننک: کلیننی،     « تخییر»ی  لینی با ر به قاعدهک طور قابل توجهی مشاهده کرد. ظاهراً
« تعنارض احادینث  »های مختلف در این باره نک بحنث   ی دیدگاه . برای بحثی درباره231؛ عمادی حائری، 2/0-3

 .109-7/173ی جهان اسالم،  هاشمی، سیدرضا، تعارض ادله، دانشنامه«: تعارض ادله»در مدخل 
 .693-902، 179-322های حمل بر تقیه، نک: صفری،  ی شرایط     قرینه مفصل درباره . برای بحثی3
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 2«.نشده است
سناباطی از   حدیثی راجع به شستن پاها از عمار بن موسی، در همین باب 

، آ رده است که به دلیل مخالفنت آن بنا احادینث صنحیح دیگنر      امام صادق
 2.صد ر آن را از باب تقیه تلقی کرده است

 راویان احادیثی  هرجالی دربار یداور -0-6-7-2

 را ینان احادینث  ی  هاظهار نظر دربنار ، نزد متقدمان کارکرد دیگر نقد متنی
خنود ر شنی در ارزشنیابی    ، از طریق متنگذاری حدیث  است. نقد   ارزش بوده

اینن  ، را یان است که به احادیث نقل شده از ا  توجه دارد؛ چرا که نقل حندیث 
ن نوده اسنت. این  نه آن بن نود متمایل بنه را ی خنآ رد ک می ودناحتمال را به  ج

اشد( در نواند در شنرایط مختلنف دارای شندت   ضنعف بن     نتن  می هناحتمال )ک
را ی ی  هنه  سیلن نبن بیشنتر  ، ک سننخ نادیثی از ینه احنک شود می صورتی بیشتر

ارزشیابی را ی در آثار رجنالی اهنل   ی  هنقل شده باشد. مشابه این شیو، مفر ض
 3شود. می دهنسنّت نیز دی

تحلیل محتوایی میرا  منقول از را ی گاه تأیید متن نقنل شنده را در پنی    
 شنمار ه را ی بن ی  هتنی دربنار  مثبی  هخود نکتی  هداشته است که این تأیید به نوب

ابن غضائری به تضعیف عبداهلل به عبندالرحمان أصنم   ، رفته است. برای نمونه می
غالیان برشمرده است.  ی کتنابی در زینارات داشنته    ی  هپرداخته    ی را در زمر

محتوای آن بر پلیدی   مغایرت مذهب مؤلنف   1،ابن غضائریی  هاست که به گفت
مرتفاعُ  ، أبو محماد. ضاعیفٌ  ، المسمعی، بن عبدالرحمان األصم عبداهلل» :داللت ندارد

                                                      
 .2/62، ان؛ هم271   263، ح 2/69، . طوسی2
 .2/69   االستبصار، 2/66، تهذیب االحکام، . طوسی2
های را ی به عنوان شواهدی در ارزیابی را ی آمده است. برای  های رجالی، مواردی از نقل . در شماری از کتاب3

 .3/316، 2/217؛ ذهبی، 2/1، 07-2/06؛ عقیلی، 9/221، 1/212، 2/262، التاریخ الکبیر، هایی نک: بخاری نمونه
 . 07 به رقمابن غضائری، . 1
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و مذهبٍ متهافتٍ. و کاان مان   ، ما یَدلُّ علی خُبثٍ عظیمٍ، القول. له کتاب فی الزیارات
 .«کذابة أهل البصرة

نقد محتوایی کتاب محمد بن ی  هبر پای دا ری ابن غضائری، دیگری  هنمون
ممند ح   منذموم داشنته اسنت کنه بنه        ا  کتابی در رجال 2عبداهلل کرخی است.

 ابن غضائری بر کذب   پلیدی مؤلف داللت دارد.ی  هگفت
هنای   هرچند میان د  مکتب حدیثی قم   بغنداد در سنده  ، چنانکه گذشت

اما عالمان هنر د   ،   مصادیق آن اختالف نظر است نخستین در تفسیر مفهوم غلوّ
تقادی داشتند. این نگناه انتقنادی   احادیث با محتوای غلو نگاهی انی  همکتب دربار

 2، «خلّاط مُ» عباراتی چنون ا صاف   کرد.  می به را یان چنین احادیثی نیز سرایت

کنه در شنرح حنال برخنی را ینان       1«معادن التخلایط  »   3«قلیل التخلایط »
متننی اسنت کنه در تحلینل      نقدی  هنتیجشان گزارش شده  حدیثیی ها کتاب 

 است.الی قابل استفاده   رج محتوایی
توان در دیدگاه ابن  لیند   می تحلیل متنی   رجالی رای  هگیری از نتیج بهره

 ی ی  همشاهده کرد. دا ری نجاشنی دربنار   اورمة قمی محمد بن اوربمة/ی  هدربار

قاال  محماد بان     هُالولید أنَّ  ابن  عن  ینالقمیّ  شیوخ  و حک  جماعة من» :چنین اسنت 
جد فی کتب الحساین بان   ا وُمّ)فکل( ما کان فی کتبه مِعن علیه بالغلو، و کل أورمة طُ

ی  هظناهراً سنخن نجاشنی دربنار     .«د به فاال تعتماده  فرَّل به، و ما تَقُسعید و غیره فَ

ه نسب إلیه، ترجمته تفسیر البااطن، فننّا  یُ ، إال کتاباًحاحٌتبه صِو کُ»  ی کهی ها کتاب
فت که نجاشی این دیندگاه  توان گ می برآیند تحلیل متنی   رجالی است. 9«طمخلّ

حسنین بنن   ی هنا  کتناب با  مةاور /محمد بن اوربمةی ها کتابی  هرا پا از مقایس

                                                      
 . 233ش /36-39. ابن غضائری، 2
 .2321، به رقم؛ طوسی791به رقمهایی نک: نجاشی،  . برای نمونه2
 .277به رقمنجاشی، . 1 .  2161به رقمبرای نمونه نک: نجاشی، . 3
 .66رقم به ،طوسی؛ 20رقم بهنجاشی، برای نمونه نک: . 6 .032به رقمنجاشی، . 9
 .319 به رقمنجاشی، نک: . 0 .66 به رقم، نک: طوسی. 7
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 ارائه کرده است. ندر پی تذکر ابن  لید  نسعید 
واضاح  » ،0«نقی الحدیث» ،7«لیم الحدیثسَ» ،6«صحیح الحدیث» عباراتی مانند

صاحیح  » ،1«حدیثاه  فای ثقاة  » ،3«عین فی الحدیث» ،2«یّد الحدیثجَ» ،2«الحدیث
قلیل السقط فای  » ،0«واضح الروایة» ،7«صالح الروایة» ،6«نقی الروایة» ،9«الروایة
ضاعیفٌ فای   » ،22«مختلط األمر فی حدیثاه » ،21«حدیثهفی کان ضعیفاً » یا ،3«الروایة

نقند متننی   ی  هنتیجن  21«مضطرب الحدیث» ،23«ضعیف الحدیث» ،22«حدیثه/ الحدیث

 حَسُان التصانیف/  » رجالی قابل استفاده است. ا صنافی چنون  است که در تحلیل 
 ملحق به این نوع است. نیز 26«التصانیف جَیّد التصنیف/»   29«التصانیف

 : گیری نتیجه -0-6-7-8

تاریخی کهن داشته   بنه عصنر   ، شیعه پژ هی حدیث. نقد متن در سنّت 2
محور احادیث بنا   متنْگردد. افز ن بر رهنمونی ائمه به نقد  بازمی حضور ائمه

ی هنا  کتناب نقد محتوایی احادیث   ، برخی معیارهای معرفتی چون قرآن   سنت
 در قالنب ، هنا  حدیثی از سوی خود ائمه گزارش شده است. بسیاری از این نمونه

 ر ایت شده است.« حدیث بر ائمهی  هعرض»
توایی توجه  افر ایشان به نقد مح، جای مانده از متقدمان برهای  . عبارت2

دهد. نقد متنی احادیث با چندین هدف از سنوی ایشنان پنی     می احادیث را نشان
ارزینابی  ، اعتبارسننجی کتنب حندیثی   ، مضنمون احادینث   تصحیح: شد می گرفته

                                                      
 .132 به رقمنجاشی، نک: . 2 .2173 به رقمنجاشی، . نک: 2
 .371   70 به رقمهایی نک: نجاشی،  برای نمونه. 1 .330 به رقمنک: نجاشی، . 3
 .132 به رقمنک: نجاشی، . 6 .673   220 به رقمبرای نمونه نک: نجاشی، . 9
 .2161   2110 به رقمنک: نجاشی، . 0 .212 به رقمنک: نجاشی، . 7
 .3 ، به رقم؛ طوسی130 به رقمنک: نجاشی، . 21 .310 به رقمنک: نجاشی، . 3

 .130   323 به رقمنجاشی، هایی نک:  برای نمونه. 22 .193 به رقمنک: نجاشی، . 22
 .2227 به رقمنجاشی، نک: . 21  .232 به رقمنجاشی، نک: . .23
 .31 به رقم، ؛ طوسی629 به رقمنجاشی، هایی نک:  برای نمونه. 29
 .233 به رقم، ؛ طوسی2116 به رقمنجاشی، هایی نک:  برای نمونه. 26
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 را یان.ی  هرجالی دربار ی  دا ر جهت صد ر کشف، صد ر احادیث
توان گفنت کنه مینان نقند متننی احادینث          می آن ه گذشتی  هبر پای. 3

از این ر  بر خنالف کسنانی   ، تالزم تامّ منطقی حاکم نیست، صد ر آنهای  هسألم
، گویند می که از نقد متن به عنوان ر شی مطلق برای کشف صد ر احادیث سخن

عقنل   اجمناع را   ، سننت ، با معیارهایی چون قرآنهر سخن موافق گفت که باید 
 دانست. توان به معصومان نسبت داد   صد ر آن را ثبات شده نمی

اخنتالف    ، هنا  هنا   افنز ده   متننی هم نون کاسنتی   های  . کشف آسیب1
مختلف از یک کتاب حدیثی از دیگنر  های  اضطراب الفاظ احادیث   حتی نسخه

 نتایج حائز اهمیت در نقد متنی احادیث نزد متقدمان بوده است.



 87 \ها  نمایه

 سوم فصل
 

 

 

 رد فهم ی بشر  یاه ت و نقش دانشی حج 
 یدگاه عالهم شعران یات از دیو نقد روا  





 89 \ها  نمایه

 
 
 
 
 مقدمه -0-7-0

   معقنول هنای   داننش  ازای  پشنتوانه  با هک است یعالمان از یشعران عالمه
 تبحنر  لین دل بنه  ا   انند.   پرداختنه  اتین ر ا نقند    ثین احاد شرح   فهم به منقول

 از یا دسنته ، آن ی ردهاادسنت  بنه  نهادن ارج با  ، یعقل یها دانش در رشینظ مک
 این    اند نید دیمؤ ای، وستهیپ تیقطع به یعقل ضر رت به هک را یبشرهای  دانش

 در، دانسنته  حجنت  یطیشنرا  با، شده حیتصر ای اشاره آنها به ینیدهای  گزاره در
 یچگونگ اندنینما یبرا یتالش حاضرفصل  .است بسته ارک به اتیر ا نقد   فهم

 .است ذ فنون دانشمند آن یسو از ردیکر  نیا

 درآمد -0-7-6

 یمن کیح، 2«عصنر  رینصن  خواجنه »   2«ذ فنون یدانشمند» یشعران عالمه
 ابین نا یگوهرهنا  از پنر  ا  آثار. است یاصول یهیفق   عارف یلسوفیف  ، فرزانه
، ئنت یه، نجنوم ، اتیاضن یر، فلسنفه ، منت کح در ا . اسنت  ینید معارف   علوم
 بنود  عصر سرآمدان جمله از ریتفس   ثیحد   رجال، خیتار، اصول، فقه، اتیادب
 گمنان  اگرچه. گرفت ارک به ثیاحاد فهم   شرح ریمس در را ها دانش نیا تمام  

 یافکن ال اصنول  شنرح  بنر  ارزشنمندش  قنات یتعل در ا  پژ هی حدیث هک ر د می

                                                      
 .32شعرانی،  بزرگ حکیم فرهنگی علمی خدمات   نامه ابوالحسن، یادنامه: زندگی شعرانی، میرزا .2

 .92همان،  .2
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 در ا  هکن  است نیا حق اما، شود می خالصه ضیمالمحسن ف یالواف   یمازندران
 یبررس. است پرداخته گرانبها را یم نیا ریتفس   شرح به زیناش  پژ هی قرآن آثار

، اتین ر ا نقند    ثین احاد فهم   شرح در ا  هک دهد می نشان ی  آثار ی گسترده
هنای   داننش  در اش یاسنتوار    اتقنان  لیدل به، است بودهر شمند  هکآن بر عال ه
 از ینک  هنر  هکن  معننا  نیبند  مبناسنت؛  صناحب  هنا  ر ش آن از تنر  شیپ، معقول
 ظهنور  بنه  ژهین   ییمبننا  پرتنو  در، اتیر ا   ثیاحاد نقد   فهم در ا های  ر ش
 فهنم  در آن نقش   «یبشر یانه دانش تیحج» ،یمبان ننیا از یکی. است دهیرس

. داستیهو، یر شن به، آثارش سرتاسر در هک است اتیر ا نقد   ینیدهای  گزاره
 پرتنو  در را اتین ر ا، هنا  ر ش ی حنوزه  در هک مبناست نیهم پرتو در، ر  نیا از

   این جغراف، خیتنار ، نجوم   ئتیه، منطق، اصول، فقه، المک، عرفان، فلسفه قواعد
 اریمع» اربردک، عنوان نیا از مقصود، نیبنابرا. است ردهک نقد ای   دهیفهم کیپزش
 در هنکن  نن  2«یعلمن  اتین قطع بنا  الفتنمخن    وافقتنمن » ای   2«مشاهده   حا
، دارنند  یتجربن  اسنلوب  بنه  رننظن  فقنط    ن است دهنآم دیثنالح فقهی ها کتاب

 بنه  یعقلن  ضنر رت  بنه  این  هکن  است یبشرهای  دانش یتمام، مراد هکبل، ستین
 قنرار  اشناره  مورد آنها یالبال در ای   اند ینیدهای  گزاره دیمؤ ای، وستهیپ تیقطع

 .است دهیردنگ حیتصر ای   گرفته

 یبشر یاه دانش تیحج و یشعران عالمه -0-7-7

 یمعننا  بنه  یعن یطب یتجربن  علنوم  فقط، نجایا در، یبشر یها دانش از مراد
 بنر  هکن  سنت ین آنهنا  تحنوالت    یعن یطبهای  دهیپد به ناظر یمعرفت یها مجموعه
 مجموعه شامل، آن بر عال ه هکبل، دارند هکیت تجربه   شیآزما   ینیع ی مشاهده
 هکن  گنردد  می یانسان یعقل علوم   یانسان یتجرب علوم بر مشتمل، یبشر معارف

                                                      
 .212 ،سلیمانی، دا  د .2

 .61نفیسی، شادی،  ؛212 ،سلیمانی، دا  د ؛213بیضانی، قاسم،  .2
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 یعقلن  ی ردهاادسنت  ی هین لک، مراد نجایا در، نیبنابرا 2.چرخند می انسان محور بر
 یها گزاره مقاصد   میمفاه در تا بخشد می توان   قدرت ذهن به هک است یبشر
 آن، اسنت  معتقند  یشنعران  عالمنه  2.ابند یدر بهتر را آن مقاصد   ردهک تأمل ینید

، ر  نین ا از. یاستحسان نه  ، باشد یبرهان هک است اعتماد قابل   ارزشمند یدانش
 یآغناز  هکن  است یمخلوق انسان» ارسطو سخن دنید با هک ن مشّاء ر انیپ نقد در
 از این  د د از را نیزمن    آسمان خلق   حوا   آدم داستان ،«ستین  جودش یبرا
 از آنهنا  هکن  بنود ای  هیفرض نجایا در ارسطو سخن: سدینو می ن اند ردهک لیتأ  آب
. باشنند  ردهکن  کتمسن  بندان  هک یبرهان یامر نه  ، رفتندیپذ را آن استحسان باب

 یقتن یحق هکن  بسا چه. دارند ی ضع نیچن ما عصر در زین دیجد   میقد ی فالسفه
 آن بنر  علنم  موجنب  ادلنه  بنا    آ رنند  یمن  دست به را دیترد قابل ریغ   یبرهان

ای  هیفرضنن   اعتقنناد زیننن یگنناه  ... نیزمنن تیننر ک مانننند ننند؛ینما مننی اسنتدالل 
 هکنیا به اعتقاد مانند نند؛ک می ابداع، آن  جوب بر یعلم لیبد ن دل را یاستحسان

 هکن  اسنت  نین ا تین  اقع... اما...   است بوده دیخورش از شده جدا ای قطعه نیزم
 بنر  مسنتند  دین با نید، ی  دگاهید از 3.ستین زیجا استحسانات با اتیبرهان خلط

 هکن  چرا ست؛ین یافک یظنّ   یجدل لیدل   1باشد یعرفان شفک ای   یبرهان لیدل
 أَمَّنْ: هیآ لیذ در لذا 9.«برسد نیقی حد به آن صاحب اگر یحت، ستین علم ظن»

 هىاتُوا  قُىلْ  اللَّىهِ  مَىعَ  إِلىه   أَ الْأَرْ ِ وَ السَّماءِ مِنَ يَرْزُقُكُمْ مَنْ وَ يُعيدُهُ ثُمَّ الْخَلْ َ يَبْدَؤُا
 برهان بی یدعوآنکه  بر دارد داللت هیآ نیا: سدینو می 6صادِقينَ كُنْتُمْ إِنْ بُرْهانَكُمْ

 نیمدقق ازتر  املک را نخوانده درس عوام مانیا هک ن را یمجلس   7.ستین رفتهیپذ

                                                      
 .212حدیث،  فهم ر ش مسعودی، عبدالهادی،: ک.ر ؛363-367 ...،  اکبر، علی بابایی، .2

 .1/12مازندرانی، . 3 .276 مبارکه، کامران، ایزدی: ک.ر .2
 .1/377البیان،  طبرسی، مجمع. 9 .277  ،2همان، ج. 1
 .61النمل، . 6
 شنما  بنه  زمنین    آسنمان  از کنه  کا آن آ رد،   می ازنب را آن سپا   کند می ازنآغ را خلق هنک کا آن انآی». 7

کاشنانی، مننهج   ) «بیا رنند  را خنویش  گوینند، برهنان   منی  راست اگر بگو خداست؟ با معبودی آیا دهد؟ می ر زی
 (.7/13الصادقین، 
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 منانش یا البتنه ، لین دل   برهنان  بنه  عنالم : دیگو می ،ردهک نقد ن است دانسته علما
 نید علم را شرع در ممد ح علم ی  هک است یگفتن، البته 2.است مقلد ازتر  املک

 نین د علم، است شده حیتصر آن به اتیر ا در هک یعلم» :است معتقد   2داند می
 منرگ  از بعند »   ،1«عمنل  به متعلق   دیمف آخرت یبرا هک یعلم» یعنی 3؛«است

   بنوده  نیآفنر  سنعادت  هکن  یدانشن  یعنی نباشد؛ 9«بدن بر متوقف آن از استفاده
، بنود  سنعادت  موجنب  ییتنهنا  بنه ، دانسنتن  اگنر   ، باشد ایدن از اعراض موجب
 هکن  یحنال  در 6باشند؛ ایاشق ی زمره در آخرت در منیا ام   مقداد، ابوذر دیباً قطعا
 را ی  داننش  هکن  اسنت  یامین خ از سعادتمندتر، شرع یمقتضا به، ابوذر میدان می

 اتین ر ا نقنل  از بعند ( دانش فضل تابک در) النوادر باب در، ر  نیا از 7.نداشت
   ا  بنه  علنم  معتبنر  داننش  هکن  اسنت  نیا اتیر ا نیا ی همه حاصل: سدینو می
 دسنته  آن نه، نندک می دعوت متکح به هک ییها دانش یعنی 0ا ست؛های  متکح
   بقنراط  دین با  گرننه  ،شنود  منی  گرفتنه  دهین ناد آن در آخرت هک یویدن علوم از
 طنب  هکن  چنرا  بودنند؛  منی  برتر ابوذر   سلمان از خدا نزد آنها امثال   نوسیجال

 3.است یویدن علوم افضل

 یبشرهای  دانش و قرآن -0-7-0

 یبشنر هنای   داننش  بنه  نسنبت ، یشنعران  هنکن  ستین معنا بدان ننیا، البته
، است گرفته دهیناد بشر یسعادتمند   ینید قیحقا فهم در را آن، ردهک یتوجه بی
 بنا  منرتبط  ثیحند    قنرآن  در موجنود هنای   گنزاره  از یا پاره هک دارد با ر هکبل

 تُنْبِىتُ  مِمَّا كُلَّها الْأَزْواجَ خَلَ َ الَّذي سُبْحانَ هیآ لیذ در  . است یعصرهای  دانش

                                                      
 .2/17مازندرانی، . 2 .7/911همان،  .2
 .2/912البیان،  طبرسی، مجمع. 1 .2/297همان، . 3
 .372همان، . 6 .3/372مازندرانی، . 9
 .2/212مازندرانی، . 0 .21/912البیان،  طبرسی، مجمع. 7
 .21/260همان، . 3
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 2.دارد نر مناده    است جفت اهیگ هنک شده ثابت امر ز درعلوم: دیگو می 2الْأَرْ ُ

 هنک شود می معلوم هیآ نیا از: است آ رده 3الْأَرْ َ مَدَّ الَّذي هُوَ وَ هیآ لیذ در  
   نبنود  دانین پ کخنا  از چیه هک چنان داشت؛ یلک ی احاطه کخا بر ازنآغ در آب

   1...آمند  ر نین ب جیتندر  بنه  نن  اسنت  ر نیب آب از نونکا هک ن ونکمس ربع نیا
 شنرح  در   9.اسنت  ردهک رکذ قرآن یعلم معجزات ی  در زمره را اتیآ از یاریبس

 اتین ر ا   منه یرک اتین آ: دین گو منی  قیزند یمرد به) رضا امام تیر ا از یفراز
 رکن ذ بعند ، منورد  نیچنند  در   6 اند. داده شناسانه یهست علوم یریفراگ به دستور

 آن فر ع   متکح علم یریفراگ به بیترغ در اتیآ نیا: سدینو می قرآن از یاتیآ
 هک است اساس نیهم بر 7.اند آن در تتبع   نجوم   یعیطب دانش یریفراگ دیمؤ  

 حاصل آن صحت به نیقی، آمد ذهن به یمعان، قرآن ازعبارت چون پا: دیگو می
 قنرآن  فهنم  در، میشد لغت   نحو به محتاج اگر   ردک توان اعتماد نیا بر   شود
 0الْىأَرْ ِ  وَ السَّىماواتِ  خَلْ ِ  في يَتَفَكَّرُونَ وَ هیدرآ چون   میشو می متوسل بدان

                                                      
 .36یا،  .2

 «.است گردانیده نر ماده را دانند، همه نمی از آن ه   خودشان از[ نیز]   ر یاند می زمین آن ه که خدایی پاک» .2

 .3الرعد،  .3

 (.2/393شعرانی، نثر طوبی، ) «گسترانید. را زمین که کسی ا ست  » .1

کاشنانی، مننهج   ) .2، الرعد، (9/23، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی ؛3/121کاشانی، منهج الصادقین، ). 36األنعام،  .9
رازی، ) دانند  می جدید   قدیم ارصاد   هیئت علم موافق را آن که( 6/271البیان،  طبرسی، مجمع ؛9/00الصادقین، 

رازی، ) دانند  منی  قنرآن  علمنی  معجنزة    حکمنا  سنخن  موافنق  را 229النحنل،    ( 6/190ابوالفتوح، ر ح الجنان، 
 (.7/261ابوالفتوح، ر ح الجنان، 

 .3/13مازندرانی،  .6

 علنم  بنه  ترغینب  کریمنه  ی آینه : »گویند  منی  الْأَرْ ِ وَ السَّماءِ بَيْنَ الْمُسَخَّرِ السَّحابِ وَ :261ذیل البقره،  در ا  .7
 دقنت  از قدیم حکمای که جو، زیرا کائنات   طب   تشریح   نجوم، هیئت مانند است آن فر ع   طبیعی حکمت

 يَعْقِلُىونَ  لِقَىوْمٍ  لَنياتٍ ذیل در  ( 2/373کاشانی، منهج الصادقین، . )«بردند خالق به پی کائنات مصالح   حکم در
همنان،  : ک.ر: )نینز   ( 2/119، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی) «است طبیعی علوم تمام شامل آیه: »گوید می( همان)
 در تتبنع  کنه  دارد داللنت  آینه : »گوید می( 93فصلت، ) أَنْفُسِهِمْ..  في وَ الْنفاقِ فِي آياتِنا سَنُريهِمْ ذیل در  ( 7/03

 قندرت  آثنار  بنه  بنردن  پنی  بنرای    اعتبنار  نظنر  به آنکه شرط به خداست مطلوب   تشریح نجوم   طبیعی علوم
 (.2/26شعرانی، نثر طوبی، ) «بخوانند. پر ردگار

 .231عمران،  آل .0
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 زیجنا ، مینن ک رکن تف انسنان    وانیح   نبات   نیزم   آسمان خلق در، داد اجازه
 ائننات ک   وانین ح   اهیگ علم   طب   نجوم   ئتیه علم به آنها ریتفس در است
 در اسنت  زیجنا ، فرمود قرآن اعجاز در ریتدب به را ما چون   میشو کمتمس، جو
 چنون    مینن ک قین تطب قنرآن  عبارت با   نمود غور آن قیدقا   انیب   یمعان علم

 الْىأَرْ ِ  فِىي  يَسيرُوا لَمْ وَ أَ هک داد گذشتههای  امت از گرفتن پند   عبرت فرمان
﴾قَىبْلِهِمْ  مِنْ الَّذينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَيَنْظُرُوا

 ریسن    خیتنار  بنه  گشنت  الزم منا  بنر  2
 عقل آن ه. معارف   علوم ریسا ذاکه   مینک امتثال را یاله امر   رجوع انینیشیپ

 چیهن  در عالمه هک مینیب می لذا 2.ستین یمنه   یرأ به ریتفس، دارد راه آن به بشر
، ردهکن ن توقنف  نن  اسنت  یبشر یخرد رز   عقل محصول هک ن ها دانش از یک
 دارد دکین تأ ا . است ردهک دییتأ، ندک می کمک ینیدهای  گزاره فهم در را ما آن ه

 بنه  ریتفسن  تنها نه   3شده شیستا شرع در، است آن بر متوقف نید علم آن ه هک
 یراهن  آن نه  بنه  قرآن ریتفس هکبل 1ن نبوده یرأ به ریتفس نیا   ن ندارد ازین علوم
 توقنف    است نکمم، ریس   خیتار   لغت، نحو مانند، دارد  جود آن به ما یبرا
 بنه  قنرآن ، ییطباطبنا  عالمه ریتعب به   9.گردد یبرم معصوم به هک است آن در
 هکن  یعلنوم  ی همه، باالخره   یادب فنون   یفلسف   یاضیر   یعیطب علوم میتعل
 بخنش  سنعادت    یبشنر  جهان نفع به آنها تعلم   است یانسان رکف دسترس در

 فهنم  انکن ام بنه  معتقد تنها نه ا ، نیبنابرا 6.ندک می دعوت، است یانسان ی جامعه
 یا پناره  فهم هک ندک می حیتصر یمتعدد موارد در هکبل، است یبشر علوم با قرآن

 نین ا تین ازحج تین اکح، امنر  نین ا. سنت ین نکمم ها دانش نیا بد ن ها گزاره از
 ریتفس هک دانست دیبا: سدینو می ر م سوره 26هیآ لیذ در ا . دارد ا  نزد ها دانش

                                                      
 (.3الر م، ) «است بوده بودند، چگونه آنان از پیش که کسانی فرجام ببینند تا اند نگردیده زمین در آیا» .2

 .2/17مازندرانی، . 3 .2/20شعرانی، مقدمه منهج الصادقین،  .2
 .2/23شعرانی، مقدمه منهج الصادقین، . 1
طبرسنی، مجمنع البینان،    ) است کرده استناد بدان آیه تفسیر در تغلب بن ابان که آ رده شعری ذیل را این عالمه. 9
6/13   3/211.) 
 .297طباطبایی، محمد حسین، . 6
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 آن در را هین ونک علنوم  ی همنه آنکنه   مگنر ، سنت ین نکن مم، هو ماک، هیآ چند نیا
 توان می :دیگو می یهست در ریتدب به قرآن بیترغ   قیتشو رکذ از بعد   2.میا ریب

 لین ذ در   2.است اتیآ نیا ریتفس هیونک علوم ریسا   حیتشر   ئتیه علم: گفت
 : است نوشته عمران آل سوره 207هیآ

 قیدقنا    نبنات    وانیح علم   حیتشر   نجوم   ئتیه علم در میلفکم ما
 هین آ نین ا ریتفس یعیطب متکح   علوم تمام، میریگ عبرت   مینک نظر موجودات

 نین ا ننه ک به تواند ینم یسک: است آ رده مرسالت سوره 23هیآ لیذ در   3.است
 حیتشر علم قیدقا ازآنکه  مگر» :است آمده قرآن در ررکم مضمونش هک برسد هیآ
 1«.باشد آگاه االعضاء فی ظا  

 یبشرهای  دانش و ثیحد -0-7-6

 در ثیادناحن  «اضنبط » از را آن رضنا   امنام از ینتیر ا  لنیذ در المهنع
 ال يالَّىذ  وادُىالمى  فَمِنهىا  اَربَعَةٍ يعَل الجِسمِ َِبائعُ » تیر ا   9دندان می ومننج دانش
 بنا  موافنق  را «عُفُونَىةٍ  و داءٍ مىن  الجِسمِ يفِ ما خرُجُي وَ مِهِيبِنَس وَ بِهِ اِلّا النَف َ ييتُح

 شنف ک هنب ییانار پ انکزشنپ از رنز دت انم میدنق طب یعلما هنک دندان می طب
اللَّهُمَّ » :دیفرما می هک فهیصح یاندع از رازنف ننیا شرح در    6اند. دهنآم لنیانن آن

   قیدقنا  از حضنرت  آن المکن ، حنال  هر به: سدینو می ،«وَ امْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ
 در   7.اسنت  دهین گرد صادر امامت ر ح   تی ال نور از   است طب علم اسرار

، منا کح هکن آن با: دیگو می «الماءِ و االر ِ و الهواءِ انُكس و » فهیصح فراز نیا لیذ
 را آتنش  حضنرت  امنا ، دانسنتند  می آتش   باد   کخا   آب را اربعه عناصر

                                                      
 .2/0همان، . 2 .7/212کاشانی، منهج الصادقین،  .2
 .21/220همان، . 1 .2/113همان، . 3
 .0/129البیان،  طبرسی، مجمع .9
 هنر    نباشند  زننده  آن نسیم به   بدان جز انسانی جان که است، هوا استوار چیز چهار ر ی جسم های طبیعت». 6

 (.26/926فیض کاشانی، الوافی، ) «کند. بیر ن بدن از را عفونت   درد
 (.23 سجادیه، کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه) «بیاالی  با به را آنان آب خدایا». 7
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 موجود آتش رهک، هوا عنصر یباال است شده ثابت یعصر علوم در چون، ا ردین
 ردهکن  ریتفسن  ،االعضا فی ظا   کیپزش دانش با زین را یگرید ی هیادع   2.ستین

 از یکنی  را آن، «نيالىد  زمىام  االمىام » :دین فرما منی  هک امام المک لیذ در ا  2.است
 بنر  داللنتش  هکن  شنمرد  منی  بر یاسیس قواعد ازجمله   یشناس جامعه علم اصول
 به درپاسخ هک رضا امام تیر ا لیدرذ   3است رساتر گرید المک هر از مقصود

 عرِفَةَىالمى  اِنَّ نَهُميى بَ التَمانُعَ عُيمىالج اِتَّفَ َ »:نوشتند شیخو خط به، تیرؤ از یسؤال
 : سدینو می ن «َِرورَ   ةِيالرُؤ جَهَةِ مِن

 المنک به   است  فلسفه منطق اهل اصطالح اربردک جواز بر دال، المک نیا
 در معلول   علت   صوره، یولیه مانند اتناصطالح نیا:   ندیگو می هک ن انه نادان

 نن  سنت ین زیجنا  بندان  لنم کت زین ما یبرا پا، شود ینم افتی تیب اهل المک
 اي اعلَم وَ » :هک مفضل دیتوح از تیر ا نیا لیذ در نیهم ن 1.میده ینم فرا گوش
 ،«...قوسىموس  عِنىدَهُم  المعىروفِ  يالجىار  ةِيى ونانِيال بِلِسانِ العالَمِ هذا اِسمَ اِنَّ مُفَضَّلُ

 اهتمام برجواز داللت، آنها ی فلسفه قیتطب   یونانی زبان به امام استشهاد: دیگو می
 ینیدهای  گزاره در، ها دانش نیا  جود به توجه با زین 9.دارد آنها علوم در دقت  

 هک «يوىاله ِدُها و مةُكالحِ » تیر ا از بخش نیا لیذ در را شارح المک هک است
 ،ردهکن  نقند  لیدل د  با، ندارد یرغبت نجوم مانند یاضیر علوم در شارع» :دیگو می
 دراینکنه   منا ک ...اسنت  ردهکن  قیتشو آن امثال   نجوم علم به خدا ند: سدینو می
 6.است نموده بیترغ حیتشر   طب   یعیطب علوم به گرید اتیآ

                                                      
 .27  همان .2

  جَعَلْىتَ لِىي  ...  ( 20 سنجادیه،  کاملنه  صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه) «الْبَسْطِ  فِينَا آلَاتِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ» .2
 (.229همان، )هَا قُوتا  مِنْ فَضْلِ َِعَامٍ وَ شَرَابٍ أَجْرَيْتَهُ لِأَمَتِ َ الَّتِي أَسْكَنْتَنِي جَوْفَهَا، وَ أَوْدَعْتَنِي قَرَارَ رَحِمِ

 .9/217مازندرانی،  .3

 (.3/272همان، ) «است قطعی   ضر ری دیدن راه از شناسایی که نیست آنها میان اختالفی   دارند اتفاق همه» .1

 (.3/33همان، ) «است قوسموس آنها نزد رایج یونانی زبان به دنیا این اسم مفضل، بدان ای» .9

 .2/279همان،  .6
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 ینید یها گزاره فهم در یبشر یها دانش نقش -0-7-2

 سنر   ، است مسلمانان ینید متن نیبرتر هک ن قرآن ریتفس   فهم هک نونکا
 ریتفسن    فهنم  جنه ینت در، باشند  ریپنذ  انکن ام علنوم  نیا با ن خداست المک سر تا

 ریپنذ  انکن ام یا لن  قیطر به ن اند معصوم قول گر تیاکح هک ن آنها نقد   اتیر ا
   نیمنؤمن ال رین ام خطنب  فهنم : سند ینو منی  یشنعران  عالمه، ر  نیا از. است
   منت کح در هکن  یسن ک یبنرا  مگر، ستین نکمم رضا امام  یژه به ائمه

 از یشنرع  امکن اح اسنتنباط  هکن  طور همان باشد؛ ردهک تعمق اصول ادله   معقول
، صنراحت  بنا  ا ، ر  نین ا از 2.اصول علم در تعمق با مگر، ستین نکمم ثیاحاد
 هک است  ابسته یاریبس یها دانش به آن یجا دانگ   نید یبقا» هک ندک می اذعان

 هکن  ن ها دانش نیا از یاریبس به سپا 2.«ستین متصور آنها از یازین یب، دیترد بی
 ر ز علوم معارض قرآن در: هک است با ر نیا بر   ندک می اشاره ن آمد هم قبل در
 نین ا ازای  پناره  بنه  پنرداختن  از یا ینهن  اگر   1ستین نید مضاد، علم   3.ستین

 9.آنهاست بر مترتب آثاری  درباره هکبل، علوم خود ی  اسطه به نه، دهیرس ها دانش
 یعلمن  هنر ، کشن  بند ن : سند ینو یمن  بناقر  امام از منقول یتیر ا لیذ در لذا

 اسنتفاده  رشیمس در را آن   مینشو  ارد آن باب از هک یصورت در دارد؛ یمفاسد
 نکمم منع بر وهشکن حمل لذا... سنت کتر   اسیق بر یمبن اجتهاد مانند م؛ینکن
 ینک  هر مفاسد یادآ ری از بعد سپا. آن  جوه   اعتبارات از یبرخ مگر، ستین

                                                      
 .21/76همان، . 2 .1/232همان،  .2
منا،   عصر منجمین ی همه   قدما مذهب موافق: »نویسد می( 11یا، ) ﴾يَسْبَحُونَ فَلَ ٍ  في كُلٌّ وَ ﴿ آیه ذیل در ا . 3

 گوینند  فلنک  را آن   اسنت  مرکوز جسمی در بطلیموس، کواکب مذهب به   کنند می سیر مداری در خود کواکب
 خورشنید  گوینند  امر ز مردم گویی اگر   است ا ل قول مطابق قرآن ظاهر   بگرداند را کواکب   بگردد چون که

 حسنب  بنر  اینن : اسنت، گنوییم   داده خورشید به حرکت نسبت قرآن در گردد،   می ا  گرد بر زمین   است ثابت
   گذشنت  منی  منن  پنیش  از درخت   زمین   بودم نشسته کشتی در گویی که چنان شود؛ می دیده که است ظاهر
   اسنت  چنند  ا  سالیانه حرکت یا   رفت برج آن به برج این از آفتاب: گویند می هم جدید منجمین ام دیده بسیار

 (.7/109کاشانی، منهج الصادقین، ) «است ظاهر به نظرشان
 اعتقنادات  الهی، با کالم مفاد جمع منظور به ام آ رده راکه تعلیقاتی: »نویسد می برمجمع خود تعلیقات درپایان ا . 1

 (.21/972البیان،  طبرسی، مجمع) «است دین مخالف علم که نیاید پیش توهم این تا ماست عصر دانشمندان
 .9/212مازندرانی، . 9
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 علوم نیا از یک چیه: سدینو می ،المک علم زین   ثیحد در شده ادی یها ر ش از
 دین با   است زیجا آن در خوض هکبل، ستندین حرام آن در مفاسد  جود خاطر به
 یعقلهای  دانش نیا اصل: سدینو می گرید ییجا در ا  2.ردک اجتناب آن مفاسد از

 بنوده  ونیاسن یس جانب از مخالفت   ستندین نید با مضاد یاضیر   فلسفهاعمّ از 
هنای   داننش  تضناد  عدم   نید با علم مخالفت عدم شهیاند با ا ، نیبنابرا 2.است
 ینیدهای  گزاره فهم در را آنها   دانسته علوم ی همه به را اسالم یبقا، آن با یعقل

 خندا  شنناخت  بنه  دنیرسن ، علوم ریسا از هدف اگر: سدینو می ،برشمرده حجت
 یعلمن  ریتفس به، مبنا نیهم با   3.برشمرد یاله علوم ی زمره در را آنها دیبا، باشد
 4﴾بِإَِْنِىهِ  إِالَّ الْىأَرْ ِ  عَلَىى  تَقَىعَ  أَنْ السَّىماءَ  يُمْسِى ُ  وَ﴿ هین آ لیذ در   آ رده یر 
 ریتسنخ  ماننند ، باشد یعیطب اسباب به دیشا افتادن از آسمان ینگهدار: سدینو می
   اجسام ما عصر اهل دیعقا یمقتضا به  ، باشد یر حان اسباب به دیشا   یشتک
 معلنوم  هکن  ن آن ید ران تکحر اما ،تجاذب به هبوط به دارند لیم یآسمان راتک
 لنین ذ در   9.استنآنهن  افتنادن  منانع  نن  شنده  ادنجیا آنها در سبب چه به ستین

 حنق  هکن ، ردهکن  6﴾مَكينٍ قَرارٍ  في نُطْفَة  جَعَلْناهُ ثُمَّ﴿ هنیآ از اهلل الفتحنم هنک یریتفس
 نگاه دیسف آنجا ر ز چهل تا   میداد یجا رحم در را نطفه ما» :دیفرما می سبحانه

 :سدینو می ،ردهک رد طب دانش با مخالفت ی  اسطه به، «میداشت
 را یشنرع  مکن ح   سنت ین دین جد   میقند  طب اهل اتیتجرب موافق نیا

 7.لین تأ  ای ردک حذف هیآ ریتفس از را آن دنیبا پا. ساخت یمبتن آن بر توان ینم

                                                      
 زمنان  در: »گویند  منی  حندیث  که آ رد، آنجا می «الکیفیة فی الکالم عن النهی» باب چهارم حدیث در ذیل را این .2

...« بودند، رفتنند  شده نهی از آن که علمی طلب در   کردند بود، ترک شده  اگذارشان که را مردمی، علمی گذشته
 حند  ننه    دانسنته  حرام نسازد، نه مسحور را عقل   نزند بدن به ضرری اگر را سحر علم حتی ا ( 3/292همان، )

 (.2/267کاشانی، منهج الصادقین، . )داند می جاری آن برای
 .2/212مازندرانی، . 3 .601-29/602فیض کاشانی، الوافی،  .2
 .69الحج، . 1
 (.6/231مازندرانی، ) «افتد فر  زمین بر[ مبادا] تا دارد می نگاه را آسمان  ». 9
 . 23المؤمنون، . 6
 (.6/222کاشانی، منهج الصادقین، ) «دادیم قرار استوار جایگاهی در ای نطفه صورت به را ا  سپا». 7
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 معلنق  ،هنوا  در اسنت  ییایدر نام» :است گفته هک «لیسج» از را رمهنکع ریتفس  
 هکن  ردنین پذ منی  لیتحل ننیا انب، «آمد ر دنف انآنج از سنگ، نیزم   اننآسم انیم
 چنون ، اسنت  حیصنح ، اشدنبن  مقصود فیلط   الیس یجسم یا نح یفضا رناگ

 هنر ، زدین ر منی  نیزم به گاه گاه هک است ردهک خلق ها سنگ، فضا ریاث در خدا ند
 حیتصنح  بنه ، طنب  داننش  از یآگناه  با یحت ا  2.ردیگ تعلق عذاب به اراده  قت

 يعَلَى  بُيى الطَب فَىدَخلَ  » :تیر ا لیذ در. است پرداخته ثیحد از انه فهم از یرخنب
   دانسته یلناص رفنح زءنج را «اءنب» یازندراننم هنک «لٍيبِلَ دواءً يل فَوَصَفَ  يل
 جنر  حنرف  «بناء » :دیونگ می ،است رداختهنپ ثیدنح ریتفس هنب اساس نیهم رنب
 از رازنف ننیا لنیذ در   2.است «اریشب» هنب ر فنمع یدار ، آن از رادنم   ودهنب

رْعَشَىتْ  دْ أَىفَىانْثَنَى، قَى    رَأْسَىهُ   انْحَنَى، وَ نَكَّى َ ىدْ تَطَأَِْأَ لَ َ فَىقَ» هنفیصح یاندع
 شنارح  دیسن : دین گو منی  ،ایالنرئ  خیشن  قانون از یمطلب نقل بعد، 3«خَشْيَتُهُ رِجْلَيْهِ

 یسن ک هکن   بنگنر  تنه کن نین ا   عبنارت  نیا در درست، متأمل یا هنک دیرمانف می
 از   باشند  آگناه  طنب  علنم  اسنرار  از   قیدقا از رنمگ، شود یننم آن هنب متفطن
 در   بنود  پر ردگنار  مناجات متوجهآنکه  با امام   گشوده پرده آن اننپنه مسائل

 ردهکن  مالحظنه  را تنه کن نین ا، اسنت  خبر بی زیچ همه از خرد   وشنه امنمق آن
 ننین ا النامث   رددننگ سریم یناننسبح دادنام   یاننرب ضیف زنبج ننیا  . است

 ر ح: دین گو منی  آن شنرح  در سنپا  عالمه. است اریبس ا  المک ضمن در ها تهکن
 حنا  بنه  دسنت  چنون ، دسنت  در حساسنه  ر ح   اسنت تنر   یقو پا در هکمحر

 جندا  تکن حر اعصناب  از را حا اعصاب خدا ند  ، تکحر به یپا  تر  محتاج
: دین گو منی  « عَرشِى  مادونَ  لِعَظَمَتِ خَشَعَ » فراز ریتفس در ای   1.است ردهک خلق

                                                      
 .6/310، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی .2

 (.7/322مازندرانی، ) «کرد تجویز شبیار دار ی   شد داخل من بر شبانه پزشکی» .2

. اسنت  آ رده در به لنرزه  را ا  پاهای کرده، ترس تا د  افکنده، پشت به زیر سر   گشته خم سر پا فر تنی به .3
 (.19سجادیه،  کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه)
 .13/91همان،  .1
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 شنده  ثابنت  یقطعن های  لیدل به چون است؛ الجهات محدد گرید ریتفس به، عرش
 ا  خود از شیپ، دارد یعیطب یانکم یجسم هر   ستین یمتناه ریغ فضا هک است
 موجنود  فضنا  همه به طیمح میعظ یجسمآنکه  از یمانع چه پا، ی  یبرا آماده
 را آن منا ، نباشند  مبالغنه  غنرض  اگنر ، ندیگو ینامتناه را فضا امر زاینکه    باشد
 2.میندان حیصح

 ها دانش نیا به یشعران ردیکرو نوع -0-7-8

 بناب  نین ا از ای، ها دانش نیا به المهنع وجهنت هنک است رنکذ لنابنق البته
 صرف وجهنت صورت در   3متکح رنب استدالل انی 2دندیتوح بر لیدل هنک است

 عالمنه  رین تعب بنه    1شنود  ینمن  یتنوجه  آن به، آن امر اصالح   ایدن به علوم نیا
 قنت یحق   حنق  بنه  ییراهنمنا  شرط هنب ومنعل ننیا به رآننق وتندع: ییطباطبا
 لوحنه  سنر  را یخداشناسن  هکن  اشندنب یقیحق ینیب اننجه یا نحه ناینک   است

 هرگناه ، را اتین عیطب خصنو     یعصنر  ومنعلن  نیهمن ، ی  انامن  9.دارد ودنخ
 ویکن ن اریبسن ، باشنند  پر ردگار قدرت   متکح اثبات   دییتأ   عبرت وجبنم

 بنه  یمازندران   دانسته آب را مخلوق ا ل امام هک یتیر ا لیذ در لذا   6دندان می
، نمنوده  حیتصنر ، ردهکن  انیب ر ح   عقل را مخلوق ا ل هک یاتیر ا به آن منافات
 جا نیا در امام هک تعارض رفع در تهکن نیا انیب   مختلفهای  دگاهید انیب ضمن

 در ینن ید دهین فا: سند ینو منی  ،گفتنه  سخن شیخو عصر مردم اصطالح اساس بر
 هنر  هکن  شنود  توجه ثیحد مقصود بهاینکه  مگر، ندارد  جود مسائل نیا قیتحق

                                                      
فنیض کاشنانی، النوافی،     ؛271  همنان ) «اسنت  گردیده خاشع تو بزرگی برای توست عرش تحت در آن ه» .2
 پزشنکی  یا   تشریح   االعضاء  ظایف علم اساس بر را احادیثی عالمه که 22/793   217   21/212   26/712

 (.است کرده شرح
 .است الْنفاقِ فِي آياتِنا سَنُريهِمْدرآیه  موجود ها، حکمت تشویق این جامع  جه: گوید  می 2/279مازندرانی،  .2

 .2/232شعرانی، نثر طوبی،  .3

 .2/213شعرانی،نثرطوبی،  ؛2/122کاشانی، منهج الصادقین، ؛2/212مازندرانی،  .1

 .2/0شعرانی، مقدمه منهج الصادقین، . 6 .297طباطبایی، محمد حسین،  .9



 010 \ الحدیث ای در دانش فقه . مباحث پایه0بخش 

 
 

 بناب  آغناز  در نیهم نن  2.ردین گ یمن  لکش ا  قدرت   خدا تیمش   ریتأث با زیچ
، یالهن  منرد  هندف  هک ستین ستهیشا: دیگو می یالواف در «آنها آغاز   مخلوقات»

 از اعجاب موضع بر ی  هدف دیبا هکبل، باشد یعیطب اسباب   معدِّات بر یآگاه
 بناب  نین ا ثیاحاد در لذا. باشد مخلوقات در ا  یجار متکح   خدا ند قدرت

 انین ب ننه   انند   داشنته  توجه آن ریتأث   یاله قدرت جهت انیب به ائمه هک دینیب می
، عالمه لذا 2.باشد خواهد می هک چه هر سؤال در سائل غرض حال، یعیطب اسباب
 3.داند می علوم نیا یریفراگ به لفکم باب نیا از را انسان

 اتیروا نقد و فهم در یبشر یها دانش نقش -0-7-7

 معتقند  یطیشرا با یشعران عالمه هک دیگرد معلوم ،آمد هک آن ه به توجه با
   آن طیشنرا    هنا  داننش  آن از یا پناره  به لذا. است یبشر یها دانش تیحج به

 :ردک میخواه اشاره اتیر ا نقد   فهم در شانیا نقش

 آن نقش و فلسفه -0-7-8

 یناشندن  کدر ییاین در، نبنوت  خاندان اخبار قیحقا هک است معتقد عالمه
: سدینو می «خدا شناخت» ابواب لیذ در   1.است قرآن تلو یتال آن هک چرا است؛

 نیبننابرا . ابند ی اطنالع  آن از توانند  ینمن  اک هر هک ماست ائمه معجزه نهایا
 بِى   الواحِدُ » تیر ا لیذ در   9.است عادت خرق ائمه از ثیاحاد نیا صد ر
 فقط هک است یاله معارف اسرار   دیتوح علم قیدقا از نیا: دیگو می «عَدَدٍ لَيتَأو

 یسانک ردّ در یعل امام المک   ابندی می راه آن به برهان قیدقا در مجرب عقول
 در، لنذا  6.نندارد   جنود  قین دق امر   غامض مسأله شرع در نندک می رکف هک است

                                                      
 .26/167فیض کاشانی، الوافی، . 2 .22/22مازندرانی،  .2
 .26/999فیض کاشانی، الوافی، . 1 .2/113کاشانی، منهج الصادقین، . 3
 .2/317همان، . 9
 (.1/01 ج   1/231درانی، نازننم) «ددنع معنی هنب نه یکتاست». 6
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 اسنتدالل  باب ما ی ائمه: سدینو می چهارم ثیحد لیذ در «خدا دنید ابطال» باب
 اشتمال لیدل به را عهیش ثیاحاد سبب نیهم به   2 اند. گشوده را اتیربوب بر یعقل
 ردهک اشاره مسأله نیا به، آثارش یجا یجا در ا  2.است ستوده معقول مسائل بر
 دین توح علنم  قیدقنا  نیمب   نبوده یاقناع   یخطاب   است یبرهان، ما اتیر ا هک

 دکیتأ ضمن لذا 3.ردک تفاکا ساده یمعان رکذ به آن ریتفس در دینبا، ر  نیا از. است
 انین ونانی را ین م یعقل علوم هک دهد می حیتوض آن ی نهیشیپ رکذ   یعقل علوم بر
 «ؤمِنىالم َِالَةُ مةكالح» امبریپ ثیحد هک چرا ست؛ین نید به مضر  ، افرنک
 نین ا رد نیمؤمنال ریام المک هم   حضرت آن سخن از ن است هیعل متفق هک ن

 نید با مضاد ن است یعقل علوم ی زمره در هک ن فلسفه: دیگو می   1ندک می تهمت
 دین نبا   اسنت  نید خالف بر است فلسفه چه هر: گفت توان ینم   9.است نبوده
 6.آ رد ریتفس در

 مقبول ی فلسفه -0-7-04

 یشعران، آمد آن ه  جود با هک است نیا، است یبررس قابل نجایا آن ه اما
 دین نبا لنذا    7سنت ین  احند  ی قهیطر یک فلسفه: ندک می حیتصر مواقع یبرخ در

 جندا  در یسنع  ،سنبب  نیهم به ا  0.ردک ز جنمم ینید دیعقا با را یفلسف مسائل
 فلسنفه  اصطالح بر را امام المک حمل   3ردهک فلسفه از شرع اصطالح یساز
 تنوان  منی  ،بنوده  تین حج یدارا هک ن فلسفه آن از ی  مراد پا 21.داند ینم زیجا

   آرا یبررس از است؟ دامک ن ردک نقد ای   دیفهم آن اساس بر را ینیدهای  گزاره
 مورد ی فلسفه از ا  مراد هک آ رد دست به توان می ثیاحاد شرح در ی  اتینظر

                                                      
 .3/202همان، . 2 .3/276همان،  .2
 .1/201   3/226   3/220همان، . 3
 (.3/233، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی) «است مؤمن ی حکمت، گمشده». 1
 .2/27کاشانی، منهج الصادقین، . 6 .601-29/602فیض کاشانی، الوافی، . 9
 .2/27کاشانی، منهج الصادقین،  ؛22/973  1/232مازندرانی، . 7
 .0/220همان، . 3 .0/220کاشانی، منهج الصادقین، . 0

 .233   2/31مازندرانی، . 21
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 ینن ید متنون  دیین تأ هک استای  فلسفه همان، ا  مراد. الف: است بوده امر د ، نظر
   نیبنراه    آن منتن  هکن ، هین اله معارف در موجود یاله ی فلسفه» یعنی د؛ینما می
 ردهک دایپ ثیحد   قرآن در توان می ،شده برده ارک به آن اثبات یبرا هک را یا ادله
 قنرآن  دیین تأ( فلسنفه  از) آن نه » ،ی  ریتعب به   2«آ رد دست به آنها ای  البه از  

   نبنودن  بکمر   أمبد صفات   ا  یگانگی   خدا ند  جود لیدال مانند، ندک می
   عنالم  حند    لین دل   بنرد  ینم یپ ا  نهک ذات به عقول   شود ینم دهیداینکه 

 2.«اسنت  الزم اریبس اتیآ ریتفس در آن امثال   مجرده نفوس یبقا   تسلسل ینه
 ،سنوم  ثیحند  از، «موصنوف  ونکن ال» عبنارت  لیذ در «انکم   زمان» باب در  

 نجنا یا در «ونکن » از منراد  هک است آ رده باب عنوان شرح در صدرا مال: آ رد می
 باقر امام سخن، ثیحد نیهم یعنی، سوم ثیحد در هک است زمان در «ونک»

 صدرا: دیگو می «قِلَّةٍ يعَل  َيفَلَ فُياللَّط اَمَّا » ثیحد لیذ در   3.ندک می دییتأ را آن
 لنذا    1.نند ک منی  دیین تأ را ی  دگاهین د، ثیحد نیا   دهیفهم را تجرد «لطف» از
 همنان  یعنن ی اسنت؛  یالهن  ی فلسنفه  همنان ، فلسنفه  از ا  مراد هک دیفهم توان می

 فَارِّّقَ ی ان مٌیعظا  لَظُلمٌ أنَّه حقا» :است گفته آن حق در ییطباطبا عالمه هکای  فلسفه
 نین د: یآملن  زاده حسنن  عالمنه  ریتعب به   .9«ةیاالله الفَلسَفَةِّ نَیب وَ یاالله نِّیالدّ نیب

 آنجنا ، ا اینکه  ،ندک می دییتأ را ما سخن آن ه   6.است یاله ی فلسفه همان، یاله
 یعنن ی آ رد؛ می «انَك مَا خَلَ َ ءٍيشَ مِن ال » تیر ا بخش نیا لیذ در یمازندران هک
 طنور  آن، یازل ی ماده از نه   یقبل ی نمونه بد ن خود املک قدرت با را ناتکمم
 منذهب  نیا: دیگو می ،«المَادَةُ یهِ یاَزَل اَصلً لَها االَجسامَ اِنَّ» اند پنداشته فالسفه هک

 یالهن  فالسنفه  ی ل، ستین مخلوق ماده نندک می گمان هک است حرنانان   انیدهر
 از چنه  هنر : نند ک می حیتصر   7 اند. ردهک باطل را آن «یتجزیال جزء» ابطال از بعد
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 قابنل ، اسنت  شرع با موافق هکآن از مقدار هر   مرد د، است شرع مخالف فلسفه
 از آنها امثال   ضیف   داماد   صدرا آن ه هر هک است با ر نیا بر   2.است قبول

 ان: مالصندرا  رین تعب به   2است اتیآ   اتیر ا از مأخوذ، اند آ رده یاله یماکح
 امُهاا کاَح ونَیکا  اَن ضاءُیالبَ ةُیاالله الحَقَّةُ عَةُیالشَرِّ یحَاشَ و... مُتَطابِّقانِّ العَقلَ وَ الشَرعَ
 وَ تابِّکلِل مُطابِّقَةٍ رَیغَ نُهایقَوانِ ونُیک لِفَلسَفَةٍ تَبّاً وَ، ةَیالضَّرُورِّ ةَینیقیال لِلمَعارِّفِ مُصادِمَةٌ
 معنارف  با مواجهه در حقه عتیشر امکاح. گرندیدیک مطابق عقل   شرع 3؛السُّنَّةِّ

 سننت    تناب ک مطنابق  آن نیقوان هکای  فلسفه باد نابود  ، ستین یضر ر ینیقی
 شنان یا مراد، است بشر یخرد رز   1«عقل حاصل فلسفه» هک آنجا از. ب. نباشد

 بنه  منذهب  در   ردهکن  دیین تأ را آن ضر رت عقل هک است ییها همان، فلسفه از
 زِلِيى  فَلَم: قُلتُ: قَالَ » :تیر ا لیذ در لذا. است وستهیپ یقطع علم به، دهیرس اثبات
: دیگو می ،«بِالفِعلِ مُحدِثَة  صِفَة  ةَكالحَرَ انَّ  َل عن اهللُ يتَعالَ: فَقَالَ قَال ا ؟كمُتَحَرِّ اهللُ

 نین ا   دارد ابند    ازل در را الزم منال ک ا  راین ز شود؛ ینم رییتغ به متصف، ذات
 بناب  از نن  النوادر باب دهم ثیحد در   9.است مذهب یضر ر   عقل یضر ر

، سنتند ین امنان  در خطنا  از فالسفه: است آ رده ثیحد شرح در ن «دیتوح اتیلک»
 دهیگرد ثابت یعقل لیدل به آن ه فقط لذا  ... است اریبس آنها انیم در اختالف لذا
، ل باشدیدل همراه هک است رفتهیپذ آنها از یبا ر   المک   شود می رفتهیپذ آنها از
 محقنق  آنها نزد را چه هر   است عقل به توسل   لیدل گرفتن، آنها قول اخذ لذا
 بنر  6.بنود  شده حیتصر ای   اشاره آنها به ای میدید ثیحد در را آن، میافتی ثابت  

 از دیتقل یمعنا به ا  از یمعان اخذ: دیگو می یعرب ابن سخن لیذ در، اساس نیهم
 ورکمذ مورد د  هر هک ن ی  از یریتعب به 7.است لیدل با اخذ نیا هکبل، ستین ا 
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 عتیشنر  این    یشرع متکح مطابق هک است مقبولای  فلسفه ن ردیگ می بر در را
 شنرع  بنا  موافقنت  صنورت  در را یفلسنف  یعلم مسائل   2.باشد عقل به مستدل
 دیعقا اگر: دیگو می ،ردهک دفاع آنها دیعقا از دگاهید نیا با ا  لذا 2داند؛ می حجت

 رکن ذ المنش ک در را ایارسنطوطال ، صنادق  امنام ، بنود  ناسنازگار  نید با آنها
 سنخن  بنه ، انین عیطب اعتقاد خالف بر، ا  فعل در تدبر   عمد اثبات در   ردک ینم
 اسنرار  فهنم    ذهنن  ذیتشنح  یبنرا  را فلسنفه  مسائل ی  3.ودننم ینم استناد ی 

 ائمه در هک یار اح انیب» باب در شده  ارد ثیاحاد   1داند می یالزام ثیحد
 بناب  ثین احاد، ودنخن  حیتصنر  هنبن    9،دانسته یفلسف سراسر را «است ودنموج

 امنام  سنخن  زین 6.است دهیفهم یفلسف قواعد با را« ائمه بر هکمالئ  ر د»
 در فالسنفه  سنخن  نیع، «وَهمٍ ال وَ عَقلٍ ال وَ وُجُودٍ يفِ نقَسِمُي ال » :دیفرما می هک را

 در «دین توح اتین لک» بناب  در   7دانند  منی  «یتجزیال جزء» ابطال در میتقس انواع

 اکن  هر: دیگو می «ائِن ك هايفِ هُوَ قالُيفَ » :دیفرما یم یعل هک آنجا، ا ل ثیحد
  جنود  یدارا ننات کمماینکنه     آن بنودن  کیکیتشن     جود در را صدرا اصول
 0.گنردد  می آسان ا  بر امام المک تصور، ندک تدبر   تعقل، هستند یربط یتعلق
 ودهنستن  داننب را ودنخ ا  هنک یزنیچ رنیغ هنب دانخ  صف از یننه» ابنب در  

، نبنود   جنود  در صندرا  قین تحق اگر: سدینو می دهم ثیحد رنب قیتعل در، «است
 فراز لیذ در   3.ماند ینم یباق مباحث نیا در اعتماد قابل مسأله، رنگید اک یبرا
 :دیگو می ،آ رده تیجسم ینه در را اشارات تابک متن، «شَئ  شبِهُهُي ال اهللَ إنَّ »

 امنا ، خوانننده  عهنده  بر، آمده ثیحد در آن ه با دیگو می خیش آن ه قیتطب
 داللنت  امنام  المک: دیگو می گرید ییجا در   21.ندارد  جود معنا نظر از یاختالف
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 ثین احاد ی  2.اسنت  فالسنفه  ثنر کا منذهب  نین ا   خداست مخلوق، انکم دارد
 2.است دهیفهم یفلسف قواعد پرتو در خود را یاریبس

 آن نقش و عرفان -0-7-00

 بنه  مسنتند  دیبا نید هک بود معتقد عالمه، شد اشاره تر شیپ هک گونه همان
 اسنت  یمطنالب  نه، شفک از ی  مراد البته 3.باشد یعرفان شفک ای   یبرهان لیدل
 نیچنن  نین ا آن از مالصدرا هک یشفک همان هکبل، باشد قهیسل   ذ ق ی هیپا بر هک

 1.«یشفکال الشهود خالفی ال یقیالحق البرهان» :هک ندک می ریتعب

 مقبول عرفان -0-7-06

 ائمنه  را ین م به را ارجمند دانش نیا تا دارد یسع، ا ل گام در عالمه
 قواعند  پرتنو  در را اتین ر ا تنهنا  نه، «مانیا درجات» باب در لذا  ، سازد مستند
 عَزَّ هَىاللّ اِنَّ » تیر ا از بخش نیا لیذ در هکبل، است ردهک شرح   دهیفهم یعرفان
 ،داد قنرار  بخنش  هفنت  بر را مانیا خدا ند؛ «اَسهُمٍ سَبعَةِ يعَلَ مانَياالِ وََِعَ جَلَّ وَ

 هکن  نند ک منی  اشاره، کسلو فیتعر از بعد  . است کسلو مراتب از نیا: دیگو می
 مختلنف  اعنداد ، میتقسن  هر اعتبار به   است ینامتناه میتقس جهت از مراتب نیا

   دین نما منی  اخنتالف  رفع باب نیا یعدد ثیاحاد از صورت نیا به   شوند می
 قسنم  شنش  بنه  را قسم هر   قسم شش به االشراف ا صاف در یطوس: دیگو می

                                                      
 .3/222. همان، 2

 ؛21/212   3/22کاشنانی، مننهج الصنادقین،    ) مادی غیر با مادی امور تزاحم عدم ی قاعده پرتو در ر ایات فهم .2
 قوالنب  در مجنرد  اجسام تمثل امکان ی قاعده پرتو در ، فهم(2/132   291  3/200، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی

 پرتنو  در ، فهنم (21سنجادیه،   کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه ؛6/12   6/122   2/02مازندرانی، ) جسمانی
شعرانی، نثنر   ؛22/90رازی، ابوالفتوح، ر ح الجنان، ) توحیدی اصول با آن منافات عدم    سائط   اسباب ی قاعده

شنعرانی،  ) الحقیقاة  بسیط ی قاعده پرتو در فهم  ( 267سجادیه،  کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه ؛02طوبی، 
 (.263سجادیه،  کامله صحیفه شرح   ترجمه
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 نمنوده  میتقس گرید قسم ده به را قسم هر   قسم ده به را نیالسائر منازل   گرید
 یثیحند  در   قسنم  هفنت  به ثیحد نیا در، صادق امام، ما یموال اما است؛

 اصطالح حفظ» ،ستهیشا اما، است حیصح همه، اند نموده میتقس... قسم ده به گرید
 است کسلو، دارد داللت آن بر ثیحد هک یزیچ نیبهتر: دیگو می   2.است «امام
وَ » :فهیصنح  از فنراز  نیا شرح در ای  . است شرع در مطلوب حق آن مطالب هک

 را دعنا ، پرداختنه  دعنا  شنرح  بنه ، «عَلَى أَعْدَائِ َ  أَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِيَائِ َ، وَ ابْسُطْ يَدَهُ
 ،عرفنان  از یاتیخصوصن  رکذ از پا ا  2.داند می کسلو اهل اربعه اسفار با منطبق

 از   ستین انور شرع خالف بر   نامعقول یزیچ، است نیا عرفان اگر: سدینو می
   عتیشنر  ظنواهر  کتنر  غنرض  اگنر    آ رد حجنت  آن بنر  توان می قرآن اتیآ

 لنذا  3.سنت ین یارک آن با را ما، ریاخ عهد هیصوف مانند، است بطالت   یگر هرزه
 وننام کن ینیمتشنرع  عننوان  به سلف یعرفا از   ستوده را ها یژگی  نیا با یعرفان

 مخالف عرفان: دیگو می ،ردهک دییتأ را شرع به دیمق عرفان نیا ا  1.است ردک ادی
 آن دین مؤ اخبنار    قنرآن  هکن  است یعرفان قیدقا از یاریبس   ستین شرع قیطر

 قنرآن  دیمؤ هک ن یعرفان قیرقا   قیدقا آن از ،زین ما یفقها: است معتقد  . است
 کتنر    بطالنت    بندعت  با، ما یعلما مخالفت   ندینجو احتراز ن باشد اخبار  

، نیبننابرا  9.زارنند یب آنهنا  از هم یقیحق یعرفا هک است متصوفه جهال شرع سنن
 این  هکن ، فلسنفه  ماننند ، است حجت یعرفان، داستیپ ی  سخن از هک طور همان
 هک است سبب نیهم به   قرآن   اخبار دیمؤ آن ای   باشد آن دیمؤ اخبار   قرآن

 ینیدهای  گزاره توان می هک شمرده یاله علوم ی  زمرهدر  را شرع موافق عرفان، ا 
: دین گو می برهان   عرفان   قرآن یهمسان در بایز یالمک در   6رک ریتفس آن با را

                                                      
 .0/232مازندرانی،  .2

 کاملنه  صنحیفه  شنرح    شعرانی، ترجمه) «ساز. چیره دشمنان بر را ا  دست   کن مهربان د ستان بر را ا  دل» .2
 (.221  17سجادیه، دعای

 .3/236همان، . 1 .2/27کاشانی، منهج الصادقین،  .3
 .2/21مازندرانی، . 6 .3/222همان، . 9



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 018

 عتیشنر  مؤسنا  یموسن    قنت یحق   باطن قیطر مر ج خضر هک شود می گفته
 نین ا حیصح هک یحال در است؛ مخالف قتیحق با عتیشر ی قهیطر یگاه   بوده
 یجنوارح  افعنال  بنه  خنواه  سنت؛ ین مختلف   ستین شیب یکی خدا امر هک است
 ماننند  عتیشنر  صناحب  بر ی ل، خدا ند به توجه   قلوب ی هکیتز ای ردیگ تعلق
   نندک نگاه آن به جوانب تمام از یمکح هر در هک است نیا ،آن یعلما   یموس
 آن یبنرا  را یموسن  خدا نند  هک است یبزرگ اصل نیا   نندکن تفاکا  جه یک به

 یمعننا  یهمناهنگ  زین ن ریتفس ی حوزه در   22.نندک اقتدا ا  به گرانید تا، دهیبرگز
 ظناهر  از خنارج  یعرفنان  ریتفسن  اگر: دیگو  می 2،دانسته یالزام ظاهر با را یعرفان
 3.ستین مذموم، نباشد آن اصول   شرع

 ها نمونه -0-7-07

، گرفته ارک به ثیحد   قرآن فهم در را یعرفان قواعد، یمتعد موارد در ا 
 غمبنر یپ: دین گو می ﴾رَبِّي  مَعي إِنَّ﴿ شعراء ی سوره 62هیآ لیذ در یعرفان یریدرتفس

 ی غهیص به، ماست با خدا؛ «مَعَنَا اهللَ إِنَّ» :فرمود ن بود رکابوب با هک ن ثور غار در ما

، منن  پر ردگار؛ ﴾رَبِّي  مَعي إِنَّ﴿: فرمود ی موس نیمسلم ی همه به یعنی، جمع

 ا ل ما امبریپ   پر ردگار نام آن از پا   «يمع» برد خود نام ا ل اما. است من با
 ما امبریپ   دید را خودآنکه  لیدل به، است ریس در هنوز یموس یعنی ،برد خدا نام

 تیر ا لیذ در ا  .1«مَعَنَا اهللَ إِنَّ» :گفت   دید را خدا، نمود یط چهارم سفر چون

 ةِيى بالوَحدان هيى عَلَ االَلسُىنِ  اِجمىاعُ : فقال: الواحدُ يمَعن ما: يالثان اَباجَعفر سَألتُ: قالَ »
 سپا، ردهک طرح را یالکاش، «...هُىاللَّ قُولُنَّيلَ خَلَقَهُمْ مَنْ سَأَلْتَهُم لَاِن وَ: يتعال قولَهك
   نند ک منی  شنرح  را ثیحند ، داده پاسنخ  آن بنه « هیقیحق حقه  حدت» اساس بر
 لین دل، خدا ند  جود بر السن اجماع   عقول اتفاق هک شود الکاش اگر: دیگو می

                                                      
 .6/291کاشانی، منهج الصادقین، . 2 .6/101البیان،  طبرسی، مجمع .2
 .1/961کاشانی، منهج الصادقین، . 1 .7/261   2/27همان، . 3
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انند   کمشر مردم شتریب هک باشد نیچن نیا تواند می چگونه، ستین ا  تی حدان بر
. شنود  متوسنل  مردم اجماع به دیتوح بر استدالل در هک ستین هم امام شأن در  

 معننا  تنا  شنود  داده ارجناع   حدت یمعنا انیب به، پاسخ هک است نیا ارکآش پا
 یمعننا : شنود  گفتنه  هکن  صنورت  نیبند  نشنود؛   ارد آن بر الکاش   شود استوار
؛ نن  اسنت  اذهان به متبادر هک ن ستین یعدد  حدت، خدا ند  صف در  حدت

 یموجنود  هکن بل، باشند  سه   د  یدارا تا ستین موجودات از یکی خدا ند رایز
 یمعننا  پنا . سنت ین بنفسنه  مسنتقل  ا  جز، یگرید موجود هر هک است یقیحق

    جنود  قنت یحق نیعن ، حنق  قتیحق نیا  ، است تشخص یمعنا نیع  حدت
   2.اسنت  افراد تعدد احتمال عدم یمعنا به تشخص   است تشخص نیع  جود

 ریتفسن  در انحراف،  جود  حدت از درست یمعنا ارائه با، گرید ثیحد لیذ در
 قاعنده  نیهمن  از، ثیحد د  نیب تعارض رفع در یحت ا  2.است ردهک حیتصح را

 هفنت  خلنق    خدا نیب» :است آمده یخبر در هک نیا: دیگو می   است برده بهره
 را ا  یزین چ رایز، ستین خدا یبرا حجب نیا   است حجاب هفتصد ای هفتاد ای

 خبر در   «خداست یسو به رشانیس در خلق یبرا ها حجاب نیا هکبل، دهینپوشان
 از حجاب هزار هفتاد ای هفتاد خدا یبرا» :است آمده خاصه   عامه طرق به گرید

 جمع نهایا نیب است نکمم چگونه: شود گفته اگر پا، «دارد  جود ظلمت   نور
 و ل ُىالخى  هَاىلَى  » ماننند  است؛ کتمل یبرا، «هلل» عبارت در «الم» :مییگو می ،رد؟ک

 خدا به   اند حجاب خلق خود پا. هستند ا  خلق مراتب ها حجاب نیا   «االَمرُ

 وَ نَىهُ يبَ  َيلَى  » :یعل ثیحد در   باشند خودشان گرفتار هک یمادام، رسند ینم
، انسنان  در آن رینظ   باشند جاکهر، آنهاست با خدا هکنیا یبرا، «حِجاب  خَلقِهِ نَيبَ

 کدر را ا  نقنش  ی لن ، اسنت  محجنوب  نفنا  کادرا از هکن  اسنت  باصره ی قوه

                                                      
 چنان نه  ا  یکتنایی  بنر  هنا  زبنان  ی همنه  اتفناق : فرمود چیست؟ یکتاست خدا معنای: پرسیدم جواد امام از» .2

 (.1/26مازندرانی، ) «خدا: گویند می محققاً آفریده؟ را آنها کسی چه بپرسی آنها از اگر: فرماید خودش
 .3/226همان،  .2
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 «انٍکمَ لِّّک یفِ هُو  قال ؟کرَبُّ نَیاَ  قال. شِئتُ عَما سَل » تیر ا ریتفس در ا  2.ندک می
 گر پرسش مقصود در یعلم احاطه به ریتفساینکه  انیب  ، فاسدها یتال انیب از بعد
 زین تح یمعننا  بنه  انکم هر در خدا بودن هک است نیا حق: دیگو می ،ستین یافک
 از زین ن   2.اسنت  زیچ همه بر ا  اشراق   احاطه   تیومیق یمعنا به هکبل، ستین

 ثُىمَّ  فَأقبَلَ اَقبِل لَه فَقال » :است آمده آنها در هک ن علم   عقل ابواب ا ل ثیحد د 
   نن  گشنت  باز، بازگرد: گفت. آمد شیپ، یآ شیپ گفت ا  به ؛«فَأَدبَرَ اَدبِر لَهُ قال

 پرتو در،  ن «فَأَقبَلَ أَقبِل: لَه قال ثُم فَأدبَرَ اَدبِر لَه فقال » :است آمده هک ن سوم ثیحد
 در، یحتن  ا  3.است ردهنک تعارض عنرف ز لنن   ودنصع وسنق   هناربع ارناسف
 لیتفصن    یزیچ تیماه شناخت بودن نکنامم لیدل به ای هک ن مسائل از یاریبس
 بنه  دسنتور  نن  شنود  ینم دهیفهم یزیچ لفظ ظاهر ازاینکه  لیدل به یزمان ای   1آن

 ،نهناده  بننا  راای  قاعنده ، یعرفان اخبار در اما، دهد می آن اجمال به تفاکا   9توقف
   نند ک تندبّر  دین با عقنول  هکن  دارد  جنود  اجمنال  یننوع  اخبار نیا در: دیگو می
 باعنث  آنهنا  در اجمنال    بوده هودهیب آن رکذ  گرنه، ابدیب را احتمال ترین  یکنزد

 6.شود ینم توقف

 آن نقش و تصوف -0-7-00

 ا الً هنکن  رانچن  اسنت؛  ا تنفنتنم اننرفنع انب، وفنتص از هنالمنع رادنم
 ،آنهننا 0«جهنال » ،7«هنیننوفنص وامنعن » اراتنعبنن انبن  هنمتصوفنن از اننشن یا ریبنتعن 
 در 22«ه متشنرعه یصنوف » ای 22«هیصوف نیمحقق» ای   شانیا 21«متجا ز»   3«مبتدعه»

                                                      
 .3/226همان،  .2

 (.3/293همان، ) «مکان. هر در: فرمود کجاست؟ پر ردگارت: گفت بپرس؟ خواهی می چه هر از» .2

 .21/366البیان،  طبرسی، مجمع. 1 .2/93فیض کاشانی، الوافی،  .3
 .0/232همان، . 6 .2/229مازندرانی، . 9
 .3/222کاشانی، منهج الصادقین، . 0 .1/221مازندرانی،  ؛1شعرانی، نثر طوبی، . 7
 .2/132   2/391، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 21 .2/12مازندرانی، . 3

 .2/329، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 22 .31سجادیه، کامله صحیفه  شرح شعرانی، ترجمه. 22
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 به آنها از هک یفیتعر در شانیا اًیثان. خورد ینم چشم به آن اصحاب   عرفان مورد
 بناطن  بیتهذ   یاله معارف در دقت به هکاند  یجماعت آنها: دیگو می ،داده دست

 گنر ید یعبنارت  در این    2.علمناً  ننه    خواندنند  راه بنه  عمالً را مردم   پرداختند
 اقنوال  مجموع یبررس از لذا 2.ستین شرع مخالف هیصوف نیمحقق عمل: دیگو می
 بنا  هکاند  یسانک ا  نظر در متصوفه از مراد هک شود می معلوم، میآ رد آن ه   ی 

 همانند، عادتاً  اند  سپرده یشرعهای  اضتیر به تن، سنن به عمل   عتیشر اخذ
 اللمع در سراج ابونصر سخن  اند. مودهینپ را ینظر مباحث در معمول قیطر، عرفا

 از یخاصن  ننوع  یپ در انیصوف: دیگو می ا . معناست نیهم دیمؤ زین التصوف یف
 3.نبودند علم

 مقبول تصوف -0-7-06

 محققانه یمش   اعتدال گرید موارد هم ون، آنها یآرا با مواجهه در عالمه
 ائمنه  پسند مورد هک است یراه فقه در هک طور همان: سدینو می ،نداده فک از را

 زین تصوف، یرأ   اسیق مانند، ستین شانیا پسند مورد هک است یریمس   است
   1.یشنرع هنای   اضنت یر   عبادات مثل، مشر ع آن از یبرخ هک است نیچن نیا

 دیین تأ را شنان یاهنای   ر ش یبرخ، برخاسته آنها از دفاع به یمتعدد موارد در لذا
: دین گو می ،6انفال ی سوره 20هیآ نز ل یپ در ابولبابۀ داستان نقل از بعد   9ندک می
 ردک لیتحم خود بر ابولبابۀ هک ن منصو  ریغهای  اضتیر نیا رکمن امبریپ
 کتنر  آنهنا  از یاریبسن  هک است با ر نیا بر ا  7.است زیجا آن انجام پا. نشد ن

                                                      
 .31سجادیه،  کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه. 2 .2/211کاشانی، منهج الصادقین،  .2
 .2/12مازندرانی، . 1 .7/377عادل،  حداد. 3
 (.2/122   2/399، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی) «داند. می شرع تأیید مورد را صوفیه جلی ذکر ا ». 9
مذکور،  آیه که اند کرده نقل زهری   کلینی «هستند[ شما] آزمایش[ ی  سیله] شما فرزندان   اموال که بدانید  ». 6
 .گرفت سخت خود بر ا  آن بعد   شد نازل ابولبابۀ شأن در
 .1/936البیان،  طبرسی، مجمع. 7



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 001

 در یحت ی  2.است ردهک «متشرع هیصوف» به ریتعب آنها از لذا 2.ردندک ینم عتیشر
 از طلب را مردم هک، آنها بر شانیا اعتراض   صادق امام بر هیصوف  ر د» باب
، جنه ینت در   رزق طلنب  از مننع    برخاسنته  هین توج بنه ، «ردنند ک می ینه یر ز

 هکن بل   3،آنهنا  ی همنه  ننه    دانند  منی  آنها از یبرخ بر منطبق را امام احتجاج
 امنام    باقر محمد امام حضرت هک داند می یسانکی  از زمره را هیصوف خیمشا

 عمنل : دیگو می آنها دییتأ در   1شمردند می بر خود خیمشا از را صادق جعفر
   بودنند  آگناه  عتیشنر  اسنرار  از آنها چون ست؛ین شرع مخالف هیصوف محققان

   7آنهنا  جهّنال    6هیصنوف  عنوام  ی لن  9.اسنت  تر یکنزد سالمت به آنها قتیطر
   تناب ک از برگرفته را آنها دانش هک آنجا از اما. ندک می نقد را 3متجا ز   0مبتدعه
 از یجمناعت  متصنوفه : سند ینو منی ، داده نشنان  خوش یر  آنها به، داند می سنت

 ،گشنت  منشنعب  قیتحق   بسط ی  اسطه به یاسالم علوم هک آنگاه  اند. مسلمانان
 معنارف  در دقنت  به زین یگر ه... قرائت به یجماعت   پرداختند نحو به یجماعت

 مقصود  . علماًً نه، خواندند راه به عمالً را مردم   پرداختند باطن بیتهذ   یاله
 مباحنث  رایز است؛ ینید علوم شعب از یکی هم آنها علوم   اند نانیا، متصوفه از
 علنم : دین گو منی  آنهنا  دانش  صف در لذا   21.است سنت   تابک از برگرفته آن

 ی هقیطر  ... المک   ریتفس   فقه مانند، است یاسالم علوم شعب از یکی تصوف
 دییتأ را یاصل هک میابیب را آنها از یتیر ا اگر، نیبنابرا. است تیب اهل از یر یپ ما
 همنان ، تصنوف ی  دربناره  یشنعران  نظر،  اقع در 22.ریخ  گرنه ،میریپذ می ،دینما

 این  هکن  ردیپنذ  منی  یزمان از را ها دانش نیا ا . میدید عرفان   فلسفه در هک است
 دکین تأ لنذا . بپردازنند  د  نین ا دیین تأ به ای   باشند ثیحد   قرآن جانب از دیمؤ

                                                      
 .2/319، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 2 .2/122کاشانی، منهج الصادقین،  .2
 .3/232، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 1 .27/13فیض کاشانی، الوافی، . 3
 .1/221کلینی،  ؛1شعرانی، نثر طوبی، . 6 .31سجادیه،  کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه. 9
 .2/12مازندرانی، . 0 .3/222کاشانی، منهج الصادقین، . 7
 .2/211کاشانی، منهج الصادقین، . 21 .2/132   2/319، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 3

 .2/3مازندرانی، . 22
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 هکن  یقیتعل در   2.باشد شرع نیمواز با مطابق هک است قبول قابل یتصوف: ندک می
 ر ش تین مقبول شنر ط  جمله از زین را عقل رشیپذ، آ رد می یمازندران شرح بر
 ریین تغ در» بناب  در یثیحند  رنبن  یازندراننمن  شرح لنیذ در ا . ندک می نقل انآنه

   اسنت  هیصنوف هنای   داننش  از برگرفتنه  لمنه ک نیا: سدینو می نیچن «دل حاالت
 در زین ن 2.دارد داللنت  آن بنر  عقنل    سنت ین بدعت   ندارد یرادیا آن بر اعتماد
 ییدعا خواندن هکبل: سدینو می ن دارد تیمقبول نیا از تیاکح هک ن گرید یعبارت

 باطنل  سنخن  متضمن اگر، است منقول، سنت اهل یعلما   هیصوف خیمشا از هک
 شیپن  از یمنرد  هکن  را تیر ا آن، یبا ر نیچن پرتو در   3.است زیجا زین، نباشد
 آن   داشنت  عرضنه  بناقر  محمند  امنام  حضنرت  بر   برساخت ییدعا خود

 یدعنا  تین ا لو بنر  دین با را حضرت آن ینه: دیگو می ،فرمود ینه را ا  حضرت
 یمعننا  متضنمن  منرد  آن یدعنا  دیشنا    منأثور  ریغ حرمت نه، ردک حمل مأثور
 1.بود یینار ا

 آن نقش و المک دانش -0-7-02

 ندک دار نید را انسان هک علم آن : است آ رده المک علم فیتعر در یشعران
 شنان  دل در هک ن را مسلمان ظاهر به مردم   سازد معتقد امبریپ   خدا به  

 علم هک آنجا از   9.است المک علم، گرداند راسخ ن است کش   دیترد گونه هزار
 به استناد، یعقل المک در   است میتقس قابل ینقل   یعقل المک بخش د  به المک

 اسنرار  فهنم    ذهنن  ذیتشنح  یبنرا  هکن بل   6،سنت ین زیانج( سنت   تابک) نقل

                                                      
 .2/3همان،  .2

 بنه  را دنینا  هسنتیم  شنما  نزد که هنگامی: گفتند چنان ایشان به پیامبر اصحاب: »است آمده حدیث این در .2
 نفناق  این آیا... شود می عوض شویم،  ضع می خانه به چون   بینیم می را آخرت گویا که کنیم می فراموش ای گونه

 مقامنات : »گویند  منی  سنپا    پرداختنه  مقام   حال معنای بیان به فوق حدیث شرح در مازندرانی پا...«. است؟
 (.21/213مازندرانی، ) «آ رد می را تعلیق اخیر، آن قسمت ذیل در شعرانی   «مواهب احوال   است مکاسب

 .236همان، . 1 .237سجادیه،  کامله صحیفه  شرح شعرانی، ترجمه .3
 .2/22اسالمی،  علوم با مطهری، آشنایی. 6 .3تجرید،  شعرانی، شرح. 9
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 اصنول  بنر  استدالل ی  اسطه به را دانش نیا ا  2،میازمندین یعقل المک به ثیحد
 فقنه  علم از برتر را آن   2شمارد می بر علوم ترین  فیشر از مانیا امکاح   دیعقا
 دگاهین د 1 انند.  ردهکن  محسوب یاسالم علوم ترین  هنک از را آناینکه  ماک 3داند؛ می

 لین ذ در لنذا . آمند  یقبلن  منوارد  در هک است همان، دانش نیا به نسبت، یشعران
 یعقلن  لین دل نین ا: دین گو منی  «الضمانات و ونیالد امکاح» ابواب در یفقه یثیحد
 بنه  عمنل  ادلّه از نوع نیا هک مبر گمان اصالً   اند ردهک ریتقر ائمه هک است یالمک
 در هک ن اتیجزئ به خدا ند علمی  درباره یبحث در   9.باشد ممنوع اجتهاد   یرأ

 فالسنفه    لمانکمت با ر به، یغزال دگاهید رد بر عال ه ن است آمده ثیحد ضمن
 بنه  علنم  ا : دیگو می ،آ رده حساب به یکی را گر ه د  هر هدف   ندک می اشاره
 بنه  علنم  معتقدنند  زین ن فالسنفه    نند ک حا هک صورت نیا به نه، دارد اتیجزئ
 نین ا از ا  یریگ بهره انگریب، عالمه آثار یبررس 6.یلک  جه به مگر، ندارد اتیجزئ

 نن  «بَقَائِىهِ  يف هِىاللَّ مَعَ ءَيشَ ال » ثیحد عبارت نیا لیذ در ا . است فیشر دانش
 اختنشنن  ابعنمنن  در داللناست بیرتنت بحث، ن است دمنق   حد   از بحث هک
 ثیدنحن    رآننق هنب هنک ستین زنیانج اننجیا در: دیونگ می   آ رد ینم شیپ را
 راین ز شنود؛  ثابنت  عقل لیدل به دیبا هکبل، میینما اثبات را مسأله، لنمل اعناجم  

 سنپا    ا الً خدا نند  اثبنات  بنر  متوقف معصوم قول   تابک ظاهر تیحج
: دین گو می ،دهیشک شیپ را لمانکمت نظر از حد   بحث آنگاه. است نبوت اثبات
 آخنر  تنا   ... شنود  رین تقر  جنه  سنه  به تواند می لمانکمت رننظ از د  نح بحث

 :فهیصنح  یدعنا  از فراز نیا لیذ در ا  7.دنده می هنادام را ر ش ننیهم ثیدنح
 ، وَ كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْى َ ﴾ء  فِي الْأَرْ ِ وَ ال فِي السَّماءِ عَلَيْهِ شَيْ  ال يَخْفى﴿  يَااللَّهُ الَّذِي »
عَنْ َ مَىا   ، أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ صَنَعْتَهُ  مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَ كَيْفَ لَا تُحْصِي مَا أَنْتَ ى يَا إِلَهِي ى
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 علم یبرا اسالم یماکح   المک یعلما هک است یلیدل نیا: دیگو می ،2«بِّرُهُأَنْتَ تُدَ
 هک یعیطب مؤثر   دارد خود مصنوع به علم زیچ هر ی سازنده، اند آ رده پر ردگار

: دین گو می یحیتوض از بعد  . ستین فاعل قتیحق در، است غافل شیخو فعل از
﴾الْخَبيىرُ  اللَّطيفُ هُوَ وَ خَلَ َ مَنْ يَعْلَمُ ال أَ﴿: فرمود معنا نیا در خدا ند  

، عالمنه    ،2
   فلسنفه  هماننند  را المک دانش هک است آن صدد در مطالب نیا انیب با،  اقع در

، صند ق  دین التوح از لنذا . سنازد  مستند معصوم ائمه   قرآن اتیآ به، عرفان
 از ا  هکن  آ رد منی  العوجاء یاب ابن سؤال به پاسخ در صادق امام از را یالمک

: دین گو یمن  امام پاسخ از بعد   ست؟یچ اجسام حد   لیدل: دیپرس امام
 بنه  سپا   آنهاست با هک یر ح از مگر، ستین نکمم یالمک نیچن مانند صد ر
  وَ لَىمْ » :فهیصنح  یدعنا  لیذ در ای   3.پردازد می المک علم در حد   یمعنا شرح
 مادر   پدر تن یادتیز از فرزند: دیگو می المک یعلما ر ش به، «مَوْلُودا   فَتَكُونَتَلِدْ 
، است ی ماد شیافزا   اهشک قابل دارد یتن، فرزندآ رد اکهر   شود می دهیآفر

 ماده یاستعداد انکام به محتاج یماد یموجود هر   است رییتغ معرض در چون
، داشنت  فرزنند  یتعنال  خدا ند اگر   است مخلوق   یزمان حاد  ناچار   است
 1.کذل عن یتعال. بود سابق معدات سبب به آماده   یگرید فرزند خود

 ها نمونه -0-7-08

 رَىمَشعَى  ال اَن عىرف  شَاعِرَىالمى  رِهيبِتَشعِ وَ » :ثنیحد شنبخ نیا لنیذ در ا 
 بنه  یالمک ر ش با، ستین یمشعر را ا  هک شد دانسته را مشاعر ساختنش به ؛«لَهُ

 افراد یبرخ حا محل رایز است؛ لک از یجزئ مشعر: است آ رده، پرداخته بحث

                                                      
 بنر  آسنمان    زمنین  در چیزی که خدایی ای: »دعا معنای. 291سجادیه،  کامله صحیفه شرح   شعرانی، ترجمه .2
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 جنزء  دین با، باشند  مشعر یتعال یخدا یبرا اگر   شود می کدر حا با هک است
  جوب نیمبا مشعر  جود فرض پا... ستین لذات با  اجب جزء   باشد داشته
: دین گو منی  زین یافکال اصول شرح در   2.باشد نکمم دیبا یمشعر هر رایز است؛

 خدا نند  علم: سدینو می لمانکمت ر ش به  . ندک می نقص از تیاکح مشعر رایز
 منراد  مبصنرات  به عالم، است نیع از صحبت جا هر   است خلق از قبل امور بر

 تنا  ابواب نیا در ما مذهب: سدینو می «شقا ت   سعادت» باب لیذ در   2.است
 بنر    3.است ورکمذ المک تبک در آن قیتحق  ، است معلوم   معر ف، جزء آخر
 دهین طلب کمن ک بنه  را یالمن کهای  بحث از یاریبس، ثیاحاد فهم در، ر ش نیهم

 هکن  اسنت  ثابت المک علم در: دیگو می بدأ باب ثیاحاد از یکی لیذ در   1است
 بنه  را ثین احاد نین ا لنذا   . ندارد راه قادسه عقول   یاله علم در ریتأخ   میتقد

 9.دهد می نسبت لیتفاص به عالم ریغ نفوس
 اسنت  معتقند ، جسنته  سنود  یالمن ک ر ش از فهم در هک اندازه همان به ا 

 فرشتگان به هک یثیاحاد لذا   6دیسنج یالمک ی ادله با را اتیر ا   اقوال توان می
   ی حن  در کیکتشن  لیدل به را یالوح بدء ثیاحاد ای   7دهد می تیمعص نسبت
 در ا . نند ک می رد، ینید یبا رها   یالمک دیعقا با مخالفت ی  اسطه به 0لیجبرئ

 به، تیرؤ نیا ی  اسطه به امبریپ   «دید را لیجبرئ عباس ابن» هک تیر ا نیا لیذ
 رین غ عمل دنبال به مجازات لیدل به، شد خواهد نایناب عمر آخر در هک داد خبر ا 
 لطنف  ی قاعنده  بنا  موافقنت  لین دل بنه  را ثیاحاد یبرخ   3ندک می نقد، یاریاخت
 لین دل بنه  را «دین توح بنر  خلنق  نشیآفنر » بناب  اتین ر ا موافقنت  ای   21رفتهیپذ
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 داده ارجناع  آن به را یمناف اتیر ا ریسا   دانسته اصل مذهب دیعقا با یهماهنگ
 یدین توح اصول با مخالفت خاطر به زین را اتیر ا ازای  پاره هک آن ضمن 2است؛

 .است نموده نقد ن است ورکمذ المک تبک در همه هک ن معصوم شأن  

 آن نقش و فقه دانش -0-7-07

 مشنر ع  ریغ   مشر ع نیشیپ علوم از یاریبس مانند زین فقه است معتقد ا 
   اسنت  شنارع  تیرضنا  منورد  هکن  است ائمه قیطر همان، آن مشر ع دارد؛
 از را آن لنذا  2.اسین ق   یرأ ماننند  ،سنت ین خدا نند  تیرضا مورد هک زین یقیطر

 آن تیحج   آ رد لیدل آن یبرا توان می شرع ظاهر از هک برشمرده یعلوم جمله
 یای صنا  ریسنا » بناب  در هکن  است سبب نیهم به   3ردک ثابت قرآن قیطر از را
 هکن  اسنت  فقنه  میعظ ابواب از یکی ای صا الفاظ ریتفس: دیگو می ینوافنال «منمبه
 محند   فنه ی ظ از خنارج  نهنا یا: است معتقد   1.است...   فقه بر متوقف آن فهم

 رفع انکام   ن است مشتبه آن قلت هک ن لیقل آب» باب عنوان لیذ در   9.ستین
 هین فق بنر   ... اسنت  مجمنل  ثیاحاد بر مشتمل باب نیا: سدینو می ،«آن با حد 
 هین توج را آنهنا  بتوانند  تنا  باشند   اقف مکح به ثیاحاد نیا قبل هک است  اجب

 یمقتضنا » ،«بناب  یمقتضنا » به ریتعب، یفقه ثیاحاد از یاریبس فهم در   6.دینما
 را ثیحند  الفناظ  مفاد   اصول یمقتضا فهم   ندک یم 7«قاعده یمقتضا»   «اصل
 0.داند می هیفق فهی ظ

 ها نمونه -0-7-08

: دیگو می ن،  «رِبا  ستَرسِلِىاَلم غَبنُ » :دیفرما می هک امام ن المک لیذ در ا 

                                                      
 .2/12همان، . 2 .0/37همان،  .2
 .21/237فیض کاشانی، الوافی، . 1 .2/26کاشانی، منهج الصادقین، . 3
 .6/77همان، . 6 .22/233همان، . 9
 .21/230همان، . 0 .27/203همان، . 7



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 008

   اسنت  حنرام  منالْ  نفاِ هک است آن ربا   سحت از متبادر هک است نیا حیصح
 تین حلّ عدم مانند است؛ «معلومه قواعد با ا فق» نیا   ستین زیجا آن در تصرف

 ثیاحاد فهم یبرا باب هر در قاعده  جود به   2.ی  تیرضا به جز یگرید مال
 شود می سؤال امام از: دیگو می هک تیر ا نیا لیذ در  . است معتقد ابنب آن

 یگنر ید بنه  رین ت امنا ، خواننده  هیتسنم    ردهک قصد را یدیص هک یمردی  درباره
 لكى أي ال» بیالتهنذ  در   «مِنىهُ  لُكأي» یافکال اصول در پاسخ هک، ندک می برخورد

 اسنت  تین حل عدم، ثیحد نیا یمقتضا: دیگو می   دهیبرگز را ید م، آمده «منه
   2.اسنت  دیص در شرط هیتسم   تین هک چرا است؛ نیهم زین قاعده یمقتضا هک
 لنه  یموص یبرا را یمبلغ، نندهک تی ص اگر: دیگو می یکی هک تیر ا د  لیذ در
  َيلَى  » :دین فرما یم امام، ردیبم نندهک تی ص از قبل له یموص اما، ندک تی ص
 ن یالواف صاحب به، دارد تناقض، الظاهر یعل، ایق بن محمد تیر ا با   «ءيبِشَ
 رادین ا نن  «هسنتند  خنود  خنا   اتیر ا یک هر آنها: گفت توان یم» :دیگو می هک

 را یگنر ید   صیتشخ را حیصح تیر ا ما هک است نیا هدف: سدینو می ،گرفته
 محمند  تین ر ا: دیافزا می  ... ندارد یا دهیفا د  هر قیتصد  . میینما رد ای لیتأ 
 از امنام  منراد  ضمناً، ستین قاعده مخالف ا الً ن اند ردهک رد گرانید هک ن ایق بن
ای  پناره  نقند  به، فقه در معلوم قواعد نیهم پرتو در ا  3.ستین معلوم «ءيش  يل»
 یزنن  بنا  یمنرد  اگنر : دین گو می هک یتیر ا نقد در   است پرداخته زین ثیاحاد از

 رین تعب بنه  هک ن ریابوبص هک ست؟یچ مکح، نداند ی ل، دارد شوهر هک ندک ازد اج
 اننه یتاز مرد   شده سنگسار زن هک آ رد می ن است قاسم بن ییحی همان یشعران
 :سدینو می ،خورد می

 ناآگاهاننه  یمرد اگر هک است فقه در «معلومه اصول» با مخالف تیر ا نیا
 زین ن   1.گردد ینم یجار ا  بر حد   نبوده ارکگناه ،ندک ازد اج یشوهردار زن با
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 منرد  دسنت  هکن  یمنرد  بر را هید پرداخت هک ن یسجستان بیحب تیر ا لیذ در
  اجنب ، داردننن  انپ د    دست د ، نندهک عنقط هنک یحال در، ردهک قطع را گرید

 مخنالف  ثیحند  مفناد  هنکن  رانچن  ست؛ین حجت ثیدنح: سدیونن می ن دندان می
 سننت  ریغ به قهمطلّ زن ازد اج» باب در را یثیحد زین   2.است «اصول یمقتضا»

 صنحت  در انشنا  قصد هک ن «الفقهاء هایعل اطبق ما» با مخالفت ی  اسطه به «ینبو
 2.ندک می رد ن است شرط قاعاتیا   عقود

 آن نقش و نجوم دانش -0-7-64

 اسنت  معتقند ، گرفته کمک به ثیحد نقد   فهم در را نجوم دانش، عالمه
 عَىدَدَ  لِتَعْلَمُىوا  وَ﴿ هین آ لین ذ در ا . میدار لیدل آن صحت بر ثیحد   قرآن در هک

﴾الْحِسابَ وَ السِّنينَ
 نجنوم  علم صحت بر ندک می داللت مهیرک هیآ نیا: سدینو می 3

 ریتفسن  در   1.باشد ستارگان اتکحر   حساب   دیخورش   ماه ریس یر  از هک
﴾يَهْتَدُونَ هُمْ بِالنَّجْمِ﴿ هیآ

   ممند ح  مقصنود  نین ا یبنرا  نجوم منعل پا: آ رد می 9
 ردهکن  نقنل  رضا امام از یاشیع هک یثیحد لیذ در ا  6.است خدا ند مطلوب
 سنخن  لین ذ در   7.اسنت  حیصنح  آن دادن آموزش   گرفتن ادی: دیگو می ،است
  « ...هَىا يفِ النَظَرُ حِل ي لَا النجوُم ان قُولُونَي النَّاسَ اِنَّ » :دیگو یم امام به هک یرا 
 مفناد  حاصنل : دین گو منی  ،نند ک می نجوم دانش یریادگی یبرا عالقه اظهار، آن در
 امکاح چه اگر حساب؛ در چه   امکاح در چه، است نجوم یبررس جواز، ثیحد
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 لین ذ در   2.اسنت  آن بنودن  حنرام  رین غ ءیش بطالن ی ل، ستین اعتماد مورد آن
 آنهنا  از دفناع  بنه    2دانسنته  نجنوم  علم صحت بر دال را آنها، ثیاحاد از یبرخ

 3.است پرداخته
 اَو عَادِلَىة   ضَىة  يفَر اَو مَة كمُح ة يآ ثَ ثَة  العِلمُ اِنَّمَا » :تیر ا نیا لیذ در عالمه

، عادلنه  ی ضهیفر، مکمح ی هیآ: است زیچ سه دانش؛ «فَضل خَ هُنَّ مَا وَ قَائِمَة  سُنَّة 
 ریاخ فراز لیذ در، ها دانش نیا یمعرف ضمن، است فضل نهایا ریغ   پابرجا سنت
 داننش  از مننع ، ای سوره 33   عمران آل سوره 232اتیآ اند گفته هکنیا: دیگو می

 آن بنه  بین ترغ   نجنوم  علنم  مدح بر دال اتیآ نیا هک معتقدم من، ندک می نجوم
  . باشد نداشته منافات بیترغ   مدح با هک شود حمل یزیچ بر دیبا ینه   است
   اتکن حر بنه  مربوط، شده مدح آن ه: میگفت یالواف یحواش در ما: دهد می ادامه
 شنناخت    هنا  نیسرزم ییایجغراف طول   عرض   شب   ر ز مقدار   آن ضبط
 بنه  متعلنق ، شده ینه آن ه   است ریمقاد ضبط   حساب به متعلق لک در   قبله

 هندف    است نجوم امکاح علم به معر ف آن ه   آنها ا ضاع   بکواک خوا 
 ننه    فقنط ، اسنت  آن متوجه میتحر   است علم بد ن بیغ به بستن در غ آن از

 نحنا    سنعد    نجوم امکاح» :دیگو می گرید یجا نیچند در ا  1.میتعل صرف
 ال، تَقُولىون  ماك  يل » امام عبارت لیذ در   6«بکواک ریس در نه»   9،«است باطل
 علنم  یبررسن  هکن  انند  داده فتوا خبر نیا مدلول به ما علما: دیگو می « نيبِد ضُر ي

 بنه  متعلق آن ه صحت چه اگر است؛ زیجا امکاح در چه   حساب در چه، نجوم
 یسن ک دیشا، است حساب به متعلق آن ه ی ل، است نشده ثابت، است آن امکاح
 امکاح   سعد   نحا به متعلق آن ه اما. است حق ی ل، ندک اشتباه محاسبات در

 علنم  بنه  کتمس، د  نیا یجداساز ضمن لذا   7.ستین آن صحت بر لیدل، است

                                                      
 (.22/296مازندرانی، ) «نیست. حالل نجوم بررسی گویند می مردم» .2

 .22/922همان، . 3 .2/163همان،  .2
 .22/163همان، . 9 .2/21همان، . 1
 .22/921فیض کاشانی، الوافی، . 7 .276 /3، ابوالفتوح، ر ح الجنان، رازی. 6
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 جَعَىلَ  الَّىذي  هُىوَ  وَ﴿ هیآ   است دانسته حجت   حیصح را یشرع امکاح در نجوم
﴾لِتَهْتَدُوا الن جُومَ لَكُمُ

 فهم در نجوم دانش فهم است معتقد   2داند می آن بر دال را 2
 3.است موثر اتیر ا

 ها نمونه -0-7-60

 هکن  ننند ک تین اکح: دین گو شهرآشنوب  ابن هک ن نور ز تیر ا لیذ در ا 
 تنا  ندیبنشن  ننور ز  ر ز: داشت عرضه   فرستاد جعفر بن یموس نزد منصور
. بستاند آن حضرت، آرند شک شیپ فهیخل یبرا مال چه هر   ندیآ تیتهن به مردم
، افتمین یریخ دیع نیا از، ردمک جستجو جدّم اخبار در چه هر من: فرمود امام
، انداخت بر اسالم هک را یزیچ  معاذاهلل. برانداخت اسالم هک است انیفارس نییآ از
  ( اند عجم هک) ردک دیبا ارک نیا رکلش استیس یبرا: گفت منصور. مینکب ایاح ما
 فرض به: سدینو می ن نشست حضرت آن، نیبنش هک دهم می سوگند خدا به را تو

 سننت  یاین اح یبنرا  نه اگر، گرفتن دیع را نور ز هک دارد داللت ثیحد، صحت
 نصنب  قصند  بنه  منؤمن  منرد  هکن  اسنت  آن یا لن    اسنت  زیجنا ، باشد مجوس

 یبعضن  حسنب  بنر  چنون  رد؛ین گ دین ع را آن، امیا نیا در خالفت به نیرالمؤمنیام
 برج به آفتاب لیتحو ردمک استخراج یهند جیز از من. بود نور ز ر ز آن، اتیر ا

 از پا ر ز سه، بود الحجه یذ میک   ستیب چهارشنبه یهجر دهم سال در حمل
 تیر ا آن لیذ در   1.است مناسب هم ر ز سه از پا گرفتن  جشن، رخمیدغدیع
: سند ینو منی  ،داند می نور ز هم را عبهک یها بت ستنکش   امبریپ مبعث هک

   سنت ین مضنبوط  آن در ینجوم حساب، است الوداعحجة از قبل به راجع چون
 زین ن 9.اسنت  ءینس برافتادن   قرآن در خدا مکح تکبر به جیز منظم حساب نیا

                                                      
 اینهن  تناریکی  در آنهنا  ی  سنیله  بنه  تنا  داده قرار شما برای را ستارگان که کسی ا ست  »ترجمه: . 37األنعام،  .2

 «یابید. راه دریا   خشکی
 .22/233فیض کاشانی، الوافی، . 3 .6/112   1/333البیان،  طبرسی، مجمع .2
 .166همان، . 9 .166السجوم،  شعرانی، دمع. 1
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 ینک تار آسمان نیحس امام قتل ر ز: دیگو می هک یخیتار گزارش نیا لیذ در
 هکن  چننان ، بگرفنت  آسنمان : اسنت  آمنده  هکن نیا ای   شدند دهید ستارگان   شد

 مناه  دهنم  در ینجنوم  قواعد حسب بر: سدینو می ،شدند داریپد ر ز در ستارگان
 موثنق  اتین ر ا هکن  مشخص  قت ریغ در سوفاتک نیا امثال  ... ردینگ دیخورش
 در هکن چنان اسنت؛  مناه  جنرم  شندن  لین حا ی  اسطه به نه، ندک ثابت را آن  قوع

 هکن  االذنناب  ذ ات ماننند  هک، است یگرید راتک سبب به هکبل، یعاد سوفاتک
 2.اسنت  نشده ثبت جاتیذ در   ستین معلوم ما بر آنها اتکحر اتیفکی   ریمقاد

 نقد به زین را ثیاحاد از یا پاره، بوده معتقد بدان نجوم در آن ه به توجه با، عالمه
 امنام  از » :دین گو منی  خالند  بنن  مانیسنل  هکن  تین ر ا نیا لیذ در ا . است دهیشک

 خَيالمىر  اِنَّ! وبَيى ا اَبَا اي: يلِ فَقَالَ ونَان؟يك مِمَّا البَردِ وَ الحَرِّ عَن: دمیپرس صادق
 امکن اح اهنل  هکن  است آن موافق نیا: سدینو می ،«بارِد  ب كوك زُحَلَ وَ حَار  ب كوك
 آمده زحل انحطاط همراه به خیمر یشگیهم ارتفاع ی درباره آن ه  ، اند ردهک رکذ

 نین ا بنه  عمنل  لنذا ، ستین... ستاره د  اتکحر   مدت موافق حسّاً   قطعاً، است
 بدان یعلم اتیر ا در هک یا قاعده طبق ا  البته 2. اگذارد اهلش به دیبا را ثیحد
 نکن مم، انند  نبنوده  دانش آن اهل انیرا  یا پاره هک آنجا از: دیگو می ،است بندیپا

 تواننند  ینمن  آنهنا  چنون  باشند؛ ردهکن نقل، شده صادر هک آنگونه را ثیحد است
 بنر  داللنت  هکن  ننند ک نقلای  گونه به را خا  اصطالحات بر مشتمل یعلم المک

 3.ابدین رییتغ معنا
 يالمُشىتَرِ  نَيبَ مك ياَتَدرِ » :دیفرما می سائل به امام هک یثیحد لیذ در ا  لذا

 یا پاره  ، است فاصله چقدر زهره   یمشتر نیب یدان می انیآ؛ «قَةٍيدَقِ من الزُهرَ ِ وَ
 صند ر    است نجوم علم ساده اریبس مسائل از امور نیا: دیگو می ،گرید عبارات

، شند  اشناره  هک یا قاعده همان با را آن سپا  . دینما می دیبع معصوم از آن

                                                      
 .26/222فیض کاشانی، الوافی، . 2 .320همان،  .2
 سنرد  ای سنتاره  زحنل    اسنت  گرم ای ستاره مریخ ابوایوب، همانا ای: فرمود شود؟ پیدا چه از سرما   گرما که». 3

 (.0/113البیان،  طبرسی، مجمع ؛22/296مازندرانی،  نیز همان؛) «است.
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 فیتحر بر حمل دیبا، ثیحد در را عبارات یبرخ: ندک می اضافه   2.دینما می نقد
  . اسنت  ی  یآگناه  عدم بر دال یر ا استصعاب   ردک شانیها دهیشن در ر ات
   میقند  ئنت یه در هک است سنبله   دیخورش نیب مسافت حساب، ارک نیتر ساده
 حسنن  امنام  از یاریس هک را یثیحد، یآگاه نیهم پرتو در ا  2.است یکی دیجد
   3اسنت  دهیشن ک نقند  به، ردهک اعالم  اقع   حا مخالف، ندک می نقل یرکعس

 مناه  از گذشنته  ر ز پنج، شنبهجپن ر ز راس( )نهکیس حضرت  فات هک یگزارش
 خَما َ » از را آن یاجتهناد  حیتصنح  بنه    ردهکن  نقند ، آ رده 227سال اال ّل عیرب

 227اال ل عین رب پننجم  هکن  لیدل نیا به، داده رییتغ «خَلون عَشرةَ لِخَم َ» به «خَلَون
 رکن ذ اسنت  الزم، انین پا در 1.چهارشنبه پانزدهم   بود شنبهیک هکبل، نبود پنجشنبه

 ریغ   هیا ل اصول در را آن   است عقل تیحج به معتقد عالمه هک آنجا از، شود
 9،سنت ین عقنل  سننخ  از هکن  دانند  منی  اسیق متوجه را ها ینه   دانسته حجت آن

 زین ن اتیر ا   6ستین قرآن از خارج، ندک می ییراهنما عقل آن ه: ندک می حیتصر
 آغناز  در هکن  همانطور لذا 7.دارند داللت یمکح یعقل ی ادله بر اعتماد صحت بر

 نند ک می دکیتأ اتیر ا نقد   فهم در یبشر یها دانش تیحج بر ا ، میآ رد بحث
 پرتنو  در. ردین گ منی  کمک زین خیتار   منطق 0،اصول دانش از مناسبت نیهم به  

 تعارض رفع ثیحد   هیآ از   3نموده مفهوم اخذ ثیاحاد از یگاه، اصول دانش
 را یمطلبن  22مسنا ات  اسین ق بنر  هکین ت بنا    منطق دانش از استفاده با   21ندک می
 بنا یز یبن کیتر بنه  یگاه  . است ردهک نقد را یفهم 22الفارق مع اسیق با   دهیفهم

                                                      
 .26/929فیض کاشانی، الوافی،  ؛22/296مازندرانی، . 2 .26/929فیض کاشانی، الوافی،  .2
 .137السجوم،  شعرانی، دمع. 1 .22/292فیض کاشانی، الوافی، . 3
 .3/221همان، . 6 .2/206مازندرانی، . 9
 .1/201همان، . 7
 احکنام  فهنم  کنه  اسنت  حندیث  اسنرار  فهم به آگاهی   ذهن تشحیذ اصول دانش ی فایده که کند می تصریح ا . 0

 (.1/232مازندرانی، ) نیست ممکن اصول ادله به جز شرعی
 .21/713   27/312وافی، ناشانی، النفیض ک ؛9/211ان، نهم. 3

 .202   1/271مازندرانی، . 22  .23/221فیض کاشانی، الوافی، . 21
 .9/239همان، . 22
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 : دیگو «دار ثمايحَ دُورُي يعَل مَعَ الحَ َّ اِنَّ » ثیحد لیذ در   زده دست

  (« ثیحند  یمقتضنا  بنه ) ا الخالفة یف یعل یلِرَأ مخالفٌ فالنٍ یرأ » 

 را آن مانند   «للحقِّ مخالفٌ فالنٍ یفرأ، لِلحقِّ مخالفٌ فهو یعل یرأ خَالَفَ یرأ لُّک »
 نقند    فهنم  در گسترده اریبس یموارد در   2.است آ رده زین گرید یجا چند در
   مسنتقل  ارین مع لین ذ در را آن تنوان  منی  هک است بسته ارک به را خیتار، اتیر ا

 .ردک یبررس جداگانه

 جهینت -0-7-66

 ینک  از آن ی ردهاادست یارجمند   ارزش، جهینت در   عقل تیحج، پا
 ی منزلنه  بنه  خنود  هکن  ن ینید نصو  در یعقالن یعلم یها گزاره  جود  ، سو
 یهنا  داننش  ای پناره  از یآگناه  بنه  جز آنها فهم هک ن ستها ر ش آن دییتأ ینوع
 بنا  تنا  داشته آن بر را یشعران عالمه، گرید ییسو از، ستین سریم   نکمم یبشر
 منبع د  نیا به ها دانش نیا از یاریبس یمستندساز ضمن اتیر ا   قرآن در تتبع

 تین قطع بنه  یعقل ضر رت به هک یصورت در ها دانش نیا هک  رزد دکیتأ، گرانبها
 فهنم  در، باشند دهیرس د  آن دییأت به ای   ثیحد   قرآن دیمؤ ای   باشند وستهیپ

 .هستند استدالل قابل، بوده حجت اتیر ا نقد   ثیحد   قرآن

                                                      
 .223   7/220همان،  .2



 015 \ها  نمایه

 چهارم فصل
 

 

 
 یرد الواف  یاشان کض ی ف  یالحدیث  فقهاهی  روش
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 مقدمه -0-0-0

تب اربعه کجامع ، یازدهم هجریعه درقرن یمحد  بزرگ ش یاشانکض یف
« ثیالحدةیروا»نسبت به« الحدیث فقه»تیاهم کبا در یاست.   یالوافدراثر سترگ 

آنها پرداخت  تالش  لیات در ذیح ر ایان  توضیب به، اربعه تبک مبود آن دراصلک 
های  ه با ر شک یطور خرج داد. به به در رفع غوامض اخبار ائمه یتوجه قابل

مراجعه ، یات متحد المعنیاستناد به ر ا، ات قرآنیاز آ یریگ گوناگون ازجمله بهره
از  یریات   اثرپنذ یصد ر ر ا یخیتار یاستفاده از فضا، ی  لغو یبه مباحث ادب

ات را مشنخص  ین از ر ا یاریبسن  الحندیث  فقنه ، یمختلف علوم اسالمهای  رشته
 است. یعلمهای  ن تالشیاز ا ییها گوشه ی فل ارائهکحاضر متفصل  هکساخت 

 طرح مسأله -0-0-6

( 2132ض )م یب به ف  ملقّ یاشانکمحسن  یمول مدعو به یمحمدبن مرتض
مختلف علوم های  در رشته یآثارمهم مؤلف یگر یش اخباریباگرا یعنوان محدث به

 ن شده فیتأل اتیاز ر ا یریگ ه با بهرهک ن ا  یها کتاب نیتر ه ازمهمک 2است یاسالم
ه کرد. از آنجا ک ات اشارهیر ا ی نهیدر زم یالوافر قرآن   یدرتفس یالصاف توان به می

ارآمد دانسته ک یامر، ینیات را در شناخت مسائل دیرجوع به ر ا یعالمان اخبار
پرداختن به ، ستندیقائل ن یبشرهای  افتی  در یجهت علوم عقل ی  اعتبار چندان

                                                      
 .2-2ابن بابویه، معانی االخبار،  .2
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، یالنواف تنب  ک یجا ین اخبار در جایق تدبر در مضامیات از طریر ا الحدیث فقه
   یالوافات یل ر ایدر ذ الحدیث فقهگاه یشناخت جاز است. لذا یبرانگ سؤال یامر

، اتین از ر ا یاریبس ی در رفع ابهام از چهره یاشانکض یف یالحدیث فقههای  ر ش
 آن شده است. یفل بررسکمتفصل  نیه اکاست  یاز مباحث مهم

 یالواف گاه آن دریو جا الحدیث فقهت یاهم -0-0-7

« المک یمعان»  « ثیالحد ةیدرا» ریتعابات ازآن با یلسان ر ا ه درک الحدیث فقه
 توجنه  ات اسنت. بنا  یح ر ایتوض فل فهم  که متک است یشده عبارت از دانش یاد
 یدر د ران معاصر دانش الحدیث فقه 2زمان درطول« ثیالحد ةیدرا» تطوّر اصطالح به

ات یل ر ایشف مقاصد   مدالکبوده   صرفاً درصدد  ثیالحد ةیدرامتفا ت ازعلم 
 :سدینو می ن خصو یدر ا یخ آغا بزرگ تهرانیغموض   مبهمات آنهاست. ش  
وناه  کان حاالته من یشرح لغاته و ب یه فیبحث فیث خاصه فیان موضوعه متن الحد»

ر یا معارضااً او غ ، نااً یمجماالً او مب ، داًیا مطلقااً او مق ، عاماً او خاصااً ، نصاً او ظاهراً
ن ین ث اسنت. در ا یبه طور خا  منتن حند   الحدیث فقهموضوع : یعنی 2«معارض
ا ین عنام  ، ا ظناهر ین ث   حاالت آن از جمله ننص  یشرح لغات حدی  دربارهعلم 

ث( یمعنارض بنودن )حند    رین ا غیمعارض ، نیا مبیمجمل ، دیا مقیمطلق ، خا 
 ات معصومانیه در ر اکن با یهم الحدیث فقهت یشود. اما در اهم می بحث
ث بهتنر از نقنل هنزار    یحد یکه فهم ک ییتا جا د شدهکیار تأین موضوع بسیبر ا
 یه شمارک ات اهتمام داشتهین ر اییتب لذا امامان خود به 3اعالم شده است.، ثیحد

در  خ صد قیعه شیمحد  بزرگ شی   سیله به ن خصو یآنان در اهای  ازآموزه
از امامنان   ن شده است. پایجمع   تد  ئععلل الشرا   خباراأل یمعان یها کتاب

، ید مرتضن یسن ، دیخ مفیش، خ صد قیش، ینیلکز از جمله یمحدثان بزرگ ن، عهیش

                                                      
 .0/90تهرانی، آقابزرگ، الذریعه، . 2 .11-22. معارف، نک: شناخت حدیث، 2
 به نقل از اخبار اصبهان. 2/0؛ عطاردی، 2ابن بابویه، معانی االخبار، . 3
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در آثار خنود   یلکدام به شکغافل نبوده   هر  الحدیث فقه ی از مساله یخ طوسیش
ات ین ن ر اینی آنان در تبهای  ر ش ییه شناساکاند  ن مهم پرداختهیش به ایا بیم ک

 یگنر  یتنب اخبنار  کخران   بنا ظهنور م  أمت ی اما در د ره طلبد. می یعیمجال  س
ار کدر دستور  یتب اربعه به صورت جدکخاصه  ،اتیبر ر ا یسینو قیشرح  تعل

ی هنا  کتناب ق بر یصدها شرح   تعل یوتاهکمحدثان قرار گرفت   در مدت زمان 
 یعلمنا  یات از سنو ین ر ا الحدیث فقهدر  یمهم ی ارنامهکه کنگاشته شد  یثیحد
عالمه محمند بناقر    یعنیازدهم یسهم د  عالم بزرگ قرن  2ر د. می به شمار عهیش

ن خصو  قابل توجه   یدر ا یاشانکض یب به فملقّ ی  محمدبن مرتض یمجلس
تنب  کاز نقنائص   یکنی  یالوافتاب کف یلأبه هنگام ت یاشانکض یاست. ف یستودن

نند. از جملنه   ک می فیتوص یالحدیث فقههای  تب از جنبهکن یا یمبودهاکاربعه را 
 2«التکشارح المبهماات و المشا   یثم انه لم » :سدینو می یافکالتاب کدر خصو  

 یلن کتنب اربعنه بنه صنورت     کر یسنا ی  دربارهمشابه آن  یسپا با آ ردن سخنان
ه خدا نند  کن ( یخ طوسیخ صد ق   شیش، ینیلکگانه ) خ سهین مشایا» :سدینو می
خود را در خصو  انجام مقاصند خنود    یها گرچه تالش، آنان باد یر مساعکشا

وشنش بنه خنرج    کآنهنا   ینندگ کات   رفع پرایبذل نمودند   در نقل   جمع ر ا
ده اخبار یپوشهای  شف جنبهکات   یامل مبهمات ر اک... به شرح آنکه  دادند جز

 3«( معمول نداشتند.یافکآنها تالش ) یدگی یر پیث   تفسی  حل غوامض احاد
 یالنواف تناب  کف یتب اربعنه بنه تنأل   کصه در ین نقیا کبا در یاشانکض یف

 احند   یتب اربعه در قالب اثرکات ین مناسب ر اینار تد کد   در یمبادرت  رز
 ه خنود کن اقندام نمنود. چنان   اتین از ر ا یاریل بسن ین در ذ ییهنا  انین به نگارش ب

 ،1«ر طاول یا غ یان شرحاً مختصراً فا یب یحتاج الیو شرحت منه ما لعله » :سدینو می

                                                      
هنای   ره، تاریخ حدیث شنیعه در سنده  نز صفن  نی 336-300یث، دن. جهت اطالع نک: معارف، تاریخ عمومی ح2

هنای   شناسی حندیث(، تناریخ حندیث شنیعه در سنده      الحدیث )شرح   مفهوم : فقه211-272د ازدهم   سیزدهم 
 الحدیث. با عنوان: فقه 137-120هشتم تا یازدهم، 

 با اندکی تلخیص. 6همان، . 3 .2/9. فیض کاشانی، الوافی، 2
 .2/7همان، . 1
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 یبنه شنرح مختصنر   ، ان داشنت یاز به بیه نک یاتیر ا، تابکات یمن از ر ا: یعنی
 ردم.کآنها مبادرت ی  درباره

بنه   یالنواف ه در تمنام مجلندات   ک یاشانکض یفهای  انیب یمطالعه   بررس
 ن دانشمند را به دستیدگاه ایث از دیفهم حدهای    ر ش یخورد مبان می چشم
بنا   یاشنان کض یفن  یالحندیث  فقههای  ر شحاضر تالش شده تا فصل  دهد. در می

اسنتخراج     یرفقهیات غیر ا ی   در محد ده یالوافن یاستفاده از مجلدات نخست
 ارائه گردد.
 یبررسن ، یاشنان کض یفن  الحدیث فقههای  ه مقصود از ر شکاست  یهیبد

 یاشانکض ی ... ف یفقه، ییر ا، یاخالق، یعرفان، یفلسف، یالمکهای  یریگ جهت
   یاعتقناد  یه طبعناً سنهم مبنان   کن  2سنت ین یالنواف تناب  کات یان ر ایر بیدر مس
رقابنل  یغ یاشنان کض یف یالحدیث فقههای  اد شده بر ر شی یعلمهای  یریگ جهت

توجه فصل  نیدر ا یاشانکض یف یالحدیث فقههای  ار است. اما مقصود از ر شکان
ات از آنها یر اان مقاصد یدر ب یاشانکض یه فکاست  ییها وهیمنابع   ش، به اصول
 رده است.کاستفاده 

 اتیروا الحدیث فقهدر  یاشانکض یمنابع ف -0-0-0

جامع االطراف استفاده از علوم گوناگون  یبه عنوان دانشمند یاشانکض یف
ات ین در فهنم ر ا  ی  فلسف یعرفان ی  حت یفقه، یخیتار، یثیحد، یریتفس، یادب

 یرین گ زان بهرهیتوان به م می یالوافتاب کرا مدنظر قرار داده است   با مراجعه به 
 :برد یر پین دسته از منابع به شرح زیا  از چند
 یخیمنابع تار (نه  یمنابع لغو (الف
 یمنابع فقه (   یریمنابع تفس (ب

                                                      
هنا را بیشنتر از منظنر فلسنفی،      الحدیث فنیض کاشنانی، اینن ر ش    های فقه . برخی از محققان در بررسی ر ش2

هنای   اند. در این مورد نک به  افنی، مبنانی   ر ش   عرفانی، کالمی، ادبی، اخالقی، اجتماعی، فقهی ... بررسی کرده
 .212-227غیرفقهی بر اساس همان کتاب،    نیز ر ش فیض کاشانی در شرح احادیث 200-219دیث، -الح فقه
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 هیتب رجال   دراک ز(  یثیمنابع حد (ج
 2ی  فلسف یعرفان، یاخالق، منابع ح(      دعای ها کتاب (د

 2یگریاخبنار  یرین گ با جهت یبه عنوان عالم یاشانکض ید فیاما بد ن ترد
داشته است. لذا  یثین مراجعه را به منابع حدیشتریب، اتیر ا الحدیث فقهر یدر مس

خ یشن ، ینن یلکگنر ماننند   یاستفاده از آثار محدثان د یالوافتاب کدر مواضع متعدد 
قابنل   یری  عبداهلل بن جعفر حم یطبرس، یبرق، یخ طوسیش، دیخ مفیش، صد ق

 :سند ینو منی  ینی رد مراجعه به مننابع ر ا کارکت   یمالحظه است. ا  خود در اهم
گنر  یتب   اصول دکاز  یث مهمیاحاد، اتیشرح ر ا یساز ب   سادهیجهت تقر»
 یتنناف  یا ه گوننه کن  یاتین ر ایتب اربعه( را آ ردم   با استفاده از آنها بکر از ی)غ
از  یه برخن کن ن صنورت  ین جمع بنه عمنل آ ردم بنه ا   ، شد می احساسان آنها یم

جمنع(   ل ) ین ه د ر از ذهنن نباشند تأ   کن  یگر به صورتیات دیات را با ر ایر ا
مبنا قرار  ن هیه امامیناج ی از فرقه ن تیطالبان معرفت   هدا یار براکن یردم. تا اک
 ییاکدستورالعمل قابل ات امبریان عترت پیعیطلبان از ش رد   جهت نجاتیگ

 3«.گر نگردندیتاب دکازمند یه با  جود آن نکباشد 
ان تا عالمان معاصر ینیشیپ یثیحدی ها کتاب اهمّ ب بهیترت نیا به یاشانک ضیف

، 9االخبار یمعن، 1عیعلل الشرامانند  یده است تا از منابعیوشکرده   ک خود مراجعه
 یالین الل یوالنغن ، 3یرقنبن  اسننمحن ، 0ادناالسن ربنق، 7ولنالعق تحف، 6صد ق یالنام

، 22الح السائلنف، 22انناخطاراالسناد االزم االمان من، 21هینیالد ثیاالحاد یه فیزیالعز

                                                      
هنای   اطالع از نمونه هریک از منابع یناد شنده   جایگناه آنهنا در النوافی ننک بنه  افنی، مبنانی   ر ش          . جهت2

 با عنوان: منابع شرح احادیث در  افی. 322-312الحدیث،  فقه
 .239-232. ارتباط فیض با اخباریگری را نک: بهشتی، ابراهیم، 2

 .2/209همان، . 1 .2/7اشانی، الوافی، . فیض ک3
 .270   2/226همان، . 6 .2/221همان، . 9
 .9/623همان،  . 0 .1/212همان، . 7
 .2/232همان، . 21 .9/012همان، . 3

 .1/630همان، . 22  .3/773همان،  .22
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، 1دیخ مفیش ارشاد، 3ةن و تمام النعمیمال الدک، 2د صد قیتوح، 2ون اخبار الرضایع
   0دین الحد یابنن ابن  شرح    7نهج البالغه، 6یخ طوسیش یامال، 9یطبرس احتجاج
رده   نکن راج نث مورد نظر خود را استخیمضمون با حد ث همیاحاد، گریموارد د

هنا را   ث مورد بحث بپنردازد )نموننه  یدنان حیبه ب ینید ر اناده از شواهنا استفنب
ن دانشنمند از  ین اسنتفاده ا ، یاشانکض یع فنر در منابنگید ی تهک( نفصل ادامه کن

رده کبه آنها مراجعه  یالوافات یر ا الحدیث فقهض در یه فنکاست  ینبزرگان یآرا
ا نر آنهن نکن ه ذنکن دثان نز محن نن دانشنمندان )بنه جن   نین انیتر ر فناست. از مع

، ینمحقق حل، د ا لیشه، یراز یایرکمحمدبن ز، یتوان به زمخشر می ذشت(نگ
ن ناب، دنیدنالح ینن ابناب، ین طوسیرالدیه نصنواجنخ، ادنردامیم، نیالهنالمت صدر

ماجند   دیسن ، بنه یابنن قت ، ربینع نناب، یر ردنسه، ینزالنغ، ینارابنف، یشک، ثمیم
بنه   یسخن یالوافات یل ر ایدر ذ ض گاهیه فکرد کاشاره  ی  ازهر یاربل، یبحران

رده است   کات از آنها نقل یر ا یرامون معنایپ یحیا توضیث یعنوان شرح احاد
نند   لنذا   ک منی  اناً به نقد آن اقندام ین بزرگان احیاز ا یا هیز پا از نقل نظریگاه ن

 3ست.ین یدگاهیق   مقلدانه هر دیرش بد ن تحقیض پذیر ش ف

 یاشانکض یف یالحدیث فقهمهم در روش های  شاخصه -0-0-6

ات از اصول یر اح یوضنام تندر مق یناشاننکض یذشت فنه گنک یبه طور
 :ستا ریب زیآن به ترتهای  ن شاخصهیه مهمترنکرفته نره گنبه یددن  منابع متع

 استفاده از قرآن -0-0-6-0

رد   بنه  یگ می ارکات قرآن را به یآ، اتیرامون ر ایان خود پیگاه در ب ضیف

                                                      
 .2/103همان، . 2 .2/102. همان، 2
 .2/300همان، . 1 .2/12همان، . 3
 .2/112همان،  . 6 .2/112همان، . 9
 .2/217همان، . 0 .122، 2/210همان، . 7
 .312-232تفضیل را نک: میر جلیلی، . 3
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 یض مفسنر یه فن کن آنجنا   نند. از ک می استشهادآن  یرین تفسیا مضامیات یاصل آ
ا  آسنان اسنت.    یار بنرا کن یا، چند هم بر قرآن نوشته یریه تفاسکتوانمند بوده 

ر یات معصنومان در مقنام تفسن   ین ه ر اکدهد همانگونه  می له نشانین  سیبد ی 
از قرآن برطرف  یاتیه   آیا آکه به عکن است کگاه مم اند،  ارد شده یات الهیآ
 ات باشند.یاز ر ا یابهام   اجمال ی نندهک

أَبَىى اللَّىهُ   » :سند ینو می از قول رسول خدا یثیعنوان نمونه در حدبه 
إِنَّهُ قَىدْ أُشْىرِبَ    :قَالَ ؟وَ كَيْفَ ََلِ َ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ  لِصَاحِبِ
خالطه و منه  ینه المجهول ایاشرب قلبه بع» :آ رد می انیسپا با عنوان ب 2«قَلْبُهُ حُبَّهَا
﴾الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ  في أُشْرِبُوا وَ﴿  یقوله تعال

و انما اشرب قلبه حبها العتقادها الراسا    2
لهاا عناده    ةل نفسه االماار یه آنا فانا و تسویاها لدین ایاطین الشییبها الحاصل من تز

ه بنه  کن « اشارب قلباه  » :یعنن ی 3«اآلخر یز البدعه عن المعاصیوماً و بهذا تتمیوماً فی
 یشناهد آن سنخن خندا   ، اختالط   امتزاج است یمجهول است به معنا ی غهیص
)آنها قلب  ﴾الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ  في أُشْرِبُوا وَ﴿: دیفرما می هکل( یاسرائ یبنی  درباره) یتعال

از امنام   یتن یگر ر اید ی ردند.( به عنوان نمونهکگوساله اشراب  یخود را از د ست
  لَىا يَقِىلُ  » :دیفرما می ر مؤمنانیه آن حضرت به نقل از امکند ک می نقل باقر
)ننزد   یبنا  جنود تقنو    یچ عملن یهن : یعنن ی 1«كَيْفَ يَقِل  مَا يُتَقَبَّلُ تَقْوَى وَ  مَعَ  عَمَل 

 کشود سب می رفتهیپذ یست   چگونه آن ه به درگاه الهین کوچکم   کخدا ند( 
 یث الا یاشار بااخر الحاد  » :سدینو می ثیل حدیض در ذیخواهد بود. ف کوچک  

ن قنول  ین به ا یانی)امام( با فراز پا: یعنی 9«﴾الْمُتَّقينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّما﴿  قوله سبحانه
 6ند.ک می اران قبولکزیه همانا خدا ند از پرهکخدا ند اشاره دارد 

                                                      
: ای رسنول خندا علنت چیسنت؟      فرمود: خدا ند ابا دارد از بدعت گزار قبول توبه کند، سؤال شند  . پیامبر2

 گزار از عالقه به بدعت اشراب )سیراب( شده است.. فرمود: به این خاطر که قلب بدعت
 .216-2/219فیض کاشانی، الوافی، . 3 .33. البقره، 2
 همان.. 9 .1/317همان، . 1
 .32نک: المائده، . 6
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در  یه حضنرت بنه مناسنبت   کند ک می نقل یاز عل یثیحد یباز به مناسبت
الْعَمَلُ  وَ  الْعِلْمِ  َِلَبُ  الدِّينِ  كَمَالَ  أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَ» :علم   مال فرموده است ی سهیمقا

مْ، بِهِ، أَلَا وَإِنَّ َِلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ َِلَبِ الْمَالِ؛ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُوم  مَضْمُون  لَكُى 
قَىدْ أُمِىرْتُمْ    الْعِلْمُ مَخْزُون  عِنْدَ أَهْلِىهِ، وَ  قَدْ قَسَمَهُ عَادِل  بَيْنَكُمْ، وََِمِنَهُ، وَسَيَفِي لَكُمْ، وَ

 2«.بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ؛ فَاِْلُبُوهُ
 فِىي  مَعيشَتَهُمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ﴿: هیآن را مرتبط با آ« مقسوم» نییض در تبیف
﴾الدُّنْيا الْحَيا ِ

 فِي دَابَّةٍ مِنْ ما وَ﴿ه یرا در ارتباط با آ« مَضْمُون  لَكُمْ» دانسته   عبارت 2
﴾...رِزْقُها اللَّهِ عَلَى إِالَّ الْأَرْ ِ

 ند.ک می اعالم 3
 یانتقال ا  در موارد یاشانکض یف یقابل توجه در استشهادات قرآن ی تهکن
ات  ارده ین ات قنرآن   ر ا یاز مفاد آ یریگ قرآن   بهره ییر ر ایاز تفاس یبه برخ
در  از امنام بناقر   یثیر حند کن ات است به عنوان نمونه پنا از ذ یل آن آیدر ذ
عَنَّىا    وَ يُقْبَضُ  فَنَعْلَمُ  يُبْسَطُ لَنَا الْعِلْمُ... » :هکن صورت یبه ا ب امامیت علم غیماه

وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِيلُ إِلَى مُحَمَّىدٍ صَىلَّى اللَّىهُ     قَالَ: سِر  اللَّهِ أَسَرَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَفَلَا نَعْلَمُ وَ 
أمیار    شااء اللَّاه    أراد بمان » :سند ینو می 1«عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّد  إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ

عالِمُ الْغَيْىبِ فَى    ﴿ تفسیر قوله تعال  قال علی بن إبراهیم رحمه اللَّه فی  المؤمنین
یعنی علیا المرتض  من الرساول     ﴾مِنْ رَسُولٍ  غَيْبِهِ أَحَدا  إِلَّا مَنِ ارْتَضى  يُظْهِرُ عَلى
 9...«.و هو منه

 اتیاستفاده از روا -0-0-6-6

، یاشنان کض یفن  یالحدیث فقهن اصل در ر ش یتر ه گذشت مهمک یبه طور
هنای   اسنتفاده ، یالحندیث  فقنه هنای   انیض در بیاست. ف یثیمنابع حداستفاده ا  از 

به رفع ابهنام   یثیحدی  به  سیله گاه: هکن صورت یند به اک می اتیاز ر ا یمتنوع
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ان ین ب، ات هنم مضنمون  ین گناه بنا آ ردن ر ا  ، نند ک می گر اقدامیث دیاز مفاد حد
اختصنار    ، عیر تقطین مسیدهد   در ا می ث مورد نظر به دستیاز حد یتر املک

شنود   گناه بنا آ ردن     منی  ث مشنخص یحند  یهنا  اختالف الفاظ   عبارت یحت
رده   بنا  کن ات اشناره  یر ا یات متحدالمضمون به اختالف   تعارض احتمالیر ا

در مجلندات   یاد شده شواهد فرا انیند. موارد ک می ن آنها را جمعیب یر ش علم
 : شود می بسنده ییها ر نمونهکه تنها به ذکدارد  یالوافمختلف 
 :ه آن حضنرت فرمنود  کن ند ک می نقل از امام صادق یثیدر ضمن حد ن

آنگناه بنه    2«أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثا ، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمىا  فَقِيهىا    حَفِظَ مِنْ  مَنْ»
 یعه   سنن یدر شن ، ثین حند ین ا» :سند ینو می اد شدهیت یر ا، الحدیث فقهعنوان 

محندثان    انند.  هم قائل به تنواتر آن شنده   یبرخ، ض استیمشهور   مستف یثیحد
نقنل  ، گر اختالف دارندیدیکه تنها در لفظ با کث را با طرق متعدد ین حدیعه ایش
نقل  اظم از رسول خداکاز قول امام  یبا سند خ صد قیاند از جمله ش ردهک
ن ین ه در عبنارات ا کن  یر اختالفنات کن پنا از ذ  یاشانکض یف .... 2:فرموده کرده ک

ت ین مفهنوم حفنظ   ارجح  ی  دربناره  یحاتیشود به توض می دهیث در منابع دیحد
 نقنل  ه اهل سنت از رسنول خندا  ک یاتینسبت به ر ا تیب ات اهلیر ا
ه کن  یثیه مفناد چهنل حند   کن آ رد  می انین بحث را به میآنگاه ا، نند پرداختهک می

ض یسنت؟ فن  یدهند چ  منی  هان قراریامت در صف فقیحفظ آن انسان را در ر ز ق
علنوم   ی د در حنوزه یات باین ر ایه اکدهد  می حینخست به اجمال توض یاشانک

سنپا در   ی  3نند. ک منی  م شرع بازگشنت بنه آن  یتعال ی ه همهکباشد  یا گانه سه
ه کن ند ک می اقدام خیاز خصال ش یگرید یث طوالنین به آ ردن حدیین تبیاثبات ا

ث منورد  یحند  11 یدرخواست معرفن  از رسول خدا یبه موجب آن عل
ح داده اسنت.  یث را توضن یحند  11خنود مفناد    رده   رسول خداکنظر را 
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را  ی  فقهن  یاعتقناد ، یم اخالقن یاز تعال یمجموع امبریگانه پ چهل یای صا
 2دربردارد.
ند ک می نقل از امام باقر یثیحد« به یالمباهل بعلمه و کاب المستأاب» در ن

بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ   لِيُبَاهِيَ  الْعِلْمَ  َِلَبَ  مَنْ» :هکن صورت یبه ا
آنگناه پنا    ،2«لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَالرِّئَاسَةَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ ا

ر کبه ذ، ثیب حدکیر   ترایدر خصو  تعاب ی  نحو یاز نظر لغو یحاتیاز توض
ث یث خصوصاً حدین د  حدیدر ا، پردازد می صد ق االخبار یمعانث از ید  حد
جندال بنا   » ،«مباهات با علمناء » ارتباط، نقل شده ه از قول امام رضاکنخست 
امالً کن ، عنامالن آنهنا   یبا  ر د به جهنم از سو« ردن مردمکجلب نظر »  « سفهاء

ت ین  ال ی لهأدر مسن  ث با منازعنه بنا امامنان   یحد گیری  جهتر شن شده   
در  ه امام رضاکن صورت یبه ا 3ن شده است.ییتب یبخوه ب ی  معنو یاجتماع
( جدّم )امنام صنادق  : دیفرما می ردهکث استعجاب یه از اصل حدک یسکپاسخ 

 یر این خ: هستند؟ گفنتم  یسانکمراد از سفهاء چه  یدان می اما، درست گفته است
 این مخالفنان منا هسنتند   آ    ی پنردازان در طبقنه   قصه آنها  :پسر رسول خدا. فرمود

آننان  : پسر رسول خدا. فرمود یر ایخ: هستند؟ گفتم یسانکه علماء چه ک یدان می
شان را  را  اجب   محبت آنها  ه خدا ند طاعتکها  دانشمندان آل محمدند. همان

 «أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْىهِ » ه مراد ازک یدان می زیرده است.   نکاعالم  یضر ر
امامت آن هم  ین سخن ادعایبه خدا سوگند مراد از ا: ر. فرمودیخ: ست؟ گفتمیچ

 ند ا  در آتش خواهد بود.ک یین اعایه چنک یسکبه ناحق است   
ن ین پرداخته به ا از امام صادق یثیر حدکبه ذ« باب الخوف و الرجاء» در
 یجمناعت » :نند ک می عرضه کاز اصحاب خود  یکیه حضرت در پاسخ کصورت 
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ه منا بنه خندا    کن آلنوده سناخته   معتقدنند     یاز د ستان شما خنود را بنه معاصن   
أُولَاِ َ قَوْم  تَرَجَّحَتْ بِهِمُ الْأَمَانِيُّ مَنْ رَجَىا    كَذَبُوا لَيْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ» :فرمود« مید اریام

تنرجّح   یان معنایپا از ب یاشانکض یف ،2«هَرَبَ مِنْهُ شَيْاا  عَمِلَ لَهُ وَ مَنْ خَافَ شياا 
ه در آن کن نند  ک منی  نقنل البالغنه   نهنج را از  یث مشنابه یح آن حدیل   توضیبه م
 بنه رحمنت خندا    ید ارین ام یه ادعنا کن اذب ک یمدع یکدر خصو   یعل
رَجَاؤُهُ فِىي    عُرِفَرَجَا   مَنْ  وَ كُلُ  عَمَلِهِ  مَا بَالُهُ لَا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي» :دیفرما می ندک می
هنر  ، گردد یا  در عملش ظاهر نم ید اریشود چرا ام می ا  را چه: یعنی« ... عَمَلِهِ

 2د در عمل شناخته شود.یبا یدا رین امیا، د ار باشدیخدا امه ه بک

 یالحدیث فقه یها انیدر ب یشناس خ و زمانیاستفاده از تار -0-0-6-7

در دانننش  یگننریز عنصننر دیننخ نیتننار، اتیننبننه اسننتفاده از ر ا یننکنزد
ر فهنم    یخ در مسیدهد تار می قات نشانیاز تحق یه برخکث است. چنانیالحد فقه
تنوان بنه د     منی  هکن  3نقش است یمختلف دارا یها ات به صورتینقد ر ا یحت

ط عصر یدر نظر گرفتن شرا یعنیصورت عام ، ردکصورت عام   خا  آن اشاره 
ث یا  ر د حند ین شناخت سبب صد ر  یث   صورت خا  به معنایصد ر حد

هر د   یاشانکض یف یالحدیث فقه یها انیه در بکتوان گفت   می 1مورد بحث است.
رفته   ا  در منوارد  نن دانشمند قرار گنیوجه انورد تنر حسب ضر رت منجنبه ب

 یخیند. عال ه بر آن اطالعنات تنار  ک می استناد یخیط تاریمتعدد به شواهد   شرا
ث   یصد ر حند  یایجغراف، انیرا  یشات اعتقادیدر خصو  گرا یالوافمؤلف 
 ن موارد پرداختنه یاز ا ییها ر نمونهکذ الً بهین دست قابل تأمل است. ذیا از یامور
 شود. می

«  ِ ُ ِّ   ْ ِ ٍ  َ   َ َ ل ك ل  ام ر ئ  م ا ن و ى إِنَّمَا وَ،  بِالنِّيَّاتِ  الْأَعْمَالُ إِنَّمَا» :ثیل حدیذ یاشانکض یف
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ه کن اسنت   یزیهر فرد همان چ یدارد   برا یت ا  بستگیبه ن اعمال انسان :یعنی
ن صنورت  یند. به اک می لیمکث آن را تیر تتمه حدکت آن را دارد. نخست با ذین
إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّىهِ وَ رَسُىولِهِ وَ مَىنْ كَانَىتْ       هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ» :هک

 2«.إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَ ٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ  هِجْرَتُهُ إِلَى
ان یب ین سخن را هنگامیا امبریپ» :سدینو می ثیح حدیآنگاه در توض

ت در جهاد کشان از شر از مجاهدان هدف ید برخیشان گزارش رسیه به اکردند ک
سنب آ ازه    کران   یر گنرفتن غننائم   اسن   ینظ یامور، جنگ ی  هجرت به سو

بنه همنان    یه هنر فنرد  کر دادند کتذ امبریاست. پ یر زیشهرت به هنگام پ
ا ین باشند   یوین خنواه آن هندف دن  ، پر رانند  منی  ه در قلب خودکرسد  می یهدف
 2«ندارد. یباشد در آخرت اجر یویدن به امور دنیهدفش رس یاگر فرد، یاخر 

  حَى ِ   بِالْفَقِيىهِ   أَ لَا أُخْبِىرُكُمْ » :هک ارد شده است  یاز عل یتیدر ضمن ر ا
مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ   الْفَقِيهِ

را بنه   یه  اقعیا فقیآ: یعنی 3«يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَة  عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِفِي مَعَاصِي اللَّهِ وَ لَمْ 
وس نسازد آنهنا را  یأم یه مردم را از رحمت الهکاست  یسکنم؟ ا  ک یشما معرف

نسازد    یجر یاب معاصکز نسبت به ارتی  ن، ندکپر ا ن بی ینسبت به عذاب اله
 ند.کن کا ترگر قرآن ریدی ها کتاببا ر  آ ردن به 
 زده  دسنت  یشناسن  زمنان  یث بنه ننوع  ین حند ین ض در شنرح ا یمرحوم ف

نند آن  ک منی  یمعرفن  ین صفات سنلب یرا با ا یه  اقعیه امام فقکسر آن» :سدینو می
 ه   دانشمند شنناخته یه نزد توده مردم به نام فقک یسانکثر که در هر زمان اکاست 

سوء    یبه علما ا امامیاز امور چهارگانه متصف هستند. گو یکیشوند به  می
در  یانحرافن هنای   تنب کاز م یتبن کم، زند   با هر جملنه  می هیناک ینیدر غ یفقها
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 :هکن صورت یند به اک می اصول   فر ع را رد
در ه کدارد  یسانکاشاره به  «مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» :ا ل ی جمله

فاعل  یبرا یا قائل به مجازات ابدی، ر خوارجیر بودند نظیگ ه سختیف شرعیالکت
 اند مانند معتزله. رهیبکگناه 

ه صرف کاست  یسانکاشاره به ، «وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ» :د م ی جمله
ر مرجئنه    ین نظ انند،  ه شنفاعت بسنته  ندانسنته   دل بن   یافنکن ح را یاد صحناعتق
 ران آنها.نکهمف

ثنر  کر اینظ یسانکاشاره به  «لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ» :ومنس ی هنجمل
ت ین ب ه از قنرآن   اهنل  کن اسنت   یا رد فالسفه یاننیانپ ی هنه دارد   جملنمتصوف
ا ین آ ردند    ین ر یشیتب فالسفه پکسب علم   عرفان به ک یبرا، دهیشکدست 

 کاس تمسن ین بنه ق  یام الهن کن سنب اح ک یرده   بنرا نکا نرهرآن را نه قنکان نآن
 2جستند.

