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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی ،مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ مقالۀ ارسالی ازحداقل  6000كلمه وحداكثر  9000كلمه بیشتر نباشد.
ـ تیترهای اصلی با شمارههای  3 ،2 ،1و ...و ز یرمجموعۀ آنها با 1ـ1 ،1ـ ،... ،2و 2ـ2 ،1ـ ،2و ...مشخص شود.
ـ چکیدۀ مقاله كه آیینۀ تمامنما و فشردۀ بحث است ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی ،حداكثر در ده سـطر
ضمیمه باشد و واژگان كلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی ،سال انتشار :شمارۀ صفحه یا شمارۀ جلد/صـفحه)
نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان :شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگـری
از همان نویسنده باشد (همو ،سال انتشار :صفحه) استفاده شود.
ـ منابع التین ،به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد :سـال انتشـار ،نـام خـانوادگی) و در
ارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد ( ).Ibidنوشته شود.
ترتیب منابع:
ـ كتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محقق یا مصحح ،نوبـت چـا (در
صورتی كه چا نخست باشد نیاز نیست) ،محل نشر ،نام ناشر ،تار یخ انتشار.
ـ مقاله :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان)« ،عنوان مقاله داخل گیومه» ،نام نشر یه ،دوره /سال ،شـمارۀ
جلد ،تار یخ انتشار.
ـ نام كامل نویسنده ،رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی به دو زبـان فارسـی و انگلیسـی قیـد
شود و همراه با نشانی پستی ،شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ ارسال و دریافت مقاالت صرفا از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی « »www.razavi.ac.irانجام میگیرد.
ـ ارتباط با مدیر یت مجله از طر یق رایانامۀ « »razaviunis@gmail.comامکانپذیر است.
اصول اخالقی مجله
ـ فهرست نام نویسندگان نشاندهندۀ همکاری آنها در تدوین مقاله است و لـذا تعیـین نـام مسـوول مقالـه و نیـز
رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
ـ نویسندۀ مسوول فردی است كه در تهیه ،آمادهسازی و ...مقاله ،سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسوولیت هر
گونه ایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهدۀ وی میباشد.
حقوق نو یسندگان و داوران
ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریۀ مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میشود.
ـ داوری مقاالت توسط داوران ،بدون اطالع از نام نویسندگان انجام میگردد.
ـ نام داوران مقاله ،محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمیشود.
قانون کپیرایت
ـ مقاالت ارسالی نباید كپیبرداری از آثار چا شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبال در نشر یۀ دیگـری چـا شـده یـا
برای نشر یۀ دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد.
ـ در صورت تخلف نویسندگان ،مطابق با مادۀ  3از فصل دوم قانون حمایت از حقوق پدیدآورنده (تأییدشده در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.
ـ همپوشانی مقاالت چا شدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  10درصد قابل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون
كپیرایت میگردد.

آموزههای حدیثی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

روششناسی كاشف الغطاء
در تعلیق بر شرح نهج البالغه محمد عبده



چکیده

 فتحیه فتاحیزاده

 تاریخ دریافت - 1398/11/20 :تاریخ پذیرش.1399/04/10 :
 .1استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (.)f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

آموزههایحدیثی


روش شناسی کاشف الغطاءبر شرح نهج البالغه «محمدعبدد » مددلی روشمندد
در راستای معرفی علمی این اثر است و از آنجهتکه نوع نگا کاشف الغطاء را
در تعلیقها نشان میدهد حائز اهمیت است .گونههای تفسیری و تعلیقی کاشدف
الغطاء متعدد است ،در بخشی از آن به شدرح و تبیدین کدالل علدی و یدا کدالل
شارحان پرداخته است ،و در شرح خود به سیاق کالل ،قواعد ادبی و بالغی توجه
ویژ ای داشته است ،نقد گفتار شارحان برمبنای عصبیت شارحان و نیز خروج بی
دلیل از داللت ظاهری کالل جزو اشکالهدای اساسدی اسدتکده کاشدف الغطداء
مطددرح کددرد اسددت ،البتدده ه د سددویی بددا شددارحان نیددز در م دواردی از تعلیقهددا
قابلمالحظه است ،انتخاب شرح محمد عبد ورویکرد کاشف الغطاء در مواجهه
با این اثرگویدای نگدا تقریبدی وی بدود و مدیتواندد در راسدتای وحددک فکدری
مسلمانان اثرگذار باشد.
واژگان کلیدی :کاشف الغطاء ،تعلیق ،نهج البالغه ،محمدعبد
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عالمه محمدحسـین كاشـف الغطـاء (1373-1294ق) ،از پژوهشـیان عصـر حاضـر
است كه درعرصههای مختلف علمی از جملـه حـدیث ،اصـول فقـه ،ادبیـات ،فلسـفه و
كالم صاحب نظـر بـوده و آثـار مختلفـی را بـه جـا گذاشـته اسـت ،یکـی از ایـن آثـار،
تعلیقهای وی بر شرح نهج البالغه محمد عبده (1323ق) ،است گرچه این اثـر تنهـا بـه
بخشی از خطبهها ،نامهها و كلمات قصار حضرت علی اختصاص یافته اسـت امـا بـا
توجه به جایگاه علمی ایشان و نیز اهمیت شرح محمدعبـده ،منبعـی سـودمند بـه شـمار
میآید.
كاشف الغطاء در تعلیقهایی كه بر شرح نهج البالغه محمدعبـده وارد نمـوده اسـت
گاهی كالم علی را شرح و تبیین كرده و در مـواردی هـم كـالم شـارح را تکمیـل و
توضیح داده است ،گرچه از نقد گفتـار شـارحان بـر مبنـای عصـبیت آنـان و یـا دسـت
برداشتن از داللت ظاهری كالم نیز باید یاد كرد
بـا توجـه بــه اینکـه تعلیقـات كاشــفالغطاء چـا و منتشـر نشــده اسـت و یکــی از
پژوهشگران تصویر نسخه خطی ایشـان را بـازخوانی ،تصـحیح و تـدوین نمـوده و در دو
مقاله ،یکی تعلیق بر بعضی از خطبهها و دیگری تعلیق برخـی نامـهها و حکمتهـا ارائـه
كرده است 1،نوشتار حاضر بر مبنای تصحیح یاد شده ،تنظیم گردیده است.

 .۱مروری بر زندگی کاشف الغطاء

كاشف الغطاء در نجف اشرف و در خانوادهای فرهیخته و با فضل و كمال چشم بـه
جهان گشود.
كاشف الغطاء پس از گذراندن دورۀ مقدماتی ادبیات عرب ،فقه و اصول ،به كسـب
علم در مراتب عالی اصول فقه ،حدیث ،كالم و فلسفه پرداخت و نزد اساتید برجسـتهای
 .1واالزاده ،ابوالفضل  ،مقالۀ گزارش از تعلیقات كاشف الغطاء بر بخش خطبهها ،مجله سفینه ،سـال دوم،
ش  ،5سال1383؛ همو ،مقالۀ گزارش از تعلیقات كاشف الغطاء بر بخش نامهها و كلمات قصار ،مجلـه
سفینه ،ش ،6سال1384
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شاگردی كرد ،محمدكاظم خراسانی (صاحب كفایه) ،محمدكاظم یزدی (صاحب عروة
الوثقی) میرزا محمدباقر اصطهباناتی ،شیخ احمد شیرازی ،آقارضا همـدانی ،محمـدعلی
نجف آبادی ،میرزا حسین نوری (صاحب مستدرک الوسـایل) در زمـرۀ اسـتادان بـه نـام
كاشف الغطاء به شمار میآیند.
وی در عرصۀ علم و دانش خوش درخشید تا آنجا كه در زمان حیـات اسـتاد خـود،
محمـدكاظم یـزدی بـر كتـاب عـروة الـوثقی شـرحی نوشـت و بـه تـدریس شـرح خــود
پرداخت و از سوی استاد ،مسوولیت پاسخ گویی به سؤالهای شـرعی و فقهـی مـردم بـه
او سپرده شد ،كاشـف الغطـاء آثـار متعـددی در زمینـههای مختلـف فقهـی -فلسـفی-
كالمی -تفسیری و ادبی بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت آثـار وی را در حـدود هشـتاد
عنوان برشمردهاند كه بخش عمدهای از این نوشتهها ،پاسخ دهـی بـه نیازهـای فکـری و
زدودن نقطههای ابهام بوده است ،از مهمتـرین آثـار وی مـیتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره
نمود:
 .1الیات البینات (نقد اندیشههای وهابیت و بهائیت)
 .2المراجعات الریحانیه (نقد آرای ادبی و تاریخی برخی عالمان مسیحی و اهل سنت)
 .3اصل الشیعة و اصولها (بیان اعتقادات شیعه)
ّ
 .4زادالمقلدین (بیان احکام فقهی)
شهرت عالمه كاشف الغطاء در فعالیتهای علمی او خالصه نمیشود بلکـه وی در
عرصۀ سیاست نیز حضوری فعال داشته است ،شركت وی در كنگرۀ اسـالمی كـه سـال
1350ق) ،در فلسطین برگزار شد و اقامۀ نماز جماعـت بـرای شـركت كننـدگان شـیعه و
سنی ،در مسجد األقصی یکی از این نمونههاست ،و نیز «انجمن آمریکـایی دوسـتداران
خاورمیانــه» ،از وی دعــوت كردنــد در كنگــرۀ بررســی راههــای همکــاری اســالم و
مسیحیت در برخورد با مادیگری كه در شهر بحمدون لبنان برگزار میشد ،شـركت كنـد
اما عالمه این دعوت را نپذیرفت و طـی نوشـتهای مفصـل دالیـل عـدم شـركت خـود را
یــادآور شــد و در ضــمن اندیشــههای خــود را در بــاب اس ـالم ،مســیحیت ،مــادیگری و
صهیونیسم توضیح داد كه به صورت كتابی تحت عنوان «المثل العلیا فی االسالم ال فـی
بحمدون» به چا رسید.

عالوه بر این در نبرد مسلحانه مردم عراق علیه استعمار بریتانیا در جنگ جهـانی اول
شركت نمود ،و در قیام مردم عراق بر علیه انگلیس سـال 1360ق) ،فتـوای جهـاد صـادر
1
كرد و خود نیز در آن قیام مشاركت كرد.
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تعلیقهای كاشف الغطاء بر شرح نهج البالغه محمدعبده به دو صـورت كلـی قابـل
طبقه بندی است.
 .1شرح و تبیین بخشهایی از كالم علـی و یـا كـالم عبـده كـه ایـن بخـش بیـانگر
گونههای تفسیری و تعلیقی كاشف الغطاء است.
 .2نقد گفتار شارحان كه در دو اشکال اساسی عصبیت شـارحان وخـروب بـی دلیـل از
داللت ظاهری كالم قابل بررسی است.
 .2گونه شناسی تعلیقهای كاشف الغطاء بر شرح نهج البالغه «محمدعبده».
تعلیقهای كاشف الغطاءعالوه بر جنبـه هـای بالغـی و زیبـایی شـناختی بـه داللـت
مضمونی كالم نیز توجه داشته است:

 -۲-۱توجه به بالغت نهج البالغه

در نهج البالغه حقایق و معانی متعالی در قالب و اسـلوبی جـذاب بـه مخاطـب القـا
شده است ،در نظر گرفتن عظمت و شکوه عبارات برای بیان واقعیات و حقایق ،ما را بـه
تحول و انقالب فکری وامی دارد ،دست انـدركاران نهـج البالغـه نوعـا سـبک بیـانی و
قالب گفتاری علی را بی نظیر دانسته و حیرت و شگفتی خود را كتمان نکردهاند.
سید رضی این كـالم علـی كـه مـیفرمایـد «و إن الغایـه امـامکم» (خطبه  ،)21را
خارق العاده دانسته و در آثار خود بارها آنرا تکرار كرده است حتی در قالـب شـعر نیـز
آورده است.
ّ
اذا شوتم تلحقوا فتخففوا الی العلی
لقد رمــت أن أسعــی خفیفــا
ّ
كاشف الغطاء در تأیید اعجازآمیز بودن گفتـار علـی بـر علـو و برتـری كـالم آن
 .1رک :دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ب ،2مقالۀ آل كاشف الغطاء؛ طبقات اعالم الشیعه.619-612/1 ،

حضرت تأكید كرده و معتقد است سید رضی نتوانسته در قالب شعر ز یبایی كـالم امـام
را منعکس كند و تعابیر او با آنچه در بیان حضرت آمده ،فاصله ز یادی دارد!
و نیز سیدرضی ذیل عبارت فما عدا فیما بدا چه شد كـه بـر مـن تـاختی؟ (خطبهۀ  )31اصو
آنرا بی نظیر خوانده و كاشف الغطاء در تأیید گفتارش مینویسد:
لو
كالمی بلند مرتبهتر ،برتر ،و واالتر و گرانقـدرتر از آن یافـت نمیشـود ،اگـر در ایـن
عبارت تأمل و تفکر كنی جز حیرت و سرگردانی بهرهای نخواهی داشت ز یرا دقائق و
ظرافتهــای بالغ ـی ای ـن كــالم بــه حــدی اســتكــه شــمارش آن را در ای ـن مجــال
نمیگنجد.
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 .1تعلیق شماره 4
 .2تعلیق شماره 8
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بدین ترتیب جا داشت حضرت علی در مثـل چنـین كالمـی دعـوت بـه تحـدی ت
1
كند اما شخصیت الهـی و اخـالق قدسـی آن حضـرت خـود را محـو در اعجـاز الهـی كود
2
دانسته و خود را بشری در مقابل خالق بیمنتها میداند.
كان
حال اگر بالغت را رسایی گفتار و تطابق آن با موقعیت و شرایط بیرونـی بـدانیم كـه
احا
چنین هم هست ،این صورت بالغت نهج البالغـه ،ركـن اساسـی ایـن كتـاب بـزرگ بـه
دیــــث
شمار میآید ز یرا حقایقی كه علی مطرح كرده است مربـوط بـه همـۀ جوامـع بشـری
امامیه و
3
است و شرایط و موقعیتهای خاص آن را محدود و محصور نمیكند.
متنشنا
شاید به همین جهت استكه شارحان نسبت به سخنانی كه مربوط به شرایط خـاص
خــــت
بیان شده است ،اظهار نظر كـرده و آنهـا را بـر شـرایط عصـر تطبیـق دادهانـد آنجـا كـه
قرآن
میفرماید:
َّ
الحس» (خطب )102
«فویل لك یا بصره عند ذلك من جیش من نقم الله الهج له و
این هنگام وای بر تو ،ای بصره! از سپاهی كه بالست و نمونهای از كیفـر خداسـت،
نه گردی انگیزد و نه بانگی دارد.
كاشف الغطاء اشارۀ كالم را با توجه به مقتضیات عصر خود دانسته و میگوید:
احتماال حادثۀ تلخـی كـه سـال 1333ق ،در بصـره ر داده و ایـن منطقـه مسـتعمرۀ

انگلیس شده است ،گفتار حضرت به این بلیه و حادثه ناگوار اشاره دارد.
به هر حال فراتار یخی بودن نهج البالغه وجه ممتازی برای آن به شـمار میآیـد و بنـا
به اعتقاد برخی از نویسندگان ،فصاحت و بالغت نهج البالغه در كنار چندبعـدی بـودن
ّ
حد اعجاز شود به همین دلیل گفتـار علـی
آن سبب شده سخن آن حضرت قر یب به
حدوسط كالم مخلوق و كالم خالق قرار گرفته است و دربارهاش گفتهاند :فـوق كـالم
المخلوق و دون كالم الخالق ،و پس از چهارده قرن برای شنوندۀ امـروز همـان لطـف و
گیرندگی و جذابیت را دارد كه برای مردم آن روز داشته است.
1

 -۲-۲توجه به سیاق
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سیاق عبارت از نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت یا یک سخن كه بـر اثـر همـراه
بودن آنها با كلمهها و جملههای دیگر به وجود میآید.
اصل قر ینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیین معنـای واژههـا و مفـاد جملـهها ،یکـی از
اصول عقالیی محاوره استكه در همۀ زبانها به آن ترتیـب اثـر داده میشـود ،واژههـا و
جملهها ابزاری هستند كه گوینده به وسـیلۀ آنهـا مقاصـد و مطالـب خـود را بـه دیگـران
میفهماند ،پس در فهم مفاد آنها باید دید كه گوینده چه معنایی را قصـد كـرده اسـت؛
ز یرا گرچه نمیتوان از هر لفظی هر معنایی را قصد نمود و آنرا برای افادۀ هر مطلبی بـه
كار گرفت ،ولی در بـین معـانی مختلفـی كـه امکـان اسـتعمال الفـاظ در آنهـا بـه نحـو
حقیقت یا مجاز وجود دارد ،باید دید گوینده كدام یک از آنها را قصد كرده است و بـا
توجـه بــه اینکــه گوینــده ،عاقــل و آشــنا بــه قواعــد محــاوره اســت ،هرگــز از كلمــات و
جملههایی كه به كار میبرد ،معانی متناقض و متضاد و ناهماهنگ و نامتناسـب را اراده
نمیكند و در نتیجه معنـای واژههـا و مفـاد جملـههای وی ،امـور متناسـب و هماهنـگ
2
است.
سیاق به شکلهای مختلفی میتواند در شرح و تبیین گفتـار نقـش داشـته باشـد ،در
اینجا به چند نمونه از نقشهای مختلف آن در تعلیقهای كاشف الغطاء اشاره میشود.
 .1تعلیق شماره ( 29خطبه ،100 :شرح محمد عبده)
 .2رک بابایی ،روش شناسی تفسیر قرآن ،ص.123-119

 -۲-۲-۱تعیین مرجع ضمیر

گاهی شارح ،مرجع و روی سخن یـک عبـارت را بـا توجـه بـه سـیاق گفتـار تعیـین
میكند ،ضمن خطبهای حضرت علی فرموده است:
«من اقل منها استکثر ّ
مما یومنه و من استکثر منها استکثر مما یوبقه» (خطب .)111
از كسیكه از دنیا كمتر بهره دارد ،از آنچه موجب ایمنی اوست بیشـتر دارد و آنکـه
از دنیا نصیب بیشتر گیرد از آنچه موجب هالک اوست بیشتر گرفته.
كاشفالغطاء در تعیین ضمیرها در اقل منها و استکثر منها دو احتمال ذكر میكند:
 .1ضمیر اقل منها به تقوی برگردد و ضمیر استکثر به دنیا برگردد.
 .2احتمال دیگر آن استكه مرجع هر دو ضمیر ،دنیا باشد.
وی احتمال نخست را نمیپذیرد چون وحدت سیاق كالم به هم میر یزد و با توجـه
به پیوند معنایی عبارات احتمال دوم را صحیحتر دانسـته و بـر مبنـای تمسـک بـه سـیاق
1
عبارات ،مرجع هر دو ضمیر را دنیا میداند.
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«و احذر كل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه المسلمین» (نام .)69

و از كاری دوری كن كه كننده آنرا بر خـود روا دارد و از دیگـر مسـلمانان ناپسـند
شمارد.
كالم حضرت به دو وجه معنا شده است:
 .1ابن ابی الحدید گفتار حضرت را شباهت سازی كرده و این بیت شعر را بیان مقصـود
حضرت میداند.
عار علیك اذا فعلت عظیم
التنه عن خلق و تأنی مثله
 .1تعلیق شماره ( 33خطبۀ  109شرح محمد عبده)
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احا
دیــــث
 -۲-۲-۲تعیین معنای مقصود
داللت الفاظ بر معنای مورد نظر ممکن است از وضـوح و روشـنی كـافی برخـوردار امامیه و
نبوده و همین امر سبب شود برداشتهای مختلفی از آنصـورت گیـرد ،توجـه بـه سـیاق متنشنا
كالم میتواند مخاطب را به معنای مقصود نزدیـک سـازد ،كاشـف الغطـاء بـا توجـه بـه خــــت
قرآن
همین اصل ،به تعیین معنای مقصود پرداخته است.

 .2ابن میثم معنای گفتار را چنین آورده است :هر آنچه برای خویشتن میخـواهی بـرای
مردم بخواه و ناخوشایند بدان آنچه را بر خویشتن ناخوشایند میدانی.
كاشف الغطاء پس از بیان وجوه معنایی یاد شده خاطر نشان میسازد كه بین این دو
معنا فاصلۀ ز یادی است اما وجه نخست بـه سـیاق گفتـار نزدیـکتر اسـت در حـالیكـه
1
برداشت ابن میثم تناسبی با كالم حضرت ندارد.

ّ -۲-۲-۳رد برداشت شارح

عدم توجه به مناسبت گفتار سبب میشود برداشت صحیحی از كالم صورت نگیـرد
و در شرح و تبیین معنای كالم دچار اشتباه شود.
حضرت علی در بیانی فرموده است« :الیـوم النطـق لکـم العجمـاء ذات البیـان»

(خطب )4
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این عبارت ضرب المثلی است به این معنا كه امروز گنگ را برای شما بـه سـخن در
میآورم 2.محمد عبده واژه عجماء را اشاره به رموز و اشارات كالم دانسته است.
كاشف الغطاء با مالحظۀ سیاق كالم در بیان مفصلی مقصود گفتار را یـادآور شـده
است:
مراد به عجماء ،امور و حوادث پیچیدهای استكه بر مردم مخفی مانده مانند مقابلـه
و جنگ ناكثین ،قاسطین و مارقین و نیز جر یان حکمیت و مانند آن،كه (به دلیل عـاجز
ماندن از درک حقیقت آن) ،بر حضرت علـی خـرده گرفتنـد و هـر كـس بـه نـوعی
جر یانها را تفسیر و تعبیر كرد.
حضرت علی تعبیر استعاری عجماء را برای همین جر یانها بـه كـار بـرده اسـت،
عجماء در لغت ،چارپایی استكه قوۀ نطق و گفتار ندارد ،البته ایـن حـوادث در ظـرف
زمانی خود بر مردم روشن و آشکار بوده و فقـط بـرای افـراد بیمـاردل شـبهه آلـود بـوده
است لذا آن حضرت میفرماید :با بررسی عوامل و اسباب ایـن حـوادث ،آنهـا را روشـن
خواهم ساخت هر چند فی نفسه این جر یانها برای اهـل خـرد روشـن و آشـکار اسـت.
 .1تعلیق شماره 21
 .2رک نهج البالغه ترجمۀ شهیدی

كاشف الغطاء در پایان شرح خود گوشزد میكند كه آنچـه را شـارح (محمدعبـده) ،در
1
معنای عجماء آورد با سیاق كالم تناسب ندارد و قابل پذیرش نیست.
در جایی حضـرت میفرمایـد« :مـا كـذب المبلـ و الجهـل السـامع» (خطبه ،)101
رساننده خبر دروغ نگفته و شنونده نادان نبوده.
ابن ابی الحدید میگوید :مقصود از مبل و مسامع (هر دو) ،حضرت علی اسـت
اما كاشف الغطاء با تمسک به ظاهر سیاق و مناسب كالم این معنا را نپذیرفته است ز یـرا
با اندک تأملی در معنای گفتار میتوان فهمید كـه مقصـود از مبلـ  ،رسـول اكـرم و
منظور از سامع خود حضرت میباشد2،و در گفتار دیگری از حضرت كه فرمـودَّ « :مـن
َّ َّ َّ َّ
َّأم َّن َّ َّ َّ
الزمان خانه و َّمن أعظ َّمه أهانه» (نام .)31
ِ
محمد عبده مقصود عبارت را در این جملـه خالصـه میكنـد كـه هـر كـس از هـر
چیزی بترسد بر او مسلط میشود ،كاشف الغطاء ایـن تعبیـر را مناسـب كـالم حضـرت
نمیداند و میگوید:
منظور این استكه انسان از لغزشهای زمان ایمـن نیسـت پـس نبایـد خـود را ایمـن
بداند و شخص دوراندیش دائمـا مراقـب ایـن لغزشگاههاسـت و هـر كـس زمانـه را بـه
3
اتکال طمأنینۀ آن بزرگ شمارد زمانه او را خوار میسازد.
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 .1تعلیق شماره 3
 .2تعلیق شماره ( 28خطبه  99شرح محمد عبده)
 .3تعلیق شماره 9

روششناسیكاشفالغطاءدرتعلیقبرشرحنهجالبالغه...


احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
 -۲-۳بیان معنای واژگان
یکی از راههای فهم كالم ،پی بردن به معنای واژگان به كار رفته در آن گفتار است ،قرآن
كاشف الغطاء در تعلیقات خود هر جا به واژهای مواجه شده كه داللت آن بر معنا دچار
ابهام بوده است به تبیین معنای واژه پرداخته است.
َّ
«أال و إن الشیطان قد ّ
ذمر حزبه و استجلب َّجلبه» (خطب  ،)22همانا شیطان یارانش را
برانگیزانده و لشکر خویش را از هر سو فرا خوانده.
كاشف الغطاء در بیان معنای ذمر مینویسـد :اصـل ایـن واژه بـا ذال معجمـه (نقطـه
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دار) به صورت مشدد و مخفف به معنای ترغیب و برانگیختن است و جلب بـه فـتح الم
1
به معنای ابر نازكی استكه فاقد باران است.
به نظر میرسد كاربرد جلب در این عبارت ،كنایه است از اینکه لشکركشـی شـیطان
بیاثر و بیخاصیت اسـت ،توجـه بـه شـکل واژه و چگـونگی تغییـرات در فهـم معنـای
صحیح روایت اثرگـذار اسـت ،از ایـن رو اجمـال آن سـبب ایجـاد اخـتالف در درک و
تفسیر حدیث میشود نمونههای ذیل اهمیت توجه به شکل واژهها را نشان میدهد
«أولستم ابناء القوم...تحتذون أمثلتهم و تركبون ّقدتهم و تطوون ّ
جادتهم» (خطب ،)83
كه پا جای پای آنان می گذارید و بر كاری كه كردند سوارید و راهـی را كـه رفتنـد
میسپارید.
ّ
محمد عبده دربارۀ واژۀ ِقده مینویسد :قده بـه كسـر (قـاف) و تشـدید (دال) یعنـی
طریقه و راه در اینصورت عبارت تركبون قدتهم از لحاظ معنایی با عبارت بعدی تفـاوت
نداشته و بیان كننده این معناست :همان راهی كه رفتند میپیمایید پس هر چـه بـه آنـان
رسید به شما هم میرسد.
اما كاشـف الغطـاء معنـای یـاد شـده را در فـری اینکـه قـده بـه دال مهملـه باشـد،
میپذیرد ،اما احتمال دیگر آن استكه قذه به دال معجمه (نقطه دار) بـه معنـای بـن تیـر
(ریشة السهم) باشد و این احتمال با داللـت گفتـار مناسـب تـر اسـت زیـرا هـر یـک از
عبارات و تركبون قذتهم و تطوون جادتهم هر كدام معنای مستقلی دارد و حاصل كـالم
این استكه شما در كار آنان برابرید و از راه منحرف نمیشوید.
رجوع به منابع معتبر لغت و استناد به آنهـا بـرای بیـان معنـای واژگـان امـری رایـج و
متداول است ،كاشف الغطاء نیز در جاییكه شارح دچار لغزش شده با مراجعه به كتاب
لغت ،معنای صحیح لفظ را بیان میكند.
حضرت علی فرموده است« :و أقل فی المطامع اشرافا» (نام )53
آنانكه طمعشان كمتر است (به كار بگمار)
ابن ابی الحدید مینویسد :اشراف به معنای الترقـب إلـی االمـر المحبـوب و نیـز بـه
 .1تعلیق شماره 5

 .1تعلیق شماره 14
 .2تعلیق شماره 14
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معنای حرص بر چیزی و ترس از دست دادن آن است ،كاشف الغطاء معنای مـذكور را
نپذیرفته و آنرا الزم معنا میداند و مع نای اصلی اشراف عبارت از مکـان عـالی و مرتفـع
است لذا در قاموس المحیط ،استشرف الشیء اینگونه معنا شـده :دسـت خـود را بـاالی
چشم قرار داد و به سمت خورشید نگریست (سایبان كردن دسـت بـرای چشـم) ،بـدین
1
ترتیب اشراف به معنای حرص و ترس از دست دادن چیزی جزو لوازم بعید لفظ است.
دربارۀ دو نفر كه از مال خدا دزدی كرده بودند (حکمت ،)271
«أحدهما عبد من مال الله و الخر من عروی الناس»؛ یکـی از آن دو بنـده بـود از
بیت المال مسلمین و دیگری در ملک مردمان.
محمد عبده عروی را جمع عری به معنای كاال به جز طال و نقره دانسـته كاشـف
الغطاء اینمعنا را تکلف آمیز می داند و از اشتباه فاحشی كـه وی كـرده اظهـار شـگفتی
میكند زیرا در اكثر نسخهها عری بدون واو آمده و بحرانی میگوید :عری الناس بـه
معنای جزو مردم و از تودۀ مردم است ،براساس اینمعنا ،مقصود كـالم بـه طـور صـحیح
برداشت میشود زیرا امام در اینباره آنكس كه بنده و برده بـود حـد جـاری نکـرد امـا
آنكس كه آزاد بود و از تودۀ مردم ،حد بر او جاری شد.
«و عونان علی العجز و االود» (حکمت .)202
(خطاب به طلحه و زبیر هنگام بیعـت بـا آن حضـرت) ،و شـما دو یاریـد بـه هنگـام
ناتوانی و به سختی درماندن.
عبده ،اود را به معنای سختی شرایط و غیرقابل تحمـل بـودن شـرایط دانسـته اسـت،
كاشف الغطاء اینمعنا را برخالف ظاهر میداند زیرا اود به معنای اعوجـاب اسـت یعنـی
2
در هر كاری كه اعوجاب و انحراف پیش آید بر اصالح آن از شما كمک میگیرم.
پس از شناخت مفردات و بیان داللت معنـایی الفـاظ ،الزم اسـت واژگـان در قالـب
تركیبی نیز تبیین شوند ،از اینرو كاشف الغطاء در تعلیقهای خود به این نکته هم توجـه
نموده است ،از جمله:
« اللهم اجمـع بیننـا و بینـه فـی بـرد العـیش و قـرار النعمـه و منـی الشـهوات و اهـواء

اللذات» (خطبۀ )72؛ بار خدایا ما و او (رسول الله) را فراهم آور در زندگانی خـوشگـوار،
و نعمت پایدار و آرزوهای دلنشین و لذتهای با خواهش دل قرین.
كاشف الغط اء با توجه به اینکه نوع اضافه را در این كالم وصفی میداند تركیبهای
منی الشهوات و اهواء اللذات را اینگونه معنا میكند :شهواتیكه انسان تمنـای آنرا دارد
1
و لذتهایی كه خواهان آن است.
در مورد واژۀ تركیب «عذب فرات» نیز كاشف الغطاء بحث كرده است ،نظر فأبصر
فرات (بنده خدا) ،دیده و نیک نظر كرده ،به یاد خـدا
عذب ٍ
و ذكر فاستکثر وارتوی من ٍ
بوده و كار بیشتر كرده و از آبی كه شیرین است و خوشگوار سیر نوشیده
وی نظر محمد عبده را در مورد مترادف دانستن عذب و فرات ،صحیح نمیدانـد و
به قول پروردگار استناد میكند كه فرمود :هذا عذب فرات ،پیوند عذب و فرات اضافی
2
نیست و به نظر میرسد معنای فرات ،جاری بودن است.

 -۲-۴بیان معنای مقصود
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گاهی گوینده از گفتار خود مطلبی را قصد میكند اما بنا به دالیلی از تصر یح بـدان
مقصود صرف نظر كرده و آنرا در قالبی ارائه میكند كه نیاز به تبیـین و شـرح دارد ،در
كالم علی با توجه به شرایط حاكم بر آن روزگار از این نمونهها فراوان یافت میشود،
در آنجا كه میفرماید « :واللـه و لکنهـا لهجـه غبـتم عنهـا و لـم تکونـوا مـن اهلهـا»
(خطبۀ  ،)71سوگند به خدا لکـن آنچـه میگـویم سـخنی اسـتكـه از دانسـتن معنـی آن
بهدورید كه شایستگی فهم آن ندارید.
كاشف الغطاء كالم حضرت را شرح كرده و مینویسد:
مقصود حضرت آن استكه دسیسهها و شبهههایی كه منافقان مانند اشعث ،مغیـره و
اشعری در میان شما میپراكنند؛ شما آنرا درک نمیكنید من به شما میگویم كـه آنهـا
3
كافر و فاجرند اما شما به دلیل عدم بصیرت آنانرا جزو اصحاب میدانید.
 .1تعلیق شماره ( 14خطبۀ  70شرح محمد عبده)
 .2تعلیق شماره ( 21خطبۀ  85شرح محمد عبده)
 .3تعلیق شماره ( 13خطبۀ  69شرح محمد عبده)

«زبان مؤمن تابع اعتقادش است و تنها چیزی را به زبان میآورد كه بدان عقیده دارد،
منافق هم برای رسیدن به مقصد خبیث خود زبان میگشاید لذا سعی میكند آنچـه را
گفته به خاطر بسپارد و فراموش نکند اما در مواردی قلب و زبان او همراه نیسـت لـذا
قلبش تابع زبانش میشود».

كاشف الغطاء این بخش از گفتار محمد عبده كه میگوید زبان منـافق تـابع قلـبش
اس ت تا با آن مخالفت نکنـد را تکلـف آمیـز دانسـته و خـود بـر بیـان مقصـود حضـرت
پرداخته است.
 .1تعلیق شماره ( 16خطبۀ 75شرح محمد عبده)
 .2تعلیق شماره ( 24خطبۀ  89شرح محمد عبده)

اصو
لو
شی 
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تربی
ت
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كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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و این گفتار إن بنی امیه لیفوقـوننی تـراث محمـده تفویقـا (خطبهۀ  ،)77فرزنـدان امیـه
میراث محمد را اندک اندک به من میرسانند چنانكه شتر بچه را انـدک انـدک بـه
من میرسانند یا چنانكه شتر بچه را اندک اندک شیر بنوشانند.
شاید مقصود از بنی امیه ،ایام خالفت عثمان باشد و اموالی كه به مهـاجران و انصـار
پرداخت میشده است اما آنچه به علی داده میشد كمتر از اموالی بود كه بـه مـروان
و ولید فاسق پرداخت میشـد ،روشـن اسـتكـه شـکایت حضـرت علـی نسـبت بـه
1
مصرف نابجا و بی رویه بیت المال است.
َّ
و َّن َّظم بال تعلیق َّرهوات ف َّرجها ،و َّ
صدوع انفراجها َّو وشبح بینها و بین أزواجهـا
الح َّم
ِ
ٍ
(خطبههۀ ( ،)91در آفــرینش آســمان) گشــادگی و پســتی و بلنــدیهــا را مــنظم كــرد و
شکافهای آنرا به هم آورد و هر یک را با آنچه جفت آن بود ،پیوند نمود.
كاشف الغطاء اشارۀ كالم را به پیوند خاص كرات فلکـی دانسـته كـه چـرخش هـر
ستارهای در مدارش را بیان میكند كه اندكی از مدار خود خارب نمیشود و هر یـک از
كرات آسمانی ربط و پیوندی با سایر كـرات دارد و از آن تجـاوز نمیكنـد و بـه آن قـوه
2
جاذبه و دافعه گویند.
«و إن لسان المؤ ِمن من وراء قلبـه و إن قلـب المنـافق مـن وراء لسـانه» (خطبهۀ )176؛
پس دل اوست و دل منافق از پس زبان اوست.
همانا زبان مرد با ایمان در ِ
محمدعبده در شرح كالم میگوید:

«استعانت قلب دانسـته نمـیشـود مگـر بـه اسـتعانت زبـان و هـر كـس كـه ملتـزم بـه
راستگویی ،كالم طیب و گفتار استوار باشد بداندكه قلبش مستقیم و عقلـش كامـل
است و اگر برعکس ملتزم به موارد یاد شده نباشد تالی آن فاسد است و این برداشـت
1
دقیقا منطبق با تعبیر امام است»
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«فقد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابی امی» (نامۀ )36؛ (قریش) رشتۀ پیونـد مـرا پـارهنمود و حکومتی را كه از آن فرزند مادرم بود از من ربود.
مقصود از ابن امی ،رسـول اللـه اسـت زیـرا عبداللـه پـدر پیـامبر و ابوطالـب
پدرامیرالمؤمنین از فاطمه دختر عمروبن عمران بـن عائـذ بـن مخـزوم هسـت و گفتهانـد
فاطمه بنت اسد مادر علی رسول خدا را در كنار خود پروراند و پیـامبر دربـارۀ او
2
فرمود :فاطمه پس از مادرم ،مادر من است.
«اذا لم یکن ماترید فال َّتبل ما كنت» (حکمهت )69؛ اگر آنکه خواهی نیستی باری بـدانننگر كه كیستی.
عبده در بیان معنای كالم حضرت مینویسد :اگر از دستیابی به هدف نـاتوانی بـه
موقعیتی كه داری رضایت بده و به همین مضمون است .
وجاوزه الی ماتستطیع
اذا لم تستطع شیأ فدعه
كاشف الغطاء در استناد عبده به شعر مذكور اشکال گرفته 3كه معنای شـعر منطبـق
بر این گفتارعلی است:
«رحم الله امرء عرف قدره و لم یتعد طوره»
 «و لو احبنی جبل لتهافت» (حکمهت  ،)111اگر كوهی مـرا دوسـت بـدارد ،درهـم فـروریزد.
عبده در بیان مقصود سخن گفته است:
«هر كس خاندان پیامبر را دوست بدارد باید دوستی خود را برای خدا خالص گرداند
در این صورت دیگر دنیا مطلوب او نخواهد بود».

