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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال آموزه

  بررسی سندی و داللی حدیث
ُه َش « ْبَغَض ِإلَ یْ َما َخَلَق َاللَّ

َ
ْحَمِق یْ ئًا أ

َ
  »...ِه ِمَن َاْأل

  ١زینب براتی 
 هیدچک
مضـمون وارد شده بـا ایـن  به نقل از امام صادق کتاب علل الشرایع روایتی در

ن یتر   را محبوبیده ز یافر ین  تر از احمق را مبغوض خداوند عز و جل موجودی«که 
ک منافـات یـ ظاهر مـتن حـدیث در، »..اء که عقل باشد را از او گرفته استیاش

فـرد احمـق شود کـه خداونـد نسـبت بـه  چگونه می که وجود دارد و آن این است
واکاوی سندی  ه خودش او را احمق آفریده است؟!ک  اشته باشد در حالیبغض د

ن بـوده و وثاقـت یکـی از عکه سند حدیث مرسـل و معـن ستا اینحدیث بیانگر 
همچنین بررسی محتوایی و تحلیـل واژگـان حـدیث  راویانش نیز مشخص نیست.
بـه » احمـق« کـه بیـانگر اینسـت ز فهم رایج آن است وحاکی از معنایی متفاوت ا

که به او عقـل اعطـا نشـده  نبندد نه کسی به کارکه عقل خود را گویند  کسی می
بعد از اعطـاء آن  آنست زیرا گرفتن یک چیز مؤیدنیز » سلب«ۀ معنای واژ باشد. 

بدون دلیل با عدالت خداوند و آیات » بغض«بعالوه ، کند نه قبل آن معنا پیدا می
بنابراین بغض الهی نسبت به ، پذیرد نمی ن راآناسازگار بوده و عقل سالم نیز قرآنی 

را بـه که خـدا بـه او داده   که او نعمت عقلی حمق دلیلی داشته و آن دلیل اینستا
 .تباه کرده است آن راکار نبسته و با هوسرانی 

ْحمق، :یکلید واژگان
َ
بْغض، اَْأل

َ
 عقل خلق اللّه، أ

                                                           
 . ۱۰/۰۴/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۰۹/۰۷/۱۳۹۸دریافت: تاریخ  
  ).zeynab.barati1@gmail.com( دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد. ١
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 مقدمه
خالقین اسـت و در آفـرینش او هـیچ خداوند متعال آفریدگار تمام هستی و احسن ال

عیب و نقصی وجود ندارد. مشاهدۀ نظم موجود درنظام هستی و سیر انفس و آفاقی نیز 
ست و هر آنچه او خلق کرده، بی ا ردارد که او بهترین آفریدگا وا میما را به این اعتراف 

کیـدآیات قرآن و روایات بسیاری نیز بر این مسـئله  ،است صنق در منـابع  امـا ،دارنـد تأ
و حقیقـت قرآنـی در شود که با ایـن اعتقـاد  مشاهده می حدیثی گاه روایاتی از ائمه

ایـن  از جملـه ،با عدالت خداوند نیز منافـات داردرسد و از سوی دیگر  تضاد به نظر می
 :که در علل الشرایع آمده  روایت
ِل، َعْن َعلِ « ِد ْبِن ُموَسی ْبِن َاْلُمَتَوکِّ ْعَدآَبادِ یْ ْبِن َاْلُحَس  یِّ َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن یِّ ِن َالسَّ

َ
، َعْن أ

بِ 
َ
ِه َاْلَبْرقِ  یأ بِ یِّ َعْبِد َاللَّ

َ
بِ ی، َعْن أ

َ
بِ یْ ُعمَ  یِه، َعِن ِاْبِن أ

َ
ْن َذَکَرُه َعْن أ هِ  یٍر، َعمَّ َمـا  َقاَل: َعْبِد َاللَّ

ُه َش  ْبَغَض ِإلَ یْ َخَلَق َاللَّ
َ
 یْ ئًا أ

َ
ْحَمِق ِأل

َ
ْشـِه ِمَن َاْأل

َ
َحـبَّ َاْأل

َ
ُه َسـَلَبُه أ شـیخ ( »ِه َو ُهـَو َعْقـُل ْیـاِء ِإلَ یَ نَّ

 ).۱ح۱/۱۰۱: ۱۳۸۰، صدوق
ده یـافر ین  تر از احمـق را مبغوض  داوند عزوجل موجودی: خفرمودند امام صادق

 ،)۱/۳۵۵ :۱۳۸۰،شـیخ صـدوق( که عقل باشـد را از او گرفتـه اسـت اءین اشیتر  را محبوبیز 
شـود کـه خداونـد  چگونـه مـی که ر متن حدیث وجود دارد این استظاهکه در  منافاتی

ریـده اسـت و که خودش او را احمق آف  باشد در حالی نسبت به فرد احمق بغض داشته
مراسـیل ابـن ابـی عمیـر بـه شـمار  کـه از این روایـت باره ندارد؟ آن فرد تقصیری در این

بـار سـندی برخـوردار عترود و طبق دیدگاه برخی محققان مرسالت این شـخص از ا می
رسد معتبر بودن سند یک روایت برای اعتبار کامل حدیث و صحت آن  است به نظر می

و مالک هـای نقـد مـتن حـدیث از کافی نباشد و می بایست محتوای آن نیز با معیارها 
سـازگار  موافقت با محتوای آیـات قـرآن، روایـات صـحیح، بـدیهیات عقلـی و... جمله
اله با کاوش در سند حدیث و معنا و داللت مـتن حـدیث و در نظـر ما در این مق .باشد

کنـیم میـزان صـحت حـدیث را مـورد  تـالش مـی ،ی نقد مـتنگرفتن مالک و معیارها
 .ارزیابی قرار دهیم
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 خذشناسی حدیثأم .۱ ۵
ز آن به برخـی سپس ا ،آمده است شیخ صدوقدر علل الشرایع  اراین حدیث اولین ب
 ة(تکملـ ئمـهکتاب الفصول المهمـه فـی اصـول األ و مجلسینوار منابع همچون بحاراأل

الدین فیض کاشانی راه یافته  صولأیتعلق ب فیما خباراأل  شیخ حر عاملی و نوادر الوسائل)
دیث یا مشابه آن یافت نشـد. ولی در منابع دیگر حدیثی شیعه و اهل سنت این ح ،است
 و» هو عقل«لشرایع ا  علل دری این حدیث وجود ندارد فقط ها زیادی نیز درنقل تفاوت

آمده اسـت و چـون مصـدر » من الحمق« خباراأل  در نوادر و »عقله هو« نواربحاراأل در
هـا  ات بـه احتمـال قـوی در نسـخه بـرداریعلل الشرایع است این اختالفـ ،و نوادر بحار

 .صورت گرفته است

 بررسی رجال حدیث .۲
ِد ْبِن ُموَسی ْبِن َاْلُمَتَوکِّ « ْعَدآَبادِ یْ ْبِن َاْلُحَس  یِّ ِل، َعْن َعلِ َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن یِّ ِن َالسَّ

َ
، َعْن أ

بِ 
َ
ِه اَ  یأ بِ یِّ ْلَبْرقِ َعْبِد َاللَّ

َ
بِ  ِه، َعنی، َعْن أ

َ
ْن َذکَ  ٍر،یْ ُعمَ  یِاْبِن أ بِ َعمَّ

َ
هِ  یَرُه َعْن أ  .»َعْبِد َاللَّ

 محمد بن موسی بن متوکل -۲-۱
اسـت  را ثقه دانسته  ا عالمه حلی ویل ثقه است زیر ظاهرًا محمد بن موسی بن متوک

د برده اسـت و ـمورد نام او را در سن ۴۸نیزدر مشیخه در  شیخ صدوق ،)۱۴۹ :۱۴۰۲،یحل(
کـه بـه  که ظاهرش این اسـت برده است به کاررا در مورد او » رضی الله عنه«نوعًا تعبیر 