ه کن چنان نن  یات النواف ین خ در شنرح ر ا یان نقنش تنار  یگر در بیموضوع د
ز ین ث   نیعصنر صند ر حند    یانحرافن  یها انیض از جریف یها یآگاه ن گذشت

ر اطالعات خنود  کبا ذ یات است.  یمخاطبان ر ا ی  اعتقاد یاخالقهای  یژگی 
الم کن ث   مخاطبنان  یصند ر حند   یاز فضا یتر قیان فهم دقیدر جرخواننده را 

 :دهد از جمله می قرار معصوم
  عِلْمُ  َِلَ  عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» :ثیح حدیدر توض ن

ابنن شنبرمه همنان    » :سند ینو  منی  2«...شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص   ابْنِ
 ه امنام کن رده کن اس عمنل  ین ق ی هین ا ا  بنر پا یاست   گو یعبداهلل بن شبرمه قاض

تاب جامعه گم شده   باطنل   مضنحمل   که علم ا  در جنب کد یخواهد بفرما می
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ی  دربارهح مناسب یتاب حجت به توضکه در کدهد  می ض ضمناً  عدهیف 2«است.
 2ود.تاب جامعه اقدام خواهد نمک

بنن   یاز قول ابوالحسن )موس« باب المستعار و المعار» در یثیل حدیدر ذ ن

وَ أَعَارَ قَوْما  إِيمَانا  فَإِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُمْ وَ إِنْ شَىاءَ سَىلَبَهُمْ إِيَّىاهُ    ... » :سدینو می جعفر(
قَالَ لِي إِنَّ فُلَانا  كَىانَ مُسْىتَوْدَعا  إِيمَانُىهُ فَلَمَّىا      وَ  قَالَ وَ فِيهِمْ جَرَتْ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَع 

 3.«كَذَبَ عَلَيْنَا سُلِبَ إِيمَانُهُ ََلِ َ
 یتیمنان ا  عنار  یه اکاست  یسکث مراد از فالن چه ین حدیدر ااینکه  اما

مقصود امام از » :سدینو می ضیبر ساحت امامان سلب شده ف ییبوده   با در غگو
منورد   امام صادق یه از سوکاست  یابوالخطاب محمدبن مقال  غال یفالن

 1دهد. می یز گواهیث بعد نیه حدکلعن قرار گرفت. چنان
ه کن ده ین از امام هفنتم خطناب بنه محمندبن عب     یثیل حدیاالخره در ذن  ب

مرجئنه گناه در مقابنل    » :سند ینو می «ةُأَشَدُّ تَقْلِيدا  أَمِ الْمُرْجِاَ  يَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ» :رمودنف
 یه مرجئنه از ارجناء بنه معننا    کن صورت به جهت آنیدر ا، ر د می ارکه به نعیش
ه آننان  کن ه خناطر آن اسنت   نرجئه بن نه من نرجئه بن نه میه تسمن ج، ر استیأخنت

ام ا  نسنبت  نر مقیأخنت هنل بنائنود تنزل داده   قنرا از درجه   مقام خ یعل
ن معناسنت.  یرجئه همن نث مقصود از من یدنن حنی  احتماالً در اگران شدند یبه د
ن جهنت  ین گردد به ا می ه )معتزله( استعمالیدیابل  عنه در مقنرجئنز منین یاهنگ
 یسنان که مرجئه بنه  کدانند. احتمال هم دارد  می تیه عمل را متأخر از قصد   نک

ه بنا  کن د نعتقدنن ا منون آنهند چندهن می ید اریود امنر ان خیه به پکاطالق شود 
 ی هین ه بنا ر ح کن ند همانطور ک یان نمنمیه انمتوج یررنت ضیمان معصیداشتن ا

                                                      
 . همان.2

ی ن، کتاب عل11-36ه، نی کتاب جامعه، جایگاه   ارزش آن نک: معارف، پژ هشی در تاریخ حدیث شیع . درباره2
 دی مهریزی.ناز مه
 همان.. 1 .1/212. فیض کاشانی، الوافی، 3



 040 \ الحدیث ای در دانش فقه . مباحث پایه0بخش 

 
 

 2ست.یفر اطاعت سود بخش نک

 یالواف یها انیدر ب یبالغ، یاز مباحث ادب یریگ بهره -0-0-6-0

ن جهنت  یاز ا، ت   بالغت استیاه به اصول عربنآگ یالمنع یاشانکض یف
 یبالغن هنای   لین   تحل یادبن هنای   یته سننج کاز نات یر ا دیثنالح فقهام ندر مق

 یرین گیدر چند محنور قابنل پ   یاشانکض یف یها ان برده است. تالشیاستفاده شا
 :است به شرح

 ثیلمات حدک یلغو یابی شهیر -0-0-6-0-0

ماننند   یاز مننابع معتبنر لغنو    یریگ با بهره یالوافدر سرتاسر  یاشانکض یف
، یننور ید ب القارآن یا غر، یجنوهر  ةاللغا  یالصاحاح فا  ، یازهر ةاللغ یب فیالتهذ

ث و یب الحاد یغر یف ةیالنها   یومیف ریالمصباح المن، یر ز آبادیف طیالقاموس المح
ه اصطالحات کث یلمات دشوار حدک یابی شهیبه ر 2  جز آن یر جزرین اثیا االثر
ار یبسن  یهنا  ن جهت مثالیده است. در ایمشهورند اهتمام  رز 3ثیالحد بیبه غر

 گردد. می ه به چند مورد محد د بسندهک جود دارد  یادیز
  بُنِىيَ » ثیبعند از نقنل حند   « مان و دعائهمایاال حدود االسالم و» در بناب  ن
ءٍ مَىا نُىودِيَ    وَ لَىمْ يُنَىادَ بِشَىيْ     وَ الْحَى ِ   الصَّلَا ِ وَ الزَّكَا ِ وَ الصَّىوْمِ   خَمْ ٍ  عَلَى  الْإِسْلَامُ

 یت )با فتح  ا ( بنه معننا  ی َال: سدینو می «تی ال» یدر معنا« بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ
ه کنه آنیار رفته )به قرکث به ین حدیث قبل از ایه در حدکمحبت   مودت است 

 یسر  ا ( به معننا کبا )ت یاما  ِال ،ت در مقابل عدا ت است(یث  َالیدر آن حد
 1ث است.ین حدیه مراد   مقصود اکار   تصرف در امور است کدار شدن  عهده

 «...ثَلَاثَة  الصَّلَا ُ وَ الزَّكَا ُ وَ الْوَلَاية  الْإِسْلَامِ  أَثَافِيُ» ثیل حدیباب ذ  نیدرهم ن
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هاا القادر و   یوضع علیسر و هو الحجر کو ال ةبالضم ةیجمع االثف یاالثاف» :سدینو می
)بنا   ةیاثفجمع  یاثاف یعنی« هذه الثالث النها اهمهن یعلث یهذا الحد یانما اقتصر ف

دهند   امام  می گ را بر آن برقراریه دکاست  یسر همزه( عبارت از سنگکضم   
ه کن رده کن تفنا  کت این ات    الکز، ن نمازکن جهت به سه ریث خود به ایدر حد

قابل  ی تهکسه سنگ است. ن، دهند می آن قرار یگ را ر یه دک ییها حداقل سنگ
 یاربرد لغوکبه  یاشانکض یتوجه ف یالواف یها انیدر ب یلغو یتوجه در معناشناس

  عَلَيْكُمْ» ثیر حدیات است به عنوان نمونه در تفسیم در قرآن   ر ایاز مفاه یبرخ
تفقنه در  » :سند ینو منی  از امام صادق« ...وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَابا    اللَّهِ  دِينِ  فِي  بِالتَّفَق هِ

 یاربردکن یشتریفقه ب ی لمهکن است   یرت در علم دیل بصیتحص ین به معناید
رت ین بصن ین ه صناحب ا ین لنذا فق ، ن معناسنت یث دارد به همیه در قرآن   حدک

 یه در  صنف مؤمننان  اقعن   ک از رسول خدا یثیل حدیز در ذی  ن 2«است.
 خنود را بنه ا   اگنذار    یارهنا کخدا ندنند     یبه رضا یه از هر جهت راضک ن

 :سند ینو می «اء...یانب مةکونوا من الحیکادوا ان کعلماء حلماء » :دیفرما می ن نندک می

ض ینجنا فن  یلنذا در ا ، 2«ام تأمرهم احال مهام  یسر العقل و منه قوله تعالکالحلم بال»
 یاز قنرآن در معننا   یا هین ه با اسنتناد بنه آ  کبل ،صابران نگرفته یحلماء را به معنا

 عاقالن دانسته است.

 یالواف یها انیدر ب یو نحو یمباحث صرف -0-0-6-0-6

بنه   یاشنان کض یپرداختن ف، یالواف یها انیب یگر در مباحث ادبیموضوع د
ب عبارات است. به عننوان نموننه در   کیه   تریدر تجز ی  نحو یصرفهای  بحث

وَ لَىا    الْمُعَارِينَ  مِنَ  لَا تَجْعَلْنِي  اللَّهُمَ» :فرمود می هک اظمک یث امام موسیل حدیذ
بهام   یعنا ی ةالبناء للمفعول من االعار یالمعار عل» :سدینو می 3«تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ
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ه اسم مفعول کمعار : یعنی ؛«قلوبهم یر مستقر فیعندهم غ ةیمان عاریون االیکن یالذ

رمسنتقر  یت   غین مان آنها عاریه اکاست  یسانکگرفته شده   مراد  ةاعاراست از 
 2«شان است.یها در دل

فَلَىا    فِيىهِ   كُىنَ   مَنْ  ثَلَاث » :دیفرما می هک ث امام صادقیل حدی  باز در ذ
در « وَ يَرْعَىوِ عِنْىدَ الشَّىيْبِ    اللَّىهَ بِالْغَيْىبِ   يَرْجَ خَيْرُهُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الْعَيْبِ وَ يَخْشتُ

و  ةقال فالن حسن الرعویف عن االمور کرعو یرعا » :سدینو می «رعوی» یشناس شهیر
 2«.باالفتح  یا بالضم و الرعویح و االسم الرعیعن القب یو االرعواء و قد ارعو یالرعو

 اراست.کدن ازیشک دست یدرمعنا رعوی یشناس شهیض در ریق فیحات دقیتوض نیا
 جنود   یاریبسن  یها مثال یاشانکض یف ینحوهای  اما در خصو  دقت 
حادود  » ه در بابکن صورت یه به اکشود  می مورد آن اشاره یکه تنها به کدارد 

از حند د اسنالم    از امنام  یه را ک یثیضمن حد« مان و دعائمهایاالسالم و اال
رفتنه شنده     یپذن   اعمال انسنان  یه با دانستن آنها دک یحد د ن،  ندک می سؤال

ضار باه   یلم  و» :آمده است ن متوجه ا  نخواهد ساخت یگر ضرریجهل به امور د
ب عبنارت فنوق د    کین در تر یاشنان کض یفن «. من االمور جهله یمما هو لجهل ش

 :دهد به شرح می ارائه یل نحویتحل
ن صنورت  یباشد در ا یز فعل ماضیفعل مجهول بوده   جمله ن ضریلم  ن2

 ماقبل خواهد بود. ی جهت جمله یا م صلهکدر ح ممامن در 

در ، شود یت فاعل آن تلقیفعل معلوم بوده   جمله بنابر مصدر ضریلم  ن2
 3شود معترضه خواهد بود. می ه با آن شر عک یا ه   جملهین صورت من ابتدائیا

 یالواف یها انیدر ب یمباحث بالغ -0-0-6-0-7

در  یاشنان کض یفن  یادبن های  وششکاز  یگریقسمت د یبالغهای  لیتحل

                                                      
 .1/323فیض کاشانی، الوافی، . 2 . همان.2
 .1/32تفصیل را نک: فیض کاشانی، الوافی، . 3



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 044

بنه   ؛درخو می ش به چشمیم   بک یالوافهای  انیه در بکات است یر ا الحدیث فقه
فَىوَ    الْمَىذَاهِبُ   لَا تَذْهَبْ بِكُمُ» :دیفرما می هک از امام باقر یثیل حدیعنوان مثال ذ

شانند کمذاهب شما را به دنبال خود ن: یعنی 2«يتعالاللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنْ أََِاعَ اللَّهَ 
متعنال نخواهنند    ینندگان از خندا ک ان ما جز اطاعتیعیه شکخدا سوگند ه پا ب
 یالتذهبوا الماذاهب فا   یالمذاهب مجاز و المعن یاسناد االذهاب ال» :سدینو می ،بود

اسنناد اذهناب بنه     یعنن ی ؛«اهلل ... ةطاعا  یم فکر یتقص یر فیطلب الرخص و المعاذ
د یه به دنبال مذاهب ر انه نشوکن است یمذاهب از باب مجاز است   مفهوم آن ا

خود  یوتاهکر ی  به دست آ ردن عذر   بهانه در مس یطلب آنهم به جهت رخصت
 .«یاله یدر فرمانبر
اللَّىهَ أَخْبَىرَ   إِنَّ » :ه فرمودکند ک می نقل از امام صادق یثیدر ضمن حد ن

: یعنن ی« الْمَنَىارِ   الْعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدَى وَ شَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ ... اقْتَصُّوا الطَّرِي َ بِالْتِمَاسِ
 یرده   چنراغ ر شنن بنرا   ک ییت راهنمایهدا یها خدا ند بندگان خود را به راه

ت( را در پرتو چنراغ  یدر )هدا هکاست  هایی ها افر خته است... راه آنها در آن راه
 2«است. ه از ائمهیناکث یمنار در حد» :سدینو می ضیف« د.ییمایبپ

ات ین ... در شنرح ر ا ه   مجناز در اسنناد    یناک، ض به استعارهیلذا توجه ف
 3محد د بسنده شد.های  ر نمونهکه به ذکفرا ان است 

 یالواف یها انیر علوم و معارف در بیاز سا یریگ بهره -0-0-2

ز در ین ن یگنر یدهنای   از ر ش یاشنان کض یه گذشنت فن  ک یر از مواردیغ
تنوان بنه اسنتفاده از     منی  ه از جملنه آنهنا  کات بهره گرفته است یث ر ایالحد فقه
ا اسنتناد ا  بنه   یخودش های   ... آنهم با استنباط یفقه، یعرفان، یعقلهای  لیتحل

از نظنر   یاشنان کض یت فن یرد. جامع االطراف بودن شخصن کگران اشاره یاقوال د
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ات ین ر ا الحدیث فقهر ین علوم را در مسیاز ا یریگ ان بهرهکبه ا  ام یعلوم اسالم
 یالوافهای  انیدر ب یاز حضور علوم   معارف اسالم ییها الً به نمونهیداده است ذ

 گردد. می اشاره
اللَّهَ فَرَ َ عَلَى خَلْقِىهِ  إِنَّ » :دیفرما می هک ث امام صادقیدر ضمن حد ن

ز را بنر  ین خدا نند پننج چ  : یعنن ی« وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي وَاحِىدَ ٍ   أَرْبَعٍ  فِي  خَمْسا  فَرَخَّصَ
قنرار داده   در   ییهنا  پا در چهار مورد آنهنا رخصنت   ،اش  اجب فرمود دهیآفر

چهارگاننه  هنای   د مقصنود از رخصنت  یشا» :سدینو می رخصت نداده است. یکی
ات از کساقط شدن ز، مم(ی)غسل   ت یشرعهای  اقط شدن نماز از فاقد طهارتس
ع   یر مسنتط ین ساقط شده حج از شنخص غ ، ه مال ا  به حد نصاب نرسدک یسک

ان ین ن بین در ا، 2«ر زه گنرفتن نندارد.   ییه تواناکاست  یسکساقط شدن ر زه از 
هنای   رخصنت ان ین عه جهنت ب یش یفقه یاز مبان یاریاز بس یاشانکض یمختصر ف

 رده است.کاستناد  یف شرعیالکدر انجام ت یاله
  سَىبْعُونَ   يَا حَفْصُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِىلِ » :هک ت امام صادقیر ا الحدیث فقهدر  ن

 دهیحفص از جاهل هفتاد گنناه بخشن   یا: یعنی« ََنْبا  قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ََنْب  وَاحِد 
ن ین ا» :سند ینو منی  ،2«ده شنود یاز عالم بخشن  یه گناه  احدنک قبل از آن ودنش می
شنتر شنود   یق بیانسنان از حقنا   که هنر چنه ادرا  کسه امام به آن جهت است یمقا

عالم نسبت  کادرا، دتر خواهد شدیشتر   شدیا  ب یتر   ناراحت املکا  های  لذت
رت   شناخت یبص ی هیپارا معرفت عالم بر یز ،تر است یگناه از نادان قو یبه زشت
بنه   «اسنت.  یدین ه شنناخت ا  از مسنائل تقل  کن رد برخالف جاهل یگ می لکا  ش
ث ین نغنز حند  ینی به تب یرد عقلیکبا ر  یاشانکض یشود ف می ه مالحظهک یطور

 پرداخته است.
 مِىنَ اللَّىهِ    الْعِبَادَ ِ شِدَّ َ الْخَوْفِ  مِنَ  إِنَ» :هک ث امام صادقیح حدیدر توض

                                                      
بحناراالنوار،  مجلسنی،   :ی مذکور را نک های ارکان چهارگانه ضمناً تفصیل رخصت 1/03. فیض کاشانی، الوافی، 2
 .232-220شناخت حدیث، معارف،   نیز  69/332
 .2/227. فیض کاشانی، الوافی، 2
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 :سند ینو می «وَ الذِّكْرِ لَا يَكُونَانِ فِي قَلْبِ الْخَائِفِ الرَّاهِبِ  الشَّرَفِ  حُبَ  إِنَ»   «...يتعال
ه از خدا ند خائف   ترسان باشد د ست نندارد  که هرکث آن است یحد یمعنا»
همّ ا  ه کبل ،ور   شناخته گرددکا  نزد مردم مذ یویکان خصائص نیق بیه از طرک

ا  را  یسن ک یتعنال  یه جنز خندا  کن  یشنود بنه طنور    می ا  یمصر ف ناشناختگ
از  ین در برخن ین ر ملنت   د ینصن  یمحقنق طوسن  » :دهد می آنگاه ادامه «نشناسد.

ت گرچنه در  یخنوف   خشن  : ن اسنت یه حاصل آن چنکدارد  یانیمؤلفات خود ب
خدا در عرف صاحب  ت ازین خوف   خشیبآنکه  دارند جز ی احد یلغت معنا

ه خوف تألم نفا انسان در مقابل جزا   کن صورت یدالن تفا ت  جود دارد به ا
ر در انجام طاعات ا  مورد انتظار یا تقصی یات الهیاب منهکاست در اثر ارت یعقاب

رد. امنا  یگ می ثر مردمان را با تفا ت در مراتبکدامن ا ین معنیاست.   خوف به ا
بننت ا   تننرس از یازشننناخت عظمننت حننق   هه کنن اسننت یت احساسننیخشنن

ه ک یسک ین احساس جز برایا، شود می ن انسان   خدا ند حاصلیب یها حجاب
د بنه  یآ یدست نمه ده بیخدا ند مطلع شده   لذت قرب را چش ییایبرکبر جالل 

﴾الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّما﴿: ن جهت خدا ند فرموده استیهم
2. 

 یریگ جهینت -0-0-8

ات ین از ر ا یبه جهت احساس  جود عنوامض در برخن   یاشانکض یف ن2
اهتمام « انیب» با عنوان یحاتیبه توض، تبکن یات این ر اینار تد کتب اربعه در ک

 ده است.ی رز
، یاشنان کض یفن  یت علمیدر شخص یرنگیش اخباریرانوجه به گنا تنب ن2
از  یرین گ ات قنرآن   بهنره  ین اسنتناد بنه آ  ، ن دانشمندیا یالحدیث فقه یها در ر ش

ث یصدر استفاده از عوامل فهم حند  دارد   در یا گاه برجستهیجا، گریات دنیر ا
 رد.یگ می رارنق

                                                      
 .1/233. همان، 2
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 یبالغن ، یات از علنوم ادبن  ین ر ا الحندیث  فقنه در مقنام   یاشنان کض یف ن3
، مانند فقنه  یر علوم اسالمیاز سا یریگ ات   بهرهیلمات ر اک یابی شهیخصوصاً ر

 سود برده است. یستگیعرفان به شا، فلسفه، اخالق
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 عقل و نقل رد دیدگاه سید مرتضی 

 ی آن دو رد آاثر او جویی رابطه و پی
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پنننجم   هننای چهننارم    الم بنننام امامیننه در قننرننعنن)ره( رتضینسننید منن
های مختلف علنوم اسنالمی از قبینل فقنه، اصنول، کنالم،        ر در حوزهننظ صاحب

رآن، قائل به ترجیح  جنوه عقلنی در نقند   تبینین احادینث      ندیث   تفسیر قنح
ررسی جایگناه عقنل   نقنل ننزد  ی   تبینین اصنول       نضمن ب فصلن ناست. ای

یندگاه اینن عنالم    عقنل   نقنل از د  ی  هنورد استناد ا ، به کشف رابطن نی منعقالن
 یناری  نقل در نی دننق راینب عقل از ا  هنک است داده رداخته   نشاننرا پنعقلگ
 تأ ینل  اسنت، ینا   تضناد  در عقنل  بدیهی احکام با که را ر ایاتی آن   ویدنج می
زنند. هم ننین    تأ یل، از پذیرش آن سر باز می قبول عدم صورت در یا   کند می

منبع معتبر معرفت دیننی، یعننی نقنل   عقنل،     ا  در مواضعی برای هریک از د  
 در   دانند  منی  یکندیگر  مؤیند  را د  آن منواردی  در   است قائل نقش استقاللی

ر نقل قطعی حتی با  جنود غرابنت ذهننی آن    نرابنتعبّد در ب به نیز واردنم رخینب
 ملتزم است.

 درآمد -0-6-0

 یمعنارف   پن   افنت یعقل   نقل د  منبع دره، یامام متفکران شتریب نظر در
هم ون نقل  یاعتبار، راستا عقل نیا در 2.اند یشرع احکام   ینید قیحقابه  بردن

 ةجا حُ»عقنل را  عه، یشن از عالمان بنزرگ   ی  گاه مقدم بر آن دارد تا آنجا که برخ

                                                      
 .00-79، ینعقل   د، «یثدر قرآن   حد ینعقل   د یگاهجا»ان، پهلو. 2
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اصنول   رشیبنه عقنل در پنذ    انمسلمان یازمندین، عالمان نیا 2.اند نامیده« ججالحُ
 یدر بررس نانیا 2اند. قرار داده دیاحکام را مورد تأک ییدر شناسا نی  هم ن دیعقا

 ننام  احکنام  استنباط یاصل مدارک از یکی عنوانه ب یعقل لیاز دل، منابع معتبر فقه
بنر   کی، کندام عقل   نقلتعارض  اناًیاح   تعامل مقام در نکهیا در گرچه اند؛ برده

 ییجنا  تنا  شته استدا  جود هایی ها   اختالف م است، همواره بحثمقدّ یگرید
 عمالًیی، عقلگرا در افراط با یبرخ   افتاده محض ییگرا نقلی  ه رط به یبرخ که

از ، عقنل   نقنل   قین دقی  هرابطن  افتنین  نیبننابرا  اند.  را تضعیف کرده نقل موضع
 دیسن ، انین م نین انند. در ا  است که متفکران با آن مواجنه بنوده   یمهم یها دغدغه
 لین تعامل عقل   نقل داشته   در کنار دال یبه چگونگ یا ژهیتوجه  )ره( یمرتض
اسنتناد کنرده   بنا     زین ن یعقلن  لین همنان نقنل، فنرا ان بنه عقنل   دال      این سمع 
داشته اسنت.   یجد یمخالفتی، نید معارف در ژهی   هب یگر ی  قشر ینگر یسطح

   یپرسنت  خرافنه  با مبارزه زین   مشکله ثیاحاد   اتیآ لی أت در ژهی   امر به نیا
 عننوان   بنه  ی  یفقهن  یفتا ا   آراء زین   عیتش اصول   یمبان از دفاع   خرافات
با توجه بنه   فصل نیر  ا نیقابل توجه است   از ا اریبسیی، عقلگرا یها شاخصه
از  ییها    ذکر نمونه)ره( یمرتض دیس ییگرا عقل یها شاخصه انیضمن ب، یآثار  

 .پردازد یم ی  دگاهینقل از دعقل   ی  هرابط نیی  تب یآن، به بررس

 )ره( سید مرتضی تیشخصگرایی در آثار و  های عقل زمینه -0-6-6

سنید  »  « علنم الهندی  »، ملقّنب بنه   ابوالقاسم علی بن الحسین بن موسنی 
 های چهارم   پنجم هجری اسنت  نام امامیه در قرن از دانشمندان صاحب« مرتضی

نظنر،   در   کنه در فننون مختلنف علنم   ادب سنرآمد   صناحب       [2نوشنت  ]پی
شنمار زینادی از آثنار     [2نوشت ]پی نظیر بود. جامعیت بین دانشمندان اسالمی کم

های مختلف اعم از کالم، فقه، اصول فقه، تفسیر، شعر  متعدد   متنوع ا  در حوزه

                                                      
 .2/226مظفر، . 2 ی.اصفهان یمهد رزایم از نقل بهمان ه. 2
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   ادب،   حنندیث برجننای مانننده اسننت کننه در تمننامی آنهننا، عقلگرایننی سننید 
هنای اینن عقلگراینی     تنرین زمیننه   برخی از مهم 2ای  یژه دارد. جلوه)ره( مرتضی

 2نزد استادانی چون قاضی عبدالجبار معتزلی)ره( شاگردی سید مرتضی عبارتند از:
  حضور پررنگ آنان در بغنداد   1،  جود مکتب عقلگرای معتزله3)ره(  شیخ مفید

از آثنار  )ره( تأثیرپذیری سید مرتضنی   [ 3نوشت ]پی)ره( در ر زگار سید مرتضی
 [.1نوشت . ]پیعلمی خاندان نوبختیان

 اقع شدن در عصر غیبت   احساس نیاز به اجتهاد در احکام فقهی را نینز  
دانسنت زینرا فقهنای    )ره( های عقلگرایی سید مرتضی توان یکی دیگر از زمینه می

دلینل حضنور    غیبت صنغری بنه  ی  هامامیه تا پیش از عصر غیبت   حتی در د ر
نیازی به اجتهادات عقلی نداشنتند   تنهنا را ی اخبنار   نقلگنرای     )ع( معصومان

نینز مسنتثنا از آن نبنوده   بنه     )ره(   بغداد خاستگاه سنید مرتضنی   9صرف بودند
گرایانه در آن غلبه داشت،  ر یکرد نص)ره( خصو  تا پیش از د ران شیخ مفید

مان امامی تا قرن چهارم پیر  آن بوده   که مکتب حدیثی قم   بیشتر عال طوری  به
از این ر  است کنه سنید    6همت آنان بیشتر بر جمع آ ری احادیث مصر ف بود.

کنه آننان را گر هنی کنه غنث         ن)ره(   به تبع استاد خود شیخ مفید)ره( مرتضی

                                                      
قنر ن     یا  در طن  یفنات ا   تألنه وم دانشمندان به کتابناقبال عم لنیاز دال ینیک واننت یم راوضوع نم ین. هم2

 منندان  یشنه اندی  همجموعن ی، مرتضن  یدآثار س    یبر زندگ یبغداد: مر ر یدپهلوان، خورش دانست.اعصار مختلف 
 .20  اسالم،  یرانا

ی، صنفد  ؛3/273زرکلنی، األعنالم،   ننک:   معتزلنی  عبندالجبار  قاضنی  هنای  دیدگاه   حال شرح از آگاهی برای .2
20/32-31. 

 270-6/293ی، خوانسارموسوی ا  نک:  های یدگاهد برخی   حال شرحاز  یآگاه یبرا. 3

فنتح  مفتخنری،  ننک:   نموننه  عنوان هب یمکتب معتزله در قرن چهارم هجر یت ضعی  هدربار یشترب یآگاه ی. برا1
ی بیسنت،   هقنم، سنال پننجم، شنمار    اسنالم،   تناریخ  ،«هجری چهارم قرن در معتزله فکری حیات تجدید»قبادپور، 
 .30-63زمستان، 

 .26مقدمه، یۀ المسائل السر  ؛محمد بن نعمان. مفید، 9

؛ 79-73 ، «هجنری  پننجم  قنرن  ا ل تنا  آغناز  از قنم  حندیثی  مکتب تحلیل   شناخت» رضا؛ . جباری، محمد6
 .231طباطبایی،  مدرسی
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انتقادهای شدیدی را متوجنه   ن 2کنند معرفی کرده است سمین را با هم ر ایت می
ده   به مقابله با تفکر ایشان پرداخته   در جهت تر یج تفکنر  اصحاب حدیث کر

عقلگرایانه کوشش بسیاری کرده است   این امر در آثنار  ی بنه خنوبی نماینان     
 است که در ادامه به مواردی از آن اشاره خواهد شد.

 )ره(یمرتض دیس نظر از آن اعتبار و نقل -0-6-7

 کننه بننه آن حنندیثهننای ر ایننی اسننت  مقصننود از نقننل، همننان گننزارش
شنود. سنید    نینز گفتنه منی    [7نوشت ]پی   سنت [6نوشت ]پی خبر ، [9نوشت ]پی

« سمع»در آثار خود عال ه بر تعابیر یاد شده، در موارد متعددی هم از )ره( مرتضی
اعنم از قنرآن   ر اینات    « سنمع »ظاهراً در نظر  ی  2.به جای نقل یاد کرده است

در کنار عقل « سمع مقطوع علی صحّته»طعی یا است   از این ر  از دالیل سمعی ق
 رده      اجماع، به عنوان یکی از مُقوّمات شریعت   احکام آن سخن بنه مینان آ  

کند. از دیدگاه  ی قرآن کریم دلینل   آ ر   مالک عمل معرفی می آنها را منابع علم
سمعی قطعی   غیر قابل خدشه است   پا از آن ر اینات قطعنی منالک عمنل     

ا این حال به با ر  ی اعتبار   حجیت این دسته از ر اینات نینز تنهنا در    است. ب
فر ع قابل پذیرش است زیرا در اصول عقاید   کسب معارف ا لیه بایند  ی  هحوز

محققانه عمل کنرده   تمنامی آن را از ر ی عقنل   تحقینق   ننه نقنل   تقلیند        
 متفنا ت احادیث، با ی  هدر مواجه)ره( پذیرفت. به همین دلیل ر ش سید مرتضی

توان ر یکنرد حندیثی     است به طوری که می محدّ  صرفاً یعالمان اماماز ر ش 
 3نامید.« محدثّانه»  نه « متکلمانه»ا  را 

 ی مانند برخی از اهل حدیث عامه   اخباریان خاصه، به حجیت   اعتبار 

                                                      
 .73یۀ، المسائل السر  ؛محمد بن نعمان. مفید، 2

 بینان  قیامنت  ر ز در مجرمان زبان از که باشد ی شریفه آیه این از برگرفته عقل کنار در سمع از  ی تعبیر شاید. 2
 ( 21، )ملک .السَّعيرِ أَصْحابِ  في كُنَّا ما نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ قالُوا وَ :است شده

 .21، (یدکتری  هبغداد )رسال یدر مکتب متکلمان امام یثنقد   فهم حد یشناس ر ش. خدایاری، 3
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ات تمامی منقوالت کتب حدیث معتقد نبوده است   اقرار به مضمون تمامی ر این 
زیرا ممکن است احادیثی کنه در   ،داند های ر ایی را  اجب نمی موجود در کتاب

ر ایت شده است، دارای انواعی از خطنا     ن اعم از عامه   خاصه ن ها این کتاب
کند؛ مانند برخی ر اینات کنه    اشتباه باشد که دالیل قطعی بر بطالن آن داللت می

از  2  قدیم بنودن صنفات ا سنت.    متضمن قول به تشبیه   جبر   رؤیت خدا ند
، تنها نقل معتبر غینر از قنرآن کنریم، ر ایناتی     )ره(این ر  از دیدگاه سید مرتضی

تنوان آنهنا را    بر صنحت آن گنواهی داده   در نتیجنه منی     2قطعیی  هاست که ادل
عدم حجیت »آ ر   مالک عمل دانست. به همین دلیل  ی در آثار خویش از  علم

سخن گفته است   آن را مبنایی در فهنم   نقند   « نبودن آنها آ ر اخبار ظنی   علم
 ر ایات قرار داده است.

های ر ایی موجود در مننابع ر اینی د     گزارش)ره( از دیدگاه سید مرتضی
 ر   مالک عمل در فر ع   احکام شرع است  آ دسته بیش نیست؛ یا قطعی   علم

ند قابل استناد   مبننای اعمنال   توا است که در نتیجه نمیآ ر  علم   یا ظنّی   غیر
برای انجنام امنور عبنادی   تکنالیف     )ره( زیرا به با ر سید مرتضی ،بندگان باشد

شرعی الزم است تا دلیلی قطعی بر  جوب، نهی یا اباحه  جود داشته باشد   این 
ترگذشت یا اصول عقلی غیرقابل خدشه، یعنی همان  که پیش دلیل قطعی همانگونه

ست   یا دلیل سمعی قطعی مانند قرآن   یا سنتی است که قطع ضر ریات عقلی ا
امامیه منالک عمنل   ی  هبر صحت آن داشته باشیم   در فقدان این د ، اجماع طائف

 3توان گفت اخبار متواتر   نیز اخبار غیر متواتر همراه بنا قریننه   است. بنابراین می
ای صد ر فتواها   نینز  هستند، مبنآ ر  علم اخباری)ره( که از دیدگاه سید مرتضی

 .کرده است  ی است   ا  بر همین اساس با مخالفان احتجاج می  ءدیگر آرا

                                                      
 سنید  آثنار     زنندگی  بنر  منر ری : بغنداد  خورشنید  منصنور؛ پهلوان، ؛ 2/113ی رسائل،  مرتضی، مجموعه . سید2

 .31  اسالم،  یرانا مندان یشهاندی  ه، مجموعمرتضی

)ره( مرتضنی  سنید  کنه  امامینه  قطعنی، اجمناع   متواتر عقل، قرآن، سنت از عبارتند دالیل این مهمترین از برخی. 2
 .داند می حجت را آنها تمامی

 .آن صد ر به ظن بر دال قرائن نه باشد، ر ایت صحت   بودن برقطعی ای نشانه که است قرائنی مقصود دراینجا. 3
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 )ره( یمرتض دیس نظر از آن اعتبار و عقل -0-6-0

آن  های قاطعی که در   عقل در نظر سید مرتضی عبارتست از اصول   برهان
معرفت انسانی است احتمال   مجاز راه نداشته باشد   چنین عقلی اساس   بنیاد 

سنید  ی  هبنه عقیند   2نن 2.دیگنر بایند بندان ارجناع داده شنوند     ی  ه  براهین   ادلن 
   انبیناء   تمامی افنراد اعنم از    3جایگاه عقل انسان، قلب ا ست)ره( مرتضی

اند   سایر علنوم منالک مزینت       غیر ایشان در برخورداری از این نعمت یکسان
م یهنای منطقنی از مفناه    تقسیمی  هین ارائهم ن 1برتری فردی بر فرد دیگر است.

مختلف   بیان عقلی فر عات آن تقسیم، نشان از جایگناه  االی عقنل ننزد سنید     
دارد. به عنوان مثال  ی در بحث از استحقاقی بودن ثنواب، ابتندا بنا    )ره( مرتضی

و األستحقاق فی العقل له وجهان احدهما فای العاین و اآلخار فای      ...»ذکر عبارت 
ای دیگر با بیان اینن نکتنه    شمارد   یا در مسأله  جوه عقلی آن را برمی 9«... الذمة
اگر کسی بگوید به فالنی صد درهم دادم، به لحاظ عقلی دلیلی  جود نندارد  »که 

بر لز م توجه به عقل حتی در مسنائل ر زمنره    6«که بیشتر از آن مبلغ نداده باشد
ا ین    7«العقال  ةإنه جائز من جه» ل:ین قباز  ییها تأکید دارد. هم نین کاربرد عبارت

  اسنتناد  )ره( ، همگی بر اهمیت عقل ننزد سنید مرتضنی   0«جازت العبادة عقالً...»
 فرا ان ا  به آن داللت دارد.

تا بدان حد از اهمینت  )ره( از سوی دیگر عقل   خرد در نظر سید مرتضی

                                                      
   تفسنیر  در طبیعنت  قطعنی  قنوانین  بنه   ی التنزام  موجب)ره( مرتضی سید عقلگرایی همین ی برخی عقیده به. 2

 .11-27آرمین، محسن، : برای آگاهی بیشتر نک .است ر ایات   آیات تأ یل

 .331   313ی رسائل،  مرتضی، مجموعه . سید2

اسنت   یان قلبنه مقصود از آن همنبلک ،شکل است یرنه آن قلب صنوبنقلب، ن ننیراد از انه مناست ک یهی. بد3
دان نسنبت داده شنده اسنت    نبن « تعقنل »  « تفقّنه »(   37ار رفتنه )ق/ نکن ه بن « سمع»ی  هرآن در کنار  اژنه در قنک

 (.16، ، الحج273، رافن)األع

 .2/026الشریعۀ، مسائل  الی مرتضی، الذریعۀ سید. 9 .1/32 ی رسائل، مرتضی، مجموعه . سید1
 .2/920همان، . 7 .2/117همان، . 6
 .2/920همان، . 0
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ی اعتقنادی  است که  ی کسانی را که به شکل تقلیدی معتقد به حق شده   مبنان 
    بر همین اسناس  2داند اند، کافر   فاسق می خویش را بد ن تدبر   تأمل پذیرفته

آننان را    سخن ایشان را فاقد حجیت الزم دانسنته   در نتیجنه اخبنار   ر اینات    
 2کند. مرد د اعالم می

خدا ند هی گاه مکلفین را رها نکنرده   همنواره   )ره( به با ر سید مرتضی
احکام شرعی برای ایشنان قنرار داده اسنت   از اینن ر  در      راهی برای شناخت

ای از احکنام شنرعی،    فرض نبود دالیل سمعی   اجماع امامیه نسنبت بنه مسنأله   
از این ر  به اعتقناد   3دالیل   احکام عقلی تنها حجت مکلفین در آن مسأله است.

د   چنان ه کسی در جایی باشد که دین خدا از طرینق پینامبران بنه ا  نرسن      ی
اطالعی از آن نداشته باشد، حجت  ی در انجام تکالیف الهی عقل ا ست   بایند  

 [0نوشت ]پی 1به حکم عقل خویش عمل کند.

 )ره(یمرتض دیس دگاهید از یعقل اصول -0-6-6

در مواضعی از آثنار خنود پنا از آنکنه از لنز م تأ ینل       )ره( سید مرتضی
به برخنی از اصنول عقلنی منورد     گوید  می  ر ایات ناسازگار با مبانی عقلی سخن

اصنل حسنن     : ها عبارتند از ترین آن کند که برخی از مهم قبول خویش اشاره می
 ضرر. قبح، اصل اختیار   نفی جبر،   اصل مباح بودن هر منفعت بی

 بحقُ و سنحُ اصل -0-6-6-0

مطابق این اصل، آن ه نزد عقل حَسن است، خدا ند نیز آن را تأیید کنرده  
داند   هرگز کاری را که متصف به صفت ظلنم اسنت   عقنل آن را     ی  حَسن م
دیدگاه کسانی را که )ره( دهد. بر این اساس، سید مرتضی انجام نمی داند،  قبیح می

آن ه خدا ند انجام دهد حَسن است حتی اگر ظلم   یا کنار قبیحنی     معتقدند هر

                                                      
 .322-3/321همان، . 2 .327-2/326. همان، 2
 .1/31همان، . 1 .2/222ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 3
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  از این ر  در صحّت برخی از اخبنار مربنوط بنه تفسنیر        2داند باشد، باطل می
تردید جدی ر ا داشته است   آنها را باطل   ساختگی   یا  2«میثاقی  هآی»تأ یل 

زیرا معتقد است خدا نند تنهنا    3داند، بر فرض صحت، نیازمند توجیه   تأ یل می
انجام  ظایف شرعی العقل را مخاطب قرار داده   آنها را مکلف به  افراد بالغ کامل

  اقرار گرفتن از کسی که فاقد عقل یا شرایط تکلیف است   نینز شناهد    1کند می
پذیرد. هم ننین  ی معتقند اسنت     گرفتن ا ، امر قبیحی است که عقل آن را نمی

فرمان به کسب معرفت نسبت بنه چینزی کنه امکنان شنناخت آن  جنود نندارد        
است که خدا ند هرگز بندان فرمنان      امری قبیح« تکلیف ما الیطاق»مصداقی از 

دلینل را نینز یکنی     مذمت   توبیخ بی)ره( به همین ترتیب سید مرتضی 9دهد. نمی
دیگر از مصادیق قبح عقلی دانسته است   در پاسخ به اشکال پرسشگری کنه بنا   

مائده، خدا ند را خالق افعنال بند کنافران   در عنین حنال      ه سور 61هتوجه به آی
تنوان کسنی را بنه     آ ری این نکته که عقالً نمنی  داند، ضمن یاد گر آنان می مالمت

یا کسی را بر کار نکرده  کاری  ادار کرده   سپا ا  را بر انجام آن مؤاخذه نمود
مالمت نمود، عقلی که چنین مطلبی را در خصو  این آیه بپذیرد، عقلی سخیف 

 6.پردازد   ضعیف دانسته است   سپا به پاسخ تفصیلی این شبهه می

 جبر ینف و اریاخت اصل -0-6-6-6

از آن ر  که عالمی عقلگرا است، مجبور بودن بندگان در )ره( سید مرتضی
افعال خویش   انتساب کارهای ناشایست آنان به خدا ند را به شدت نفی کنرده  

قنول بنه عندم تفنویض اسنت.  ی         قائل به  جود اختیار برای بندگان در عین
افعال خود مختار هستند   تمامی کارهنای خنویش را   معتقد است که بندگان در 

امنا بنا اینن حنال کارهنای       ،دهند  هایی که دارند انجام می خود   بر حسب انگیزه
                                                      

 .272/األعراف .2 .2/212. همان، 2
 .2/221ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید؛ 2/20مرتضی، امالی،  سید .3
 .2/322همان، . 9 .2/221ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 1
 .2/201مرتضی، امالی،  سید. 6
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ایشان به خودشان تفویض نشده است.  ی در این خصو  بنه ر ایتنی از امنام    
، وَ لکِنْ لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ» کند که فرموده اسنت:  اشاره میالسالم(  )علیه صادق

باین   ةمنزلا »  تأکید دارد که این معنا متفا ت از با ر معتزله بنه   2«أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ
 3-2است.« المنزلتین

در آثار خویش با فنرض گنرفتن اصنل اختینار، آینات        )ره( سید مرتضی
کنند کنه از آن جملنه     ر ایاتی که به ظاهر با این اصل ناسازگار است را تأ یل می

 الْعِبَىادِ   أَفْعَىالَ »ل ر ایتی اشاره کرد که مضمون آن به لحاظ عبارت یان به تأ تو می
امنا  ی در تبینین آن،    ،موهم خلق افعال بندگان توسط خدا نند اسنت   0«مَخْلُوقَة 

ننه خلنق    ،ر ایت که این خلق را خلق تقدیر دانسته استی  هضمن استناد به ادام
دهد که مقصود از خلق تقدیر آن است که خدا ند مبیّن  تکوین، چنین توضیح می

این افعال است   خوب   بد آن را از هم جدا   خیر   شر آن را از هنم متمنایز   
توان گفت که مقدّر آنها است   اگر مقدّر آنها باشد، جنایز   کند   از این ر  می می

، «مقّدر األدیام »همانگونه که در لغت عرب به است که گفته شود خالق آنها است 
 9شود. خالق أدیم گفته می

  ضرر یب منفعت هر بودن مباح اصل -0-6-6-7

این اصل که در نوع خود یک نوآ ری در مباحث فقهی است، از نظر سنید  
  در موارد متعددی به آن استناد کرده  6مرتضی یک ضر رت عقلی به شمار آمده

س معتقد است هر نوع منفعتی که ضنرری بنه حنال انسنان     است.  ی بر این اسا

                                                      
 .2/230ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 2 .2/303. کلینی، 2
 التنی  طنرق ال غینر  فیهنا  سلکنا» عبارت خود، با کالمی مباحث ضمن نیز دیگری موارد در هم نین مرتضی سید. 3

 . رزد می تأکید معتزله با خود سبک تفا ت بر( 2/327ی، رسائل، مرتض ید)س «المعتزلۀ سلکها
 .92الشیعۀ،  صفاتابن بابویه، ؛ 2/610الخصال، ابن بابویه،  ؛126   117، 226التوحید، ابن بابویه، . 1
 .230   2/236ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 9
 الشنریعۀ، تصنحیح   اصول الی ، الذریعۀ)ره(مرتضی سید: نکآن  یل  دال  ی یمبنا یناز ا یلیتفص آگاهی برای. 6

 .«اإلباحۀ   الحظر فی الکالم»باب ، 026-2/019گرجی،  ابوالقاسم دکتر
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اش ثابنت نشنده       مفسنده  نن  مدت اعم از ضرر کوتاه مدت یا بلند ن نداشته باشد
باشد به حکم عقل مباح است   از این ر  در چیزهنای قابنل انتفناع   خنالی از     

علنم  کنرده   ادعنای   « االباحاه  ةاصال»شرعیه، حکم به ی  هضرر با قطع نظر از ادل
از اینن اصنل   )ره( مرتضی سید نمونه عنوان به [3نوشت ]پی 2ضر ری بر آن دارد.

گوشنت اسنتفاده کنرده   معتقند      بول حیوانات حاللی  هدر اثبات طهارت   اباح
شنود   شود یا شیرش نوشیده منی  است به حکم عقل، در آن ه گوشتش خورده می

اب هسنتند بایند دلیلنی    اصل بر اباحه است   کسانی که قائل به حرمت در این ب
 [21نوشت ]پی 2  قاطع اقامه کنند.  قانع کننده
ی  هبنه اباحن  )ره( دیگری از کاربرد این اصل، فتوای سید مرتضنی ی  هنمون 

حالل )صلی اهلل علیه   آله(  نکاح متعه است که به اعتقاد  ی از زمان رسول خدا
ی  هاز ذکنر ادلن    ی پنا  3آن به تحریم مبدل نشنده اسنت.  ی  هبوده   هرگز اباح

ت به عنوان آخنرین  یمفصل عقلی   نقلی در اثبات حالل بودن نکاح متعه، در نها
دلیل، به اصل اصالت اباحه در نظر عقل تمسک کرده   معتقند اسنت کسنی کنه     
مدعی حکمی زائد بر این دلیل عقلی است باید دلیلی قانع کنننده   قناطع در رد   

 9-1آن اقامه کند.

 )ره(یمرتض دیس آثار در ییگرا عقل یها شاخصه -0-6-2

هنای مختلنف شخصنیتی  ی   آثنار      در جنبنه )ره( عقلگرایی سید مرتضی
گنر اسنت. برخنی از مهمتنرین      جنای گذاشنته جلنوه    گوناگونی کنه از خنود بنر   

عبارتند از نقند خرافنات، توجینه عقلنی     )ره( های عقلگرایی سید مرتضی شاخصه

                                                      
 .112   263مرتضی، االنتصار،  ؛ سید022-2/013الشریعۀ، مسائل  الی مرتضی، الذریعۀ . سید2

 .20المیافارقیات،  المسائل مرتضی، جوابات سید. 3 .121مرتضی، االنتصار،  . سید2
 .2/223ی رسائل  مرتضی، مجموعه سید. 1
 کنه  ای عقلگرایاننه  ر یکنرد  به توجه با اما است، اباحه اصل به قائل)ره( مرتضی سید گرچه که است ذکر شایان. 9

. )ننک:  دانند  نمنی  نناممکن  باشند  داشنته   جنود  آن بنر  قطعنی  دلینل  را کنه  در منواردی  این اصل از دارد، عد ل
 (112مرتضی، االنتصار،  سید
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  تأ ینل آینات   ر اینات ناسنازگار بنا      احکام   نیز دفاع از مبانی کالمی تشنیع  
 شود. هایی از آن اشاره می اصول عقلی که به نمونه

 خرافات نقد -0-6-2-0

ای به نقش  به لحاظ آنکه عالمی خردگرا بوده، توجه  یژه)ره( سید مرتضی
های نادرست از دینن داشنته    عقل   جایگاه آن در فهم متون دینی   نقد برداشت

ی  هرتضی را هنم تنا بنه امنر ز نگنه داشنته همنین جنبن        که سید م است   چیزی
پرستی   خرافات است.  ی همواره با پایبندی   ی با خرافهی  هگرایی   مبارز عقل

های خنویش در   به عقل   شرع، دیگران را نیز بدان توصیه کرده   از بیان دیدگاه
نداشنت. بنه   ابنایی   نن  که معتقدات خرافی از آن جمله است ن رد عقاید انحرافی

به صراحت هرگونه تأثیر کواکب   افالک   سعادت )ره( عنوان نمونه سیدمرتضی
بشر را رد کرده   ننه تنهنا اعتقنادی بنه آن نه       سعد   نحا ایامتأثیر   شقا ت 

اند ندارد، بلکه گفتار ایشان در این خصو  را نیز فاقد  منجمان در این زمینه گفته
نظر  ی اگر منجمان به سنعد   نحنا اینام آگناه     داند، زیرا به  مبنا   حقیقت می

گاه بال یا مصنیبتی   داشتند باید هیچ بودند   پیش از  قوع حواد  از آن اطالع می
 ی هم نین در پاسخ به کسی کنه از   2رسید، حال آنکه چنین نیست. بدیشان نمی

تکذیب احکام نجوم در سعد   نحا ایام   اینکنه آینا  ی هنگنام    ی  ه ی دربار
 گویند:  کند یا خیر منی  یا پوشیدن لباس نو   نظائر آن به این احکام عمل می سفر

   سنعد  شنامل  نجنومی  تقویم حتی ندارم، بلکه اعتنایی احکام این بهتنها  من نه»
 چینزی  هنم  خینر  جنز  تاکنون   کنم نمی نظر آن در   ندارم ام خانه در ایام نحا
آن  باشند  رسیده هم باب این در ر ایتی چنان ه است بدیهی ر  این از 2«.ام ندیده

                                                      
   یندگن نزن رنبن  ر رینمن : دادنبغن  ورشیدنخن  ور؛نمنصوان، نپهل؛ 2/316ل، نی رسائ هنرتضی، مجموعنم دن. سی2
 .31  33مرتضی،  سید ارنآث 

 .همان. 2
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 2.برآید آن توجیه    یلأت مقام در یا کند رد کلی طور به را
نفی ملک بودن رعند   بنرق اسنت کنه گرچنه      دیگر در این باب ی  هنمون

)ره( رسیده است، سنید مرتضنی   2ر ایاتی در این خصو  در منابع ر ایی امامیه
دانند     ای نادرست می است   آن را عقیدهاین ر ایات را به لحاظ عقلی رد کرده 

ای طبیعی است که از برخورد ابرها بنا یکندیگر    معتقد است که رعد   برق پدیده
 [22نوشت ]پی 3آید.  جود میه ب

 یعقل اصول با ناسازگار اتیروا و اتیآ لیتأو -0-6-2-6

نقش محوری   اساسی عقل در اثبات تمامی امنور دینن اعنم از اصنول       
است   ا  همواره در تمنامی آثنار   )ره( اصلی تفکر سید مرتضیی  هشاخصفر ع، 

خویش از این چراغ فر زان در نی در تبیین رهنمودهای حجنت بیر ننی، یعننی    
های پیامبران الهی بهره برده است. از این ر ست که  ی از ر ش عقلنی در   آموزه

هر متنون نقلنی   تفسیر   تأ یل آیات   احادیث استفاده کرده است   چنان ه ظنا 
اعم از قرآن   ر ایات، با دالیل قطعی مورد قبنول  ی یعننی نصنو  قطعنی       

ای موافق با اینن ادلنه تأ ینل       ضر ریات عقلی در تعارض باشد، آنها را به گونه
توجیه کرده   اگر عام است، تخصیصی برای آن یافته   چنان ه مجمل اسنت آن  

ق دارد، آن را مقیند سناخته   ینا  جنوه     را تبیین کرده   تفصیل داده   اگر اطنال 
 [22نوشت ]پی 1مجازی را در تفسیر آن به کار برده است.

به لحاظ عقلی حضور در چند )ره( به عنوان نمونه از آنجا که سید مرتضی
داند، ضمن صنحیح دانسنتن اصنل     مکان در زمان  احد را برای اجسام محال می

                                                      
 برخنی    شود می برداشت ازآن نجوم احکام تأیید ظاهر به برخی که باب این در موجود ر ایات از آگاهی برای. 2

 .2393-3/2392الحکمه،  شهری، میزان ری محمدینک:  کند. می تأیید را آنها غیرمستقل تأثیر برخی   مطلق نفی

؛ 3/229، األننوار  بحنار ؛ مجلسی، 0/220؛ کلینی، 926   2/929، ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه؛ 2/217، . عیاشی2
 .302   96/301ن، ؛ هما23/223همان، 

 .1/20ی رسائل،  مرتضی، مجموعه . سید3

 .32یعۀ، الش یاناع؛ أمین، 33المرتضی،  الشریف عند الر ائیه ؛ خطا ی،  سام؛ المناهج2/221. همان، 1
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کجنای عنالم    بر بالین محتضران در هر علیام ن  ام پیامبرر ایت حضور 
اشند، اینن ر اینت را حمنل بنر مجناز کنرده   معننایی غینر از ظناهر آن          نه بنک

زیند   در نهایت با استناد به لغت   شعر عرب در مقام توجیه   تأ یل آن نگ برمی
 2آید. برمی

 احکام یعقل هیتوج -0-6-2-7

مبتنی بر فقنه غننی   پوینای    )ره( مرتضیها   مبانی فقهی سید  فرض پیش
هنای   شیعه است که آن نیز ریشه در عقل دارد   از این ر  یکی دیگر از شاخصنه 

توان در آراء   فتا ای فقهی  ی مشاهده کرد که  را می)ره( عقلگرایی سید مرتضی
 گر است. خردگرایی به شکلی تمام   کامل در آن جلوه

بحث از جایز بودن یا جایز نبودن نمناز   در)ره( به عنوان مثال سید مرتضی
غصبی، با یک استدالل عقلی، جایز نبودن آن   بطالن چنین نمنازی را  ی  هدر خان

دیگنری بند ن اذن   ی  هکند. از دیدگاه  ی به حکم عقل تصرف در خانن   ثابت می
تردید مصداق غصب است   از سوی دیگر به حکم عقل، نمناز خوانندن     ی بی

جدای از دیگر اعمال متصرفانه نیسنت   خنود ننوعی تصنرف      ای در چنین خانه
است که عقالً قبیح بوده   ظلم است   اگر کسی از فقها خالف این گمان کنند    

خواندن جدای از غصب است، خطنای   آن را طاعت بپندارد   گمان کند که نماز
 3ن2بزرگی مرتکب شده است.

 عیّتش یمبان و اصول از دفاع -0-6-2-0

چگونگی دفناع  ی  )ره( های عقلگرایی سید مرتضی از شاخصه یکی دیگر

                                                      
 .29المیافارقیات،  المسائل مرتضی، جوابات ؛ سید2/202ی رسائل،  مرتضی، مجموعه . سید2

 .216الناصریات،  مرتضی، مسائل . سید2

مرتضنی، رسنائل،    سنید ننک:   فقهنی  آراء در مرتضنی  سنید  عقلگرایی به مربوط های نمونه دیگر از آگاهی برای .3
 .119-111االمامیه،  انفرادات فی اإلنتصار مرتضی،  سید ؛1/323
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از اصول   مبانی تشیع است.  ی در اثبات   دفاع از مبانی تشنیع نینز از اصنول    
عقلی خارج نشده   سخت بدان پایبند است   د  کتناب معنر ف کالمنی خنود     

 را بنر همنین اسنناس نوشنته اسننت.    االنبینناء تنزینه    االمامنه  فننی الشنافی یعننی  
 [23نوشت ]پی

 ائمنه    انبیناء ای بر اصل عصنمت    ی تأکید  یژه  به عنوان نمونه
 ی معتقد است کنه   2داند. داشته   آن را از بزرگترین اصول در مبحث امامت می

نیز از این مقام برخوردار بوده   مرتکب  انبیاءبلکه تمامی  ،اماماننه تنها 
  از اینن ر  اگنر خبنری     2شنوند  نمنی هیچ گناه   لغزشی اعم از صغیره   کبیره 

مخالف این مبنا در متون ر ایی به ما برسد الزم است تا مورد نقد   بررسی قنرار  
 3گرفته   به شکل موافق با آن، تأ یل   در غیر این صورت رد شود.

هایی  از همین ر  است که  ی در دیگر آثار خود   نیز در پاسخ به پرسش 
اره این مبنا را فنرض گرفتنه   بنر آن اسناس پاسنخ      شده است، همو که از ا  می

 قت نماز ظهر   عصر ی  هداد. از جمله در پاسخ به سؤال کسی که از ا  دربار می
 علنی   در ضمن آن از حدیث رد شما   سبب قضا شدن نماز عصنر امنام   

پرسش کرده است، ضمن پذیرش اصل آن ر ایت معتقد اسنت کنه هرگنز جنایز     
بلکه آن نه ر ی داده، تنهنا    ،فوت شود یست که نماز  اجبی از امام معصومن

سپری شدن  قت فضیلت نماز عصر بوده است   خورشید د بناره بنرای ایشنان    
بازگردانده شد تا آن فضیلت را درک کنند   فنرض دیگنری غینر از اینن جنایز       

 [21نوشت ]پی 1نیست.
بنر مبنانی    رافقه امامیه هم نین بر همین اساس است که  ی سعی دارد تا 

ن تسنّهای اهل  گوی اشکالپاسخبنیان نهد   در دفاع از آن  اصیل، متقن   فراگیر
نویسند کنه از    منی  راناصنریات     انتصنار هنایی چنون      از اینن ر  کتناب   باشد

                                                      
 .223-2/222همان، . 2 .3/219ی رسائل،  مرتضی، مجموعه . سید2
 .29 األنبیاء، تنزیه مرتضی؛ سید. 3
 .313-2/311، مرتضی، امالی سید؛ 7الناصریات،  مرتضی، مسائل ؛ سید2/271ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 1
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 2.هستند [29نوشت ]پی «علم الخالف» های باترین کت کهن

 )ره( یمرتض دیونقل در آثار و آراء س عقلی  هرابط از ییجو یپ -0-6-8

با ر شن شدن جایگاه   اعتبار هر یک از د  منبع معرفتی عقل   نقل ننزد  
این د  با یکدیگر از دیندگاه  ی  ی  ه، اکنون الزم است تا به رابط)ره(سید مرتضی

کنند   ضعیف را تخطئه میبپردازیم   اینکه در چه شرایطی  ی به دلیل عقل، نقل 
کنند   اینکنه      در چه شرایطی به دلیل تعبّد به نقل از مالحظات عقلی عبور منی 

اساساً از نظر ا  کدام بر دیگری مقدم است   آیا تعارضی بین عقل   نقل  جنود  
 هم هستند.ی  هدارد یا آنکه این د  کامل کنند

 عقل یاختصاصی  هحوز -0-6-8-0

هنایی از قبینل    اضعی از آثار خویش با بیان عبارتدر مو)ره( د مرتضییس 
، بر استقالل عقنل از سنمع   حتنی اختصاصنی     2«... ال یفتقر فی ذلک الی السّمع»

های آگاهی به  یژه در کسب اعتقادات   معارف ا لیه  بودن آن در برخی از حوزه
به بیان دیگر مسائل اعتقادی از قبیل توحید، نبوت، امامت   معاد در  3.تأکید دارد

اختصاصی عقنل اسنت   نقنل، نقشنی در آن     ی  هپذیرش   اثبات، حوزی  همرحل
توان به سنراغ مباحنث    زیرا تا با دالیل عقلی، اصل توحید ثابت نشود، نمی ،ندارد

قائنل بنه   )ره( تضنی مربوط به نبوت   امامت   معاد رفت. به همین دلیل سید مر
زینرا از   ،نقش انحصاری عقل در کسب معرفت ابتدایی نسبت به خدا نند اسنت  

یابد    نظر  ی بعد از شناخت خدا ند   حکمت ا ست که دالیل سمع اعتبار می
توان نسبت به پیامبران الهی   جانشینان آنها معرفنت پیندا    بعد از آن است که می

                                                      
 . ،216   217بیت اهل فقه، «مرتضی سید فقه بر نگرشی» مهدی؛ طباطبایی، سید .2

 .212، الکالم علم فی مرتضی، الذخیرة سید. 2

 ینقلن  یلموارد چنان ه در ادامه خواهد آمد، دال یبلکه در برخیست، سمع ن یلنقل   دال ینف یبه معنا ینالبته ا .3
 داشته باشد. یعقل یلدال یبرا أییدینقش ت تواند یم
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شناخت پیامبر بنودن پینامبران   امنام بنودن      کرده   به سخن ایشان استناد کرد  
ن ر  به اعتقاد  ی الزم اسنت  یاز ا 2امامان مبتنی بر شناخت خدا ند متعال است.

ها   مبانی عقیندتی   تا در کسب اصول اعتقادات محققانه عمل کرده   تمامی بنیان
ین را از ر ی عقل   تحقیق   نه نقل   تقلید پذیرفت   برخورد شدید ا  با مقلد

عقاید ناشی از همین با ر است به طوری که  ی کسانی کنه مقلداننه   ی  هدر حوز
اند را به شدت نکوهش کرده   حتی ایشان را به همین  معتقد به اصول عقاید شده

دلیل فاسق   فاقد شرایط عدالت دانسته است   منقوالت آننان را قابنل پنذیرش    
 2داند. نمی

ز مباحث کالمی یا حتی فقهی خویش، عال ه بر این  ی در بسیاری دیگر ا
است، استناد بنه دالینل سنمعی را در آن     3با استناد به آنکه فالن امر، اصلی عقلی

الزم ندانسته   دلیل عقل را به تنهایی بنرای جنواز ینا اباحنه ینا حرمنت، کنافی        
داند. به عنوان نمونه  ی لز م تعلّق ثواب به بندگان را به لحناظ عقنل، امنری     می

هم ننین  ی در پاسنخ    1نیاز از دلینل سنمع اسنت.    داند که حسن آن بی ینیکو م
پرسشگری که از ا  در خصو  جایز بودن یا جایز نبودن کشتن حیوانات موذی 

دهند کنه اینن کنار مسنتلزم       کند، چنین پاسخ می   آزار رساندن به آنها سؤال می
اینن ضنرر    امنا چنان نه   ،)دلیل سمعی از قرآن یا ر ایات( است  جود اذن سمع

قابل توجه باشد، انجام آن عقالً نیکنو اسنت، ماننند    اندک یا منفعت حاصل از آن 
امنا عقنالً جنایز     ،سوار شدن بر حیوانات که گرچه موجب آزار جزئی آنان است

شود، غذا    زیرا کسی که سوار بر حیوانی می ،است   نیازی به دلیل سمعی ندارد
 9کند.  وان را در عوض آن اذیت تأمین میهای آن حی  دیگر نیازمندی

دیگری که از نظر سید مرتضنی ریشنه در اصنول عقلنی داشنته        ی  هنمون
 ،پذیرش آن متوقف بر دالیل سمع نیست، اصل محترم بودن مالکیت افنراد اسنت  

                                                      
 .322   3/321همان، . 2 .2/227، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید .2
 .گذشت آن بیان پیشتر که است مرتضی سید پذیرش مورد عقلی مقصود، اصول. 3
 .212الکالم،  علم فی مرتضی، الذخیرة ؛ سید37العمل،    العلم مرتضی، جمل ؛ سید2/210همان، . 1
 .212الکالم،  علم فی مرتضی، الذخیرة ؛ سید373   2/372، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 9
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زیرا به اعتقاد  ی هرکا که مالک چیزی شود   مِلکیّت  ی بر آن تثبیت گنردد،  
با این حنال   2تصرف در آن مال بر دیگری جایز نخواهد بود.بالطبع بد ن اذن ا ، 
این سخن بدین معنا نیست که اینن امنر اسنتثنا نداشنته     )ره( از نگاه سید مرتضی

افزاید که با  جود این حنق عقلنی    ای می زیرا  ی برای دفع هر گونه شبهه ،باشد
  قبحنی   مالکانه، در برخی موارد تصرف بد ن اذن صاحب مال، عقالً جایز است

حقی کنه بنر دیگنری دارد در منال  ی بنه      ی  ه اسطه ندارد، از قبیل آنکه کسی ب
حق خود تصرف کند مانند آنکه پولی از ا  غصنب شنده باشند   هنیچ     ی  هانداز

همان پنول در  ی  هراهی برای رسیدن به حق خود نداشته باشد   به ناچار به انداز
 2مال غاصب تصرف کند.

  نقل یاختصاصی  هحوز -0-6-8-6

،  ی تنا حند امکنان در    )ره(عقل نزد سید مرتضنی ی  هبه دلیل جایگاه  یژ
مسائل مختلف   به خصو  فهم   نقد نصو  دینی، عقنل را مقندّم داشنته      

امنا بنا اینن همنه،      ،عقلنی دارد ی  هسعی در تأ یل   توجیه آیات   ر ایات با ادل
از نقنل فاصنله نگرفتنه       هزلعتمهی گاه جانب انصاف را رها نکرده   چون اهل 

یی افراطی گرایش پیدا نکرده است   به با ر  ی برخی از عقاید گرا عقلهرگز به 
 ر د عقنل اسنت     ی  هفر ع، خنارج از داینر  ی  ه  احکام دینی به  یژه در حوز

هنایی از   تنها از طریق نقل قطعی، امکان دارد. از این ر  با بیان عبنارت  اثبات آنها
اعلم أنّه ال طریق من جهة العقل.... فالمرجع »ینا   3«نّ العقل ال مدخل له فیه... أ»قبیل 

ال دلیل فای  »  یا  9«... فطریقه السمع، ال مجال ألدلّة العقل فیه»  یا  1«فیه الی السمع
فال طریاق الای العلام باه اال     »  یا  6«العقل عل ... و إنّما المرجع فی ذلک ال  السمع

                                                      
 .026همان، . 2 .2/021مرتضی،  . سید2
 .2/299همان، . 1 .1/319، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 3
 .37العمل،    العلم مرتضی، جمل سید. 6 .2/291همان، . 9
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 3«طریق معرفة...السامع دون العقال  »  یا  2«داللة فی العقل علی......ال »  یا  2«السمع
گشا باشد   عقل   تواند راه ئل تنها نقل است که میای مسا اذعان دارد که در پاره

آن ندارند   الزم است در اینن قبینل موضنوعات تنا      های عقلی راهی به  استدالل
در پاسنخ بنه   )ره( مرتضییافتن دلیل سمعی قاطع توقف کرد. به عنوان مثال سید 

 1ها   زمین، ا لین مخلوقات خدا ند هسنتند  هایی از قبیل اینکه آیا آسمان پرسش
هی یک بر دیگنری برتنری      یا آیا ائمه 9اند برتر از مالئکه ء  یا آیا انبیا

ر نرتنب ام حسننا امنام افضل است؟ آیندام امنه کنک ننا اینا خیر، یند یندارن
؟ حکم کسی که با فر ع دین مخالفت کند چیسنت   آینا   حسیناست یا امام 

آیا ثواب   عقاب مترتب بر ایمان   کفر دائمی  6چنین فردی مؤمن است یا کافر؟
کیفیت نز ل قرآن چگونه بوده است؟ آینا دفعنی    [26نوشت ]پی 7است یا منقطع؟

کنند     م این موارد بسنده منی تنها به یک پاسخ مشترک در تما 0بوده یا تدریجی؟
عقلنی در منورد آن   ی  هآن اینکه این مسائل از مواردی نیسنت کنه بتنوان بنا ادلن     

قضا ت کرد   یقین به آن نیازمند دلیل قاطع نقلی از قرآن یا دلیل سمعی دیگری 
است که قطع بر صحت آن باشد   چنان ه نقلی قطعی   دلیلی شنرعی در منورد   

شک ی  هت که در آن مسأله توقف کرده   آن را در مرحلآن یافت نشود، الزم اس
 3قرار داد.

اثبات  جوب امر به معر ف   نهی از منکر نیز یکی دیگر از مواردی است 
بنر اینن اسناس     21به  جوب شرعی   نه عقلی آن با ر دارد.)ره( که سید مرتضی

                                                      
 .202الکالم،  علم فی مرتضی، الذخیرة سید. 2 .2/113.2، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 2
 .1/32، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 1 .230همان، . 3
 .2/291، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 6 .2/333مرتضی، امالی،  ؛ سید296   2/299همان، . 9
 .311-202الکالم،  علم فی مرتضی، الذخیرة ؛ سید37العمل،    العلم مرتضی، جمل ؛ سید210همان، . 7
 .2/112، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 0
 المسننائل مرتضننی، جوابننات  ؛ سننید1/32؛ همننان، 296   2/299؛ همننان، 202   202، 291، 2/210همننان، . 3

 .29المیافارقیات، 
 پیندا   جنوب  منکنر  آن از نهنی    جلنوگیری  عقنل  حکم به   است  اجب ضرری دفع عقالً که مواردی البته. 21
 (33، العلم   العمل ، جمل)ره(مرتضی  ید. )ساست مستثنی امر این کند، از می
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صورت   ی معتقد است که نهی از منکر تنها بر اساس دالیل شرعی   نقلی   در
افز ن بنر اینن سنید مرتضنی)ره( برخنی از       3-2شود.  اجب می 2تحقق شرایط آن

آنکنه از سنوی مخبنر     ر ایات را که لز ماً توجیه عقلی نیز ندارد، فقط از جهنت  
پذیرد. بنابر این از دیندگاه ا  نبایند ر ایتنی را کنه بنا       صادق صادر شده است می

د کرد؛ هرچنند بنه ظناهر دارای    ضر ریات عقلی   دالیل قطعی مخالفت ندارد ر
از همنین ر   ی معتقند اسنت تعجنب از      1غرابت ذهنی   موجب تعجب باشد.

احکامی که علت آنها بر ما پوشیده است   انکار آن، تفا تی بنا تعجنب کفنار از    
ی خندا، رمنی جمنرات، بوسنیدن      برخی اعمال مسنلمانان از قبینل طنواف خاننه    

کی از مواردی که سید مرتضی آن را از همین ی 9األسود   موارد دیگر ندارد. حجر
نوع از احکام دانسته است   البته برخی دالینل احتمنالی تشنریع آن را نینز بینان      

در ک ف ن میّت است که بخشنی  « جریدتین»کند، قرار دادن د  چوب تر یا همان   می
هم نین اخبار مربنوط  )ره( سید مرتضی 6از آداب   مستحبات دفن اموات است.

داند. به  را نیز از همین قبیل می   ائمه عجزات   خوارق عادات انبیاءبه م
سید حمیری، ضنمن صنحیح دانسنتن    « قصیده مذهّبه»عنوان نمونه  ی در شرح 

ی آب از چاهی که نزد دینر راهنب نصنرانی     گونه خبر مربوط به استخراج معجزه
نکتنه تأکیند دارد   ، بر این ایت اسالم آ ردن ا  توسط امیرمؤمناننبود   در نه

کنند،   که بر امری خارق عادت داللت می ه نباید این قبیل اخبار را به صرف آننک
 7انکار کرد.

                                                      
 داشنتن  عمل، تنأثیر  آن بودن منکر به: علم از عبارتند مرتضی سید دیدگاه از منکر از نهی شرعی  جوب شرایط. 2

 سنید )ننک:   منکنر  آن انکنار  نداشنتن  اسنت، مفسنده   آن مجنرای  جناری  آن نه    نفا بر خوف منکر، عدم انکار
 (33العمل،    العلم ، جمل)ره(مرتضی

 .33 جمل العلم   العمل،ی، مرتض یدس. 2

سر ش، محمند  نک:  منکر از نهی   معر ف امربه عقلی  جوب  مخالفان ی موافقان ادله از تفصیلی آگاهی برای. 3
 .تابستان، 21ی  هفتم، شماره اسالمی، سال قم، حکومت. «منکر از نهی   معر ف به امر عقالنی مبانی(. »2302)

 .232مرتضی، االنتصار،  سید. 9 .227. خطا ی، 1
 .1/06ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 7 .232   232همان، . 6
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  ینقل لیدال با عقل دییتأ -0-6-8-7

در بررسی ر ایات، عقل را مقندّم بنر   )ره( اگرچه بیان شد که سید مرتضی
دالیل عقلی بهره برده داند اما در مواردی هم از نقل قطعی به عنوان مؤید  نقل می

هاذا  »، 2«و مما جاء من الحدیث ما یصحح مذهبنا فای... »است   با تعابیری از قبیل 
هذه االخبار مما یستدل بها عل ... تصاحیح  »  یا  3«تصحیح قولنا»   2«مصحح لقولنا

 گذارد.  بر نظرهای خود صحه می 1«قولنا...
فنی عقایند طرفنداران    ای کنه در ن  به عنوان مثال  ی در بخشنی از رسناله  

مذهب جبر نگاشته است، پا از رد امکان نسبت دادن ظلم یا حتنی صنفتی دال   
بر آن به خدا ند متعال، ظلم را در همه حال   از جانب هرکا کنه باشند حتنی    

گویند اینن امنری اسنت کنه عنال ه بنر عقنل،          داند   می عقالً قبیح می خدا ند،
آیناتی از قنرآن کنریم در اینن بناب      نیز مؤید آن است   سپا بنه   9«سمع»دالیل

هم نین  ی در همین رساله عال ه بر قرآن کریم ذیل عننوان   7-6کند. استشهاد می
ل عقلی خود، پا از ذکر بیش از ده ید دالییدر تا« ةلمذهب العدلی ةاالخبار المسدد»

گویند مشنابه    می  برخی از صحابه   تابعان  ، امیرمؤمنانپیامبرر ایت از 
 0این ر ایات بیش از آن است که در شماره آید.

در آن از ر ایات بنرای تأییند دالینل    )ره( دیگری که سید مرتضیی  هنمون
عقلی خود بهره برده است، بیان ا ست مبنی بر آنکه خدا ند تکالیف بندگان را به 

 ی  دارنند.  قدر طاقت آنان معین داشته است   بندگان نیز بر انجام آن استطاعت

                                                      
 همان.. 2 .60 ،القدر   الجبر من البشر انقاذ؛ 2/211. همان، 2
زیرا امر زه اینطور متبادر بنه   ،معنایی غیر از معنای امر زی آن دارد« تصحیح»شایان ذکراست که دراین عبارات . 3

 کند. خواهد آن را اصالح کند   ازکلمه تصحیح استفاده می که کسی خطایی یا اشتباهی کرده حال می شود ذهن می
 .72القدر،    الجبر من البشر مرتضی، انقاذ سید؛ 2/211ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 1
 است. یمقرآن کر ینجادر ا« سمع»از  یظاهرا مقصود  . 9
 212،  2، جی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 6
 (  مانندآن.210،عمران )آل لِلْعالَمينَ ظُلْما  يُريدُ اللَّهُ مَا وَ(  32،)غافر لِلْعِبادِ ظُلْما  يُريدُ اللَّهُ مَا وَیل: ازقب یاتیآ. 7
 .60القدر،    الجبر من البشر انقاذ مرتضی، ؛ سید2/211ی رسائل،  مرتضی، مجموعه سید. 0
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استطاعت ی  هجبر   منکران نظریی  هپا از آنکه به تفصیل دالیل طرفداران نظری
افزایند:   کند، چند ر ایت نیز در این باب نقل کرده   منی  را به شکل عقلی رد می

این اخبنار از جملنه ر ایناتی اسنت کنه در بطنالن دیندگاه مخالفنان در منورد          »
د   تأییدی است بر نظر ما بر اینکه انسنان  شو استطاعت انسان، به آن استدالل می

مستطیع است   خدا ند بندگان خنود را بدان نه بنه آن طاقنت ندارنند تکلینف       
ما محتناج چینز دیگنری    ی  هکند   ما این ر ایات را در اینجا آ ردیم تا رسال نمی

 2-2«.غیر آن در این معنا نباشد

 یعقل لیدال با نقل دییتأ -0-6-8-0

ای دارای دلینل شنرعی      سید مرتضی پنا از بینان نکتنه   در برخی موارد 
نقلی، سعی دارد تا با دالیل عقلی نیز حسنن آن را نشنان دهند. از جملنه  ی در     

دانند   تبیین علت تشریع نوافل،  ر د نوافل   تعبد به آن را به دلیل سمع معتبر می
وافنل  نقش دالیل سمعی در این است که کاشف از تعلق ثنواب بنه ن  » گوید:   می

باشند   عقنل در اینن بناب مندخلیتی       بوده   اینکه ترک آنها مستحق عقاب نمی
اگنر بننا باشند    » افزایند:   ی سپا در بیان حُسن عقلی تشریع نوافل منی  3«.ندارد

 جهی عقلی برای حُسن بجا آ ردن نوافل که مستلزم تحمل مشنقت نینز هسنت    
موجنب تسنهیل بجنا آ ردن    بیابیم، تنها  جه آن، این است که بجا آ ردن نوافل، 

فرایض   تمرینی برای آن است، زیرا کسی که به انجام نوافل عادت کنند، انجنام   
 1بیشتر خواهد بود. تر بوده   میل به آن ها در ا   اجبات برای ا  آسان

                                                      
 .72القدر،    الجبر من البشر انقاذ الحسین، بن علی ؛ سیدمرتضی، ابوالقاسم2/211ی رسائل، سیدمرتضی، مجموعه. 2

 اسنت  الخطاب باب، فصل این در شده  ارد ر ایات ذکر که است آن مطلب این بیان از سیدمرتضی منظور شاید. 2
 .ندارد  جود آنان رد در دیگری دلیل ذکر به نیازی   نیست مخالفان اظهارنظر برای جایی دیگر ر ایاتی،  چنین با  

بد منن  . ان النوافل انما یتعلقها لذلک السمع،   هو استحقاق الثواب علیها   ان ترکها ال یستحق العقاب علیه، فال 3
، د ر العقنل    1/319ی، رسنائل،  المرتضن  ید)س بیان أن السمع هو الکاشف عن ذلک  ... أن العقل ال مدخل له فیه.

 النوافل( یالسمع ف

 .316-1/319، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 1
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 یریگ جهینت -0-6-7

تنوان   آیند منی   دست منی ه ب)ره( ررسی آثار سید مرتضینه از بنونه کنگ آن
 گفت: 

کنه   ای د سویه است به طوری عقل   نقل رابطهی  هدیدگاه  ی رابطاز  ن2
عقلی به دالیل نقلی قطعی دست پیدا کرده   از سنوی دیگنر   ی  هبا استفاده از ادل

 ر د عقل خارج است، به حکم عقنل از دالینل نقلنی    ی  هدر مواردی که از حوز
 بریم. قاطع بهره می

ه شرعیات، اقوالی است که دالیل راه علم ب)ره( اد سید مرتضینه اعتقنب ن2
قطعی بر صحت آن گواهی دهد   بنا به حکم عقل هنیچ  جنه قبیحنی در آن راه    

که سخن  ائمه   نداشته باشد مانند سخن خدا ند متعال   کالم پیامبرش
 آنان جاری مجرای سخن رسول خدا است.

گنرایش  گراینی افراطنی    ثیر معتزله، به عقلأنه تحت ت)ره( سید مرتضی ن3
آن نه   ل عقل برآید   هنر یگرای صرف بوده است که در مقام تعط داشته   نه نقل

های ر ایی اعم از صحیح   ناصنحیح رسنیده اسنت را بند ن نقند         در گزارش
بررسی بپذیرد.  ی همواره جانب اعتدال را نگه داشته   در مواردی که باید عقل 

واردی هم که تنها از طرینق نقنل   را ا لویت داد، به عقل اصالت داده است   در م
قطعی باید به حکمی از احکام دین دست یافت، به صراحت از این امر یاد کنرده  
است   از اینکه در اینگونه از احکام به عقل، نقشی جز تسلیم در برابر نقل ندهد 
ابایی ندارد.  ی حتی در خصو  برخی اعمال عبادی مستحب هم ون بوسیدن 

در کفن میت   نظائر آن   ینا در مواجهنه بنا    « جریدتین»تن االسود یا گذاش حجر
، علیرغم آنکه تنوجیهی عقلنی بنر آن    ائمهاخبار دال بر خرق عادت از سوی 

ندارد  لی به دلیل آنکه ر ایت  ارد شده در آن باب را قطعی   از مخبنر صنادق   
ا را داند، معتقد به لز م تعبند در برابنر اینن ر اینات اسنت   بنه راحتنی آنهن         می
 ذیرد.نپ می
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 :نوشت پی -0-6-8

ی  همقتدرانن   حضنور   یضعف خالفنت عباسن   یلدله د ران ب ین[. در ا2]
چون  یفکر های یاناهل سنت با جر یعلما شدن یر  درگ یهبو آل یعیحکومت ش

   فرهننگ  تنر یج    نشنر  بنرای  شنیعه  دانشنمندان  برای مناسبی فرصتمعتزله، 
 شنیعیان  میان در بغدادی  هحوز خصو  ه  ب 2آمد  جود به بیت اهل معارف

 پنر رش    رشند  آن در بسنیاری  دانشمندان   بود برخوردار چشمگیری ر نق از
حوزه  ینا یاستر، )ره(یدمف یخش، )ره( که پا از استاد خودمرتضی سید   یافتند

 2آن است. یرگذارثأاز افراد تدار شد،  را عهده
هنای رجنال   تنراجم     شایان ذکر است که در منابع متعددی از کتناب  .[2]

 جنود  )ره( سید مرتضیمبسوطی از زندگانی  های نسبتاً حال عامّه   خاصّه، شرح
ذهبنی در   االسنالم  تناریخ توان بنه آن نه مصنحح کتناب      دارد که از آن جمله می

افز ن بنر آنکنه فهرسنت مبسنوطی از اینن       3پا رقی خود آ رده است اشاره کرد؛
منابع به ترتیب تاریخی در برخی از دیگر آثاری که به شنرح حنال دانشنمندان      

ن ین ن شرح حنال ا یعال ه بر ا 1آ ری شده است. فقهای شیعه اختصا  دارد گرد
وان شنعر  ی بنه نگنارش    یز دیهایی که بر برخی آثار ا    ن عالم بزرگ در مقدمه

الدین نیز در اثر معر ف خود با عنوان  محی ود دارد   عبدالرزاقدرآمده است  ج
 به تفصیل به آن پرداخته است. «المرتضی ادب»

  استاد  ی شنیخ   )ره(های سید مرتضی گرچه برخی معتقدند اندیشه .[3]
امنا بایند گفنت  ی     9تأثیر از تفکرات کالمنی معتزلنه نبنوده اسنت،     ، بی)ره(مفید

بلکه در مقابل آن را  ،هی گاه در عقاید خود به مکتب معتزله گرایش نداشته است

                                                      
 .322  321همان، . 2 .2/316، تشیع تاریخ همکاران؛ خضری،   .2

 .133مقدمه، ، األعالم   لمشاهیرا  فیات   األسالم ذهبی، تاریخ. 3
 .9/231همان، . 1
 الشنریف  عنند  الر ائینه  ؛ خطنا ی،  سنام، المنناهج   11-30الفضنالء،   حیاض   العلماء اصفهانی، ریاض یافند. 9

 .23المرتضی، 
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هنای اسنتاد خنود،     به رد دیدگاه «الشافی»نقد کرده است   حتی با نگارش کتاب 
یعنی قاضی عبدالجبار پرداخته است   در آثار خود نیز بر این نکته تأکید دارد که 

 2آن چیزی است که معتزله برآنند. ر ش   مسلک ا  غیر از
اند که در ا اخر قرن  تباری های اصیل ایرانی [. نوبختیان در شمار خاندان1] 

اند   خدمات قابل توجهی را برای تر یج  زیسته ا ل تا ا ایل قرن پنجم هجری می
ی  هاند   ابوالقاسم حسین بن ر ح نوبختی از نواب اربعن  فرهنگ شیعی انجام داده

  به با ر برخی  2یکی از افراد این خاندان است (ل اهلل تعالی فرجهعج)صرامام ع
تا حد زیادی از )ره( محققان معاصر، متکلمان امامی بغداد   از جمله سید مرتضی

 3اند. تفکرات آنان تأثیر پذیرفته
شننود،  ی در  برداشننت مننی)ره( [. آنگونننه کننه از آثننار سننید مرتضننی 9]
به معنای اصطالحی امر ز، یعنی قول   فعل « حدیث»ی  ههای خود از  اژ نگاشته

را « خبنر قطعنی  »ی  هاستفاده نکرده است   به جای آن از  اژ   تقریر معصوم
، پینامبر در آثار  ی معنایی اعم از سخن « حدیث»ی  هبه کار برده است   کلم

 و منه حدیث ابن مساعود  » گوید: عنوان مثال می، صحابی   تابعی دارد. به امام

حادیث سافیان بان     ...»  یا  1««فإنه ال يدرى أحدكم متى يختلّ إليه  تعلموا القرآن»
  گاه این کلمه را در معنای لغوی   به معنای مطلق  9«... لو أن رج  أصابعیینة  

به کار بنرده   ن صرفنظر از آنکه صحابی یا تابعی یا دیگری باشد ن سخن یک فرد
است، مانند آنکه برای نقل شعری از یکی از معمّرین عنرب بنه نقنل ابنن دریند      

الیوم » آخر إنه قال   حدیث  قال أبو بکر بن درید فی» گوید: استناد کرده است   می
 .6« «صالح حویته  یا ربّ نهب، لدوید بیته  یبن 

نیز خبر آن چیزی اسنت  )ره( [. شایان ذکر است که از نظر سید مرتضی6]

                                                      
 .222-2/202همکاران،  خضری،  . 2 .2/327.2؛ همان، 2/230مرتضی، االنتصار،  . سید2.
 .223   220، ، نقد   نظر«یدر کالم اسالم یی  نصگرا عقلگرایی»سبحانی، . 3
 .2/632همان، . 9 .2/209مرتضی، امالی،  سید. 1
 .2/236مرتضی، امالی،  ؛ سید332، بغداد یدر مکتب متکلمان امام یثنقد   فهم حد یشناس ر شخدایاری، . 6
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  ا  در آثنار خنود آن را بنه همنین      2آن صحیح استی  هکه صدق یا کذب دربار
های تاریخی به کار برده اسنت ماننند    زارشنای عام لغوی   حتی در مورد گنمعن

ی  هکنه دربنار  « ...  و شبیه بهذا المعن  خبر لبیاد المشاهور فای هجائاه    » این عبارت:
جاهلیت که در زمان پیامبر مسنلمان  ی  هاز شعرای د ر ن «لبید»جریانی مربوط به 

 2است. ن شده بود
اسنت    « سنن»  جمع آن  3در اصل به معنای طریقت   سیره« سنت[. »7]

  در اصنطالح  « سننت سنیئه  »ینا  « سنت حسنه»از همین باب است که گفته شده 
حندیث بنه معننای      احکام شرعی به معنای مستحب در مقابل  اجنب   در علنم  

بنه کنار رفتنه اسنت   سنید       حدیث یا همان قول   فعنل   تقرینر معصنوم   
کار برده است از ه نیز در مواردی از آثار خود آن را به همین معانی ب)ره( مرتضی

 مان سانة رساول اهلل   »ا ین    1«سنة مقطوع بهاا »هایی مانند  جمله  ی از عبارت
در  7«کل ظاهر لقرآن أو سنة»ا ی 6«سنة مقطوع علیها»  یا  9«مقطوع بها معلوم صحتها

کنار دیگر دالیل قطعی مورد قبول خویش از قبیل قرآن   اجماع یاد کرده است   
مسنتحب در مقابنل    ی  در جای دیگر به معننا  0«بدعت»نیز همین کلمه را مقابل 

 به کار برده است. 3ضهیفر
[. در این خصو  شایان ذکر است که اصنولیان، فقندان دلینل سنمعی     0]
دی( را موضوع اصول عملیه دانسنته   معتقدنند در صنورت نبنودن دلینل      )اجتها

رفنت از   سمعی هم ون آیات قرآن   ر ایات صحیح، مکلّف بایند بنرای بنر ن   
حیرت، به اصولی از قبیل استصحاب، تخییر، برائت، احتیناط  ... عمنل کنند کنه     

                                                      
 .2/177الشریعۀ، مسائل  الی مرتضی، الذریعۀ ؛ سید333، همان، خدایاری. 2

 .2/203مرتضی، امالی،  ؛ سید331، بغداد یدر مکتب متکلمان امام یثنقد   فهم حد یشناس ر ش. خدایاری، 2

 .9/2233العربیۀ،  صحاح   اللغۀ ، تاج؛ جوهری2/121، فی غریب الحدیث   األثری، اثیر جزر . ابن3

 .2/221، رسائلی  مرتضی، مجموعه سید؛ 992مرتضی، االنتصار،  . سید1

 .220مرتضی، االنتصار،  سید. 6 .2/213، ی رسائل مرتضی، مجموعه سید. 9
 .211همان، . 0 .201همان، . 7
 .200همان، . 3
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 2تمامی آنها ریشه در عقل دارد.
داند. قبائحی که قُبح آن  بر د  گونه میقبائح عقلی را )ره( ید مرتضی[. س3]

ثابت   دائمی است مانند ظلم   در غ   قبائحی که به دالیل سمع، منافعی بنر آن  
شود مانند نماز   طواف که بنه ظناهر      مترتب است   قُبح آن به حُسن مبدل می

از اینن ر  در   2قبنیح اسنت.   بد ن تصور منافع شرعی آن، در نظر عقل بیهنوده   
نیز یناد کنرده   « قبائح شرعی»در آثار خود از تعبیر )ره( موارد، سید مرتضیبرخی 

ای شنرعی   بنه دلینل سنمع، قبنیح شنمرده        است که بنا بر مصلحت ینا مفسنده  
 3شود. می

 یا دانشنمندان اخنتالف نظنر  جنود دارد   دسنته      ینمورد ب ینا [. در21]
ه حکنم بنه حظنر    اند. آنهنا کن   حکم بر حظر کرده یگردی  هدستحکم به توقف   

د   یکنه دارا  ینز چ موضنوع بحنث را هنر    یاند. گر ه خود د  دسته یزاند ن کرده
کرده   در  ءرا از آن استثنا یزندگ یاتضر ر ی صف مذکور است دانسته   بعض

 1اند. قائل به اباحه شده یاتضر ر
در کتناب اصنولی خنویش    )ره( [. جالب توجه است که سید مرتضنی 22]
حکم عقلنی ینا   ی  هکنند ینف»د دارد که یح   تاکین نکته تصریبر ا «الذریعه»یعنی 

  در اثبنات اینن مندعای خنویش     « شرعی باید برای این نفی خود دلینل بینا رد  
گنری بنا   ید یکند که از آن جمله است استدالل بنه اصنل عقلن    دالیلی را ذکر می

 .تکه امر زه از اصول عملیه در علم اصول فقه اس 9«برائت ذمّه»عنوان 
برخی، سنید  ی  ه[. در این خصو  شایان ذکر است که گرچه به عقید22]
دانسنته   تنها به تأ یل آن دسته از اخبار پرداخته که آنها را صحیح منی )ره( مرتضی
اما در مواردی حتی با  جنود آنکنه  ی خبنری را نپذیرفتنه   حکنم بنه        6است،

                                                      
 .037-2/021ریعۀ، نالشل نمسائ ینال ذریعۀنرتضی، النم . سید2

 .200همان، . 3 .327الکالم،  علم فی مرتضی، الذخیرة . سید2
 .273؛ گرجی، تاریخ فقه   فقها، 33الشریعۀ، مقدمه، مسائل  الی مرتضی، الذریعۀ سید. 1
 .037   036الشریعۀ، مسائل  الی مرتضی، الذریعۀ سید. 9
 .202، «یبر کتاب امال یه)ره( از اخبار آحاد با تکمرتضی سید فهم ر ش   مبانی»ی، آقائعباسی، . 6
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سنت،  جنه تنأ یلی    خوانده ا« خبیث»مدسوس بودن آن داده   حتی ظاهر آن را 
برای آن ارائه کرده است   این مبنایی است که  ی در کتاب الشافی خود اینگونه 

لی  یجوز أن یتأوّل أحد من المتکلّمین خبارا یعتقاد بطالناه، أو    » کند: از آن یاد می
یشک فی صحته، إلّا بعد أن یبیّن ذلک من حاله و یدلّ عل  بطالن الخبر أو عل  فقد 

 2«. هما یقتضی صحّت
 [. از همین ر ست که  ی ضمن ارج نهادن به آثار محدثین  االمقنامی 23]

( معتقد اسنت کنه آننان    302)م)ره(   شیخ صد ق (323)م.)ره( چون شیخ کلینی
اگرچه متحمل رنج   مشقت جمع احادیث شده   ما را به لحاظ حصر   چیننش  

اما در عین حال امر شناسایی صحت    ، مند کرده   گردآ ری نیکوی ر ایات بهره
اند   رنج اعمال نظر در صحت    آ ری شده را به ما احاله کرده فساد ر ایات گرد

 2فساد آنها باقی است.
حندیث رد  »آید که سنؤال کنننده،    [. از این پرسش   پاسخ چنین برمی21]
ی  هبهنیز در پاسخ  ی تنها ش)ره( دانسته است   سید مرتضی را قطعی می« شما

  اصل حدیث را انکار نکرده    را پاسخ داده انمؤمن قضا شدن نماز عصر امیر
 «  إن صنحّ »بنرد از قبینل    کنار منی  ه حتی از تعابیری که در دیگر تأ یالت خود ب

یعنی بر فرض صحت، نیز در این مورد استفاده نکرده است. به عال ه آنکنه سنید   
یری نیز به مناسبت بیتی از شنعر ا   سید حم« قصیده مذهّبه» در شرح)ره( مرتضی

رد شما، به تفصیل به این شبهه   دیگر شبهات مربنوط بنه   ی  هدر اشاره به قضی
بنر  قنوع آن   « الروایة بذلک مشهورة»این خرق عادت پاسخ داده   با بیان عبارت 

گذاشنته  صنحه   مؤمنان   یکبار در زمان خالفت امیر پیامبریکبار در زمان 
 3است.

                                                      
 .263 2/262 من ال یحضره الفقیه کتابابن بابویه، . 2
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ابن خلند ن، دانشنمندان منذاهب مختلنف منناظرات        ی  ه[. به عقید29]
های خود بنه  ینژه در مسنائل فقهنی      هایی با یکدیگر در باب آراء   دیدگاه جدل
ر  ی از علنوم  ین که بنه تعب  ن اصلی علم الخالفی  هاند که این مناظرات پای داشته

ر چنین مناظراتی تنها ننص   اجمناع     مبنای آنان د 2را شکل داد ن پرفایده است
بنه دلینل    ن های چهارم   پنجم ن مناظرات به خصو  در قرنن  ای 2وده استنب

، فقنه مقنارن  » 3ای داشنت.  ارزش   اهمینت  ینژه   ن اکم بر آن ر زگارنشرایط ح
 .9«مقارن فقه» .1«یب مذاهب اسالمیتقر تطورات   کارکردآن در

الجمله ما را به استحقاق اینن   دیدگاه سید مرتضی اگرچه عقل فی [. از26]
اما درک چگونگی این پاداش   دائمی یا موقنت   ،کند ثواب   عقاب راهنمایی می

بودن آن   اینکه چه کسانی مستحق آن هستند امری است که عقل بدان راه ندارد 
 6دالیل سمعی ممکن است.   اثبات آن تنها از طریق اجماع   یا
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 :  مقدمه -6-0-0

ه کاست  یاتیاز ر ا یکی «مختلف صور امت بهیخدا ند درق یتجلّ» ثیحد
ه مرتبط با د  موضوع مهمّ کث ین حدیدر منابع معتبر اهل سنّت نقل شده است. ا

 ییگرا ثرتک قائالن به یبرا یزیدستا  ل بهیتبد، د   معاد استیتوح یعنی، یاعتقاد
 یعنوان شاهد ث بهین حدیا، ینظر ن درآثار بزرگان عرفانیاست؛ هم ن شده ینید
 یمد ّن اصل، عربی ابنه کاست؛ چنان ار رفتهک اعتقادات به صحّه نهادن برتمام یبرا

، مکن ه   فصو  الحکیفتوحات م، شیخو یدر د  اثر مهمّ   اساس، یعرفان نظر
 ذات خدا نند ی  هات مختلفیتجل بر یلیرده   آن را دلکث اشاره ین حدیبارها به ا

 یهنا  از جلنوه  یکنی به ، راجع به خدا ند یه تصوّر هر انسانک یا داند؛ به گونه می
با ، ین برداشتیث آن هم با چنین حدیا یه محتواکگردد؛ حال آن می باز یذات اله
ل ندّثان اهن نن ر  محن یناسازگار اسنت؛ از همن   ین عقلی  براه یاسالم یها آموزه

 نند.که نث ارائین حدیا یقابل قبول برا یه  جهکاند  ردهکسنّت تالش 

 :طرح مسأله -6-0-6

در  2ر اسنت یناپذ انکت خدا ند امیم رؤیرکات قرآن یاز آ یا اساس پاره بر
امت یت خدا ند در قیرؤ یا ت از گونهیاکح، اتیگر از آید یه ظاهر برخک یحال

   یالمن ک یهنا  انیجری  هیرا از ناح یهات متعدّدیتوج، اد شدهیات یدارد؛ جمع آ

                                                      
 .213، نعام: األنک. 2
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عرفنا   متصنوفه بنه  جنود آ رده اسنت؛      ، عهیشن ، معتزله، مانند اشاعره یاعتقاد
ه کن سنت؛ چنان یدسنت ن یکز ین ن نیقیفنر  یثیحند  یها کتاب ارده در ی ها ر ایت

اهل سننّت قابنل مالحظنه     ییتب ر اکخدا ند در  یت ظاهریدالّ بر رؤ یاتیر ا
اهل سنّت  ییدر مجامع ر ا،   معاد دیه در باب توحکث یاحادن یا از یکیاست. 

، ثین حند یاست؛ ا« مختلف امت به صوریق خدا ند در یتجلّ» ثیحد، نقل شده
انند   ردهکن تالش  یکعلما   دانشمندان مختلف اهل سنّت بوده   هر  مورد توجّه

، انین ن مین قنرار دهنند؛ در ا   یمنورد بررسن  ، ینیدهای  را هماهنگ با آموزهه آن ک
ث یحند ، فین طیار قابل تأمّل است؛ ایبس، ثین حدیه از ایبرداشت عرفا   صوف

 یشناسن  یبناب هسنت   ش دریات خا  خنو ینظر یبرا یمزبور را به عنوان شاهد
ی  هین ظره حنول ن یعرفنا   صنوف   یتمام آرا، مشهود استچنانکه  نند؛ک می مطرح

بنه   یدانند؛ نگناه  می ذات خدا ند یرا تجلّ یگردد   عرفا هست می  حدت  جود
ته است کن نیانگر ایب، ق( نه630)م عربی ابن یعنی، یعرفان نظر یآثار مد ّن اصل

، یشه قرار داشته است؛ در نگناه   ین اندیر ایتحت تأث ا  ینیمباحث دی  هه همک
 بنر ، ث مورد نظرین نگرش حدیجز خدا ند  جود ندارد؛ با ا یزیچ چیدر عالم ه

ن عنالم  ین ه در اکن  یاتین داللت دارد. تجل، ات گوناگون ذات خدا ند در عالمیتجلّ
ه در کن  یبن یشنود. موضنوع عج   منی  همگان معلوم یامت برایعارفان   در ق یبرا

محنق  ، شود می دهیث دین حدیای  هحات ا  درباریدر خالل توض، عربی ابنگفتار 
ن ین بن ین هنا راجنع بنه خدا نند اسنت. آن نه در ا       اعتقادات انسان یدانستن تمام

آن است؛ بنه   ییث   نقد محتواین حدیمآخذ   اسناد ا یبررس، دینما می یضر ر
 دا گردد.یا ردّ آن هویرش یان پذکه امک یا گونه

 ثیمآخذ حد یبررس -6-0-7

امّا در منابع معتبر اهل سننّت  ، عه نقل نشدهیش ییدر منابع ر ا، ثین حدیا
 : ن قرار استیب قدمت از ایه به ترتکنقل شده 
عن  يأخبرنا معمر عن الزهر» :آمده است یدر المصنّف عبدالرّزاق صنعان ن2
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وم يى ا رسول اهلل! هل نرى ربنا ي: قال الناس: ر  قاليهر يعن أب يثيد الليزيعطاء بن 
ا رسىول  يال : دونها سحاب؟ قالوا  يالشم  لة يرو يهل تضارون ف: فقال ؟امةيالق
اا يعبد شيان كمن : قوليف، جمع اهلل الناسي،  ذلكامة يوم القيم ترونه كفإن: قال، اهلل
و ، عبد القمر القمريان كتبع من ي و، عبد الشم  الشم يان كتبع من يف: قال، تبعهيفل
هم اهلل يأتيى ف، ها منافقوهايتبقى هذه األمة ف و، تيت الطواغيعبد الطواغيان كتبع من ي
اننىا  ك! هذا م نعوَ باهلل من: قولونيف، مكأنا رب: قوليف، عرفوني يالصور  الت ريغ يف

أنىا  : قىول يف، عرفىون ي يالصور  التى  يهم اهلل فيأتيف، فإَا جاء عرفناه، نا ربنايأتيحتى 
عنرض   به رسول خندا ای  عده» :یعنی 2«تبعونه...يف، أنت ربنا: قولونيف، مكرب
ا در ین آ» :فرمنود  امبرین م؟ پینن یب می امت پر ردگارمان رایا ما ر ز قیآ، ردندک
د؟ عنرض  یشنو  می اختالف دچار، آن را فرا نگرفته باشد یه ابرکد یدن خورشید
امنت  ین خندا را در ر ز ق یهم نن : فرمنود  امبرین رسول خدا. پ ینه ا: ردندک

بنه دنبنال همنان     یسک هر: دیگو می ند  ک می خدا ند مردم را جمعد. ید دیخواه
 د رایه خورشن کن آننان  » :فرمنود  امبرین ده اسنت. پ یپرسنت  منی  هکر د  یزیچ
 به دنبال ماه، دندیپرست می ه ماه راکر ند   آنان  می دیبه دنبال خورش، دندیپرست می
ن ین ر نند   ا  می ها به دنبال طاغوت، دندیپرست می ها را ه طاغوتکر ند   آنان  می

ه آننان ا  را  کن  یپا خدا ند بنا صنورت  ، ماند می یباق، آنند ه منافقانش درکامّت 
آنهنا   من پر ردگار شنما هسنتم.  : دیگو می د  یآ می شانیبه سو، شناسند یبدان نم

   د.ین ایم تنا پر ردگارمنان ب  ینجنا هسنت  یم  ایبنر  می ما از تو به خدا پناه: ندیگو می 
، شناختند می ه ا  راک یم. پا خدا ند به صورتیشناس می ما ا  را، دیایه بک یهنگام
تنو  : نند یگو منی  آنهنا   من پر ردگار شنما هسنتم؛  : دیگو می د  یآ می آنها  یبه سو

 2«نند.ک می تی  از ا  تبع یپر ردگار ما هست

                                                      
 .22/110، یصنعان. 2

ی طبقات، احادیث را از منابع آن، با ذکر کامنل سنند آ ردینم؛     ی طرق مختلف حدیث در همه جهت مالحظه . به2
 ی سایر احادیث صرفنظر کردیم. ر که متن حدیث درمنابع مختلف، شبیه به یکدیگر است، از ترجمه هم نین ازآن
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ق ین طر   با همان یصنعان ث را از عبدالرزاقین حدیهم احمد بن حنبل ن2
 2.است ردهکر نقل کالذ فوق

مىان قىال أخبرنىا    يحدثنا أبىو ال » :وشته استنود ننح خیدر صح یارنبخ ن3
ان أبا  يثيد الليزين ىعطاء ب ب وين المسىد بيسع يال أخبرنىق يرىزهىن الىب عيشع
امة قال هل تمارون يوم القيا رسول اهلل هل نرى ربنا ير  أخبرهما ان الناس قالوا يهر
 يا رسىول اهلل قىال فهىل تمىارون فى     ي  دونه سحاب قالوا ال يلة البدر ليالقمر ل يف

امة يوم القيحشر الناس ي  ذلكم ترونه ك  دونها سحاب قالوا ال قال فإنيالشم  ل
منهم  تبع القمر ويمنهم من  تبع الشم  ويتبع فمنهم من ياا فليعبد شيان كقول من يف

قىول انىا   يجىل ف  هم اهلل عز ويأتيها منافقوها فيتبقى هذه األمة ف ت ويتبع الطواغيمن 
قىول انىا   يهم اهلل فيأتينا ربنا فإَا جاء ربنا عرفناه فيأتياننا حتى كقولون هذا ميم فكرب
 2«دعوهم...يقولون أنت ربنا فيم فكرب

 3.رده استکز نقل ین حنبلث را با اسناد احمد بن یهمو حد
ن اسنناد  ی  با ا یح بخاریمانند صح یث را با متنیحد، مسلم بن حجّاج ن1

عن ابن  يم حدثنا أبيبن إبراه عقوبير بن حرب حدثنا يزه يحدثن» :رده استکنقل 
ا يى  ر  اخبره ان ناسا قالوا لرسول اهلليان أبا هر يثيد الليزيعن عطاء بن  شهاب

 1«امة ...يوم القيرسول اهلل هل نرى ربنا 

قىال أخبرنىا    سى بىن حمىاد  يأخبرنا ع» :در سنن خود آ رده است یینسا ن9
ر  يى هر يد عن أبيزيم بن سعد عن بن شهاب عن عطاء بن ي  بن سعد عن إبراهيالل

هىل   امىة قىال رسىول اهلل    يوم القيى ا رسول اهلل هل نرى ربنىا  يقال قال الناس 
لىة  ية القمىر ل يى رؤ يهل تضارون ف   دونها سحاب وية الشم  ليرؤ يتضارون ف

قول من يامة فيوم القيجمع اهلل الناس يترونه عز وجل قال   ذلكالبدر قالوا ال قال ف

                                                      
 .2/239 صحیح، ،یبخار. 2 .931   2/276، حنبل ابن. 2
 .2/223مسلم بن حجاج، . 1 .7/219نک: همان، . 3
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 عبد القمىر القمىر و  يتبع من يو عبد الشم  الشم  يتبع من يتبعه فياا فليعبد شيان ك
 و كهم اهلل تبىار يأتيى ها فيتبقى هذه األمة بمنافق ت ويت الطواغيعبد الطواغيتبع من ي

 2«تبعونهيقولون أنت ربنا فيم فكقول أنا ربيعرفون في يالصور  الت يتعالى ف

عىن  ، ثنا ابن ثور: قال، حدثنا ابن عبد األعلى» :دیگو می یر طبریابن جر ن6
قىال  » :قىال ، ر يى هر يعن أب، يثيد الليزيعن عطاء بن ، يعن الزهر، عن قتاد ، معمر
  يالشىم  لى   يهل تضامون فى : امة؟ قاليوم القيا رسول اهلل هل نرى ربنا ي: الناس

  دونه يلة البدر ليالقمر ل يهل تضارون ف: قال، ا رسول اهلليال : قالوا، دونها سحاب
جمع اهلل الناس ي.  ذلكامة يوم القيم ترونه كفإن: قال، اهللا رسول يال : سحاب؟ قالوا

عبىد  يان كى و مىن  ، عبد القمر القمىر يان كتبع من يف، تبعهياا فليعبد شيان كمن : قوليف
هىا  يو تبقى هذه األمىة ف ، تيت الطواغيعبد الطواغيان كتبع من يو ، الشم  الشم 

 2«صور  يهم ربهم فيأتيف، منافقوها
، یر طبنر ی  تفسن  ییماننند سننن نسنا    یدر منابع، شود می ه مالحظهک چنان

ر ی  تفس ییث سنن نسایه درحدک شرح نیا ؛ بهاست ث حذف شدهیازحد ییها بخش
 امده است.یان نیها به م دا ند به صورت اعتقادات انساننان خیاز ات یسخن، یطبر

 ثیاسناد حد یبررس -6-0-0

ق ین ر از طریغ، ث در تمام منابعین حدیا هکآن است  یایگو، اسناد یبررس
ندارد؛  یگریق دیطر، هری  ا  از أبو هر یثید اللیزیعطاء بن  از یالزهر ابن شهاب

ر کن ذ، دین زینار عطاء بنن  کز در یب را نید بن المسیسع، یه بخارکح ین توضیبا ا
ی  هدر طبقن ، یاز جهنت سنند  ، ثین حدیه اکتوان گفت  می نیرده است؛ بنابراک

تفرّد از اسباب ضنعف  ، ثیحد یاز علما یبرخی  هدی  به عق 3است صحابه مفرد

                                                      
 .2/31 ، یطبر .6/190، یینسا. 2
مسلم  باید یادآ ر شویم که مسلم بن حجاج، ر ایتی را شبیه به این خبر از ابوسعید خدری نقل کرده است نک:. 3

 های زیادی با حدیث مورد نظر دارد. ؛ امّا این حدیث از جهت متنی تفا ت2/227بن حجاج، 
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نظر محندّثان   در، نیحیدر صح ثیحدبا توجّه به نقل ، ن حالیبا ا 2ث است؛یحد
 شود. می یح تلقّیصح یثیحد، اهل سنّت

 ثیمتن حد یبررس -6-0-6

ل ین ن ذیدر قالنب عننا   ، بنا آن  ث   تعامل دانشنمندان ین حدنیا یوانمحت
 :شود می یررسنب

 ثین حدتمی  هنظرات محدّثان دربار -6-0-6-0

ه محدّثان را به تأمّنل  کمطرح شده است  یموضوعات، ث مورد نظریدر حد
نظارة عاابرة إلا      تناب کدر ، رکآن  اداشته است؛ استاد عبدالصمد شنا  یدر معنا

ورة کث الماذ یهذه األحاد» :رده استکان یب نین موضوعات را چنیا، الصحاح الستة
إن  ا3 تتبدل صوره فهو محل الحوادث ا2إن اهلل له صورة محسوسة  ا1  تثبت أمورا

 یأتیا روح ثم یامة فیدان القیم یجئ فیف کتحریإن اهلل  ا4 نیالمؤمنکرونه ین یالمنافق
: ندک می ل را اثباتیامور ذ، ثین احادیا» :یعنی 2«نیله صورة معروفة عند المؤمن ا5
ند؛ پنا  ک می رییا  تغ یها صورت ن2 محسوس است. یصورت یخدا ند دارا ن2

خدا نند   نن 1 ننند. یب منی  ن ا  رایز مانند مؤمنین نیمنافق ن3 ا  محلّ حواد  است.
ه کن دارد  یخدا نند صنورت   نن 9ر د.  منی  د  یآ می امتیند؛ پا در قک می تکحر
 «شناسند. می ن آن رایمؤمن

ح ین موضنوعات را توضن  ین از ا ینک  اند تا هنر  ردهکتالش ، یدّثان سنّنمح
مانند  یه صورتک اجب است  ید بر هر مسلمانیگو می یجوز ه ابنک دهند؛ چنان

ن ین ن ر  صورت خدا نند را در ا یز نداند؛ از ایبر خدا ند جا، صورت مخلوقات
هاا  یرأوه ف یر الصورة التیغ یف قوله» :سدینو می رده  ک لیبه صفت ا  تأ ، ثیحد
 یل عل  أن المراد بالصورة الصفة ألنهم ما رأوه قبلها فعلام أن الماراد الصافة التا    یدل

                                                      
 .222شاکر، . 2 .112عتر، . 2
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در ، ن امّت اسالمیمنافق یخدا ند برا: ث آمدهیه در حدک نیا» :یعنی 2«هایعرفوه ف
، ه مقصنود از صنورت  کن ن است یل ایدل، دیآ می ،ده بودندیر از آن ه دیغ یصورت

ه کن شود  می ده بودند؛ پا معلومیخدا ند را ند، را آنها قبل از آنیصفت است؛ ز
بنا طنرح   ، نیهم نن  ی « شناختند. می ه آنها خدا ند را به آنکاست  یصفت، مراد

، شنود  می ث مالحظهین حدیه در اکرا « آمدن خدا ند» ،یخطاب مانیسخن ابو سل
ه کن  چننان  2رده اسنت کن ل ین تأ ، ت خدا ندیها   رؤ نار رفتن حجابک یبه معنا

مقصنود  اینکه  رده؛ از جملهکان یز بیرا ن یگری جوه د اینها، انیز ضمن بین، ینو 
 یمعرّفن ، ن  جهیرا طرفدار ا اضیع یه است   قاضکآمدن مالئ، ان خدا ندیاز ات

گفتنه  ، ننند ک منی  تین ن خدا نند را رؤ یه منافقکنیای  هدربار نیهم ن 3.رده استک
 1«تعاال   راه سابحانه و یا السنة عل  أن المنافق ال  تاب وکدالئل القد قامت » :است

متعنال را نخواهند    یه منافق خندا کآن است  یایتاب   سنّت گوکی  هادل» :یعنی
ن هنم  یه مننافق ک جود ندارد  یحیتصر، ثین حدیه در اکقائل است  ینو « د.ید

رده کن ان ین ث بین حند ین ا ین  جوه را برایهم زین حجر ابن 9«نند.یب می خدا ند را
ه محدّثان کاز آن ر  مطرح شده است ، ثیحد یک یالت براین تأ یتمام ا 6است
ر سؤال یاصالت آن را زاند  نخواسته، نیحیث در صحین حدیبه جهت نقل ا، یسنّ

 ی  نصنو  قرآنن   ینیر اصول دیز مغایث را نیظاهر از حد یمعان ی. از طرفببرند
تناب  کن د  یر از ایدر غ، مناقشه ن متن پریبا ا یثین حدیچه بسا اگر چن  اند. افتهی

 دادند. می با آن نشان یگریبرخورد د، شد می نقل
عه  ارد یش یثیتب حدکث در جوامع   ین حدیه گفته شد اک یبه طور امّا

خنود بنه مناقشنه     یالمن ک، یادب یها عه در بحثیاز بزرگان ش ینشده   تنها برخ
  از جهنات گونناگون آن را منورد نقند قنرار      اند  آن پرداخته الحدیث فقهرامون یپ

ده بنه  ین عق، ثین حند ین ا یه مقتضاکان داشته ید بن طا  س بیس هکچنان اند؛ داده
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ی  هدربنار ، نین شنرف الند  ید عبدالحسن یعلّامه سن  نیهم ن 2.ت خداستیجسمان
رون بعضها کنیون هلل صور مختلفة کجوز عندهم ان تیهل » :سدینو می ث مزبوریحد
 ...ا یثان هم أوال ویأتیاالنتقال ف ة وکه الحریهل تجوز عل عرفون البع  اآلخر؟ ... وی و
 :یعنی 2«بعثه بالحق یالذ ؟ ال والم رسول اهللکشبه یهل  الم؟ وکوزن لهذا ال یأ و
 یهنا  ه خدا نند صنورت  کن ز اسنت  یجنا ، (ثیالن حند نناقن ) انزد آنهنا در ننیآ»
را  یننند   برخن  ک ارکن از آن صنور را ان  یه برخن کن اشد نداشنته بن   یونناگنوننگ

ه ابتندا    کن ز اسنت  یت   انتقال به خدا نند جنا  کا نسبت دادن حریبشناسند؟   آ
ه سنخن  یا شنب ین دارد؟   آ ین سنخن چنه ارزشن   یا...  د؟یایبار د م ب یسپا برا

در « سنت. ین نیچنن ، ردکن ه ا  را به حنقّ مبعنو    ک ییاست؟ به خدا امبریپ
 3.ح شده استیتصر، ثین حدیبودن ا یز به جعلین نیحیأضواء على الصح تابک
رده اسنت؛ از  کن ث  ارد ین حدیبر ا یاالت متعدّدکاش، یخ محمّد صادق نجمیش

سخن  ین چشم ظاهریت خدا ند با همیاز رؤ، ث مزبوریه در حدکنیا، آن جمله
خدا نند را  ، دین نیب منی  ه شما ماه راکهم نان» :آن آمده را دریان آمده است؛ زیبه م
 یجسنم  یدارا، ن خدا نند یننند؛ هم نن  یب منی  ز ا  راین ن نی  منافق« دید دیواهنخ

ال که بنه اشن  کن ا  گفتنه شنده    یبرا یز صورتیند   نک می تکه حرکشده  یمعرّف
ن ین بعند از ا  یافتند     منی  اش به خنده سماجت بنده ز ازید   نیآ می گوناگون در

عالمنه   1.دانسته است تیب اهل یها آموزهث را در تعارض با یحد، حاتیتوض
ت ین اثبنات رؤ  یتنب خلفنا بنرا   کث را از جمله مستندات مین حدیز این یرکعس

ث یأن الحاد » :آن نوشنته اسنت  ی  هز دربنار ین ن یاهلل سنبحان  تیآ 9.داند می خدا ند
، ثیحدن یا» :یعنی 6«ةیلوازم الجسمان ثبت هلل صفات الجسم ویث یح، مخالف للقرآن

خدا ند صفات مربوط به اجسنام   لنوازم    یرا برایم مخالفت دارد؛ زیرکبا قرآن 
 «رده است.کت را اثبات یجسمان
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 الْأَبْصارَ يُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال﴿ چون یاتیمدلول آه کگر آنیدی  هتکن
﴾الْخَبيرُ اللَّطيفُ هُوَ وَ

﴾أَحَىد   كُفُىوا   لَىهُ  يَكُىنْ  لَىمْ  وَ﴿ زین   ن 2﴾ء  شَىيْ  كَمِثْلِهِ لَيْ َ﴿   2
3 ،

ات ین ن آین را این نند؛ ز ک منی  م معلومیرکرا با قرآن  ث مورد نظریدنح یارنناسازگ
ه کن سنت؛ حنال آن  ها دهین دا ند   عدم شنباهت ا  بنه آفر  نت خیدم رؤنر عنانگیب
امنت  یت ا  در قین ان رؤکن ام زین مصوّر بودن خندا   ن  از کیانور حنزبنث میدنح

ز در تعنارض قنرار   ین تیب ات اهلیور با ر اکث مذیحد، نیا افز ن براست. 
ت خدا ند با یرؤ، قرار دارد یه در حدّ تواتر معنوک یات فرا انیرا در ر ایدارد؛ ز

 ه بنر کن ن ر ست یاز ا 1.ان شده استین بکرممیا   آخرت غیدر دن، یچشم ظاهر
ار کن آخرت ان ا  یرا در دنت خدا ند یرؤ، عه   معتزلهیلّمان شکمت، خالف اشاعره

، نیبننابرا  9اند؛ مند بودن خدا ند دانسته انکت   میآن را مستلزم جسمان  اند  ردهک
 ید جندّ ین اصنالت آن بنا ترد  ، اتیات   ر ایث با آین حدیل تعارض متن ایبه دل

 همراه است.