 .1تعلیق شماره ( 56خطبه  174شرح محمد عبده)
 .2تعلیق شماره 11
 .3تعلیق شماره 6

كاشف الغطاء در تعلیق خود مینویسد :این معنا فی نفسه صـحیح نیسـت زیـرا دنیـا نـزد
دوست داران اهل بیت یافت میشود همانطور كه آخرت یافت میشـود ،نهایـت اینکـه آنـان
برای دنیا محب اهل بیت نیستند بلکه دوستی آنان به خاطر خداست ،معنای دیگـر گفتـار آن اصو
1
استكه اگر كوه مرا دوست داشته باشد از شدت عالقه به من ذوب میشود.
لو

 -۲-۵توجه به نکات ادبی

شی 
وه

 .1تعلیق شماره 10
 .2تعلیق شماره ( 42خطبۀ  142شرح محمد عبده)
 .3تعلیق شماره ( 45خطبۀ  147شرح محمد عبده)
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پس از شناخت تک واژهها و نیز توجه به قالب تركیبی آنها باید به نقـش كلمـات در های
جمله توجه شود تا مفهوم عبارت به طور صحیح دریافت شود ،موارد متعددی را میتـوان تربی
در تعلیقات كاشف الغطاء مالحظه كرد كه با لحاظ موقعیت كلمـه و كـالم بـه شـرح و ت
بیان معنا پرداخته است.
كود
َّ
ّ
 «ازدحموا علی الحطام و تشاحوا علی الحرام» (خطبۀ )143؛ بر متـاع نـاچیز دنیـا فـراهمكان
آمدند و برای به دست آوردن حرام یکدیگر را پس زدند.
احا
این عبارات تتمۀ مطالب قبلی اسـتكـه دربـارۀ ویژگیهـای قـوم قـریش برشـمرد و
فرمود :و اثروا عاجال . ...لذا جملههای ایـن العقـول . ...و ایـن القلـوب ...جملـههای دیــــث
2
امامیه و
معترضه استكه در میان خصوصیات قوم جای گرفته است.
ّ
فالتضـیعوا ّ
ّ
 «أ ّما ّسـنته» (خطبه )149؛ امـا متنشنا
فالله التشركوا بـه شـیوا .و محمـد
وصیتی
وصیت من :خدا! چیزی را شریک او میارید و محمد! سنت او را ضایع مگذارید .خــــت
ّ
قرآن
اعراب الله و محمد در عبارات مذكور بر دو وجه است:
 .1بنا بر نصب ،هر یک مفعول فعل محذوف است ،فالله وح ّدوه و محمد ّ
فاتبعوه.
ِ
3
 .2بنا بر رفع ،هر یک مبتداست و جملۀ بعدش خبر آن است.
 «فانه َّالیدی لک بنقمته» (نامۀ )53؛كه كیفر او را بر نمیتابی
كاشف الغطاء در وجه اعراب یدی مینویسد :یدی منصوب است بنـابر اینکـه اسـم
ال باشد و اصل آن الیدین استكه (ن) حذف گردیده است ،ابن میثم بحرانی گفته (ن)
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بنابر اضافه یا كثرت استعمال حذف شده است و این مطلـب خـالی از وجـه نیسـت ،در
نهایت كاشف الغطاء میگوید :اگر «یدی» بدون یا باشد (ید) اشکال برطرف میشـود
اما ظاهر همه نسخهها این استكه یاء ذكر شده است1،البته كاشـف الغطـاء در مـواردی
هم با لحاظ جنبههای ادبی گفتار به شارحان اشکال گرفته و بیان آنها را نپذیرفته است.
 «فقد اعذر الله الیکم بحجج مسفره ظاهره» (خطبۀ )81؛ خداوند با حجتهـای روشـنو پدیدار راه عذر را بر شما بسته است.
محمد عبده اعذر را به معنای أنصف و همزۀ أعـذر را سـلبی دانسـته اسـت أعـذرت
فالنا یعنی عذری برای او قرار نداده است ،كاشف الغطاء همزۀ اعذر را سلبی نمیدانـد
بلکه آنرا ایجابی و اثباتی گرفته و میگوید:
أعذرته یعنی عذرش را پذیرفتهای و حجتـی را كـه بـرای دور مانـدن از عقـاب اقامـه
نموده ،قبول كردهای ،اما أعذر وقتی با إلی به كار رود أعذرت الیه یعنی حجتـی بـرایش
نمانده تا بدان وسیله نفسش را از عقوبت حفظ نماید ،پس معنای عبارت ایـن اسـتكـه
خداوند با حجت های روشنی كه در اختیار شما قرار داده (بر فری مخالفـت) دلیلـی و
2
حجتی برای دور ماندن از عقوبت ندارید.
 «كل معاجل یسأل االنظار و كل مؤ ّجل یتعلل بالتسویف» (حکمت )285؛ همگـان را بـهشتاب خواهانند و همگان مهلت جویانند.
بنابر نظر عبده ،كل در عبارت كل معاجل ...و كل مؤجل . ...مبتداست و معاجل
در عبارت نخست و مؤجل در عبارت بعدی خبر واقع شدهاند.
كاشـف الغطـاء وجــه صـحیحتری را مطــرح كــرده و میگویـد :قــول درســتتر آن
استكه كل معاجل و كل مؤجل مبتداسـت و خبـر مبتـدای اول یسـأل االنظـار و خبـر
مبتــدای دوم یتعلــل بالتســویف باشــد ،معنــای عبــارت ایــن اســت :معاجــل بــه عقوبــت
میگوید :رب ارجعون لعلی اعمـل صـالحا و آن كـسكـه خداونـد بـه او مهلـت داده،
3
كاری نکرده و به تسویف تعلل میكند.
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 .۳نگاه انتقادی کاشف الغطاء به شارحان نهج البالغه

اینک پس از بررسی گونههای مختلف تعلیقهای كاشف الغطاء نوبـت آن میرسـد اصو
كه به این سؤال پاسخ داده شود كه كاشف الغطاء چه ایرادهای جـدی متوجـه شـارحان لو
نهج البالغه یعنی ابن ابی الحدید و محمدعبده دانسـته اسـت؟ بـه طـور كلـی عصـبیت
شی 
وه
شارحان و نیز حمل بر معنای خالف ظاهر بدون داللت دلیل از اشـکالهـای عمـدهای
های
استكه كاشف الغطاء بر شارحان نهج البالغه وارد نموده است.
تربی

 -۳-۱عصبیت شارحان
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احا
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بهره مندی پژوهشگر از عقاید و آراء خاص گاه سبب میشود نسبت به بیان مقصـود
حقیقی حدیث طفره رفته و از بیان واقعیت صرف نظر كند ،ابـن ابـی الحدیـد از جملـه
شارحان مفسران نهج البالغه تالش میكند بـا آزاداندیشـی و بـه دور از تعصـب سـخنان
حضرت علی را تبیـین و تفسـیر كنـد ،در عـین حـال ،گـاهی تحـت تـأثیر اندیشـه و
گرایش مذهبی خود تفسیری را ارائه كرده كه نه تنها مخاطب را به فهم مقصـود نزدیـک
نمیكند بلکه فاصلۀ زیادی بین درک مخاطب و هدف اصلی گفتار ایجاد میكند.
محمدعبده با الهام از ابن ابی الحدید كالم حضرت را كه میفرماید« :فنظـرت فـی
امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فـی عنقـی لغیـری» (خطبهۀ  ،)37اینگونـه
تفسیر میكند :این كالم بیان حال درونی حضـرت علـی پـس از رحلـت پیـامبر
است علی در مطالبۀ خود مأموریت یافته با رفق و مدارا رفتار كند لذا به جهت امتثال
فرمان پیامبر در جهت مدارا با ابوبکر و عمر و عثمـان دسـت بیعـت میدهـد تـا بـه
پیمانی كه با پیامبر بسته ،پای بند باشد.
كاشف الغطاء این برداشت را ناصحیح دانسته و ریشۀ كالم محمد عبـده را در بیـان
ابــن ابــی الحدیــد جســتجو میكنــد و میگویــد :عبــده در بســیاری از مســائل از ابــن
ابیالحدید بهره برده و آراء وی را نقل میكند ،اما برداشت ابن ابی الحدید در ایـن بـاره
و حمل كالم علی بر وجوه بعید به دلیل عصـبیت و تعصـب جـاهلی اسـت و بـدین
وسیله شارح تالش میكند كالم حضرت را بر طبق مذهب و تفکر خود تفسـیر كنـد تـا

ت
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دلیلی بر درستی مذهبش بیابد 1،و نیز در گفتاری كه حضرت علی به نقش محـوری
اعتقاد به والیت پرداخته و میفرماید:
مضی ٌع و ّ
« ّ
فرب دائب ّ
رب كارح خاسر» (خطبهۀ )129؛ چه بسا كوشـنده در كـار تبـاه
ٍ
ِ
گردیده ،و بسا رنج برده كه زیان دیده.
محمد عبده مینویسد :واژه دائب به معنای كوشا و كارح یعنی كسی كه بـا رنـج و
زحمت كوشش میكند و مقصود كسی اسـتكـه نسـبت بـه جمـع آوری سـرمایۀ دنیـا
تالش میكند و به همین دلیل زیـان دیـده است،كاشـف الغطـاء بیـان مقصـود عبـده را
نپذیرفته و معتقد است :این عبارات ناظر به كسی استكه در عبادت و كارهای شایسـته
مداومت دارد اما چون در پرتو والیت این اعمال صورت نگرفته بـه تبـاهی مـیانجامـد و
2
ثمره و پاداش كارهایش را تضییع میكند.
«و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انـی لـم ّ
ارد علـی اللـه و علـی رسـوله
ساعه قط» (خطبۀ )197؛ از یـاران محمـد آنانکـه گنجـور اسـرارند میداننـد كـه مـن
لحظهای معاری فرمان خدا و رسول او نبودم.
محمد عبده كالم حضرت را به گونهای تفسیر كـرده كـه ویژگـی یـاد شـده دربـارۀ
حضرت ،ویژگی ممتازی نیست زیـرا میگویـد :مقصـود آن اسـتكـه مـن معارضـه بـا
احکام خدا و رسول نکردم و در احکـام الهـی بـا خـدا و رسـول مخالفـت ننمـودم ،امـا
كاشف الغطاء این تبیین را نمیپسندد و میگوید :اكثر مسلمانان این ویژگـی را داشـتند
و لذا صفت متمایزی بـرای حضـرت علـی بـه شـمار نمیآیـد ،مقصـود حضـرت آن
است كه هیچ گاه از امتثال اوامر و ترک نواهی تخلف ننمودهام و ایـن حکایـت از مرتبـۀ
عصمت امام دارد.3
َّ
و در ادامۀ همین خطبه كه فرمود :و لقد سألت نفسه فی كفی فأمررتها علی وجهـی،
و نفس او در كف من روان شد آنرا بر چهرۀ خویش كشیدم ،محمدبن عبده بـه نقلـی
استناد كرده كه میگوید :رسول خدا هنگام مرگ ،خون از دهان بیرون آورد و علـی
 .1تعلیق شماره 10
 .2تعلیق شماره ( 36خطبۀ  127شرح محمد عبده)
 .3خطبۀ  195شرح محمد عبده

آن خون را به خود مالید ،كاشـف الغطـاء ایـن گفتـه را مطـابق ذوق و طبـع نمیدانـد و
معتقد است باید جمله را بر معنـایی حمـل كـرد كـه بـا مقـام نبـوت و امامـت متناسـب
1
باشد .در كنار موارد یـاد شـده میتـوان نمونـههایی از آزاد اندیشـی و پرهیـز از تعصـب اصو
شارحان را نیز مالحظه كرد آنجا كه حضرت میفرماید:
لو
ّ
«فانها فتنه عمیاء مظلمه ّ
عمت خطتها»؛ فتنهای است سردرگم و تار ،حکومـت آن بـر
همگان(خطبۀ .)93

 -۳-۲خروج بی دلیل از داللت ظاهری کالم
معموال كه در فهم معنای گفتار بـه ظـاهر سـخن گوینـده توجـه میشـود و موضـوع
اعتماد به ظواهر الفاظ و عبارات در فهم مقاصد متکلمان ،یکی از بارزترین موارد قاعـدۀ
كلی و بنای عقالیی است زیرا روش مردم در فهم و تفهـیم مقاصدشـان جـز ایـن نبـوده
استكه به ظاهر گفتـار گوینـده توجـه نمـوده ،مقاصـد و معـانی كـالم ویرا از طریـق
داللتهای لفظی و ظاهر قراین موجود به دسـت میآورنـد بـه طـوریكـه اگـر گوینـده
برخالف آنچه كه بر طبق روش عقالیی فوق از گفتارش مفهوم باشد و مقصود و منظـور
 .1همان
 .2تعلیق شماره ( 25خطبۀ  91شرح محمدعبده)

های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

روششناسیكاشفالغطاءدرتعلیقبرشرحنهجالبالغه...


ّ
محمدعبده در شرح كالم به دور از تعصب یادآور میشود كه خطه (به ضم فـاء) بـه
معنای امر استكه دامنه فتنه گسترش یافته اما بلیه و شر آن متوجه آ ل البیت شـده اسـت
زیرا حق آنان را غصب كردند.
كاشف الغطاء در تأیید كالم عبـده و شـرح آن مینویسـد :مقصـود از خطـه ،دائـره
است و بلیهای استكه در میان مسلمانان گسترده شده اما شدت آن بر مؤمنانی استكه
آنان را انکار میكنند مانند حجربن عـدی و یـارانش ،و اینکـه حضـرت میفرمایـد :آن
كس كه فتنه را نیک بشناسد آزار آن به او رسد و آن كس كه فتنـه را نبینـد از بـالی آن
رهایی یابد در حقیقت توصیف فتنه عمیاست (فتنه سردرگم و تار) ،زیـرا ایـن نـوع فتنـه،
2
عموم مردم به جز اندكی را از شناخت حق بازمی دارد.

شی 
وه
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دیگری اظهار نماید ،آن را به منزلۀ تکذیب كالم سابق منظور مینمایند 1.بر ایـن اسـاس
حجیت ظواهر الفاظ ،یکی از اصول پذیرفته شدهای استكه مبتنی بر سـیرۀ عقالسـت.
كاشف الغطاء نیز در تفسیر كالم علـی بـه ایـن اصـل توجـه داشـته و بـدون دلیـل از
ظواهر الفاظ دست برنداشته است ،از اینرو در مـواردی بـه شـارحان نهـج البالغـه ایـراد
گرفته كه چرا در تفسیر و تبیین كالم علی بـی دلیـل داللـت ظـاهری لفـظ را لحـاظ
َّ
سـالمة عینهـا» (خطبهۀ ،)53
نکردهاید از جمله« :و من كمال األضحیه استشراف أذنهـا و
محمد عبده معنای عبارت را چنین آورده :گوشها را نیک بنگرید تا بریـده یـا شـکافته
نباشد.
كاشف الغط اء استشراف اذنها را تعبیر كنایی دانسته زیرا استشراف به معنـای «طلـب
طول أذنها» است و این كنایه از سالمت گوش و بریده نبودن آن است به این قرینـه كـه
سالمه عینها نیز بر آن عطف شده است ،در تأیید این معنا به كـالم لسـان العـرب و ابـن
ابی الحدید هم استناد میكند ،سپس نتیجه میگیرد كـه عبـده در بیـان معنـای عبـارت
گرفتار اشتباه شده و آن را از معنای ظاهری خود خارب نموده است؛ لذا كالمی كـه در
اوب فصاحت ایراد شده فصـاحتش را سـاقط نمـوده زیـرا استشـراف را بـر مضـاف الیـه
عطف نموده است2.در نامۀ حضـرت بـه اهـالی مصـر آنگـاه كـه مالـک اشـتر را بـرای
حکومت بدانجا فرستاد ،آمده است:
ّ
ّ
«وال أنهم منحوه عنی من بعده فما راعنی اال إنثیال الناس علی فـالن یبایعونـه» (نامهۀ
 ،)62به خاطرم نمیرسید كه عرب خالفت را پس از پیامبر از خاندان او برآرد یا مـرا
پس از وی از عهده دار شدن آن بازدارد و چیزی مرا نگران نکـرد جـز شـتافتن مـردم بـر
فالن از هر سو و بیعت كردن با او ،محمد عبده كالم حضـرت را بـه خالفـت خلیـف،
سوم ربط داده است اما كاشف الغطاء ایـن معنـا را بـرخالف ظـاهر دانسـته زیـرا روشـن
استكه مقصود خلیفۀ اول است شاهد این معنا جمله و ال أنهـم ّ
منحـوه عنـی مـن بعـده
استكه ناظر به آغاز جریان خالفت اسـت نـه ادامـۀ آن ،و جملـۀ فمـا راعنـی اال انثیـال
الناس ،هم مؤ ید این گفتار است چون بیعت با عثمان قبـل از شـتافتن مـردم ،در مجلـس
 .1عمید زنجانی ،عباسعلی ،مبانی روشهای تفسیر قرآن ،ص.352
 .2تعلیق شماره 12

شورا انجام شد اما جریان سقیفه ناگهانی بود و علـی نسـبت بـه نقشـه و برنامـۀ آنـان
ّ
1
ّ
بیاطالع بود ،و در جای دیگر حضرت میفرماید :والتتمنی الموت اال بشرط وثیق (نامهۀ
 ،)69و آرزوی مرگ نکن جز كه بدانی از تبعات مرگ رستن توانی.
محمد عبده در بیان معنای عبارت مینویسد :یعنـی تقـدم مـرگ را خـواهش مکـن
مگر اینکه بدانی غایت و مقصد برتر از بذل روح است.
كاشف الغطاء :این تفسیر بی حاصل و خالف ظاهر اسـت و كـالم آنقـدر واضـح
َ َّ ُ
ْ ََ
2
است كه نیاز به بیان ندارد و بیانگر این آیۀ شر یفه استكه میفرمایدِ ﴿ :إن زع ْم ُت ْم أنك ْم
َّ
یاء ل َّله م ْن ُ
َأ ْول ُ
اس( ﴾...جمع .)6/
الن
ون
د
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
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دستاوردهای پـژوهش روششناسـانۀ تعلیقهـای كاشـفالغطاء برشـرح نهـج البالغـه كان
«محمدعبده» به شرح ذیل است:
احا
 .1درپرتو مطالعۀ روش شناختی اثر كاشف الغطاء٬زوایای مختلف فکری وی ٬شناسـایی دیــــث
و معرفی شد.
امامیه و
 .2گونه شناسی تعلیقهای كاشف الغطـاء گویـای ایـن حقیقـت اسـتكـه از طرفـی بـه متنشنا
زیبایی شناسی و جنبههای بالغی كالم توجه داشته است ،از طرف دیگر٬بـه سـیاق و خــــت
داللت مضمونی كالم پرداخته است.
قرآن
 .3نقش سیاق در تبیین گفتار و نیز تصحیح برداشتها مورد عنایت كاشفالغطاء بـوده
است.
 .4رویکرد انتقادی كاشفالغطاء نسبت به برداشت شارحان به دلیل عصـبیتهای نـاروا
ونیزانصراف بدون دلیل از داللت ظاهری سـخن٬بیـانگر آن اسـتكـه كاشـفالغطاء
انصاف علمی را در تعلیقها رعایت كرده است.
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 .10یوسفی اشکوری ،حسن ،آ ل کاشف الغطاء ،زیر نظر كاظم موسوی بجنوردی ،دایرة المعـارف بـزرگ
اسالمی.1374 ،
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آموزههای حدیثی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

روش فهمحدیث از منظر شیخ بهایی
در کتاب اربعین



چکیده

 سید علی دلبری
2
 هادی مروی

1

 تاریخ دریافت - 1398/05/26 :تاریخ پذیرش.1398/10/12 :
 .1دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی ()saddelbari@gmail.com
 .2دانشجوی دكتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نویسنده مسوول)

Hadi.26294@yahoo.com

آموزههایحدیثی


دانش فقه الحدیث در منظومۀ دانشهدای حددییی از اهمیدت ویدژ ای برخدوردار
است چه اینکه از سویی ،فه حدیث هدف نهایی همۀ تالشهای حدیث پژوهی
است و از دیگر سو ،نقش تأثیرگذاری در پویایی دیگر دانشهای حدییی دارد ،از
اینرو ،عالمان حدیث پژو در درازنای تاریخ حدیث در استواری اصول و قواعدد
آن کوشید اند ،آنها گاهی ایدن قواعدد را در مقدمدۀ کتدابهدای حددییی و یدا در
آثاری مستقل تبیین کرد و گاهی به گوندۀ عملدی در آثدار حددییی خدود بده کدار
گرفتهاند ،یکی از نمونههای عملی کاربرد قواعد فقه الحدییی ،کتاب اربعین شیخ
بهایی است ،اشتهار شدیخ بهدایی در علدول اسدالمی بدهویدژ در داندش حددیث و
جایگا ممتاز کتاب اربعین وی ،اهمیت استخراج روش فه حدیث ایشان از ایدن
کتاب گرانسنگ را دو چندان کرد است.
نوشتار حاضر که از نظر گردآوری به روش کتابخانهای و از نظر محتدوا بده شدیو



توصیفی -تحلیلی سامان یافته است ضدمن اشدار بده پدیش نیدازهدا و مبدانی فهد
حدیث ،به تبیین روش فه حدیث بر اساس نظال قرینهها از منظر شدیخ بهدایی در
خصوص کتاب اربعین پرداخته است ،یافتههای این پژوهش نشدان از آن دارد کده
ّ
شیخ بهایی برای فه حدیث از قرائن متعددی بهر میگیرد که عرضۀ حدیث بدر
قرآن ،عرضۀ حدیث بر ّ
سنت قطعی ،تشکیل خانوادۀ حدیث ،بهر گیری از علدول
بشری (میل :پزشکی ،ریاضی) ،بهر گیری از فه پیشینیان ،از جملۀ آنهاست.
واژگان کلیدی :فقه الحدیث ،روش فه حدیث ،شیخ بهایی ،کتاب اربعین.

ّ

مقدمه

سنت كه عبارت از نفس گفتار ،كردار و امضای معصـوم اسـت (شهی هاهایی:1423 ،
1
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 ،)87یکی از مهمترین منابع دریافت آموزههای دین پس از قرآن است ،با توجه به كوتـاه
بودن دست ما از دامن معصومان تنها راه دستیابی به آن ،حـدیث اسـت ،چـه اینکـه
حدیث حاكی از سنت و گزارشگر آن است (شهی هاهایی4 :1398 ،؛ همهو22 :1414 ،؛ صهدر،
هیتهها80 :؛ مامقههانی ،)52/1 :1385 ،روشــن اســتكــه حــدیث آنگــاه مــیتوانــد ســنت
معصومان را برای ما گزارش كند كه افزون بر اثبات انتساب آن بـه معصـوم ،بـر پایـۀ
مراحل منطقی فهم حدیث مورد بررسی محتوایی قرار گیرد.
ّ
اهمیت شناسایی مراحـل منطقـی فهم حـدیث بـا توجـه بـه ضـرورت روشمندسـازی
گزارههای علمی در علوم انسـانی از سـویی و بیـان نشـدن همـۀ قواعـد و ضـوابط آن از
سوی دیگـر ،مـا را بـه واكـاوی و مطالعـۀ مبـانی و روشهـای عالمـان حـدیث پـژوه در
فهمحدیث وا میدارد ،یکـی از عالمـانیكـه در عرصـۀ تبیـین مبـانی و روشهـای فهـم
حدیث به تالشهای گستردهای دسـت زده و آثـار متعـددی از وی در ایـنبـاره بـه جـا
مانده ،شیخ بهایی است.
اشتهار شیخ بهایی (م1031ق) ،در علوم و فنون اسالمی ،مـا را از توصـیف او بینیـاز
 .1شیخ بهایی در كتاب الوجیزه مینویسد« :و ّاما نفس الفعل و التقریر [من المعصوم] فیطلق علیهما ّ
السنه
ال الحدیث فهی ّ
أعم منه مطلقا» (شیخ بهایی)4 :1398 ،؛ مامقانی در مقباس الهدایه میگوید« :األجود
تعریف الس ّنه ّبأنها :قول من الیجوز علیه الکذب و الخطأ و فعله و تقریره غیر قرآن و ال عادی» (مامقانی،
.)59/1 :1385
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روشفهمحدیثازمنظرشیخبهاییدركتاباربعین


میسازد .وی از فقیهان و حدیثپژوهان برجستۀ شیعه استكه در علوم گونـاگون دارای
آثار گرانسنگی است ،در علم فقه بیست و نه جلد ،علـوم قرآنـی نـه جلـد ،حـدیث دو
جلد ،ادعیه و مناجات شش جلد ،اصول اعتقـادات پـنج جلـد ،اصـول فقـه پـنج جلـد،
رجال و اجازات هشت جلد ،ادبیات و علوم عربی و فارسی بیست و هشت جلـد ،وقـایع
االیام یک جلد ،ریاضیات بیست جلد ،حکمت و فلسفه سـه جلـد ،علـوم غریبـه چهـار
جلد و كتابهای دیگری كه موضوعشان مشخص نشـده اسـت (شهی هاهایی-44 :1387 ،
 ،)50گستردگی آثار نشان از نبوغ و سیطرۀ علمـی شـیخ بهـایی بـر علـوم اسـالمی دارد،
اسکندر بیگ در كتاب «تاریخ عـالم آرای عباسـی» میگویـد :شـیخ بهـایی «در علـم
ظاهر و باطن سرآمد روزگار ،به اعتقاد جمهور علمـا و فضـال رتبـۀ عـالی دارد» (ترکمهان،
.)157/1 :1382
شیخ بهایی در آثارش ،روش خود را در فهم حدیث تبیین نکـرده اسـت ،ولـی بـدون
شک میتوان بـا مطالعـه و بررسـی نگاشـتههـای وی ،ضـابطه و روش ایشـان در تفسـیر
حدیث را به دست آورد ،یکی از آثار شیخ بهایی كه به جهت موضوع و محتـوا در میـان
آثار نگاشته شده با عنوان اربعینیات ،جایگاه ممتازی دارد كتاب اربعـین اسـت ،مطالعـه
اینكتاب كه در سـال 995ق تـألیف شـده اسـت (شهی هاهایی ،)493 :1387 ،بـا توجـه بـه
محتوای غنی آن و وجود نمونههای متعدد حدیثی ،میتواند در روشـن شـدن روش فهـم
حدیث شیخ بهایی كمک شایانی بکند.
دربارۀ شیوۀ شیخ بهایی در فهم حـدیث در كتـاب اربعـین ،مقـاالتی نظیـر «اربعـین
شیخ بهایی» از سید ّ
حجت هاشم زاده و «راهکارهـای فهمحـدیث در كتـاب االربعـون
حدیثا (اربعین) شیخ بهایی» ،از غالمرضا رییسیان نوشته شده است ،آثـار نگاشـته شـده
صرفا به صورت گزارشدهی است و سیر منطقی از فهمحـدیث را ،ارائـه نمیدهنـد لـذا
پژوهه حاضر با توجه به ویژگیهای ذیل ،از آن مقاالت ممتاز است:
ّ
شخصیت علمی شیخ بهایی و بازتاب آن در فهمحدیث در كتاب اربعین؛
الف .توجه به
ب .دسته بندی مطالب براساس :پیشنیـازهـای فهمحـدیث ،مبـانی فهمحـدیث ،روش
فهمحدیث؛
ب .ارائۀ شیوهای نو ،در دستهبندی مطالب روش فهمحدیث.

 .1پیشنیاز فهمحدیث
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حدیث پژوهان پیش از هرگونه تالشی برای فهم حدیث ،كوشیدهانـد بـه دو پرسـش
اساسی پاسخ دهند؛ پاسخ به این دو سؤال ،پیش نیاز فهمحدیث اسـت ،ایـن دو پرسـش
عبارتند از :آیا متنی كه در اختیار ماست حدیث است؟ آیا متن حدیث به همین ّ
كیفیـت
است؟ ،برای پاسخ سؤال نخست كه در پی اثبات صدور سخن از معصـوم اسـت گـاهی
با توجه به علم رجال و منبعشناسی بـهدسـت میآیـد (مسهعویی ،)60 :1384 ،و گـاهی بـا
توجه به قرائنی كه تأیید كنندۀ متن خبر است صدور حدیث احراز میگردد ،شیخ بهایی
در كتــاب حبــل المتــین بــه مناســبتیّ ،
مؤیــدات پذیرفتــه شــده در نــزد شــیخ طوســی را
برمیشمارد« :تأید بمطابقة دلی ل العقل أو الکتاب أو السنة المقطوع بها أو كان موافقا لما
وقع علیه االتفاق فهذا ال یطلق علیه خبر الحاد ویلحقه فی وجوب العمـل بـه بـالمتواتر»
(شی هاایی ،)56 :1398 ،پس از اثبات حـدیث بـودن مـتن ،در پاسـخ بـه سـؤال دوم بـرای
مشخص كردن ّ
كیفیت عبارت حدیث ،به نسخههای مختلف كتاب مورد نظـر و شـروح
آن و دیگر منابع حدیثی ،مراجعه میكند ،برای نمونه به سه مورد از كتاب اربعین بسـنده
میشود.
نمونۀ یک :دربارۀ شیوۀ وضو گرفتن پیامبر امام باقر اینچنین فرموده اسـت:
ا
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ّ
َّ
«ف َّد َّعا ِبق َّدح ِم ان َّم ٍاء فأ ادخل َّی َّده الی ام َّنی فأخذ كفا ِم ان َّم ٍاء فأ اس َّدل َّها َّعلی َّو اج ِه ِه ِم اـن أ اعلـی
ٍ
اال َّو اجــه ثـ َّـم َّم َّسـ َّـح ب َّی ـد ِه االجـ َّ
ـانب این َّج ِمیعــا ،» ...در برخــی از نســخههای كتــاب تهــذیب
ِ ِ
ِ
ِ
ا
ّ
ا
َّ
االحکام« ،الحاجبین» ذكر شده اسـت و آن نسـخه صـحیح نیسـت ،و از اشـتباه نسـا
ِ
كتاب بوده است (شی هاایی ،98 :1387 ،ح ،)4چه اینکه در نسخۀ شیخ طوسی و همچنـین
در نسخۀ معتبری «الجانبین» ذكر شده است (همو.)96 :1431 ،
نمونۀ دو :شیخ بهایی در شرح حدیثی از كتاب تهذیب ،مینویسد كـه :الفـاظ دعـا
در نسخههای تهذیب و كافی و منالیحضرهالفقیه و امالی شیخ صدوق متفاوت اسـت و
من حدیث مذكور را از نسخۀ مورد اعتماد كتاب تهذیب كه بـه خـط پـدرم اسـت ذكـر
میكنم ،این نسخه را بر ایشان قرائت كردم و وی نیز بـر شـهید ثـانی قرائـت كـرده بـود
(همان150 ،و ،151ح.)5

نمونۀ سه :حضرت علی خطاب به كمیل میفرمایـد :در سـینۀ مـن علـم زیـادی
وجود دارد كـه اگـر حـامالن راسـتینی بـرای آن مـییـافتم در اختیارشـان قـرار مـیدادم
ّ َّ
َّ
لحـق ال
اشخاصی هم كه مییابم بر آنها ایمن نیستم چه اینکـه برخـی از آنهـا «م انقـادا ِل
َّ َّ َّ َّ
َّ ا َّ َّ ا َّ
َّ
الش ُّك فی َّق البه َّبأ َّول َّ
ی [ ِم ان] ش اب َّه ٍة».
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ِ ٍ
شیخ بهایی اختالف نسخ عبارت مذكور را چنین بیان میكند« :احناء با فتح همزه،
ّ
یعنی جوانب و اطراف؛ یعنی او غور و دقت ندارد و در برخی نسخهها «و إحیائه» آمـده
است یعنی در ترویج و زنده نگهداشتن و تقویت آن» و با توجه به معنای حدیث معنـای
اول را برمیگزیند (همان ،417 ،ح.)36

 .2مبانی فهمحدیث
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مقصود از مبانی فهمحدیث ،یک سری پیشفریهاست كه رویکرد حـدیثپژوه را كان
در هنگام مواجهه با حدیث مشخص میسازدۀ هر حـدیثپژوه پـیش از ورود بـه دانـش
احا
فهمحدیث ،باید مبانی خود را در این علم مشخص گرداند.
دیــــث
برخی از مبانی فهمحدیث شیخ بهایی به قرار ذیل است:
امامیه و
ّ .1
حجیت خبر واحد
متنشنا
ّ
ّ
در حجیت خبر واحدی كه یکی از قرائن چهارگانۀ موافقت با قرآن ،سنت ،اجماع و خــــت
عقل را داشته باشد مخالفی در شیعه وجود ندارد (صهدر ،هیتها ،)281 :محـل نـزاع در خبـر قرآن
واحدی استكه این قرائن را نداشته باشد ،شیخ بهـایی چنـین خبـری را موجـب علـم و
ّ ّ
قطع نمیداند چه اینکه میفرماید« :فخبـر احـاد و ال یفیـد بنفسـه اال ظنـا» (شهی هاهایی،
 ،)4 :1398ولی ّ
حجیت ّ
تعبدی خبر واحد را میپذیرد (شی هاایی.)91 :1423 ،
شرح احادیث اینكتاب براساس مبنای پذیرش ّ
حجیت خبر واحد استوار است.
 .2عرفی بودن زبان ائمه در غالب روایات؛
شیخ بهایی در توضیح روایات كتاب ،این مبنا را رعایت كرده است (همان ،63 ،ح.)1
 .3عدم تناقض كالم معصوم با كتاب و ّ
سنت و عقل؛
ّ
عرضۀ حدیث بر قرآن (همان ،394 ،ح ،)33و سنت (همهان ،)94 ،و دالیل عقلـی (همهان،
 ،486ح ،)40بر طبق همین مبناست.