ایـن ابـن طـاووس در ه بـر عـالو  )،۱۸/۳۰۰  :۱۴۱۳،(خـویی این شخص اعتماد داشته اسـت
فرماید: بر وثاقت ایشان اّتفاق اسـت و نقـل اّتفـاق از سـید بـن طـاووس  السائل می فالح

کـرد ممکـن بـود بگـوییم توثیقـات متـأخرین  ش توثیـق مـیخیلی مهم است؛ اگر خود
اجتهادی است و اعتبار ندارد ولی ایشان اّتفاق علماء بـر وثاقـت محمـد بـن موسـی بـن 

 .)همان( ایشان مشکلی نداریم ۀکند و لذا از ناحی میوکل را نقل مت

 علی بن حسین سعد آبادی -۲-۲
 :چند وجه برای وثاقت علی بن حسین سعد آبادی بیان شده است
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 لوجه او  -۲-۲-۱
واسـطه ابـن  این شخص از مشـایخ بـال طور که مرحوم خویی در معجم دارند همان

 .)۱۲/۴۰۷همان، ( است قولویه، صاحب کامل الزیارات

 ول امناقشه در وجه 
ابن قولویه درکامل الزیارات  ۀواسط از مشایخ بال اینکه علی بن حسین سعد آبادیاما 

ر تنها کرد و در آخر عم واسطه را توثیق می عمر مشایخ بال است و مرحوم خویی تا آخر
 ۀاسطو  ما هم معتقدیم که مشایخ بال ابن قولویه عدول کرد و ۀاز توثیق مشایخ مع الواسط

ط یو قد علمنا أنـا ال نحـ«اند و تعبیر ابن قولویه در ابتدای کامل الزیارات  ابن قولویه ثقه
ره لکن ما وقع لنا من جهـة الثقـات مـن یغ یهذا المعنی و ال ف یعنهم ف یع ما رویبجم

 ظهـور در توثیـق مشـایخ بـال ،)۱/۴ :۱۳۵۶ابـن قولویـه قمـی،( »أصحابنا رحمهم الله برحمته
فرمایند قرائنی وجود دارد که داللـت  ولی آقای سیستانی قبول ندارند و می ،دواسطه دار 

 تطبیق این نظریه بر مقام است؛ أما مهم، کند واسطه نمی بر توثیق مشایخ بال
شـیخ بـوده اسـت و  شیخ صدوقول: علی بن حسین سعد آبادی استاد پدر ا ۀمقدم
آبادی نقـل  لی بن حسین سعدی مثل محمد بن موسی بن متوکل از عا با واسطه صدوق

کـه علـی بـن گیـریم  نتیجه می . پسکند و خودش مستقیم او را درک نکرده است می
 .شیخ صدوقاست و نه خود  شیخ صدوقاساتید پدر  ۀحسین سعد آبادی در طبق

خـود شـیخ  ۀکه ابن قولویه صاحب کامل الزیـارات هـم طبقـ این است :مقدمه دوم
یارات از پدر شیخ صدوق یعنی علی بن حسین بابویـه صدوق بوده است و در کامل الز 

شـاگردان والـد  ۀشود که ابن قولویـه کـه در طبقـ عادتًا چگونه می اما .کند زیاد نقل می
شیخ صدوق است بدون واسطه از اساتید والد شیخ صـدوق نقـل حـدیث کنـد؟ عقـًال 

فوت کـرده سال زودتر از شیخ صدوق  ۲۰که بگوییم ابن قولویه که حدود  ممکن است
است از متقدمین بوده است و هم پدر شیخ صدوق را و هـم اسـتاد پـدر شـیخ صـدوق 
(یعنی علی بن حسین سعد آبادی) را درک کرده اسـت. عقـًال ممکـن اسـت و امکـان 

کنیم ولی تنها یک مورد در کامل الزیارات پیدا شد که ابن قولویه از  عقلی را انکار نمی
کامـل  ۀو باید توجه داشت که نسخ نقل کرده استعلی بن حسین سعد آبادی حدیث 
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کـه در بـازار وجـود دارد  ای دسـت مـا نرسـیده اسـت و نسـخه الزیارات به سند معتبر به
توان گفت که این نسـخه کـه در دسـت مـا اسـت در آن سـقطی  گونه است. آیا می این

صورت نگرفته است؟ شاید یک راوی سقط شـده اسـت: سـقط و اخـتالف نسـخه در 
 .هم یک مورد از همین موارد باشد  شود احتمال دارد این خطی زیاد یافت مینسخ 

 وجه دوم -۲-۲-۲
رسـد،  او روایت داشـته انـد و بـه نظرمـی وی معلم کلینی و زراری بوده و هر دو از

مان الـزراری یهمچنین احمد بـن محمـد بـن سـل ،در اعتبار وی اجماع داشته اند ءماعل
 ،(همان) اند برده به کاررا » ن سعد آبادیؤّدبی علی بن حسیحدثنی م«راجع به وی تعبیر 

شـخص   که این تعبیر دلیل بـر توثیـق ایـن الضرر گفته است ۀبحوث در قاعد ۀو درتعلیق
 .این دو وجه برای توثیق علی بن حسین سعد آبادی مشکل است .است

 مناقشه در وجه دوم
و بوده است بلکه که استاد اخالق ا این تعبیر به این معنا نیست»: بیحدثنی مؤدّ «أما 

 ۀمعّلـم دور ام و تنهـا بـه  دب و صرف و نحو را پیش او خواندهکه علم أ به این معنا است
شـود و لـذا ایـن تعبیـر  و حداقل احتمال این معنا داده میگذارد  دبستان خود احترام می
 .دلیل بر توثیق او نیست

 وجه سوم -۲-۲-۳
عـّول و إلیـه تـی علیـه الملّ که من از کتب مشـهوره اقیه فرمود در أول ف شیخ صدوق

کنم و محمد بن موسی بن متوکل صاحب کتاب نبوده است تا  المرجع، حدیث نقل می
کتابش مشهور باشـد و تکیـه گـاه امامیـه باشـد (قطعـًا ایشـان کتـاب  اینکهچه برسد به 

د زیـرا کردنـ شـی و شـیخ او را در کتبشـان ذکـر مـیگرنه نجا مشهوری نداشته است و
کـم کتـاب داشـتن رهـا کننـد  صدد این بودند که شیعه را از غربـت درنجاشی و شیخ 

کند  را ذکر می  هانی که متضمن ترانه استکه حّتی کتاب أغانی ابوالفرج اصف ای گونه به
و لذا این حدیث باید در کتابی قبل از محمد بن موسی بن متوکل باشد؛ حـال صـاحب 

صاحب کتاب باشـد کـه خـوب اسـت و ر سعد آبادی کتاب چه کسی بوده است؟ اگ
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کند که کتاب او مشهور است و معّول و مرجع بوده اسـت و اگـر  فقیه داللت می ۀجمل
سند تشریفاتی اسـت یعنـی ایـن  حدیث در کتاب أحمد بن أبی عبدالله برقی باشد یعنی

ت سندی نگویند این حدیث مرسله اس اینکهرا از این کتاب گرفتم و لکن برای   حدیث
داد کـه از شـهادت  شـیخ صـدوقکـه  فـرض ایـن اسـت .تشریفاتی به کتاب بیان کردم

 کند.  های مشهور نقل می کتاب

 مناقشه در وجه سوم
نقـل کـرده اسـت جـزء  شیخ صـدوققرینه داریم که برخی از کتبی که  اینکهحال 

ز کتب د غالبًا ابخواهد بگوی شیخ صدوق شود که ه نبوده است، دلیل نمیکتب مشهور 
اکثـار  .کنیم إال ما خرج بالدلیل عموم کالم ایشان أخذ می  بلکه به ام مشهوره نقل کرده

روایت محمد بن موسی بن متوکل از علی بن حسین سعد آبـادی خـوب اسـت بـه ایـن 
که ما به این شرط علم نـداریم  ی مّتهم به اکثار از ضعفاء نباشدشرط که محمد بن موس
تنها ابن طـاووس گفـت  ،وسی بن متوکل در دست ما نیستبن مزیرا شرح حال محمد 