 ثیاز حد عربی ابنبرداشت  -6-0-6-6

ث یحند  نین ا ه بنه کن موارد  ازای  پارهدر  عربی ابن هکم ینکاشاره  دیابتدا با
 چننان  رده است.ک نقل« لهم يتجليف» لکش را به« هميأتيف» عبارت، استشهاد داشته

 یث بسنتر ین حند ین ه از اکآن است در صدد  ی ، دیآ می ن گونه نقل بریه از اک
ه کن است  یریتفس ین عمل ا  در راستایا ش فراهم آ رد؛یخو یعرفان یآرا یبرا
 حدت  جنود داشنته اسنت. بنه نظنر      ی  هید نظرییتأ یبرا، ث مزبوریاز حد ی 

، ننند یب منی  بنه صنور مختلنف   ، امنت یخدا ند را در ق، یاگرمردمان عادّ، عربی ابن
؛ ننند ک منی  گونناگون مشناهده  هنای   ا ا  را به صورتین دنیدر هم، یقیعارفان حق

                                                      
 .22ی، شورال. 2 .213. االنعام، 2
 .1االخال ، . 3
 .222-217د، یوحنابویه، التنن بناب ؛211-2/39، یننینک: کل. 1
 .233عبدالجبّار،  ی  قاض 22، ةیاعتقادات االمامنک: ابن بابویه، . 9



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 091

 أناا  قاول ی و اماة یالق یف تجل ی الحق ونک النوع هذا من أن» :ندک می حیه تصرکچنان
 رفاع  عل  ةیالرؤ وجود مع ربهم أنه به صدقونی ال و رونهکنی هذا مع و رونهی و مکرب

 انکا  هاو  و ربناا  أنت له قولونی بها عرفونهی یالت العالمة یف لهم تحول فنذا الحجاب
 ایالادن  یفا  ومیال نیالعارف عند ... و هو به أقروا یالذ هو و منه تعوذوا و روهکأن یالذ
 رهکا نی و الوجاود  المحادثات  ناات کالمم صور یف العارفون شهدهیف مکالح هذا عل 

امنت  ین صنورت ذات خدا نند در ق  یبه هم» :یعنی 2«الرسوم علماء من المحجوبون
ن ین ننند؛ بنا ا  یب می د من پر ردگار شما هستم   مردم ا  رایگو می ند  ک می یتجلّ

ه ک نیاست؛ با ا ه ا  پر ردگارشانکنند ک یق نمینند   تصدک می ارک جود ا  را ان
ه کن  ینار رفته است؛ پا در آن هنگام با عالمتن کز به یها ن نند   حجابیب می ا  را

؛ در ینند تنو پر دگنار منا هسنت     یگو می ،شود می شناختند ظاهر می آنها ا  را با آن
از ترس ا  دنبنال پنناه بودنند       ردند  ک می ارشکه انکاست  یه ا  همانک یحال
ن است؛ ین امر ز چنیردند ...   ا  در نزد عارفان همکرار ه به ا  اقکاست  یهمان

 یننند   علمنا  یب منی  نات محند  عنالم  جنود   کپا عارفان ا  را در صورت مم
ار کن ن صنور مختلفنه ان  ین در حجابند ا  را در ا یقتین حقیه از فهم چنکن یظاهرب

 یر  داند. می ات گوناگون خدا ندیث را ناظر بر تجلیحد ی ، نیبنابرا «نند.ک یم
گنذارد   از   منی  صنحّه ، از خدا نند هنا   ه بر تمام تصوّرات انسانکن مبناست یهم
 یمبتنن ، اتیاختالف تجل یعنیداند؛  می یعتیبه هر شر ین ر  خدا ند را متجلّیهم
 یفا  اعتقدت قد طائفة لک إنّ» :سدینو می ن بارهیدر ا یاست؛   عیاختالف شرا بر
 قررتهاا  قاد  یالت العالمة یف لها تحول فنذا رتهکأن خالفه یف لها تجل  إن ما أمراً اهلل
 مان  اعتقااد  صاورة  یفا  یلألشعر تجل  فنذا به أقرت نفسها یف اهلل مع الطائفة کتل
 لکا  رهکا أن مثال یاألشعر اعتقاد صورة یف للمخالف تجل  و اهلل یف عقده یف خالفهی

 یفا  طائفاة  لکا ل تجلا   فنذا الطوائف عیجم یف ذاکه و ورد ماک نیالطائفت من واحد
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 رساول  عان  حهیصاح  یفا  مسلم رهاکذ یالت العالمة یه و تعال  هیف اعتقادها صورة
 الخاتالف  اتیا التجل فاختلفات  رهیا غ نیکا  لام  هاو  هو و ربهم بأنه له أقروا اهلل

ه اگنر  کن دارنند؛ آن نان  یمنورد خدا نند اعتقناد    در یهر گر هن » :یعنی 2«الشرائع
ا  را ، ننندک یتجلّنن، معتقنند اسننتر از آن ننه آن گننر ه یننغ یخدا ننند در صننورت

ظناهر  ، شناسند می خدا را به آن، ه آن طائفهک یشناسند؛ امّا اگر با همان عالمت ینم
 به صنورت اعتقناد مخالفنانش    یاشعر یاگر براچنانکه  نند؛ک می شود به ا  اقرار

بنه   یمخالفنان اشنعر   ینند   بنرا  ک یخدا( تجلّی  هدربار ی)اعتقاد مخالفان اشعر
ن ین ن خدا را در ایفه ایهر د  طا، ندک یتجلّ، با ر دارد یه اشعرک ییصورت خدا

ث منورد نظنر( امّنا    یث آمده است )حدیه در حدکنند؛ هم نانک می ارکصورت ان
ه مسلم کاست  یه همان عالمتک، ه آنها در مورد خدا دارندک یاگر با همان اعتقاد

ا راجنع بنه   کن اعتقناد هنر    یعنن یرده )کن نقل  امبریح خودش از پیدر صح
ه ا  پر ردگارشنان اسنت؛ حنال    کن نند ک می اقرار   اعتراف، ظاهر شود، خدا ند(

، عین به سبب اخنتالف شنرا  یست؛ بنابرایر ا  نیات خود ا ست   غیه آن تجلّکآن
الطرق » ی هه جملکم ید خاطرنشان سازیبا به مناسبت «ات مختلف شده است.یتجلّ

از ، شنود  منی  یث تلقّن یحد، یا عدّهگمان  ه درک« أنفاس الخالئقإل  اهلل عل  عدد 
 یهم در مواضع عربی ابن؛ ات معصومانیعبارات اهل تصوّف است؛ نه از ر ا

ن نگرش مطرح شده یهم بر اساسز ین عبارت نیا 2رده استکن جمله اشاره یبه ا
 ینک شود بنه   می مربوط، ها راجع به خدا ند دارند ه انسانک یاعتقاد ه هرکاست 
 3.بشناسد یه ا  را در هر لباسکآن است  یقیعارف حق، نیا ؛ بنابرا یتجلّ

ز منورد  ین ن مکالح فصو  یعنی، شیگر خوین موضوع را در اثر دیهم ی 
 :سدینو می هکاشاره قرار داده است؛ چنان

 فنذا، هایف طلبهی و هیإل بها رجعی ربّه یف دةیعق من شخص لّکل بد فال بالجملة»
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 األدب أسااء  و مناه  تعوّذ و رهکأن رهایغ یف له تجلّ  إن و به أقرّ هایف الحقّ له تجلّ 
 جعال  بماا  إلّا إلها معتقد عتقدی فال معه تأدّب أنّه نفسه عند هو و األمر نف  یف هیعل
  ها. فاانظر یف جعلوا ما و نفوسهم إلّا رأوا فما، بالجعل االعتقادات یف فاإلله، نفسه یف

 قاد  و اماة یالق ومیا  ةیا الرؤ یفا  ماراتبهم  نیع هو تعال  باللّه العلم یف الناس مراتب
ی  ههر شخصى دربار ه ناچارکخالصه آن» :یعنی 2«کلذل الموجب بالسبب کأعلمت

گردد   در صنورت   می ده به سوى ا  بازیه با آن عقکدارد ای  دهیپر ردگارش عق
 آن بنه  شیبنرا امنت حنق تعنالى    یند   چنون در ر ز ق ک ا  را طلب مى، دهیآن عق

ر صنورت  ین نند   اگنر در غ  ک  شناسد   اقرار به ا  مى ا  را مى، ندک تجلى صورت
برد   در  اقنع بنر خدا نند     ند   از ا  پناه مىک ارش مىکان، ندکتجلى ، اش دهیعق
بنه   با ا  مؤدّب بوده است؛ پنا  ه در نظر خودشکنیدارد   حاال ا ادبى ر ا مى بى

عننى آن  یاعتقاد ندارد )، شتن قرار داده استیخو ه خودش درک جز آن ه یمعبود
ه جنز  کبه جعل اشخا  است ، اعتقادات در پا اله( مجعول ا ست ه کمعتقدى 

پنا بنگنر؛    دنند. یند یگنر یز دیچ، ه در خود قرار دادندکخودشان را   آن ه را 
امت یت خدا ند در ر ز قیشان در رؤ ن مراتبیع، مراتب مردم در علم به خدا ند

امت به صورت یه موجب تجلى حق در قکرد مسببى را کاست؛ پا به شما اعالم 
 «.اعتقادات است

ت ین ه در نظنر ا  رؤ کن شنود   منی  جه گرفتهین نتیا عربی ابنن عبارات یاز ا
ا راجع به خدا ند یدر دن یه هر انسانکای  دهیمطابق است با عق، امتیخدا ند در ق

ه کند یب می یامت خدا ند را به صورتیدر ق یسکهر ، گریداشته است؛ به عبارت د
 ا بدان معتقد بوده است.یدر دن

 و مخصاو   بعقاد  دیا تتق أن کایفا» :جه گرفته استین نتیسرانجام چن ی 
 یفا  نکا ف .هیعل هو ما عل  باألمر العلم کفوتی بل ریثک ریخ کفوتیف سواه بما فرکت

 عقاد  حصرهی أن من أعظم و أوسع تعال  اهلل فننّ لّهاک المعتقدات لصور یولیه کنفس
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 ثامّ  أن رکا ذ و نیأ من نایأ رکذ ما و ﴾اللَّىهِ  وَجْهُ فَثَمَّ تُوَل وا فَأَيْنَما﴿ قولی فننّه عقد دون
ی  همخصوصى درباری  هدیپا مبادا به عق» :یعنی 2«قتهیحق ء یالش وجه و  ،اهلل وجه

رى یثکر یرا خیباشى؛ ز فر بورزى   ر گردانکر از آن ید شوى   به غیخدا ند مق
از دسنت تنو   ، ه هسنت کن چنان آن، قنت یحق ه علنم بنه  کداد؛ بل یرا از دست خواه

 کرا خدا ند تبنار یباش؛ ز معتقدات صور قابل همه ،2والیپا هم ون ه. ر د مى
کنه   چننان  .ندکى ا  را محصنور  دهین ه عقک ن استیتر از ا میتر  عظ عی  تعالى  س

﴾اللَّىهِ  3وَجْهُ فَثَمَّ تُوَل وا فَأَيْنَما﴿: ودنرمنخود ف
رد   کن ى جندا ن یى را از جنا یان  جن  1

، زین همان سو  جه خداست    جنه هنر چ  ، دینکه به هر طرف ر  نکادآ ر شد ی
 «قت آن است.یحق

 انند؛  د قنرار داده کین ن موضنوع را منورد تأ  یز همن ین ن عربی ابنشارحان آثار 
  حیث الصاح یالحد یجاء ف» :آ رده است مکشرح فصو  الحدر  یصریقچنانکه 

األعلا    مکا رب أناا   قاول یف، رةکا صاورة مُن  یامة للخلق فیالق ومیتجل  یالحق  أن»
لهاا  ک و الصاور « سجدون لهیف، صورة عقائدهم یف تجل یف. کمن نعوذ باللَّه  قولونیف

 وَ الْىأَوَّلُ  هُىوَ ﴿ تاب بأناه کو نطق ال ا المحدودة ظهر بالصوریالحق  انکفنذا . محدودة
الظاهر بهذه  أن حصل العلم للعارف ا ﴾عَليم  ءٍ شَيْ بِكُلِّ هُوَ وَ الْباِِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْنخِرُ

                                                      
 .همان. 2

ء دیگر باشد؛ به این معنا کنه در عنالم      . هیولی در تعریف فالسفه عبارت است از چیزى که حامل استعداد شى2
چینز اسنت کنه      ها صلمادّى است برای تمام چیزهنای دیگنر؛ یعننى آن    به منزل اشیاء جهان، یک چیزى هست که

 .7/272هاى مختلف   نیز نک: مطهری،  متطوّر شده به این صورت

شنود    ( هالک منی 2/213اهلل به راه عبودیت خدا ند تفسیر شده است )نک: کلینی،   جه بیت . در ر ایات اهل3
( از اینن ر سنت کنه در    2/310اند )نک: ابن منظور،  دانسته« جهت» جه را  شناسان نیز یکی از معانی چنانکه لغت

داننند؛ ینا    ی کسانی نازل شده است که جهنت قبلنه را بنرای نمنازگزاردن نمنی      اند که درباره تفسیر این آیه فرموده
گنر فنردی در   ی شریفه گویای این است کنه ا  خواهند نماز نافله را در حین حرکت به جای آ رند؛ بنابراین آیه می

حالت اضطرار قرار گیرد   نتواند به سوی قبله نماز بخواند، با نیّت بندگی   بد ن قصد تمنرّد از فرمنان خدا نند،    
( بایند ینادآ ر شند کنه ائمنه      2/323تواند به یک طرف نماز بخواند   این عبودیّت خداسنت. )ننک: بحراننی،     می

 .291اند   نیز نک: ابن بابویه، التوحید،  دهاهلل را به ذات خدا ند، نفی کر تفسیر  جه اطهار
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ح آمده اسنت  یث صحیدر حد» :یعنی 2«هو إذ ال موجود سواه إال  یل ضاًیأ الصور
 نند   ک منی  یناشنناس تجلّن   یمنردم در صنورت   یامنت بنرا  یه خدا ند در ر ز قک

 منا از تنو بنه خندا پنناه     : نند یگو منی  آنها  پر ردگار برتر شما هستم.من : دیگو می
ا  بنه   یپا برا، ندک می یشان تجلّ ل اعتقاداتکبه همان ش م  پا خدا ندیبر می

هنای   ها محد دند؛ پا چون خدا ند به صورت صورتی  هافتند.   هم می سجده
  ظناهر   بناطن   ه خدا ند ا ل   آخر کز فرموده یند   قرآن نک می یمحد د تجلّ

بنه  آن نه   هکشود  می معلوم، انسان عارف یبرا، علم دارد یزیاست   ا  به هر چ
جنز خدا نند    یرا موجنود یست؛ زیجز خدا ن یسک، ها در آمده است ن صورتیا
از جملنه  ، عربنی  ابنن تنب  کگنر شنارحان   یحات در آثنار د ین توضن یهمن « ست ین

 2قابل مالحظه است. زین ین جندید الدی  مؤ یاشانک عبدالرزاق
   مشبّهه قنرار داشنته  ی  هفرق که مستمسک یثیاحاد یرسد تمام می به نظر
ل ین ه   تأ یا توجیف یمحدّثان   عالمان مسلمان مورد ردّ   تضع یهمواره از سو

انند؛ بنا    ردهکن دا یپ یینما رخ یبرا یگریمجال د ییها دگاهین دیدر چن، قرار گرفته
قنت تطنوّرات ذات   یدر حق، منورد نظنر   یهیتشنب هنای   نسبت هکش فرض ین پیا

 ه به صور مختلفه در آمده است کقت خداست یخدا ند است   در حق

 ثیاز حد عربی ابننقد برداشت  -6-0-6-7

، «مختلف امت به صوریق خدا ند در یتجلّ» ثیه اصالت حدک نیفارغ از ا
ار یبسن ، ث داشنته ین حند ین از ا عربی ابنه ک یریتفس، قرار دارد ید جدّیمورد ترد

ات خدا نند  ین بنه اخنتالف تجل  ، را اگر اختالف اعتقاداتیز است؛ زیمناقشه برانگ
 یدین ر توحین اتنب غ کبنر م  یازید امتیتوح تبکم، نه تنهاآنگاه  نسبت داده شود؛
 گنر ین   منذهب د ین تنوان بنر د   یرا نمن  ین   مذهبیچ دیه هکبل، نخواهد داشت

 ینک ، یخدا ند اسنت   متجلّن   یتجلّ یکاز  یناش، یرا هر اعتقادیح داد؛ زیترج
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م خدا ند یه   تجسیاهل تشبی  هدیتوان عق ینم، ن صورتیست. در ایشتر نیز بیچ
را ین رد؛ زکن وهش کن تنوان ن  یز نمن ین پرستان را ن بت یرا مورد مذمّت قرار داد؛ حتّ

ن یابند ای می امتیه در قک یزیرده است   چک ین تجلّین چنیآنها ا یبرا، خدا ند
قنرآن    هنای   بنا آمنوزه  ، ن نگنرش ین ز دارد. این ن یگنر یات دیتجلّ، ه خداکاست 

د ین بنر ردّ عقا  یات متعنددّ ین ات   ر این را آین سنت؛ ز یسنازگار ن ، معصنومان 
ات ین تنوان بنه آ   منی  نمونه یبرا .داللت دارد، خدا ندی  هدربار یانحراف یها گر ه

 :ردکل اشاره یذ

 ناصواب یها دهیعقی  هدربارم یرکات قرآن یآ یروشنگر -6-0-6-7-0

 جُىزْءا   عِبىادِهِ  مِنْ لَهُ جَعَلُوا وَ﴿: دیفرما می انکد مشریعقای  هم درباریرکقرآن 
 بُشِّىرَ  إَِا وَ*  بِىالْبَنينَ  أَصْفاكُمْ وَ بَناتٍ يَخْلُ ُ مِمَّا اتَّخَذَ أَمِ*  مُبين  لَكَفُور  الْإِنْسانَ إِنَّ

﴾كَظىيم   هُوَ وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ مَثَ   لِلرَّحْمنِ َِرَبَ بِما أَحَدُهُمْ
آنهنا بنراى   » :یعنن ی 2

؛ (ه را دختران خندا خواندنند  ک  مالئ)ان بندگانش جزئى قرار دادند یخدا ند از م
ان مخلوقاتش دختران را بنراى خنود   یا از میارى است. آکآش ی نندهک  فرانکانسان 

 ى ازیکن ه هر گناه  کحالى  ده است؟ دریشما برگزرده   پسران را براى کانتخاب 
[ بنه تولّند دختنر   ]  ه قنرار داده یه براى خدا ند رحمان شبکزى یرا به همان چ آنها 

 «گردد. ن مىیشود   خشمگ اه مىیس( از فرط ناراحتى)صورتش ، بشارت دهند
 اللَّىهِ  عَلَى تَقُولُوا ال وَ دينِكُمْ  في تَغْلُوا ال الْكِتابِ أَهْلَ يا﴿: دیفرما می نیهم ن

 رُوح  وَ مَىرْيَمَ   إِلىى  أَلْقاهىا  كَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْيَمَ ابْنُ عيسَى الْمَسيحُ إِنَّمَا الْحَ َّ إِالَّ
 سُىبْحانَهُ  احِد و إِله  اللَّهُ إِنَّمَا لَكُمْ خَيْرا  انْتَهُوا ثَ ثَة  تَقُولُوا ال وَ رُسُلِهِ وَ بِاللَّهِ فَنمِنُوا مِنْهُ
﴾وَكىي    بِاللَّىهِ   كَفى وَ الْأَرْ ِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ وَلَد  لَهُ يَكُونَ أَنْ

 :یعنن ی 2
ر از ین غ، خندا  ی د   دربناره ینکن( ر ى ادهی  ز)غلوّ ، ن خودیدر د  تابکاى اهل »

(   مخلنوق )لمنه  ک  ، خندا  ی فقنط فرسنتاده   میسى بن مریع حید. مسییحق نگو
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، نیبننابرا . از طرف ا  بنود ( ستهیشا)م القا نمود؛   ر حى یه ا  را به مرک، ا ست
ن ین از ا « )گانه است سه( خدا ند)» :دیید   نگویا ریمان بیا، امبران ا یبه خدا   پ

گاننه اسنت؛ ا    یتنها معبود ، است. خدا ه براى شما بهترکد ینکخوددارى ( سخن
هنا   در   از آن ا ست آن نه در آسنمان  ( هکبل) ه فرزندى داشته باشد؛کمنزه است 

 «.افى استکخدا ند ، ر   سرپرستى آنهاین است؛   براى تدبیزم
از آن ر  ، دانند  منی  فرزند یه خدا ند را داراک یسکم اعتقاد ینکاگر تصوّر 

 ه مطنرح کن  یآنگاه سؤال، استح یصح، ردهک یگونه تجلّ نیا ی  یه خدا ند براک
را  ین اعتقناد یدش چنن ین تناب مج کمتعنال در   یه چرا خداکن است نیشود ا می

اعتقنادات راجنع بنه خدا نند حنقّ      ی  ههم یرضنن فیرده است؟ در چننکتخطئه 
صنادر   یچه منظور یبرا، دیمده یه جز حقّ به خدا نسبتکن فرمان یاست؛ پا ا

ه کن انگر آن اسنت  ین ب، فهیات شنر ین ن آیدر ا یتوجّه کاندآنکه  شده است؟ حال
قت یناصواب   مخالف حقای  دهیتاب را عقکان   اهل کن پنداشت مشریخدا ند ا

 دانسته است.
ی  هدربنار  یآلنود  کشری  هدیه عقک یسانکم فرجام یرکقرآن ، نیافز ن بر ا
 لِلَّذينَ نَقُولُ ثُمَّ جَميعا  نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ وَ﴿: رده استک انیگونه ب نیاند را ا خدا ند داشته

 تَعْبُىدُونَ  إِيَّانا كُنْتُمْ ما شُرَكاؤُهُمْ قالَ وَ بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنا شُرَكاؤُكُمْ وَ أَنْتُمْ مَكانَكُمْ أَشْرَكُوا

 كُىل   واتَبْلُى  هُنالِى َ *  لَغافِلينَ عِبادَتِكُمْ عَنْ كُنَّا إِنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَنا شَهيدا  بِاللَّهِ  فَكَفى* 
﴾يَفْتَرُونَ كانُوا ما عَنْهُمْ َِلَّ وَ الْحَ ِّ مَوْالهُمُ اللَّهِ إِلَى رُدُّوا وَ أَسْلَفَتْ ما نَفْ ٍ

 :یعنن ی 2
ان کسنپا بنه مشنر   ، مینک را جمع مى آنها  ی ه همهکر زى را ( دیا ریبه خاطر ب)»

دگى یتان رسن  تا به حساب)د یتان در جاى خودتان باشیشما   معبودها» :مییگو مى
(. مینن ک جداگانه سؤال مى یک  از هر )م یساز را از هم جدا مى آنها  سپا(« شود

آنها در « )دیردک ما را عبادت نمى( هرگز)شما » :ندیگو مى( به آنها) شانیمعبودها  
اگر منا از عبنادت   ، ان ما   شما گواه باشدیه خدا مکن با یهم (:ندیگو پاسخ مى
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  . دیآزما مى، ه قبالً انجام داده استکا عملى را کهر ، جام. در آنیشما غافل بود
شنوند؛     بناز گرداننده منى   ، قى خودیموال   سرپرستِ حق، «اللَّه» سوىه همگى ب

 «شوند. گم   نابود مى، ه به در غ همتاى خدا قرار داده بودندکى را یزهایچ
 سُىبْحانَهُ  وَلَدا  اللَّهُ اتَّخَذَ قالُوا﴿ : ه آمده استکمباری  هن سورین در همیهم ن

 تَقُولُىونَ  أَ بِهىذا  سُلْطانٍ مِنْ عِنْدَكُمْ إِنْ الْأَرْ ِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ الْغَنِيُّ هُوَ
﴾يُفْلِحُىونَ  ال الْكَىذِبَ  اللَّهِ عَلَى يَفْتَرُونَ الَّذينَ إِنَّ قُلْ * تَعْلَمُونَ ال ما اللَّهِ عَلَى

 :یعنن ی 2
ن ین ه ا  از اکن حنال آن  «رده اسنت کن خدا ند فرزندى براى خود انتخاب » :گفتند»

از ، ن اسنت یها   آن ه در زم از است. آن ه در آسمانین افترائات منزه است. ا  بى
ه کن د یده ا به خدا نسبتى مىید؛ آین ادعا نداریلى بر ای گونه دلیآن ا ست. شما ه

 «شوند. نمى رستگار( هرگز)، دبندن ه به خدا در غ مىکآنها » :د؟ بگویدان نمى
 فَيَقُىولُ  يُنىاديهِمْ  يَىوْمَ  وَ﴿: دیفرما می زیقصص نی  هکمباری  هه در سورکچنان

 بُرْهىانَكُمْ  هىاتُوا  فَقُلْنا شَهيدا  أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ نَزَعْنا وَ * تَزْعُمُونَ كُنْتُمْ الَّذينَ شُرَكائِيَ أَيْنَ
﴾يَفْتَرُونَ كانُوا ما عَنْهُمْ َِلَّ وَ لِلَّهِ الْحَ َّ أَنَّ فَعَلِمُوا

ر زى ( دین آ ر خاطر به)» :یعنی 2
« د؟یپنداشت ه براى من مىکانى یند همتایجاک» :دیگو دهد   مى ه آنها را ندا مىکرا 
ل خود یدل» :مییگو مى( انکبه مشر)م   ینیگز از هر امتى گواهى برمى( آن ر ز در)

 بسنتند  تمام آن ه را افترا مى  ، حق از آن خداست هکدانند  اما آنها مى« دیا ریرا ب
 «آنها گم خواهد شد.( نظر) از

 ج راین نتنا ین ا، آن فنرا ان اسنت   یها ه نمونهکفه یات شرین آیاز مجموع ا
 :ردکان یتوان ب می

ر ین را در غیناحقّ است؛ ز، خدا ندی  هدربارها  از اعتقادات انسان یا پاره ن2
ن ینداشت؛ بنابرا یاز اعتقادات  جه یبه برخ« افتراء» ی هلمک اطالق، ن صورتیا

 ینک از  یناشن ، ا راجع به خدا نند دارد که هر ک یا دهیه عقکتوان پنداشت  ینم
 ر قابل تخطئه است.یخداست   لذا غ یتجلّ
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ز ین آم کشنر  یهم نان به با رهنا ، اءیوت انبنرغم دعیه علک یافراد ن2
امنت منورد مؤاخنذه      یدر ق، ا بر نند ین از دن ین حنالت یخود معتقد باشند   با چن

 رند.یگ می عذاب قرار
ان بنه  کمشنر چنانکنه     معرفت اسنت؛  یاهنگاه آگیانج، امتیموقف ق ن3

تمنام  ، حین شناخت صحیبرند   اساساً با  جود ا می یخود پ یخطا بودن با رها
دگاه ین ا در دنر د؛ امن  منی  نیاز ب، اند دا ند داشتهنه راجع به خنک یتصوّرات غلط

خدا نند   هکبل، راجع به خدا ند  جود ندارد یچ اعتقاد نادرستینه تنها ه عربی ابن
 ز خواهد داشت یامت نیدر ق، آنها داشته یا برایه در دنک یهمان تجلّ

 ست.یده نیپوش، میرکات قرآن یبا آ، دگاهین دیا یناسازگار

 تیب م اهلین گمانه با تعالیتعارض ا -6-0-6-7-6
ن یرالمنؤمن یژه سنخنان ام ین بنه   ، مینن کمراجعه  تیب لمات اهلکاگر به 

  صناحب   ن فرد به رسنول خندا  یتر یکشان را نزدیا عربی ابنه ک یعل
ه صحّه نهادن بنر تمنام تصنوّرات      کشود  می معلوم 2،ردهک یاء معرّفیسرّ تمام انب

اء یام انبین   پیدی  هه با جوهرکاست  یموضوع، اعتقادات مردم راجع به خدا ند
 :مینک یاشاره م البالغه نهجاز  ینمونه به مطلب یتعارض است؛ برا در

اسنالم     یامبر گرامن ین احوال زمان بعثت پی  هدربار ین علیرالمؤمنیام
[ رَسُولَ اللَّىهِ   إِلَى أَنْ بَعَ َ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدا  ]ص» :دیفرما می ،رد آن حضرتکعمل

نُبُوَّتِهِ مَأْخُوَا  عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُىهُ مَشْىهُورَ   سِىمَاتُهُ كَرِيمىا        إِتْمَامِوَ   ص لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ
شَىبِّهٍ  مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْ ِ يَوْمَاِذٍ مِلَل  مُتَفَرِّقَة  وَ أَهْوَاء  مُنْتَشِرَ   وَ َِرَائِ ُ مُتَشَتِّتَة  بَىيْنَ مُ 

حِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَىدَاهُمْ بِىهِ مِىنَ الضَّىلَالَةِ وَ أَنْقَىذَهُمْ      لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْ
  ، خود ی براى  فاى به  عده، خداى سبحاناینکه  تا» :یعنی 2«بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ

، ردکن را مبعنو   ( ه در د خدا بر ا  بناد ک) حضرت محمّد، ردن امر نبوّتکامل ک
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هناى ا    نشنانه ، رش نبوّت ا  را گرفته بودیپذ  مانیامبران پیپ ی ه از همهکامبرى یپ
 نیه منردم ر ى زمن  کن در ر زگارى . بود ک  تولّدش بر همه مبار، شهرت داشت

 چننان  هاى متفا ت بودند؛ ر ش  ، هاى گوناگون خواسته، ندهکداراى مذاهب پرا
خدا نند   یهنا  ه   گر هنى در ننام  ردکه یش تشبیها دهیاى خدا را به آفر دّهنعه نک

، پنا خنداى سنبحان   . ردنند ک ر خدا اشاره مىیبه غ یار انحراف شده   برخندچ
  از ، ردکن ت یاز گمراهنى نجنات داد   هندا    محمند ی  به  سنیله  مردم را

 «.دیى بخشیجهالت رها
اء یانب یاساس یها ه از برنامهکقت است ین حقیانگر ایارا بکآش، ن عباراتیا

ی  هریسن چنانکنه   خدا ند است؛ی  هدربار، اصالح اعتقادات مردم الشأن میعظ
ه کن ن گماننه  یبا ا، اءیرد انبکن عملین است. ایهم یایآن بزرگواران گو یتمام

ا  حنقّ  ی  هدربنار ای  دهین عق نند   هنر  ک می یمختلف تجلّ یها خدا ند به صورت
 به شدّت ناسازگار است.، است

فَهُوَ مُشْرِك    بِخَلْقِهِ  اللَّهَ  شَبَّهَ  مَنْ» :هکت شده است یز ر این از امام صادق
ء  وَ كُل  مَا وَقَعَ فِىي الْىوَهْمِ فَهُىوَ     إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْاا  وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ

خنداى   .اسنت  کمشنر ، نند که یاش تشنب  دهیه خدا را به آفرکهر » :یعنی ؛2« بِخِلَافِهِ
 هنم     سنت   هنر چنه در   یه نیشنب  زى به ا یزى شباهت ندارد   چیمتعال به چ

 «.ر از آن استیخدا ند غ، ال  اقع شودیخ
 رمکاز رسول ا شانیش   ایخو یاز پدران گرام ه امام رضاکچنان

ه ک هر» :یعنی 2«بِخَلْقِي  عَرَفَنِي مَنْ شَبَّهَنِي مَا» :هکاند  ردهکرا نقل  یث قدسین حدیا
 :هکن از همان حضرت منقول اسنت  « مرا نشناخته است.، ندکه یمرا به بندگانم تشب

فَهُوَ مُشْرِك  وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ كَافِر  وَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْىهِ مَىا     بِخَلْقِهِ  اللَّهَ  شَبَّهَ  مَنْ»
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِنياتِ اللَّهِ ﴿عَنْهُ فَهُوَ كَاَِب  ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْنيَةَ نَهَى 
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، نند که یاش تشنب  دهین ا خدا نند را بنه آفر  کهر » :یعنی 2«﴾ وَ أُولاِ َ هُمُ الْكاَِبُونَ
زى را یا چکافر است   هر ک، ندک صف  یمند انکا ا  را به مک  هر  کمشر

ه را ین ن آین در غگو است؛ سنپا ا  2،ه از آن نهى فرمودهکبه خدا ند نسبت دهد 
 (،آرى) مان ندارنند؛ یات خدا ایه به آکبندند  سانى در غ مىکتنها » :تال ت فرمود

 «ان  اقعى آنها هستند.یدر غگو
آلنود   کد شنر ین ه خدا نند از عقا ین ه بنه تنز کن  یثیاحاد یتمام یلّکبه طور 

تنوان بنه    یه نمن کن دارند یداللت بر ا 3،د گفت جدّاً فرا انندیدارد   بااختصا  
 رد.کم کخدا ند حی  هد مختلف درباریحقّ بودن عقا

 گیری نتیجه -6-0-2

 یاتین از جملنه ر ا ، امت به صور مختلنف یخدا ند در ر ز ق یث تجلّیحد
ح مسنلم  ی  صنح  یح بخنار یاز جمله صح، اهل سنّت یثیه در جوامع حدکاست 

منورد  ، ندک می دایات قرآن پیاز آ یه با برخک ی ارد شده است   به جهت تعارض
گر ید یاز سو، عهینقد دانشمندان ش سو   یکاز  یل دانشمندان سنّیه   تأ یتوج

 یث را مسنتند ین حدیا، هیاز عرفا   صوف ین برخین بیقرار گرفته است؛ امّا در ا
ات مختلف یآن را ناظر بر تجلّ، نیدانسته   باالتر از ا یتعال یت باریان رؤکدر ام

 یات  ارده از سنو ین م قنرآن   ر ا یبا تعال ین تلقّیه اکاند؛ حال آن خدا ند دانسته
 ندارد. یهمخوان تیب اهل
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 111 \ها  نمایه

 دوم فصل
 

 

 

 امت کراث مشتری م  تی ب  اخبار مناقب اهل
 





 115 \ها  نمایه

 

 

 

 :مقدمه -6-6-0

مانه مورد اهتمام خا  قرآن   سننت اسنت. بنا    یرکفعل  یمنقبت به معنا
سنبقت در   امبرین بنا پ  یشنا ند یچون خو ییمحورها، گذرا به قرآن ینگاه

داشننتن عت همننراه بننا یدر راه شننر یارکجهنناد   فنندا، هجننرت، مننانیاسنالم   ا 
، به مناقب ند. اهتمام خدا   رسولیآ می ها به نظر ن منقبتیتر مهم، تیریبص

توجنه بنه مناقنب سنبب     ، مقاطع یها بوده   در برخ انسان یبرا یجهت الگوساز
 تحول در جامعه شده است.

ن یان ایرا در برگرفته   در م یثیاز جوامع حد یا بخش عمده، اخبار مناقب
، ثنرت تعنداد  کچنون   یا ژهین ازات  یاست از امت ترتاخبار آن ه مربوط به ع

ن ین برخوردار بوده   ا یصحت سند   نقل همگان، انتشار   شهرت، برتر یمحتوا
م بنر مسنلمانان نوعناً در جهنت محنو مناقنب       کانات حنا یه جرکاست  یدر حال
  اند. ردهکت کحر تیب اهل

منرتبط   یبن یتخرخ صدر اسالم   تأمل در اقدامات یق مطالعه در تاریاز طر
ه حفنظ   انتشنار مناقنب    کشود  می جه حاصلین نتیشان ا لی  فضا با عترت

در ر شنن مانندن    یالهن ی  هت ارادیمکاز حا یا جلوه، خیدر گذر تار تیب اهل
 ت است.یمشعل هدا
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 طرح مسأله -6-6-6

افتنه اسنت     یبه اخبار مناقب اختصا   یثیاز جوامع حد یا بخش عمده
 یاست از برجسنتگ  تیب آن ه مربوط به مناقب اهل، اخبار   آثارن یان ایدر م

 ارد  یعه   سنن یش یثیوده   در جوامع   منابع حدنوردار بنبرخ یاصن  تنوع خ
 شده است.
ازات ین امت، طنرح مناقنب  ی  هفلسنف ، اتین منقبت در قنرآن   ر ا های  کمال
ش یدر ارتباط با مناقنب پن   یه در گذر زمان چه حوادثکنی  ا تیب مناقب اهل

، ل شنده ین از رهگذر تحول در اخبار مناقنب بنر امنت تحم    ییآمده   چه ضررها
 ن فصل است.یمسائل مورد توجه در ا

خ مسنلمانان  یث   تنار یور حند نابع مشهنه مننراجعه بنا منن فصل بنیدر ا
شنان منورد مطالعنه       سرنوشت اخبار مناقب تیب گاه اهلیشود جا می تالش
ت یت امنت   مصنون  یهندا ، نیث مشنهور ثقلن  یح حدیه به تصرکچرا ، ردیقرار گ

سنر  یت قنرآن   عتنرت م  یتنها در پناه چنگ زدن به هر د   اقع یشان از گمراهیا
 خواهد شد.

 تیب ق اهلیمصاد -6-6-7
ه منورد اهتمنام   کن شنانند  یساء   ا الد مطهنر ا کاصحاب ، تیمراد از اهل ب

  اند.   امت بوده رسول، خا  خدا
 ...( است   در قرآن  ینید، یان )نسبیکنزد یه به معناکت یاهل البی  ه اژ
ن ین امبر ایآمده   شخص پ 2امبری  اقربا خا  پ 2چون خانواده ییبه معناها
 ار برده است.کبه  ینیمع یها در معنا از  اژه یاریز مانند بسی اژه را ن

صاحب رسالت تنهنا  ی  هه در عهدک نرا   تیب اهل، خدا   رسول
مختلنف  هنای   رر   به صنورت کم نشوند   می ساء مصداق آن محسوبکاصحاب 
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 :دین فرما منی  هکاست  2ریتطهی  هیآ، ن بابیه در این آیتر برجسته  اند. ردهک یمعرف
د   از هر یرا بزدا یدیت پلیب رده تا از شما اهلکه خدا ند اراده کست ین نیجز ا»

 «تان گرداند. زهکیجهت پا
، طهارت متوجه همگنان اسنت   یخدا برا یعیتشری  هه ارادکنیتوجه به ابا 
لز ماً  تیب بوده   طهارت )عصمت( اهل ینیوکت یا د ارادهیه باین آیاراده در ا

ر منضم بنه  یتطهی  هیگوناگون موجود در آ یدهاکیل تأیحاصل شده باشد. با تحل
 یدر  جنود مقنام عصنمت بنرا     یدین ترد، ه  ارد شنده ین ه در اطراف آک یاتیر ا
 2ماند. ینم یباق تیب اهل

 امبر ین ه پکاند  ه نوشتهین آینز ل ای  هشتر محدثان   مفسران درباریب
رد تنا از  کن شان دعا  گرد آ رد   در حق ییر عبایرا ز نیاطمه   حسننف، یعل

   3ت خنود شنمرد  ین ب شنان را اهنل  یفقنط ا  باشند. حضرت کپا یدیهر پل
سناء  که خواستار  ر د به آن جمع بود در شمار اصنحاب  کهمسرش امّ سلمه را 

 1رار نداد.نق
ت را ین ب ه اهلکن است یرر ثقلکث میحد، ن بابیث این احادیاز مشهورتر

ا پا افتادن از آننان بنر   یش یت خوانده   امت را از پیهمراه قرآن   موجب هدا
صنادر   یانکن   م یمختلنف زمنان   ه در مقاطعکث یدنن حنیا 9ذر داشته است.نح

ن ین ت دارد. این اکح تین ب علم   عصمت اهنل ، عیام رفناز مق یشده به ر شن
 یمانندشنان بناق   ی  مقام بن  تیب مراد از اهلی  هدربار یا ها شبهه ینمونه معرف

شان  درباره، دیمعلوم نبود مردم به سبب آنهمه تمج، را اگر مرادیز، ذاشته استننگ
 ردند.ک می سؤال

پنا از منن   » :هم فرمود تیب لّ اهلکتعداد ی  هدربار رسول خدا
ت را ین ب ن نفنر اهنل  یآخنر  آن حضرت 6ند.یآ می یشیفه( قریر)خلید ازده ام
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ن افنراد  یه نخستکرد کن صورت معلوم یبه ا 2)از فرزندان فاطمه( برشمرد. یمهد
، ن آننان ید ازده نفنر   آخنر  ، تین ب انند؛ تعنداد اهنل    ساء بودهکاصحاب ، تیب اهل
 است. یمهد

سناء    کژه اصنحاب  یبه   تیب اهلی  هدربار رامبیمانند پ ین بییتب
پا از آن حضرت بتواننند   تیب بدان جهت بود تا اهل، یدر رأس آنان عل

بنا   یه اگنر علن  کن رند   فرض بر آن است یزمام امور را به دست گ یبه راحت
د بنه طنور   یرسن  منی  خالفت بالفاصله به، تیاز نص    صا یتوجه به برخوردار

خنود  ی  هستیشا یتوانستند در جا می گر امامانید، تیق  صای  از طر یعیطب
 رند.یقرار گ

ن اسنت تصنور شنود    کن ن باب ممیاز اخبار ا یاست بر اساس برخ یگفتن
ن ین ا 2ت هسنتند. ین ب اهنل ی  هز در زمریهاشم ن ی  بن پیامبر همسران حضرت

ت مورد یب اهل یمعرف یه براک ی  ا صاف امبریات خا  پیها با عنا برداشت
در  رمکن ا یهمسران نبن  یعدم ادعا، ست. عال ه بر آنینظر آ رده سازگار ن

بنر   یشنواهد ، امبرین ان پیکن گنر نزد ین جهت   رفتار ناهمگون آننان   د یا
 3ن تصورات است.یا ینادرست

 آن در قرآن یمحورهان یتر منقبت و مهم ـدرآمد  -6-6-0

ن بناب  یاست. در ا یثین ابواب جوامع حدیتر ل از مهمیباب مناقب   فضا
هننا    شیگننرا یه مبننناکننگردآمننده   از آن جهننت  یاریث بسننینناخبننار   احاد

ز بنا  یم نیرکبرخوردار است. قرآن  یا ژهیت  یبوده از اهم یمذهبهای  یریگ جهت
رراً بنه مناقنب     کن م، هنا  گنر ه  یبرخن ا یاء   یا ل، اءین سرگذشت انبییطرح   تب
 یا نبن ی   میه از ابراهکمثالً آنجا ، از اهل فضل پرداخته است یر یضر رت پ

 ییگنو  از منتقنب  ییهنا  صنحنه  1،ردهکاد یشان یبه ا ی  ضر رت تأس اسالم
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 .22؛ االحزاب، 1نک: الممتحنه، . 1 .679، 622، 9/320ترمذی، . 3



 119 \ ای روایات الحدیث پاره فقههای تطبیقی در   . بررسی6بخش 

 
 

 ت است.یالگو   هموار ساختن راه هدا یقرآن جهت معرف

 مراد از منقبت -6-6-6

متننرادف مفخننره   ضنندّ نقننص ، رم الفعننلکننصنناحبان معنناجم منقبننت را 
 مانه سبب به دل نشسنتن فاعنل  یرکه فعل کنفوذ   از آنجا  یعنینقب  2 اند. دانسته

 گنران ی  فخنر ا  بنر د   یرا سنبب برجسنتگ  ین ز، ندیشود به عملش منقبت گو می
ر ین تعب یبرا هکوه است کننده در کمنقبت راه نفوذ : گفته یراغب اصفهان، گردد می

 2.ه گرفته شده...یم عاریرکاز عمل شخص 
ی  هشن یمختلف )از جمله با استفاده از رهای  مفهوم منقبت در قرآن به گونه

   3ده( القا شنده یصفات پسند یادیاز حد  سط   اصطالحاً ز یادیز یعنی، فضل
فضنل از نظنر    ین محورهایتر ر به صورت مهمیز یمحورها، اتینگاه به آ یکبا 

 : ندک می قرآن جلب توجه
 یت   برجسنتگ ین ا لو 1،اتین آ یاز برخن  ن امبریبا پ یشا ندیخو ن2

خانندان   9ییشود   در جا می گران دانستهیاس با دیدر ق امبریشا ندان پیخو
، ن ر ین از ا  انند.  شنده  یطهارت معرفن  یبرا یت خا  الهیمورد عنا امبریپ

ت ین ه ا لوکاضافه آن 6مزد رسالت به حساب آمده است.، با آنان یمودّت   همراه
ه کشان بوده   همانطور یا یمانیدر  اقع به سبب تقدم ا امبریشا ندان پیخو

هم پناداش    ، نیباشد. بنابرا می زیآ ر ن تیلئومس، از استین انتساب موجب امتیا
 7مضاعف است. فر منسوبان حضرتکیهم 

، ه اسنالم نوسنتن بن  یرفتن در پنگن  یشن یپ نان  نمن یسبقت در اسنالم   ا  ن2
شنتر  یر چنه ب نق هن ین ر اسنت تطب نت وستن مهمین پنیه در ان  آن  0،لت استیفض

                                                      
 .633مفردات، . 2 .2/270؛ فیر زآبادی، 2/760ابن منظور،  .2
 .79 االنفال،. 1 .39النساء، . 3
 .23الشوری، . 6 .33االحزاب، . 9
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 2است. یام اسالم در زندگنکاح
تنالش در  ، گر فضل   منقبتیمهم د یمبنا ن یارکجهاد   فدا، هجرت ن3
ن جهنت  ین ا در اکن ه هر کم آن است یدر دفاع از حر یارکاسالم   فداراه نشر 

 2گران مقدم است.یداشته باشد بر د یشتریق بیسابقه   توف
ش گفتنه موجنب   یپن  ینار محورهاکه در ک یگریعنصر د نعلم   تفقه   ن1

عالم ، علم یبه ارزشمند یات متعددیرت است. آی  بص یفضل است داشتن آگاه
ن مقدمنه  یت دارد. با ایدر هدا ینقش اساس، را علمیز 3،رداختهت عالمان پی  ا لو

 :شود می محور طرح چندبحث مناقب در 

 اتیات و روایطرح مناقب از نظر آی  هفلسف -6-6-6-0

محنور بحنث    اءین   در رأس آننان انب ، هنا  ا گر هیسخن از فضل افراد 
سوره بنه  صنف    یکات یآی  هعمد، ا قات یات   سور است. گاهیاز آ یاریبس

اناً جواننب مختلنف   یافته   احیاختصا   وسفیچون ، فاضل یفرد یزندگ
مختلف   بنه طنور   های  در سوره یچون موس، گرید ی  مناقب فاضل یزندگ

به ، اءی  خاتم انب میموارد مانند داستان ابراه یا رر آمده است. در پارهکم
 1ح شده است.یشان تصریاز ا یریلز م الگوپذ

د از ین ات بنه تمج ین آییضمن تب، قرآنهای  ز همسو با آموزهین امبریپ
 خدا   رسول خندا  یازین یپرداخت. با توجه به ب می ها ا گر هیافراد  یبعض
افنراد   یشنان از برخن  یا دین تمجی  هه فلسنف کن د ین آ منی  شین سؤال پیگران ایاز د
 ست؟ یچ

ه کن ن اسنت  ین رسد ا می ننه ذهناسخ بنام پندر مق یعیور طبنه طنه بنآن 
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 رنامبن یده   پنین و را الزم دنالگ یرفنمع، ت بشریدانه یرانم بنکیق حنخال
ر حنواد   یه از امنت خنود   سن   کن  یه شناختنوجه بنا تنن جهت بنیز در همنین

خنط   یبنه معرفن  ، اننین جو قنر حن نر بن نل امن یام حجت   تسهنه جهت اتمنداشت
 یبنه معرفن   یمقتضن هنای   رد   در فرصنت کن وت اسالم اقدام نامتداد دعح نیصح
اران ین    مناقنب آننان   یپرداخنت؛ بعضن   نعتنرت    نود  نق خن نین ان الن ارثن 
حنق    ، هنا  کن منال ین ان با در دست داشتن ایجو ادآ ر شد تا حقیشان را  قیصد
ا دار ین ه دنکن نیرد   با توجه به اک ین نمیرا بشناسند   اگر چن یقیداران حقنم حق

متوجه آن  یریتقص ندر شناخت   مراجعه   نمردم   یوتاهکآرامش است به سبب 
 ست.یاب ننجن

 افضل اصحاب مناقب تیب اهل -6-6-6-6

داشنتند     یدرخشنان ی  هارنامن ک امبریهاشم قبل   پا از بعثت پ یبن
، شنبرد دعنوت اسنالم   یدر راه پان یشان برخاست. هاشمیان ایز از مین امبریپ

ها را بنر   ن نقشیتر ن   حساسیشتریب یمدنی  ه  چه در د ر کیمی  هچه در د ر
 عهده گرفتند.

ن مؤمنان هم یرد   نخستکشا ندان خود آغاز یدعوت را از خو امبریپ
شا ندان   یبر خو امبریپی  هکیت، ها ن صحنهیتر هاشم بودند. در سخت یاز بن

جعفر بنن  ، کیمی  هدر د ر ل ابوطالبیبد یبود. نقش ب تیب شان اهل در رأس
از  امبرین هنگام هجرت پ یهجرت به حبشه   عل یطالب در ماجرا یاب

 ن ادعاست.یشواهد ا
ز ین موتنه ن ا ین بر   یخ، احزاب، احد، بدری  هنندکن ییتع یان نبردهایدر جر
ن امنر  ین با اشناره بنه ا   یست. علیده نیپوش یسکان بر یهاشمی  هنقش برجست

 شند   منردم قندم پنا     منی  ه تنور جنگ گرمک یهنگام رسول خدا: فرمود
شان اصحاب خنود را از  یانداخت   توسط ا می ت خود را جلویگذاشتند اهل ب می

حمزه در ، در جنگ بدر بن حارث ةدیعبرد. پا ک می زه حفظیر   نیحرارت شمش
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 2.دندینبرد احد   جعفر در موته به شهادت رس
 ی  افتخارات ی اه یبه امور که با تمسکه یدر جواب معا ، گرید یدر جا

از  یق الهن ین امام از باب سنخن از نعمنت   توف  ، ردک می فخر یبر عل یجاهل
« در بهشنت ار یط» ،حمزه یبرا« دالشهداءیس» خود چون لقب یمناقب ممتاز اقربا

رده   کن اد ین اعطا شده است  امبریپ یه از سوکجعفر  یبرا« نیذ الجناح»  
ر مناقنب خنود گذشنته اسنت. آن گناه از      کن از ذ ییخدا از خودستا یبه سبب نه

سنر ران جواننان   ، ان   مناقب ارجمند سرآمد بانوان د  عنالم یامو یازات منفیامت
ل ین خنود را بنه دال   2بنه قنرآن   کضنمن تمسن  ، ردهکاد یاش  خانوده یبرا یبهشت
امنام   3.شنمرده اسنت   امبرین بنه پ  یتر   ا ل یکنزد ی  فرمانبر یشا ندیخو
سه بنا  یرقابل مقای  غ از رسولای  گر خود را چون پارهید یدر جا یعل
 1گر شمرد یا دک هر

، یعلن ، خاندان نبنوت   سر رشنان   یات به صراحت برایات   ر ایآ
سنان  کن یزتنر یجنان   عز ، 9منثالً آننان را مطهنر   اند  ردهکم یممتاز ترس یگاهیجا
نجنات    ی  هین ن(   مایث ثقلن یت )حند یهمسنگ قرآن   سبب هدا 6امبریپ

بنا   یان هما ردکا امکچ یه، ل مناقبین قبیه دراکاند  حساب آ رده امان امت به
سنبب   بنه  تین ب شنان اهنل  یرسول   د صدر ا یاساس اقربا نیعترت ندارد. برا

ت یگر ا لویا دکز بر هر ین ینیدر امر جانش یعیبه طور طب، ها داشتن انواع نشان
  اند. داشته

 تیب ازات مناقب اهلیها و امت یژگیو -6-6-2
بنا  اس ین آمنده در ق  یعلی  هآن ه دربار یژه  به اخبار مناقب عترت

 : دارد از جمله یاساسهای  گران  ارد شده تفا تیآن ه در فضل د
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 ت و تعدادیمک -6-6-2-0

 ارد شنده   تیب مناقب اهلی  هگران آن ه درباریبرخالف اخبار فضل د
 ی  ذهبن  یشنابور ین یابنوعل ، یینسنا ، احمد حنبل 2.العاده است از نظر تعداد فوق

 2ح  ارد نشده است.یخبر صح یمانند عل یچ صحابیه یاند برا گفته

 ت و محتوایفکی -6-6-2-6

ت بنه قنرآن     یمثالً اعلم ؛ز ممتاز استیام اخبار مناقب عترت نیمفهوم   پ
 یمانند   انحصار بی یلیفضا 1امبر بودنیا نفا پی   3همسنگ بودن با قرآن، سنت
 ست. یاس نیدر انساب   امثال آن قابل ق یچون خبرگ یه هرگز با مناقبکبوده 

 رفتار با گفتار یهمراه -6-6-2-7

ش نبوده   رفتارشنان  یب ییگران ادعایاز اخبار فضل د یاریه بسک یدر حال
 یشه داریاز ر ن شرع عترتیهماهنگ با موازی  هریس، ناقض گفتارشان است

 ت دارد. یاکشان ح مناقب

 رار هماهنگ و همگونکت -6-6-2-0

 9اناً با هم متعارضی  اح یخاصه در جهات کگران یبرخالف اخبار فضل د
 یریگونناگون   بنا تعناب   هنای   رر   در صنحنه کم تیب است اخبار مناقب اهل

                                                      
حندیث     261، حد د ی با علی   اهل بیت به عنوان مثال حاکم نیشابوری در جلد سوم المستدرک، درباره .2

خبر نقل کرده است که از کثرتی غیرقابل قیناس بنا اخبنار     211حد د  نسایی در الخصائص برای مناقب ایشان
 مناقب دیگران حکایت دارد.

 .3-2/0 زی، ؛ قند3/226نک: حاکم نیشابوری، المستدرک،  .2

 .62عمران،  نک: آل. 1 .2/232،2/137؛ قند زی،12/232عساکر، نک: ابن .3
از سویی مراتب باالی علم، هم سخنی با فرشته )تحد ( موافقات   اصابت رأی ادعنا   به عنوان مثال برای عمر. 9

تنرین احکنام      خبری از سناده  ر بیها حکم متناقض، شواهد بسیاری مبنی ب شده   از سوی دیگر برایش صد ر ده
، 7/91؛ ابن حجر، فنتح البناری،   2113، 290، 2239اش به دانش دیگران گزارش شده است  )نک: مسلم،  نیازمندی

 به بعد(. 6/327؛ امینی، 2/233؛ ابن صباغ، 2/376
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شنود. منثالً    منی  ه سنبب قطنع بنه مضنمون آن    کون  ارد شده ناهنگ   همگنهم
توسنط  هنا   مناه ، شنان یای  هر دربنار ین تطهی  هین ا موضوع ننز ل آ یطهارت عترت 

ث یگاه همنراه حند  ، امت یبرا ییشوای  پ یاعالم سر ر 2.اعالم شد امبریپ
ان ین ه به نجوم   گاه بنا جر یبا تشب یگاه، نوحی  هنیث سفیگاه با حد، نیرر ثقلکم

 مباهله اعالم شد. 

 ان و شأن ورودیاشتمال بر ب -6-6-2-6

ر مناسنبت  کن گنران بند ن ذ  یاز اخبار  اره در فضل د یاریه بسک یدر حال
نننده  کن ییا رخداد تعیدرخشش   ، انیبا ب تیب عموم اخبار منقبت اهل، است

، دن انگشتر به سنائل یبخش یدر پ یمائده در حق عل 99هیهمراه است. نز ل آ
ن زدن عمنر بن  یساز احزاب   زم سرنوشتی  هدر صحن ید از اقدام علیتمج

 2ن ادعا است.یبر ا یعبد د شواهد

 و عدم خلل یت زمانیعموم، اصالت -6-6-2-2

آننان   یاز زنندگ  یخاصن ی  ه  محد د به د ر یگران مقطعیاخبار منقبت د
فضنل   ی لن  ،انند  ب   نقنص بنوده  یگرفتار ع، ا پا از آنیه در مقاطع قبل کبوده 

 کدر شنر ای  شان سابقهیشان قابل جستجوست. ا اتیخاندان رسالت در سراسر ح
   اند. به فتنه نداشته یا گرفتاری

د نشنده   سنن     ین ان   تردیآنان به مر ر زمان دستخوش نس یمال علمک
قادر  یانسالیدر م یه علکمال نداشته است. همان گونه کن یدر ا یسال دخالت

 یدر نوجوان یامامان جواد   هاد، از قرآن   سنت است یمکهر حی  هبه ارائ
 3هستند. ییقادر به پاسخگو یدر جوان یرکا عسی  

                                                      
 .292م، ن؛ حکی3/27وری، المستدرک، نم نیشابناکننک: ح .2

 به بعد. 276نک: حکیم، . 3 .3/32نیشابوری، المستدرک،  نک: حاکم  .2
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 فیتمان و تحرک، مقابله -6-6-2-8

حمالت  اقنع   ترین  عیمورد  س یمناقب خاندان نب، خیتار یبه گواه
محنو مناقنب    یخنود را بنرا   یغنات یتبل ن یاسیسی  هشد   زمامداران توان گسترد

غ یار بستند   معموالً نقل   تبلکگران به یبردن شأن د باال،   در برابر تیب اهل
آ رده است. برخورد  می ار به باریبس یها یگرفتار، نندهکنقل  یبرا، مناقب عترت

  مننع دفنن    یر طبنر یابن جری  هخانی  همحاصر، 2ت فوت ا ی  در نها ییبا نسا
م کردن حنا کن الخنر ج   ستن منبر   ممنوعکا شی 2در ر ز   در گورستاناش  جنازه

 3ن ادعاست.یشواهد صدق ا یشابورین

 انتشار و شهرت -6-6-2-7

ل یمحنو فضنا   یماننند بنرا   بنی  به رغم  جنود عوامنل مختلنف   تنالش    
از مناقنب عتنرت از    ییدرصند بناال  ، گنران ی   ضع   نشر مناقب د تیب اهل
بنا هنر منذهب    ، اننوب مسلماننتکرا  میرده   در منکواد  عبور نح یال هنب ال
بنر نقنل    یمبتنن مناقنب عتنرت   ، راننگن یار فضنل د نرخالف اخبنرفته   بنا گنج

شنان را   رش اخبنار مناقنب  یپنذ ، تین خصوصن یاست   همن  یالن  اجم کرنمشت
 سازد. می تر ساده

بنر(  که حفنظ قنران )ثقنل ا   کن د گفت همان گونه یبر اساس مباحث فوق با
ان یننجر 1ت بننودهیتحقننق امننر هنندا یبننرا یالهننی  هت ارادیننمکاز حاای  جلننوه
گنر  یدای    جلوه یآسمان یانیز جریشان ن )ثقل اصغر(   نشر مناقب تیب اهل

ت بوده   خندا  عنده   یبرافر خته ماندن مشعل هدا یبرا یت الهیت مشیمکاز حا
 9دهد. می جاها  ردار را در دلک یکان نمؤمنت ه مودّکفرموده 

                                                      
 .96؛ حیدر، 2/77ابن خلکان،  .2
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 عت یات شریو ح تیب وند اهتمام به مناقب اهلیپ -6-6-8

بنا   ی  همناهنگ  ین عقلن یآن بنر بنراه   یاسالم   ابتنا یغن یجدا از محتوا
ی  هاخنالق حسنن  ، شنرفت اسنالم  یاز علنل پ  یکنی  کبند ن شن  ، یفطرت انسنان 

جانبه آن بزرگواران بوده است. شنهرت     مناقب همه تیب   اهل امبریپ
  از  یارکفندا ، اخنال  ، صنداقت ، یقبل   پا از بعثت به امانتدار امبریپ

 یاسالم بر آداب   عادات جناهل ی  هسبب غلب آن حضرت یینرمخو ییسو
ها از اثنر   گزارش یر برخکن قسمت از بحث مدنظر است ذیشده است. آن ه در ا

 آنان است.  ینداریبر مردم   د مناقب معصومان یادآ ری
سرآمد زننان  : چون ییها از پدر خود نشان یادگار نبیفاطمه)س(  ن2
 تین رد. موقعکن افنت  یدر ا الد رسول مادر، یعل یهمتا، مادر پدر، د  عالم

فه در یمعترضنان بنه اصنحاب سنق     یمانند حضرت)س( سبب پناه گرفتن برخ بی
با  یاز عدم همراه امبریاصحاب پ یبرخ ی  عذرخواه حضرتی  هخان
خ اسنباب  یشنه تنار  یهم یرفتار آن حضرت)س( در مقابل خلفا برا 2.شد یعل

   تأمل در رفتار خلفا بوده است. انیجو عبرت حق
رد. کن افنت  یهنا را در  ن نشنان یشنتر یاز طرف خندا   رسنول ب   یعل ن2

قبل   پا از بعثت بود؛ ا  پا از رحلنت  ،   شاهد عموم مشاهد مؤمنن ینخست
 یگشنا  لکمش، یحفظ  حدت اسالم یوت براکربع قرن ضمن س یک ینب

 ینمنا  تمنام  یگنر تنابلو  ید یتوتاهش به صورکومت کمردم بود   با ح ینیامور د
 2.دیگرد، از جمله آن ه تا آن زمان طرح نشده بود، یم اسالمیتعال

تنهنا بنر   ، یام اهنل بغن  کدر اح 3یتاب توسط شافعکبه عنوان مثال نگارش 
، از آنتنر     مهنم  تین ب   اظهار محبت ا  به اهنل  یامام علی  هریاساس س

                                                      
 .26، االمامةوالسیاسة، نک: ابن قتیبه .2

 .2/312رات، نن أبی جن؛ اب221-202 رتضوی،نم  شریف نک: .2
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ه منا را بنه   کن نیدر آثارش   گفتن ا یر مناقب علکدر ذ 2احمد حنبلاقدامات 
ن ینی تع یرا  ارد شنورا  یعل ه عمرکن یست؛   این یارکان اصحاب یجنگ م

ان خواننده شند   بنه    مؤمنن ر یام، اصحاب یاز سو یرد   علکسوم  ی فهیخل
 یرا قندر  یانحراف از علن  یعموم یهمه   همه فضا، حد د پرداخت یاجرا
ب ین ن ترتین بنه ا  2.دیچهارم به حساب آی  هفیخل یرد   سبب شد علکل یتعد
آمد   با قرار گنرفتن ا  در   ت مضاعف دریمانندش از مظلوم بی با مناقب یعل
 آن امام مورد اهتمام  اقع شد.ی  هریس، ف خلفایرد

   نیهمنراه بنرادرش حسن   ، ساءکعضو اصحاب  امام حسن ن3
، رین تطهی  هیم آکه به حکا  ، ردکافت یها را در ن نشانیشترین خود بیپا از  الد
 یان مباهله   جز آن از منقبنت فرزنند  یطهارت   به موجب جری  هژیاز منقبت  

حافظ خون مسلمانان   مقنام  ، مصلحهای  مضافاً نشان، برخوردار بود امبریپ
 3.ز داشتیرا ن ییشوایپ

ت امنت  یح مرجعیخط صح یدر معرف امبریر پیتدب، مقاطع سخت در
ح یر صنح یبنر مسن   نن  یتنا حند   ن امت اسالم، آن مناقبی  هموثر بود   به پشتوان

ا  : گفنت  عت مردم بنا امنام حسنن   یبی  هعباس در جلس مثالً ابن ؛ردکت کحر
آن امنام در   1د.ین نکعنت  یامام شماسنت؛ بنا ا  ب   یّ   ص امبریفرزند دختر پ

ل شدن به دشمن یانت تنها در پناه مناقب  اال از خطر تحویمقطع سخت انتشار خ
 یسناز معرفن   ننه یط متفنا ت زم ی  با مواضع متناسب خود در شنرا  9محفوظ ماند

 ربال شد.کام یدشمن   ق ی اقعی  هچهر
بنه مندد مناقنب  اال      ، سناء کن عضو اصنحاب  یآخر، نیامام حس ن1

ند. آن حضنرت  کا یدش را احنوانست اسالم   سنت جنربال تنکانقالب  ینرهبر

                                                      
 .212م،  .2

 بعد. به 6/270تاریخی،  مقاالت ؛ جعفریان، 2/209، 333، 2/311؛ ابن ابی یعلی، 123، 122، 2/372نک: خالل،  .2
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ان در ین امو یصنبر  بنی  سنقوط    یبیت پرشتاب جامعنه در سراشن  کدر عصر حر
وفه ک، هکنه تا میمواقف از مد یجا یدر جا، بدر   احدهای  شتهکدن انتقام نستان
از آن موفق بنه انقنالب بنزرگ     یبردار د بر مناقب خود   بهرهکیتأربال ضمن ک  

 شد. یاسالم
خنود را صناحب حنق    ، امبریبا پ یشا ندیبه سبب خو حضرت

ر ینعمان بنن بشن  ، وفهکدر  یخالفت اموی  هندینما یه حتک یزیچ، ت شمردیا لو
 یمعرفن ، مناقب ارجمندش یادآ ریآن امام در ا ج نبرد با  2به آن اعتراف داشت.

سنر ر  » ر منقبنت کن ن ذیهم نن ، شنان  شا ندان خود   مناقبیگر خوین   دی الد
 2رد.کحجت را بر مردم تمام  «امبریپی  هبازماندی  ه  تنها نو یجوانان بهشت

 تیب محدثان و نقل اخبار مناقب اهل -6-6-7
 یبرخن  یبرجسنتگ ی  هنن یآن د ره در زمهای    گزارش امبریانات پیب

در آثنار   یا موضوعات فقهن ی یخیحواد  تار، متناسب با ارتباطش با قرآن، افراد
ز در موسنوعات خنود   ین یثیها ثبت شد. اصحاب جوامع حد ن دانشیمربوط به ا

 ا  به اخبار مناقب اختصا  دادند.را به طور خ یابواب
رد. ظناهراً  کن ز مشتمل بر اخبار مناقب ظهور یها ن نگاشته کت یجز آن برخ

ل یتناب فضنا  کاسنت   ینون باقکه تا ک تیب مناقب اهلی  هژیف  ین تألینخست
اسنت.   3اثر احمند بنن حنبنل    طالب یبن اب ین علیمؤمنرالیمناقب ام یعل

گنر  یث دیحند  211بنا حند د    1ییاثنر ابوعبندالرحمن نسنا   ، یص علن یخصا
بنا   ییهنا  کتناب ز ین 9یر طبریاست. محمد بن جر عترت ی ژهی ی  هنگاشت کت

ل یفضنا  یر   برخن یث غند ی  الوال در جمع طرف حند « تیب مناقب اهل» نام
در قنر ن بعند    6اسنت.  یاز آن باق ییها ها   نقل ه بخشکگر در د  جلد داشته ید

                                                      
 .1/322، تاریخ األمم   الملوک، طبری. 2 .2/226همان،  .2
 .321م، . 1 .212م، . 3
 کتاب الوال.   طالب ابی بن ، فضایل علینک: طبری. 6 .321م،  .9
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  چنه بسنا    تیب اهلی  هاز دانشمندان اهل تسنن به نگارش دربار یاریز بسین
 2پرداختند. د ازده امام
عترت مورد اهتمام خا  بنوده  ی  هدربار یسینو ان هم منقبتیعیان شیدر م

شنامل   یلفنان آثنار  ؤاز م یاریبسن ی  هارنامکدر ، یبه رجال نجاش یاست. با نگاه
شود.  می دهیا شواهد دیل   یفضا، مناقب، صیچون خصا ییها اخبار مناقب با نام
م بن محمند  یابراه 3داشت. صیخصا به نام یتابک 2یخالد برق احمد بن محمد بن

  مثالب  تیب شامل مناقب مشهور اهل المعربه نام  یتابک (203)م یوفک یثقف
غ اخبنار  ین اشت   چون به صحت آن اخبار سخت معتقد بود جهنت تبل دمخالفان 

بنه ننام    یتناب کرد. همو کوچ کبه اصفهان ، عین مردم از تشیان منحرفیتابش در مک
 1ز داشت.ین یل علیفضا

شنواهد   چون یآثار (391)م ین قمیف احمد بن محمد بن حسیاز صد تأل
المناقنب     9ن بناب بنوده اسنت.   یدر همن    فضائله   المناقنب  نیمؤمنرالیام

عه یش یفیآثار تأل ترین  یمید از قدیبا (363)م فه نعمان بن محمدیاثر ابوحن المثالب
 است. ینون باقکه تاکباشد  تیب مناقب اهلی  هدربار

   یفضنل النبن   یالمعنر فن  بنه ننام    یتناب ک (302)م ابو جعفر صد ق
 6داشته است. نی  الحسن   الحس نیمؤمنرالیام

ا ین  المناقبتاب ک تیب اهلی  هژی  یمنقبتی  هنگاشت ترین  گمان جامع یب
ه کن اسنت   (900)م بنن شنهر آشنوب    یف محمد بن علیطالب تأل یمناقب آل اب

تنا   حسنن ، فاطمنه ، یعل، امبرنیآن اخبار مناقب پ یعیلف شؤنم
اختصا   یرده   بخش اعظم آن را به مناقب علکم یرا تنظ یرکامام عس

 داده است.

 ت(یب اهل  مناقب برابر در  مانک)حا مناقب اخبار  یشناس بیآس -6-6-8

خ انسنان  یتنار  یبنه درازا ای  نهیرنین از د، فضنل ابت بنر سنر   نمسابقه   رق
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شنده  ای  تنازه ی  ه ارد مرحلن  ا بعثت رسول خناتم نه بنک 2ودهنوردار بنبرخ
ز ین   قنرآن ن  2ارم اخنالق شنمرد  نکن ام مندف بعثنت را اتمن  نهن ، است. حضنرت 

ت   یاما همواره تفا ت شخص 3،ردکرات   مغفرت دعوت یمسابقه در جهت خ به
 ینرخن ندن بنانن نراد   عقب مناف یرخنوت سبب سبقت بنان دعناطبنار مخنرفت
 شد. می گرید

هنا را   خود اننواع نشنان  ی  هرقابت به سبب تالش خالصانی  هسابقان صحن
ن آزمنون   مسنابقه تنالش    ین گران غنافالن از ابعناد پنهنان ا   یردند   دکافت یدر
 ن جهت پا از رحلنت رسنول  یجلو افتادن به خرج دادند   در ا یبراای  هودهیب

 ردند.کاقدام  حضرت یاسیس ینیتصاحب جانش یبرا خدا
مناقننب از جملننه   یبرخنن یفه منندعیسننق یان گفتگوهننایننآنننان در جر

را بنه قندرت رسناند     رک  آن ه باالخره ابنوب  1شدند امبریبا پ یشا ندیخو
ژه قرابت یمناقب  ن یبه ا کتمس، ش )مهاجران(یشتر قریب یعال ه بر انسجام نسب

 ت نداشت.یه البته  اقعکبود  ا  با رسول
ق ین ردنند تنا از طر  کز تنالش  ین عباس ن یه   بنیام یبن یه بعدها خلفاکچنان

 یمنان بنرا  کحا 9نند.ک یساز تیخود موقع یبرا قرابت با رسول خدا یادعا
ب ین در راه تخر یم قدرت خود جز سوء استفاه از منقبت قرابت با نبکیتح

 :ن استیاز آن چن یه برخکزدند  یخاندان حضرت دست به اقدامات مناقب

 تمان مناقب عترت ک -6-6-8-0

جنز  ، ثیدن با نقل   نگارش حند یا ل   د م پا از به قدرت رس یخلفا
آننان در   یش دسنت یپی  هنین رفتار به قریه اکردند ک یمهر بی یدر باب فر ع عمل

بود  6تمان مناقب خاندان نبوتکجهت  یاقدام، شانیسب قدرت   اعمال رأک
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 2ب شد.یاست تعقین سیز همین در عهد عثمان

 تیب ار با اخبار و مناقب اهلینبرد تمام ع -6-6-8-6
ث متوقنف  یبنا حند   یمهر بی ر ند یخالفت امام علی  هگرچه در د ر

ان برخورد با یه جریقدرت گرفتن معا  ن با شهادت ز دهنگام امامیکد لیگرد
ن حوزه اتفاق افتناد  یع در ای س یشد   تحول یدیجدی  هاخبار مناقب  ارد مرحل

 :ن استیه شواهد آن چنک
از ین م قندرت بنا اخبنار مناقنب   ن    کیان تحیم میمستقی  هالف(  جود رابط

 مان به آنکحا
اد منورد نظنر   در   ه بر اهتمام به مناقب خلفا   افریمعا ی  هژید  کیب( تأ

 تیب محو مناقب اهل، مقابل
اخبنار  ی  هدانشمندان بزرگ بر رخداد  ضنع   جعنل در حنوز    یج( گواه
ه ابتندا  ین معا ، محدثان بنا اصنحاب قندرت    یز برخیآم مسامحه یمناقب   همراه

 ی  سنپا طن   2شند  تفا با خبار متدا ل در عهده عمنر کت   ایل ر ایخواستار تقل
 تیب ار با مناقب اهلیتمام ع یا تمام صراحت   قدرت به نبردیچند بخشنامه 

 ر  آ رد.
ان فضنل ابنوتراب   خانندانش منورد     ین ه را کرد کالم نام ا ل اعنا  در گ

به لعنن   یهر منبر   بر یهر آباد ه سخنرانان درکنوشته  3یستند. مدائنیت نیحما
 1.پرداختند یعل

                                                      
 .2/23ابن عدی، . 2 .33/201نک: ابن عساکر،  .2
هنای سنیره، مغنازی،     ای در داننش  ( از مورخان برجسته است. ذهبی ا  را اعجوبه229ابوالحسن علی مدائنی، )م. 3

هنای تناریخ الخلفنا         عالی االسناد به حساب آ رده   از آثار ارجمندش کتناب  انساب   ایام العرب، مورد تأیید
تنرین شناگردانش    االحدا  است. عواد بن حکم مهمترین شیخ ا    خلیفه بن خیاط   زبیر بنن بکنار از معنر ف   

صنران   د سنتان   ( احمد بن ابی خیثمه در ایام الناس از مدائنی کنه از معا 21/111هستند. )نک: سیر اعالم النبالء، 
(   از احمد بن یحیی نحوی ر ایت است کنه گفنت: هنر    20بود شاگردی کرد )نک: نسب قریش،  یحیی بن معین

 (.22/99کا دنبال اخبار   تاریخ اسالم است بر ا  باد مراجعه به کتب مدائنی )تاریخ بغداد، 
 .22/11ابن ابی الحدید، . 1
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 یضمن منحرف خوانندن علن  ، جمعهی  هخطبان یز در پایه خود نیمعا 
ان ین از جر، عال ه بنر بخشننامه   عمنل   ، ج لعنیا  در راه تر  2رد.ک می بر ا  لعن

  مخالفنت بنا قصنه     2ز بهنره بنرد  ین داشت ن یه ر نق خاصک   عظ  یخوان قصه
ان یجر 3بود. که خطرناکبل ،دهیفا بی زین یاز عل ییجو بیخوانان   مر جان ع

بنه  ، 9  همراهنانش  ی  قتل حجربن عند  1 قا  یه از سعد ابیبازخواست معا 
 ن ادعاهاست.یشاهد ا یسبب مخالفت با سبّ عل

در عصنر   یدان علن نانن نان   خنین عیا شنب یه در دشمننیا ناست معیس
 یرا   قندح   وجبنمن  تین ب لناهن   حبّ شانیا تیردر ا سبب،ننیف   تد یتأل
بنه   یر   سناختگ کن من، یمشهور   رسمت مخالف با اخبار ی  هرگونه ر ا دیگرد 

 6حساب آمد.
از اخبنار در فضنل    یادین د  اقع شدن تعنداد ز یا موردتردی، از دست رفتن

اسنالم   را  امنت ین ر بنر م یناپنذ  جبنران  یشه خسارتیهم یبرا امبری ارثان پ
م یرکن   ت ام د م به فراخوان نقل در منقبنت عثمنان  نه در گیا نمع 7رد.نکل یتحم

 ار در فضنلش در نان از گسنترش اخبن  ننی  پا از اطم 0ور دادنان دستنین را نیا
ض اخبار مناقب ابوتراب خبر یگر اصحاب   نقیگام سوم دستور داد تا در فضل د

 3.نقل شود
آن  یب بنرا یافتن عین، یمعارضان عل یسبب اهتمام به جمع منقبت برا

در فضل اصحاب  یثر اخبار ساختگکا 22هیقول نفطون صورت به یبه ا 21امام بود.

                                                      
 .13-12خوانان،  نک:جعفریان، قصه. 2 .1/96همان،  .2
 .2116مسلم، . 1 .22/231ابن عساکر، . 3
 .02عبدالحمید، . 6 .1/210  الملوک،  األمم ،تاریخطبری. 9
 .22/11؛ ابن ابی الحدید، 3/172ابن اثیر، . 0 به بعد. 137نک: جاللی، . 7
 .2/239جوزی، ابن . 21 .22/19؛ ابن ابی الحدید، 3/172ابن اثیر، . 3

االمام الحافظ النحوی العالخباری ابوعبداهلل ابراهیم بن محمد بن عرفه... المشهور ذهبی  ی را چنین معرفی کرده: . 22
بن وهب... صار رأسا فی رأی اهل الظااهر و کاان ذاساد و     بنفطویه صاحب التصانیف سکن بغداد و حدث عن اسحاق

دین و فتو و مرو و حسن خلق و کی  و له نظم و نثر، صنف غریب القرآن و... تاری  الخلفاء فی مجلدین و اشیاء مات 
 (.29/79)سیر اعالم النبالء،  ی ثالث و عشرین و ثالثماً فی صفر سنه
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 یهاشم ساخته   منتشر شد   در ادامه حتن  یب بنیه   به قصد تخریدر عهد معا 
 2ح پنداشتند ین اخبار را صحیای  ههم، انینداران   پارساید

تمنان  کضنمن   یث به منظور مقابلنه بنا علن   یحد دانشمندان اهل یرخنب
ه ین   عنا    معا   عمنر  یل بنرا نیفضا یرردآ نه گنب رتنل آن حضنیفضا
ه غضنب  نان را بن یا رافضن نث ساختند تیدنه حیا ن  در فضل مع 2ردندنکدام ناق

ه    جود انواع لعنن  یمعا  ین ارتباط با توجه به فقدان منقبت برایدر هم 3،آ رند
ه کن ار  ضع   جعل را به آنجا رساندند ک، انشین در حق ا    اقربا   اطرافی  نفر

 کیه سبب درجه   پاکبل ،دیایب به حساب نیشان نه تنها عیای  هسب   لعن دربار
 1هم محسوب شود.

 وضع و غلو ی  هدیو پد تیب مناقب اهل -6-6-8-7

ان ین ار  اضنعان   غال کن  ارد شده به اخبار مناقب در های  بیاز آس یبخش
 یعلن  یار برایضمن اعتراف به  جود اخبار مناقب بس یشه دارد؛ ابن جوزیر

ن یهم ن 9 اند. پرداخته حضرتی  هث درباریان به  ضع حدیه رافضکرده کادعا 
 یطید گفت در شنرا یدر پاسخ با 6ان تهمت غلو   افراط مطرح شد.یعیشی  هدربار

بنوده سناختن   نقنل اخبنار      کخطرننا  یح در منقبت علن یه نقل اخبار صحک
از  یاریداشته است؟  عال ه بنر آن بسن   یهینه چه توجین زمی  غلو در ا یساختگ
عه منظنور شنده   یشنان بنه حسناب شن     به حساب آمده   گناه یه غالک ییها گر ه
 ؛اند نداشته   ا الد حضرت یاز امام عل یر یبه مفهوم پ، عیبه تش یارتباط

 ریننفکعه را تی  شنن تیننب اهنل مخالفنان خننود از جملننه  ی  هه همننیننریمنثالً مغ 
ه امام یانیبزرگ ب، ان بن سمعانیاند؛ ب شمرده می افرکرا  یه علیاملک: اند ردهک می
ده ید یه عباس را افضل از علیخواند   را ند می ت از خودیرا به تبع باقر

                                                      
 .12، اإلختالف فی اللفظ، قتیبهابن . 2 .16-22/13ابن ابی الحدید،  .2
 .2171نک: مسلم، . 1 .2/320ابن جوزی، . 3
 .3/02، 32، 2/307نک: حیدر، . 6 .292، 2/229. 9
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 2ان پرداختند.یبه نبرد با علو
( یم )عباسن کان حنا ین بنه جر غالنب  هنای   گنر ه  یق خاطر برخن نز تعلنج

بودن  یاسیخ شاهد سیتار یع طیز تشنکرنم، وفهنکو در نارف غلنرش نامتعنگست
ل ین بنه دل  نن  یاز اخبار ساختگ امامان یازین بی   با توجه به 2ان استین جریا

ر ان بنا سنران   ین   پ شنان یامنان ا  بی قاطع  ی  همبارز ن داشتن مناقب ارجمند
ان غلو در یجر، از گوش دادن به سخن آنها یرشان   نهیفکلعن   ت، غلوی  هدیپد
 ضنع    ی  هدین داشته   بنا پد  یمترک ینسب یرسان بی  آس یعه گستردگیان شیم

ومنت دنبنال شنده    کح یبانی  با پشت یرسم یه به صورتکگران یغلو در مناقب د
 ست.یاس نیابل قنق

 نحراف و تحول در اخبار مناقب  اآثار  -6-6-04

 یسنرگردان ، منردم های  یریگ سبب تحول در جهت، مناقب تحول در اخبار
ن موجنب  یشده؛ هم ن یمذهبی  هشرع   تفرق ی  قطع ییم نهاکافتن حیآنان در 

نند. بنه   کامالً متقابنل بنر ز   ک یاتینظر یمت اسالمکچون ح ییها گشته در حوزه
گفتن سخن حنق  ، ن جهادیث معر ف برتریه بر اساس حدک یعنوان مثال در حال

بنر اسناس   ، ردکن م ستمگر مقا منت  کد در مقابل حایبا 3،م ستمگر استکحانزد 
 یتیان با هنر شخصن  مؤمنامارت بر  یم قدرتمند   مدعکاز حا، گریاخبار د یبعض
سنبب سنقوط از   ، ل حند د ین ع حقوق   تعطییتض، ظلم، فسق 1؛ردکد اطاعت یبا

 9ست.ی اجب ن یمکن حایت نبوده   خر ج بر چنیصالح
خطا ، ثیرجال اهل حد یدر نگاه برخ نیام امام حسین اساس قیبر هم
ل   تحنول  یق تبند یبه هر حال از طر 6هدر بوده است. امبریپی  ه  خون نو

 :حاصل شد از جمله یسوئ یامدهایدر اخبار مناقب پ

                                                      
 .2/31ک: همان، . 2 .307، 2/32نک: همان،  .2
 .6/271دی، نن عن؛ اب3/626المستدرک،  نیشابوری،  مناکنح. 3
 .22/223 نک: نو ی،. 9 .733مسلم، . 1
 .12اللفظ،   فی  االختالف قتیبه،  ابن نک:. 6
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 خاندانشت یو موقع امبریپ یقدس یمایس خدشه به -6-6-04-0

ی  هحسننه   مجسنم  ی  هاسنو ، یننز ل  حن  ی  ه اسط یرسول گرام
 یا  بشنر ، اصنحاب ، مناقنب ، اخبنار  یبرخن  یبه اقتضا یاست.  ل یمناقب انسان

استحقاق منورد لعنن قنرار     بی ان رامؤمنچه بسا ، الزم بوده ی  فاقد بردبار یعاد
از  2باشد یاخر ن لعن در حق ا  سبب قرب   مقام یه اکرده کداده   سپا دعا 

شنان  یبنه ا  یم   منر ان ضنرر  کن در حنق ح  امبریلعنت پ: اند ن ر  نوشتهیا
 2ن رفع شده است.یاثر نفر حضرت یرا با دعا   عذرخواهیز ،زند ینم

انناً  یاح ن رنوافقات عمنم ن رنار مناقب عمناز اخبای  ارهناس پنن اسنیر انب
ی  هعمنر   تخطئن   ید رأییه در تأیگر داشت   آید ییرأ   عمر ییرأ امبریپ

 ینظر بنه آزاد  امبریجنگ بدر پ یاسرای  هنازل شد. مثالً دربار رسول
عمنر   ی( مطابق رأ60ن67)انفال/های  هیشان معتقد بود   آ آنان   عمر به لز م قتل

 3نازل شد.
، ماننند برخنوردار بودنند    بی یتیاز موقع امبریدر عصر پ تیب اهل

تحنول  ، خود   در ادامنه  یعیر طبیاز مس یان خالفت نبیبا خر ج جر ی ل
ل آننان  یشتر مخند ش   فضنا  یب شانیت ایر ز به ر ز موقع، در اخبار مناقب

 یبر سر مناقب با تحول یار در عصر اموید   نبرد تمام عیگرد یشتر مخفیهرچه ب
گنر  یهمطنراز د  تین ب ه اهنل کن ای  افنت. بنه گوننه   یان یها پا تیمده در موقعع

 به حساب آمدند. 1اناً همسنگ طلقای  اح معاصران رسول
عطنف تحنول   ی  هنقط تیب پا انداختن اهل یان اقدام خلفا برانگم یب
 یر در  ارد سناختن علن  نار عمنکابت، هنود   در ادامنت بیوقعناقب   مندر من

 یب بنرا ین جناد رق یا یسنوم سنبب اصنل   ی  هفین خلییتعی  هرنشش نف یدر شورا
ب ین شنان خنود را رق   گنر   خانندان  ید یه پننج صنحاب  کای  شد به گونه یعل
 یخ اسالم چون ماجرایارنت یدنواد  بعند   حندننید اندانشن  خ یعل

                                                      
 .279هیتمی، . 2 .2171؛ مسلم، 2237، صحیح البخاری، بخاری .2
 اسراء فتح مکه چون معا یه.. 1 .1/339ترمذی، . 3
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 ن ادعاست.ید اییربال تأک
 ی  در سنطح  «مبشنره ی  هعشنر » اتین طنرح نظر ی  هنیزم، ارکمضافاً آن ابت

 را فراهم ساخت.« عدالت صحابه» تر عی س

 (عترت یجا اصحاب به تی)مرجع جامعه یدرزمامدار انحراف -6-6-04-6

جامعنه دانسنته    یاین ن   دنین م بالمننازع د کرا حا امبریپ 2ات قرآنیآ
گرفنت  ار خلفنا قنرار   یفه مورد نزاع بود   سرانجام در اختیاما آن ه در سق، است

 گنران رجنوع  یخنود بنه د   ینیمردم در امور د جامعه بود   ییایامور دن یزمامدار
جمنع   یل اقتدار دستگاه خالفت به تالش بنرا یمکت یدر ادامه برا ردند. عمرک می
ت نقنل    یه مننع   محند د  کن پرداخنت   ینید یبا رهبر یاسیس یردن زمامدارک

ر ین جهت قابل تفسیدر هم یشتر رأی  اظهار هر چه ب یث توسط  ینگارش حد
ار محمد بودن   النزام  کچون هم یینار ادعاهاکعمر در  یثرت اظهار رأک 2است.

 1ا ست. یاز سو ی  هدف ین تلقیشاهد چن 3،مردم به اطاعت از خود
رده   بنه رغنم   کن اظهنار   یاریبسن  یخالفنتش آرا ی  هد ر یز طن ین عثمان

بنر اعتبنار   اعمنال آن آرا    ، آن با قرآن   سنت   مخالفنت اصنحاب   یناسازگار
ا ین ن   دنین ا  در د یرش زمامداریز تنها بر اساس پذین رفتار نیه اکاصرار داشت 

 ر است.یه پذیتوج
منان  کن اجتهادات رنگارنگ حایسرعت    سعت ا، انیگر امویدر عصر د

ز ین جامعنه ن  یاسن یس تین مکل داد. در بناب حا کیام شرع را تشن کاح یفقه یمبان
ا ین م قدرتمنند    کرش فرمنان هنر ننوع حنا    یچون لز م پنذ  کیانن هوابط شبهنض
ت یمکه حاک یومت اسالمک  ح 9ردکامراء( بر ز  یمان )صوافکژه حایارات  یاخت

ومنت بنر اسناس هواهنا       کبنه ح  یها بنود بنه ز د   ها   منقبت بر اساس ارزش

                                                      
 اسراء فتح مکه چون معا یه.. 2 .69؛ النساء، 36االحزاب،  .2
 .397، 210،230،212نک: شهرتانی،. 1 .3/232 الملوک،  األمم ،تاریخطبری. 3
 .2/211نک: ابن عبدالبر، . 9
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 ل شد.یها تبد یامگکخود
 یه به سبب تحول در اخبار مناقب   مبنان ک یانحراف  ترین قیعم، قیبه تحق

شان  عموم اصحاب   با ر به عدالت ینیت دیمرجعی  هید آمد بر ز نظریفضل پد
ت ین ده به طهارت عترت شد. ا لوی  عق تیب ت اهلین مرجعیه جانشکاست 
اقندامات   یبود.  ل یعیطب ن ا عرفینقل ، عقل ن ییمبنا بر اساس هر تیب اهل

 یبرخ یبرا ی ضع   انتشار مناقب ساختگ، عجوالنه   ناهمگون خلفا   در ادامه
   یثین جوامنع حند  یتند  ی  هدر د ر تین ب معارضنان اهنل   یژه  به ،اصحاب

ت آننان از  یعدالت اصحاب   مصنون ی  هیث سبب بر ز نظریوم حدنا علیأسنت
 د.ینقد گرد

ب یش   تهنذ یراین بنا پ  ش فرض زحمنات دانشنمندان در ارتبناط   ین پی  ا
 یاز بنه مجنال  ین عدالت صحابه نی  هیل نظریام ساخت. طرح   تحلکث را نایاحاد

 :ابدی می ن بحث خاتمهیته اکنجا با اشاره به چند نیگر دارد   در اید
 2ست.یار نکقابل ان ا الً فضل مصاحبت با رسول

در  ننندگان بنا رسنول   کمالقات ی  هشواهد هم یا اً بر اساس پارهیثان
بننا  ینیهمنشنن یاز دسننتا ردها ین پاسننداریهم ننن 2سننتند.یاصننحاب نی  هزمننر
  أَصْىحَابِي » چنون  یثیاحناد  3مهنم اسنت.   یدر صحت اطالق صنحاب  رسول
ی  هه همن کاست  کیده حایه با لحن خطاب رسک 1«  ْ َ َ ْ ُ ْ   ْ َى َ ْ ُ ْ اق ت د ي ت م  اه ت د ي ت م     بِأَيِّهِمْ  كَالن جُومِ

اخبار منراد از   یه مطابق برخکبل، شدند یشمرده نم یصحاب امبریمخاطبان پ
 9است. تیب ن نمونه تنها اهلیا

ت یحج یده به عدالت صحابه برای  عق امبریثالثاً فضل مصاحبت با پ
سنازد. از   ینمن  ینبوده   فرض خطا   غفلت را منتف یافکاصحاب  یشخص یآرا

                                                      
 .22/112ابن عساکر، . 2 .96سجادیه،  کامله صحیفه  شرح شعرانی، ترجمه .2
 .296؛ ابن بابویه، معانی االخبار، 011، صحیح البخاری، بخاری. 3
 .296ابن بابویه، معانی االخبار، . 9 .2/70ابن عبدالبر، . 1
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 2رفتند.یپذ یگر را نمیهمد یسخن   رأ، ن ر  خود اصحابیا
را  ثر فضل مصاحبت بنا رسنول  کنه تنها حدا ساءکرابعاً اصحاب 

ز برخنوردار   در اطاعنت از   ین امبریبا پ یشا ندیه از فضل خوکبل ،داشتند
  اند. ز بر همگان مقدم بودهین آن حضرت
سنت    یاس نیقابل ق امبریاز امت با خاندان پ یسک» :فرمود یعل

گنر بنه سنبب اطاعنت نسنبت بنه       ی  بنار د  یشنا ند یبنار بنه سنبب خو    یکما 
 2«م.یت داریا لو امبریپ

شنود هنر    یپا اگر بر اساس فضل مصاحبت   عدالت اصحاب هم دا ر
بننا  یتننر یننکسننبقت داشننته   از ارتبنناط نزد ا در مصنناحبت رسننولکنن
ت اسنت    یبه مرجعتر  ستهی  شا امبریبه پ یبرخوردار بوده ا ل امبریپ

ان( یان شنما )هاشنم  ین چگوننه از م : از قثم بن عباس سنوال شند   ین ر   قتیاز ا
شند؟ پاسنخ داد بنه سنبب سنبقت در مصناحبت بنا         امبری ار  پ یعل

 .3دتر با حضرتی  شدتر  یکنزد ی  التزام   همراه رسول

 گیری جهینت -6-6-00

 : گفت توان می آمد یسن برریابر اساس آن ه در 
سبقت ، امبریبا پ یشا ندیچون خو ییها کات   اخبار مالیدر آ .2

شناخت فضل    یعلم   تفقه برا، هجرت   جهاد، مانیدر اسالم   ا
 شود. می دهیمنقبت د

ت یهندا  یالگنو بنرا   ی ات به هدف ارائهیر ا  طرح مناقب در قرآن  .2
 بشر بوده است.

پنا از   یرهبنر  یبنرا  یر الهیداران   ذخا افضل منقبت تیب اهل .3
 ین راه بنرا یزتنر یاط آمین   احت ترین  یکشان نزد بوده راه امبریپ

                                                      
 .2نهج البالغه، خطبه. 2 .31، 2/09ابن عبدالبر،  .2
 .3/236المستدرک،  نیشابوری،  حاکم .3
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 قت اسالم است.ی صول به حق

از  ییدرصند بناال   یومتکن اننات ح کج امیل بدخواهان   بسیبه رغم م .1
حنواد  گذشنته   در جوامنع     ی ال البنه  از اخبار مناقنب عتنرت  

 قن جا گرفته است.یفر یثیمختلف حد

هماننند محفنوظ مانندن قنرآن      تین ب حفظ   انتشار مناقنب اهنل   .9
ت   یفر زان مانندن مشنعل هندا    یبرا یالهی  هگر از ارادیدای  جلوه

 اتمام حجت بر مردم بوده است.

ج یا تر یمانند ضع  جعل  ، مان درارتباط بامناقبکاقدامات حا .6
هنا در جهنت شنناخت     یدشنوار ای  ز سبب بنر ز پناره  یاخبار غلو آم
ق   تأمل قابل رفنع اسنت.  یه با تحقکح شده یح از ناصحیمناقب صح
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 انیان ریلت ای رد فض  یث ی حد ینقد و ربرس 
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 :مقدمه -6-7-0

ه کن دهنند   منی  نسنبت  امبریرا به پ یثیاحاد، ییان   جامعان ر ایرا 
 هکن  یاهل فارس اشاره دارد تا حند  یلت   برتریبه فض یبه نوع، آن ی هیدر نما

ل خواهنند شند.   ین نااهل فارس بدان ، ا هم باشدیثر ی د اگر علم در ستارهیگو می
آمده « نید»  « علم» ،«مانیا» ی ژهاحداقل با سه  ، اتیدر ر ا ین فضل   برتریا

ر ی  تفاسن  یخیتنار  یهنا  کتناب ، یثیتوان در مجامع حد می ث راین احادیاست. ا
ات ین اس ر اکن گستره انع، نخست فصل، نیرد. در اکعه   اهل سنت جستجو یش

سپا به ، قرار گرفته یمورد بررس، برخوردار است یشتریه از بسامد بکت یباهل 
گوناگون  یها دگاهی  د یبررس آنها  یشود. آنگاه محتوا می ه پرداختهیامام یها نقل

، اتین ن ر این ا یابین مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ارز آنها  قیمصادی  درباره
با اعالم صنحت   یه گر هکن صورت یبه ا، مطرح شده است یدگاه اساسیچند د

از  ه تمامناً کن گنر  ید یابنراز داشنته   برخن    آنهنا   موافقت خود را با، وتکا سی  
ن ین پندارند. در ا می یرا جعل آنها    تماماند  ثین احادیمخالف ا، خران هستندأمت
را  یح   برخن یث را صنح ین احادیاز ا یه برخک جود دارد  ینینابیدگاه بید، انیم

بنه  جنه  ین نتیا، اتیر ا ی  سند یرجال یبا بررس، انیپاداند. در  می ف شدهیتحر
ث یح   مطنابق علنم الحند   یصح، د اهل سنتیث از دین احادیه اک دیآ می دست

 ف است.یضع، انیعیش
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  مسأله انیب -6-7-6

  بنه خصنو     ریتفسن ، خیتب تارکهم ون ، یاز متون اسالم یاریبس در
 جنود  هنا   نیاز سرزم یاز اقوام   بعض یبرخ ذمّ ایدر مدح  یاخبار، ییر ا منابع

بنه   رینناگز ، ینی ه جامعنان ر ا کن اسنت   ادیآن نان ز، اتیر ا نیا تعداد دارد. گاه
   یبنند  آنهنا را طبقنه  ، قین طر نین آنهنا شنده تنا از ا   ی  دربناره  یاختصا  فصل

 «اهل فنارس »   یح بخاریصح «ةنیفضل المد» به بابتوان  می هکنند ک یبند دسته
اند  قرار گرفته زیمستقل ن فیگاه موضوع تأل، اتین ر ای. اردکاشاره  ح مسلمیصح

 رد.کاشاره  یبغداد بین خطیقز  به فضائل توان می هک

ذم  این مدح  تیتواند صالح می قوم یک ایآ هکنیای  درباره، یاسالم یعلما
بنودن   یعرضن   هنا   انسان یه با اعتقاد به برابرکاند  به بحث پرداخته، باشد داشته
ن یسنرزم  ایاز قوم  دیبا یچرا   با چه هدف یاله نید یک،  جود انسان ت بریقوم

، ییشنگو یپاعنمّ از   ن ه باشدکهر چه ، پرسش نیند؟ جواب به اک شیستا یخاص
 نیمهمتر از یکیه کته غافل ماند کن نیاز ا دینبا ن به اسالم  ... نیممد ح بیترغ
 بوده است. ی  قوم یمل یها زهیانگ، ثیاحاد فیجعل   تحر ید اع

ه کن آن لین بنه دل ، است ثیاحاد نگونهیغالب بر عدم اعتبار ا دگاهی  د اصل
سنخنان گهربنار    راین ز، ننوع مطالنب  جنود دارد    نین جعل ا یبرا یافکی  انگیزه

وده   نان بن نانن نزد مسلمنار نناعتب ننیرنشتیب یدارا، رآنناز ق پا رنامبنیپ
بنا جعنل   ، را داشته ینیسرزم ایبرتر جلوه دادن قوم  قصد، یگر ه ایچنان ه فرد 

تمنام   هین جوز میابن قن ، نمونه یاست. برا زده می دست آن به یسخن   سندساز
 ذبک ... را  هیکانطا، عسقالن، نیقز ، مر ، وفهک، بصره، بغداد مدح   ذم ثیاحاد
 2.داند می

 حی  مندا  لیبنودن فضنا   یبنا را بر سناختگ  دیبا، در نگاه نخست، نیبنابرا
ه در کن ، م برخوردار باشدکمح ینی  قرا یقو یه از سندک یثیمگر حد، نهاد اقوام

                                                      
 .210یم، ابن ق. 2
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بنا تفنا ت در    یثینند. حند  ک داین اصل نخواهد توانست بر آن غلبه پ، ن صورتیا
بِالث رَيَّىا  معلّقىا    ايى الْعِلْمُ مَنُوِا   اي نُيالد اي مانُيااللَوْ كَانَ » :به صورت ها  اژه یبرخ

 صنحت  یبررس هک شده  ارد امبریپ از« فَارِسَ اهل مِنْ رجل ايرِجَال    لَتَنَاوَلَهُ
 .است فصل نیا موضوع، آن   سقم

 اتیروا یها نقل یبررس -6-7-7

 ثُمَّ غَيْرَكُمْ قَوْما  يَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا إِنْ وَ ...﴿ ی هیآ سه لیذ، ثیاحاد نیا معموالً 
﴾أَمْثالَكُمْ يَكُونُوا ال

 اللَّىهُ  يَأْتِي فَسَوْفَ دينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿ ،2
﴾... الْكافِرينَ عَلَى أَعِزَّ ٍ الْمُؤْمِنينَ عَلَى أََِلَّةٍ يُحِبُّونَهُ وَ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ

 مِىنْهُمْ  آخَىرينَ  وَ﴿ ،2
﴾الْحَكيمُ الْعَزيزُ هُوَ وَ بِهِمْ يَلْحَقُوا لَمَّا

 صورت در هک است یگر ه از سخن هک آمده 3
 خواهند  داده متکحها  بدان ای   شد خواهند آنان نیگزیجا، مؤمنان یگردان یر 
 یریتفسن    شرح همان، بحث مورد یها ر ایت صد ر شأن، موارد اغلب در. شد

 نین ا ننز ل  از پنا ، هکآن حیتوض  اند. داده ارائه اتیآ نیا از امبریپ هک است
 ننز ل  شنأن    ریتفسن  از صحابه سؤال به جواب مقام در رمکا امبریپ، اتیآ
 قنومش    ی  را اتیآ نیا قیمصاد از یکی، یفارس به سلمان اشاره با، اتیآ نیا
 چیهن    صند ر  سبب بد ن، ثیاحاد نیا گاه البته  اند. ان داشتهیب فارس اهل یعنی

 یها نقل   منابع نیمهمتر به هک شده نقل خدا از رسولای  نهیزم شیپ گونه
 .مینک می اشاره ثیاحاد نیا

 سنت اهل منابع -6-7-7-0

 از. خورنند  منی  چشنم  بنه  ییباال بسامد با، سنت اهل منابع در اتیر ا نیا

                                                      
 (.30مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود )محمد،    اگر ر ی برتابید ]خدا[ جای شما را به .2

آ رد   اید، هر کا از شما از دین خود بر گردد، به ز دی خدا گر هی ]دیگنر[ را منی   ایمان آ رده ای کسانی که .2
 (.91دارد   آنان ]نیز[ ا  را د ست دارند )المائده،   که آنان را د ست می

 (.3آموزد[. )الجمعه،   اند ]حکمت می هایی[ دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته   ]نیز بر جماعت .3
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   ق(256د) یبخنار  حیصنح  تابک چهار در، سنت اهلی  هگان شش تبکمجموع 
 شیبن  رارکن ت با معموالً ق(303)د ینسائ ق(  279)د یترمذ سنن، ق(261مسلم )د

 مصننف  چنون  یگنر ید یهنا  کتناب  در اخبنار  نین ا. اسنت  شنده  رکذ بار یکاز 
 هین راهو ابنن  مسنند ، ق(235د) بهیش یاب ابن مصنف، ق(211)د یصنعان عبدالرزاق

ابنن   حیصنح ، ق(307د) یعلیابو مسند، ق(241)د حنبل بن احمدمسند ، ق(238)د
جنامع   هم نون  متقندم  ریتفاس در نیهم ن .دارند  جود زین...   (ق354 )د حبان

، ق(383د) یسمرقندر یتفس، ق(327)د حاتم یاب ابن ریتفس، ق(310)د یطبر انیالب
، ق(458د) یهقیب ةالنبو دالئل مانند خیتار   رهیس تبک در   ق(427)د یثعلب ریتفس

 ةیا النها و ةیا البدا، ق(748)د یذهب االسالم خیتار، ق(463)د عبدالبر ابن عابیاالست
 شده نقل یمتفا ت الفاظ با، اتیر ا نیا. است شده درج زین... ق(  774)د ریثک ابن

 :شود می اشاره آنها نیمهمتر به هک است

 مانیا -6-7-7-0-0

  يى الغ يعن اب ثور عن ب ل بن مانيسل يحدثن عبداهلل بن زيعبدالعز حدثنا» 
 آخَرينَ وَ﴿الجمعه   سور هيفانزلت عل يالنّبِ عند جلوسا نَّاك: قال رهيهر ياب عن
نا يسال ث ثا و ف يراجعه حتيا رسول اهلل فلم يمن هم : قال تلت ﴾بِهِمْ يَلْحَقُوا لَمَّا مِنْهُمْ

مىان عنىد   يان االكسلمان ثم قال لو  يده علي وِع رسول اهلل يسلمان الفارس
 2«.ا لناله رجال او رجل من هوالءيالثر

 یعبنارات  بنا ، محمد ی هسور 38هیآ لیذ بار نیا  ، گرید یتیر ا در  
 بن عبداهلل أخبرنا جعفر بن لياسماع أخبرنا حجر بن يعل حدثنا» :متفا ت آمده است

 قىال نىاس  : قال أنه  ريهر ياب عن هياب عن الرحمن عبد بن الع ء عن حينج بن جعفر
 استبدلوا نايتول إن اهلل ركن َيالذ هؤالء من اهلل رسول اي اهلل رسول اصحاب من
 فضىرب  قىال  رسىول اهلل  بجنىب  سىلمان  انكى  و قىال  امثالنا؟ ونوايك ال ثم بنا

                                                      
 .131   9/76؛   با کمی اختالف بیهقی، 6/63، صحیح، . بخاری2
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 مىان ياال انك لو دهيب ينفس يالذ و اصحابه و هذا قال سلمان و فخذ اهلل رسول
 .2«لَتَنَاولَه رِجال من فارس ايبِالث رَ منوِ ا

 نژادان عرب هکنیا بر دکیتأ   شتریاضافات ب با بار نیا اما، گرید یاتیر ا در
 بىن  بشر ثنا الحسن بن احمد بن محمدحدثنا » :است آمده، ابندی ینم دست مانیا به

 سىعد  بىن  خالىد  يأخبرن ياالنصار ىيحيبن  مجمع ثنا انيسف ثنا يديالحم ثنا موسى
 رانيشى  ثنا مخلد ابن عبدالرحمن بن حدثنا محمد قولي بالدوداء هريهر ابا سمعت قال
 بىن  خالىد  عن ياالنصار مجمع عن انيسف ثنا يالزهر محمد بن عبداهلل ثنا موسى بن
 ال ايى بالثر معلقا مانياال انك فلو فروخ بنى ايابشروا  قولي  ريهر ابا سمعت قال سعد
 2«.العجم لنالته، العرب تناله

 رسنول خندا   ودنخ هنک ینوابنخ ریتعب در، تیر ا ننیا رنگید وعنن
منان دسنت   یا بهها  عرب هک شده دکیتأ زین تیر ا نیا در. است آمده، بودند دهید
  ريى ثكغىنم   هىا يف دخلت سوداء غنما  تيرا يالنب قال: عمر ابن عن» :ابندی ینم
و  مكنيى د يفى  مكونكشىر ي العجىم : قىال  ؟اهلل رسىول  ايى  اولته فما قالوا. ضيب

 و العجم من رجال لناله ايبالثر معلقا مانياال انكلو: قال اهلل؟ ارسولي العجم قالوا. مكانساب
 3«الفارس. به اسعدهم

 نید -6-7-7-0-6

از  گنر ه  نین ا در، منان یا هنبن  نسبت یرنمتک دنبسام انب هک رنگیدای   اژه
 سىعد  بىن   يقى  عىن  حينجى  ياب ابن عن نهييع ابن حدثنا» :ن استید، ات آمدهیر ا
 يحىدثن » ؛1«فىارس  ابنىاء  مىن  ناس لتناوله ايبالثر معلقا  نيدىال انىك وىل: قال هيروا

 عبىدالرزاق  حىدثنا  ابىن رافىع   قال و اخبرنا عبد قال ديحم بن عبد و رافع بن محمد

                                                      
 .100؛ مقدسی، 2/331، قتیبه ابن اندکی اختالف با؛   9/61. ترمذی، 2

 .12/92متقی هندی، . 3 .1/9. ابونعیم، 2
 .7/963ابن ابی شیبه، . 1
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 رسىول  قىال : قىال   ريهر ياب عن االصم بن ديزي عن يالجزر جعفر عن معمر اخبرنا
فَىارِس   ابنَاء منْ قَالَ او فَارِس منْ رجل  بِه لَذَهب ايالث رَ عنْد نُيالد انَك لَو :اهلل
 2«تَنَاولَه.ي حتَّى

 علم -6-7-7-0-7

 بىن  عوف عن شهر ثنا قال الخفاف عبدالوهاب ثنا ياب يحدثن عبداهلل حدثنا» 
 مىن  ناس لتناوله ايبالثّر العلم انك لو :اهلل رسول قال  ريابوهر قال قال حوشب
 اسنالم  مانند یگرید لماتک، علم   نید، مانیا یها  اژه جز به البته 2«فارس. ابناء
 3.ستندین برخوردار نقل ثرتک از هک آمده زین برّ  

 از شیب نید ی ه اژ  ، نید از شیب مانیا عبارت، بسامد نظر از مجموع در
 .است رفته ارکبه  علم

 هیامام منابع -6-7-7-6

 .است آمده  اژه سه هر با اتیر ا نیا زین هیامام منابع در

 مانیا -6-7-7-6-0

أَبْنَىاءُ    لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوِىا  بِالث رَيَّىا لَتَنَاوَلَىهُ   »  أنه قال عن الصادق یروی
 .1«فَارِسَ

 نید -6-7-7-6-6

 لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقا  بِالث رَيَّا ...»  جعفر بن یموس قال [یرکاالمام ]العس قال

                                                      
 .2/415راهویه،  ابن اختالف ؛ با کمی7/232حجاج،  بن . مسلم2

 .3-2/2ابونعیم،  از جمله نک. 3 .26/233حبان،  ابن؛ 2/422، . ابن حنبل2
 .213مفید، اإلختصا ، . 1
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 یا لن  از قنول  مقنول ، ثیحند  از ن بخنش ین ا البته .2«رِجَال  مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ  لَتَنَاوَلَهُ
 از آن صنحت  اعتقناد  بر یلیدل   ان شدهیب سلمان تمسخر یبرا هک است [رکابوب]

 يالنب أن يرو» :است آمده نیچن یطبرس انیالب مجمع در. ندارد امام جانب
لَوْ كَىانَ   قال ثم َووه و هذا فقال سلمان عات  على دهيب فضربي  هياآل هذه عن سال

 2«.رِجَال  مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ  لَتَنَاوَلَهُ الدِّينُ مُعَلَّقا  بِالث رَيَّا

 علم -6-7-7-6-7

 اغلنب  هکن  اسنت  االسنناد  قنرب ، آمنده  درآن ثیحد نیا هک یمتقدم منبع تنها
 اهنل  لیفضنا  از گرید یثیازحد پا هک تیر ا نیا  اند. ردهک نقل آن از زین متأخران
 بىن  نيالحس ف عنيظر بن حسن» :است نیچن، آمده نیرالمؤمنیام زبان از فارس
 لَتَنَاولَتْىه  ايى بِالث رَ منُوِىا  الْعلْىمُ  انَكى لَو :اهلل رسول أن هياب عن جعفر عن علوان
 3«فَارِس. منْ رِجال 

 از 377ی هشنمار  بنه  تین ر ا نین ا، االسنناد  قنرب  تناب ک یبند میتقس طبق
 نین ا بسامد، شد مشخص هکچنان. ردیگ می قرار صادق امام از ث متفرقهیاحاد
 یبرخ یحت   است مترک اریبس سنت اهل منابع به نسبت، هیامام منابع ات دریر ا
 افتنه ی راه هین امام مجنامع  در سننت  اهنل  تبک   انیرا  از نقل به، ثین احادیا از

 وانیا الح ةایا ح تابک از را ثیحد نیا بار یک، یمجلس عالمه، نمونه یبرا است؛
 در اتین ر ا نین ا نیهم نن  9اسنت.  ردهکن  نقل رهیابوهر از مرتبه چند   1عمر ابن

 سنت اهل منابع از خبر نقل در یمانع آنها سندگانینو هک هیامام یریتفس یها کتاب
 6.خورد می چشم ز بهین اند، دهید ینم

 

                                                      
 .3/322طبرسی، . 2 227،حلی،المحتضر،222.تفسیرالعسکری،2
 .10/305مجلسی، . 1 .92حمیری، . 3
 .3/183طبرسی،  نک نمونه برای. 6 .61/260   22/92همان، . 9
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 تیروا داللت -6-7-0

 زین ن   مهنم  یهنا   اژه شنناخت ، اتین ر ا الحندیث  فقنه  به یابیدست جهت
 :شود می اشارهها  بدان هک، است یضر ر یامر اتیق ر ایمصاد

 یشناس واژه -6-7-0-0

 انند؛  افتهین راه ثیالحد بیغر به موسوم یها کتاب در معموالً ثیاحاد نیا
  « فنارس »  اژگان یبررس اما، ستندین یدشوار   بیغر ی ه اژ بر مشتمل هک چرا

 تحنول  دچنار  هکن  فنارس  لفظ ژهیبه  ، است مؤثر اتیر ا نیا بهتر فهم در« ایثر»
 .است ز شدهین ییمعنا

 ایثر -6-7-0-0-0

 اثر در   ار رفتهک به اتیر ا نیا دراغلب هک استای  لمهک تنها 2«ایثر» ی  اژه
 است ی مصغرثر « ثر » ی هشیر از،  اژه نیا 2.است نگشته حذف تیر ا تفا ت

 هک است ىیها مجموعه ستاره، آن از منظور  ، ثرتک   یادیز یمعنا به اصل در هک
 ثنرت ک لیدل به آنی  هیتسم   دارند  جود آسمان در لکش تصورى گا  گردن بر

 در   یفارس زبان در ستاره نیا 3.است آن ستارگان ثرتک ای   آن سقوط ای طلوع
 بن شهمردان، معر ف منجم 1.است آمده زین نیپر  نام به، متقدم نجوم یها کتاب

 :ندک می فین توصیچن را ایثر، نامه نزهت تابک ق( در 490 سال به ر )زندهیالخ یاب
 بنر    آمنده  هنم  بنه انند   سنتاره  چند   است ثور سبع چهار   درجه هشت تا ایثر»
 9«سنتاره ر شنن...   چنند  ی  بنر    شمال یسو دیایب یسطر ایثر از... گا  وهانک

 6.باشند  ید ر در مبالغنه    مثنال  انیب منظور به  اژه نیا از استفاده ر د می گمان

                                                      
1. Pleiades 

 ی نجم آمده است. که در آن ر ایتی نادر با  اژه 2/7. نک ابونعیم، 2

 .129، بیر نی. 1 .21/222منظور،  . ابن3
 .294ابی الخیر،  بن شهمردان. 9
 به معنای مبالغه در د ری است.« انت منی کالثریا»شود   چنان ه در لغت عربی  قتی گفته می. 6
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   سنلمان  سرّ به را خود ةکیالم الفتوحات تابک 29فصل، عربی ابن، مشهور عارف

 «...لَىوْ كَىانَ الْإِيمَىانُ   » درج از پنا    داده اختصنا   تین ب اهل به ا  الحاق علت
 زین ن این ثر هک چرا ند؛ک می اشاره سلمان خصلت ا به هفتیثر، است ث معتقدیحد
 2.ستاره است هفت ی هدارند بر در

 فارس -6-7-0-0-6

، ننند ک می یحاضر زندگ قرن در هک یسانک یبرا فارس یمعنا است نکمم
 گریدیکن  را متنرادف  د  هر   نهاده رانیا نارک در را آن یراحت به   نباشد دهی یپ

 در هکن  یسنان ک   انین رانیا یمعننا  بنه  قناً یدق، فنارس  اهل، صورت نیا در. بدانند
 نیچنن . خواهند بنود  ، ننند ک می یزندگ رانیا نام به یشورک ییایجغراف ی همحد د
   خیتنار  مراجعه به با دیبا هکآن حال، است یامر ز یمعنا بر لفظ حمل یبرداشت
 از متصور یمعان .افتی دست ثیحد صد ر عصر یمعنا به، ییایجغراف یها کتاب

 :است نیچن  اژه نیا
 انکن م بنه  فنارس ، ثین احاد نین ا در معتقدند یگر ه: ها انـارس زبـف ـ

 بنوده  یفارس آنها یمادر زبان هک است یسانک یمعنا به هکبل ،اشاره ندارد یخاص
 2.ندیگو می سخن زبان نیا به  

   اهلل صنلوات ) نبنى  اشنارت » :سند ینو می باره نیا در زین یشابورین مکحا
 بنه  اسنت  اشنارت ، را ا  قنوم  شانیا ردنک ادی   فارسى سلمان به (همیعل سالمه
 3.«خراسان بالد اقصى تا ندیگو می سخن فارسى به هکسانى ک ی همه

ی   اژه، یاسنالم  علنوم  یعلمنا  از یبرخن : عربستان ی رهیجز شبه مشرق ـ
 ی رهیجز شبه شرق مطلقِ یمعنا به، عرب نزد آن یخیتار اربردک لیبه دل را فارس

 فارس   مناطق خراسان مردم انیم یفارس زبان بودن کمشتر 1 اند. عربستان دانسته

                                                      
 .21/116صالحی، . 2 .2/197عربی،  ابن. 2
 .221حمیری، . 1 .63 حاکم نیشابوری، تاریخ نیشابور،. 3
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 2.منطقه بدانند د  نیااعمّ از  را فارس، یبرخ تا شده باعث زین
 فنارس اند  ردهک تالشای  عده یحت، میشو خارج لغت بحث ی هریدا از اگر

 در شنده  رکن ذ صنفات  هکن آن لین دل بنه  گر ه نیا !بدانند خراسان یمعنا تنها به را
 آن[ اخنص  یمعننا  به] فارس قوم در ن مانیا   علم لیقب از ن بحث ات موردیر ا
 را صنفات  نین ا   بوده یخراسان، علما   محدثان از یمین، مقابل در نشده   دهید
 یحتن  گر ه نیا  2اند. ردهک لیتأ  خراسان اهل به تنها را ثیاحاد نیا، دارند بر در
 النت یا نانکسنرزنش سنا   بنه   ضنوح  به، آن بر عال ه   ردهکن تفاکا مرحله نیبد

 لین ذ در ق( 340 حد د ی)متوفا یهمدان هیفق ابن، نمونه یبرا  اند. پرداخته فارس
 را آنها، ان فتوحیجر در مسلمانان مقابل فارس اهل یستادگیا لیدل به، ثیحد نیا

 زین ن در عبنادت  هکن بل علنم  در تنهنا  نه هک دانسته نیمسلم دیشد دشمنان از یکی
 تناب ک در ق( 900 )د یرین حم بنن عبندالمنعم   محمند  نیهم ن 3.ندارند یلتیفض

   مقفنع  ابنن  جز هک ردهک یمعرف خمود ییها انسان را فارس اهل الر ض المعطار
، نیبننابرا  1.ندارند یگرید ینام آشنا حسن دانشمند   فضل یعنی سهل فرزند د 
 اند. پرداخته فارس اهل سرزنش به، ثیحد از مدح برداشت یجا به

 نقّیمت قدر   گرید یازمعان اخصّ، ازفارس معنا نیا: آن اطراف و رازیش ـ
خراسان  به را فارس یمعنا نندک می یسع هک یگر ه تالش از هکچنان، است از آن
فنه  یلط یخطی  هنسخ یازمعرف پا، یتهران آقابزرگ. است ر شن زین، دهند میتعم
ند ک می نقل   ردهک تابک نیای  همقدم بهای  اشاره، یداراب محمد محمدبن از هیبیغ
 پرداختنه  فارسی   اژه یمعنا به، «...الْعلْمُ لَوكانَ» ثیپا از آ ردن حد، لفؤه مک

 بنه  مراجعنه  در 9.اسنت  ردهکن  ریتفس آن اطراف ینواح   رازیش یمعنا به را   آن
   رازیش» عبارت، رسد می شود   به نظر ینم مشاهده رازیش از ینام، ورکمذ تابک

 بنا  مؤلنف  چون، باشد آن از مطالب شخص آقابزرگبرداشت  «آن اطراف ینواح

                                                      
 .192مقدسی، . 2 .61الفقیه،  . ابن 2
 .221حمیری، . 1 .610، الفقیه ابن. 3
 .20/320تهرانی، آقابزرگ، . 9
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   عننراق   خراسننان در مقابننل را آن، فننارسی   اژه از عننرب ریننغ یمعنننا ینفنن
 .است آن اطراف   رازیش همان، ی  منظور توان گفت می هک 2داند می جانیآذربا

 تناب ک در «...لَوْ كَانَ الْإِيمَىانُ » عبارت صد ر یفضا از: فراست با و کریز
ذهنن   بنه  فنارس  از فراسنت  با   کریز یمعنا، دیمف خیش به منسوب االختصا 

يُىرْوَى  » :اسنت  نیچنن  تابک آن در ثیحد نیا بعد   قبل عبارات. شود می متبادر
هَشَىمَ الضَّىلَالَ وَ الْكُفْىرَ وَ النِّفَىاقَ وَ       لِأَنَّىهُ   هَاشِىمِي    الْمُىؤْمِنُ  أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الصَّادِقِ

وَ الْمُىؤْمِنُ   ...وَ الْمُؤْمِنُ نَبَطِيٌّ لِأَنَّهُ اسْىتَنْبَطَ الْأَشْىيَاءَ    ...ءِ  الْمُؤْمِنُ قُرَشِيٌّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِلشَّيْ
لَىوْ كَىانَ    ،وَ الْمُؤْمِنُ فَارِسِيٌّ لِأَنَّهُ يَفْرِسُ فِىي الْإِيمَىانِ   ...لدَّلَامِ أَعْجَمِيٌّ لِأَنَّهُ أُعْجِمَ عَنِ ا

فَاخْتَىارَ مِنْهَىا أَفْضَىلَهَا وَ     ،الْإِيمَانُ مَنُوِا  بِالث رَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَبْنَاءُ فَارِسَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَفَىرِّسَ 
اتَّقُوا فِرَاسَىةَ الْمُىؤْمِنِ فَإِنَّىهُ يَنْظُىرُ بِنُىورِ       :سُولُ اللَّهِاعْتَصَمَ بِأَشْرَفِهَا وَ قَدْ قَالَ رَ

. شده است گرفته نظر در فراست   متفرس مرادف، فارس، گرید عبارت به ،2«اللَّهِ
   حناذق  مناهر ، یسنوار  اسنب  در هک شود می گفته یسک به فارس، اصل در البته
 از نقنل  نیا 3.شود می گفته فارس، یحاذق هر به   افتهی توسعه آن یمعنا هک باشد
 دهین د گرید منابع در هک استاالختصا   تابک به منحصر، یبافت نیچن با ثیحد
، ساخت خارج مشابه ثیاحاد ی هریدا از را تیر ا نیا توان می ،نیبنابرا .شود ینم

 .ندارد اشاره یخاصی  همنطق لتیفض به رسد می نظر به هک چرا
، د ره آن در فنارس  یعنن ی استتر  حیصح د م دگاهید گفت دیبا، انیپا در

 اسنت  گرفته یم بر در زین را خراسانی  همنطق   داشته فارس التیااعمّ از  ییمعنا
 .است آن بر گواه یادیز یخیتاری  هه ادلک

 قیمصاد نییتع -6-7-0-6

 .ابنند یب یقیمصناد  آن یبنرا انند   ردهک یسع، ثیاحاد نیا نقل از پا یبرخ

                                                      
 .213مفید، اإلختصا ، . 2 .3. دارابی، 2
 .336زبیدی، . 3
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 یمعرفن  یخاصن  فنرد  را ثین احاد نین ا مصنداق    نهناده  فراتر را پا یگر ه یحت
 سنلمان  بنا  ثیحند  نین ا معمنوالً ، هنک منابع در به خصو    در منابع  اند. ردهک

 سنلمان  ننام ، اتیر ا نیا از یاریبس صد ر سبب در هک چرا ن شده؛یعج یفارس
 بنه ، نیبننابرا   اند. ردهک انیب را ثیاحاد نیا، سلمان به اشاره با امبری  پ دارد  جود
 از یاریبسن  در .اسنت  یفارسن  سنلمان ، مصنداق  نیبارزتر، امبریپ ی هفرمود
 .اسنت  آمنده  سلمان نام از پا ثیحد نیا معموالً، زین رجال   تراجم یها کتاب

 لناله ايالثر عند نيالد انك و» صورت به تیر ا نیا، مک اریبس بسامد با یاتیر ا در
 را مطلنب  نین ا زین ن   ائمه امبریپ از یادیز اتیر ا 2.شود می دهید زین« سلمان
 امنام ، نموننه  یسنلمان دارد. بنرا   یقن یحق مانیا   علم از نشان   ندک می قیتصد

وَ هُوَ وَ الْعِلْمَ الْنخِرَ وَ هُوَ بَحْر  لَا يُنْزَحُ   الْأَوَّلَ  الْعِلْمَ  سَلْمَانُ  أَدْرَكَ» :فرمودند صادق
الْإِيمَىانُ  » :اسنت  آمده صادق امام از زین سلمان مانیا مورد در 2«مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ
 .3«الْعَاشِرَ ِ  فِي  فَالْمِقْدَادُ فِي الثَّامِنَةِ وَ أَبُو ََرٍّ فِي التَّاسِعَةِ وَ سَلْمَانُ ،عَشْرُ دَرَجَاتٍ

، یبصر حسن اند، شده برده نام مصداق عنوان به هک یسانکگرید، جزسلمان به
 در البتنه . هسنتند  6ینیلک االسالم ةثق  ، 9ین نقشبندیبهاءالد، 1رمهکع   نیریس ابن
 حزم ابن مثالً شود می دهید یمذهب یها یدار جانب، ها یابی مصداق نیا از یاریبس

 نین ا مصنداق ، است هیظاهر مذهب یعلم ی هچهر ترین  مهم هک( ق456م) یآندلس
 مذهب از دفاع   یپاسدار یبرا ی . داند می 7یاصفهان یعل بن دا  د را ثیاحاد
 نیشنتر یب، نمانند  ناگفتنه  0.هستندح یصح ثیاحاد نیا، است معتقد شدت به خود

 اهل فقه یشوایپ چهار از یکی ن فهیابوحن، شده رکذ ثین حدیا یبرا هک یمصداق
 محمند  استدالل 21،اند ردهک قلمداد ا  را مصداق تنها یبرخ یحت   3است نسنت  

                                                      
 .22مفید، اإلختصا ، . 2 .2/636عبدالبر،  . ابن2
 .411منا ی، . 1 .22/312 ،مجلسی. 3
 .11بحرانی، نقل از . 6 .2/290مظهری، . 9
 ریه است.نی ظاه رقهنذار فنری، بنیانگنظاه ه دا  دنر ف بنا  مع. 7
 .2/0ه، سالم ابن. 3 .6/091حزم،  ابن. 0

 .23موسوی بغدادی، . 21
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 آن فنه یابوحن بنه  ثین احاد نیا صیتخص در( ق 942 د) یشام یصالح وسفی بن
فنه  یابوحن یپنا  بنه  علم در فارس اهل از یک چیه   بوده یرانیا ی  جدّ هک است
 یذهبنمن  یشوایپ بر تعصب، آنها یانحصارطلب علت، نخست دید در 2 اند. دهینرس
، تین ر ا نین ا یهنا  نقنل  یدر برخ هک داشت د ر رننظ از دنینبا انام، است ودنخ

 نقنل  نین ا هکن  اسنت  آمده« ... لناله رجل من فارس» مفرد صورت به رجالی   اژه
 دسنت  آن بنه  نفر یکتنها  هک چرا، باشد بوده رگذاریتأث آنها برداشت در تواند می
 در یقننوج . دارد یگاهین جایچن فهیابوحن حتماً آنها  دگاهید از   ردک خواهد دایپ

 هکن « يالص ه عل ثرونيك و يسنت تبعوني» ییر ا اضافات به کتمس با یالبار عون
 اصحاب را اتنیر ا نیق ایمصاد تنها فرا ان دکیتأ با، دارد  جود ها نقل یبرخ در
 بنه  ثیحند  طلنب  یه براک هستند گر ه نیاچرا که  داند؛ می فارس اهل ثیدنح

 2.ندیمایپ یم را ایثر ی هستار تا نیزم از ایگو   نندک می سفر مختلف مناطق

 اتیروا با برخورد در مختلف یها دگاهید -6-7-6

 ابنراز  اتین ر ا نین ا اصالت زانیم در یمختلف یها دگاهید نونکتا ربازید از
 :است ریز قرار به آنها اهم هکشده 

 اتیروا بودن یجعل -6-7-6-0

 حنداقل ، داشته اتیر ا قمح   قلع در ییتوانا دست هک یمصر نیام احمد
 ثیحند  بار یک ا . داند می یجعل را د  هر   شده ثیاحاد نیا متعرض مرتبه د 
رده ک نقل را« مَنُوِا  بِالث رَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَال  مِنْ فَارِسَ  الْإِيمَانُ  لَوْ كَانَ  بِيَدِهِ  نَفْسِي  الَّذِي»

   زهند ، متکح باب در انیرانیا غلوّ یراستا در   3هیشعوب مجعوالت از را   آن

                                                      
 .1/738خان،  حسن صدیق. 2 .21/226. صالحی، 2
ای که معتقد به فضیلت عرب بنر سنایر اقنوام     در اینجا منظور از شعوبیه، معنای عام   مطلق آن است یعنی فرقه. 3

ی معنای خا  آن یعنی دشنمنان عنرب   برتنری دهنندگان عجنم بنر        عالم نباشد   پر اضح است که دربردارنده
تراشنی بنرای    ر ه با د  شیوه به جعل   تحریف احادیث اقدام کردند. ر ش ا ل، فضنیلت شود این گ  عرب نیز می

 2391قوم، زبان   سرزمین خود   د م،  ضع ر ایاتی در نکوش قوم عرب. )برای اطالعات بیشتر، رک: ممنتحن،  
 ی شعوبیه با عرب در جعل قصص   اخبار(. ش، فصل هجدهم، مقابله
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  مِنَّىا أَهْىلَ    سَىلْمَانُ » چنون  یثیاحناد  ا  البته. است ردهک قلمداد یعلم سلمان فارس
 یجنا  در ا  2.دانند  منی  یجعلن  زین را سلمان توسط خندق حفر شنهادیپ  « الْبَيْتِ

 ايى الثر عنىد  معلقىا  العلم انك لو» یعنی علم لفظ با، ثیحد نیا نقل از پا   گرید
 جعل فهیابوحنی  درباره هک پندارد می یثیاحاد  جز را آن، «فارس من رجل لتناوله

 و يب فتخروني اءياالنب ان سائر» چون یثیاحاد نارک در را ثیحد نیا ا . است شده
 یبرخن  2دهند.  منی  قنرار « ابغضىه  مىن  و ياحبنى  فقىد  احبه من فهيحن يباب افتخر انا

فه جعل یدر شأن ابوحن «...الْعلْمُ لَوكانَ» ثیحد اند، پنداشته زین معاصر پژ هشگران
 یسن   عهیش جناح، سمیرانیپان ا   سمیپان عرب یها شکشمکشده   در آن عال ه 

  3اند. داشته نقش زین هیشعوب

 یگرید بر نقل یك حیترج -6-7-6-6

 را ثین احاد نین ا اقیسن  ننده یپا والقاسمنابن ، الفصناحه  نهج ابنتک صاحب
 رخ لمنات ک سنطح  در ییهنا  فیتحر، آن در است دنمعتق ین ل، دندان می حیصح
 فارسنى  سنلمان  بر دست اهنآنگ» :اردنانگ می نیث را چنیدنا  اصل ح .است داده

 مردمنى ، بنودى  ایرنثن  بنه  اننمیا رناگ» :گفت   ادننه ودنب حاضران اننیم در هنک
انند نمن  یردمنمن » عبارت، انیمعتقد است شعوب ی « دندى.یرس داننب ننیا انندنم
، عنرب  بنر  شنتر یب لیتفض یبرا   ردهک از فارس جعل یمردان، را به عبارت« ننیا

، مفناخره ی  هعرصن  در ردنند ک منی  تصور چون اند، داده قرار مانیا یجا به را علم
ی   اژه هکن  یثیاحناد  انیرا  فیتضع با زین یالبان 1.است شتریب مانیا از علم اعتبار

را « نین د»  « منان یا»ی   اژه بنا  یثیحند ی  هگونن  ردهکن  یسع، در آن است« علم»

                                                      
  پیشنهاد حفر خندق توسط  ی را که تنها احمد امنین جعلنی   « الْبَيْتِ  مِنَّا أَهْلَ  لْمَانُسَ»حدیث ، 71-2/79امین،  .2

 (.3/930دانسته است، در بسیاری از کتب اهل سنت آمده است. )برای نمونه: حاکم نیشابوری، المستدرک، 
 .113افتخارزاده، . 3 .76. امین، 2
دانند،    ی علم جعلی می نکته جالب توجه اینجا است که هرچند نویسنده این حدیث را با  اژه 236-239 پاینده،. 1

 کند.  همان کتاب، عین آن را نقل می 613 لی خود، در صفحه 
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 نقنل  یه  کن  شود می استفاده زین یاصفهان میابونع عبارت از 2.ندک یح معرفیصح
 اریبسن  یهنا  نقنل  درج از پا ی  هک چرا است؛ دانسته می تر حیصح را را« مانیا»

ن یا لن  رکن ذ از پا تنها، صفحه هشت در گوناگون یسندها سلسله با   متفا ت
 یاجماع صورت به هم آن   صحت به، دارد  جود« مانیا» لفظ آن در هک ثیحد

 به یانتقاد دید با، سنت معاصر اهل پژ هان حدیث از یبرخ 2.است ردهک آن اشاره
 آن اعتبنار  از، یان احتمناالت ین ب بنا  دارنند  یسنع  ینوع به   ستهینگر ثیاحاد نیا
 یبرخ هک ن جمعه نز ل سوره، شود ثابت اگر: معتقدند یبرخ، نمونه یبرا. اهندکب
 نین ا بنودن  ذبکن ، باشد بریخ ی هغز  از قبل ن است آمده آن لیذ ثیاحاد نیا از

 حال، شده غز ه مسلمان نیا از پا رهیابوهر هکآن لیدل به شود می ثابت ثیاحاد
 اگنر  3.اسنت  آن بنوده  شناهد  خود ایگو هک دهد می خبر یا هیآ نز ل شأن از هکآن
  جنود  به ثیحد تیر ا علم هنوز زمان در آن هک باشد داشته هیتوج قصد یسک
 هکن  چنرا  سنت؛ ین قابنل قبنول   زین ن انند،  ردهکن  ینقل من  گریهمد از ر ات   امدهین

 معاصر یعلما از یبرخ چرا هک نیا در !داند می ماجرا آن شاهد را خود، رهیابوهر
 ننه  البته ن اهندکب ثیاحاد نیا از اعتبار ینوع به تا دارند یادیز تالش، سنت اهل
 مسلم   یبخار حیصح، مهمتر از همه   ششگانه یها کتاب اعتبار به هک حد آن به

 دیشنا . مینن یب ینمن  آن از قبل یتالش خاص هک چرا است؛ تأمل محل بخورد لطمه
 یشن یدگراند هرچنند ، فنارس باشند   لناه تیثرکا ودننب عهیش، آن لیدال از یکی
 .ستین ارنکان قابل آنها از یبرخ

 اتیروا دانستن معتبر -6-7-6-7

   حیصنح  را ثین احاد نین ا ،پژ هنان  حدیث ثرکا ،دگاهید د  نیا مقابل در
 1.دانند می معتبر

 :ردک میتقس دسته د  به توان می را اتیر ا نیا موافقان

                                                      
 .3-2/2ابونعیم، . 2 .9/93. البانی، 2
 .6/200؛ امینی، 21/226صالحی، . 1 .3-2/2ابونعیم، . 3
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 صحت به نندگانک حیتصر -6-7-6-7-0

 تین حما اتین ر ا نین ا از یبرخن  این  تمنام  صحت از ،صراحت با یگر ه
 طنرق  صنحت ، شنده  ارائنه  اتین ر ا موافقان یسو از هک یلیدل نیمهمتر  اند. ردهک

 از یبرخن  نگناه  ازچرا که است؛  2مسلم   یبخار حیصح در آن ا درجی   اتیر ا
 مسنلم    یبخار حیصح در ای   بوده قیطر صحت یدارا هک یثیحد هر، محدثان

 .است اعتماد قابل   حیصح، باشد
 از ی  منظنور  هکن  2داند می حسن را« ... الْإِيمَانُ  كَانَ لَوْ» ثیحد زین یترمذ

 .است حیصح ثیحد ازتر  نییپاای  مرتبه، حسن
، داننند  منی  فنه یابوحن بشنارت  بر نص را ثیاحاد نیا هکآن لیدل به انیحنف

 ه درکن  یسنان ک آثنار  در 3.دهنند  جلنوه  حیصنح  را آنها تا دارندای  تالش گسترده
ده ین د ثیحد نیا تنها نه زین، دارند ییاثرها یجعل ثیاحاد   موضوعات ی هحوز
ن یحسن  ابوعبنداهلل ، نمونه یبرا  اند. ردهک دکیتأ آن صحت بر یبرخ هکبل، شود ینم
 ری  المشاه الصحاح   رکیالمنا   لیاالباط تابک در( ق543د) یجورقان میابراه بن
 ]در   مشنهور  حیصنح  ثیاحاد سپا   نیدر غ   باطل، معلول ثیاحاد ابتدا هک

 يتعىال  اهلل يالى   مكى ال ابغىض » ثیه حند کاز آن پا 1،ندک می رکذ مورد[ را همان
 عننوان  گشودن با آن متعاقب، دانست یجعل را یفارس زبان مذمت در« ...ةيالفارس

 ی  نظنر  از هکن  آ رد منی  انین رانیا مندح  در را یگرید ثیاحاد« کخالف ذل یف»
 9.است ما بحث مورد ثیحد، آنها از یکی هکاند  حیصح

 یضمن صحت -6-7-6-7-6

 از  انند   ردهک نقل را اتیر ا از دست نیا، خا  نظر اظهار بد ن یگر ه
ن ین ا بنا  آنان ییصدا هم توان می اند، ردهکن ارائه آنها به نسبت ینقد چیه هکآنجا 

                                                      
 .9/303ترمذی، . 2 .1/339 حاکم نیشابوری، المستدرک،. 2
 .2/23جورقانی، . 1 همان.. 3
 .263-2/262همان، . 9
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 .سناختند  منی  ر شنن  را آن جعنل  این  ضعف دیبا  گرنه، ردک برداشت را اتیر ا
صناحبنظران   از دسنت  نیا از توان می را مسلم   یح بخاریصح مختلف شارحان
 .دارند اعتقاد تابک د  آن مندرجات اعتبار به آنانچرا که  برشمرد؛

 نین ا بنه ، شنود  می مشاهده زین گریدای  گونه به اتیر ا نیا دانستن حیصح
، آن اساس بر هک بوده یحد به یبعض یبرا ثیاحاد نیا رشیپذ   اعتبار هکگونه 

  قنوع  بنه  یهنا  ییشنگو یپ  جنز  را آن   گشوده انیفارس شیستا   مدح زبان به
 نین ا از...   یمننا  ، یعسنقالن  حجنر  ابنن   اند. دانسته رمکا امبریاز پ وستهیپ

 2 اند. دسته
   حسن امام صلح به حضرت دادن خبر نارک در را ثیحد نیا، یرینو
 2.داند می امبریپ معجزات  جز را آن   داده قرار نیحس امام شهادت

 حافظنان  را آن ی نشنانه    دانسنته  شنده  محقق را ییشگویپ نیا زین یقرطب
 3.ستندین یکشر آن در گرانید هک داند می ثیحد

 برداشنت ، یضنمن  صنحت  ضمن عاشور ابن یعنی سنت اهل یتونس مفسر
 نشنان  «... الْإِيمَىانُ   كَىانَ  لَىوْ » ثیحند  اسنت  معتقد ا . دارد ثیحد نیا از یگرید

خ یتنار  هک یحال در شوند ینم افرک هرگز، آ ردن مانیا از پا فارس اهل دهد می
، از یکنی  را بنا ر  نین ا ا   اند. شده مرتد بربر   عرب از ییها گر ه دهد می یگواه
 1.داند می محمد حضرت نبوت صدق لیدال

 بنه  زننده ) ی رجالنن  رکن ب یاب بن ییحی ایرکابوز، هیاباض خیتار ی هسندینو
 بنه  تنراجم  یها کتاب در هک ةاالئم اخبار و ةریالس تابک خود اثر در( ق 471 سال

 نيالىد  أن لىو  دهيب ينفس يالذ و» ثیحد د  9،است مشهور اخبارهم و ةاالئم ریس
 متعلى   العلىم  أن لىو »   «الفارس به اسعدهم و العجم من رجال لتناولته ايبالثر متعل 
 چنند  هنر  6.آ رد منی  «العجم من الفرس فضائل» در فصل را« الفرس لتناولته ايبالثر

                                                      
 .20/221نویری، . 2 .9/122؛ منا ی، 0/133حجر،  . ابن2
 .26/227عاشور،  ابن. 1 .0/133حجر،  ابن. 3
 .92 رجالنی، . 6 .0/233زرکلی، . 9
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 هندف  هکن نیا از اطنالع  ی ل ،است ردهکن یاظهار نظر، ثیاحاد نیای  درباره ی 
 اثبنات ، تناب ک یابتندا  در فنارس  اهل لتیفض یبرا یفصل اختصا  در ایرکابوز
 بنوده  2انیرسنتم  نژاد یرانیای  هسلسل مانک  حا انیشوایپ یبرا لیفضا میرمستقیغ

 نیچن. است داشته املک اعتقاد ثیاحاد صحت آن به ا  دهد می نشان امالًک، است
 مشاهده زین بالمغرب خیالمشا طبقات یعنی، هیاباض گرید مهم تابک در یردیکر 
« الفارس  فضاائل » فصنل  تقندم ، تناب ک د  نین ا در توجه جالبی  هتکن 2.شود می

  اند. بوده یبربر خود ینیدرج   ایرکابوز هکآن حال، است« البربر فضائل» بر

 (یمضمون) یدالل شبهات به پاسخ -6-7-2

 1اتیر ا   3اتیآ با ا الً هک شود الکاش است نکمم ثیاحاد نیا مورد در
، ر  نین ا از. دارد منافنات ای  لنه یقب   یقنوم  یهنا  تعصنب  ینفن  بنر  نندهکداللت 

. گردنند  عرضنه قنرآن   بر دیبا اتیر ا هک چرا رد؛یبگ قرار قیتصد تواند مورد ینم
 بنه  امبرین پ از سنخنان  نین ا صند ر  یبرا یقبول قابلی  انگیزهتوان  ینم اًیثان

 آ رد؟ دست
، اتین ر ا نیا از یبرخ انیم در ا الً: شود می دفع صورت چند به شبهه نیا
  اشاره به سلمان  جنود  ، «هوالء من رجال» بکیتر، «اهل فارس» عبارت یبه جا
 ینن ید یها یژگی  هک هستند یسانک حضرت منظور گفت توان می احتماالًه کدارد 

فنارس   اهنل  است نکمم  ، ی  نژاد به اشاره نه   هستند دارا را سلمان یعلم  
منورد   در، احتمنال  نیا از فارغ  اند. داشته امبریپ سخن از صحابه هک بوده یبرداشت
از  یبرخن  هکن  دهند  منی  نشنان  ثیاحاد نیا، گفت دیبا زین فارسی   اژه باها  نقل

                                                      
 (.2/713حموی،  بودند. )یاقوت داده شمال آفریقا حکومت رستمیان درتاهرت را تشکیل که بامهاجرت به ایرانیانی .2

 .2/23. درجینی، 2

 (.23)الحجرات،أَتْقاكُمْ... عِنْدَاللَّهِ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا وَقَبائِلَ شُعُوبا  وَجَعَلْناكُمْ  وَأُنْثى ََكَرٍ مِنْ ...إِنَّاخَلَقْناكُمْمانند: .3

حَبَّة  مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِيَّةٍ بَعَثَهُ اللَّىهُ يَىوْمَ الْقِيَامَىةِ مَىعَ أَعْىرَابِ        قَلْبِهِ  فِي  كَانَ  مَنْ: »مانند این احادیث از پیامبر .1
 (.2/310)کلینی، « الْجَاهِلِيَّةِ
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ماننند   هکن ، شنوند  منی  نائنل  ثیحد در ورکمذ مقام به ن آنها تمام نه   ن انیفارس
 از پنا  را یمطلبن  نیچنن  زین ن یمجلس عالمه. باشند سرآمد علم   نید در سلمان
 2.است ردهک نقل االنوار بحار در ثیحد درج

 ی اقع یمعنا یایگو خود، سلمان به امبریپی  هاشار به توجه نیبنابرا
 از یبعضن  یبرتنر  علت، اتیر ا نیا خود در اًیثان. است تیر ا ییگرا عدم قوم  

 نین ا اسنت   اضنح  پر هک شده دیمق علم   نید، مانیا مانند ییها  اژه ان بهیفارس
. ابنند ی دسنت هنا   بندان  هکن  دیآ می شمار به لتیفض آنها یبرا یدر صورت ثیحد

 بنه  پاسنخ  در  انند.  ردهکن ینف اقوام گرید از را آن انکام امبریپ، آن بر عال ه
 تواند می ،ثیاحاد نیا انیب ی هزیانگ: داشت انیب دیبا، صد ر ی هزیانگ   د م سؤال

 ارین اخت در دسنت  نین ا از یاریبس اتیر ا هکچنان، نده باشدیآ از خبر   ییشگویپ
. است گشته می مسلمانان مانیا تیتقو باعث، ندهیآ آن در شدن محقق با هک میدار
 2.است شده دهیپوش عملی  هجام نونکتا ن یاریبس ی هدیعق به ن ییشگویپ نیا بر

 نین ا بنرخالف . اسنت  انین رانیا یسنو  از اسنالم تنر   راحت رشیپذ، گریاحتمال د
، ننند ک ینفن  را ثیاحاد نیا در موجود لتیفض یلک به دارند قصدای  عده، دگاهید
 نین ا از برداشنت  قابنل  مطلنب  تنهنا  دارد یسنع  در زه محمد عزت، نمونه یبرا
 یزین چ ننه    نند ک یمعرفن  اسالم به فارس اهل گردن نهادن به بشارت را ثیحد

 3.آن بر عال ه

 ثیحد متن نقد -6-7-8

 .آنهاسنت  منتن  اضنطراب ، اتیر ا نیا نواقص   بیمعا نیمهمتر از یکی
 ،،نید، مانیا» لماتک در، اتیر ا نیا لتیفض متعلق، ییسو از، شد اشاره هکچنان
 این  فارس» یجا به یاتیر ا در، گرید یسو از   است نوسان در« اسالم   برّ، علم
 نیا از فارغ .شود می مشاهده   ...« من رهط هذا»  « من هوالء» یها عبارت« فرس

                                                      
 .پیشین نک مباحث. 2 .61/62 بحاراالنوار، ،مجلسی. 2
 .7/332در زه، . 3
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، مائنده  54هین آ لین ذ را آن یبرخ. است شده انیب متفا ت زین آنها صد ر شأن، د 
 ی هسوم سوری  هیآ لیذ، گرید یگر ه   محمد ی هسور 36هیآ از بعد گرید یبعض

 نآن   یسنن  چنه    یعیش نوع از چه اتیر ا انیم سهیمقا مقام در  اند. آ رده جمعه
 از هکن چنرا   اسنت؛  حیتنرج  قابل ها ر ایت گرید بر «الْإِيمَانُ  كَانَ لَوْ» یثیگونه حد

ن یا بسامد بار هشت، مجموع در، نمونه یبرا. است برخوردار یشتریب نقل ثرتک
ی   اژه، تین ر ا هفنت  در، سنت اهلی  هگان شش تبک از تابک چهار در اتیر ا
. اسنت  ردهکن  داین پ اختصنا   نین دی   اژه به مورد یک تنها   رفته ارک مان بهیا

 نین ا بنر ، زین ن یخیتار   یریتفس متون نیهم ن   گرید یثیحد منابع و درججست
ز ین «نُيالد انَك ولَ» بکیتر از یحت «الْعلْمُ لَوكانَ» ی هگون. دهند می یگواه زیمدعا ن

 .است شده اکمنع یاسالم منابع در یمترک بسامد با  تر  بیغر

 یسند نقد -6-7-8

 در دسنتبرد  از یریجلنوگ  یبنرا    یشنفاه  نقل تدا م با ربازید از محدثان
 ینک  ثیحد هک آنجا از  ، آ ردند یر  خود طی سا   اسناد رکذ به، یرا  نبویم

، گنر ید طرف از. دارد یبستگ آن انیرا  بودن موثق به آن صحت، است یعلم نقل
. شنوند  یتلقن  الصند ر  یقطع تا ستندین متواتر امبریپ سنت   ثیاغلب احاد

 نقد به آن از هک ن یسند یبررس به اتیر ا ناسره از سره صیتشخ یبرا، نیبنابرا
 سلسنله  تفنا ت  لین دل بنه ، شند  اشاره هکچنان. میدار ازین ن شود می ریتعب یخارج
 نین ا رجال علم در ییها تفا ت   سو یک از سنت اهل   هیامام اتیر ا یسندها

 لیدل به   میهست سنت اهل   هیامام به بخش نیا ساختن جدا به ریناگز، فرقه د 
 .مینک می آغاز آنها اتیر ا یسند نقد با سنت اهل منابع در شترینقل ب

 سنت اهل اتیروا یسند نقد -6-7-8-0

 سلسنه  در موجنود  افراد   انیرا  کت کت یبررس قصد گفت دیبا ابتدا در
 بهای  اجازه نیچن، ن فصلیا حجم شیگنجاچرا که  م؛یندار را ثیاحاد سند تمام
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 نین ا یسنند  نقند . شود می تفاکا آنها از یبرخ یبررس به ر  نیا از، نخواهد داد ما
، یترمنذ . است شده آغاز سنت اهلی  هگان شش تبک صاحبان از یکیاز  ثیاحاد
، دارد  جنود  «جعفنر  بن داهللیعب» ه در آنک اتیر ا نیا از یکی از درج پا خود
 لیتعند    جرح ریام به هک نیمع بن ییحی است معتقد   ردهک یمعرف بیغر را آن

، حیتوضن  نین ا از پنا  یترمنذ  اما، است ردهک فیتضع را داهللیعب، است معر ف
 دادن دسنت  به یپ در احتماالً هک آ رد می «الوجه هذا ریغ من.. .یو قد رو» عبارت
 2.باشد امدهین  ارد آن بر ینقد هک بوده یگرید سند سلسله

 همننان، یالد سن  صنخر  ننبن  رحمننعبدالنن، اتنین ر ا ننین ا اغلنب  یرا 
 چهار در بحث مورد یها ر ایت تمام سند سلسله در هک است معر ف ی هریابوهر

 در نیهم نن  .دارد  جنود  ینسنائ    یترمذ سنن   مسلم   یح بخاریصح تابک
 را ثیحند  نین ا از نقل نیشتریب هک یاصفهان میابونع اثر، اصفهان اخبار رکذ تابک

، تین ر ا نین ا از مختلف نقل چند   چهل مجموع از، ردک مشاهده آن توان در می
ترین  مهم هک ماند ینم یباق یدیترد پا. است رهیابوهر تیر ا چهل حد د یرا 

 در رهیابنوهر  یدین لک نقش هک حال. است رهیابوهر ثیاحاد نیا یرا  نیشتری  ب 
 هین امام   سننت  اهنل  دگاهین د از ا  یرجنال  یبررسن  بنه ، شد ر شن اتین ر ایا

 .میپرداز می
را  یطعن   نقد   دانند می موثق یفرد را رهیابوهر، سنت اهل یعلما غالب

 این  250 د) جناحظ  هم نون  متقندم  یعلمنا  یبرخ اما 2،تابند یبرنم ی  به نسبت
 ندارنند  یاعتقناد  صنحابه  عندالت  بنه  هکن  معاصنر  از ناقندان  یبرخ زین   3(255
 امنا  1.سنتند ین ا  ثین احاد تمنام  صنحت  بنه    قائنل  رفتهنگن  خرده رهنیوهرناب بر

 از اتین ر ا نقنل  بنه  نسنبت ، منتهم  یفنرد ، هیامام شورانیاند اهندگید از رهیابوهر
 نارک را ا  یها ر ایت تمام توان ینم، نیا  جود با 9.است شده یمعرف امبریپ

                                                      
 .12-11دنیوری،  نمونه نک ابن قتیبه برای. 2 .9/06ترمذی، . 2
 .27، قتیبه ابن. 3
 تر نک ابوایه، ابوهریره شیخ المضیره، سراسر کتاب. برای توضیح بیش. 1
 .هریره  نیز نک شرف الدین، ابو 22/73خویی، . 9
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 شنود  می برداشت ا  ییها ر ایت اعتبار شدن استهکتنها  رهیابوهر نقد از رایز، نهاد
 تنوان  ینمن ، گنر ید یسو از. ی  ثیاحاد تمام بودن یساختگ   یجعل لز ماً نه  

چنرا کنه    داد؛ دسنت  به ا  یسو از ثیحد نیردن اک جعل یبرا یافنکی  زهنانگی
 داین پ مسنلمانان  انین م در ینفنوذ  انیرانیا آن زمان در   نداشته یرانیا اصالت ی 
 .بودند ردهنکن

شنود   منی  خنتم  ی  بنه  اتین ر ا نیا درصد 90 از شیب هک رهیابوهر از اگر
سنند   هکن  شنده  تین ر ا گنر ید یصنحاب  شنش  از ]حداقل[ ثیاحاد نیا، میبگذر
تنب  ک مجمنوع  از تابک تنها، نمونه یبرا. رسد می نظر به کوکمش آنها از یاریبس

.. .  شنه یعا، سنلمان ، یعلن  حضنرت  به بحث مورد اتیر ا، آن در هک متقدم
 هنا  بندان  اتیر ا نیا هک یگرید اثر   است اصفهان اخبار رکذ تابک، گردد یبازم

بنه   اریبس، تیر ا نقل در زین متأخران هک است آن جالب. شود ینم دهید، بازگردد
 یصنحاب  بنه  هکن  یتن یر ا .رسنانند  می تن هفت نیا به را خود سند سلسله ندرت
چرا کنه   دارد؛ یتی ضع نیچن باًیتقر زین، رسد می یانصار عبداهلل بن جابر، مشهور

متنأخر   مننابع  در (410م) هیمرد  ابن از نقل به   اصفهان اخبار رکذ تابک در تنها
 کیاند منابع در هم آن هک، شود می ختم مسعود ابن به هک یتیر ا در. شود می دهید

 سننت  اهل خود هک دارد  جود« یالحجاج اللخم بن محمد» 2،است شده اکمنع
 هکن  باشند  لیدل نیهم به دیشا 2.دانند می ذابک را ا    ردهک  ارد نقد ی  بر، زین
 گنر ید یرا ، فنوق  منوارد  جنز  بنه   انند.  ردهکن ن قول نقل تیر ا ننیاز ا راننگید

 ثقنه  را ا  سننت  اهنل  هرچنند  هکن  اسنت  خطناب  بنن  ن عمنر نب عبداهلل، ثیحد
 امنام  هکن است  یسک همان، ا  .دارند با ر را آن خالف یمطلب انیعیش 3اند دانسته
 حنق ی  هعبداهلل بن عمر منحرف   به د ر از جاد» :فرمودند اش درباره صادق

 1«داد. اننج

                                                      
 .2/91هیثمی، . 2 .21/211طبرانی، . 2
 .2/239، اختیار معرفة الرجال، طوسی. 1 .3/213حبان،  ابن. 3
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 هیامام مجامع اتیروا یسند نقد -6-7-8-6

ه ک است االسناد قرب، آمده آن در تیر ا نیا هک هیامام یثیحد منبع نیا ل
 یثیحند  مننابع  در تین ر ا نیا. شود می ختم صادق امام به آن سند ی هریزنج
. اسنت  آمنده  متنأخر  یثیحند  جوامنع  در، تناب ک نین ا نقنل  به تنها   امدهیگر نید

 تناب ک در ثیحند  نین ا نخست یرا . میهست ر بر  مفرد ثیحد یک با، نیبنابرا
 2.اسنت  صادق امام اصحاب از یلبک قدامه بن علوان بن نیحس ،االسناد قرب
  اند. ردهکوهش کن مختلف عبارات با   حاًیصر را ی ، اتفاق به تسنن اهل یعلما
 نظرگناه  از   2ذابکن ( ق233د) نیمع ابن دگاهید از علوان بن نیحس، نمونه یبرا

 ابنن  ثین احاد( ق435)د یاصفهان میابونع 3.است  ضاع( ق241)د حنبل بن احمد
 شنوران یدگاه اندین د امنا  1.اسنت  داده قرار موضوعات   رکیمنا شمار در را علوان
 شناسنان  رجنال  .اسنت  متنناقض  گناه    متفا ت علوان بن نیحس به نسبت هیامام

 9 اند. دانسته یعام را ی ، هیامام متقدم
 یمحبتن    لین م است معتقد اما، داند می یعام را ا  قطع   جزم با زین یشک
، بنن  نیحسن  هکن  نند ک می مطرح را یفیضع قول ی . است داشته هیامام به نسبت
 متنأخر  انین رجال، مقابل در 6.است ساخته می پنهان را مذهبش   بوده عهیش علوان

 7دارنند  ا  دادن جلنوه  یامام در یسع ی  از منقول ثیاحاد یرخنب به کتمس انب
 یشناسن  رجنال چنرا کنه    نباشند؛  صواب قیطر بر متأخران رسد تالش می رننظ به

 یمعرفن  یامام ریغ را ی ، استبصار  ب یتهذ خود تابک د  در یطوس خیش چون
 0.است ردهنک

 نیحسن  هک ندک می نقل یثیاحاد، اثر د  همان در الطائفه خیش، آن بر عال ه
اخبنار   شنمار  در را اتین ر ا آن خیش   دارد  جود آنها سند سلسله در بن علوان

                                                      
 .2/231ابن معین، . 2 26.2برقی، . 2
 .71ابونعیم، . 1 .2/11، ابن حنبل. 3
 .2/607، الرجالاختیار معرفة ، طوسی. 6 .92 به رقمنجاشی، . 9
 .7/327  تهذیب االحکام،  2/66، استبصار، طوسی. 0 .211بهبهانی، . 7
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 بنودن  یامنام  ریغ بر ن فیضع هرچند ن یدییتأ تواند می هک داند می عامه با موافق
 2«هیا دیالز رجال و عامه لهمک الخبر هذا هروا» عبارت از نیمحسن ام دیس 2ا  باشد

 1بنوده اسنت   3یبتنر  یدین ز منذهب  بنر  علوان بن نیحس هک ردهک استنباط نیچن
 شده اشاره برادرش بودن ثقه به تنها ای   9نشده ینظر اظهار ای ا   ثاقتی  درباره
. دانست یبودن   مجهول ای    ثاقت عدم برای  نشانه را آن بتوان دیشا هک 6است
 بنن  حسنن ، ی  برادر هک 7عقده ابن فرد به منحصر قول به کتمس با گرید یبرخ

، گنر ید عبنارت  بنه  0. رزنند  می اصرار ا  ثقه بودن بر، است دانسته ا ثق را علوان
 .هستند یگریبه د« ا ثق» مشتق لفظ تیسرا معتقد به
علنوان   بن نیحس بودن ثقه هک عقده ابن فرد به منحصر سخن نیا مورد در

احتمنال   آن .ستین ذهن از د ر هک شود می متبادر ذهن به یاحتمال، شود می ثابت
چرا که  م؛ینک خود شکی هم از یجانبدار بر حمل را عقده ابن سخن هک است نیا

، انین م نین ا در .باشند  بوده یدیز علوان بن نیحس است نکمم، شد گفته هکچنان
نوع  در   گرید سنخ از علوان بن نیحس قیتوث یبرا، ییخو ابوالقاسم دیس تالش
در  هک را گرانید فهم   ردهک اشاره ینجاش سخن به، ی . است توجه جالب خود

 .انگارد یم حیناصح   فاسد، شود می برداشت علوان بن نیحس قیتوث عدم آن یپ
 بن نیالحس» :سدینو می علوان بن نیحسی  هترجم در ینجاش، هکآن حیتوض
 یاب عن ایرو ةثق محمد ابا ینیک الحسن اخوه و، یعام، یوفک، موالهم، یلبکعلوان ال
 است معتقد، شناس رجال یعلما گرید برداشت برخالف ییخو اهلل تیآ« عبداهلل...