ّ
 .4پذیرش قاعده تسامح درادله سنن؛
شیخ بهایی با استناد به روایات «من بل » ،استحباب و ّ
ترتب ثواب بر عمل به روایـت
ضعیف را نه به جهت روایت ضعیف بلکه بـه خـاطر روایـات «مـن بلـ » میدانـد (شهی
هاایی 382 :1387 ،و  ،383ح،)31

 .3قرینههای فهمحدیث

برای فهمحدیث نیاز به پیمودن مراحل منطقی فهم حدیث استكه با مطالعۀ كتـاب
اربعین شیخ بهایی میتوان این مراحل را در دو گام كشف مراد استعمالی با فهم درسـت
ّ
واژگان و تركیبات حدیث و كشف مراد جدی با جمعآوری قرینههای ّمتصل و منفصـل
حدیث دریافت.

 -1 -3گام اول :کشف مراد استعمالی
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فهم درست كالم در هر زبانی ،در گـرو فهـم درسـت كـاربردهـای آن كـالم در آن
زبان است در زبان عربی نیز در آغاز باید با استعماالت واژگان و سـپس تركیبـات كـالم
آشنا شد تا زمینه برای مرحلۀ بعدی یعنی فهم مراد ّ
جدی از كالم فراهم گردد.

 -1 -1 -3فهم واژگان

مسیر فهم منطقی واژه ،مبتنی بر شـناخت سـاختار واژه و یـافتن معنـای واژه اسـتوار
است ،شیخ بهایی نیز در كتابش به این مسیر منطقی پایبند بوده است.

الف .ساختار صرفی
برای فهم درست واژگان در گام نخست با اسـتفاده از علـم صـرف كـه بـه بررسـی
احوال بنـای كلمـه میپـردازد (شهی هاهایی ،هیتها ،)350/2 :عملیـات ریشـهیابی واژه انجـام
میگیرد.
نمونــۀ یــک :حضــرت عیســی پــس از آنکــه از خداونــد خواســت ،اشــخاص
دهکدهای كه به مرگ غیر طبیعی مرده بودند را زنده گردانـد خطـاب بـه آنـان فرمـود:
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وت َّو ح ُّب ُّالد ان َّیا َّم َّع خ اـو ٍف ق ِلیـل َّو أ َّمـل
« َّو ای َّحک ام َّما ك َّان ات أ اع َّمالک ام؟ قالِ :ع َّب َّادة الطاغ
ِ
ٍ
ٍ

َّ
َّ
َّ ا َّ
َّب ِعی ٍد َّو غفل ٍة ِفـی ل اه ٍـو َّو ل ِعـب» ،شـیخ بهـایی در توضـیح واژۀ «الطـاغوت» میفرمایـد:
«طاغوت در اصل «طغووت» بر وزن «فعلوت» از مادۀ «طغیـان» اسـت و آن تجـاوز از
حد است و ریشۀ آن «طیغوت» میباشد «طغـی یطغـی طغیـان» پـس الم آنرا بـر عـین
ّ
مقدم داشتند و «یاء» را به الف قلب نمودنـد «طـاغوت» شـد» (شهی هاهایی،287 :1387 ،
ح.)20
َّ
َّ
َّ
ا
ا
ّ
ا
َّ
نمونۀ دوَّ « :ن َّهی [رسول الله أن یکثر الکالم ِع اند الم َّج َّام َّع ِة» :لفظ «یکثر» یـا بـه
صورت صیغۀ مجهول است و یا معلوم ،در صورت نخست (مجهول) كراهت هم بر مـرد
و هـم بــر زن اسـت و در صــورت دوم (معلــوم) امکـان دارد كــه كراهـت ســخن گفــتن
اختصاص به مرد پیدا كند (همان 367 ،و  ،368ح.)30

ب .معناشناسی
شناسایی معنای استعمالی واژه در عصر صدور حدیث ،با بهرهگیـری از كتـابهـای
لغت ،تفسیر و حدیث ّ
میسر میگردد.

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان

دو .کتابهای تفسیری
شیخ بهایی برای توضیح واژۀ «یمین» از كالم مرحـوم طبرسـی (همهان ،345 ،ح ،)27و
برای توضیح واژۀ « ّربانی» از كالم طبرسی و زمخشری استفاده كرده است (همهان،415 ،
ح.)36

سه .کتابهای حدیثی

برای بهدست آوردن معنای واژه ،گاهی از گزارههـای تفسـیری امـام معصـوم كـه
نسبت به آن واژه ،به صورت مستقیم بیان فرمودهاند میتوان بهره گرفت.

روشفهمحدیثازمنظرشیخبهاییدركتاباربعین


احا
دیــــث
یک .کتابهای لغت
امامیه و
شیخ بهایی در تبیـین واژۀ «كعـب» در آیـۀ ششـم سـورۀ مائـده از كتابهـای لغـت متنشنا
صحاح اللغه ،القاموس المحیط ،المغرب و كتاب ابوعبیده بهره گرفته است (شهی هاهایی ،خــــت
 ،134 :1387ح.)4
قرآن
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َّ َّ ا َّ
شیخ بهایی در توضیح واژۀ «ترتیل» در «ث َّم ق َّرأ ال َّح امد ِب َّت ار ِتیـل» بـه حـدیث حضـرت
ا ٍ
ا ا
وف َّو َّب َّیان الحروف» توجه داده است
علی كه روایت شده است «الترتیلِ :حفظ الوق ِ
(همان ،176 ،ح.)7
َّ
َّ
َّ
و نی ـ ز بــرای بیــان تفــاوت فقیــر و مســکین در عبــارت « َّت َّصــدقوا َّعلــی فقـ َّـر ِائک ام َّو
َّ
َّ
َّ
ا
َّ َّ
اكی ِنکم» ،از حدیث ابوبصیر كه میفرماید« :قلت ِألِبی َّع اب ِد الل ِه ق اول الل ِه َّع َّز َّو َّجـل:
َّم َّس
ِ
َّ
َّ
َّ َّ ا َّ
«إ َّن َّما َّ
َّ َّ َّ ا ا
َّ َّ َّ ا
الص َّدقات ل الف َّق َّ ا َّ
ـکین أ اج َّهـد
ِ
َّ ِ
راء و الم ِ
ساكی ِن» قال الف ِقیر ال ِذی ال یسأل الناس و ال ِمس ِ
ِ
ا َّ ا
َّ
ا
َّ
ِمنه و الب ِائس أجهدهم» بهره گرفته است (همان ،198 -196 ،ح .)9
در موارد دیگری ،از مجموع روایات ،به صـورت غیرمسـتقیم میتـوان معنـای واژه را
برداشت كرد.
َّ
َّ
َّ
نمونۀ یک :دربارۀ كلمۀ «حفظ» در حدیث نبـوی « َّم اـن َّح ِفـظ َّعلـی أ َّم ِتـی أ ار َّب ِعـی َّن
ا
ّ
َّ َّ ا َّ َّ
َّ
َّ
ون إ َّل ایه فی َّأ امر دینه ام َّب َّع َّثه َّالله ّ
عز و جل َّی او َّم ال ِق َّی َّام ِة ف ِقیهـا َّع ِالمـا» شـیخ
ح ِدیثا ِمما یحتاج ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
بهایی میفرماید :ظاهر آن استكه حفظ ،به حافظه سپردن از ظهـر قلـب اسـت چراكـه
متعارف و معهود از حفظ در صدر اسالم همان به حافظه سپردن بوده است (همان ،63 ،ح.)1
نمونۀ دو :شیخ بهایی میفرماید« :مقصود از «فقیه» در سخن رسول خـدا كـه:
«او را فقیه و عالم محشور میدارد» فقه به معنای لغوی آن،كه «فهم» باشد نیست چـون
شـرعیۀ ّ
ّ
عملیـه از روی
آن معنی مناسب مقام نیست ،همچنین منظور از آن علم به احکام
دلیلهای تفصیلی نیست ،چون آن یکی از معانی مستحدث و جدید میباشد بلکه مـراد
از فقه داشتن بصیرت در امر دین میباشد» (همان ،70 ،ح.)1
ّ
وضـعیت دو
نمونه سه :در حدیث سـی و نهـم ،حضـرت امیـر المـؤمنین دربـارۀ
گروه از انسان ها در هنگام قرار گرفتن در قبر و مواجهه بـا فرشـتگان حسـابرس از تعبیـر
«فإن كان ّلله ول ّیا» و تعبیر «و إذا كـان ّ
لربـه ّ
عـدوا» اسـتفاده كردهانـد ،شـیخ بهـایی در
تبیین واژۀ «عدو» میگوید :ظاهر آن استكه مقصـود از دشـمن شـامل كـافر و فاسـق
متمادی درفسق میشود چون در كتاب كافی از امام جعفر صـادق بـه طـرق عدیـده
روایت كرده استكه برخی از آنها خالی از ّقوت و اعتبار نیست كه در قبـر مـورد سـؤال
قرار نمیگیرد مگر كسی كه در ایمان خالص باشـد یـا در كفـر (شهی هاهایی،466 :1387 ،
ح.)39

 -2 -1 -3فهم ترکیبات

شناخت تركیب جملهها نقش ّ
مهمی در كشف مـراد اسـتعمالی عبـارات دارد و ایـن
شناخت با علم نحو ،معانی و بیان ،اصول فقه و سیاق حاصل میشود.
اصو

ب .معانی و بیان
شیخ بهـایی در كتـاب «العـروة الـوثقی فـی تفسـیر سـورة الحمـد» ،میگویـد« :از
بزرگترین نعمت های خداوند سبحان در حق من و نهایـت بزرگـواریش كـه از مـن جـدا
نگشت و پیوسته از بیستسالگی تا پایان پنجاهسـالگی همـراه مـن اسـت ایـن اسـتكـه
طالب دستیابی به راز نهفته و انتظـار نوشـیدن بـادۀ نـاب سـر بـه مهـر شـده را داشـتم،
جوانیم را هزینۀ اسباب و ادواتش كردم خصوصا دو علم با ارزش كه برای آن دو زیـادی
عالقه و اختصاص است و برای راغبان زاللـی قـرآن ،چـارهای جـز مهـارت در دو علـم

شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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الف .نحو
در فهم حدیث بنابر سخن شیخ بهایی آنچه كه نیاز است دانستن نقش كلمه و كالم
است« .علم نحو ضروری و آن علمی استكه بحث میشود در آن از احوال آخر كلمـه
و كالم از حیث ّیت اعراب و بنا ّاما استیفای مسـایل نحـو ،الزم نیسـت» (شهی هاهایی ،هیتها:
.)350/2
َّ
نمونۀ یکَّ « :وك ان ِلل ِه َّیا ب َّن َّی َّع ِامال» :تقدیم ظرف برای حصـر اسـت یعنـی منحصـرا
عمل تو خالص برای خدا باشد بدون اینکه چیز دیگری مالحظه گـردد حتـی بـه ثـواب
رسیدن و نجات از عقاب و عذاب (شی هاایی 315 :1387 ،و  ،316ح.)22
َّ َّ َّ
ا
ا
ُّ
ـاج َّد طرقــا َّح َّتـی ت َّصــلوا ِفی َّهـا َّرك َّع َّتـ این»« :كلمــه
نمونـۀ دوَّ « :و قــال ال َّت اج َّعلـوا ال َّم َّسـ
ِ
ِ
« َّح َّتی» یا برای انتها و پایان استكه به معنای «الـی» اسـت ،یـا بـرای اسـتثنا بـه معنـای
ّ
«اال» میباشد ...بر فری ّاول ،معنای «الی» این استكه كراهـت راه رفـتن در مسـجد
ّ
تا برگزاری دو ركعت نماز است و پس از آن برطرف میشود و بر فری معنای دوم (اال)
كراهت راه رفتن حاصل است مگر آنکه نماز بخواند و هر دو معنی نزدیک هـم هسـتند
و بین آنها یک تفاوت ظریفی هست كه بر دقـت كننـده پوشـیده نیسـت» (همهان 366 ،و
 ،367ح.)30
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معانی و بیان نیست و آن دو وسیله كسی استكه در پـی آ گـاهی بـر گوهرهـای اسـرار
قرآن است ،به اندازهای در این دو علم تالش و زحمت كشیدم كـه گوشـت و روانـم بـا
آن دو درآمیخته شد و به توفیق خداوند به كمک آن دو به نهایت آرزویم رسیدم كـه بـه
كمتر از آن قانع نمیشوم» (شی هاایی.)387 :1398 ،
َّ
َّ
َّ
ٌ
ا
َّ
نمونۀ یک :پیامبر فرمودندَّ « :ما ِم ان َّصال ٍة َّی احضر َّوقت َّها ِإال َّن َّادی َّملك َّبـ ای َّن َّیـد ِی
َّ
وها َّع َّلی ظهورك ام َّف َّأ اطفو َّ
َّالناس قوموا إ َّلی نی َّرانکم َّالتی َّأ او َّق ادتم َّ
وها ِب َّصال ِتکم» ،شـیخ بهـایی
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
در توضیح عبارت « ِإلی ِنیرا ِنکم» میگوید« :استعاره صریحه استكه گناهان بـه آتـش
ّ
خاصیت گناه هالک ساختن و نابود كردن چیـزی اسـتكـه در آن
تشبیه شدهاند چون
واقع شده است» (شی هاایی ،92 :1387 ،ح.)3
نمونۀ دو :حضرت علی دربارۀ ّمیتی كه در قبر گذاشـته شـده اسـت میفرمایـد:
ا
َّ َّ
َّ ا
َّ
َّ ا َّ َّ َّ
َّ
ا
َّ
«ف ِإن كان ِلل ِه َّوِل ّیا ...ث َّم َّیف َّت َّح ِان له َّبابا ِإلی ال َّج َّن ِة ث َّم َّیقوال ِن له َّن ام ق ِر یـ َّر ال َّعـ این َّن اـو َّم الشـاب
ِ
ا
َّ
َّالن ِاعم» ،شیخ بهایی معتقد است كه« :ق ِر ی َّر ال َّع این» ،كنایه از فرح و سرور و پیـروزی بـر
ِ
مطلوب است (همان ،465 ،ح.)39

ج .اصول فقه
شیخ بهایی در كتاب زبدة األصول ،اصول فقه را اینگونـه تعریـف مـیكنـد« :العلـم
ّ
الممهدة ألستنباط األحکام الشرع ّیة الفرع ّیة» ،و در ّ
اهمیـت آن مینویسـد كـه:
بالقواعد
اگر این علم در مسیر خودش كه همان استنباط فروع از اصول است به كار گرفتـه شـود
سعادت دینی و پیشرفت و فاصله گرفتن از مرحلۀ پایین تقلید را به دنبـال خواهـد داشـت
(شی هاایی.)41 :1423 ،
نمونه :شیخ بهایی ،در حدیثی كه رسول خـدا از بـول كـردن زیـر درخـت میـوه
َّ
ا
نهی فرمودند ،بحث مشتق را دربارۀ «ش َّج َّر ٍة مث ِم َّرة» مطـرح میكننـد (شهی هاهایی:1387 ،
 368و .)369
د .سیاق
«سیاق ساختاری كلی استكه بر مجموعهای از كلمات ،جمالت و یـا آیـات سـایه
میافکند و بر معنای آنها اثر میگذارد ،البته سیاق به این معنا به قرآن اختصاص ندارد و

در عبارات و سخنان دیگر نیز وجود دارد» (رجبی.)92 :1383 ،
َّ
ا َّ َّ َّ
َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ
ـدیثا ِم َّمـا
نمونۀ یکَّ :رسول خدا میفرمایند« :من ح ِفـظ علـی أم ِتـی أرب ِعـین ح ِ
ا
َّ ا َّ َّ
َّ
ون إ َّل ایه فی أ امر دینه ام َّب َّع َّثه َّالله ّ
عز و جل َّی او َّم ال ِق َّی َّام ِة ف ِقیها َّع ِالما».
یحتاج ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
َّ
شیخ بهایی مینویسد« :آنچه از ظاهر كلمه « َّعلی أ َّم ِتی» بر میآید این استكه مراد
و مقصود ،تمام آحاد ّامت باشد و ظاهر این كلمه میرساند كه ّ
ترتب ثواب بر ایـن عمـل
در موردی استكه حدیثی را حفظ نماید كه تمام فرق و گروههای اسـالمی در نیـاز بـه
آن مشترک باشند و همگان بتوانند از آن مستفید و بهرمند گردند» (شی هاایی،66 :1387 ،
ح.)1
نمونۀ دو :شخصی یهودی از پیامبر دینارهایی طلب داشـت و در گـرفتن آنهـا از
ّ
متحـول گشـت تـا
پیامبر اصرار میورزید سرانجام با توجه به برخوردهـای حضـرت
َّ
َّ ا
آنجا كه شهادتین را بر زبان جاری ساخت و گفت« :شطر َّم ِالی ِفـی َّس ِـبیل اللـه» شـیخ
ِ
َّ ا
بهایی در معنای واژۀ «شطر» میگوید :شطر به معنای نصـف و بـه معنـای جـزء مطلـق
َّ
آمده است ،هردوی اینها می تواند مقصود باشد ولی با توجه به پایان حدیث «ف ااحک ام ِفی ِه
َّ َّ َّ
ِب َّما أ ان َّزل الله» ،میتواند جزء مطلق مراد باشد (همان ،282 ،ح.)19

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
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منظور از قرینههای ّمتصل ،نشانههایی هستند كـه گـاهی از جـنس لفـظ و گـاهی از
ّ
جنس غیر لفظ (مانند :قرینههای عقلی و حالی) ،كه در فهم كالم مؤثرند.
اكثر قرینههای ّمتصل از جـنس لفـظ و در دو قسـمت قرینـۀ لفظـی ّ
خاصـه و قرینـۀ
لفظی ّ
عامه قابل مطرح شدن هستند.
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احا
دیــــث
امامیه و
ّ
متنشنا
 -2 -3گام دوم :کشف مراد جدی
در این مرحله ،با توجه به معانی استعمالی بهدست آمده از مرحلۀ نخست ،قرینههایی خــــت
كه به كشف مراد ّ
جدی حدیث كمک میكند جمعآوری میگردد ،قرینهها گـاهی در قرآن
كالم ذكر میشود كه از آن با عنوان قرینۀ ّمتصل یاد میگردد و گـاهی قرینـه از خـارب
كالم برداشت میشود كه از آن با عنوان قرینۀ منفصل یاد میگردد.
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الف .قرینۀ لفظی ّ
خاصه
ّ
اطالق قرینۀ لفظی ّ
خاصه بر این مورد ،بدان جهت استكه ضابطۀ كلی نـدارد و در
ّ
هرجا متناسب با همان مورد است و هر واژهای ممکن است در دستیابی به مراد جـدی
ّ
امام قرینه باشد بنابراین تک تک الفاظ بـه كـار رفتـه در حـدیث بایـد بـا دقـت بررسـی
گردد.
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ ا َّ ا َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ٌ
َّ
ا
ـاب ب ِنـی أمیـة فقـال ِلـی
نمونه« :عن ع ِلی ب ِن أ ِبی حمزة قال :كان ِلی ص ِدیق ِمن كت ِ
ااس َّت اأذ ان لی َّع ان َّأبی َّع ابد َّاللهَّ ف ااس َّت اأ َّذ انت َّله َّع َّل ایه َّف َّأذ َّن َّله َّف َّل َّما َّأ ان َّد َّخ َّل َّس َّل َّم َّو َّج َّل َّ
ـس ثـمَّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّق َّال جع الت ف َّد َّاك إنی ك انت فـی دیـ َّوان َّهـؤَّالء اال َّق اـوم َّف َّأ َّص اـبت م اـن د ان َّیـاه ام َّمـاال َّكثیـرا وَّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
َّ ا َّ ا َّ
َّ َّ َّ
َّ ا َّ
َّ َّ
َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ ا ا
ا
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
أغ َّمضت ِفی مط ِال ِب ِه فقال أبو عب ِد الل ِه لو ال أن ب ِنی أمیة وجدوا من یکتب لهم و یج ِبـی
َّ َّ
َّ
َّ
َّ ا َّ
ا
لهم الف ای َّء َّو یق ِاتل َّع انه ام َّو َّیش َّهد َّج َّم َّاع َّته ام ل َّما َّسلب َّونا َّحق َّنا.» ...
َّ َّ َّ َّ
َّ
شیخ بهایی میگوید :با توجه به عبارت «ل او ال أن َّب ِنی أ َّم َّیة ...الـی آخـره» ،كمـک
به ستمگران حرام است هرچند در امور مباح باشد چرا كه امام در ادامـه میفرمایـد:
ا
« َّو َّیش َّهد َّج َّم َّاع َّته ام» (شی هاایی ،249 :1387 ،ح.)15
ب .قرینۀ لفظی ّ
عامه
مقصود از قرینههای لفظـی ّ
عامـه ،قرینـههایی اسـت كـه ضـابطهمند بـوده و ّ
قابلیـت
آموزش برای شناخت موارد مشابه را داراست ،از جملـه قرائنـی كـه معمـوال در احادیـث
وجود دارد ،قرینۀ تلمیح ،تعلیل معصوم و پرسش راوی است.
یک .تلمیح

تلمیح از ریشۀ لمح به معنای پنهانی نگاه كردن است (اهن منظورّ .)584/2 :1414 ،
سید
َّ
علی خان مدنی مینویسدَّ « :الت المیح :هو َّأن ی َّ
الکالم ِإلـی آیـ ٍة أو حـدی ٍث
شار فی فحوی
ِ
ِ
َّ
َّأو شعر مشهور َّأو مثل َّأو َّ
َّ
قص ٍة من دون أن یصـرح بشـی ٍء مـن ذلـك» (کبیهر مهدنی شهیرازی،
ٍ
ٍ
ٍ
.)39/5 :1384
در پایان حدیث سوم ،رسول خدا می فرمایـد « :آتـش آن را بـا نمـاز خودتـان
خاموش ساز ید» ،شیخ بهایی آورده است :ای ن سخن صـراحت دارد بـر ای نکـه نمـاز

سه .پرسش راوی
یکی از قرینههای لفظی كه به فهم حدیث كمک میكند پرسـش راوی اسـت ،چـه
این که راوی در فضای صدور حدیث قرار گرفتـه و نـوع برخـورد وی ،فهـم دقیـقتری از
كالم معصوم را ارائه میدهد ،شیخ بهـایی در آثـارش بـه ایـن قرینـه توجـه داشـته اسـت
(مجلسی79/2 :1404 ،؛ همو18/2 :1406 ،؛ شی هاایی.)225 :1398 ،
َّ
َّ
ا
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
نمونه« :قال َّرسول الل ِهَّ :م ان َّع َّر َّف الل َّه َّو َّعظ َّمه َّم َّن َّع فـاه ِم َّـن الکـال ِم َّو َّبط َّنـه ِم َّـن
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پوشانندۀ گناهان و اسقاط كنندۀ عذاب موعود است و قرآن كر یم نی ز بر آن داللـت
دارد جــایی كــه خداونــد ســبحان می فرمای ـد« :حســنات بــدیها را زای ـل می ســازد»
(هوی ،)114/و مقصود از حسنات نمازهای پنج گانه است چون آیه در آن زمی نه است اصو
ّـ
ّ
و در این باره احادیث فراوانی از طر یق عامه و خاص ه وارد شـده اسـت (شهی هاهایی ،لو
 ،93 :1387ح.)3
شی 
وه
دو .تعلیل
های
ّ
اصطالح حدیث معلل دارای دو كاربرد اسـت و در ایـن بحـث ،بـه حـدیثی اطـالق تربی
ّ
میشود كه علت حکم در آن ذكر شده باشد (شاهرویی.)274/3 :1426 ،
ت
ّ
از
نهـی
و
معـروف
بـه
امـر
وجـوب
ت
عل
در حدیث دوازدهم كتاب اربعین ،امام
كود
َّ ا اَّ
َّ َّ َّ َّ ا َّ
منکر بر ّ
عدهای خاص را به آیات قرآن مستند میسازند «س ِول أبو عب ِد الل ِه عن األمـر
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ِ
ِ كان
ا َّ َّ
َّ ا
ا
وف َّو َّالن اهی َّعن الم انک ِر أ َّو ِاج ٌب ه َّو َّعلی األ َّم ِة َّج ِمیعا؟ فقال ال .ف ِقیـل لـهَّ :و ِل َّـم؟
ِبال َّم اعر
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ا َّ َّ َّ
احا
َّق َّال :إ َّن َّما ه َّو َّع َّلی اال َّقوی االم َّطاع اال َّعالم ب اال َّم ا
وف ِم َّن الم انک ِر ،ال َّعلـی الضـعفه الـذی َّن ال
ر
ع
ِ
ِ
ِِ ِ
َّی اه َّتدون َّسبیالَّ .و َّالدل ِیل َّع َّلی َّذِل َّك من ك َّتاب َّالله َّع َّز َّو َّج َّل َّق اولـه تعـالیَّ :و ال َّـتک ان م اـنک ام دیــــث
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ٌ َّ ا َّ ِ َّ ا َّ ا َّ َّ ا َّ
اص َّغ ایر َّعـام َّك َّمـا امامیه و
ون ب اال َّم اعروف َّو َّی ان َّه او َّن َّعن االم ان َّکر َّف َّه َّذا َّخ ٌّ
ِ
أم َّة ی َّدعون ِإلی ال َّخی ِر و یأمر ِ
َّ ٌ َّ ا َّ ِ ا
َّ
َّ
ـال َّحق َّوِ بـه َّی اعـدلون» ،شـیخ بهـایی متنشنا
قال الله َّع َّـز َّو َّجـل َّو ِم اـن قـ ا ِوم موسـی أمـة یهـدون ِب
ِ ِ ِ
میگوید « :آیه و حدیث داللت دارند كه امر به معروف و نهـی از منکـر بـر هـر فـرد از خــــت
ّ
قرآن
آحاد ملت واجب نیست ،و در واقع هم این چنین اسـت ،چـون همـۀ افـراد ّامـت واجـد
شرایط تبلی و امر به معروف و نهی از منکر نیستند» (شی هاایی.)224 :1387 ،

َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
ا
َّ
َّ
ا
الط َّع ِام َّو َّع َّنی َّنف َّسه ِبالص َّی ِام َّو ال ِق َّی ِام قالوا ِب َّآب ِائ َّنا َّو أ َّم َّه ِات َّنا َّیا َّرسول الل ِه َّهؤال ِء أ اوِل َّیاء الل ِه قـال
َّ َّ
َّ
ِإن أ اوِل َّی َّاء الل ِه. » ...
َّ َّ
َّ
شیخ بهایی نسبت به عبارت « َّهؤال ِء أ اوِل َّیاء الل ِه» كـه سـؤال مخـاطبین حـدیث اسـت
میگوید:
«این یک استفهام استكه عالمـت اسـتفهام حـذف شـده اسـت و امکـان دارد كـه
خبری باشد كه یک مقصود ،الزم الحکم و التأكید اراده شده است و چون خبر القاء
به سائلی استكه ّ
مردد در استفهام میباشد و چون مخاطب حـاكم اسـت ،بـرخالف
َّ
َّ
َّ
آنکه خبر باشد ،اگر گفتار رسول خداِ «إن أ اوِل َّی َّاء الل ِه» پاسخی بر گفتار آنان باشـد
یعنی اولیای خدا مردمان دیگری هستند كه صفات و ویژگـیهـای آنـان بـاالتر از ایـن
صفاتی استكه میگویی ،و اگر تصدیق قول آنان و وصـف اولیـاء بـا صـفات دیگـر
عالوه بر آن سه صفت سابقشان قرار داده شود پس به عنـوان تأكیـد جملـه میباشـد،
چون خبر به مخلصین راسخ در ایمان القاء شده است» (شی هاایی 82 :1387 ،و .)83
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گاهی ترک سؤال نیز قرینه برای فهمحدیث میشود ،مانند:
«ظاهر این حدیث (پـنجم) میرسـاند كـه یـک بـار شسـتن هـر كـدام از صـورت و
دستها كفایـت میكنـد و ایـن حـدیث ّ
مؤیـد آن اسـتكـه شسـتن بـار دوم مسـتحب
نمیباشد چون اگر نیاز به شستن دوم بود یـا مسـتحب بـود راوی سـؤال میكـرد ،چـون
مقام ،مقام بیان سنن و آداب وضـو اسـت ،چـون امـام در پایـان حـدیث فرمودهانـد:
« خداوند از هر قطره آب وضو فرشتهای خلق میكند كـه مشـغول تقـدیس و تسـبیح او
میگردند و ثوابش در نامۀ اعمال وضو گیرنده ثبت میگردد» ،شک و تردیـدی نیسـت
كه قطرهها با دو بار شستن بیشتر میگردد به خاطر این امر هم كـه بـود میبایسـت ذكـر
میفرمود» (همان.)154 ،
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گسترۀ معارف حـدیثی ،امـور عملـی و نظـری را در برمیگیـرد .فهـم ایـن گسـتره،
نیازمند توجه به قرینههای منفصل است ،این نشانهها گاه از جنس لفظ و گـاه از جـنس
غیر لفظ استكه در كالم ذكر نمیشود.

الف .قرینۀ لفظی
یک .عرضۀ حدیث بر قرآن

با توجه به اخبار فراوانیكه عرضۀ حدیث بـر ّ
سـنت را بـازگو میكننـد ّ
حجیـت ایـن
عمل قابل اثبات است ،شیخ بهایی در موارد ذیل از این قرینه بهره گرفته است.
نمونۀ یک :شیخ بهایی پس از عرضه حدیث سـوم بـر مجموعـهای از احادیـث ،ایـن
چنین برداشت كردهاند كه نماز كفارۀ گناهان صغیره است (همان.)94 ،
نمونۀ دو :قسمت پایانی حدیث پانزدهم در مورد این استكه محتضر قبل از مـرگ،
وضعیت سعادت یا شقاوت خود را میبیند ،شیخ بهایی میفرماید :در این بـاره احادیـث

لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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قرآن تنها كتابی استكه به نحو متواتر نقل شده است ،چه اینکـه انگیزههـای نقلـش
فراوان بوده اسـت (شهی هاهایی ،)86 :1423 ،از ایـنرو ،شـیخ بهـایی مینویسـد« :درسـت
َّ
اینستكه قرآن عظیم محفـوظ از ز یـاده و نقصـان اسـت و قـول خـدای تعـالی « ِإ َّنـا لـه
َّ
َّ
حافظون؛ ما بهطور قطع نگهدار آنیم!» (حجهر ،)9/بر این امر داللـت دارد» (طیه :1378 ،
ل ِ
16/1؛ نجارزایگان ،فتح الل و رفعت ،محسن ،)99 – 82 :1389 ،عرضۀ حـدیث بـر قـرآن عمـل بـه
سـنت اسـتكـه «اذا جـاءكم ّ
حدیث مشهور شیعه و اهل ّ
عنـا حـدیث ،فاعرضـوه علـی
ّ
كتاب الله (شی هاایی.)344 :1383 ،
بنابراین قرآن در مرحلۀ نخست معیار ّ
صحت صدور حـدیث و در مرحلـۀ بعـد معیـار
فهم درست حدیث است.
ّ
به اعتقاد شیخ بهایی ،داللت حدیث سی و سوم ،بـر تجسـم اعمـال انسـان در عـالم
َ ُ
آخرت صریح است و آیاتی از قرآن درستی برداشت را تأیید میكند ،مانندَ ﴿ :ی ْو َم ت ِجدد
َ ً
َ َ َ َّ
ُک ُّل َن ْفس ما َعم َل ْت م ْن َخ ْیر ُم ْح َض ًرا َو ما َعم َل ْ ْ ُ
دوء ت َدو ُّد ل ْدو أن َب ْی َنهدا َو َب ْی َن ُده أ َمددا
ت ِمن س ٍَ
ِ
ِ
ِ
ً ٍ
ٍ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ ً ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َبعیدا﴾ (آل عمهران )30/و ﴿یوم ِئ ٍذ یصدر الناس أشتاتا ِلیروا أعمالهم ٭ فمن یعمل ِمثقدال
َ َ ً
ْ ْ َ َ َ
ذ َّر ٍة خ ْیرا َی َره ٭ َو َم ْن َی ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة ش ًّرا َی َره﴾ (زلزال( »)8-6/شهی هاهایی ،394 :1387 ،ح33؛
همان ،93 ،ح 3و  ،250ح.)15
دو .عرضۀ حدیث بر ّ
سنت

اصو

فراوانـی وارد شــده اسـت ،مخــالف و مؤالــف از رسـول خــدا روایـت كردهانــد كــه
فرمودند« :هیچ كدام از دنیا خارب نمیشوید جز اینکه بدانید مسیر و سرنوشت شـما تـا
كجا و چگونه است حتی بدانید جایگاه خود را كه در بهشـت اسـت یـا دوز » (همهان،
.)252
نمونۀ سه« :این حدیث شریف (حدیث سی و ششم) ،بر این مطلب استوار استكـه
ّ
روی زمــین خــالی از ّ
حجــت نیســت و دارای امــام و پیشــوایی بــا آن مشخصــات و
عامـه و ّ
ویژگیهای یاد شده میباشد و همچنین مفاد حدیثی كه م ّتفقعلیـه بـین ّ
خاصـه
اسـتكــه« :هــركس بمیــرد و امــام زمــان خــود را نشناســد ،مــرده اســت هماننــد مــردن
جاهلیت» ،كامال اعتقاد ّ
امامیه را میرساند كه امام زمـان مـا موالنـا الحجـه محمـد بـن
الحسن المهدی حضور دارند و ّ
حجت روی زمین هستند» (همان.)420 ،

سه .تشکیل خانوادۀ حدیث
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برای رسیدن به مراد اصلی حدیث ،تمـام احـادیثی كـه موضـوع و مضـمون واحـدی
دارند در یکجا گردآوری شده و از مجموع برآیندگیری میشود ،چه اینکه حـدیث در
بستر زمان ،به آسیبهای ّ
متعددی مثل تصحیف ،تحریف ،نقل به معنا دچار شده اسـت
و مسیر فهمحدیث با تشکیل خانوادۀ حدیث هموارتر میگردد.
در حدیث سوم كتاب اربعین ،از امام صـادق روایـت شـده اسـتكـه پیـامبر
َّ
فرمودندَّ « :ما م ان َّص َّالة َّی احضر َّو اقت َّها إ َّال َّن َّادی َّم َّل ٌك َّب ای َّن َّی َّدی َّ
ـاس قومـوا ِإلـی ِنیـ َّر ِانکم
الن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ا َّ َّ ا َّ ِ َّ َّ
َّ َّ ا َّ ا َّ َّ َّ
وركم فأط ِفووها ِبصال ِتکم».
ال ِتی أوقدتموها علی ظه ِ
شیخ بهایی پس از نقل روایتهای مشابه با روایت باال ،چنین نتیجه میگیرد كه نماز
كفارۀ گناهان صغیره است (شهی هاهایی ،94 :1387 ،ح3؛ همهان 249 ،و ،250ح15و ،252ح 15و
 382و  ،383ح.)31

چهار .بهره گیری از علوم بشری

ا
معصوم از عصمت گفتاری برخوردار است «ما َّی ان ِطق َّعن ال َّهوی» (نجم ،)3/و منطبـق
ِ
با قوانین وضعی خالق است ،از اینرو ،اگر حدیثی با مطالب علمی قطعی مخالف بـود،

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

روشفهمحدیثازمنظرشیخبهاییدركتاباربعین


در درستی اش باید تردید و یا در راستای آن مطالب تأویل برده شود ،به دو نمونه از موارد
علم پزشکی بسنده میشود:
نمونۀ یک :وی در تبیین واژۀ «كعب» در آیۀ ششم سورۀ مائده مینویسد« :علمـای
تشریح مانند :جالینوس ،ابوعلی سینا و برخی دیگر از شارحین كتـاب «قـانون» ابـوعلی
سینا ،مانند :قرشی و جز او ،تصریح كردهاند كـه پـای انسـان مركـب از بیسـت و شـش
استخوان است و باالی همه كعب قرار دارد ،و آن استخوانی است به شکل ّ
مدور كـه در
محل اتصال ساق و پا واقع شده است» (همان ،135 ،ح.)4
ا َّ
ا
نمونۀ دو :شـیخ بهـایی در تبیـین عبـارت «اخ ِـتال َّب ال َّعـ این» میگویـد« :مرضـی از
امرای میباشد و ّ
اطباء آنرا در ضمن آفات ذكر كردهاند و آن حركات سـریع و پشـت
سرهم و غیرمعتدل استكه به برخی از بدن مانند :پوست در اثر رطوبت غلیظ چسـبنده
و قابل زوال میرسد ،پس به صورت بـاد بخـاری غلـیظ میشـود كـه بیـرون شـدنش از
منفذهای بدن دشوار است و میان آن بخار غلیظ و بدن برخوردی پدید میآید كه باعث
حركت و اضطراب میشود» (همان186 ،و ،187ح.)8
برای نمونه به دو موردی كه از علم ریاضی بهره گرفته است ،اشاره میشود:
نمونۀ یک :برای نشان دادن حدود شستن صورت در وضو ،شـیخ بهـایی بـه روایـت
زراره اشاره كرده است شاهد مطلب این عبارت استكه« :حد تعیین شـده صـورتكـه
خداوند ما را به شستن آن امر فرمـود ...آن مقـدار از صـورت اسـتكـه بـر آن انگشـت
وسط و شست دور میزند و حد آن رستنگاه موی سر تـا چانـه و آنچـه دو انگشـت یـاد
شده بر آن دوران دارد و غیر آن مقدار از حـد صـورت خـارب اسـت پـس بـه او عـری
كردم :آیا گیجگاه (صدغ) جزو صورت است؟ فرمودند :نه» (شی هاایی)103 :1387 ،
شیخ بهایی در توضیح میگوید :آنچه كه از روایت معلوم میگردد این استكه هـر
كدام از طول و عری صورت ،قسمتی استكه دو انگشـت (ابهـام  -وسـطی) بـر آنهـا
شامل گردد ،و خط فرضی كه از باالی پیشانی تا پایین چانه كشیده میشود ،آن قسمتی
استكه غالبا دو انگشت بر آنها شامل میگردد ،هنگامیكه در وسـط واقعـی [ح] قـرار
گیرد و بر محور خود بچرخد تا شبه دائرهای ترسیم گردد و شستن این مقدار از محتـوای
دو انگشت واجب است و آنچه در این دائره داخل باشـد صـورت اسـت و آنچـه بیـرون

افتد خارب صورت میباشد كه شستن آن واجب نیست» (همان ،105 ،ح ،)4سـپس همـین
مطلب را طبق شکل ذیل بیان میكنند.

َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
نمونۀ دوَّ « :م ان أ َّدی ِفی ِه [ش اهر الل ِه] ف ارضا كان له ث َّواب َّم اـن أ َّدی َّس اـب ِعی َّن ف ِر یضـة ِفی َّمـا
ُّ
ِس َّواه ِم َّن الشهور» :مقصود از هفتاد یا عدد خاص استكه همان هفتاد باشـد و یـا بـرای
كثرت و زیادی است ،شیخ بهایی در توضیح نحوۀ داللت عدد هفتـاد بـر كثـرت ،یـک
بحث ریاضی را مطرح میكنند (همان ،200 ،ح9؛  ،357ح.)28
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پنج .بهرهگیری از فهم پیشینیان
بهرهگرفتن از پیشینۀ مطالعـاتی و برداشـتهای عالمـان در فهـم احادیـث ،بـه تبیـین
زوایای ناپیدای موضوعات مورد بحث كمک میكند و مسیر دسترسی بـه فهـم صـحیح
از حدیث را هموارتر میسازد.
دیدگاهها و نظرات عالمان دو گونه است:
الف .مسوله اختالفی است :این حالت باعث میشود كه حدیثپژوه مسوله را از زوایـای
مختلف بنگرد تا مطلبی بر او پوشیده نماند.
ا
َّ
ا
نمونۀ یک :علما در توجیه سخن پیامبرِ « ن َّیة المؤ ِمن خ ای ٌر ِم ان َّع َّم ِلـه» وجـوهی را
ِ
بیان كردهاند و شیخ بهایی  9وجـه آنرا ذكـر كـرده اسـت (شهی هاهایی،440-437 :1387 ،
ح.)37
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
نمونۀ دو :شیخ بهایی در بارۀ جملۀ « َّم ان تاب ق ابل أن ی َّعا ِی َّن ق ِبل اللـه ت او َّب َّتـه» بـه بیـان
دیدگاههای فرقۀ معتزله و فرقۀ اشاعره و علمای شیعه پیرامون این مسوله كه «پذیرش توبـه
از جانب خداوند واجب است یا خیر؟» ،میپردازد (همان ،445 ،ح.)38

نمونۀ سه :شیخ بهایی در مورد مفهوم گناه كبیره و صغیره  10نظر از علمـا را مطـرح
كرده است (همان ،377-375 ،ح.)30
ب .مسوله ّاتفاقی است :در این حالت حدیثپژوه اگـر نظـرش موافـق بـا صـاحبنظران
باشد با اطمینان كامل میپذیرد و در صورتیكه نظرش مخالف با دیگر صاحبنظران
باشد ،جانب احتیاط را برمیگزیند.
نمونـه :حـدیث ســی و نهـم در مـورد اوضــاع قبـر و احـوال آن اســت ،شـیخ بهــایی
میگوید« :عذاب قبر؛ یعنی :عذابی كه در برز و در همان فاصلۀ بین مـرگ و قیامـت
حاصل میشود یکی از مسائلی استكه ّامـت اسـالم از سـلف و خلـف بـر آن ّاتفـاق و
اجماع نمودهاند» (همان.)471 ،

ب .غیر لفظی

اصو
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شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان

روشفهمحدیثازمنظرشیخبهاییدركتاباربعین


یک .بهرهگیری از علوم درونی
احا
برخی از علوم و دریافتیهای انسان ،خاستگاه درونی دارند و جای شـگفتی نیسـت دیــــث
كه گاهی انسان از راه عناصر درونـی حقـایق امـوری را درک كنـد ،هرچـه شـخص بـه امامیه و
لحاظ درونی به فضیلتها آراستهتر باشد از توفیق بیشتری بهرهمند خواهد گشت.
متنشنا
خــــت
اول .دالیل عقلی
قرآن
یکی از ابزارهای شناسایی حق كه خداوند در وجود انسـان بـه ودیعـت نهـاده اسـت
گوهر ناب عقل است ،حدیثپژوه به پشـتوانۀ ایـن موهبـت الهـی بـرای فهـم حـدیث بـا
كمک دلیل عقلی به اقامۀ برهان بر فهم خـودش از حـدیث میپـردازد ،شـیخ بهـایی در
مواردی از آن بهره برده استكه به دو نمونه اكتفا میشود:
نمونۀ اول شناخت روح« :آنچه اغلب محققان بـر آن هسـتند ایـن اسـتكـه روح بـه
عنوان جزء بدن و حلول در داخل آن بدن نیسـت بلکـه از صـفات جسـم بـودن بـه دور
منزه از عواری ّ
است و ّ
مادی آن است ،و آن رأی مختار و مورد تأییـد بزرگـان متکلمـین
امامیه ...میباشد ...و دالیـل عقلـی آن را تأییـد كـرده اسـت» (شهی هاهایی،486 :1387 ،
ح.)40

نمونۀ دوم بقا و جاودانگی روح :در حدیث (چهلم) داللت روشن بـر دو امـر نهفتـه
دارد كه یکی از این دو امر آن استكه« :بقای ارواح پـس از خرابـی بـدن ادامـه دارد و
اكثر عقالی مذهبی و فالسفه بر آن باورند و جز فرقهای اندک از آنان منکر آن نشدهاند
آنانکه قائل هستند روح همان مزاب و طبیعت است و امثال آنانکه به خودشان و به كالم
آنان نمی توان اعتنا نمود و شواهد عقلی و نقلی بر ایـن امـر فـراوان اسـت» (همهان 488 ،و
 ،489ح.)40
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دوم .مکاشفات ذوقی
شیخ بهایی در دلیل استفاده از مکاشفات ذوقـی چنـین مـیآورد« :تـو میدانـیكـه
ارباب رصدهای روحی از نظر منزلت و اعتبار خیلی پراربتر و بلند مرتبـهتر از اصـحاب
رصدهای جسمانی هستند آنچنانكه تو نتایج رصـدهای اینهـا را تصـدیق میكنـی پـس
سزاوار استكه اینان را در گزارشهـا و اطالعـاتی كـه در زوایـا واسـرار عـوالم ّقدوسـی
ّ
ّ
ملکوتیه میدهند تصدیق نمایی» (همان ،492 ،حدیث.)40
ملکیه و
َّ َّ
َّ
َّ ا َّ
شیخ بهایی در تبیین عبارت «ال ِتی َّبـ ای َّن َّج ان َّب ایـه» در ضـمن حـدیث «قـال أفضـل
ا َّ
ا
ال ِج َّه ِاد َّم ان َّج َّاه َّد َّنف َّسه ال ِتی َّبـ ای َّن َّج ان َّب ایـه» ،مینویسـد« :نفسـی كـه در انـدرون و در دو
طرف خود جا دارد ،گاهی از كلمه «جنبیه» ّ
تصور میشود كه نفس ّ
تجرد ندارد ،چـون
ظرف مکانی برای آن تعیین شده است ،ولی حق آن استكه ایـن امـر داللتـی بـر عـدم
تجرد ندارد ،بلکه كنایه از كمال قرب و نزدیکی آن است ،چون ّ
ّ
تجرد نفس قابـل تردیـد
نیست و ...امارات ّ
سری و مکاشفات ذوقی و عرفانی بـر آن داللـت و شـهادت دارنـد»
(همان ،214 ،ح11؛ و ،264ح.)17
دو .توجه به مقاصد عمومی شریعت
مراد از مقاصد شریعت ،اهداف ،نتایج و فوایدی استكه از وضـع شـریعت بـه طـور
ّ
كلی و وضع احکام آن به طور جزئی ،انتظار مـیرود ،بـه تعبیـر دیگـر غایـاتی اسـتكـه
ّ
شریعت به هدف تحقق آنها وضع شده اسـت (فاسهی 7 :1993 ،هه نقها از شوشهتری و ناصهری
مقدم)64 :1394 ،

َّ
َّ َّ
َّ
ـاه ٍر
با توجه به حدیث سی و ششم كه «ال تخلو األری ِمـن ِ
قـائ ٍم لل ِـه ِبحج ٍـة ،إمـا ظ ِ

َّ َّ
َّ
َّ ا
َّم اشهور َّأ ا
ور» و همچنین حدیث « َّم ان َّمات َّو ل ام َّی اع ِر اف ِإ َّم َّام َّز َّم ِان ِه َّمـات ِمی َّتـة
م
غ
م
ٍ
مستتر
و
ٍ
ٍ
حجت حضـور دارنـد و ّ
َّجاهل َّیة» حضرت ّ
حجـت روی زمـین هسـتند .شـیخ بهـایی
ِِ
ّ
مطلبی را از اهل سنت نقل میكند كه ،بر ما عیب گرفتهاند كه وقتی دسترسی و گـرفتن
مسائل از او [ ّ
حجه بن الحسن] امکان ندارد ،پس صرف شناخت او چه ثمـرهای دارد تـا
اینکه هركس او را نشناسد و عارف به شأن او نباشد همانند مردن جاهلیت بمیـرد؟ شـیخ
بهایی در پاسخ میگوید :ثمرۀ وجودی امام تنها در دیدن و مشاهده و اخذ مسائل از
او منحصر نیست بلکه خود تصدیق وجود او و اینکه او خلیفه و ّ
حجت خدا بر روی
زمین است به خودی خود امری مطلوب و قابل توجه و ركنـی از اركـان ایمـان بـه شـمار
میآید (شی هاایی ،)420 :1387 ،به تعبیـر دیگـر یکـی از مقاصـد شـریعت معرفـت یـافتن
است ،و معرفت امام و ّ
حجـت خـدا در راسـتای معرفتـی اسـتكـه انسـان را بـه كمـال
َّ
ا ا َّ َّ
ا ا َّ َّ َّ ا َّ
َّ َّ
َّ
مطلوب میرساند «الله َّم َّعرف ِنی َّنف َّسك ف ِإ َّنك ِإن ل ام ت َّعرف ِنی َّنف َّسك ل ام أ اع ِر اف َّن ِب َّیـك الله َّـم
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ا َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
ا
ا
ا
َّعرف ِنی َّرسولك ف ِإ َّنك ِإن ل ام ت َّعرف ِنی َّرسولك ل ام أ اع ِر اف ح َّج َّتك الله َّم َّعرف ِنی ح َّج َّتـك ف ِإ َّنـك
ا َّ
َّ َّ َّ ا
ا
ِإن ل ام ت َّعرف ِنی ح َّج َّتك ضللت َّع ان ِدی ِنی» (کلینی.)337/1 :1407 ،
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روشفهمحدیثازمنظرشیخبهاییدركتاباربعین


احا
دیــــث
امامیه و
نتیجهگیری
متنشنا
 .1اشتهار شیخ بهایی و سیطرۀ علمی وی در علوم اسالمی بـهویـژه در دانـش حـدیث و خــــت
جایگاه ممتاز كتـاب اربعـین وی ،اسـتخراب روش فهمحـدیث ایشـان از ایـن كتـاب قرآن
گرانسنگ را ضروری مینماید.
 .2فهمحدیث ضابطه مند و مبتنی بر برداشتن سه گام اساسی ،فراهم كـردن پیشـنیازهای
علم فهمحـدیث ،تعیـین مبنـا كـردن بـرای اظهـار نظـر در ایـن علـم و بهرهگیـری از
قرینههای فهم حدیث است.
ّ
 .3مجموعه قرینههای مؤثر در فهمحدیث از نگاه شیخ بهایی عبارتند از :عرضۀ حـدیث
برقرآن ،عرضۀ حدیث بر ّ
سنت قطعی ،تشکیل خانوادۀ حـدیث ،بهـره گیـری ازعلـوم
بشری (مثل :پزشکی ،ریاضی) ،بهرهگیـری از فهـم پیشـینیان ،بهـره گیـری از علـوم
درونی (مانند :دلیل عقلی ،مکاشفه و تجربه) ،توجه به مقاصد عمومی شریعت.

کتابنامه

 .1قرآن کریم.
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،تحقیق و تصحیح ،جمال الـدین میـر دامـادی ،چـا سـوم،
بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوز یع -دار صادر. 1414 ،
 .3تركمان ،اسکندر بیگ ،تاریخ عالم آرای عباسی ،تحقیق ایرب افشار ،تهران ،امیركبیر.1382 ،
 .4رجبی ،محمود ،روش تفسیر قرآن ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه.1383 ،
تصحیح و
 .5شاهرودی ،محمود هاشمی و جمعی از پژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
تحقیق ،محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی ،قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب
.1426
اهل بیت
 .6شوشتری ،مهدی و ناصری مقدم ،حسین« ،حكومت اسالمی و مقاصد شریعت از دیدگاه فقها با تأ کید
بر نظرات امام خمینی (ره)» ،اندیشنامه والیت ،ش.1394 ،2
 .7شیخ بهایی ،محمد بن حسین ،األربعون حدیثا ،تحقیق ،بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
چا سوم ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.1431 ،
 .8شیخ بهایی ،محمد بن حسین ،ترجمه و متن کامل اربعین شیخ بهایی همراه با تقدیم ،تعلیـق و شناسـایی
رجال حدیث ،ترجمه عقیقی بخشایشی ،بیجا ،كنگره بزرگداشت شیخ بهایی انتشارات فکر.1387 ،
 .9ـــــ  ،جامع عباسی ،تهران ،نشر فراهانی ،بیتا.
 .10ـــــ  ،الحبل المتین ،قم ،بصیرتی.1398 ،
 .11ـــــ  ،زبدة األصول ،قم ،مرصاد.1423 ،
 .12ـــــ  ،زبدة األصول مع حواشی المصنف علیها ،قم ،شریعت.1383 ،
 .13ـــــ  ،العروة الوثقی فی تفسیر سورة الحمد ،قم ،بصیرتی.1398 ،
 .14ـــــ  ،مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،چا دوم ،مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمیة.1414 ،
 .15ـــــ  ،الوجیزة فی علم الدرایة ،قم ،بصیرتی.1398 ،
 .16صدر ،حسن ،نهایة الدرایه (فی شرح الوجیزه) ،تحقیق ،ماجد الغرباوی ،بیجا ،نشر المشعر ،بیتا.
 .17طیب ،سید عبد الحسین ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،چا دوم ،تهران ،اسالم.1369 ،
 .18كبیر مدنی شیرازی ،سید علی خان بن احمد ،الطراز األول و الكناز لما علیه من لغدة العدرب المعدول،
إلحیاء التراث. 1384 ،
تحقیق :مؤسسۀ آل البیت إلحیاء التراث ،مشهد ،مؤسسة آل البیت
 .19كلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،تحقیق و تصحیح :علی اكبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران ،دار
الکتب اإلسالمیة ،چا چهارم.1407 ،
 .20مامقانی ،عبدالله ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،تحقیق ،محمد رضا مامقانی ،قم ،دلیل ما.1385 ،
 .21مجلسی ،محمد باقر ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تحقیق و تصحیح ،هاشم رسولی محالتی،
چا دوم ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.1404 ،
 .22ـــــ ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،تحقیق و تصحیح ،مهدی رجائی ،قم ،كتابخانـۀ آیـت اللـه
مرعشی نجفی. 1406 ،
 .23مسعودی ،عبد الهادی ،روش فهم حدیث ،سمت ،تهران.1384 ،
 .24نجارزادگان ،فتح الله و رفعت ،محسن« ،بررسی تحریف ناپذیری قرآن در آثار شیخ بهاء الدین عاملی»،
سفینه ،ش .1389 ،28
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مؤلفههای فقهالحدیثی تأیید روایات تفسیری
در المیزان 
چکیده

 امان اله ناصری كریموند
2
 قاسم بستانی

1

 تاریخ دریافت - 1398/12/26 :تاریخ پذیرش.1399/04/10 :
 .1دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز ()amannaseri@gmail.com
 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز(نویسنده مسوول)

gbostanee@yahoo.com

آموزههایحدیثی


روایاک تفسدیری معصدومین یکدی از مه تدرین و اصدیلترین منداب تفسدیری
جهت فه صحیح آیاک قرآن بهوی ژ برای شیعیان بود و عمول تفاسیر شیعه از این
میراث بهر مند هسدتند ،از سدویی دیگدر ،چندین روایتهدایی تهدی از آسدی ها و
ضعفها نبود و استفاد از آنها نیداز بده دقدت و تحقیدق فقده الحددییی اسدت ،از
جملۀ این تفاسیر که افزون بر استفاد از این روایاک ،به بررسیهای فقده الحددییی
در آنها پرداخته و به رد و اثباک پار ای از آنها اقدال نمود ؛ -امری کده در کمتدر
تفسیر شیعی مشاهد میشود -تفسیر معاصر و مشهور ،المیدزان عالمده اباابدائی
است ،در این مقاله ،با توجه به جایگا خاص این تفسیر در جهان اسالل ،با روشی
توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانهای ،تالش شد اسدت مؤلفدههای فقده
الحدییی عالمه اباابائی در تأیید روایاک تفسیری را بنا بر تفسیر المیزان استخراج
و مورد مداقه قرار دهد ،نتیجۀ این تالش به اختصار داللت بر آن دارد کده عمدد



مولفههای عالمه در این زمینه ،عرضۀ روایاک بر قرآن ،سنجش روایاک بدا روایداک
صحیح ،متواتر ،مشهور و مستفیض ،عرضۀ روایاک بر عقل ،تطبیق الفاظ روایداک
بر عل لغت و ...بود است.
واژگان کلیدی :تفسیر المیزان ،فقه الحدیث ،مؤلفههای تأیید روایاک.

مقدمه
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فهم قرآن وضرورت بهرهگیری از روایات تفسیری معصومین به عنوان آ گاهان به
همه مفاهیم قرآنی و مرجع اصلی در تبیین آیات قرآن كریم از یک طرف (معرفهت:1385 ،
 443و محفوظی و ییگهران ،)86 :1394 ،و فـراز و نشـیبهـای واقـع شـده در تـاریخ حـدیث
بهویژه وقایع قرن اول از جمله :شیوۀ نقل و نگارش ،ورود اسرائیلیات ،جعل و( ...معهار ،
67-74 :1385؛ هسهههتانی17-16 :1386 ،و ههههاجی وییگهههران ،)28 :1394 ،و نیـــز تأكیـــد قـــرآن
(حجرات )6/و معصومین( کلینهی88/1 :1388 ،؛ صهدو 2 :1403 ،؛ مجلسهی184/2 :1403 ،؛
یشتی ،)338 :1385 ،و دانشمندان در ضرورت ارزیابی اخبار و روایات (معماری57 :1384 ،؛
مسعویی9 :1395 ،؛ هاجی وییگران28 :1394 ،؛ معهار  ،)115-113 :1376 ،جهت تشخیص سـره
از ناسره از طرف دیگر ،باعث ابهام و سـردرگمی حـدیثپژوهان شـده اسـت ،بنـابراین،
بهرهگیری از روایات دقت ویژهای می طلبد چراكه گـاهی عـدم دقـت در فهـم حـدیث
سـبب گمراهــی و ســرگردانی افــراد میشـود (نعمههانی ،)141 :1397 ،و همچنــین برخــی از
مفسران در استفاده از روایات ،بدون توجـه الزم بـه قـوانین فقـه الحـدیثی ،روایـاتی را در
تفاسیرشان ذكر كرده اند و در نتیجه باعث ضعف دیدگاه و نقص تفسیر شان شده اسـت
(ناصری کریموند وییگران ،)35 :1394 ،پـس بررسـی فقـه الحـدیثی روایـات قبـل از اسـتفادۀ
تفسیری اهمیتی چند برابر پیدا میكند ،چرا كه برخی فهم شـریعت را بـر فقـه الحـدیث
استوار دانستهاند (حاکم نیشاهوری.)63 :1397 ،
یکی از این اندیشمندانی كه در زمینۀ فقـه الحـدیث بـه تحلیـل همـه جانبـۀ روایـات
پرداخته و با وضع قاعده و قانون و مالک و معیار به پذیرش و رد روایات مبادرت نموده
است ،عالمه طباطبایی میباشد ایشان چه در خالل مباحث تفسیری ،چه در بحـثهـای
روایی المیزان ،با منظری تحلیلی -انتقادی در جهت قانونمنـد نمـودن ایـن علـم تـالش

 .1مفهومشناسی

فقه الحدیث متشکل از دو كلمه «فقه» به معنای ادراک و علم بـه چیـزی (فراهیهدی،

 ،)370/3 :1409و «حدیث» به معنای قول ،فعل و تقریر معصوم به كار مـیرود (مامقهانی،

75/1 :1411؛ اهن فارس )442/4 :1403 ،در تعریف فقه الحدیث اقـوال مختلفـی ذكـر شـده
كه به چند نمونه از آن تعاریف اشاره میشود:
 .1علمی استكه به كمک قواعد زبان عربی و قوانین شرعی و احـوال نبـوی ،بـه بحـث
در مورد معنا و مفهوم كلمات حدیث و قصد و غری اصـلی آنهـا میپـردازد (حلبهی،
.)635/1 :1419
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هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

نموده كه در این میان با مبانی مستند و مستدل به پذیرش ،نقد و رد روایـات میپـردازد،
البته باید توجه داشت كه ایشان غالبا به نقد روایات پرداخته ولی در مـوارد قابـل تـوجهی
نیز احادیثی را تأیید نموده است.
نویسنده در این نوشتار ،در صدد پاسخ به این سؤال استكه عالمه طباطبایی چگونه و
با چه مبانی و معیارهای فقه الحدیثی به تأیید و بهرهگیری از روایات مبادرت نموده است؟
پیشینه تحقیق :تاكنون مقاله یا كتابی كه به مؤلفههای تأیید روایات در تفسیر المیـزان
پرداخته باشد ،یافت نشد اما در زمینۀ بررسی روایات در المیـزان آثـار ارزشـمندی چـا
شده و البته ارتباط نزدیکی با این نوشتار هم ندارد بلکه بیشـتر نـاظر بـر نقـد روایـات در
تفسیر المیزان میباشد كه عبارتست از :مقالۀ «روششناسی فهم و نقد حدیث در تفسیر
المیزان» كه سال  1384توسط سـیدعلی آقـایی در نشـریۀ مـاه دیـن منتشـر شـد؛ كتـاب
عالمۀ طباطبایی و حدیث :روششناسی نقد و فهم حدیث از دیـدگاه عالمـه طباطبـایی
در المیزان ،توسـط شـادی نفیسـی در سـال1384توسـط انتشـارات علمـی و فرهنگـی و
همچنین مقالۀ «روش عالمه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیـه بـر قاعـدۀ
سیاق» ،توسط سهراب مروتی و امان اله ناصری در سال 1391در مجلـۀ حـدیث پژوهـی
كاشان چا شده اسـت امـا بـا بررسـیهای انجـام شـده میتـوان گفـت مقالـۀ حاضـر
همپوشانی خاصی با آثار مذكور نداشته بلکه با هدف كشف معیارهای تأییـد روایـات از
نظر عالمه طباطبایی نگارش یافته است.

 .2علمی است كه به بررسی متن حدیث از جهت داللت آن میپردازد (رههانی27 :1363 ،؛

نصیری238 :1362 ،؛ مسعویی.)198 :1385 ،
 .3دانشی استكه بـه بررسـی قواعـدی میپـردازد كـه منجـر بـه فهـم مقصـود گوینـدۀ
حدیث ،از حدیث میشود (عباسی.)18 :1386 ،
بهطور كلی میتوان گفت این علم با بهكارگیری قواعـدی بـه فهـم و شـرح احادیـث
میپردازد.

 .2ضرورت بررسی روایات
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از آنجا كه علم حدیث نزد مسـلمانان از جایگـاه واالیـی برخـوردار اسـت و پـس از
قرآن ،اصلیترین منبع فکر و عمل آنان میباشد ،باید جهت فهم دین و تبیین آیات قـرآن
به آن متمسک شد ولی بـا توجـه بـه محـرز بـودن اشـکاالت اساسـی در جریـان نقـل و
نگارش حدیث و ظهور وضـاعان و جعـاالن حـدیث بـا اهـداف مختلـف (غهروی نهانینی،
63-64 :1379؛ صبحی صالح286 :1959 ،؛ اهوزهو ،هی تا ،)114-115 :نمیتوان بـه همـۀ روایـات
اعتماد نمود و از طرف دیگر نیز برای بهرهگیری از چگونگی تفسیر قـرآن توسـط پیـامبر
اكرم و اهل بیت راهی جز مراجعه به روایات وجود ندارد ،بنابراین الزمۀ استفاده
از این منبع ،همانطور كه معصومین تصریح كردهاند (کلینهی ،)88/1 :1388 ،ارزیـابی
و بررسی دقیق آن اقوال جهت نظاممند نمودن این میراث ارزشمند میباشد.

 .3انواع رویکرد عالمه نسبت به روایات در المیزان

از آنجا كه تفسیر المیزان ،تفسیری قرآن به قرآن است ،شاید تصور شود كه مؤلف آن
احتیاب زیادی به روایات نداشته ولی عالمه طباطبایی از توجه بـه روایـات غافـل نمانـده
بلکه ّ
مفصل و بهط ور تخصصی به تحلیـل محتـوایی و روایـات پرداختـه و بـا مبـانی فقـه
الحدیثی و با تسلط ویژهای به علـوم حـدیث ،همچـون حدیثشناسـی ّ
مبـرز احادیـث را
مورد بحث و تبیین قرار داده است.
ایشان با توجه به روش تفسیری خود ،كه البته این روش مورد توجه و تأییـد برخـی از
مفسران و اندیشمندان گذشته و حال (اههن خلهدون729/4 :1956 ،؛ خهویی36/1 :1390 ،؛ همهو

میـزان قـرآن
 ،)267 :1384نیز میباشد ،با عرضۀ روایات بـه قـرآن و سـنجش روایـات در
ِ
توانسته است بسیاری از روایات را كارآمد و مورد استفاده قرار دهـد و همـانطور كـه بـا
همین مبانی قرآنی بسیاری از روایات را از جوانب مختلف فقه الحـدیثی مـورد نقـد و رد اصو
قرار داده است ،در موارد متعددی نیز روایاتی را با همان مبانی تأیید مینماید.
لو

 .4مالکها و مبانی فقه الحدیثی عالمه طباطبایی در تأیید روایات

با توجه به اعتقاد عالمه طباطبایی بـه حجیـت نـص قـرآن؛ اسـاس كـار ایشـان بـرای
كشف معانی آیات ،شواهد درونی آیات و همچنین استناد و استفاده از آیات دیگر است
(طباطبایی ،)86-84 :1393 ،البته ایشان در تأیید اقوال و نظرات تفسیری خـویش ،در مـوارد
بسیار زیادی به روایات صحیح معصومان نیز اسـتناد مـیكنـد ،زیـرا روایـات قطعـی
مبین و ّ
الصدور ائمۀ معصومین بهترین ّ
مفسر آیات میباشد ،بر همین اساس ،عالمـه
هرگاه به روایات صحیح میرسد ،در بیان نظر خود از آن روایات كمک میگیرد (مروتهی
و ناصری کریموند.)227 :1391 ،
مؤلفه های فقه الحدیثی عالمه طباطبایی نسبت به تأییـد و پـذیرش روایـات در تفسـیر
المیزان را میتوان در قالب عناوین زیر بیان نمود:

شی 
وه
های
تربی
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كان
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احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
 -1-4تأیید روایات با عرضه بر قرآن کریم
بر اسـاس روش معصـومین مهمتـرین منبـع بـرای بررسـی یـک روایـت ،عرضـۀ قرآن
روایات بر قرآن است ،ائمۀ معصومین برای تشخیص احادیث صحیح از غیرصـحیح؛
مبانی و مالکهـایی داشـته و در ایـن مـورد دسـتوراتی فرمودهانـد ،از جملـه پیـامبر
میفرماید« :هرگاه حدیثی از من به شما رسید آنرا به قرآن عرضه كنید ،آنرا كه مطـابق
كتاب خدا بود بپذیرید و آنرا كه مخالف قرآن بـود رهاكنیـد» (حرعهاملی79/18 :1403 ،؛
کلینی69/1 :1388 ،؛ مجلسی145/1 :1403 ،؛ مسعویی صدر وییگران.)29/1395 ،
همچنین امام صادق در این مـورد میفرمایـد« :هرگـاه حـدیثی را شـنیدید ،آنرا
بركتاب خدا و سنت عرضه كنید آنچه موافق كتاب خدا وسنت باشد ،به آن عمـل كنیـد
وآنچه كه مخالف كتـاب خـدا وسـنت باشـد ،آنرا رهاكنیـد» (مجلسهی،)255/2 :1403 ،

عجلونی این حدیث را متواتر میداند و به نقل از ابن جـوزی میگویـد :ایـن حـدیث را
 98نفر از صحابه پیامبر نقل كردهاند (عجلونی.)275/2 :1408 ،
بنابراین یکی از اساسیترین مالکهای پذیرش حدیث؛ مطابقت آن با قرآن میباشد
و در صورت تعاری باید آنرا كنار گذاشت (نفیسی.)25 :1384 ،
مؤلف المیزان در عرضۀ روایات بر قرآن مبانی و مؤلفههای خاصی دارد كه مهمترین
آن مبانی به شرح ذیل میباشد:

 -1 -1-4تأیید روایات به دلیل وجود شواهد و استنادات قرآنی
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معیار بودن قرآن برای شناسایی حق از باطـل ،بـهطور كلـی از بـدیهیات دیـن اسـالم
معیار تشخیص حق و باطل بـه شـمار مـیرود (هسهتانی-151 :1386 ،
است و قرآن مرجع و ِ
 ،)150و در این زمینه نیز احادیثی مبنی بر مرجعیت قـرآن بـرای ارزیـابی روایـات وجـود
دارد (صهههدو 367 :1376 ،؛ عیاشهههی8/1 :1380 ،؛ کلینهههی222/2 :1388 ،؛ حلهههوانی802 :1408 ،؛
طوسی233 :1414 ،؛ طبری عاملی113 :1383 ،؛ ییلمی314 :1408 ،؛ اهوریه  ،هیتها ،)405 :و اسـاس
كار عالمه برای كشف و بیان معنا و مفهوم آیات نیـز شـواهد درونـی آیـه یـا اسـتفاده از
آیات دیگر است (طباطبایی ،)68-64 :1393 ،بنابراین هنگامی كـه روایـات بـا ایـن شـواهد
قرآنی هماهنگ باشد ،مورد پذیرش و تأیید ایشان قرار میگیرد.
ُ
مؤلف المیزان ذیل آیۀ ﴿َ ...و َم ْن َی ْك ُف ْر ب ْالیمان َف َق ْد َحب َط َع َمل ُه َو ُه َو فی اآلخ َرة م َ
دن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
خاس ِر ی َن﴾ (مانهده ،)5/مینویسد :منظور از كفر به ایمان این استكه آدمی به آنچه كـه
ال ِ
میداند حق است ،عمل نکند ...لذا كفر به ایمان نیز در مورد كسـی صـادق اسـتكـه
همواره عمل به مقتضای ایمان خود را ترک كند و همیشه و بهطور دائم بر خـالف علـم
خود عمل نماید (طباطبایی.)332-331/5 :1374 ،
سپس در بحث روایی چنین میآورد:
در تفسیر عیاشی از عبید بن زراره روایت شده كه گفـت :مـن از امـام صـادق از
كالم خداوند متعال سؤال كردم ،حضرت فرمود :كفر به ایمان عبارت اسـت از تـرک
عملیكه یک مسلمان به آن اقرار دارد ،از این جمله است اینکه بدون بیماری و بـدون
داشتن موانع شاغله نماز را ترک كند (عیاشهی ،)296/1 :1380 ،طباطبایی پس از ذكـر
این روایت چنین مینویسد :دلیل اینکه امام از میان همۀ مصادیق «كفر به ایمـان»

فقط ترک نماز را یادآور شده؛ این استكه خداوند متعال در كـالم مجیـدش نمـاز را
َ َّ
َ ُ
الل ُ
ده ِل ُی ِضدی َع ِإیمدانك ْم( ﴾...هقهره،)143/
ایمان خوانده و فرمودهَ ...﴿ :و ما کدان
یعنی خداوند متعال هرگز ایمان شما -نماز شـما -را بـی اجـر نمـیكنـد (طباطبـایی،
351/5 :1374؛ همو617/،؛ 289/3؛ 112/10؛ 86/14؛  160/14و.) . ...