ولی آیـا ایـن  ،»رضی الله عنه«هم گفت  شیخ صدوقباشد و  بر وثاقت او می که اّتفاق
کـرد خـالف شـأن او بـود و  که اگر از ضعفاء، اکثار روایت مـی شخص از أجّالء است

کـه اگـر  استاند که مثل کسی  قدر بزرگ قدح او می شد؟ برخی مثل برقی آن موجب
شـود.  روی لباس باشد آن سیاهی پیدا می لباس سفیدی بر تن داشته باشد و لکه سیاهی

معلوم نیست محمد بن موسی بن متوکل همچون آدم جلیل القدر و بزرگی بوده باشد بله 
یـی باشـد کـه اگـر از ضـعفاء نقـل از أجّال  اینکهولی  ،گفته و دروغ نمیثقه بوده است 

  .شخص، این ضعف را دارد، معلوم نیست د که اینکرد سریع بگوین می
نتیجه اینکه علی بن حسین سعد آبادی استاد کلینی است ولی صرف اسـتاد کلینـی 

 .بودن دلیل بر وثاقت نیست

 احمد بن ابی عبدالله برقی -۲-۳
احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان َبْرقـی مشـهور بـه برقـی از اصـحاب امـام 

عه و صاحب کتاب المحاسن و رجال است. بیشتر رجالیان شی و امام هادی جواد
رجالیان شیعه ماننـد نجاشـی، شـیخ طوسـی و عالمـه  .اند  سنت، او را توثیق کرده و اهل
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شـیخ طوسـی، ؛ ۷۶ :۱۳۶۵نجاشـی( اند حلی برقی را ستوده و او را مورد وثوق و اعتماد دانسته
، ضـعیف ءدلیـل روایـت از ضـعفا  و را بـهای نیـز ا عده )،۶۳ :۱۴۱۷عالمه حلـی،  ؛۶۲ :۱۴۲۰

روایت او از راویان ضعیف و اعتماد بر احادیث مرسل موجب شد احمد بـن  اند. شمرده
محمد بن عیسی اشعری رییس محدثان قمی، او را از قم تبعید کند اما پس از مـدتی او 

پا برهنه و  و حتی در مراسم تشییع جنازه برقیرا به قم بازگرداند و از وی پوزش خواست 
عالمه  ؛۶۲ :۱۴۲۰شیخ طوسی، ( را جبران نماید امه حاضر شد تا رفتار پیشین خویشبدون عم

که به انتقاد برخی از برقی  حید بهبهانی فردی استو  )،۱۰۴ :۱۳۸۴فرشچیان ؛۶۳ :۱۴۱۷حلی، 
بـودن برقـی قطعـی اسـت و  مورد اعتماد«نویسد:  پاسخ گفته و می ءدر روایت از ضعفا

اند برای ما ثابت نشده، حتی اگر او بر ضعیفان اعتمـاد کـرده باشـد  قدان گفتهمنت آنچه
 .)۴۳ :۱۴۱۰وحید بهبهانی(» ر نقل حدیث صحیح نبوده استتوان گفت روش او د می

که احمد از آنها  ها مربوط به کسانی است ه طعن قمیک ابن غضائری نیز معتقد است
 ).۳۹ :۱۴۲۲ابن غضائری( حدیث نقل کرده است نه خود او

 ابیه -۲-۴
هـای  یکـی از شخصـیت ّی البرق ّی د بن علمحّمد بن خالد بن عبد الّرحمان بن محمّ 
ن نزد امام موسـی کـاظم و امـام مورد اطمینا بزرگ شیعه و از مشایخ روایت و شخصیتی

نویسـد: مـن أصـحاب  وی مـی دربـارۀشیخ طوسی  ،)۳/۱۱۳ :۱۴۳۱مامقـانی( بود رضا
ر بن عبـد الّلـه، یإّنه مولی جر «گفته:  یغضائرابن ، )۴/ ۳۸۶: ۱۳۷۳ّی ّطوسـ( ثقة ،الّرضا
 :۱۳۶۴قهپـایی(  »لیعتمـد المراسـیرا و یـعـن الّضـعفاء کث یرویـنّکـر، و یو   عّرفیثه یحد
 یعتماد عنـدو اإل  ،)۳۳۵/۸۹۸: ۱۳۶۵ّی (ّنجاش  ثیف الحدی: إّنه ضعّی الّنجاش ، و قال)۵/۲۰

 .)۱۳۸۱:۳۷عالمه حلی( لهیرحمه الّله من تعد ّی جعفر الّطوس یخ أبیعلی قول الّش 

  ابن ابی عمیر -۲-۵
 یو اسـم أبـ -األزد یکّنی أبا أحمد، مـن مـوالیر، یعم یمحّمد بن أب«خ طوسی: یش
من أوثق الناس عند الخاّصة و العاّمة، و أنسکهم نسکا، و أورعهـم، و   و کان -ادیر ز یعم
ده یاز او رسـ آنچـه ءه اصحاب و علماک او از کسانی است، )۴۰۴ :۱۴۲۰طوسی( »دهمیأع

عالمــه ( ه بـودن و عــالم بـودنش اقــرار دارنــدیــداننـد و همــه بـه فق  ح مییاسـت را صــح
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تر از  تر و فاضـل تر، صـالح هیـر فقیـعم تـی از ابـوعمرو، ابـن ابییروا بنابر ،)۱۴۰۲:۱۴۱حلی
از وی  ن ابـی عمیـرکـه ابـ اما فردی)، همان( ونس بن عبدالرحمان (راوی مشهور) استی

ْن َذَکَرهُ «کند مجهول است و از وی با تعبیر  حدیث را نقل می یـن یاد شده است. ا» َعمَّ
هرچنـد کـه بـه . شـود را موجب شده و موجب ضعف حدیث می مسئله ارسال حدیث

 باشد اما میر همچون مسانید بوده و صحیح میمراسیل ابن ابی ع اعتقاد برخی از بزرگان،
بـاره  محمد تقـی شوشـتری درایـن .ی عمیر نیاز به اثبات داردصحت تمام مراسیل ابن اب

 دیله کالمسـانیثـّم المعـروف کـون مراسـ ر المشـهور...یعم یمحّمد بن أب« :نویسد می
بعــالوه ســند حــدیث ، )۱۱/۵۷۹ :۱۴۱۰شوشــتری( »هــا الشــواذّ یوجــد فیالصــحاح، ولکــن 

توانـد دلیـل  مـیث نامعلوم است و ایـن مـورد نیـز نیزمعنعن است و کیفیت تحمل حدی
 .برضعف سند حدیث باشد

  بررسی متن حدیث .۳
بِ 
َ
هِ  یأ ُه َش «َقاَل:  َعْبِد َاللَّ ْبَغـَض ِإلَ یْ َما َخَلَق َاللَّ

َ
َحـبَّ ْیـئًا أ

َ
ـُه َسـَلَبُه أ نَّ

َ
ْحَمـِق ِأل

َ
ِه ِمـَن َاْأل

ْش 
َ
 »ِه َو ُهَوَعْقُل یْ اِء ِإلَ یَ َاْأل

شود که خداوند نسبت به  نه میچگو  ،، یک منافات وجود دارددر ظاهر متن حدیث
ریـده اسـت و آن فـرد که خـودش او را احمـق آف  در حالیفرد احمق بغض داشته باشد 

 بررسـی ،ال و قبول یا رد حدیثؤ برای پاسخ به این س داشته است؟باره ن تقصیری در این
 .شود متن حدیث در چند مرحله انجام می

 مراجعه به شرح های حدیث -۳-۱
 ةبیان بغضه تعالی عبـار « نویسد: که بر این حدیث دارد می شرحیعالمه مجلسی در 

رتبته و عدم قابلیته للکمال وما یترتب علیـه عـن عـدم توفیقـه علـی مـا  ةعن علمه بدناء
یقتضی رفعه شأنه لعدم قابلیته لذلک فال ینافی عدم اختیاره فـی ذلـک أو یکـون بغضـه 