، ینجاشن  المکن  از یگنر ید قیمصاد مانند به «محمد ابا ینیک الحسن اخوه» عبارت
 بن علوان حسن نه   ن علوان بن نیحس به« ثقه»    صف است معترضهی  هجمل

                                                      
 .66طوسی، استبصار، . 2 .2/332االحکام،  تهذیب 3/239، ، استبصار. طوسی2

 اعتقاد داشتند. گر هی از زیدیه به پیشوایی کثیر االبتر که به امامت شیخین در کنار امیرالمؤمنین. 3
 .01، رجال الطوسی، طوسی. 9 .6/32امین، . 1
 .330حلی، المحتضر، . 7 .92 به رقمنجاشی، . 6
 .2/120کلباسی، . 0
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 قابل   محتمل، عرب اتیادب   یلحاظ عقل از احتمال نیا هرچند 2.گردد یم باز ن
 را آن علنوان  بنن  نیحسن  ازهنا   فیگر توصید   یرجال یها کتاب اما، است قبول

 . است بوده حیصح متقدم انشناس رجالبرداشت  گفت دیبا   ندک ینم دییتأ
 رین غ انین را  عنداد  در ا  گفنت  دیبا، یگر ه تالش خالف بر هکآن جهینت

 یحیصنر  منتن    شده وتکس ی ی  درباره، هیامام یرجال متون در   است یامام
 2.میندار ا   ثاقت بر

 ی  هکن  اسنت  مسنلم  امنر  نین ا، باشد چه هر ا  تیشخصی  درباره بحث
 هکن  اسنت  محتمل امر نیا   گرفته یم سنت اهل وخیش از را خود ثیاحاد یبرخ
گرفته   آن را بنه اشنتباه بنه امنام      می را از اهل سنت «...الْعلْمُ لَوكانَ» ثیحد ی 

، میرین بگ دهین ناد زین ن را سخنان نیا امنتم ان هنچن اشد.ننسبت داده ب صادق
 قنرار  فیضنع    آحناد  اخبنار  شمار در   ندارد نقل ثرتک تین ر ایا گفت دیبا

 یرکعسن  حسنن  امنام  به منسوب ریتفس در موجود تیر ای  درباره .ردیگ می
 قناً یدق   اسنت  رکابنوب  سنخن ، منا  بحث وردنم قسمت ا الً، داشت ارناظه دیانب

 از فنارغ  بحنث  نین ا. ریخ ای است داشته اعتقاد بدان زیامام ن هک ستین آن یایگو
 اسکانع. است یرکعس حسن امام به تابک نیا نسبتصحت    یسند بحث

 ر شنن  امالًکن  آنهنا  از یاریبسن  در: است نوع د  بر هیر امامیتفاس در اتیر ا نیا
  ام سننت  اهنل  انیرا    منابع از را اتیر ا، سننی  هدر ادل تسامح لیدل به است
 این  یعیش منبع دامک از اتیر ا ستین مشخص زین موارد یبرخ در اًیثان 3.اند گرفته

 اگنر ، نیبننابرا   انند.  نداده دست به را یسند سلسله ای آمده   دست به یعیش ریغ
   یسن ینو المعنارف ةرین دا قصند  هک متأخر یثیحد   منابع هیامام یثیحد ریغ منابع

 انین م در اتین ر ا نیا مجموع، میبنه نارک را سنت منابع اهل از ثیحد یگردآ ر
 هین امام آثنار  در جنه ینت در. نند ک ینم تجا ز هم دست یک انگشتان از هیامام منابع

 این    موثنق ، حیصح یسندی  هسلسل هک داد ث ارائهیحد نیا ازای  گونه توان ینم

                                                      
 .32-6/31ی  ی را نک، امین،  درباره مفصل بحث. 2 .9/376خویی، . 2
 (.3/261مجمع البیان،  برای نمونه، طبرسی حدیث خود را از ابوهریره گرفته است. )طبرسی،. 3
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   اند. فیضع یسند نظر از   باشد داشته حسن

 یریگ جهینت -6-7-04

 یسنندها ، عبارات در یآشفتگ لیدل به ثیاحاد نیا اعتباری  درباره یدا ر
ار یبسن  آن انین را  حول متناقض ینظرها اظهار   متفا ت صد ر اسباب، مختلف
   اسنت  مسنلم  آن نه  .ردکن  ارائنه  یقطعن  نظنر  اظهار توان ینم   دینما می سخت

 ازای  گسنترده  فین ط در اتین ر ا نین ا اسکانع، گفت سخن آنی  درباره توان می
 از اجمناالً    اسنت  نن  یریتفسن    یخیتنار  تا گرفته یثیحد از ن سنت منابع اهل

چنرا کنه    باشد؛ می امبریپ از شده صادر   حیصح، سنت اهل یدگاه علماید
 یبرخن  البتنه . اسنت  آمنده  آنها یاصلی  هگان شش تبک مجموع از تابکچهار  در

 هکن انند   داشنته  ابراز ورکمذ اتیر ا در را ییدهایترد، فرقه نیمعاصر ا شانینواند
 اتین ر ا نین ا فیتضنع  جهنت  در تنالش  ای   آنها صحت اعتقاد به عدم از نشان
 از، هین امام یثیحد انهی م متقدم درمجامع اتیر ا نیا تعداد، گرید یسو از. است

 آن در ثیحند  نین ا هکن  یمنبع نیتر میقد. ندک ینم تجا ز دست هم یک انگشتان
 امبرین پ از نقنل  بنه  صنادق  امام زبان از هک بوده االسناد قرب، شده رکذ

 .شند  اشناره  آن بنودن  فیضنع  بنه ، یسنند  یبا بررسن  البته هک است شده تیر ا
 حسنن  امنام  بنه  منسنوب  ریتفسن  مانند ییها کتابدر  زین ثیاحاد نیا از یتعداد
  ضع. ستین مشخص مؤلفانش به آنها ه نسبتک آمده االختصا    یرکعس
 مکن ح آنهنا  تمام بودن ثقه به توان ینم   ستینر شن  امالًک زین آن انیرا  یبرخ
 نیهمن  بنه    شنوند  منی  یتلق فیضع ثین احادیا، هیامام دگاهید از نیبنابرا. ردک

  جنود  محندثان  یبرخن    مردم عامه انیدر م هک یاملک رشیپذ   صحت، جهت
 .ستین حیصح اند، محض میتسل آن به نسبت   دارد
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ات ین ر ا، ات قرآنیمستند به آ یاز آداب اسالم یکیارت قبور به عنوان یز

برخوردار است.  یت خاصّیلذا از مشر ع، مسلمانان بوده ی رهی  س معصومان
 ینی زدا مهم جهت غفلت یارت قبور عاملیز، سنّت   تابکطبق شواهد  ارده در 

اد آ ردن آخرت است. عنال ه بنر آن   یمرگ   به  ی دهیگرفتن پد یجد، از انسان
   یوند ر حیت پیتقو، منان درگذشتهؤل از مقام میمتضمّن تجل ین سنّت اسالمیا
علنوّ     یدرخواسنت مغفنرت الهن      با صالحان   باألخص معصومان یمانیا

، ارت قبنور ین جهنت ز ای  ن فلسنفه یبا توجّه به چن درگذشتگان است. یبرادرجه 
 یمنان یا ی هیوده شدن ر حنآل ی بهئه شانن خصو  از جملنیات  ارده در انشبه

برخنوردار   یچنندان  یاز اسنتوار ، نین در د یننوآ ر  جاد بدعت  یا ای   کبه شر
 د بود.ننخواه

  مسألهطرح  -6-0-0

ارت قبنور در  ین ز (فصنل  ی ادامنه  ک)نن  ینی ر ا   یبر اساس شواهد قرآنن 
تاً به عنوان یب را پشت سر نهاده   نهایترغ   یاز نه یظهور اسالم مراحل ی عهیطل
مسلمانان با برداشت  از ین حال برخیدر ع د قرار گرفت.کیمورد تأ یاسالم یسنّت

ارت ین ز  مسنأله بنه   ن دارد یبررس یسقم آن جا ه صحّت  ک ن اتیر ا یا از پاره
 ین سننّت اسنالم  ین ه انجام اکن با رند یسته   بر ایبدعت نگر یکچشم به  قبور

 یدر نظنام اعتقناد   کموجب بنر ز آفنت شنر   ، دهیشکرا به چالش  ینش اسالمیب
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ارت قبنور از  یگاه زیجا یه با بررسکآن است  برفصل ن یلذا ا 2شود. می مسلمانان
، یعقلن هنای   لیتحل یخ   حتیمسلمانان در تار یعمل ی رهیس، اتیر ا، اتیآ نظر

رده   خصوصاً عدم تعارض آن را با بر ز کن موضوع را رصد یشبهات  ارده در ا
ارت قبنور بنا   ین گانه بودن زیز بیند   نک یبررس یاسالم ینیب در جهان کآفت شر

 قرار دهد. یا کن را مورد باز یدر د یظهور بدعت   نوآ ر

 ارت قبوریادله جواز ز -6-0-6

ات   ین شنه در آ یر یاز آداب   سننن اسنالم   یکنی ارت قبور به عننوان  یز
ز موافنق  ین ن یمسلمانان   اعتبارات عقلن  ی رهیسآنکه  ضمن، دارد یات چندیر ا

ارت قبنور  ین ت زیمشر ع ی ن ادلهیالً مهمتریاست. ذ یت آن قابل دسترسیمشر ع
 :شود می ر گزارشیبه قرار ز

 یادله قرآن -6-0-6-0

خدا نند  آنکه  از جمله، چند قابل استفاده است یاتیاز آ ارت قبوریجواز ز
 مىاتَ  مِىنْهُمْ  أَحَىدٍ   عَلى تُصَلِّ ال وَ﴿: دیفرما می امبریخطاب به پدر سوره توبه 

﴾فاسِىقُونَ  هُمْ وَ ماتُوا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَبْرِهِ  عَلى تَقُمْ ال وَ أَبَدا 
  » :یعنن ی 2

 یبه درسنت  ستینا   هرگز بر سر قبرش ارزاز آنان نماز مگای  چ مردهیه برهرگز 
ه بنا  ین ن آین ا در« .مردند  در حال فسق  شدند افرکبه خدا ند   رسولش  آنها  هک

امبر خنود را از طلنب رحمنت بنر     یخدا ند پ «ال تَقُم»   «ال تُصَلِّ» توجّه به الفاظ
ا  هنگام دفن   پا از آن  ا     قوف بر قبر ی بر مرده ق نماز   دعایمنافق از طر

سننّت   ینک به عننوان   ه رسول خداکن است یه ایرده است. مفهوم آک ینه
 تنا ، ارده   بر قبر آنان  قنوف داشنته  زگ می منان نمازؤهمواره بر م، یجار یاسالم

                                                      
 .62-61، السعوی   23، الجواهر المضیة   ّ                محم د بن عبدالوهاب، ؛ 27/301مجموع الفتوی،  ازجمله نک: ابن تیمیه .2

 .01التوبه،  .2
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 یمنافقان نهخدا ند تنها   تنها آن حضرت را از نمازگزاردن    قوف بر قبر آنکه 
جهنت   یخنواه  ن دسنت مثنل مغفنرت   ین از ا یگریدر امور دچنانکه  ،رده استک
اما خدا نند   2نمود. می آنان اقدام یبه طلب آمرزش برا رسول خدا، منانؤم

 ده اعنالم ین فا یجهت منافقنان را بند ن اثنر   بن     طلب آمرزش رسول خدا
حضنرت بنر    چون آن» :هک رسول خدا ی رهیر سکپا از ذ یطبرس 2ند.ک می

پرداخت  می ا  به دعا یرده   براکبر قبر ا  درنگ  یساعت، خواند می نماز یا مرده
آنان  یخدا ند آن حضرت را از نماز خواندن بر منافقان    قوف بر قبرهاآنکه  تا

ام یأن الق یة داللة علیهذه اآل یو ف» :سدینو می «نمود. ینه آنها  ردن جهتک  دعا 
« افرکا عناد ال  یخصّ سبحانه بالنهیلم  کلوال ذل عبادة مشروعة و ءالقبر للدعا یعل
)مرده( جهت  قبر ستادن بریه اک ن مطلب  جود داردیبر ا یه داللتین آیدر ا: یعنی

ار کن ن یاز ا ین نبود خدا ند سبحان نهیمشر ع است   اگر چن یردن عبادتکدعا 
 3داد. یافر قرار نمک یرا اختصاصاً برا

ارت قبور مورد یه در خصو  جواز زک یگرید ی هیر آیتعبن یبه ا یکنزد
 1﴾مَسْىجِدا   عَلَىيْهِمْ  لَنَتَّخِىذَنَّ  أَمْىرِهِمْ   عَلىى  غَلَبُوا الَّذينَ قالَ﴿ه یرد آیگ می استفاده قرار

 یهنف مسنجد  که در محنل قبنور اصنحاب    کن ه مقرر شد ین آیاست. بر اساس ا
جهنت نمناز   دعنا   عبنادت     مننان  ؤآمد م   ه محلّ رفتکمسجد ، ساخته شود

ده   قابنل  یپسنند  یارکن از عنالم   یا مسجد در هر نقطه یاما بنا، پر ردگار است
حنال چنرا   ، ردن خدا از ساختن آن نخواهد داشنت کاد یبه  یازیه نکانجام است 

                                                      
یعنی:  اگر آنان  رَحيما  تَوَّابا  اللَّهَ لَوَجَدُوا الرَّسُولُ لَهُمُ اسْتَغْفَرَ وَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا جاؤُكَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إَِْ أَنَّهُمْ لَوْ وَ .2

 آن نزد تو آمده بودند، پا طلب مغفرت از خدا ند کرده   پیامبر خودشان ستم  رزیدند   درپی که به هنگامی
 .61، ءیافتند.   نیز نک: النسا پذیر مهربان می کرد، در این صورت خدا ند را توبه نیز بر ایشان طلب مغفرت می

رای آننان  یعنی: بن  لَهُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ فَلَنْ مَرَّ   سَبْعينَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ إِنْ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ ال أَوْ لَهُمْ اسْتَغْفِرْفرماید:   . آنجا که می2
قرارنخواهندداد.   طلب مغفرت کن یا طلب مغفرت کن یا طلب مغفرت مکن، هرگز خدا ند آنان را منورد آمنرزش  

یعننی:     لَهُىمْ  اللَّىهُ  يَغْفِىرَ  لَىنْ  لَهُىمْ  تَسْتَغْفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ عَلَيْهِمْ سَواء فرماید:     نیز می  . 01 نیزنک: التوبه، 
 .6ها را نخواهد آمرزید. المنافقون،  ها که طلب مغفرت بکنی یا نکنی خدا ند آن یکسان است برای آن

 .21/312؛3؛ الزحیلی20-27؛ میردامادی،1/233؛ کاشانی،3/361؛ طباطبایی،2/203، نیزنک:زمخشری9/79همان، .3

 .22الکهف،  .1
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ر کن ص بنه ذ یهف ساخته شده در قرآن تخصکنار قبور اصحاب که در ک یمسجد
ننار  کهف در که با  جود قبور اصحاب کن خاطر است ین تنها به ایافته است؟ ای

 مننان   موحندان قنرار   ؤم کتبنرّ  ارت  یز مورد زیمزار آنان ن، ادبود آنانیمسجد 
ل احدا  مسنجد اعنالم   یهف را دلکآثار اصحاب  یحفظ بقا یفخر راز، ردیگ می
جسنتن   کتبنر   مسألهب القرآن عال ه بر آن به یدر غرا یشابوریاما ن 2،رده استک

ه گذشنت حفنظ آثنار    ک ی  به طور 2رده استکز اشاره یهف نکبه قبور اصحاب 
 3ن عده خواهد بود.یارت قبور ایبه آنان فرع بر ز کهف   تبرکاصحاب 

 ییادله روا -6-0-6-6

ق اهل سنت   یاز طر یات فرا انیارت اهل قبور   جواز آن ر ایدر باب ز
   امبر اسنالم ین گنردد پ  منی  آنها ر شن تأمّل دره با کعه  ارد شده است یش
از  یا نموننه   اند. آمر به آن بوده ارت قبور  یعامل به ز ان معصومیشوایر پیسا
 :ر استیات به قرار زین ر ایا

 ات اهل سنتیروا -6-0-6-6-0

 ارت قبنور   ین ات در بناب ز ین اهل سنت چند دسته ر ا یثیدر جوامع حد
 :هاز جمل ،آداب آن  ارد شده است

م که حاکمثل آن منان بودهؤارت قبور میاصل ز ه ناظر برک یاتیروا (الف

ن م عَى كُتُيى هَنىتُ نَ كُ يإنّ» :فرمود امبریه پکر سند آ رده است کبا ذ یشابورین
 رُكذَيَى  وَ نَيالعَى  عُدمَيَى  وَ لىبَ القَ ق رِيَ هُفإنَّ رهُزُيَبرا  فلقَ ورَزُيأن َ  اءن شَمَفَ ورِالقبُ  ِارَيز

 امبر  ین پ یه در آنها اشاره به نهن ک جود دارد  زین یگریات مشابه دیر ا .1« َرَاآلخِ
 یادآ رین ، عبرت، مانند زهد یدئارت قبور شده است   فوایشان به زیسپا امر ا

                                                      
 .1/122 نیشابوری، المستدرک،حاکم . 2 .22/219همان،  .2
 .3/237؛ فیض کاشانی، 22/31، تفصیل را نک: فخرالدین رازی. 3
 .2/932 حاکم نیشابوری، المستدرک،. 1



 165 \ ای روایات الحدیث پاره فقههای تطبیقی در   . بررسی6بخش 

 
 

 2آن شنمرده شنده اسنت.    یهنا بنرا   یکیرقت قلب   افز دن به ن، مرگ آخرت  
ن   یم بودن اموات مسلمک، ارت قبوری  امر به ز ین نهیل ایدله کمعتقدند  یبرخ
چنانکنه   هکن  یدر صورت 2ط بوده است.ین شرایر اییسپا تغ   فرک یفضا ی غلبه
 دارند. می ارت قبور پرده بریدر ز یگرید دیات از آثار   فوایم گفت ر ایخواه

ـ پ ی رهیات سیاز روا یدر برخ ب( ـ ا امبری ـ در ز رمک ارت قبـور  ی
ن ین ماننند ا گرفته است.  د قرارکیاز جمله مادر بزرگوارشان مورد تأمنان و ؤم

مَىن   كىي أَب وَ كىي مِّىهِ فَبَ أُ قَبىرَ  يالنَّبِ زَارَ» :هکرده کره نقل یه ابوهرکث یحد
 ارد ده یاز برارت قبور هستند. یامبر در زیانگر سالم پیه بک یاتیز ر ای  ن ،3«حَولَهُ
، رفنت  منی  قبرستان یمردم به سوبا ه ک یهنگام رسول خدا» :هکاست  شده
ار ین ن دین ه در اکدر د بر شما مؤمنان   مسلمانان : ندیه بگوکفرمود  می شان میتعل
 ی شر  قافلنه یم شد   شما پیبه شما ملحق خواه شاءاهلل انز ید   ما نیونت دارکس
 1«م.یتیم بود از خدا خواستار عافیر تان خواهیز پید   ما نیئما

ـ ارت قبور بـه منه ید اصل زییات ضمن تأیاز روا یگریدسته د ج( ات ی
 :آن حضرت اشاره دارد مانند

بنا ز ز ایات نیر ااز این  یدربرخ .9«هَايإِلَ القُبُورِ وَ ال تُصَل وا يال تَجلِسُوا عَلَ»
؛ ماننند  شده است یقبور نه یتابت بر ر کردن   ک دی  سف ردن   نماز خواندنک
صِ القُبُورِ وَ يعَن تَجصِ هللِرَسُولُ ا ينَهَ :عَن جَابِر قَالَ ريالزُبَوبا»ه کث ین حدیا
قنرار   د عمنل موربه  یشابوریم نکحا .6«هَايهَا وَ الجُلوُسِ عَلَيعَلَ ءِهَا وَ البِنَايتابِ فكال

از  7رده اسنت. کن ث فنوق اذعنان   ینقنل حند   قبور پنا از  یر  تابت برکنگرفتن 

                                                      
 .22/212، ؛ احمد بن حنبل220، ابن ماجه 2/07، سجستانی؛ 3/69، نیشابوری مسلم؛ 932   932 ،931همان،  .2

 .2/07، سجستانی. 3 .2/291قاری الهر ی،  نک: .2
 .3/363ی، ترمذ، 3/61، مسلم نیشابوری  نیزدر این زمینه نک:  ؛1/73، بیهقی. 1
 .3/367، ترمذی. 9
 .3/62، هیثمی،   نیز نک: ، 2/929 حاکم نیشابوری، المستدرک،. 6
 همان.. 7
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   یفعلن  تسننّ  ه شنامل کن ، ارت اهل قبوریمورد ز ت درات اهل سنّیر ا یمحتوا
ت آن یر   مشر عارت اهل قبویجواز ز نه استین زمیدر ا رمکامبر ایپ یقول

 د.یآ می به دست

 یعیات شیروا -6-0-6-6-6

 یرین گ جواز آن از تنوع چشم ارت قبور  یز در خصو  زیعه نیات شیر ا
 :هکجمله آن برخوردار است از

ـ در رفتن بـه ز  معصومان یگر سنت عمل تیاکح یبرخ الف( ارت ی
بنه  هر پنجشنبه  رسول خدا» :هکآمده است  یتیدر ر ا :قبور است از جمله

 2.«رفنت  منی  عیدر قبرستان بق ارت اهل قبوریاصحاب خود به ز از یهمراه گر ه
ه بنا هنم   کمن با آن حضرت بودم  :دیگو یرا ، د باقراز امام محمّ یتیر ا در

از  انیعیاز ش یشخصنار قبر کدر  در آنجا امام باقر. میع شدیداخل قبرستان بق
ا  را رحنم   ییانربت   تنهن نغ، ارانر ردگنپ» :ودنرمنن فیستاد   چنیوفه انکاهل 

 بنه ، وس بناش   از رحمنت خنود ا  را آرامنش ده    نو مأنن نن    حشت ا  را تک
ملحق  ه د ست داردک یسکه نا  را ب ردد.ناز گین بی ونر تیه از رحمت غک یطور
ارت یدر ز نیمه معصومئا امبر  یپ یعملره   ر ش یس انگریات بین ر ایا 2«فرما.

 است. اهل قبور
ارت اهل یجهت ز یات اختصاص به آدابین روایاز ا یگریدسته د (ب

ا قنات  ، ردن بنه اهنل قبنور   کن چون سنالم   ییها نهیات در زمین ر ایا قبور دارد.
انجام اعمال  ت قرآن  ئقرا، دعا در حق مز ر، در مزارآداب حضور ، ارت قبوریز
انگر یارت اهل قبور بوده   بیب به زیترغ ه  یات توصین ر ایحاصل ا است. یکن

                                                      
 به نقل از کامل الزیارات. 33/236، بحاراالنوار، مجلسی .2

به نقل از کامنل الزینارات،    33/236ی، بحاراالنوار، مجلس ؛3/220ی، کلین؛   نیز در این زمینه نک: 3/223، کلینی .2
به نقل  11/291، بحاراالنوار،مجلسی؛ 0/20، البیضاء ةمحجّال؛ فیض کاشانی، 2/273یحضره الفقیه،  ابن بابویه، من ال
 از قرب اإلسناد.
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 در منورد  از امنام صنادق   نه است. منثالً یزمدر این  نیمعصوم یسنّت قول
السَّلَامُ عَلَى أَهْىلِ  »گویی:  می :فرمودآن حضرت ال شد ؤسالم به اهل قبور س نحوه

رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَ الْمُسْىتَأْخِرِينَ وَ إِنَّىا إِنْ    .الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ
منرده در  » :فرمنود مورد دعا بر مز ر  در رسول خدا .2«شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
 یاز سنو  ییند   منتظر دعاک می یاد رسیه طلب فرکاست  یقیقبرش هم ون غر

از  از آنها به ا  رسند ننزد ا    ییش است   هر گاه دعایا د ست خویا برادر یپدر 
 هنا دعنا     ها به منرده  ه زندهیهد  . تر است ا   آن ه در آن است محبوبیهمه دن

 یاألشعر ییحید بن احمد بن از محمّ یتیدر ر ا 2.«است آنان یبرا طلب آمرزش
 بنن بنالل   یبا علن است ه کق میدر طر یه نام منزلکد یدر ف» :ه گفتکآمده است 
: من گفنت  یبن بالل برا یع. علیبن بز لید بن اسماعم بر سر قبر محمّیر انه شد
ه کن  هنر ، ده فرموک رد از حضرت امام رضاکت یمن ر ا ین قبر برایصاحب ا

گذارد   هفت مرتبنه سنوره انّنا    ب د به نزد قبر برادر مؤمن خود   دست بر قبریایب
   باز.« من شودیامت است ایه ر ز قک)ترس بزرگ(  برکأنزلناه را بخواند از فزع ا

از  رسنول خندا  » :فرمنود  امام صادقنه آداب حضور در مزارات یدر زم
 یردن بنر ر  که دادن به آن   ساختمان کیقبر   ت ینماز خواندن   نشستن بر ر 

 ا قبرکهر » :دفرمو امبریپارت هم ینه ا قات زیدر زم 3«است. ردهک یآن نه
ده شنده   از  ینند بخشن  کارت ین هر جمعه ز از آن د  را در یکیا یمادرش    پدر

 هشنام بنن سنالم    ینک انجنام اعمنال ن   ی ننه یزم در 1.«شنود  می اران شمردهکویکن
 تین م یه بنرا کن  یا ردم نماز   دعا   صدقهکعرض  به امام صادق، سدینو می

                                                      
، بحناراالنوار،  مجلسنی  ؛371-2/363 ننوری طبرسنی، مینرزا حسنین،    ،   نیز در این زمیننه ننک:   3/223، کلینی .2
 به نقل از کامل الزیارات. 33/230

، مجلسنی ؛ 2/373 نوری طبرسی، مینرزا حسنین،    نیز در این زمینه نک:  0/232، ة البیضاءمحجّال، کاشانیفیض  .2
 .ئربه نقل از مصباح الزا 33/311بحاراالنوار، 

؛ بنه نقنل از علنل الشنرایع     2/336، البحارةسافین ، قمنی ؛ 1/392، نجفی؛  نیز نک: 2/102،اإلستبصار،طوسی شیخ .3
 .0/233، البیضاءةالمحجّ، فیض کاشانی؛ 2/327، نجفی

 .به نقل از امالی شیخ طوسی 6/296، بحاراالنوار، مجلسی  نیز نک:  2/369 نوری طبرسی، میرزا حسین، .1
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ن ین فهمنند ا  می ایآ: دمیپرس «یبل» :حضرت فرمود رسد؟ می به آنها، شود می انجام
ن کن ه ممکن تنا آنجنا   ، یبل» :آنها فرستاده است؟ فرمود یبرا یسکصدقات را چه 

ن صدقه   نمناز  یاست شخص صدقه دهنده مورد غضب صاحب قبر باشد   با ا
 2«.شود یند   از ا  راضکت مرده را فراهم ی  عبادت موجبات رضا

ـ ارت اهل قبـور ب یجهت ز یدئفوا ات آثار ویاز روا یا در پاره (ج ان ی
ارت اموات یا ما به زیآ ردکسؤال  از امام صادق یشخص: از جمله، شده است

م یر  می شان ارتیبه ز یا  قتیآ: دیآن شخص پرس «یآر» :فرمود م؟ امامیبر 
 بنه خندا قسنم آمندن شنما را      یآر» :فرمود شوند؟ امام می هآمدن ما را متوجّ

از امنام  گر ید یتیدر ر ا 2.«رندیگ می شوند   با شما انا می فهمند   خوشحال می
عمنل صنالح انجنام     یا منرده  یه براکاز مسلمانان  یکهر» :آمده است صادق

نند   از پرتنو آن   ک منی  برابنر  د عامل  یدهد خدا ند اجر   ثواب آن عمل را برا
آداب  انگرین ه بکن  یاتین ن جهت غالب ر ایدر ا 3.«شود می مند ز بهرهیت نیم، عمل

د ئن آثار   فوایز هستند. ایارت قبور نید زئان آثار   فوایمتضمن ب ،ارت قبورندیز
ر   ئن زا یمنند  بهره،   سر ر اهل قبور یخوشحال یریگ چون عبرت ییها  نهیدر زم

ب بنر  ین ه   ترغیتوص ات عال ه برین جنبه از ر ایمز ر از ثواب   پاداش است. ا
 ه در مجمنوع کن ز هسنت.  ین ارت قبنور ن نیز یارزش یر محتوانانگیارت قبور بنیز

ارت اهل قبور را به طور جنامع  یت زینه مشر عیدر زم معصومان یسنّت قول
 دهد. می نشان

 ارت قبوریدر ز ییاعتبار عقال و نیره مسلمیس -6-0-7

ننه  یزم چنند در  یا ادلنه  ینی اعتبنار عقال  زین   نیمسلم ی رهیبه س یبا نگاه
 :شود می افتیارت قبور دریجواز ز

                                                      
به نقنل از منن الیحضنره الفقینه   همنان       73/62همان،   نیز در این زمینه نک:  09/321مجلسی، بحاراالنوار،  .2
 .به نقل از امالی شیخ صد ق 6/221

 .عدة الداعیبه نقل از  73/62، بحاراالنوار، مجلسی. 3 .21/301 نوری طبرسی، میرزا حسین، .2
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 ارت قبورین در زیره مسلمیس -6-0-7-0

ر ش  عمنل    تا عصنر حاضنر   رمکا امبریاز زمان پ قبورارت اهل یز
 یخیهسنت. از نظنر تنار    عه   اهنل سننت بنوده     یوم مسلمانان از شن نعم ینید

ن نابن   ، هید حنفنمحمّ، یرنحسن بص، شهیانانند عنمای  دهناخته شناشخا  شن
از  یادین مورد احتنرام ز  یمزارها ینیعالمه ام 2رفتند. یم ارت قبوریه زنب کانسم

ارت ین ه منورد ز کن  سنت برشمرده ن  علما را درنزد اهلیصالح ن  یصحابه   تابع
 2وده است.نمسلمانان ب

 ارت قبوریبر جواز ز ییاعتبار عقال -6-0-7-6

ننون عنال ه   کارت قبور از آغاز تا یمسلمانان در ز ی رهیه سکتوان گفت  یم
را ین باشد. ز می زین ارت قبوریز یخاستگاه عقل ی نشان دهنده، یبر مستندات شرع

 کعقل در در ییز توجه به توانای  ن 3م عقلکح م شرع  کبنا بر قاعده مالزمه ح
باشند.   یاز  جه عقل یتواند ته یارت قبور نمیز، 1قبح افعال ص حسن  یتشخ  

مترتب خواهد بود  ارت قبوریبر ز یه از نظر عقل آثار   فوائد چندکل ین دلیبه ا
ان مؤمنن تنا  اند  ه در رأس عقال بودهکان معصوم یشوایاز پ ن یاسالم یذا عقالن  ل
 هیوصنه آن تند داشته   بنخوای نه امهنرننور را در بنارت قبنیهمواره ز ن یادنع

  اند. ردهک می
 

                                                      
 .نقل از العقد الفرید؛  صف عنوان القول فی الزیاری9/272؛ امینی، 2/201؛ ابن عبدالبر2/363نک: جاحظ،  .2

 .ةالقبور المقصودة فی الزیارعنوان 201-9/219نک: امینی،  .2

. یا قاعده تطابق حکم عقل   شرع در اصول فقه: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل   کل ما حکنم بنه العقنل    3
کننند گرفتنه اسنت. )فنیض،      از ر ایاتی که ارزش  االی عقل   ادراکات عقلنی را گنزارش منی    حکم به الشرع که

 (.76علیرضا، 

. دلیل عقلی در اصول فقه حکم به حسن   قبح افعال   اشیاء است که در پناه مالزمه، علم به حکم شرعی پیندا  1
کنند  لنی شنیعه   معتزلنه     رع موکول میشود. اشاعره توانایی عقل در درک حسن   قبح فعلی را نفی کرده   به ش

 (.61   93نامند. )همان،  قائل به این توانایی بوده   آن را دلیل عقلی می
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 ارت اهل قبوریفلسفه ز -6-0-0

، دیش ر شن گردیب م  کارت قبور ین فلسفه زیشیه در مباحث پکهر چند 
 یتر مورد بررس املکات به نحو یات   ر ایبا استفاده از آن موضوع ینجا ایاما در ا

 رد.یگ می قرار

 م مؤمن و صاحب قبریرکت -6-0-0-0

 یاتین م مؤمن   صاحب قبر اسنت. آ یرکارت قبور تیزهای  متکاز ح یکی
 :ر ح ا  اشناره دارد ماننند   یرامت انسان   از جمله ارزشمندکد به یرآن مجناز ق

﴾آدَمَ  بَنىي  كَرَّمْنا لَقَدْ وَ﴿
« میداشنت  یق منا فرزنندان آدم را گرامن   ین بنه تحق » :یعنن ی 2

﴾رُوحي مِنْ فيهِ نَفَخْتُ وَ﴿ هین آیچن هم
 3ف ر ح انسان است.یتشر م  یرکانگر تیب 2

 قبر مادر بزرگوارشان را در، به هنگام مراجعت، هکپا از فتح م رمکامبر ایپ
م   احترام یرک  همگان شاهد ت 1ستند.ینار آن گرک  در  ردهکارت یزء منطقه ابوا

 ی رهیه از سن کن  یاتین ارت قبر ا  بودنند. ر ا ینسبت به مادرشان در ز امبریپ
ه آننان  کن  یارت قبور  ارد شده از جمله سنالم یز در ان معصومیشوایپ یعمل

نشنان   یشنوند همگن   منی  ادآ ریدهند   الحاق خود به آنان را  می تیخطاب به م
ارت قبنور بنه سنبب    ین ن جهنت ز ین م آنان از صاحبان قبر است. در ایرکدهنده ت

م یتعظن  م  یرکن شود   نشنان دهننده ت   می ر ح مز ر انجام یرامت   ارزشمندک
رخوردار باشند  نبن  یرنت شیال بنمکز ر از نه ر ح منر چنه صاحب قبر است.  

 یالهن  یاین ا   ا لین انبن ر  منزار  ین دارد   از ا یشنتر یم نمنود ب یم   تعظیرکن تیا
 ند.ک می دایا پئران رن زایتر شیب

 غفلت از دل او ین رفتن زنگارهایجهت زائر و از ب یریگ عبرت -6-0-0-6

 را فنراهم  یآدم یبرا یآموز ارت قبور در قبرستان موجبات پند   عبرتیز

                                                      
 .23الحجر، . 2 .71، ءاإلسرا .2
 .2/07سجستانی، . 1 ذیل آیه. 22/299طباطبایی، المیزان، . 3
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 از سرنوشت اقوام گذشته اشاره دارد   یریگ م به موضوع عبرتیرکند. قرآن ک می
 لَدارُ وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَيَنْظُرُوا الْأَرْ ِ فِي يَسيرُوا فَلَمْ أَ﴿ :دیفرما می

انند   ردهنکن ردش ننن گنیزم ا درنیآ» :ینعنی 0تَعْقِلُونَ فَ  أَ اتَّقَوْا لِلَّذينَ خَيْر  الْنخِرَ ِ
 یآخنرت بنرا   یبنگرند؟   قطعاً سرا اند ش از آنان بودهیه پکرا  یسانکا فرجام نت
ول نرسن « د؟نشنن یدنان یا نمن نین اند بهتنر اسنت. آ   ردهنک یارنکزیرهنه پنک یسانک

 رِبىوُ القُ  ِارَين زم عَكتُيهَنَ» :ارت قبور فرمودیدر ز یریگ نه عبرتیدر زم خدا
ننون(  ک)اما اردم ک می یارت قبور نهیشما را از ز» :ینعنی 2«  برَا عِهَيف إنَّا فَوهَورُفزُ

از حضنرت   ینثن یدندر ح« ود دارد.نرت  جن نه در آن عبن نکد ینکارت یقبور را ز
ن پنندها  یرساتر» یعنی 3«أبلَغُ العِظَاتِ اإلعتِبَارُ بِمَصَارِعِ األموَات» :ز آمدهین یعل

ا   ین دن یدارین هماننا از ناپا  یرین گ ن عبرتیا« عبرت گرفتن از قبر مردگان است.
 یا   رغبت به سرایجه آن زهد نسبت به دنیه نتکرد یگ می آن سرچشمه یریفناپذ

 آخرت است.
آخرت را در  یاد مرگ   سرایدن احوال اهل قبور در قبرستان ین دیهم ن
ها إنَّفَ رَبوُالقُ واورُزُفَ» :نه فرمودین زمیدر ا ند. حضرت رسولک می انسان زنده

 امام صنادق  .9« َرَاآلخِ مُكرُكذَها تُإنَّفَ ورَبُوا القُورُزُ» :ز فرمودی  ن .1«وتَالمَرُكذَتُ
 یهنا  شنه یر، راندیم می اد مرگ شهوات را در دل انسانی» :ن مورد فرمودیدر ا زین

 تین تقو یالهن  یهنا  دل را بنه  عنده  ، اندکخش می از آخرت را یخبر یغفلت   ب
نشناند     می را فر آتش حر  ، ندکش می را در هم یهواپرستهای  نشانه، ندک می
آخنرت   غفلنت از آن    یردن سراکفراموش  6«ند.ک می ریحق یا را در نظر آدمیدن

همنوار   یهنا را بنر آدمن    یکیها   تنار  یر بدیه مسکاست  یطانیاز اهداف ش یکی
ج ینتنا  ینی زدا ن غفلنت ین ند. اک می ت   خسران دچارکها را به هال ساخته   انسان

 کآ رد از جملنه در  منی  از خنود بنه بنار    یمن رد آدکن  نش   عمنل یرا در ب یمهمّ

                                                      
 .2/931 حاکم نیشابوری، المستدرک،. 2 .213، یوسف .2
 .2/932 حاکم نیشابوری، المستدرک،. 1 .21761تمیمی آمدی، حکمت. 3
 .6/233مجلسی، بحاراالنوار، . 6 .220ابن ماجه، . 9
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انجنام عمنل      اتنالش جهنت تقنو   ، ا   قدرت   مقام   لنذات آن یدن یاعتبار یب
مت یرد   غنیگ می ا سرچشمهیه از حبّ دنک یل اخالقئردن از رذاک ید ر، صالح

 ا جهت انجام اعمال صالحه.یدر دن   عمر یدانستن فرصت زندگ

 ؤمنانم یبرا یخواه مجال مغفرت -6-0-0-7

اهنل   یدعا   طلنب مغفنرت بنرا    یبرا و جهتیکن یبور فرصتز قارت ایز
 سوره توبه طلب رحمنت بنر   01هیگذشت مطابق آچنانکه  .ر د می قبور به شمار

طبنق   بر، ت بوده استیبه هنگام  قوف بر قبر م رسول خدا ی رهیز ست ایم
ع ین از جانب پر ردگار مأمور به حضور در بق خدا رسول، شهیاز عا یثیحد

اهل قبنور در   یلز م دعا   طلب مغفرت برا 2اهل آن بوده. ی  طلب آمرزش برا
ارت قبنور  ین ه زکن دهند   می ارت اهل قبور  ارد شده   نشانیات مربوط به زیر ا
 ن است.یاهل قبور قر یطلب مغفرت برا ن با دعا  یمؤمن

 ان معصومیشوایارت مزار پیزدر  ثاقید میتجد -6-0-0-0
 یالهن  یهنا  ثناق ین مید از مهمتریرش اصول نبوت   امامت پا از توحیپذ
 د  یبر تجد یفرصت مهئا   امبریارت مزار مطهر پین اساس زیاست. بر ا

ن یقرآن در ا یان الهیمسلمانان است. ب یثاق رسالت   امامت برایم عهد   مکیتح
 يَصِىلُونَ  الَّذينَ وَ*  الْميثاقَ يَنْقُضُونَ ال وَ اللَّهِ بِعَهْدِ يُوفُونَ الَّذينَ﴿: استن ینه چنیزم
﴾الْحِسابِ سُوءَ يَخافُونَ وَ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ وَ يُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما

هماننان  » :یعنن ی 2
آن نه را خندا بنه    ه کن آننان   نند.  کش یرا نم مان خدا  فادارند   عهد ا یه به پک
 یترسنند   از سنخت   منی  از پر ردگارشنان  وندنند   یپ منی  ان دادهنرمنوستنش فیپ

 نبوت   امامنت   منراد از  ، اقَثیمات مراد از یاز ر ا یدر برخ« م دارند.یحساب ب
 یعر سن : کآل محمّند عننوان شنده اسنت. )نن      ی صله« يُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما»

                                                      
 .22-21الرعد، . 2 .3/61مسلم نیشابوری،  .2
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 :آمنده اسنت   از امام رضا یثی( در حد6/373، یطبرس زین   2/133، یزیالحو
وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَىامِ الْوَفَىاءِ بِالْعَهْىدِ وَ حُسْىنِ       أَوْلِيَائِهِ  عُنُ ِ  عَهْدا  فِي  إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ»

هُمْ رَغْبَة  فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقا  بِمَىا رَغِبُىوا فِيىهِ كَىانَ     فَمَنْ زَارَ .الْأَدَاءِ زِيَارَ َ قُبُورِهِمْ
 نیمنه معصنوم  ئارت مزار ایث زین حدیمطابق ا .2«فَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِأَئِمَّتُهُمْ شُ

مان ید عهد   پین تجدیان آنان است. ایعیثاق امامت از جانب شیبه عهد   م ی فا
اسنت     ی  سار یز جارین یدر خصو  قبر مؤمنان عاد، آنتر  نییدر مراتب پا

 نخواهد داشت. یمنع عقل

 آنها ارت قبور و نقدیشبهات وارده بر ز -6-0-6

جهنان   عصنر حاضنر در   متنأخران تنا   ی از د ره ی  عمل یاز مباحث علم
 یگنر  یه قائل به سلفک یا جانب عده ه ازک ارت اهل قبور استیموضوع ز، اسالم

ر شنبهات  کن ن قسمت به اختصار بنه ذ یدر ا 2گرفته است. هستند مورد شُبهه قرار
 م.یپرداز می   نقد آنها ارت قبوری ارده بر ز

 ارت اهل قبوریدر ز و بدعت کشر ظهور شبهه -6-0-6-0

، ه مطرح شنده یمیت ارت اهل قبور توسط ابنیه نسبت به زک یاز شبهات یکی
 ارت قبوریز» :سدینو می است. ا  اهل قبورارت یز   بدعت در کشبهه  قوع شر

ه کن مانند نماز بر جننازه  ، ارت قبور مشر عیبدعت ز مشر ع   ؛ جه است د  بر
 آن قصند  ت بنر ین نمناز بنر م   ه درکگونه  ت است. همانیم یآن دعا برا مقصود از

رد   ک می ارتیاُحُد را ز یشهدا ع  یاهل بق، امبریه پکهمانگونه  شود   می
گوننه   نیهمن  داد   منی  ادین ارت قبنور  یه هنگام زنا را بندع سالم  ، ابشنبه اصح

 ،امبرین پ رد مانند در د بریگ می من قرارؤه موضوع دعا مکآن ه  است در هر
ه کن اسنت   یارت نصاریاز نوع ز کارت اهل شریه بدعت است زک یارتنیا زنام

                                                      
 .1/967کلینی،  -2

 عنوان سلفیون.با 222-221. جهت اطالع بیشتر از مرام سلفیون نک، ابوزهره، 2
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 ننند   ننزد ا  طلنب حنوائج    ک منی  آن قصند  ی لهی سن  ت را بنه یم یارنیا   ندع
خواننند...   بنه    منی  را ا آن ا نارند   بن زنگن  منی  ازنرش نمن نند   نزد قبن ینما می
به آن امر  زین رسول خدا رده است  نکابه عمل ننصح از یاحد، گونه ننیا
 امبریه پکبل، شان انیشوایاز سَل ف گذشته امّت   پ یکچ یرده است   نه هکن
شنف  ک ی هندر رسالن  زنین اب ننوهّن نن عبدالنمحمّند بن   2«را بسنت.  کاب شنر نب

ا   خواننده اسنت.   اهنل باطنل  ، دین توح رکمن، افرک، کن را مشریمسلم، اتبُهالشُّ
ان   کمشنر  ازشنتر  یبان زمنان منا )مسنلمانان(    کمشنر  کشنر » :هکند ک می حیتصر
 نند   دی رز منی  کدر حال رفاه شر هان گذشتکچون مشر استپرستان گذشته  بت

ان زمان ما در هر د  حالت به خندا  کمشر ی ل داشتنداخال   یبه هنگام گرفتار
 2.« رزند می کشر

 کشر ی نقد شبهه -6-0-6-0-0

در  کشنر   عبادت ر شنن شنود.    کشر ید معانیبا کشر ی نقد شبهه در
 «لىه  ي شىر  الهلل ا» ،اسنت  کمشار یبه معن یکشر ب بوده  ینص یلغت به معنا

   نند ک یت نمن ک( شنر یزیا چی یسک)  در ذات   صفات  کدر مُل خدا ند یعنی
است.  ک( مشریسکن ی)چن پا قرار داد یکخدا ند شر یبرا یعنی «هللبا كأشر»

 یبنه معننا  ت( ین )عبود یاطاعت آمده است   بنندگ  یعبادت در لغت به معنااما 
ن یتنوان عبنادت را چنن    منی  قنرآن ات یبا استفاده از آ 3.است یسارک  خا یفر تن
ه ا  را کاست  یدر برابر موجود خضوع اطاعت   عبارت از، عبادت: ردکف یتعر

ز ین ات نین از ر ا یبرخن  یمحتنوا  1.میدانن  می یاله   ربّ عالم   خالق جهان هست
 یت خالصانه برایه با نکشود  می عبادت خدا محسوب یه عملکن است یا یایگو

                                                      
 .31-27، بهاتالشّ اب، کشفعبدالوهّ ابن. 2 .3/33، ابن تیمیه .2
 .ماده عبد، ذیل 661،   نیز نک: جوهری «.لُذلیِّ  التَّیدُعبِّالتَّ و لُّو الذُّ ةِّ الخُضُوعُودِیقبُأصلُ العُ»نویسد:   ا  می. 3
؛ 212، نعنام الا؛ 61، زخنرف ؛ ال69 36، مریم ؛33، حجرال ؛32 23 20، یونا ؛92، عمران آل؛ 93، اعرافنک: اال. 1
 .61عمران،  آل
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  لِلَّىهِ   يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إََِا عَمِلْتَ عَمَل ا فَاعْمَىلْ » :دیفرما می رمکامبر ایپ خدا باشد.
عِنْدَهُ مِىنْ نِعْمَىةٍ    وَ ما لِأَحَدٍ﴿ خَالِصا  لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصا  فَإِنَّهُ يَقُولُ

ت شنرط  ین ن ر این در ا ،2«﴾ى وَ لَسَوْفَ يَرِْى ىى  ىإِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْل ىتُجْزى  
 ر شنن اساس یبر ا خدا ند عنوان شده است. یردن آن براکعمل خالص  یقبول
د ین با، ی  فعل یقولاعمّ از  ندک می یارکه انسان هر کآن است  ه عبادتکشود  می

  اله خود بداند تا عبادت بر قنول   فعنل ا  صندق     طرف مقابل را معبود   ربّ
ه کن ت ین ن نیند به اک رنشکُخضوع    اطاعت   یفرددر برابر  یسکاگر  لذا ،ندک

 ن ر  درین . از اشنود  منی  عبنادت محسنوب  ن ین ا، ش بداندیخو ا  را خدا   ربّ
 :یعنن ی ﴾نَسْىتَعينُ  إِيَّىاكَ  وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ﴿ :مییگو می به خدا ند خطاب هیومی ینمازها

به ظناهر   یرفتار اگراما  2.«مییجو می یاری  تنها از تو  مینک می عبادتتنها تو را »
عبادت به ، باشدطرف مقابل  تیت   خالقیت   ربوبیبد ن اعتقاد به الوه، یعباد

رنش کُن    ه در برابر آدمکئمال ی ه سجدهکن اساس است ی. بر ادیآ یشمار نم
عبنادت   یچنه زمنان   حنال شنود.   یشان عبادت محسوب نمیبردگان در برابر موال

عمنل  ، در عبنادت انسنان   کان شنر ین ب ی ننه یدر زمقنرآن  آلود است؟  کانسان شر
 ز بنه عننوان النه   رب عبنادت    ین را ن یگرید یزهایر از خدا چیه غک ان راکمشر
گنر  ید ون بایسلف ت  ی هاب دگاهید انیم یتفا ت اصل 3ند.ک می وهشکردند نک می

ماننند   یمحمّد بن عبدالوهّاب امور است. ید عبادیتوح ی  مسألهدر  یفرق اسالم
ل   انابه   محبّنت  کنذر   خوف   رجا   تو، یذبح قربان، استغاثه، استعانت، دعا

م را یوع   سجود   خشوع   تذلّل   تعظکت   رغبت   رهبت   تألُّه   ری  خش
 یزین چ یسک ندارد   اگر یستگیخدا شا یه جز براکداند  می یص ألوهیاز خصا

 ده اسنت   ا  را ربّ   ی رز کند به خدا شرکخدا صرف  ریغ انواع را در نیاز ا
ن ین در ا یل اساسن کمشن  1قرار داده است. یکر ا  را شریاله قرار داده   با خدا غ

                                                      
 .9الحمد، . 2 .26/221. فیض کاشانی، الوافی، 2
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ضنوع    خُ یعنن یآن  یلغنو  یبه معنصرفاً ه آنان عبادت را کن است یدر ا دگاهید
 را درین ز، انند  ردهکن را گسترده  کشر  ی رهین سبب دایاند   به هم گرفته یسارکخا
ر از ین غ یبرابنر هنر موجنود    رنش   خضوع درکهرگونه ، ف از عبادتین تعریا

ت مخضنوع  لنه   ین ه با اعتقاد بنه الوه کنیا از صرف نظرشود  می کباعث شر، خدا
، ارت قبوریه هرگونه زکاز عبادت است  یف نادرستین تعریاز چن ا نباشد.یباشد 
ن یک ل نند.ک می فیتوص کرا شر یاله یایامبران   ا لیشفاعت از پطلب ل   توسّ
اسنت   یه عبادت خدا ند تنها در صورتکشود  می ر شن، قرآنات یآ ت بهیعنابا 
ت ا  یانسان به قصد   ن تعباد رایز ند.کضوع ت ا  خُیبا اعتقاد به الوه، ه انسانک

 حنجّ ، ر زه ،چنون نمناز   یدر اعمال عباد یاسالم یند فلذا فقهاک می دایپ یبستگ
دانند  می عبادت قتحقّ یرط اساسنش، را ادتنردن عبنکت درست در قصد ی ... ن

در ( یگانه حق تعالیذات  یبرا یبرانجام عمل عباد ی)مبتنت درست ی  چنان ه ن
   2،دند شن نواهن نوب نخنمحسن  وده  نل بن ناطن نب یادنل عبن نعمن ، اشدنار نبنک

  ت ین ن بنا اعتقناد بنه الوه   یکبرسد  ل یبه هر حدّ یسارکا خضوع   خاکبرع
را  ین معنن ین ا هنم  میرکن از قرآن  یاتیآ شود. یعبادت شمرده نم، ت نباشدیوبنرب
   ه  ائمّن  امبرین ننار قبنور پ  که نکن  یردمنمن ه نجن یدر نت 2ند.ک می دییأنت

بوسنند   در برابنر مقنام     می ح آنان رایضر نند   قبر  ک می احترام یادا اننصالح
ت مقام آنان یت   ربوبیرا به الوهیز ،ستندین کمشر نندک می خضوع   خشوع آنان

 ستند.یئل نانق

 بدعت ی نقد شبهه -6-0-6-0-6

بندعت را در نظنر    ید معننا یبا ارت اهل قبوریبدعت در ز ی در نقد شبهه
 ةادیا ز البدعة» :استآمده ن یچن فقه یدر اصطالح علما ف بدعتیدر تعرگرفت. 

                                                      
 قسم العبادات. 221، 261، 292، 219، 39. نک: مغنیه، 2

 .21، سراء، اإل211، ، یوسف31، بقره. از جمله نک: ال2
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 یالشارع فا   یتطلق فا  البدعة» :زین   ،2«نیالد یإل نقصان منه من اسناد ن أویالد یف
، نیبر د یا افز دن امریردن کم ک، ف فوقیبنابر تعار .2«ون مذمومةکفت نةمقابل السُّ

نداشنته   ینن یشنرع د  در یه اصنل ک ین در صورتیدر د ید   نوآ ریجاد امر جدیا
نسنبت   امبرین سنّت پ  ن ید به امر راآن ، ن حال عامل بدعتیع باشد   در

ه کن اسنت  منذموم   نار اسنت   از آن جهت ، نیدهد بدعت نام دارد. بدعت در د
ت تناب خندا   سننّ   کتوأم با در غ   افترا بنه   یاله ی ژهیبه حقوق   یتعدّ ینوع
، را کاران مشنر ذگ بدعت 3میرکخدا ند در قرآن . است ن رسول خدایراست
آن را بنه   رده  ک یفرا بد ن اذن خدا ند حالل   حرام معرّ یزیه چکل ین دلیبه ا
 یهود   نصاری میرکقرآن  نیاست. هم ن ردهکوهش کن، دنده می نسبت  ندخدا

ها  یارک خود دستبرد زده   سپا آن دست یآسمانی ها کتابه به کن جرم یرا به ا
 0.نند ک منی  وهشکن خود برسنند ن  یدهند تا به مطامع مادّ می را به خدا ند نسبت

از  کیه حنا کن  یاسالمات ی  ر ا یات قرآنیارت اهل قبور در آیموضوع ز یبررس
 را امبریت پ  سنّ ارت اهل قبور در قرآنیز اصالت، است امبریت پسنّ
نندارد    ن ین بندعت در د  ی مقولنه  بنه  ین موضنوع ارتبناط  یلذا ا ،ندک می ارکآش
ن ین بندعت در د  بکن مرت، دانند می را حرام ارت اهل قبوریه زک یسانک، اکع بر
م کن ن ین د از قنرار دارد  یننن یور دنام ارندر شمه نکرا  یرنرا امنیز ،اند دا شدهنخ
ردن   کحالل خدا را حرام  یعنیار نکن ی  ا اند ردهکالم نرام اعنآن را ح رده  نک
از  یثیدرحنند بنندعت اسننت. قیاز مصنناد، ردنکننم کنن یزیننچ ینننیا از امننور دینن
 يدهُى  يدرَ الهُيوَ خَهلل ِا تابُكاألمُورِ  رَيخَ فَإنَّ، عدُا بَأمَّ» :آمده است رمکامبرایپ

پینامبر  ، تین ر ان ین اطبنق   .9«بِدعَىةٍ َِى لَة    ل كى ا وَ مُحىدَثاتُهَ  اُألمُورِ مُحَمّدٍ وَ شَرَّ
ت ی  هندا  منبعن یتاب خدا را بهترک   ردهک یفمعرّ یبدعت را گمراه اکرم

 ن دریهم نن  رمکن ا امبرین پ سنت. ده این ها نام تین هدایخود را بهتر( تسنّ)

                                                      
 .1/223، ابن حجر عسقالنی. 2 .2/261، شریف المرتضی .2
 .73، بقرهال. 1 .226، نحلال. 3
 .2/3، ابن ماجه. 9
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 ین خنود معرفن  یرا د  جانشن  تیب تاب خدا   اهلک 2نهی  سف 2نیث ثقلیاحاد
   یامّنت را از گمراهن  ، آنهنا بنه   کتمسّن ات ین ن ر این ا رده است. طبق مضمونک
ن مطنابق  یبننابرا  .شنود  می تکآنها سبب هال از یگردانیر    دارد می اللت بازض 

 یارت اهل قبنور امنر  یز، نیه معصومائمّات یر ا   امبریسنّت پ قرآن  
ن ین توانند بندعت در د   یه شنده اسنت   نمن   یه به انجام آن توصن کمطلوب است 
 محسوب شود.

 بانوان یارت قبور برایشبهه عدم جواز ز -6-0-6-6

 یشبهه عدم رخصنت شنرع  ، اهل قبورارت نیز ات  ارده درناز شبه ینیک
ه آن را ک یثیل حدیبه دل ن شبههینندگان اکاست.  ارد ارت اهل قبوریبانوان در ز

. آن دارنند  منی  بناز ر ارت قبنو ین ز زننان را از ، دهند می نسبت رمکا امبریبه پ
 هللِا نَّ رَسُىولَ أ» :مرفوع آمنده اسنت   ره به طوریهروبا از: ن استنیث ایدنح

قبنور را   ی نننده کارت ین زنان ز رمنکول انرس» :ینعنی ،3«رلَعَنَ زوَّارَاتِ القُبُو
ده نز آمن نین نل سننّت ن نر اهن نگنید ینیب ر انتنکث در یدنن حنیا« رد.نکلعنت 
زننان از جاننب    یارت قبور برایراهت زکبر  ه دالّکث فوق یدر مورد حد 1.است

ت اهنل سننّ   یعلمنا ، اسنت اهل سننّت   ییتب ر اکدر  اسالم یامبر گرامیپ
 یثی  حد یفقهتب کدر  زنان یارت قبور برایم تا جواز زیاز تحر یدمتعدّ نظرات
 9 اند. ردهکاعالم 

 بانوان یارت قبور برایعدم جواز ز ی نقد شبهه -6-0-6-6-0

 یدختنر گرامن   هکن د گفت یبا، اتیر ا ور درکمذ ی در خصو  نقد شبهه

                                                      
 .3/263حاکم نیشابوری، المستدرک، . 2 .39/922، ابن حنبل .2
 .3/372، ترمذی. 3
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 در، رفنت  منی  ارت قبنور یبه ز دائماً )س(ءحضرت فاطمه زهرا رسول خدا
 ش حمنزه یارت قبنر عمنو  ین جمعه به ز )س( هرءفاطمه زهرا» :آمده است یثیحد
 هللا رَسُىولُ  عَنَلَ» ثین حدیهم ن 2«رد.ک می هیخواند   گر می رفت   آنجا نماز می
ابنن  ، است نسخ شده یگریث دیحدی  به  سیله به فرض صحت «رِتِ القُبُووَّارَازَ
   رده در حبشه مُن ک را حمنقبر برادرش عبدالرّ شهیدم عاید» :دیگو می هیکمل یاب

ز ین ن یگنر یث بنه صنورت د  ین حدیمضمون ا 2«.ردک می ارتیز ه دفن شدکدر م
، آمند  منی  قبرسنتان  شه ازیعا یر ز» :ه نقل شدهیکمل یعبداهلل بن اب از آمده است

ننار قبنر بنرادرم    کاز : ؟ گفنت ینی آ منی  جنا ک ن ازیامّ المنؤمن  یا: پا به ا  گفنتم 
نفرمنوده اسنت؟    یارت قبور نهیا رسول خدا از زیآ: گفتم پا به ا ، عبدالرّحمن

 یتیصنالح ت ین ر ایا، لذا 3«سپا به آن امر فرمود. ی ل ،فرمود ینه، یآر: گفت
ط یشنرا  ث معنارض یل  جنود حند  ین بنه دل  هکن چرا ، دندار یاستدالل علم جهت

 ارت قبنور ین ز یه براک ید فرا انئفوا هکآنگر یته دکن ست.یامل نکاستدالل به آن 
ات از اطنالق  ین به منردان نندارد   عبنارت ر ا    یات آمده است اختصاصیر ا در

.   ر استکبه صورت مذ اتیات   ر ایآ در گفتگوزبان  برخوردار است. یعموم
ا ین « منن » نث مانند موصنول ؤر   مکمذ کق استفاده از الفاظ مشترینماد آن از طر

 يإنّ» :ه فرمودک امبریپ ثیحدن یمانند ا ،گردد می ظاهر رکجمع مذ یها فعل
 عُدمَيى  وَ لبَالقَ ق رِي هُفإنَّ رهُزُيبرا  فلقَ ورَزُيأن َ  اءن شَمَفَ ورِالقبُ  ِارَين زم عَكتُيهَنتُ نَك
م بنر زن  کت حیعموم بر «مَن» لفظ موصولت ین ر ایا در .1«َ رَاآلخِ رُكذَي وَ نَيالعَ

 الَّىذينَ  أَيُّهَىا  يا﴿ ا عبارتی شود. می سان شاملیکمرد داللت دارد   مرد   زن را   
مگنر  ، به منردان نندارد   یاما اختصاص ،ان شده استیر بکمذ ه به صورتک ﴾آمَنُوا

ن ین ا ازگنر  ید یکنی  نند. کزنان را از تحت عمومات خارج ، جداگانه یلیه دلکنیا
 :نند ک منی  نقنل  طالنب یبنن اب  یعلن  ابن ماجنه از ه ک ن استیچنه یناهات یر ا

                                                      
 .3/971، صنعانی. 2 .1/70، السنن الکبری، بیهقی .2
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بنه آننان    ردکحال نشسته مشاهده  را در یزنان پا ناگاه ،ر ن آمدیب رامبیپ»
ت یم: رمودنف امبریم. پیمنتظر جنازه هست: د؟ گفتندیا چه نشسته یبرا: فرمود

 دین آن را حمنل خواه : فرمنود  رسول خدا. نه :گفتند د داد؟یواهنغسل خرا 
ه کد یبرگرد: فرمود .نه: گفتند؟ ردکد یآن را  ارد قبر خواه: فرمود نه. :گفتند رد؟ک
شناسنان   ثیت از نظرحند ین ن ر این اامنا   2«نه از دارندگان پاداش. ،دیارانکاز گناه 

قبنور  ارت ین بنه ز  یارتبناط ، ت سندت بر فرض صحّیمضمون ر ا 2،ف استیضع
به  یاتبّا مستحیضه یانجام فر یه براکبود  یه زنانمتوجّ امبریوهش پکن رایز ندارد.
ر نا بن کنه عن نبن  .شنود  ینمن نوط نربنم ارت قبورنیه زنب   دندنآم یان نمنقبرست

 3شه آموخنت. یارت قبور را به همسرش عایز یچگونگ امبریپ یثیق حدنطب
 ،شنه اسنت  یبنه عا قبور ارت یت زیفکیآموزش ، ثیدنن حنیاستدالل در اور نمح
ارت را ین ت زین فکی امبریونه پنود چگنرام بنارت قبور بر زنان حیز را اگریز
   مبالغنه داللنت دارد   بنر  «اراتوَّزَ»لفظ ه کته آخر آنکنهمسر خود آموخت؟  هب

ات ی جود ر ا، نیبنابرا .گردد یشامل نمر ند  یارت قبور نمیاد به زیه زکرا  یزنان
ه یوصنث تن یادناح یانت معنیومنعم، زی  ن «لَعَنَ رَسُولُ اهلل»ث یدنا حنالف بنمخ
زننان   ه شامل منردان   کارت قبور یزئد ات فوایارت اهل قبور    جود ر ایه زنب

قابنل   رین ور را غکث منذ ی  حند  یعلمن  رین زبور را غنه من نشبه، شود می د ( )هر
 ند.ک می استدالل

 گیری هجینت -6-0-2

ارت اهل قبنور  یت زیجواز   مشر ع ی ن ادلهیتر مهم ات ازیر ا قرآن   .2
 ی گنر ادلنه  یاز دز ین ن ینی   اعتبنار عقال ن یمسنلم  ی رهیسن  مستفاد از ی است. ادله

                                                      
 .223، ابن ماجه .2

حندیث   اینی  هیثمی درباره .3/20ی، هیثم   6/262، لبانی. نک: ااند   هیثمی این ر ایت را تضعیف کرده البانی. 2
 «.ضعیفٌ  قال الذهبی حارث بن زیادالفیه  رواه أبویعلی و»نویسد:  می
 .3/61، مسلم نیشابوری .3
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 ارت اهل قبور است.یت زیمشر ع
ارت یه زکشود  می ر شن نیقیفر اتیارت اهل قبور در ر ایز یبا بررس. 2
 یامبر گرامن ین پبنوده اسنت      امبرین پ ی  قنول  یسننّت فعلن   ءر جزاهل قبو
ارت اهل یز، ابعاد مختلف از ث خودیاحاد در، نیه معصومائمّ   اسالم
در ، ارت اهل قبوریز در بابرا  یمتعال ییها متکح  رده ک ن   بازگوییرا تبر قبو
  اند. داده قرار نیمسلم اریاخت

 ئنر زا ییزدا غفلت   یریگ عبرت، تیم یطلب مغفرت برا، م مز ریرکت .3
ارت ین ز ی در فلسنفه  ن آثاریتر از مهم ثاق با معصومانیم مکید   تحیدن  تج

 قبور است.
   کق شنر ین ف دقی  تعنار  یات اسنالم یات قرآن   ر ایبا استفاده از آ .1

 ینک  از تنهنا ، ارت اهنل قبنور  ین در ز کشنر  ی ه شنبهه کن شنود   می عبادت معلوم
ارت ین بندعت در ز  ی شنبهه  شود. می یمفهوم عبادت ناش محض از ینگر یسطح

ارت قبور یت زیمشر ع یز  جود مبانیف بدعت   نیه به تعرز با توجّیاهل قبور ن
 اساس است. یبر  ارد   یغای  شبهه سنّتقرآن    در

 ی هین پاه بنر  کدر اهل سنّت  بانوان یارت قبور برایعدم جواز ز ی شبهه. 9
ه بنه  جنود   قرار گرفتنه بنا توجّن    «ورِبُالقُ اتِارَوَّزَاهلل  يهلل صَلَّا ولُسُرَ نَعَلَ»ث یحد
ارت اهل قبور یانگر جواز زیه بک یاتین ر ایهم ن شود. می نقض معارضات یر ا

ر عام  ارد شده   مردان   زنان هر یالب تعابقارت اهل قبور هستند در ی  فوائد ز
 به مردان ندارد. یاختصاص ی  منطق یداللت لفظ لذا از نظر، شود می د  را شامل
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 مقدمه -6-6-0

بنار  ، جین بنرخالف تصنور را  ، هنک یی  ر ا یدر منابع لغو« تعمّق» ی  اژه
  مبالغنه   یر  ادهیشناسان آن را مشتمل بر مفهوم ز دارد    اژهای  دهیوهکن ییمعنا

اد شده   از یاز آن به مذمّت  تیب ات ائمه اهلیدر ر ا، ن ر یاز هم  اند. دانسته
، ز مفهنوم افنراط  یاز محدثان بزرگ نای  دسته یفر به شمار رفته است. حتکان کار

از دانشنمندان بنر    یالوصف گر ه اند؛ مع ردهکرا از آن برداشت  یر  ادهیغلوّ   ز
، ات مربنوط ین تعمّنق   منذموم بنودن آن در فهنم ر ا     ی اقعن  یاثر غفلت از معان

  اند. ردهکدا یناصواب پ ییها برداشت

 طرح مسأله -6-6-6

 یتوجنه بنه معننا   ، ث صنادره از معصنومان  ین از قواعد فهم احاد یکی
از  یه گر هن کن ات اسنت؛ حنال آن   ین زمان صد ر ر ا یدر فضا ها ن  اژهینخست

از ای  ح پارهیاز فهم صح، ن قاعدهیبر اثر عدم توجه به ا پژ هان حدیثمحققان   
آن را  یاز دانشمندان معناای  ه پارهک« تعمّق» ی اند؛ از جمله  اژه مانده ات بازیر ا

ه مستند بنه مننابع لغنت      کگر ید یاند؛ برخالف گر ه مثبت   ممد ح برشمرده
  اند. ردهکرممد ح استنباط ی  غ یمنف یاز آن مفهوم ییر اآثار 

ل یه با مراجعه به مننابع اصن  کاهتمام نوشتار حاضر آن است ، ن اساسیبر ا
 ییا د   اشنتمال آن بنر معننا   کن ن  اژه را بازین ح ایصنح  یمعننا  ینی  ر ا یونلغ

از  یگر ه یر ش یبه شواهد ر شن نشان دهد   خطا کیا مذموم را متیممد ح 
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ان مفهنوم آن  ین ن  اژه   بنین درسنت ا  یه معننا نبن  یابیرا در دست پژ هان دیثنح
 ند.کر نیتصو

را  یاتین ر ا، م   به دنبال آنینک می مراجعه یلغو ین نخست به معنایبنابرا
 ار رفته است.کدر آنها به « تعمّق» ی هه  اژکم یریگ می یپ

 یلغو یتعمّق در معنا -6-6-7

تعمّق » :دانسته شده است یر  ادهیمبالغه   ز« تعمّق» ین معنایتاب العکدر 
 .2«هیاالمر المنشود ف یه فهو متعمّق و المتعمّق المبالغ فیتشدّق ف  االمر یف

ر کن ز ذیر منابع لغت نیناً در سایع، تعمّقی  هان مفهوم  اژیمبالغه در ب یمعنا
ی  هدر منورد  اژ  یشتریحات بیاز آنها توض یه در برخکن تفا ت یشده است؛ با ا

 تعمق ارائه شده است.
 :ن باره آمنده اسنت  یل بن احمد در ایالعرب پا از نقل سخن خل در لسان

ه در کن  ننان ؛ چ2«مُتَعَمِّق فی األَمر  تَنَوققَ فیه، فهو  تَعَمقق و. تَنَطَّع  أَی  کالمه  فی  تَعَمقق و»

  فی  التَّنَطُّعُ» :آمده است اند، رفتهبه شمار « تعمّق» ه مترادفک« تعمّق»  « تنطّع» مورد
هم المُتَعَمِّقُونَ المُغالُونَ ؛ المُتَنَطِّعُونَ  هَلَکَ  فی الحدیث مأْخوذ منه. و  فیه  التَّعَمُّقُ  الکالم

 1«باالغ  و تَجَوقد  أُموره  فی  تَنَوقق»   3«فی الکالمِّ الذین یتَکلمون بأَقْصَ  حُلُوقِهم تَکَبُّراً
 خورد. می به چشم یر  ادهیآنها عنصر مبالغه   ز ی همهه در ک

آمنده  « نیئتین السیب ةالحسن» ثیحدی  هدربار، ث ابن سالمیب الحدیدر غر

ه التعمّق و الجفا عنه یفالغلّو ف ةئیر عند سیو التقص ةئیالعلم س یفأراد انّ الغلوّ ف» :است
ه بنه  یتوصن ط   یافنراط   تفنر   یبد یایگو، تین ر ایا ،9«ئهیالهما سکر و یالتقص
ان ین ب یه ابنن سنالم بنرا   کن م   تعّلم است. جالب آن است یمعتدالنه در تعل یمش

                                                      
 .21/272ابن منظور، . 2 .2/207فراهیدی،  .2
 .21/363همان، . 1 .0/397همان، . 3
 .2/23، ابن سالم. 9
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تعمنق در  ، دهد می ه خود نشانکرده است کاستفاده « تعمّق» ی هغلّو از  اژ یمعنا
 یثیحند ی  هر د. همو دربار می   افراط به شمارر ی  زیاده معادل یبه ر شن، لغت

را « عنه یو الجاف یالغال ریغ» عبارت، ندک می انین علوم قرآن را بیصفات حامله ک

فاار  کال یال کخرجه ذلی یه هو المتعمّق حتیف یفالغال» :ح داده استین طور توضیا
 2.«له و للعمل به کعنه التار ینحو من مذهب الخوارج و اهل البدع و الجافکالناس 

هست؛ از آن جملنه  ضنوح    یات قابل توجهکن ن جمالت ابن سالمیدر ا
از « غلنوّ » ی هلمکن ییتب یرا برایاست؛ زر ی  زیاده افراط   یمعنا شتر تعمّق دریب

ن بنه خنوارج   اهنل    یرد متعمّقکه عملکگر آنیدی  هتکتعمّق استفاده شده است. ن
 نادرست است. یاز تندر  کیه به حاکه شده است یبدعت تشب
 :رده اسنت کن از زجّاج نقل « خصومت» ی ه اژ یح معنایز در توضین یثعلب

قابل توجنه  ی  هتکن .2«هیف ةقیء و المضایالبحث عن الش یالتعمّق ف ةالخصوم ةقیحق»
 یگریدی  هاز هر  اژر ی  زیاده نشان دادن یه تعمّق براکن عبارات آن است یدر ا

 است.تر  مناسب
م و کایا ا» هکن ح سخن ابن مسنعود  یدر توض« ثیب الحدیغر یالفائق ف» در

تنطّع   غلوّ ، تعمّق ه در آنک 3«هو المتعمّق و الغلوّ» :آمده است« االختالف و التنطّع
  اند. گر دانسته شدهیمرادف همد
ان یا الباذاء و الب » ثیحند ی  هدربنار « ثیب الحدیغر یف ةیالنها» ن دریهم ن

اراد انهما خصلتان منشؤهما النفاق أمّا الباذاء و هاو   » :آمده است« شعبتان من النفاق
 .1«النطق یان فأنما اراد منه بالذمّ التعمق فیظاهر و اما البالالفحش 

ن ین ای  هح دربنار ین توضیهم، گرید یاز منابع معتبر لغو یه در برخکچنان 
 یرا سنخن « انین ب» هک 9«المنطق ینما اراد منه ذمّ التعمق فا» :ث  ارد شده استیحد

                                                      
 .2/223، ثعلبی. 2 .3/103همان،  .2
 .2/272، النهایة فی غریب الحدیثابن اثیر، . 1 .3/310، زمخشری. 3
  .3/291زبیدی، . 9
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ن ر  منورد  ین ه   از اداظهار شن ر ی  زیاده ه همراه با غلوّ  کاند  منافقانه برشمرده
 2مذمّت قرار گرفته است.

 ییتعمّق در منابع روا -6-6-0

، یعنیح خود یصح یلغو یقاً در معنایهن دقک ییتعمّق در منابع ر ای  ه اژ
هست  یتیر ا یافکالتاب کار رفته است؛ از جمله در کمبالغه   غلوّ به ، یر  ادهیز
الْكُفْىرُ    بُنِىيَ » :انند  فر فرمودهکان کان اریدر ب ین علیمؤمنرالیه در ضمن آن امک

دَعَائِمَ الْفِسْ ِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّ ِّ وَ الش بْهَةِ ... وَ الْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُىعَبٍ عَلَىى     أَرْبَعِ  عَلَى
ازُعِ فِيهِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّ َ لَمْ يُنِبْ إِلَى الْحَ ِّ وَ لَمْ يَزْدَدْ التَّعَمُّ ِ بِالرَّأْيِ وَ التَّنَ

وِي إِلَّا غَرَقا  فِي الْغَمَرَاتِ وَ لَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَة  إِلَّا غَشِيَتْهُ أُخْرَى وَ انْخَرَقَ دِينُهُ فَهُوَ يَهْ
 .2«... ﴾ فِي أَمْرٍ مَرِي ٍ﴿

 :ل آمنده اسنت  کن شیبه االبالغه  نهجم یک   یمت سکت در حین ر ایهم
وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّ َ لَمْ يُنِبْ  دَعَائِمَ عَلَى التَّعَمُّ ِ  أَرْبَعِ  وَ الْكُفْرُ عَلَى»

فنر  کان که از ارکغلوّ  یها از شاخه یکیی  هبه مثاب« تعمّق» ه در آنک« ...إِلَى الْحَ ِّ 
 شده است. یمعرف، ر د می به شمار

باب الوصال و » هست با عنوان یباب یتاب بخارک ین در ابواب فقهیهم ن
 یالنبا  یو نها « ليى الل يلإام يثم أتموا الص» یام لقوله تعالیل صیالل ی  فیمن قال ل
 ام  صل مربنوط  یه به صک 3«التعمّقره من یکهم و مایعنه رحمه لهم و ابقاء عل

در  یه بخارکجالب آن ی  هتکرده است. نک یسخت از آن نه امبریاست   پ
، یعنن یرده اسنت؛  کن  یمعرفن « تعمّنق » از یام  صل را ناشیص، ن بابیای  هترجم

                                                      
در منابع کهن غیر از غلوّ، افراط   تکلف معنای دیگری برای تعمّق یافت نشد؛  لی در متون معاصر بنه معننای    .2

« تعمّق»ازصیر رت معنایی  اکیح (  این21/66، 1/223شود. )برای نمونه نک: طباطبایی، المیزان،   مداقّه استعمال می
الحدیثی آن است که کلمات ر اینات در زمنان   فضنای     در بستر زمان است؛ با این توضیح که اقتضای قواعد فقه

 صد ر آنها معنایابی شوند.

 .2/212، صحیح، بخاری. 3 .2/332کلینی،  .2
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ر ی  زیناده    از جهتاند  اهل تعمّق، نندک یش را افطار نمیخوی  هه ر زک یسانک
  اند. قرار گرفته رمکامبر ایمورد مذمت پ، امیغلوّ در ص  

ره مان  یکا بااب ماا   » است با عنوان یباب یتاب بخارکگر از ابواب ید یکی
 ال الْكِتىابِ  أَهْىلَ  يىا ﴿ ین و البدع لقوله تعالیالد یالعلم و الغلوّ ف یالتعمّق و التنازع ف

﴾الْحَ َّ إِالَّ اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا ال وَ دينِكُمْ  في تَغْلُوا
« تعمّنق » ی ه اژ، ه در ضمن آنک 2«2

 یشده است. بخنار  یمذموم معرف یار رفته   امرکبه ر ی  زیاده غلوّ   یدر معنا
رده است کنساء استشهاد ی  هاز سور 272هی  غلوّ به آ« تعمّق» یان ناپسندیب یبرا
آنان را به علّت غلنوّ در  ، تابکه خدا ند متعال در آن با مخاطب قرار دادن اهل ک

 رده است.کوهش کخود ن ینیاعتقادات د
بر  یآ رده است؛ مبن امبریرا از پ یتیح مسلم ر ایدر شرح صح ینو 

 یا» :ح آن نوشته اسنت ی؛ آنگاه خود در توض«قونیم من االعمال ما تطیکعل» هکآن 
و اجتناب  ةالعباد یاالقتصاد ف یل عل الحثّ علیه دلیه بال ضرر و فیقون الدوام علیتط

ار کن   افراط بنه  ر ی  زیاده یدر معان یدر آن به ر شن« تعمّق» ی هه  اژک 3«التعمّق
 رفته است.

 من بعد از غسل  ضو: گفت به ابن عمر یفرد» هکن نقل است یعال ه بر ا
 ان مفهنوم ین ب یبنرا ، ه در آنکن  1«لقد تعمّقىت » :ردکدر پاسخ اظهار  ی رم   یگ می

 استفاده شده است.« تعمّق» از،   افراطر ی  زیاده
ام  صنل آ رده  یصن ی  هدربار یح سخن بخاریدر توض یعسقالن ابن حجر

ه در ک 9«لّف بهیکلّف ما لم کت یف ةره من التعمق و التعمق المبالغیکر ما کو ذ» :است
ز دانسنته شنده   ین آم لّنف ک  مبالغه تر ی  زیاده یبه معنا« تعمّق» ی ه اژ، ضمن آن
 ی هین آی  هارنر دربناز عم یردنه فنکرده است نکنقل  یارنو در فتح البناست. هم

                                                      
 .0/211، صحیح، بخاری. 2 .272، نساء. ال2
 .3/011متقی هندی، . 1 .6/71نو ی، . 3
 .1/276ابن حجر، . 9
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﴾أَبًّا وَ فاكِهَة  وَ﴿
ه از کلّف است کال تعمّق   تؤن سیا: در پاسخ گفت ید؛  یپرس 2

ر ی  سنا « ابّ» ی اژگان یمعنای  هتوان تأمّل دربار یهرچند نمه ک 2میا شده یآن نه
توانند   می ن جملهیدقت در ا 3،دانست« لّفکت»  « تعمّق»  اژگان قرآن را مصداق

ز ین آم لّنف ک  امنر ت ر ی  زیناده  ه در صدر اسالم تعمّق بنا کته باشد کن نیا یایگو
  اند. ر شدهکنار هم ذکمترادف بوده است   در 

صنورت گرفتنه      امبرین پ یمورد نظر از سنو « ینه» هکافز ن بر آن 
 استناد شده است. یاقناع سائل به آن نه یبرا

 :ه فرمنوده اسنت  کن  نیمنؤمن رالیز در شنرح سنخن ام  ید نیالحد یابن اب
   در ضنمن آن  1«التنطّاع هاو التعماق و االستقصااء    » :سدینو می «المتنطّعون  هل»
 مترادف دانسته است. «تنطّع» را با« تعمّق»

االستئذان تعمّاق   ةیأن بع  الناس لما نزلت آ یرو» :آ رده است یز قرطبین
فنزلت هذه ، استأذن اوناً إال سلم و  کال مس ا موضعا خرباً و یأتیان ال کف، االمر یف
ن ین   در ا 9«نه أحاد کسا یت ال یا ل بکا  یها رفع االستئذان فیف یأباح اهلل تعال، ةیاأل

 رده است.کتعمّق استفاده ی  هاز  اژ، م افراط نا به جایتفه یعبارات برا
باب استحباب صفق الوجه بالماء » هست با عنوان یز بابیعه نیدر  سائل الش

، ه در آنکن  6«الوضاوء  یالضرب و التعماق فا   یف ةالمبالغ ةراهکالً عند الوضوء و یقل
 ار رفته است.کان مفهوم افراط    سواس مذموم به یب یبرا« تعمّق» ی ه اژ

از امنام   یر رقاشیعه از ابو جریدر  سائل الش یخ حر عاملین شیعال ه بر ا
كَيْفَ أَتَوََِّأُ لِلصَّلَا ِ  قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى» :آ رده است بن جعفر یموس

تنوان   منی  یه به ر شنک 7«الْوُُِوءِ وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَ َ بِالْمَاءِ لَطْما  ...  فِي  فَقَالَ لَا تَعَمَّ ْ

                                                      
 .23/223ابن حجر، . 2 .32عبا،  .2

تفسنیر شنده اسنت )ننک:     « خنوراک چهارپاینان  »به « ابّ»ی   اژه شاهد آن که در برخی از ر ایات امامان. 3
 ارتباطی با تعمّق   تکلّف ندارد.« ابّ»جویی از معنای  ؛ لذاپی«9/922حویزی،

 .23، ذیل النور، 23/222، قرطبی. 9 .21/212همان، . 1
 .2/139همان، . 7 .2/131حر عاملی،  سائل الشیعه، . 6
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 2رد.ک  افراط را استنباط ر ی  زیاده مفهم« تعمّق» ی ه اژ یاز آن برا

 تیروا یك یمفهوم یبررس -6-6-6

نقنل   یافکد الیتاب التوحکدر  نیبن الحس یاز امام عل یث معر فیحد
سُاِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّىهُ  » :هکشده است 
وَ الْنيَاتِ مِنْ  ﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴿  آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَام  مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ فِي

 .2«فَقَدْ هَلَ َ  وَرَاءَ ََلِ َ  رَامَ  فَمَنْ ﴾وَ هُوَ عَلِيم  بِذاتِ الصُّدُورِ﴿  سُورَ ِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ
ن صنورت نقنل   ین ت را بنه ا ین ر اید همیتاب التوحک ز درین خ صد قیش

عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِىمَ   سُاِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِقال » :رده استک
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَىد  اللَّىهُ   ﴿أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَام  مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 

مَا   رَامَ  فَمَنْ ﴾وَ هُوَ عَلِيم  بِذاتِ الصُّدُورِ﴿وَ الْنيَاتُ مِنْ سُورَ ِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ  ﴾الصَّمَدُ
 .3«وَرَاءَ هُنَالِ َ هَلَ َ

اسنت   یخیمقطع تنار  یک، ار رفتهکت به ین ر ایه در اکر آخر الزمان یتعب
ن ین با ا 1.ردیگ می ن امام را دربریتا عصر ظهور آخر امبر اسالمیه از عهد پک

در ، مورد اشاره« متعمقون» هکاز آن است  کیه استعمال فعل مستقبل حاکح یتوض
 شوند. می پا از صدر اسالم ظاهرای  د ره

                                                      
اندیشی اسنت   از آنجنا کنه     ی عمق است، پا به معنای ژرف ممکن است تصور شود که چون تعمق از ریشه .2

ی اشنتقاق   ها اغلب با ریشه بان عربی هرچند  اژهنگری مذموم است، تعمق پسندیده است. حال آن که در ز سطحی
بنه معننای   « حننث »ی  که از ریشه« تحنث»اند؛ مانند:  خود هم پیونداند، در مواردی برخالف اصل خود به کار رفته

ثالثنی مزیند، معننای    « باب»گناه أخذ شده   خود به معنای اجتناب از گناه است؛ چنان که در موارد بسیاری تغییر 
کنند      های إفعال   تفعیل استعمال شود، معنای مثبت افاده منی  که اگر در باب« بلغ»کند؛ مانند   دگرگون می اژه را 

ی  شناسان برای بیان مفهوم مذموم تعمّق از ریشنه  گیرد؛ همان طور که  اژه  در باب مفاعله معنای مذموم به خود می
انند     عمّق هر د  به معنای افراط   عد ل از حقّ به کنار رفتنه  اند؛ یعنی مبالغه   ت بلغ در باب مفاعله استفاده کرده
ی قعنر اسنت،    که از ریشنه « تقعّر»را به « تعمّق»شناسان  ی دیگر آنکه لغت اند. نکته هیچ یک راهی به حقیقت نبرده

 ی مذموم   نکوهیده است.(؛ بنابراین تعمق نیز مانند به قعر افتادن دارای معنای2/737، اند )جوهری توضیح داده

 .203ابن بابویه، التوحید، . 3 .2/32کلینی،  .2
 .1/369؛ ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، 3/323نک: مجلسی، بحاراالنوار، . 1
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د ین امالً با بحنث توح ک، دیحدی  هن سوریات نخستیز آید   نیتوحی  هسور
ژه عرفنا    ین بنه   ، یهمواره مورد توجه دانشمندان اسالم، ن ر یه از اکاند  مرتبط

 هُىوَ  وَ الْبىاِِنُ  وَ الظَّىاهِرُ  وَ الْنخِرُ وَ الْأَوَّلُ هُوَ﴿ی  هیآ عربی ابن  اند. فالسفه قرار گرفته
﴾عَليم  ءٍ شَيْ بِكُلِّ

پنا  » :سدینو می ر آنی حدت  جود دانسته   در تفس یایرا گو 2
را ا  بنه  ین ز داناسنت؛ ز ین ا ل است   خدا بر همه چیع، ن ظاهر   باطنیع، آخر

 .2«خودش علم دارد
ز ین ت همنه چ ین ه غاکن ست؛ بلین یتیچ حد   نهایز با اشاره به هیمالصدرا ن
ز احاطه دارد. ا  ا ل   آخر   ظاهر   باطن است   ا  بنر هنر   یاست   بر همه چ

ات ظناهر  ین مظناهر   ماه  یآن ه در تمام» :سدینو می نی. هم ن3«ز احاطه داردیچ
قنت  یجنز حق  یزین چ، شود می دهینات دیشئون   تع یشده است   آن ه در تمام

ه  جود حق است؛ به حسب مظاهر مختلف   شئون متعددش؛ کست؛ بلی جود ن
 :اند ر گفتهعه در قالب شکهم نان 

 1.است یامور اعتبار ها نیتعّ   ست یش ساریمال خوک جود اندر 
 یعنن ی ث منقنول از امنام سنجاد   یبرخورد با حد همو شعف خود را از

ر قنرآن  یهنگنام اقندام بنه تفسن    » هکند ک می ان   اشارهیت مورد بحث بیهمان ر ا
اق یل اشنت ین د بنود. بنه دل  یحدی  هسور، ر آن پرداختمیه به تفسکای  ن سورهینخست

ه ک یقرآن یها تهک  ن یعلوم اله یها یفرا ان خود به اظهار اسرار   اخبار   شگفت
ن ین ره است. آنگاه پا از گذشنت حند د د  سنال بنه ا    کپر ردگارم به من الهام 

 کت   سنلو یهندا  یها دن نشانهید  چندان شد   از د ث برخوردم   نشاطمیحد
سنپاس  ، ن نعمنت ین ای  هرانکار شادمان گشتم   به شن ید بسیتوح یر نورانیدر مس

 9«.خدا ند را به جا آ ردم
ه از نظر مالصدرا اهل تعمّق منورد اشناره   کد یآ می ش گفته بریپاز مطالب 

                                                      
 .222، فصو  الحکم، ابن عربی. 2 .3. الحدید، 2
 .2/333همان، . 1 .2/216مالصدرا، األسفار االربعه، . 3
 .292مالصدرا، شرح اصول کافی، . 9
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افته یاز قرآن به آنان اختصا   یاتیآ یه حتکاند  یستودن یث مزبور افرادیدر حد
 آنان نازل شده است. ی  اساساً برا
 یبرداشنت  ی  عرفنان  یتنب فلسنف  کلفنان  ؤاز مفسران   م ین بزرگانیهم ن

شارح ، یفور بسطامین طبه اکاند؛ چنان  ت مزبور داشتهین از ر ایمانند صدرالمتأله
 چنون خدا نند  » :ث نوشنته اسنت  ین حند ین ای  هدربنار ، ییخ بهایمفتاح الفالح ش

  « قىل هىو اهلل احىد   » ی هسور، مدقّق خواهند آمد یدانست در آخرالزمان اقوام می
از ، منانع بنود   یابنان یه عجز عرب بکنیا ید را نازل فرمود؛ برایحدی  هل سوریا ا
را بفهمند؛ امنا مثنل آخونند      ﴾الْبىاِِنُ  وَ الظَّىاهِرُ  وَ الْىنخِرُ  وَ الْىأَوَّلُ  هُوَ﴿ی  هیه آکنیا

وسنته در  یه منن پ کد یه خود گوکند؛ چنان ک می که را ادراین آیا یمالصدرا معنا
 2«.ردمکه یدم از شوق گریث را دین حدیا یردم تا  قتک می رکات تفین آیا

در ، دانسته ث را از امام صادقین حدیه اشتباهاً اکز ضمن آنین یگناباد
را درج نموده  یدید دقائق توحیحدی  هخدا ند در سور» :ح آن نوشته استیتوض

ر متعمقنان  ین رسند؛ پنا چگوننه بنه غ     یآن نمن  متعمقان به که درک یاتکاست؛ ن
 2«رسد؟

 هکن ت آمنده اسنت   ین ن ر این ح ایر نمونه هنم در ترجمنه   توضن   یدر تفس
ه در مسنائل تعمنق     کند یآ می یه در آخر زمان اقوامکدانست  می خدا ند متعال»

 عَلىيم  ﴿ تنا ، دیحدی  هات آغاز سوری  آ« قل هو اهلل احد» ی هنند؛ لذا سورک می دقت
 کهنال ، آن را طالنب باشند   یا منا  را کرا نازل فرمود؛ پا هر  ﴾الصُّدُورِ بِذاتِ
 نکن ثر معرفنت مم کات را مشنتمل بنر حندا   ین آیر نمونه ایمفسران تفس«. شود می
 3د.یآ می امان فراچنگک تشنه یه دقت )تعمق( در آنها برایه در ساکدانند  می

اهل  یرا به معنا« متعمقون» ای مرهک   یز مانند مصطفوین یافکمترجمان ال
  1اند. ردهکا  قلمداد کند   کق   یتحق

                                                      
 .1/209گنابادی، . 2 .2/23بسطامی،  .2
 .2/263ای،  ؛ کمره2/223مصطفوی،. 1 .23/239نک: مکارم شیرازی، . 3
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ن را در یمتعمقن ، تعمنق  یمثبت از معننا  یبا برداشت ین استاد مطهریهم ن
د ین از توحتر  یبرتر   عال یدیه توحکدانسته است  یستودن یور افرادکت مذیر ا

 2عوامانه را  اجدند.
ن ید را مبن ین حدی  هات سنور ین ه آکز ضمن آنین ین طهرانید محمد حسیس

حضنرت  » :سند ینو منی  تین ن ر ایای  هدربار، حقّ متعال دانستهی  هیقی حدت حق
ن ین ا کسالفه تاب   توان ادرا یها ه امتکرساند  می ن گفتار خودیدر ا سجاد

متعمنق در   یافنراد  اهلل ت رسنول کن   چون به براند  د را نداشتهینوع از توح
آنهنا   ین بناب را بنرا  ین خدا نند ا ، ندیآ می د در آخرالزمان به  جودیتوح کسلو

 2«ات را فر  فرستاد.ین آیمفتوح نمود   ا
 یمتعمقان را افنراد ، ثین حدیز با استناد به همین یزاده آملحسن ی  هعالم

 :ن بناره نوشنته اسنت   ین فحّنا    بحّنا  دانسنته   در ا   ، پنژ ه  دانش، افکموش
د را فرسنتاد تنا هنر    یحدی  هات ا ل سوری  آ« قل هو اهلل احد» ی هخدا ند سور»
ر یمنازل سموده   مراحل   یپ ها   هر عارف پخته   گردنه، لسوف متأله متعمقیف
اخنال     ی  هسنور ، دیبنما یغوّاص یران معارف الهیکب یایدر در، رده بخواهدک
 3«.اند ان فرمودهید آنها را بیحدی  هات ا ل سوریآ

ت ین ر ا« جهنت » ،ثیحند  یاز بزرگان علما یگر ه، دگاهین دیدر مقابل ا
ث را ین حند ین ا خ صد قیش  اند. اهل تعمق دانسته یرا هشدار برا امام سجاد

ه در شنناخت  کن  یزین ن چیمترک یعنی« دیالتوح ةمن معرف یجزیما یادن» ل بابیذ
رده کن ر کن گر ذیدیکن ننار  کگنر در  یث دیند   همراه چهار حدک می تیفاکد یتوح
ن حندّ    ینی تع، ث مزبنور یه ا  از حدکآن است ی  هه مجموعاً نشان دهندک 1است

 رده است.کاز تعمق را برداشت  ی  نه یدیمرز اعتقاد توح
ث ین حدیظاهر ا» :ح آن نوشته استیدر توض ین عالمه مجلسیعال ه بر ا

به نصو  است   گفته شنده   یبندید   پایر   خوض در مسائل توحکمنع از تف

                                                      
 .336طهرانی، . 2 .227نک: مطهری، کلیات علوم اسالمی،  .2
 .203ابن بابویه، التوحید، . 1 .222آملی، . 3
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ر شنود    کن رده تا در آنهنا تف کان یه خدا ند صفاتش را بکه مراد آن است کاست 
ه مفهنوم  کن گذشته از آن، یمجلس یعنی؛ 2«د استیث بعیحدن یای  هن نظر درباریا

ر در ذات   صفات کت تفیممنوع، ردهکت استنباط نیق به تعمق را از آن ر ایتشو
اجتنناب  « تعمنق » د ازین ر بایه بنر طبنق آن نناگز   کده است یخدا ند را از آن فهم

 د.ی رز
ز از ین ث در مورد بحث را مشتمل بر لز م پرهیز حدین یمالصالح مازندران

حندّ     یاین را گو« وَرَاءَ ََلِى َ   رَامَ  فَمَنْ» د دانسته   عبارتیمبالغه در مسائل توح
 2رده است.کد قلمداد یدر باب توح یشه بشریر   اندکمرز جواز تف

را در «  مُتَعَمِّقُىونَ   يَكُونُ فِي آخِىرِ الزَّمَىانِ أَقْىوَام    » تیر ا زین یخ حر عاملیش

نه ذات کله  کدریان اهلل سبحانه ال» در بناب « ةاصول االئم یف ةالفصول المهم» تابک
رده کن وهش اهنل تعمنق را اسنتنباط    کن ه   از آن مفهنوم ن درکر کذ« ةنه صفکو ال 
 3است.

ث را بنا  یحند  ین گر ه از بزرگان علمنا یتوان استنباط ا می در هر صورت
 :ازاند  آنها عبارت ترین  ه مهمکرد کت یتقو یتوجه به ادّله   قرائن متعدد

 کبند ن شن  ، یبنر اسناس مسنتندات فنرا ان علمن     ، تعمّنق  یلغو یمعنا .2
   افراط است.ر ی  زیاده

فر کان کاز ارالبالغه  نهجوهش شده است. در کز تعمق نیات نیر ر ایدر سا .2
 غلوّ به شمار رفته است. یها از شاخه یافک  در 

افراط « تعمّق» یز از معنایعه   اهل سنت نیعموم محدثان ش ی  تلق کدر .3
بنن   یث منقنول از امنام موسن   یه در حند کبوده است؛ چنان ر ی  زیاده  

ی  هان مذمت  سواس   افراط در  ضو گرفتن از  اژیب یز براین جعفر
 تعمق استفاده شده است.

                                                      
 .3/211مازندرانی، . 2 .3/261، مرآة العقولمجلسی،  .2
 .2/27، الفصول المهمة فی اصول االئمةحر عاملی، . 3
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ی  هر دربارکت تفیوهش   ممنوعکبر ن یثیدر مجامع حد یات متعددیر ا .1
 :لیاز قبنند؛ ک می داللت یذات بار

وَ لَكِىنْ إََِا أَرَدْتُىمْ أَنْ     اللَّىهِ   وَ التَّفَك ىرَ فِىي    قَالَ: إِيَّاكُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 
 2تَنْظُرُوا إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ فَانْظُرُوا إِلَى عِظَمِ خَلْقِهِ.

 2. لَ َهُوَ هَ  كَيْفَ  اللَّهِ  نَظَرَ فِي  قَالَ: مَنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

التَّفَك رَ فِي اللَّهِ لَا يَزِيدُ   فَإِنَ  اللَّهِ  وَ التَّفَك رَ فِي  إِيَّاكُمْ قَالَ:  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
 3.وَ لَا يُوصَفُ بِمِقْدَارٍ ﴾ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ﴿إِلَّا تَيْها  لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ 

ن ین ان این م یخاصن  ییشنباهت   قرابنت معننا   ، شنود  می ه مالحظهکچنان 
ای  ه محندثان برجسنته  کن ای  ث مورد بحث  جود دارد؛ بنه گوننه  یات   حدیر ا

نه کله  کدریان اهلل سبحانه ال » عنوان یکآنها را در تحت  یخ حر عاملیهم ون ش
 1 اند. ر نمودهکذ« ةنه صفکذات و ال 

م معرفنت    یتحر یمعنار در ذات خدا ند به کت تفیه ممنوعکافز ن بر آن
از شناخت ذات خدا ند  یآدم یناتوانی  هنیدر زم یرکه تذکست؛ بلین یاند ز علم

، تین ب ل اهلیات اصیه در فرهنگ قرآن   ر اکن معنا یف ا ست؛ به ای  توص
ممتنع اسنت؛ چنه   ، ار دارندیان در اختیه آدمک یشناخت خدا ند با ابزار    سائط

ه خدا نند بنه   کن اسنت   ی  معرفت خدا ند منوهبت  ط احاطه نداردیبر مح، محاط
 9ه   خلو  در طاعت است.کیل به آن تزیده است   راه نیان بخشیآدم

 دهین فهم یبه خنوب  ث امام سجادیاق حدیوهش   مذمت از سکمفهوم ن
از  یاتیآ اند، از متأخران پنداشته یه برخکتوان آن طور  یه نمکشود؛ افز ن بر آن می

ه کن نظر گرفت؛ چننان   نده دریآن هم در قر ن آ، یقرآن را مخصو  گر ه خاص
دُونَ   لِزَمَىانٍ   يَجْعَلْهُ  لَمْ  وَ تَعَالَى  تَبَارَكَ  اللَّهَ  إِنَ» :قرآن فرمودی  هدربار امام صادق

ات قرآن را آن هنم در  یآ توان فهم یقت نمیدر حق یعنی ،6«زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ
                                                      

 .2/33کلینی، . 2 .190ابن بابویه، التوحید،  .2
 .2/27، الفصول المهمة فی اصول االئمةهمان، . 1 .197ابن بابویه، التوحید، . 3
 .901، األمالی، طوسی. 6 .96نک، برنجکار، . 9
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 رد.کمحد د  ید به زمان خاصیمانند توح یادیبن یموضوع
ته است کن نیا یایگو ت امام سجادیر ا، رسد می ن اساس به نظریبر ا

آن نه در  ی  هان همن ین ب ید برایحدی  هن سوریات نخستیاخال    آی  هه سورک
ی  هن محند د ین از ا ینند   تخطن  ک می تیفاک، از همگان استید مورد نیباب توح

ن حنوزه  ین تنر از آن نه در ا   فنراخ ای  ست   گام نهادن در حوزهیز نیجاای  شهیاند
ژه ین د؛ بنه   ین خواهند انجام  یاعتقاد یها به انحرافات   بدعت، مطرح شده است

ه کن «  فَقَىدْ هَلَى َ    وَرَاءَ ََلِى َ   رَامَ  فَمَىنْ » :ح شده اسنت یتصر یانیه در بخش پاکآن
ه ک یسانک، گریه بر طبق آن نظر دکق. حال آنیانگر هشدار است؛ نه تشویارا بکآش

  در انند   د نناب راه نبنرده  ین ننه توح کبنه   انند،  سنته یقبل از متعمقان آخرالزمان ز
اخال   یها سوره یدیات توحیه آکشوند  می اهل تعمق ظاهر یآخرالزمان افراد

ا جنز آن نه را   کنند   هر ک می کن دریشیپ ی  بهتر از علماتر  شید را بی  حد
 ت درخواهد افتاد کبه هال، ندکجستجو ، ابندی یآنان درم

 فصل ی جهینت -6-6-2

ات بنه  ین اسنت   در ر ا ر ی  زیناده  غلوّ  ، مبالغه یتعمّق در لغت به معنا
ظهنور آن در  ، هنن کدر متنون   یشده است؛ حتن  یفر معرفکان کاز ار یکیی  همثاب

حامنل  ، ن ر یشتر است   از همیچون غلوّ   مبالغه ب یلماتکاز ر ی  زیاده مفهوم
 ر د. می به شمار یمنف ییبار معنا

ش ین  اژه را بن ین ات مشتمل بر ایح ر ایان فهم صحکام، تهکن نیتوجه به ا
ی  هننز ل سنور  ی  هدربنار  ث امام سنجاد یند؛ از جمله حدک می ش فراهمیاز پ
 ی ه اژ یق لغنو ین دق یه با توجه به معننا کد یحدی  هسورن یات نخستید   آیتوح

 یبنرا  یبشنارت  رد؛ نهک یان تلقیگرا افراط یبرا یدآن را هم ون هشداریبا« تعمّق»
 اهل تعمّق





 199 \ها  نمایه

 ششم فصل
 

 

 
تمتعی  ه مررعین ردتشری ق ی ات فریروا  یق ی تطب  یربرس 

2 
 

                                                      
مصنوب  « بررسی تشریع عمرة تمتع در اسالم با تأکید بر ر ایات فنریقین »مقاله در ارتباط با طرح پژ هشی . این 2

 دانشکدة الهیات   معارف اسالمی تألیف شده است.
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 مقدمه -6-2-0

حج   عمره به عننوان د  عبنادت مسنتقل بنه شنمار       ،جاهلیتی  هدر د ر
هنای     حنج در مناه   ،آمده   در د  زمان مختلف از سال )عمره در ماه رجنب  می

این د  عبادت با همنان  ضنع از    ،. پا از ظهور اسالمه استشد حج( برگزار می
 الوداعةحجپذیرفت تا آنکه در سال دهم هجری   در جریان  دم انجام میسوی مر

عمره همزمان با ادای مناسک حج برگزار   بر انجام توأمان  ،به فرمان پیامبر
در  حکم شرعی در ر ایات شیعه   سنی، نرغم تثبیت ای د. علیشآن تا ابد تأکید 

تمتع   نیز بقا ینا نسنخ آن اختالفناتی در ر اینات     ی  هخصو  اصل تشریع عمر
موضنوع   اینن  در صدد بررسی تطبیقی فصلخورد که این  اهل سنت به چشم می

 اختالفات موجود است.ی  هدا ری دربار در ر ایات شیعه   سنی   نیز

 لهأطرح مس -6-2-6

نند از: حنج   ا ارتنه عبن نده کن نع شن نه تشرینوننه گنه سنالم بنحج در اس
   2«رادنج افنننحنن» منه قسنننن سننناز اینن 2.عنج تمتنننران   حنننج قنننراد، حنننافنن

                                                      
 بحناراالنوار،  مجلسی، ؛0/210 ،تفصیل  سائل الشیعهحر عاملی،  ؛9/23تهذیب االحکام،  ،طوسی ؛1/232 کلینی،. 2
 .21/321، ةالحدائق الناضر بحرانی، ؛2/236محقق حلی، شرایع االسالم،  ک:ر. ،نیز ؛06/39-36

ت ین صنرفاً بنه ن   ،حنج  یهنا  قاتیاز م یکیگزار با حضور در  ه حجکاست  ین معنیا حج خالص به ایحج افراد . 2
ن نوع از حج، عمنره از حنج   یدر ا ،گرید. به عبارت دیگو یم یکرده   لبکاحرام به تن ی  هجام ،حج کانجام مناس
 :کر.) ی مفنرده ادا خواهند شند.      یا آنکه پا از انجام مناسک حنج، عمنره  ز خواهد بود یسفر متما یکدر طول 

 .(2/230 محقق حلی، شرایع االسالم،؛ 21/321، یبحران



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 111

 تری برخوردار بوده   حج تمتع در ا اخنر عمنر   طوالنیی  هاز سابق 2«راننق جنح»
حج تمتع به معنای قرین شدن مناسک عمنره   حنج    2تشریع گردید. پیامبر
هنای سنال    جاهلیت هر کدام در ماهی از مناه ی  ههای حج است که در د ر در ماه

 شد. برگزار می
ایجناد   سنبب  هنای حنج بنه    در مناه  ،تأکید اسالم در برگزاری عمره   حج

در  نن  از آن بخش از مواهب زندگانیی  هرخصت شرعی برای حاجیان در استفاد
 ،میقنات ی  هاست که با پوشیدن لباس احرام در نقطن  ن عمره تا حج تمتعی  هفاصل

اینن   ،گردد. بر اساس ر ایات موجود ممنوع می ،ها بر شخص محرم ستفاده از آنا
تمتع بنا عندم رضنایت برخنی از     ی  هحکم عمر ،رخصت شرعی در زمان تشریع

نینز در مندت کوتناهی بنا      صحابه ر بر  شده   پا از رحلت رسول خدا
 ،ممنوعیت مواجه گردیند. سنپا در خصنو  نسنخ ینا بقنای همنین رخصنت        

ها در ر ایات شیعه    اختالفاتی در میان صحابه   تابعان بر ز کرده که بازتاب آن
ی  هشیعه، حکم عمر  خورد. این در شرایطی است که در ر ایات سنی به چشم می

تمتع به عنوان حکمی شرعی تلقی شده   همواره بر پاسداری از آن تأکید گردیده 
تمتنع از ینک طنرف      ی  هیع عمرتشری  هدر صدد بررسی فلسف فصل است. این 

های متفا ت صحابه در مقابل این تشریع از طنرف دیگنر اسنت،     توجه به  اکنش
ضمن آنکه نقش امامان شیعه در تثبیت   بقای این حکم شرعی مورد کا ش قرار 

 گیرد. می

 الوداعةحجتمتع در ی  هتشریع عمر -6-2-7

 قنوع پیوسنت      بنه  حجاةالوداع در  ،ع در اسنالم نتمتن ی  هرنع عمن نتشری
بنه   های مربوط به انجام مناسک حج پیامبر چگونگی تشریع آن در گزارش

                                                      
محنل اقامنت   گنزار از شنهر      حج از نظر انجام مناسک   سایر شر ط، مانند حج افراد است جز آنکه نراحج ق. 2

منن الیحضنره   : ابنن بابوینه،   کر. ،زین هنا   ن  ا رد. )همانیخود را به همراه ب یقربان ، خصوصاً از محل میقات،خود
 .(2/213 الفقیه،

 .2/79 المیزان، ی،یطباطبا ؛2/921. طبرسی، مجمع البیان، 2
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برخنی از   اسناس بر  2تفصیل در منابع حدیثی شیعه   اهل سنت  ارد شده است.
 تنها حجّی کنه پینامبر در عمنر    ن عحجةالودادر  رسول خدا ،ها این گزارش

بعد از  ر د به مکه   انجام طواف   نمناز آن   نینز    نشریف خود به جای آ رد  
اینک این جبرئینل  » پا از فراغت از سعی صفا   مر ه ر  به مردم کرد   فرمود:

گوید به شما فرمان دهم که  که به من می ن   اشاره به پشت سر خود کرد نت  اس
شود )  عمل خنود را عمنره قنرار    هر کا با خود قربانی نیا رده از احرام خارج 

 2«.دهد(
ام، انجام نداده  اگر من آن ه تاکنون انجام داده» فرمود: هم نین پیامبر

لیکن اکنون قربنانی بنه    ؛دادم بودم همان کاری را که به شما فرمان دادم، انجام می
همراه آ رده   برای کسی که قربانی به همراه دارد شایسنته نیسنت کنه از احنرام     
خارج شود مگر آنکه قربانی به قربانگاه برسد. در اینجا یکی از حاضران گفت: ما 

ایم که به دلیل تمتع از مواهب زندگانی آب غسل از سنر   منوی منا     به حج آمده
به ا  فرمود: تو هیچ گاه به اینن حکنم ایمنان نخنواهی      ریزان باشد؟ پیامبر

دین  ای رسول خدا»گفت:  بن مالک بن جشعم کنعانی ةسراق هنگام در این 3«آ رد.
ی  هایم. این دستوری که فرمودی  ینژ  ما را به ما بیاموز که گویا امر ز آفریده شده

این دستور بنرای همیشنه   »به ا  فرمود:  پیامبر ،«امسال است یا برای همیشه
است تا ر ز قیامت. سپا انگشتان خود را در هم فر  برد   گفت: این نین حنج  

گرچنه   پا از سخنان پینامبر  1«  عمره تا ر ز قیامت به هم پیوسته گردید.
جهنت  ود، بنه هنر   بن قابنل قبنول    ای از صحابه غیر حکم شرعی جدید برای پاره

د  گر ه تقسیم شدند: نخست کسنانی کنه از    هب اصحاب   همراهان پیامبر

                                                      
تفصنیل   حر عاملی، ؛9/31تهذیب االحکام،  ،طوسی ؛2/293 ال یحضره الفقیه، منابن بابویه، ؛ 1/211ک:کلینی،. ر.2

 .323، ندلسیا؛ 032-2/006حاکم نیشابوری، المستدرک،  ؛699-2/613صحیح،،بخاری ؛0/261،  سائل الشیعه

 .922-2/922؛ طبرسی، مجمع البیان، 1/261ر.ک: کلینی، ، نیزها،  همان. 2

 (27/223 بحاراالنوار، ،ی)مجلس. بوده است بن خطاب عمر ،اتیاز ر ا یا پارهبر اساس ن شخص یا. 3

 ر عناملی، -ح ؛223-2/227 ان،-هم ؛2/293من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه،  ؛1/261ک: کلینی، ، ر.تفصیل. برای 1
 .2/006 حاکم نیشابوری، المستدرک، ؛0/261، تفصیل  سائل الشیعه



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 114

 همراهان پیامبر ها، آنبیشتر مدینه با خود قربانی به همراه نیا رده بودند که 
 ر شمار این گنر ه نیز د   حضرت فاطمه را تشکیل داده   بانوان پیامبر

  این عده پا از تقصیر از لباس احرام خارج شده، عمل خنود را عمنره    ن بودند
     دیگر رسول خندا  ن 2،برداری کردند قرار دادند   از رخصت تمتع بهره

ها کنه از   ، طلحه   زبیر   جز آن، عمرای از اصحاب آن بزرگوار چون ابوبکر عده
احنرام بناقی   ی  هقربانی به همراه خود آ رده بودند کنه اینن عنده در جامن     ،مدینه
کنه   علیامام  ،طبق ر ایتی 2  نتوانستند از رخصت تمتع استفاده کنند. ندماند

پنا از   ؛از آن دینار بنه مکنه  ارد گردیند     بنرد،  منی در این ایام در یمن بنه سنر   
که از احرام خارج شده   لباس رنگی به تن کرده بود،  فاطمه زهرای  همشاهد

ی  هدر جرینان تشنریع عمنر    ،اما پا از توضیحات همسر خود ،ابتدا تعجب نمود
 سپا به خدمت رسنول خندا   علی 3.تمتع قرار گرفت   متقاعد گشت

در ضنمن آن   رسید   گزارش مأموریت خود را تقدیم نمود. رسنول خندا  
در پاسنخ   ی علی با چه نیتی لباس احرام بر تن کنردی؟ علنی  سؤال کرد که ا

من با همان نیتی محنرم   ،احرام گفتم: خدایای  هعرض کرد: به هنگام پوشیدن جام
فرمود: پا تو هم بر حالت  شوم که پیامبر تو محرم شده است.   پیامبر می

  من از مدینه به نینت تنو    زیرا تو در قربانی شریک من هستی ،احرام باقی بمان
 9«1.ام قربانی آ رده

 تمتع در روایات اهل سنتی  هجایگاه عمر -6-2-0

تمتنع در جوامنع حندیثی شنیعه، اینن حکنم در       ی  هجدا از جایگاه عمنر  

                                                      
 .220کاندهلوی، . 2 .ها همان. 2
 .2/290ابودا د،  ؛1/216کلینی، . 3
ت ین شنتر بنه ن   31ن تعنداد  ین ه از اکن شتر به همراه آ رده بنود   دنه صیاز مد امبریپ ،اتیاز ر ا یطبق برخ. 1

، الشنیعه تفصنیل  سنائل   ، یحر عامل ؛2/293ال یحضره الفقیه،  من)ابن بابویه،  .ت خودبودین شتر به    66یعل
 .(0/93، های اسالمی بنیاد پژ هش ؛2/232 ، االرشاد،دی: مف: ر.کزین ؛0/261
 .2/293ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، . 9
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ر ایات اهل سنت نیز بازتاب  سیعی دارد، جز آنکه در اینن ر اینات، برخنی از    
ای از صنحابه مشناهده    پناره ی  ه سیلها نیز در تشریع این حکم شرعی به  کراهت

ای از ر اینات، انجنام اینن  اجنب الهنی پنا از        گردد چنانکه به موجب پاره می
توان ر ایات موجنود در مصنادر    لذا می .مدتی متوقف گردید رحلت پیامبر

 اهل سنت را به د  دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

 تمتعی  هع عمرروایات اهل سنت در تشری -6-2-0-0

این ر ایات در مصادر تفسیری   جوامع حدیثی اهل سنت  ارد شده   از 
ی  هدر ذینل آین   دمشقی ابن کثیر ،نمونه رایکثرت قابل توجهی برخوردار است. ب

﴾لِلَّهِ الْعُمْرَ َ وَ الْحَ َّ أَتِمُّوا وَ﴿
بسیاری از طرق متعدد از انا احادیث » آ رده است: 2

در احرام خود بین    جماعتی از صحابه  ارد شده که رسول خدا بن مالک
حج   عمره جمع نمود. چنانکه به طریق صحیح از آن حضرت آمنده اسنت کنه    

هرکه با خود قربانی به همراه آ رده برای حنج    » خطاب به اصحاب خود فرمود:
عمره تا ر ز قیامت در » آمده که فرمود: صحیحن محرم گردد   نیز در توأما، عمره

همنراه   حجةالوداعما در »: نقل کرده است بغوی نیز از عایشه 2«.حج داخل گردید
 برخی از ما به نیت عمره محرم گردیند    از مدینه خارج شدیم رسول خدا

پا  ،قصد عمره محرم شده بودندبرخی به نیت حج محرم شدند. کسانی که به   
)بنه   از انجام عمره از احرام خارج شدند، اما کسانی که به قصد حج یا حج عمره

 3«صورت توأمان( محرم شده بودند تا ر ز عید در احرام باقی ماندند.
بر انجام توأمنان حنج      ،شده بیانکه گرچه در اقوال شود است ذکر  الزم

رسد  اما به نظر می ،کید شده استأت ن ةالوداعحجآن هم در  ن عمره طی یک سفر
دقنت الزم در بینان تشنریع     ،در تفاسیر اثنری  ارد شنده   که این احادیث که غالباً

                                                      
 .2/237 صحیح، ،بخاری. 2 .236 ،بقره. ال2
 ؛2/03آلوسنی،   ؛2/239، شوکانی ؛2/229خازن،  ؛2/910ک: ابن عطیه، ر. ،ر ایات دیگربرای نیز  ؛2/266، مانه. 3

 .2/229رشید رضا، 
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تمتع را ندارد. زیرا به موجب ر ایات صنحیحی کنه در جوامنع حندیثی     ی  هعمر
تشریع گردید   بسیاری از اصنحاب   حجةالوداعتمتع در اثنای ی  هعمر ، ارد شده

در پایان سعی چگنونگی حنج    پیامبر ،تر را غافلگیر ساخت. به عبارت دقیق
بنه مسنلمانان آموخنت. تنا آن زمنان در       ن که شامل عمره   حج است ن تمتع را

شنناختند   انجنام دادن عمنره در     منی  ن راافقط حج افراد   حج قنر  ،موسم حج
برخی از مسلمانان با سختی اینن   ،نستند. به همین جهتدا  ا نار ا میموسم حج ر

 2حکم را پذیرا شدند.
تمتنع از  ی  هر ایات مربوط به تشریع عمر ،اما در مصادر حدیثی اهل سنت

هنای جنابر بنن     توان به نام سوی بسیاری از صحابه  ارد شده که از جمله آنها می
، ، اننا بنن مالنک   بنن عنازب، علنی   عبداهلل انصاری، ابو سعید خدری، بنراء  

بان  ة ساراق ، بان معباد جهنای   ة سبر، ، ابن عباس، عبداهلل بن عمرابوموسی اشعری
  اسنماء   ، عایشنه ، حفصنه س(ا)، ابوذر غفاری، معقل بن یسار، فاطمه زهرمالک

گزارش کناملی از  ی  هکه  دربردارند یترین ر ایت معر ف 2اشاره کرد. دختر ابوبکر
اسنت،   حجاةالوداع تمتنع در اثننای   ی  ه  نیز تشریع عمنر  حج رسول خدا

بن عبداهلل انصاری است. در این حدیث که مخاطب آن امام محمند   حدیث جابر
خنود از انجنام حنج در رکناب     ی  هنقل خناطر  است، جابر بن عبداهلل در باقر

صنفا  بین  آخرین د ر از سعی چون رسول خدا» گوید: می پیامبر خدا
اگر منن آن نه تنا کننون     » :فرمودخطاب به اصحاب خود  ،ه را به جا آ رد   مر

ام، انجام نداده   قربانی خود را حرکت ننداده بنودم، مناسنک خنود را      انجام داده
دادم. هم اینک آنکه از شما قربانی به همراه نیا رده از احرام خنارج   عمره قرار می

ال ؤسن  بن مالک بان جعشام  ة سراقگردد   عمل خود را عمره قرار دهد. در اینجا 
امسال است یا تا ابد پا بر جاسنت؟ رسنول   ی  هکرد: ای رسول خدا این حکم  یژ

منره داخنل در   ع» د را در هم فر  برد   د  مرتبه فرمنود: وانگشتان خ خدا

                                                      
 .311اندلسی، . 2 .22/696قی، ث ا. 2
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 2«بلکه تا ابد است تا ابد. ،کید کردأحج گردید   سپا ت
به  کند که ما با رسول خدا ابوسعید خدری نقل می ،دیگر یدر حدیث

اما چون به مکه رسیدیم بنه منا    ،تلبیه سر دادیم  قصد حج از مدینه خارج شده، 
افراد عمنل خنود را   ی  هبقی ،اند دستور داد به جز کسانی که قربانی به همراه آ رده

الحجنه( فنرا رسنید، در اینن ر ز      ر ز تر یه )هشنتم ذی  کهعمره قرار دهند تا آن
عبداهلل  ،  باز در حدیث دیگر 2شدیم. یبه قصد حج احرام بسته   عازم من مجدداً
مره تبندیل کنرد بنه    عحج را به  ،حجةالوداعدر  رسول خدا» گوید: بن عمر

حضرت از ذ الحلیفه قربانی به همراه آ رد. پیامبر   همراهنان  این صورت که آن 
 ا  به قصد حج لبیک گفتند. برخی قربانی به همراه آ رده بودند   برخی نه.