 -2 -1-4هماهنگی معنای روایت با معنای واژگان قرآنی

 -3 -1-4تأیید روایت به دلیل تفسیر دقیق آیه

ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ
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ً َ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َّ َ
ْ َ
َْ َ
َ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ساد ِفی األ ْر ِض فكأنما قتل الناس ج ِمیعا و من أحیاها فكأنما أحیا النداس ج ِمیعدا﴾
ف
أو ٍ
(مانده ،)32/روایتی را ذكر میكند كه كلینی به سند خود از فضیل بن یسار روایـت آورده
ّ
كه گفت :من به امام ابی جعفر عرضه داشتم :این جمله در كالم خدای ّ
عـز و جـل
َّ َّ َّ َّ
َّ
چه معنایی دارد كه میفرمایدَّ « :و َّم ان أ احیاها فکأ َّنما أ اح َّیا َّالن َّاس َّج ِمیعا»؟ فرمود :منظـور
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بزرگان حدیث موافقت روایت با قرآن یکـی از مرجحـات حـدیثی بـه شـمار
دركالم
ِ
میرود (طوسی289/1 :1390 ،؛ فیض کاشانی ،)41/1 :1412 ،كـه ایـن موافقـت گـاهی بركـل
یک آیه منطبق میشود و گاهی بر یک عبارت و یا بـر یـک واژه محـدود میشـود و از
آنجاییكه تطابق و همسویی روایات با آیات قرآن ،محکمترین دلیل بـر صـحت روایـات
میباشد ،مؤلف المیزان روایاتی كه با معانی و مفاهیم قرآنی سازگاری داشته باشد را تأیید
مینماید:
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُّ
عالمه ذیل آیات ﴿یا أیها ال ِذی َن َآمنوا ک ِت َب عل ْیك ُم الصدیام(﴾...هقهره )183/و ﴿شده ُر
ُ
ْ
ُْ
َ َ َ
دی ل َّلناس َو َ
ضان َّالذی أ ْنز َل فیه ْال ُق ْر ُآن ُه ً
نات ِم َن ال ُهدی َو الف ْرقدان( ﴾...هقهره،)185/
ی
ب
رم
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
چنین مینویسد :در تفسیر عیاشی و قمی از امـام صـادق روایـت شـده كـه فرمـود:
«فرقان» عبارت است از هر امر محکمی كه در قرآن است و «كتاب» عبـارت اسـت از
آن آیاتیكه انبیای قبل را تصدیق میكند (عیاشهی9/1 :1380 ،؛ قمهی ،)96/1 :1376 ،ایشـان
خود كلمات «فرقان» و «كتـاب» هـم
در تأیید معنای
واژگان روایت مذكور مینویسدِ :
ِ
بـا معنـاییكــه در روایـت بــرای آنهـا شــده ،سـازگار اســت (طباطبهایی35/2 :1374 ،؛ همههو،
.)105/18

اصو

كسی استكه انسانی را از سوختن و غرق شدن نجات دهد ،عرضـه داشـتم :آیـا شـامل
كسی هم میشود كه انسانی را از ضاللتی نجـات دهـد و بـه راه راسـت هـدایت كنـد؟
فرمود :این بزرگتر ین تأویل برای آن است (کلینی.)210 -211/2 :1388 ،
مؤلف المیزان پس از ذكر روایت فوق چنین مینویسد :ایـن روایـت را شـیخ نیـز در
امالی خود (طوسی ،)230/:1414 ،و همچنین برقی در محاسن خود از فضیل از آنجنـاب
روایت كردهاند (هرقی ،هیتا ،)232/1 :سپس در تأیید آن چنین گفته :مراد از اینکـه نجـات
از ضاللت تأویل اعظم آیه باشد؛ یعنی اینکه تفسیر كردن آیه به چنین نجاتی دقیـقتـر ین
تفسیر برای آن است ،چون كلمۀ تأویل در صدر اسالم بیشتر بـه معنـای تفسـیر اسـتعمال
میشده و مرادف آن بوده است (طباطبایی.)527/5 :1374 ،

 -4 -1-4داللت صریح روایت بر مفهوم آیه
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عالمه ذیـل برخـی از بیانـات معصـومین تأكیـد خاصـی داشـته و جهـت اثبـات
صحت و ّ
اهمیت آن روایات به داللت معنایی مشترک با آیات قـرآن اسـتناد مینمایـد از
َ
ُْْ َ َ َ ْ ْ ْ
ُْْ ُ َ
ون ْالكافر ی َن َأ ْولی َاء م ْن ُ
دن َیف َعدل ِذلدك
ون المؤ ِم ِنین و م
د
جمله ذیل آیۀ ﴿ال َی َّت ِخ ِذ المؤ ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ََ
َّ ْ
َ
ُ َّ َ ْ
َّ َ َ ُ
َ
ُ ً
فل ْی َس ِم َن الل ِه ِفی ش ْی ٍء ِإال أ ْن ت َّتقوا ِم ْن ُه ْم تقاة َو ُی َحذ ُرک ُم الل ُه نف َس ُده َو ِإلدی الل ِده ال َم ِصدی ُر﴾
(آل عمهران ،)28/روایتی از كافی را نقل نموده كـه از امـام بـاقر فرمـود« :تقیـه در هـر
چیزی برای آدمی خواه ناخواه پیش مـیآیـد و خـدا هـم بـه همـین جهـت آنرا حـالل
فرموده» (کلینهی ،)220/2 :1388 ،و بعد از ذكر این روایت در تأیید آن میگوید :اخبار در
مشروعیت تقیه از طرق ائمه اهل بیت بسیار ز یاد است بهطوریكه شاید به حد تـواتر
برسد و آیۀ شر یفه هم صراحتا بر آن داللت دارد ،داللتی كه به هیچ وجه نمـیتـوان آنرا
انکار نمود (طباطبایی.)254/3 :1374 ،

 -5 -1-4هماهنگی روایت با آیه در رساندن معنای آیه

عالمه گاهی روایـاتی كـه بـا مفهـوم آیـات هماهنـگ اسـت را تأییـد نمـوده و از آن
روایات به عنوان تأییدیهای برای نظرات تفسیری خویش نیز استفاده كرده است:
َ َ َ ُّ َ َ ْ
اخ َل ْع َن ْع َل ْی َك إ َّن َك ب ْالواد ْال ُم َق َّدس ُط ً
دوی﴾ (طه ،)12/
از جمله ذیل آیۀ ﴿ ِإنی أنا ر بك ف
ِ ِ ِ
ِ
مینویسد :در كتاب فقیه آمده كه شخصی از امـام صـادق پرسـید :چـرا موسـی

َ ْ َ َ َ َ َّ َ
مأمور به كندن كفش خود شد كه قرآن در بـارهاش میفرمایـد﴿ :فداخل ْع ن ْعل ْیدك ِإندك
ب ْالواد ْال ُم َق َّدس ُط ً
وی﴾؟ فرمـود :چـون كفشهـایش از پوسـت خـر مـرده بـود (صهدو ،
ِ ِ
ِ
.)160/1 :1411
اصو
عالمه در تأیید این روایت میگوید :این روایت را تفسیر قمی نیز آورده اسـت (قمهی ،لو

 ،)60/2 :1376و در الدر المنثور هم همین معنا آمده (سیوطی ،)292/4 :1411 ،و سیاق آیـه
هم میرساند كه كندن كفش صرفا به منظور احترام مکان بـوده اسـت (طباطبهایی:1374 ،
های
160/14؛ همو.)61 1 ،
تربی
شی 
وه

 -6 -1-4مطابقت روایت با مفاد آیات

 -2-4سازگاری و مطابقت روایت با سیاق آیات

با توجه به وجود مجهوالت ،مشکالت و ضـعفهـای مربـوط بـه روایـات تفسـیری،
عالمه طباطبایی با دقت و حساسیت ویژهای روایتـی را مـیپـذیرد و بـرای تفسـیر قـرآن،
تأكید ایشان بر فهم مفاهیم قرآن از طریق سیاق و ظاهر آیات است ،وی همچنـین ظـاهر
قرآن را حجت میداند ،و در مـورد روایـات مـیگویـد« :روایـات در اثبـات مجهـوالت
تفسیری نمیتوانند مورد اعتماد باشند ،چون هیچ یـک از مضـامین آنهـا متـواتر نیسـت،
عالوه بر این كـه میـان آنهـا تعـاری وجـود دارد كـه در نتیجـه از درجـۀ اعتبـار سـاقط

كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

در تفسیر المیزان كمتر به سند روایات توجه شده و معموال به صحت و سقم مفـاد و
مفهوم روایات پرداخته میشود و در صورت مطابقت روایات با مفهوم و مضمون آیـات،
به تأیید روایات حکم میشود (فرزندوحی و ناصری .)60 :1390
ُ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ً َْ َ ً
دارا مددا ذا َی ْسد َدت ْعج ُل م ْنددهُ
عالمــه ذیــل آی ـۀ ﴿قددل أ رأی دتم ِإن أتدداکم عذابدده بیاتددا أو نهد
ِ ِ
ْ
ال ُم ْج ِر ُمون﴾ (یونس ،)50/مینویسد :در تفسیر قمی از امام بـاقر روایـت شـده كـه در
ً
ُ ْ ََ َْ ُ ْ ْ َ ُ
تاک ْم َع ُ
ذاب ُه َبیاتا﴾ فرمود :یعنی عذاب او در شـب و یـا در روز
معنای آیۀ ﴿قل أرأیتم ِإن أ
بر شما نازل شود ،پس این عذابی استكه در آخرالزمان بر فاسقان اهـل قبلـه كـه منکـر
نزول عذاب بر خود هستند ،نازل خواهد شد (قمی ،)312/1 :1376 ،مؤلف المیزان بعـد از
ذكر مباحث فوق مینویسد :مفاد این روایت با توجه به آیات مورد بحث تأییـد مـیشـود
(طباطبایی112/10 :1374 ،؛ همو617/1 ،؛ 312-311/6؛ 539/7؛  111/9و .)295/13

ت

شدهاند ،پس تنهـا طر یـق بـرای تحصـیل ایـن غـری ،تـدبر و دقـت در سـیاق آیـات و
بهرهجوی ی از قرائن و امـارات داخلـی و خـارجی اسـت» (طباطبهایی ،)325/13 :1374 ،بـر
همین اساس سیاق آیات را به عنوان یک اصل در نظر گرفتـه و در مـواردی كـه روایـات
با سیاق آیات مطابقت داشته باشند ،آن روایات را تأیید مینماید ،از جمله موارد زیر:

 -1-2-4مطابقت روایت با سیاق آیه در تعیین معنای کلمهای خاص

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


در برخی از روایات رسیده از معصومان معنـای برخـی لغـات قرآنـی بیـان شـده
است كه عالمه گاه این روایات را ذكر كرده و با تکیه بر سیاق آیات بر اینگونـه روایـات
مهر تأیید زده است:
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
َْ ً
در تفسیر المیزان ذیل آیۀ ﴿ ِصبغة الل ِه ،و من أحسدن ِمدن الل ِده ِصدبغة﴾ (هقهره،)138/
چنین آمده :در تفسـیر قمـی از ی کـی از دو امـام بـاقر و صـادق و در كتـاب معـانی
األخبار از امام صادق روایت آورده كه منظور از «صبغه» همـان اسـالم اسـت (قمهی،
.)62/1 :1376
عالمه در تأیید این روایت میگوید :همین معنـا از ظـاهر سـیاق آیـات نیـز اسـتفاده
میشود (طباطبایی.)317/1 ،

 -2-2-4مطابقت روایت با سیاق آیه در تعیین معنای عبارات

در تفسیر برخی از آیات ،تفسیری از معصـومین وارد شـده كـه عالمـه بـه دلیـل
سازگاری این روایات تفسیری با سیاق آیات ،به تأیید و بهرهگیری از این روایات پرداخته
است ،از جمله:
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
دن َی َّتبدعُ
ْ
َ
َ
َ
مؤلف المیزان در تفسیرآیۀ ﴿و ما جعلنا الق ْبلة التی کندت عل ْیهدا إال لدنعل َم َم ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َ
َ َ
الر ُسول ِم َّم ْن َی ْنق ِل ُب علی ع ِق َب ْی ِه﴾ (هقهره ،)143/مینویسد :در تهذیب از ابیبصیر از یکـی
از دو امام باقر و صادق روایت كرده كه گفت :به آنجناب عرضه داشتم :آیا خدای
تعالی به پیامبر دستور داده بود كه به سوی بیتالمقدس نماز بگزارد؟ امام بـا اسـتناد
به آیۀ فوق (هقره ،)143/فرمود :بله (طوسی.)138/2 :1390 ،
عالمه پس از ذكر این روایت در تأییـد آن چنـین گفتـه :مقتضـای ایـن حـدیث ایـن
َّ
َّ
استكه جملۀ «ال ِتی ك ان َّت َّعل ایها » ...صـفت قبلـه باشـد و مـراد از قبلـه ،بیـتالمقـدس

باشد و اینکه آن قبلهای كه رسول خـدا رو بـه آن مـیایسـتاده ،همـان بیتالمقـدس
میباشد و سیاق آیات نیز همین معنا را تأیید میكنـد (طباطبهایی334/1 :1374 ،؛ همهو ،ج،5
ص.)122
اصو

 -3-2-4هماهنگی روایت با سیاق آیه در بیان معنای اجمالی آیه

لو

 -4-2-4صراحت سیاق آیه در تأیید معنای ذکر شده در قالب روایت

گاه روایات ذكر شده ذیل آیات به گونهای استكه صراحتا با سیاق آیات مطابقـت
میكند ،عالمه این گونه روایـات را بـه دلیـل همـاهنگی بـا سـیاق آیـات پذیرفتـه و مـورد
َّ
استفاده قرار داده است ،برای مثال؛ ایشان ذیل آیۀ « َّو ف َّد ایناه ِب ِذ ابح َّع ِظی ٍم» (صهافات،)107/
ٍ
معتقد استكه ذبیح اسماعیل است نه اسحاق . ...و سپس روایتی را در اینبـاره نقـل و
به جهت دال لت سـیاق بـر ذبـیح بـودن اسـماعیل آنرا تأییـد مـیكنـد (طباطبهایی:1374 ،

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

اساس كار عالمه برای بیان معنا و مفهوم آیـات ،اسـتمداد از قـرائن وشـواهد درونـی شی 
وه
وبیرونی آیات و بهرهگیری از آیات دیگر است (طباطبایی ،)68-64 :1393 ،البتـه ایشـان در های
تأیید اقوال خویش در مواردی به روایات صحیح معصومان نیز استناد مـینمایـد ،بـر تربی
همین اساس هرگاه به روایات صحیحی میرسد كه مطابق با سیاق آیـات باشـد بـه تأییـد ت
آن روایات پرداخته و در بیان نظر خود از آن روایات مدد میگیرد:
كود
ً
ْ
عالمه طباطبایی ذیل آیـۀ ﴿ َرب ْاج َعدل ِلدی آ َیدة﴾ (مهریم ،)10/مینویسـد :در تفسـیر
كان
عیاشی از امام صـادق روایـت شـده كـه فرمـود :حضـرت زكر یـا از پروردگـار خـود
احا
درخواست فرزند كرد ،مالئکه او را به آن سخنان كه در قرآن آمده ندا دادند ،او دوسـت
داشت بفهمد صدا از ناحیۀ خداست یا نه ،خدا به او وحی كرد كه نشـانۀ خـدایی بـودن دیــــث
آن مژده این استكه سه روز زبانش از سخن بند میشود ،همینكه سـه روز فـرا رسـید و امامیه و
ّ
تکلم كند ،فهمید كه مژدۀ قبلی از ناحیۀ خدا بـوده ،چـون غیـر خـدا متنشنا
نتوانست با احدی
كسی نمیتواند زبان كسیرا بند بیاورد ،پس این است معنای كـالم خداونـد متعـال كـه خــــت
ً
ْ
قرآن
میفرمایدَ ﴿ :رب ْاج َعل ِلی آ َیة﴾ (عیاشی.)172/1 :1380 ،
عالمه در تأیید این روایت مینویسد :سیاق آیات هم از این توجیه امتناع ندارد ،بلکه
با آن سازگاری دارد (طباطبایی289 3 :1374 ،؛ همو 51-50/12 :و .)160/14

156/17؛ همو ،)117/6 ،روایت مورد بحث ،چنین است :نقـل شـده كـه شخصـی از امـام
صادق پرسید كه ذبیح چه كسی بوده؟ فرمود :اسماعیل بـوده ،بـرای اینکـه :خـدای
تعالی داستان تولد اسحاق را در كتاب مجی دش بعد از داستان ذبح نقل كرده و فرموده:
َّ
ْ َ
حاق َنب ًّیا م َن َّ
الص ِال ِحی َن﴾ (صهافات( ،)112/صهدو  ،)148/2 :1411 ،البتـه بـا
﴿ َو َبش ْرناه ِب ِإس
ِ ِ
این وجود روایتی نزد شیعه كه دال بر ذبیح بودن اسحاق باشد ،دیده نشده است.

 -3-4مطابقت روایت با ظاهر آیات

یکی از معتبرترین مالکهای فقهالحدیثی در پذیرش روایات ،مطابقت و همخـوانی
روایت با نص صریح قرآن میباشد ،در تفسیر المیـزان تطـابق روایـات بـا آیـات قـرآن در
موارد متعددی قابل بررسی است ،از جمله:

 -1-3-4مطابقت روایت با ظاهرآیه در تفسیر یک عبارت

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


از ضوابط اساسی پذیرش روایات ،تطابق و یا عدم تنافی با ظاهر آیات مـیباشـد كـه
این مطابقت یکی از دالیل عالمه طباطبایی در تأیید و تصدیق روایات میباشد (فرزنهدوحی
و ناصری کریموند :1396 ،مجل مشکوه ،ص.)60
َ
َّ
َّ
ُ ُْ
ُ
ْ
مؤلف المیزان ذیل آیۀ ﴿ال ُیؤاخ ُذ ُک ُم الل ُه باللغو فی أ ْیمدانك ْم َو ْ ُ
ؤاخدذکم ِبمدا
لكدن ی ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ
عقدت ُم األ ْیمان( ﴾...مانده ،)89/مینویسد :در الدر المنثـور اسـتكـه ابـن جر یـر از ابـن
َ َّ
َُ ُ َ
عباس نقل میكند كه گفت :وقتی آیۀ ﴿یا َأ ُّی َها َّالذی َن َآم ُ
بدات مدا أ َحدل
ی
ط
وا
م
ر
ح
ت
ال
وا
ن
ِ
ِ
َّ َ ُ
الل ُه لك ْم( ﴾...مانده ،)87/دربارۀ قومی كه زنان و گوشت را بر خـود حـرام كـرده بودنـد
نازل شد ،گفتند یا رسول اللـه ،پـس تکلیفمـان نسـبت بـه سـوگندهایی كـه خـوردهایـم
چیست؟ در جواب آنها آیۀ  89مائده نازل شد (سیوطی.)311/2 ،1411 ،
عالمه در تأیید روایت مذكور ذیل این آیه میگوید :ظاهر این آیـه موافـق بـا روایـت
استكه سوگند لغو را تفسیر میكند كه بیهوده و از روی عادت بر زبان جاری میشود،
ّ
عالوه بر این سیاق آیه نیز بهتر ین دلیل است بر اینکه آیه در صدد بیان كفـارۀ سـوگند و
امر به حفظ آن است به طور استقالل نه بر سبیل تطفل و تبعیت ،كمـا اینکـه الزمـۀ ایـن
تفسیر است (طباطبایی117/6 :1374 ،؛ همو 122/1 ،و .)109/3

 -2-3-4مطابقت روایت با ظاهر الفاظ آیه در تعیین مصداق یک عبارت

 -4-4تأیید روایات تفسیری معصومین

گرچه از نظرمؤلف المیزان روایـات تفسـیری قطعیالصـدور وارده از معصـومین

زیاد نیستند ولی ایشان برخی از این روایات را در تفسیر آیات ذكر و بر صحت آنهـا نظـر
داده است ،دالیلی كه عالمه طباطبـایی روایـات تفسـیری معصـومین را تأییـد كـرده
است عبارتست از:

 -1-4-4استفاده معصوم از روش تفسیری قرآن به قرآن

ّ
با توجه به علم خاص و تسلط معصومین نسبت به قرآن كریم ،آنان از روشهـای
مختلفی از جمله قرآن بـه قـرآن در تفسـیر آیـات اسـتفاده میكردهانـد كـه روایـت زیـر
شاهدی بر این ادعاست :در كافی از امام باقر نقل شده استكه فرمود :هرگاه بـرای

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

مفسران در تعیین مصادیق برخی از عبارات قرآنی دچار اختالف نظر زیـادی هسـتند
ولی اگر روایات صحیحی در این زمینه وجود داشته باشد ،این اختالف را از بین بـرده و
حقیقت را روشن مینماید ،در ادامه به یکی از این موارد اشاره میشود:
َ
َ
ْ
ُ
ْ
در كافی از امام صادق روایت كرده كه در تفسیر جملۀ ﴿...ف َم ِن اضط َّر غی َر بداٍ
ٍ
َ
عاد( ﴾...هقهره ،)173/فرموده« :باغی» آن كسی استكه در طلـب شـکار اسـت ،و
و ال ٍ
«عادی» به معنای دزد استكه نه شکارچی میتوانـد در حـال اضـطرار گوشـت مـردار
بخورد و نه دزد ،خـوردن مـردار بـر ایـن دو حـرام اسـت( ...کلینهی ،)438/3 :1388 ،و در
تفسیر عیاشی از امـام صـادق روایـت آورده كـه فرمـود« :بـاغی» ظـالم و «عـادی»
غاصب اسـت ،و از حمـاد از آن جنـاب روایـت كـرده كـه فرمـود« :بـاغی» آن كسـی
استكه بر امام خروب كند ،و «عادی» دزد است (عیاشهی ،)74/1 :1380 ،و همچنـین در
تفسیر مجمع البیان از امـام بـاقر و امـام صـادق روایـت آورده كـه در معنـای آیـۀ
مذكور فرمودند :یعنی بر امام مسلمین بغی نکند و با معصیت از طر یق اهل حـق تعـدی
ننماید (طبرسهی .)257/1 :1366 ،مؤلف المیزان در تأیید این روایات مینویسـد :همـۀ ایـن
روایات از قبیل شمردن مصداق است و همۀ آنها معنایی كـه از ظـاهر لفـظ آیـه اسـتفاده
میشود را تأیید میكند (طباطبایی646/1 :1374 ،؛ همو403/2 ،؛  109/3و .)351/5

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


شما حدیث نقل كردم و سخنی گفتم ،دلیل و شاهد قرآنی آنرا از من بپرسید ،آنگاه در
بعضی از كلماتش فرمود :رسول خدا مردم را نهی كرد از قیل و قال و از فسـاد مـال
َّ
و كثرت سؤال ،شخصی پرسید :یابن رسول اللـه همـین سـخن در كجـای قـرآن اسـت؟
َ ُ َّ
َ
َ
فرمود :خدای عز و جل در بارۀ قیل و قال فرموده﴿ :ال خ ْی َر ِفی ک ِثیر ِم ْن ن ْجواه ْم ِإال َم ْن
ٍ
َ ْ َ َّ
َأ َم َر ب َص َدد َقة َأ ْو َم ْع ُدرو َأ ْو إ ْ
داس( ﴾ ...نسها ،)114//و در بـارۀ فسـاد مـال
الن
ن
ی
د
ب
دالح
ص
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
ً
َ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ ٍ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ْ
فرموده﴿ :و ال تؤتوا السفهاء أموالكم ال ِتی جعل الله لكم ِقیاما( ﴾ ...نسها ،)5//و در بـارۀ
َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
دم ت ُسدؤک ْم( ﴾ ...مانهده ،)101/را فرمـوده
كثرت سؤال آیۀ ﴿ال تسئلوا عن أشیاء ِإن تبد لك
است (کلینی.)60/1 :1388 ،
بنابراین یکی از این روشهای اصیل و كهن تفسیری ،روش قرآن بـه قـرآن مـیباشـد
كه مؤلف المیزان در چنین مواردی به تأیید اینگونه روایات میپردازد:
ُُ
ُ َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ ْ
دوب ال ُمدؤ ِم ِنی َن( ﴾ ...فهتح،)4/
ل
ق
ی
د
ف
ة
دذی أندزل الس ِ
طباطبایی ذیل آیۀ ﴿هدو ال ِ
دكین ِ
ِ
مینویسد :در كافی به سند خود از جمیل روایت كرده كه گفت :من از امام صادق
پرسـیدم كـه ایـن سـکینت چیسـت؟ فرمـود :ایمـان اسـت همچنانکـه دنبـالش فرمـود:
َّ َّ
َّ ا
مـان ِه ام» (کلینهی ،)15/2 :1388 ،مؤلـف المیـزان ایـن روایـت را تأییـد
« ِلیزدادوا ِإیمانا مع ِإی ِ
نموده و میگوید :ظاهر این روایت چنین میرساند كه آیۀ فوق را تفسیر بـرای سـکینت
گرفته و در همین معنا روایات دیگری نیز هست (طباطبایی.)405/18 :1374 ،

 -2-4-4مستند بودن سخن معصوم به آیات قرآن

از آنجاییكه معصومین آ گاه به كلیۀ معارف و حقایق قرآن هسـتند ،سـخن آنـان نیـز
براساس آیات قرآن میباشد كه عالمه طباطبایی در اینگونه موارد به تأیید روایات میپردازد:
َّ َ ْ ً
َ َ َّ
الناس َم ْن َی َّتخ ُذ م ْن ُ
ون الل ِه أندادا ﴾ ...چنین مینویسـد :در
د
ِ ِ
ِ
ایشان ذیل آیۀ ﴿و ِمن ِ
كافی و تفسیر عیاشی از امام باقر روایت آوردهاند كـه در آن حضـرت فرمـوده« :ای
جابر به خدا سوگند منظور از این آیه؛ پیشـوایان سـتمگر و پیـروان ایشـان اسـت» (کلینهی،
374/1 :1388؛ عیاشهی ،)72/1 :1380 ،بیان عالمـه طباطبـایی در تأییـد ایـن روایـات چنـین
میباشد :تعبیر امام به عبارت «پیشوایان ستم» بهخاطر تعبیر خداوند متعال اسـتكـه
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ
دذی َن ظل ُمدوا ﴾ ...كـه تابعـان انـداد بگیـر را ظلمـه و سـتمگر
میفرمایـد﴿ :و لو یر ی ال ِ

خوانـده و معلـوم اســتكـه متبـوع و پیشوایشــان؛ ائمـۀ ظلمـه و ائمـۀ ظلـم خواهنـد بــود
(طباطبایی617/1 :1374 ،؛ همو290/1 ،؛ 576-571/1؛  36-35/4و .)411/12

 -3-4-4تعیین مصداق و تبیین آیات در روایت معصومین

اصو

 -1-5-4تأیید یک روایت با استناد به روایات دیگر (به دلیل مطابقت با روایات
اهل بیت)

بر اساس اعتقاد شیعه ،اهل بیت راسخان در علم و مصـداق كامـل صـفت اهـل

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

روایات قطعیالصدور معصومین كه جهت تفسیر ذیـل آیـات ذكـر كردهانـد ،از لو
نظر فقهالحدیثی مطابقت تام با آیات قرآن كریم دارد ،بر همین اسـاس عالمـه طباطبـایی شی 
وه
های
در چنین مواردی ،روایات تفسیری معصومین را تأیید میكند:
َ َ ََ
ْ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ ﴿و ِإذا رأیت ال ِذین یخوضون ِفی آی ِاتنا فأع ِرض عدنهم حتدی تربی
َ
ُ ُ
ددی ٍث غ ْید ِرهِ﴾ ...
َیخوضوا ِفی َح
ِ
(انعهام ،)68/مینویسـد :در تفسـیر عیاشـی از امـام ابـی ت
َّ
َّ
َّ
جعفر ذیل عبارت « َّو ِإذا َّرأ ای َّت ال ِذی َّن َّیخوضون ِفـی آی ِاتنـا» روایـت آورده كـه فرمـود
كود
«خوی» در آیات خدا؛ گفتوگو در بارۀ پروردگار و مجادله كردن در بارۀ قرآن اسـت
َّ َّ
كان
َّ
و ذیل جملۀ «فأ اع ِر ای َّع انه ام َّح َّتی َّیخوضوا ِفی َّح ِدی ٍث غ ای ِر ِه» فرمود :از آن جمله گـوش
ّ
احا
دادن به سخنان نقاالن و داستانسرایان است (عیاشی ،)362/1 :1380 ،و پـس از ذكـر ایـن
روایات چنین بیان میدارد كه این روایت شامل آیه هست و در حقیقت در ایـن روایـات دیــــث
مالكی كه در آیه ذكر شده ،اخذ گردیده است (طباطبایی218 7 :1374 ،؛ همو .)326/1 ،امامیه و
متنشنا
 -5-4عرضۀ روایت بر روایات صحیح معصومین
خــــت
از دیگر مالک های فقه الحدیثی كه مرجع تعیین صحت و سـقم روایـات میباشـد؛ قرآن
عرضۀ روایت بر روایات صـحیح معصـومین میباشـد (هسهتانی .)183 :1386 ،از منظـر
عالمه اگر سخنی مخالف حدیث صحیح معصوم باشد ،نباید آنرا پـذیرفت (نفیسهی،
 ،)54 :1384ولی در صورتیكه موافق با حدیث معصوم باشد؛ مورد قبول میباشد.
مؤلف المیزان در مواردی كه روایتی با روایات صحیح مطابقت داشـته باشـد را تأییـد
مینماید ،در ادامه ،این موارد با ذكر نمونه مورد بررسی قرار میگیرد:
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الذكراند و تفسیر وتأویل قرآن را یکجا میدانند ،بنابراین فقط اینانند كـه بـرای همیشـه
شایستگی مرجعیت امت را در فهم معانی قرآن و آموزش آیات آنرا دارند (معرفت:1385 ،
 ،)243/1بــر همــین اســاس عالمــه طباطبــایی در بســیاری از مــوارد ،روایــات صــحیح
معصومین را مالک پذیرش قرار داده و روایاتیكه همسو بـا روایـات اهـل بیـت
باشد ،را تأیید مینماید.
ْ
ْ
ْ
َ َ
َ َ َّ
َّ
قددان ِتی َن َو ال ُمن ِف ِقددی َن َو
عالمــه
دداد ِقین و ال ِ
دداب ِر ین و الص ِ
طباطبــایی ذیــل آیــۀ ﴿الص ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ
حار﴾ (آل عمران ،)17/مینویسد :در تفسیر الدر المنثـور از ابـن جر یـر
المستغ ِف ِر ین ِباألس ِ
از جعفر بن محمد نقل شده كه فرمود :هـر كـس پاسـی از شـب نمـاز بگـزارد و در
آخر شب هفتاد بار اسـتغفار كنـد ،از مسـتغفر ین نوشـته میشـود (سهیوطی،)12/2 :1411 ،
سپس در تأیید این روایت مذكور مینویسد :این معنـا در روایـاتی دیگـر (صهدو :1411 ،
309/1؛ همهو ،هیتها ،)581 :از ائمــه اهـل بیـت آمـده و یکــی از سـنن رســول خــدا
استكه از آنجناب ترک نمیشده است (طباطبایی186/3 :1374 ،؛ همو624/2 ،؛ 23-21/5؛
341/5؛  377/8و .)239/9

 -2-5-4متواتر بودن روایت

متواتر بودن یک حدیث ،مهم ترین معیار برای پذیرش و اعتبار آن است (مدیرشهان چی،

 ،)61-64 :1384بــر همــین اســاس عالمــه در مـواردی بــه تأییــد و بهرهگیــری از روایــات
َّ
ً
ْ
تفسیری متواتر مبادرت مینماید از جمله :ذیل آیۀ ﴿َ ...و اع َت ِص ُموا ِب َح ْبل الل ِه َج ِمیعدا َو
ِ
ََ ُ
ال تف َّرقوا( ﴾ ...آلعمهران ،)103/مینویسد :در الدر المنثور از رسول خدا روایتی نقـل
میكند كه فرمود :من پیشرو شمایم و قبـل از شـما از دنیـا مـیروم و شـما بعـدا بـر لبـۀ
حوی بر من وارد میشوید ،پس مراقب باشید بعد از من چگونه بـا ثقلـین رفتـار كنیـد،
ّ
َّ
شخصی پرسید :یا رسول الله ثقلین كدامند؟ فرمود :ثقل بزرگتر كتاب خدای عز و جـل
اســت ...و ثقــل كــوچکتر عتــرت مــن اســت و ای ـن دو ثقــل هرگــز از یکــدیگر جــدا
نمیشوند( . ...سیوطی60/2 :1411 ،؛ صدو  ،ههی تها ،585 :و همهو  ،323 :1403طبرسهی:1386 ،
.)392 -391/1
صاحب تفسیر المیزان در تأیید روایت فوق مینویسد :این حدیث از اخبـار متـواتری

استكه شیعه و سنی در نقل و روایت آن اتفاق دارند (طباطبهایی587/3 :1374 ،؛ 85-84/6

و .)428-427/8

 -3-5-4مستفیض بودن

اصو
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حدیث مستفیض حدیثی استكه توسط گروهی نقل شده ولی به حد تـواتر نرسـیده لو
باشد (مدیرشان چی ،)175 :1385 ،چنین احادیثی به دلیل كثرت نقل در منابع متعـدد دارای شی 
وه
های
اعتبار بوده و مورد اهتمام محدثان و مفسران از جمله مؤلف المیزان میباشد.
َّ َ َ ْ َ
ُ
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ ﴿إ َّال َّال َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
دذین تدابوا و أصدلحوا و اعتصدموا ِبالل ِده و أخلصدوا تربی
ِ
ِ
َ ُ ْ َّ
هـر
:
فرمود

خدا
رسول
كه
الدرالمنثورآمده
در
:
نویسد
می
،
)
146
(نسا//
﴾
...
ه
ل
ِدینهم ِل
ِ
ت
َّ
كس با خلوص بگوید« :ال اله اال الله» ،داخـل بهشـت مـیشـود ،شخصـی پرسـید :یـا
كود
َّ
رسول الله خلوص در گفتن این كلمه به چه معنا است؟ فرمود :بـه ایـن معنـا كـه گفـتن
كان
این كلمه او را از آنچه حرام است باز بدارد (سیوطی ،)237/2 :1411 ،مؤلـف المیـزان ایـن
احا
روایت را چنین تأیید میكند :مفاد این روایت بهطور مستفیض یعنی به طرقی ز یـاد نقـل
شده ،هم جوامع شیعه و هم جوامع سنت آنرا نقل كردهاند ،شیعه از ائمه اهـل بیـت دیــــث
و اهل سنت از رسول خدا روایت كردهاند (طباطبهایی ،)199/5 :1374 ،بنابراین میتوان امامیه و
متنشنا
به صحت این روایات حکم كرد.
خــــت
 -4-5-4مشهور بودن روایت
قرآن
حدیث مشهور حدیثی استكه نزد محدثین شایع و مشتهر باشد (مدیر شهان چی:1385 ،
 ،)181و بنا بر اشتهار مورد استفادۀ مفسران قرار میگیرد.
َّ
ً َ َ َ َّ ُ
ْ
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ ﴿ َواع َت ِص ُموا ِب َح ْبل الل ِه َج ِمیعا و ال تفرقوا﴾ (آل عمهران،)103/
ِ
مینویسد :در الدر المنثور چنین آمده استكه ابن عمر گفت :رسول خـدا فرمـود:
كسیكه یک وجب از جماعت خارب شود ،قـالدۀ اسـالم را از گـردن خـود بـاز كـرده
مگر آنکه دو باره به جماعت برگردد و كسیكه از دنیا برود در حالیكـه تحـت رهبـری
كسی كه جامعه را رهبری كند ،نباشد ،بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت (سهیوطی:1411 ،
.)61/2
و پس از ذكر روایت فوقالذكر در تأیید آن چنین گفتـه كـه ایـن روایـت از روایـات