» کونه مختارا فـی ترکـه و اللـه یعلـمه مع لما یختاره بسوء اختیاره من قبائح أعمال تعالی
بغض خداوند تعبیری است از علـم خـدا بـه پسـتی رتبـۀ فـرد  ؛)۹۰ -۱/۸۹ :۱۴۰۳مجلسی(

کـه  آنچـهشود بر آن عدم توفیق او بر  بلّیت او برای کمال که مترّتب میاحمق و عدم قا
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بـا » غضب«عّلت عدم قابلیت او برای رفعت شأن پس این   مقتضی رفعت شأن اوست به
بغض خداوند  یا مراد حدیث این باشد که، عدم اختیار او در این موضوع، منافات ندارد

جهت انتخاب اوست که اعمال قبیح را با سوء اختیار خود انتخاب   متعال نسبت به او به
  .داند اختیار داشته است و خداوند می برای ترک آن اینکهکرده است با 

آید که ایشان در مقصود و مراد از بغض  می به دست ظاهر شرح عالمه بر حدیث از
و الله «عبارت  میان دو عبارت و» َاو«حرف ربط ( حدیث دچار تردید شده ی در ایناله

گیـرد: اول  مـی ایشان دواحتمال را برای بغـض در نظـر بیانگر این تردید است. ،»)یعلم
بغـض  اینکـهاسـت یـا  بغض الهی تعبیری ازعلم خداوند به پستی رتبه فرد احمـق اینکه

عالمـه  .که احمـق بـا اختیـار آنهـا را انجـام داده اسـت است دلیل اعمال قبیحی الهی به
موجـود در حـدیث خود بر بحار، این احتماالت را دررفع منافـات  ۀدرتعلیق طباطبایی

سـی) بیـان کـرده، که او (مجل این منافات با دو وجهی «...ویسد: ن کافی ندانسته و می
شود، و همچنـین  ستی رتبۀ آن فرد، بغض نامیده نمیعلم خداوند به پ ود زیراش رفع نمی

حماقتش انتخاب  به دلیلاو از اعمال قبیحه  آنچهو  عدم توفیق او به سبب عدم قابلیتش
» پس اشکال منافات همچنان بـاقی اسـتعدم اختیارش  گردد به خره بر میباأل کند  می

 .)، پاورقی۹۰ -۱/۸۹ :۱۴۰۳مجلسی(
طـور  (همـان حق این اسـت«ان خود تحلیل دیگری بر حدیث دارند و معتقدند: ایش

را که از شأن انسـان  چیزی بغض خداوند یعنی ،شود) ظاهر می که از تعلیل خود امام
ترین اشیاء اسـت در  که محبوب نداده است و آن عقل استداشته باشد، به او  آن رابود 
بغـض «پس این بغض،  .نقص خلقت اوست لیلبه د خدا (و این ندادن عقل به او)  نظر

بغض «داشته است نه به معنی  که او را از مزایای خلقت دور بدین معنی ،است» تکوینی
که به معنی دور داشتن از مغفرت و بهشت باشد و آنچه که منافات دارد عدم » تشریعی

 .)همان( معنی دوم است نه اول اختیار او بر بغض به
 داند کـه از شود که ایشان احمق را فردی نمی معلوم می یاز کالم مجلس :بررسی

ح او به اجباِر نبوِد عقل باشد، بلکه او را یو اعمال قب ابتدای خلقت به او عقل عطا نشده
پیـدا آنجا که اختیار زمـانی معنـا  از و ،احتمال دوم ایشان)داند ( یار میفردی دارای اخت

رد و با اختیار خود یکی را انتخاب کنـد پـس امور پی بب کند که فرد به حسن و قبح می
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فرد احمق دارای عقل بوده، زیرا وظیفه و کارکرد مهم عقل تشخیص حسـن و قـبح هـر 
بر احتمال اول مجلسی که بغض را تعبیری از  اما اشکال عالمه طباطبایی ،است امری

لیـل ن د علم الهی دانسته بود همچنان باقی است مگر اینکه بگوییم مقصود مجلسی بیـا
 بغض الهی بر احمق بوده،

و عدم  معنا که دلیل بغض الهی به احمق علم خداوند به پستی رتبۀ فرد احمق بدین 
امـا اگـر تحلیـل . که ناشی از سوء اختیار فـرد احمـق اسـت قابلّیت او برای کمال است

ع ت دو دسـته یـا دو نـو که معتقد به خلقـ اش این است ایی را بپذیریم الزمهطباطب ۀعالم
های فاقد عقل که خداونـد تکوینـا عقـل را  های دارای عقل و انسان انسان ،انسان باشیم

در هیچ جـای قـرآن و روایـات چنـین  به آنها نداده و احمقند ولی چنانکه آشکار است
هاست کـه  شود بلکه تفاوت در عملکرد انسان ها دیده نمی تقسیم بندی در خلقت انسان

آنهـا  ،کننـد) کـه تعقـل نمـی کننـد و کسـانی عقل مـیه تک (کسانی باعث چند دستگی
آنها دارای  ۀهمکه  تفکر و تعقل خود دلیل بر این استها به  شود و دعوت همه انسان می
ما به فرض صحت متن با بیان سند حدیث را مجهول دانسته ا الشرایع مترجم علل د.عقلن
  تمامی مردم،وجود اندک حماقت در  ،ای از کالم مجلسی و طباطبایی آمیزه

را جهـت را بنا به مصلحتی پذیرفته و حدیثی از پیامبر غیر از انبیاء و ائمه
کید عنـی ی ؛شیعـیه حمقة فبها یس احد إال و فیآورد که ایشان فرموده: ل نظر خود می تأ
ا زنـدگی یـسـبب آن در دنه مگر آنکه در او قدری حماقـت هسـت کـه بـ ستین کسی

کـه در جوامـع حـدیثی صـورت گرفـت  اما با جسـتجویی .)۲۲۲ :۱۳۶۶ابن بابویـه ( کند یم
سند و منبع روایت را ذکر نکرده  یافت نشد و خود مترجم نیز چنین حدیثی از پیامبر

بعالوه حتـی اگـر ت. مورد تشکیک اس است بنابراین صدور چنین حدیثی از پیامبر
الشـرایع  جم علـلر متر نظ مؤیدتواند  نمی وارد شده باشد چنین روایتی واقعا از پیامبر

ثانیـا  ،آیـد دسـت نمـی  بـه اسـتثناء انبیـاء و ائمـه که اوال از حدیث باشد به این دلیل
دلبسـتگی بـه زنـدگی  بـه دلیـلهـا  انسان دارد که مقصود حضرت این باشد که لاحتما

گیرند و یا بدان اعتنایی ندارنـد کـه ایـن  نمی به کاراز اوقات عقل خود را  دنیایی خیلی
  .حماقت است همان
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 بررسی محتوای حدیث -۳-۲
نخست تبیـین معنـای  دهیم در قالب چند محور سامان می را بررسی محتوای حدیث

ْلُب « و »مقاح«، »بغض«واژگان  حدیث بـر قـرآن و تبیـین  ۀدوم عرض ،»عقل« و» السَّ
 .است عقالنی حدیث

 واکاوی معنای واژگان -۳-۲-۱
بغـض ضـّد  ،چنانکه در اقرب الموارد آمـده ،دشمنی استو  نهیمعنای ک  : بهبغض

راغب اصفهانی نیز بغض  ،)۱/۲۰  :۱۴۱۲قرشی( حّب، بغضاء و بغضه شدت دشمنی است
راغـب ( باشـد یء مـ یشـ  هل نفـس بـیـئ دانسته بر خالف حـّب کـه میرا تنّفر نفس از ش

ا جایی معنـا دارد کـه طـرِف مقابـل کـاری ر کینه آن معموال بغض و ،)۱۳۶: ۱۴۱۲اصفهانی
طور عمد بـرخالف نظـر فـردی انجـام  به آن راه که قادر به ترک آن بوده ولی انجام داد