فرمنود: کسنانی کنه قربنانی      ن همگان به مکه رسیدند پینامبر اما چو
امنا   ،ه پاینان برنند  اند جایز نیست از احرام خارج شوند مگر آنکه حج را بن  آ رده

خانه را طواف کرده به سنعی صنفا   منر ه       ،کسانی که قربانی به همراه ندارند
)در  سپا تقصیر اقدام کنند   پا از آن از احرام خارج گردند تنا آنکنه مجندداً   

 3«ر ز تر یه( برای حج لبیک گفته   قربانی به قربانگاه ببرند.

 تمتعی  هروایات مقابل با تشریع عمر -6-2-0-6

تمتع در منابع اهل سننت  ی  هدر مقابل ر ایاتی که در خصو  تشریع عمر
کند کنه تأکیند بنر     ر ایات دیگری نیز در همین مصادر جلب نظر می ، جود دارد

ن کرده   نظر به جدایی مراسم حج   عمره طنی ینک   اانجام حج افراد یا حج قر
در اینن   سنول خندا  ری  هحکایت از سنیر  ،سفر دارد. برخی از این ر ایات

تمتنع  ی  هکند کنه عمنر   می ءاین مطلب را القا ،برخی از ر ایات .کند خصو  می

                                                      
   332 ،332/ 2ابنن ماجنه،    ؛9/222ی، ئنسا ؛261   2/293 ک: ابودا د،؛ ر.2/000 . حاکم نیشابوری، المستدرک،2

 .33   2/32حاکم نیشابوری، المستدرک،  ؛333

 .2/321 . حاکم نیشابوری، المستدرک،2

 ؛9/222ر را در نسنایی،  نی بکن ناء بنت ابنازب   اسمنن عنب راءنب ،ایشهنادیث عناح :کر. ؛2/261 ی،نسجستان. 3
 .2/333ابن ماجه، 
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هنای بعند    تشریع گردیده   قابل تسری بنه زمنان   تنها برای اصحاب پیامبر
ای از صنحابه در انجنام    نیست   برخی از ر ایات نیز حکایت از خودداری پناره 

دارد، ضمن آنکه مخالفنت   از رحلت رسول خدا آن هم پا ،تمتعی  هعمر
در    ابنن عمنر   علنی امنام  از جملنه   ای دیگنر از اصنحاب پینامبر    پاره
اهمیت اینن موضنوع    سببتمتع یادکردنی است. لذا به ی  هتوجهی به منع عمر بی

 شود: هایی از ر ایات ارائه   بررسی می نمونه
رسنول  » کند که ا  گفنت:  محمد بن منکدر از جابر نقل می -2-6-1-2-2

 2«به انجام حج افراد بسنده کردند.   عمر   ابوبکر خدا
تنها بنرای   رسول خداما با » کند که: نقل می ابن عمر -2-6-1-2-2

کنند     در ر ایت دیگر ابن عون تصریح منی « .تلبیه گفتیم حج افراد محرم شده  
نینز  ارد   این ر ایت از قول عایشنه  2به حج افراد قیام نمود. که رسول خدا

 3شده است.
ابراهیم تیمی از پدرش نقل کرده اسنت کنه ا  در ربنذه بنا      -2-6-1-2-3
تمتنع صنرفاً بنرای منا )اصنحاب      ی  همالقات کرد   ابوذر به ا  گفت: عمرابوذر 
ی به دیگران ندارد. در نقل دیگر از همنان ابنوذر   رتباط(  ضع شد   اپیامبر

آمده است که: انجام د  متعه حج   نساء رخصتی بود که تنها در اختیار اصنحاب  
 1.قرار گرفت پیامبر

ا  پنا از رحلنت رسنول    : »کنه  گوید می ابوموسی اشعری -2-6-1-2-1
 ،داد تا آنکنه شننید خلیفنه    می اتمتع فتوی  هبه عمر تا ایام خالفت عمر خدا
ه است.  ی نظنر  کردتمتع را ممنوع ی  هجدیدی صادر کرده   طبق آن عمر ایفتو

 فرماید: اگر بخواهیم نظر قرآن را عمل کنیم که میعمر را جویا شد. خلیفه گفت: 

                                                      
 .«بالحج االفراد» با عنوان 2/303،ماجه ابن. 2

 .2/339ن انا، نبا ؛2/319وری، المستدرک، نم نیشابناکن. ح2

 «.افراد الحج»با عنوان  9/216؛ نسائی، «بالحجاالفراد  فی»باب  2/92. سجستانی،3

 .261-261هایبه رقم 2/037. حاکم نیشابوری، المستدرک، 1
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  اگنر بخنواهیم مطنابق سننت عمنل کننیم کنه         ،2لِلَّىهِ  الْعُمْىرَ َ  وَ الْحَى َّ  أَتِمُّوا وَ﴿
  بنا  2،تا  قتی که مبادرت به انجام قربانی نکرد، از احرام خارج نشد پیامبر

ی  ه  یاران ا  بنه عمنر   دانم که پیامبر میبر حدیث دیگر به ابوموسی گفت: 
در  هنمنر ی  هاما کراهت دارم از اینکه مردم در اراک )منطقن  ،اند تمتع رخصت داده

کنه آب غسنل از آننان     وند، سپا در حالیش عرفات( به تمتعات جنسی مشغول
 3.ریزان است عازم حج شوند

هر د  در عسنفان     عثمان علی»گوید:  سعید بن مسیب می -2-6-1-2-9
بنه ا  گفنت: آینا از     علی 1کرد. تمتع نهی میی  هبودند. عثمان مردم را از عمر

به آن فرمان داده است؟ عثمان گفت: منا   کنی که رسول خدا چیزی نهی می
ی  هتوانم،   چون عثمنان را در عقیند   را به حال خود  اگذار. حضرت فرمود: نمی

 9.خود به انجام حج   عمره فتوا داد ،یافت مّمخود مص

 تمتعی  هنقد و بررسی روایات مخالف با جواز عمر -6-2-6

تمتنع بایند گفنت آن    ی  هبندی ر ایات مخالف با جواز عمنر  در مقام جمع
  برخنی از همراهنان ا  از    دسته از ر ایاتی که حکایت از اجتنناب پینامبر  

 دلینل آن   دارد، ر ایناتی قابنل قبنول اسنت      حجاةالوداع تمتع در ی  هانجام عمر
  همراهنان ایشنان بنوده     قربانی به همراه داشتن پینامبر  ن چنانکه گذشت ن

از جملنه همسنران آن    اکثر همراهان پینامبر  ،مطابق همان ر ایات اما ،است
که قربانی به همراه نداشتند، پا از سعی صفا  زهراه حضرت   حضرت فاطم

                                                      
 .236 ه،بقر. ال2

 .9/299؛ نسائی، 2/691 ، صحیح،بخاری ؛2/039 . حاکم نیشابوری، المستدرک،2

 .2/332ابن ماجه، ؛ 2/036 . حاکم نیشابوری، المستدرک،3

 یابنن ابن   ؛1/230، ینند )طبنر  کن عمنل  یخیشن ی  هریه مطابق سکافت خالفت متعهد شده بود یهنگام در عثمان. 1
 رد.ک یم یتمتع نهی  هاز عمر عمری  هریلذا مردم را مطابق س ،(2/200د، یالحد
 .2/33؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، 2/336ن انا، اب ؛2/037، . همان9
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امنا ر ایناتی کنه رخصنت      ،  مر ه تقصیر کرده   عمل خود را عمره قرار دادنند 
جعل   ی  هکند، قطعاً بر پای اعالم می اصحاب پیامبری  هتمتع را  یژی  هعمر
 ارد شده است. دلیل آن ا الً  ها آن متوهّ برداشت شخصی صحابه   به عبارتی یا

های حنج   تمتع   قرین شدن عمره   حج در ماهی  هر ایاتی است که تشریع عمر
ثانیاً ر ایات متعددی در مصادر حدیثی  2.را به عنوان حکم ابدی اعالم کرده است

های حج به عننوان   تمتع در ماهی  هاهل سنت  جود دارد که از نهی   تحریم عمر
 ،حکایت دارد. طبق این ر ایات تا  قتنی عمنر زننده بنود     عمری  هبدعتی از ناحی

ی  هکرد که حکم عمنر  کرد. گویا خلیفه تصور می تمتع نهی میی  همردم را از عمر
  آن ،تشریع شده   پاسداری از آن، توسط مسلمانان رسول خدای  هتمتع  یژ
از این ر ، با تمنام قندرت بنا آن بنه      2تعارض دارد. ها با قرآن د رهی  ههم در هم

تمتنع را سنگسنار   ی  هپرداخت   تهدید کرد که اسنتفاده کننندگان از عمنر    مقابله
امنا بنه مجنرد     ،زیادی از اصحاب قرار گرفنت ی  هنهی ا  مورد تبعیت عد 3نماید.

تمتع بین اصنحاب  ی  هیا عدم جواز عمر آنکه  ی از دنیا رفت در خصو  جواز
اختالف در گرفت. برخی طالب اعتبار حکنم عمنر بودنند. امنا اکثنر       پیامبر

داشنت   نهنی از   ن  سنتی  جود ه تمتع آیی  هاصحاب به دلیل آنکه در نسخ عمر
نهی عمر  ارد شده بود، مجدداً متمایل بنه انجنام آن   ی  هتنها بر پای ،تمتعی  هعمر

 ه دارد:شدند. ر ایات زیر حاکی از همین اختالفات ذکر شد
مطرف بن عبداهلل ضمن حندیثی از عمنران بنن حصنین نقنل       -2-6-9-2

ای  نه آیه ،بین حج   عمره را جمع کرد   پا از آن رسول خدا» :کهکند  می
از انجام عمره نهی فرمنود   در مقام نسخ این حکم نازل شد   نه رسول خدا

 1«صادر کرد.در آن ه خواست فتوایی   ی   اجتهاد خود،أتا آنکه شخصی به ر

                                                      
ن ال یحضره نمه، نوینابنن بناب ؛1/261کلینی،  ؛2/006 اکم نیشابوری، المستدرک،نح ؛2/332اجه، نن منک: اب. ر.2

 .2/293، الفقیه

 .229-221شرف الدین، . 3 .276. علی الحلو، 2
؛ 2/332ماجه،  ابن ؛273-269ی  هشمار ،ک: همان، ر.ر ایات دیگربرای نیز  ؛2/033حاکم نیشابوری، المستدرک،. 1

 .9/299نسائی، 
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سعد بنن ابنی  قنا       »گوید:  میبن عبداهلل بن حار   عمر -2-6-9-2
هنای حنج بنا هنم سنخن       تمتنع در مناه  ی  هجواز عمری  هدربار ،ضحاک بن قیا

گفتند. ضحاک معتقد بود که این کار را جز جاهالن به امنر خندا کنا دیگنر      می
تنو رأی بند   ناصنوابی داری.     ،رزادهاما سعد به ا  گفت: ای براد ،دهد انجام نمی

امنا سنعد گفنت:     ،تمتع نهی کرده استی  هاز عمر ضحاک گفت: عمر بن خطاب
آن را انجام داده است. )منظور این است کنه بنه آن فرمنان      لی رسول خدا

 2«آن را انجام دادیم. داده است(   ما نیز همراه پیامبر
تمتع جوینا  ی  هعمری  هنظر عبداهلل را دربار ،یکی از اهالی شام -2-6-9-3

ال گفت: اما پدر تو از آن نهی کرده ؤ.  ی گفت: کاری حالل   جایز است. سشد
، امنا در  باشند  تمتع نهی کردهی  هگفت: اگر پدر من از عمر است. عبداهلل بن عمر
باشد، به نظر تو فرمنان پندرم قابنل    به آن فرمان داده  همان حال رسول خدا

؟ مرد شامی گفت البته امر   فرمنان رسنول   پیر ی است یا حکم رسول خدا
بنه چننین کناری     . عبداهلل بن عمر گفت: پا بدان که رسول خداخدا

 2«فرمان داده است.

 های حج تمتع ضمن ماهی  هعلت تشریع عمر -6-2-2

تشنریع   حجاةالوداع تمتنع در  ی  هاز ر ایات گذشته به دست آمد که عمنر 
از دنیا رفت، در نتیجنه   رسول خدا ،کوتاهی بعد از آنی  هگردید   به فاصل

به قدرت   اعتبنار  نیز این حکم به عنوان سنت آن بزرگوار باقی ماند که تا امر ز 
در زمان تشریع اینن   ای از اصحاب پیامبر خود باقی است، زیرا کراهت عده

تمتنع را  ی  هنتوانست اعتبار عمر حکم   نهی آن پا از رحلت رسول خدا
تمتنع  ی  هاما دلیل تشریع عمنر  ،حتی در بین اهل سنت با خطر جدی ر بر  سازد

که از ر اینات   به طوری :چه بود؟ در پاسخ باید گفت از سوی رسول خدا

                                                      
 همان.. 2 «.التمتع»با عنوان  9/293؛ نسائی، 3/209 ترمذی،. 2
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تنها بنه قصند    ،های حج ماه دم درآید، در د ران جاهلیت مر تاریخی به دست می
کنه قربنانی   حلنق )ینا تقصنیر( صنورت        ن اننرم شده   ر ز عید قربنحج مح

ماندند. آننان بنرای انجنام مناسنک عمنره در       در لباس احرام باقی می ن گرفت می
شدند    خدا میی  هخاصه ماه رجب محرم شده   عازم زیارت خان ،های دیگر ماه

معتقد بودند که  قتی زخم مرکب سواری حنج بهبنود   به عنوان یک رسم قدیمی 
امنا   2.گنردد  انجام عمره جایز می ،یافت   بر آن کرک ر یید   ماه صفر فرا رسید

از د  ناحیه مشنکالتی بنرای منردم بنه      ،انجام مناسک عمره در عملی  هاین نحو
 آ رد که عبارت بود از:  جود می

 تعدد سفرهای زیارتی به مکه -6-2-2-0

برای انجام این د  عبادت، مجبنور  « عمره»  « حج» این معنی که طالبانبه 
  در « حج»های حج به قصد  یعنی در ماه ؛به انجام حداقل د  سفر در سال باشند

بار سفر به سنوی مکنه   « مفردهی  هعمر»های دیگر خصوصاً ماه رجب به قصد  ماه
 خطرهای ری راه     چه از جهت د ،بربندند. این کار چه از جهت صرف هزینه

هنای   تدریجی سرزمینی  هتوسع هم نین 2.سفر، مشقاتی برای زائران در برداشت
   اینن، کنرد   اسالمی   زیاد شدن مسلمانان به حجم اینن مشنکالت اضنافه منی    

 وَ الْحَى َّ  أَتِمُّىوا  وَ﴿ی  هاحتمال تعطیلی سنت عمره را در پی داشت، حال آنکه از آی
﴾لِلَّىهِ  الْعُمْرَ َ

  عمره هنر د  مندنظر   آید که حج  به دست می 1  برخی از ر ایات ،3
 9.نتیجه بر مسلمانان  اجب شده است بوده، درخدای تبارک   تعالی 

                                                      
 .2/229رشید رضا، . 2 .217،  اثقی ؛2/321 . حاکم نیشابوری، المستدرک،2
 .236، بقرهال. 3

الْحَ ُّ وَ الْعُمْرَ ُ وَاجِبَينِ جَمِيعا  فَ َ تُعَطَّىلَ الْعُمْىرَ ُ وَ تَبْطُىلَ وَ الَ     ونَكُ... وَ أَنْ يَ»د: یفرما یم یثیدر حد امام رضا. 1
نقنل   از امام بناقر  (   نیز زراره ،2/297   290عیون أخبار الرضا)ابن بابویه،  «ونَ الْحَ ُّ مُفْرَدا  مِنَ الْعُمْرَ ِكُيَ
هِيَ وَاجِبَة  مِثْلَ الْحَ ِّ وَ مَنْ   وَ أَتِمُّوا الْحَ َّ وَ الْعُمْرَ َ لِلَّهِ :اللَّهَ يَقُولُ  لِأَنَ  الْعُمْرَ َ وَاجِبَة  بِمَنْزِلَةِ الْحَ ِ  إِنَ»فرمود: ه کندک یم

شنود   در عین حال متنذکر منی  ( 36/37مجلسی،  .ک:نیز ر ؛2/07، )عیاشی «تَمَتَّعَ أَجْزَأَهُ وَ الْعُمْرَ ُ فِي أَشْهُرِ الْحَ ِّ مُتْعَة 
 اند، انجام مناسک عمره به تنهایی الزامی ندارد. ه برای انجام مناسک حج به استطاعت نرسیدهنسانی ککرای نب
 .233، بقرهال. 9
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 باقی ماندن ایام طوالنی در حال احرام -6-2-2-6

چینز بنر شنخص     21ار در میقنات،  زگ دانیم که پا از لبیک گفتن حج می
تمتع، حاجینان موظنف بنه حفنظ     ی  هگردد. تا قبل از تشریع عمر حرام می ،محرم

 ضعیت احرام تا ر ز عید قربان بودند   تنها در این ر ز بود کنه پنا از انجنام    
اما بناقی   ،شدند قربانی   سپا حلق یا تقصیر مجاز به خر ج از حالت احرام می

ده  ه گاه یک هفته تنا بودن در حالت احرام برای حاجی آن هم به مدت طوالنی ک
کشید، مشکالت متعددی در پی داشت که گاه بنه فسناد حنج   ینا      ر ز طول می

تمتنع    ی  هگشنت. بنا تشنریع عمنر     ار منجر میزگ تحمل کفارات سنگین بر حج
، مشکالت ناشی از احرام به حداقل رسیده   2خر ج از لباس احرام تا ر ز تر یه

مناسک حنج در عرفنات، مشنعر   مننی      برگزاریی  هحاجی با آسایش بهتر آماد
گردید. ضمن آنکه طی یک سفر از ثواب   فضیلت د  عبنادت شنرعی یعننی     می
« تمتنع ی  هعمر»دیگری در تشریع ی  هشد   این فلسف مند می هبهر« عمره»  « حج»

تمتنع  ی  همردم به انجام عمر»فرماید:  می باره در این اما رضا ؛ر د به شمار می
تخفیف   رخصتی بنرای آننان از جاننب پر ردگنار باشند   نینز       مأمور شدند تا 

طوالنی شدن زمان به سبب  ، هم نینمناسک مردم در زمان احرام آنان سالم ماند
  چون حج   عمره هر د   اجب هستند  ،احرام، این مناسک باطل   فاسد نگردد

یع   ضنا  ،)با فاصله هر د  را در یک سفر انجام دهند( مبنادا کنه مناسنک عمنره    
 2«تعطیل شود   حج به تنهایی   جدا از عمره برگزار شود.

 معصومانی  هتمتع در سیری  هپاسداری از عمر -6-2-8
تمتنع گردیند، جانبنداری    ی  هاز عواملی که سبب بقای حکم شنرعی عمنر  

اینن جانبنداری از زمنان امنام      .تمتنع بنود  ی  هاز سننت عمنر   امامان اهل بیت

                                                      
عرفنات منتقنل    یصنحرا  ه بنه کآب را از م ،ن ر زیان درایه حاجکالحجه است  یهمان ر ز هشتم ذ ،هیر ز تر . 2
 .(2/212علل الشرایع، ابن بابویه،  ؛2/299، ی)جزر. ردندک  یم

 .0/269، تفصیل  سائل الشیعهحر عاملی، ؛  ،2/297   290عیون أخبار الرضاابن بابویه، . 2
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ی امامنان بعند بنه       در د ره نن  که قبالً قرائن آن گذشنت  ن شر ع شده علی
به یکنی از   ی ثابت بر آن تأکید گردید. به طوری که امام باقر عنوان یک سیره

یاران خود به نام عطیه توصیه فرمود که اگر هزاران بار توفیق انجام حج به دست 
  نیز  2  هرگز حج خود را، حج افراد قرار ندهد.آ رد، جز به حج تمتع نیندیشد 

بینت( جنز حنج تمتنع، حنج       اهنل در سخنی اظهار فرمود که منا )  امام صادق
شناسیم   چون فردای قیامت، خدای خود را مالقات کنیم  دیگری به رسمیت نمی

در همان حال گوییم: بار پر ردگارا، ما به کتاب تو   سنت پیامبرت عمل کردیم، 
مردم نیز گویند: ما به رأی   نظر خود عمل کردیم   در این حنال خدا نند منا      

 2ها را در مواضعی که صالح بداند، قرار دهد. آن
امامان مذهب از حج تمتع به عنوان برتنرین ننوع حنج یناد      ،به این منظور

ننواع دیگنر   ااما انجنام   3،کردند کرده   انجام آن را همواره به شیعیان سفارش می
 ،گشنت  تنهنا در شنرایط اضنطرار   ضنر رت توصنیه منی       حج از نظر امامان

 تمتعی  هدر پاسداری از حکم شرعی عمر معصومانی  هر ایات زیر گواه سیر
 است:در شرایط عادی   انجام انواع دیگر در شرایط خا  

پرسیدم که  گوید: از امام صادق ابو ایوب ابراهیم بن عیسی -2-6-7-2
فرمود: حنج تمتنع فضنیلت     .کدام یک از اقسام حج بر انواع دیگر آن برتری دارد

بیشتری دارد. چگونه امکان دارد حجی بهتر از حج تمتنع باشند بنا آنکنه رسنول      
ام، انجنام ننداده    گفت: اگر آن نه تناکنون انجنام داده    کرد   می آرز  می خدا

دادم کنه دیگنران انجنام     را بنه همنان صنورتی انجنام منی     بودم، امر ز حج خود 
 1دهند. می

ی  هدربار گوید که  ی از امام صادق می عبدالملک بن عمر -2-6-7-2

                                                      
 .9/32همان، . 2 .9/31، تهذیب االحکام، . طوسی2
 ؛633-631  ،یرین جز :کر. ،یرمذاهب اسنالم یآن باسنا ی  هسن ی مقاعه ین نوع حج از نظر شیاطالع از برتر برای. 3
ز ین ن ؛9/39 تهنذیب االحکنام،   ،یطوس ؛2/211من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه،  ؛1/232، ینیلک ؛37-36، یاندهلوک

 .31حج برتر در سنت نبوی،  معارف،ر.ک: 
 .9/39 تهذیب االحکام، ،طوسی ؛2/211من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه،  ؛1/232کلینی، . 1



 105 \ ای روایات الحدیث پاره فقههای تطبیقی در   . بررسی6بخش 

 
 

عمره تا حج سؤال کرد، آن حضرت به استفاده از تمتع سفارش ی  هتمتع در فاصل
به جا آ رد. من سؤال کردم خدا عاقبنت   ن سال حج افرادهماکرد، اما از قضا در 

کار شما را به صالح آ رد، شما مرا به تمتع از مواهب عمره فرمان دادی اما خنود  
خدا فضل   برتری در همان کاری است که به تو ه ای؟ فرمود: ب اردهزحج افراد گ
ام   برای من انجام مکرر سعی بین صنفا     اما من پیر   ضعیف شده ،فرمان دادم

 0لذا به حج افراد مبادرت کردم. ،ده دشوار استمر
گوید: در سالی که امام جنواد   احمد بن محمد بن ابی نصر می -2-6-7-3

سؤال کردم: فدای شما گردم، شما با چه  ن هجری 222یعنی سال  ن عازم حج بود
حج افراد یا حج تمتع؟ فرمود: حج تمتع. من گفتم: کندام   ،اید نیتی  ارد مکه شده

همنراه داشنتن    حج افنراد    یا ،اقسام حج فضیلت بیشتری دارد حج تمتع یک از
( توصیه کرده است که انجام حنج  باقرامام قربانی از میقات؟ فرمود: ابوجعفر )

 6.تمتع بر انجام حج افراد   آ ردن قربانی ارجحیت دارد

 هنتیج -6-2-7

تشنریع   حجاةالوداع در  ،ثابنت تمتع به عنوان یک حکم شرعی ی  هعمر. 2
 د.گردی

 ،در مورد بقنا ینا نسنخ اینن حکنم شنرعی       پا از رحلت پیامبر. 2
  برخنی    بینت  اما به دلیل حمایت قاطع اهل ،اختالفاتی بین صحابه پدید آمد

 م پا برجا ماند.، اعتبار این حکپیامبری  هاز صحاب

حج تمتنع یادگنار سننت نبنوی بنوده         بیت امامان اهلات در ر ای. 3
 ن نوع حج است.برتری

                                                      
 .22/213، تفصیل  سائل الشیعه حر عاملی، ؛9/31تهذیب االحکام،  ،طوسی؛ 1/232کلینی، . 2

 .22/213، تفصیل  سائل الشیعه؛ حر عاملی، 9/36، تهذیب االحکام، . طوسی2
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 نی ق ی ردمنابع فر« نوافل قرب» ثی گاه حدی جا
 آن رد رعاف و محّداثن نسبت هبیک رو یق ی تطب  یوربرس  
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 مقدمه -6-8-0

 یثیحند ، قنرار دارد  یث قدسن ین ه در شنمار احاد ک« رب نوافلنق» ثیدنح
نقنل شنده اسنت.    ، با اسنناد متعندّد  ، یسنّ عه  یهن   معتبر شکه در منابع کاست 

ه کنناز طننرق آن اسننت   چنان یاز صننحّت برخنن کیحننا یرجننال یانهنن یررسنبنن
اصنالت آن اسنت.    یاین ثنرت نقنل آن گو  ک اند، ردهکح ین تصریقیرندان فندانشمن

ه اسنت    ین مستندات صنوف یتر جمله مهم از، ورنزبنث میدنح، ننیر انز ن بناف
انند؛   ردهکن ش مطنرح  یتنب خنو  کبر مباحنث   یرفا بارها آن را به عنوان شاهدنع
آن  یدر آملن ید حی  س یونوننن قیصدرالد، ربینع  ننابانند نا منرفناز عای  ارهنپ

د ین  حندت  جنود   توح  ماننند  ، یمباحنث عرفنان   یرانب یوان مستندنه عننرا ب
انند نه من نبن  یریم تفسن نا هن ناز آنهن  یرخناند؛ بن  رار دادهنوجّه قنورد تنم ینافعال

ث مزبور را در پرتنو قنرآن     یحد، اند؛ امّا محدّثان ث مزبور داشتهیمحدّثان از حد
ه تنهنا خواهنان   کن ای  ل بنده بنه مرتبنه  یا نیمؤمنان    یبرا یبه امداد اله، اتیر ا
ه ضمن کن جستار تالش شده است یدر ا  اند. ح دادهیتوض، باشد یحقّ تعال یرضا
اق یبا توجّه به سن ، ثیمدلول حد، آن یسند یث   نقد   بررسیمآخذ حد یمعرّف

برداشنت  ی  هسن ی  ضنمن مقا  ییراز گشنا ، گریات دیات   ر ایز مدلول آیآن   ن
ث یحند  از آنهنا در قبنال   ینک  رد هنر یکن ر ، ت مورد نظریعرفا   محدّثان از ر ا

 شود. یابیارز
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 طرح مسأله -6-8-6

از جهنت   یتیچ ر ایه، یث قدسیان احادیه در مکتوان گفت  می به جرأت
تنر   مکن رسند     یث قنرب نوافنل نمن   یحد یبه پا، نیقیشهرت   اعتبار در نزد فر

اعنمّ از   ،یعلنوم اسنالم  هنای   ه در تمنام شناخه  کتوان سراغ گرفت  می را یثیحد
رده باشند.  کن  ینیآفر نقش، ثین حدیمانند ا، یام عبادکاحات   یاخالق، اعتقادات

اختالف آنها در  انگریب، ث مزبوریحدی  هبه اقوال دانشمندان مسلمان دربار ینگاه
ث اسنت. در  یآن متشابه بودن منتن حند   یه علّت اصلکث است یبرداشت از حد

ن من همنواره بنا انجنامِ نوافنل بنه من      ی  هبند» :آمده است یث قدسین حدیمتن ا
ه ا  را د ست بندارم  ک  هنگامى ، ه من ا  را د ست بدارمکشود تا آنجا  یکنزد
  زبانش شنوم  ، ندیه با آن ببکا  گردم  یینایشنود   ب می ه با آنکا  شوم  ییشنوا

ه بنا آن  کن ا  شوم  ی  پا)رد یه با آن بگک،   دست ا  گردم، دیه با آن سخن گوک
« نند بنه ا  بندهم   ک  اگر از من خواهشى ، نمکر مرا بخواند اجابتش ناگ (راه ر د

، اش بننده  یبا انجنام نوافنل از سنو    یه حقّ تعالکاز آن است  کین عبارات حانیا
ان ین در م یر موجنب بنر ز اختالفنات   ین تعناب یشنود؛ همن   منی  جوارح ا  یانج به

، ثیت حند یقابل ه بهکه یعرفا   صوف، اننیمسلمان شده است؛ از آن مای نه نحله
در   انند.  بنه آن نشنان داده   یادیتوجّه ز، اند  اقف بوده، ات خودنینظره یوجندر ت
ی  هضنمن تخطئن  ، بنه همنراه محندّثان   ، رنگن یان دنارفناز ع یا ارهنپ، انل آنهنمقاب

 یابند. حنال جنا  یث دست یه به مقصود حدکاند  ردهکتالش ، ا لی  هنظرات دست
تنر   ینک بنه صنواب نزد  ها  ن نحلهیاز ا یکدامکه برداشت کست ا ین سؤال باقنیا

 است؟
 یه مقندمتاً معرّفن  کن بنه جاسنت   ، ن سنؤال ین امّا قبل از پرداختن به پاسخ ا

 م.یداشته باش یاسالمهای  گاه آن در آموزهیاز نوافل   جا یوتاهک

 نوافلی  هدربار یبحث -6-8-7

ادتر از ین ز» ی  بنه معننا  « ن فْنل »   اصل آن از« نافله» جمع« نوافل» ی هلمک
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نوافنل بنه عننوان    ، یاسنالم هنای   آمنوزه  ه درکن د توجّه داشت یاب 2،است«  اجب
ن امنور از آن  ین شوند؛ ا می ه بندگان متقبّل انجام آنکاند  ان شدهیب یاضاف یفیالکت

ر   یین اسنت   تغ  یحندّ   حند د شنرع    یه داراکن شود  می ف محسوبیلکر  ت
ه کن رده است کبا سند خود از حنان نقل  ینیلکچنانکه  ست؛ین زیتخلّف از آن جا

 : نن  ز حاضنر بنودم  ین   منن ن  ن دیپرس از امام صادق« ثیعمر  بن حر» :گفت
رسنول  : فرمنود  خبنر ده. امنام   ت شوم منرا از نمناز رسنول خندا    یفدا
عت نماز کظهر   چهار ر ی هعت نماز نافلکه هشت رکرسمش آن بود  خدا

عت نماز  اجب عصر   سنه  کعصر   چهار ر ی عت نافلهک اجب ظهر   هشت ر
  ، عنت نمناز عشناء   ک  چهنار ر ، آن ی عنت نافلنه  ک  چهار ر، عت نماز مغربکر

  د  ، صنبح  ی عنت نافلنه  ک  د  ر، عت  تنر ک  سه ر، شب ی عت نافلهکهشت ر
اگنر منن بتنوانم    ، ت شنوم یفدا: ردمکعرض  خواند. مى، عت نماز  اجب صبحکر
نند؟  ک اد خواندن نماز عذاب مىیمرا به زخدا ند ، ن مقدار نماز بخوانمیشتر از ایب

ن بنودن  یانگر معن یب، ثین حدیا 2.ندک سنت عذاب مى کرا به تر امّا تو، نه: فرمود
رد کارکن ، گنر یاست. موضنوع د  یف عبادیالکتهای  یژگیه از  کنماز نافله است 

به عنوان ، نوافل، نقل شده است ه از امامانک یات متعدّدینوافل است. در ر ا
ه کن  یثینمونه در حند  یشده است. برا یفرائض معرّفهای  یاستکی  هنندکجبران 

ت ین ر ا محمّد بن مسلم از امام باقر، ردهکر کذ یافک ح دریبا سند صح ینیلک
أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَىا  نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا   صَلَاتِهِ  مِنْ  إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ» :هکرده است ک

ا مِىنَ  يُْرَفُع لَُه إِلَّا مَا أَقَْبَل عَلَيِْه بِقَلْبِِه َو إِنَّمَا أَمَرْنَىا بِالنَّافِلَىِة لِيَىتِمَّ َلهُىْم ِبهَىا مَىا نََقصُىو       
هنم   یگناه ، سنوم آن  یکگاه ، از آن یمیگاهى ن، از نماز انسان» :یعنی 3«الْفَرِيضَةِ

ر د؛ از نمناز جنز آن    پنجم آن به درگاه حنق بناال منى    یکچه بسا چهارم    یک
ن یر د   ما براى ا به درگاه خدا باال نمى، حضور قلب داشته ه نمازگزارکمقدارى 

نوافنل  ، نیبنابرا« آنها جبران شود.ی  هضیه نقص فرکم یا ردهک به خواندن نافله امر

                                                      
 .3/113کلینی، . 2 .2/021نک: راغب اصفهانى،  .2
 .3/363 کلینی، . 3
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ن یه در حکاست  ی  غفلت ر   مهم دارند   آن جبران سهویخط ینقش، در عبادات
ن بناب  ارد شنده   ین ث ایدر احادچنانکه  رانیشود؛ ز می ارض انساننع، رائضنف

باشند؛ از   یم با توجّنه قلبن  وأه تکشود  می رفتهیپذ یدارنآن مق، اداتناز عب، است
، متعنال اسنت   یخندا  یش از سنو یه نگران قبول طاعت خنو ک یا بنده، ن ر نیا

فرائضنش را  هنای   یاسنت کگمارد تنا   می ز همّتینوافل ن یبه ادا، افز ن بر فرائض
 ند.کجبران 

 ثیمآخذ حد -6-8-0

با ، یسنّ عه  یش یثین منابع حدیتر ن   معتبریتر هنک ث قرب نوافل دریحد
ر کن ث ذین حند یاز ا یمنابع بخش از یبرخ نقل شده است؛ البته در یاختالف کاند

 :ن قرار استیاز ا، ب قدمتیه به ترتکشده 
 ارنث در شمن یدنن حنیا، ق(222)م یرّزاق صنعاننعبدال« المصنف» در ن2
عن الحسن قال  أخبرنا معمّر»: ل نقل شده استکن شیبه ا، یحسن بصر 2مُرسالت

 يتَقَىرَّبُ إِلَى  ي يزال عَبىد يما  هِ وَيبِمثلِ ما افْتَرَِْتُ عَلَ يعَبْد يمَا تَقَرَّبَ إِلَ: قول اهللي
ه يى دَيسمَع بهمىا وَ  ين يه اللتياَن بْصِرُ بِهما وَين يه اللتينيون عَكبِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَأ

تُىهُ  يأَعْطَ يإَِا سَأَلَنِ أَجَبْتُهُ وَ يبِهما فإَا دَعَانِ يمشين يه اللتيبْطِشُ بِهما وَ رِجلين ييالَّت
 .2«غفرتُ لَه يو إن استغفرن

 3،ا ل قنرن سنوّم باشند   ی  همین در، ید اهوازیسعن بن ی فات حس اگر ن2
اد ی« قرب نوافل» ثیتاب ناقل حدکن یا  به عنوان د م« المؤمن» تابک توان از می
ر شده است؛ بنا  کذ نیل مرسل از صادقکبه ش ث مزبوریحد، اثردر این  رد؛ک

                                                      
نشننیده، بند ن    یا امام . یکی از اقسام حدیث مُرسل این است که شخصی که خود حدیث را از پیغمبر2

 (.221چی،   ساطت صحابی از معصوم نقل کند )شانه
 .22/232صنعانی،  .2

   ، امام جنواد که امام رضابوده است  ی اطهار ی جلیل القدر ائمه . حسین بن سعید اهوازی، از صحابه3
 (.291، الفهرست، را درک   از آن بزرگواران حدیث نقل کرده است )نک: طوسی امام هادی
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ث امام یه حدک یحال است؛ در یقدس یثیحد ث امام باقریه حدکح ین توضیا
آمنده   رمکن ا امبرین پ ل بنر ین نز ل جبری  هدربار ینقل گزارش یط صادق

 :باشد می ن قراریا تاب المؤمن ازکث یاست؛ احاد
ا  فقىد  يى ول يقال قال اهلل عز و جل مىن أهىان لى    رىجعف يىن أبىع» -2-2

 يتقىرب إلى  يإنىه ل ه و يى و ما تقرب إلى عبد بمثل مىا افترِىت عل   يأرصد لمحاربت
بصىر بىه و   ي يسمع به و بصره الىذ ي ينت سمعه الذكبالنافلة حتى أحبه فإَا أحببته 

ته و ما يأعط يأجبته و إن سألن يبها إن دعان يمشي يبطش بها و رجله التي يده التي
ره كى ره المىوت و أنىا أ  يكى مىوت المىؤمن    يفى  يتىردد كء أنا فاعله  يش يترددت ف
 .2«مساءته

ا يى فقىال   يى النبى ىل على يزل جبرئىال نىق عبد اهلل يعن أب» -2-2
بالمحاربة و ما تقرب إلى  يالمؤمن فقد استقبلن يقول من أهان عبدي  محمد إن رب

نت سىمعه  كحتى أحبه فإَا أحببته  يتنفل ليالمؤمن بمثل أداء الفرائض و إنه ل يعبد
بهىا   يمشي يرجله التبطش بها و ي يده التيبصر به و ي يسمع به و بصره الذي يالذ

ره الموت يكالمؤمن  ي[ عبد موت ]فوت يف يترددكء أنا فاعله  يش يو ما ترددت ف
سعه إال الفقر و لو حولتىه إلىى الغنىى    ين من ال يره مساءته و إن من المؤمنكو أنا أ

ان شىرا لىه و إن   كى سعه إال الغنى و لو حولته إلى الفقر ليان شرا له و منهم من ال ك
 .2«ر لهياها لما هو خيقضاء الحاجة فأمنعه إ ينسأليل يعبد

 محمد بىن عثمىان   يحدّثن: سدینو می ح خودیصح ق( در296)م یارنبخ ن3
بن عبد اهلل بىن   ي شر يحدّثن بن ب ل مانيرامة حدّثنا خالد بن مخلد حدّثنا سلكبن 
 يإن اهلل قال من عادى ل» :قال رسول اهلل: قال 3ر يهر ينمرعن عطاءعن أب يأب
و ، هيمما افترِت عل يء أحبّ إل يبش يعبد يو ما تقرّب إل، ا فقد آَنته بالحربيول

                                                      
 .همان. 2 .32، اهوازی .2
ررسی رجالی اسناد آن، سنند تمنام ر اینات، بنه طنور      نان بن  نیز امک دیثنون حنوناگنرّفی اسناد گنرای معنب. 3

 شود.  کامل ذکر می
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، سمع بهي ينت سمعه الّذكفإَا أحببته ، بالنوافل حتى أحبّه يتقرّب إلي يزال عبديما 
 يو إن سىألن ، بها يمشي يو رجله الت، بطش بهاي يده التيو ، بصر بهي يو بصره الّذ

عىن نفى     يء أنا فاعله تردّد يما تردّدت عن ش و، ذنّهيألع يولان استعاَن، نّهيألعط
 2«ثر مساءتهكو أنا أ، ره الموتيكالمؤمن 

عَبْىدِ الىرَّحْمَنِ   » :اسن خود آ رده استنتاب المحک ق( در271)م ینرقنب ن1
قَالَ اللَّىهُ مَىا     بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صبْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَ

عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّىى    ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَِْتُهُ تَحَبَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِىرُ بِىهِ وَ لِسَىانَهُ الَّىذِي     أُحِبَّهُ فَإََِا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ 

 يَنْطِ ُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا إََِا دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إََِا سَىأَلَنِي 
أَنَىا  عِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي مَوْتِ مُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَىوْتَ وَ  ءٍ أَنَا فَا أَعْطَيْتُهُ وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ

 2«أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
 :ق آمنده اسنت  ین طراز اینن   ق(317)م ینوصلن نم یعلن ی یندر مسند اب ن9

انّه سمع عطاء بن  بن اسحاق بن خالد عن عمر وسفيد حدّثنا يحدّثنا العبّاس بن الول»
قال قال اهلل عزّ وجىلّ   انّ رسول اهلل يمونة زوج النبيحدّث عن ميسار ي

و إِنَّىهُ   يعَبْىد  بمثىل أداءِ فرائضى    يمَا تَقَرَّبَ إِلَ يا  فَقَدْ استح  محاربتيوَلِ يلِ يمَنْ أََ
 يدَهُ الَّتِى يى بهىا وَ   يمشي ينْتُ رجله التكبِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَإََِا أَحْبَبْتُهُ  يتَقَرَّبُ إِلَيلَ
 يتُهُ وَإِنْ دَعَانِيأَعْطَ يعقل به إِنْ سَأَلَنِي ينْطِ ُ بِهِ وَ قلبه الذي يبْطِشُ بِهَا وَ لِسَانَهُ الَّذِي

أَنَىا  رَهُىه وَ  يكانّىه   كعن مَوتِىه و َا  يتَرَدُّدِكءٍ أَنَا فَاعِلُهُ  يأَجَبْتُهُ وَ مَا تَرَدَّدْتُ عن شَ
 3«رَهُ مَسَاءَتَهُكأَ

بنه   نیصادق متن از ث را با د ین حدیا، یافکال ق( در323)م ینیلک ن6
 :است ن قراریا ه ازکرده ک رکذ رسول خدا نقل از
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نْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِىدٍ عَىنْ إِسْىمَاعِيلَ بْىنِ     ىدَّ   مِىعِ» -6-2
أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّا،ِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَىنْ أَبِىي جَعْفَىرٍ ع قَىالَ: لَمَّىا أُسْىرِيَ       مِهْرَانَ عَنْ 

قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَىنْ أَهَىانَ لِىي وَلِيّىا  فَقَىدْ       ىبِالنَّبِيِّ ص قَالَ يَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ
ءٍ أَنَىا   ءٍ إِلَى نُصْرَ ِ أَوْلِيَائِي وَ مَىا تَىرَدَّدْتُ عَىنْ شَىيْ     عُ شَيْبَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَ

فَاعِلُُه كَتََردُّدِي عَْن َوفَاِ  الْمُىؤْمِِن يَكْىرَُه الْمَىوَْت َو أَكْىرَُه َمسَىاَءتَُه َو إِنَّ مِىْن عِبَىادِيَ        
إِلَى غَيْرِ ََلِ َ لَهَلَ َ وَ إِنَّ مِنْ عِبَىادِيَ    فْتُهُالْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَ لَوْ صَرَ

إِلَى غَيْرِ ََلِ َ لَهَلَ َ وَ مَا يَتَقَىرَّبُ إِلَىيَّ     الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَ لَوْ صَرَفْتُهُ
لَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَىيَّ بِالنَّافِلَىةِ حَتَّىى    ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَِْتُ عَ عَبْد  مِنْ عِبَادِي بِشَيْ

ذِي أُحِبَّهُ فَإََِا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ إَِا  سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّى 
 .2«إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ جَبْتُهُ وَيَنْطِ ُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَ

نِ عِيسَى وَ أَبُىو عَلِىيٍّ الْأَشْىعَرِيُّ    ىمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ -6-2
نِ بَشِىيرٍ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعا  عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْى 

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَىانَ لِىي     قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
 ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَِْتُ عَلَيْىهِ وَ  وَلِيّا  فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْد  بِشَيْ

صَىرَهُ  إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإََِا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّىذِي يَسْىمَعُ بِىهِ وَ بَ   
 الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِ ُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَىا إِنْ دَعَىانِي أَجَبْتُىهُ وَ إِنْ   

ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَىرَدُّدِي عَىنْ مَىوْتِ الْمُىؤْمِنِ يَكْىرَهُ       سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْ
 2«الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

ن سنند  ین ا رکن ث را با ذیود حدنخر یبکالمعجم ال ق( در361)م یطبران ن7
ثنا هشام بن عمّار ثنا صدقة بن خالد  يابيحدثنا جعفربن محمد الفر» :رده استکنقل 

 يأمامة عن النب يد عن القاسم عن ابيزيبن  ية عن علكالعات يبن اب ثنا عثمان
الّىا   يما عند كبِالعداو  ابن آدم لن تدر يا  فَقَدْ بَارَزَنِيوَلِ يمَنْ أَهَانَ لِ: (قال اهلل) قال
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ون قلبىه  كبالنوافل حَتَّى أُحِبَّهُ فَىا  يتحبّب الي يعبدزال يوال  ي بأداء ما افترِتُ عل
إَِا  أَجَبْتُىهُ وَ  يبْصِرُ بِهِ فاَا دَعَانِي ينْطِ ُ بِهِ و بَصَرَهُ الَّذِي يعقل به وَ لِسَانَهُ الَّذِي يالذ
 .2«حةيالنص يال ينصرتُه واحبّ عباد  عبد يتُهُ و اَا استنصرنيأَعْطَ يسَأَلَنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَىانَ  » :دیونگ می دیوحنتاب التک ق( در306)م صد ق ن0
 الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِىدٍ 

قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَ ٍ  نِيُسَنُ بْنُ يَحْيَى الْحُنَيْقَالَ حَدَّثَنَا الْحَ
مَىنْ أَهَىانَ     عَنِ النَّبِيِّ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَىالَى 

ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مِثْلَ مَىا تَىرَدَّدْتُ فِىي     دْتُ فِي شَيْوَلِيّا  لِي فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَا تَرَدَّ
ي قَبْضِ نَفْ ِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ

نَفَّلُ لِي حَتَّى أُحِبَّهُ وَ مَتَى أَحْبَبْتُهُ كُنْىتُ  بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَِْتُ عَلَيْهِ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَ
 لَهُ سَمْعا  وَ بَصَرا  وَ يَدا  وَ مُؤَيِّدا  إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ

نْهُ لِاَلَّا يَدْخُلَهُ عُجْب  فَيُفْسِدَهُ ََلِى َ وَ إِنَّ  الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَ ِ فَأَكُف هُ عَ
نَّ مِنْ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ََلِ َ وَ إِ

ا بِالْغِنَاءِ وَ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَىدَهُ ََلِى َ وَ إِنَّ مِىنْ    عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّ
عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالسُّقْمِ وَ لَوْ صَحَّحْتُ جِسْمَهُ لَأَفْسَدَهُ ََلِى َ وَ  

ََلِى َ    لَأَفْسَىدَهُ   مَانُهُ إِلَّا بِالصِّحَّةِ وَ لَوْ أَسْىقَمْتُهُ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِي
 .2«إِنِّي أُدَبِّرُ عِبَادِي لِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ فَإِنِّي عَلِيم  خَبِير 

ن صنورت  ین ث بنه ا ین حدیاز ا یق( بخش212)م مسند احمد ن دریهم ن
عرو  عن عىرو    يقاال ثنا عبد الواحد مول المنذر ابو و حدثنا حماد» :نقل شده است

ا  فقىد اسىتحل   يى ول يعن عائشة قالت قال رسول اهلل ص قال اهلل عزّ و جلّ من اَلّ ل
 يتَقَىرَّبُ إِلَى  يزال العبىد  يى بِمثل أداءِ الفَىرائضِ وَ مىا    يعَبْد يوَ مَا تَقَرَّبَ إِلَ يمُحَارَبَتِ

ءٍ أَنَىا   يأَجَبْتُهُ مَىا تَىرَدَّدْتُ عىن شَى     يإِنْ دَعَانِ تُهُ وَيأَعْطَ يبِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ إِنْ سَأَلَنِ
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 یابنن ابن  « الورع» تابک در   .2«رَهُ مَسَاءَتَهُكرَهُه وَ أَيكعن وَفاتِه النّه  يفَاعِلُهُ تَرَدُّدِ

ثم بن ياخبرنا اله» :ر شده استکن سند ذیث با این حدیاز ا یق( بخش202ا )میالدن
عىن صىدقة    يالخشىت  يىي حيقىاال حىدثنا الحسىن بىن      يم بن موسكالح الخارجة و
ابن ، نیا عال ه بر ؛»2يعن النب  عن ان  بن مال ينانكعن هشام ال يالدمشق
م بنن  یابنراه » تنا « میبن ابراه یابوالقاسم عل» از یث را با سلسله سندیحد رکعسا
 امبرینناز پ   ا « کانننا بننن مالنن»   ا  از« ینننانکهشننام »   ا  از« همننیرک یابنن
ث را با سند متصل یق( حد613)م ابن نجّارکه  چنان 3،رده استکنقل  رمکا
  « شنه یعا»   ا  از هغالم عنر   «مونیابن م» تا« یمحمّد بن عبد الواحد هاشم» از

 1.رده استک رکذ رمکا  از رسول ا
ث قرب نوافل از جهت مأخنذ  یه حدکتوان گفت  می ،ن شواهدیبا  جود ا

 قرار دارد. ییاز اعتبار باال

 «قرب نوافل» ثیاسناد حد یبررس -6-8-6

 ید اهنواز ین بن سعیحس« المؤمن»   یصنعان« المصنف» تابکد   فارغ از
ث یهنن   معتبنر حند   کدر مجنامع   اند، ردهکث را به طور مُرسل نقل یحد نیه اک
، نین رغم ایعل است؛ سند متصّل تا معصوم یمزبور داراث یحد، یسنّ عه  یش

ل بنه  ین ذ ه درکن اند؛  ردهکمطرح  را یاالتکاسناد آن اش از یبرخ ث دریناقدان حد
 :میپرداز می آنها یبررس

 ثیسند حدی  هدربار ینظر محدّثان سنّ -6-8-6-0

 عرفیال » :سدیونن می ،یارناد بخنا اسننث بنیدنل حند از نقنن حبان بعناب
ماون عان   یعبدالواحاد بان م   عن ان  و ینانکقان اثنان هشام الیث الّا طریلهذا الحد
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 یبنرا » :یعنن ی ؛2«رناهکح ما ذیانّما الصح صح وین ال یقیال الطرک ائشة واعروة عن ع
هشنام  » هنکن اسنت   یدنسنن  ینیکن  شناسند؛ یننم رنت شیسند ب ث د یدنن حنیا
 هنکنناسننت  یدنسننن یرنگننید رده  نکنننقننل « کالنن منننانننا بنن» از« یننانننک
 رنهن  رده اسنت   نکل ننق« شهیانع»   ا  از «روةاع» از« وننمین منواحد بنعبدال»

 یعنن ی) میردکن ر کن ه ما ذنکآن است ، حیه سند صحنکبل ست؛یح نید صحنسن د 
نقنل   یح بخنار یصنح  ه درک« هریابوهر» از   ا « ساریعطاء بن » از« ابونمر» دنسن

ث قنرب  یه حند کن ن سخن ابن حبان از آن جهت قابل نقند اسنت   یشده است( ا
ضنبط   ش ثبنت   یتنب خنو  کعه آن را در ین شن یه محندّث کن  یر از طرقن یغ، نوافل

 از« یطبرانن » هکن اسنت   یا قنه یاز جملنه طر ، ز داردنین ن یرنگیرق دنط، اند ردهنک
 ا  از  « اسمنق» از   ا « دنیزنین نب یعل» انمتصالً ت «یابنین محمّد فرنر بنجعف»
ث یز حدین یعلیابوکه  چنان 2،رده استکر کذ رمکامبر ایپ از   ا « ابو امامة»

  ا  از « موناة یم»   ا  از« سنار یعطناء بنن   »   ا  از« بن اسحاق عمر» قیرا از طر
 ق(163)م یب بغنداد ین خط هکن نیرده اسنت؛ افنز ن ا  کن ت یر ا رمکا امبریپ

   ا  از« لاة یاباو جم » تنا « ن العطنار یمحمّد بن حس» از یسند ث را با سلسلهیحد
)امنام   ( از پندرش )امام بناقر  یابو جعفر محمد بن عل ا  از  « ابان بن تغلب»

شنان از  یا   طالنب  یبنن ابن   یعلن  از، (نی)امام حس ( از جدّشسجّاد
تنهنا  ، یه محندّثان سننّ  کن تنوان گفنت    می اامّ 3،رده استکنقل ، رمکا امبریپ

ن نقنل  یبر همن  دانند   می معتبر، ح خود آ رده استیدر صح یه بخارک یا قهیطر
ف یتضنع ی  هاجناز ، یح بخاریصحی  هژی  به جهت اعتبار یدارند  ل یز انتقاداتین

 :سند ینو منی  ثین حند یای  هق( دربار710)م یذهبچنانکه  اند؛ آن را به خود نداده
نبنود   یح بخاریتاب صحکاگر عظمت  است   1بیغر یث به طور جدّیحدن یا»

                                                      
 .0/222نک: طبرانی، . 2 .2/61ابن حبان،  .2
 .3/07خطیب بغدادی، . 3
حدیث غریب حدیثی است که در تمام طبقات، فقط یک نفر از یک نفر نقل کرده باشد، یا بنابر تعریفنی دیگنر   . 1

 (.02چی،  در بعضی طبقات تنها یک نفر آن را نقل کرده باشد. )شانهحدیثی است که 
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غرابت منتن   ن به خاطریا دادند   می خالد بن مخلّد قرار 2راتکمن شمار آن را در
ه ا  در ک یحال نقل آن است؛ در در« بن عبداهلل یکشر» منفرد بودن زین ث  یحد

ر ین به غ نشده است  ن سند نقل ین متن جز به همیا ست  ین 2ت حافظینقل ر ا
 زین ن ه احمد بن حنبلکنم ک یگمان نم رده است  کت نیآن را ر ا یسک یبخار از

 یاخنتالف اسنت؛ بعضن   « عطناء » ی هش آ رده باشد   دربنار یآن را در مسند خو
 ساریه ا  عطاء بن کح آن است یصح ی ل، رباح است یه ا  عطاء بن ابکاند  گفته
 یبخنار » :آن گفته اسنت ی  هز درباریق( ن712)م ین ابوالحجّاج مزیهم ن 3،است

ن ین رده اسنت   ا کن نقل ن هرامکابن  از یزیچ، تین ر ایبه جز ا، ح خودیدر صح
بن  یکه آن را تنها شرکقرار دارد  یح بخاریب صحیث غریاحاد ث در شماریحد

 1.رده استکنقل  هریابو هر سار   ا  ازیعبداهلل از عطاء بن 
، ثین حدیای  همحدّثان اهل سنّت دربارهای  یه دا رکنظر داشت  در دیبا

 یبعند از نقنل سنخن ذهبن    ، یعسنقالن  ابن حجنر چنانکه  ست؛یال نکاش از یخال
مسنند   یا هنو فن  یل» :ث در مسند احمد نوشته استین حدیعدم نقل ای  هدربار

ه کن آن حال «ناً در مسند احمد نقل نشده استیقیث ین حدیا» :یعنی 9«احمد جزماً
 6شنود.  منی  مشاهده ث در مجلّد ششم مسند احمد بن حنبلین حدیبخش اعظم ا

ث یب بنودن حند  ین غری  هدربنار  یذهبن    یزنمن ، ن حبانناب ین است رأیهم ن
رمنابع یسنا ی  همالحظن  7،رده استکح یز تصریحجر ن ه خود ابنک چنان زبور؛  نم

 یث قنرب نوافنل دارا  یه حند کن ن است یا یایگو، آن گریطرق د ث  یناقل حد
 اصالت است.

                                                      
شود که برخی یا تمام ر ایان آن غیر موثّق بوده   سندی  احد داشته باشند      . حدیث منکر به حدیثی اطالق می2

 .2/297مفاد آن با ر ایت مشهوری در تعارض باشد. نک: مامقانی، 

احاطه داشته باشد   موارد اتّفاق   اختالف  ت که برسنن رسول اکرم. در اصطالح محدّثان، حافظ کسی اس2
 (.93چی،  آن را بداند   به احوال را یان   طبقات مشایخ حدیث کامالً مطّلع باشد. )شانه

 .26/36مزی، . 1 .2/612میزان االعتدال، ، نک: ذهبی .3
 .6/296، نک: ابن حنبل. 6 .22/232ابن حجر، . 9
 .22/232نک: ابن حجر، . 7
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 ثیسند حدی  هعه دربارینظر محدّثان ش -6-8-6-6

 انند؛  ث پرداختنه ین حند ین سند ای  هدربار یعه به دا ریمحدّثان ش از یبرخ
رده کن نقنل   یاز   العقاول  ةمارآ در  یعلّامه مجلسآن ه  بنابر، ییخ بهایشچنانکه 

ن یبا  ةث المشاهور یا هو مان األحاد  ح السند ویث صحیهذا الحد» :گفته است، است
 یدارا، ثین حند یا» :یعنی ،2«رییتغ یصحاحهم بأدن یقد رووه ف و ةالعامّ و ةالخاصّ
 ه آن را درکن اسنت   یسننّ  عه  ین شن یث مشهور بیح   از جمله احادیصح یسند

، نین ا عنال ه بنر  «  انند.  ردهکن نقل  ین دگرگونیمترکحِ خود با یث صحیشمار احاد
نقل شنده همّنت گمنارده     یافکه در الک یثیسند احاد یابیبه ارز زیخود ن یمجلس

سنند مجهنول      یرا دارا ر از امنام صنادق  یث حمّاد بنن بشن  یحد یاست؛  
 2.ح السند دانسته استیصح یثیرا حد امام باقر ث ابان بن تغلب ازیحد

ث  جنود  ین حند یا یق برایچهار طر، یعیشه در منابع کر است کان ذیشا
 :ه عبارتند ازکدارد 

عَبْادِ الارَّحْمَنِّ بْانِّ    : ن قرار استیه از اک، تاب المحاسنکدر  یرقنسند ب ن2
 عَبْدِ اللَّهِ یرٍ عَنْ أَبِّیحَمقادٍ عَنْ حَنَانِّ بْنِّ سَدِ

أَصْحَابِّنَا عَانْ أَحْمَادَ   عِدقةٌ مِنْ : ن شرحیبه ا، یافنکتاب الکدر  ینیلکسند  ن2
دٍ الْقَمقاطِ عَنْ أَبَانِّ بْانِّ تَغْلِابَ   یسَعِ یلَ بْنِّ مِهْرَانَ عَنْ أَبِّیبْنِّ مُحَمقدِ بْنِّ خَالِدٍ عَنْ إِّسْمَاعِ

 جَعْفَرٍ یعَنْ أَبِّ
  عَنْ أَحْمَادَ  یحْیمُحَمقدُ بْنُ : ن سندیبا ا ینیلکاز  یگریت دین ر ایهم ن ن3
عااً عَانِّ ابْانِّ    یعَنْ مُحَمقدِ بْنِّ عَبْدِ الْجَبقاارِّ جَمِ  یالْأَشْعَرِّ یسَ  وَ أَبُو عَلِیدِ بْنِّ عِبْنِّ مُحَمق

 رٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِیبْنِّ عُقْبَةَ عَنْ حَمقادِ بْنِّ بَشِ یفَضَّالٍ عَنْ عَلِ
نِّ طَاهِرُ بْنُ یأَبُو الْحُسَ یأَخْبَرَنِ: ن شرحید به اید ق در التوحنخ صیسند ش ن1
قَالَ حَادقثَنَا   یحَدقثَنَا مُحَمقدُ بْنُ عُثْمَانَ الْهَرَوِّ  هُ بِّبَل ٍ قَالَیوَةَ الْفَقِیونُ َ بْنِّ حَیمُحَمقدِ بْنِّ 

                                                      
 .303  302نک: همان. 2 .21/301، مرآة العقول، مجلسی .2
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حَدقثَنَا الْحَسَنُ  نِّ بْنِّ مُهَاجِّرٍ قَالَ حَدقثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَیأَبُو مُحَمقدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَ
 یقَالَ حَدقثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَ ٍ عَنِّ النَّبِّ ینِی  الْحُنَیحْیبْنُ 

ث یه سنند حند  کن انگر آن اسنت  ین ب، صنورت گرفتنه   یرجنال های  یبررس
قنرار   یوفکن  را در آن عبدالرحمن بن حمّناد یف است؛ زیالمحاسن مجهول   ضع

ه از کن ث د ّم یامّا حند  2،امده استیان نیاز ا  به م یرکذ، تب رجالکه در کدارد 
قنات  یتوثی  همالحظن  یح اسنت؛ بنرا  یسنند صنح   یدارا، نقل شنده  امام باقر

ث مزبنور  ین حند یبننابرا  2.ثیحند  نین ان این را ی  هدانشمندان علم رجنال دربنار  
 ح است.یصح، سند نیباا

بنه جنز   ، یتنب رجنال  که در کن ر قرار دارد یبن بش ادنث سوم حمّیدندر ح
بنه چشنم    ی ی  هدربنار  یزین چ 3،ودنشنبن  یوفنکن بنه   یوسنخ طن یشن ی  هاشار
ن سنند را  ین ا، یعالمنه مجلسن  ، ن جهنت یه از همن کن رسد  می خورد؛ به نظر ینم

تنب  کدر  یقنات یتوث، ثیان حند ین گنر را  یدی  هرا دربنار یول دانسته است؛ زنمجه
 1 جود دارد. یرجال

 یتنب رجنال  که در کن شوند  می مشاهده یافراد، ث چهارمیحد در سندامّا 
أَبُاو  ، یمُحَمقد بْن عُثْمَان الْهَرَوِّچون  یسانکامده است؛ یان نیاز آنها به م یرکعه ذیش

 9.ینِا ی  الْحُنَیا حْیهِشَام بْن خَالِاد و حَسَان بْان    ، ن بْنِّ مُهَاجِّریمُحَمقد حَسَن بْن الْحُسَ
 است.ف یز ضعیث نیحد نیسند ا، نیبنابرا

رخ  یفیتصنح  ینِا ی  الْحُنَیا حْیحَسَن بْن ه در استنساخ نام کرسد  می به نظر

                                                      
 .1/333نک: نمازی شاهر دی،  .2

بنن مهنران، ننک:     ی اسنماعیل  ؛ دربناره 76 به رقنم ی احمد بن محمّد بن خالد، نک: نجاشی،  : درباره  نیز نک .2
ی ابان    درباره 213 به رقمی ابو سعید القماط، نک: نجاشی،  ؛ درباره26 به رقم  نجاشی،  16الفهرست، ، طوسی

 .21 به رقم  نجاشی،  97الفهرست، ، بن تغلب، نک: طوسی

 .206رجال، ، طوسی .3

، بنه  ، ابان فضاال و علای بان عقباة     محمد بن یحیی، احمد بن محمد بن عیسای ی  ی توثیقات درباره . برای مالحظه1
 .272   297، 02، 393 به رقمترتیب، نک: نجاشی، 

 .3/63   0/291، 3/62، 7/219نک: نمازی شاهر دی،  .9
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ه در ک یى الخشنیحین نام منطبق است با حسن بن یا، ن باشدیداده است؛ اگر چن
ن ین نند ا ک منی  تین ن احتمال را تقویاآن ه  2ور است؛کاهل سنّت مذ یتب رجالک

ان ین در شنمار را  ، ث قنرار دارد ین حند ین سنند ا ه در کن هشام بن خالد  هکاست 
د ین ز باین ن صورت نیدر ا 2محسوب شده است؛ یالخشن ییحیث حسن بن یاحاد

 3 اند. ردهکا  را جرح  یمحدّثان سنّ رایف است؛ زیث مزبور ضعیه حدکگفت 

 ثیحد یت سندیوضع جمعبندی -6-8-6-7

از اسنناد   یه برخن کن جه گرفنت  ین نتیتوان چن می ،با توجه به مباحث فوق
تنب  کدر ، ثین حند ین ا، ن  جودیضعف است؛ امّا با ا دچار، ث قرب نوافلیحد
تنوان   می ن ر یز نقل شده است   از ایح نیبا سند صح، عه   اهل سنّتیش ییر ا

 رد.کد ییتأ یآن را از جهت سند

 نوافل از نگاه عارفان و محدّثان ت قربیروا الحدیث فقه -6-8-2

ث ارائنه  یاز حند  یا ه ترجمنه کالزم است ، دانشمندانقبل از طرح نظرات 
 یثیبه متن احاد ینگاه .مختلف پرداختهای  دگاهید یابیشود تا بهتر بتوان به ارز

ح یصنح » ثیتوان منتن حند   می هکن است یا یایگو، منابع مختلف نقل شد ه ازک
مآخنذ   کرا به عننوان منتن مشنتر    «یافکال» در ث امام صادقیحد  « یبخار

از رسنول  » :ن اسنت یچنن  کن متن مشتریای  هدر نظر گرفت؛ ترجم یسنّ عه  یش
د ستان من  از یکیا به کهر : دیه خداى عزّ جلّ فرماکت شده یر ا خدا

از  ینک  چی  هن ، رده اسنت کن ن یمن کبراى جنگ بنا منن   ، ندک (یا دشمنی) اهانت
بنه منن تقنرب    ، ام ردهکن انجامِ آن ه بر ا   اجنب   تر از  زى محبوبیبندگانم به چ

ه من ا  را د ست کشود تا آنجا  یکد   ا  همواره با انجامِ نوافل به من نزدینجو
 یینایشنود   ب می ه با آنکا  شوم  ییه ا  را د ست بدارم شنواک  هنگامى ، بدارم

                                                      
 .همان. 2 .23/210تاریخ االسالم، ، نک: ذهبی .2
 .همان. 3



 111 \ ای روایات الحدیث پاره فقههای تطبیقی در   . بررسی6بخش 

 
 

ه ک، ا  گردم  دست ، دیه با آن سخن گوک  زبانش شوم ، ندیه با آن ببکا  گردم 
  اگنر  ، نمکاگر مرا بخواند اجابتش  (ه با آن راه ر دکا  شوم  ی  پا)رد یبا آن بگ

 2دین  گناه ترد یه انجام دهنم ه کارى ک  من در ، ند به ا  بدهمکاز من خواهشى 
  ، را( ا  مرگ را خوش نداردی)ز، ه در مرگ مؤمن دارمکدى یام مانند ترد نداشته

 «.ردن ا  راکمن ناخوش 
 ثین حند ین ای  هان نظرات عارفان   محدّثان درباریبه ب، ترجمهاز این  دبع

 :ل قابل مالحظه استین ذیقالب عنا  در ین بررسیا م.یپرداز می

 ثیحد برداشت عرفا از -6-8-2-0

ث یاز حند  یرنکن ذ، هیوفنا   صنرفنتب عک یامنه در تمنکوان گفت نت یم
ث مختلنف  ین حند ین عارفنان از ا  ان آمده است؛ امّا برداشنت یل به منوافنرب ننق

ن قنرار  ین از ا، یت تقندّم زمنان  یبا رعا، رفان   تصوّفنان عنزرگنرات بناست. نظ
 :است

 ینظر غزال -6-8-2-0-0

اء ین إح یعنن ی، شین اثنر خنو  یتر ق( در مهم919)م یمحمّد غزال، ابو حامد
تقرّب إلىّ بالنّوافىل حتّىى   يزال العبد يال » :حق تعالى گفت» :سدینو می ،نیعلوم الد

 يبصىر بىه و لسىانه الىذ    ي يسمع به و بصره الذي ينت سمعه الّذكأحبّه فإَا أحببته 
نند تنا  ى را د سنت    کمن همواره با انجام نوافل به منن تقنرب   ی  هبند: نط  بهي
ه که به من شنود   چشم ا  کگوش ا  باشم ، رم؛ پا چون ا  را د ست گرفتمیگ

ه در آن عنان قلم در کن موضعى است ی  ا« د.یه به من گوکا   ند   زبانیبه من ب

                                                      
مفهوم تردّد الهی بینان کنرده اسنت کنه     ای را به نقل از شیخ بهائی)ره( در تبیین  گانه . مرحوم مجلسی،  جوه سه2

ی  ی تمثیلی است؛ به این معنی که هنیچ مخلنوقی بنه انندازه     مطابق یکی از آنها تردّد در این حدیث، نوعی استعاره
انسانِ مؤمن در نزد خدا ند دارای قدر   منزلت نیست؛ آن نان کنه در اجنرای امنری کنه ا  کراهنت دارد توقّنف       

 .9/201ر االنوار، کند. نک: مجلسی، بحا  می
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  ، انند  ل شدهیه مایچه مردمان را در آن اختالف است. قاصران به تشب، دیشکد یبا
انند؛ تنا    اند   به اتحاد   حلول قائل شده از حد مناسب بگذشته، اهل افراط   غلوّ

ی  هجامن ، ه ناسنوت کنا الحق ...   جماعتى گفتند أ: شان گفتیى از ایکه ک ییجا
سانى کرفت.   اما یه الهوت با ناسوت اتحاد پذکاى گفتند  فهید   طایالهوت پوش

قنت  یحق، ن  جودیل   اتحاد   حلول محال است   با ایه   تمثیدند تشبیه فهمک
در  یغزّالن ، شود می مالحظهچنانکه  2«ترند. کاند، شان ر شن شدیز برایموضوع ن

قائنل بنه   ، ثین حند یز قرار دادن ایآ  ه با دستکرا  یسانکی  هدیعق، ن عباراتیا
ه کن  یاند مورد انتقاد قرار داده است   از مثال ل   اتحاد   حلول شدهیه   تمثیتشب
افت ینان یتوان اطم می نا الحق(أ: شان گفتیى از ایکجایی که  )تا رده استکر کذ
ن بن منصور حلّناج اسنت.   یچون حس یسانک، یانیگرا ن افراطیاز چن یه مراد  ک
انگر محبّنت  ین ب، ثین حند ین ه اکرده است کد کیتأ، ن انتقاداتیراد ایا بعد از ی 

 2.استاش  ان خدا ند   بندهید میشد

 یشابورینظر عطار ن -6-8-2-0-6

ن در شنعر  ین چنن ین ث را ایحند ، ق(627)م یشنابور ین عطنار ن ید الند یفر
 :است ش مورد توجّه قرار دادهیخو

 سمع استی بی بصر  ی بیی  هقصّ  ن منبع استیدامکن یانک یگر بدان
 ردم شدهنم یردم انم یاشنو نبنت  گم شده یدر تجلّ یو باشنون تنچ

 وش ا فتادنامنود خنود   بندر نب  هوش ا فتادیه بکآن ساعت  یموس
 3یه ر نآگا نو تنر  ت ینلّندرتج  یر ره ر نا مر  گننجیول اندر حل

 یتجلّ یعنی، یعرفان یمبان از یکیث را بر اساس یحد، اتین ابیعطّار در ا
 یاین ث را گویگنر ا  حند  یح داده است؛ به عبارت دیتوض، خدا ند در عالم یذات
 شنوف کقنت م ین حقین ا،  اصل به مقام قنرب نوافنل  ی  هبند یه براکداند  می نیا

                                                      
 .همان. 2 .21/62غزالی،  .2
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ه کد توجّه داشت یاست؛ با ن ذات خدا ند بودهیجوارحش ع اعضا   هکشود  می
دگاه ین را در دین دانند؛ ز می حلول   اتّحاد را محال، قائل به  حدت  جود یعرفا
ا بنا آن  ین نند  که بخواهد در آن حلنول  کست ین یزیر از خدا چیدر جهان غ، آنان

 :متّحد شود
 2ن ضالل استیع ییدر  حدت د  هک   نجا محال استیحلول   اتّحاد ا

 عربی ابننظر  -6-8-2-0-7

ث را بنه عننوان   ین حند یا، یعرفان نظر یمد ن اصل ،ق(630)م عربی  ابن
رده اسنت.  کن ار انسان مطرح یاخت یاثبات جبر   نف ین شواهد برایتر مهم از یکی

 قنت رهنمنون  ین حقین شنف ا کبننده را بنه   ، در نگرش ا  انجام فرائض   نوافنل 
هنم جنز ا     یر  فناعل از اینن   خدا  جود نندارد؛  جز یزیعالم چ ه درکسازد  می
ماا ثام    کذلکالوجود إال اهلل  ی  فیما أنه لکف» :سدینو می بارهدر این  یست.  ین

، ستیخدا ن جز یزیعالم  جود چ ه درک هم نان» :یعنی 2«قائل و ال سامع إال اهلل
ح یگر تصنر ید یهمو در موضع« ست.یهم جز خدا ن یا شنونده نده  ین گویهم ن

مىن   يقول ما تقرب المتقربون بأحىب إلى  يإن اهلل  اهللقال رسول » :رده استک
بالنوافل حتىى أحبىه فىإَا أحببتىه      يتقرب إليزال العبد يهم و ال يأداء ما افترِته عل

قال مىن   ي  و من هذا التجليالحد  بصر بهي يسمع به و بصره الذي ينت سمعه الذك
 مىا  وَ﴿بقولىه   و ﴾ رَمىى  اللَّىهَ  لكِىنَّ  وَ رَمَيْىتَ  إَِْ رَمَيْىتَ  مىا  وَ﴿قال باالتحاد و بقولىه  

اهنل تقنرّب بنه    » :دیگو می متعال یه خداکاند  گفته امبریپ» :یعنی 3«﴾تَعْمَلُونَ
)منؤمن(   ی بننده  شنوند    ینمن  ینک تر از اداء  اجبات به منن نزد  محبوب یزیچ

د ست بندارم؛  ه ا  را ک ییشود تا جا می یکهمواره با انجام مستحبّات به من نزد
 ا  ییننا یب ه بنا آن بشننود    کن شنوم   منی  ا  ییشننوا ، ا  شدم پا چون د ستدار

                                                      
 .2/367عربی،   ابن. 2 .291شبستری،  .2
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قائنل   یه گر هن کن است  ین تجلّیا ث(   ازیان حدی)تا پا ه با آن بشنودکشوم  می
﴾رَمى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَيْتَ إَِْ رَمَيْتَ ما وَ﴿ چون یاتیه بر آکیز با تین به اتّحاد شدند  

2 

﴾تَعْمَلُونَ ما وَ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ﴿ی  هیآ زین  
ر یتغنا  یبا نفن  عربی ابنه کن ر ست یاز ا 2

ه کن رده اسنت؛ هم نان کن  یز نفن ین مختار بنودن انسنان را ن  ، خالق   مخلوق یذات
مجبور بودن انسان دارنند؛  ی  هدگاه را دربارین دیهم زیتبِ ا  نکان متأثّر از میصوف
 :دیسرا می هکاست  یخ محمود شبستریان شیآن م از

 ذات باطلنود بالنا  بنکرا  یسک لناقنردِ عنم یار انینن اختنیندامنک
 3جا بود؟کارت از یه اختک یینگو سر هم و نابود یکچو بود توست 

 یه  جودکرده است ک یآن ر  نف ار انسان را ازیاخت، تیبدر این  یشبستر
عمنل بنه    بنه  اجبنات     یبنند یپا، نگرشدر این  ست.یانسان قائل ن یبرا ی اقع

جنز   یزین عالم چ ه درکفهمد  می آ رد   ا  می ر نیمستحبّات انسان را از جهل ب
خندا   هم جز ین فاعلین خداست؛ بنابرایع زیتمام جوارح ا  ن خدا  جود ندارد  

ن باره یدر ا عربی ابنبودن را نخواهد داشت   گر توهّم مختارین ر  دیا از ست؛ین
انات  کشاعر ف یال  هاو  علا  هاذا و   ان األمرکدل عل  أنه ینت کقوله » :نوشته است

ل یا تخیبصره فهو  ان سمعه وکالعلم بأن اهلل  شف وکأعطاه هذا التقرب ال یرامة التکال
ه کن نند  ک منی  ن داللنت ین ا بنر « نتک» هکن سخن خدا یا» :یعنی ،1«سمع بسمعهیأنه 

ن ین ه اکن  یرامتن کدانسته اسنت؛ پنا    ین بنده نمیا ن بوده است  یقت چنیدرحق

                                                      
 .27، نفالاأل -2

بحث شد؛ هم نین بجاسنت   رَمى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَيتَ إَِْ رَمَيتَ ما وَی  ی مدلول آیه . پیشتر درباره36. الصافات، 2
شود  سیاق این آیه توجه شود، ر شن می داده شود. اگر به تَعْمَلُونَ ما وَ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَی  ی آیه که توضیحی درباره

: تَنْحِتُىونَ  ما تَعْبُدُونَ أَ قالَباشد. زیرا پیش از این آیه آمده است:  می« ها اصنام   بت»، تَعْمَلُونَ ماکه مقصود از 
 مىا  وَ خَلَقَكُىمْ  اللَّىهُ  وَآمده اسنت:   سپا« تراشید؟ پرستید که با دست خود مى آیا چیزى را مى: »گفت }ابراهیم
)تفصیل اینن موضنوع را بنگریند در:    « سازید( کنید )مى : با اینکه خدا ند هم شما را آفریده   هم آن ه میتَعْمَلُونَ

پرسنتان   نگرند که خدا ند در این آیات بنت  عربی   دیگر قائالن به جبر نمی ابن ( عجیب است که30سیّد مرتضی، 
را نکوهش کرده است؛ در حالی که اگر خدا ند خالق این کار آنهنا بنود   آنهنا از خنود اختیناری نداشنتند، اینن        

 ر به رأی است.نکوهیدن  جهی نداشت. بنابراین تحمیل این آیه برای نفی اختیار انسان، از جمله مصادیق تفسی

 .3/60عربی،  ابن. 1 .203شبستری،  .3
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ه خدا سنمع   بصنر   کقت است ین حقیا کدر شف  ک، ندک می تقرّب به ا  اعطا
 بنه نظنر  « شننود.  منی  خنودش  ییه با شنواکرد ک می الیه ا  خک یحال ا ست؛ در

 نند؛ ک منی  تیربوب یدعو، ردیگ می ه انسان از جهل فاصلهکن مقام یا در، عربی ابن
لمّا » :سدینو می نهین زمیا در عربی ابن 2﴾ الْأَعْلى رَبُّكُمُ أَنَا﴿: گفت می هکمانند فرعون 

قال بلسان الحق  کع قواه لذلیعلم فرعون إن الحق سمع خلقه و بصره و لسانه و جم
  ﴾ الْىأَعْلى  رَبُّكُىمُ  أَنَىا ﴿قال عل  لسان عبده  یإذ علم إن اهلل هو الذ  ﴾ الْأَعْلى رَبُّكُمُ أَنَا﴿

تاه  یده اهلل بعبودیا د فقیل القکو الن 2 الْأُولى وَ الْنخِرَ ِ نَكالَ﴿فأخبر اهلل تعال  أنه أخذه 
ه یا بعثه عل  ما مات علیاآلخرة إذا بعثه اهلل  یاألول  بعلمه أنه عبد اهلل و ف یمع ربه ف
 یده فا یا قد شهد لاه أناه ق     بعد شهادة اهلل شهادة ویمان به علما و قوال و لیمن اال

، ییننا یب، ییه خدا ند شننوا که فرعون دانست ک یهنگام» :یعنی 3«ةاألول  و اآلخر
منن پر ردگنار   » :ن ر  با زبان حق گفنت یاز ا، مخلوقش است یتمام قوا زبان  

 :دین گو منی  اش ه بر زبان بندهکه خدا ند است کدانست  می رایز ،«برتر شما هستم
ا ین ال دنکه ا  را به نکمتعال خبر داده  یپا خدا .«من پر ردگار برتر شما هستم»
 تش با پر ردگنار یبند؛ پا خدا ا  را به عبود یعنی« لکن» آخرت گرفته است    

ه کن آخنرت   در خداسنت   ی  هه ا  بندکا بند زده است؛ به علمش یدن ش دریخو
با  ه داشته  ک یمانی؛ ا  را با همان ات(اس نطوریهم زین)ند ک می خدا ا  را مبعو 

جهنت سنخن   پنا از     هنم از  هم از جهت علنم    زد؛یانگ میبر، مرده استآن 
 را در یه  کن شنهادت داده   ا  یخدا بنرا  ست  ین یچ شهادتیه، خدا ند یگواه

 یفرعنون عنارف   عربنی  ابنن نگرش  در، نیبنابرا« د ساخته است.یآخرت مق ا  یدن
، یینایب، ییه خدا ند شنواکل آمده است یقت ناین حقیشف اکه است   به یبلندپا
   در ﴾ الْىأَعْلى  رَبُّكُىمُ  أَنَىا ﴿: گفنت  منی  ن ر یاز ا انسان است   یع قوایجم زبان  

 یزبان فرعنون جنار   ه ازکه سخن خدا بود کبل، رعون نبودنن سخن فنیقت ایحق

                                                      
 .29، نازعاتال. 2 .21. النازعات، 2
 .933، همان. 3



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 118

 شد 
ه با انجنام  کن است یث قرب نوافل ایاز حد عربی ابنبرداشت اینکه  جهینت

ز ین ه  حندت  جنود   ن  کشود  می جادیانسان ا یبرا یتقرّب، مستحبّات  اجبات  
 سازد. می دایا  هو یرا برا 2ید افعالیتوح

 ینظر مولو -6-8-2-0-0

توان از  می هکرده کث اشاره ین حدیبه ا، یات مثنویاب ق( در672)م یمولو
برداشت ا  را ، رده استکر کث را ذیحد، بدان مناسبت یه  ک یخالل موضوعات

 :سر ده است یمثنو یر چنگیا  در ضمن داستان پد؛ یث فهمیاز حد
 ونم تنشن  خ ا نن رضنواس   منح من ونگفته ا  را من زبان   چشم ت

 ییصاحب سر تو  یچه جا ییسرتو ییونبصر تی بی سمع  ی بی هنکر  
 هنان اهلل لنکه نک م ناشنو را بنن تنم  هنان هلل از  لنکن نم یون شدنچ

 2مننناب ر شنتنآف  منیونه گنرچنه منم یم تو را گاهیونگ ییگه تو
 :سر ده است، دعوت حضرت نوحی  ههمو دربار

 ام یز می جان مرده به جانان من ز ام یشان من من نکسر یا گفت نوح
  بصر کرا شد سمع   ادرانق منح بشرنو النواس بنردم از حنون بمنچ

 3افر ا ستکدم زد  هکهر دم نیا شیپ زهوست  دم نیا  ستمین من من  هک  چون
رده اسنت   بنا   کن نناً نقنل   یث را عیاز الفاظ حد یبخش، ات ا لیدر اب ی 

تمنام   یسن کاگنر   هکان داشته است یب 1«ان اهلل لهکهلل  انکمن » از عبارت یریگ بهره
خدا نند جنوارح ا  را تصنرّف    ، ردیار بگکخدا به  یخود را در جهت رضا یقوا
ات مربنوط بنه   ین در ابچنانکنه   شنود؛  می گر ا ید ی  قوا یی  شنوا یینایرده   بک

                                                      
 ی جبر است. عربی از توحید افعالی، دقیقاً معادل نظریه مقصود ابن شدکه . قبالًبیان2

 .21همان،  .2/00مولوی،  .2
اند که حدیث است؛ امّنا علینرغم    است   برخی پنداشته این جمله در کتب عرفانی بسیار مورد توجّه قرار گرفته. 1

تنرین مأخنذ اینن     رسد کنه کهنن    جستجوی فرا ان، در هیچ کتاب ر ایی، آن را به عنوان حدیث نیافتیم. به نظر می
 (.9/991جمله تفسیر کشف االسرار میبدی باشد )نک: میبدی، 
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حنقّ  ی  هش را در ارادیخوی  هاراد، آن حضرتاینکه  انیز با بین حضرت نوح
شان را  اصل به مقام قرب نوافل دانسته   به برداشت یا، رده بودک کمستهل یتعال

ث آن یاز حد یر مولویتفس، اساسن یرده است؛ بر اکث مزبور اشاره یخود از حد
ه تنهنا خواسنت ا  را   کرسد  می ای ه انسان با عبادت پر ردگارش به مرتبهکاست 
 ند.ک می اراده

 ین قونوینظر صدر الد -6-8-2-0-6

 عربنی  ابنن بنا نظنر    یادین قرابنت ز ، ق(673)م ین قونویبرداشت صدرالد
از عرفان ای  فشردهی  هه د رک کوکتاب الفک در ی ، ث مزبور داردیحدی  هدربار
 یاتین ف آیدر رد، آن را از جهت معنا، ث قرب نوافلیضمن نقل حد، است ینظر

﴾رَمى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَيْتَ إَِْ رَمَيْتَ ما وَ﴿چون 
 يُبىايِعُونَ  إِنَّما يُبايِعُونَ َ الَّذينَ إِنَّ﴿   2

﴾اللَّهَ
دانسنته   ید افعنال ین توح یایث مزبور را گویحد، عربی ابنقرار داده   مانند  2

ت محنض  ین آن را عبارت از فاعل، ید افعالیخود از توح یح تلقّیاست. ا  در توض
 3.داند می یتعال   انتساب تمام افعال انسان به حقخدا ند 

 ین فرغانید الدینظر سع -6-8-2-0-2

ات ین در شنرح اب ، ابن فارضی  هیشارح تائ، ق(632)م  ین فرغانید الدیسع
 :نوشته است، ث قرب نوافل اشاره داردیبه حده کابن فارض 
 فةیر ضعیالنّقل غ یته فیروا    ثابت یباتّحاد یثیو جاء حد 
 ضةیه بنقل او اداء فریإل ر بحبّ الحقّ بعد تقرّبیشی 
 رةینور الظّهکنت له سمعا کب    اهراه اإلشارة ظیو موضع تنب 

ت آن ین ه ر اکن ث من آمده است بنه صنحّت   ثبنوت اتحناد منن      ی  حد
ند بنه  ک ث اشارت مىیف؛   آن حدینه ضع، ح استیدر نقل ثابت   صح، ثیحد
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ه کن بعند از آن  ، ه محبّت حق مر بنده را   محبت بنده مر حق را محقق استکآن 
ض عبنادات   موضنع   یبه گزاردن نوافل   فرا، ى طلبد به حقیکبنده تقرّب   نزد

سنخت ظناهر اسنت      ، ثیحدن یدهد از اتحاد در ا آگاهى مى، ه آن اشارتکآن 
ه چنرا ابنن   کنیای  هدربار، یفرغان 2«ح هم چون نور آفتاب در  قت چاشتگاهیصر

...«  اسنت ث منن آمنده   یدر حند : ثابنت  یباتّحناد  یثیجاء حد» :دیگو می فارض
، ندک می اریاغ یه نفک یه شاعر آن را با توجّه به مقام جمع الهکداده است  احتمال

از » :سند ینو منی  تنابش کگنر از  ید یهمو در موضنع  2به خودش نسبت داده است.
ردد نگن  وم منى نشود   مفهن  ر مىنآن ظاه« نت سمعه و بصرهكفإَا أحببته » ثیحد
، ندکرفع ، اند ازىیام امتکه احک  حجب را ، دیره بنده آیپذ، ه چون محبّت حقنک

خنود  ، ر قنواى ا  یه سمع   بصر   سانکشف شود کقت منین حقنینئذ ایبر ى ح
 3«.بوده استحق 

ه آنها از کانگر آن است یب، در شرح آن یات ابن فارض   عبارات فرغانیاب
  اند. ردهکاتّحاد خدا ند با انسان را برداشت ، ث قرب نوافلیحد

 ینظر شبستر -6-8-2-0-8

ن ین ه انا اشاره بنب، ات گلشن رازنیدر اب، ق(721)م یود شبسترنخ محمیش
ن قنرار  ین ات مزبنور از ا ین رده اسنت؛ اب نکان یود را از آن بنرداشت خنب، ثیدنح

 :است
 داریده است   دیننده هم دیهم ا  ب  ارکن یدر اصل ا یو بنگریکچو ن
 1ردکان یبصر عی ینب سمع  ی ینب    ردکان یب ین معنیا یث قدسیحد

 :سر ده است، گرید یاتیدر اب ی 
 انه جار بنرد ا خنک ینف یال به  وافل گشت محبوبنو از نک یسک

 افتیبصر نشان ی بی سمع  ی بی ز  افتیان کدر ن جان محبوب ا  م
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 نیورت عنارف صنم عند علنابین   نیبر ا  ش یاقنا بود بنت یز هست
 نیالع ةراقه ننردد آنگنازت گنننم  نیردد ازهمه شنگ کانچوذاتت پ

 2زیچ  یک  جمله  عارف    معر ف       شود زییچ تمیه انه نیاند در مننم
، ی چنانکه  شود؛ می دهید عربی ابنعرفان  یپا ردّ، یام آثار شبسترندر تم

ن ین انگر این ث را بیحند ،  حندت  جنود  ی  هین ه بر نظرنکیا تنز بیات نین ابنیدر ا
 قنت  حندت را شنهود   یعنارف حق ، ل به مقام قنرب نوافنل  یه با نکدانسته است 

 ند.ک می

 یدر آملید حینظر س -6-8-2-0-8

 عربنی  ابنه به یشب یدگاهید، قرن هشتم یعیش انیاز صوف، یدر آملید حیس
ن یث را چنن یبرداشنت خنود از حند   ، یاتیر ابکبا ذ یث دارد؛  ین حدیای  هدربار
 :رده استکاظهار 

  رة ذات أوصاف و أسمائ ایثک واحدة ینا و هیف کشهدت نفس
  یا بها اتّحد المرئ ّ و الرائانیع ااثرتهکشهدنا بعد  یکن فاو نح

 کذلکو ، واحدة، مرآة الحقّ یف، ثرتهاکو هذا هو مقام مشاهدة العبد نفسه مع 
أعن  هذا المقام  ا رة. و هویثک، مع وحدتها، مرآة العبد یف، )مقام( مشاهدة الحقّ نفسه

( و هاو مقاام الجماع    کذلکون یکف ال )کیأعل  مراتب العارف و أجلّها و  ا الخا ّ
ن یکا   فوقه مقام و ال مرتبة؟ النّه لاو لام   یل یالذ،  ّلّکق ّ و مرتبة الوصول الیالحق
ده و يى نت سمعه و بصره و لسىانه و  ك»  ث القدس ّ(یالحد یلما قال )الحقّ ف، کذلک

شنتر  یز بین چ ینک ه کن  ی  در حنال  ینیب می تو نفا خودت را در ما: یعنی 2«رجله
ده ین د، آن ه باکرا  ینیز عیا صاف   اسماء است   ما ن یر است   دارایثک، ستین

، بنده، ه در آنکاست  ین مقامیم   اینیب می شود را در تو می ننده متّحدیشونده   ب
 چننان  نند؛ یب می  احد یلکبه ش، حقی  هنییثرتش در آکنفا خودش را با  جود 
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نند    یب می ریثک، با  جود  حدتش، بندهی  هنییز نفا خود را در آین یحق تعالکه 
ه مقنام  کحال آن، ن طور نباشدیعرفان است   چگونه اه در یبا بلندپا ین مقامیا

را اگنر  ین سنت؟ ز ینای  ه باالتر از مقام   مرتبنه کاست  یلّک   صول  یقیجمع حق
، زبنان ، یینایب، ییه من شنواکگفت  ینم یث قدسیمتعال در حد ین نبود خدایچن

 یالاذ الواصل هو » :سدینو می یگریف دیهمو در تأل« شوم. می ام بنده یپا دست  
رورة المحبّ یو هو ص، مقام المحبّة التامّة یف، ه و البقاء بهیصل ال  اهلل تعال  بالفناء فی

نت سمعه و بصره و لسانه ك»  (یث القدسیالحد یما قال )فک، ئا واحدایو المحبوب ش
نحان روحاان    ن أهوى اناا اوى و مان أهاا مانا  الوااث. و قیالحد« هىده و رجليو 

 خدا ند به ا  با یبقا   خدا در فناء با هک هک است یسک  اصل» :یعنی 2.حللنا بدنا
 محبنوب    محنبّ  شندن  یکی آن   شود یم محقّق تامّه محبّت مقام در هک برسد
 ری اقع تفس در «...بصره و سمعه نتك» :است آمده یقدس ثیحد در هکچنان است؛

رفتنه  یپذ  حندت  جنود صنورت   ی  هیث با توجّه به نظریاز حد یدر آملید حیس
ار کن ن آن به ییمزبور در تبی  هیه قائالن به نظرک یریاز تعاب، ن جهتیاست؛ به هم

رده کن اسنتفاده  ، ن  حدتیثرت در عکثرت   کن یهم ون  حدت در ع اند، برده
 است.

 ینظر جام -6-8-2-0-8

، هفنت ا رننگ  ی  هدر منظومن ، ق(030)م ین عبند النرحمن جنام   ینور الد
 :ح داده استیات توضین ابیقالب ا ث قرب نوافل را دریحد

 ها ون تو سازی ر ان ز نافلهنچ
 القن  اط ر قوای تو  حدت نب

 چشم  گوش   زبان تو هریک
 ا مغلوب  صف امکان شود در

 ها لهننافننق  ولننار قبننه دیننب 
 به قدر استحقاق د ننالب آیننغ
 شک ق شود بینن هستی حنعی

 اش به حکم  جوب یابی منصبغ
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 التنه حنل   ادراک در همنفع
 رامننرددت پیش صوفیان کننگ

 ات شود حاصل ر آن رتبهنن  گ
 مقرّبان داند رف ننه عننر کننه

 رب را با همنن د  قن ر کنی ای

 قّ آلتنبه تو باشد مضاف   ح
 امنه ننافلنرب نننه قننمتقرّب ب

 اعلنو آلت شوی   حق فنکه ت
 دنواننرایضت خنرب فنل قناه

 2المننی ع انهنناشی یگننجمع ب
ه کن دهند   می سوق یگاهیبنده را به جا، مقام قرب نوافل، یدگاه جامیدر د

ن نسنبت  یا، در مقام قرب فرائضکه  چنان شود؛ می افعال ا  یبرا یخدا ند ابزار
ه در عنالم  کن خدا ند فاعل است   انسان آلنت   از آن ر    یعنیا است؛ کبه ع
ه کن ح ین توضن ین افعال هنم خداسنت؛ بنا ا   ن یفاعل تمام ا، ستیجز خدا ن یزیچ

هنای   به لباس، خود یدر تجلّ یعنیات   شئون مختلف است؛ یتجل یخدا ند دارا
 یارهنا ک   ه لبناس کن دهند   منی  را انجنام  یوناگونند   افعال گنیآ می مختلف در

 ن د  مقنام ین ه اکن  یسن کعالم در عرفنان  ی  هگانیاز آنهاست    ینیکز ین ینانسان
ی  هین بنر نظر  یز مبتنن ین ن ین جنام یند. بننابرا کرائض   نوافل( را جمع نرب فن)ق

، ید افعنال ین از جملنه توح ، هین ن نظریبر لوازم ا یث را شاهدیحد،  حدت  جود
 دانسته است.

 مالصدرا نظر -6-8-2-0-04

 لسنوف مسنلمان  یم   فکیرا به عنوان ح یرازیش یاگرچه همگان مالصدرا
شه در مباحنث عرفنان   یاز آراء   نظرات ا  ر یاریه بسکداست یامّا پ، شناسند می
ث قنرب  یهم بنه برداشنت ا  از حند   ای  ه اشارهکن ر  بجاست یدارد؛ از ا ینظر

افعال را به خدا ند  یتمام، ه بر  حدت  جودکیم؛ مالصدرا با تینوافل داشته باش
ه کن  نین تمام افعال مخلنوق خداسنت؛ بند ن ا   » :رده استکح ینسبت داده   تصر

قنت از  یدر حق، شنود  یه از بنده صادر مک ین فعلیان باشد   هم نیر مد کیاشترا
را  جنود  ی جود داشته باشد؛ ز کیه اشتراک نیافته است؛ بد ن ایخدا ند صد ر 
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ث قنرب  یسپا بنه حند   ی  2«از شئون خدا ند است. یقت شأنیز در حقیبنده ن
فىإَا أحببتىه   » یث اإللها یالحاد  یف« نتک» لمةکو » :سدینو می رده  کنوافل اشاره 

انات  کو ، شاعر یان علا  هاذا و هاو ال    کإل  آخره تدل عل  أن األمر « نت سمعهك
ل یا تخیان کا ان سمعه فهو کشف و العلم بأن اللّه کف الیأعطاها هذا التعر یرامة التکال

« نت سمعهكفإَا أحببته » یث قدسیدر حد« نتک» ی هلمک» :یعنی 2«سمع بسمعیانه 
ن بننده  ین ا ن بوده است  یقت چنیحق ه درکند ک می داللتن یا بر، ثیتا آخر حد

ن یا کدر شف  ک، ندک می ن تقرّب به ا  اعطایه اک یرامتکدانسته است؛ پا  ینم
ه بنا  کن رد کن  منی  الیه ا  خک یحال ه خدا سمع   بصر ا ست؛ درکقت است یحق

، سنه شنود  یمقا 3عربنی  ابنبا جمالت ، ن عباراتیاگر ا« شنود. می خودش ییشنوا
در فتوحنات   عربنی  ابنن ه کرا گفته  یزیهمان چ قاًیه مالصدرا دقکشود  می معلوم

رده کن جاد نیا یرییچ گونه تغیه، زین عربی ابندر الفاظ  یحتّ رده است؛کان یه بکیم
 حندت  ، عربنی  ابنمانند ، ث قرب نوافلین برداشت مالصدرا از حدیاست. بنابرا

 است. ید افعالیخدا ند   خلق   توح

 ثیمفهوم حدی  هدگاه محدّثان دربارید -6-8-2-6

ه کاند  ث قرب نوافل داشتهیازحد ینات گوناگونییتب، یسنّ عه  یمحدّثان ش
ن ین قابنل مالحظنه اسنت؛ محنور نظنرات ا     ، از آنها در آثار هر د  مذهب یا پاره

 ی  دست   پا یی  شنوا یینایب، ه چگونه خدا ندکن سؤال بوده است یا، بزرگان
ان ین ن بناره ب ین در ا، ثیه دانشنمندان علنم حند   کن  یشود؟  جوه می خودی  هبند
 :ن قرار استیتب از اکد  م کیکبه تف، اند ردهک

 ثیمفهوم حدی  هدربار ینظرات محدّثان سنّ -6-8-2-6-0

 انند،  ث قنرب نوافنل پرداختنه   ین حند ینی ه تبنه بن نکل سنّت نان اهندّثنمح
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 :ن قرارندیاز ا، ب تقدّمیترت به

 :  یهقیب -6-8-2-6-0-0

نات  ک  قولاه » :ث نوشنته اسنت  ین حدیح ایتوض ( در190)م یهقیر بکوبناب
ون یکا قاد   و، رهیکا ه عن مواقعة ماا  یمعناه حفظ جوارحه عل، سمع بهی یذاسمعه ال
 یبصاره فا   و، االستماع ینت أسرع إل  قضاء حوائجه من سمعه فک  اهلل أعلم معناه و
 هگفتنه اسنت  کسنخن خدا ند » :یعنن ی 2یالمشا  یرجله ف و، اللم  یده فیو، النظر

حفنظ جنوارح ا  ازانجنام     یه معننا نبن « شننود  منی  اآننه بنکشوم  می ا  ییشنوا»
آن  یانن اسنت معنن  نکرار دارد   ممندا ند قنورد سخط خنه منکاست  ییارهاک
دن یا  در د یینایدن   بیا  در شن ییا را ازشنواای نه واستهنن خنه مکن باشد نیا

 نم ) کن  منی  رآ ردهنر بن نتن  عیسر ،رفتن  ش در راهیان پ ردننک    دستش در لما
 ر است.(ناتندا داننخ

 :یابن جوز -6-8-2-6-0-6

ان داشته یث بین حدیا یبرا ق( سه  جه را937)م  یعبدالرحمن ابن جوز
طاعنت   یچشم بنده شندن هماننند   مقصود از گوش  : ا ل: است ن قراریه از اک

ه آن بنده اعضناء  کهمانطور  یعنیآن بنده است؛  ید ست در، ن اعضاءیا خدا ند  
نىت  ك) ن عبادت خدا نند را د سنت دارد  یهم ن، جوارح خود را د ست دارد  
ث یحند  از مقصود: ( د محب هذه الجىوارح يما ك يحب ِاعتيبصره فهو  سمعه وك
 شننود    ینمن  ابند   ی منی  امالً به خدا نند اختصنا   که جوارح بنده کن است یا

ه کن ن اسنت  ین ث ایمنراد از حند  : سنوم  پسنندد.  می ه خداکرا ن ه آ ند مگریب ینم
 ن جنوارح دارد ین ا یریارگکن ه از بنه  کن  یمنؤمنش را بنه مقاصند   ی  هخدا ند بند

 2.رساند می
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 یابن حجر عسقالن -6-8-2-6-0-7

ان یب یه ابن جوزک یطرح سه  جه بعد از، ق( 092)م  یعسقالن ابن حجر
: ن شنرح اسنت  یه بند کن رده اسنت  کر کث ذیحد یز برایرا ن یگری جوه د، ردهک

در مواجهنه بنا   اش  رساندن به بنده یاریه خدا ند در کن است یمقصود ا: چهارم
در « حافظ» ی هلمک، ثیحد در: شود. پنجم می چشم ا  هم ون گوش  ، دشمنان

حىافظ   سىمع بىه و  ي ينتُ حافظ سمعه الىذ ك» ث در مفهومیحد یعنیر است؛ یتقد
، شود می اش چشم بنده چون خدا ند حافظ گوش   است  « بصر بهي يبصره الذ
را  یزیرده   چکدنش را حالل یآن ه خدا ند شن دهد مگر یگوش نم یزیا  به چ

ادامنه بنه    در، ابن حجنر  رده است.کدنش را حالل یآن ه خدا ند د ند مگریب ینم
تنر   قین گنر دق یه به نظر ا  از  جنوه د کند ک می را مطرح ی جه« یهانکالفا» نقل از
 یث بنه معنن  ین حند ین ا سنمع در  از ه مقصودکن قرار است ین  جه از اآ است  

 گفتنه چنانکنه   شنود؛  منی  استعمال زیمفعول ن یبه معنا را مصدریز مسموع است؛
ا  را آرز   یعنیمن است؛  یآرز  یفالن: یمأمول یمعنه ب یأمله )فالنٌ کشود  می

بنه  ، مؤمن در مقام قربی  هه بندکشود  می نیث ایحد یمعن، ن  جهیدارم(؛ بنابرا
ات خندا را  ین آ جز یزیچ شنود   یخدا را نم رکجز ذ یزیه چکرسد  می یا مرتبه

 2.ندیب ینم

 ثیمفهوم حدی  هعه دربارینظرات محدّثان ش -6-8-2-6-6

ن یا توان از می ،اند ث پرداختهین حدین اییه به تبکعه یان دانشمندان شیم از
 :ردکاد یبزرگان 

 یمال صالح مازندران -6-8-2-6-6-0

آن نه  » :ث نوشته استین حدیق( در شرح ا2102)م  یمال صالح مازندران

                                                      
 .22/233نک: ابن حجر،  .2
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ن ین ه منراد خدا نند از ا  کن ن است یا، ندک می ث به ذهن خطورین حدیای  هدربار
 یینای  ب ییمانند شنوا، ام شوم من د ستدار بنده یه  قتکن باشد یا یث قدسیحد

 يإن دعىان » ث آمده اسنت یل حدیه در ذکنیشوم   ا می یا  در سرعت اجابت  
 یعنن ی ؛ه داردیاشناره بنه  جنه تشنب    « نمکن  منی  اگر مرا بخواند ا  را اجابت: أجبته
ا  بنه   یینای  ب یزیدن چیشن م بهیرا به محض تصم ی ، ا  ییه شنواکگونه  همان

 عاً حنوائج ا  را بنرآ رده  یسنر  زیمن ن، ندک می اجابت، یزیدن چیدی  همحض اراد
رده کن ث مزبنور مطنرح   یحند ی  هز دربنار ین یگریدر ادامه احتمال د ی  2.نمک می

 یمتعال مقصنود اصنل   یه خداکن باشد یا، ثیه مقصود از حدکن قرار یاست؛ بد
 خدا نند انجنام   یرضا یرا تنها برا یارکهر  یعنیشود؛  می بنده در تمام افعالش

 2.دهد می

 یحین طریفخر الد -6-8-2-6-6-6

 :سند ینو می ثین حدیح ایدر توض، نیمجمع البحرق( در 2109)م  یحیطر
ه ا  کنم تا بدانجا ک می مکه من محبّت خود را بر ا  حاکن است یث ایحد یمعنا»

نم؛ کن  منی  منصنرف ، جز آن ه بازگشت به من دارد، یارنکر نرداختن به هنرا از پ
شننود   یند   نمیب ینم نانکه شود؛ آن می جدا یویدنهای  از شهوات   لذّت پا ا 
رسان  کمکمگر آن ه خدا د ست دارد   خدا ند در تمام افعال ا  ، شدیاند ی  نم
، ا  را از آن ه د سنت نندارد   یپا   دست   یی  شنوا یینایگاه ا ست   ب هکی  ت
 3«دارد. می نگاه

 یعامل خ حرّیش -6-8-2-6-6-7

ن ین ح ایه بنه توضن  یعشنر  یتناب االثنن  کق( در 2211)م  یعامل رّنخ حیش 
ر نوان بن نتن  یث را نمن یدنن حن نین ا» :دیونگ می آنی  هارن  درب رداختهنث پیدنح

                                                      
 .همان. 2 .3/127مازندرانی،  .2
 .2/112طریحی، . 3
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دعنا   تقاضنا از    یبنرا  ی جهن ، را در آن صنورت ین رد؛ زکول   اتّحاد حمل نحل
ن ین ا یف   اجابنت نبنود...   بنرا   یلکت یبرا ییگر جایماند   د ینم یخدا ند باق

آشننا   یق قرآنیا با حقاکه هر کتوان در نظر گرفت  می یحیصح یمعان، ثیحد
 2«بنرد.  منی  یبدان پ، را بشناسد یه موضوعات متعارف زبان عربک ه هرکبل، باشد

ه کن رده اسنت  کن ث مطنرح  یحد یرا براای  گانه  جوه پنج، ن مقدّمهیبعد از ا ی 
 :عبارتند از
جنز   یزین چ، ه با اعضا   جوارح خودک آن نان، ت خدا ند به بندهیعنا ن2

 نسازد. یعمل، است یآن ه خدا ند بدان راض
شنود؛   منی  ،دارد منی  ه د سنت کن  یا رسنان بننده   کمکا ر   ی، خدا ند ن2
 نند.ک می کمکش یارهاکرا در  یه اعضا   جوارح ا   کآن نان

ز منرا  ین ا  ن، ام را د سنت بندارم   بننده  ی قتن : دیگو می خدا ندکه  این ن3
اعضنا    مانند ، ن حالیرد؛ پا در اکد ست خواهد داشت   مرا اطاعت خواهد 

 شوم. می ز   محترمینزدش عز، جوارح ا 
ام با انجام نوافل بنه منن    هرگاه بنده، هکن باشد یمقصود ا، ن استکمم ن1

گر بنه  یدآن نانکه سازم؛  می ا  را د ست خواهم داشت   موفّقش، تقرّب جست
شنود؛   می کیه به من متّکند؛ بلک یه نمکیگوش   چشم   زبان   دست خودش ت

، ردین گ منی  کمن کبالفاصله از جنوارح خنود   ، یارکه در مواجهه با ک یسکمانند 
ز مانند یند   من نک می به من رجوع   اعتماد یارک در هر، ن مقامیل به اینای  هبند

 نم.ک می اجابتش، جوارح
  توجّه    یکیخدا ند از جهت نزد، هکن باشد یمقصود ا، ن استکمم ن9

قنرب اعضنا        یکنی ماننند نزد ، رحمت   رأفتش به بنده ی  فز ن ژهیت  یعنا
خنا  خدا نند   ی  هعلم   احاط یبه معنا یکین نزدیشود   ا می جوارحش به ا 
 2.یقرب جسمان یاست؛ نه به معنا

                                                      
 .نک: همان. 2 .01 اإلثنی عشریه، عاملی،حر  .2
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 یعلّامه مجلس -6-8-2-6-6-0

، اتیات   ر ایآ ه برکیبا ت، متنوّع خود آثار در، ق(2222)م یعالمه مجلس
فهنم   ات درین ر ا ات  یآ د فرا ان ا  برکیث پرداخته است. تأین حدیح ایبه توض

تنناب ک در یده اسننت.  ینننات ا  بخشننییبننه تب یاعتبننار خاصّنن، ثیمقصننود حنند
قنرار  از اینن   هکرده کان یث مزبور بیحدی  هدربار یا گانه جوه چهار، بحاراالنوار

   فنور محبّنت    یانسان مؤمن به جهت شدّت تخلّق به اخنالق الهن  : اول: 2است
را  ییارهنا کتنها  شده   یخود تهی  هاراد از خواست  ، نسبت به پر ردگار متعال

ه در ننزد انسنان   کن ن است یمقصود ا: دومه خدا ند د ست دارد. کدهد  می انجام
ن ین ا شنود    می دستش زبان     یینایب   ییشنوا تر از محبوب یحق تعال، مؤمن

« نتُ سىمعه ك» ن مراد ازیند؛ بنابراک می خدا بذل یراه رضا جوارحِ ارزشمند را در
زتنر  یه عزکمانند سمع ا ست؛ بل، رامکا از جهت محبّت   یه حق تعالکن است یا

رده کن ت خدا ند بنذل  یش را در راه رضایسمع خو، را آن بندهیاز سمع ا ست؛ ز
 ه منن ننور  کن ن اسنت  ین ث ایمراد حد: سومر جوارح. ین است سایهم ن است  

ی  هه چون بندک ین معنیشوم؛ به ا می زبان ا  پا   قوّت دست   دن  ید دن  یشن
متعال  یخدا، ار گرفتکپر ردگارش به  یر رضایخود را در مس یینایمؤمن نور ب
، دین نکرگزارى کاگنر شن  :  ﴾لَأَزيىدَنَّكُمْ  شَىكَرْتُمْ  لَاِنْ﴿ هکش یخوی  ه عد یبه مقتضا

بخشند   می ش را به ا یاز انوار خو ینور 2«.)نعمت خود را( بر شما خواهم افز د
 منافق را با آن مؤمن   دهد   می صیهم تشخ باطل را از آن حقّ  ی  هلیه به  سک

 نین ا در: ﴾لِلْمُتَوَسِّىمينَ  لَنياتٍ َلِ َ  في إِنَّ﴿ :متعال فرمود یخداچنانکه  شناسد؛ می
 رمکن ا امبری  پ  3«.ارانیى است براى هوشیها نشانه، ز(یانگ  )سرگذشت عبرت

را ین ز، دین نکى مؤمن پر ا کریاز ز:  نْظُرُ بِنُورِ اللَّهيَاتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ » :اند گفته

                                                      
انند   . د   جه از  جوهی که عالمه مجلسی بیان کرده است، با  جوهی که ابن جوزی   ابن حجنر مطنرح کنرده   2

 مشترک است.

 .79الحجر، . 3 .7. إبراهیم، 2
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ش را بذل یخو یمؤمن قوت بدنی  هچون بند   2«.نگرد می ه ا  در پرتو نور خداک
اطهر  یموالکه  چنان ،دهد می به ا  یفراتر از توان بشر یخدا ند قدرت، ندکخدا 
: ةٍيَّى ةٍ بَىلْ بِقُىوَّ ٍ رَبَّانِ  يَّبَرَ بِقُوَّ ٍ جِسْمَانِيوَ اللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَ» :ان داشتندیب یما عل

 یر ى ربّنان ین ه بنا ن کبل، ندمکر ى جسمانى برنیبر را با نیخ ه درکسوگند به خدا 
امنل.  کجنوارحِ منؤمن    ر اعضناء   ین است سنا یهم ن   2«را انجام دادم. ارکن یا

ت یرضا ر ن آمد  یش بیهوس خو   یهوی  هاز سلط یه مؤمنک یهنگام: چهارم
در نفا ، پر ردگار، ح دادیشهوات خود ترج ها   خود را بر تمام خواست یموال

شنود؛   منی  دار جوارح ا  را عهنده  عقل   ر قلب  یتدب ند  ک می بدن ا  تصرّف  
چنانکنه   نند؛ ک می ارک ر د   می با خدا راه ند  یب می با خدا شنود   می پا با خدا

﴾اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِالَّ تَشاؤُنَ ما وَ﴿ی  هیل آیدر تأ 
ه خندا  کن د یخواه شما جز آن نمى :3

، «مارآة العقاول  » در یمجلسن  1.شنود  می دهینه دین زمیدر ا یاتیر ا« خواسته باشد
از  یکنی ه کن رده است کز اشاره یگر نیبه د   جه د، ن  جوهِ چهارگانهیا عال ه بر
 کیث حاین حدیا» :سدینو می ییبها خینقل از ش به یتعلّق دارد؛   ییبها خیش آنها به
بناطن   ظناهر    محبّنت خدا نند بنر    یرگن ی  چ یت قرب بنده به حق تعالیاز نها
: دین گو منی  ه خدا نند کث آن است ین اساس مقصود از حدیا اش است   بر بنده

ر ا  کن شانم   فک می عالم قدس بدارم ا  را به محلّ انا   ام را د ست چون بنده
نم؛ پنا  کن  منی  حواس ا  را معطوف به انوار جبر ت وت  کاسرار ملی  هرا غرق

                                                      
 .291حلّی، نهج الحق، . 2 .2/220ی، . کلین2
 .31انسان، . 3
داشنته اسنت، از امنام     ، در زمان حیات امام عسنکری کامل بن ابراهیم طیّ مالقاتی که با حضرت مهدی. 1

وَ مىا    شَىاءَ شِىاْنَا وَ اللَّىهُ يَقُىولُ    قُلُوبُنَا أَوْعِية  لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَىإََِا  »زمان)عج( این سخن را شنیده   نقل کرده است که: 
هاى ما ظرف مشیت خدا است  قتى ا  بخواهد ما خواهیم خواست؛ چنانکنه خدا نند    : دل تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

در  ( هم ننین امنام هنادی   217، الغیباة ، )نک: طوسی«  وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُفرماید:  در قرآن کریم می
  قُلُىوبَ   إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ»اند:  ی انسان دارد، بیان داشته سوره 31ی  ی تکویر، که مضمونی مانند آیه سوره 23ی  تفسیر آیه

هناى ائمنه    :   خدا ند دلوَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ  للَّهِالْأَئِمَّةِ مَوْرِدا  لِإِرَادَتِهِ فَإََِا شَاءَ اللَّهُ شَياا  شَاءُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ ا
 مىا  وَ: ی خویش قرار داده هرگاه خدا ند چیزى را بخواهد آنها خواهند خواست، اینست تفسیر آینه  را محل اراده

 .01/32بحاراالنوار، ، مجلسی(   نیز نک: 927)صفّار،  الْعالَمينَ رَبُّ اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إاِلَّ تَشاؤُنَ
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 شود؛ تا می خونش با محبّت ممز ج گوشت   در مقام قرب ثابت قدم شده   ی 
تمنام   )  نند ک یار توجّنه نمن  یاز اغ یک چیرده   به هکخود را فراموش جایی که 

 ا  ییننا ی  ب ییشننوا ی  همنن بنه منزلن   چنانکه  شود(؛ می توجّهش معطوف به من
، ثیاز حند  یه برداشنت   کن ن داللت دارد یا بر ییخ بهایش رین تعابیا 2«شوم می

مورد اشناره   مرآة العقوله در ک یگریاست.  جه د یتوجّه صرف بنده به حق تعال

سارعة   یبصره فا  سمعه وکنتُ کاذا احببتُه  یالمعن» :ن استین نیا، قرار گرفته است
عاً إن یبه سار یأج یإنّ یعنیه یوجه التشب یاشارة إل« أجبته یإن دعان»  االجابة فقوله

بصره عند إرادته  به سمعه عند إرادته سماع المسموعات ویجیما کمقاصده  یال یدعان
ام را  ه چنون بننده  کن ن اسنت  ین ث ایحند  یمعنا» :یعنی)همان(  «إبصار المبصرات

ه در کن نیشوم   ا می مانند سمع   بصر ا ، از جهت سرعت اجابت، د ست بدارم
ه اشناره  یبنه  جنه تشنب   « نمکن  می اگر مرا بخواند ا  را اجابت» :ث آمده استیحد

، دنیدن   دیشنی  هبه محض اراد، ا  یینایب   ییشنوای  هه قوّکهم نان یعنیدارد؛ 
 یمجلس« نمک می ا  را برآ رده یها خواستهمن هم به سرعت ، ندک می ا  را اجابت

« هیاداة تشاب » آن ه درکن نامنند   می «غیه بلیتشب» ه راین تشبیه اکح داده است یتوض
 ن  جنوه ین ا رکن ذ بعند از  ی «. دٌ اسادٌ یز» :شود می گفتهچنانکه  شوند؛ می حذف

 ث  یبا قرآن   احاد یشتریم موافقت بیث گفتین حدین اییآن ه در تب» :سدینو می
 یمتوقّف بنر مطنالب  ، گرانیهات دیدارد   برخالف توج تیب اصطالحات اهل

ه در نگاه علّامه کرسد  می به نظر، نیبا  جود ا« ست.ین، آن است یعت نافیه شرک
ر  جنه  کن ش از ذیپ ی چنانکه  است؛ تر قید   جه دق، ن  جوهیان ایاز م یمجلس

 جنه چهنارم   ی  ه  دربنار  2«من ساائر الوجاوه   یعند هو اظهر» :سوم نوشته است
حنال ت     تر دارد   از مناسب  تر  عیرف یگاهین  جه جایا» :رده استکح یتصر

 3«ر شد.کتر ذ شیه پکاست  یاز  جوهتر  برخوردار است   پنهان یشتریدقّت ب

                                                      
 .332، همان. 2 .21/332، مرآة العقول، مجلسی .2
 .333، همان. 3
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 ثین محدّثان از حدییتب یابیارز -6-8-8

 مَىنْ ﴿، ﴾اللَّىهُ  يَشاءَ أَنْ إِالَّ تَشاؤُنَ ما وَ﴿ چون یاتیه مدلول آکتوان گفت  می 
﴾اللَّهَ أَِاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ

﴾إِلَيَّ  يُوحى ما إِالَّ أَتَّبِعُ إِنْ﴿ ،2
 3﴾ الْهَوى عَنِ يَنْطِ ُ ما وَ﴿ ،2

رده اسنت   در  کر کدر بحاراالنوار ذ یه مجلسکاست  ی جه چهارم یبرا یدیمؤ
ی  هه چون بنند کب ین ترتیشود؛ به ا می ز مشاهدهیگر نیاز محدّثان د یانات برخیب

بنه  ، متعنال  یخندا ، نند ک یش را  قف حنق تعنال  یانات خوکام تمام قوا   یمؤمن
ه خنود مندبّر   کن دهند   منی  ن پناداش یار ا  را چنن ک، شیرم خوکفضل    یمقتضا

ی  هآن بند زند   یحقّ سر نم جز یزیه از آن جوارح چک یعنیشود؛  می جوارح ا 
 مطلنق   ن مقنام بنه طنور    ین شنود؛ ا  منی  یالهی  هاراد ت  یمش یبرا یمؤمن نماد

عنت بنا   یه بکن ن ر سنت  یهمن  اسنت؛ از    امامنان  اءین انب یضمانت شده بنرا 
 از   9خداسنت  اطاعنت از ، شنان یا اطاعنت از    1عت با خداسنت یب امبریپ

ننه  ین زمین در ا 6.د اهلل اسنت ین  اذن اهلل  ، ن اهللیعن ، ه حجّت خداکن ر ست یهم
از  یه بنه جهنت ارتبناط آن بنا بخشن     کنقل شده است  امام صادق از یتیر ا
راجنع بنه سنخن خنداى      ادقامام صن  .مینک می رکث قرب نوافل آن را ذیحد

انتقام از آنها ، ه ما را به خشم آ ردندکهنگامى  :﴾مِنْهُمْ انْتَقَمْنا آسَفُونا فَلَمَّا﴿ عز جل
خداى عزّ   جلّ چون افسوس ما افسنوس  : فرمود« میردکم   همه را غرق یگرفت

ه آنها افسوس خورند   خشنود گردند. کده ینخورد امّا ا  د ستانى براى خود آفر
خندا هسنتند   خدا نند خشننودى آنهنا را      ی  هافتن یشان مخلنوق  پنر رش   ی  ا

شان را مبلّغنان خنود     یرا ایخشنودى خود   خشم آنها را خشم خود قرار داده ز

                                                      
 .3، حقافاال. 2 .01النساء،  .2
 .3النجم، . 3
 عاهَىدَ  بِمىا   أَوْفى مَنْ وَ نَفْسِهِ  عَلى ينْكُ ُ فَإِنَّما نَكَ َ فَمَنْ أَيديهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يدُ اللَّهَ يبايعُونَ إِنَّما يبايعُونَ َ الَّذينَ إِنَّ. 1

 (.21)فتح،  عَظيما  أَجْرا  فَسَيؤْتيهِ اللَّهَ عَلَيهُ
 .01، نساء: نک. 9
اللَّهِ النَّاِِ ُ وَ عَيْنُ اللَّىهِ  الْوَاعِي وَ لِسَانُ   اللَّهِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَنَا عِلْمُ اللَّهِ وَ أَنَا قَلْبُ». 6

 (2/219  نیز بنگرید به: کلینی،  261)ابن بابویه، التوحید« وَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ
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ه آن مقام را کن جهت است ینندگان به سوى خود مقرر داشته است   از اک داللت
ه کخشم عارض خداى تعالى شود چنان  ه افسوس  کست یه آن نیمعنى آ، دارند
 بناره گفتنه اسنت   در این  هکن است یه معنى آن چنکشود؛ بل می ر مخلوقیگ دامن

دُ اللَّىهِ  يعُونَ اللَّهَ يبايإِنَّما   عُونَيباينَ يفَقَدْ أَِاعَ اللَّهَ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِطِعِ الرَّسُولَ يمَنْ »
ار منن آمنده   منرا بنه     یکن ند به پکى از د ستان مرا خوار یکه کهر  :هِمْيدِيفَوْقَ أَ

خندا   از، نند کاطاعنت   امبرین از پ یسن کهر » :مبارزه خوانده است   فرموده
عنت  ینند با خدا بکعت یه با تو بکسانى ک» ز فرموده استین  « رده استکاطاعت 

ماننند  آن نه   ن عبنارات   ین تمام ا« شان استیاند   دست خدا ر ى دست ا ردهک
ن د  یر ایت گفتم   خشنودى   خشم   غیه براکش همان است یهاست معنا نیا

عنارض   یخشنم   آزردگن   هکطور است؛ اگر بنا باشد  نیز همیر ننگیاز صفات د
آنها اسنت ر ا باشند   ی  هد آ رندیالق   پدنود ا  خنه خنکدا شود در صورتى نخ
را اگنرا  دچنار خشنم      ین ز، «ر زى خداى خالق ننابود گنردد  » :دیسى بگوکه ک

شنود   چنون دگرگنونى عارضنش      می ر   دگرگونى عارضشییتغ، شود یآزردگ
ها  دهید آ رنده   پدیان پدین صورت میدر ا، به عال ه، من نباشدیشود از نابودى ا

حنال  ان خالق   مخلوق فرقى نباشد؛ یان قادر   آن ه تحت قدرت است   می  م
بنه آنهنا   آنکه  ز است بد نیمنّزه است. ا  خالق همه چ ین سخنیخدا از چن آنکه

از است اندازه   چگونگى نسبت بنه ا  محالسنت؛   ین ازى داشته باشد   چون بىین
 ه درکن  یثیاحناد  ریسنا  ث  ین حدیا در 2«بفهم ان شاء اللَّه تعالى (ن مطلب رایا)

 یه اطالق حاالتکح شده است یامالً تصرک، «نقل شده یافکال» تابکهمان باب از 
 صنورت    چنون دسنت     یز جنوارح ین   ن یخوشحال   یچون خشم   آزردگ

امنل  کی  همتعنال افعنال بنند    یه خندا کن ن ر ست یچشم به خدا ند از ا گوش  
 یخواسنت حنق تعنال    جنز  یرا ا  خواستیز ش را به خود نسبت داده است؛یخو

را ین شنود؛ ز  منی  ز به خدا نسبت دادهیجوارح ا  ن اعضاء  ، ن جهتیندارد؛ به هم

                                                      
 .2/219کلینی،  .2
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 .زند ینم آن جوارح سر از یزیچ، یالهی  هجز اراد

 البالغه نهجهفتم ی  هث در پرتو خطبیاز حد یبرداشت -6-8-8

 با تمنام تنوان خنود در    یه انسانکآن است ، نوافل مقابل مقام قربی  هنقط
مقاصند   ردن اهنداف   کن ن صورت ا  با برآ رده یند؛ در اکت یطان فعّالیر شیمس
 رکن بنا ذ ، هفنتم نهنج البالغنه   ی  هشود؛ در خطب می ا ی  همحلّ ظهور اراد، طانیش

 :ن اسنت یمزبنور چنن  ی  هم شده است؛ خطبین افراد ترسیفرجام شوم ا، یاستعارات
أَشْرَاكا  فَبَا َ وَ فَىرَّخَ فِىي صُىدُورِهِمْ وَ      لَهُ  اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكا  وَ اتَّخَذَهُمْ»

 دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَ َ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُىمُ 
: یعنن ی 2«عْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَ نَطَ َ بِالْبَاِِلِ عَلَىى لِسَىانِهِ  الْخَطَلَ فِ

خود قنرار  ز آنها را دام یطان نی  ش 2،ار خود گرفتندکار یطان را معیش (منحرفان)» 
 شان پر رش داد. هاى خود را در دامان   جوجه، تخم گذارد هاى آنان داد   در دل

گفت. پنا آنهنا را    آنان سخن   ست   با زبانینگر هاى آنان  با چشم (هک ییجاتا )
با جلنوه داد؛ ماننند   یردار زشت را در نظرشان زک   3ردکب گمراهى سوار کبر مر
سنخن  ، طانیاست   با زبنان شن   یکطان شریان شیطغ ه در تسلّط  کسى کرفتار 

 امیرالمنؤمنین الم کن ف یلطنا  از ین خطبه به برخن ین ایشارح ،«دیگو باطل مى
ر راندن نذاشتن   پنم گنتخ هنرت بنآن حضی  هه استعارند؛ ازجملنان ردهنکاشاره 

آنهنا توسّنط    یجیتدر یبه  سوسه   اغوا، نه   دامن اهل باطلیدر س ها هنوجنج
ن خنود  کمسن    یمنأ   را پرندگان دریآنها اشاره دارد؛ ز یطان   تدا م گمراهیش

طان با چشنم  ینگاه   نطق ش، گریدی  هتکن 1.گرید ییجانه  نند؛  ک می یگذار تخم
 :وشته اسنت نن بخشِ خطبنه نن  یدر شرح ا یاشانکفتح اهلل  ی  زبان آنهاست؛ مول

وه نوجن نع الین ن جمنه من نکاست  یسکول نق ل  نفع، شانیول انق ل  نفع یعنی»

                                                      
 (.2/267یعنی به ا  اعتماد کردند )نک: کاشانی، . 2 .93سیّد رضی .2
 (.2/260  لغزش ها مسلّط ساخت )نک: همان، کنایه از اینکه، آنها را در انجام گناهان . 3
 .2/220نک: ابن ابی الحدید، . 1
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نهمنا  یت بین اثن، طانیاختالط ا  با شن  ت امتزاج  یاز غا اشد  نطان شده بیع شیمط
 فعنل    طان باشد  ینطق ش فعل  ، نطق ا  ه فعل  ک یتیثیل گشته باشد؛ به حیزا

 ،خطبنه ن ندر این  ریتوجّه به عبارات حضرت ام 2«نطق ا . فعل  ، طانینطق ش
ه کن نند؛ از آن ر   کثِ قنرب نوافنل   یبه فهم منتن حند   یاننیشا کمکد نواننت می
ث یدند  حن  رنه را دریدارد؛ زث قرب نوافل یه به حدیشب یاقیس، مزبوری  هخطب

، ث قنرب نوافنل  یدنح ه درکن تفا ت یتصرّف جوارح انسان است؛ با ا سخن از
 طان است.ین خطبه سخن از تصرّف شیا تصرّف خدا   در سخن از

 یا مرتبه به« بنده» لِین، ث قرب نوافلیتوان گفت مقصود از حد می ،نیبنابرا
ن  جه یه اکرسد  می نخواهد؛ به نظر یزیخدا ند چی  هت   ارادیه جز مشکاست 

 گر دارد.یات دیات   ر ایث   آیحد با ظاهرِ یشتریتناسب ب

 ثیبرداشت عارفان از حد یابیارز -6-8-04

ث یبنه حند   ی  مولنو  یچون غزالن  یینگرش عرفا، مالحظه شدکه  چنان
ه در کن چنند   ث دارد؛ هنر یبا برداشت محدّثان از حد یشتریقرابت ب، قرب نوافل

ز ین ید افعالیچون  حدت  جود   توح یموضوعات، یگر مولویات دیاز اب یا پاره
ر یفارغ از تأث، ث قرب نوافلیبه حد ینگرش  ، نیرغم ایامّا عل 2شود؛ می مشاهده

گنر  یات دین ات   ر این ث   آیاق حند ین برداشنت بنا سن   یآن موضوعات است. ا
از ابعناد مختلنف   ه کن ر عارفان ی  سا عربی ابنهماهنگ است؛ بر خالف برداشت 

ن منورد نقند     ین عننا  ین ل این تنوان ذ  می ن گر ه رایدگاه اید ؛قابل مناقشه است
 :قرار داد یبررس

 ثیاق حدیبا س یناهمخوان -6-8-04-0

عالم  جود  در یقتیحق، ث داشته استیاز حد عربی ابنه ک یریمطابق تفس
ه فاعل کنند ک می الیخ، شان آنها به سبب جهل مردم پنهان است؛ کدر ه ازکدارد 

                                                      
 .6/399   2/31نک: مولوی، . 2 .2/260کاشانی،  .2
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ست   تقنرّب بنه   ین نیه چنکآن خودشان هستند؛ حال، دهند می ه انجامک ییارهاک
ث یبنا منتن حند    یر از جهنات ین تفسن ین شود؛ ا می ن توهّمیخدا منجر به زد دن ا

ه کن بل، شف نشده اسنت کن یبه ا یحیتصر، ثیرا نه تنها درحدیست؛ زیسازگار ن
تصنرّف  ، ث قنرب نوافنل  یدر حد 2؛د ندارد جو، آن باشد ه دالّ برکهم  یا اشاره

ان ین ب، مؤمن به خداستی  هه حاصلِ تقرّب بندک یمحبّتی  هجیجوارح به عنوان نت
 یسن ک  دسنت   زبنان    ییننا یب   ییشننوا ، خدا نند  گریشده است؛ به عبارت د

 یارکن ن ین چنن ین ا د سنتش دارد   ، نوافنل  ه به سبب انجام فنرائض   کشود  می
، ثیاز حند  عربنی  ابنن مطابق برداشتِ  حال آنکهن بندگان است؛ یمخصو  به ا

شنود؛   می م دادهیتعم مخلوقاتی  ههم ه بهکبل، ها انسانی  هن بودن خدا به همیچن
، عربنی  ابنن برداشت  یمبنا بر اینکهث ندارد. افز ن ین حدیبا ا ین سخن ارتباطیا
ی  هه دربنار کن دهند؛ چنان  می افعال را انجام، ه با جوارح انسانکن خدا ند است یا

 رَبُّكُىمُ  أَنَىا ﴿قاال علا  لساان عباده      یإن اهلل هاو الاذ  » :رده استکح یفرعون تصر
ث آمنده  یحند  را درین ث ناسازگار است؛ زیاقِ حدیز با سین سخن نیا 3«.2﴾ الْأَعْلى

آن  یاین عبنارات گو  نیا .«يُبْصِرُ بِهِ  الَّذِي  وَ بَصَرَهُ  بِهِ  كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ» :است
امّنا   ؛ننه خدا نند   ،مؤمن استی  هدن   سخن گفتن بندید، دنیه فاعل شنکاست 

ه صنرفاً  کن آن ر   ا ازین ، دهند  می انجام یالهی  هژیارها را به امداد  کن یچون ا  ا
به هنر   ار رفته است  کث به یدر حد یرین تعبیچن، ندک می را ظاهر یمرادات اله

ه کن ن آمده اسنت  یث چنین حدیدر ا، گریبه عبارت د ب فاعل آن بنده است.یترت
ه اگنر  کن  یحال هد؛ در د می ه افعال را باهلل انجامک رسد می ای انسان مؤمن به مرتبه

 راین ان باشد؛ زیدر م یریست  جود غیبا ینم گرید،  حدت  جود شهود شده بود
 هکن ه خدا نند اسنت   کن د ین د می مؤمنی  هه بندکشد  می د گفتهیصورت بادر آن 

                                                      
داند که این امر چنین بوده است )یعننی خندا     ی کنت را که فعل ماضی است، دال بر این می عربی کلمه . البته ابن2

ی شرط، اگر فعل شرط   جواب شرط ماضی بیاید داللتی  که در جملهفاعل بوده(  حاال کشف شده است؛ حال آن
 (.0/222؛ طبرانی، 22/232آمده است )صنعانی، « اکون»بر گذشته ندارد؛ شاهد آنکه در برخی از ر ایات فعل 

 .3/933، . ابن عربی3 .21. النازعات، 2
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ر تفنا ت  ین تعناب ین ه اکن  یحال د؛ دریگو می سخن ند  یب می هکا ست  شنود   می
 ث دارد.یبا متن حد یادیز

 اتیروا ات ویمدلول آ وجود با  وحدت  ی هینظر یناسازگار -6-8-04-6

قنرب  » ثیاز حند  ینربن نع  ننابن رداشت نبن ، شنود  ینم الحظهنه منکچنان
ات ین با آ، هین نظریا حال آنکهاست؛  یمبتن« دت  جودن ح» ی هیرنر نظنب« نوافل
ی  هورناز سن  تین ب لنر اهن نین در تفسه نچنانکن  سنت؛ یار ننات سازگن نی  ر ا

 وعنوضن نن منین   ا 2ده اسنت نوق اشاره شنق   مخلنالنخ ونتننیه بند بنیوحنت
از  ینرا اننننات فنیننالب ر انات( در قنننوقنننا مخلند بننندا ننننخ ین ذاتننی)تبننا
بنه   عربنی  ابنن ه بر نگرش ک یگرینقد د، ن ر یا از 2،ان شده استیب تیب اهل
را ین اسنت؛ ز «  حدت  جنود » ث با موضوعیبق حدیتط، ث مزبور  ارد استیحد
ه بنا مندلول   یبرداشتِ مفسّر   فق یهماهنگ، الحدیث فقهر   یتفس یدهایاز با یکی

 گر است.یات دیر ا ات  یآ

 اتیات و روایبا آ  یافعال دیتوح از  عربی  ابن  یتلق  یناسازگار -6-8-04-7

ه بننده بنا   کن ن بنود  یث قرب نوافل ایاز حد عربی ابنهای  از برداشت یکی
ه فاعل افعنال ا  خداسنت   کشود  می لیقت ناین حقیشف اکبه ، انجام مستحبّات

ده ین عق حال آنکهافعال خود است؛  انسان در اریاخت   یآزاد ینف ه همان جبر  ک
در  یعندل الهن   منت   کبا ح، دهد می انجامه ک ییارهاک به مجبور بودن انسان در

  هنوده بنود   ثنواب    یب امبرانین دعنوت پ ، صورتدر آن  رایتعارض است؛ ز
به  یر عقلکدر تذ ین علیرالمؤمنیامچنانکه  نداشت؛ یهیوجچ تیه یعقاب اله
جبر بنوده   یر  ن ازیجهادش در نبرد صفّ ت  کرده بود حرکه تصوّر ک یآن فرد
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اى؟  ردهکن   قدر حتمى را گمنان  ، د قضاء الزمی اى بر تو  شا» :ان فرمودیب، است
 حنال آنکنه  هنوده بنود.   یب، د الهنى ین بشارت   تهد، فرکیپاداش   ، ن بودیاگر چن

  نهى فرمود ، ار دارندیه اختکبندگان خود را فرمان داد در حالى ، خدا ند سبحان
  پاداش ، ردکن فیلکز دشوارى را تی  چ، ردکام آسانى را  اجب کاح، تا بترسند
راه ک  با ا، با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد، را فرا ان قرار داد کاعمال اند