مشهور است و هر دو طایفۀ شیعه و سنی از رسـول خـدا نقـل كردهانـد كـه فرمـود:
كسیكه بمی رد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است (طباطبایی:1374 ،
59 /3؛ همو590-589/3 ،؛  199 /5و .)739/5
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محوریـت عقـل جهـت تمیـز حـق و
باتوجه به اتفاقنظر همۀ دانشمندان مسلمان بـر
ِ
باطل در امور دینی و غیردینی و استنباط احکام شرعی و همچنـین روایـات مختلـف در
این زمینه (هستانی ،)128 :1386 ،از جمله حـدیث امـام صـادق( کلینهی ،)25/1 :1388 ،و
احادیث دیگر (هرقی ،هیتا198/1 :؛ صدو  122 1 :1368 ،و همهو86/1 :1404؛ اههن شهعب حرانهی،
 ،)450 :1404میتوان عقل را به عنـوان شاخصـهای اصـیل در پـذیرش یـا رد احادیـث بـه
حساب آورد (هستانی.)126-128 :1386 ،
سازگاری و مساعدت روایت با عقل :با توجه به اینکه اهل بیت عاقلترین افراد
بودهاند ،سخنی بـرخالف عقـل از آنـان صـادر نمیشـده اسـت (میرجلیلهی،)171 :1390 ،
برهم ین مبنا عالمه نیز عقل را از مهمترین مالکها در فهم حدیث قلمداد نموده و آنرا
زیر بنای حیات انسانی میداند (طباطبایی.)254/5 :1374 ،
ْ
ُ
ْ
ٌ َ ٌ َ َ
َ ْ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ َْْ
نداف ُع
در تفسیر
المیزان ذیل آیـۀ ﴿یسئلونك ع ِن الخم ِر و المی ِس ِر قل ِفی ِهما ِإثم ک ِبیر و م ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َْ
َّ
اس و ِإثمهما أ کبر ِمن نف ِع ِهما( ﴾ ...هقره ،)219/چنین آمده است :ابی الـبالد از یکـی
ِللن ِ
از امام باقر یا امام صادق روایت كرده كـه فرمـود :خداونـد متعـال بـه هـیچ گنـاهی
بزرگتر از شرب مسکر نافرمانی نشده ،چون این مست استكه ندانسته هم نمـاز واجـب
را ترک میكند و هم به مادر و دختر و خواهر خود میپـرد (کلینهی ،)403/6 :1388 ،و در
َّ
احتجاب آمده كه زندیقی از امام صادق پرسید :یا ابا عبد الله چرا خدا شـراب را كـه
هیچ لذتی لذیذتر از آن نیست حرام كرد؟ فرمود :بدین جهت حرام كرد كه ّامالخبائـث
و منشأ تمامی شرور است ساعتی بر شارب خمر میگذرد كـه در آن سـاعت عقلـش از
َّ
كفش رفته ،نه پروردگار خود را میشناسد و نه از هیچ معصیتی پـروا دارد( . ...طبرسهی،
 ،)92/2 :1386عالمه بعد از ذكر این روایت مینویسـد :ایـن روایـات یکـدیگر را تفسـیر
میكنن د و تجربـه و حسـاب عقـل هـم مسـاعد آنهاسـت (طباطبهایی299/2 :1374 ،؛ همهو،

 ،)339/13و در مواردی كه روایات با عقل سازگاری نداشـته باشـد را نقـد و رد میكنـد
(همو.)175 /9 ،

 -7-4عرضۀ روایت بر علم لغت (تطابق الفاظ روایتت بتا لفت و معنتی
لغت)

اصو
لو

نتیجهگیری

با مطالعـه ّ
وتتبـع روایـات در تفسـیرالمیزان ایـن نتیجـه حاصـل شـدكه اعتقـاد عالمـه
ِ
طباطبایی به استقالل معنایی قرآن ،موجـب غفلـت و دوری از روایـات نشـده بلکـه وی
توجه خاصی به روایات به ویژه روایات تفسیری داشته و در اغلب بررسـیهای روایـی بـا

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

باتوجه به همزمانی و همچنین قرب زمانی صدور روایات با عصر نزول قرآن و اینکـه شی 
وه
ِ
قرآن یک متن اصل عربی است ،جهت دستیابی به معانی واژگان احادیـث میتـوان بـه های
قرآن مراجعه نمـود (میرجلیلهی ،)280 :1390 ،برخـی دیگـر نیـز از از ایـن روش بهرهگیـری تربی
نمودهاند (فیض کاشهانی ،)40/1 :1412 ،برهمین اساس یکـی از معیارهـای عالمـه در تأییـد ت
روایات ،عرضۀ روایات بر علم لغت میباشد ،بدین صورت كه اگر روایتی بـا علـم لغـت كود
تطابق و همخوانی داشته باشد آنرا میپذیرد:
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ً كان
َ َ َ ُ َ َ
َْ ْ
ْ
ْ
تداب مدن یعمدل سدوءا
مانیكم و ال أ ِ
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ ﴿لیس ِبأ ِ
مانی أه ِل ال ِك ِ
َّ
َ ً
احا
ُی ْج َز به َو ال َیج ْد َل ُه م ْن ُ
ون الل ِه َو ِل ًّیا َو ال ن ِصیرا﴾ (نسا ،)123//مینویسد :در كتاب عیـون
د
ِِ
ِ
ِ
ِ
دیــــث
به سند خود از حسین بن خالد از امام ابی الحسن رضا روایت آمده كه فرمود :من از
امامیه و
پدرم شنیدم كه از پدرش امام صادق روایت آورده كـه آنجنـاب فرمـوده بـود :اگـر
متنشنا
خدای تعالی ابراهیم را خلیل خود گرفت برای این بود كه نه هیچ سائلی را رد كرد و
خــــت
نه از احدی غیر از خدای تعالی چیزی را درخواست نمود (صهدو  ،)76/2 :1404 ،مؤلـف
قرآن
المیزان پس از ذكر این روایت مینویسد :این صحیحتر ین روایت است در توجیـه اینکـه
چرا خداوند متعال ابراهیم را خلیل خود گرفت ،زیرا با لفـظ و لغـت هـم مطـابق اسـت،
ّ
چون خلت به معنای حاجت است و خلیل تو كسی استكه حوائج خود را به تو بگوید
و از تو رفع حاجت بخواهد( ...طباطبایی155/5 :1374 ،؛ همو ،/،ص 3و .)560/14

ّ
نگاهی نقادانه سعی در پیراستن روایات از منقوالت جعلـی و خرافـی داشـته و در مـوارد
متعدد و قابل توجهی نیز با در نظر گرفتن مبانی فقه الحدیثی از جملـه ،عرضـۀ قـرآن بـر
روایات در مواردی مثل مطابقت روایـات بـا قـرآن از جوانـب مختلـف در تعیـین معنـای
واژگان ،عبارات و معانی آیات و همچنین تطابق و سازگاری روایـات بـا سـیاق آیـات در
تعیین معانی و مفاهیم و مصادیق و نیز مطابقت روایات با ظاهر آیات ،عرضه روایـات بـر
روایات صحیح ،متواتربودن ،مشهور بـودن ،صـحت مضـمون روایـت و ذكـر روایـت در
منابع شیعه و اهل سنت ،استفادۀ معصوم از روش تفسیری قـرآن بـه قـرآن ،مسـتند بـودن
سخن معصوم به آیات قرآن ،سازگاری روایت با عقل ،مطابقت روایات بـا لفـظ و معنـای
لغات قرآنی و ...به تأیید روایات پرداخته و غالبا با دالیل مستند و مستدل قرآنی ،صحت
و اعتبار روایات معصومین را بیان نموده و در موارد متعدد و قابل توجهی بـه تأییـد و
بهرهگیری از روایات تفسیری پرداخته است.

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


کتابنامه

 .1قرآن کریم ،ترجمۀ الهی قمشهای ،چا اول ،تهران.1386 ،
 .2نهج البالغه ،ترجمه ،سیدمحمد دشتی ،انتشارات طوبای محبت ،قم.1385 ،
 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمه ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی.1956 ،
 .4ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،تحقیق ،علی اكبر غفاری ،چا دوم ،بیجـا ،مؤسسـة
النشراالسالمی.1404 ،
 .5ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،تحقیق ،عبدالسالم محمد هارون ،مکتـب االعـالم االسـالمی،
قم.1403 ،
 .6ابوریه ،محمود ،االضواء علی السنه المحمدیه أو دفاع عن الحدیث ،چا پنجم ،بیجا ،نشر البطحـاء،
بیتا.
 .7ابوزهو ،محمد محمد ،الحدیث و المحدثون أو عنایه االمه االسالمیه بالسنه النبویه ،بیجـا ،دارالکتـب
العربی ،بیتا.
و راهكارهدای نقدل ،فهـم و نقدحـدیث ،نـیم سـالنامه علمـی
 .8باجی ،نصره و بستانی ،قاسم ،ائمه
ترویجی ،شمارۀ بیستم ،صص.1394 ،27-54
 .9بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر قرآن ،ناشر ،بنیاد بعثت ،تهران.1416 ،
 .10برقی ،احمدبن محمد ،المحاسن ،بیجا ،دارالکتب االسالمیه ،بیتا.
 .11بستانی ،قاسم ،معیارهای شناخت احادیث ساختگی ،چا اول ،انتشارات رسش ،اهواز.1386 ،
 .12بسیونی فوده ،محمود ،التفسیر و مناهجه فی ضوء المذاهب االسالمیه ،مصر ،انتشارات امانت.1397 ،
 .13حاكم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،انتشارات دارالکتب العلمیه ،بیروت.1397 ،







اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

هایفقهالحدیثیتأییدروایات تفسیریدرالمیزان


مؤلفه

 .14حرعاملی ،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه الی معرفه المسائل الشریعه ،چا پنجم ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.1403 ،
 .15حلبی ،علی حسن علی ،ابراهیم طه القیسی و حمد محمد مراد ،موسوعة األحادیث و اآلثار الضعیفه و
الموضوعه ،مکتبة المعارف ،ریای.1419 ،
 .16حلوانی ،حسین بن محمد ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،قم ،مدرسه امام المهدی .1408 ،
 .17خویی ،ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،ترجمه حسینی ،انتشارات دارالثقلین ،قم ،چا اول.1384 ،
 .18ـــــ  ،معجم رجال الحدیث ،نجف ،بینا.1390 ،
 .19دیلمی ،حسن بن محمد ،غرراالخبار ،تحقیق ،ضیغم اسماعیل ،قم ،دلیل ما.1408 ،
 .20ربانی ،محمد حسن ،اصول و قواعد فقه الحدیث ،چا اول ،قم ،مؤسسۀ بوستان كتاب.1383 ،
 .21سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور فی تفسیر الماثور ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1411 ،
 .22صالح ،صبحی ،علوم الحدیث و مصطلحه ،چا پنجم ،دمشق ،جامعة الدمشق.1959 ،
 .23صدوق ،محمدبن علی بن بابویه قمی ،االمالی ،تهران ،كتابچی.1376 ،
 .24ـــــ  ،معانی االخبار ،معانی االخبار ،یک جلد ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1403 ،
 .25ـــــ  ،من الیحضره الفقیه ،انتشارات دارالتعارف ،بیروت.1411 ،
 .26ـــــ  ،خصال ،انتشارات علمیه اسالمی ،تهران ،بیتا.
 .27ـــــ  ،علل الشرایع ،نجف ،مکتبه الحیدریه.1368 ،
 .28ـــــ  ،عیون اخبارالرضا تحقیق اعلمی ،چا اول ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات.1404 ،
 .29طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمـه ،سیدمحمدباقرموسـوی همـدانی ،قـم،
دفترانتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.1374 ،
 .30ـــــ  ،قرآن در اسالم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.1393 ،
 .31طبرسی ،فضل بن حسین ،تفسیر مجمع البیان ،انتشارات ،صدر ،تهران.1366 ،
 .32طبرسی ،احمدبن علی ،االحتجاج ،چا نجف ،بینا.1386 ،
 .33طبری عاملی ،محمدبن ابیالقاسم ،بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،نجف ،المکتبة الحیدریه.1383 ،
 .34طوسی ،محمد بن الحسن ،االستبصار فیمااختلف من االخبار 4 ،جلد ،دارالکتـب االسـالمیه ،تهـران،
چا اول.1390 ،
 .35ـــــ  ،االمالی ،تحقیق ،مؤسسة البعثه ،قم ،دارالثقافه.1414 ،
 .36ـــــ  ،تهذیب االحكام فی شرح المقنعه للشیخ المفید ،تحقیق ،سیدحسن موسوی خرسان ،چا سوم،
دارالکتب االسالمیه ،تهران.1390 ،
 .37عباسی ،فرهاد ،مبانی فقه الحدیثی شیخ بهایی باتكیه بر حدیقة الهاللیده ،دوفصـلنامه علمـی تخصصـی
حدیث اندیشه ،شمارۀ چهارم ،1386 ،صص.16-36
 .38ـــــ  ،تهذیب االحكام ،تحقیق ،حسن خراسانی ومحمدآخوندی ،چا چهـارم ،بـی جـا ،دارالکتـب
االسالمیه.1365 ،
 .39عجلونی ،اسماعیل بن محمد ،کشف الخفاء ،چا دوم ،بیجا ،دارالکتب العلمیه.1408 ،
 .40عیاشی ،محمدبن مسعود ،کتاب التفسیر ،ناشر ،چاپخانه علمیه تهران.1380 ،
 .41غروی نائینی ،نهله ،فقه الحدیث و روشهای نقد متن ،تهران ،دفتر نشـر آثـار علمـی دانشـگاه تربیـت
مدرس.1379 ،

 .42فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ناشر ،مؤسسۀ دارالهجره ،قم.1409 ،
 .43فرزندوحی ،جمال و ناصری كریموند ،امان اله ،نقد و بررسی روایات الـدرالمنثور در تفسـیر المیـزان،
مجله مشکوه ،مشهد ،شماره  ،1390 ،112صص .66-48
 .44فیض كاشانی ،محمدحسن ،کتاب الوافی ،كتابخانۀ امیرالمؤمنین اصفهان.1412 ،
 .45قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،ناشر ،دارالکتاب ،قم.1376 ،
 .46كاتب الحلبی ،مصطفی بن عبدالله ،کشف الضنون عدن اسدامی الكتدب و الفندون ،تهـران ،انتشـارات
المکتبه االسالمیه ،بیتا.
 .47كلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،تحقیق ،علی اكبر غفاری ،چا سوم ،دارالکتب اإلسالمیه.1388 ،
 .48مامقانی ،عبدالله ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،تحقیق ،محمدرضا مامقانی ،مؤسسـۀ آل البیـت
قم.1411 ،
 .49مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار الجامعه لدرر اخباراالئمة االطهار ،چا دوم ،بیروت ،دار إحیاءالتراث
العربی.1403 ،
 .50محفوظی ،سیدیوسف و دیگران ،گونه شناسی و روش شناسی روایات امام باقر مجلۀ سـراب منیـر،
سال ،6شمارۀ  ،1394 ،20صص .117-85
 .51مدیر شانه چی،كاظم ،درایه الحدیث ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.1384 ،
 .52ـــــ  ،علم الحدیث ،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.1385 ،
 .53مروتی ،سهراب و ناصری كریموند ،امان اله ،روش عالمه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسدیر روایدی بدا
تكیه بر قاعده سیاق ،مجلۀ حدیث پژوهی ،كاشان ،شماره هشتم ،1391 ،صص .232-209
 .54مسعودی ،عبدالهادی ،األسس الحدیثیه و الرجالیه عند العالمة الشیخ محمدتقی المجلسی ،چا اول،
قم ،دارلحدیث.1385 ،
 .55مسعودی صدر ،هدیه ،بستانی ،قاسم و محفوظی ،سیدیوسف ،ضوابط جدری و تطبیدق صدحیی آیدات
قرآنی ،مجله حسنا ،سال هشتم ،شماره  ،28بهار.1395
 .56معارف ،مجید ،تاریخ عمومی حدیث ،انتشارات كویر ،چا ششم ،تهران.1385 ،
 .57ـــــ  ،پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه ،مؤسسۀ فرهنگی و هنری ضریح ،چا دوم ،تهران.1376 ،
 .58معرفت ،محمدهادی ،تفسیر و مفسران ،انتشارات مؤسسۀ فرهنگی تمهید ،قم.1385 ،
 .59معماری ،داود ،مبانی و روشهای نقد متن حدیث ،دفترتبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،قم.1384 ،
 .60میرجلیلی ،علی محمد ،روش و مبانی فقه الحدیث ،چـا اول ،مركـز انتشـارات دانشـگاه یـزد ،یـزد،
.1390
 .61ناصری كریموند ،امان اله و جواد جمشیدی ،رویكرد فقه الحدیثی عالمه طباطبایی نسدبت بده روایدات
الدرالمنثور در تفسیر المیزان ،فصلنامه علمی تخصصی پویش ،تهـران ،سـال اول ،شـماره اول،1394 ،
صص.35-44
 .62نعمانی ،حمد بن ابراهیم ،الغیبه ،تصحیح علی اكبر غفاری ،نشر صدوق ،تهران.1397 ،
 .63نصیری ،علی ،آشنایی با علوم حدیث ،چا دوم ،قم ،انتشارات مركز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم.1382 ،
 .64نفیسی ،شادی ،عالمه طباطبایی و نقد حدیث ،شركت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1384 ،







هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


آموزههای حدیثی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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آموزههایحدیثی


احادیددث ،بعددد از قددرآن کددری  ،اصددلیترین منبدد علددول اسددالمی اسددت .هددر
پژوهشگری برای پایهریزی علول براساس روایاک ،ابتدا باید قواعد فه حدیث را
فراگرفته و آنها را در فرآیند فه حددیث بدهکار گیدرد .قواعدد فهد حددیث بایدد
مستنبط از مناب مورد تأیید معصومان مانند قرآن ،حدیث و عقدل باشدد ،هدر
چند که حدیث کارآمدترین این مناب است ولی از این جهت کمتدر بده آن توجده
شد است ،در این تحقیق بدا تحلیدل روایدت معتبدر سدلی  ،برخدی از قواعدد فهد
حدیث استنباط و تبیین شد است ،که برخی از آنها عبارتند از :ضرورک فحد
و شناسایی ناسخ و ّ
رد منسوخاک روایی توسط ناسخ ،شناسایی عموماک روایدی و
عمومیت دادن حک آن ،یافتن خداص و تخصدی عدال بده وسدیله خداص ،فهد
احادیث متشابه به وسیلۀ محکمداک قرآندی و روایدی ،بندابراین بدرای فهد صدحیح
حدیث ،پس از اامینان به صدور آن روایت از معصول باید قواعدد مدذکور در
فرآیند فه حدیث بهکار گرفته شود.
واژگان کلیدی :فه حدیث ،فقه الحدیث ،قواعد ،اصول ،روایت سلی .
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احادیث از منابع اصلی تمام علوم اسالمی است و پایههای دانشهایی ماننـد تفسـیر،
فقه ،كالم ،اخالق و تاریخ ،برگرفته از احادیـث اسـت ،از طرفـی بـرای پایـهریزی علـوم
طبق احادیث ابتدا میبایست قواعد تعامل با احادیث شناخته شود و با قواعدی صحیح بـا
روایات برخورد شود تا نتیجۀ بهدست آمده از احادیـث صـحیح باشـد ،بنـابراین شـناخت
قواعد فهم حدیث و بـه كـارگیری آن قواعـد ،بـرای هـر پژوهشگـری كـه بـرای اثبـات
مطالب خود از احادیث بهره میگیرد ،امری ضروری است.
منابع متعددی ،مانند قرآن ،حدیث ،عقل ،سـیرۀ عـرف ،آرای محـدثان و نظـر علمـا
برای بهدست آوردن قواعد فهم حدیث وجود دارد ،البته جهـت اسـتنباط قواعـد از منـابع
مذكور ،ابتدا بای د آن منبع از سـوی شـارع و معصـومان تأییـد شـود ،طبـق برخـی از
روایات ،معصومان از طرف خالق انسانها ،هر آنچه را كه برای سعادت بشـریت ،تـا
ابدیت الزم بوده است ،بیان فرمودهاند 1و همچنین پیامبر بـرای نجـات مـا در دنیـا و
آخرت ما را به تمسک به قـرآن و عتـرت سـفارش كردهانـد 2از طرفـی امـروزه كـه امـام
زمان غایب هستند ،برای تمسک به عترت باید از روایـات بهرهگیـری كـرد ،بنـابراین
احادیث یکی از مهمترین منبع برای كشف قواعد فهم حدیث هستند.
بنــابراین قواعــد حــدیث پژوهی بایــد امــری مســتدل و مســتنبط از منــابع مــورد تأییــد
معصومان باشد و بدون دلیل نمیتوان قاعده سازی كرد ،از طرفی كارآمدترین منبـع
برای كشف قواعد فهم صحیح حدیث ،روایاتی هستند كه به طور صـریح یـا غیرصـریح
بیانكنندۀ قواعد هستند ،زیرا هرچند كه قرآن مهمترین منبع تمـام علـوم اسـالمی اسـت
ولی در مبحث فعلی روایات كارایی بیشتری دارند ،زیرا در قـرآن بـه نـدرت بـه موضـوع
قواعد فهم حدیث پرداخته شده است.
در مقالۀ حاضر با روشی تحلیلی و با ّ
تأمل در روایتـی معتبـر از كتـاب كـافی (کلینهی،
َّ
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استنباطقواعدفهمحدیثازروایتسلیم

 ،62/1 :1407حهدیث اول ههاا اخهتا الحههدیث) ،بـه اســتنباط قواعـد فهــم حـدیث از روایــات
پرداخته شده است و به جهت گستردگی ایـن مبحـث فقـط بـه قواعـدی كـه از روایـت
مشهور سلیم قابل استخراب است ،پرداخته میشود.
البته توجه شود كه قواعد فهم حدیث ،منحصر در موارد مذكور در این مقاله نیسـت؛
زیرا اوال در این نوشته فقط قواعدی كه از روایت سلیم قابل استخراب اسـت ،بیـان شـده
است و ثانیا غیر از احادیث كه یکی از منابع استنباط قواعـد فهـم حـدیث اسـت ،منـابع
دیگری ،مانند قرآن و عقل ،نیز مورد تأیید معصومان هستند.
یکی از دالئـل انتخـاب روایـت سـلیم و محـور قـرار دادن آن در مقالـۀ حاضـر ایـن
است كه روایت سلیم دارای قواعد بسیار مهم و مؤثری در فهم حـدیث اسـت ،همچنـین
این روایت از جمله روایاتی استكه به صـرف بررسـی سـندی آن نمیتـوان در اعتبـار و
صدور آن از معصوم مناقشه كرد ،بنابراین از جهت اعتبار این حدیث نیز مطالبی قابل
عرضـه وجـود دارد ،كـه در ادامـه بخشـی از ایـن مطالـب و ادلـۀ صـدور ایـن روایــت از
معصوم بیان میگردد،.از طرفی در این مقالۀ مختصـر ،امکـان اسـتنباط تمـام قواعـد
فهم حدیث از تمام روایات ،وجود ندارد ،چرا كه این امـر مهـم ،كـاری بسـیار گسـترده
است و باید در چندین جلد كتاب بدان پرداخته شود ،بنابراین در این مقالـه بـه اسـتنباط
قواعد از روایت سلیم بسنده شده است.
ضمنا باید توجه داشت كه با دیدن صرف یک حدیث هرگـز نمیتـوان یـک قاعـدۀ
كلی قابل اجرا در تمام احادیث بهدست آورد ،بنـابراین در هـر قاعـدهای كـه در تحقیـق
ِ
حاضر بیان شده است ،سائر روایات شـیعه نیـز مالحظـه شـده و بـرای تأییـد هـر قاعـدۀ
مستنبط از روایت سلیم ،روایات دیگری نیز ذكر شده است.
سؤال اصلی تحقیق حاضر این استكه چه قواعد فهم حـدیثی را میتـوان از روایـت
مشهور سلیم استخراب كرد؟ در این پژوهش با تحلیل روایت سلیم ،پنج قاعـدۀ اصـلی از
این روایت استنباط شده استكه قاعدۀ اول از پیشنیازهای فهـم حـدیث اسـت و سـائر
موارد قواعدی هستند كه رعایت آنها در فرآیند فهم حدیث ضـروری اسـت ،البتـه تعـداد
كل قواعد استنباط شده از این روایت حدود ده قاعده استكه به دلیـل ارتبـاط مباحـث
دل هـر
برخی از قواعد ،آنها تحت یک قاعدۀ اصلی مطرح گردیده اسـت ،همچنـین در ِ
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قاعده سؤالی فرعی نهفته استكه ذیل هر قاعده به آن پرداخته میشود.
در زمینۀ قواعد فهم حدیث و فقهالحدیث كتب متعدد و بسیار مفیدی ،مانند اصـول
و قواعد فقهالحدیث (محمدحسین ربانی) ،روش فهم حـدیث (عبـدالهادی مسـعودی)،
منطق فهم حدیث (سید محمدكاظم طباطبـایی) ،نوشـته شدهاسـت ،ولـی در ایـن كتـب
غالبا قواعد ،مستنبط از دالئل عقلی و سیرۀ عقالیـی و حاصـل كـار تجربـی بـا روایـات
است در حـالیكـه در ایـن مقالـه قواعـد مسـتنبط از روایـات اسـت ،البتـه پایاننامـهها و
مقاالتی در مورد مبحث قواعد فهم حدیث از منظر روایات نوشته شـده اسـت ،از جملـه
پایاننامهای با عنوان «قواعد و روشهـای فهـم حـدیث از دیـدگاه روایـات» و پایاننامـۀ
دیگری با عنوان «قواعد فهم حـدیث در لسـان روایـات» و همچنـین مقالـهای بـا عنـوان
«ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت » نگاشته شـده اسـت ،ولـی هـیچ نوشـتهای
قواعد فهم حدیث مستنبط از روایت سلیم را بررسی نکـرده اسـت و همچنـین برخـی از
قواعد مطرح شده در این مقاله مانند ضرورت فحص و شناسایی ناسخ ،ضرورت فحـص
از خاص ،ضرورت فحص و شناسـایی محکمـات روایـی ،شناسـایی عمومـات روایـی و
عمومیت دادن حکم آن ،شناسایی روایات منحصر به فـرد و اختصاصـی دانسـتن حکـم
آن ،در نگاشتههای مذكور مطرح نشده استكه ایـن مـوارد از امتیـازات مقالـۀ حاضـر و
تفاوتهای آن با سایر نوشتهها در این زمینه است.

 .1اعتبارسنجی روایت سلیم

برای استنباط قواعد فهم حدیث از روایات ،ابتدا میبایست به صـدور روایتـی كـه از
آن كشف قاعده میشود ،اطمینان حاصل شود ،بنابراین قبل از استنباط قواعد از روایـت
سلیم ،در این بخش سند و اعتبار این حدیث ،بررسی میگردد ،خود روایت سلیم دلیلی
بر این مطلب استكه قبل از استنباط قاعده از روایتـی ،بایـد راویـان آن حـدیث بررسـی
شده و اعتبار و صدورآن اثبات شود ،كه در بخش بعدی توضیح این مطلب خواهد آمـد
و با بهرهگیری از روایت سلیم یکی از پیشنیازهای فهم حدیث ،اطمینان به صدور مـتن
حدیث از معصوم شمرده میشود.
ّ
در اعتبارسنجی روایات دو مبنای اعتبار روایت موثوقالصدور (مبنای قدما) و اعتبـار

روایت صحیح ّ
السند (مبنای متأخرین) وجود دارد ،در ادامـه اثبـات میشـود كـه روایـت
فوق طبق هر دو مبنا معتبر است.
ارزیابی راو یان سند روایت سلیم از كتاب كافی ،طبق برنامۀ درایةالنور عبـارت اسـت
َّ
ازَّ :ع ِل ُّی بن اإب َّر ِاهی َّم بن َّه ِاش ٍـم (امـامی ،ثقـه ،جلیـل) َّع اـن أ ِبیـ ِه (ابـراهیم بنهاشـم القمـی:
ِ
امامی ،ثقه ،جلیل علیالتحقیق) َّع ان َّح َّم ِاد بنعی َّسی (امامی ،ثقـه ،جلیـل ،مـن اصـحاب
االجماع) َّعن إ اب َّراهیم بنع َّم َّر اال َّی َّمانی (امامی ،ثقه) َّعن َّأ َّبان بن َّأبی َّع َّ
اش (امامی ،ضعیف)
ی
ِ
ٍ
َّ ِ ِ ا َّ ِ
َّ ا
َّ َّ ا
ا
َّع ان س َّل ایم بنق ا
س ال ِهال ِلی (امامی ،ثقه) قال :قلت ِأل ِمی ِرالمؤ ِم ِنین.
ی
ٍ

 -1-1اطمینان به صدور حدیث سلیم طبق مبنای قدما
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قدما برای اعتبارسنجی روایتی ،به تمام قرائنـی كـه در اعتبـار آن حـدیث نقـش دارد
توجــه میكردنــد و در نهایــت بــا جمعبنــدی قــرائن اگــر بــه صــدور آن روایــت از
معصومان اطمینان پیدا میكردند ،به اعتبار آن روایت حکم میدانند ،بنـابراین بـرای
اعتبارسنجی روایت سلیم طبق مبنای قدما ،میبایسـت تمـامی قـرائن موجـود و مـؤثر در
اعتبار این روایت را جمعآوری كرد ،در ادامه چهار قرینه بـر اعتبـار روایـت سـلیم آمـده
است و در نتیجه با كنار هم قرار دادن این چهار قرینه ،اعتبار ایـن روایـت از منظـر قـدما
اثبات میشود.
الف .نقل حدیث در كتب حدیثی معتبر متقدمان شیعه
یکی از قرائن اطمینان به صدور حدیثیكه بسیار مورد توجه قدما بوده است ،ذكر آن
حدیث در كتب معتبر حدیثی متقدمان است ،بنابراین هرگاه روایتـی در چنـدین كتـاب
حدیثی معتبر قدما نقل شده باشـد ،قرینـهای مهـم بـر صـدور آن روایـت از معصـوم
است ،چنانكه شیخ حر عاملی ،در خاتمۀ وسائل الشیعه به این مطلب اشاره كرده اسـت
(حر عهاملی ،)244/30 :1409 ،حدیث مورد بحث نیز در كتب متعدد و معتبـر روایـی شـیعه
نقل شده استكه این مطلب یکی از قرائن صدور آن است.
به بیانی دیگـر ،محـدثان و عالمـان بـزرگ شـیعه بـه صـدور حـدیث مـورد بحـث از
امیرمؤمنان اطمینان داشتهاند ،زیرا آنان روایت سلیم را در كتـب حـدیثی خـود ذكـر
كردهاند ،ازجمله مرحوم كلینی در الکافی ،شـیخ صـدوق در الخصـال ،سـید رضـی در

اصو

نهجالبالغه و ابنشعبه حرانی در تحفالعقول این روایت را نقل كردهانـد و ایـن مطلـب
قرینهای بر صدور این حدیث از معصوم است.
كتب معتبر حدیثی متقدم شیعه كه حدیث سلیم را نقل كردهاند ،عبارتند از (:کهافی،
ج ،1ص62؛ خصههال ،ج ،1ص255؛ ناجالباغ ه  ،ص325؛ تحفالعقههول ص193؛ اإلحتجههاج علههی ههها
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اللجاج ،ج ،1ص264؛ الغیبة (نعمانی) ،ص75؛ کتاا سهلیم ،ج ،2ص .)620البتـه ناگفتـه نمانـد كـه
متن منقول در كتاب نهجالبالغه و إحتجاب با متون منقول در سائر كتب مـذكور انـدكی
تفاوت دارد كه در ذیل قاعده شناسایی عام و خاص این تفاوت تبیین میگردد.
ب .تعدد نقل حدیث با اسناد متفاوت
یکی دیگر از قرائن اطمینان به صدور حـدیث ایـن اسـتكـه آن حـدیث بـا الفـاظی
مشابه در كتب متعدد و معتبر روایی نقل شود ،ولی اسنادی متفاوت از هم داشـته باشـد،
روایت سلیم نیز این قرینه را داراست ،زیرا اسناد كتب الکـافی و الغیبـه بـا هـم متفـاوت
استكه تفاوت و تعدد اسناد قرینهای بر صدور حدیث از امیرمؤمنان است.
ب .مورد اعتماد بودن راویان
سند روایت سلیم ،از افراد ثقه و جلیلالقـدر
همانطور كه گذشت ،سه راوی ابتدای ِ
دیگـر سـند نیـز از افـراد مـورد اطمینـان در زمینـه نقـل حـدیث
هستند ،دو تن از راویان
ِ
هستند ،در سند مذكور تنها در مورد ابان ابـن ابیعیـاش بحثهـایی وجـود دارد كـه در
مبحث اعتبارسنجی روایت سلیم طبق مبنای متأخرین ،به این راوی پرداخته میشـود ،بـه
هرحال ،وجود این افراد ثقه و جلیل در سند روایت سلیم ،قرینهای بر اعتبار ایـن حـدیث
است.
ّ
د .اعتماد محدثان و عالمان بزرگ به صدور این روایت از معصوم
عالمهمجلسی در شرح این روایت اینگونه مینویسد« :ضعیف علی المشهور ،معتبـر
عندی؛ و كتاب سلیم عندی موجود ،و أری فیه ما یورث الظـن القـوی بصـحته (مجلسهی،
[ ،)210/1 :1404این روایت] بنـابر مبنـای مشـهور (یعنـی مبنـای برخـی از متـأخرین و از
لحاظ سندی) ضعیف است ،ولی طبق دیدگاه من معتبر است ،نسخهای از كتـاب سـلیم
نزد من موجود است و دیدن مطالب این نسخه موجب شد كه بـرایم گمـان قـوی [یعنـی

اطمینان] به صدور این روایت [یا تمام روایات این كتاب] 1حاصل شـود» ،پـس از منظـر
محدثی بزرگ ،چون عالمهمجلسی این روایت معتبر است.
همچنین عالمهشعرانی در حاشیۀ خود بر شرح مالصالح ذیل این روایت میفرمایند:
«حدیث سلیم هذا مما الیضر فیه ضـعف االسـناد لتأییـده بالعقـل و التجربـة» (مازنهدرانی،
)374/2 :1382؛ ضعف سندی این حدیث سلیم ،ضرری به اعتبارش نمیزند ،زیـرا عقـل
و تجربه تأییدكنندۀ مضمون این روایت است ،بنـابراین عالمهشـعرانی نیـز كـه از علمـای
بزرگ رجالی است ،این روایت را بهدلیل موافقت با عقل و تجربه معتبر میداند.