داده است و همین امر باعث شده تا از او نفرت و کینه به دل داشته باشد اما اگر عمـل 
کند که نسبت بـه وی بغـض و دشـمنی  ل حکم میفرد غیر ارادی و غیر عمد باشد عق

 . نداشته باشد
را بـه او ندهـد   و نعمـت عقـل احمق خلـق کنـد را  انسانی خداوند  امکان ندارد که

نبود عقـل و عـدم تشـخیص درسـت امـور  به دلیلاعمال ناپسند وی که  به دلیلسپس 
ند سازگار نیسـت و عقـل بوده، نسبت به او بغض داشته باشد این مسئله با عدالت خداو 

ت در اعمـال و رفتارهـای ارادی بایسـ پذیرد. لذا دلیل بغض خداوند را می نمی آن رانیز 
گاهان  احمـق راطباطبایی عـدم اعطـاء عقـل بـه  ۀو اینکه عالم ،کرد احمق جستجو ۀوآ

تواند صحیح باشـد چـرا کـه  لغوی بغض نمی به معنایه با توجه دانست ،بغض (تکوینی)
دلیـل بـه او بغـض داشـته و  بـی ،که خداوند از ابتدای آفرینش یک موجـود تمحال اس
ه او داده که خداوند ب اش با داشتن نعمت عقلی از او دریغ کند مگر اینکه بنده ار   نعمتی

قـت بـه یـک موجـود . بعالوه عدم اعطای نعمتی از ابتدای خلاز آن درست بهره نگیرد
بر اساس مصلحتی بـوده علم خداوند  به دلیلتوان گفت  شود بلکه می بغض نامیده نمی

 .خویش خداوند نسبت به مخلوق ۀکین نه بغض و
ابـن  ؛۵/۱۵۲  :۱۳۷۵طریحـی(را قلـت عقـل و فسـاد آن » حمـق«شناسـان  الحمق: لغت
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ابن (» ر موضعه مع العلم بقبحهیغ یء ف وضع الشی« آن راو حقیقت  ،)۱۰/۶۷ :۱۴۱۴منظور
  .دانند می ،)۱/۴۴۲ :۱۳۶۷اثیر جزری

کـه فـرد چیـزی را در غیـر  ابـن اثیـر جـزری حقیقـت حمـق آن اسـت طبق تعریف
که به قبح اشیاء علم دارد و  پس احمق کسی است .ش با علم به قبح آن قرار دهدوضعم

حتما دارای عقل اسـت  بح اعمال است. بنابراین چنین کسیقادر به تشخیص حسن و ق
فرد احمق با اینکه  ز نادرست و حق از باطل است منتهازیرا کار عقل تشخیص درست ا

گاهانه عمل قبیح بیح است باز همداند کاری نادرست و ق می   دهـد و بـه را انجام مـی  آ
کاستی نهـاده و   ناشایست، توانایی تشخیص او رو بهخاطر مداومت در اعمال و صفات 

 . گردد یمبتال به فساد عقل م
(لغت نامه دهخدا/ فرهنـگ فارسـی بی عقل و نابخرد  ،)۲ :۱۳۷۵(بستانی اما معنای کم عقل

که از عقل خـود درسـت  (کسی مورد نظر ه معنایباحمق آمده اگر که درمعنای ، معین)
 دصحیح است اما اگر بدین معنا باشد که از ابتدای خلقت فاق باشد ،کند) استفاده نمی

کـه در وصـف احمـق آمـده نیـز   روایـاتی. باشد شده صحیح نمی عقل یاکم عقل خلق
 سـت؟یکه احمق ک پرسیدند سییمعنای مورد نظر است از جمله: ازحضرت ع مؤید

ُه  «...فرمود:  ُه َلُه َال َعَلْیِه َو ُیوِجُب اْلَحقَّ ُکلَّ ِذی َیَری اْلَفْضَل ُکلَّ ِیِه َو َنْفِسِه الَّ
ْ
اْلُمْعَجُب ِبَرأ

ذِ  ْحَمُق الَّ
َ
 ،)۲۲۱ :۱۴۱۳(مفید »ی َال ِحیَلَة ِفی ُمَداَواِتهِ ِلَنْفِسِه َو َال ُیوِجُب َعَلْیَها َحّقًا َفَذاَک اْأل

دانـد و بـرای  لت اسـت از آن خـود مـییچه فض که هر ند، کسی استخود رأی خودپس
چ حّقی یداند و ه حقوق را برای خود می ۀست، همیلتی قائل نیچ فضیبر خود هگران، ید 

ای برای درمان او وجود  که چاره  ن است آن احمقییا ست.یگران بر خود قائل نیبرای د 
 و و آرزوهـای بزرگـی دارد که تابع هوای نفس خـویش اسـت احمق کسی است. ندارد

نـد و یبب ن رااگر یهای د  بیکه ع  کسی )،۱۷۶ :۱۴۲۸(علویکند  آنها را از خداوند طلب می
: (نهج البالغةعی است ها را در خود بپسندد، احمق واق بیآنها را زشت شمارد اما همان ع

 .)۳۴۹حکمت 
 خوار کنـدار یر تنگدستی خود را بساحمق در هنگام برخورداری سرمست شود و د

ــاز ســه چ حماقــت آدمــی ،)۳۱۹ :۱۴۱۰تمیمــی آمــدی،( ــیی ــوده یشــود: از ب ز شــناخته م ه
شود، و از تهّورش در کارهـا  که از او سؤال نمی  زییچ  ش، از پاسخ دادنش بهیها ییگو 
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دن، بی آنکه اسـباب آن یبه خود ناز  ،)۶۸۱،(هماند یآ هر دم به رنگی در می ،)۳۲۱ ،همان(
 های حماقت اسـت خورداری از شرافت الزم، از نشانهی، بدون بر یستا فراهم باشد و خود

شـخص احمـق بـا هـر  ،)۵۲،همان( شود می هودهبیموجب کارهای حماقت  ،)۸۲۳،(همان
و دانشـمندان  جز احمق نادان، دانـش کسی ،)۵۴۵،همان( راه استسخنش سوگندی هم

کنـد و  ه خـوبی نمـیکـ ها کسی است ن آدمیتر  احمق ،)۷۸۵،همان( شمارد ف نمییرا خف
ن حماقـت، یبدتر  ،)۲۱۱،همان( داردك یکند و توقع پاداش ن انتظار تشکر دارد و بدی می

ش و نکـوهش اسـت یت، افـراط در سـتان حماقـیتـر  بـزرگ، )۱۸۸،همـان(غفلت اسـت 
 ی بر آن و درنگ کردن بعـد از دسـتیش از توانایشتاب کردن در کاری پ ،)۱۹۲،همان(
  هـایی ویژگـی  با توجـه بـه، )۳۶۳: حکمت (نهج البالغة ماقت استح ۀافتن به فرصت، نشانی

ا از آن اولیـه اسـت امـ شود که احمق دارای عقل و شـعور که در روایات آمده معلوم می
از خـود بـروز  ای گیـرد و رفتارهـای نابخردانـه نمـی به کـاریا خوب  کند و استفاده نمی

لب شده و در حماقت خود غـرق و سکم نعمت عقل از ا که کم چنین است دهد این می
نکـوهش حماقـت و احمـق وارد  شمار دیگـر کـه در عالوه بر این، روایات بی. شود می

بدون  زیرا اگر حماقت و یا کم عقلی ،اقت استشده، خود دلیلی بر اختیاری بودن حم
نـه بـود و از سـوی ائمـه عادال اختیار و از ابتدای خلقت با انسان بود نکـوهش نیـز غیـر

ـ در سـفارش بـه فرزنـد  نین العابدیاز جمله این روایت که امام ز . شد نمینکوهش 
 :ـ فرمود بزرگوار خود حضرت باقر

أْن ُتصاِحَب األحَمَق أو ُتخاِلَطـُه، و اْهُجـْرُه و ال ُتحاِدْثـُه؛ فـإّن األحَمـَق  یَّ ا ُبنیاَك یّ إ «
م فَضَحُه ُحمقُ ُهْجَنٌة غائبا کاَن أو حاِضرا ُه، و إْن َعِمـَل یُّ ، و إْن َسَکَت َقُصَر بِه عِ هُ ، إْن َتَکلَّ