تنب  کفر  فرسنتادن    ، نفرستاد یامبران را به شوخی  پ، شود    اجبار اطاعت نمى
شنان اسنت    انین   آن ه را در می  آسمان   زم، هوده نبودیآسمانى براى بندگان ب

 یه بنرا کن افر شدند    اى از آتشى که کسانى است کن پندار یا د.یافریهدف ن بى
ح یتصنر  ن امنر ین ز بنه ا ین ن تین ب امامان اهنل  ریساچنانکه  2«است.یافران مهک
نه تنهنا بنا   ، شیار انسان در اعمال خویاخت ت  یحر ینف، ن اساسیا بر 2 اند. ردهک

 ست.ین سازگارز ین یعقلهای  افتهیه با کبل، تعارض است ن دریثقلهای  آموزه

 جینتا -6-8-00

 :دیآ می ل به دستیج ذیش گفته نتایاز مجموع مباحث پ
نقنل   یسننّ  عه  یشن  یثیتب حند کن یرنرب نوافل در معتبرتنث قیدنح ن2

از اسنناد   یه برخن کن آن اسنت   یاین گو یسنند  یهنا  ین بررسیشده است؛ هم ن
 باشد. می حیصح، ثیحد

چنون   یسنان کانند؛   نوافل داشنته ث قرب یاز حد یعرفا برداشت متفا ت ن2
اش  از شندّت قنرب   محبّنت خدا نند بنه بننده       کیآن را حنا ، ی  مولنو  یغزّال

گر سازگار است؛ امّا یات دیر ا ات  یث   آیاق حدین برداشت با سیاند؛ ا دانسته
ث را یحد، ی  جام یشبستر، یدر آملید حیس، یچون فرغان یانی  صوف عربی ابن

ژه مجبنور بنودن   ین بنه   ،   لوازم آن،  حدت  جودی  هیبر نظر یبه عنوان شاهد
  اند. ردهکمطرح ، شیانسان در افعال خو
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انند؛ بنه    ردهکان یث مزبور بیحد یرا برا ی جوه، یعه   سنّیمحدّثان ش ن3
اق یبنا سن   یتنر  شیه تناسب بکد   جه است ، ن  جوهیان ایه از مکرسد  می نظر
ه گفتنه شنود مقصنود از    کن ب ین ن ترتین گر دارد؛ به ایات دیات   ر ایث   آیحد
خدا نند  ی  هت   ارادیه جز مشکاست  یا به مرتبه« بنده» لِین، ث قرب نوافلیحد
ارهنا را بنا   که تمنام  کن است  یدن ا  به مقامیرس، مقصوداینکه  اینخواهد؛  یزیچ
 ت خدا ند انجام دهد.یا به قدرت   هداکاتّ

 یسازگاراز جهت نا، ثین حدیگر از ایان دی  صوف ربینع ابنبرداشت  ن1
 حدت  جنود   موجنود   لنوازم آن بنا     ی  هیز تعارض نظریث   نیاق حدیبا س

 است. یقابل نقد   بررس، اتیات   ر ایآ
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 سوم بخش
 

 

 

 اتیروا  الحدیث فقه از منظرمباحث گوانگون 





 161 \ها  نمایه

 اول فصل
 

 

 

 

گاه امام عل ی عوامل بص   یرت از ن
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 مقدمه -7-0-0

  ای   مسأله یکنزد   د ر ابعادی  ههمی  هافانکموش یبررس حاصل رتیبص
 آن ژرف   ی اقعن  یابین ارز یبنرا  آن به نسبت ژهی  یمعرفت یک آ ردن دست به

 نیا با رتیبص. ابدین راه آن در تزلزل   دیترد گونه چیه هک یطور به، است  مسأله
، حضنرت  نظنر  از. دارد عیرف یگاهیجا نیرالمؤمنیام دگاهید در، قیعم مفهوم
 منؤمن  یبنرا  آنگناه  منان یا   ا سنت  رتیبصن    معرفت به  ابسته، انسان ارزش

 .باشد رتیبص نور همراه هک است سودمند
 بنه  حضنرت  سنخنان  یا ک ا با فصل نیا ،رتیبص بلند گاهیجا به توجه با

 سرنوشنت  در هکن  یژگن ی  نین ا سبک رایز است؛ آن جادیا عوامل   یمبان دنبال
 قیعم های هیال در هک است یاتکمل حصول مستلزم قطعاً، دارد یحتم ینقش انسان
 مختلف یمبان به را پژ هشگر، جستجو نیای  هجینت. باشد ردهک نفوذ انسان  جود

 تقنوا . عبنرت    رکن تف، زهند ، تقنوا  از عبارتنند  آنهنا  ترین  مهم هک ندک می رهنمون
 نکن مم یالهن  تیهندا    تیعنا با جز دارد   قیعم فهم سبک با میمستقای  رابطه

 زهند . نند ک منی  فر زان زگاریپره انسان قلب در را تیهدا چراغ نیا، تقوا ست.ین
 گنوش    چشنم ، آن حب   ایدن به یدلبستگ. است رتیبص به دنیرس گرید عامل
 وبین ع بنر  را غفلنت ی  هپرد   ندک می رک   ورک آن قیحقا به نسبت را یآدم دل
 اگنر . انسنان  تیهندا  یراهگشنا    اسنت  رتیبصن  ساز نهیزم، رکتف. ندکاف می ایدن
 از بتواند هک شود یتلق فهم   کدر ازای  درجه به انسان دنیرس یمعنا به رتیبص
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 اسنت  ییهنا  راه از یکی «عبرت» دیترد بی ،بنگرد آن باطن به   بگذرد امور ظواهر
 .برساند مقصد نیا به را انسان تواند می هک

  مسأله طرح -7-0-6

 گناه یجا، یاسنالم  ی جامعنه  ژهین   بنه ، ینن یدی  هجامع در رتیبص موضوع
ی  هجامعن  راین ز، استای  جامعه نیچن اتیضر ر از آن به پرداختن   دارد یی اال

 شنرع  یننوران  یدسنتورها    امکن اح شدن مکحا یعنی آن ی اقع یمعن به یاسالم
   یفنرد  ابعناد  در هنا  ییویکن ن   رهایخ ی همه شدن یجار معنا یک به   مقدس
 بنه  را باطنل    شنر  محو، ریخ   حق یالیاست ،قیتحق به   است جامعه یاجتماع
 نیهمن  بنه . بنود  نخواهد انیگرا باطل   باطل مطلوب هرگز مهم نیا   دارد دنبال

   رین خ   باطنل    حق نیب یشگیهم ییار یر    امان بی   سختای  مقابله، لیدل
   اسنتوارتر  خنود  یمبنان  بنر  حنق ی  هجبهن  چنه  هر، انیم نیا در. دارد  جود شر
 خواهند تنر   دهی یپ   شتریب آن یترفندها   باطلهای  هجمه قطعاً، ستدیبا دارتریپا

 .شود می مطرح رتیبص  جود ضر رت هک است عرصه نیهم در. شد
 یزنندگ  یاسن یس   یاجتمناع  عند بُ به محد د تنها بحث ابعاد است یهیبد

 زین ن   انسان یاجتماع   یفرد ابعادی  ههم در آن ضر رت هکبل ،شود ینم یانسان
، یطرفن  از. دین نما منی  رخ ا ...   یاجتمناع    یفرهنگ   یاخالق   یاعتقاد ابعاد
 نیچنن  یبعضن  هکن  هم ننان ، ردک معنا یآگاه   دانش صرف توان ینم را رتیبص
، باطنل  از حنق  راه صیتشخ در هک هستند یدانشمندان بسا چه رایز، دارند یفیتعر

 ییتواننا    شنوند  منی  درماننده ، فتننه  غبار در یگرفتار یراه د  با مواجهه هنگام
   اثنر  نیمهمتنر  هکن  یحنال  در، آ رنند  ینمن  دست به را یسرگردان نیا از ییرها
 .است راههیب از راه افتنی، رتیبص ردکارک

   رخندادها  انبنوه  نیبن  از اتین  اقع حیصنح  افنت یدر   بردن یپ دیترد یب
 ر ابط یدگی یپ   انفعاالت   فعل تعدد، آنها سرعت به توجه با یزندگ تحوالت

   یاجتمناع  مختلفهای  دهیپد بر ز   ظهور  ، یاجتماع یزندگ یمعمول   یعلّ
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 انباشت با صرفاً رتیبص نیا اما ،است رتیبص   ینگر ژرف مستلزم، ...  یفرهنگ
 هکن بل، شنود  ینمن  حاصنل ...   یفرهنگن    یاجتمناع ، یاسن یس ابعاد در اطالعات

، آنهنا  بند ن  هکن  است یآدم در نهای  هیال در نهفته قیعم عوامل مولود رتیبص
   ندک می جادیا انسان یبرا ییدانا از اعتماد قابل ریغای  هیال صرفاً، اطالعات انبوه

 .شود ا  یر ز رهیت   یگمراه عامل، خود است نکمم ای
 ر مؤمننان ین الم گهربنار ام کن باالخص  ینید معارف   یقرآن فرهنگ در

 عوامنل  نین ا نیمهمتنر  از. اسنت  شنده  انین ب رتیبص جادیا یبرا یمتعدد عوامل
اما . ردک اشاره...   یخردمند، اخال ، رکتف، زهد، عبرت، تقوا، مانیا به توان می

 ین سنؤال ین سنت؟ ا یرت چیجاد بصیاد شده در ایاز عوامل  یکزان هر ینقش   م
 آن پرداخته شده است. ین فصل به بررسیه در اکاست 

 تقوا -7-0-7

 موضوع، خود انیعیش به یر مؤمنان علیامهای  هیتوص نیمهمتر از یکی
 امنام  از عننوان  نین ا تحنت  یآمند  یمن یتم هکن  یثیاحناد  اساس بر. تقواست

 هنر  از انسان ینگهدار یمعن به را یدار شتنیخو حضرت، است ردهک یآ ر جمع
 هکن بل   محرمات از دنیگز ید ر زین   ندک می رکذ دارد می  ا گناه به را ا  آن ه

   قلعنه    بازگشنت  ر زی  هرین ذخ تقنوا ، حضرت دگاهید از. داند می مشتبهات از
 این دنهنای   توشه به ا  ازین از شیب را تقوا به انسان ازین، شانیا. است مؤمن حصار

 میمسنتق  ریتنأث    رتیبصن    تقنوا ی  هرابط به یمتعدد موارد در حضرت 2.داند می
 .است فرموده اشاره ینیب ر شن بر تقوا

 خدا بندگان ترین  محبوب -7-0-7-0

   ریمس از انحراف ای توقف به منجر تیهدا چراغ بد ن حق ریمس مودنیپ
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 در نهنادن  گنام  عال ه به. است افر خته یمتق قلب در چراغ نیا   شود می هدف
 فسنق  با تکمشار   معاشرت با اند، نهاده نام عفت لتیفض را آن هک اعتدال ریمس
 لتیفضن  بنا  هکن  اسنت  یمتقن  شخص نیا   ندارد انکام هواپرست مردم فجور  

 در تنهنا  سنعادتمند  تکحر نیا استمرار. دیمایپ می را اعتدال راه، متکح   دانش
 یالن  ریسنا  به را تکحر جهت اًمئدا، حقهای  نشانه هک افتاد خواهد اتفاق یریمس
 لین دل   برهان با را، حق قیطر رهر  قدم به قدم هک تقواست نیا   دهد نشان اهلل
 خنود  یهنا  خطابنه  از یکی در یعل. دهد می سوق، حقهای  نشانه اندنینما  

 را آن از منتج یبخش یر شن   رتیبص   حق قیطر انکسال   ارانکزیپره صفات
عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْىدا   » :است فرموده انیب نیمضام  ترین یعال با

 ،وَ قَطَعَ غِمَارَهُ ،سَلَ َ سَبِيلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُقَدْ أَبْصَرَ َِرِيقَهُ وَ  عَلَى نَفْسِهِ ...  اللَّهُ  أَعَانَهُ
مِثْىلِ َِىوْءِ   فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى  ،وَ مِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا ،وَ اسْتَمْسَ َ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا

 ا  هک است یسک، خدا ند نزد بندگان ترین  محبوب از، خدا بندگان یا ،2«الشَّمْ ِ
 اخال  نیا... ) است ردهک یاریش ا نفا( شکسر یهواها) بر یر زیپ راه در را
 خنارج  هواپرسنتان ی  هزمنر  از   دهیبخش ییرها یینایناب از را ا ( نفا با جهاد  

 را تیهندا  راه، دهین گرد یگمراه یدرها قفل   تیهدا یدرها دیلک. است ساخته
 از   شناخته یخوب به را راه نیا یها نشانه   نهاده گام آن در   افتهیدر رتیبص با

ترین  مطمئن به، تیهدا یها رهیدستگ انیم از. است گذشته، شهوات متالطم امواج
 بنه . اسنت  شنده  کمتمس آنها ترین  مکمح به نجات یها رشته از   زده چنگ آنها 

 .ندیب می آفتاب نور همانند را قیحقا هک دهیرس ییبدانجا نیقی مقام در لیدل نیهم
 یها پرتگاه   خطرها لیدل به میمستق صراط مودنیپ هک تهکن نیا انیب با امام

   زگناران یپره، سنت ین نکمم یاله تیهدا   تیعنا با جز راه نیا در نهفته اریبس
 یریدسنتگ    اعانت نیا جینتا انیب به سپا   ندک می یمعرف را حق قیطر عارفان
، جنه ینت در« الْهُدَى فِي قَلْبِهِ ...  مِصْبَاحُفَزَهَرَ » :دیفرما می جمله از. پردازد می خدا ند
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 شیپن  در هک یر ز یبرا ییرایپذ ی لهی س   شده ر شن ا  قلب در تیهدا چراغ
 انسنان  قلنب  در تیهندا  چراغ شدن فر زان. است ساخته فراهم خود یبرا دارد
 رین تعب بنه    ا سنت  قلنب  بر یاله معارف   علوم انوار دنیتاب به اشاره ،زگاریهپر

﴾اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا﴿: قرآن
 میتعلن  شنما  بنه  هنم  خدا نند    دیبترسن  خدا از ،2

 از زگاریپره هک است ینیریشی  هویم، یاله معارف قتیحق در. ندک می امور مصالح
 .ندیچ می نفا با مجاهدت   تقوا درخت

 گزارش اساس بر هک دیفرما می اشاره صفت شش به، سخنی  هادام در امام
 نیشن یپ صفات، گرید عبارت به. ندک می لیمکت را نیشیپ ا صاف، شارحان یبعض

 یها جنبه   جینتا بر صفت شش نیا   است ردهک دکیتأ تقوا یعلم جینتا بر ثراًکا
 اشاره «وَ ...قَدْ أَبْصَرَ َِرِيقَهُ » :دیفرما می هک آنجا، ندک می هکیت تقوا یدتیعق   یعلم
 یخودپرست یها حجاب   شده د ر یینایناب صفت از زگاریپره هک دارد امر نیا به
 یاهنا یدر از عبنور  عالمنات    هنا  نشنانه    افتهی را راه   زده نارک را یهواپرست  

 تیهدا یها رهیدستگ   سمانیر ترین  مکمح به   است شناخته را شهوات متالطم
 ،هسنتند  علم در راسخان   نیمعصوم حضرات یرهنمودها   دیمج قرآن هک

 حنق  مقام به را خدا خالص بنده، قیطر نیا یط   صفات نیا. است ردهک کتمس
 دل چشنم  بنا  را قیحقنا    شود می گشوده ا  نیب حق چشم لذا   رساند می نیقیال

 2.ندیب می آفتاب ییر شنا هم ون
 رّرکن م یعل نیالموحد یمول هک میابی می در خطبه نیا به یلک ینگاه با

، اسنت  دانسنته  تقنوا  جینتا از را تیهدا   ییراهنما   معرفت   رتیبص   یآگاه
 از ،نند ک می اشاره رتیبص جادیا در تقوا اثر 22 به خطبه نیا شرح در ثمیم ابن لذا

 معرفت نور شدن ر شن به عبارت نیا ،«الْهُدَى فِي قَلْبِهِ  زَهَرَ مِصْبَاحُ»: هکنیا جمله

 قنت یحق بنه  زگنار یپره: «نَظَىرَ فَأَبْصَىرَ  ». دارد اشناره  یمتقن  ریضنم ی  هنییآ در یاله
 در را یتعال حق   نگرد می رتیبص ی دهید به خدا ند اتیتجل   نیزم   ها آسمان
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 داننش  لتیفض بودن دارا خاطر به ا : «فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى». ندک می مشاهده آنها
 گام   هواپرست مردم فجور   فسق در تکمشار   معاشرت نداشتن   متکح  

 یورکن  از   نایب   ریبص، حق ریمس در، عفت لتیفض یعنی اعتدال ریمس در نهادن
، برشنمرده  یهنا  یژگی  با ی : «مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْهُدَى وَ صَارَ مِنْ». است یبر جهل

 قین طر از   سنتاده یا آن بر عارفان هک ییدرها، است تیهدا یدرها شیگشا دیلک
 شیگشنا  دین لک هکن  رسنند  منی  یمقنام  بنه  نانیا. شوند می  ارد حق شگاهیپ به آن
: «قَىدْ أَبْصَىرَ َِرِيقَىهُ   ». گردنند  منی  جاهالن راه فرا چراغ   ماندگان راه در التکمش

وَ سَىلَ َ  ». اسنت  شنناخته  را حنق  قین طر، املک یآگاه   ر شن دید با زگاریپره
 راه نین ا: «مَنَىارَهُ وَ عَىرَفَ  ». اسنت  گذاشنته  گام راه نیا در هم عمل در  : «سَبِيلَهُ

فَهُىوَ مِىنَ الْيَقِىينِ    ». شناسد می را حق یها نشانه، لیدل   برهان با حق قیطر یمایپ
 چشنم  بنا    اسنت  ردهکن  جنذب  املک را نیقی نور ایگو: «عَلَى مِثْلِ َِوْءِ الشَّمْ ِ

 ننور ، ظناهر  چشنم  هکن  ی ضنوح  همان با ندک می نظاره را وتکمل عالم، رتیبص
 هکن  ستها یکیتار چراغ ا : «مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ»( قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ). ندیب می را دیخورش

: «دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ». ندک می تیهدا حق یسو به را جهالت یظلمان ی اد گمشدگان
   حنق  در ابهنام  بنا  مواجهنه  از یناشن  رتین ح یعنن ی، سنت ها یدشوار رافع ی 

 بنا  انیآشننا    حق سقوط از را خدا بندگان   ندک می رفع را باطل از آن صیتشخ
 تیهندا    ارشاد را انکسال خود رتیبص با   هستند ی اد نیا یخطرها   منازل
 بند ن  را قنت یحق نیعن  ا  راین ز، اسنت  یدنیفهم ا  سخن: «يَقُولُ فَيُفْهِمُ». نندک می
 از یناشن  هک یاختالف دیگو می آن ه در لذا، ندک می مشاهده شود شبهه دچار هکنیا

 2.ندارد  جود باشد جهل

 ارانیهوش یبرا ییها نشانه -7-0-7-6

 خبرنند  بنی  آن از معمول طور بهها  انسان هک یمسائل به نسبت را یآدم تقوا
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 پرتو در یآدم   است انسان ر ح بخش یر شن   دل یصفا. ندک می خبر با   آگاه
. مانند  منی  مصون گران لهیح رنگین در دنیغلت از   شود می ینگر ندهیآ به قادر آن

 افنت یدر یالهن  ننور  مقندار  همنان  به، شود مجهز تقوا   مانیا به اندازه هر مؤمن
 را هنا  یپنهنان    هنا  یدنین ناد   نگنرد  منی  خود اطراف به آنی  هیسا در هک ندک می

 رادیا ریزب   طلحه قتل از بعد هک یالمک در یعل نیرالمؤمنیام. ندک می مشاهده
   مردم اندرز ضمن، است ی  سخنان ترین  حیفص از یرض دیس ریتعب به   فرمود
وَ أَتَوَسَّمُكُمْ  ،أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ  مَا زِلْتُ» :دیفرما می یگمراه از شانیا تیهدا

أَقَمْىتُ لَكُىمْ    ،بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ حَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّينِ وَ بَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ
 :2«وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تُمِيهُىونَ  ،حَيْ ُ تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِيلَ ،عَلَى سَنَنِ الْحَ ِّ فِي جَوَادِّ الْمَضَلَّةِ

 در را خوردگنان  بین فری  هنشان   بودم شما ینکش مانیپ عواقب منتظر همواره من
 دمیپوش چشم شما از هک بود نید لباس در شما استتار لیدل به ی ل، دمید می شما

 یآگناه  شنما  در ن از منرا ، دل یصنفا  هکن  یحنال  در( ردمکن افشا را شما راز  )
 نننده ک گمنراه  یهنا  جناده  ننار ک در منن (. بنودم  آگاه شما یها رنگین از  ) داد می
 جمنع  هنم  گنرد  هک یهنگام آن در، شوم رهنمون حق قیطر به را شما تا ستادمیا

 ردنکن  دایپ یبرا   دیبودای  ستهیشا رهبری  هتشن   دینداشت ییراهنما   دیشد می
، یخیتار شواهد اساس بر. دیدیرس ینم ییجا به   دیردک می تالش اتیح آب نیا

 شنان یا خندمت  هک بود نگذشته یعل با شان عتیب از یزمان رید، ریزب   طلحه
 از یدرسنت  بنه  هکن  امام. ردندک درخواست را عمره به متیعز ی اجازه   دندیرس

 ی فنادار  منان یپ   عنت یب شنان یا از مجندداً ، بنود  آگاه شانیا ینکش مانیپ   نفاق
   نماندنند   فنادار  خود عتیب بر د  آن ردک می ینیب شیپ هک همانطور ی ل، گرفت
 2.انداختند راه به یمول هیعل را جمل جنگ

 ردکن  عنت یب ی  با ریزب هک یر ز آن در یعل دیالحد یاب ابن نقل بنابر
 عنت یب نین ا بنا    ینکبشن  را خنود  منان یپ تنو  هک دارم میب نیا از من: فرمود ا  به
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 صنورت  من طرف از هرگز ینکش عتیب هک نترس: ردک عرض ریزب، ینک مخالفت
. باشند  موضنوع  نیا بر من شاهد   گواه خدا ند: فرمود یعل. گرفت نخواهد
 عنرض    دندیرسن  امنام  خدمت ریزب   طلحه ر ز چند از پا. یآر: ردک عرض

 بنر  زانیم چه عثمان خالفت زمان در هک یدان می خوب تو مؤمنان ریام یا: ردندک
 خالفت خدا ند هک نونکا. بود هیام یبن طرفدار همواره ا  هک یدان می   شد جفا ما
 بنه : فرمنود  امنام . بگذار ما اریاخت در را ها یفرماندار یبعض، است سپرده تو به را

   شمیندایب باره نیا در تا دیباش یراض است ردهک قسمت شما یبرا خدا ند آن ه
 مگنر  سنازم  ینم یکشر شیخو امانت در را خود ارانی از یک چیه من هک دیبدان

 در آمدنند  ر نین ب حضنرت  خدمت از آنها. باشم مطمئن ا  امانت   نید به هکنیا
 هکن  نگذشنت  یزین چ لنذا . بود گرفته فرا را آنها، مقام به دنیرس از أسی هک یحال

 هنا  ینکشن  منان یپ نیا به اشاره با خطبه نیا در امام 2.گرفتند عمره یبرا اجازه
 شانیا در را آن یها نشانه   داد می را آنها ینکش عتیب احتمال هک دیفرما می اعالم
 بوده ی  دل یصفا اساس بر ینگر ندهیآ   رتیبص نیا هک دیفرما می زین   دید می

 .است
 بنه  اشناره  بنا ، خطبه از بخش نیا حیتوض در البالغه نهج شارحان از یبعض

 هکن  نندک می مشاهده را یقیحقا، سرشت کپا مؤمنان هک رندیگ می جهینت نیچن تقوا
 شده توجه ینید اتیر ا   قرآن در یر شن به مهم نیا به   است پنهان گرانید از

﴾فُرْقانا  لَكُمْ يَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿: دیفرما می ازجمله قرآن. است
2، 

ی  هدین د یعنن ی) بخشند  فرقنان  شما به خدا دیشو ارکزیپره   خداترس اگر یعنی
 حجناب ، جهان قیحقا(. دیگذار فرق باطل از را حق باطن نور به تا دهد رتیبص
  سنواس    هنوس    یهو خاطر به هک هستندها  انسان نیا هکبل ،نداردای  پرده  
 نین ا مانیا   تقوا نور به اگر   اند ردهک جادیا حجاب خود قلب چشم بر یطانیش

 3.شود می ارکآش قیحقا، ر د نارک ها پرده
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اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ » :هک است شده نقل رمکا امبریپ از یثیحد در
فِرَاسَىة     فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَىهُ » :است فرموده رضا امام زین   ،2«يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

مَىا  يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ مَبْلَغِ اسْتِبْصَارِهِ وَ عِلْمِهِ وَ قَدْ جَمَعَ اللَّىهُ لِلْأَئِمَّىةِ   
 لَنيىىاتٍ َلِىى َ  فىىي إِنَّ﴿ وَ قَىىالَ عَىىزَّ وَ جَىىلَّ فِىىي كِتَابِىىهِ فَرَّقَىىهُ فِىىي جَمِيىىعِ الْمُىىؤْمِنِينَ

﴾لِلْمُتَوَسِّمينَ
 بنا  هکن  دارد یخاص یاریهوش هکنیا مگر ستین یمؤمن چیه: یعنی ،3«2

 یبنرا  خدا نند    ندیب می خود علم   رتیبص مقدار   مانیای  هانداز به، یاله نور
 تناب ک در   است داده قرار، فرموده تیعنا مؤمنانی  ههم به آن ه تیب اهل امامان
 .ارانیهوش یبرا است ییها نشانه، نیا در: فرمود خود

 شبهه از یدور و تقوا -7-0-7-7

 گران خواهان ادهیز   ظالمان بر، عدالت   حق یبرقرار یبرا تالش همواره
 اقندامات  بنه  دسنت  یآزادمنرد  هرگناه  هکن  اسنت  داده نشنان  خیتنار . است آمده
 راه به بلوا زراند زان   طلبان فز ن ا  مقابل در زند می انهیجو عدالت   طلبانه حق
 برپنا  یزیانگ فتنه   شبهات از یغبار   گرد، حق ریمس انحراف یبرا   اندازند می
 بنه ، شنده  ندترک   ندک، تکحر   دشوار، راه صیتشخ، آن د رتک در تا نندک می

 بنه  راهنا   انسنان ، شنبهات  هکن  فتننه  غبارآلود یفضا نیا در. نجامدایب املک توقف
   انند ینما منی  چناه  از را راه هکن  تقواسنت  نیا، ندک می دچار یسرگردان   رتیح

 بنا  منردم  عتیب از بعد رمؤمنانیام. ندک می ریپذ انکام را باطل از حق صیتشخ
   صندق  بنر  دکن مؤای  جمله انیب با فرمود رادیا نهیمد در هکای  خطبه ضمن، ی 

الْعِبَرُ عَمَّا بَىيْنَ يَدَيْىهِ مِىنَ الْمَثُلَىاتِ       لَهُ  صَرَّحَتْ  مَنْ  إِنَ» :دیفرما می خود المک صحت
 عبنرت  ر زگار ناگوار یشامدهایپ از اک هر ،1«حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الش بُهَاتِ

 .ردک خواهد حفظ را ا  تقوا، شبهات در گرفتن قرار هنگام به، آموخت
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 مسنخ  ا  فطنرت  هکن  یانسنان  یبنرا  گذشتگان سرنوشت   خیتار یادآ ری
 را ا    دارد منی  بنر  ا  دل چشم مقابل از را ها حجاب   است عبرت ی هیما نشده

. ندک می نایب، خدا نیجانش   ی ل از ردنکن یر یپ   یاله امر از غفلت عقوبات به
 صورت نیا در، دارد یپ در را یزگاریپره   یخداترس، نگاه نیا از حاصل عبرت

 برداشنتن  گنام  از یزگاریپره   تقوا چراغ با   شود می ر شن ی  یبرا، ندهیآ راه
 از، مطمنئن  سننگر  نین ا پنناه  در   نند ک منی  زیپره شبهات ظلمت   ها یکیتار در

 بنر  تقنوا  ریتنأث . مانند  منی  امنان  در امناره  نفا   نیاطیش ها یگرءاغوا    سوسه
 عبنرت  انسنان  هکن  اسنت  شده انیب گونه نیا، شر ح یبعض اساس بر ینیب ر شن
 حنق  ریمسن  در ا  عقل یاله تیعنا   لطف با هک آنگاه، ر زگار حواد  از گرفته
   راتییننتغ   اینندن آفننات   آمنند ر نیننب جهالننت گننرداب از   شنند تیهنندا

 پرسنتش  بنه  هک ادارانیدن   ایدن اهل احوال   گشت ظاهر ا  بر آن یها یدگرگون
  ضنوح  بنه  صنورت  آن در، دیگرد شفکمن ی  بر هستند مشغول ایدن یها جلوه

، پسنت  یاالتین خ   باطنل  یا هنام  آن لذات عیجم   ایدن هک ردک خواهد مشاهده
   تقنوا  را ا    شنود  منی  ژهی  توجه ا  به یتعال حقی  هیناح از، پا. ستین شیب

ی  ه رطن  در دنین غلت از منانع ، ر شنن  ینگناه  بنا    ردیگ می فرا یتیخش   خوف
 2.شد خواهد، تکهال یها دام در شدن گرفتار   شبهات

 ی  با مردم یهمگان عتیب از بعد بالفاصله هک خطبه نیا در، یعل امام
 بنه  ا . نند ک منی  دعوت یآت حواد  مقابل در یاریهوش به را مردم، فرمودند رادیا

   اسنالم  انگنذار یبن یهنا  اسنت یس   هنا  ر ش گرفتن یپ با هک دانست می فراست
   گشنود  خواهند  خنود  مقابنل  در ییهنا  جبهنه ، خواهنان  ادهین ز بنه  یمنف جواب
، افتند  منی  خطنر  بنه  یعل یانقالب تکحر در شان نامشر ع منافع هک ییها گر ه

 منانع  تنا  ردکن  خواهنند  جناد یا ا  ومتکح دل در را ییها فتنه   نندک می مقا مت
 منردم  بنه    زند می نارک را ها پرده لذا. شود خود یعال اهداف به حضرت دنیرس
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 تنهنا    اسنت  داغ سنخت  امتحنان  ی ورهکن ، دیباشن  هنوش  بنه : هکن  ندک می اعالم
 گنذر  سنالم ، امتحنان  ننین ا از شیدنانن  ژرف انین بن ر شن   مخلص زگارانیرهنپ
 .ردک واهندنخ

 ینیآفر دیام و تقوا -7-0-7-0

   هنا   سوسنه . اسنت  نیقنر  یانحرافن    یطانیش یها جاذبه با همواره ایدن
 نین ا از یخنال  یانسنان  چیهن  یاین دن   هسنتند  این دن همزاد بایز مظاهر   ها رنگین

 یطن    دارین پد نننده ک اغنوا  یهنا  جاذبنه  نیا از ید ر با حق راه. ستین ها جاذبه
 راه، مقدار همان به شود می ایدنی  هبندیفر مظاهر ریاس مقدار هر به یآدم   شود می
، تقنوا . گنردد  منی  متوقنف  ای ندک یتعال یسو بهش تکحر   مبهم   یکتار شیبرا

 شود می مبدل یر شن به ها یکیتار، تقوا نور در. است انسان راه ر شنگر   راهنما
، حق   دیآ ینم غالب خدا ند زگاریپرهی  هبند بر نیآفر شهوت   کنا شبهه امور  

 از یکنی  در یعلن  نیرالمنؤمن یام. شنود  می انینما ا  چشم در ر شن   شفاف
 رّرکم ن است معر ف «رّاءنغ» به آن یعال یمعان   بالغت لحاظ به هک ن ،ها خطبه
فَاتَّقُوا اللَّىهَ عِبَىادَ   » :دیفرما می جمله از. خواند می فرا یزگاریپره به را خدا بندگان
السَّىبِيلِ وَ سَىلَ َ   وَ تَنَكَّبَ الْمَخَالِ َ عَىنْ وََِىحِ    ... التَّفَك رُ قَلْبَهُ  تَقِيَّةَ َِي لُبٍّ شَغَلَ ،اللَّهِ

 بنندگان  ،2«وَ لَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْىتَبِهَاتُ الْىأُمُورِ   ... أَقْصَدَ الْمَسَالِ ِ إِلَى النَّهْ ِ الْمَطْلُوبِ
 خود به را ا  قلب، رکتف هک یخردمند یتقوا هم ون دینک شهیپ یاله یتقوا خدا

   زده نارک شیخو جاده از را( یطانیش   یانحراف) یها جاذبه...   ساخته مشغول
 برداشته گام رساند می مطلوب ر ش به را ا  هک ییها راه ترین  میمستق   نیبهتر در
 باطل از را حق، تقوا نور کمک به  ) است نمانده پنهان ا  بر کوکمش امور  ...  

 است(. داده صیتشخ
 هنم  آن، تقنوا  ی مرحلنه  بنه   ر د ی الزمنه  هکن  تهکن نیا انیب ضمن شانیا

                                                      
 .03البالغه، خطبه رضی، نهج . سید2



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 176

 ا   جود سراسر هک است یرکتف، ندک می آسان صراط از را انسان گذر هک ییتقوا
 هکنیا جمله از، شمارد می بر زگارانیپره یبرا راای  گانه ده ا صاف، ردیگ می فرا را
 یانحرافن  یها جاذبه شناخت با، داده زیتم باطل   حق نیب تقوا نور کمک با یمتق
   هنا   سوسنه    زده ننار ک مطلنوب  یسو به خود ریس ریمس از را آنها، یطانیش  
 لنذا . اسنت  شده ارکآش ا  بر کوکمش امور   فتهینفر را ا  بایز مظاهر   ها رنگین

 2.دارد می بر گام رساند می مقصد به را ا  هک ییها راه ترین  میمستق   نیبهتر در
 یهنا  تنزاحم    هنا  تیمحند د  بنا  ایدن در انسان هک تی اقع نیا به توجه با

 ینفسنان  یها هوس   یهو یها یاخاللگر با گرید طرف از  ، ستا ر بر  اریبس
 از ظیغلن  یغبار جهینت در   است بانیگر به دست انسان گرید یها یخودخواه  

 وردلکن  آنهنا  بنه  نسنبت  را انسنان    پوشناند  می را قیحقا یر  یکیتار   غفلت
 دامکن  هر با برخورد در خردمند   آگاه   زگاریپرهی  هبند انیم نیا در اما، ندک می
   دین جدای  ر زننه ، تقوا ر ح از یناش دیام   رکتف   تعقل کمک با، موانع نیا از

 احسناس  انبسناط    یشاد. آ رد می دیپد خود یر  شیپ راای  تازه یاتیح مقصد
، یخردمند با ا . است زگاریپره انسان نیقر همواره ایدن   یوانیح ودیق از ییرها

 یخنوب  بنه  را این دن یزندگ یحتم انیپا   گذر سرعت، یرکف ر شن   ینیب ر شن
 موقت یایدن از ا ، بگذرد آنها از ایدن تااند  نشسته گرانید هک آنگاه   ندک می کدر
 .ندک می عبور ز دگذر  

 دل ظلمت ندهیزُدا، تقوا -7-0-7-6

 هنر  بنه . شنود  منی  نایناب ها غفلت   گناهان اثر بر جیتدر به انسان دل چشم
   شنتر یب ا  دل ییننا یناب، شنود  گرفتنار  تیمعصن  به   غافل خدا از انسان، نسبت
 هک تقواست، دل یورک از ییرها راه. ماند می دهیپوش ا  بر نسبت همان به قیحقا
 آنگناه . ندک می ینورافشان انسان دل یکتار یایز ا بر   دیزدا می را غفلتی  هپرد

 مؤمننان  هکای  خطابه ضمن انیب ریام. شود می قیحقا دنید به قادر یآدم هک است
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فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَىدَأَ خَلْقَكُىمْ   » :دیفرما می ندک می سفارش تقوا به را
 جِلَىاءُ غِشَىاءِ أَبْصَىارِكُمْ    بَصَرُ عَمَى أَفْاِدَتِكُمْ وَ... وَ ، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ ...
 هکن  نمکن  منی  دعنوت  یالهن  یتقوا به را شما من: یعنی ،2«ِِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ ...وَ

 شنما  یها دل یماریب یدار  یزگاریپره   تقوا همانا...  ردک آغاز را شما نشیآفر
 یر شنن ...   تنان یها چشم یکیتار ی هندیزدا...   شما یها دل یورک یبرا یینایب  
 .باشد می شما یها یرگیت یاهیس برابر در

 یعنن ی ؛است ورک یها دل یبرا یینایب ،تقوا بر مترتب آثار جمله از نیبنابرا
 ا  بنر  قیحقا   شده نایناب، ها ینادان   گناهان   ها غفلت اثر بر دل چشم هک آنگاه
 از دل چشنم  ییرهنا    رتیبص موجب هک است یاله یتقوا نیا، ماند می دهیپوش
 .شود می ینادان یورک

 ها قلب یكتار یایزوا بر یافشان نور -7-0-7-2

 را ا  لبنقن    ودنشن  منی  انسنان  دل یدارنیب اعثنب انتنه هنن وانتق صفت
   چشنم  بنر  خنود  ر شنن  ریضنم    عقل نور با زگاریپره هنکبل، ندک می یننوران

 خنود  هنم  شنگان یپ تقنوا . ر زدنافن  منی  یدارنیبی  هشعل راننگید قلب   وشنگ
   نند ینما منی  یراهبنر ، دلسوز انیراهنما هم ون را گرانید هم   اند شده تیهدا

 اننر ندگن ی  هننند ک وهشنکن   ر اننجکی  هذاردهندنان  د نان اننافتگی راه مشوق
 ال رِجىال  ﴿ فهیشنر  ی هین آ تنال ت  موقنع  در نیرالمؤمننیام. راست   چپ هنب

﴾اللَّهِ َِكْرِ عَنْ بَيْع  ال وَ تِجارَ   تُلْهيهِمْ
 از یبخشن  در هکن  دیفرما می انیب را یجمالت ،2

تَسْىمَعُ بِىهِ بَعْىدَ     ،إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِى ءً لِلْقُلُىوبِ  » :است آمده آن
فَاسْتَصْبَحُوا بِنُىورِ يَقَظَىةٍ فِىي الْأَسْىمَاعِ وَ الْأَبْصَىارِ وَ       ...الْوَقْرَ ِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَ ِ 

 هکن  داد قنرار  ها دل بخش یر شن را خود ادی، سبحان پر ردگار: یعنی ؛3«... الْأَفْاِدَ ِ
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...  نند یب منی  ،چشم ییسو مک از پا   شنوند می ،گوش ینیسنگ از پا، آن اثر در
 قنت یحق در...  افشانند می نور ها دل   ها گوش   ها چشم در، یداریب نور به نانیا
 هنا  دل   هنا  گنوش ، ها چشم در خود ر شن ریضم   عقل نور با خدا بندگان نیا

 ننور  سبک یداریب ر شنگر چراغ از خود تنها نه آنان  اند. افر خته یداریبی  هشعل
 یهنا  قلب یکتار یایز ا بر هکبل اند، افز ده شیخو ینفسان ماالتک به  اند  ردهک
 اسناس  بنر   انند.  بنوده  ننور  سنمت  بنه  آننان  یراهنمنا    ردهک ینورافشان گرانید

، مجاهندت  اثر بر هک را رکذ اهل، نیرالمؤمنیام، شارحان از یبعض حاتیتوض
 انین راهنما هم نون  هکن  اسنت  ردهک هیتشب یسانک به اند، شده لینا تقوا صفت به

 نشنان  آننان  بنه  را راه   نندینشن  منی  مردم راه سر بر نشان بی یها ابانیب در دلسوز
ی  همنژد    ننند ک می دییتأ نندک می تکحر حیصح ریمس در هک را ییآنها   دهند می
 شنوند  می منحرف راست   چپ به هک را یمردمان   دهند می را مقصد به دنیرس
 تکن هال   یگمراهن    یسنرگردان  از را آنهنا    دهنند  می انذار، ر ند می راههیب  

، حق قیطر افتگانی راه   خدا ریبص یایا ل   رکذ اهل گرید عبارت به. ترسانند می
 از را شنان یا   ننند ک منی  وهشکن ناند  گرفته شیپ در طیتفر   افراط راه هک را آنها
 2.دارند می حذر بر یابد تکهال

 زهد -7-0-0

 زهند  شنان یا نگاه از. داردای  ژهی  گاهیجا نیرالمؤمنیام دگاهید در زهد
 نِعنم  ی قت تا یعنی بر د؛ انیم از موجود هکآن تا ینکن طلب را مفقود هک است آن
 یمعنن  بنه  زین  . ینباش شتریب طلب دنبال به دارد  جود تیفاکی  هانداز به ییایدن
 یرغبت بی نیا  . ستها عمل نمودن زهکیپا   دهایام ردنک وتاهک   ایدن به یرغبت بی

 آثنار  از یکنی . باشند  منی  سودمند یتجارت   صالح دیلک   اخال  با افراد ر ش
 2.است یینایب   رتیبص، زهد سنگ گران
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 وبیع بر یآگاه و زهد -7-0-0-0

 محبت. است تیمعنو   خدا از غفلت، ایدن به یدلبستگ انباریز آثار از یکی
 جنه ینت در   نند ک منی  رکن    ورک آن قیحقا به نسبت را یآدم گوش   چشم، ایدن
 هکن  شود می ارکآش انسان بر ایدن وبیع آنگاه لذا. ماند می دهیپوش ا  بر ایدن وبیع

 نین ا در، نند کن برقنرار  آن بنا  ید سنت    حبی  هرابط، دهی رز زهد ایدن به نسبت
 ظناهر  آن یهنا  یزشنت    لین زا این دن یهنا  بیع از غفلتی  هپرد هک است صورت

 جمنالت  از یکنی  در یعلن . نند یب منی  ارکآشن  را آن قیحقنا  انسان   شود می
ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ » :دیفرما می خود زیآم متکح

 وبین ع به نسبت را تو چشم خدا ند تا، باش زاهد ایدن در: یعنی ؛2«عَنْ َ  بِمَغْفُولٍ
   زهدی  هرابط نییتب در ثمیم ابن. هستند تو مراقب هک مباش غافل   سازد نایب آن
 عالقه، ندک میرکور ک را انسان یزیچ به محبت هک المثل ضرب نیا براساس، رتیبص
   یمحبت بی  لذا داند می ایدن مندان برعالقه آن وبیع ماندن دهیپوش باعث را ایدن به

 یهنا  یزشت   وبیع شدن ظاهر   پوشش نیا شدن لیزا باعث آن به نسبت زهد
مَىنْ زَهِىدَ فِىي الىدُّنْيَا     » :دین فرما می نهیزم نیهم در زین صادق امام 2.شود می آن

 ،3«وَ بَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا  بِهَا لِسَانَهُ  وَ أَنْطَ َ ،أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ
 منت کح   اسنتوار  ا  قلب در را متکح خدا ند،  رزد زهد ایدن در هک آن: یعنی
 دهد. می ایدن وبیع به نسبت رتیبص چشم ا  به   ندک می یجار زبانش بر را

 «ایدن به معرفت» پرتو در رتیبص -7-0-0-6

 بنا  این دن بنه  اگر. یابزار نگاه   یاستقالل نگاه، است گونه د  بر ایدن به نظر
   نند ک می ورک قیحقا دنید از را دگانید آن برق   زرق، شود نگاه یاستقالل دید

 مالک به  صولی  هلی س مثابه به ایدن به اگر اما ؛انسان دگانید بر شود می یحجاب
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 هکآن نان قیحقا   ر د می نارک دگانید از ها حجاب، شود نگاه یاخر  سعادت  
 پنردازد  منی  ایدن وهشکن به هکآن ضمن یالمک در یعل. شود می ارکآش هست

افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَىدَ    وَ مَنِمَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ » :دیفرما می
 آن در هکن  اکن  آن ،2«عَنْهَا وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَىرَ إِلَيْهَىا أَعْمَتْىهُ   

 گنردد  رین فق هکن  اکن  آن   شنود  ر بنر   هنا  شیآزما انواع با شود یمستغن( ایدن)
 آن هکن  یسک   رسد ینم آن به بر د آن دنبال به سرعت به هک یسک. شود محز ن

 رتیبصن  ا  به، ندک دایپ معرفت ایدن به هک اک آن. آ رد می یر  ا  به ندک رها را
 در، یجعفر هعالم. ندک می شینایناب بنگرد ایدن به هک اک آن   بخشد می یینایب  
 تنوان  ینمن  آن در سنتن ینگر بنا  را جهنان  هک دهد می حیتوض موال المک نیا نییتب

 بر مکحا ر ابط   جهان یاجزا انیم یعلم ارتباط افتنی نیع در اگر ی ل، شناخت
 دسنت  ینیجهنانب  به مینک ا شک جهان یاساس یمباد   یلک قیحقای  هدربار، آنها
 قنانون  انین جر ی اقعن  راز بنه  بنردن  یپ هک رفتیپذ دیبا را تی اقع نیا. میابی می
ای  رهین زنج یدادهاین ر    حنواد   از عبور بد ن، حیصح معرفت سبک   تیعل

   شنود  سنته ینگر جهنان  رین متغ یاجزا در فقط اگر. ندارد انکام معلوالت   علل
 چیهن  ،گنردد  جسنتجو  رین متغ یاجنزا  خنود  در اتکن حر   راتییتغ، هنندک میتنظ
 در. هیپا بی ستیآل دهیا ینوع ای ییگرا پوچ جز شد نخواهد دیعا یحیصحی  هجینت
ی  هدربنار  فهنم    کادرا هم باز ندک نفوذ ءایاش در راتکتف اندازه هر، صورت هر
 اتین ح هندف  راه در آنهنا  از   نشنود  وبکخیم آنها در اگر اما، است ناقص آنها

 ر ح   اتیح تکحر هکبل ،شد نخواهد ریتسخ، ر ح تنها نه، ندک استفاده معقول
 2.شود می معناتر پر ایدن مختلف یها دانیم در

 رتیبص با عامالن -7-0-0-7

 تمام رایز، ندک می دگرگون را انسان یزندگ قیطر، ایدن به نبستن دل   زهد
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ی  هدین د بنا  زاهندان . است متوجه سو آن به سرهیک   شود می آخرت ا  غم   همّ
 تین نها هکن  را تکن هال شنقا ت    اهلل یالن  کسنلو  سنعادت  پنر  جینتنا ، رتیبص

 مطابق را خود عمل لذا   نندک می مشاهده اراکآش طور به، استیدن در ی ر غوطه
  صنف  در گنر یدای  خطبنه  در نیرالمنؤمن یام. دهنند  منی  لکش مشاهدات نیا

فَكَىانُوا فِيهَىا كَمَىنْ     ،الدُّنْيَا وَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَىا   أَهْلِ  كَانُوا قَوْما  مِنْ» :دیفرما می زهدان
 در، بودنند  این دن منردم  از یگر هن  آنان: یعنی ،2«بِمَا يُبْصِرُونَعَمِلُوا فِيهَا ، لَيْ َ مِنْهَا

 آن ه مطابق، ستندین آن در ایگو هک ستندیز نیچن ایدن در، نبودند آن اهل هک یحال
 یمردان یژگی  به عبارات نیا در حضرت. ردندک می عمل افتندی می در قتیحق از

 تین  ال از تین تبع در هکن  پردازد می بودند ا  ی فا با ارانی   اصحاب از هک زاهد
 ارانین ، شنان یا دگاهین د از. شتافتند دیجا  یسرا به ا  اتیح در   ردندک مجاهده

 یابن  ابنن . ردنند ک می عمل آن طبق بر   کدر بود هک طور آن را قتیحق، ا  زاهد
 آن نه  بنه  آننان  هکن  ندک یم انیب «عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ» جمله یمعنا در دیالحد
 زاهند  مردمان هک است مطرح زین معنا نیا نیهم ن .نندک می عمل استتر  ستهیشا
 نیهمن  بنه ، نگرنند  می دلی  هدید با را ندهیآ، خود وششک   جهد شدت خاطر به

 گفتار مانند نیا   نندک می عمل آخرت یزندگ از خود مشاهدات حسب بر خاطر
 2.شنود  ینمن  افز ده یعل نیقی بر شود برداشته ها پرده اگر هک است یعل گرید

 اهنل    این دن اهنل ی  هسیمقا به عبارت نیا حیتوض در زین محققان از گرید یبعض
 اسنتوار  نیقن ی بر یگرید یبنا   دیترد   کش بر یا ل یبنا هک پردازند می آخرت
   جنزا    ر ز   فرشنتگان    یآسنمان  تنب ک   خدا نند  به نسبت ایدن اهل. است

. ندارنند  مانیا، نباشد شانیا محسوس آن ه به   نندک می کیکتش جهنم   بهشت
 منان یا مناده  یمنا را  قیحقنا  به یعلم نیبراه   نیقی با هک آخرت اهل خالف به

 3.نندک می عمل ینیقی مشاهدت   رتیبص اساس بر   دارند
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 رکتف -7-0-6

 اصل شانیا دگاهید از. داردای  ژهی  تیاهم، انیب ریام المک در رکتف موضوع
، رکن تف   ی رز شنه یاند بنا    اسنت  یسالمت آنی  هویم   ردنک رکف، عقلی  هشیر

. است راست راه یسو به یآدم رهبر   بخش تیهدا، شهیاند. شود می ینوران عقل
   خوانند  منی  فنرا  آن به عمل یسو به را یآدم، خدا از یفرمانبردار در دنیشیاند

 تکن هال از را ا ، ارهنا ک سنرانجام  در رکن تف   شنود  منی  رین خ ارکن  انجنام  سبب
 2.رهاند می

 رتیبص ساز نهیزم، رکتف -7-0-6-0

 خنود  فسناد    صنالح    مضنار    منافع در   رکمتف است یموجود انسان
 رکن تف. نند یگز یبرمن  دانند  منی  خود ی ر بهره   انتفاع ی هیما آن ه   ندک می تأمل
 یسو به انسان راهبر  ، یینایب   رتیبص یمباد از یکی   انسان تگریهدا، حیصح
 اتین ح   دل یزنندگ ، دنیشیاند، نیرالمؤمنیام المک در. است یزندگ قتیحق

 اِنّ» :دین فرما منی  هکچنان ؛یآدم یتعال   رشد ساز نهیزم زین   است شده ریتعب قلب
، دنیشن یاند 2«بِـالنُّور  الظُّلُماتِ یفِ رُیالمُستنِ یمشِی ماک ریالبص قلبِ اهُیح رکالتف
 دسنت  بنه  چراغ شخص هک گونه همان. است رتیبص با شخص دل بخش اتیح
فَإِنَّمَىا الْبَصِىيرُ مَىنْ سَىمِعَ     » :دین فرما می زین  . ر د می راه نور پرتو در، ها یکیتار در

ثُمَّ سَلَ َ جَدَدا  وَاِِحا  يَتَجَنَّبُ فِيىهِ الصَّىرْعَةَ فِىي     ،فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ
أَوْ  ،وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِىهِ الْغُىوَا َ بِتَعَسُّىفٍ فِىي حَى        ،الْمَغَاوِي الْمَهَاوِي وَ الضَّلَالَ فِي

 در   بشننود  هک است یسک نایب انسان هک ستین نیا جز: یعنی، 3«تَحْرِيفٍ فِي نُطْ ٍ
 راه در سنپا ، ردین گ بهنره  این دن تجارب از   شود نایب   ندک نظر  ، شدیندایب نآ

 هنا  ژراههک در ها یگمراه   ها چال هیس در سقوط از   ندک تکحر ر شن   راست
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 این  حنق  ریمسن  از یجنر  کی  بنه  سنیله   را تیمعصن  ی اد گشتگان گم، زدیبپره
 نیچنن  امنام  المک مفهوم. ندکن کمک خود ضرر بر گفتار در اخالل   فیتحر
 هکن بل، نند کن تفاکا دنیشن به هک رسد می رتیبص   نشیب به یزمان انسان هک است
 بنه ، نظر دقت   شهیاند نیا. بنگرد امور به دقت با   شدیندایب خوب، ها دهیشن در

 محقّقان یبعض. است مؤثر انسان رفتار   یریگ میتصم در هک شود می منتج یعبرت
 دین فرما می هیتوص خود المک در حضرت هک دهند می توجه موال انیب نییتب در

  جنود  از توانند می نشیب با افراد تنها چون  ، ردیگ بهره خود  جود از دیبا انسان
 به. ندیفرما می انیب را انتفاع نیا تیفکی، ریبص افراد حال شرح با، شوند منتفع خود

 راین ز، نند ک شنه یاند معصومان گفتار   حق المک در دیبا یآدم هک بیترت نیا
 یاله معارف نیا به دلی  هدید با   سر چشم با سپا، برد ینم یسود، رکتف بد ن
 خنود  یهنا  افنت یدر   هنا  عبنرت  از   ردین گ پنند  آنهنا  از یهوشنمند  با   بنگرد
 ردهکن  نینی تع یر شنن  بنه  مقندس  شرع هک یمیمستق صراط در   ندک یبردار بهره
 2.بردارد گام است

 نور نندهک داریپد، شهیاند -7-0-6-6

 بنا  انسنان . دهد می سوق قتیحق سمت به   بخشد می جهت را ذهن رکتف
 قیحقنا  بنه ، خلقنت  گنر ید یمجار   یهست   خود ی جود ادنابع در دننیشیاند
   قلنب ، شنه یاند، قنت یحق در. رسند  می نشیب   یآگاه به   ابدی می دست ورنام

 حضنرت . افنت ی دسنت  قیحقنا  بنه  بتنوان  آن پرتنو  در تا ندک می ینوران را ذهن
 ،أَيْ بُنَىيَّ » :دیفرما می نیحس امام بر مندش فرزند به خود تی ص در ریام

 غفلنت    آ رد منی  دین پد نور دنیشیاند  پسرم ،2«نُورا  وَ الْغَفْلَةُ ظُلْمَة   الْفِكْرَ ُ تُورِثُ
 .ظلمت، دنی رز
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 قتیحق افتیدری  هنیآ، رکتف -7-0-6-7

   حنال  یزندگ راه، درخشان ینور مانند، یانسان اتیح در شهیاند   رکتف
 برداشنتن  ر  شیپن  از   فصنل    حنل  در را ا    ندک می ر شن را انسانی  هندیآ

   اسنت  تکن بر   رین خ هر دیلک ردنک رکف. رساند می یاری آنها گذر   التکمش
 نیا در یعل. حیصح افتیدر   کدر یبرا است کپا   صافای  نهیآ هم ون

 .«اسنت  کپنا ای  نهیآ، شهیاند» :یعنی ،2«الْفِكْرَ ُ مِرْآ   صَافِيَة » :دارد ییبایز انیب مورد
، شهیاند یر ین هک جهت نیا از، است آ رده استعاره را نهیآ، المک نیا در حضرت
 میمفناه  یپن  در، نند ک منی  اکمنع را خود برابر در اءیاش ریتصا  هک نهیآ هم ون
 2تاباند. می باز ذهن بر را آنها   دیآ می یقیتصد   یتصور

 رکتف از یناش علم ارزش -7-0-6-0

   هنا  دانسنته  بنا  یاساس یتفا ت   است ارزشمند یعلم، رکتف از یناش علم
 اندینما می را قتیحق   رساند می ییوفاکش به را انسان یا ل رایز، دارد محفوظات

 امنا ، نند ک منی  بین ترغ منال ک ریمس در تکحر   قتیحق به یابیراه یبرا را ا   
. شنود  ا  یقن یحق ییوفاکش مانع   یآدم  بال بسا چه هک ستین شیب یقالب ید م
 رکن تف. 3«كَىالتَّفَك رِ   لَا عِلْمَ» :دیفرما می هک  االست چنان دنیشیاند امام منظر در
 ارزشنمند  آثار از را متکح شانیا   دارد باالتر یارزش ریام حضرت المک در
 .ندک متکحی  هافاد شهیاند ،1«الْفِكْرُ يُفِيدُ الْحِكْمَةَ» :داند می رکتف

 عبرت -7-0-2

، اسنت  یزین چ انین م از گذشنتن    ردنک نفوذ یانمعن به   عبور از عبرت
 یحنالت  عبنرت . گذشنتم   ر دخانه از یعنی ،9«عبوراً النهر عبرتُ» :دیگو می هکچنان

                                                      
 .9/212ابن میثم، . 2 .930 . تمیمی آمدی، حکمت2
 .2/222خوانساری، . 1 .223 البالغه، حکمت سید رضی، نهج. 3
 .2/223فراهیدی، . 9



 185 \ الحدیث روایات . مباحث گوناگون از منظر فقه7بخش 

 
 

  رهنمنون  نامشنهود  امنور  بنه  اسنت  مشناهده  قابنل  هکن  یازامنور  را انسان هک است 
 یاثنر  ر ش نین ا  ، شنود  منی  انسنان  یینایب   رتیبص موجب یآموز عبرت2.ندک

 .دارد انسان تیترب در گرانبها

 رتیبص دیلک، عبرت -7-0-2-0

 بنه  ا  دنیرس یمعن به است انسان تیترب مهم مقاصد از هک را رتیبص اگر
 بناطن  بنه    بگذرد امور ظواهر از بتواند ا  هک مینک یتلق فهم   کدر ازای  درجه
 یبنرا  ریفراگ یقدرت   برسد معقوالت به   ندک عبور محسوسات از   بنگرد آنها

   انتخنناب   امننور فصننل   حننل، لیننتحل   هیننتجز، یریننگ اننندازه   سنننجش
 از یکنی  «عبنرت » دین ترد بی ،آ رد دست به یزندگ ابعاد در، حیصح یریگ میتصم
رَحِىمَ اللَّىهُ امْىرَأ  تَفَكَّىرَ     » :برسناند  مقصد نیا به را انسان تواند می هک است ییها راه

 پنند  سپا   شدیندایب هک را یسک ندک رحمت خدا: یعنی ،2«فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ
 ننا یب، آموزد پند ایدن از اکهر قتیحق در. شود نایب سپا   ردیبگ اندرز   ردیبپذ

 پنند ی  هیما هک ییایدن امور   حواد  با برخورد در اکهر، گرید عبارت به. شود
 به نسبت   ندک سهیمقا گریدیک با را امور   بنگرد عبرت   شهیاند چشم با، است

 وفاکشن  ا  ییننا یب   رتیبصن ، باشند  ریپنذ  موعظنه ، ر زگار حواد    یاله اتیآ
 باز شقا ت از را ا  آن ه به   ابدی می دست اتیح قتیحق به جهینت در   شود می
 3.ندک می دایپ علم، رساند می سعادت به   دارد می

 شبهات از یدور و عبرت -7-0-2-6

   انحنراف  در دنین غلت در انکام گرید  قت هر از شیب هک یمواقع از یکی
 نشنان ، جنا  هنر  در فتننه   قنوع  هک چرا، است فتنه هنگام، ندک می فراهم را لغزش
 داده صیتشنخ  یسخت به هک است حق به هیشب باطل امور   شبهه  جودی  هدهند
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 شنبهات  یرانیح از را انسان، است یینایب   رتیبص آن برآ رد هک یعبرت. شود می
ی  هخطب نینخست در مؤمنان ریام. ندک می حفظ فتنه در افتادن فر    یهمراه  
بَىيْنَ  الْعِبَرُ عَمَّىا    لَهُ  صَرَّحَتْ  مَنْ  إِنَ» :دهد می توجه امر نیا به را مردم خود یومتکح

 حاصل یها عبرت هک یسک ،2«حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الش بُهَاتِ ،يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ
 در هکن  یعقوبنات  بنه  نسنبت  ا  چشنم  مقابنل  از را پنرده ، انینیشن یپ سرگذشت از

 حفنظ  شنبهات  در رفنتن  فنر   از را ا  یاله یتقوا البته، بردارد باشد می انتظارش
 .ندک می

 ناصحی  هدهند میب، عبرت -7-0-2-7

 صنراط  مودنیپ به نسبت   ردیبگ قرار حیصح ریمس در یراست به یآدم اگر
، باشند  داشنته  میبن  افتادن راست   چپ به   انحراف از   باشد حساس، میمستق

 حنال  سنوء  عواقنب  بنه  نسبت را ا  همواره، ناصحای  انذاردهنده هم ون عبرت
 ینشن یب بنا  تنا  شنود  منی  ادآ رین ، حق صراط اننر ندگ یکن اقبتنع   رُ اننجک

 در یعلن  امنام  انین جو قنت یحق یشنوا یپ. نند ک انتخاب را خود ریمس، حیصح
 میبن ، یآمنوز  عبنرت . 2« الِاعْتِبَىارُ مُنْىذِر  نَاصِىح    » :دین فرما منی  زیآم متکحای  جمله
 از خنود  مشناهدات  ریتأث تحت را انسان، عبرت قتیحق در است ناصحای  دهنده

   دهند  منی  قنرار ، حنال    گذشنته  در، یانسنان  جوامع در تحوالت جینتا   ارنآث
 انیکن یسعادتمند زین   فاجران   ارانکبد احوال سوء آثار، غیبل یبیخط وننهم 

 3.ندک می انیب را

 ج فصلینتا -7-0-8

 از انحنراف  این  توقنف  به منجر، تیهدا چراغ بد ن حق ریمس مودنیپ -2
   یدارین ب   نند ک منی  تاللنؤ  یمتقن  قلنب  در چنراغ  نیا   شود می هدف   ریمس

                                                      
 .336مفید، األمالی، . 2 .26البالغه، خطبه . سید رضی، نهج2
 .22/116هاشمی خویی، . 3
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 .دارد دنبال به را راه شناخت

 دل گنوش    چشنم ، بناآن  یمحبتی  هرابط ردنک برقرار ایدن به یدلبستگ ن2
 این دن وبین ع بنر  را غفلتی  هپرد   ندک می رک   ورک آن قیحقا به نسبت را یآدم
 .ندکاف می

 بخنش  یر شن، رکتف   است ی رز شهیاند   رکتف، عقلی  هشیر   اصل ن3
 .است ساز رتیبص   عقل

   اسنت  رتیبص عوامل گرید از ر زگار حواد  از عبرت   یپندآموز ن1
 .شود می ا  یینایب موجب، بوده دایناپ امور به مشهود امور از انسان رهنمون
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   منظر علیرویکرد رتبیتی از 

 کید ربعقل مطبوع و مسموعأبا ت
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   مقدمه -7-6-0

ربیت ضنر رت  نند تعلنیم   تن  یرآندر فن   ام علنی ناه امنا دیدگنمطابق ب
گینری   وع در انسنان از ملز منات ادراک   یناد   نل مطبنا عقنی ینعقل ذات ودن ج

واهد نربیت میسر نخن نال انسانی   تعلیم   تنه افعندهی ب د ن آن شکلناست   ب
ع متضناد   عقنول ذاتنی    ناین نه سنبب طب نا بن نهن   ا ت انساننه تفنه بنوجنود. تنب

ندهای آموزشنی را  یراحل   فرآنم ی هرادی در کلینوزش انفنآم، انمتفا ت در آنه
رده است. نر کنذیناپنن ابنران اجتننیراگنردیت فنا   فنه ای حفظ ارزشندر راست

ن اساس دستیابی   پر رش عقنل مسنموع ینا عقلنی اکتسنابی در انسنان       نر اینب
، پنذیر خواهند بنود    داننش  ... امکنان  ، هنربنه تجنون از جملناگنن ونور گنص هنب
ا نرادی   ینه صورت انفنران را بنیراگنه در آن فنی کنربیتنم   تنن تعلینراینابنبن

ر را کن انند زی   تف  رصت تجربهند   فندی کننبن هنانا طبقنمتجای نه ر هندر گ
  آموزشنی از نظنر امنام علنی    ای نهن  ن ر شنرین نرتند از مؤثنان بدهن نه آنن نب

تحلیلنی   بنر مبننای     نن  گزارشنی  ی هاضر به شیونحفصل شود. در  می محسوب
رار ندر تعلیم   تربینت منورد بررسنی قن    ، اهمیت عقل  ات حضرت علینبیان
 رفته است.نگ

 تمهید -7-6-6

عقنل   جایگناه آن در   ، صریح آینات   ر اینات معتبنر اسنالمی     ه نصّنب
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بخش عظیمنی از سنخنان    2هدایت   سازندگی انسان بسیار بارز   اثرگذار است.
مکتب نبوی در باب عقل   عقالنینت  ی  هیافت موالی متقیان به عنوان ا لین تربیت

استعمال نام آن غریزت عقل در اصل لغت   هم در عرف » :گوید می است. غزالی
ای    مقصود از عقل مطبوع غرینزه  2«آن غریزت استی  هاست   تمامی علوم ثمر

است که به صورت خدادادی در نهاد انسان به  دیعه گذاشته شنده اسنت   اینن    
نیر  مستعد پذیرش درک معقوالت در آدمنی اسنت   مرتبنت آن در مخلوقنات     

کند    جنودش از   می آدمیان را فراهممتناسب با خلقت آنان موجبات تفا ت در 
ضر ریات   ملز مات درک   فهم است چنان که فقدانش آدمی را از دستیابی به 

سازد. این عقل در بد  خلقنت بنه صنورت طبیعنی در      می حقیقت محر م   مبرا
کند   منشأ   کیفیت اعمال   رفتار افراد را در طول حینات   می ل جسم آدمی حلو

د   چنانکه بخواهیم عقل مطبوع را با ممارسنت   جهند کسنب    کن می آنها تعیین
آن چیزی جز ی  هبلکه نتیج، شود ینه تنها فایده   سودی برایمان حاصل نم، کنیم

ضنر رت  ، ان شنده ین قول حضرت علنی ب  ث که ازیجهل   تعب نیست. این حد
 عقل مطبوع برای اکتساب حقایق   معارف را در راستای تربیت عقل مسموع بیان

 :هکن صورت یکند. به ا می
فَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوع  إََِا لَمْ يَ ُ مَطْبُىوع    ،وَ مَسْمُوع   فَمَطْبُوع  ، عَقْلَيْنِ  الْعَقْلَ  رَأَيْتُ» 

ا ل عقلی ، عقل بر د  قسم است» ؛ یعنی3«كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْ ُ وَ َِوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوع 
شود   دیگنر عقلنی    می نصیب بشر، اساس سنت آفرینشکه به طور طبیعی   بر 

  ینصنیب آدمن  ، که از راه شنیدن سخنان دیگران   فراگرفتن معلومات از این   آن
  از نور خورشید بنرای بیننایی   ،  لی مانند کسی که چشمش نابینا است ؛شود می

افنزایش  هایش برای  شنیده، کسی هم که فاقد عقل ذاتی باشد، برد یخود نفعی نم
 1«.عقل ا  نفعی نخواهد داشت

                                                      
 ر ایات  ارده در باب عقل. 23-2/21؛ مشتقات عقل در قرآن، کلینی، 939 - 931. نک: عبدالباقی، 2
 .2/99انی، الوافی، فیض کاش. 3 .236. همان، 2
 .66ساعی، . 1
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دریافت ی  هگاه   سرچشم در این ر ایت عقل مطبوع را تکیه امام علی
ها   تجارب    کسب معرفت دانسته است که بد ن آن مسموعات   تمامی دانش

تحقق فعلیتی که شایستگی  جنود آدمنی را داشنته     ،ر  ثمر است. از این آدمی بی
ر گر   جود عقل مطبوع   به تبع آن پنر رش عقنل مسنموع اسنت. لنذا      باشد د

مراحل یادگیری ی  هتوانند کلی می مربیان با به کارگیری اصول تربیتی منتج از عقل
ای که تسا ی آموزش  آموزشی برای همگان تسهیل کنند به گونههای  را در محیط

 عدم تشابه برای همگان میسر شود. در عین

 تیم و تربیعقل در تعلت یهما -7-6-7

ا لین مخلوق ر حانی فاقد صورت که از صورت   ، طبق برخی از ر ایات
 2عقل بود.، از جانب راست عرش الهی   از نور ا  پدید آمد

این عقل همان نیر ی غریزی است کنه مسنتعد قبنول مندرکات اسنت        
ضر رت  جود آن در انسان همانند ضر رت حضنور بنرای درک  جنود اسنت.     

فاقد نقنش   دارای مرتبنت   ، نخست خلقتی  هدر مرتب 2مطبوع یا عقل ذاتی عقل
ممکنن نیسنت   بنرای هنر ننوع      ، ینک از صنور   است   در ذات خود بنه هنیچ  

این تواننایی در آن متناسنب بنا     بسیار دارد.  های  استعداد   قابلیت، پذیری شکل
 ان نیست.اش در تمامی آدمیان یکس فیض   بخشش الهی است   مرتبهی  همرتب

در توجیه   ضر رت عقل ذاتی در آدمی بنه تمثینل   تشنبیه     امام علی
کند   محوریت تمامی اعمال   رفتار انسان را در  جود اینن   می زیبای زیر اشاره

ی را که دارای ضعف مرتبت یها آن قسم از انسان داند   می نیر ی بالقوه در انسان
 بد ن لحناظ اینن ضنر رت بنه کسنب   ینادگیری علنم       در عقل مطبوع بوده   

                                                      
 .2/232. حرانی، 2

. تقسیم عقل به مطبوع   مسموع یا ذاتی   اکتسابی، به اعتبار سرچشمه   منشأ آن است. عقل از نظر سرچشنمه  2
گیرد. عقل مطبوع، یعنی ظرفیت ذاتی   اسنتعداد خندادادی هنر فنرد بنرای         منشأ یا از در ن یا از بیر ن مایه می

معارف نظری   مدارج عملی   عقل مسموع، یعنی معارف   تجاربی که بشنر از مننابع خنارج از  جنود     اکتساب 
 آ رد. خویش به دست می
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انند. از   کنوری سنوار شنده    داند که بر شتر شب می کوری عالمان شب، پردازند می
چنین افرادی در بیان   ابراز مطالب قاطعیت ندارند   هماننند    منظر امام علی

بد ن فایده در باب موضنوعاتی کنه صنحت      ،  سازد می ها را پراکنده باد که برگ
آن حضرت اگر  از نظر 2،گویند می سخن، قم آن برای خودشان نیز معلوم نیستس

  در اسنتمرار       جودی عقل ذاتی متناسب با مفاهیم   معقوالت نباشند ی  همرتب
بلکه مفاهیم را ، یابیم ینه تنها حقیقت  جودی مطلب را نم ،دستیابی آن جهد کنیم

ی  هکننیم   در نقطن   منی  دیگر تعبیری  هبه علل عدم قابلیت در عقل مطبوع به گون
عقل مطبنوع در  ی  همقابل اگر معقوالت عارض شده بر عقل ذاتی متناسب با مرتب

 آید. می درک   فهم صحیح   بینش عمیق به  جود، افراد باشد
اساس  جودعقل مطبوع درتعلنیم  تربینت از ملز منات ینادگیری        براین

ضر ریات امنر آمنوزش اسنت   اینن      ها از آن در انسانی  هتوجه به تفا ت مرتب
متضناد آنهنا امنری طبیعنی     های  تفا ت همانند تفا ت مخلوقات به سبب طبیعت

هنا در درک   دریافنت   پدیند     تمایز انسنان ی  هبوده است   همین امر علل ا لی
 آمدن سطوح گوناگون دانش   معرفت است.

 ارد شنده  توجنه بنه عقنل مطبنوع     ی  دربارهدر اسالم نیز ر ایات فرا انی 
اگر مردی طالب حکمنت  : پرسید بن جعفر م از امام موسیکح بن است. هشام

با لطف   : اما عقلش توانایی گنجایش مطالب را نداشت چه کنم؟ امام فرمود، بود
مدارا نصیحتش کن   اگر )به جهت عدم درک( دلتنگ شند خنود را بنه دردسنر     

 2معرض فتنه   مشکالت قرار مده. ا  خود را دری  ه اسط فکن   بهانی
دهند کنه اینن فنرد ظرفینت   اسنتعداد        منی   ضنوح نشنان   این ر ایت به

 یعنی آن ه انسان از بیر ن، خدادادی برای اکتساب درس حکمت را نداشته است
مایه   آن نیر ی تجزیه   تحلیل خود آن د باید با آن نیر ی باطنی   خمیرگیر می

                                                      
ال  يمَشِالهَ يحِالرِّ اءََراِ الرواياتِ يرِ، يذْعٍقاِِ سٍرْضِبِجاهل  خبّا،  جهاالتٍ، عاشٍ رَكابُ عَشَواتٍ لَمْ يَعَضَّ عَلَي العِلْمِ . 2

 .27البالغه، خطبه نک: سید رضی، نهج .اهللِ بِاِصدارِ ماوَرَدَ عَلَيهِ ء  وَ مَلِي
 .2/220. حرانی، 2
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ولی از آب درآید   هم نین اینن شنخص فاقند عقنل     را بسازد تا موجود قابل قب
مسائل مربوط به حکمت تنناقض دارد.  ی  دربارهزیرا فقدان عقل با پرسش ، نبوده

دانند بنه سنبب     منی  فایده درس حکمت را در مورد ایشان بی با این حال امام
هنا را بند ن داشنتن     آموختنه ، آنکه اگر شخص عقل مطبوع یا ذاتی نداشته باشند 

  بننن   نننه از سننر حقیقننت آن. از علننی، کننند مننی طقننی تجزیننه   تحلیننلمبنننای من
عقنل بخشنش خندایی    ، هاشنم  ابو» :فرماید می نقل شده است که  الرضا موسی

که رنج تحصیل آن را تحمل کند  آید. هر می تعب به دست است   ادب با رنج  
آ رد دسنت   هر که خواهد با تکلیف   زحمت عقل   خرد بنه  بدان دست یابد  

 2«فزاید.اجز جهل   نادانی نی

 مرتبط با عقل ذاتی در انسان یتیاصول ترب -7-6-0 

بر این اساس با توجه به تفا ت عقول ذاتی در افراد د  اصل مهم تربیتی   
 شود. می مترتب بر آن اجماالً بیانهای  ر ش

  اصل عدل -7-6-0-0

تنوان   یکنه نمن   اصل عدل بینانگر آن اسنت  » برخی از محققانی  هه گفتنب 
ل مختلننف نراحنننردی در منا فنننا بننندد ینننراد متعنننا افنننربیتی بنننتننی  هنرابطنن

بلکه باید اینن رابطنه بنه صنورت موازننه      ، اش را یکسان در نظر گرفت یندگنزن
 2«م شود.نتنظی

از چننان    امنام علنی  ی  هایی عندل   قسنط در اندیشن   نپوشش در برنک
 که اجنرای آن را در جامعنه موجنب حینات   د ام آن     خوردار استجایگاهی بر

هنای     از آن جایی که شالوده   حیات ارزش 3«اَلْعَدلُ حَيا  » :دانستند لذا فرمود می
گیرد حکم کردن به حق   قضنا ت عادالننه    می تربیتی شکلهای  در محیط  یآدم

                                                      
 .227باقری، . 2 .2/323. همان، 2
 .2633تمیمی آمدی، حکمت. 3
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انسنانی  هنای   در تمامی ابعاد تعلنیم   تربینت از ملز منات د ام   احینای ارزش    
 شود. می محسوب

هنا عطنا     جودی مختلفی بنه انسنان  های   سعت، خدا ند در مقام ربوبیت
کرده که تفا ت عقل در آدمیان یکی از بارزترین آنها است. تفا ت عقنل در بنین   

ترین  عقالنی، همین تفا ت ها به سبب طبایع متضاد آنها امری طبیعی بوده   انسان
ن تدابیر   راهکارهای گوناگون در مواجهنه بنا   دلیل جهت تد ین   در نظر گرفت

ی  هتنوان تنک چهنر    منی  تعلیم   تربیت است   تنها با اجرای این تندابیر ی  همقول
برای همگان میسر ساخت. طبق اصل عدل بر مبنای ، عدالت را در تعلیم   تربیت
مترتب به این اصنل را بنه ترتینب زینر     های  ر ش، عقل مطبوع یا عقل خدادادی

 :گیرد می بحث قرارمورد 

 شناسی روش اعطای بینش در باب خود -7-6-0-0-0

نحوی  ها را به کردن ارزش  اجرای عدالت برای شفاف اگر یک مربی مفهوم
تبیین کند که متربیان به این با ر   پذیرش برسند که امتیازاتی که حاصل جبنر    

اختینار    شنوند     یمنشأ افعال الهی است ارزش   یا ضند ارزش محسنوب نمن   
  اگر تفا ت درک   فهم متربینان  ، هاست همّت افراد دخیل در جایگاه ارزشی آن

سسنتی   ینا حندّت در درک    ، عقل ذاتی آنهنا باشند  ی  هبه سبب تفا ت در مرتب
معقوالت را نباید مالک تفاخر   یا حقارت یک فرد دانسنت. بنا پنذیرش چننین     

عنوان انسانی منؤثر   کارآمند رسنالت    آنها قادر خواهند بود به ، دیدگاه در متربی
شکلی هدفمند برای تحقق  خویش را انجام دهند   از  جود خود هرچه هستند به

تعلنیم  های  ندیمراحل   فرآی  هفردی   اجتماعی گام بردارند   در کلیهای  هدف
گونه  دانند. همان خود را مکلف ، مرتبت  جودی عقل مطبوعی  ه  تربیت به انداز

﴾آتاهىا  مىا  إِالَّ نَفْسىا   اللَّىهُ  يُكَلِّفُ ال﴿: به آن اشاره شده است طالقی  هکه در سور
2، 

 به ا  داده است.کند مگر به قدر آن ه  یخدا کسی را تکلیف نم یعنی
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 روش آموزش انفرادی -7-6-0-0-6

توان اهمیت توجه به  جنوه   می یر در آیات   ر ایات اسالمکبا تدبّر   تف
انسان را در تمامی ابعاد تعلیم   تربیت در نظر گرفت. حضرت فردی   اجتماعی 

ساز هر د   جه را با در نظر گنرفتن   الگوهای انسان نیز به عنوان یکی از علی
  شرایط افراد دارای شأن   منزلت دانسته   توجه به فردیت انسنان   تقدم   تأخر

دانند. از   می ل جودی از جمله عقل خدادادی مصداق عدهای  را بر مبنای  سعت
محوریت   منشأ تمامی اعمال   افعال آدمنی  ابسنته بنه عقنل      نظر امام علی

عقل ذاتی در متربینان بنه   ی  همطبوع در در  جود ا ست. از این ر  توجه به مرتب
  مربینان بنا در    آید می بدیهی به نظر یامر، تربیت آغازگر تعلیم  ی  هعنوان نقط

عقل ذاتی در متربیان باید به اتخاذ تندابیر تربیتنی بپردازنند      ی  هرتبنظر داشتن م
 جه به فردیت هر متربی آغاز کنند.مبنای آموزش را با تو

توجه به فردیت فراگیران در راسنتای حفنظ عندالت    ، مطالب فوق براساس
متجانا است تنا هنر   های  منوط به آموزش انفرادی یا آموزش فراگیران در گر ه

گینری از   بنه کسنب   بهنره   ،  جود عقل ذاتنی در خنود  ی  هنسبت مرتبفردی به 
 آموزش بپردازد.

 ض آموزشییروش تساوی و نفی تبع -7-6-0-0-7

در تمنامی ابعناد   ، تسنا ی   عندم تبعنیض آموزشنی در متربینان     ی  هالزمن 
هنای   متسا ی در آننان اسنت   بنه دلینل  سنعت     های  داشتن استحقاق، آموزشی

تشنخیص    ، انسان در عقل بنوده  یا ترین آن تفا ت رتبه گوناگون انسان که مهم
اجرای مسا ات بسیار مشکل است. بر این اساس برای برقراری دست کم تسا ی 

تد ین اعمّ از  ،گیری ند یاددهی   یادیتوان فرآ می تفا ت عقلی  هآموزشی در زمین
متننوع    ی هنا  ارزشیابی از فراگیران را بنه صنورت  ی  همین محتوا   نحوأت، برنامه

متفا ت مند ن کنرد. تنا هنر فنردی را نسنبت بنه موقعینت خنود در هسنتی             
 داد. اش بتوان مورد پر رش قرار  جودیهای  مایه در ن
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 اصل آمادگی -7-6-0-6

 جود عقل ذاتی با قابلینت    ، قبل از اکتساب مسموعات   درک معقوالت
شنود   بند ن آن    منی  بخشی دانش شنمرده از ملز مات اثر، توانایی درک صحیح

خواهد بود     بار ند تعلیم   تربیت اثربخش نخواهد بود   یا اثر آن بسی زیانیفرآ
عناطفی   عقالننی آغناز    ، نیازهای جسمانی آموزشی که بد ن در نظر گرفتن پیش

 تواند انجام دهد. یشود رسالت تربیتی خود را نم

 نیازهای آموزشی روش توجه به پیش -7-6-0-6-0

رشد   آمادگی ذهنی افراد در فهم   یادگیری » ،از محققان یبرخ ی به گفته
ای از رشند خنود    مثالً ممکن است فردی در مرحلنه  ؛علوم مختلف متفا ت است

 لی برای درک علنوم اجتمناعی هننوز آمنادگی     ، درک علوم تجربی باشدی  هآماد
ران ین از فراگمعلم باید آمنادگی هنر ینک    ،  . بنابراین الزم را به دست نیا رده باشد

شاگردان خود را های  خود را در تدریا مواد درسی در نظر داشته باشد   فعالیت
هم ننین قبنل از تندریا در هنر      2«متناسب با سطح آمادگی آننان عرضنه کنند.   

 د از سوی مربی در نظر گرفته شود.نیازهای آن موضوع بای پیش، موضوعی
بررسنی عقنل   مننوط بنه    ضر رت تبیین عقل از دیدگاه حضرت علنی 

سمع بنه معننایی   ی  همسموع یا عقل اکتسابی در آدمی است. لغت مسموع از ریش
که  یا شنیده شده   شنیده است. عقل مسموع یا اکتسابی یعنی همان نیر ی غریزه

ها  شود   چون شنیده می ها   معارف خارج از  جود آدمی حاصل به یاری شنیده
ه اکتساب معارف   تجنارب   درک    مدرکات بر عقل ذاتی آدمی عارض شود ب

شوند   با حصول این معقوالت ثانوی   به فعلیت  یا  منجر م معقوالت ثانوی در
تننوان محقّننق کننرد. تحقننق ایننن  مننی در نننی انسننان راهننای  رسنناندن آن قابلیننت

حضنرت   ها در گر  چگونگی تربیت   پنر رش عقنل مسنموع اسنت.     شایستگی
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مکتب  حی چگونگی پر رش عقنل مسنموع   ی  هیافت نیز به عنوان تربیت علی
شود به صورت دقیق تبیین کرده است. از  می در آدمی را که موجب بهترین تربیت

هنا از نظنر    آنجا که این بحث را مجال بیان چگونگی رسیدن به بهتنرین آموختنه  
منؤثرترین  ، با استناد به اصنل قابلینت تربینت عقالننی در آدمنی     ، حضرت نیست

 کنیم. می آموزشی را بازگوهای   در محیطقابل اجرا های  ر ش

 اصل قابلیت فزونی و تقویت عقل مسموع -7-6-0-7

این اصل ناظر به امکان   قابلیت تقویت   فز ننی عقنل در آدمنی اسنت.     
بنر اسناس سنخنان    ، ینالننربیت عقنتای نه  ی از بنیادنل یکنری عقنذینپ ربیتنت

تربیت عقالنی اسنت  های   بنای تمام ر ش است. این بنیاد تربیتی زیر امام علی
تربینت آن   توانند بنه تقوینت      منی  ،بنودن عقنل ذاتنی    که آدمی در صورت دارا 

 ،«زکنو » ،«زاد» مواد، در مواردی از بیانات حضرت» های گوناگون بپردازد. ر ش به
،  ماضنی اعنمّ از   مختلنف هنای      مانند آن بنه شنکل  « ظهر» ،«کمل» ،«تم» ،«ذکی»

پنذیری   تقوینت عقنل     ایت از تربینت نار رفته است   حکنه کنر بنمضارع   ام
 2«آدمی دارد.

توان به برتنرین تربینت    می زیرهای   با استفاده از ر ش  از منظر حضرت علی
توانند آدمنی را بنه     می که برای همگان میسر است عقالنی دست یافت که عال ه بر این

 جایگاه در هستی سوق دهد.االترین ب

 یعل امام سخنان طبق درآموزش گرایی وطبیعت ازطبیعت اقتباس روش -7-6-0-7-0

به عظمت سلطنت خدا که بنر تنو   » :فرماید می در موضعی امیر مؤمنان
تنوانی     به قدرت خدا نسبت به خود نگناه کنن کنه نمنی    ، تسلط دارد توجه کن

بر آن اختیار نداری دقت کن. اینن دقنت   قدرت خدا را بر خویش در آن ه که تو 
شود که طغیان تنو فنر  نشناند   از عصنبانیت تنو       می )در عظمت الهی( موجب
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البالغه  در سراسر نهج، عال ه بر آن 2«ات را بازگرداند. بکاهد   عقل از دست رفته
از راز خلقنت عجینب    ملخ  ،  چهمور،  موجودات مانند خفاش تاز عظمت خلق
، طا  س   جمادات   نباتات سخن به میان آمنده اسنت  ، 2خفاش حیواناتی مانند

آیه  جود دارد  791ن آدر قر» چنانکه خور فهم انسان عینی   درهای   یعنی پدیده
کتناب  ی  همطالعن بنه  این آینات   بیشتردر    هطبیعی اشارهای  آنها به پدیده که در

 3.«آفرینش توصیه شده است
 منا را بنه اینن مطلنب سنوق     ، طبیعنی ای نهن   هات   پدیدنن آیندقّت در ای

هماهننگ اسنت      ینظامی  هگیرند رنب در وینحکمت عل ه طبیعت درند کنده می
در آن نهفتنه   البداهنه  فنی ، امی علنوم نه تمن ناظم است کنر نظم ننبیانگ، ن نظامنای

رده از راز علنوم گونناگون   نطبیعنی پن  ای نهن  دهندین نپی  ها با مطالعن ناست   تنه
 شود. می برداشته
خدا نند بنرای جهنان    هنای   طبیعت چیزی جنز قنانون  های  را که قانوننچ

جدیند  هنای   از این ر  دقّنت در طبیعنت باعنث ایجناد سناخت      ؛وین نیستنتک
 د  گرد می ر برای صاحبان عقلکگیری قدرت تف کار بهموجب    شود می شناختی

بنه  کنار گیرنند      قبلنی خنود را بنه   هنای   آگناهی تا فراگینران  شود  می منجرنیز 
در ننی در آننان انجنام شنود.      ی  سیر عقالنی   تحنول برسند جدید های  آگاهی

داری بین آموزش در هر موضوع   طبیعنت   توانند یادگیری معنی می اکنون مربیان
یا در صورت امکان با اقتباس از طبیعت در هر موضوعی بنه تسنهیل   برقرار کنند 

 .بدیل کمک بگیرند بی ن آموزگاراز بزرگتریند یاددهی   یادگیری بپردازند   یفرآ
اشین جهانی بسیار منظمی در نظر بگیریم که انسان نمی  هطبیعت را به مثابد ناینب

                                                      
نْ نَفْسِى َ فَىإِنَّ ََلِى َ يُطَىامِنُ     ىا لَا تَقْدِرُ عَلَيْىهِ مِى  ىى مَىمِنْ َ عَلَ  هِىدْرَتِى َ وَ قُىوْقَىمِ مُلْ ِ اللَّهِ فَىى عِظَىانْظُرْ إِلَىفَ» .2

)سنید رضنی،   «. ا عَىزَبَ عَنْى َ مِىنْ عَقْلِى َ    ىءُ إِلَيْى َ بِمَى   رْبِ َ وَ يَفِىي ىنْ غَى ىاحِ َ وَ يَكُفُّ عَنْ َ مِى ىنْ ِِمَىإِلَيْ َ مِ
 .93البالغه، نامه نهج
)سنید رضنی،   «. الْحِكْمَىةِ فِىي هَىذِهِ الْخَفَىافِيشِ      غَىوَامِضِ   ا مِىنْ ىا أَرَانَى ىصَنْعَتِهِ، وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، مَى  نْ لَطَائِفِىوَ مِ. »2

 (.299البالغه، خطبه نهج
 .79گلشنی، . 3
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 هم جزئی از آن است   با تحلیل قوانین طبیعی که بنر جهنان   انسنان حکومنت    
مندی آن را بنرای   عظمت دستگاه خلقت   غایت، افز ن بر کشف قوانین، کند می

 2کنیم.متربیان بازگو 
همنشنینی بنا افنراد صناحب     ، فز نی عقل مسموعهای  ر ش یکی دیگر از

 آگاه است.های    انسان عقل

 پذیری   سازی و الگو الگو -7-6-0-7-6

 :دیفرما یم  یه علکن با یق مصاحبت همیاز طر یریپذ ت الگویدر اهم
نادانیت    بها   شریف د   نفست پرشوعقلت کامل که  با حکما   بزرگان بنشین»

مربنی   به خصو دانش اطرافیان  اهمیت آگاهی  ، این سخن 2«فانی گردد.  از تو
به شرطی که مربی خود ، کند می گو آموزان باز شرا در سازندگی   رشد عقلی دان
تواند آن  یکه فاقد یک چیز است نم یسک» زیرا ،از سالمت عقل الزم برقرار باشد

تواند آن را به  می داند چطور یای را نم  مسأله  قتی معلمحاال .« بدهدبه دیگری را 
خواهند تعقنل را در    منی  معلنم   مربنی کنه    آن رایننبناب اید؟نری تعلیم نمندیگ

نخسنت  ، برسناند  عقل را در مغز آنان به فعلینت ی  هویت نماید   قونا تقنه انسان
غیر  در، مند باشد عقل   برخورداری از فعالیت صحیح آن بهرهی  هباید خود از قو

این سخن مصداق تعامنل افنراد    3.«ماند می این صورت در انجام رسالت خود باز
امنر زه دانشنمندان معتقدنند ذهنن منا از طرینق        اسنت. با د ستان   سایرین نیز 

یعننی  ، پنذیرد  منی  اثنر از اینن مواجهنه    صحبت با یکدیگر تالقی کرده   متقنابالً 
 ننده بننر یکندیگر اثننر  ذهننی اسنت   هننر د  شنرکت کن    امنری میننان ، ر ینار یی 

  همنشینی با افنراد آگناه یکنی از    د ست از این ر  انتخاب آگاهانه  1.گذارند می
 است.عوامل استواری عقل 

                                                      
 .212. گوتک، 2

 (.3700)تمیمی آمدی، حکمت«. هْلُ َالْحُكَمَاءَ يَكْمُلْ عَقْلُ َ وَ تَشْرُفْ نَفْسُ َ وَ يَنْتَفِ عَنْ َ جَ  جَالِ ِ. »2

 .63 ایت برد، . 1 .317جعفری، . 3
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 اندوزی روش تجربه -7-6-0-7-7

 علنی  امنام  2.«یابند  منی  تجربه فز نی ای است که با علم   هعقل غریز»
ها را    تجربهدانسته شدنی   دستیابی به عقالنیت برتر را با حفظ تجربه   آزمایش

 هم ننین  .شنود  منی  داند که باعث ازیناد عقنل   می منشأ علم تازه در در ن انسان
که  ینه علوم ،شودآثار آن در اعضای بدن آشکار  داند که می یبهترین علم را علم

 ر  با توجه به سخنان حضرت علنی  این . ازبه صورت دانش زبانی بیان شود
اکتشافی از  یادگیری   ر ش یادگیریهای  ر ش سخنرانی از ناکارآمدترین ر ش

ر ش ینادگیری اکتشنافی    در» زیرا ،شود می شمردهیادگیری های  مؤثرترین ر ش
معلنم    ، ز راه توضنیح   توصنیف  ننه ا  ،کنند می کشف را شخصاً ان دانشریفراگ

 رانیفراگ دست ا ل برایی  ه  امکان تجرب انتقال علم نیستی  هزبان ا  تنها  اسط
کنه داننش را بنه صنورت آمناده   از راه      شنود   معلمنان بنه جنای این     می فراهم

از  یا آننان مجموعنه   قنرار دهنند بنرای    فراگینران  توضیحات کالمنی در اختینار  
کشنف داننش    کنا ش    آ رند تا به کمک آنها بنه  می فراهمرا متنوع های  فعالیت

، چنوبی های  مکعب، معماها، ها پازل، دستیمختلف هنر از جمله  سایل ، پردازندب
اثر گذاشته   باعنث  تجارب افراد گیری که بر  گوناگون    سایل اندازهی ها کتاب

ینا   در نهایت فز ننی عقنل مسنموع    جدید شناختی  های  به  جود آمدن ساخت
 2«شود. می عقل اکتسابی در آدمی

 تعبدروش  -7-6-0-7-0

 3.«فزاییابی عبادت آن رای  هبر تو باد به عقل   خرد که به  اسط»
 ؛د  عبادت اسنت  1،ها معرفی شده منظور از عبادت که هدف خلقت انسان

هستی  جود  یاجزای  هدر هم، تسبیح است عبادت عام که همان ذکر   سجده  

                                                      
 .09سیف، .  2 (.01مشکینی، نامه«. )اَلْعَقْلُ غَريزَ   تُرَبِّيهَا التَّجارِبِ» .2
 (.399)تمیمی آمدی، حکمت«. فَلَا مَالَ أَعُودَ مِنْهُ  بِالْعَقْلِ  عَلَيْ َ». 3
 .96الذاریات، . 1
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 گنر ی  د ؛اسنت کائنات متذکر شده ی  هدارد   آیات فرا انی این عبادت را در هم
مطنابق مننابع معتبنر اسنالمی      زینرا ، است یدارای معنای  سیعه ک عبادت خا 

اگر همراه با آگناهی بنه    .ت مشر ع را که انجام بدهدانسان هر گفتار   عمل   نیّ
 خدا ندی است   با این کناری کنه انجنام   ی  هاین حقیقت باشد که ا  مورد نظار

گنذرد   مطنابق    می در نش نیتی که در گوید   اندیشه   می دهد   سخنی که می
 2.کند مشغول عبادت است می مشیت الهی رفتار

ت مربی آگاه باید ابتدا با عبادت خا  شاگردان را به انبساط ر انی   لنذّ 
عادت پیندا  ی  هدر غیر این صورت عبادت عام جنب، حاصل از عبادت عام برساند
از عبنادت تنهنا حرکنات      زینرا مقصنود   » ،شنود  منی  کرده   از ارزش آن کاسته

معمولی با خدا نیست که ی  هسکنات   اذکار محد د در موقع برقرار ساختن رابط
منردم بنه معنانی   حکمنت اصنلی آنهنا        بیشتربا نظر به عدم توجه  به خصو 

ناچیزی هستنند که حتی شایستگی هدف بودن برای زندگی ینک ر ز  های  پدیده
هنا   العاده بزرگ با میلیون که هدف کارگاه فوقاینچه رسد به ، انسان را هم ندارند

ترین نکته  مهم 2«ها   اسرار استعدادها   امکانات هستی بوده باشد قوانین   پدیده
نقندر  آاسالم  .ر استکپر رش قدرت تف، عبادتی  هدر باب فز نی عقل از دری 

 ،دانسنت  یر نمن کن عبنادتی را ماننند تف  چ ر اهمیت داده است که پینامبر هنی  کبه تف
 3ر بوده است.کچنان که بیشتر عبادت ابوذر تف هم

شنود     منی  درگیر بایدها   نبایدها ن ت استکه نیّ نر ر ح عبادت  کدر تف
عقل همواره در جستجوی کشف چیزی است که منورد رضنایت ذهنن باشند       

از این جهت هنیچ تفنا ت اساسنی     .کشد می  قتی به آن دست یافت از آن دست
یک بار شخصی از نیوتن پرسید؟ شما » . اقعیات  جود نداردر   کشف کمیان تف

ی  دربارهجاذبه را کشف کردید؟ ا  پاسخ داد از راه اندیشیدن مدا م  نچگونه قانو
تواننند   منی  یک چینز ی  دربارهدانند که با اندیشیدن مکرر  آن. مردم به درستی نمی

                                                      
 .271همان، . 2 .276. جعفری، 2
 (.60/323)مجلسی، «. ََر رَحمَةُ اهللِ عَلَيهِ التَفَكّ رُ وَ الِاعتبار قال: كانَ اَكْثَرُ عِبادَ ِ اَبي عَبداهلل عَنْ اَبي». 3
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فکری منظم در های  باید در معرض تمرین رانیفراگبنابراین  ؛ر بشوندکصاحب تف
بیننی کنرده    ر ش مونتسوری فواصل کوچک زمنانی را پنیش  . قرار بگیرند السک

 کننند    منی  خنود را بنا دسنت پنهنان    هنای   است که در طول آن کودکان صورت
مان توصیه کرده است که به کودکان فرصت فکر کنردن داده  اندیشند   به معلّ می

 2«.شود  مسألهفتد   منجر به حل ارشان به کار بیکتفی  هشود تا قوّ
 مسنتقیماً ، اثربخشی هنر گوننه تندریا ینا تربینت       توان گفت می در  اقع

به عبنارت   .انگیزد می ر هدفمند برکبستگی دارد به اینکه محصالن را چقدر به تف
 .محصالن در فراگیری این توانایی کمک کننند  بهتربیتی نیازمندند های  دیگر نظام

است که فیلسوف   ریاضیدان انگلیسی به نام  ایتهند را بنه    شاید همین حقیقت»
ی هنا  کتناب فایده است مگر اینکه  یادگیری شاگردان بی .این کالم برانگیخته است

خود را گم کنند   یا جز ات خود را بسنوزانند   جزئینات از بنر شنده را بنرای      
معنابخشنی بناطن عبنادت در     سنازی    در ننی  . پنا از 2«امتحان فراموش کننند 

نوبت بنه ظناهر عبنادت کنه همنان      ، اراده   نیت است ر  کان که همان تفریفراگ
عبادت یناری دهننده   پیونند     این د  .رسیم می احکام  اجب   مستحبات است

   یکی بد ن دیگنری معننا نندارد   پاسنخگوی نظنام      هستندخورده با یکدیگر 
ان دیده شود ناشنی از  ریفراگعبادت عام تکوینی نیست   اگر سستی   کاستی در 

. چنان ه تمام ابعاد نارسایی در امر آموزش شاگردان بوده است درک نامعقول   یا
هنای   ن رفنتن سناخت  یعقل است قصور در آنها سنبب از بن   یعلل فز ن، عبادت
 شود. یدر عقل م یاستک   یشناخت

 اصل قابلیت اشتراک و همیاری عقول انسانی با یکدیگر -7-6-0-0

بنه دلینل اهمینت     امام علنی ی  هدر اندیش» :محققان از یبرخی  هبه گفت
مراجعه به عقنال   مشنورت بنا آننان جایگناه بسنیار       ، بسیار زیاد عقل در زندگی

تخراج بهتنرین  اسن ی  هزمینن ،  االیی دارد. در کنالم ایشنان تضنارب آراء   افکنار    
                                                      

 .316نژاد،  شعاری. 2 .222دیمنه،  . 2
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رأیی موجب هالکت دانسته شنده اسنت   مشنورت بنا      ها   افکار   خود حل راه
رشد   شکوفایی ی  هامور   زمینی  هموجب برخورداری از عقل آنان در ادار، عقال

ی  هبر اساس اهمیت   توجه به مشورت در اندیشن  2«سازد. می استعدادها را فراهم
 جه گرفت.یگر هی را نتتوان ر ش آموزشی  می  امام علی

 روش آموزش گروهی -7-6-0-0-0

ی  هفردی   اجتماعی انسان به همی  هکید بر د   جهأبا ت حضرت علی
ابعاد آدمی توجه داشته است. ر ش آموزش گر هی مبتنی بر اهمیت   ضنر رت  

است. دسنتیابی   اجنرای    تالقی آراء   تضارب عقاید در منظر حضرت علی
ایی نسبی عقول ذاتی در فراگیران  ابسته اسنت تنا در جرینان    به همنو، این ر ش

مرتبنه   تربینت عقالننی     فراگیران را با توجه به عقول ذاتنی هنم  ، تعلیم   تربیت
آموزشی رهنمون سنازد   در صنورت   ی  هگیری   نتیج متفا ت به بهترین تصمیم

منؤثرتری در  آموزش انفرادی پاسخگویی ، عدم همنوایی در مرتبه عقول شاگردان
 شود. می ند یاددهی   یادگیری شمردهیفرآ

 گیری نتیجه -7-6-6

عقل مطبنوع ینا عقنل    ی  درباره   تأمّل در متن سخنان امام علی با دقّت
آموزشی زینر را تبینین    آ ردهای توان نتایج   ره می ی  عقل مسموع یااکتسابینذات

 ساخت.
تمنامی افعنال   رفتنار    ی  هعقل مطبوع یا عقل ذاتی منشأ   سنر چشنم   ن2

اش  شود    الدتی   غریزی   غیر قابل اکتساب است   مرتبه می فراگیران شمرده
 به تناسب موهبت الهی در فراگیران متفا ت است.

مربی پر رش ، تربیت با  جود محوریت عقل مطبوع در جریان تعلیم   ن2
قلّت یا کثرت عقل ذاتی در متربیان را مالک مهتری   کهتری  مکتب نبویی  هیافت

                                                      
 .317. جمعی از نویسندگان پژ هشگاه علوم   فرهنگ اسالمی، 2
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پاسنخگوی  ، دهد   با اتخناذ تندابیری از جملنه آمنوزش انفنرادی      یآنان قرار نم
 متفا ت متربیان خواهد بود.های  نیاز

کشنف   هندایت     ، عقول ذاتی در متربینان ی  هبا توجه به تفا ت مرتب ن3
 تربینت بنه شنمار    ضنر ریات امنر تعلنیم     دهی به استعدادهای متربیان از  جهت

پایی تسنا ی   رفنع     محتوای خا  از ملز مات برهای  آید   تد ین برنامه می
 ند تعلیم   تربیت است.یض در فرآیتبع

توانایی ظهور   به فعلیت رساندن عقل ذاتنی در فراگینران بنا اجنرای      ن1
اندگارترین   مؤثرترین م، ترین بنیادها   مبانی تربیت عقالنی در آنها موجب آسان

 شود. می گیری در آنها نوع یاد

ینادگیری فراگینر ازطرینق     سازی محنیط  غنی، ها آموزش ازمؤثرترین یکی ن9
کنه در اینن    یا به گونه، تربیت عقالنی با محتوای آموزشی استهای  تلفیق گزاره

بنه کشنف داننش       دهند تنا   منی  ر ش مربی امکان   فرصت کافی را به متربیان
تربینت عقالننی را بنا    هنای   سازی محیط تربیتی خود بپردازند   تمامی گزاره غنی

ند یناددهی   ینادگیری   یرآنان   فن نرین ندر ج، وقعیت متربینان نراتب   منحفظ م
 کند. می دخیل

 آمنوزش انفنرادی   آمنوزش گر هنی هنر کندام       از نظر حضرت علنی  ن6
ت   شرایط فراگیران فصنل ممینز   توانند بستر رشد فراگیر را فراهم کنند   تنها موقعی می

 انتخاب این د  ر ش آموزشی است.
اند زی  تجربه، تعبد، گرایی طبیعتهای  توان با ر ش می عقل اکتسابی را ن7
اند زی افزایش داد   بدین  سیله مقدمات سعادت دنیوی   اخر ی خود    دانش

   دیگران را میسر کرد.
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 مقدمه -7-7-0

ن مباحث نزد مسنلمانان  یتر یاز محور یکی امبریپ ینیامامت   جانش
محل اختالف  پا از رحلت رسول خدا ین ر زهایه از همان آغازکاست 

ان در یعیان شن ین ن مین د. در این ان آننان گرد یم یمتفا تهای  یریگ   افتراق   جهت
ن یبر ا ه از جانب خدا   رسولکشدند  «نص» ن منصب امامت قائل بهییتع

 بنه ننص   یابین راه دسنت یتنر  ان عمنده یعیبنه بنا ر شن   ، نهاد. در  اقع می امر صحه
رفتنه  یت آن پذین حج، آن علم حاصل شود «صد ر» ه چنان ه بهکاست  «ثیحد»

توان بنه   می ه در شمار نصو  امامت استکث ین احادیا ی خواهد بود. در زمره
 یآسنمان  یه بننابر قنرائن از لنوح   کن رد کن )س( اشاره «لوح فاطمه» یث قدسیحد
 ح شده است.یتصر رسول خدا یایبه نام ا ص، آن ه درکت دارد یاکح

ت شده چنان ه نتوان یسند ر ا هشتن در گوناگو یه با الفاظکث ین حدیا
ه محفوف به قنرائن    ک احد است  یم خبرکدست ، متواتر دانست یثیآن را حد

ت   اعتبنار  ین حج یدارا، امامت یاز نصو  اصل یکید علم بوده   به عنوان یمف
ث یچون موافقت متن حند  ینار مواردکه در کقت تعدد طرق یالزم است. در حق

از جملنه منوارد حصنول     «یت خارجی اقع» اخبار متواتر  ، قرآنات یآا یبا عقل 
ه علنم بنه   کن اسنت   یقرائن ی در زمره، ر د می ث به شمارینان به صد ر حدیاطم

ه از ر ش جمهور کگونه  آن، گرید یسازد. از سو می ث را محرزین حدیصد ر ا
 ان آنین ث بنه عنادل بنودن را    ید در اثبات صحت سند حند یآ یم عه بریش یفقها
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 ثنوق بنه   های  شف راهک یدر پ، ثیت حدیشف حجک یث اعتنا نشده   برایحد
  اند. ق معصومیصد ر آن از طر

از اسنناد موجنود در    یان اجمنال ین ب در فصنل حاضنر ضنمن ب   ین ترتیبد
خ یشن ، ینن یلکچنون   یتقندمان ی موتاه از آراک یز شرحیث   نین حدیخصو  ا

شنف  کث   ین حند ین ا یموضنوع  یل   بررسن ین به تحل، آن ی  ... درباره یطوس
 از مندرجات آن پرداخته خواهد شد. یشتریق بیحقا

 درآمد -7-7-6

خ یدر تنار  ینیفصنل ننو   عربسنتان سنرآغاز  ی  هرین ظهور اسالم در شبه جز
ات مردم یر   حیه اسالم در ذهن   ضمک یبود. انقالب ر ح نین سرزمیمردمان ا

شنبه   یه مرزهنا کن ر مبندل شند   یفراگ یامیج به پیبه تدر، د آ ردین پدین سرزمیا
 ؛خوانند  خود فرا یناف عالم به سوکرا از ا یارید   مردمان بسیره را در نوردیجز
بنه رغنم    پنا از رحلنت رسنول خندا     ین حال از همان آغاز ر زهنا یبا ا

 یافتنراق   اشنتقاق  ، ن ارزننده ین ن دین ا یام معنویر پیگ گسترش ر زافز ن   عالم
ه کن بود  یریگ لکن نظام منسجم در حال شیای  هریکپ ع در در نیمحسوس   سر

 آن به مخاطبان عرضنه  یمسائل اصول یرد مجزا در برخیک احد را با د  ر  ینید
 داشت. می

امامت پنا از رسنول    ی  به قول ینیجانش ه بر سرکن عامل افتراق یمهمتر
ن موضنوع در ننزد   ین ت این ز از اهمین ش از هنر چ یبن ، د آمده بنود یپد خدا

 ت داشت.یاکان حمسلمان
ز ینن  ن یدار ومننتکمتفننا ت در حی  هویه بننه اتخنناذ د  شننکننن امننر یننا
را نسبت  ییمجزا یها قرائت، دیان مسلمانان انجامیدر م یاعتقاد یها یریگ جهت
ه کن ن عرضه داشنت  یمسلم یژه امامت   رهبری ه آنان ب یاصول اعتقاد یبه برخ
س( از   امامت ا الد فاطمنه زهنرا)   ینیان با قائل شدن به جانشیعیان شین میدر ا
بنه اجمناع   ن خصنو   یه در اکخود را از جمهور مسلمانان  کسلو، ق نصیطر
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 جدا ساخت.، با ر داشتند
از  یکنی امامت بنه عننوان    یبا تلق 2از اهل سنت یان   برخیعیش، در  اقع

ن ین برآنند از ا، ن مهمیبر ا یث مبتنیه قرار دادن احادین   دستماید یاصول اساس
  فاطمنه )س(   ین از آن فرزنندان علن  یراسنت  ینیه امامت   جانشن کت ی اقع
 رند.یپرده برگ، است

در  یاز نصنو  اصنل   یکنی ه به عنوان ک یثیاز جمله احاد، ن راستانیدر ا
ه افنز ن بنر   کن ث لنوح اسنت   یر د. حد می ارنه شمنانه بنگ ه د ازدهنامت ائمنام

 ر داللنت یخ ائمه   نقش آنان در هر زمان نیاز تار یقیبه حقا، یعیامامت امامان ش
ز ین ث نین حند ین بنودن منبنع صند ر ا    یود دال بنر الهن  نه خنک یقیند؛ حقاک ینم

 شوند. می محسوب
ه بنر محنور   مسنأله امامنت از منظنر      کن ه جستار حاضر کطرفه آن است 

عنال ه بنر   ، اسنت  یمبتنن  ات مأثوره از معصنومان یان   اثبات آن در ر ایعیش
از منظنر  فاطمنه )سنالم اهلل علیهنا(    لوح حضنرت   یث قدسیگاه حدیشناخت جا

خ ی  شن  ینن یلکچنون   یان آراء   نظنرات بزرگنان  یث مختلف   بیات   احادیر ا
امامنت ائمنه    یعنن یار آن کح   آشن یشف مدلول صنر کت به یدر نها، ...  یطوس

 ث لوح بنا قنرآن   نشنان دادن   ین حدیشف تطابق مضامکز بپردازد؛ یگانه ن د ازده
بخنش  ،   مسنلم  یات قنرآن   سننت قطعن   ین اد شده بنا آ یث یان حدیم« تعاضد»

ش ین حنال پن  ین نوشتار را به خود اختصا  خواهد داد. با ایاز  یگریدی  هعمد
امامت از  چون نص    جوب آن در اثبات یاز  ر د به بحث در خصو  مباحث

 گردد. می ارائه یان مطالبیعیمنظر ش

 انیعیدگاه شینص و امامت در د -7-7-7

 ین   اجراییتب، در ابالغ امبریپ یبه عنوان جانشن« امامت» در موضوع
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 اال   برخوردار از علم  یامام به عنوان انسان ینش الهیگز، ان مسلمانانین در مید
ه کنش ین گزیا 2ر د. می به شمار یمسلم   قطع یان امریعیدر با ر ش،   عصمت

رد یپنذ  منی  صورت یث نبویا احادی یتاب آسمانکق یشخص امام از طر یبا معرف
 یبناق  یدین  گوننه ترد یه« امنام » ه در داللت بنه شنخص  کباشد ای  د به گونهیبا

م در کن محای  نهیان بیعیه در نزد شکاست « نص» د همانیترد بی المکن ینگذارد. ا
ه در امامت یامام» سدینو می ن بارهیدر اد یخ مفیشود. ش می شناخت امام محسوب
 .2«ه دارندکیبر نصو  اعتماد   ت

امنا   انند،  رفتهیز پذیرا ن یگرید یها راه، ن امامییز هرچند در تعیاهل سنت ن
   یجرجنان ، یجیان این میاز ا  اند. مقبول دانسته ین امام را امرییاعتبار نص در تع

ن مهنم اذعنان   ین ه بنر ا کن از اهل تسنن هستند  یاننسندگینوی  هرندر زم یتفتازان
 3.اند ح داشتهیصر

ه به صنراحت  کاست  یالمک، ن نوشتاریمقصود از نص در ا، ن اساسیا بر
  علنم   ثیالحاد ایةدرنند. در اصنطالح   کگانه داللنت   بر امامت امامان د ازده، تام

   1داشنته  یرجحان   برتنر ، ه بر داللت بر مقصودکاست  یالمکز نص ین، اصول
چنان نه  ، در  اقع 9معنا را برنتابد. یکح بوده   جز یار   صرکداللتش بر مراد آش

ه هرگونه احتمال کر شن   معلوم باشد ای  مقصود به اندازه یالم بر معناکداللت 
 6ر د. می الم نص در آن به شمارکآن ، ندک یگر را نفید یمعنا

 یناصّ علا  » اسنت   ن  اژه هماهننگ  ین ا یلغو یبا معنا، ن معنا از نصیا
 یرد معننا کادین ط پنا از  یالوسن  لفنان المعجنم  ؤم 7«.نه و حدّدهیع» یعنی ؛«ءیالش
 0ل برنتابد.یمعنا بدهد   تأ  یکه تنها کاست  یالمکنص : اند ور نوشتهکمذ

ت مقنام امامنت   تحقنق خالفنت هرگنز      یدر رسم« نص» ،گرید یاز سو
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مسلم  یامر، باشد   چه نباشدن امامت امام چه منصو  ینداشته   بنابرا یدخالت
گردد   چه  یز چه معرفیبر حق نی  هفین اساس خالفت خلیاست. بر هم ی  قطع
ن ا  ینی ف امامت   نه تعیتعر یبرا« نص» ب لز مین ترتیمبرهن بوده   بد، نشود
 2شود. می هدار برکبه 

نصنو   » هکن ن با ر اسنت  یت نص بر ایدر ارزش   اهم یخ حر عاملیش
در « اعجناز » هکن ه همانگوننه  کن چنرا   ،از ساخته استین بی را از معجزهما « متواتر

ت داشنتن هماننند اعجناز قنرآن     یز در حجینص ن، ت داردیفاکبرهان بودن خود 
 2ست.ین یگریز دیازمند چین، میرک

 ل ائمهیبه صفات   فضا، ات   نصو نیه در ر انکر آن نگیدی  هتکن
از امامنان   یام خاصن نه نن نه بنک د ن آننب، اناز آنه یرخنه در بنکز اشاره شده ین

 3رداخته شنده اسنت.  نواران پنزرگنل آن بنیاز فضا یافناشد به ا صناشاره شده ب
 یا گاه امامان به صنورت عملن  نه زارشنگ ینرخناس بنر اسنب، هننین زمنیدر هم

 1باشد. ز شناخته شده   مورد عملیوه نین شیتا ااند  ردهک می استناد« نص» رنه امنب
ز ین ن الم معصنومان کن ه در کن است  یمنصو  بودن امام سخن یژگی 

عصمت   نص را از صفات امنام برشنمرده   ، امام صادق، آمده است. از جمله
 له شنناخته یامام به چنه  سن  : دمیپرس از امام باقر» :دیگو می ابوالجار د 9است.
 یاز جاننب خندا  « ننص » ه ا ل آنکن  یاتیبه خصلت   خصوص :شود؟ فرمود می

منردم برافنرازد تنا بنر      یبرا یه خدا ند امام را همانند درفشک نیمتعال است   ا
ن فرمنود   ا   ییرا نصب   تع یعل ه رسول خداکرا یز، باشد یشان حجتیا

ه هنر  کن ن هستند یز هم نیگر امامان نیرا با اسم    جودش به مردم شناساند   د
 2ند.ک می ن   منصوبیامام بعد از خود را مع، یامام
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، شنناخت امنام   ینص بنرا  یه جستجوکگردد  می از آن ه گفته شد ر شن
د آن است. بنر  یؤز میه نقل معتبر نکاست  یعه   سنی  مقبول نزد ش یعقل یمکح
ه از چهنارده  ک« نصو  امامت» ی هات پرشمار دربارین اساس با مراجعه به ر ایا

 :م نمودیث را به د  دسته تقسین احادیتوان ا می اند ت شدهیر امعصوم 
  گناه   یدر آنها بنه صنورت فنرد    ه د ازده امامک« نصو  خا » ن2

  2اند. نام برده شده، یجمع

 ریگاه با تعب، امبر اسالمینان پیه بر امامت   جانشک« نصو  عام» ن2
آن به طنور   ی  همانندها« امامد ازده »   گاه با عنوان« آل» ،«عترت» ،«تیاهل ب»
بنه   امامنان  یاز برخن ، از آنهنا ای  اگرچنه در پناره  ، داللت دارد ی  اجمال یلک

 3صراحت نام برده شده است.

ه همنراه بنا   کن هسنتند   یاتین ز آین ن یمقصود از نصو  قرآنن ، انین میدر ا
ه ین ر آین نظ یاتین گاننه دارنند. آ   داللت بر امامت ائمه د ازده نث معصومایاحاد
ن ین ای  هتوان در زمر می ر رایه تطهیاالمر   آاه ا لویآ، غیه تبلیآ، مالکه ایآ، تی ال
 ات به شمار آ رد.یآ

 یعیش یات علمایث لوح از منظر روایحد -7-7-0

ل کل بنه شن  ین ق جبرئیه خدا از طرکاست  یثیحدفاطمه)س( ث لوح یحد
فرستاد   حضرتش آن لوح را به دخترش فاطمنه   امبریبر پ، توب بر لوحکم

در  یشنامل مطنالب  فاطمه)س( ث لوح یحد، یه داد. به لحاظ محتویس( هدزهرا)
 ث لوح را به جنابر یس( حد)ااست. فاطمه زهر عهیمورد تعداد   نام امامان ش

ات یاز ر ا یرد. بعضک یبردار ن نسخهآ ینشان داد   ا  از ر  یبن عبداهلل انصار
ننزد   بن عبداهلل در زمان امامت امنام بناقر   ه جابرکدهد  می نشان، ثین حدیا
ث با طرق ین حدیرده است. اکث را بر آن حضرت عرضه ین حدیشان رفته   ایا
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وتاه بر ک یه در ادامه ضمن مر رک 2ت شده استیر ا، متعدد   با الفاظ گوناگون
 شود. می ز پرداختهیان مفاد آن نیات به بین ر ایای  هعمد

 یافکال، تاب الحجهکدر ، ق مختلفیث لوح را با د  طریحد ینیلکمرحوم 
 رده است.کت یر ا« همیعشر و النص عل یاالثن یما جاء ف»   در باب

ن صورت یبه ا، ن باب استیث این حدیسوم ینیلکت ین ر اینخست الف(
حضنرت   یرده   نقنل آن از سنو  کن نقنل   ر از امنام صنادق  یابوبصن ه کاست 
ن ین تگر ایاکن ح ییتوان گفت آن حضنرت گنو   می هکاست ای  به گونه صادق

 ماجرا بوده است.
ث بناب  ین حند ینهمن ، ث لنوح یاز حند  ینن یلکت مرحوم ین ر اید م (ب

بنن عبنداهلل    از جنابر  ابوالجار د به نقل از امنام بناقر  ، ه در آنکور است کمذ
 :رده استکت ین ر ایچن یانصار

وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَىوْح  فِيىهِ أَسْىمَاءُ الْأَوْصِىيَاءِ مِىنْ وُلْىدِهَا        دَخَلْتُ عَلَى فَاِِمَةَ»
 .2«مِنْهُمْ عَلِي ثَلَاثَة  مِنْهُمْ مُحَمَّد  وَ ثَلَاثَة   فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ

 یالانص علا   رکا ذ» بناب ، نیمال الند کث لوح را در یز حدین خ صد قیش
ت ین ر ایت صد ق همان نخستین ر ایآ رده است. نخست« ... اللوح یف القائم

ث را از یه حدکاست  ید جعفیزیبن  جابر، ت د  صد قیر ا یاست. را  ینیلک
 رده است.کنقل  یاز جابر انصار امام باقر
رده کر کت ذین ر اینخستی  هت را مانند دنبالین ر ایای  هدنبال خ صد قیش

ه سخن از کست؛ بلیاز مالقات جابر ن یسخن، ث لوحیت از حدین ر ایاست. در ا
ث ین حند ین . انیمؤمنرالی  خط ام است به امالء رسول خداای  فهیصح
امنالء   امیرالمؤمنینبر  امبریخدا به پ یه از سوک یلوحه کدهد  می نشان

 ده است.یرس یبه امام بعد یه از امامکشده   حضرتش آن را نگاشته تا آن
 توسط امام صادق، صد ق نیمال الدکث لوح در یت حدین ر ایپنجم
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فرزندانش را بنه همنراه بنرادرش     امام باقر، اتین ر اینقل شده است. طبق ا
 یه به خط علن کدهد  می را به آنان نشانای  فهیند   سپا صحک می جمع، دیز

توب بوده اسنت. در  کبوده   مطالب لوح فاطمه)س( بر آن م امبری  امالء پ
ث ین حند یمهم در ای  هتکست. نیا  ن یاز جابر   ماجراها یز سخنیت نین ر ایا

ن یه در آن به صراحت آمنده اسنت. ششنم   کرسول خداست  یاینام   تعداد ا ص
گنر نقنل   ید یقیه به طرکت ا ست ین ر ایهمان سوم، ز در  اقعیت صد ق نیر ا

 شده است.
اثبنات امامنت ائمنه    عه در یدر نقل از اخبنار شن  ، ةبیالغز در ین یخ طوسیش
ت ین ن ر ایت نخسنتش د من  ین ه ر اکن رده کن ت ین ث لوح را ر ایحد 2گانه د ازده
 یاالمنال در  یخ طوسن یاسنت. شن   ینیلکت ین ر ایت د مش نخستی  ر ا صد ق

ث لنوح در  یرده است. متن حند که خا  ا ست نقل ک یقیث لوح را از طریحد
 ی  صند ق تفنا ت داشنته   قندر     ینن یلکت ین ن ر ایبا نخست یمک، تین ر ایا
 2.استتر  وتاهک

رده است. کت یث لوح را ر ایق خا  خود حدیز با طریفضل بن شاذان ن
ه خدا نند سنبحان بنه    کرا  یاست. ابوخالد لوح یابلکابوخالد ، تین ر ایا یرا 
، توب بودهکم شیایرده   در آن نام آن حضرت   ا صکه یهد امبرشیپ

ور بنه  که لنوح منذ  کدهد  می ز نشانیت نین ر ایا 3.ده استید نزد امام سجاد
 شده است. می منتقل یبه امام بعد یاز امام، امامت یها را یاز م یکیعنوان 

ز همنان  ین د نین خ مفی  شن  یات نعمنان ین ه ر اکن نیه با توجه به اکحاصل آن
ا اسنتناد  ین ث لوح اشنارت  یز تنها به حدیگران نیاست   د ینیلکت ین ر اینخست

ث یات گونناگون حند  ین ر ا یها یژگی  اند، ردهکامل آن را نقل نک  متن اند  ردهک
ننص خدا نند بنر    ، اتین ن ر ایا که گفته شد. قدر مشترکاست  ییها همان، لوح

 امامت امامان اثناعشر است.
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 هکن  یلوح :شود می ن برداشتیث لوح چنیات حدیاز ر ا، هکنیگر ایته دکن
 یدر دست امنام هنر زمنان   ، دیشان به دخترش بخشیرد   اکامبرش اهدا یخدا به پ

رسنول   یه از سنو کن ن لنوح  ین مطالب ای  هبا مشاهد، نیبوده   هست. افز ن بر ا
تنوب  کمای  فهیشنان آن را در صنح  یامالء شده   ا نیمؤمنرالیبر ام خدا

در دسنت امنام   ز نین فه نین صنح نین ه انکن رد نکوان استنباط نت می وده استنرمنف
 بوده   هست. یزمان هر

ن موضنوعات منندرج در   یشتر بر مهمتریاشراف ب ین بحث برایدر ادامه ا
آن بنا   یق ضنمن ین ل   تطبین موضوعات به تحلیا ییضمن شرح محتوا، ن لوحیا
ه بر محنور  ک یم عمده اهدافیوشک می پرداخته   یث نبویاحاد م  یرکات قرآن یآ
 م.ییم نمایترس، شود می ن لوح استنباطیاق ایس از، عهیت امامت ائمه شیتثب

 ث لوحیحد ییشرح محتوا -7-7-6

ح موضوعات عرضه ین   تشرییث لوح   تبیش از پرداختن به شرح حدیب
 ن لنوح بنه دسنت   ین ه از منتن ا ک یته مهمکه نکشود  می خاطر نشان، شده در آن

 معصنومان ث ین ات قرآن   احادیبا آ، مطالب مندرج در آن یهماهنگ، دیآ می
ه در کن  یثیات قرآن   احادیث لوح نسبت به آیمطالب حد، گریاست. به سخن د

 قنرار « تضناعد » ینک در ، دارنند  یث لوح تنواتر معننو  یموضوعات مرتبط با حد
 عمالً اثبات خواهد شد.، ن نوشتاریای  هدر ادام ین دعویرد. ایگ می

ب بنه  ین از غاخبنار  ، ث لنوح در  اقنع  یاز حد ییها بخش، هکنیگر ایته دکن
رخ  یه در عصر هر امامکاست  یعیعمدتاً ناظر به  قا ها ن بخشیر د. ا می شمار

 است. ین نبویین   آیاز د ینقش آن امام در پاسداری  هدهند خواهد داد   نشان
 یتوان منورد بررسن   می ثین حدیه در اک یموضوعات اساس، بیبه هر ترت

 :ن شرح استیقرار داد بد

 ث لوحیحدد در یتوح -7-7-6-0
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ل کمعموالً بنه د  شن  ، ث معصومانیات قرآن   احادیم اسالم در آیتعال
ز از ین ث لنوح ن یگر عرضه شده است. حدیدیکده   مرتبط با ی  در هم تن، مستقل

ن کلوح فاطمه)س( حضور دارد؛ ل یست. خدا در همه جاین یالت مستثننن حنیا
  اسنماء   صنفات خدا نند    د یتوحی  درباره یاختصاصاً مطالب، ن لوحیدر آغاز ا

 آمده است.
همگنان   یه معنر ف فطنر  کن  ییتایک یمتن لوح با نام خدا، ن اساسیبر ا

 فی  رحمنت خنا  خنود توصن    ، رین آغاز شده   به رحمت عنام   فراگ ، است
ن ین ه توجنه بنه ا  کن  شنود  منی  از خدا ند آ رده یگریدر ادامه صفات د 2.شود می

امنور   ی ه همنه کن  ییسازد؛ خندا  می شتر به خدا متوجهیچه ب را هر یآدم، صفات
 ازمندند.یشئون خود به ا  ن ی بندگان به دست ا ست   آنان در همه

« یاسنمائ »   صناحب  2موجنودات اسنت   ی خدا ندگار همنه  یتعال یخدا
 ی  بنه مسنم   3اسنت  یاست. اسماء جمع اسم است   اسم نشانه   عالمت مسم

ا   ی نند   نشنانه  کبه ا  داللت ن هرچه از خدا خبر دهد   یبنابرا 1.ندک می داللت
ه مراد از بزرگداشت اسنماء در  کر است ، ن ر یخواهد بود. از ا« اسم اهلل» ،باشد

 9باشد. بزرگداشت ائمه، متن لوح
وت   نود از آن نبن نزرگ اسنت   مقصن  ننعمنت بن   یانه معنن نبن « النعماء»

نعمنت   یبنه معننا  « یألن » این « یإل» عجم« الء» 6،آن است یانه   شاخه انه شهیر
 اءیا ا صن نین  یاطنن  بن  یرنظاه یانه ع نعمتنیجم، ود از آنن  مقص 7است
منراد   ظاهراً« نکار مکم را انیها نعمت: یتجحد آالئ ال» با توجه به عبارت 0است.

 است.یهمان ا ص، نجایآالء در ا
 ی دهننده  شنان اسنت   د لنت   کاران   سرکستمی  هنندکخدا ند در هم ش

                                                      
 .2/31رسی، ن؛ طب«منرح»اده نل منی، ذیناننک: راغب اصفهنن .2

 نک: ابن منظور، ذیل ماده.. 3 «.علم»  ماده « ربب»نک: ابن منظور، ذیل ماده  .2
 .6/221نک: مجلسی، . 9 .2/220نک: کلینی، . 1
 «.ألو»ابن منظور، ذیل ماده . 7 .6/221مجلسی، . 6
 مجلسی، همان.. 0
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ث یت در حند یدر بخش مهد ، ن بارهیر ز جزا. در ا ی دگان   جزا دهندهیستمد
د  بنار   بنا   ، ن لوحیمتعال در بخش آغاز یان خواهد آمد. خدایسخن به م، لوح
 2معبود است. یبه معنا« أله» هموست.« إله» ه تنهاکفرموده ، ارید بسکیتأ

 پنا از عبنارت   «الْمَظْلُومِينَ  مُدِيلُ وَ  الْجَبَّارِينَ  قَاصِمُ» ا صاف، در متن لوح

، ن ر ین ت در اهلل اسنت. از ا ید حصر معبودیه مفکآمده « أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا  إِنِّي»
ست ظالمنان   بنه   که شکن است یا، ن جمالتیه مقصود از اکد بتوان گفت یشا

 د.ید از خدا طلبین را بایدن مظلومان به دست خداست   اید لت رس
ه بنندگان  کن ن اسنت  یا، متعال یت در خدایالوه ج حصریگر از نتاید یکی

م داشته باشند   تنهنا ا  را بپرسنتند     ید ار باشند   فقط از ا  بید به ا  امیتنها با
ث ین ات قنرآن   احاد ین ه آکن اسنت   یقتین حقیا 2رند.یگاه خود بگ هکیبان   تیپشت

 3 اند. د داشتهکیفرا ان بر آن تأ
 یار نهن یبسن ، خدا رید بستن به غیاز ام، ث معصومانین در احادیهم ن

تنوان   منی  یثیتنب حند  کاز  ین موضوع را در ابواب متعددیث ایشده است. احاد
منان    یتاب االکدر « هیل علکاهلل و التو ی  الیالتفو» آنها باب ی ه از جملهکافت ی
 یه را ک یاست قدس یثیحد، ن بابیث ایاز احاد یکیاست.  یافکالتاب کفر کال

رده کن اد ین د کؤه خدا ند سوگند مکث آمده ین حدیاست. در ا آن امام صادق
بر ا  بپوشاند   ا   یخواری  هند   جامکدش یناام، د بنددیر ا  امیا به غکه هر ک

 1د.یرا از خود براند   از فضلش د ر نما

 ث لوحیبوت در حدن -7-7-6-6

 یسنب رضنا  کق تقنرب بنه خندا      یر در طریس، امور بندگان ترین  از مهم

                                                      
 «.أله»ی  راغب اصفهانی، ذیل ماده .2

 «.فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ  أَحَدا  مِنَ الْعالَمِينَ  عَذابا  ال أُعَذِّبُهُ  غَيْرَ عَدْلِي عَذَّبْتُهُ  أَوْ خَافَ  رَجَا غَيْرَ فَضْلِي  فَمَنْ» .2

 .3؛ االحزاب، 223؛ هود، 92در این زمینه بنگرید: النحل،  .3
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ن ی  بنه همن  اند  یریت   دستگیازمند هداین، کر   سلوین سیا ست. بندگان در ا
نبوت از ، زد. در  اقعینگا یبرم« ینب» فرستند   می فر « تابک» ه خداکسبب است 
 ر د. می د به شماریشئون توح
تنر   ینک نزد یا به آدمکز   همه یچند خدا ند از همه چ هر، انین میدر ا

ا  بنه   یکنی   توجنه بنه نزد   کان در درجات قرب به خندا   در ین آدمیکل، است
شنتر از  یخدا به خود هستند   ب یکیر نزدکشتر متذیه بک  آنان اند  متفا ت، شانیا
در ، دهنند  منی  ننند   انجنام  ک می میقت تنظین حقیبر ا یشان را مبتن گران اعمالید

 یده   آنان را راهنمایرا برگز ها گونه انسانن یترند. خدا ند ا یکبه خدا نزد،  اقع
شنان  یعطا انند،  از داشنته ین شنان ن یهرچنه ا ، ن بناره یگر مردمان قرار داده   در اید
 است. ردهک

ان خدا   یم ی  اسطه، امبر   چه امامیچه پ، الهی یها حجت، گریر دیبه تعب
است. در زبان ن مفهوم یهم ی ندهینما« حجاب» لفظ، در لوح فاطمه)س(  اند. خلق
و » :سند ینو منی  ند. ابن منظوریحجاب گو، ء باشدیان د  شیهرچه حائل م، عرب

ام کم   احین   تعالیافت   ابالغ دیامبران در دریپ« حجابٌ  نیئین شیل ما حال بک
 هنا  ن   آموزهیدن به دیرس ی  مردمان برااند  ان خدا   خلقیحائل    اسطه م، آن

امبر ین حجاب بنودن پ  یامبران ندارند. معنایجز مراجعه به پ یراه، شی  دستورها
 ن است.یهم

ه بداننند  کن زند نیرناگندا ننخ یانرب   رضنه قندن بنیرس یرانان بنیآدم
، دام راهنکن داست   نخن  یرضنراه من ، دام راهنکن واسته   نه خن نان چن نخدا از آن

ز از ینناگر ق ین حقنا ین فهنم ا  یبنرا ا نهن  ه انسنان نکورد سخط ا . ر شن است نم
 آمَنُىوا  الَّىذينَ  أَيُّهَىا  يىا ﴿: خدا خود فرموده است 2 اند. امبران    سائطیراجعه به پنم

﴾الْوَسيلَةَ إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا
2. 