 -2-1بررسی سند حدیث سلیم طبق مبنای متأخرین

 .1اگر ضمیر در كلمه "بصحته" به كتاب برگردد ،عبارت فوق بر صحت كل مطالب آن نسخهای از كتاب
سلیم كه در دست عالمه بوده است ،داللت دارد.
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عالوه بر قدما ،گروهی از متأخرین نیز ،این روایت را طبـق قاعـدۀ اصـحاب اجمـاع
معتبر میدانند ،زیرا حمادبنعیسی از اصحاب اجماع است و بنابر مبنـای برخـی علمـا،
مانند میرداماد و محقق بهبهانی (سبحانی 187 :1410 ،و ،)188اگر در سند روایتـی یکـی از
افـراد ماقبـل شخصـی كـه از
بـودن ِ
اصحاب اجماع وجود داشته باشـد ،در صـورت ثقـه ِ
ِ
اصحاب اجماع است ،حکم به معتبر بودن آن روایت میشود و دیگر نیـازی بـه بررسـی
وثاقت افراد مابعد آن شخص نیست ،در روایت سلیم نیز افراد ماقبل حمادبنعیسـی ثقـه
ِ
هستند ،بنابراین این روایت معتبر است.
اما طبق مبنای برخی دیگر از متـأخرین ،ماننـد امـامخمینی (سهبحانی ،)183 :1410 ،و
آیتاللــه خــوئی (خههونی ،)57/1 :1413 ،كــه قاعــدۀ بیــان شــده در اصــحاب اجمــاع را
نپذیرفتهاند ،فقط در وثاقت ابانبنابیعیاش ،بحث و اختالف نظـر اسـت و بقیـه راویـان
حدیث ثقه هستند.
ابانبنابیعیاش اهل بصره بوده است ،در كتب رجال اهلسـنت ،او را انسـانی زاهـد
و ّ
متعبد معرفی كردهاند ،تا جاییكه گفتهاند از شدت عبادت زیاد ،پینه بر پیشانی داشته
است ،ولی بهدلیل اینکه ابان ،كتاب سلیم را روایت كرد و كتاب سلیم پر از مطالبی بـود
ّ
نسبت وضاع بودن به ابان دادنـد و
كه به مذاق اهلسنت خوش نیامد ،رجالیان اهلسنت
ِ
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او را تضعیف كردند این نسبت وضع و تضعیف ابان ،از كتب رجالی اهلسنت به كتـب
رجالی شیعه نیز ،رخنه كرد در میان شیعیان ،اولین شخصـی كـه ابـان را تضـعیف كـرده
است ،ابنغضـائری اسـت عـالوه بـر تأثیرپـذیری از منـابع رجـالی اهلسـنت ،تضـعیف
ابنغضائری بهدلیل دو یا سه روایت نقل شده در كتاب سـلیم توسـط ابـان اسـتكـه آن
ّ
چند روایت بـا مسـلمات شـیعه مخالفـت دارد ،ولـی عقـال هرگـز بـهدلیل وجـود تعـداد
ّ
انگشتشماری از روایات متناقض با مسـلمات دیـن ،در یـک كتـاب ،تمـام روایـات آن
كتاب را رد و انکار نمیكنند ،ضمنا برخی معتقدنـد ایـن تناقضهـای انگشتشـمار در
روایات كتاب سلیم به دلیـل اشـتباهات ّنسـا اسـت (مامقهانی71-64/3 :1431 ،؛ هرگرفته از
تقریرات یرس خارج فق استای اکبر تراهی سال تحصیلی.)96-97
مالصالح مازندرانی در شرح خود بـر ایـن روایـت از كتـاب كـافی ،پـس از معرفـی
ابانبنابیعیاش ،قرائنی بر صحت نقل كتاب سلیم توسط ابان میآورد ،سپس در نهایـت
میفرماید « :اگر چه این روایت طبق مبنـای متـأخرین و از لحـاظ سـند ضـعیف اسـت،
لکن بهدلیل مضمون صحیح آن دارای اعتبـار و حجـت اسـت ،زیـرا عـالوه بـر صـحت
محتوا ،بین علما و محدثان خاصه و عامه (شیعه و سنی) مشهور اسـت» (مازنهدرانی:1382 ،
1
.)374/2
در نتیجه عالوه بر اعتبار حدیث مـورد بحـث طبـق مبنـای قـدما ،بنـابر مبنـای تمـام
متأخرین نیز این روایت سلیم ،معتبر است ،زیرا ط بق نظر برخی از متأخرینی كـه قاعـدۀ
اصحاب اجماع را قبول دارند كه با توضیحات فوق اعتبار این روایت واضح شـد و طبـق
نظر برخی دیگر كه قاعدۀ اصحاب اجماع را قبول ندارند ،بهدلیل شـهرت ایـن حـدیث،
جاب ِر ضعف سند است.
آنرا معتبر میدانند ،چرا كه شهرت ِ
البته ناگفته نماند كه طبق اصطالح متأخرین ،روایت سلیم صحیح مصـطلح نیسـت،
ولی شهرت این روایت نزد علما و محدثان شیعه به حدی استكه مـتن ایـن روایـت نـزد
ّ
ّ
« .1قال العالمةّ ... :
فلما حضرته الوفاة قال [سلیم] ألبان إن لك عل ّی حقا و قد حضـرنی المـوت ...أعطـاه
كتابا فلم یرو عن سلیمبنقیس أحد من الناس سوی أبان ...هذا الحدیث و إن كان ضعیفا بحسب السـند
لکنه صحیح بحسب المضمون ّ
ّ
ّ
الخاصـة و ّ
العامـة و معلـوم بحسـب
ألنه مقبول عند العلماء و مشهور بین
التجربة» (مازندرانی.)374/2 :1382 ،

قدما و متأخرین قابل اعتماد است و ضعف موجود در سـند را جبـران میكنـد ،بنـابراین
طبق نظر برگزیده ،با توجه به تمام قرائن بیان شده ،صدور روایت سلیم از امیرمؤمنـان
قابل مناقشه نیست و متن آن مورد اعتماد است.
اصو

 .2قواعد فهم حدیث استنباط شده از روایت سلیم

 -1-2اطمینان به صدور متن حدیث از معصوم

این قاعده یکی از پیشنیازهای مهم فهم حدیث است ،یعنـی قبـل از فهـم حـدیث،
باید از صحت متن و عدم راهیابی اشتباه در آن حدیث اطمینان حاصل شود.
امیرمؤمنان در معرفی دستۀ اول از راویان سخنان پیامبر ،این افراد را دروغگو و منافق
دانسته و برخی از صحابی پیامبر را از این دسته محسوب كردهاند ،همچنین حضـرت در
َّ َّ َّ
ا َّ
َّ َّ ا َّ
َّ
ول الل ِه ش ایوا ل ام َّی اح ِمله َّعلی َّو اج ِه ِـه َّو َّو ِه َّـم
معرفی دستۀ دوم فرمودند« :رج ٍل س ِمع ِمن رس ِ
َّ
َّ
ِفی ِه َّو ل ام َّی َّت َّع َّم اد ك ِذبا» (کلینی)63/1 :1407 ،؛ كسی كه سخنی از پیامبر شنیده است ،ولـی
آن سخن را درست درک نکرده و به اشتباه افتاده است ،درحالیكه قصد دروغ ندارد.
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قاعــده در لغ ـت بــه معنــای عمــود و پایــه اســت ،چنــانكــه در اســتعماالت عــرب،
قواعدالبیت به معنای دیـوار و سـتون و پایـههای خانـه اسـت (جهوهری ،هیتها :قعهد) ،امـا در
تعریف قاعده گفته شده است« :قاعده در اصطالح به معنای ضـابطه اسـت و آن یـک
امر كلی منطبق بر همه جزئیات است» (فیومی :1414 ،قعد) ،بنـابراین بـه دسـتورالعملهای
كلی برای فهم صحیح حدیث ،قواعد فهم حدیث گفته میشود ،كه با رعایت آنها خطـا
و اشتباه در فهم حدیث كاهش مییابد.
در روایــت ســلیم كــه محــور اســتنباط قاعــده در ایــن مقالــه اســت ،ســلیمبنقیس از
امیرمؤمنان سؤالی در مورد تفسیر قرآن و احادیث نسبت داده شده بـه رسـولخدا
و علــت تفــاوت آن مطالــب بــا ســخنان ایشــان و برخــی دیگــر از اصــحاب ،میپرســد،
امیرمؤمنان در پاسخ ابتدا فضای حاكم بر زمـان پیـامبر را تبیـین میفرماینـد ،سـپس
راویان احادیث رسولخدا را به چهار دسته تقسیم میكنند و فقط دسـتۀ چهـارم را مـورد
تأیید قرار میدهند (کلینی.)62/1 :1407 ،
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بنابر سخن حضرت ،برخی از سـخنان نسـبت داده شـده بـه پیـامبر توسـط برخـی از
صحابی ایشان ،دروغ یا اشتباه بوده است ،در نتیجه برای فهم حدیث ،ابتـدا بایـد سـخن
منسوب به پیامبر و راوی آن سخن مورد بررسی قرار بگیرد و پس از اطمینـان بـه صـدور
آن حدیث ،فرآیند فهم حدیث شروع گردد.
به نظر میرسد ،توجه به مطلـب مـذكور در روایـات اهلسـنت بیشـتر حـائز اهمیـت
اسـت ،زیـرا در روایـات شـیعه ،یکـی از وظــایف معصـومان كـه سـالها بـین مــردم
بودهاند ،پاكسازی و پاالیش احادیـث از سـخنان كـذب و اشـتباه بـوده اسـت و آنهـا بـا
قدرت عصمت و علم كامل به حدود الهی ،به این امر مهم پرداختهانـد ،ولـی اهلسـنت
از وجود چنین نعمتی غافل و محروم بودهاند ،اما در روایات شیعه نیز این قاعـده مطـرح
و مهم است (مسعویی.)60 :1393 ،
حال این سؤال مطرح استكه عبارت َّ"و ِه َّم ِفی ِه" در حدیث مذكور بـه چـه معنـا و از
چه جهت است؟ وهم در لغت به معنـای سـهو و اشـتباه و غلـط اسـت (فراهیهدی:1409 ،
وهم؛ جوهری ،هیتا :وههم) ،در حدیث سلیم نیز وهم در مقابل حفظ قرار گرفته و بـه معنـای
اشتباه غیرعمدی در نقل حدیث است ،حال آیا این اشتباه از جهـت كـم و زیـاد كـردن
الفاظ روایت است یا این اشتباه از جهت فهم معنای حدیث و نقل همـان معنـای اشـتباه
است؟
برخی از شارحان ،وهم در روایت سلیم را ،بهمعنای اشتباه در فهـم معنـای حـدیث و
انتساب آن معنای اشتباه به رسولخدا دانسـتهاند ،بـهعنوان مثـال ،ابنمیـثم در تفسـیر
معنای حفظ و وهم گفته است:
«الحفظ فهو ما حفظ عن رسول الله كما هو ،و الوهم ما غلـط فیـه و وهـم مـثال أنـه
عام و هو ّ
ّ
خاص أو ّأنه ثابت و هو منسو إلـی غیـر ذلـک» (هحرانهی)638 :1428 ،؛ حفـظ
یعنی از آنچه كه از رسولخدا شنیده است به همانگونه محافظت كند؛ و وهم یعنـی در
فهم سخن پیامبر اشتباه كند ،مثال كالم پیامبر عام بوده اسـت و او معنـای خـاص از آن
برداشت كند یا كالم پیامبر ثابت بوده است ،ولی او به اشتباه آن سخن پیامبر را به وسیلۀ
سخنی دیگر منسو كند.
همچنین ابنمیـثم در تشـریح دسـتۀ دوم راویـان گفتـه اسـتكـه آن راوی معنـایی از
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سخنان پیامبر میفهمد كه غیر از معنای اراده شده توسط پیامبر است و در نقـل سـخنان
پیامبر همان معنای اشتباه را به دیگران انتقال میدهد ،زیرا عین عبـارات كـالم پیـامبر را
حفظ نکرده است (همان ،)639 :با این بیان مشخص شد كـه ابنمیـثم وهـم را بـه معنـای
اشتباه در فهم سخنان پیامبر دانسته است.
مالصدرا نیز در شـرح روایـت سـلیم ،عـین دو عبـارت فـوق را آورده اسـت ،ایشـان
هرچند كه این مطلب را به ابنمیثم مستند نکرده است ،ولی به نظر میرسد مالصدرا بـه
تقلید از ابنمیثم معنای وهم در حدیث فوق را اشتباه در فهم معنای حدیث دانسته است
(صدرالدین شیرازی.)359/2 :1383 ،
ولی به نظر میرسد عالوه بر معنای فوق ،وهم به معنای اشتباه در نقل الفاظ حـدیث
و اضافه كردن یا كاستن كلمات ،در نقل حدیث نیـز میباشـد ،زیـرا در ابتـدای روایـت
سلیم ،وهم در مقابل حفظ آمـده اسـت و از طرفـی در توصـیف دسـتۀ چهـارم راویـان،
امیرمؤمنان در توضیح معنای حفظ حدیث فرمودهاندَّ « :حف َّظ َّما َّسم َّع َّع َّلی َّو اجهه َّف َّج َّ
ـاء
ِِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِب ِه ك َّما َّس ِم َّع ل ام َّی ِز اد ِفی ِه َّو ل ام َّی انق اص ِم انه» (کلینی)63/1 :1407 ،؛ آنچه را كه شـنیده اسـت،
همانگونه [و بدون كم و زیاد كردن] حفظ كنـد و آن سـخن را همانگونـه كـه شـنیده
است ،به دیگران انتقال دهد ،هـیچ چیـزی بـه آن سـخن اضـافه نکنـد و همچنـین هـیچ
ّ
چیـزی از آن نکاهـد ،ظـاهر ایـن كـالم ،دال بـر ایـن مطلـب اسـتكـه حفـظ بـهمعنای
محافظت از عین عبارات سخنان پیامبر اسـت ،بنـابراین وهـم كـه در مقابـل حفـظ قـرار
گرفته است ،بهمعنای اشتباه در نقل الفاظ حدیث است.
برخی از شارحان نیز هر دو معنا را برای وهم پذیرفتهاند ،چنانچه مالصـالح در شـرح
عبارت َّ"وه َّم فیه" گفته استّ « :
بالزیـادة أو النقصـان أو بفهمـه غیـر مـا أراده» (مازنهدرانی،
ِ ِ ِ
 ،)385/2 :1382نظر برگزیده نیز همین استكه وهم در حدیث شامل دو نـوع اشـتباه در
نقل حدیث میشود كه عبارتند از .1 :اشتباه در نقل الفاظ حدیث و كم یا زیـاد كـردن
الفاظ حدیث  .2اشتباه در فهم حدیث و انتقال همان فهم اشتباه به دیگران و انتساب آن
به معصوم.
به هر حال ،طبق گفتۀ امیرمؤمنان مسلمانان حدیث راو یانی را كـه دچـار وهـم و
اشتباه در حدیث هستند ،نمیپذیرند ،چنانكـه حضـرت در ادامـه معرفـی دسـتۀ دوم از
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َّ َّ
ا
َّ َّ
َّ ا
راویان ،فرمودهاند« :فل او َّع ِل َّم الم اس ِلمون أ َّنه َّو َّه ٌم ل ام َّیق َّبلـوه» (کلینهی ، )63/1 :1407 ،طبـق
این كالم حضرت میتوان گفت كه سیره مسلمین بر این بوده اسـت كـه كـالم اینگونـه
افراد را نپذیرند و حضرت نیز این سـیره را تأییـد كردهانـد ،در نتیجـه بنـا بـر ایـن سـیره،
امروزه نیز هر حدیثپژوهی قبل از شروع فرآیند فهم حدیث ،بایـد نسـبت بـه راویـان آن
حدیث و صدور متن حدیث اطمینان داشته باشد.
بزرگان علم رجال مانند كشی ،نجاشی و شیخ طوسی نیز وظیفـۀ شناسـایی راویـان و
بیان اشتباه یا عدم اشتباه آنان در نقل حدیث را داشتهاند كـه در كتـب رجـالی ایـن امـر
مهم بیان شده اسـت ،همچنـین محـدثان بزرگـ ی ماننـد صـاحبان كتـب اربعـه و عالمـۀ
مجلسی نیز سعی كردهاند در كتب روایی شیعه از راو یانی نقل كنند كه خصوصیات مد
نظر معصومان را داشته باشند ،ولی با این حال ،بررسی راویان احادیـث ،یکـی از قرائنـی
استكه حدیث پژوه را در حصول اطمینان به صـدور حـدیث یـا عـدم صـدور آن یـاری
میكند .در نتیجه یکی از پیشنیازهای مهم فهم حدیث ،حصول اطمینان به صدور متن
حدیث از معصوم است.

 -2-2ر ّد منسوخ به وسیلۀ ناسخ

در كتب علوم قرآنی مباحث مفصلی در مورد معنا و مصـادیق نسـخ در قـرآن مطـرح
شده است (خونی ،هیتها ،)380-275 :بهطور خالصه در معنای نسـخ گفتـه شـده اسـتكـه
نسخ نوعی تخصیص زمانی است ،به این معنا كه ناسخ برای منسـو محـدودیت زمـانی
اعالم میدارد و ظهور بدوی و جـاودانگی عبـارت منسـو را از بـین میبـرد (مسهعویی،
.)196 :1393
به نظر میرسد كه نسخ مصطلح ،در روایات نیز امکـان وقـوع دارد ،بنـابراین اگـر از
معصومان امر به كاری صادر شد و بعد از گذشت مدتی توسط آن معصوم یا امـامی
دیگر ،از آن كار نهی شود ،سخن متأخر سخن متقدم را نسـخ میكنـد و همچنـین اگـر
ابتدا از كاری نهی كنند و سپس به آن كار امر كنند ،قاعدۀ منسـو شـدن سـخن اجـرا
میگردد.
به عنوان مثـال در روایتـی پیـامبر زنـان را از تشـییع و همراهـی جنـازه در مراسـم

 .1در معرفی دستۀ چهارم از راویان اختالف نسخهای اندک وجود دارد كه در ادامه بیان خواهد شد.
َّ َّ َّ َّ ا َّ
وخه َّو َّل ام َّی اح َّفظ َّالناس َّخ؛ فقره دومَّ :و َّعل َّم َّالناس َّخ م َّن اال َّم انسو َّف َّعم َّـل ب َّ
الناسـخ وَّ
 .2فقره اول« :فح ِفظ منس
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ا
َّ
َّ
َّرف َّض ال َّم انسو » (كلینی.)63/1 :1407 ،

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

استنباطقواعدفهمحدیثازروایتسلیم

خاكسپاری نهی كرده است ،ولـی روایتـی دیگـر گویـای حضـور حضـرت زهـرا در
مراسم تشییع جنازه خواهرش زینب بوده استكه استاد احسانیفر روایـت اول را منسـو
شده توسط روایت دوم دانسته است (احسانیفر 258 :1432 ،و.)259
طبق نظر آیتالله معرفت معنای نسخ به كار رفته در روایات متفاوت بـا معنـای نسـخ
مصطلح امروزی است ،بدین بیانكه نسخ مصطلح امـروز بـه معنـای جـایگزین كـردن
حکم جدید به جای حکم قدیم است ولی مقصود از ناسخ و منسو در اكثـر روایـات،
مفهومی عام استكه شامل تخصیص عموم و تقیید اطالق نیز میگـردد (معرفهت:1378 ،
 248و ،)249البته به نظر میرسد این مطلب شامل تمام مـوارد اسـتعمال نسـخ در روایـات
نمیشود و ب اید قائل به تفصیل شد و در هر موردی از استعماالت روایی نسـخ ،بـا توجـه
به قرائن و سیاق كالم معنای آنرا مشخص كرد ،ولـی بـه هـر حـال طبـق نسـخۀ كتـاب
كافی 1،در دو فقره از روایت مورد بحث 2كه در ادامه ذكر میگـردد ،بـه نظـر میرسـد
كه معنای نسخ ،اعم از نسخ اصطالحی است و شامل تخصـیص و تقییـد نیـز میشـود،
زیرا در معرفی دستۀ سوم و چهارم راویان ،امیرمؤمنان فقط از نسـخ سـخن گفتهانـد،
در حالی كه در ابتدا و انتهای این روایـت بارهـا از لـزوم شناسـایی عـام و خـاص توسـط
راویان مورد تأیید سخن گفته شده است به بیانی دیگر ،حضرت برای معرفی دسـتۀ سـوم
و چهارم راویان ،باید فردی را معرفی كنند كه عالوه بر تشخیص ناسخ و منسو  ،عام و
خاص را نیز تشخیص دهد ،پس مراد از نسخ در این دو فقره كه مربوط به معرفـی دسـتۀ
سوم و چهارم راویان است ،معنایی عام استكه شامل تخصیص نیز میشود ،به هر حال
در این مقاله جهت تفکیک مباحـث ،قواعـد مربـوط بـه نسـخ و تخصـیص بـه صـورت
جداگانه مطرح شده است و مراد از قواعد نسخ ،نسخ مصطلح امروز است.
امیرمؤمنان در معرفی دستۀ سوم راویان فرمودهاند:
« َّرجل َّثالث َّسم َّع م ان َّرسول َّاللهَّ ش ایوا َّأ َّم َّر به ث َّم َّن َّهـی َّع انـه َّو ه َّـو َّال َّی اع َّلـم َّأ او َّسـمعهَّ
ِِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
َّ ا َّ َّ ا ٍ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ ا َّ ا َّ َّ َّ
ینهی عن شی ٍء ثم أمر ِب ِه و هو ال یعلم فح ِفظ منسوخه و لم یحف ِظ الن ِاسخ» (کلینی:1407 ،
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)63/1؛ شخصی استكه از پیامبر شنیده اسـتكـه بـه چیـزی امـر فرمودنـد ،سـپس
پیامبر از آن نهی كردند و او [از آن نهی] آ گاه نگشته است ،یا شنیده استكـه پیـامبر از
چی زی نهی فرمودند و سپس آن حضرت به آن امر كردند و او اطالع [از آن امـر] نیافتـه
است ،پس او به سخن منسو عمل كرده است و ناسخ آن سخن را رها كرده است.
در روایت سلیم هرچند كه امیرمؤمنان در مقام بیان صفات راویـان هسـتند ،ولـی
برخی از این صفات مربوط به ناحیـۀ فهـم حـدیث توسـط راویـان اسـت ،بنـابراین ،ایـن
سخنان آموزه های مفیدی در شناخت قواعد فهـم حـدیث هسـتند ،یکـی از صـفاتیكـه
مربوط به فهم صحیح حدیث است ،قاعده مربوط به نسخ است.
َّ َّ َّ
ا
ٌ
ا
در ادامۀ این حدیث نیز حضرت فرمودند« :ف ِإن أ ام َّر َّالن ِبـیِ مثـل الق اـر ِآن َّن ِاسـخ َّو
َّم انسو » (همان)؛ فرمایشات پیامبر نیز مانند قرآن دارای ناسخ و منسـو اسـت ،همچنـین
َّّ
در روایت صحیحالسند و معتبـر دیگـری نیـز امامصـادق بهصـراحت فرمودنـدِ « :إن
ا
ا
َّ
َّ
ال َّح ِدیث ی ان َّسخ ك َّما ی ان َّسخ الق ارآن» (همان)64/1 :؛ حدیث نیز مانند قرآن نسخ میشود،
بنابراین بهطور قطعی پدیـدۀ نسـخ در آیـات و سـخنان معصـومان وجـود داشـته
است ،ولی در مصادیق منسوخات قرآنی و روایی اختالف نظر وجود دارد ،با صرف نظر
از مباحث نسخ در قرآن ،می تـوان گفـت مـوارد منسـو در منـابع روایـی موجـود شـیعه
بهندرت یافت میشود (مسعویی ،)197 :1393 ،زیرا اگـر سـخنی از پیـامبر یـا ائمـۀ متقـدم
نسخ شده باشـد ،معصـومان آن مـورد را بیـان كردهانـد بـه عنـوان مثـال شخصـی از
امامصادق دربارۀ بیرون بردن گوشت قربـانی از منـا سـؤال مـیپرسـد و حضـرت در
َّ َّ َّ ا
َّ َّ َّ
پاسخ میفرمایند« :ك َّنا َّنقول َّال ی اخ َّر اب م ان َّها َّش ای ٌء ل َّح َّاجة َّ
اس ِإل ای ِه فأ َّمـا ال َّیـ او َّم فق اـد كث َّـر
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ ا
ا
َّالناس فال َّبأ َّس ِب ِإخ َّر ِاجه» (کلینهی)500/4 :1407 ،؛ ما قبال میگفتیم كه به سبب نیاز مردم،
نباید گوشت قربانی از منا بیرون برده شود ،ولی امروزه ،به دلیل فراوانـی مـردم اشـکالی
در بیرون بردن آن نیست.
به هرحال ،یکی از قواعد فهم حدیث مطـرح شـده در روایـت سـلیم ،مربـوط بـه رد
منسو توسط ناسخ است ،البته برای اجرای این قاعده ،ابتدا باید با جستجو در نصـوص
دینی ،ناسخ و منسو شناسـایی شـود ،چنانچـه امیرمؤمنـان در معرفـی گـروه چهـارم از
َّ
راویان كـه تنهـا گـروه مـورد تأییـد حضـرت هسـتند ،فرمودهانـدَّ « :و َّع ِل َّـم َّالن ِاسـخ ِم َّـن
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َّ َّ ا
َّ
اال َّم انسو َّف َّعم َّل ب َّ
الن ِاسخ َّو َّرفض ال َّم انسو » (همان.»)63/1 ،
ِ ِ ِ
ِ
در نتیجه دو قاعده مربوط به نسخ ،از عبارت فوق استنباط میشـود كـه عبارتنـد از:
 .1ضرورت فحص و شناسایی ناسخّ .2 ،رد منسو توسط ناسخ.
رعایت ایـن دو قاعـده در فتـوا دادن و منتسـب كـردن حکمـی بـه شـارع ،ضـروری
است و اگر این قواعد رعایت نشود ،موجـب هالكـت فتـوا دهنـده و دیگـران میشـود،
ا
َّ ا َّ ا َّ َّ َّ َّ
ـاس ِبغ ایـ ِر ِعل ٍـم
چنانكه امامصادق سخنی منقول از پیامبر فرمودند« :من أفتی الن
َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ
َّ ا ا َّ َّ َّ ا َّ َّ
َّو ه َّو َّال َّی اع َّلم َّالناس َّخ م َّن اال َّم ا
ـاب ِه فقـد هلـك و أهلـك» (کلینهی،
ش
ت
م
ال
ـن
م
م
ک
ح
م
ال
و
و
س
ن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
)43/1 :1407؛ هــركس كــه ندانســته فت ـوا دهــد ،در حــالیكــه او ناســخ را از منســو و
محکم را از متشابه تشخیص ندهد ،قطعا هـالک شـده اسـت و دیگـران را نیـز هـالک
كرده است.
ثمـرۀ ایـن قاعـده در احادیـث متعـاری ظـاهر میگـردد ،بنـابراین اگـر دو كـالم از
معصومان دارای تعاری بود ،باید سخن متأخر از جهت زمان را پذیرفت ،البتـه بایـد
توجه شود كه در صورت امکان جمع عرفی ،مانند پیادهسازی قواعد تخصیص ،تقییـد و
حمل بر استحباب ،نباید قاعدۀ نسخ را در روایات جاری كرد ،زیرا قاعدۀ نسـخ مربـوط
به مراحل پایانی حدیثپژوهی و رفع تعاری است (مسعویی.)196 :1393 ،
اگر كسی اشکال كند كه روایت سلیم در مورد سخنان رسول خداست ،یعنـی فقـط
در مورد سخنان رسول خدا امکان نسخ كالم متأخر پیـامبر توسـط سـخنان قبلـی ایشـان
ّ
وجود دارد ،بنابراین روایت سلیم دال بر نسخ سـخنان پیـامبر توسـط سـائر ائمـه یـا نسـخ
سخنان ائمه متقدم توسط سخنان ائمه متأخر نیست.
در پاسخ گفته میشـود ،طبـق برخـی از روایـات ،سـخنان ائمـه و پیـامبر در
حکم سخنی واحد هستند ،بنابراین سخنان هر یک از معصـومان میتوانـد نسـخ كننـده
سخنان ائمۀ متقدم یا پیامبر باشد ،چنانچه امامصادق فرمودند:
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
« َّح ِدی ِثی َّح ِدیث أ ِبی َّو َّح ِدیث أ ِبی َّح ِدیث َّجدی َّو َّح ِدیث َّجدی ح ِدیث الحس این َّو
ِ
َّحدیث االح َّس این َّحدیث اال َّح َّسـن َّو َّحـدیث اال َّح َّسـن َّحـدیث َّأمیر االم اـؤمنی َّنَّ و َّ
ـدیث
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
َّ ا
َّ ِ َّ َّ ا ِ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ـول الل ِـه قـول الل ِـه عـز و جـل» (کلینهی،
ول الل ِه و ح ِدیث رس ِ
أ ِمی ِرالمؤ ِم ِنین ح ِدیث رس ِ
.)53/1 :1407
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متن قسمتی از حدیث سلیم ،در كتـاب نهجالبالغـه متفـاوت از سـائر كتـب روایـی
مانند الکافی ،الخصـال و تحفالعقـول اسـت ،بـه ایـن بیـان كـه در كتـاب نهجالبالغـه
امیرمؤمنان عالوه بر شناسایی ناسخ و منسو و ّرد منسو توسط راویـان مـورد تأییـد
خود ،یعنی راویان دستۀ چهارم ،صفاتی دیگر نیز برای آنـان برشـمرده و فرمودهانـدَّ « :و
ا ا َّ
ا
ا َّ َّ َّ َّ َّ
َّع َّر َّف اال َّخ َّ
اص َّو ال َّع َّام َّو المحک َّم َّو الم َّتش ِاب َّه ف َّوض َّع كل ش ای ٍء َّم او ِض َّـعه» (سهید رضهی:1414 ،
[ ،)327آن شخص] ابتدا خاص و عام و محکم و متشابه را شناسـایی كـرده ،سـپس هـر
مطلبی را در جای معین خود قرار میدهد.
صفت مذكور در عبارت فوق ،یعنی شناسایی خاص و عام و محکم و متشابه نیـز از
صفاتی استكه مربوط به فهم حدیث است ،بنابراین ،این عبارت نیز گویای قواعـد فهـم
حدیث است.
به نظر میرسد متن منقول از كتـاب نهجالبالغـه كامـلتر از مـتن منقـول در كتـاب
الکافی است ،زیرا متن كتاب نهجالبالغه با سیاق حدیث سلیم و مطالـب قبـل و بعـد از
متن مذكور سازگارتر است ،چنانكه امیرمؤمنان در ابتـدای روایـت سـلیم فرمودهانـد
كه نزد مردم سخنان متفاوتی به رسولخدا نسـبت داده میشـود ،كـه حـق و باطـل،
راست و دروغ ،ناسخ و منسو  ،عام و خاص و محکـم و متشـابه در آن سـخنان وجـود
دارد ،بنابراین حضرت برای معرفی دستۀ چهارم راویان كه تنها دسته از راویان مورد تأییـد
حضرت هستند ،باید فـردی را معرفـی كننـد كـه اهـل حـق و راسـتگو باشـد و ناسـخ و
منسو و عام و خاص و محکم و متشابه را از یکدیگر تشخیص دهد ،درحالیكه طبـق
نسخۀ كافی ،حضرت در معرفی این دسته ،سخنی از عـام و خـاص و محکـم و متشـابه
نمیگویند.
قسمتی دیگر از متن و سیاق حدیث سلیم نیز دال بر كاملتر بودن نسخۀ نهجالبالغـه
است؛ بدین بیانكه طبق تمـام نسـخهها حضـرت بالفاصـله بعـد از معرفـی فـرد چهـارم،
عالوه بر بحث نسخ از مبحث عام و خاص و محکم و متشابه نیز سخن گفتهانـد ،آنجـا
كه حضرت فرمودهاندَّ « :فإ َّن َّأ ام َّر َّالنبی م اثل االق ارآن َّناس ٌخ َّو َّم انسو ٌ َّو َّخ ٌّ
اص َّو َّع ٌّ
ـام َّو
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
م احک ٌم َّو م َّتش ِابه» (کلینی.)63/1 :1407 ،
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البته اگر معنای نسخ به كار رفته در این روایت اعم از معنـای نسـخ مصـطلح گرفتـه
شود ،نسخ شامل تخصیص نیز میشود و از اینجهت اشکالی بر نسـخۀ كتـاب الکـافی
وارد نیست ،ولی با این حال بعید استكه ناسـخ و منسـو شـامل محکـم و متشـابه نیـز
شود و از اینجهت اشکال مذكور بر نسخۀ كتاب الکافی باقی است.
به هر حال ،یکی از قواعد فهم حـدیث طبـق روایـت فـوق ،شناسـایی عـام و خـاص
است ،اكنون قبل از بیان قاعده باید معنای عام و خاص در ایـن روایـت مشـخص شـود،
پس در ادامه به تبیین معنای عام و خاص پرداخته میشود.
برخی از شـارحان نهجالبالغـه ماننـد مرحومخـوئی و ابنابیالحدیـد ،معنـای عـام و
خاص در این روایـت را همـان معنـای اصـطالحی عـام و خـاص در اصـول دانسـتهاند،
َّ َّ
َّ َّ
چنانكه مرحوم خوئی در شرح جملۀ مذكور از نهجالبالغه (ف َّوض َّع كـل شـ ای ٍء َّم او ِض َّـعه)
ّ
ّ
المخصصـات
المخصصة علـی عمومهـا و حمـل
گفته است« :أی أبقی العمومات الغیر
علی الخصوص» (خهونی)34/14 :1400 ،؛ این عبارت گویای همان معنـای اصـولی عـام و
خاص استكه علمای اصولی عموماتی را كه مخصصی داشته باشد ،تخصیص میزننـد
و در صورتیكه آن عمومات مخصصی نداشته باشد ،شامل تمام افراد آن عام میدانند.
إبنأبی الحدید نیز شرح عام و خاص در روایت سلیم را به كتب اصـولی ارجـاع داده
است و با این بیان مشخص استكه او نیز معنای عام و خـاص در ایـن روایـت را همـان
معنای اصولی دانسته است (إهن هیالحدید.)40/11 :1404 ،
ا ما مرحوم شعرانی معنای عام و خاص در روایات را متفـاوت بـا معنـای اصـطالحی
اصولی آن دانسته است ،چنانكه ایشان در توضـیح عـام و خـاص در ایـن روایـت گفتـه
است:
«الخاص و العام فی اصطالح األحادیث غیرهما فـی اصـطالح األصـولیین فالخـاص
ّ
هو الحکم الذی ورد عنه فی رجـل بعینـه او قـوم بأعیـانهم مثـل ذم اهـل اإلجتهـاد و
المتکلمین و الصوفیة فانـه خـاص باصـحاب الـرأی و التعصـب و البـدع ...و العـام هـو
الحکم الشامل للجمیع و ان ورد فی مورد خاص مثل قول النبی لعـروة البـارقی بـارك
ّ
الله فی صفقة یمینك فإن خطابه خاص بعروة و حکمه عام لکل بـایع فضـولی رضـی بـه
المتبایعان بعد العقد» (مازندارانی.)392/2 :1382 ،
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بنابر متن فوق از مرحومشـعرانی" ،خـاص" در روایـات بـه معنـای حکمـی اسـتكـه
منحصر به افرادی خاص و مشخص است و این حکم شامل بقیه افـراد نمیشـود ،ماننـد
حکم مذموم بودن اجتهاد كه مخصوص اهل بدعت و افـراد متعصـب اسـت .از طرفـی
"عام" در روایات به معنای حکمی استكه شـامل تمـام افـراد میشـود ،هرچنـد كـه آن
حکم در مورد خاص صادر شده باشد.
به نظـر می رسـد دو معنـای مطـرح شـده قابـل جمـع اسـت و هـر دو معنـا مـد نظـر
امیرمؤمنان بوده است ،به این بیانكه معنای عام و خاص در روایات اعم از اصـطالح
اصولی آن اسـت و عـالوه بـر معنـای اصـولی عـام و خـاص ،شـامل معنـای مـذكور از
مرحومشعرانی ،نیز میگردد ،این مطلب از عبارات مالصدرا در شـرح اصـولكـافی نیـز
برداشت میشود 1بنابراین طبق نظر برگزیده ،از روایت سـلیم چنـدین قاعـده مربـوط بـه
مبحث عام و خاص استنباط میگردد ،كه عبارتند از:
الف .ضرورت فحص از خاص :طبق اصطالح اصولی عـام و خـاص ،زمانیكـه لفظـی
عام در قرآن یا روایات مشـاهده شـود ،بایـد ابتـدا در نصـوص دینـی دیگـر فحـص و
جستجو شود ،تا در صورت وجود لفظی خـاص كـه مخصـص آن لفـظ عـام باشـد،
قاعدۀ تخصیص عام به وسیلۀ خاص اجرا شود ،در نتیجه ضـرورت فحـص از خـاص
یکی از قواعد ضروری تعامل با نصوص عام دینی است.
ب .تخصیص عام به وسیلۀ خاص :قاعدۀ قبلی در واقع مقدمۀ این قاعـده اسـت ،بـدین
بیانكه در قاعدۀ قبلی باید لفظ خاص جستجو شود و دراین قاعده باید عبـارت عـام
به وسیله خاص تخصیص زده شده شود.
ب .شناسایی عمومات روایی و عمومیت دادن حکم آن :بنابر معناییكـه مرحومشـعرانی
از عبارت "عام" در روایات ارائه كرد ،برای فهم صـحیح روایـات بایـد تشـخیص داده
« .1فان منهم من كان یسمع الکالم ذی الوجهین منه خاص و منه عـام فـال یعـرف ان احـدهما مخصـص
لآلخر ،او یسمع العام دون الخاص فینقل العام و یوجهه علی غیر معرفة بمعناه ،او انه خـرب علـی سـبب
خاص فهو مقصور علیه و ال ینقل سببه فیعتقده عاما ،او انه عام فیعتقده مقصورا علی السبب فال یعمل به
فیما عدا صورة السبب فیتبعه الناس فـی ذلـك كلـه سـیما مـن یعتقـد وجـوب العمـل بمـذهب الـراوی»
(صدرالدین شیرازی.)360/2 :1383 ،