ُع یـطیُ ْنَفُعـُه، و ال یَ رِه یـ، و ال ِعلـُم َغ هِ یـْغنیُ . ال ِعلُمُه ِمـن َنْفِسـِه أضاَع  َی أفَسَد، و إِن اْسُترعِ 
ُه أّنها َثَکَلْتهُ ، تَ ُح مقاِرُنهُ یستر یَ ناِصَحُه، و ال  ، و و جاُرُه ُبعـَد داِرهِ  ،، و اْمَرأُتُه أّنها َفَقدْتهُ َودُّ ُامُّ

، و إْن کـاَن الَمجِلِس أْعنی َمـن َفوَقـهُ  یف . إْن کاَن أْصَغَر َمنُسُه الَوْحدَة ِمن ُمجاَلَسِتهِ یَجل
ْکَبَرُهم أْفَسَد َمن ُدوَنهُ   .)۶۱۴-۶۱۳ :۱۴۱۴ یطوس( »أ
از او دوری کـن و بـا وی ز و یـا رفـت و آمـد بـا احمـق بپرهیـنی یفرزندم ! از همنش

؛ هرگاه زبان ه استیا حاضر، پست و فرومایب باشد یرا آدم احمق، غای؛ ز سخن مشو هم
ناتوانی در سخن  به دلیلد حماقتش او را رسوا کند و هرگاه خاموش شود یسخن گشا  به
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تباه  آن رارد یعهده گ  تی بهیمسئول، اگر کاری کند خرابی به بار آورد و چون گفتن باشد
رسـاند، بـه سـخن  گران سودش مییو نه دانش د  دیآ ر او میکا  ، نه علم خودش بهسازد
، مـادرش آرزوی ستیننش از دست او آسوده یدهد، و همنش رخواه خود گوش نمییخ

اش آرزوی رفــتن از  هیرزوی از دســت دادن او را و همســامــرگ او را دارد و همســرش آ
جلســی اگــر در م ،نی او رایآرزوی خالصــی از همنشــ ،نشیاش را و همنشــ گییهمســا
ن فـرد باشـد فـرو یرنج افکند و اگر بـاالتر   د مجلس باشد باالتر از خود را بهن فر یتر  کم

 . دستان خود را به فساد و تباهی کشاند
سی یاز ع که در روایت امام صادق همچنین عدم عالج و درمان نشدن احمق نیز

ُتُهم بـإذِن یضـی فَشـفَ رْ ُت المَ ْیـقـاَل: داَو  َم یسی بَن َمر یإّن ع«م آمده که فرمود:یبن مر 
، و ُتُهم بـإذِن الّلـهییَ ْوتی فـأْح ، و عاَلْجـُت الَمـَمَه و األْبـَرَص بـإذِن الّلـه، و أْبَرأُت األکْ الّله

را طبابت کـردم ماران یب ،)۲۲۱ :۱۴۱۳مفیـد، (» عاَلْجُت األحَمَق فَلم أْقِدْر علی إْصالِحِه...
ذن خـدا إسـی را بـه یپان بـه یـر زاد و مبتال، کوراِن ماددرمان کردم ن رااذن خدا آنإو به 

. ذن خدا زنده کردم، اما احمق را نتوانستم اصالح کـنمإبه  ن راادم، و مردگیبهبود بخش
گاهانه تواند به این دلیل باشد می دهـد و او  رفتارهای نابخردانه را انجـام مـی که احمق آ

الش شود تا بیـدار شـود خواب زده و هر چقدر هم ت ماند که خود را به همانند کسی می
درمان شـود خـب چنـین  خواهد که بیماری دارد و نمی کسی بیدار نخواهد شد یا مانند

که دلیل  هر بیماری علتی دارد، حماقت نیز بیماری است. توان درمان کرد را نمی  کسی
  .دنیا و لذایذ زودگذر آن است  فراوان به آن طبق روایات دلبستگی

ن«: ها ـ فرمود ن آدمیتر  ه سؤال از احمقـ در پاسخ ب امام علی ا و ُهـو یالُمْغَترُّ بالـدُّ
ِب أْحواِلهایری ما فیَ  دلبسـته و  نـد و بـازیب ا مـیا ر یهای دن یکه دگرگون  سیک »ها ِمن َتَقلُّ

 ؛نـد: العاِجَلـُة ُغـروُر الَحْمقـیهمچنـین فرمود ،)۱۹۹ :۱۴۰۳ابـن بابویـه (شود  آن می ۀفتیفر 
تـا آنجـا کـه  )۵۱ :۱۴۱۰تمیمـی آمـدی،(مردمان احمق اسـت  ۀب دهندیای زودگذر، فر یدن

امـام . کنـد یا آنها راگرفتار آرزوهای طوالنی و هوسـرانی مـیدن  فریفتگی و دل بستن به
الّلهـُو  ،)۴۰،همـان(بـد یفر  آرزوها نابخردان را می ؛اآلماُل ُغروُر الَحمقی فرمودند: علی

لذا بـرای دسـتیابی بـه مطـامع  ،)۵۲،همان(قت است هوسرانی خوراك حما ؛ُقوُت الَحماَقةِ 
گاهانه کنار می  و رسیدن به آرزوهایش، حقدنیوی خود   کند، نهد و به باطل رو می را آ
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از سرنوشـت دیگـران پنـد  گویـد، و بدون فکر سخن مـی کند سخن گفتن عجله میدر 
ء  یْلُب: نـزع الشـالسَّ « هدد هوده انجام میو کارهای بی بیند خود را بزرگ می ،گیرد نمی

باُب َشـیَ َوِإْن ﴿تعـالی:  اللـه قال ،ر علی القهریمن الغ  ﴾ْسـَتْنِقُذوهُ ِمْنـهُ یَ ئًا ال یْ ْسـُلْبُهُم الـذُّ
و  باشـد قهـر مـی گرفتن چیزی بـا مراد از سلب، ،)۴۱۹ :۱۴۱۲راغب اصـفهانی(، )۷۳حج/(

 البا بـرخالف میـل فـردکه غ ،)۶/۴  :۱۳۷۱قرشـی،(مقصود از قهر غلبه توأم با توانائی است 
کـار را دارد و  رباید توانـایی ایـن انسان میا از ر   مغلوب است چنانکه وقتی مگس چیزی

آن نباشد اما این مسئله به معنای سـلب اختیـار از  چند تمایل انسان در دهد هر انجام می
را از کـاالی خـود دور   ستوانـد مگـ زیرا انسان می ؛انسان و اعمال زور و قدرت نیست

 . از دسترس مگس دور نگه دارد آن راکند یا 
وانـد ت از سلب عقل احمق توسط خداوند میمقصود  ،بنابراین در حدیث مورد بحث

درست  آن رااین باشد که فرد احمق با اختیار خود از عقل خود درست مراقبت نکرده و 
ن و فسـاد دچار نقصـا گرفته و ها و آفات قرار برد لذا عقل در معرض آسیب نمی به کار
د نسـبت داده شـده اینکه سلب به خداونـ و .شود هرچند که فرد بر آن متمایل نباشد می

 ،)هـای دیگـر نقصان عقل به دالیلی و رشـد عقـل از راه( که این رابطه به این دلیل است
ـِه ﴿قانون و سنت الهی است و در سنت الهی تغییر و تبدیلی نیست  ِة اللَّ َوَلْن َتِجـَد ِلُسـنَّ

کـه بایـد راه رشـد عقـل را بگیـرد و بـرای آن  و این انسان است ،)۶۲(احزاب/ ﴾الً یَتْبد
کـه خلـق و   یآن اسـت وگرنـه چیـز ءیک چیز بعد از اعطا» سلب«بعالوه  تالش کند