                                                      
 ، باب االضطرار الی الحجه.271-2/260نک: کلینی،  .2

 .32البالغه، نامه سید رضی، نهج. 2 .39المائده،  .2
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 البالغنه  نهنج  32ست. در نامهین یان خدا   خلق حجابیم، گریث دیاما از ح
  خَىزَائِنُ   بِيَىدِهِ   الَّىذِي   أَنَ  اعْلَمْ» :به فرزند خود فرمود نیمؤمنرالیه امکآمده است 
لَ َ فِي الدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلَ لَ َ بِالْإِجَابَةِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْىأَلَهُ    قَدْ أََِنَ  وَ الْأَرْ ِ  السَّمَاوَاتِ

 َ وَ بَيْنَىهُ مَىنْ يَحْجُبُى َ عَنْىهُ وَ لَىمْ      لِيُعْطِيَ َ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَ َ وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَى 
 2.«يُلْجِاْ َ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَ َ إِلَيْهِ

دعننا     مسننألهننناظر بننه ، اننجننیدر ا نیؤمننمننرالین امنع سخننندر  اقنن
ه ا  را بخواننند    کن ان اجازه داده یاز خدا ند است. خدا به آدم یدرخواست آدم

ه از ا  بخواهند تا کدستور داده  ها ند. خدا به انسانکه آنان را اجابت ک عده داده 
بنر آننان    یننند تنا    که از ا  طلب رحمنت  کرده کند؛   امر کشان عطا یبه ا ی 

ان خندا    ین م، ن رابطه دعا   اجابت   درخواست   پاسنخ یرحمت فر بارد. در ا
به سراغ ه کستند یز نیست   آنان ناگرین ی  حجاب، 3چ مانع   بازدارندهیان هنیآدم

  اسطه بر ند.
حاً اشاره شنه اسنت؛   یبه آن صر 1ات قرآنیه در آکاست  یقتین همان حقیا

 ی ل، ستیازمند  اسطه نین، لز ماً، در دعا   درخواست از خدا یالبته هرچند آدم
ردن کن ل حصول مقصود انسان از دعا   برطنرف  یتسه یز خدا ند براینجا نیدر ا

بنه   ا  را، گری  به اهداف د 9گردد می بد انسان بازه به اعمال ک ن موانع اجابت آن
 اربرد دارد.کز ینجا نیله در ایفرمان داده   ابتغاء  س ییجو  سیله

را بخوانند    یتوانند خدا می ،ان هر  قت بخواهندیآدم، هکنیجه سخن اینت
ان خندا    ین م، ن دعنا   خنوانش  ین دهد. در ا می پاسخ، شنود   اگر بخواهد می ا 

 یمنانع اجابنت دعاهنا    ین گاه اعمال بند آدمن  کست؛ لین یحجاب   مانع، انسان
برداشتن موانع اجابت دعاست. اما از ، توسط   شفاعت یردهاکارکاز  یکیند. یا 
نند   در  یها ز از مراجعنه بنه  اسنطه   یان ناگریآدم، ام آنکن   احیافت دیث دریح

ان خدا   یث میح یکاز ، نیقرار دارد. بنابرا ییها ان انسان   خدا حجابیم،  اقع

                                                                                                                             
 .32؛ النساء، 260البقره، . 1
 ، باب معنی الذنوب.263نک: ابن بابویه، معانی االخبار، . 9
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 حجاب هست.، ان خدا   خلقیگر میث دیست   از حین یحجاب، خلق
 رمکن امبر ایپ یگر امور مرتبط با نبوت در لوح فاطمه )س( برتریاز د

 2.اسنت  یفرا ان نقل شده   متنواتر معننو  ، ثیه در احادکامبران است یر پیبر سا
ر یبر سنا  رمکامبر ایت پیافضلز دال بر یم نیرکات قرآن یآ، ثیافز ن بر احاد

 رد.کانعام اشاره ی  هسور 31تا  01اتیتوان به آ می ،نمونه یامبران است. برایپ
ن ین ه دانشمندان مسلمان بنه ا کات آ رده است ین آیر ایدر تفس یفخر راز

  انند.  جه گرفتنه یامبران نتیگر پیرا بر د رمکامبر ایپ یرده   برترکات استناد یآ
منال    کخصنال  » :ن اسنت یچنن  یشنان بنه نقنل از فخنر راز    یده اسنتدالل ا کیچ
   دا  د: هکن ای  ننده اسنت؛ بنه گوننه    کامبران پراین پ ی شرف در همه یها یژگی 
 وسنف یبود؛  یان در گرفتاریباکیوب از شیاز سپاسگزاران نعمت بودند؛ ا مانیسل
ره   ین عت اسنتوار   چ یشنر  یموس، را در خود گرد آ رده بود یژگین هر د   یا

در شنمار  ، اسین   ال یسن ی  ع ینی حیا   ین رکز، ار   ر شن داشتکمعجزات آش
از اصنحاب نالنه      وناین بنود؛     ین صدق   راستیقر لیزاهدان بودند؛ اسماع

 کتن  کن ر  از تن یمتعال تنها از ا یرفت.   خدا می به درگاه خدا به شمار یزار
از ا صناف سنتوده      ینن یشنان صنفت مع  یا ینک ه در هر کامبران نام برده ین پیا

را بنه   محمند ، آننان  ی رد همنه کاد یر بوده است   پا از یچشمگ، فیشر
 فرمان م به محمدکیح یا خدایشان دستور داده است. گویا یاز تمام یر یپ

امبران بنه  ین پ ی ه در همنه ک ن را یپرستش   فرمانبر یها یخو ی ه همهکدهد  می
 در خود گرد آ رد. ن استنده موجود کگونه پرا

ه آن کن محنال اسنت   ، امبر دادهین بنه پ  ین دستوریچن یتعال یخدا ی   قت
نند.  ک یوتاهک، حضرت در انجام آن   به دست آ رد آن ه بدان مأمور شده است

در ، افته تا بنه دسنت آ رد  یآن ه را فرمان  امبریه پکشود  می ثابت، نیبنابرا
آن : ه گفتنه شنود  کن  اجنب اسنت   ، ن سنبب یجمع است   بد رسول خدا

                                                      
 .121-26/112نک: مجلسی،  .2
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 2«ا برتر استیانب ی حضرت از همه

 ث لوح یامامت در حد -7-7-6-7

ر یتفس، امبر در ابالغیپ ینیجانش، مقصود از امامت، ه گفته شدکهمان گونه 
 یافت   فهم   اجراین   دریان به دیاز آدمین، گرید ین است. از سوید ی  اجرا

د ین شه بایز همین نید یمبلغ   مفسر   مجر، ن ر یاست. از ا یشگیهم یازین، آن
بردار نبوده  لیتعط ین امورید یابالغ   اجرا، گریان باشد. به سخن دیان آدمیدر م

 است. یدائمای  لهأن مسیمعصوم د یبه مبلغ   مجر یاز آدمین، م عقلک  به ح
اشناره   یقنت عقلن  ین حقین س( بنه ا خدا ند متعال در لوح حضرت زهرا)

 یه از آدم تا خاتم جنار کاست الهی  یت سنتیسنت  صا، در  اقع 2فرموده است.
و  ةاالماما تناب  کدر ، صند ق خ یپندر شن  ، یقمن  هیبو ابن، ن بارهیبوده است. در ا

ن ین در ا یده اسنت.   ینام« من لدن آدم ةیالوص» گشوده   آن را یباب، ةالتبصر
امبران ین پ ی دهد همه می ه نشانکرده کنقل  از امام صادق یث بلندیحد، باب
ز ین ن نیشن یامبران پین اء پیاز ا صن  یننام شنمار  ، ثین حدیدر ا  اند. داشته ییایا ص
 3است. آمده

؛ خته شدن نوحیگر تا زمان برانگید یایث به ا صیث   شیت آدم به شی ص
بنه   یت موسی   ص لیم به اسماعیت ابراهیت نوح به فرزندش سام    صی   ص

 1ز آمده است.ین یخیتار یها کتابدر ، نید یوشع در ابالغ   اجرای
ن ین از ا یکنی ت آمنده اسنت. در   ی صنا الهی  ز سنتیدر اخبار اهل سنت ن

 یآمند   بنه     امبرین ننزد پ  یهنود ی یه مردکند ک می ابن عباس نقل، اخبار
 ينىا موسى  يو ان نب يإال و له وص يمن هو؟ فما من نب ي عن وص يفأخبرن» :گفت

                                                      
 .، به نقل از: فخر رازی321-313هندی،  .2
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 2«وشع بن نون.ي يبن عمران أوص
 یرده اسنت ر ز نکن ل ننقن ، یر   المغناز یدر الس 2اقنن اسحنن ابنیهم ن

إال و لىه   ي  مىن نبى  يا رسول اهلل إنىه لى  ي» :دیپرس امبریاز پ یان فارسنسلم
ن ین بنا ا  یان هر عصنر یدانا ییاز آشنا کیه حاک یپرسش 3«؟ي ... فمن وص يوص

 است.الهی  سنت
 یه عقل   نقل معتبر شناهد درسنت  کاست الهی  یت سنتی صا، در هر حال

 تحنت عننوان   یبناب ، بحاراالنوارتاب امامت کدر  یآن است. مرحوم عالمه مجلس
سه ، گشوده   در آن« آخر الدهر یاء من لدن آدم إلیر األوصکو ذ ةیاتصال الوص یف»
ن سننت از آدم تنا خناتم    ین ان این از جر کیه حنا کرده کنقل  یث طوالنیز حدیچ

ه در کن « وَصِىي    إِلَّىا وَ لَىهُ    مَضَىى   نَبِىيٍ   مَا مِىنْ » رینظ یعبارات، نیافز ن بر ا 1است.
ن مسنأله  ین ا یانگر تنواتر معننو  ین ز بین چ ش از هریآمده است ب، فرا ان، ثیادناح

 9است.

 اءین اوصیان برترمؤمنر یام -7-7-6-0

ات ین ه ر اکن اسنت   یقیاء از حقنا یا صن  ی بر همه نیمؤمنرالیام یبرتر
آمنده اسنت. در    یحیآن اشاره صر ز بریث لوح نیگواه آن است   در حد یفرا ان

ه با الفاظ   عبارات گونناگون از  کم ینک می ه اشارهیث معتبر تشبینجا تنها به حدیا
ز آمنده   مرحنوم   ین متعندد اهنل سننت ن    یهنا  کتناب نقل شده   در  امبریپ
را بنندان اختصننا   عبقننات االننوار تنناب کاز مجلندات   یکننین یرحامند حسنن یم

 است. داده
احمد ، یصنعان توان از عبدالرزاق می ،هیث تشبیان   ناقالن حدیان را یاز م
 ی  ابن مغنازل  یهقیب، یم اصفهانیابونع، یشابوریم نکحا، یابوحاتم راز، بن حنبل

                                                      
 ، به نقل از: فرائد السمطین.23/13   03   01-1/73مرعشی نجفی،  .2
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 :ن استیت احمد بن حنبل چنیث ر ایحدن ینام برد. متن ا
با خدا    قنار   یاز موسی  راز   ن خواهد دانش آدم   فهم نوح می هکهر» 
 شیه از پک یبه مرد، ندیمحمد را بب ییبایمال   زک   ینقص بی   یسیع ینی  سنگ

از  ییه گنو کدند یرا د یعل یهمگردند   کبنگرد پا مردمان گردن فراز ، دیآ می
 2آمد. می فر د، وهکد   از یخرام می نییپا، یبیسراش

اعتنراف   ی هین پا   بنر  ین بنر اسناس قواعند ادبن    یرحامد حسیوم منرحنم
ت یه دال بنر افضنل  یث تشنب یه حند کن نشنان داده اسنت   ، دانشمندان اهنل سننت  

 یبرتنر ، نیبننابرا  2اسنت.  رمکا یامبران جز نبیپ ی بر همه نیمؤمنرالیام
ز آن را ین ات اهنل تسننن ن  ین ه ر اکن اسنت   یقتن یا حقیر ا صن یان بنر سنا  مؤمنریام
 ند.ک می دییتأ

 نیبه سبب حسن امبریداشت پیگرام -7-7-6-6
 ی ر   د  ننوه یرا د  ب نه شن   نیخدا ند سبحان امام حسن   امام حس

خود  یاز سو داشت رسول خدایشان را سبب گرامیخوانده   ا امبریپ
قابل توجنه   ی تهک. ن«سِبْطَيْ َ: حَسَنٍ و حُسَيْنٍ و  بِشِبْلَيْ َ  و أَكْرَمْتُ َ»دانسته است. 

، رسد می است. به نظر نیبه حسن امبریداشت پی جه گرام، ن جملهیدر ا
رسنول   ینیت   جانشن یموضنوع  صنا  فاطمه)س( ه محور مطالب لوح کاز آنجا 

ه کن شود   از آنجنا   می ت محققیامبر با امر  صاین پید یات   بقایخداست   ح
خدا ند به ، امبرندین پید یحفظ   بقا ی هیه ماکاند  ییاید  تن از ا ص نیحسن

ه کن م؛ چرا یات داشت یگرام، ن د  فرزند به تویا یه ما با اعطاکد یفرما می رسولش
 ی هین ه بنه عننوان فرزنند ما   کن نی  افز ن بر ااند  الهی یها از حجت، د  فرزند نیا

ن تنو  ین د یات   بقنا ین عامل ح یبه عنوان  ص، تو هستند ی دهیدل   د ییر شنا
 خواهند شد.

                                                      
 .363-369   320-322همان، . 2 .97هندی،  .2
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 نیان امامت در نسل امام حسیرج -7-7-6-2
لمه تامنه    که مقصود از کتوان گفت  می ،یحات مرحوم مجلسیبنا بر توض

امنر  ،   همنراه ا  قنرار داده   نیه خدا ند آن د  را نزد امام حسکحجت بالغه 
ر شنده  ین ل از آن تعبکبنه د  شن  ، ن امنر یا یها یژگیه با توجه به  کامامت است 

بر ه دال کباشد ای  ن   ادلهیتواند براه می مراد از حجت بالغه، نیاست. افز ن بر ا
ه ائمنه از  کن از آن است  کین عبارات حایا، است. در هر حال ت امامانیحقان

رار کن ل متنواتر ت کث بنه شن  ین ه در احادک یخواهند بود؛ امر نینسل امام حس
 2است. شده

نقل شنده   یثیاحاد نیان امامت در نسل امام حسیمت جرکحی  هدربار
 یثیدر حند  2.آ رده اسنت  عیعلل الشراتاب کاز آنها را در  یبرخ خ صد قیه شک

چگوننه  ، پسر رسول خندا  یا: پرسد می از امام صادق ه مفضل بن عمرکآمده 
حنال  ، هتن ن قرار گرفیه در فرزندان حسکبل، ه امامت نه در فرزندان حسنکاست 

در  ؟ امامیامبرند   سر ر جوانان بهشتیپسران   نوادگان پ، هر د ، شانیه اکآن
امنا خدا نند   ، مرسل   برادر بودنند  ی  هار ن هر د  نب یموس» :دیفرما می پاسخ

ا را نسزد کچ یه در فرزندان هار ن قرار داد   هکبل، ینبوت را نه در نسل موس
ه کن را نسزد  یسکرد. امامت خالفت خدا ند است   کن یچرا خدا چن: دیه بگوک

ن قنرار داد؛  یچرا خدا ند آن را در نسل حسن قرار نداد   در نسنل حسن  : دیبگو
ه کن شود؛ بل یده نمیند پرسک می م است   از آن هیکه خدا ند در افعالش حکچرا 

 3«شوند. می بازخواست، نندک می ه در آن هکاند  انین آدمیا
  هنا   خ اسنالم شناهد ننزاع   یه تنار کاست  یامامت از مسائل  ی مسأله، یبار

نزاع فرزنندان امنام حسنن بنا     ، ها از نزاع یکی بر سر آن بوده است. ییها یریدرگ
ه کن  ن نیان امامت در نسل امام حسنیث جرین تواتر احادیکل 2است. ائمه

                                                      
 .221-2/219ابن بابویه، علل الشرائع، . . 2الحسین ذریة من االئمة باب ان، 26نک: مجلسی .2
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 فرزندان امام حسن تیل عدم حقانیدل ن ز در شمار آنهاستیث لوح نیدر حد
 بوده   است.

 به تداوم امامت یهت الیتداوم هدا -7-7-6-8

   یبننندگ ی   رشننته 2هنندف از خلقننت جننن   انننا پرسننتش خداسننت
اطاعنت از امنر      یعنن یگسسته نخواهد شد؛ ، چ  قتیه، از خدا ند یفرمانبردار

 یمردمان بنرا ، اد شدیه کچنان ، گرید یاست. از سو یشگی  هم یخدا دائم ینه
لنز م  جنود   ، ازین ن نی  ااند  م آنین   تعالیبا د ییازمند آشنایاطاعت از خدا ند ن

 یبنرا هنا   انسنان ، هکن نیجنه ا یدارد. نت یرا در پن  یحجت خدا در هر عصر   نسنل 
بنودن  جنوب    یان دائمن یازمندند   میا  ن یها ت حجتیبه هدا، اطاعت از خدا

برقنرار اسنت.    یمنطقن ای  ا  مالزمنه  یهنا  ت حجتیهدااز به یاطاعت از خدا   ن
اء اهلل ین ا ل کدر سنل ،   اطاعت خدا ند یهال یها ت حجتیالتزام به هدا ی جهینت

راب یسن ، ی  ماد یمعنو یها خدا از جام سرشار از نعمت یایدرآمدن است   ا ل
 خواهند شد.

 آنان ی ار همهکان ی از امامان به منزله یکیار کان -7-7-6-7

وسته   متصل است   همان گونه یبه هم پای  هنرشت، وتنانند نبنامت منام
فنر  ک یمسنا  ، انناز آن ینیکه نر بنفکاء  اجب است   یانب ی ه همهنان بنمیه انک
آننان   ی ار همنه کن ان یز مسنا  ین از امامان ن ینیکار نکان، شان استیا ی هنه همنب

پنا از اثبنات    ،خداسنت  یهنا  مان بنه حجنت  یا، ت داردیاست. اساساً آن ه اهم
الهنی   بنودن حجنج   یا  صن ین امبر ین پیب یتفا ت، انین میشان   در ا حجت بودن

 ود ندارد.ن ج
ای  ن جملنه یچنن ، انمؤمناز قول ، الهیامبر یرد پکادیپا از ، میرکدر قرآن 

  :است آمده
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﴾مِنْهُمْ أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ ال﴿
﴾رُسُىلِهِ  مِىنْ  أَحَىدٍ  بَىيْنَ  نُفَىرِّقُ  ال﴿ این  2

ن ین ا یمعننا  2
ن گوننه  ین ا یعنن یم؛ یسنت یقائل ن یفرق، امبرانیمان به پیه در اکن است یجمالت ا

ار کن را انیز 3م.یفر  رزکگر ید یم   به بعضیمان آ ریاز آنان ا یه به بعضکم یستین
 یاز ائمه مسا  یکیار کان، نیاست. بنابرا یامبریار امر پکامبران معادل انیاز پ یکی
 اصل امامت خواهد بود.ار کبا ان

 امام زمانی  به وسیله امامت ی دن رشتهیمال رسکبه  -7-7-6-8
د رَحْمَىة    م ح م  بِابْنِىهِ   ََلِى َ   وَ أُكْمِىلُ » :ث لوح فرموده اسنت یخدا ند در حد

تماام   یدل علا یا ح یم ل اصل صاح  ک» :ا آمده استییدر معجم المقا، «لِلْعَالَمِينَ
ء خاارج  یشا  یحتاج إلا یحد ال  یانتهاوه إل  ءیتمام الش» ،گرید یاز سو .1«ءیالش
 9«.ء خارج عنهیش یحتاج إلیما   و الناقص، عنه

 یزین ش بنه چ یه در  جود   بقاکرسد  می یبه حد یه امرک ین  قتیبنابرا
 ده است.یمال خود رسکبه ، ازمند نباشدیخارج از خود ن

امامنت را بنا امنام     ی ه رشنته کن فرموده اسنت   (فاطمه)سخدا ند در لوح 
ر امامت بنا  جنود امنام د ازدهنم     نام ینعنیده است؛ نیال رساننمکبه  رنعص

بننا  ، گرید یست. از سویازمند نین یگریا دکچ یز   هیچ چیه هنش بیبقا یرانب
 ه امنام زمنان  کن نیجنه ا ین است. نتیمال دک ی هیاصل امامت ما، مالکا ی هیبر آ

 یچ عامنل   مندع  یازمند هیش نیبقا یخدا بران ین است   دیعامل بقا   حفظ د
 ست.ین یگرید

ی  هیا مفعول له؛ مانند آیا حال است نی« رَحْمَة  لِلْعَالَمِينَ» ارتندر عب« رَحْمَة »

﴾لِلْعالَمينَ رَحْمَة  إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ﴿
مصدر   جامد است  «رَحْمَة » هک ییاما از آنجا ،2

                                                      
 .209البقره، . 2 .236البقره،  .2
 ابن فارسی، ذیل ماده.. 1 .603   2/119طبرسی، . 3
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ح دارد. لنذا  یتنرج  «رَحْمَىة  » مفعول له بودن، آن استمشتق بودن ، حال  اصل در 
امامت را بنا  ، انیخدا از سر رحمتش به جهان» :ن خواهد شدین جمله چنیا یمعنا

 یرحمنت اسنت بنرا    امامت امام عصر، نیبنابرا« د.یامل گردانک امام زمان
 ی موجودات. همه

ه خدا نند از سنر رحمنت بنه     کن ن باشند  یمطلب فوق ا سرّ، رسد مینظر به
بنه فرجنامش   ، امبر خناتم ین اء را بنا پ ین خت   سلسله انبیامبران را برانگیپ، مردمان
آن است   امامت  ین   حفظ   بقایمال دک ی هیامامت ما، گرید ید. از سویرسان

ه خدا نند بنا   کن  یرحمتن ، نیامنر امامنت اسنت. بننابرا     یسبب بقا امام زمان
تندا م   ین  صن یبا امامنت آخنر  ، دیبار بر خلق خود فر  ین نبیختن نخستیبرانگ

 افت.یخواهد 

 امبران در امام زمانیماالت پک -7-7-6-04
، ث لوحیجز در حد، ن در امام زمانیشیاء پیاء   ا صیماالت انبک جود 

فاطمه )سنالم اهلل علیهنا(   اما در لوح حضرت  2،ز آمده استین یگریث دیدر احاد
« بهناء »   یموسن « منال ک» هکن وب سخن رفته   آمنده  ی  ا یسی  ع یتنها از موس

منال  کامنا مقصنود از    ،جمنع اسنت   همه در امام زمان، وبیا« صبر»   یسیع
 ست؟یچ یسی  بهاء ع یموس

ا  در دفنع   یر یرا دانش   اخالق   ن یمال موسک مراد از یعالمه مجلس
، بهناء  یلغو یرا با توجه به معنا یسی  مقصود از بهاء ع، دشمنانرنگ یب   نیفر

ردن بنه  کن ا   بسننده  ین دن کرت همراه بنا زهند    رع   تنر   یحسن صورت   س
 3دانسته است.، کاند ک  پوشا کخورا

 ث لوحیمعاد در حد -7-7-6-00

 اب   ر زنتن کاب   ناد   حسن نمعن ی  ارهندربن ه نآن ن ، دنرس می رنه نظنب
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وضوع نا من ناط بن نز در ارتبن نین ده ننآمن  ؛اطمه)س(نوح حضرت فنن در لیازپسنب
: «نیان الند ین د» هنود را بن نال خنمتع یدانخ، وحناز لنه در آغنامت است. البتنام
ه جنز بنه ا    کن را  یسکفر کی، هنرده   در ادامنک صف  2زانر ز ج ی زا دهندهنج
ه کن امنا چننان    ؛رده استکان یسخت ب یعذاب ،باشد کمناید ببندد   جز از ا  بیام

در ارتبناط بنا موضنوع امامنت مطنرح      ، ث لنوح یموضوع معاد در حند ، گفته شد
 است. گشته

ن شنامل  ین اسنت  اجنب االعتقناد   ا    یامر، ث لوحیامامت بر اساس حد
 شود. می ،ن لوح آمدهیشان در ا ه نامک یامامان کت کاعتقاد به ت
 نیاء امنام حسن  نر هن نین ع ضمنرجن)م ،«وَ أُعَاقِبُ  أُثِيبُ  بِعِتْرَتِهِ» ارتنعب
، را امامنت   اعتقناد بنه امامنان    ین ز ؛سازد می ارنکش گفته را آشیقت پیاست( حق

، مان   اعتقاد به آنیا کاعمال است   تر ین   از شر ط قبولیاز اصول د یناصل
ت ین عندم مقبول  یگنر ی؛   دیاعتقناد  یاصنل  کتر یکی: واهد داشتنر خنفکید  

ث ین قنت در احاد ین حقین ا: 2رش آنیبه سبب عدم احنراز شنرط پنذ    ینیاعمال د
 :ره آمنده اسنت  ین بکارت معتبنر جامعنه   یدر ز، رار شده است. از جملهکت یفرا ان

 .3«ةُالطَّاعَةُ الْمُفْتَرََِ  تُقْبَلُ  بِمُوَاالتِكُمْ»

 ث لوحیت در حدیمهدو -7-7-6-06

ه در کننالهننی  اسننت ی  مصننلح ینور منجنننظهنن، تید نمقصننود از مهنن
 مفرماکبرد   عدل   داد را ح می انیداد را از میند   ستم   بک می امیق، الزمانرنآخ
ن یه زمن ک نیاند؛ مانند ا ردهکقت اشاره ین حقیبد، از قرآن یات متعددیسازد. آ می

شنگان  یاز آن پر اپ، نیدر زم یمرانکسرانجام ح 2؛را صالحان به ار  خواهند برد

                                                      
 .6/222همان، . 2 .6/221همان،  .2
 .33/232مجلسی، . 3

 .220االعراف، . 2 .219االنبیاء،  .2
 .6/221مجلسی،  .1 .99النور، . 3



 410 \ الحدیث روایات . مباحث گوناگون از منظر فقه7بخش 

 
 

 3ن قدرت خواهد گرفت.یخدا در زم ی دهین پسندید 2؛خواهد بود
وَ مُىدِيلُ    الْجَبَّىارِينَ   قَاصِىمُ » بنه فاطمنه)س(  خدا ند متعال خود را در لوح 

دگان یستمد ی دهنده   د لت، شانکستمگران   سر ی وبندهکبه درهم  ،«الْمَظْلُومِينَ
ت اسنت. عالمنه   یبنه مهند    اشناره ، ات قنرآن ین ن هماهنگ با آیرده   اک صف 
ه خدا نند  کن شان دانسنته   انیعیائمه   ش، نجایرا در ا« مظلومان» مقصد از یمجلس

دن آننان  یه با غلبه   به د لت رسکچرا  1؛ردکخواهد  یاری، الزمانآنان را در آخر
 ین از سنو یامل به ار  بردن زمن کمصداق ، شانیسته شدن دشمنان اک  درهم ش

 ن است.یصالحان   متق

 ث لوحیدر حد ع عصر ائمهیوقا ییشگویپ -7-7-6-07

 یاز لوح حضرت فاطمه)س( گزارشن  ییها بخش، شتر گفته شدیه پکچنان 
نقنش آن   ی رخ خواهد داد   نشان دهننده  یه در عصر هر امامک یعی قا است از

هنا   سنال ها  ن گزارشیه اک ییاست. از آنجا ین نبویین   آیاز د یامام در پاسدار
اخبنار از  ، آمنده فاطمنه)س(  در لوح ، یحواد  رخداده در عصر هر امامش از یپ
الهی  بر یگریل دین لوح دلیتحقق مندرجات ا، نیر د. بنابرا می ز به شماریب نیغ

 بودن منبع   مصدر آن خواهد بود.
 یاز آن ه در عصر هر امنام فاطمه)س( اد شده در لوح ی یها گزارش، یبار

ه پنا از  کن ن اسنت  ین ا یایگو، عین  قایدر ا یر زمانافتد   نقش امام ه می اتفاق
 یکنی  جود داشنته اسنت؛   ، خ اسالمیان عمده در تارید  جر امبریرحلت پ

مر بسته کردن مسلمانان کم آن   گمراه یف تعالین   تحرید یه به نابودک یانیجر
ت ی  هندا هنا   فی  تحر ها هیراین   زد دن پیه هدفش حفظ دک یانیجر ی  د م

 بوده است.ها  مسلمان
ام ین ز آمده است. پین ث رسول خدایدر احاد یتین  ضعیچن ینیب شیپ

ای  ننده یدر آ، امبرین ه پنا از درگذشنت پ  کن آن اسنت  ، ثین احادیا یاصل
  گرچه مسنلمانان   ،نخواهد ماند ی  از قرآن جز رسم یاز اسالم جز نام، یکنزد
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 2 اند. قت آنین مردمان از حقید رتر ی ل اند، منتسب به اسالم
در انحراف امنت مسنلمان از    یبرخ، یث نبویاز احاد یگریدی  هبنابر دست
بندند  می ن را به خودین   دیدارند. آنان خود را به د ینقش محور، اسالم   قرآن

دهنند. در   منی  الت جاهالنه از آن به دسنت ینند   تأ ک می فیم آن را تحری  تعال
فات ی  تحرها  ه به خودبستنکقرار خواهند گرفت  یگریگر ه د، ن گر هیمقابل ا
از  یافراد عنادل  امبریح پینان به تصریند. ایزدا می نیالت نار ا را از دی  تأ 
 2ت ا  خواهند بود.یب اهل

 رخ یه در عصر هر امنام ک یعیردن  قاکبا مطرح فاطمه)س( لوح حضرت 
ان ید  جر ییار یبه ر ، قتیدر حق، یردن ا صاف امام هر زمانکاد ی دهد   با می
افنز ن بنر تنالش در     امبرین پ یایه ا صکرده   نشان داده کاشاره  3اد شدهی

 یها انی  حفظ اسالم با جر یچگونه در پاسدار، نید ی  اجرا فه ابالغیانجام  ظ
  اند. گر ر بر  شده فیننده   تحرکگمراه 

 )س(ت لوح فاطمهیبه روا خ ائمهیتار -7-7-2

اطالعناتی  ارد   ی هر ینک از ائمنه   دربارهفاطمه)س( در حدیث لوح 
 شده است؛ از جمله:

 امام حسن -7-7-2-0

  حَسَنا  مَعْدِنَ  فَجَعَلْتُ» :آمده استفاطمه)س( در لوح  امام حسنی  درباره
معندن علنم    یپنا از پندرش علن    امام حسن«. بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّ ِ أَبِيهِعِلْمِي 

پاس ، ن خدا را در ر زگار امامتشید، یاز علم اله یشان با برخورداریخداست. ا
امنام   یارهنا ک تنرین   رد. از درخشنان کن مبنارزه  هنا   فات   اضاللیداشت   با تحر

در  یسنع ، ه بنا بسنتن خنود بنه اسنالم     یه از اسالم بود. معا یمعا  ینف حسن
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ط گونناگون بنا   یدر شنرا  ن امنام حسنن  یکداشنت؛ لن   یهن ن الین ن دیا ینابود
ا  را بنه   یقن یحق ی سنتاد   چهنره  یه این در مقابنل معا  ، مناسب یها یریگ موضع

 اند.یهمگان نما
انند    ینخست در صورت جننگ رخ نما ، هیبا معا  امام حسن ی مقابله

ن خدا   ید یبقا یبرا، ردندکانت یانش به ا  خی  بزرگ سپاه کوچکه کآن گاه 
عنت امنام   یرد. از شنر ط ب کن با ا  صنلح  ، هیاز آن به نام معا  یه زشتیرایزد دن پ
ن بخوانند    یمنؤمن رالیه حق ندارد خود را امیه معا کن بود یه ایبا معا  حسن

ه ین ه ننه تنهنا معا   کن از آن اسنت   کینها همه حنا یا 2.شهادت نشود ی نزد ا  اقامه
ه ا  کن بل، ندارد یم اسالمکومت بر مسلمانان را به عنوان حاکح یط الزم برایشرا
 ی شهادتش نزدش معتبر باشد. ه اقامهکر د  یهم به شمار نم یمسلمان عادل یحت

تناب خندا     ک ی هین ه بنر پا کرد که شرط یبا معا  امام حسن، نیهم ن
، م پنا از خنود  کرا به عنوان حنا  یسک، نیند   افز ن بر اکسنت رسولش عمل 

  در صنورت رخنداد    ام حسنن از آن امن ، یومت پا از  کند   حکن نییتع
 2است. نیاز آن امام حس، یا حادثه

رد   نه بنه سننت   کتاب خدا عمل کنه به ، ه پا از گرفتن قدرتیمعا  اما
ل ین ن بنه مسنلمانان تحم  یمسلمۀ فید را به عنوان خلیزی، نی  افز ن بر ا ؛رسولش

 ست.یبند نیمان خود پایه به عهد   پکرد   نشان داد ک

 نیامام حس -7-7-2-6
ه کخود خوانده  یرا خازن  ح نیامام حسفاطمه)س( خدا ند در لوح 

دان یشنه  تنرین   نزد خدا بلند مرتبت نیارش شهادت است. حسکد یفرجام سع
شنته شند؟ قاتنل امنام     که کن چنه   بنه دسنت     یخدا بنرا  یاما خازن  ح ؛است
مسلمانان  بر رسول خدا ۀفیعنوان خل ه بهکه است ید بن معا یزی نیحس
نند؟  ک یت نمیاکد حیزیت یاز عدم مشر ع  مسألهن یا تنها همیآرد. ک می ومتکح
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ن ید ه خود را بهک یسک یمصداق نف، دیزیبه فرمان  نیشته شدن امام حسکا یآ
 ست؟ین، بسته است
بنودن   یخازن  حن ی  هه الزمکمطرح شود  یاالتکنجا اشین است در اکمم
 یان خنازن  حن  ین مای  چ مالزمهین هیکشان خواهد بود. لینبوت ا نیامام حس

 :د  گونه است یه  حک نیح ایبودن   نبوت  جود ندارد. توض
 .یعیرتشریغ یب(  ح ؛ یعیتشر یالف(  ح 

 یمحتنوا ، ین گوننه  حن  ین در ا امبران اسنت. ین مخصو  پ یعیتشر ی ح
نند    ک منی  ی ح یبر نب عتش رایاست. خدا ند شرالهی  امکعت   احیشر، ی ح
ن یرسناند   بند   منی  یآن را بنه  صن   یمحتنوا ، یین  حیافت چنیپا از در ینب

 بنر  ابند   در ی منی  را در یعیتشنر  ی حن  یمحتوا، ینبی  هبه  اسط ی ص، بیترت
ه خنازن  کن سنت  یالزم ن، نیشود. بنابرا می یدار  ح نهیگنج، لکن شیرد   بدیگ می
 یث محتنوا یا اصطالحاً تحند ی، یعیر تشریغ یاما در  ح ؛امبر باشدیحتماً پ ی ح
   یهن علنوم ال ، یبن یتواند اخبنار غ  می یین  حیچن یست. محتوایعت نیشر ی ح

 سنت. خدا نند در قنرآن   یامبران نین مخصنو  پ  ینی ن  حیگر باشد. چنن یامور د
 یاز  حن  یا ن نموننه ین ه اکن  2﴾ أَرِِْىعيهِ  أَنْ  مُوسىى  أُمِّ  إِلىى  أَوْحَيْنىا  وَ﴿: دیفرما می
 بود. یحیرتشریغ

 مام سجادا -7-7-2-7
أَوْلِيَىائِيَ    وَ زَيْىنُ   سَىيِّدُ الْعَابِىدِينَ  » ث لوح به ا صافیدر حد امام سجاد

امنام   یت از سوینقش  صا یفایا یها از نمونه یکیمتصف شده است. « الْمَاِِينَ
ن یدر برتنر ، ن بسنته بنود  ین خنود را بنه د  ، ه به نناحق نک یسک ی  نف ادنسج

ه کن آن یان بنرا ین ه حاجکن گر شند. آنجنا    مسجدالحرام جلوه یعنی، نیعبادتگاه زم
هشنام بنن   ،  قنت  ی فنه یردنند   خل ک ش راه بناز یبنرا ، ندکاستالم حجر  امام
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ه ا  را کن بنه در غ گفنت   ، حفنظ شنأن خنود ننزد منردم شنام       یبنرا ، کعبدالمل
رد   فضنائل   مناقنب   کاد یرا در گوش مردم فر شناسد   فرزدق اشعار خود ینم

ن یراسنت  ی فنه یه خلکن ابند  یدر یرا باز گفت تا هر خردمند منصنف  امام سجاد
 2د باشد.یست   چگونه باکیرسول خدا 

 امام باقر -7-7-2-0
معندن  بناقر علنم     فاطمنه)س(  در لنوح   یامام ابوجعفر محمد بن عل

ن ین ا امنام بناقر   یاسن ی  س یط اجتمناع یشده است. شرا یمعرف، مت خداکح
ق اسنالم  ین حقنا ینی شان بنه نشنر علنم   داننش   تب    یه اکفرصت را فراهم آ رد 

منند   بهنره  از علم امام، مختلف مردم یها اصناف   گر ه، انین میبپردازد. در ا
 گران بود.یاز دش یان بیعیش ی ر شدند؛ اما بهره

ش از امنام  یع پن یه هنر چنند تشن   کنقل شده  از امام صادق، ن بارهیدر ا
شنان جاهنل بودنند       امکاح یان نسبت به برخیعین شیکل،  جود داشت باقر
ن را بنه آننان   ین دام کن اح ه امام بناقر کنیمحتاج مراجعه به عامه؛ تا ا، گاه یحت
گنران محتناج   یه دکن ای  ازشان گرداند؛ به گونهین بی ریاموخت   از مراجعه به غیب
 2ان شدند.یعیش

 امام صادق -7-7-2-6

آغاز  یهجر 221از سال ، امامت امام صادق ی   چهار ساله ید ران س
 یاریمردمنان بسن  ، ین فاصنله زمنان  ین در ا 3افت.یادامه  یهجر 210شد   تا سال 

ن از ظاهر یکرا به عنوان حجت خدا قبول نداشتند؛ ل ه امام صادقکستند یز می
ه کن شنود   منی  ن به ذهنن متبنادر  یث چنین حدیدر ا ،«الْمُرْتَابُونَ فِي جَعْفَرٍ» عبارت

 ه امامت امام بناقر کباشند  یسانکد از یبا امام صادق نندگان در حقّک کش
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رفتند.  می ن به شماریشیان امامان پیعیم از گر ه شکا دست یرا گردن نهاده بودند 
در عبنارت  « مرتنابون » ه را مصنداق ین دی  ز یاز سادات حسن ید بتوان گر هیشا

امنام   یپسر عمو نیبن الحس یبن عل دیبن ز ییحی، نمونه یفوق دانست. برا
تابع امام  ی ، آمده هیفه سجادیصح ی ن بنا بر آن ه در مقدمهیکاست؛ ل صادق
ظهر من ی» :سدینو می دیبن ز ییحیی  درباره ییت اهلل خوینبوده است. آ صادق
. و البن عمه جعفر بن محماد ر تابع یأمره و غ یان مستقالً فکانه  ةفیالصح ةمقدم

 .2«اهلل العالم.

 اظمکامام  -7-7-2-2

در لننوح حضننرت  اظمکنند ران امامننت امننام ی  دربنناره یدیننلکتننه کن
اء ین شان )فتنه عمیامامت ا ی در د ره یکور   تارکای  در گرفتن فتنه، فاطمه)س(

   صنف   2است یکار تاریا شب بسیظلمت  یبه معنا، حندس(. حندس در لغت
ن ین ه گرفتناران بنه ا  کن است یور( از باب مجاز است   مقصود اکاء )یفتنه به عم

 3 اند. ور باطن بودهک ی فتنه
را  اظمکان امامت امام یعیاز ش ییها گر ه پا از شهادت امام صادق

ه آن کن ردنند   گفتنند   ک قنف   ام صنادق نننان در امن  یاز ا یرخنرفتند. بنینپذ
گنر  یه بنار د کن نیز نخواهد منرد تنا ا  یا نرفته   هرگز نیحضرت زنده است   از دن

دانستند.  می را قائم موعود د. آنان امام صادقیند   امرش را اظهار نماکظهور 
ن گنر ه را  ین ا، ن ر یبه نام نا  س بوده است   از همن  یفرد، ن گر هیا یشوایپ

 1نامند. می هینا  س
از  یگر ه، ه بودند. پا از درگذشت امام صادقیلیاسماع، گریگر ه د

را بنه عننوان    لیا رفنت   فرزنندش اسنماع   یه آن امام از دنکن گفتند یان چنیعیش
، ات پندر ین در ح، فرزند ارشد امام صادق، لیاما اسماع ؛ردک ین خود معرفیجانش

                                                      
 ابن منظور، ذیل ماده.. 2 .23912، 21همان،  .2
 .319مفید، الفصول المختاره، . 1 .6/223مجلسی، . 3



 417 \ الحدیث روایات . مباحث گوناگون از منظر فقه7بخش 

 
 

ردند   افز ن بر کار کل را انینان مرگ اسماعین ایکفر  بسته بود؛ ل یتیچشم از گ
 ز برشمردند.یا  را قائم موعود ن، لیات اسماعیاعتقاد به امامت   ح

، ات پنندریننان حنل در زمن یاعنه اسمنننکننن گفتنند  یچننن، رنگننید یر هنگن 
ده یرگزنود بنام پا از خنوان امنه عنند را بنود محمنرزند خنا ا  فندرگذشته؛ ام

ن نود محمند بن  نخن  ام صنادق نه امن نکن ردند نکن  یوندعن ، ر ه سومناست. گ
شناسنانده اسنت.   ، به امامنت  لیاسماع، ن پدرشیانشنوان جنه عننل را بیاعناسم
شان به یسبب آن را اعتقاد اداند    می یلیاعنر ه را اسمنر سه گنن هید ایخ مفیش

امامننت را در فرزننندان  ی ان سلسننلهیلیاسننماع 2شننمارد. یل برمننیاعنامامننت اسمنن
 2دانند. می یارنج، لیاسماع

آن تنر   ن فرزند بزرگیکرفتند؛ لیرا پذ گر ه سوم درگذشت امام صادق
ردنند  کان ین ن بیاعتقادشان را چنل ی  دل، ردندکعبداهلل را به عنوان امام قبول ، امام
ور   کن  ی فتنه، یبار 3.ه نام دارندینان فطحیاست. اتر  ژه فرزند بزرگیه امامت  ک

انحنراف از امامنت   ، درگرفنت  اظمکن ه در آغاز امامت امام ک ی  سخت یکتار
مخنالف امنام    یها ن بطالن گر هیکل 1،ان شدیال مختلف نماکه به اشکشان بود یا
با امامنت آن امنام    یت الهیت حضرتش ر شن شد   رشته هدای  حقان اظمک
 9وسته   متصل بماند.یپ

 امام رضا -7-7-2-8

 یگزارشن  ع د ران امامنت امنام رضنا   یانوح از  قن نث لیدنزارش حنگ
آنهنا محقنق    یه همگک جود دارد  ییشگویچند پ، ن گزارشیمبسوط است. در ا

                                                      
 .2/339، 2119اربلی، . 2 .316-319همان،  .2
 .316مفید، الفصول المختاره، . 3
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 :شد. از جمله
  د ر  اظمکپا از شهادت امام  ار امامت حضرت امام رضاکان ن2

عِنْىدَ انْقِضَىاءِ مُىدَّ ِ مُوسَىى       الْجَاحِدِينَ  لِلْمُفْتَرِينَ  وَيْل » ،رحمت خدا ند بودن آنان از
 «.عَبْدِي وَ حَبِيبِي وَ خِيَرَتِي فِي عَلِيٍّ وَلِيِّي وَ نَاصِرِي

 یگر ه   در آغاز د ران امامت امام رضا اظمکپا از شهادت امام 
ردنند.  ک قف  اظمکرفتند   در امام یرا نپذ رضاامامت حضرت ، انیعیاز ش
زنده اسنت   قنائم    بن جعفر یه حضرت موسکشدند  یاز آنها مدع یگر ه

ه کن گفتند  ی ل، رفتندیدرگذشت آن حضرت را پذ، گریموعود هموست   گر ه د
 2رد.کام خواهد یزنده خواهد شد   ق یشان به ز دیا

 قف  اظمکه در امام ک یسانکن یاز نخست، ةبیالغدر  یخ طوسیمرحوم ش
 یبنن ابن   یرده است. علکرا نقل  یاتیآنان ر ا ی زهیانگی  دربارهردند نام برده   ک

ن یاز نخسنت  یر اسن  یسن یبنن ع    عثمنان  یاد بنن منر ان قنند   یز، یحمزه بطائن
 2قائل به  قف شدند. یمال یها زهیه به انگکاند   اقفان

پنا از  ، 3اظمکن بنزرگ امنام    یصنحاب ، بن عبندالرحمن  ونایبه گزارش 
ن یبود   هم یاریاموال بس، آن حضرت یالکدر دست   اظمکدرگذشت امام 

 1شده بود. یار مرگ  کزه قول آنها به  قف در آن امام   انیانگ
، اظمکن ه پنا از شنهادت امنام    کن از آن اسنت   کیحا یگریگزارش د

   عثمنان  یحمنزه بطنائن   یبن اب ی  عل یاد بن مر ان قندیبه ز رضا حضرت
ه منن  کن د ینزد من بفرسنت ، دیه در دست دارکرا  یفرمود اموال، یر اس یسیبن ع

ردند کار کان، در پاسخ امام رضا ی  قند یمقام پدرم هستم. بطائن  ار    قائم
پندرت  » :به آن حضرت نوشت   گفتای  نامه یشان است   ر اسینزد ا یه مالک

اهنل  ، گذشتهد ا  دریه بگوک   هر ؛است   برخواهد خاستنمرده است. ا  زنده 
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 2«باطل است.
 یهنا  زهین ه سران  اقفه بنه انگ کاز آن است  کیمعتبر حا یها گزارش، یبار

نند  یتب در فرآکم» تابکلف ؤم، همهنیرفتند. با ایرا نپذ اظمکامامت امام ، یمال
بنه عننوان قنائم آل     بنن جعفنر   یام حضنرت موسن  یانتظار مردم به ق« املکت

 یشان دانسته   نهنادن علنن  یرش مرگ ای قف   عدم پذ ی زهیرا انگ محمد
 یسن که کل ندانسته   گفته کن مشیز رافع ایحضرتش بر جسر بغداد را ن ی جنازه

شان در آنجا حضور نداشته است تا بنه شنهادت آن   یا ی از هواداران شناخته شده
 2دهد. یامام گواه
، محمند ن قول به  قف نه از جانب مردم منتظر د لنت حقنه آل   یکل

بنا مننافع    رش امامت حضنرت رضنا  یه پذکمطرح شد  یسانکه از جانب کبل
، بنن عبندالرحمن   وناین به گزارش ، نیشان در تضاد بوده است. افز ن بر ا یمال

هنگام دفن آن حضنرت حاضنر    اظمکاز اصحاب امام  یر اس ین بن علیحس
در طعنن بنر ر ات    یبنار  3ده است.یش از دفن دیپشان را یا کمبار یبوده   ر 

ر ن ین از حند شنمار ب  ، یخ طوسیش ی ه به گفتهکنقل شده  یات فرا انیر ا،  اقفه
 1است.

شان به ی  آزمودن ا ت بر د ش امام رضاین هدایسنگ ینهادن بارها ن2
عَلَيْهِ أَعْبَاءَ الن بُىوَّ ِ وَ    أََِعُ  وَ مَنْ»خدا ند متعال  یسون از یسنگ ین بارهایتحمل ا

 «.أَمْتَحِنُهُ بِاالِْطِلَاعِ بِهَا

ابن منظور  9ز.ین از هرچی  سنگ بار: یعنیجمع عبء است   عبء  «أَعْبَاء»

بننا  ،«احتملتااه بأضااالعه» :نوشننته اسننت« اضااطلع بالحماال و األماار» یدر معنننا
 2بار را برداشت.اش  دنده یها استخوان
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 ی. لذا معننا ی  دشوار یبرداشتن بار با تحمل سخت یعنیاضطالع ، نیبنابرا
ت را بنر د ش امنام   ین هندا یسننگ  یه خدا نند بارهنا  کن ن اسنت  یعبارت فوق ا

 رد.کش یآزما، نیسنگ ین بارهاینهاد   ا  را به تحمل ا رضا
ن یسنگ یه مقصود از بارهاکن است یا، شود می نجا مطرحیه در اک یپرسش
سنت؟  ین یامبرین پ، نبنوت  یبرداشتن بارهنا  ی ا الزمهیست   آیت چینبوت   هدا
 یّن  صن یکاسنت؛ لن   ین نبوت مخصو  نبن یسنگ یه حمل بارهاکر شن است 

، ن باشند. در  اقنع  یسننگ  ین بارهنا ین تواند حامنل ا  می ،تشیامبر به اعتبار  صایپ
ن   ین د ین   اجراییر ابالغ   تبیاست نظ یامور، ن نبوتیسنگ یبارهامقصود از 
ت مردمان   یهدا یها ین امور   تاب آ ردن در برابر دشواریا یها یتحمل سخت

 ست.یهرگز نبوت ا  ن، ینب یّ ص ین از سویسنگ ین بارهایحمل ا ی الزمه
ه کن  یثیشود؛ حد می وم الدار اشارهیث یبه حد، شدن مطلبتر  ر شن یبرا

خطناب بنه    امبرین ه پکآمده است ، ثین حدیدر ا  اند. ردهکتش ین ر ایقیفر
و  يون أخى يكآن  يهذا اآلمر عل يعل يوازرنيم يكفأ» :فرزندان عبدالمطلب فرمود

 یسکر ی   ز ،معا نت   اعانت است یبه معنا «موازر » 2«م؟يكف يفتيو خل ييوص
 3رساند. می یاریا  را اش  شهیاند ند   باک می ه بار پادشاه را حملکاست 

ر ین ه  زکن سنت  ین نین ا یبه معننا ، در امر رسالت امبریاما موازرت پ
ن نبوت یسنگ یحمل بارها، نهایا ی خود رسول شده است. بنابر همه امبریپ

 یه  صن کن سنت  ینن هرگز بدان معنا یت ا ست   ایبه اعتبار  صا ی ص یاز سو
 مقام نبوت است. یدارا

يَقْتُلُىهُ  »ش کگنردن ای  هین بنه دسنت فر ما   شته شدن حضرت رضاک ن3
صالح خدا سناخته   ی ه بندهک ی  مدفون شدن حضرتش در شهر« عِفْرِيت  مُسْتَكْبِر 

إِلَىى جَنْىبِ شَىرِّ    يُدْفَنُ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّىالِحُ  »ن مردمان ینار بدترکدر 
« عبند صنالح  » است   منراد از  یمأمون عباس «عِفْرِيت  مُسْتَكْبِر » . مقصود از«خَلْقِي

                                                                                                                             
 «. زر»نک: راغب اصفهانی   ابن منظور، ذیل ماده . 3



 440 \ الحدیث روایات . مباحث گوناگون از منظر فقه7بخش 

 
 

 کین عبارات حنا یا 2د است.یدگان هار ن الرشین آفری  منظور از بدتر ،نیذ القرن
 افته است.یامالً تحقق که کاست  یبیغ یاز اخبار

 امام جواد -7-7-2-7
زاده شندن فرزنندش امنام    رین د امامنت امنام رضنا    یها از چالش یکی

، یهجر 213در سال  ه حضرت جواد االئمهکنیح ایبوده است. توض جواد
 2زاده شد. امام رضا یسالگ 10در  یعنی

بد ن فرزنند  ، از امامتش یاریبس یها در سال حضرت رضا، ننیرانبناب
، سنان ک یبرخن  یشان از سنو یه امامت اکن امر سبب شده بود یپسر بوده است. ا

 3،ه از سنران  اقفنه بنود   کن  یاست.   اما بودهیابن قن افراد یاز ا یکیار شود. کان
  إِمَاما  وَ لَىيْ َ   تَكُونُ  كَيْفَ» :شان گفته بودیخرده گرفته   به ا بارها بر امام رضا

 1«؟وَلَد   لَ َ
ل گشت بر صدق امامنت حضنرت   یدل زاده شدن امام جواد، ن ر یاز ا

، شند  می ه موجب مسرت امام رضاک ییها ر جنبهیافز ن بر سا، نی  ا رضا
بود بنه   یمکپاسخ مح ه  الدت امام جوادکحضرتش را شادمان ساخت؛ چرا 

 .ران امامت حضرت رضاکمن
  حَى َ » :فرموده اسنت فاطمه)س ه خدا ند متعال در لوح کن ر ست یاز هم

ن خبنر  ی  ا یاله ةن  عدیتحقق ا ،«بَعْدِهِبِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ وَ خَلِيفَتِهِ مِنْ   لَأَسُرَّنَّهُ  مِنِّي  الْقَوْلُ
 ن لوح.یبودن مصدر االهی  از یگرینشان د، یبیغ

 یامام هاد -7-7-2-8

متصنف  « أَمِينِي عَلَىى وَحْيِىي  » به  صف یامام هادفاطمه)س( در لوح 
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بنودن از   ین  حن یامن ه کن ن ین بر ا یمبن، مطرح شده یالکنجا اشیشده است. در ا
سنت.  ین  صنف درسنت ن  یبه ا یرنبیاتصاف غ، ن ر یاست   از همیخصائص انب

با نبوت شخص ای  مالزمه، یچ ر یبودن به ه یه امانتدار  حکن ر شن است یکل
 نیامام حسی  دربارهه ک ن«  وَحْيِي  خَازِنَ» حین ندارد. افز ن بر آن ه در توضیام
م یرکن ه خدا نند در قنرآن   کشود  می ته افز دهکن نیا، گفته شد ن رفته بودار کبه 

 مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِم  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَيْنا الَّذينَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ﴿: فرموده است
﴾اللَّهِ بِإَِْنِ بِالْخَيْراتِ سابِ   مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِد 

2. 
ده   آنان را  رثنان  یاز بندگانش را برگزای  متعال عده یخدا، هین آیطبق ا

سنان  که آن کن دهد  می ف نشانیه شریآل ین ذیکل، اش قرار داده است الهی تابک
تناب خندا بنودن   نبنوت     کان  را  ین ه مکن همان گونه ، نیبنابرا  اند. امبر نبودهیپ

 ارد. جود ندای  ز مالزمهیبودن   نبوت ن ین  حیان امیم، ستینای  مالزمه

 ث لوحیبت در حدیخ غیتار -7-7-8

  مصنائب  هنا   یگرفتنار  ،شود می افتیث لوح یه در حدک یگر مفادیاز د
ه در کن  ییدادهاین   بهنا   شان   ستمیبت ایدر د ران غ یان حضرت مهدیعیش

بت آن یه در د ران غک امام زمان یایار از ا لیر د. چه بس می آنان رفته   حقّ
 هک ییشته   سوزانده شدند؛ تا جاک ن است یامامت   ی د ره جز ه ک نحضرت  

امام  یایا ل ی برجسته یارهاکگر ین باره نوشته شد. از دیها در ا« لهیشهداء الفض»
از  یری  دسنتگ هنا   ی  گمراهن هنا   مبارزه با بدعت، بت ا یدر ر زگار غ عصر
ان بوده   هسنتند؛  یعیعموم ش یراهنما، ها عه بوده   است. آنان در فتنهیش یضعفا
   یان در مسنائل اعتقناد  یعیسنبب ارزش شن  ، لنرزه  نیه هم نون زمن  کن  ییها فتنه

  اند. افتهیت یه آنان هداک یشود. به راست می شده   می شان یمانیا

                                                      
 .32فاطر،  .2
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 جهینت -7-7-7

 ی جامعنه  رمکن امبر این سال عصر نبوت پ23ه در کته کن نیتوجه به ا
   هنا  سننت ، هنا  ارزش ی امنل همنه  که به محنو  کعرب آن نان متحول نشده بود 

 ین انتظنار یانجامند   در  اقنع چنن   یش از اسنالم ب یدار آن در پ شهیر یها یژگی 
   یسننت  ی توان انتظار داشت جامعنه  یاست   نم یخیرتاری  غ یر  اقعیاساساً غ
ه بنه  کن چنان متحول شنود  ست   سه ساله یوتاه بک ی برهه یکان در کایبسته به ن
 یت معنویان هداکه سکاز بود ین ر  هم نان نیمبدل گردد؛ از ا یآرمانای  جامعه

 جنود   ییهنا  ه از نور نبوت در  جودشان بهرهکباشد  یسانکن جامعه به دست یا
 ردد.سر گیت مردمان میآن هدای  به  سیله داشت تا
ن ین اسالم ا یرسول گرامساله از رحلت  29ای  ب هرچند با  قفهین ترتیبد

ن ین اما تندا م ا  ،دندین مهم گردیدار ا عهده طالبیبن اب یامر محقق شده   عل
ت فرهنگ   یت   تقویساز تثب نهیزمفاطمه)س( شان   یت در ا الد بزرگوار ایهدا
 د.یظهور اسالم گرد یها ن سالیان از همان آغازیعیر شکتف

ز ین امامنت بنه عننوان فصنل مم    د یه مالحظه گردکن اساس همانگونه یبر ا
 ید در قرآن   سنت نبنو کیأمهم   مورد ت یاصل،   اسالم اهل سنت یعیاسالم ش
ث ین ن احادین از ا یکی یاق ظاهریمحتوا   س یه در جستار حاضر با بررسکاست 
ه از کن م یافتین دست  یجیبه نتا یبه نحو ضمن، ث لوح استیه همان حدک، یقدس

 :اشاره نمودن موارد یتوان به ا می آن جمله
ه کق نقل شده یاز هشت طر، با الفاظ گوناگونفاطمه)س( ث لوح یحد ن2

به سنبب صنحت طنرق    ، از آنها هست یدر بعض یشتر آنها معتبرند   اگر ضعفیب
 شود. می برطرف، ثین حدیگر   تعدد طرق اید

از نصنو  امامنت د ازده امنام اسنت   از     فاطمنه)س(  ث لنوح  یحد ن2
، ث باشدین حدیدر استاد   متن ا یاگر ضعف، متواترند ه نصو  امامتک ییآنجا

 شود. می جبران، به سبب تواتر نصو  امامت

  اند. یان معتبریث لوح را یان حدیرا  ن3



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 444

ه کن  ییها کتاب  اند  عهیث لوح دانشمندان متقدم   معتمد شیناقالن حد ن1
  اند. یمعتبر یها کتابز یث در آنها آمده نین حدیا

  اند. ردهکح یث لوح تصریعه به اعتبار حدیمتقدم شعالمان  ن9

 ییننا یر نابین نظ، ات لوح مطنرح شنده  یر ا یبرخی  دربارهه ک یاالتکاش ن6
 یخیال تنار ک  اش لوح بر امام باقر ی در زمان عرضه یبن عبداهلل انصار جابر

ث لنوح  یبر دامان اعتبنار حند   یح دارند   گردیهمه پاسخ صح، سال  فات جابر
 نشانند. ینم

 تیتقو، دارند یه تواتر معنوک یثیات قرآن   احادیث لوح با آیمتن حد ن7
 شود. می

 ند.ن داریجواب مت، ث لوح گرفته شدهیه بر متن حدک یاالتکاش ن0

ائمنه    ی  دربناره فاطمه )سالم اهلل علیها( مندرج در لوح  یها ییگوشیپ ن3
بودن منبع   مصدر الهی  ن نشان ازیمطابق  اقع است   ا، شانیعصر ا یرخدادها

 ف دارد.ین لوح شریا
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 مقدمه -7-0-0

در . عه اسنت یش یابواب فقه ترین  از پر اختالف یکیتاب کباب ذبائح اهل 
 مین بناب بنه چهنار دسنته تقسن     ین ات این ه ر اکن م یبر می یپ یاجمال یبررس یک
ت یات حلیر ا، تابکر اهل یحه غیاز ذب یات نهیر ا، مطلق یات نهیر ا، شود می

تاب. کد   شرط ذبائح اهل یق بی تیات حلیه   ر ایتاب به شرط تسمکذبائح اهل 
چ عننوان قابنل جمنع نبنوده       یه به هن کاست  ین باب به حدیات ایر اتعارض 

ات یطرف از ر ا یکد یشود   با یگر جمع نمیدیکچ عنوان با ین آنها به هیمضام
در حل تعارض  ح داد. با توجه به دستورات امامان معصومیترج یگریرا بر د

 یت از ر یحل اتیات حرمت اصل   مبنا بوده   ر ایه ر اکم یبر می یپ، اتیر ا
 ه صادر شده است.یتق

 طرح مسأله -7-0-6

از  جنود  نبن رنیاز زمنان د  یه   سننعیات شنیارض در ر انالف   تعناخت
 اخنتالف  انناً یز احین ه نناب ائمن نان اصحن نین ه در منکن وده نب یدنه حنه   بنداشت
ون نهم ن  یوارنزرگن ناب بنر اصحن نر بن نه امن نکن  ینین انا جنت 2،ده استنش می
دن ین امنام از شنن  یاز منراجع  ی  بعضن  2ده است.ناننم می دهیوشنز پنیر ننیوبصناب

گنردان   یشنده   از امنام ر    یام دچنار سنردرگم  نارض از لسنان امن  نار متعناخب

                                                      
 .3/66، تهذیب االحکام، نک: طوسی. 2 .6/233. نک: کلینی، 2
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ه موضنوع بحنث   کاست  یات مسائل مختلفین اختالف در ر ایا منشأ 2دنان دهنش
 2انند  ردهکصادر  یات متعارض دستوراتین ر ایحل ب یاما ائمه خود برا ،باشد ینم
. نند کات را حنل  ین ان آن ر این تواند اختالف م می به آنها کمحقق با تمس یکه ک

دارنند   ه در ظناهر بنا هنم اخنتالف    کن  یثیه هر د حند کد دانست ین را بایالبته ا
ث یا چنند حند  یتحقق تعارض در د   یون برایاز اصول یستند   بعضیمتعارض ن

ن   فقهاء به جمنع    یاز محدث یبعد از عصر ائمه بعض 3؛اند ردهکر کهفت شرط ذ
 یها کتاب یخ طوسیاز آنها مانند ش یاند   بعض ات متعارض پرداختهین ر ایحل ب
ام کن ب االحیتهذ یها کتابف یلأخود را از ت ن باب نگاشته   هدفیدر ا یمستقل

 1 اند. ردهکر کات ذیان ر ای  االستبصار حل تعارض م
تناب اسنت   کات ذبائح اهل یعه ر ایش یابواب فقه ترین  از پر اختالف یکی

قائل بنه   اهل سنت نوعاً خ شده است. فقهاییدر طول تار اه موجب اختالف فتوک
انند     بنه حرمنت آن داده   اعه فتویی شثر علماکا 9،اند تاب شدهکت ذبائح اهل یحل
 6ه بود.یت آن به شرط تسمیقائل به حل خ صد قیش

شده   انواع   اصنناف آن   یات مربوطه را بررسیتمام ر ان پژ هش یدر ا
دام دسنته از  کن ه کن ر شن شده  یالحدیث فقه یاشکنکرا مشخص گشته است   با 

 باشد. می را دارا ات فتوینأات مرجح   اصل است   شیر ا

 ات مرتبطیروا یبند دسته -7-0-7

چهار دسنته  ن یداد. ا یجا یلک ی توان در چهار دسته می ات مرتبط رایر ا
 باشند. می بین ترتیمشهور بد یبه فتوا یکیب نزدیبه ترت

                                                      
 .237. نک: کشی، 2

 .203-201؛ معارف، 1/233؛ احسائی، 22  2/22؛ ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، 60  2/67لینی، . نک: ک2

 .232-2/221. مظفر، 3

 .1تا2/2؛   تهذیب االحکام، 3تا 2/2، االستبصار، . نک: طوسی1

 .673، الشریعةمختلف الشیعة فی أحکام نقل از حلی، . 6 .3/213، الخالف، . طوسی9
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 مطلق یات نهیروا -7-0-7-0

ن تعداد یشتریب، حرمت یا به عبارتی یات نهیتاب ر اکنه ذبائح اهل یدر زم
م. یپنرداز  منی  آنهنا  یه در ابن بخنش بنه بررسن   کرا به خود اختصا  داده است 

بنا   ه امنام کن  یاتین رد؛ ر اکن م یدسته تقستوان به د   می ن بخش رایث ایاحاد
تناب نخنورد     کاهنل   ی حنه یه از ذبکن نند  ک منی  صراحت به مخاطب خود اعالم

تناب    کد اهنل  ین   ذبائح شما را نبا یه قربانکدارد  می عنوان ه امامک یاتیر ا
 نند.کر شما ذبح یغ

ت ا ل از امنام  ین در ر ا، ت  جنود دارد یر ا 21به  یکا ل نزد ی در دسته
  سَمَّى  إِنْ  لَا تَأْكُلْهُ» :ندیفرما می امام، شود می دهیاهل ذمه پرس ی حهیاز ذب صادق

مخاطب خنود را از خنوردن ذبنائح     ت امام صادقیدر د  ر ا ،2«وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ
ت امام یر ا سهدر  2ند.ک می یآنها نه یها ان   خوردن در ظرفیحیان   مسیهودی

: ندیفرما می به مخاطب خود یحی  مس یهودی ی حهیال از ذبؤصادق در جواب س
 3د.یآن نشو یکهرگز نزد
بنه امنام    یفنرد : ن اسنت یه داللنت بنر حرمنت دارد چنن    ک یگریت دیر ا

 یم   بنرا ین قصاب دار ی هیهمسا یکند؛ ما کخدا شما را حفظ : گفت صادق
نند.  ک می ا  ذبح یآ رده   برا یهودی یان از ا  گوشت بخرند شاگردیهودیه کنیا
 1ن.کد میا  مخور   از ا  خر ی حهیاز ذب :به ا  فرمود ست؟ امامیف ما چیلکت

گوسنفندان   یمنرد : ردکن عنرض   به امام صادق ین مضمون را یبا هم باًیتقر
 یحی  مسن  یمجوس یفرستد   ا  چوپان می وه   اطراف آنکچرا به  یخود را برا

 گوسنفندان دچنار حادثنه    یامنا گناه  ، ه گوسفندان را ب راننند کرده است کر یاج
 از :آ رند؛ سپا امام فرمود می ذبح شده ،نندک می آن گوسفند را ذبح آنها  شوند می

 ه امنام صنادق  کن آمنده   یگنر یت دین مضنمون در ر ا  نین همن یع 9آن مخور.

                                                      
 .211همان، . 2 .6/230. کلینی، 2
 .6/21کلینی، . 1 .60-3/67؛ تهذیب االحکام، ؛ طوسی233همان، . 3
 .21/9، تفصیل  سائل الشیعهحر عاملی، . 9
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 یدر منالش نهن   یا حنه ین ذبیفنر ش چنن   ردن پنولِ کن از داخنل   یمخاطب را حت
ه از اهنل جبنل   کن ال د  منرد  ؤدر پاسخ به س امام یگریت دیدر ر ا 2.ندک می

 2ند.ک می یتاب نهکبودند آنها را از خوردن ذبائح اهل 
ه کن نین خنود را از ا یمخناطب  ائمنه ، ات حرمتید م از ر ا ی در دسته

 نند.ک می یتاب ذبح شود نهکتوسط اهل  شانیها یقربان
 :ه فرمودکدم یشن ام صادقنه از امنکد یونگ می ریوبصنت ا ل ابیدر ر ا

 نند.کن ذبح یحی مس یهودیشما را  یرباننق ،3«يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ  أُِْحِيَّتَ َ  لَا يَذْبَحْ»
در ،  ارد شنده اسنت   ین علیمؤمنرالیت از امیر ا سهن مضمون یبا هم

شما را فقط مسنلمانان ذبنح    یه قربانکند ک می اعالم صراحتاً ت ا ل امامیر ا
تناب را جنائز   کتوسنط اهنل    یه ذبنح قربنان  کن نیت د م عال ه بر ایدر ر ا 1.نندک
 ن صندقه دهنند بنر حنذر    یر مسنلم یشان را به غیها یه قربانکنیاز ا یحت ،داند ینم
أَيَّىامَ  بِالْكُوفَىةِ    يَىأْمُرُ مُنَادِيَىهُ    كَىانَ   أَنَّىهُ : »هکن ت نقل شده ین ر ایدر سوم 9،دارد می

وَ لَا يَىذْبَحْهَا إِلَّىا    ى الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى ،أَلَا لَا تَذْبَحْ نَسَائِكَكُمْ يَعْنِي نُسُكَكُمُ ىالْأَِْحَى  
وفنه  کخنود در   یقربنان بنه منناد   د یام عیه در اکده یرس یاز عل ،2«الْمُسْلِمُونَ

   یهودیشما را  یها یه قربانکد یآگاه باش  مردم یا: ندکه اعالم کداده  می دستور
 نند.کد ذبح ینند   فقط مسلمانان باکذبح ن یحیمس

چ گوننه  یصراحتاً   بند ن هن   یوره همگکات مذیچنان ه مالحظه شد ر ا
ات ین ر ا یننون بنه بررسن   کا هنم ، تناب دارد کداللت بر حرمت ذبائح اهل  یاجمال

 م.یپرداز می متعارض

 تابکر اهل یحه غیاز ذب یات نهیروا -7-0-7-6

به  ،تاب استکر اهل یغ ی حهیات دال بر حرام بودن ذبید م از ر ا ی دسته

                                                      
 .3/67، تهذیب االحکام، طوسی. 2 .6/211. کلینی، 2
 .69همان، . 1 .61همان، . 3
 .21/96، تفصیل  سائل الشیعه حرعاملی،. 6 .67همان، . 9
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نه ین زمیتاب حالل است. در اکاهل  ی حهیه ذبکشود  می ه از آن استنباطک ینحو
 :میپرداز می ان آنهایه به بکت  جود دارد یر ا پنج

 ی حنه یازذب :فرمنود  منن  بنه  صنادق  ه امنام نکل شده نر نقنیوبصناز اب ن2
ان عنرب  کرا آنان مشنر یز ،ز مخوریان تغلب نیحیمس ی حهیمخور   از ذب یمجوس
 2هستند.
 ،دیان عرب مخوریحیمس ی حهیه از ذبکفرمودند  ین علیمؤمنر الیام ن2

 2ستند.یتاب نکه آنها اهل کرا یز
 آنها :فرمود، ده شدیان عرب پرسیحیذبائح مسی  درباره اظمکاز امام  ن3

 3باشد. یستند   ذبائح آنها حالل نمیتاب نکاهل 
ه کن اسنت   یتعنال    کبن حنظله است در گفتار خدا نند تبنار   از عمر ن1
اما    ؛ستندیتاب نکاما مجوس آنها از اهل  ،«عَلَيْهِ  اللَّهِ  فَكُلُوا مِمَّا َُكِرَ اسْمُ» :فرموده

 1ندارد. یالکاش یحیهود   مسی
ان یحیخوردن ذبائح مسن ی  درباره ه از امام باقرکاز محمد بن مسلم  ن9

د   یمنردم را از ذبنائح   صن    نیبن الحس یعل :شان فرمودندیا .دمیعرب پرس
 9رد.ک می یازد اج با آنها نه

 ی حنه یل اسنت   علنت حرمنت ذب   یهمراه با تعل یت ا ل نهیر ا چهار در
 عه دریشن  ثنر فقهنای  که اک یدر صورت، تاب نبودن آنان اعالم شدهکاهل ، یمجوس

ام اهنل  کن تناب هسنتند   اح  کان ملحق به اهل یه مجوسکاند  داده اخ فتویطول تار
ه کن دارد  می عنوان امام صادق یتی  در ر ا 6.شود می آنان اجرای  دربارهتاب ک

رده ک یتاب معرفکامبر اسالم آنان را اهل یتاب بوده   پک امبر  یپ یان دارایمجوس
 7رده است.کن ییه تعیآنان جز ی  برا

تاب را در مورد آنان کامبر قانون اهل یه پکان شده است یگر بید یثیدر حد
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 2نام داشته است.تاب آنان جاماسب کامبر آنان دامسب   یرد   پک اجرا
عرض  ان همیمجوس، تابکدر باب ذبائح اهل  یات مختلفین در ر ایهم ن

، افتنند  منی  از اعتبنار  1   2ات ین ر ایبنابرا 2 اند. شده یان معرفیحیان   مسیهودی
ه اصنوالً  کن ضنمن آن ، است   بد ن سند یاشیر عیت چهارم از تفسین ر ایهم ن

   3   2   2ات ی. اما ر انه سخن امام ،باشد می بن حنظله متن آن گفتار عمر
تاب نبودن آننان  کتغلب را معلل به اهل  ی لهیان عرب   قبیحیحرمت ذبائح مس 9
 نامد. می ان عربکرده است   آنان را مشرک

ه از کنین است اکمم» :دیگو می نیت پنجم چنیدر شرح ر ا یعالمه مجلس
ا یشدند    یه آنها صائبکن باشد یاند به خاطر ا ردهک ینهان عرب یحیمس ی حهیذب

 3ردند.ک یط اهل ذمه عمل نمیه آنها به شراک نیا ایان باشند   یحین مسیآنها ملحد
ه کن نیسنت   ا یر عرب نیغ ان عرب  یهودیان   یحیان مسیم یقت فرقیاما در حق
قنت اهنل   یدر حق یحیهنود   مسن  ی هکن ن است یاند ا دهیتاب نامکر اهل یآنها را غ

ل ین تناب تنورات   انج  که آنهنا از  کن به خاطر آن است یستند   این یقیتاب حقک
ن کیرا مشنر  ن خاطر آنهایاند   بد ردهکدا یش پیگرا کد به شریانحراف   از توح

ذبائح اهنل  ی  درباره از امام صادق ة بن وهبیمعاو یتی. در ر ااند دهیعرب نام
ندارد اما منظور  یالکا رند اشیاگر نام خدا ند را ب :دیفرما می امام ،پرسد می تابک

 یسن یع   یعت موسن ین   شنر یین آ ه بنر کن هسنتند   یسانکتاب کمن از اهل 
 1باشند. می

ان   ین هودیدام از کن چ یه هکند ک می انیه بیناکت امام صادق با ین ر ایدر ا
ن آنان یباشند. بنابرا ینم یسیع   یعت موسیشر ن  یئبر آ یان امر زیحیمس

را  حیر   مسن ین ه عزک یسانکتوانند موحد باشد  می باشند   چطور یتاب نمکاهل 
 .دانند می پسران خدا
ت ین ر ا، سنت یر عرب نیغ ان عرب  یهودی   انیحیان مسیم ین فرقیبنابرا
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  حرمنت   ستیر عرب نیان عرب   غیحیان مسیم یه فرقکن است یل دال بر ایذ
 ذبائح از آن هر د  است.

شان فرمنود  یا .دمیان عرب پرسیحیمس ی حهیذبی  درباره از امام صادق
سپا امنام   .ردک می ید آنان نهین مردم را از خوردن ذبائح   صیبن الحس یه علک

 2.«ندکذبح ن یحی  مس یهودیشما را هرگز  یقربان» :فرمود

 هیتاب به شرط تسمکت ذبائح اهل یحل -7-0-7-7

ن ین آنها ا یلک یه محتوکت  جود دارد یر ا هشتبه  یکنه نزدین زمیدر ا
 آنها حالل است. ی حهیتاب هنگام ذبح نام خدا را ببرند ذبکه اگر اهل کاست 

   یحی  مس یناصب ی حهیدستور به نخوردن ذب ت ا ل امام باقریدر ر ا
ه در آن صنورت حنالل   کن برنند   می نام خدا را یه بشنوکند مگر آنک می یمجوس
 مِمَّا تَأْكُلُوا ال وَ﴿ :دیفرما می هکرا  یسخن خدا یا دهیا نشنیآ :دیفرما می است  

﴾عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ يُذْكَرِ لَمْ
2»3. 

 یحیهنود   مسن  ی ی حنه یال از ذبؤدر جنواب سن   گر امامید یتیدر ر ا
 1ه نام خدا بر آن برده شده بخور.ک یزیاز آن چ: دیفرما می

 تناب را کمنا ذبنائح اهنل     :دین گو منی  بنه امنام   یگنر را  ید یتیدر ر ا
در جنواب   ا ننه. امنام  ین آ رند  می یه را به جایه تسمکم یدان یم   نمیخور می

 9د.یبرند بخور می ه نام خدا راکد یدیاگر شن: فرمود
با اسنتدالل بنه    ه امام باقرکند ک یرا نقل م یگریث دیحد یخ طوسیش

را در صورت نام بردن خدا حالل  یمجوس ی حهیسوره انعام ذب 222   220ات یآ
 6داند. می مسلمان را در صورت نام نبردن هنگام ذبح حرام ی حهی  ذب

اگنر هنگنام ذبنح خودتنان      هکن دارد  می انیب امام صادق، تیدر د  ر ا
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   دی  اگر حضور نداشنت  دیبرند بخور می ه نام خدا راکد یدید   شنیحضور داشت
 یتن یامنا در ر ا  2د.ین نند مخور که شما را با خبنر  کگر هم حضور نداشته ید یسک
د یمخور، برند ینام خدا را نمه کد یدید   دیاگر حضور داشت :دیفرما می گر امامید

 ،در تعارض اسنت  یت قبلیت با د  ر این ر ایا 2د.ید بخوری  اگر حضور نداشت
ن ین ت این ن ر ایاما در ا ،عدم حضور موجب حرمت بود یت قبلیرا در د  ر ایز
 ست.ین نیچن

 هکن  یرا هنگنام  کمشنر  ی حهیذب» :دیفرما می گر امام باقرید یثیدر حد
 ن خبنر یا .3«ان عرب را مخوریحیمس ی حهیاما ذب ،برد بخور می نام خدا را یدیشن
دن ننام  یرا به شرط شن کمشر ی حهیت ذبیرا در صدر ر ایز 1،اختالل است یدارا

ه در کن  یند در صنورت ک می یان عرب نهیحیمس ی حهیاما از ذب ،داند می خدا حالل
بنودن آننان عننوان     کمشر ،ان عربیحیمس ی حهیات گذشته علت حرمت ذبیر ا

 شده بود.
 ،تاب اگر هنگنام ذبنح  کاهل  :د گفتیه بایات به شرط تسمیر ر اکبعد از ذ

ل آن ین ن دلیا ل، ستیمسلمانان حالل ن یآنان برا ی حهیز ببرند باز ذبینام خدا را ن
ه کت ا ل یخصو  ر اه ب ،ات حرمت استیات با ر این دسته از ر ایتعارض ا

ی  درباره یخ بهائیش 9چه نبرند. از آن مخور چه نام خدا را ببرند  : دیفرما یامام م
برند   به  یتاب اسم خدا را بر ذبائح خود نمکاهل » :دیگو می اتین دسته از ر ایا
 یحیه مسن کن ح قرآن حرام است   اگر فرض شنود  ین خاطر ذبائح آنها به تصریا

اسنت   یگرید یخدارده است در  اقع ا  قصدش کاسم خدا را هنگام ذبح تلفظ 
ز ین در  اقنع آنهنا ن   یهنود ین ی  هم نن  ؛است حیآن پدر مس ،ه آنها اعتقاد دارندک

 6ر است   تلفظ لفظ در همانند عدم آن است.یزپدر عُ ،مقصودشان از خدا
 م:یپرداز می ر آنکه به ذکت  جود دارد ید  ر ا یخ بهائیالم شکد ییأدر ت
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ن بنن مننذر از شنما    یحس: گفتم امام صادقه به کت شده یاز حنان ر ا
شود   به آن اعتقناد نندارد    می حه با نام بردن خدا حاللیه ذبکرده است کت یر ا

حنان  .پسندم یه آن را نمکردند کبه آن اضافه  یزیمگر اهلش   آنها هنگام ذبح چ
د چنه  ین نک می را ذبح یوانیه حک یدم هنگامیپرس یحیمس یکسپا من از  :دیگو
 2.حیبه نام مس :ا  گفت ؟دییگو می یزیچ

از آن » :دین فرما منی  ه امنام کن ن مضنمون  ارد شنده   یهم با یگریت دیر ا
ه د ست کند یگو می یزیه آنان هنگام ذبح چکرا یز ،دیآن نشو یکد   نزدیمخور

ام  یحید سنت مسن  ، دمیوفه رسکه به ک یهنگام: دیگو یرا ، دیندارم از آن بخور
 ،ا شند ین ه علنت را جو ک یهنگام .دمیرد   من امتناع  رزکدعوت  یهمانیمرا به م
 ،سنت کین دانشمند یا :سپا ا  گفت .ن گفته استیه دانشمند ما به ما چنکگفتم 

بنه   :مییگو می به خدا قسم ما هنگام ذبح .ن مردم استیبه خدا قسم ا  دانشمندتر
ه ین ناکبنا   ر شند امنام  که در بحث گذشته ذک یتین در ر ایهم ن 2«حیمس» نام

 یسن ی  ع ین موسن ین شنان از د  به علت انحراف یحیمس هود  یه کنند ک می اشاره
 3ستند.یتاب نکاهل 

 یه هنگام ذبح معنیدر تسم» :دیگو می ذبائح خود ی ز در رسالهید نیخ مفیش
ه اسنم  ک یسانکاز  یلیه خکرا همه اتفاق نظر دارند یز ،نه مجرد لفظ ،معتبر است

 مانند مرتد   مشبّه   ؛آنان حرام است ی حهیاما ذب ،نندک یرا هنگام ذبح تلفظ م اهلل
تناب  ک ت ذبائح اهلیاست محظورشرط  ین   معرفت به مسمّیپرست   صابئ بت

 1«.است یبه خاطر عدم معرفت به مسمّ
د ین فرما می خدا ند در قرآن یه  قتکن معنا است ید به ایخ مفیالم شکن یا
نننده اعتقناد بنه    کد ذبنح  ین آن برده شده اسنت با  ه نام خدا برکد یبخور یاز آنها

ر مسنلمانان  ین شده است   چون غ یه در قرآن معرفکداشته باشد  یقیخدا ند حق
قنت هنگنام ذبنح ننام خندا را      یپا در حق ،اند ش گرفتهیتوهّمات خود را اله خو
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ه به کند ک می دییأد را تیخ مفیالم شک   ین معنیه اک جود دارد  یاتیر ا، اند نبرده
 م.یپرداز می نهار آکذ

 یمنا گر هن  : گفنتم  ه به امام صنادق کت شده ین بن منذر ر ایاز حس»
جبنل   ی ان منا   منطقنه  یم   مینک می آمد جبل رفت   ی ه دائماً به منطقهکم یهست

م   در هر یخر می ا چند گله گوسفندی یکان راه یما در م، فاصله است ها فرسنگ
انناً چنند   یامنا اح  ،ن هزار   پانصد تا هزار   هفتصد گوسنفند  جنود دارد  یگله ب

 ن چوپانانینند   ما از دک می شوند   چوپانان آنها را ذبح می گوسفند دچار حادثه
م کن ح: گفنتم  بنه امنام  م؛ سنپا  یهسنت  یحیما مسن : ندیگو می آنها، میپرس می
حنه بنا   یذب  نیحسن  یا: گفت ست؟ سپا امامیچ یحی  مس یهودی ی حهیذب

 2د.یمان ندارد مگر اهل توحیشود   به اسم ا می اسم حالل
ه باعث حنالل  ک یقیه به اسم اهلل حقکد یه اهل توحکن است یال اؤحال س

 یسنان کد چنه  یه اهل توحکنیر ایستند. در تفسکیمان دارند یشود ا می حهیشدن ذب
هسنتند. در   کیمضنمون مشنتر   یبناً دارا یه تقرکت  جود دارد یشش ر ا، هستند
وَ لَىا    الذَّبِيحَةُ اسْىم  » :خورد می اختالف به چشم یمکن عبارت با یات ایر ا یتمام
حه با نام بردن خدا هنگام ذبح است یحالل شدن ذب ،2«عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ  يُؤْمَنُ

ه کن در بحنث گذشنته مطنرح شند     ، مان ندارد مگر مسلمانیبه نام خدا ا یسک  
تاب   کاهل  یسی  ع یعت موسیشان از شر ان به علت انحرافیحیان   مسیهودی

در ، ندارنند  یاعتقناد  یقن یستند   بنه اسنم اهلل حق  ین ید الهیقت اهل توحیدر حق
  كُلْ»: ندیفرما می یحی  مس یهودی ی حهیذب ال ازؤدر جواب س ز امامین یتیر ا

ان یحیان   مسن یهودیه کنیاست بر ا یخف یا ن اشارهیه اک ،3« عَلَيْىهِ   اللَّهِ  مَا َُكِرَ اسْمُ
 برند. یرا هنگام ذبح نم یقیاسم اهلل حق
ه امنام ذبنائح اهنل    کن  جود دارد  یگریث دیحد دیخ مفیالم شکد ییأدر ت
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خَالِصىا     اللَّهِ  اسْمَ  لَا يَذْكُرُونَ  فَإِنَّهُمْ»: ندیفرما می در علت آن   داند می تاب را حرامک
 .2«ََبَائِحِهِمْ  عَلَى

تناب بنه شنرط    کت ذبنائح اهنل   یات حلیر ا، ن مباحثیپا با توجه به ا
 ق به محال است.یه تعلیقت شرط تسمیافتد   در حق می از اعتبار، هیتسم

 تابکد و شرط ذبائح اهل یق بی تیحل -7-0-7-0

تناب  کد   شنرط ذبنائح اهنل    یق یت بیبا مضمون حل یاتیآخر ر ا ی دسته
 م.یپرداز می آنها یه به بررسکنه  جود دارد ین زمیت در ایاست. پنج ر ا

م ذبنائح  کن ح: گفنتم  ه به امام صنادق کنقل شده  بن عمر کاز عبدالمل
نند بنه   یگو می گفتم اما آنها هنگام ذبح، ندارد یالکاش: فرمودندست؟ یان چیحیمس

ت یر ا 2ح همان خدا ند است.یمنظور آنها از مس: فرمود . سپا امامحینام مس
ح یه اگر چه اسم مسکنند ک می دکیأدر آنجا ت ز همانند ا ل است   امامید م ن
 3آنان حالل است. ی حهیز ببرند باز ذبیرا ن

پرسند   می اش یحیاز د ستان مس یکیحه یم ذبکاز ح یت سوم را یدر ر ا
ه کن پرسند   منی  شان تاب   زنانکاهل  ی حهیم ذبکاز ح یت چهارم را ی  در ر ا

 امام رضنا  زیت پنجم نیر ا در «.س بهأال ب»: دهد می بر هر د  جواب امام
ت یحل ه داللت برک 1یآر: دیگو می یحیمس   یهودی ی حهیال از ذبؤجواب س در

 .تاب داردکذبائح اهل 
ت ین ات حرمنت بنا د  ر ا  ین خبر ا ل   د م عال ه بر مخالفت با تمام ر ا

 ت امنام صنادق  یرا در آن د  ر ایز ،ور در بحث گذشته در تعارض استکمذ
ه آنان هنگام ذبح به نام کن است یتاب اکه علت حرمت ذبائح اهل کند ک می اعالم
ز ین ح نیه اگر آنها هنگام ذبح به نام مسن کن د  خبر آمده یاما در ا ،ندیگو می حیمس
ح همنان اهلل اسنت.   یرا مقصود آننان از مسن  یآنان حالل است؛ ز ی حهیذب، ندیبگو
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ه علت حرمت کاست  یات متعددیار با ر اکات در تعارض آشین ر این ایهم ن
وَ لَىا    الذَّبِيحَةُ اسْم » :ندک می انیب ند   امامک می رکمان به نام خدا ند ذیرا عدم ا
 .«عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ  يُؤْمَنُ

آنهنا در چهنار    یبنند  تاب   دسنته کات ذبائح اهل یثر ر اکر اکاما بعد از ذ
ه کد یر شن گرد گذشتههای  رد. در بحثکان آنها را عالج ید تعارض میعنوان با

 است. یان آنها قطعیستند   تعارض میات قابل جمع نین ر ایا
شنود آن   می ات مواجهین ر ایمحقق در برخورد با ا یکه ک یا  مسألهن یا ل

ه منجر بنه  کت است یات دال بر حلیر ا شتر ازیات دال بر حرمت بیر ا هکاست 
ثر بنر اقنل   کد بر  احد   امتعد، ونیاصول ی رهیگردد   در س می ان آنیت را یثرکا

 2شود. می ح دادهیترج
ان   یعیان شن ین ات حرمنت در م یه ر اکم یشو می ر متوجهنگید یندر نگاه

 ان د ین ه مکن بل ،شهرت اسنت  یدارا ا  صاحبان فتو وا  ائمهنخ اء  نعلم
شناذ     بناً یان اصنحاب تقر ین ت در مین ات حلی  ر ا 2ات اشهر استیطائفه از ر ا

 است. نادر
دسنتورات حضنرات    ی  بنر مبننا   یالحندیث  فقنه  یم بنا نگناه  یبخنواه اگر 

ش امنام  یبه فرما کد با تمسیبا ،میات بپردازین دسته از ر این به عالج ایمعصوم
وَ   أَصْحَابِ َ  خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ» اند ه فرمودهکات متعارض یدر مورد ر ا صادق

اسنت اصنل قنرار داد      شنهرت   یه داراکن ات حرمت را یر ا ،3«النَّادِرَدَعِ الشَّاََّ 
 رد.ک معارض را رها

بر جنواز   ااهل سنت فتو جمهور فقهای خ فقه اهل سنت نوعاًیدر طول تار
 تناب را حنالل  کاهل  ی حهیان خوردن ذبکیمال 1 اند. تاب دادهکاستعمال ذبائح اهل 

ه بر بنر آن اسنم اهلل بنرده شنود   چنه      تاب را چکاهل  ی حهیان ذبیشافع، داند می
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ه اگر کحنابله معتقدند ، دانند می ر خدا را نبرند حاللیه اسم غک، به شرط آننشود
 هنا  ینان حالل است   حنفآ ی حهیتاب مانند مسلمانان اسم خدا را ببرند ذبکاهل 

ن یبنابرا 2شمارند. می ر خدا ذبح نشود حاللیغ یه براکی آنان را به شرط آن حهیذب
ش ید بنا بنر فرمنا  یبا، ات حرمت مخالف مذاهب عامه استیه ر اکنیبا توجه به ا
ت را رها یات حلیر ا ،2«الرَّشَادُ  الْعَامَّةَ فَفِيهِ  مَا خَالَفَ» اند ه فرمودهک امام صادق

 قرار داد. یه در آن رشاد است اصل   مبنکات حرمت را یرد   ر اک
 یاز ر ، اتین ر ایه جهت صد ر اکد یتوان فهم می ن مطلبیابا توجه به 

همنه  نیا» :ن گفتنه اسنت  ین منورد چنن  ین ز در این ه بوده است. صاحب جواهر نیتق
 ین نصنو  از ر  ین ه اکن ابند  ین بیقیه کند ک می ه را ملزمین امر فقیاختالف در ا

 3«.ه صادر شده استیتق
ه صنادر  ین تق ین اخبنار از ر  یا» :ن مورد گفته استیهم در ا یخ طوسیش

 ی حنه یان اهل سنت قائنل بنه جنواز خنوردن ذب    ین ما از میرا مخالفیز ،شده است
ه کن ن است یا ی ل نشان دهندهیت ذیان اهل ذمه هستند   ر این اسالم از میمخالف

  ه صادر شده استیتق یات از ر ین ر ایا
 ی حنه یذبی  دربناره  ام صادقنه گفت از امنک ارد شده است  یبانیش از

سپا امام صنورتش را برگردانند   گفنت تنا      ،دمیپرس ی  ناصب یحیهود   مسی
 1«.فالن ر ز بخور

ه بنه  ین ه امر تقکآن است  ی ه نشان دهندهکت  جود دارد ین د  ر ایهم ن
 مانده بود. یاران امام مخفیتن از  بر د   مسألهه اصل کبوده است  یحد

بنودم   همنراه منا     نزد امام صنادق ه گفت کاست  یب عقرقوفیاز شع
 تناب کذبائح اهنل  ی  دربارهشان یه از اکز بودند یاز اهل جبل ن یر   مردمانیابوبص
تاب که خدا ند در کد یا دهیا شنیآ :به آنان گفت دند. سپا امام صادقیپرس می

د؛ سپا ینکه شما ما را مطلع کم یدار می د ست: خود چه گفته است؟ آنها گفتند
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بنه  : ر گفنت یابوبصن ، میه از نزد امام خنارج شند  ک یهنگام، دیگفت آنها را مخور
 ه منا را بنه خنوردن آن دسنتور    کن ام  دهید؛ من از ا    پدرش شنیگردن من بخور

ز به یاز امام بپرس. من ن: ر به من گفتیم   ابوبصیسپا به نزد امام برگشت، داد می
مگر : شان جواب دادیست؟ ایتاب چکم ذبائح اهل کت شوم حیفدا: گفتم امام

ر به من گفنت بنه   یاز آنها مخور. سپا ابوبص: بله گفت: ؟ گفتمینجا نبودیصبح ا
مثنل بنار ا ل    از ا  بپرس   امنام : سپا د باره به من گفت ،گردن من بخور

به گنردن   رد   به من گفتکرار کالم خود را تکر بازگشت   یجواب داد   ابوبص
گنر  یبار د بعد از د : د باره از ا  بپرس   من گفتم: من بخور؛ سپا به من گفت

 2پرسم. یاز امام نم
 یا   ابنن ابن  یبن خنن  یمعل :ه گفتکن بن عبداهلل است ین از حسیهم ن

را خورد    یحی  مس یهودی ی حهیاز آنها ذب یکیبا هم بودند    یعفور در سفری
ن موضوع آگاه یرفتند   ا  را از ا نزد امام صادق د؛ سپایامتناع  رز یگرید
منن  : رده اسنت؟ گفنت  کن از شنما امتنناع    یکدام ک: گفت سپا امام ،ردندک

 2احسنت.: گفت امام
بنن   یر   معلن یرا بر ابوبصن   مسألهن یه ایچنان ه مالحظه شد شدت امر تق

 پوشانده است. اران ائمهیا د  تن از یخن

 ات با قرآنیال تعارض رواکدفع اش -7-0-0

 هکن مائنده   ی سنوره  9هین با اسنتدالل بنه آ   اهل سنت اجماعاً فقهای یتمام
اهنل   ی حنه یت ذبین فتنوا بنر حل   ،﴾لَكُمْ حِلٌّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ َِعامُ وَ﴿: دیفرما می
 اجنب  ان نام بنردن خندا را   یآنان از جمله شافع از فقهای یاریبس 3 اند. تاب دادهک
 یت نام خدا   حتن کآن هم به خاطر بر ،ه مند ب استکه معتقدند کبل ،دانند ینم

 امبر نقنل ین از پ یثین خصنو  حند  ین در ا 1،ننند ک می اجماع ین مورد ادعایدر ا
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 منا گوشنت   ینان بنرا ینش هیاز باد یه گر هکال شد ؤه از رسول خدا سکنند ک می
ا نه سپا رسول خدا فرمودند یاند  بردهه آنها نام خدا را کم یدان یآ رند   ما نم می
ن داللت بنر منند ب   یه اک 2دیسپا بخور ،دیببر ها ه شما نام خدا را بر گوشتک

خوردن طعام اهنل   یبرا یتیچ محظوریهن موضوع یبا ا   ر نام خدا داردکبودن ذ
 ینک ست   یات صد   هجده   صد   بیعه با استدالل به آیاما ش، ماند یتاب نمک

دانند   بنا توجنه بنه مباحنث       می انعام نام خدا هنگام ذبح از شر ط ذبح ی سوره
 ی سنوره  9هین ذبنائح آننان از آ   ،باشند  یح نمیه آنان صحیه ثابت شد تسمکور کمذ

ه منظور کند ک یم ه مشخصکت  جود دارد ین ر ایاما چند ؛شود می مائده استثناء
 مورد یکر کمثال به ذ یبرا ه آن است.یشب یزهایه حبوبات   چین آیاز طعام در ا

 م.یپرداز می
د چوپنان  یپرسن  از امنام صنادق   یمرد: است گفت یبة بن االعشیقتاز 

شود   چوپنان   می اناً دچار عارضهیم   احیفرست می با گله خود ی  نصران یهودی
از : پاسخ دادنند  م؟ امامیآنها را بخور ی حهیم ذبیتوان می ایند. آک می آن را ذبح

شنود   بنه اسنم     می حه با اسم حاللین. ذبکآن مخور   پولش را داخل اموالت م
امر ز : خدا ند متعال گفته است: مان ندارد مگر مسلمان. پا آن مرد گفتیخدا ا

: فرمنود  پا ابو عبنداهلل  ،تاب بر شما حالل شدکزه   طعام اهل کیپا یزهایچ
 2ه آن است.یشب یزهایگفت منظور از طعام حبوبات   چ می پدرم

لسنان  نند. در  ک منی  دیین أات را تین ن ر ایه اکز  جود دارد ین یشواهد لغو
اهنل  » ،3«أهل الحجاز إذا اطلقوا اللفظ بالطعام عنو به البرّ خاصة»: آمده است العرب

 «مقصودشان گندم است، برند می ارکه لفظ طعام را به ک یحجاز هنگام
الم العارب ان الطعاام هاو البارّ     کا  یف یالعال»: دنیونز گید ننن احمنل بیخل
 .1«خاصة

رغم ین عل ی مائنده  ه پنجم سنوره یه آکتوان گفت  می ن شواهدیبا توجه به ا
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ار رفته اسنت؛ لنذا   که آن به یشب یزهایخا  حبوبات   چ یلفظ عامش در معنا
 رد.یگ یذبائح را در بر نم

 یریگ جهینت -7-0-6

ه کتاب کات ذبائح اهل یر ااصل در : د گفتیبا توجه به مباحث گذشته با
داللنت بنر    یه به نحوک یاتیحرمت مطلق آنها است   ر ا، ده استیه رسیاز امام

ن ر  در ین ت فتنوا را نندارد. از ا  ینأه صادر شده است   شیتق یت دارد از ر یحل
تناب بنوده     کعه قائل به حرمت ذبنائح اهنل   یش یثر فقهاکا یتمام اعصار اسالم
 دانند. می حذاب یاسالم را شرط اصل
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عبناس احمند،  فقینات األعینان   أنبناء أبنناء الزمنان،        ابن خلکان، ابوال .32

 دارالثقافه، بیر ت. 

   ق.2122ی االیمان،  ؛ مسند؛ مدینه منوره: مکتبهابن راهویه، اسحاق .32

   ق.2336، غریب الحدیث، بیر ت: دارالکتاب العربی، ابن سالم .33
، بیر ت: دار الکتب 3ه، احمد بن محمد؛ شرح معانی اآلثار؛ چ ابن سالم .31

   ق.2126العلمیه، 

ابن صباغ، علی بن احمد، الفصول المهمه، دارالحدیث للطبناء   النشنر،    .39
 ق.  2122قم، 

ابن طا  س، رضى الدین على بن موسى بن جعفر، الطرائف فی معرفۀ  .36
 ق2111،  ، چاپخانه خیام، قم مذاهب الطوائف 

عاشور، محمد طاهر بن محمند شناذلی؛ التحرینر   التننویر؛ بیجنا:      ابن  .37
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 تا.  مؤسسه التاریخ، بی

ابن عبد البر، ابوعمر، جنامع بینان العلنم   فضنله، دارالکتنب العلمینه،        .30
   ق.2330بیر ت، 

بنن عبنداهلل، االسنتذکار الجنامع لمنذاهب فقهناء        ابن عبد البر، یوسف .33
 تا  الرسالۀ، بیاالمصار، بیر ت، موسسۀ 

بن عبداهلل؛ االسنتیعاب؛ بنه کوشنش علنی محمند       ابن عبد البر، یوسف .11
   ق.2122، بیر ت: دارالجیل، 2البجا ی؛ چ 

؛ تنظنیم ابنو اینوب    محماد، الجاامع لعباادة اهلل وحاده    ابن عبد الوهّاب،  .12

 ق.2127، مصدر اکتاب الدررالسنیةجا:  السلیمان، بی

وزارة شئون اسالمی و اوقااف  ؛ بهاتکشف الشّمحمد، اب، عبد الوهّابن  .12
 ق.2120، 2، چو دعوت و ارشاد عربستان سعودی

ابن عدی، عبداهلل، الکامل فی ضعفاء الرجال، دارالفکر للطباء   النشنر     .13
 .  ق، الطبعۀ الثانیۀ2113التوزیع، بیر ت 

، محی الدین محمند بنن علنی، فصنو  الحکنم، انتشنارات       ابن عربی .11
 ش.  2371الزهراء)س(، 

، بینر ت ، الفتوحنات المکینه  ، بنن علنی   محى الدین محمند ، عربی ابن .19
 .تا ، بیدارصادر

تحقینق: علنی شنیری،    ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق،  .16
 ق. 2129دارالفکر للطباء   النشر   التوزیع، بیر ت، 

ابن غضائری، احمد بن حسین، الرجال، تحقیق: سید محمدرضا حسینی  .17
 ش.2301ق/2122جاللی، قم: دار الحدیث، 

   ق.2120دار الفکر؛ ، احمد؛ معجم المقاییا؛ بیر ت، ابن فارس .10

، دارالکتب العلمیه ،اإلمامة و السیاسة، عبداهلل بن مسلم، دینوری ابن قتیبه .13
 .  ، الطبعۀ الثانیۀق2127، بیر ت

عبداهلل بن مسلم؛ تأ یل مختلف الحدیث؛ به کوشش دینوری،  ابن قتیبه .91



 469 \ منابع

 
 

 تا.  ، بیدارالکتب العلمیه: االسعردی؛ بیر ت اسماعیل

مکتباة  ، ی اللفظ و الارد علای الجهمیاة و المشابهة    االختالف ف، ابن قتیبه .92
 تا. ، بیبغداد، الشرف الجدید

دار الکتنب  : ؛ قنم 2عبنداهلل بنن مسنلم؛ غرینب الحندیث؛ چ      ، ابن قتیبه .92
 ق. 2110، العلمیه

محمد بن ابیبکر؛ نقد المنقنول   المحنک الممینز بنین     ، ابن قیم جوزیه .93
: بینر ت ، حسنن المسنماجی سنویدان   المرد د   المقبول؛ به کوشنش  

 م. 2331ق/2122، دارالقاری
البناقی،   عبند  فنؤاد  محمند : تحقینق یزید، السننن؛  ابن ماجه، محمد بن  .91

 تا. ، بیو التوزیع و النشر للطباعة دارالفکر

یحینی؛ تناریخ؛ بنه کوشنش عبنداهلل احمند حسنن؛        ، ابن معین الد ری .99
 تا.  ، بی  النشری  هدار القلم للطباع: بیر ت

   ق.2121ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیر ت: دار صادر،  .96

  ق.2121، قم، انصاریان، أضواء علی السنة المحمدیة، محمود، ابوریة .97

 تا.  ، مصر: دارالمعارف، بی3؛ چشی  المضیرة ابوهریرة، محمود؛ ابوریة .90

 ؛التنجنیم ی  همحمد بن احمد؛ التفهیم ال ائنل الصنناع  ، ابوریحان بیر نی .93
، انتشارات انجمن آثار علمی: تهران، کوشش استاد جالل الدین همایی به
 تا.  بی

 م. 2331، المحر سه: احمد بن عبداهلل؛ ذکر اخبار اصفهان؛ لیدن، ابونعیم .61

، احمد بن عبداهلل؛ کتاب الضعفاء؛ بنه کوشنش فنار ق حمناده    ، ابونعیم .62
 تا.  ، بیدار البیضا /دار الثقافیه : بیجا

، سیدالشاهداء  مطبعاة الدین، عوالی الئالی، قنم،   االحسائی، محمد بن زین .62
 ق.2119

 تا. بی، دار صاد: بیر ت، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، احمد بن حنبل .63
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 م.2330، دارالحدیث، قم، مکاتیب الرسول، علی، احمدی میانجی .61

  ق.2121، مرکز جواد، قم، السجود علی األرض، علی، احمدی .69

منهج نقند المنتن عنند علمناء الحندیث      ، صالح الدین بن احمد، ادلبی .66
 م.2303ق/2113، منشورات دار اآلفاق الجدیدة: بیر ت، النبوی

   ق.2119، داراالضواء: ؛ کشف الغمه؛ بیر تعلی بن عیسی، اربلی .67

، اقبنال ، تهنران ، ترجمه پرخینده ملکنی  ، ریطوریقا )فن خطابه(، ارسطو .60
  ش.2372

، نشنأته   تاریخنه  : منهج النقد عند المحندثین ، محمد مصطفی، اعظمی .63
 .2121/2331، مکتبۀ الکوثر: عربستان

محمودرضا؛ اسالم در ایران شعوبیه نهضنت مقا منت ملنی    ، افتخارزاده .71
   ش.2372، مؤسسه نشر میراثهای تاریخی اسالم   ایران: ایران؛ تهران

: الفضالء، محقق حیاض   العلماء ریاض عبداهلل؛ اصفهانی، میرزا یافند .72
 کتابخانۀ عمومی :ی، قممرعش سید محمود اهتمام حسینی، به احمد سید
 ق.2112اهلل مرعشی)ره(،  آیت

فقه ی  همجل، نقل به معنا در حدیث؛ ابعاد   آثار آن، محمدتقی، اکبرنژاد .72
 .99ش، ش2307بهار ، )کا شی نو در فقه اسالمی(

 تا.  ، بیدارالکتاب العربی، 21چ : ضحی االسالم؛ بیر تاحمد؛ ، امین .73

دارالتعنارف  : محسن؛ اعیان الشیعه؛ به کوشش حسن امین؛ بیر ت، امین .71
 تا.  ، بیللمطبوعات

ق/  2337، بیر ت: دارالکتناب العربنی،   1امینی، عبدالحسین؛ الغدیر؛ چ  .79
 م.  2337

 ق.2123، یمجمع الفکر اإلسالم، قم، فرائد األصول، مرتضی، انصاری .76

انتشنارات مدرسنه امنام مهندى     ، قنم ، المؤمن، سعید بن حسین، اهوازى .77
 ق 2111 (ل اهلل تعالی فرجهعج)

، اثبات صد ر حدیث از طریق مضمون شناسی   منتن ، عباس، ایزدپناه .70
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 .1ش، ش2376تابستان ، مجله علوم حدیث

 مؤسسنه : مفسر، تهنران    تفسیر آداب   شر ط مبارکه، کامران، ایزدی .73
 .ش2376کبیر، ا ل،  امیر انتشارات

، سننمت، تهننران، تنناریخ زبننان   فرهنننگ عربننی، آذرتنناش، آذرنننوش .01
  ش.2301

، «قنرآن  تفسیر در زمانه علوم از استفاده   مرتضی سید» ؛محسنین، آرم .02
 .2303، 11-27تابستان،    چهارم، بهار ی، تهران، شمارةپژ ه اسالم

   ش.2392، آسیا: تهران؛ صلح الحسنراضی؛ ، آل یاسین .02

، انتشارات تنوس ، المقدمات من کتاب نص النصو ، سید حیدر، آملى .03
 ه ش 2367

 زارت فرهننگ  ، تهران، نقد النقود فی معرفۀ الوجود، سید حیدر، آملى .01
 ه ش 2360،   آموزش عالى

   حوزه پژ هشکده: قرآن، قم تفسیر شناسی ر ش...،   اکبر، علی بابایی، .09
 .ش2373سمت، ا ل،  دانشگاه، انتشارات

 ننزد  حندیث  صند ر  احنراز  معیارهنای  نقند    بررسنی  حمید؛ باقری، .06
تهنران، دانشنگاه تهنران،    دکتنری،    امامینه، رسنالۀ   متنأخران    متقدمان
 .ش2331

انتشنارات  : تهنران ، نگاهی د بناره بنه تربینت اسنالمی    ؛ خسر ،  باقری .07
 ش.2303 ،1چ، مدرسه

 تا.  ، بینا : بیجا بی السلسله الضعیفه   الموضوعه؛محمد؛ ، البانی .00

، تهنران ، بنیناد بعثنت  ، البرهان فنى تفسنیر القنرآن   ، سید هاشم، بحرانی .03
 .ق2126

، علنی طبسنی   علی بن حسن؛ انوار البدرین؛ به کوشش محمد، بحرانی .31
 ق.237، مطبعه النعمان: نجف

 .تامدرسین، بی هجامعقم:  ،ةالحدائق الناضر ؛بحرانی، یوسف .32
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المکتباة  : دیار بکنر )ترکینه(  ، التاریخ الکبیر، محمد بن اسماعیل، بخاری .32
 تا. بی، اإلسالمیة

، صنحیح البخناری، بینر ت: دارالفکنر،     ، محمند بنن اسنماعیل   بخاری .33
    ق.2112

، تهنران ، الرسول المصنطفی   بالغتنه   فصاحة، عادل عبدالرحمن، بدری .31
  ش.2302، ژرف

   ق.2303برقی، احمد بن محمد؛ رجال؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  .39

برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسنن، قنم، دار الکتنب اإلسنالمیۀ      .36
 ق 2372

 . 2373برنجکار، رضا، معرفت فطری خدا، انتشارات نباء،  .37
، رسنش ، اهنواز ، ناخت احادینث سناختگی  معیارهای ش، قاسم، بستانی .30

  ش.2306

بسطامی، علی بن طیفور، منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفنالح، نشنر    .33
 تا.  بی حکمت،

  ش.2306، ز ار، تهرانشناسی،  ، سبکمحمد تقی)ملک الشعراء(، بهار .211

 ش.2363، علمی فرهنگی، تهران، گزیده کافی، محمدباقر، بهبودی .212

مرکنز انتشنارات علمنی      : تهنران ، معرفة الحادیث ، محمدباقر، بهبودی .212
 ش.2362، فرهنگی

، ننا  : بنی جنا  بی محمدباقر بن محمد؛ التعلیقه علی منهج المقال؛، بهبهانی .213
 تا.  بی

، دارالحندیث : قنم ، )تناریخ   عقایند(   گنری  ، اخبناری ابنراهیم ، بهشنتی  .211
 .ش2331

پر ری )پژ هشی در نظام تربینت عقالننی بنر     آیین خرد ،سعید، بهشتی .219
موسسنه فرهنگنی داننش   نشنر     : تهنران ، ( مبنای سخنان امام علی

 ش.2306 ،2چ ،اسالمی
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، کشاف القناع عن متن اإلقنناع المنام   بهوتی، الحنبلی، منصور بن یونا .216
حی، تحقینق ابوعبنداهلل محمند حسنن     بن احمد الحجا ی الصال موسی

الشافعی، بیر ت: منشورات محمد علنی بیضنون، دار الکتنب     اسماعیل
 ق.2120، 2العلمیه، چ

اسالمی،  علوم جهانی مرکز: الحدیث، قم متن نقد مبانی بیضانی، قاسم، .217
 .ش2309

: الوصنول النی علنم االصنول؛ بینر ت     ؛ منهاج عبداهلل بن عمر، بیضا ی .210
 م.2116، موسسه الرساله

دار الکتناب  ، بینر ت ، األربعنون الصنغرى  ، حسنین الاحمد بنن  ، بیهقی .213
 .ق2110، العربی

 تا. ، بیدارالفکر، بیر ت، السنن الکبری، احمد بن الحسین، بیهقی .221

انجمنن علمنی دانشنگاه امنام     ، تهنران ، تناریخ حندیث  ، احمد، پاکت ی .222
 ش. ،2331صادق

 ش. 2302، دنیاى دانش: تهران، 1ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ چ ، پاینده .222

هنای   تاریخ حدیث شیعه در سده، نقی  علی، الیاس   خدایاری، پوراکبر .223
 ش.2309، دارالحدیث: قم، هشتم تا یازدهم

: تهنران ، کتاب کنافی   مؤلنف آن  ی  هپژ هشی در زمین، منصور، پهلوان .221
 ش.2302، نبأ

، ش2303تابستان ، سفینهی  همجل، کافی و اصول اربعمأة، منصور، پهلوان .229
 .3ش

دینن،     عقل، «حدیث   قرآن در دین   عقل جایگاه» منصور؛پهلوان،  .226
 .ش2307، 00-79زمستان، ا ل،  ةقم، شمار

، مرتضنی  سید آثار    زندگی بر مر ری: بغداد خورشید منصور؛پهلوان،  .227
، یانتشنارات همشنهر   :  اسنالم، تهنران   یرانا مندان یشهاند ی همجموع
 .ش2331
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، مقدمنه النوافی  ، ضیاء الندین ، حسینی، ترجمه المؤلف )فیض کاشانی( .220
 ق. 2116، مکتبه االمام امیرالمؤمنین، اصفهان

دارالفکنر للطبناء   النشنر      ، الجامع الصحیح، محمد بن عیسی، ترمذی .223
 .ق2113 ، الثانیة الطبعة، بیر ت، التوزیع

ترجمه   تحقیق محمنود  ، شمائل النبی، محمد بن عیسی، ترمذی .221
 ش.2306، نی، تهران، مهد ی دامغانی

 ق. 2113، دارالفکر: ؛ سنن؛ بیر تمحمد بن عیسی، ترمذی .222

 تا. ، بیمکتبة الصدوق، النجعة فی شرح اللمعةتستری، محمد تقی،  .222

الواحد بن محمد؛ شنرح آقنا جمنال خوانسنارى بنر       عبد،  یآمدتمیمی  .223
خوانساری، تهران: انتشارات  الکلم، جمال الدین محمد الحکم   درر غرر

 ش.2366دانشگاه تهران، 

تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد؛ تصنیف غرر الحکم   درر الکلنم،   .221
 ش. 2366، 2، قم: دفتر تبلیغات، چ درایتى، مصطفى مصحح:

، 3چ، الذریعة الای التصاانیف الشایعة   ؛ (محمد محسنن ) بزرگاقآتهرانی،  .229
 ق.2113، االضواء دار: بیر ت

حیناء التنرا  العربنی،    ا ، احمد بن ابراهیم، الکشف   البینان، دار ثعلبی .226
 ق.2122بیر ت، 

انتشننارات  :تهننران، هفننت ا رنننگ، نننور النندین عبنند الننرحمن، جننامی .227
 .ش2373، اطالعات

 تنا  آغناز  از قنم  حندیثی  مکتب تحلیل   شناخت» رضا؛ جباری، محمد .220
، 91   13 یها  شمارهی، تهران، ، مطالعات اسالم«هجری پنجم قرن ا ل
 .ش2373، 01-97،   زمستان ییزپا

، قناهره ، الفقه علای الماذاهب االربعاة   ، عبدالرحمان بن محمد، الجزیری .223
 م.2112، موسسۀ المختار

: تهنران ، چناپ هفنتم  ، البالغه نهجترجمه   تفسیر ، تقی  محمد،  جعفری .231
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 ش.2376، دفتر نشر فرهنگ اسالمی
، 2چ، دلینل : قنم ، خوانان در تاریخ اسالم   ایران ، قصهرسول، جعفریان .232

 .ش2370

 ش.2370، 2چ، دفتر نشر الهادی: قم، مقاالت تاریخی، رسول، جعفریان .232

جمعی از نویسنندگان پژ هشنگاه علنوم   فرهننگ اسنالمی، اندیشنۀ        .233
سیاسی در گفتمان علوی، قم: انتشارات دفتر تبلیغنات اسنالمی حنوزة    

 ش.2361علمیه، 

 .تا جا، بی جندی، مؤید الدین، شرح فصو  الحکم، بی .231
به کوشش  ،حسین؛ االباطیل   المناکیر   الصحاح   المشاهیر، جورقانی .239

ق/ 2111، اداره البحو  االسالمیه: هند، جبار الفریواییعبدالرحمن عبدال
 م.2303

   ق.2117، الصاح، دارالعلم، بیر ت، بن حماد ، اسماعیلجوهری .236
: احمند  ، مصحّحالعربیة صحاح و اللغة تاج؛  حماد بن ، اسماعیلجوهری .237

 ق.2121 للمالیین،  العلم دار: بیر ت،  عبد الغفور عطار

؛ بنه  علنی الصنحیحین   حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل؛ المسنتدرک  .230
 تا. بی، دارالمعرفةعبدالرحمن المرعشی، بیر ت:  کوشش یوسف

محمد بن عبداهلل؛ تاریخ نیشابور؛ ترجمنه   تلخنیص   ، حاکم نیشابوری .233
 ش. 2379، نشر آکه: حسین خلیفه نیشابوری؛ تهرانمحمد بن 

، قم، الفصول الغر یۀ فی االصول الفقهیۀ، محمد حسین، حائری طهرانی .211
 ق.2111، دار احیاء العلوم االسالمیة

 ق.2309، مکتبة الحیدریة، نجف، شجره طوبی، محمد مهدی، حائری .212

 المعاارف  یرةدا بنیاد: اسالم، تهران جهان دانشنامه عادل، غالمعلی، حداد .212
 .ش2302اسالمی، 

، بیر ت: اثبات الهداة بالنصو  و المعجزاتمحمد بن حسن، عاملی، حرّ  .213
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  ق.2129، مؤسسه االعلمی

 .تا بی ،دار الکتب العلمیة :، قماإلثنی عشریةعاملی، محمد بن حسن، حرّ  .211

سسنه معنارف اسنالمی    ؤ، مالفصول المهمةعاملی، محمد بن حسن، حرّ  .219
 ق. ،2120امام رضا

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصایل مساائل   عاملی، محمد بن حسن،  حرّ .216
 ق.2121إلحیاء الترا ، چ د م،  ،، قم: مؤسسۀ آل البیتالشریعة

بنه  ، العقنول عنن آل الرسنول    تحنف  ،علنی  بن محمد حسن ابو، حرانی .217
، چناپ چهنارم  ، مؤسسۀ نشنر االسنالمی  : قم، اکبر غفاری کوشش علی

 ش.2376
آل ، قنم ، تحف العقول عن آل الرسول، بن شعبه حسن بن علی، حرانی .210

 ش. ،2302علی

حسن زاده آملی، حسن، قرآن   عرفان   برهان از هم جندایی ندارنند،    .213
 ش. 2371قم: انتشارات قیام، 

، قننم، بحنناراألنوارغریننب الحنندیث فننی ، حسننین، حسنننی بیرجننندی .291
 ق.2122، دارالحدیث

« الرجنال » فنی کتناب  « من لم یرو عن األئماة » باب، حسینی جاللی .292

، ق2117، رمضنان  نربینع الثنانی    ، السانة الثانیاة  ، تراثنا، للشیخ الطوسی
 العددان الثانی   الثالث.

مکتنب االعلنم   : قنم ، السنة الشریفةتد ین ، محمد رضا، حسینی جاللی .292

 .ق2123 ،الطبعة االولی، االسالمی

 مؤسسة آل البیتجا:  ، بیاالصول العامة للفقه المقارنحکیم، محمد تقی،  .293
 .م2373 ،الطبعة الثانیة، للطباعة و النشر

 انتشنارات  دفتنر  :، قنم الفتاوى لتحریر الحاوی السرائر ادریا؛ حلّی، ابن .291
 ق.2121، 2چ ،علمیه حوزه مدرسین جامعه به  ابسته اسالمی
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: جنا  ، بیبه کوشش سید علی اشرف ،المحتضر ،بن سلیمان حسن، حلی .299

 ش.2302ق/ 2121، المکتبة الحیدریة

مکتبة : تهران، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، یوسف بن حسن، حلی .296
 .تا بی، نینوی المدینة

سنید  : تحقیق، نهایة اإلحکام فی معرفة األحکام، حسن بن یوسف، حلی .297
 ق.2121، چ د م، مؤسسه اسماعیلیان: قم، یئمهدی رجا

مؤسسة الطباعة : قم، کشف الصدق نهج الحق  ، حسن بن یوسف، حلی .290
 .ق2122، النشر دار الهجرة و

، یفهنم الننص القرآنن    یف ینمناهج المتکلم جبر؛ األعرجی، ستار حمود .293
 .2307، ةالحکم یتب: بغداد

 های سیاسی حضنرت محمند   اسنناد    ها   پیمان محمد، نامهحمیداهلل،  .261
، سنر ش : تهنران ، مقدمه   ترجمنه سنید محمند حسنینی    ، صدر اسالم

 ش.2377

ی  هانتشنارات کتابخانن  : تهنران  ،قرب االسناد ،عبداهلل بن جعفر، حمیرى .262
 تا. ، بینینوى

: بیر ت ،الروض المعطار ف  خبر االقطار ،محمد بن عبد المنعم، حمیرى .262

 م.2301، 2چ، مکتبة لبنان

اسنماعیلیان،   :الثقلنین، انتشنارات قنم    حویزی، عبدعلی بن جمعه، ننور  .263
 ق.2129

مکتبة اإلمام امیرالماؤمنین  ، ةاإلمام الصادق و المذاهب األربع، اسد، حیدر .261
 ق.2332، اصفهان، علی

 نامنه  پاینان ) عباسی عصر پایان تا هاشمیان نقابت هادی؛ خالقی، محمد .269
 .ش2303تهران، دانشگاه تهران، ، (ارشد کارشناسی

در مکتنب متکلمنان    یثنقد   فهم حد یشناس ر ش خدایاری، علینقی؛ .266
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 .ش2303 ،ع()صادق امام دانشگاه تهران، ، (یدکتر ۀبغداد )رسال یامام

 انتشنارات  :تهنران تشنیع،   تناریخ  همکناران؛    احمدرضا خضری، سید .267
 .ش2301  دانشگاه،  پژ هشگاه حوزه :قم سمت؛

 انتشنارات  :، قنم المرتضای  الشریف عند الروائیة المناهجخطا ی،  سام؛  .260
 .ش2309، دارالحدیث

احمند  : تحقینق ، الکفایة فی علم الروایة، احمد بن علی، خطیب بغدادی .263
 م.2309 ق/2119، دار الکتاب العربی: بیر ت، هاشم عمر

 ،الطبعة األولی، الریاض، دار الرایة، السنة، أبوبکر أحمد بن محمد، خالل .271
 .ق2121

 تا. ، بیءدار الزهرا، معجم رجال الحدیث، بیر ت: خویی، سید ابوالقاسم .272

ی  هانتشنارات کتابخانن  : شنیراز  ،لطیفنه غیبینه   ،محمد بن محمد، دارابی .272
    ش.2397، احمدی

  ق.2313، االعتدال: دمشق، سنن، عبداهلل بن عبدالرحمن، دارمی .273

 ش.2302، اسالمی دائرة المعارفبنیاد : تهران، جهان اسالمی  هدانشنام .271
   انسانی علوم پژ هشگاه: چیست؟، تهران فلسفه اردکانی، رضا،دا ری  .279

 .ش2371فرهنگی، تهران،  مطالعات
، به کوشنش ابنراهیم طنالی    ،طبقات المشایخ بالمغرب ،احمد، درجینی .276

 م.2371/ ق2331، نا : بیالجزایر

، دار احیناء الکتنب العربنی   : قاهره ،التفسیر الحدیث ،محمد عزه، در زه .277
  ق.2303

 /2111، مؤلنف : ریناض ، مقایی  نقد متون السنة، مسفر عزم اهلل، دمینی .270
2301. 

 ق.2300، نشر مکیال: تهران ،میثاق آسمانی ،مرتضی، دهقان .273

، آبنادی  مهنر تقنی    ترجمۀ ترجمه محمد، هنر فکر کردن ،ارنست، دیمنه .201
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 ش.2363، نشر نگارش: تهران

تاریخ االسالم    فیات المشناهیر  ، شما الدین محمّد بن احمد، ذهبی .202
 .ق2123، دار الکتاب العربى :بیر ت،   األعالم

، فنی نقند الرجنال    میزان االعتدال، شما الدین محمّد بن احمد، ذهبی .202
 .ق2302، ةالمعرف دار :بیر ت

، مؤسساة الرساالة  : بینر ت ، الننبالء  سنیر اعنالم  ، شنما الندین  ، ذهبی .203
 ق.2123

علنی  : تحقینق ، میزان اإلعتدال فی نقد الرجنال ، محمد بن احمد، ذهبی .201
 م.2363 ق/2302، دار المعرفة: بیر ت، محمد بجا ی

 عالمنه  حواشی الجنان، با ر ح   الجنان ر ض تفسیر ابوالفتوح، ،رازی .209
 .ش2392اسالمیه،  کتابفر شی: شعرانی، تهران

 نراغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن؛ دمشق   .206
  ق.2122دار العلم،  نبیر ت: دار الشامیه 

 دار: بینر ت ، اعجااز القارآن و البالغاة النبویاة    ، مصطفی صادق، رافعی .207
  ق.2121، الکتاب العربی

 تا. ی دار الکتاب، بی را ندی، سید فضل اهلل، النوادر، قم: مؤسسه .200

چناپ  حوزه،  مدیریت دفتر: استداللی، قم عقاید گلپایگانی، علی، انیرب .203
 .ش2302د م، 

هنای   بنیناد پنژ هش  : مشهد، شناسی حدیث آسیب، حسن محمد، انیرب .231
 ش.2307، اسالمی

  سنید  مفید شیخ گرایش علل»، گذشته، ناصر رضوی صوفیانی، عظیم؛ .232
 تمندن  تاریخ پژ هشنامۀ، «چهارم قرن در اعتزالی گرایی عقل به مرتضی

 .ش2331، 221-213تابستان،    بهار، 2شمارة، 11اسالمی، سال

ترجمه ضنیاء موحند   پر ینز    ، نظریه ادبیات، رنه  لک   آ ستن  ارن .232
 ش.2373، علمی فرهنگی: تهران، مهاجر
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 تا. بی ، بیر ت،ةزبیدی، محمد مرتضی، تاج العر س، المکتبه الحیا .233
 م.2301، 9چ، ر العلمدا: بیر ت ،االعالم ،خیرالدین، زرکلی .231

  ش.2303، امیرکبیر، تهران، نقد ادبی، عبدالحسین، زرین کوب .239

  ق.2127العلمیه،  :، الفائق، دارالکتب، بیر ت، محمود بن عمرزمخشری .236
، دار الادعوة : اسنتانبول  ،المعجم الوسنیط  ،احمد حسن   دیگران، زیات .237

  ق.2121

 تا. ، بیدار المعرفة: بیر ت، تاریخ األدب العربی، احمد حسن، زیات .230

انتشنارات دانشنگاه   : تهران، اخالق   تربیت اسالمی ،محمود میر، ساعی .233
 ش.2373، پیام نور

 مفیند  شیخ کالمیء آرا در  حی   عقل میان رابطۀ یه؛سمیان، ساالر ند .211
 یندانشنگاه بن  ارشند، قنز ین،    کارشناسی نامۀ ، پایان)ره(مرتضی سید  

 .ش2331)ره(، ینیامام خم یالملل

 ۀموسسن : قم ،اصول الحدیث   احکامه فی علم الدرایه ،جعفر، سبحانی .212
 ق. 2121االمام الصادق

مؤسساة اإلماام    :قنم ، أضواء عل  عقائد الشیعة اإلمامیة، جعفر، سبحانی .212
 .ق ،2122الصادق

االمنام  مؤسسۀ : قم، الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة، جعفر، سبحانی .213
  ق. ،2123الصادق

چ ، مؤسسۀ النشر اإلسالمی: قم، کلیات فی علم الرجال، جعفر، سبحانی .211
 ق.2121، سوم

ع(، )صنادق  امنام  الفقهاء، قم، مؤسسنۀ  طبقات موسوعة ؛جعفری، سبحان .219
 ق.2120

، نقند    «یدر کالم اسنالم  یی  نصگرا عقلگرایی» تقی؛ سبحانی، محمد .216
 .ش2371، 232-219یز، یپا   ، تابستان1 3 ةشمارنظر، قم، 
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، دارالفکر للطبناء  بن أشعث، سنن ابی دا  د سجستانی، ابودا د سلیمان .217
 ق.2121، 2، چ  النشر   التوزیع

محمد بن احمد، المبسوط، تحقیق خلیل محی الندین   سرخسی، ابوبکر .210
 ق.2122، 2المیا، بیر ت: دار الفکر، چ

، «منکنر  از نهنی    معنر ف  بنه  امنر  عقالننی  مبنانی » سر ش، محمند؛  .213
، 62-12، ، تابسننتان21 ، شننمارةسننال هفننتم :قننمی، حکومننت اسننالم

 .ش2302

، سننداً   متنناً   إهتمنام المحندثین بنقند الحندیث    ، محمد لقمان، سلفی .221
 ق.2121، چ د م، دار الداعی للنشر   التوزیع: ریاض

   فرهنگ انتشارات: الحدیث، تهران نقد   الحدیث فقه ،سلیمانی، دا  د .222
 .ش2309دانش، 

شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی،  سوسور، فردینان د ، د ره زبان .222
  ش.2302تهران: هرما، 

حسنین؛ نهنج البالغنه )صنبحی صنالح(، قنم:       سید رضی، محمند بنن    .223
 ق.2121، 2انتشارات هجرت، چ

 تبلیغنات  ، دفتنر االلهیاة  الفلسفة   علی ترجمه ابراهیم، سید علوی، سید .221
 .تا جا، بی اسالمی، بی

، یدفتنر انتشنارات اسنالم    االنتصار، قنم:  سید مرتضی، على بن حسین؛ .229
 .ق2129

احمد  سیدمحقق: ، الکالم علم فی الذخیرة سید مرتضی، على بن حسین؛ .226
 ق.2122،  اسالمی نشر مؤسسۀ :قمی، حسین

: ، مصنحح الشاریعة مساائل   الای  الذریعاة  سید مرتضی، على بن حسین؛ .227
 .2363انتشارات دانشگاه تهران،  :تهرانگرجی،  سمابوالقا

 عبندالزهراء : ، محقنق األماماة  فی الشافی سید مرتضی، على بن حسین؛ .220
 .2302 ،3چ صادق، ینتشاراتا یب، تهران: مؤسسۀخط حسینی
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: محمند  یات، مقدمنه المسنائل الناصنر   سید مرتضی، على بنن حسنین؛   .223
، اسننالمی ارتباطننات   فرهننگ  ی، تهنران، سننازمان خراسننان ةزاد  اعنظ 
 .ق2127

یم، : محمد ابوالفضل ابنراه امالی، مصحح سید مرتضی، على بن حسین؛ .221
 تا. ، بیدارالفکر انتشارات قاهره، مصر: 

مجمنع   :قمالقدر،    الجبر من البشر انقاذ على بن حسین؛سید مرتضی،  .222
 .ق2129الذخائر اسالمی، 

، قنم: دار   تنزینه األنبیناء علنیهم السنالم     سید مرتضی، على بن حسنین؛  .222
 ش.2377، 2، چ الشریف الرضی

انتشنارات  : نجنف العمنل،     العلم جمل سید مرتضی، على بن حسین؛ .223
 .ق2307آداب، 

 المیافارقیات، قم، مجمع المسائل جوابات سید مرتضی، على بن حسین؛ .221
 .2303، اسالمی ذخائر

: محمّند التنونجی،   ارحشن ، دیوان اشنعار  سید مرتضی، على بن حسین؛ .229
 ق.2127، لبنان، دارالجیل  بیر ت، 

 سنید : اشنراف    رسائل، مقدمه مجموعۀ سید مرتضی، على بن حسین؛ .226
، یمالکنر  القنرآن  دار: رجنایی، قنم   مهندی  سنید : حسینی، اعنداد  احمد
 ق.2119

رحناب   ی)فن  الناصریات، مقدمنه  مسائل سید مرتضی، على بن حسین؛ .227
 تقرینب  جهنانی  مجمع: خراسانی، محقق زاده  اعظ محمد(: یاتالناصر
 اسنالمی  ارتباطنات    فرهنگ سازمان اسالمی، تهران، انتشارات مذاهب
 .ش2376

اپ چن  : انتشنارات آگناه،  تهران، شناسی پر رشی ر ان ،علی اکبر، سیف .220
 ش.2307، یازدهم

، بینر ت ، اإلتقان فنی علنوم القنرآن   ، جالل الدین عبدالرحمن، سیوطی .223
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  ق.2126، دارالکتاب العربی

فنی احادینث البشنیر     الجامع الصغیر، جالل الدین عبدالرحمن، سیوطی .231
  ق.2112، دارالفکر: بیر ت، النذیر

 تا. بی ،نا : بیجا ، بینظرة عابرة إل  الصحاح الستة ،عبد الصمد، شاکر .232

ر ش فیض کاشانی در شنرح  ، علی، نصراهلل   بنائیان اصفهانی، شاملی .232
 .ش2300، 92علوم حدیث شماره ، احادیث غیر فقهی

 .ش2301، دفتر انتشارات اسالمی :قم، درایة الحدیث، کاظم، شانه چی .233
: قنم ، مصنابیح األننوار فنی حنل مشنکالت األخبنار      ، سید عبداهلل، شبّر .231

 تا. ، بیبصیرتی

 .ش2360، طهوریی  هانتشارات کتابخان، گلشن راز، محمود، شبستری .239
، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ المنهااج شربینی، محمد بن احمد،  .236

 ق.2377بیر ت: دار إحیاء الترا  العربی، 

 .تا ، بیانتشارات انصاریان :قم، ابوهریره، عبدالحسین، شرف الدّین .237
شناسنی   شناسی آموختن یا ر ان  اننگاهی نو به ر ،اکبر علی، نژاد شعاری .230

 ش.2301، بخش انتشارات چاپ: تهران، تغییر رفتار
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 :مقدّمه -0

در میان انبوه اطالعات   پراکندگی فرا ان آنها، بازیابی اطالعات مورد نیاز  -0-0

برخوردار است .  نقش ساماندهی   بر اساس سرعت   دقت از اهمیت خاصی 

سازماندهی استاندارد اطالعات برای سرعت بخشیدن   تسهیل در امر بازیابی 

 بسیار  یژه   قابل توجه است.، دقیق اطالعات مورد نیاز

ها   یا اصطالحات  سازی در حقیقت تعیین   اختصا  دادن  اژه نمایه

تر اطالعات مورد نیاز است. کلید  تر   سریع متن مدارک به منظور بازیابی دقیق به

سان پل ارتباطی بین تولید    های انتخاب شده برای نمایه متون مدارک، به  اژه

های منتخب  در میان  اژه هرمیزان تناسب   هماهنگی مصرف اطالعات است . به

تری میان  بیشتر باشد استحکام   استمرار پل بیشتر بوده ، ارتباط مطلوب

 شود. میکننده اطالعات برقرار  کننده اطالعات   مصرف های تولید اندیشه

( در اصطالح کتابدارى، راهنمایى براى مواد یا مطالبى است Indexنمایه )

مواد یا مطالب، تنظیم شده باشد. نمایه موضوعى ترتیبى غیر از ترتیب اصلى  که به

شود    هاى موضوعى است که برحسب حر ف الفبا تنظیم مى عبارت از کلید اژه
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 2گیرد. شماره صفحه یا صفحات حا ى آن موضوع، در مقابل آن قرار مى

، عمل توصیف یا شناسایی محتوای موضوعی 9363طبق استاندارد ایز  

گویند. در  اقع، ثبت   ضبط محتوای اطالعاتی مدارک سازی  یک مدرک را نمایه

قصد سهولت  منظور سازماندهی اطالعات به های گوناگون به با استفاده از ر ش

 2سازی گویند. بازیابی را نمایه

محقق   کردن ابزارهاى کارآمد براى کمک به هدف از نمایه، فراهم -0-6

سرعت   دقت بیشتر است. پژ هشگر در پیداکردن اطّالعات در ن مدارک با 

هایی را که دارای بار اطالعات ساز با صرف  قت   دقت در متون، کلید اژهنمایه

مناسبی هستند  انتخاب   براساس ترتیب الفبا تنظیم می کند تا مسیر دستیابی به

اطالعات اطالعات مورد نیاز پژ هشگر   محقق را هموارتر ساخته، دسترسی به

 ا با دقت   سرعت بیشترتسهیل نماید.در ن متنی مدارک ر

 ساختار نمایه: -6

 ها   نمایه موضوعی تهیه شده است.ها در د  قسمت: فهرستنمایه

ر ایات؛ ج( فهرست  آیات؛  ب( فهرست  شامل: الف( فهرست  :هافهرست -6-0

 اعالم؛ است.

های کتاب  ها شامل )آیات، ر ایات   اعالم( متن مقاله براى تهیّۀ فهرست

 ترتیب زیر اقدام شد:مقاله( مطالعه   به29)

های قرآن   ترتیب شماره ترتیب سورهالف( متن عربی آیات استخراج   به

                                                      
 نک: اصطالحات کتابداری. پوری سلطانی، فروردین راستین؛ ویرایش دوم، ذیل واژه نمایه. -2
 .0831سازی کتاب؛ تهران: چاپا؛، نوروزی، علیرضا؛ نمایه -2
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تمام یا بخشی از آیات در ذیل هر سوره تنظیم   شماره صفحاتی که در آنها به

 متن آیه استناد شده در مقابل عبارت آیه آ رده شد.

خی صد ر حدیث یعنی د ره تاریخی ترتیب د ره تاریب( احادیث به 

ل اهلل تعالی عج)حضرت امام مهدی تا از حضرت محمد - معصومین

ذیل نام هر معصوم براساس حر ف الفبا تنظیم   شماره آمده   در  - (فرجه

تمام یا بخشی از متن   یا ترجمه احادیث استناد شده، در مقابل صفحاتی که به

 شده است. هرر ایت ذکر

 حرف تعریف ال در ابتدای ر ایات در ردیف الفبایی لحاظ شده است.

فارسی  فهرست ر ایات به ترتیب متن عربی  سپا ر ایات ترجمه شده به

 که در متن کتاب به آنها استناد شده ، تنظیم شده است .

ر ایاتی که به نقل از را یان مختلف   با الفاظ تقریبا مشابه آمده است تنها 

 به ذکر یک ر ایت از نقل های مختلف در فهرست اکتفا شده است 

ای از نام های ذکر شده در متن ، معموال ابتدا سیاههدر فهرست اعالمج( 

افزاری ، شماره صفحاتی که اعالم با توضیحات    ها تهیه   با جستجوی نرممقاله

ده می شود .      یا بد ن ذکر توضیحات در آن صفحات آمده ، در مقابل هر نام آ ر

از آفت های این ر ش با توجه به  جود حر ف   کلمات مشابه در رسم الخط 

فارسی ریزش اطالعات صادق   دریافت اطالعات کاذب است به همین دلیل در 

این نمایه ضمن مطالعه متن کتاب فهرستی از اغالم تهیه   شماره صفحه یا 

شده ، در مقابل آن نام آ رده  صفحاتی که در آنها به نوعی از آن شخص ذکری

شده است بنابراین شماره صفحه / صفحاتی که از فردی با الفاظ) عالمه ، ایشان ، 

 ی.....( نیز یاد شده در این فهرست در مقابل نام آن فرد آمده است.در این ر ش 
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 آفت های دریافت اطالعات کاذب   ریزش اطالعات صادق به حداقل می رسد. 

پی نوشت ها در شمول این فهرست قرار نگرفته  فهرست  پا رقی ها  یا

اغالم فقط از متن کتاب تهیه شده است. مگر اینکه در پا رقی یا پی نوشت 

مطلبی درباره شخصی ذکر شده باشد که در این صورت به عنوان مدخل در نمایه 

 موضوع آمده است .

احب نظریه فردی طرح شده باشد نام ص ای مربوط به در مواردی که نظریه

عنوان مدخل در نمایه موضوعی آمده   موضوع نظریه در ذیل آن نام ذکر شده  به

 است.

: این قسمت بیشترین کاربرد   استفاده را برای مخاطبان نمایۀ موضوعى -6-6

هایی از متن استخراج یا  ها، کلید اژه دارد. در این بخش پا از مطالعه دقیق مقاله

شده که بیانگر موضوعات اصلی   ریز موضوعات مطرح متناسب با متن، انتخاب 

المقد ر از  سازی، حتی سیاست نمایه باشد. با توجّه به های کتاب می شده در مقاله

پاراگراف بلند،   یا مطلب  2طور متوسّط در حدّ یک صفحه یا  مطالبی که به

نتخاب های موضوعی ا مهمی که در حد یک پاراگراف، ارائه شده باشند، کلید اژه

 اند. عنوان مدخل  ارد شده شده   در نمایه موضوع به

سازى شده  عنوان مقاله، نمایه 26: در مجموع تعداد ها و ساختار ویژگی -6-6-0

 است.

استفاده « ~»ها، از نشانگر  ها در مدخل براى جلوگیرى از تکرار  اژه -

 شده است.