ْش «بنابراین ازعبارت ت. نشده، گرفتن آن معنا نخواهد داش اعطا
َ
َحبَّ َاْأل

َ
ِه َو ْیـاِء ِإلَ یَ َسَلَبُه أ

خلقت به احمق عقـل داده  آید که خداوند در ابتدای دست می  هاین مطلب ب »ُهَو َعْقُلهُ 
گرفته شده است و مهمترین آن دالیل استفاده نکردن و  دالیلی این عقل از او  ولیکن به
 .نبستن عقل و کفران نعمت عقل است به کار

ضـد « و ،)۵/۲۹ :۱۳۷۱(قرشـی،فهـم، معرفـت و درک  به معنـایعقل: عقل در لغت 
که بـر  به معنای طنابی است» عقال«صل از در ا ،است )۱۱/۴۵۸ :۱۴۱۴(ابن منظور، »حمق

از کارهـای  ن رااو از آنجـا کـه نیـروی خـرد، انسـ ،بندند تا حرکـت نکنـد پای شتر می
معنـی   را بـه» عقـل«اطـالق شـده اسـت. بعضـی دارد ایـن واژه بـر آن  ناهنجار باز مـی

از حسن علم به صفات اشیاء «معنی   به آن رای اند، و بعض تفسیر کرده» منع«و » حجر«
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عقـل «و در اصـطالح  ،)۸/۱۹۵ :۱۳۶۰مصـطفوی، ( داننـد مـی» و قبح و کمـال و نقصـان
آن خیـر و صـالح زنـدگی  ۀوسـیل   هکه خداوند در وجود بشر قرار داده تا بـ ستنیرویی ا

ست باز دارد و صالح آدمی ا از آنچه خالف خیر را  دی و معنوی را تمیز دهد و نفسما
بـا توجـه بـه روایـات ، )۱۹۷(همـان» ترین وسیله در تحصیل سعادت و کمال است و قوی

 ،هکه بر اثر تجرب  و عقل اکتسابیعقل دارای دو مرتبه است: عقل فطری  معصومین
  شود. حیات و رشد عقل فطری تحصیل می

، و کالهما ، و عقل التجربة الطبع  العقل عقالن: عقل«ند: یفرما یم یحضرت عل
و من فاته العقل و المروة، فرأس  ،نیالی المنفعة و الموثوق به صاحب العقل و الد یؤدی

عـی و عقـل یعقـل طب« اسـت نـوععقـل دو  ،)۶ / ۷۵  :۱۴۰۳،(مجلسـی.» ..ةیماله المعصـ
کـه هـم عقـل داشـته  نان اسـتیو تنها کسی مورد اطم ،سود است ۀیو هر دو ما ،تجربی

 ،»ن کارش گناه استیشتر یب بهره باشد  ه از عقل و جوانمردی بین و آنکیباشد و هم د 
آدم قرار که خداوند رحمان در بنی  ذاتی و فطرتی همان منبع درکی استعقل طبیعی یا 

باشد. عقـل فطـری در نـوع که از حیوانات و از جماد و نبات متمایز داده است برای این
هـا را از  ای از انسـان که خداوند دسته  نیستگونه  القّوه وجود دارد و اینطور ب  انسانی به

عقل اکتسابی و تجربی در اثر رفت و آمد و معاشرت با مردم،  و .آن محروم کرده باشد
طـور کـه عـواملی  ه همـانالبتـ .شـود انتقاد و مطالعه، حاصل میتبادل افکار و مباحثه و 

.. درشکوفایی عقل ، همنشینی با حکیمان و.خدا همچون دانش، ادب، تجربه، تقوا، یاد
  ،های خرد مؤثر است و فروزانی شعله

شود  ها نیز باعث خاموشی این چراغ هدایت می بعضی از کردارهای ناشایست انسان
به خاموشی و تبـاهی چـراغ در روایت مورد بحث اشاره » سلب« ۀواژ  توان گفت ه میک

 نخـوت و خشـم وپیروی از هوای نفس، حـب دنیـا، کبـر و  عنوان نمونه  به، عقل دارد
چنانکـه  ، از سـوی پیشـوایان مـا معرفـی شـده اسـت.غضب از مهمترین دشمنان عقـل

عامـل  )،۱/۱۹۹ :۱۴۱۰کراجکـی،( سـازد عقـل را تبـاه مـی روی از هوای نفسپی اند: فرموده
بـدترین آفـات عقـل، کبـر و ، )۵۵۴۳ح  :۱۴۱۰آمـدی،  تمیمـی( فساد عقل، حب دنیا اسـت

)، ۱۳۵۶همـان، ح ( کنـد هـا را تبـاه مـی م و غضـب، عقـلخش، )۵۷۵۲همان، ( نخوت است
را عطا   بدو خلقت عقل ذاتی و فطری ها در خداوند به تمام انسان توان گفت بنابراین می
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. منتهـا انسـان عاقـل بـا مطالعـه در ای شکوفایی عقل را نشـان داده اسـته نموده و راه
و گوش فرا دادن به ندای گرفتن از تجربیات خود و دیگران  سرگذشت پیشینیان و درس

شـوند  و دارای عقل اکتسابی مـی عقل فطری خود را شکوفا کرده و... دعوت پیامبران
، دنیـا و آرزوهـای طـوالنی  رم شدن بهسرگ به دلیلافراد احمق با وجود عقل فطری  ولی

های  ها و قلب ای بر چشم گویا پرده خیص حق از باطل در آنها ضعیف شده،قدرت تش
و نخوت بـا غرور  به دلیل گیرند، لذا از سرگذشت دیگران پند نمی .شود ده میآنها افکن

ناهـان بسـیار و گیرنـد و گرفتـار گ ای نمـی ه، از تجربیات بهـر حکیمان همنشینی ندارند
 .شوند شماری می کارهای احمقانه بی

 حدیث بر قرآن ۀعرض -۳-۲-۲
را رد   تی از قـرآن حـدیثکه آیه یـا آیـا عرضه کردن حدیث به قرآن این است مراد از

تکیه بر معنـای  ،)۱۱۶ :۱۳۹۰،سـلیمانی(نکند و یا حدیث با روح کلی قرآن در تنافی نباشد 
خوانشـی از حـدیث را ارائـه ، در نظر گرفتن معنای دقیـق واژگـان ظاهری حدیث بدون

 ۀآیـ کنـد. از جملـه رد می آن راز قرآن منافات داشته و آیات قرآن، دهد که با آیاتی ا می
ْحَسُن اْلخاِلق﴿ شریفه

َ
ُه أ . تخداونـد احسـن الخـالقین اسـ )،۱۴منـون /ؤم( ﴾َن یَفَتباَرَك اللَّ

 تر از احمق خداوند موجودی را مبغوض« را بپذیریم که  عنای اولیه حدیثچرا که اگر م
اش ایـن  الزمـه» کـه عقـل باشـد را از او گرفتـه اسـت اءین اشیتر  را محبوبیده ز یافر ین 

ها را فاقد عقل آفریده باشد که نوعی نقص در  ای از انسان ه خداوند دستهخواهد بود ک
معنـا را رد   مـذکور ایـن ۀکـه آیـ  در حالی شود ها محسوب می خلقت آن گروه از انسان

  .کند می
نَّ ﴿کنـد  د عادل است و به بندگانش ظلم نمـیبعالوه بر اساس تعالیم قرآن خداون

َ
َوأ

َه لَ  ٍم یْ اللَّ کند بنابراین  بدون دلیل بر کسی غضب نمی ، و)۱۸۲آل عمران/( ﴾ِد یِلْلَعبَس ِبَظالَّ
عقل خـود که او از  ستا و آن ایندلیلی برای غضب خداوند بر احمق وجود دارد  حتماً 

ن نعمت کرده و نعمـت چنین کفرا بندد و این نمی به کار آن رادرست استفاده نکرده و 
را از او   ون دلیل بر احمق غضـب کـرده و عقـلددهد نه اینکه خداوند ب را از دست می

  .سلب کند
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 گیری نتیجه
 عبـارت .ستعلی بن حسین وثاقتش ثابت نیست محمول و مهمل ا در سند حدیث

ْن َذَکَرُه) بیانگر مرسل بودن سند حدیث است ت معنعن اس بعالوه سند حدیث نیز .(َعمَّ
 .شود حدیث می عف سندکه این عوامل باعث ض و کیفیت تحمل حدیث نامعلوم است

 بـه دلیـلمتن حدیث و یا حتی رّد آن  دربارۀهای مختلف  نظر می رسد تحلیل  بعالوه به
ناشی از خوانش غلط متن روایت و عدم دقت در واژگـان  ،مجهول بودن یکی از راویان

کـه  دقیق واژگان حـدیث حـاکی ازآن اسـت حدیث و معانی آنها باشد. واکاوی معنای
نشده  ءکه به او عقل اعطا نبندد نه کسی به کارکه عقل خود را گویند  را کسی» احمق«

بعد از اعطـاء آن معنـا  آنست زیرا گرفتن یک چیز مؤیدنیز » سلب«ۀ و معنای واژ  باشد
بدون دلیل بـا عـدالت خداونـد و آیـات قرآنـی » بغض«بعالوه  کند نه قبل آن. پیدا می

انش صـحیح روایـت ایـن ایـن خـو  بنابر .پذیرد نمی آن راناسازگار بوده و عقل سالم نیز 
(در  تر از احمـق که خداوند خلق کرده است مبغوض  خواهد بود که در میان موجوداتی

خـاطر   که خداوند به او داده، به ی نیست زیرا با وجود عقل و شعوریپیشگاه الهی) کس
ای بـر آن  ار و پـردهنبسته لـذا زنگـ به کاررا   دنیا و امور دنیایی، عقل  ستگی شدید بهدلب

 ق درافکنده شده و قدرت تشخیص درست از نادرسـت او رو بـه کاسـتی نهـاده و غـر 
 .شود گناهان و اقدامات احمقانه می

 نامه کتاب
 .رضایی ۀ، ترجمقرآن کریم .۱
 .۱۳۶۷قم، نا،  بیچهارم،  پچا ،ث و األثریب الحدیغر  یة فیالنها ، مبارك بن محمد،یر جزریابن اث .۲
 .۱۳۸۰قم، نا،  بیاول،  چاپ، ذهنی تهرانی ،ترجمه ،علل الشرائع محمد بن علی، ه،یابو ابن ب .۳
 .۱۳۶۶تهران، نا،  بیششم،  چاپ ،مسترحمی ،ترجمه ،الشرائع علل ،ــــــ .۴
علمـی فرهنگـی دار  ۀمؤسسـ ،اول چـاپ، (ابـن الغضـائری) الرجـال ن،یابن غضائری، احمد بـن حسـ .۵

 .۱۴۲۲قم،  ث،یالحد
 .۱۳۵۶نجف اشرف، نا،  بیاول،  چاپ ،اراتیکامل الز  محمد، ه، جعفر بنیابن قولو  .۶
 .۱۴۱۴چاپ سوم، دار صادر، بیروت  ،لسان العرب محمد بن مکرم، ابن منظور، .۷
 ،دار األضواء ،اول چاپ، شتباهات عن الطرق و األسنادجامع الرواة و ازاحة اإل  بن علی، لی، محمدیاردب .۸

 .۱۴۰۳روت، یب
 .۱۳۷۵تهران، نا،  بیدوم،  چاپ ،ابجدیفرهنگ  بستانی، فؤاد افرام، .۹
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عالم مکتب األ ، چاپ دوم حسن خاقانی،، قی، تحقفوائد الرجالیه ، د باقر بن محمد اکملبهبهانی، محم .۱۰
 .۱۴۱۰قم،  سالمی،اإل 

 .۱۴۱۰قم، نا،  بیدوم،  چاپ، غرر الحکم و درر الکلم بن محمد، می آمدی، عبد الواحدیتم .۱۱
 .۱۴۱۳ جا، نا، بی بی پنجم، چاپ ،ل طبقات الرواةیث و تفصیلحدمعجم رجال ا ی، ابوالقاسم،یخو  .۱۲
 .لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر،  .۱۳
 .۱۴۱۲دمشق، نا،  بی چاپ اول،، مفردات ألفاظ القرآن ن بن محمد،یراغب اصفهانی، حس .۱۴
 .۱۳۹۰چاپ سوم، فرهنگ و دانش، تهران، فقه الحدیث و نقدالحدیث ود،سلیمانی، دا .۱۵
 .۱۳۹۰مشهد،  عروج اندیشه،، چاپ دوممحمد دشتی،  ،ترجمه ،بالغهنهج ال سید رضی، .۱۶
ة، مؤسسة النشـر یالعلمالحوزة  ین فیجماعة المدرس ،دوم چاپ، قاموس الرجال شوشتری، محمد تقی، .۱۷

 .۱۴۱۰قم،  ،یاإلسالم
 .۱۳۷۵تهران، نا،  بیسوم،  چاپ ،نیمجمع البحر  ن بن محمد،یفخر الد، یحیطر  .۱۸
 .۱۴۱۴قم، نا،  بیاول،  چاپ، یمالاأل طوسی، محمد بن حسن، .۱۹
ة، مؤسسـة یـالحـوزة العلم ین فـیماعة المدرسج ،، طبعة الثالثهیرجال الطوس طوسی، محمد بن حسن، .۲۰

 .۱۳۷۳، قم، یالنشر اإلسالم
مکتبـة  ،اول چـاپ، ن و أصـحاب األصـولیعة و أصـولهم و أسـماء المصـنفیفهرست کتب الش ،ــــــ .۲۱

 .۱۴۲۰قم،  ،یالمحقق الطباطبائ
هـای  اد پـژوهشیـبن ،اول چاپ، معرفة الرجال یب خالصة األقوال فیترت حلی، حسن بن یوسف،عالمه  .۲۲

 .۱۳۸۱، مشهد مقدس، اسالمی
 .۱۴۱۷جا،  بی نشر الفقاهه، ۀمؤسسچاپ اول،  ،قوالخالصة األ ،ــــــ .۲۳
 .۱۴۰۲، یف الرضیالشر دوم، قم،  چاپ، یرجال العالمة الحل ،ــــــ .۲۴
 .۱۴۲۸قم، دلیل ما، اول،  چاپ، قی)/الکتاب العتیالمناقب (للعلو ن،یالحس علوی، محمد بن علی بن .۲۵
 .۱۴۱۰، چاپ دوم، انتشارات هجرت، قم، کتاب العین خلیل بن احمد، فراهیدی، .۲۶
 .۱۳۸۴،، چاپ اول، انتشارات زائر، قمپیشگامان تشیع در ایران فرشچیان، رضا، .۲۷
 .۱۴۱۲ نا، بی ن،ششم، تهرا چاپ ،نقاموس قرآ ی، علی اکبر،یرشی بناق .۲۸
 .۱۳۶۴ ،انیلیاسماع قم، ،دوم، چاپ مجمع الرجال ةالله،یی، عنایقهپا .۲۹
 .۱۴۱۰ نا، بی اول، قم، چاپ، کنز الفوائد راجکی، محمد بن علی،ک .۳۰
 .۱۴۰۷ انتشارات اسالمی، تهران،چهارم،  چاپ ،یالکاف عقوب،ینی، محمد بن یکل .۳۱
 .۱۴۳۱قم،  ،تیآل الب ۀسسؤ ماول،  چاپ ،علم الرجال یح المقال فیتنق مامقانی، عبدالله، .۳۲
 .۱۴۰۳روت، یب ،دوم چاپ، بحار األنوار باقر، مجلسی، محمد .۳۳
 ۲و ۱الجهـل جلـد  کتـاب العقـل و العلـم و ۀ(ترجمه و شرح خالصـ بنادر البحارباقر،  مجلسی، محمد .۳۴

 .تا ، بیهرانت اول، انتشارات فقیه، چاپسالم اصفهانی، علی نقی، فیض اإل  ،مترجمبحار األنوار) 
 .۱۳۶۰ه ترجمه و نشر کتاب، تهران، بنگا ،، ناشرمیکلمات القرآن الکر  یق فیالتحقحسن،  مصطفوی، .۳۵
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