« نگاه کنید به»ات براى تسهیل   تسریع در بازیابى اطّالعات از ارجاع -
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 استفاده شده است. با عالمت نیز « نیز نگاه کنید به»   با عالمت 

در مقابل هر مدخل شماره صفحه یا صفحاتی که موضوع درآن صفحه  -

یا صفحات آمده ذکر شده است. اگر در صفحات متوالی باشد از عالمت 

توالی باشد در ی(   اگر صفحات غیرم ی تا صفحه ( )یعنی ازصفحه-) تیره خط

)،( استفاده شده است. در صورتى که از  بین شماره صفحات از عالمت  یرگول

ها نمایه یا کلید  اژه موضوعى انتخاب شده باشد، حرف )پ( در کنار  پا رقى

 کار رفته است. شماره صفحات به

ال )الف   الم( حرف تعریف در ردیف الفبا محسوب نشده است؛ جز  -

 سم اشهر.در موارد خا    ا

هاى تاریخى در ذیل مدخل موضوعی آمده باشد،  درصورتی که د ره -

حر ف الفبا مالک ترتیب نبوده   د ره تاریخى آن موضوع مالک ترتیب   تنظیم 

 می باشد .

در مواردى که عنوان کتابی خا  مدخل  اقع شده، کلمه کتاب در  -

اس عنوان کتاب در ردیف داخل قالّب ][ قبل از عنوان کتاب آمده است ،   براس

 الفبایی تنظیم شده است.

طورکلّى، آن ه داخل قالّب قرار گرفته است، در ردیف ترتیب الفبایى  به -

 گیرد. قرار نمى

ترین اصل در نمایه، بازیابى اطّالعات با سرعت   دقّت مطلوب، در  مهم -

یک مجموعه هماهنگ شده است. لذا براى رعایت هماهنگى، زبان مصنوعى   

هاى(   اژگان مهار شده بیش از زبان طبیعى کاربرد دارد؛  لى در بازیابى )متن

زبان طبیعى   زبان  رسد تلفیقى از نظر مى نوع مخاطبان، به آزاد، با توجّه به
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 کند. اى پیدا مى مصنوعى الزم است. در این میان، ارجاعات نقش  یژه

هاى موضوعى، از کد عنا ین مقاالت استفاده  معموالً در ساختار نمایه -

هاى مربوط به عنا ین مقاالت  شود   در مقابل هر کلید  اژه موضوعى، شماره مى

ضمن مراجعه به مشخّصات ارائه شده  شود. جستجو کننده باید مختلف ارائه مى

اصل مقاله مراجعه کند   با تورّق درکلّ مقاله،  در مقابل کد عنا ین مقاالت، به

 موضوع مورد نظر را بیابد. 

کد عنا ین مقاالت،  د  دلیل، از کد عنوان   ارجاع به در این نمایه به -

 استفاده نشده است:

ک عنوان کتاب با شماره صفحات سازی شده در ی همه مقاله های نمایه -2

 مسلسل آمده است.

تسریع   تسهیل در بازیابى اطّالعات، مبناى اصلى این نمایه است؛ لذا  -2

آ رده شده است.  "شماره صفحه یا صفحات"ترتیب  در مقابل هرکلید اژه به

صفحه یا صفحات موضوع مورد نظر راهنمایى  کننده مستقیماً به بنابراین، مراجعه

 شود. مى

* * * 

ساز  سازی   میزان آشنایى نمایه های نمایه ها   ضر رت شیوه آشنایی به

تناسب میزان  سازی بسیار حائز اهمّیّت است   به موضوعات متن در حال نمایه به

هاى اصلى با بار اطاّلعات  ع، ضریب دقّت در تعیین کلید اژهآشنایى با موضو

 الزم، باالتر خواهد بود.

در تهیّه این نمایه، تقریباً شرایط مذکور لحاظ شده   سعى شده است با    

ساز  تحصیالت نمایه موضوعات علوم قرآنى   حدیث ن با توجّه به تسلّط نسبی به
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  تحصیالت  - وم قرآنی   حدیثعل -در رشته الهیّات   معارف اسالمى 

شناسی ن انتظار می ر د  نمایه  ارشد در رشته علم اطالعات   دانش کارشناسی

نسبتآ جامعى تد ین   ارائه شده باشد .در عین حال، ادّعایى بر سهو   خطا   

نظران در  همین دلیل، از بزرگواران   صاحب نمایه نشده است. به اشتباه در

شناسی   دیگر    حدیث   علم اطالعنات   دانش هاى علوم قرآن رشته

ساز را از طریق  هاى خود، نمایه پژ هشگران تمنّا دارد با تذکّرها   راهنمایى

در تهیّه   تد ین ، salimgandomi@yahoo.comhآدرس پست الکتر نیک 

 د.هاى تخصصی بعدى، یارى فرماین نمایه

 

mailto:salimgandomi@yahoo.com
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دينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِالَّ الْحَى َّ    يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا في : 272النساء، 
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اللَّهُ إِله  واحِد  سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد  لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي 

 203، 237 - بِاللَّهِ وَكي    وَ كَفىالْأَرْ ِ 
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 121ن122 - إِلَيْهِ الْوَسيلَةَيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا  :  39المائده، 

يىا أَيُّهَىا الَّىذيىنَ آمَنُوا مَىنْ يَىرْتَىدَّ مِنْكُمىْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي  : 91المائده،  
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 239 - ...الْكافِرينَ
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بِاللَّىهِ شَىهيدا      فَكَفىى *  شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُىدُونَ 
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 223 - وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ : 22اإلسراء، 

 271 - آدَمَ  وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني :  71، ءاإلسرا

 263 - لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدا أَمْرِهِمْ   قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلى :  22الکهف، 

 123 - وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ رَحْمَة  لِلْعالَمينَ :  217االنبیاء، 



 از مبانی تا مصادیق -فهم و نقد حدیث  دفتر د م()شناخت حدیث  / 501

 30 - وَ يُمْسِ ُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْ ِ إِالَّ بِإَِْنِهِ : 69الحج، 

 30 - مَكينٍقَرارٍ   ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَة  في :  23المؤمنون، 

 377 - رِجال  ال تُلْهيهِمْ تِجارَ   وَ ال بَيْع  عَنْ َِكْرِ اللَّهِ : 37النور، 

 210 - رَبِّي  إِنَّ مَعي  : 62الشعراء، 

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْ َ ثُمَّ يُعيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْىأَرْ ِ أَ   : 61النمل، 
 32 - اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ إِله  مَعَ

 131 - أَنْ أَرِِْعيهِ  أُمِّ مُوسى  وَ أَوْحَيْنا إِلى :  7القصص، 

وَ نَزَعْنا *  وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ:  79-71القصص، 
ةٍ شَهيدا  فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَ َّ لِلَّىهِ وَ َِىلَّ   مِنْ كُلِّ أُمَّ

 233 - عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

أَ وَ لَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْ ِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كىانَ عاقِبَىةُ الَّىذينَ مِىنْ      :  3الر م، 
 31 - قَبْلِهِمْ

 216 - يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُإِنَّما   : 20فاطر، 

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِم  لِنَفْسِىهِ وَ   :   32فاطر، 
 112 - مِنْهُمْ مُقْتَصِد  وَ مِنْهُمْ سابِ   بِالْخَيْراتِ بِإَِْنِ اللَّهِ

 232 - عَلِيم  بِذاتِ الصُّدُورِوَ هُوَ   : 30فاطر، 
 32ن33 - سُبْحانَ الَّذي خَلَ َ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْ ُ :  36یا، 

 پ37 - فَلَ ٍ يَسْبَحُونَ  وَ كُلٌّ في  : 11یا،

336 - قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ: 39الصافات، 

336 - خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَوَ اللَّهُ : 36الصافات، 

336 - ما تَعْمَلُونَ: 36الصافات، 

 12 - وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفينَ...  :  06 ، 

 پ271 - وَ مَا اللَّهُ يُريدُ ظُلْما  لِلْعِبادِ: 32غافر، 
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پ291، 211 - سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْنفاقِ : 93فصلت،

 232، 93 - ء  لَيْ َ كَمِثْلِهِ شَيْ :  22الشوری، 

أَمِ اتَّخَىذَ   * وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءا  إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُىور  مُبىين    :  27-29الزخرف، 
وَ إَِا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمىا َِىرَبَ   *  مِمَّا يَخْلُ ُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنينَ

 237 - مَثَ   ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيم لِلرَّحْمنِ 

 231 - نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَيا ِ الدُّنْيا :  32الزخرف، 

 392 - فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ  : 99الزخرف، 

 392 - إِلَيَّ  إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحى :  3االحقاف، 

وَ إِنْ تَتَوَلَّىىىوْا يَسْتَبْىىىدِلْ قَىوْمىىىا  غَيْرَكُىىىمْ ثُىىىمَّ ال يَكُىونُىىىوا  ...  :  30محمد، 
 239 - أَمْثالَكُمْ

 پ392، 333 - إِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَ َ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ :  21الفتح، 

ََكَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلْنَكمْ شعُوبا  وَ قَبَائلَ لِتَعَىارَفُوا   إِنَّا خَلَقْنَكم مِّن  ...
 پ291 - ...إِنَّ أَكرَمَكمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

 200 -  فِي أَمْرٍ مَرِي ٍ  : 9ق، 
 392 -  وَ ما يَنْطِ ُ عَنِ الْهَوى :  3النجم، 

وَجْىىهُ رَبِّى َ َُوالْجَىى لِ وَ      وَ يَبْقىى  *كُىل  مَىىنْ عَلَيْهىىا فىىانٍ    :  27 26الرحمن، 
 93 - الْإِكْىرامِ

 77 - ال يَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ :  73الواقعه، 

ءٍ  هُىوَ الْأَوَّلُ وَ الْنخِىىرُ وَ الظَّاهِىىرُ وَ الْباِِىىنُ وَ هُىوَ بِكُىىلِّ شَىيْ       :  3الحدید، 
 232 - عَليىم 

 239 - ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُوَ آخَر :  3الجمعه، 

سَواء  عَلَيْهِىمْ أَسْتَغْفىَرْتَ لَهُىمْ أَمْ لَىمْ تَسْتَغْفِىىرْ لَهُىىمْ لَىىنْ يَغْفِىىرَ     : 6المنافقون، 
 263پ - اللَّىهُ لَهُمْ
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 336 - ما آتاهاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسا  إِالَّ  :  7الطالق، 

أَصْحىىابِ    َو قىالُىوا لَىىْو كُنَّىىا َنسْمَىىُع أَوْ نَعْقِىلُ مىىا كُنَّىا فىىي        :  21الملک، 
 السَّعيرِ

 229 - أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَ َ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ :  21المُلک، 

  مِىنْ   ارْتَضىى  غَيْبِىهِ أَحَىدا  إِلَّىا مَىنِ       الْغَيْبِ فَى  يُظْهِرُ عَلى عىالِىمُ   : 26جن، 
 231 -  رَسُولٍ

 392 - وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ :  31انسان، 

 396، 337 -  أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى :  21النازعات، 

 333 -  نَكالَ الْنخِرَ ِ وَ الْأُولى :  29النازعات، 
 231 - فاكِهَة  وَ أَبًّاوَ  :  32عبا، 

وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْىأَعْلى ى وَ      : 23اللیل، 
 271 - لَسَوْفَ يَرِْى ى

 523، 291 - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  * اللَّهُ الصَّمَدُ  : 2 2االخال ، 
 232 - يَكُنْ لَهُ كُفُوا  أَحَد وَ لَمْ  :  1االخال ، 
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 فهرست  روایات
 

 حدیث قدسی:

 221 -« فَقال لَه اَقبِل فَأقبَلَ ثُمَّ قال لَهُ اَدبِر فَأَدبَرَ »

مَا تَقَرَّبَ إِلَي عَبْدي بِمثلِ ما افْتَرَِْتُ عَلَيهِ وَ ما يىزال عَبىدي يتَقَىرَّبُ إِلَىي      »

بِالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَأكون عَينيه اللتين يبْصِرُ بِهما وَ اَنيه اللتين يسمَع بهمىا وَ يدَيىه   

ي أَجَبْتُهُ وَ إَِا سَأَلَنِي أَعْطَيتُىهُ  الَّتيين يبْطِشُ بِهما وَ رِجليه اللتين يمشي بِهما فإَا دَعَانِ

 396، 392، 312-316، 339، 333، 322-327 -« و إن استغفرني غفرتُ لَه

 

 : حضرت محمد 

 210 -« ابغض الك م الي اهلل تعالي الفارسية...»

عَن تَجصِىيصِ القُبُىورِ وَ الكتىابِ     ابوالزُبَير عَن جَابِر قَالَ: نَهَي رَسُولُ اهللِ»

 269 -« عَلَيهَا وَ الجُلوُسِ عَلَيهَا ءِفيهَا وَ البِنَا

وَ كَيْفَ ََلِى َ؟ قَىالَ:    الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ»

 233 -« إِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا
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 373 -« رَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِاتَّقُوا فِ»

أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هرير  قىال: قىال   »

الناس: يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في روية الشىم   

ترونىه يىوم القيامىة كىذل ،      لي  دونها سحاب؟ قالوا: ال يا رسول اهلل، قال: فإنكم

يجمع اهلل الناس، فيقول: مىن كىان يعبد شىياا فليتبعىه، قىال: فيتبىع مىن كىان يعبىد        

الشم  الشم ، و يتبع من كان يعبد القمر القمر، و يتبع من كىان يعبىد الطواغيىت    

الطواغيت، و تبقى هذه األمة فيها منافقوها، فيأتيهم اهلل في غير الصور  التي يعرفون، 

يقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوَ باهلل من ! هذا مكاننا حتىى يأتينىا ربنىا، فىإَا جىاء      ف

عرفناه، فيأتيهم اهلل في الصور  التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولىون: أنىت ربنىا،    

 209-207 -« فيتبعونه...

 227 -«   ْ َ َ ْ ُ ْ   ْ َ َ ْ ُ ْاق ت د ي ت م  اه ت د ي ت م   بِأَيِّهِمْ  كَالن جُومِ  أَصْحَابِي»

 32 -« اُعطيتُ جوامع الكلم»

 32 -« واتح الكلم و جوامعه و خواتمهاُعطيت ف»

 33 -«الْوَِِي ُ  حَمِيَ  الْننَ»

، فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، وَ زِينَتُهُ الْوَقَىارُ، وَ مُرُوءَتُىهُ الْعَمَىلُ الصَّىالِحُ، وَ      عُرْيَان   الْإِسْلَامُ»

 13 -« ءٍ أَسَاس  وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ شَيْعِمَادُهُ الْوَرَعُ، وَ لِكُلِّ 

 212 -« الحكمة َِالَةُ المىؤمِن»

 33 -« وَ الثَّ ُّ  الْعَ ِ»

 17 -« القدرية مجوس هذه االمة»

رِ أمَّا بَعدُ، فَإنَّ خَيرَ األمُورِ كتابُ اهلل ِوَ خَيرَ الهُدي هُدي مُحَمّىدٍ وَ شَىرَّ اُألمُىو   »

 277 -« مُحدَثاتُهَا وَ كل  بِدعَةٍ َِ لَة 
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 221 -« اِنَّ الحَ َّ مَعَ عَلي يدُورُ حَيثما دار »

إِنَّ حَدِي َ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا يؤْمِنُ بِهِ إِلَّىا مَلَى  مُقَىرَّب  أَوْ نَبِىي     »

 73 -« انِمُرْسَل  أَوْ عَبْد  امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَ

 270-202 -« لَعَنَ زوَّارَاتِ القُبُور أنَّ رَسُولَ اهللِ»

إنَّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرَّحمن كقلب واحد يصىرّفها  »

 33 -« كيف يشاء...

 237 -«  ِ ُ ِّ   ْ ِ ٍ  َ   َ َ ل ك ل  ام ر ئ  م ا ن و ى إِنَّمَا وَ،  بِالنِّيَّاتِ  الْأَعْمَالُ إِنَّمَا»

ثَلَاثَة  آيَة  مُحْكَمَة  أَوْ فَرِيضَة  عَادِلَة  أَوْ سُنَّة  قَائِمَة  وَ مَا خَلَىاهُنَّ فَهُىوَ     الْعِلْمُإِنَّمَا »

 پ239 - «فَضْل 

َ أن يزُورَ قَبرا  فليزُرهُ فإنَّىهُ يىرِق     إنّي كنتُ نَهَيتُكم عَن زيارَ  ِالقبُورِ فَمَن شَاء»

 273-261 -« َاآلخِرَ  القَلبَ وَ يدمَعُ العَينَ وَ يذَكرُ

 123 - .«وَصِيّا   لَهُ  إِلَّا جَعَلْتُ  مُدَّتُهُ  إِنِّي لَمْ أَبْعَ ْ نَبِيّا  فَأُكْمِلَتْ أَيَّامُهُ وَ انْقَضَتْ»

 32 -« اُوتيت بجوامع الكلم» 

 33 -« السَّاعَة  نَفَ ِ  فِي  بُعِثْتُ»

 32 -« الْأَخْلَاقِ  مَكَارِمَ  لِأُتَمِّمَ  بُعِثْتُ»

 31 -« مَسْجِدا  وَ َِهُورا  ...  الْأَرْ ُ  لِيَ  جُعِلَتْ»

 269 -« قَبرَ أُمِّهِ فَبَكي وَ أَبكي مَن حَولَهُ زَارَ النَّبِي»

 272 -« زُورُوا القُبُورَ فَإنَّها تُذَكرُكمُ اآلخِرَ َ»

 17 -« ِوبي لِأهل السنة و الجماعة من أهل القرآن و الذكر»

فأيكم يوازرني علي هذا اآلمر علىي آن يكىون أخىي و وصىيي و خليفتىي      »

 111 - «فيكم؟
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 272 -« فَزُورُوا القُبوُرَ فَإنَّها تُذَكرُالمَوتَ»

 11 -« فضل عائشه علي النساء كفضل الثريد علي الطعام»

 269 -« ال تَجلِسُوا عَلَي القُبُورِ وَ ال تُصَل وا إِلَيهَا»

عىاق و ال مىؤمىن بسىحر و ال مَىدمَنَ خَمىر و ال مكىذب      ال يىدخىل الجنة»

 17 -« بقَدَر

رِجَال  يا رجىل    لَوْ كَانَ االيمانُ يا الدينُ يا الْعِلْمُ مَنُوِا  يا معلّقا  بِالث رَيَّا لَتَنَاوَلَهُ»

 213، 219-216، 233-239 -« مِنْ اهل فَارِسَ

عَ فَاهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَىامِ، وَ عَفَىا نَفْسَىهُ    ، مَنَ وَ عَظَّمَهُ  اللَّهَ  عَرَفَ  مَنْ»

 13 -« بِالصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ

من نسي ص   فلم يذكرها إلّا مع االمام فليتمّ ص ته ثم يقضي ما فاتىه ثىم   »

 31 -« يعيد التي صلّاها مع اإلمام

خَالِصا  لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّىا مَىا     لِلَّهِ  اعْمَلْيَا ابْنَ مَسْعُودٍ إََِا عَمِلْتَ عَمَل ا فَ»

وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْىأَعْلى    كَانَ خَالِصا  فَإِنَّهُ يَقُولُ

 279 -« ى وَ لَسَوْفَ يَرِْى ى

ام:  ام؟ منن گفتنه   خدای خود چنه شنرطی کنرده    داننی کنه من با آینا نمی»

خنداینا  منن بشرم؛ هر مسلمانی را که دشننام دادم ینا لعنن کنردم، اینن لعنن         

اش قرار داده   ا  را در برابر لعنت من پناک   ناسزای مرا برای ا  موجب پاکیزگی

 36 -«   منزّه نما.

دا نند  از آن حضرت پرسیده شد: خدا ند از چه چیزی است؟ فرمنود: خ »

عرق کردند   خدا ند، خود را  را د انید، پا آنها  ی اسبانی آفرید، سپا آنها  گله

 39 - «آفرید. از عرق آنها 
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ام، انجام ننداده بنودم همنان کناری را کنه       اگر من آن ه تاکنون انجام داده»

دادم؛ لیکن اکننون قربنانی بنه همنراه آ رده   بنرای       رمان دادم، انجام مینشما ف به

کنه   که قربانی به همراه دارد شایسته نیست که از احرام خارج شود مگر آنکسی 

این نین حنج   عمنره تنا ر ز قیامنت بنه هنم پیوسنته         قربانی به قربانگاه برسد.

 313 -« گردید.

 213 -« برای خدا هفتاد یا هفتاد هزار حجاب از نور   ظلمت  جود دارد»

 12 -« اختصار یافته است. به من جوامع الکلم داده شده   کالم بر من»

بین خدا   خلق هفت یا هفتاد یا هفتصد حجاب است   این حجب برای »

هنا بنرای خلنق در     خدا نیست، زیرا چیزی ا  را نپوشنانیده، بلکنه اینن حجناب    

 213 -« سیرشان به سوی خداست

 36 -« خدا ند مرا فحّاش نیافریده است.»

در ضمن آن سؤال کرد که ای علی با چنه نیتنی لبناس     رسول خدا»

ی  در پاسخ عرض کنرد: بنه هنگنام پوشنیدن جامنه      احرام بر تن کردی؟ علی

شوم که پیامبر تو محرم شده است.  احرام گفتم: خدایا، من با همان نیتی محرم می

فرمود: پا تو هم بر حالت احرام باقی بمان، زینرا تنو در قربنانی       پیامبر

 311 - «ام. شریک من هستی   من از مدینه به نیت تو قربانی آ رده

هر پنجشنبه بنه همنراه گر هنی از اصنحاب خنود بنه        رسول خدا»

 266 - «رفت. زیارت اهل قبور در قبرستان بقیع می

شان  رفت، تعلیم قبرستان میهنگامی که با مردم به سوی  رسول خدا»

فرمود که بگویند: در د بر شما مؤمنان   مسلمانان که در اینن دینار سنکونت     می

ی مائید   ما  شاءاهلل به شما ملحق خواهیم شد   شما پیشر  قافله دارید   ما نیز ان

 269 -« نیز پیر تان خواهیم بود از خدا خواستار عافیتیم.

آمد، پا به ا  گفتم: ای امّ المنؤمنین از کجنا    ر زی عایشه از قبرستان می»
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آیی؟ گفت: از کنار قبر برادرم عبدالرّحمن، پا به ا  گفتم: آیا رسنول خندا از    می
زیارت قبور نهی نفرموده است؟ گفت: آری، نهی فرمود،  لی سنپا بنه آن امنر    

 273 - «فرمود.
نتظر کند   م مرده در قبرش هم ون غریقی است که طلب فریاد رسی می»

دعایی از سوی پدر یا برادر یا د ست خویش است   هر گاه دعایی از آنها بنه ا   

هنا   تنر اسنت.   هدینه زننده     رسد نزد ا  از همه دنیا   آن ه در آن است محبوب
 267 - «ها دعا   طلب آمرزش برای آنان است. مرده به

 36 - «ام من لعّان، مبعو  نشده»

 36 -« است   پیکار با ا  کفرناسزا گفتن به یک مسلمان، فسق »
هر کا قبر پدر   مادرش یا یکی از آن د  را در هر جمعه زینارت کنند   »

 267 -« شود. بخشیده شده   از نیکوکاران شمرده می
شناسند   شنعور      هایتنان آن را منی   هرگاه حدیثی از من شنیدید کنه دل »
زدیک است، من کنید به شما ن تان در برابر آن خاصع است   احساس می احساس

هایتنان آن را انکنار    بدان از شما سزا ارترم   اگر حدیثی را از من شنیدید که دل
کنیند از شنما د ر    تان از آن نفرت دارد   احساس منی  کند   شعور   احساس می

 73 - «است، من از شما بدان د رترم

خبنری   های غفلت   بی میراند، ریشه یاد مرگ شهوات را در دل انسان می»
هنای   کنند، نشنانه   های الهی تقوینت منی   خشکاند، دل را به  عده ز آخرت را میا

نشناند   دنینا را در نظنر     شکند، آتش حر  را فنر  منی   هواپرستی را در هم می
 272 -« کند. آدمی حقیر می

 

 : منین امام علیؤامیرالم 

يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُىؤْمِنْهُمْ  مَنْ لَمْ   الْفَقِيهِ  حَ ِ  بِالْفَقِيهِ  أَ لَا أُخْبِرُكُمْ»
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مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ وَ لَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَىة  عَنْىهُ إِلَىى    
 230 -« غَيْرِهِ

 272 -« أبلَغُ العِظَاتِ اإلعتِبَارُ بِمَصَارِعِ األموَات»

أَشْىرَاكا  فَبَىا َ وَ فَىرَّخَ فِىي       لَىهُ   خَذُوا الشَّيْطَانَ لِىأَمْرِهِمْ مِلَاكىا  وَ اتَّخَىذَهُمْ   اتَّ»
صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَ َ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ 

عْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِىي سُىلْطَانِهِ وَ نَطَى َ بِالْبَاِِىلِ عَلَىى      وَ زَيَّىنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِ
 391 - «لِسَانِهِ

 373 -« عَنْ َ  ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ»

لَى َ فِىي الىدُّعَاءِ وَ      قَىدْ أََِنَ   وَ الْىأَرْ ِ   سَّمَاوَاتِال  خَزَائِنُ  بِيَدِهِ  الَّذِي  أَنَ  اعْلَمْ»
تَكَفَّلَ لَ َ بِالْإِجَابَةِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَ َ وَ تَسْىتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَى َ وَ لَىمْ يَجْعَىلْ     

 122 -« يَشْفَعُ لَ َ إِلَيْهِبَيْنَ َ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُ َ عَنْهُ وَ لَمْ يُلْجِاْ َ إِلَى مَنْ 

 306 -«  الِاعْتِبَارُ مُنْذِر  نَاصِح »

 339 -« اَلْعَدلُ حَيا  »

 112 -« اَلْعَقْلُ غَريزَ   تُرَبِّيهَا التَّجارِبِ» 

 301 -« الْفِكْرَ ُ مِرْآ   صَافِيَة »

 301 -« الْفِكْرُ يُفِيدُ الْحِكْمَةَ»

 212 -« الواحِدُ بِ  تَأويلَ عَدَدٍ »

  وَ إِتْمَىامِ   [ رَسُولَ اللَّهِ ص لِإِنْجَازِ عِدَتِىهِ  إِلَى أَنْ بَعَ َ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدا ]»
 نُبُوَّتِهِ مَأْخُوَا  عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشْهُورَ   سِمَاتُهُ كَرِيما  مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْىأَرْ ِ يَوْمَاِىذٍ  

قَة  وَ أَهْوَاء  مُنْتَشِرَ   وَ َِرَائِ ُ مُتَشَتِّتَة  بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْىمِهِ  مِلَل  مُتَفَرِّ
 211 -« أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ

 302 -« قلبِ البصير كما يمشِي المُستنِيرُ فِي الظ لُماتِ بِالن وراِنّ التفكر حياهُ »

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِ ءً لِلْقُلُوبِ، تَسْىمَعُ بِىهِ بَعْىدَ الْىوَقْرَ ِ وَ     »
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ىي الْأَسْمَىىاعِ وَ الْأَبْصَىىارِ وَ   تُبْصِرُ بِىهِ بَعْىدَ الْعَشْوَ ِ ... فَىاسْتَصْبَحُىوا بِنُىىورِ يَقَظَىةٍ فِى   
 377 -« الْأَفْاِدَ ِ ...

الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَىنْ تَقَحُّىمِ     لَهُ  صَرَّحَتْ  مَنْ  إِنَ»
 306-373 -« الش بُهَاتِ

أَيَّامَ الْأَِْحَى ى أَلَىا لَىا تَىذْبَحْ نَسَىائِكَكُمْ يَعْنِىي       بِالْكُوفَةِ   يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ  كَانَ  أَنَّهُ»
 064 -« نُسُكَكُمُ، الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى ى وَ لَا يَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ

لْعِلْمِ أَوْجَبُ وَ الْعَمَلُ بِهِ، أَلَا وَإِنَّ َِلَبَ ا  الْعِلْمِ  َِلَبُ  الدِّينِ  كَمَالَ  أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَ»
عَلَيْكُمْ مِنْ َِلَبِ الْمَالِ؛ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُوم  مَضْمُون  لَكُمْ، قَدْ قَسَمَهُ عَادِل  بَيْنَكُمْ، وََِمِنَهُ، 

 231 - «وَسَيَفِي لَكُمْ، وَ الْعِلْمُ مَخْزُون  عِنْدَ أَهْلِهِ، وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ؛ فَاِْلُبُوهُ

دَعَائِمَ الْفِسْ ِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّ ِّ وَ الش بْهَةِ ... وَ الْغُلُوُّ عَلَى   أَرْبَعِ  الْكُفْرُ عَلَى  بُنِيَ»
أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّ ِ بِالرَّأْيِ وَ التَّنَازُعِ فِيهِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّى َ لَىمْ يُنِىبْ    

ى الْحَ ِّ وَ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا غَرَقا  فِي الْغَمَرَاتِ وَ لَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَة  إِلَّا غَشِىيَتْهُ أُخْىرَى وَ   إِلَ
 200 -« ...  فِي أَمْرٍ مَرِي ٍانْخَرَقَ دِينُهُ فَهُوَ يَهْوِي 

 وَ يَنْتَىىفِ عَنْىى َ الْحُكَمَىىىاءَ يَكْمُىىىلْ عَقْلُىى َ وَ تَشْىىىرُفْ نَفْسُىىى َ   جَىىىالِ ِ»
 112 -« جَهْلُ َ

جىاهىل  خبّىا،  جهىاالتٍ، عىىاٍش رَكىىاُب َعشَىواتٍ لَىمْ يَعَىضَّ عَلَىي العِلْىمِ        »
ء  وَ اهللِ بِاِصىدارِ مىاوَرَدَ    بِضِرْسٍ قاِِعٍ، يذْرِي الرواياتِ اَِراءَ الىرِّيحِ الهَشِىيمَ ال مَلِىي   

 331 -« .عَلَيهِ

وَ مَسْمُوع ، فَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوع  إََِا لَمْ يَى ُ مَطْبُىوع      ، فَمَطْبُوع  عَقْلَيْنِ  الْعَقْلَ  رَأَيْتُ»
 332 -« كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْ ُ وَ َِوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوع 

 309 -« رَحِمَ اللَّهُ امْرَأ  تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ وَ اعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ»

قَىدْ أَبْصَىرَ    عَلَى نَفْسِهِ ...  اللَّهُ  مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدا  أَعَانَهُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ»
َِرِيقَهُ وَ سَلَ َ سَبِيلَهُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ، وَ قَطَعَ غِمَارَهُ، وَ اسْتَمْسَ َ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا، وَ 



 510 \ ها نمایه

 
 

 360 -« مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ َِوْءِ الشَّمْ ِ مِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا، فَهُوَ

 112 -« فَلَا مَالَ أَعُودَ مِنْهُ  بِالْعَقْلِ  عَلَيْ َ»

التَّفَك رُ قَلْبَهُ ... وَ تَنَكَّبَ الْمَخَىالِ َ عَىنْ     فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، تَقِيَّةَ َِي لُبٍّ شَغَلَ»
لََ  أَْقصَىَد الَْمسَىالِِ  إِلَىى الىنَّهِْ  الَْمطْلُىوِب ... َو لَىمْ تَعْىمَ عَلَيْىهِ         وََِحِ السَّبِيلِ وَ سَ
 379 -« مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ

مِنْ َ عَلَىى مَىا لَىا تَقْىدِرُ     فَىانْظُرْ إِلَىى عِظَىمِ مُلْ ِ اللَّهِ فَىوْقَى َ وَ قُىدْرَتِىهِ»
يُطَامِنُ إِلَيْ َ مِىنْ ِِمَىاحِ َ وَ يَكُفُّ عَنْ َ مِىنْ غَىرْبِ َ  عَلَيْهِ مِىنْ نَفْسِ َ فَإِنَّ ََلِ َ

 111 -« ءُ إِلَيْ َ بِمَىا عَزَبَ عَنْ َ مِنْ عَقْلِ َ وَ يَفِي

فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَىعَ بِىالْعِبَرِ، ثُىمَّ سَىلَ َ جَىدَدا       »
ا  يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِي وَ الضَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي، وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ وَاِِح

 302 -« الْغُوَا َ بِتَعَسُّفٍ فِي حَ  ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْ ٍ

ىإِنَّ تَقْىوَى اللَّىهِ دَوَاءُ   فَىإِنِّىي أُوصِيكُمْ بِتَقْىوَى اللَّهِ الَّىذِي ابْتَىدَأَ خَلْقَكُىمْ ... فَ»
، َو َبصَىُر عَمَىى َأفْاِىَدتِكُْم َو... جِلَىاُء ِغشَىاِء َأْبصَىارِكُْم َو... ِِىيَاُء سَىوَادِ          دَاءِ قُلُىوبِكُمْ
 377 -« ظُلْمَتِكُمْ

 360 - «الْهُدَى فِي قَلْبِهِ ...  فَزَهَرَ مِصْبَاحُ»

 219 -« فَيقالُ هُوَ فِيها كائِن  »

الدُّنْيَا وَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا، فَكَانُوا فِيهَىا كَمَىنْ لَىيْ َ مِنْهَىا،       أَهْلِ  وا قَوْما  مِنْكَانُ»
 302 -« عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ

 301 -« كَالتَّفَك رِ  لَا عِلْمَ»

 213 -« ال مِن شَيءٍ خَلَ َ مَا كانَ »

 233 -« كَيْفَ يَقِل  مَا يُتَقَبَّلُ تَقْوَى وَ  مَعَ  عَمَل   لَا يَقِلُ»

 219 -« ال ينقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَ ال عَقلٍ وَ ال وَهمٍ »

 213 -« لَي َ بَينَهُ وَ بَينَ خَلقِهِ حِجاب  »
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 رَجَىاؤُهُ فِىي    رَجَىا عُىرِفَ    مَىنْ   وَ كُىلُ   عَمَلِىهِ   مَا بَالُىهُ لَىا يَتَبَىيَّنُ رَجَىاؤُهُ فِىي     »
 237 -« عَمَلِهِ ...

أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ، وَ أَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَىرِّينَ حَتَّىى سَىتَرَنِي      مَا زِلْتُ»
عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّينِ وَ بَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ، أَقَمْتُ لَكُمْ عَلَى سَىنَنِ الْحَى ِّ فِىي جَىوَادِّ     

 372 -« تَلْتَقُونَ وَ لَا دَلِيلَ، وَ تَحْتَفِرُونَ وَ لَا تُمِيهُونَالْمَضَلَّةِ، حَيْ ُ 

افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَ مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا   مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ وَ مَنِ»
 301 -« أَعْمَتْهُ وَاتَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا

 229 -« وَ بِتَشعِيرِه المىشَاعِرَ عرف اَن ال مَشعَىرَ لَهُ »

دَعَائِمَ عَلَى التَّعَمُّ ِ وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّيْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّى َ    أَرْبَعِ  وَ الْكُفْرُ عَلَى»
 200 -« لَمْ يُنِبْ إِلَى الْحَ ِّ ...

 391 -« لَعْتُ بَابَ خَيبَرَ بِقُوَّ ٍ جِسْمَانِيَّةٍ بَلْ بِقُوَّ ٍ رَبَّانِيَّةٍوَ اللَّهِ مَا قَ»

الْحِكْمَىةِ فِىي     غَىوَامِضِ   وَ مِىنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ، وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، مَىا أَرَانَىا مِنْ»
 111 -« هَذِهِ الْخَفَافِيشِ

، وَ كَيْىفَ  ء  فِي الْىأَرْ ِ وَ ال فِىي السَّىماءِ    هِ شَيْعَلَيْ  ال يَخْفى  يَا اللَّهُ الَّذِي »
، أَوْ كَيْىفَ   صَىنَعْتَهُ   يَخْفَى عَلَيْ َ ى يَا إِلَهِي ى مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَ كَيْفَ لَا تُحْصِي مَا أَنْتَ  

 221 -« يَغِيبُ عَنْ َ مَا أَنْتَ تُدَبِّرُهُ

بها   شنریف     د   نفست پربا حکما   بزرگان بنشین که عقلت کامل شو»
 112 - «فانی گردد. نادانیت از تو

 112 -« ی عبادت آن را بیافزایی. بر تو باد به عقل   خرد که به  اسطه»

به عظمت سلطنت خدا که بر تو تسلط دارد توجه کنن، بنه قندرت خندا     »
توانی   قدرت خدا را بر خویش در آن ه کنه تنو    نسبت به خود نگاه کن که نمی

شنود کنه    ن اختیار نداری دقت کن. این دقت )در عظمت الهی( موجنب منی  بر آ
ات را  طغیان تنو فنر  نشناند   از عصنبانیت تنو بکاهند   عقنل از دسنت رفتنه         
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 333 - «بازگرداند.

بیر ن آمد، پا ناگاه زنانی را در حال نشسته مشاهده کرد به  پیامبر»
فننرمود:   اید؟ گفتند: منتظر جنازه هستیم. پیامبر آنان فرمود: برای چه نشسته

فرمنود: آن را حمنل    میت را غسل خنواهید داد؟ گفتنند: ننه. رسنول خندا    
د کرد؟ گفتنند: ننه. فرمنود:    خواهید کرد؟ گفتند: نه. فرمود: آن را  ارد قبر خواهی

 201 -« از گناهکارانید، نه از دارندگان پاداش. برگردید که 

 112 - «یابد. ای است که با علم   تجربه فز نی می عقل غریزه»

 شنننیده مننا سننخن غریبننی نشنننیدیم مگننر آن کننه آن را از پیننامبر »
 11 -« بودیم.

 

 : حضرت امام حسن مجتبی 

فرمود، جداجندا، بند ن هنیچ زینادت        جوامع الکلم سخن می ایشان به»
 12 -« نقصان.

 

 : حضرت امام حسین

 303 -« نُورا  وَ الْغَفْلَةُ ظُلْمَة   أَيْ بُنَيَّ، الْفِكْرَ ُ تُورِثُ»
 

 : امام سجادحضرت 

 39 -« اللَّهُمَّ وَ امْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ»
 33 -« نَ عَرشِ خَشَعَ لِعَظَمَتِ  مادو »

سُاِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِىمَ أَنَّىهُ يَكُىونُ    »
وَ الْنيَىاتِ مِىنْ    قُلْ هُوَ اللَّىهُ أَحَىد     فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَام  مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

فَقَىدْ    وَرَاءَ ََلِى َ   رَامَ  فَمَىنْ  وَ هُىوَ عَلِىيم  بِىذاتِ الصُّىدُورِ      الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ سُورَ ِ
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 239، 232 - «هَلَ َ

 فَىىانْثَنَى، قَىىدْ أَرْعَشَىىتْ خَشْىىيَتُهُ  رَأْسَىىهُ  قَىىدْ تَطَأَِْىىأَ لَىى َ فَىىانْحَنَى، وَ نَكَّىى َ»
 33 -« رِجْلَيْهِ

 217 - «عَلَى أَعْدَائِ َ  لِأَوْلِيَائِ َ، وَ ابْسُطْ يَدَهُوَ أَلِنْ جَانِبَهُ »

 39 -« و سكانُ الهواءِ و االر ِ و الماءِ »

 229 -« مَوْلُودا   تَلِدْ فَتَكُونَ  وَ لَمْ»

 239 -«  مُتَعَمِّقُونَ  يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَام »
 

 : امام محمد باقرحضرت 

نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ لَىهُ    صَلَاتِهِ  مِنْ  لَيُرْفَعُ لَهُإِنَّ الْعَبْدَ »
 322 -« يضَةِإِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِ

هِيَ   وَ أَتِمُّوا الْحَ َّ وَ الْعُمْرَ َ لِلَّهِ :اللَّهَ يَقُولُ  لِأَنَ  عُمْرَ َ وَاجِبَة  بِمَنْزِلَةِ الْحَ ِالْ  إِنَ»
 پ322 - «وَاجِبَة  مِثْلَ الْحَ ِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَهُ وَ الْعُمْرَ ُ فِي أَشْهُرِ الْحَ ِّ مُتْعَة 

وَ لَكِنْ إََِا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عَظَمَةِ اللَّهِ فَىانْظُرُوا    اللَّهِ  التَّفَك رَ فِيوَ   إِيَّاكُمْ»
 236 – «إِلَى عِظَمِ خَلْقِهِ.

ءٍ مَىا   وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ  وَ الْحَ ِ  الصَّلَا ِ وَ الزَّكَا ِ وَ الصَّوْمِ  خَمْ ٍ  عَلَى  الْإِسْلَامُ  بُنِيَ»
 212 -« ودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِنُ

وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَىوْح  فِيىهِ أَسْىمَاءُ الْأَوْصِىيَاءِ مِىنْ وُلْىدِهَا        دَخَلْتُ عَلَى فَاِِمَةَ»
 129 -« ثَلَاثَة  مِنْهُمْ مُحَمَّد  وَ ثَلَاثَة  مِنْهُمْ عَلِي  فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ

 211 -« فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنْ أََِاعَ اللَّهَ تعالي  الْمَذَاهِبُ  لَا تَذْهَبْ بِكُمُ»

بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ   لِيُبَاهِيَ  الْعِلْمَ  َِلَبَ  مَنْ»
 236 -« قْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَاإِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَ

عَنَّىا فَلَىا نَعْلَىُم َو قَىاَل: سِىر  اللَّىهِ أَسَىرَّهُ إِلَىى           وَ يُقْىبَضُ   فَنَعْلَمُ  يُبْسَطُ لَنَا الْعِلْمُ»
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وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّىد  إِلَىى مَىنْ     جَبْرَئِيلَ
 231 - «شَاءَ اللَّهُ

پرسیدم: امام به چنه  سنیله شنناخته     از امام باقر»گوید:  ابوالجار د می
از جاننب خندای   « ننص »ن شود؟ فرمود: به خصلت   خصوصیاتی کنه ا ل آ  می

متعال است   این که خدا ند امام را همانند درفشی برای منردم برافنرازد تنا بنر     
علی را نصب   تعیین فرمنود   ا    ایشان حجتی باشد، زیرا که رسول خدا

را با اسم    جودش به مردم شناساند   دیگر امامان نیز هم نین هستند کنه هنر   
 123 –کند.  ین   منصوب میامامی، امام بعد از خود را مع

به ایشان چنان گفتند: هنگامی که نزد شما هستیم دنیا  اصحاب پیامبر»
بیننیم   چنون بنه خاننه      کنیم کنه گوینا آخنرت را منی     ای فراموش می را به گونه

 223 -« شود... آیا این نفاق است؟... شویم،  ضع عوض می می
 193 -برند بخورید.  اگر شنیدید که نام خدا را می»

پنر ردگنننارا، غنننربت   تنهنننایی ا  را رحننم کننن    حشننت ا  را تنننو »
مأننوس باش   از رحمت خود ا  را آرامش ده، به طوری که از رحمت غیر تننو  

 266 -« نیاز گنردد. ا  را بنه کسی که د ست دارد ملحق فرما. بی

بنرد بخنور، امنا     منی ی مشرک را هنگامی که شننیدی ننام خندا را     ذبیحه»
 191 - «ی مسیحیان عرب را مخور ذبیحه

 

 : امام جعفر صادقحضرت  

 222 -« اَتَدرِي كم بَينَ المُشتَرِي وَ الزُهرَ ِ من دَقِيقَةٍ »

 212« ثَلَاثَة  الصَّلَا ُ وَ الزَّكَا ُ وَ الْوَلَايَة ...  الْإِسْلَامِ  أَثَافِيُ»

وَ الْعِلْمَ الْنخِرَ وَ هُوَ بَحْر  لَىا يُنْىزَحُ وَ هُىوَ مِنَّىا أَهْىلَ        الْأَوَّلَ  الْعِلْمَ  سَلْمَانُ  أَدْرَكَ»
 211 -« الْبَيْتِ
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  فِىي   الْإِيمَانُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، فَالْمِقْدَادُ فِي الثَّامِنَةِ وَ أَبُو ََرٍّ فِي التَّاسِعَةِ وَ سَلْمَانُ»
 211 -« الْعَاشِرَ ِ

 36 -« الهىوي الحِكمةُ و ِدُها »

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ. رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّىا  »
 267 -« وَ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

الضَّلَالَ وَ الْكُفْرَ وَ النِّفَاقَ وَ الْمُؤْمِنُ قُرَشِيٌّ لِأَنَّىهُ أَقَىرَّ   هَشَمَ   لِأَنَّهُ  هَاشِمِي   الْمُؤْمِنُ
وَ الْمُؤْمِنُ أَعْجَمِيٌّ لِأَنَّىهُ أُعْجِىمَ عَىنِ     وَ الْمُؤْمِنُ نَبَطِيٌّ لِأَنَّهُ اسْتَنْبَطَ الْأَشْيَاءَ ... ءِ ... لِلشَّيْ

نَّهُ يَفْرِسُ فِي الْإِيمَانِ، لَىوْ كَىانَ الْإِيمَىانُ مَنُوِىا  بِالث رَيَّىا      وَ الْمُؤْمِنُ فَارِسِيٌّ لِأَ الدَّلَامِ ...
 قَالَ لَتَنَاوَلَهُ أَبْنَاءُ فَارِسَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَفَرِّسَ، فَاخْتَارَ مِنْهَا أَفْضَلَهَا وَ اعْتَصَمَ بِأَشْرَفِهَا وَ قَدْ

 213 -« مِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْرَسُولُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدَى وَ شَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَىارَ ... اقْتَصُّىوا الطَّرِيى َ    »
 211 -« الْمَنَارِ  بِالْتِمَاسِ

 236 -« دُونَ زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ  انٍلِزَمَ  يَجْعَلْهُ  لَمْ  وَ تَعَالَى  تَبَارَكَ  اللَّهَ  إِنَ»

 216 -« اِنَّ اللّىهَ عَزَّ وَ جَلَّ وََِعَ االِيمانَ عَلَي سَبعَةِ اَسهُمٍ »

 وَ لَىىمْ يُىىرَخِّصْ فِىىي  أَرْبَىىعٍ  فِىىي  إِنَّ اللَّىىهَ فَىىرَ َ عَلَىىى خَلْقِىىهِ خَمْسىىا  فَىىرَخَّصَ»
 219 -« وَاحِدَ ٍ

 219 -« هُهُ شَئ إنَّ اهللَ ال يشبِ »

 223 -« اِنَّ النَّاسَ يقُولُونَ ان النجوُم لَا يحِل  النَظَرُ فِيهَا... »

لَمْ يغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ ياسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَىا   اَنَّ عَلِيا »
 72 - «فِي ثِيابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يصَلِّ عَلَيهِمَا

الىذِّكْرِ لَىا    وَ  الشَّرَفِ  حُبَ  إِنَ»  « مِنَ اللَّهِ تعالي...  الْعِبَادَ ِ شِدَّ َ الْخَوْفِ  مِنَ  إِنَ»
 219 -« يَكُونَانِ فِي قَلْبِ الْخَائِفِ الرَّاهِبِ

التَّفَك رَ فِي اللَّهِ لَا يَزِيدُ إِلَّا تَيْها  لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَىلَ    فَإِنَ  اللَّهِ  وَ التَّفَك رَ فِي  إِيَّاكُمْ
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 236 - وَ لَا يُوصَفُ بِمِقْدَارٍ. ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ

فَلَا تُرْجَ خَيْرُهُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الْعَيْبِ وَ يَخْشيَ اللَّهَ بِالْغَيْىبِ    فِيهِ  كُنَ  مَنْ  ثَلَاث »
 213 -« وَ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ

 190 -« وَ دَعِ الشَّاََّ النَّادِرَ  أَصْحَابِ َ  خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ»

عَنْ صَلَا ِ  يقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَامَ رَسُولَهُ دِ اللَّهِسَمِعْتُ أَبَا عَبْ»
الْفَجْرِ حَتَّى َِلَعَتِ الشَّمْ ُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ قَبْىلَ الْفَجْىرِ ثُىمَّ صَىلَّى     
عَلَ الْفَجْرَ وَ أَسْهَاهُ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَينِ ثُمَّ وَصَفَ مَا قَالَهُ َُو الشِّمَالَينِ وَ إِنَّمَا فَ
هَىا  ََلِ َ بِهِ رَحْمَة  لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِاَلَّا يعَيرَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إََِا هُوَ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَىهَا فِي 

 » - 62فَيقَالُ قَدْ أَصَابَ ََلِ َ رَسُولَ اللَّهِ

 ... »- 233اللَّهِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءِ رَسُولِ  ابْنِ  عِلْمُ  َِلّ »

 212 -« وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَابا  ...  اللَّهِ  دِينِ  فِي  بِالتَّفَق هِ  عَلَيْكُمْ»

عَن الحَرِّ وَ البَردِ مِمَّا يكونَان؟ فَقَالَ لِي: يا اَبَا ايوبَ! اِنَّ المريخَ كوكب  حَار  وَ »
 222 -« زُحَلَ كوكب  بارِد 

 227 -« رِبا  غَبنُ اَلمىستَرسِلِ »

الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ،   مَنَازِلَ  يَا بُنَيَّ اعْرِفْ»  :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الدِّرَايَةُ لِلرِّوَايَةِ وَ بِالدِّرَايَاتِ لِلرِّوَايَىاتِ يَعْلُىو الْمُىؤْمِنُ إِلَىى أَقْصَىى      

اتِ الْإِيمَانِ، إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ دَرَجَ
وَ قَدْرَهُ مَعْرِفَتُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُىولِ  

 27 - «فِي دَارِ الدُّنْيَا.

الْوَاعِي وَ لِسَانُ اللَّىهِ    اللَّهِ  قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَنَا عِلْمُ اللَّهِ وَ أَنَا قَلْبُ»
 392 -« النَّاِِ ُ وَ عَيْنُ اللَّهِ وَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ

تَعالَي اهللُ عن َلى  انَّ الحَرَكىةَ صِىفَة      قُلتُ: فَلَم يزِلِ اهللُ مُتَحَرِّكا ؟ قَال فَقَالَ:»
 211 -« مُحدِثَة  بِالفِعلِ
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 113 -« ََر رَحمَةُ اهللِ عَلَيهِ التَفَكّ رُ وَ الِاعتبار كانَ اَكْثَرُ عِبادَ ِ اَبي»

شَيْاا  عَمِلَ لَهُ أُولَاِ َ قَوْم  تَرَجَّحَتْ بِهِمُ الْأَمَانِيُّ مَنْ رَجَا   كَذَبُوا لَيْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ»
 237 -« وَ مَنْ خَافَ شياا  هَرَبَ مِنْهُ

 113 -« وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ  سَمَّى  إِنْ  لَا تَأْكُلْهُ»

 293 - «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ، وَ لكِنْ أَمْر  بَيْنَ أَمْرَيْنِ»

 191 - «يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ  أُِْحِيَّتَ َ  لَا يَذْبَحْ»

 230 -« أَبْنَاءُ فَارِسَ  لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوِا  بِالث رَيَّا لَتَنَاوَلَهُ»

 193 -« الرَّشَادُ  الْعَامَّةَ فَفِيهِ  مَا خَالَفَ»

 239 -« أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثا ، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِما  فَقِيها  حَفِظَ مِنْ  مَنْ»

وَ بَصَّىرَهُ    بِهَىا لِسَىانَهُ    مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، وَ أَنْطَى َ »
 373 -« عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا

لَى لَىا يُشْىبِهُ شَىيْاا  وَ لَىا     فَهُوَ مُشْرِك  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَا  بِخَلْقِهِ  اللَّهَ  شَبَّهَ  مَنْ»
 212 -«  ء  وَ كُل  مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ يُشْبِهُهُ شَيْ

 236 - . هُوَ هَلَ َ  كَيْفَ  اللَّهِ  نَظَرَ فِي  مَنْ

ندَهُم وَ اعلَم يا مُفَضَّلُ اِنَّ اِسمَ هذا العالَمِ بِلِسانِ اليونانِيةِ الجىاري المىعروفِ عِ »
 36 -« قوسموس...

 219 -« ََنْبا  قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ََنْب  وَاحِد   سَبْعُونَ  يَا حَفْصُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ»

شوند   بنا شنما    فهمند   خوشحال می آری به خدا قسم آمدن شما را می»
 260 - «گیرند. انا می

برنند   ید که نام خندا را منی  اگر هنگام ذبح خودتان حضور داشتید   شنید»
بخورید   اگر حضور نداشتید   کسی دیگر هم حضور نداشته که شما را با خبنر  

 193 -« کند مخورید.
ای که برای میت انجام  عرض کردم نماز   دعا   صدقه به امام صادق»
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اینن  فهمنند   پرسنیدم: آینا منی   « بلنی »رسد؟ حضنرت فرمنود:    شود، به آنها می می
بلی، تنا آنجنا کنه ممکنن     »صدقات را چه کسی برای آنها فرستاده است؟ فرمود: 

است شخص صدقه دهنده مورد غضب صاحب قبر باشد   با این صدقه   نمناز  
 267 - «  عبادت موجبات رضایت مرده را فراهم کند   از ا  راضی شود.

 حدیث ما را ر شن    اضح نقنل کنیند، زینرا کنه منا مردمنی فصنیح         »
 37 -« سخندانیم
از نماز خواندن   نشستن بر ر ی قبر   تکینه دادن بنه    رسول خدا»

 267 - «آن   ساختمان کردن بر ر ی آن نهی کرده است.
ی ظهنر     رسمش آن بود که هشت رکعت نمناز نافلنه   رسول خدا»

ی عصر   چهار رکعنت نمناز    چهار رکعت نماز  اجب ظهر   هشت رکعت نافله
ی آن،   چهار رکعنت    اجب عصر   سه رکعت نماز مغرب،   چهار رکعت نافله

ی  ی شب،   سه رکعت  تر،   د  رکعنت نافلنه   نماز عشاء،   هشت رکعت نافله
 322 - «خواند. نماز  اجب صبح، مىصبح،   د  رکعت 

عرض کنردم: بنه منن چننین      به امام صادق»گوید:  عامر بن عمیره می»
اید اگر منردی از دنینا رفنت   حنجّ نگنزارد   فنردی از        رسیده است که فرموده

امنام  «. آری»حضرت فرمود: «. کند اش از جانب ا  حجّ گزارد، کفایت می خانواده
 69 - «کند. استشهاد می ادامه به حدیث حضرت رسولسپا در 
 193 -« قربانی شما را هرگز یهودی   مسیحی ذبح نکند.»
  هار ن هر د  نبی مرسل   برادر بودند، اما خدا ند نبنوت را ننه    موسی»

در نسل موسی، بلکه در فرزندان هار ن قرار داد   هیچ کا را نسزد که بگویند:  
ین کرد. امامت خالفت خدا ند است   کسی را نسزد که بگوید: چرا چرا خدا چن

خدا ند آن را در نسل حسن قرار نداد   در نسل حسین قرار داد؛ چرا که خدا ند 
اند که  شود؛ بلکه این آدمیان کند پرسیده نمی در افعالش حیکم است   از آن ه می

 126 -« شوند. کنند، بازخواست می در آن ه می

ای عمل صالح انجام دهد خدا ند اجر    مسلمانان که برای مرده هریک از»
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منند   کند   از پرتو آن عمل، میت نیز بهره ثواب آن عمل را برای عامل د  برابر می
 260 - «شود. می

 

 : امام موسی کاظمحضرت  

 212 -« التَّقْصِيرِوَ لَا تُخْرِجْنِي مِنَ   الْمُعَارِينَ  مِنَ  لَا تَجْعَلْنِي  اللَّهُمَ»

اِنَّمَا العِلمُ ثَ ثَة  آية  مُحكمَة  اَو فَريضَىة  عَادِلَىة  اَو سُىنَّة  قَائِمَىة  وَ مَىا خَ هُىنَّ        »
 221 - «فَضل

الْوُُِوءِ وَ   فِي  كَيْفَ أَتَوََِّأُ لِلصَّلَا ِ فَقَالَ لَا تَعَمَّ ْ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى»
 231 -« لَا تَلْطِمْ وَجْهَ َ بِالْمَاءِ لَطْما ...

وَ أَعَارَ قَوْما  إِيمَانا  فَإِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ سَلَبَهُمْ إِيَّاهُ قَالَ وَ فِيهِمْ جَرَتْ »
وَ قَالَ لِي إِنَّ فُلَانا  كَانَ مُسْتَوْدَعا  إِيمَانُهُ فَلَمَّىا كَىذَبَ عَلَيْنَىا سُىلِبَ       وَ مُسْتَوْدَع  فَمُسْتَقَرٌّ

 211 -.« إِيمَانُهُ ََلِ َ

 211 -« أَشَدُّ تَقْلِيدا  أَمِ الْمُرْجِاَةُ  يَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ»
لتننگ شند   با لطف   مدارا نصیحتش کن   اگر )به جهنت عندم درک( د  »

ی ا  خود را در معنرض فتننه   مشنکالت     خود را به دردسر نیافکن   به  اسطه
 331 – «قرار مده.
 

 : امام رضاحضرت 

 36 -« اِتَّفَ َ الجىميعُ التَمانُعَ بَينَهُم اِنَّ المىعرِفَةَ مِن جَهَةِ الرُؤيةِ َِرورَ   »

 213 -« اَمَّا اللَّطيفُ فَلَي َ عَلي قِلَّةٍ »

وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَىامِ الْوَفَىاءِ بِالْعَهْىدِ وَ      أَوْلِيَائِهِ  عُنُ ِ  عَهْدا  فِي  إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ»

حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَ َ قُبُورِهِمْ. فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَة  فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقا  بِمَىا رَغِبُىوا فِيىهِ    
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 273 -« مْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِكَانَ أَئِمَّتُهُ

َِبائعُ الجِسمِ عَلي اَربَعَةٍ فَمِنها المىوادُ الَّذي ال تُحيي النَف َ اِلّا بِهِ وَ بِنَسىيمِهِ   »

 39 -« وَ يخرُجُ ما فِي الجِسمِ من داءٍ و عُفُونَةٍ

رِ اللَّىهِ عَلَىى قَىدْرِ إِيمَانِىهِ وَ مَبْلَىغِ      فِرَاسَىة  يَنْظُىرُ بِنُىو     فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ»

لَّ اسْتِبْصَارِهِ وَ عِلْمِهِ وَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لِلْأَئِمَّةِ مَا فَرَّقَهُ فِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَى 

 373 - «َلِ َ لَنياتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ  إِنَّ فيفِي كِتَابِهِ 

 212 -« بِخَلْقِي  مَنْ شَبَّهَنِيمَا عَرَفَنِي »

فَهُوَ مُشْرِك  وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ كَافِر  وَ مَىنْ نَسَىبَ     بِخَلْقِهِ  اللَّهَ  شَبَّهَ  مَنْ»

ال يُؤْمِنُىونَ  إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّىذِينَ  إِلَيْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ كَاَِب  ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْنيَةَ 

 212 -  بِنياتِ اللَّهِ وَ أُولاِ َ هُمُ الْكاَِبُونَ

وَ أَنْ يَكُونَ الْحَ ُّ وَ الْعُمْرَ ُ وَاجِبَينِ جَمِيعا  فَ َ تُعَطَّلَ الْعُمْرَ ُ وَ تَبْطُلَ وَ الَ يَكُونَ »

 پ322 -« الْحَ ُّ مُفْرَدا  مِنَ الْعُمْرَ ِ

 33 - «... الْكَلِمِ  بِجَوَامِعِ  يَتَكَلَّمُ»

 هاشننم، عقننل بخشننش خنندایی اسننت   ادب بننا رنننج   تعننب     ابنننو»
آید. هر که رنج تحصیل آن را تحمل کند بدان دست یابند   هنر کنه     دست می به

خواهد با تکلیف   زحمنت عقنل   خنرد بنه دسنت آ رد جنز جهنل   ننادانی         
 331 - «نیافزاید.
دانی مراد از سنفهاء چنه    گفته است، اما می( درست جدّم )امام صادق»

ی  پردازان در طبقه قصه کسانی هستند؟ گفتم: خیر ای پسر رسول خدا. فرمود: آنها 

دانی که علماء چه کسانی هستند؟ گفتم: خیر ای پسنر   مخالفان ما هستند   آیا می
را  ا ها که خدا ند طاعت آنه رسول خدا. فرمود: آنان دانشمندان آل محمدند. همان

أَوْ »داننی کنه منراد از     شان را ضر ری اعالم کرده است.   نیز می  اجب   محبت
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چیست؟ گفتم: خیر. فرمود: به خدا سوگند منراد از اینن   « يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ

سخن ادعای امامت آن هم به ناحق است   کسی که چنین اعایی کند ا  در آتش 
 236 - «خواهد بود.

بیاید به نزد قبر برادر مؤمن خود   دست بر قبنر بگنذارد   هفنت    هر که »
مرتبه سوره انّا أنزلناه را بخواند از فزع اکبر )ترس بزرگ( کنه ر ز قیامنت اسنت    

 267 - «ایمن شود.
 

 : امام جوادحضرت 

سَألتُ اَباجَعفر الثاني: ما مَعني الواحدُ: فقال: اِجماعُ االَلسُنِ عَلَيىه بالوَحدانيىةِ   »
 210 -« كقولَه تعالي: وَ لَاِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَّ اللَّىهُ...

پرسیدم: معنای خندا یکتاسنت چیسنت؟ فرمنود: اتفناق       از امام جواد»
ها بر یکتایی ا  چنان ه خودش فرماید: اگر از آنها بپرسی چنه کسنی    ی زبان همه

 213 -« گویند: خدا آنها را آفریده؟ محققاً می
 

 : امام هادیحضرت 

الْأَئِمَّةِ مَوْرِدا  لِإِرَادَتِهِ فَإََِا شَاءَ اللَّهُ شَياا  شَاءُوهُ وَ هُوَ قَىوْلُ    قُلُوبَ  إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ»
 وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ  اللَّهِ

 131 -« الطَّاعَةُ الْمُفْتَرََِةُ  تُقْبَلُ  بِمُوَاالتِكُمْ»
 

 : ن عسکریامام حسحضرت 

 63 -« أعطاهُ اهللُ بِكلِّ حرفٍ نورا  يومَ القيامةِ»

 230 -« رِجَال  مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ  لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقا  بِالث رَيَّا لَتَنَاوَلَهُ»



 511 \ ها نمایه

 
 

 : امام مهدیحضرت 

وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ   قُولُقُلُوبُنَا أَوْعِية  لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإََِا شَاءَ شِاْنَا وَ اللَّهُ يَ»
 391 -  اللَّهُ

 





 515 \ ها نمایه

 
 

 
 

 اعالم فهرست 
 
 آ

 123]حضرت[ آدم 

 23آذرخشی، مصظفی 

 220]شیخ[ آغا بزرگ تهرانی 

 390، 312، 321آملی، سید حیدر 

 الف

 331، 320ابان بن تغلب 

 79ابان بن عثمان احمر 

 123، 221، 210]حضرت[ ابراهیم 

 327کریمه  ابراهیم بن ابی

 310ابراهیم تیمی 

ابن ابجرکنانی، ابوعمر طبیب عبداهلل بن سعید 

 61بن حیان 

 372، 232الحدید، عبدالحمید  ابن ابی

 236حاتم  ابن ابی

 61رافع، عبیداهلل  ابن ابی

 61شعبه حلبی، عبیداهلل بن علی  ابن ابی

 236شبیه  ابن ابی

 71صهبان، محمد ابن ابی

 عزاقر ابن ابی

 شلمغانی، محمد بن علی 

 73عمیر  ابن ابی

 273ملکه  ابن ابی

 123ابن اسحاق، محمد 

 291ابن الحجاج اللخمی، محمد 

 01قمی، محمد ابن ا رمه 

 267ابن بزیع، محمد بن اسماعیل 

 267ابن بالل، علی 

 220، 207این جریرطبری 

 316، 313بن مالک ، سراقۀ ابن جشعم
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 319ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی 

 61ابن جهم، حسن 

 327ابن حبان، محمد بن احمد 

، 203ابن حجنر عسنقالنی، احمند بنن علنی      

213 ،203 ،323 ،316 

 73، 66، حسین بن عباس ابن حرمش رازی

 211ابن حزم اندلسی، علی بن احمد 

 72ابن خانبه 

 270ابن خلد ن، عبدالرحمن 

 236ابن راهویه، اسحاق 

 206ابن سالم 

 73ابن سماعۀ، حسین بن محمد 

 263ابن سماک 

 211ابن سیرین 

 33الرئیا[ ابن سینا، حسین بن عبداهلل  ]شیخ

 233ابن شبرمه، عبداهلل 

 207لزهری ا ابن شهاب

 223ابن شهرآشوب، محمد بن علی 

 233ابن طیفور بسطامی 

 316، 227، 226ابن عباس 

 231ابن عبیده، محمد 

 63ابن عبید یقطینی، محمد بن عیسی 

، 232الدین محمند بنن علنی     ابن عربی، محی

201 ،232 ،212 ،321 ،336 ،330 ،312 ،

319 ،399 

 203، 36ابن عمر 

، 73، 76، 69حسنین  ابن غضائری، احمد بن 

01 

 311، 333ابن فارض 

 71، 61، 62ابن فضال، حسن بن علی 

 212ابن فقیه همدانی 

 231ابن قیم جوزیه 

 232ابن قتیبه 

 291ابن مرد یه 

 207، 291ابن مسعود 

 69ابن مصعب، عنبسۀ 

 129ابن معازلی 

 316ابن معبد جهنی، سبرة 

 212ابن مقفع 

 211ابن مقال  غالی، محمد 

 232میثم ابن 

 320 -327بن میمون، عبدالواحد ا

 327ابن نجار 

 66ابن نعمان، محمد بن علی 

 01، 63، 60ابن  لید 

 320ابوالحجاج مزی 

 62ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق 

 327ابوالقاسم علی بن ابراهیم 

 67بوالقاسم علی بن احمد کوفی ا

 320ابوامامۀ 

 321ابوایوب ابراهیم بن عیسی 

 161، 192، 220، 02ابوبصیر، یحیی بن قاسم 
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 316، 311، 210ابوبکر 

 222ابوتراب 

 63ابوجعفر جعفری 

 320ابوجمیله 

 129ابوحاتم رازی 

 231ابوحریر رقاشی 

 79ابوحمزه ثمالی 

 219، 223ابوحنیفه 

 126ابوخالد کابلی 

 126ابوخالد لوحی 

 316، 32ابوذر غفاری 

 291ابوزکریا 

 316، 11ابوسعید خدری 

 71، 63ابوسمیه، محمد بن علی 

 222ابوطالب 

 67ابوعبداهلل، حسین بن شاذ یه صفار قمی 

 223ابوعلی نیشابوری 

 61ابوعمر متطبب 

 222ابولبابۀ 

 332ابومحمد حسن بن الحسین بن مهاجر 

 310، 316ابوموسی اشعری 

 129، 299، 293، 217ابونعیم اصفهانی 

 339ابوهاشم 

، 320، 293، 217، 233 ،207، 37ابننننوهریره 

323 

 16سفیان  ابی

 321، 236یعلی موصلی  ابی

 219احمد امین 

، 220، 227، 223، 207، 206احمد بن حنبنل  

129 

 329نصر  احمد بن ابی

 223احمد بن محمد بن حسین قمی 

 232اربلی 

 32، 31ارسطو 

 219ارسطو طالیا 

 232ازهری 

 32اسپیتزر، لئو 

 76استرآبادی، محمد بن قاسم 

 136اسماعیل بن جعفر 

 267، 60اشعری، محمد بن احمد بن یحیی 

 211اصفهانی، دا  د بن علی 

 122]حضرت[ الیاس 

،  21 ،11 ،93 ،63 ،37 ،212امنننام علنننی

213 ،222 ،231-233 ،263 ،271 ،277 ،

211 ،217 ،222 ،223-226 ،223 ،291 ،

200 ،316 ،313-310 ،399-391 ،397 ،

369 ،367 ،363 ،371-373 ،370 ،302-

301 ،303 ،306 ،339 ،337 ،333 ،112 ،

116-111 ،122 ،127-126 ،122-122 ،

129 ،113 

،  33 ،217 ،227 ،223امام حسن مجتبنی 

219 ،121 ،126 ،133 
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،  222 ،217 ،227 ،223 ،219امام حسنین 

320 ،303 ،121 ،126 ،133 ،112 

- 61 ،79 ،232 ،231 ،237امننام سننجاد 

236 ،320 ،131 

،  02 ،37 ،213 ،223-222امام محمد باقر

231 ،236 ،211 ،267 ،316،321،322 ،

320،،331،121-123،126 ،،139 ،112 ،

193 ،191 

،  33 ،61 ،69-61 ،72امام جعفنر صنادق  

73 ،02 ،217 ،222 ،229 ،236-239 ،

211 ،212 ،219-211 ،293 ،212 ،211 ،

266 ،260 ،236 ،321 ،322 ،331 ،332 ،

392 ،129 ،123 ،126 ،139 ،196-113 ،

193 

،  71 ،222 ،239 ،211امام موسنی کناظم  

212 ،231 ،239 ،331 ،130-136 ،113 

،  39 ،33 ،36 ،223 ،236 ،212ام رضنا ام

267 ،272 ،323 ،339 ،130-137 ،112 

  93 ،221 ،329 ،112امام جواد

  76 ،73 ،221 ،112امام هادی

  63 ،223 ،221 ،297امام حسن عسکری

 112، 120-123، 217، 271امام عصر)عج( 

 32ام ایمن 

 217ام سلمه 

 296امین، سید محسن 

 263]عالمه[ امینی، عبدالحسین 

 327-320، 316، 19انا بن مالک 

 20ا جاقلو، ابوالقاسم 

 122ایجی 

  123]حضرت[ ایوب

 ب

 20باقری، حمید 

 23-31بالی، شارل 

 61بجلی کوفی، محمد بن قیا 

 232بحرانی، سید ماجد 

 327، 206بخاری، محمد بن اسماعیل 

 316براء بن عازب 

، 232، 79، 72برقی،احمد بن محمد بن خالد 

223 ،321 

 130حمزه  بطائنی، علی بن ابی

 319بغوی 

 32بقراط 

، 331 ، محمد بن حسنین عناملی  بهائی]شیخ[ 

191 

 223بیان بن سمعان 

 129، 319، 236بیهقی، ابوبکر 

 پ

 216پاینده، ابوالقاسم 
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 ت

 122تفتازانی 

 ث

 223-221ثقفی کوفی  236ثعلبی 

 ج

 316، 291جابر عبداهلل انصاری 

 293جاحظ 

 32جالینوس 

 390، 312-313جامی، عبدالرحمن 

 122جانی جر

 129جعفر، جابر بن یزید 

 222طالب  جعفر بن ابی

 301جعفری، محمدتقی  ]عالمه[

 236جندی، مویدالدین 

210جورقانی، ابوعبداهلل حسین بن ابراهیم 

 ح

 222حجر بن عدی 

 72حذیقه بن منصور 

، 231، 96]شیخ[ حر عاملی، محمد بن حسن 

236 ،317 ،123 

 321، 263، 211حسن بصری 

 212حسن بن سهل 

 71حسن بن محبوب 

 231، 213 زاده آملی حسن

، 323، 01، 72، 71حسین بن سنعید اهنوازی   

327 

 296، 299حسین بن علوان 

 12حسین بن منذر 

 316حفصه 

 331حالج، حسین بن منصور 

 332حماد بن بشیر 

 273، 222حمزه 

 11حمیداهلل، محمد 

 73حُمَید بن زیاد 

 232حمیری، عبداهلل بن جعفر 

 212، 263م بدالمنعحمیری، محمد بن ع

 332الحنینی، حسن بن یحیی 

 23حیدری نسب، علیرضا 

 خ

 12خسر پر یز  323خالد بن مخلد 
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 332-332الخشنی، حسن بن یحیی 

 162خلیل بن احمد 

 21خمارلو، مهین 

 296خویی، سید ابوالقاسم 

 د

 23د سوسور، فردینان  291درجینی 

 ذ

 220، 223ذهبی 

 ر

 213راغب اصفهانی 

 223را ندیه، عباس 

 130-133ر اسی، عثمان بن عیسی 

 ز

 372، 311زبیر 

 122زکریا 

 232زمخشری 

 س

 123سام 

 02ساباطی، عمار بن موسی 

 231سبحانی، جعفر 

 223سجستانی، حبیب 

 61سجستانی، حریز بن عبداهلل 

 322، 222 قا   سعدبن ابی

 313سعید بن مسیب 

 223سکینه 

 121، 291، 211، 212، 32سلمان فارسی 

 222سلیمان بن خالد 

 76، 63، 61سلیم بن قیا هاللی 

 236سمرقندی 

 21سهرابی، حسین 

 232سهر ردی 

 212سهل 

 202سید بن طا  س 

 31سید رضی، محمد بن حسین 

سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن الحسنین بنن   

، 266-267، 261، 290-292، 220موسی 

272-271 ،270-271 



 540 \ ها نمایه

 
 

 ش

 11شافعی 

 20شاهر دی، محمد رضا 

 33شبر، عبداهلل 

 311، 336شبستری 

 231الدین، عبدالحسین  شرف

 20شریعتی نیاسر، حامد 

 323شریک بن عبداهلل 

 211-221، 03، 20شعرانی، ابوالحسن 

 63شلمغانی، محمد بن علی 

 11شمعون بن ال ی 

 211الخیر  شهمردان بن ابی

 232شهید ا ل 

 193شیبانی 

 123شیث 

 ص

، 232صدرای شنیرازی، محمند بنن ابنراهیم     

232 ،313 

، 93]شیخ[ صد ق، محمد بن علی بن بابویه  

63-60 ،71 ،02 ،220 ،232 ،277 ،223 ،

326 ،331 ،129 ،123 

 60صفار، محمد بن حسن 

، 322، 236، 206، 201عبنندالرزاق صنننعانی، 

129 

 ض

 322ضحاک بن قیا 

 ط

 231، 31]عالمه[ طباطبائی، محمد حسین 

 329طبرانی 

 232]شیخ[ طبرسی، فضل بن حسین 

 20طبیبی، علیرضا 

 317طریحی 

 372طلحه 

 232، 03طوسی، خواجه نصیرالدین 

، 62، 93، 97ن [ طوسی، محمد بن حس ]شیخ

79-71 ،02 ،216 ،223 ،232 ،299 ،

126 ،130 ،193 ،193 

 ع

 69عامر بن عمیره 

 327، 319-316، 273، 263، 291، 36عایشه 

 273عبدالرحمن )برادر عایشه( 

 321عبدالملک بن عمر 
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 71بن علی  عبداهلل بن حسن

 73عبداهلل بن سنان 

 316-317، 291عبداهلل بن عمر 

 293عبیداهلل بن جعفر 

 76بن محمد کوفی عبید بن کثیر 

 222عبیدة بن حار  

 313، 226عثمان 

 21عشوری، مریم 

 320ریاح  عطاء بن ابی

 207عطاء بن یزیداللیشی 

 323، 320عطاء بن یسار 

 320العطار، محمد بن حسین 

 129، 331بوری، فریدالدین عطار نیشا

 321عطیه 

 193عقرقوفی، شعیب 

 211عکرمه 

 71 بن رزین قالعالء 

سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن   االهدی علم

 الحسین

 71علی بن اسباط بن سالم 

 71علی بن محمد بن شیرة قاسانی 

 72علی بن مهزیار 

 320علی بن یزید 

 311، 222عمر 

 321عمران بن حصین 

 320اسحاق عمر بن 

 192عمر بن حنظله 

 322عمر بن عبداهلل بن حار  

 71عمرکی بن علی بوفکی 

 322عمر بن حریث 

 223عمر  عا  

 223عیاشی 

،  237 ،122 ،129 ،123]حضرت[ عیسنی 

192 

 غ

 71غریضی، علی بن جعفر 

 

 ،333-331 ،232، 221 محمد ابوحامد غزالی،

399 

 ف

 232فارابی 

،  217 ،226 ،223]حضرت[ فاطمه زهنرا 

273 ،316 ،122 ،121 ،126 ،120 ،123-

122 ،123 ،132 ،133 ،139 ،112-112 

 122فخر رازی 

 337فرعون 

 390، 333-311فرغانی، سعیدالدین 

 320محمد  فریابی، جعفر بن

 212فضل بن سهل 

 126، 61، 93فضل بن شاذان نیشابوری 



 541 \ ها نمایه

 
 

، 31، 20فیض کاشنانی، محمند بنن مرتضنی     

227 ،223 ،232-232 ،239-231 ،212 ،

213 ،216 

 ق

 273، 293قاضی عبدالجبار معتزلی 

 203قاضی عیاض 

 162قتیبه بن االعشی 

 220قثم بن عباس 

 130قندی، زیاد بن مر ان 

 219قنوجی 

 333، 321قونوی، صدرالدین 

 239قیصری 

 ک

 236کاشانی، عبدالرزاق 

 391اهلل  کاشانی، مالّ فتح

 01کرخی، محمد بن عبداهلل 

 231کشی 

، 73-71، 93]شیخ[ کلینی، محمد بن یعقوب 

220 ،232 ،277 ،211 ،322 ،321 ،331 ،

126-129 

 ل

 279لبید 

 م

، 239، 223-221، 31مازننندرانی، مالصننالح  

316 

، 233، 223، 30]عالمه[ مجلسی، محمد بناقر  

239 ،313 ،126 ،192 

 231محقق حلی 

، 32، 31، 27پیامبر خدا  ]حضرت[ محمد

33-33 ،10-12 ،73 ،212 ،233 ،236-

239 ،263 ،271 ،277 ،231 ،233 ،211 ،

210-219 ،223 ،229 ،239 ،213 ،292 ،

290 ،261 ،271 ،272 ،279 ،273 ،203 ،

231 ،312 ،316 ،310 ،313،322 ،322 ،

320-327 ،313 ،392 ،372 ،113 ،122 ،

121 ،123-122 ،129 ،132 ،112، 161 

 73حمزه  محمد بن ابی

 136محمد بن اسماعیل ]نوة امام صادق[ 

 71محمد بن خالد طیالسی کوفی 

 231محمد بن زکریای رازی 

 73محمد بن زیادة 

 279محمد بن عبدالوهاب 

 220محمد بن قیا 
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 192، 322محمد بن مسلم 

 310محمد بن منکدر 

 219محمد بن یوسف صالخ شامی 

 263محمد حنفیه 

 273الدین، عبدالرزاق  محی

 22مدرسی، حمید 

 237مریم ]حضرت[

 206مسلم بن حجاج 

 321مطرف بن عبداهلل 

 231مطهری، مرتضی 

 11معاذ بن جبل 

 72معاذ بن کثیر 

 133-131، 222-223، 222معا یه 

 316معقل بن یسار 

، 97]شیخ[ مفید، محمد بن محمندبن نعمنان   

02 ،220 ،232 ،293 ،126 ،196-199 

 32قداد م

 13مقوقا 

 20الشعراء بهار  ملک

 213منا ی 

 222منصور 

 73موحد ابطحی، محمد علی 

،  210 ،216 ،126-129]حضرت[ موسی

123 ،192 

 71موسی بن قاسم بن معا یه بجلی 

 23موالیی، طاهره 

 330-399مولوی 

 ابن نعمان، محمد بن علی  الطاق مؤمن

 129میرحامد حسین 

 23میرحسینی، یحیی 

 231میرداماد 

 ن

، 01، 73، 79، 61، 12نجاشی، احد بنن علنی   

296 

 220، 223، 206نسایی 

 220نعمان بن بشیر 

 211نقشبندی، بهاءالدین 

 271نوبختی، ابوالقاسم حسین بن ر ح 

  221 ،330 ،123 ،129]حضرت[ نوح

 203نو ی 

 213نویری 

 و

 111 ایتهد 

 33 ائل بن حجرالکندی 

 213بکر   رجالنی، ابوزکریا یحیی بن ابی
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  ه

 126هار ن 

 112الرشید  هار ن

 12هرکلیوس 

 332الهر ی، محمد بن عثمان 

 331حکم هشام بن 

 332-332هشام بن خالد 

 139هشام بن عبدالملک 

 327-320هشام کنانی 

 232هموشعف 

 ی

  122]حضرت[  یحیی

 136یحیی بن زید بن علی بن حسین 

 293،299یحیی بن معین 

 221 ]حضرت[ یوسف

  123]حضرت[ یوشع

 130-133، 63-61عبدالرحمان یونا بن 
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 موضو ع نماهی
 

 نظریه در حدیث آملی، سید حیدر ـ

 312-312 قرب نوافلآ

 111-119 آموزش گروهی

 216-217 آیه تطهیر

 290  ∼تردید در روایاتن  آیه میثاق

 273-271 نظریه در زیارت قبور ن ابن تیمیه

نظریه در حدیث  ن   عبدالرحمن، ابن جوزی

 200-203 تجلی خداوند در قیامت

 319نظریه در حدیث قرب نوافل  - ∼

 نظریه در حدیث ـ ابن حجر عسقالنی

 316 قرب نوافل 

 نظریه ن محمد، ابن عبدالوهاب

 279-276 در شرک

 نظریـه در حـدیث   ن  الدین محیی، ابن عربی

 232-237، 201 خداوند درقیامت تجلی

 339-330نظریه درحدیث قرب نوافل  - ∼

 299-297 ابن قدامه کلبی، حسین بن علوان

 293-291 صخرالدوسی عبدالرحمن ابوهریره،

 212 مفهومن  اثافی

 293-291 ادورۀ غیبت صغرین  اجتهاد

 293-291 ا د رة غبت کبری - ∼

 239-236 احادیث متحدالمضون

ـ  احمدی میـا  نقـد و بررسـی    نجی، علـی 

 11-19 مکاتبات نبوی

میـراث   بیـت  اخبار مناقب اهـل ]مقاله[ 

 219-223 مشترک امت

 290-293 اختیار و نفی جبر

 137]فرقه[  اسماعلیلیه

 276، 261 حةاالبا لةاصا

 297-261 سیدمرتضی دیدگاهن  عقلی  اصول

 290-293اختیار   نفی جبر  - ∼ - ∼

 276، 293-261 حةاالبا لةاصا - ∼ - ∼
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 276، 297-290حسن   قبح  - ∼ - ∼

 66 الطاق مؤمن/ التفعل افعل]کتاب[ 

 112 الگوپذیری

 113-111 امامت

 120-123امام عصر)عج(  به ∼اکمال  - ∼

  127درحدیث لوح فاطمه ∼تدا م  - ∼

 113-111 نص بر امامتن  امامت

 121نص خا   - ∼ - ∼

 121نص عام  - ∼ - ∼

 122دیدگاه شیعه  - ∼ - ∼

  121-123امامت در حدیث لوح فاطمه

   127-126ازنسل امام حسین - ∼

دیدگاه سید  ن  امر به معروف و نهی از منکر

 260-263 مرتضی

 در حدیث لوح فاطمه امیرالمؤمنین
129-121 

حدیث  ه درـریـنظ ن  دـری، احمـامین مص

 219-216 فضیلت ایرانیان

 261-269 مرتضی سید/ االنتصار]کتاب[ 

 67-60 احمدکوفی  بن علی/ االوصیاء]کتاب[ 

 ارتباط با مرجعیت اصـحاب ن   بیت اهل

220-226 

 222-222افضل اصحاب  - ∼

 210، 216 مناقب و فضائلن  بیت اهل

 226-220تأثیر در حیات دین  - ∼ - ∼

 226-220تاریخی های گزارش- ∼ - ∼ - ∼

 229فرا انی احادیث  - ∼ - ∼

، 229-220کتمننان مناقننب عتننرت  - ∼ - ∼

223-221 

، 216-210مسنننتندات قنرآنننننی  - ∼ - ∼

222-222 

 222-221ها   یژگی - ∼ - ∼

 پ322، 322 حسین بن سعید، اهوازی

 93 فضل بن شاذان/ االیضاح]کتاب[ 

 212-213، 211 ایمان عاریتی

 23-31 زبان شناسن  شارل، بالی

 276-277 بدعت

 279ید مرتضی دیدگاه س - ∼مفهوم  - ∼

 276 برائت ذمه

بررسی تطبیقی روایـات فـریقین در   ]مقاله[ 

 312-329 ی تمتع تشریع عمره

بررسی حـدیث تجلـی خداونـد در    ]مقاله[ 

صور مختلف و نقـد برداشـت    قیامت به

 203-212 ابن عربی از آن

محمد بـن حسـن   / بصائرالدرجات]کتناب[  

 60 صفار

 367-307]عوامل[  بصیرت دینی

 302-303تفکر  - ∼

 367-370تقوا  - ∼

 370-302زهد  - ∼
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 301-302عامالن با بصیرت  - ∼

 301-306آموزی  عبرت - ∼

 دنیـا  بصیرت دینی در پـرتـو معـرفت بــه 

301-373 

ــؤمنین    ــالم امیرالم ــی در ک ــیرت دین بص

  307-367علی

/ ابـن  ليلىة التأدیب یا عمـل یـوم و   ]کتاب[ 

 71-72 خانبه کرخی

 در حدیث لوح فاطمـه  تاریخ ائمه
113-132 

  133-132امام حسن - ∼

  131-133امام حسین - ∼

  139-131امام سجاد - ∼

  139امام محمد باقر - ∼

  136-139امام جعفر صادق - ∼

  137-136امام موسی کاظم - ∼

  112-130امام رضا - ∼

  112امام جواد - ∼

  112امام هادی - ∼

 237-211 گذاری حدیث تاریخ

 112 اندوزی تجربه

عبید بن / التخریج فی بنی الشیصبان]کتاب[ 

 76-77 کثیر بن محمد کوفی

 7، 23]اصطالح حدیثی[   تخلیط

 پ333 مفهومن  تردّد

 221-222 تفاوت با عرفانن  تصوف

در فهننم دیننن ن دینندگاه     ∼حجیننت  - ∼

 221-223شعرانی، ابوالحسن 

 لحسندیدگاه شعرانی، ابوا]علم[  ن   تصوف

223-222 

 تعالی تعبیر در صدور حدیث

 صد ر حدیث ن معیار تعالی تعبیر  ∼

 تعامل عقل و نقل

 ∼عقل   نقل ن تعامل  ∼

اصول مبتنی بر عقل ذاتـی  ن   تعلیم و تربیت

119-339 

 111-119آموزش گر هی  - ∼ - ∼

 330-333اصل آمادگی  - ∼ - ∼

 الگوسازی - ∼ - ∼

 336بینش خودشناسی  - ∼ - ∼

 112اند زی  تجربه - ∼ - ∼

 337آموزشی  تسا ی  نفی تبعیض - ∼ - ∼

 333-111تقویت عقل مسموع  - ∼ - ∼

 337ر ش آموزش انفرادی  - ∼ - ∼

 112-111ر ش تعبد  - ∼ - ∼

 333-112گرایی  طبیعت - ∼ - ∼

 339-337عدالت  - ∼ - ∼

 111-119قابلیت اشتراک عقول  - ∼ - ∼

 333-119 ∼در عقل اهمیتن  تعلیم وتربیت

 397-390 توحید افعالی
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 200-231  ارتباط با غلّن  تعمّق

 200-232مفهوم ر ایی  - ∼

 پ232، 209-200مفهوم لغوی  - ∼

 206-200شناسی   اژه - ∼

 232-232 تعمق در آخرالزمان

 200-237 تعمق در روایات

 232-237 تفسیر سورۀ توحید

 76 تفسیر محمد بن قاسم استرآبادی]کتاب[ 

 212 قه در دینتف

 301 آینۀ دریافت حقیقتن  تفکر

 301ارزش آفرینی علم  - ∼

 303پدیدارکنندة نور  - ∼

 302-303ساز بصیرت  زمینه - ∼

 236خدا  تفکر در ذات

  301-302تفکر در کالم امیرالمؤمنین

 367-370 تقوا

 376-377زدایندة ظلمت دل  - ∼

 367-371صفای متقین  - ∼

 379-376عامل امیدآفرینی  - ∼

 373-379عامل د ری از شبهه  - ∼

 371-373هایی برای متقین  نشانه - ∼

 377-370نورافشانی بر قلب  - ∼

  370-367تقوا در کالم امیرالمؤمنین

 262-262 تقویم نجومی

 محمد بن علـی شـلمغانی  / التکلیف]کتاب[ 

71-63 

 297-290 تکلیف ماالیطاق

  123-120ح فاطمهتوحید در حدیث لو

 271-279 توحید عملی

 211-212 مفهوم لغوین  ثریا

حنندیث فضننلیت ایرانیننان ن نقنند      ¬نیننز 

 بررسی  اژگانی

 270، 266-296 حکم عقلین  ثواب وعقاب

شعبه  عبیداهلل بن علی بن ابی/ الجامع]کتاب[ 

 61 حلبی

نظریه در حدیث قرب ن   عبدالرحمن ،جامی

 312-313 نوافل

جایگاه حدیث قرب نوافل در منـابع  ]مقاله[ 

فریقین و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و 

 323-393 آن محدثان نسبت به

جایگاه و فلسـفه زیـارت قبـور در    ]مقاله[ 

 262-202 آیات و روایات

 219-216، 231-239 جعل حدیث

 231های قومی  انگیزه - ∼

 223-220 جعل حدیث فضائل

 221-220 ∼آثار  - ∼

زمنامداری جنامنعننه   انحنراف در - ∼ - ∼

220-226 

 سیمای خاندان پیامبر خدشه به - ∼ - ∼
226-229 



 550 \ ها نمایه

 
 

 سیمای قدسی پینامبر  خدشه به - ∼ - ∼
226-229 

 33 بن اثیرابیان ن  الکلم جوامع

 32-31 الکالم نبوی جوامع

شناسی کالم نبوی ن سنطح معننا     سبک ¬نیز 

   محتوا ن جامعیت

 239-236 ∼ حفظاهمیت ن  چهل حدیث

 213-221]مفهوم عرفانی[  حجاب

 316-317پ، 312، 312 حج افراد

 310-313ر ایات  - ∼

 عمره تمتع ¬ حج عمره تمتع

 316-317پ،312، 312 حج قران

بیـان مجلسـی،   ن   مصـداق  ن  حجت بالغـه 

 126 محمد باقر

های بشـری در   حجیت و نقش دانش]مقاله[ 

فهم و نقد روایـات از دیـدگاه عالمـه    

 03-221 عرانیش

، دیـدگاه شـعرانی  ن   حجیت دانـش بشـری  

 31-221 ابوالحسن

 37-221های دینی  فهم گزاره - ∼ - ∼

 39-37مستندات ر ایی  - ∼ - ∼

، 37، 32-39مسنننتندات قرآننننی   - ∼ - ∼

 30-212پ، 37

دیـدگاه  ن   حجیت دانش بشری در فهم دین

 212-221 ابوالحسن، شعرانی

 221-223تصوف  - ∼ - ∼

 227-223دانش فقه  - ∼ - ∼

 223-227دانش کالم  - ∼ - ∼

 223-223دانش نجوم  - ∼ - ∼

 216-221عرفان  - ∼ - ∼

 212-216فلسفه  - ∼ - ∼

 دیدگاه شعرانی، ابوالحسنن    حدوث و قدم

229-221 

 96-62 حجیت متنن  حدیث

دیدگاه ]شیخ[ طوسی، محمند بنن    - ∼ - ∼

 97-90حسن 

دیدگاه ]شنیخ[ مفیند، محمند بنن      - ∼ - ∼

 97محمد نعمان 

 117-110، 02-03 ∼حل تعارض  - ∼

 213-221ر ش شعرانی، ابوالحسن ∼  - ∼

 291-272 دیدگاه سید مرتضین  حدیث

 291-299اعتبار سنجی حدیث  - ∼ - ∼

 269-272تعامل با عقل  - ∼ - ∼

 91بر قرآن  ∼عرضه  - ∼

 منرتضنی سیند  دیندگناه - ∼ مفنهنوم - ∼

 279-271 

 نقد سندی حدیث ¬نقد سندی ن حدیث

 نقد متنی حدیث ¬نقد متنی - ∼

 91 ∼ ثاقت  - ∼

نن بیننان  ...  ثىىةحـدیث اثــافی االسـالم ثــال  

 الحدیثی فیض کاشنانی، منال محسنن    فقه
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212-212 

الحندیثی   بیان فقه... ن   حدیث اعار قوم ایماناً

 211 فیض کاشانی، مال محسن

...  ن المعارینـتجعلنی مم ال ـدیث اللهـح

، دیثی فنیض کاشنانی  نالحن  هنان فقن نبین ن 

 212-213 مالمحسن

...  اد بطرق الهدیـدیث ان اهلل اخبر العبـح

کاشننانی،  الحنندیثی فننیض  بیننان فقننه  ننن

 211 مالمحسن

...  ی خلقه خمساًـرض علـدیث ان اهلل فأح

دیثی فنیض کاشنانی،   نالحن  هنان فقن نبین ن 

 219 مالمحسن

بیننان  نن  ...  لشرف و الذکرحدیث ان حب ا

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

216 

بیننان  نن  ...  حدیث انمـا االعمـال بالنیّـات   

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

230-237 

بیننان  ن ...  الخوف  شد  العباد حدیث ان من

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

216-219 

بیننان  نن  ...  حدیث بنی االسالم علی خمس

 212 کاشانی،مالمحسن  فیض الحندیثی فقنه

نقـد و  ن   حدیث تجلی خداونـد در قیامـت  

 203-212 بررسی

 بینت  تعارض بنا تعنالیم اهنل    - ∼ - ∼
212-211 

 237-211ن مستندات قنرآننی ∼ - ∼

 270-200نقد   بررسی اسناد حدیث  - ∼

 201-207نقد   بررسی مأخذ حدیث  - ∼

 207ابن جریر طبری  - ∼ - ∼

 206بخاری در صحیح  - ∼ - ∼

عبنندالرزاق صنننعانی در المصنننّف  - ∼ - ∼

206-201 

 206مسلم بن حجاج  - ∼ - ∼

 206-207نسایی در سنن  - ∼ - ∼

نقـد و   نن  حدیث تجلی خداوند در قیامـت 

 200-212 بررسی متن حدیث

تعنننارض بنننا آینننات   ر ایننات   - ∼ - ∼

232-231 

 203اه ابن حجر دیدگ - ∼ - ∼

النندین  دینندگاه ابننن عربننی، محننی - ∼ - ∼

201 ،236-232 

 232-233رؤیت خدا دردنیا  - ∼ - ∼ - ∼

 233-231الحکم  فصو  - ∼ - ∼ - ∼

 200-232دیدگاه اهل سنت  - ∼ - ∼

 231دیدگاه سبحانی، جعفر  - ∼ - ∼

 200دیدگاه شاکر، عبداهلل  - ∼ - ∼

سنننید  الننندین، شنننرف دیننندگاه - ∼ - ∼

 231عبدالحسین 

 231-232دیدگاه شیعه  - ∼ - ∼
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دینندگاه ]عالمننه[ عسننکری، سننید  - ∼ - ∼

 231مرتضی 

دیدگاه قیصری در شرح فصنو    - ∼ - ∼

 239-236الحکم 

 231دیدگاه محمد صادق نجمی - ∼ - ∼

 200-203موضوعات حدیث  - ∼ - ∼

نقنند   بررسننی دینندگاه ابننن عربننی،     - ∼

 236-212الدین  محی

 تعارض با تعنالیم اهنل بینت     - ∼ - ∼
212-211 

 237-211مستندات قرآنی  - ∼ - ∼

 121-129 حدیث تشبیه

 217 حدیث ثقلین

...  دیث ثالث من کن فیه فال ترج خیرهـح

دیثی فنیض کاشنانی،   نالحن  هنان فقن نن بین 

 213 مالمحسن

بیننننان نننن ...  حـــدیث خـــوف و رجـــاء

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

237-236 

 دیـدگاه سـید مرتضـی   ن   حدیث رد شمس

261 ،277 

 61 نقد و بررسین  حدیث سهو النبی

بیننان  نن  ...  مىة حدیث ضّل علم ابـن شـبر  

 کاشنانی، مالمحسنن   الحندیثی فنیض  فقنه

211-233 

...  عىة و الجما السنةل ـوبی الهـدیث طـح

 17 نقد   بررسی سبک شناسانهن 

 299 حدیث ظنی الصدور

بیان ه ... ن  فی دین اللحدیث علیکم بالتفقه 

 الحدیثی فیض کاشنانی، منال محسنن    فقه

212 

نقند    ... ن   حدیث فضلُ عایشه علی النساء

 11 بررسی سبک شناسانه

 239-290 حدیث فضیلت ایرانیان

 دینندگاه پاینننده، نهننا    تحریننف در  اژه - ∼

 216-217ابوالقاسم 

 217دیدگاه اصفهانی، ابونعیم  - ∼

 دیـدگاه موافقـان   ن حدیث فضیلت ایرانیان

291-217 

 210صحت  تصریح به - ∼ - ∼

 210-291صحت ضمنی  - ∼ - ∼

 217-291نقد   بررسی اعتبار حدیث  - ∼

، 236-233نقد  بررسی بسامد  اژگانی  - ∼

217-216 

 219-217نقد   بررسی جعلی بودن  - ∼

دیندگننناه احمننند امینننن مصننری  - ∼ - ∼

216-219 

 292-210نقد   بررسی سندی  - ∼

 292-291منابع اهل سنت  - ∼ - ∼

 299-290منابع شیعه  - ∼ - ∼

 291-292ها  نقد   بررسی شبهه - ∼
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 292-292نقد   بررسی متنی  - ∼

 213-219مصادیق  - ∼

 211سلمان فارسی - ∼ - ∼

حدیث فضلیت ایرانیـان ـ نقـد و بررسـی     

 292-239،291-230 منابع اهل سنت

 236-237 اژه ایمان  - ∼ - ∼

 237-230 اژه دین  - ∼ - ∼

 230 اژه علم  - ∼ - ∼

 ،230-233نقد   بررسنی مننابع شنیعه     - ∼

290-299 

 230 اژه ایمان  - ∼ - ∼

 230-233 اژه دین  - ∼ - ∼

 233 اژه علم  - ∼ - ∼

هننای حندیث    نقند   بننررسی   نقنل   - ∼

233-239 ،217- 216 

نقـد و بررسـی    نن   حدیث فضلیت ایرانیان

 236-233 واژگان حدیث

 216-217، 237-230ایمان  - ∼ - ∼

 211-212ثریا  - ∼ - ∼

 216-217، 237-233دین  - ∼ - ∼

 230-233علم  - ∼ - ∼

 291-292، 212-213فارسی  - ∼ - ∼

ــه   ــق الفقی ــه ح ــدیث فقی بینننان ننن ...  ح

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

233-230 

 323-390 حدیث قرب نوافل

 391-399البالغه  ارتباط با نهج - ∼

 332-390الحدیثی  بررسی فقه - ∼

الحـدیثی   بررسی فقـه  ن حدیث قرب نوافل

 33-311 عارفان

 312-312آملی، سید حیدر  - ∼ - ∼

 339-330الدین  ابن عربی، محیی - ∼ - ∼

 312-313جامی، عبدالرحمن  - ∼ - ∼

 311-312شبستری، محمود  - ∼ - ∼

عطنار نیشابنوری، فنریندالندیننن   - ∼ - ∼

339-331 

 333-331غزالی، ابوحامد محمد  - ∼ - ∼

 333-311فرغانی، سعیدالدین  - ∼ - ∼

 333قونوی، صدرالدین  - ∼ - ∼

 313-311مالصدرای شیرازی  - ∼ - ∼

 330-333الدین  مولوی، جالل - ∼ - ∼

الحـدیثی   بررسی فقـه  ن حدیث قرب نوافل

 311-392 محدثان

الحدیثی محدثان اهنل سننت    بررسی فقه - ∼

316-311 

 319ابن جوزی، عبدالرحمن  - ∼ - ∼

 319بیهقی، ابوبکر  - ∼ - ∼

الحنندیثی محنندثان شننیعه  بنننررسی فقننه - ∼

392-316 

]شننیخ[ حننر عنناملی، محمنند بننن   - ∼ - ∼

 317-310حسن 

 317طریحی، فخرالدین  - ∼ - ∼
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 316-317مازندرانی، مال صالح  - ∼ - ∼

 313-392مجلسی، محمد باقر  - ∼ - ∼

 بررسی و نقد سـندی  نن  حدیث قرب نوافل

332-327 

 327-323محدثان اهل سنت  - ∼ - ∼

 331-332محدثان شیعه  - ∼ - ∼

 332-333ترجمه  - ∼

 321 ∼شهرت  - ∼

طرق حدیث در منابع ن    حدیث قرب نوافل

 331-332 شیعه

 322-327منابع ر ایت  - ∼

 326-327احمد بن حنبل در سند  - ∼ - ∼

اهننوازی، حسننین بننن سننعید در    - ∼ - ∼

 322-323المؤمن 

 323-321بخاری در صحیح  - ∼ - ∼

 321برقی در المحاسن  - ∼ - ∼

صد ق، محمد بن علنی در  ]شیخ[  - ∼ - ∼

 326التوحید 

صنعانی، عبندالرزاق در المصننّف    - ∼ - ∼

322 

-326طبرانننی در المعجننم الکبیننر  - ∼ - ∼

329 

کلینننی، محمنند بننن یعقننوب در    - ∼ - ∼

 321-329الکافی 

 321یعلی در مسند  موصلی، ابی - ∼ - ∼

نقد و بررسی دیدگاه  نن   حدیث قرب نوافل

 399-390 عارفان

 397-390توحید افعالی  - ∼ - ∼

 399-396سیاق حدیث  - ∼ - ∼

 397 حدت  جود  - ∼ - ∼

نقد و بررسی دیـدگاه  ن   نوافلحدیث قرب 

 392-391 محدثان

 271-279، 299 حدیث قطعی الصدور

بینان   نن ...  وا لیسوا لنا بمـوال ـدیث کذبـح

 الحدیثی فیض کاشنانی، منال محسنن    فقه

237-236 

بینان   نن ...  دیث ال تذهب بکم المذاهبـح

 الحدیثی فیض کاشنانی، منال محسنن    فقه

211 

نقـد و  ... ن   عـاق  لجنىة حـدیث ال یـدخل ا  

 17 بررسی سبك شناسانه

  111-113حدیث لوح فاطمه

 127-113بررسی محتوا   موضوع  - ∼

امنام عصنر)عج(    اکمال امامنت بنه   - ∼ - ∼

123-120 

 126-127، 123-121امامت  - ∼ - ∼

 امامنت در نسننل امنام حسننین   - ∼ - ∼
127-126 

برتننرین ا صننیاء  امیرالمننؤمنین - ∼ - ∼

129-121 

انکار یکی از امامان مسا ی انکنار   - ∼ - ∼
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 127-120همۀ ائمه 

  پیشننگویی  قننایع د رة ائمننه  - ∼ - ∼
132-132 

  133-132تاریخ امام حسن - ∼ - ∼

  131-133تاریخ امام حسین - ∼ - ∼

  139-131تاریخ امام سجاد - ∼ - ∼

  139تاریخ امام محمد باقر - ∼ - ∼

  تننناریخ امنننام جعفننر صننادق  - ∼ - ∼
136-139 

     تنناریخ امننام موسننی کنناظم    - ∼ - ∼

137-136 

  112-130تاریخ امام رضا - ∼ - ∼

  112تاریخ امام جواد - ∼ - ∼

  112تاریخ امام هادی - ∼ - ∼

 112تاریخ غیبت  - ∼ - ∼

 بررسـی محتـوا و   نن  حدیث لـوح فاطمـه  

تـداوم   تداوم هدایت الهی بـه  ن موضوع

 127 امامت

 120-123توحید  - ∼ - ∼

در امننام   کمنناالت پیننامبران  - ∼ - ∼

 123عصر)عج( 

 126-129 حسنین گرامیداشت - ∼ - ∼

 131معاد  - ∼ - ∼

 131-132مهد یت  - ∼ - ∼

 121-123نبوت  - ∼ - ∼

 121 روایات شیعهن  حدیث لوح فاطمه

ر ایت ]شیخ[ صد ق، محمد بنن علنی    - ∼

126-129 

ر ایت ]شیخ[ طوسی، محمد بن حسنن   - ∼

126 

 126ر ایت فضل بن شاذان  - ∼

 129ر ایت کلینی، محمد بن یعقوب  - ∼

 126-127های مشترک ر ایات  نکته - ∼

 236 حدیث مباهات با علما

 232-237 نقد و بررسین  حدیث متعمقّون

 231آملی، حسن  زاده دیدگاه حسن - ∼ - ∼

دیدگاه طهرانی، سید محمد حسین  - ∼ - ∼

231 

 239دیدگاه مازندرانی، مال صالح  - ∼ - ∼

دیندگننناه مجلسننی، محمنند بنناقر   - ∼ - ∼

239-231 

 232-233دیدگاه مالصدرا  - ∼ - ∼

 219-223 فضائل]احادیث[  حدیث

 ن مناقب   فضایل اهل بیت ¬نیز 

 223-221 ∼شناسی  آسیب - ∼

 223-220جعل حدیث مناقب  - ∼ - ∼

 223-220غلو   غالیان  - ∼ - ∼

 221-222کتمان مناقب عترت  - ∼ - ∼

مقابلننه بننا اخبننار مناقننب اهننل     - ∼ - ∼

  229 ،223-222بیت

 تـالش محـدثان  ن   فضائل]احادیث[  حدیث

223-220 
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 223-220 ∼جعل  - ∼

 223-220غلو   غالیان  - ∼

 221-222ی طرح فضائل ن فلسفه ∼

 220-223منقب نویسی  - ∼

 220-223 ∼نقل  - ∼

 222-229ها   یژگی - ∼

 هـا  مصـداق ن   فضـائل ]احننادیث[   حـدیث

210-216 

 216-217آیه تطهیر  - ∼ - ∼

 216-210اصحاب کساء  - ∼ - ∼

 210هاشم  بنی - ∼ - ∼

 217حدیث ثقلین  - ∼ - ∼

  210همسران پیامبر - ∼ - ∼

بیننان  ن ...  ن حفظ اربعین حدیثاًـدیث مـح

 کاشانی، منال محسنن   الحندیثی فیض فقنه

236-239 

...  العلماء م لیباهی بهـالعل طلب نـدیث مـح

الحنندیثی فنیض کاشنانی،     بیننان فقننه  ن 

 236 مالمحسن

سـبك   ∼ سـبك شناسـی  ن    حدیث نبـوی 

 شناسی کالم نبوی

...  حدیث یاحفص یغفر للجاهل سبعون ذنبأ

کاشنانی،  الحنندیثی فنیض    بیننان فقننه  ن 

 219 مالمحسن

 111 حدیث یوم الدار

نظریـه  ن   محمد بن حسن، حر عاملی]شیخ[ 

 317-310 در حدیث قرب نوافل

، 276، 290-297 عقلـــی  حســـن و قـــبح

 262-263پ

 276، 297-290دیدگاه سید مرتضی  - ∼

کتاب  تعارض روایات ذبائح اهل حل]مقاله[ 

 117-162 در جوامع حدیثی شیعه

نقد و بررسی مکاتبـات  ن    محمد، حمید اهلل

 11 نبوی

 293 خلق تقدیر

 336 ∼ بینشن  خودشناسی

 216، 237-237 خوف و رجاء

دانـش    ارتباط با حکمـت ن   دانش بشری

 بشری و حکمت

 دانش بشری   قرآن ارتباط با قرآن  - ∼

دانننش بشننری    ارتبنناط بننا حنندیث  - ∼

 حدیث

 حجیت دانش بشری  ∼حجیت  - ∼

 ابوالحسـن ، دیدگاه شـعرانی دانش بشری ـ  

ــش بشــری  ــت دان ــدگاه ن    حجی دی

 ابوالحسن، شعرانی

زاره هننای دینننی نم گننندر فهنن ∼نقنش   - ∼

212-37 

 حجیت دانش بشری در فهم دین ¬نیز 

 39-36 دانش بشری و حدیث
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 32-39 دانش بشری و حکمت

 32-39 دانش بشری و قرآن

 درآمدی بر سبك شناسی کالم نبوی]مقاله[ 

13-27 

 220 الحدیث يةدرا

 پ72]اصطالح حدیثی[  دسّ

 373-301 دنیا طلبی

 23-31 شناسی زبانن  فردینان، دوسوسور

 61 عبداهلل بن ابجر/ الدیات]کتاب[ 

 110-162 ذبائح اهل کتاب]احادیث[  

 113-161بندی ر ایات  تقسیم - ∼

 110-162 ∼حل تعارض  - ∼

 161-162با آیات قرآن  - ∼ - ∼

 110-161بررسی فقه الحدیثی - ∼ - ∼

روایـات   نن  ذبـائح اهـل کتـاب   ]احادیث[  

 193-197 شرط تسمیه حلیت ذبائح به

 191دیدگاه شیخ بهائی  - ∼ - ∼

دیدگاه ]شنیخ[ مفیند، محمند بنن      - ∼ - ∼

 199-196محمد نعمان 

 196ر ایت حسین بن منذر  - ∼ - ∼

ر ایت ]شیخ[ طوسی، محمند بنن    - ∼ - ∼

 193حسن 

قیند   شنرط ذبنائح     ایات حلیت بنی ر  - ∼

161-197 

 197ر ایت عبدالملک بن عمر  - ∼ - ∼

کتنناب  ر ایننات نهننی از ذبیحننه غیراهننل - ∼

193-191 

 192دیدگاه مجلسی، محمد باقر  - ∼ - ∼

 192را یان  - ∼ - ∼

 113-191ر ایات نهی مطلق  - ∼

نقد و بررسی  ن   کتاب ذبائح اهل]احادیث[   

 190-161 الحدیثی فقه

 193-161تقیه  - ∼ - ∼

 193محمد بن حسن، طوسی]شیخ[  دیدگاه

سـید  / يعىة الذریعه الی مسائل الشـر ]کتاب[ 

 276 مرتضی

اعتبـار و   روایات لـوح فاطمـه  ]مقالنه[  

 113-111 ها پیام

الحدیثی فیض کاشانی  های فقه روش]مقاله[ 

 227-217 در الوافی

حدیث تجلی خدا نند در    رؤیت خداوند

 قیامت

بـا   رویکرد تربیتی از منظر علـی ]مقاله[ 

 332-116 تأکید برعقل مطبوع ومسموع

 293-291ه گرایان رویکرد نص 

 23-31 شناسی زبان

  372-372بیعت با امام علین  ریزب

  302-370زهد درکالم امیرالمؤمنین

 373ن عامل آگاهی بر عیوب  ∼

 301-302ن عامالن با بصیرت  ∼
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 262-202دنیا  عامل معرفت به - ∼

 262-202 زیارت قبور

 262 ∼جواز  - ∼

 263اعتبار عقالیی  - ∼ - ∼

 260-263سیره مسلمانان  - ∼ - ∼

 261-260مستند ر ایی  - ∼ - ∼

 261-269مستند ر ایی اهل سنت - ∼ - ∼

 266-267مستند ر ایی شیعه - ∼ - ∼

 262-261مستند قرآنی  - ∼ - ∼

 273-201ها  شبهه - ∼

 273، 276-270بدعت  - ∼ - ∼

 273-276شرک  - ∼ - ∼

 270-201عدم جواز برای بانوان  - ∼ - ∼

 271-272 ∼فلسفه  - ∼

 272طلبی  آمرزش - ∼ - ∼

 272-273تجدید میثاق  - ∼ - ∼

 271تکریم مؤمن میت  - ∼ - ∼

 271-272آموزی  عبرت - ∼ - ∼

 276-270نقد   بررسی شبهه بدعت  - ∼

 271-276نقد   بررسی شبهه شرک  - ∼

نقد   بررسی شنبهه عندم جنواز بنرای      - ∼

 270-201بانوان 

نظریه در حـدیث تجلـی   ن    جعفر، سبحانی

 231 خداوند در قیامت

 27-31]دانش[  شناسی سبك

 20مفهوم  - ∼

 20-23 شناسی سنتی سبك

 31-13 شناسی کالم نبوی سبك

 19-10سبک د ره  -

 16-17سطح لفظ  - ∼ - ∼

 19-16سطح معنا   محتوا  - ∼ - ∼

 16فن خطابه  - ∼ - ∼

 17-10 بررسی  اژگان د ره  نقد - ∼ - ∼

 31-19سبک فردی  - ∼

 37-11سطح لفظ  - ∼ - ∼

 31-37سطح معنا   محتوا  - ∼ - ∼

 37-11 سطح لفظن  شناسی کالم نبوی سبك

 12-19ادبی   بالغی  - ∼ - ∼

 12ایجاز   اختصار  - ∼ - ∼ - ∼

 12-12بد ن تکلف  - ∼ - ∼ - ∼

 12-13مقطع  - ∼ - ∼ - ∼

 37-30فصاحت  اژگان  - ∼ - ∼

 37-11 اژگان  - ∼ - ∼

 37-11 اژگان غریب  - ∼ - ∼

 اژگنان در معننای جندینند    - ∼ - ∼ - ∼

11-33 

 30-33االستعمال قلیل  اژگان - ∼ - ∼ - ∼

 33ای خا    اژگان لهجه - ∼ - ∼ - ∼

 37-11ها   یژگی - ∼ - ∼

سـطح معنـا و   ن   شناسی کـالم نبـوی   سبك

 31-37 محتوا

 32-32اخالق محور  - ∼ - ∼
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 32-32بسامد  - ∼ - ∼

 32-39جامعیت  - ∼ - ∼

 31-39بیان کلیات  - ∼ - ∼ - ∼

 32-31کثرت معانی  - ∼ - ∼ - ∼

 39-37نداشتن رکاکت معنوی  - ∼ - ∼

 36-37لعن   نفرین  - ∼ - ∼ - ∼

مقنایسه سبنک فننردی   سبننک د ره    - ∼

10-19 

 23-31 شناسی نوین سبك

 23تمایزبا با علوم بالغی  - ∼

 33]مفهوم قرآنی[  سجیّل

 تأثیر سعد و نحس ایامن   سعادت و شقاوت

262-262 

 262-262 نحس ایام سعد و

 236 مفهوم روایین سفهاء 

 216-217 ∼ مراتبن  سلوک

، 63-71، 61 سلیم بن قـیس هاللـی  ]کتاب[ 

76 

 76گزارش ابن غضائری  - ∼

 291 مترادف نقلن  سمع

 دیدگاه سید مرتضی - ∼ مفهومن  سنت

ابـوالقــاسم علــی بــن    ، سید مــرتضی 

بررسـی تـأثیرپـذیــری از   ن   الحسـین 

 273-271، 267 معتـزلـه

 272-273، 291-292مختصر سرگذشت - ∼

 293استادان  - ∼

 273شناسی  کتاب - ∼ - ∼

ابـوالقــاسم علـی بــن    ، سیـد مــرتضی 

 حـدیث  نظریه دراعتبارسنجین   الحسین

299-291 

 296-297نظریه در اعتبار عقل  - ∼

 291-299نظریه در اعتبار نقل  - ∼

معر ف   نهنی از منکنر    نظریه در امر به - ∼

263-260    

 279نظریه در بدعت  - ∼

 277، 261ا نظریه در حدیث رد شم - ∼

  261نظریه در عصمت نبی   امام - ∼

 292-272نظریه در عقل   نقل  - ∼

 266-267نظریه در مالکیت فردی  - ∼

 269-266نظریه در معرفت خدا  - ∼

 271-279نظریه در معنی حدیث  - ∼

 277، 271 سید مرتضی/ الشافی]کتاب[ 

 نظریه در حدیث تجلـی ن   عبدالصمد، شاکر

 200 خدا ند در قیامت

نظریه در حدیث قـرب  ن    محمود، شبستری

 311-312 نوافل

 سید مرتضـی / شرح قصیده حمیری]کتاب[ 

263 ،277 

 دالحسینـسید عب، نـدیـال شرفه[ نالمن ن]ع

نظریه در حدیث تجلـی خداونـد در   ن 
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 231 قیامت

سرگذشــت ن   میــرزا ابوالحســن، شــعرانی

 03-31 مختصر

 31-221نظریه در حجیت دانش بشری  - ∼

نظریه در حجیت دانش بشنری در فهنم    - ∼

 31-221دین 

 221-223تصوف  - ∼ - ∼

 227-223دانش فقه  - ∼ - ∼

 223-227دانش کالم  - ∼ - ∼

 223-223دانش نجوم  - ∼ - ∼

 216-221عرفان  - ∼ - ∼

 212-216فلسفه  - ∼ - ∼

 پ219-216]فرقه[  شعوبیه

 227-220 نقد و بررسی ∼ عدالتن  صحابه

 226-220 ∼ مرجعیتن  صحابه

نظریه ن    محمد بن ابراهیم، صدرای شیرازی

 313-311 در حدیث قرب نوافل

 02-03 معیار تقیّهن  صدور حدیث

 73-01معیار پذیرش   اطمینان قلب  - ∼

 77-70معیار تعالی تعبیر  - ∼

 77-70معیار علوّ مضمون  - ∼

 73-01معیار مطابقت با عقل  - ∼

 67 ه صفّار قمیابن شاذوی/  الصال]کتاب[ 

 جریر بن عبداهلل سجسـتانی /  الصال]کتاب[ 

61 

 222 صوفیه متشرع

 333-112 گرایی طبیعت

نظریه در حدیث قرب ن   فخرالدین، طریحی

 317 نوافل

 73 عمیر زیاد محمد بن ابی/ الطالق]کتاب[ 

نظریـه در  ن   محمد بن حسن، طوسی]شیخ[ 

 97-90 حجیت حدیث

 112-111 عبادت و تعبد

 309-306 عامل د ری از شبههن  عبرت

 309کلید بصیرت  - ∼

 301-309مفهوم  - ∼

 در کـالم امیرالمـؤمنین  ن    آموزی عبرت
306-301 

 339-336 عدالت

   ∼ عدالتن  صحابه  عدالت صحابه

دیدگاه ن   در مفهوم دین ∼ حجیتن   عرفان

 216-221 ابوالحسن، شعرانی

 203-201 عرفان نظری

نظریـه در  ن   مرتضیسید ، عسکری]عالمنه[  

 231 حدیث تجلی خداوند در قیامت

 261 دیدگاه سید مرتضین  عصمت

نظریـه در  ن   فریدالـدین ، عطـار نیشـابوری  

 331-339 حدیث قرب نوافل

 111-119 اشتراک عقولن  عقل

 333در تعلیم   تربیت  ∼اهمیت  - ∼
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 296-272 دیدگاه سید مرتضین  عقل

ی نول عقلن ناص ی نلنول عقناص - ∼ - ∼

 ن دیدگاه سید مرتضی

عقنل ن دینندگاه سنید مرتضننی ن       - ∼ - ∼

  296-297اعتبارسنجی عقل 

 269-272تعامل با نقل  - ∼ - ∼

 332دیدگاه غزالی، ابوحامد محمد  - ∼

-261بیننان سننید مرتضننی  - ∼مفهننوم  - ∼

296 

  116-332علی درکالم امیرالمؤمنین عقل

  339عقل در کالم امام رضا

ـ   ولـاصن   ذاتی عقل  ∼ مـرتبط بـا    ربیتیـت

119-339 

 330-333اصل آمادگی  - ∼ - ∼

 112الگوسازی  - ∼ - ∼

 336بینش خودشناسی  - ∼ - ∼

 112تجربه اند زی  - ∼ - ∼

 337تبعیض آموزشی  تسا ی  نفی - ∼ - ∼

 333-111تقویت عقل مسموع  - ∼ - ∼

 337ر ش آموزش انفرادی  - ∼ - ∼

  112-111ر ش تعبد  - ∼ - ∼

 333-112طبیعت گرایی  - ∼ - ∼

 339-337عدالت  - ∼ - ∼

 111-119قابلیت اشتراک عقول  - ∼ - ∼

دیـدگاه سـید   هنا[ ن     ]شاخصنه  گرایـی  عقل

 261-269 مرتضی

 262-263تأ یل آیات   ر ایات  - ∼ - ∼

 263توجیه عقلی احکام  - ∼ - ∼

 263-269دفاع از مبانی تشیع  - ∼ - ∼

 262-262نقد خرافه  - ∼ - ∼

 333-111، 339، 332-پ 333 عقل مسموع

 339 ،332-پ 333 عقل مطبوع

 292-272 عقل و نقل

 272-269، 292 ∼تعامل  - ∼

 271-272عقل با دالیل نقلی تأیید - ∼ - ∼

 272-272عقلی  تأییدنقل  با دالیل - ∼ - ∼

 269-267حوزه اختصاصی عقل  - ∼ - ∼

 267-263نقل حوزه اختصاصی  - ∼ - ∼

 296-270 دیدگاه سید مرتضین  ونقل عقل

 261-269گرایی  های عقل شاخص - ∼ - ∼

 ∼عقل   نقل ن تعامل   ∼رابطه  - ∼

عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضـی  ]مقاله[ 

 ی آن دو در آثـار او جـویی رابطه و پی

270-292 

 71 ها نسخهن  عالء بن رزین قال]کتاب[ 

 301 در سایه تفکر ∼ آفرینی ارزشن  علم

 270 الخالف علم

 ابوالقاسم علی بن الحسین، الهدی علم

 ابوالقاسم علی بن الحسین، سید مرتضی 

 221-226 علم الهی

  231علم غیب امام
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 231 ∼ مقایسهن  علم و ثروت

 علوّ مضمون در صدور حدیث

 صدور حدیث ـ معیار علوّ مضمون 

 312-329 عمره تمتع

 312-329الوداع  حجةتشریع در - ∼

  329-323ی معصوم در سیره - ∼

 316را یان  - ∼

 311-313ر ایات اهل سنت  - ∼

 310ر ایت ابراهیم تمیمی  - ∼

 321ر ایت ابوایوب ابراهیم بن عیسی  - ∼

 317ر ایت ابوسعید خدری  - ∼

 310-313ر ایت ابوموسی اشعری  - ∼

 329نصر  ر ایت احمد بن محمد بن ابی - ∼

 319ایت انا بن مالک ر  - ∼

-317عبنداهلل انصناری    ر ایت جنابربن  - ∼

316 

 313ر ایت سعید بن مسیب  - ∼

 317ر ایت عبداهلل بن عمر  - ∼

 321-329ر ایت عبدالملک بن عمر  - ∼

 321ر ایت عمران بن حصین  - ∼

 322ر ایت عمر بن عبداهلل بن حار   - ∼

 322-323 علت تشریعن  عمره تمتع

 322د سفرهای زیارتی تعد - ∼ - ∼

 323احرام طوالنی  - ∼ - ∼

 نقد   بررسی ر ایات عدم جواز   - ∼

 322-313 

 عوامل بصیرت از نگاه امام علی]مقاله[ 
370-366 

 223-221 غالیان

نظریـه در حـدیث   ن   ابوحامد محمد، غزالی

 333-331 قرب نوافل

مفهوم و مصداق در مکتـب حـدیثی   ن   غلوّ

 01، 67-60 قم و بغداد

در حـدیث   ∼ تـاریخ  غیبت امام عصر

  113-112لوح فاطمه

 212-213]منطقه جغرافیایی[  فارس

 212خراسان  - ∼

 212شیراز  - ∼

 212-212مشرق شبه جزیره عربستان  - ∼

 212-213 مفهوم لغوین  فارس

حدیث فضیلت ایرانیان ن نقد   بررسی   نیز 

  اژگانی

 منین علـی امیـرالمؤ/ الفـرائض]کتناب[  
61-63 

نظریـه در حـدیث   ن   سـعیدالدین ، فرغـانی 

 311-333 قرب نوافل

ابـن  / القـدر ليلىة فضل انا انزلناه فی ]کتاب[ 

 76، 66-67 حریش رازی

 ابوالحسـن ، دیـدگاه شـعرانی  ]دانش[ ن   فقه

223-227 

  220-223 اهمیتن  الحدیث فقه
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 223د ره متأخران  - ∼

 220دیدگاه ]شیخ[ آقا بزرگ طهرانی  - ∼

دیندگناه فنیض کاشنانی، منال محسنن      - ∼

217-223 

 220مفهوم  - ∼

 227 فقه غیرمشروع

 227 فقه مشروع

دیـدگاه   نن حجیت در فهـم دیـن   ن    فلسفه

 212-216 ابوالحسن، شعرانی

 60 علی بن احمد کوفی/ الفقه فی]کتاب[ 

سرگذشـت  ن   مـال محسـن  ، فیض کاشـانی 

 227-220 مختصر

الحندیثنننی  هنننای فقنننه مبنننانی   ر ش - ∼

217-223 

 232-231آیات قرآن  استشهاد به - ∼ - ∼

 232استفاده از آرای بزرگان  - ∼ - ∼

 231-237ر ایات  استناد به - ∼ - ∼

 237-211گذاری حدیث  تاریخ - ∼ - ∼

 211-216های عقلی  تحلیل - ∼ - ∼

 212-212یابی لغات حدیث  ریشه - ∼ - ∼

 212-211مباحث ادبی  - ∼ - ∼

 213-211مباحث بالغی  - ∼ - ∼

 212-213مباحث صرف   نحوی  - ∼ - ∼

مننابع حنندیثی فنیض کناشانننی     - ∼ - ∼

232-232 

 212منابع لغوی فیض کاشانی  - ∼ - ∼

نظریـه در  ن   مـال محسـن  ، فـیض کاشـانی  

 223-217 الحدیث فقه

فیض کاشانی، منال محسنن ن مبنانی        نیز 

 الحدیثی های فقه ر ش

 اعده مالزمه حکم شـرع و حکـم عقـل   ـق

 پ263، 263

محمد بـن  /  قضایا امیرالمؤمنین]کتاب[ 

 61 قیس بجلی کوفی

نظریه در حدیث قرب ن   صدرالدین، قونوی

 333 نوافل

کارکردهای نقد متنی احادیـث نـزد   ]مقاله[ 

 93-06 محدثان متقدم امامی

، 71 گانه حسین بن سعید اهـوازی  کتب سی

72 

 72 کتب علی بن مهریار

 223-221 تعریف]دانش[ ن  کالم

 نـم دیـهـدر ف ∼ حجیت]دانش[ ن   المـک

 223-227 ابوالحسن، دیدگاه شعرانین 

نظریـه در حـدیث   ن    مال صالح، مازندرانی

 316-317 قرب نوافل

 دیـدگـاه سـید مرتضـی  ن    مالکیت فـردی

267-266 

 293-261 مباح بودن منفعت بدون ضرر

.../ المبتدأ و المبعـث و المغـازی و  ]کتاب[ 
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 79 ابان بن عثمان احمر

 222 ابوالحسن، دیدگاه شعرانین  متصوفه

نظریـه در حـدیث   ن   محمـد بـاقر  ، مجلسی

 313-392 قرب نوافل

 79 احمد بن خالد برقی/ المحاسن]کتاب[ 

متنـی  نظریه در نقـد  ن   محدثان متقدم شیعه

 حدیث

نقد متنـی حـدیث ـ دیـدگاه محـدثان       

 متقدم شیعه

 پ222 ابوالحسن علی، مدائنی

 211]فرقه[  مرجئه

 ∼ مرجعیتن  صحابه  مرجعیت صحابه

  131معاد در حدیث لوح فاطمه

 20-22 های حدیثی مقالهن  مجید، معارف

 220 معانی کالم

 266 دیدگاه سید مرتضین  معرفت امام

 236-237 معرفت خدا

 269-266دیدگاه سید مرتضی  - ∼

 معنـاشنـاسـی تعمــق در روایـات  ]مقاله[ 

237-209 

مبـانی  ن   محمـد بـن نعمـان   ، مفیـد ]شنیخ[  

 97 حدیث پژوهی

 97نظریه در حجیت حدیث  - ∼

 97نظریه در حجیت خبر  احد  - ∼

 227-223 مقتضای اصول

 227-223 مقتضای باب

 227-223 مقتضای قاعده

 شناسانه نقد و بررسی سبكن   بویمکاتبات ن

19-11 

 11-19دیدگاه احمدی میانجی  - ∼ - ∼

 11دیدگاه حمیداهلل  - ∼ - ∼

 273، 293-291 مکتب حدیثی بغداد

 273، 293-291 مکتب حدیثی قم

 211 مفهوم روایین  منار

 223 ابن شهرآشوب/ المناقب]کتاب[ 

 219 مفهومن  منقبت

 213-222مفهوم قرآنی  - ∼

افضننل اصننحاب  اهننل بیننت - ∼ - ∼

 222-222مناقب 

،  213خویشننا ندی بننا پیننامبر - ∼ - ∼

221 

 213-221سبقت در اسالم  - ∼ - ∼

 221علم   فقه  - ∼ - ∼

 221-222ی طرح مناقب  فلسفه - ∼ - ∼

 221هجرت ، جهاد  - ∼ - ∼

 213، 216مفهوم لغوی  - ∼

 220-223 منقبت نویسی

  الـرســول   کـلمــات   عىىة مـوسو  ]کتاب[

 32 معرفین  االعظم

نظریه در حدیث قـوب  ن   جالالدین، مولوی
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 330-333 نوافل

 16 مهارق

  132-131فاطمه لوح مهدویت درحدیث

 272-273 میثاق الهی

 261-269 سید مرتضی/ ناصریات]کتاب[ 

 136]فرقه[  ناووسیه

  123-121نبوت در حدیث لوح فاطمه

نظریـه در حـدیث   ن    محمدصـادق ، نجمی

 231 تجلی خداوند در قیامت

درفـهــم   ∼ حجیــت ]داننش[ ن    نـجـوم

-223 دیدگاه شعرانی، ابوالحسنن    دین

223 

 223-222مستندات قرآنی  - ∼

 122-123]اصطالح حدیثی[  نصّ

 122-123مفهوم  - ∼

 123 نصّ متواتر

 93-91 نقد سندی حدیث

 93-06 نقد متنی حدیث

 67-72اعتبارسنجی کتب حدیثی  - ∼

  69-63 ،79اظهارنظر امام - ∼ - ∼

 60-71پاالیش برخی مطالب  - ∼ - ∼

]کتننناب[ بصنننائرالدرجات/   - ∼ - ∼ - ∼

 60محمد بن حسن صفار 

]کتاب[ التکلیف/ محمد بنن   - ∼ - ∼ - ∼

 63علی شلمغانی 

]کتاب[ سلیم بن قیا هاللی  - ∼ - ∼ - ∼

71-63 ،76 

/ ابنن  لحکماة ]کتاب[ ننوادرا  - ∼ - ∼ - ∼

 60-71اشعری یحیی 

- 69شده بنر امنام   کتب عرضه - ∼ - ∼

62 

]کتاب[ الجامع/ عبینداهلل بنن    - ∼ - ∼ - ∼

 61شعبه حلبی  علی بن ابی

]کتاب[ الدیات/ عبنداهلل بنن    - ∼ - ∼ - ∼

 61ابجر 

]کتاب[ سلیم بن قیا هاللی  - ∼ - ∼ - ∼

61 ،71-63 ،76 

/ ابن شناذ یه  ة]کتاب[ الصلو - ∼ - ∼ - ∼

 67دا ری ابن غضائری  صفار قمی ن

اعتبارســنجی کتــب  -نقــد متنــی حــدیث 

 شده برامام  رضهـکتب ع ن  دیثیـح

حریننز بننن عبننداهلل / ةالصننلو]کتنناب[  ننن 

 61 سجستانی

 63-61]کتاب[ الفرائض  - ∼ - ∼ - ∼

]کتنناب[ القضننایا   السنننن    - ∼ - ∼ - ∼

 61االحکام 

/ فضل بن لیلة]کتاب[ یوم    - ∼ - ∼ - ∼

 61شاذان 

/ ینونا  لیلاة ]کتاب[ ینوم     - ∼ - ∼ - ∼

 پ63، 63بن عبدالرحمن 
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 71-72مقایسه با کتب معتبر  - ∼ - ∼

]کتنناب[ التأدیننب/ علننی بننن  - ∼ - ∼ - ∼

 71-72محمد بن شیره قاسانی 

کتننب حسننین بننن سننعید     - ∼ - ∼ - ∼

 72، 71اهوازی 

 69-60نقد محتوا  - ∼ - ∼

 ]کتاب[ افعل التفعل/ منومن  - ∼ - ∼ - ∼

 66الطاق ن دا ری ابن غضائری 

]کتاب[فضل اننا انزلنناه فنی     - ∼ - ∼ - ∼

لیلۀ القدر/ ابن حریش رازی ن دا ری ابن  

 73، 76، 66-67عضائری 

-67دا ری شننیخ کلینننی  - ∼ - ∼ -∼ ∼-

66 

 66-67دا ری نجاشی  - ∼ - ∼ - ∼-∼

 67-67مضامین غلوّآمیز  - ∼ - ∼ - ∼

های کتـب   آسیببررسی ن   نقد متنی حدیث

 72-79 حدیثی

 72-79ها  اختالف نسخه - ∼ - ∼

 72-72های را ی  افز ده - ∼ - ∼

 73-79اصل  نسخه دستیابی به - ∼ - ∼

-79زیادت   نقصنان در حندیث    - ∼ - ∼

72 

 73-79ها  مقابله نسخه - ∼ - ∼

بررسنی جهنت صند ر    ن   نقد متنی حـدیث 

 02-03 حدیث

 02-03ای  صد ر تقیه - ∼ - ∼

ر ش ]شیخ[ صد ق، محمد  - ∼ - ∼ - ∼

 پ02، 02بن علی 

ر ش ]شیخ[ طوسی، محمند   - ∼ - ∼ - ∼

 02-03بن حسن 

 ررسی صدور حدیثـبن   دیثـنقد متنی ح

01-79 

]کتننناب[ التخنننریج فنننی بننننی    - ∼ - ∼

الشیصبان/ عبید بن کثیر بن محمد کنوفی  

 76-77ن گزارش نجاشی 

تفسیر محمد بن قاسم استرآبادی ن   - ∼ - ∼

 76زارش ابن عضائری گ

]کنتنننناب[ سلیننننم بننننن قنننیا  - ∼ - ∼

 76هناللنی ن گزارش ابن غضائری 

]کتنناب[ فضننل انننا انزلننناه/ ابننن    - ∼ - ∼

، 76حریش رازی ن گزارش ابن غضائری  

73 

گنننزارش موحننند ابطحنننی،  - ∼ - ∼ - ∼

 73محمد علی 

 پ79، 79گزارش ابوحمزه ثمالی  - ∼ - ∼

طمیننان قلنب   معینار پنذینرش   ا - ∼ - ∼

01-73 

 77-70معیار تعالی تعبیر  - ∼ - ∼

 77-70معیار علوّ مضموم  - ∼ - ∼

 73-01معیار مطابقت با عقل  - ∼ - ∼

 دا ری رجنالی ر اینان  ن   نقـد متنی حـدیث 

09-03 
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 01-09اصطالحات  - ∼ - ∼

 03-01دا ری ابن غضائری  - ∼ - ∼

 01دا ری نجاشی  - ~ - ∼

محندثان متقندم   دیندگاه  ن   نقد متنی حـدیث 

 96-06 شیعه

 96-62صحت محتوا  - ∼ - ∼

 62-72اعتبارسنجی کتب حدیث  - ∼ - ∼

 72-79های متنی  کشف آسیب - ∼ - ∼

 79-01صد ر حدیث  اطمینان به - ∼ - ∼

 01-03جهت صد ر حدیث  - ∼ - ∼

 03-09شناسی را یان  رجال - ∼ - ∼

 96-62 صحت محتوان  نقد متنی حدیث

 61حدیث سهو النبی  - ∼ - ∼

حندیث سنی ر ز بنودن رمضنان     - ∼ - ∼

62-62 ،72 

 62گزارش ابن فضال  - ∼ - ∼

 93-61صد ق  ]شیخ[گزارش  - ∼ - ∼

طوسی در حندیث   ]شیخ[گزارش  - ∼ - ∼

 61سهو النبی

  93گزارش فضل بن شاذان  - ∼ - ∼

 93کلینی  ]شیخ[گزارش  - ∼ - ∼

 91-99 نقد متنی حدیث در راویات

نقد و بررسـی حـدیثی در فضـیلت    ]مقاله[ 

 233-290 ایرانیان

 حدیث ]ر ایت[  نقل

 261 نکاح متعه

محمد بن احمـد بـن   / لحكمةنوادرا]کتاب[  

 60-71 یحیی اشعری

 322-322 اصطالح شرعین  نوافل

 321-322مفهوم لغوی  - ∼

ارتباط با محتوای حدیث قرب ن   البالغه نهج

 391-399 نوافل

 مـال محسـن  ، فیض کاشانی/ الوافی]کتاب[ 

217-227 

 112، 133-133]فرقه[  واقفیه

 پ239 ∼ مفهومن  اهلل وجه

 210-213 وحدت حقه حقیقیه

 397 وحدت وجود

 211]فرقه[  وعیدیه

 212-212 مفهومن  والیت

  211 ∼ طرقن  هدایت

 پ239]مفهوم فلسفی[  هیولی

 272 یاد مرگ

 61 فضل بن شاذان/ ليلةیوم و ]کتاب[ 

 63 یونس بن عبدالرحمن/ ليلةو یوم]کتاب[ 

 