 -4-2فهم متشابهات حدیث به وسیلۀ محکمات

یکی دیگر از قواعدی كه از روایت سلیم استنباط میشود ایـن اسـتكـه بـرای فهـم
صحیح حدیث باید عبارات متشـابه روایـی ،توسـط محکمـات قرآنـی و روایـی فهمیـده
شود ،برای اجرای این قاعده ،زمانیكه حدیث پژوه در فهم عبارت متشـابه روایـی دچـار
مشکل شد ،ابتدا باید در آیات و روایات دیگر جستجو كند تا عبارت محکـم مـرتبط بـا
موضوع و حلكنندۀ تشابه را بیابد تا به وسیلۀ آن بتواند عبارت متشابه روایی را به صـورت
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شود كه حکم مذكور در حدیث ،شامل جمیع افراد میگردد یا اختصـاص بـه مـوارد
خاصی دارد ،تشخیص این امر زمانی مشکلتر میگـردد كـه در روایتـی حکمـی در
مورد فرد خاصی صادر شده باشد ولی آن حکم شامل تمـام افـراد شـود ،ایـن امـر در
روایات نمونههای فراوانی دارد كه مرحومشعرانی روایت عروه بـارقی را از ایـن نمونـه
دانسته است ،چرا كه روایت در مورد عروه بـارقی اسـت ولـی حکـم آن شـامل تمـام
افراد دیگر نیز میشود.
د .شناس ایی روایات منحصر به فـرد و اختصاصـی دانسـتن حکـم آن :طبـق معنـاییكـه
مرحوم شعرانی از عبـارت "خـاص" ارائـه كـرد ،یکـی دیگـر از قواعـد فهـم حـدیث،
شناسایی روایاتی است كه حکم آنها منحصر به افرادی خـاص اسـت و شـامل جمیـع
افراد نمیشود ،زیرا برخی از احکام صـادر شـده در روایـات ،مخـتص مـورد صـدور
روایت است و شامل بقیه افراد نمیشود ،مثال این مورد نیز در عبارت مرحوم شـعرانی
وجود دارد ،كه حکـم مـذموم بـودن اجتهـاد كـه در برخـی از روایـات آمـده اسـت،
مخصوص اهل بدعت و افراد متعصب است.
توجه شود كه اگر معنای عام و خاص همـان معنـای اصـولی آن فـری شـود ،بـرای
فحص از خاص عالوه بر جستجو در روایات ،باید در آیات قرآن نیز جستجو شود ،زیـرا
طبق روایت سلیم ،قرآن و روایات مانند هم هستند و هر دو دارای عـام و خـاص هسـتند
« َّفإ َّن َّأ ام َّر َّالنبی م اثل االق ارآن َّناس ٌخ َّو َّم انسو ٌ َّو َّخ ٌّ
اص َّو َّع ٌّام» ،و همچنین طبـق روایـت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مذكور از كتاب كـافی (کلینهی ،)53/1 :1407 ،كـالم خداونـد متعـال در قـرآن و سـخنان
معصومان در حکم كالمی واحد هستند.
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صحیح بفهمد ،بنابراین فحص و شناسایی محکمات نیز یکی قواعـدی كـه از مقـدمات
اجرای قاعده فهم متشابه بهوسیله محکم است.
این قاعده از همان قسمتی از روایت سلیم كه متن كاملتر آن در كتـاب نهجالبالغـه
آمده است ،استنباط میگردد ،آنجا كه امیرمؤمنان در معرفی دستۀ چهـارم از راویـان
ا ا َّ
ا
ا َّ َّ َّ َّ َّ
فرمودندَّ « :و َّع َّر َّف اال َّخ َّ
اص َّو ال َّع َّام َّو المحک َّم َّو الم َّتش ِاب َّه ف َّوض َّع كل ش ای ٍء َّم او ِض َّعه» (سهید
رضهی[ ،)327 :1414 ،آن شخص] ابتدا خاص و عام و محکم و متشابه را شناسایی كـرده،
سپس هر مطلبی را در جای معین خود قرار میدهد.
طبق مطالبی كه در قاعده شناسایی عام و خاص بیان شـد ،در معرفـی دسـتۀ چهـارم
راویان ،عبارت مذكور از نهجالبالغـه نسـبت بـه بقیـه نسـخههای موجـود روایـت سـلیم
كاملتر است ،در نتیجه فهم متشابهات روایی توسط محکمات قرآنی و روایی نیـز یکـی
دیگر از قواعد مطرح شده در روایـت سـلیم اسـت ،زیـرا امیرمؤمنـان در معرفـی تنهـا
گروه راویان مورد تأیید خود ،صفت شناسایی محکـم و مشـابه و بـهكارگیری محکـم و
متشابه در موضع مناسب خود را یکی دیگر از صفات آن راویـان برشـمردهاند ،از طرفـی
این صفت نیز مربوط به فهم حدیث است ،در نتیجه یکی از قواعد فهم حـدیث ،قاعـدۀ
فهم متشابه به وسیلۀ محکمات است.
جایی برای این اشکال باقی نمیماند كه فقـط قـرآن دارای محکـم و متشـابه اسـت،
زیرا طبق فقرهای دیگر از روایت سلیم مشخص میشود كه روایات نیز مانند قـرآن دارای
َّ َّ َّ
ا ا
ٌ
محکم و متشابه است ،آنجا كه حضرت فرمودند« :ف ِإن أ ام َّر َّالن ِبیِ مثل الق اـر ِآن َّن ِاسـخ
َّ
َّ
َّو َّم انسو ٌ َّو َّخ ٌّ
اص َّو َّع ٌّام َّو م احک ٌم َّو م َّتش ِابه» (کلینی.»)63/1 :1407 ،
نکتۀ دیگر اینکه آیا برای حل متشابهات روایـی ،فقـط میتـوان از محکمـات روایـی
بهره برد یا باید از محکمات قرآنی نیز بهره برد؟ در پاسخ گفتـه میشـود كـه بـرای حـل
متشابهات روایی ،عالوه بر بهرهگیری از محکمات روایی ،باید از محکمـات قرآنـی نیـز
بهره برد ،زیرا طبـق روایـت مـذكور از كتـاب كـافی ،كـالم خداونـد متعـال در قـرآن و
سخنان معصومان در حکـم كالمـی واحـد هسـتند (کلینهی ،)53/1 :1407 ،در نتیجـه
قاعدۀ دیگری ،با عنوان فهم متشابهات روایی به وسیلۀ محکمـات قـرآن از روایـت سـلیم
قابل برداشت است.

با توجه به مطالب مذكور سه قاعده استنباط شده از روایت سلیم ،مربوط بـه مبحـث
متشابه است ،كه عبارتند از:
 .1فحص و شناسایی محکمات قرآنی و روایی؛
 .2فهم متشابهات حدیث به وسیلۀ محکمات روایی؛
 .3فهم متشابهات حدیث به وسیلۀ محکمات قرآنی.
روایات متعدد دیگری نیز بر قاعدۀ فهم متشابه به وسیلۀ محکمات داللـت دارنـد ،از
جمله روایتی كه امامصادق فرد ناآشنا به مباحث ناسخ و منسو و محکم و متشابه را
هالک شده و هالک كننده نامیدند ،كه متن آن در قاعدۀ نسخ ذكر شد ،همچنـین در
روایتی دیگر امامرضا بهصراحت این قاعده را بیان كرده و فرمودهاند:
َّ ا َّ
َّ َّ َّ
َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ ا
ـال إ َّن فـی َّأ اخ َّبارنـاَّ
ا َّ
َّ
«من رد متش ِابه الق ار ِآن ِإلی محک ِم ِه ه ِدی ِإلی ِص ٍ
راط مسـت ِقی ٍم ثـم ق ِ ِ
َِّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ ا ا َّ ا َّ َّ ا َّ ا ا َّ ُّ َّ َّ
َّ
ـاب َّه َّها ِإلـی م احک ِم َّهـا َّو ال
م َّتش ِابها كمتش ِاب ِه القر ِآن و محک
مـا كمحک ِـم القـر ِآن فـردوا متش ِ
َّ َّ ُّ
َّ
َّ
َّت َّت ِبعوا م َّتش ِاب َّه َّها دون م احک ِم َّها ف َّت ِضلوا» (صدو  ،)290/1 :1378 ،هركس متشـابهات قـرآن را
به محکمات آن ارجاع دهـد ،بـه راه راسـت هـدایت شـده اسـت ،سـپس فرمودنـد :در
روایات ما نیـز هماننـ د قـرآن محکـم و متشـابه وجـود دارد ،بنـابراین متشـابهات آنرا بـه
محکمات آن ارجاع دهید و صرفا به دنبال متشابهات آن نروید كه گمراه میشوید.
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 -5-2عرضۀ حدیث به سخنان معصومان
در كتــب روایــی شــیعه ،از جملــه معانیاألخبــار ،روایــات فراوانــی وجــود دارد كــه قرآن
اصحاب ،روایات شنیده شده و رایج در بین مردم را به معصومان عرضه میكردنـد،
این عمل اصحاب ،دو علت داشته است ،علـت ّاول اینکـه جهـت اعتبارسـنجی سـخنان
منسوب به معصومان بوده است ،به این بیان اصحاب بـرای شناسـایی احادیـث جعلـی از
غیر آن یا اصالح سخنان منسوب به معصومان ،برخی از احادیـث را بـه ائمـه عرضـه
میكردنـد ،علــت دیگــر عرضـۀ حـدیث بــه ائمــه ،فهــم صـحیح ســخن صــادر شــده از
معصومان بوده است.
بنابراین سیرۀ برخی از اصحاب معصومان ،عرضۀ حدیث به ائمه برای اعتبارسنجی و
فهم صحیح حدیث بوده است ،حال در عصر حاضر كـه امـام زمـان شـیعیان غائـب
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هستند ،نیز هر حدیثپژوه ی برای اعتبارسنجی و فهم صحیح هر حدیثی باید آن حدیث
را با سائر سخنان معصومان بسنجد و گویا بـا ایـن عمـل بـه نـوعی آن حـدیث را بـه
سخنان معصومان عرضه میكند تا از اعتبار آن حدیث و فهم آن آ گاهی یابد ،در نتیجـه
یکی از قواعد فهم حدیث در عصر حاضر عرضۀ حدیث به سخنان معصومان است.
قاعدۀ مذكور و سیره بودن عرضۀ حـدیث بـه معصـومان توسـط برخـی از اصـحاب
ائمه ،از روایات فراوانی كه اصحاب دربارۀ صدور یا فهم حدیثی از معصومان سـؤال
میپرســیدند ،قابــل برداشــت اســتكــه نمونــههای فراوانــی از ایــن مــوارد در كتــاب
معانیاألخبار نقل شده است ،روایت سلیم نیـز یکـی از ایـن مـوارد اسـت ،زیـرا در ایـن
روایت ،سلیمبنقیس كه یکی از اصحاب امیرمؤمنان بـوده اسـت ،در مـورد احادیـث
منسوب به پیامبر كه در بین مردم رایـج بـوده اسـت از امیرمؤمنـان سـؤال میپرسـد.
چنانچه سلیم گفته است:
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
ا
َّ
َّ
ا
ا
َّ
َّ
َّ « َّرأ ایت ِفی أ ای ِدی َّالن ِاس أش َّیَّ َّاء ك ِثی َّرة ِم ان تف ِسی ِر الق ار ِآن َّو ِم َّن األ َّح ِادی ِث َّع ان ن ِبی الل ِه
ٌ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
أ انت ام تخ ِالف َّونه ام ِفی َّها َّو َّت ازعمون أن ذ ِلك كله َّب ِاطل» (کلینی.)63/1 :1407 ،
در حدیث سلیم با توجه به سؤال و جواب موجـود در مـتن حـدیث ،سـلیم از علـت
اختالف احادیث منسوب به پیامبر با سخنان امیرمؤمنان سؤال میپرسد ،دو علت
برای این اختالف متصور است ،یکی اینکه حدیث جعلی باشد یا متن حـدیث منسـوب
به پیامبر دچار مشکل باشد ،و علت دیگر مربوط به فهم غیر صـحیح حـدیث اسـت ،بـه
این بیانكه آن احادیث از پیامبر صادر شده باشد ولـی مـردم یـا سـلیم آن سـخنان را
درست نفهمیده باشند ،بنابراین سلیم برای پی بردن به جعل یا صدور احادیث منسوب به
پیامبر یا برای فهم صحیح معنـای آن احادیـث ،ایـن سـؤال را از حضـرت میپرسـد.
امیرمؤمنان نیز در پاسخ به صراحت هر دو علـت را مـورد بررسـی قـرار میدهنـد ،بـدین
بیانكه راویان دستۀ اول را منافق و دروغگو و جاعالن حدیث معرفی میكنند و راویـان
دستۀ دوم و سوم را كسانی میدادند كه هرچنـد جعـل حـدیث نکردهانـد ،ولـی بنـا بـه
دالئلی در فهم صحیح حدیث ،دچار مشکل و اشتباه شدهاند.
در نتیجه دو قاعده مربوط به بحـث عرضـۀ حـدیث از روایـت سـلیم قابـل برداشـت
استكه عبارتند از:
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 .1عرضۀ حدیث به سخنان معصومان جهت اعتبارسنجی؛
 .2عرضۀ حدیث به سخنان معصومان جهـت فهـم صـحیح حـدیث ،زیـرا چنانچـه
گفته شد ،در عصر حاضـر كـه زمـان غیبـت امامزمـان اسـت ،حـدیثپژوه بـرای
اعتبارسنجی و فهم حدیث باید بهجای عرضۀ حدیث به معصـومان آن حـدیث را
به سائر سخنان معصومان عرضه كند تا با قرینهیابی از سائر احادیث آن حـدیث را
به صورت صحیح بفهمد.
جهت واضحتر شدن بحث عرضۀ حدیث و مشاهدۀ نمونـههای آن ،بـه مقالـۀ اسـتاد
مسعودی به نام «عرضۀ حدیث» و كتاب منطق فهم حدیث از اسـتاد طباطبـایی مراجعـه
شود ،در ادامه به ذكر یک روایت از مبحث عرضۀ حدیث بسنده میشود.
یکی از اصحاب امامصادق به ایشان میگوید:
َّ ا َّ َّ َّ َّ ا َّ ٌ
گروهی روایت كردهاند كه پیامبر فرمـوده اسـتِ « :إن اخ ِـتالف أم ِتـی رحمـة»،
امامصادق فرمود :آنان راست گفتـهانـد ،عـری كـردم :اگـر اخـتالف امـت پیـامبر
رحمت باشد ،پس اجتماع آنان [و هم رأی بودن آنان] عذاب اسـت؟! حضـرت فرمـود:
آنطور كه تو و آنان پنداشتهاید نیست ،بلکه مقصود پیامبر از این سخن ،فرمـوده خـدای
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ َّ
ّ ّ
طائفة ِل َی َتفق ُهوا ِفی الددی ِن َو
عزوجل استكه فرموده است﴿ :فلو ال نفر ِمن کل ِفرق ٍة ِمنهم ِ
َ َ َّ
َ
َ َ
ِل ُی ْن ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ْی ِه ْم ل َعل ُه ْم َی ْحذ ُرون ﴾( ،توه  )122 :خداوند به آنان فرمـان داده
است كه به سوی پیامبر عازم شـوند و بـه خـدمتش آمـد و رفـت كننـد و احکـام را
بیاموزند ،بعد به سوی قوم خود برگردند و آنچه را آموختهاند به آنان یاد دهنـد ،جـز ایـن
نیستكه پیامبر رفت و آمدشان را از سرزمینها اراده فرموده است ،نه اخـتالف در دیـن
خدا ،ز یرا بیتردید دین بیش از یکی نیست (صدو .)157 :1403 ،
طبق روایت فوق ،یکی از اصحاب امامصادق سخنی از رسـولخدا را اشـتباه
فهمیده بوده استكه بعد از عرضۀ آن حدیث به حضرت ،این اشتباهش رفـع میشـود و
معنای صحیح حدیث را میفهمد ،بنابراین در عصر حاضر كه زمان غیبـت امـام اسـت،
برای فهم صحیح حدیث باید آن حدیث را به روایات دیگر عرضه كرد.
یکی دیگر از نکات روایت فوق ایـن اسـتكـه امامصـادق در پاسـخ بـرای فهـم
صحیح حدیث ،به سائل آموزش میدهند كه برای فهم سـخن پیـامبر میتوانـد از آیـات

قرآن نیز بهره ببرد و پاسخ را به آیهای از قرآن مستند میكنند ،بنابراین برای فهـم صـحیح
حدیث ،عالوه بر عرضۀ آن به روایات دیگر ،باید آن حدیث را به آیات قـرآن نیـز عرضـه
كرد و با قرینهیابی از آیات و روایات دیگر ،آن حدیث را بهطور صحیح فهمید.
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برای فهم صحیح احادیث ،ابتدا باید قواعد فهم حدیث از منابع مورد تأییـد ،اسـتنباط
شده و از آن قواعد در سیر فهم حدیث بهرهگیری شود ،یکی از منابع مهم و مورد تأییـد
برای استنباط قواعد فهم حدیث ،روایات است ،در ایـن مقالـه ابتـدا روایـت سـلیم طبـق
مبنای قدما و متأخرین اعتبارسنجی شده و بـا توجـه بـه قرائنـی ،ماننـد نقـل متعـدد ایـن
حدیث در كتب معتبر قدما با اسنادی متفاوت و شهرت مـتن آن نـزد علمـا و محـدثان،
صدور این حدیث از امیرمؤمنان ثابت شده است ،سپس بـا محـور قـرار دادن روایـت
مشهور و معتبر سـلیم و تحلیـل آن ،حـدود ده قاعـده از ایـن روایـت ،اسـتنباط و تبیـین
گردیده است ،البته در استنباط این قواعد ،سائر روایـات نیـز مالحظـه شـده و ّ
مؤیـدات
روایی دیگری نیز برای قواعد استنباط شده ،ارائه شده است.
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آموزههای حدیثی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

راویان وضاع از نگاه عمر فالته با رویکرد انتقادی
(مطالعۀ موردی :محمد بن سائب کلبی)



 فاطمه خنیفر
 محمد تقی دیاریبیدگلی
1

چکیده

2

آموزههایحدیثی


عمر بن حسن بن عیمان فالته ،از نویسندگان معاصر اهل سدنت اسدتکده کتداب
3
الوض فی الحدیث او از مه ترین مناب موجدود در مطالعداک وضد شناسدی بده
شمار میآید ،وی با نقد آرای دیگران و ارح مستنداتی تاریخی کوشید است تدا
پیدایش احادیث موضوع را در ثلث آخر قرن نخسدت هجدری و حددود سدال 67
هجری اثباک نماید ،پیراستن دامان صحابه از غبار جعل و معرفی شیعیان به عنوان
متهمان اصلی وض حدیث از اهداف وی در این کتاب میباشد.
در این مقاله یکی از متهمان وض حدیث (محمد بن سائ کلبدی) از نظدر عمدر
فالته مورد بررسی قرار گرفته است ،دربدارۀ شخصدیت و روایداک او اثدر مسدتقلی
تدوین نیافتده اسدت ،لدذا الزل آمدد کده از منظدر چنددین کتداب رجدالی ،روائدی،
 تاریخ دریافت - 1398/09/17 :تاریخ پذیرش.1399/04/1030 :
 .1دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث ،دانشکدۀ اصول الدین ،قم ،ایران (نویسنده مسوول)

fkhanifar1414@yahoo.com

 .2استاد دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه قم ،قم ،ایران ()mt_diari@yahoo.com
 .3یکی از منابع محققین اهل سنت در مورد وضع حدیث اثر سه جلدی است به نام «الوضع فی الحدیث»
كه رسالۀ دكتری عمر بن حسن بن عثمان فالتـه (1401ق) یکـی از نویسـندگان معاصـر اهـل سـنت و از
اساتید جامعه ملک عبدالعزیز مدینه است.



تاریخی و تفسیری ،شخصیت ،روایاک و آثدار ابدن سدائ کلبدی تحلیدل و مدورد
بررسی واق شود ،عمر فالته ،ابن کلبی را از کسانی میداند که به وضد حددیث
اقرار کرد اند ولدی از مطالعدۀ دقیدق منداب و مذخدذ ،ارزیدابی انگیدز هدای رجدال
متعص عامه در مته ساختن شیعیان به جعل حدیث ،و همچنین با بررسی شدأن
نزول برخی آیاک به نظر میآید که محمد بن سائ کلبی نه دروغگو بود است،
و نه شیعه افراای .روش بحث در این مقاله ،عالو بر تحلیل اسنادی ،بهر گیدری
از تحلیل محتوا و مرج شناسی رجالی است.
واژگان کلیدی :محمدد بدن سدائ کلبدی ،عمدر فالتده ،راویدان وضداع ،وضد
حدیث ،تاریخ حدیث.
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ما در این نوشتار با استفاده از روش اسـنادی و تحلیـل محتـوا بـه بررسـی شخصـیت
واالی یکی از قدیمی ترین مفسران دورۀ تابعان (محمد بن سـائب كلبـی) مـیپـردازیم.
محمد بن سائب كلبی (متوفای 146ق) كه با لقب «عالمه» مشـهور اسـت از كوفیـان و
فردی اخباری و از جمله دانشمندان لغت و نسبشناسان عرب است 1عمر بن حسن بـن
عثمان فالته در كتاب الوضع فی الحدیث خویش كه به عنـوان یکـی از مفصـل تـرین و
مهمترین منابع موجود دربارۀ احادیث موضوع به شـمار مـیرود ،نـام محمـد بـن سـائب
كلبی را در بخش «الرواة المقـرون بالوضـع» ذكـر مـیكنـد و او را كـذاب و دروغگـو
میخواند ،وی به خاطر برخی تعصبات مذهبی كوشیده است تا پـس از معرفـی شـیعیان
راستینی چون محمد بن سائب كلبی به عنوان متهمـان اصـلی جعـل و كـذب ،پیـدایش
جعل حدیث را به شیعیان نسبت دهد تا دامان صحابه را از وضع و جعل حدیث بزدایـد،
مـا در ایـن مقالـه پـس از بررسـی شخصـیت محمـد بـن سـائب كلبـی در صـدد نقـد و
پاسخگو یی به دیدگاه عمر فالته در مورد محمد بن سائب كلبی هستیم.

الف .اهمیت و ضرورت

در اهمیت و ضرورت این موضوع همین بـس كـه نـوعی پـرده بـرداری از اتهـام بـی

 .1ر.ک :ویکینور2019 ،م ،ذیل عنوان هشام بن محمد كلبی.

اساس در خصوص شخصیتی فاخر و فاضل صورت میگیرد ،یعنـی محمـد بـن سـائب
كلبی كه با اینکـه شخصـیت او بسـیار واالسـت ،ولـی برخـی او را دروغگـو (اههن حجهر،
 )9/157 :1325و یا حتی كافر پنداشته اند و برخی دیگـر او را امـام و پیشـوایی در تفسـیر
معرفــی كــردهانــد (نههویاض )530/3 :1409 ،و عــدهای نیــز او را عالمــۀ زمــان خــودش
دانستهاند (طبرسهی ،)28/1 :1408 ،كه در مقابل برخی نیـز او را بـی ارزش و باطـل اعـالم
كردهاند (محمد هن ایریهس ،)270/7 :1371 ،و برخی نیز آنرا بی نظیر و پر از فایـده معرفـی
نمودهاند (اهن عهدی ،)119/6 :1409 ،و گفتهاند :اگر مـا علـم انسـاب را بـه صـورت یـک
شکل هندس ی "هـرم" در نظـر بگیـریم محمـد بـن سـائب در رأس آن قـرار دارد (ذهبهی،
 ،)248/6 :1427گرچه تا این جای مقاله نیز بـه اهمیـت خـدمات وی پرداختـه شـد و تـا
حدود زیادی دفاع الزم صورت گرفت ،بنابراین ضـرورت اقتضـا مـیكنـد كـه تحقیقـی
دربارۀ محمد بـن سـائب كلبـی و آثـار وی صـورت بگیـرد و تحلیلـی جـامع نسـبت بـه
روایات او به عمل آید.
«مهدی مردانی» در مقالهای با عنوان «مطالعۀ انتقـادی دیـدگاه عمـر فالتـه در بـارۀ
آغــاز پیــدایش جعــل حــدیث» (1392ش) ،دیــدگاه عمــر فالتــه در كتــاب الوضــع فــی
ِ
الحدیث را مورد نقد و بررسی قرار داده است ،وی یکی از پیامدهای این نظریه را اتهـام
جعل حدیث به شیعه و معرفی شیعیان به عنوان داعیه داران حدیث سازی میداند ،ولـی
در مورد ابن كلبی سخنی به میان نیاورده است ،در خصوص محمد بن سائب كلبی هـم
پژوهشهای اندكی صورت گرفته است ،از جملۀ این پژوهشها ،میتـوان بـه پایـان نامـه
« تفسیر محمد بن سائب كلبی و روش تفسیری و علوم قرآنی او» اشاره كرد كـه توسـط
«سید محمد علی فهیمی» (1381ش) نگاشته شده اسـت كـه بـه شـرح حـال محمـدبن
سائب كلبی ،دیدگاههای علـوم قرآنـی او در مباحـث مختلـف ،روش تفسـیری كلبـی و
مجموعه قرائآت و روایات تفسیری محمدبن سائب كلبی پرداختـه اسـت و از ایـن میـان
عمر فالته (1401ق) با پژوهشی خالف آمد تحقیق و مملوء از اتهـام و افتـرا محمـد بـن
سائب كلبی را دروغ گو خطاب نموده است ،بـه عـالوه دربـارۀ شخصـیت جنجـالی او
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قرآن
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ب .پیشینه

اصو

هیچگونه اثر مستقلی منتشـر نشـده اسـت ،مگـر اینکـه برخـی او را كـذاب و دروغگـو
(ذهبی ،)559/3 :1382 ،و عدهای نیز شیعهای افراطی معرفـی نمـودهانـد (اههن حجهر:1325 ،
 ،)154/9از مطالعۀ دقیق منابع و مآخذ و همچنین از بررسی شأن نزول برخی آیات به نظر
میآید كه او نه دروغگو بوده است ،و نه شیعه افراطی ،چـون دربـارۀ شخصـیت ،او اثـر
مستقلی تدوین نیافته است ،الزم آمد كه از منظر چندین كتاب رجالی ،روائی ،تـاریخی
و تفسیری شخصیت و آثار و روایات او بررسی و مورد تحلیل واقع شود.

 .1ادبیات و مبانی نظری
مفهوم وضع حدیث

لغت پژوهان معنای حقیقی «وضع» را فرونهادن در برابر باال بردن و برافراشـتن ذكـر

نمودهاند (اههن فهارس117/6 :1404 ،؛ زهیهدی544/5 :1414 ،؛ طریحهی ،)406/4 :1375 ،مفهـوم
وضع در اصطالح با معنای لغوی تطابق دارد و آن نسبت دادن سخنی جعلـی و دروغـین

هاینهجالبالغه
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به معصـومان اسـت ،حـدیث موضـوع بـه لحـاظ نااسـتواری و برسـاختگی ،سـزاوار
فروافکندن و پایین نهادن است و شایستگی انتساب به معصوم را ندارد ،حـدیث پژوهـان

ختلـق المصـنوع»؛ حـدیث
در تعریف حدیث موضوع مینویسند« :وهو المکـذوب الم ِ
موضوع حدیث دروغین و ساخته شده اسـت (مامقهانی398/1 :1414/1411 ،؛ عهاملی (شهاید

ثهانی) ،)69 :1421 ،اگر روایتی چه در سند یا متن یا بخشی از هریـک ،یـا هـر دو ،واقعـی
نباشد بلکه ساخته شده جاعالن حدیث باشد آنرا مجعـول و از آن بـا عنـوان :موضـوع،

مصنوع ،ملصق ،مخترع ،مکذوب ،مختلق یاد مـیشـود ،در حقیقـت حـدیث موضـوع،

حدیث نیست ،بلکه از باب مجاز و مسامحه در تعبیر ،آنرا حدیث نامیـدهانـد 1محمـود

ابوریه در تعریف حدیث موضوع میگوید:

«الحدیث المختلق المصنوع المکذوب علی رسول الله عمدا او خطا» (اهوری :1420 ،

 .1شاید بتوان گفت كه حدیث موضوع حدیث است ،اما به اعتبار معنای لغوی آن یعنی سخن و خبر ،نه به
معنای اصطالحی؛ زیرا حدیث آن استكه از قول و فعل و تقریر معصوم حکایـت نمایـد و آنچـه از
معصوم صادر نشده باشد ،نمیتوان حدیث اصطالحی خواند.



 ،)119سخن ساخته شده و دروغین كـه از روی عمـد یـا خطـا بـه پیـامبر نسـبت داده
1
میشود.

حدیث موضـوع ،بـدترین نـوع از احادیـث ضـعیف و روایـت آن حـرام اسـت ،زیـرا اصو
كمک به اشاعۀ گناه است ،برخالف دیگر روایات ضعیف كه نقل و روایت آن حرمـت لو
ندارد (مامقانی.)417/1 :1414،
شی 
وه
روایت احادیثی كه مشکوک به وضع و جعل است ،مجاز میباشد ،لکـن نبایـد نقـل های
آن از معصوم به صورت جزمی و قطعی باشد ،بلکه باید با چنین عباراتی نقـل شـود:
تربی
روایت شده ،گفته شده ،در كتابها آمده است ،به ما رسیده است و ...شـهید ثـانی در
ت
درایه میگوید :اگر با روایتیكـه از جهـت سـند ضـعیف و مشـکوک بـه جعـل اسـت،
برخورد كردی ،سزاوار استكه همان روایت را با همان سند ،منسوب به ضـعف بـدانی ،كود
نه متن روایت آنرا به صـورت مطلـق ،چـون چـه بسـا مـتن آن از طریـق دیگـر ،معتبـر و كان
صحیح باشد (شاید ثانی.)60 :1421 ،
احا

 .1برخی مانند تهانوی و ابن حجر عسقالنی در تبیین مفهوم اصطالحی حدیث موضـوع ،قیـد «تعمـد» را
مما لـم یقلـه او یفعلـه او
آوردهاند .بسیاری آنرا عمدی و خطایی دانستهاند «كل ما اسند الی النبی
یقره سواء كان ذلک عمدا او خطا» (فالنه ،)108/1 :1401 ،به نظر میرسد بین عنوان و حکم ،اشتباه و
خلط شده است .بدون تردید نسبت دادن هر سخنی به معصوم كه او آنرا نگفتـه ،بـا هـر انگیـزهای كـه
باشد ،موضوع است؛ گرچه حکم عمدی و سهوی آن تفاوت دارد.
 .2متن منقول توسط ناشر یا مرجع اصلی تصحیح نشده و «نا» به زعم نگارنده «حدثنا» است.
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دیــــث
 .2دیدگاه عمر فالته
امامیه و
فالته در كتاب الوضع فی الحدیث در بخش الرواة المقرون بالوضع ،راویـانیكـه بـه متنشنا
زعم وی ،اقرار به وضع حدیث كردهاند را ذكر میكند و ذیل عنـوان محمـد بـن سـائب خــــت
كلبی آورده است:
قرآن
2
«قال ابن أبی حاتم :نا عمر بن شبه ثنا أبو عاصم یعنی الضحاک بـن مخلـد النبیـل قـال:
زعم لی سفیان الثوری قال :قال لنا الکلبی :ما حدثت عنی عن أبی صالح عن ابن عباس فهـو
كذب ،فال ترووه» (فان 35/1 :1401 ،؛ هو حاتم البستی ،)252/2 :1420 ،لـذا مـا در ابتـدا پیرامـون
شخصیت ،زندگانی ،آثار و مکتب فکری و عقیدتی كلبی مطالبی را ذكر میكنیم.

 .3تبار و شخصیت علمی کلبی
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نامش محمد ،اسم پدرش سائب و كنیه اش ابوالنضر و زادگاهش كوفـه بـوده اسـت
(نویاض ،)530/2 :1409 ،و در سال 146ق در همانجا چشم از جهان فرو بسته است (اههن
سعد ،)539/6 :1410 ،ابن سعد نسب او را به كلب بن وبره رسانده است و از اینجهـت او
ّ
را كلبی میگویند ،همان جد محمد بشر ،پدرش سائب ،و عموهایش بهنامهای ،عبید و
عبدالرحمن كه در جنگ جمل شركت داشتند ،و در كنار امام علی بـر ضـد دشـمن
جنگیدهاند ،پدر محمد -سائب -با مصعب بن زبیر بـه مبـارزه برخاسـته بـود محمـد در
واقعۀ دیرجماجم در كنار عبدالرحمن ابن محمد بن اشعث حضور داشـت و جـزء یـاران
او بوده است ،در برخی موارد ،محمد بن سائب با كنیۀ ابوسعید و نـام جمـاد بـن سـائب
نیز یاد میشود (ذهبی ،)102/10 :1427 ،برای سائب بن بشر بن عمرو بـن الحـارث ...سـه
فرزند ذكر كردهاند ،بهنامهای سفیان ،سلمه و محمد ،كه آثـار و اندیشـۀ محمـد در ایـن
پژوهش ،مورد تحقیق است.
از قرائن موجود بهدست میآید محمـد بـن سـائب در دهـۀ  50هجـری متولـد شـده
است:
 .1چون پدر او در جنگ جمل از یاران امام علی بوده است اگـر حـداقل سـن او را
در واقعۀ جمل (36ق) پانزده سال فری كنـیم تـا اواخـر دهـۀ  50او تقریبـا  39سـال
داشته است ،و اگر محمد بن سائب را فرزند سـوم هـم بـدانیم بسـیار طبیعـی بـهنظـر
میرسد كه در دهۀ  50متولد شده باشد.
 .2برخی گفتهاند كه او دارای عمر طوالنی بوده و در اواخر عمـر بـر او نسـیان عـاری
شده است ،عروی نسیان بر انسان حداقل بعد از سن  80سالگی اسـت ،او در وقـت
وفات  86یا  96سال سن داشته است ،چون وفات او در 146ق است.
 .3محمد در واقعۀ دیر جماجم 82-ق  -در كنار عبدالرحمن بن محمد بـن اشـعث بـود
او در این جنگ بایـد  22-25سـال سـن داشـته باشـد كـه از او بـه عنـوان یـک فـرد
معروف نام برده شده است (یهخدا.)1377 ،
به هر صورت ،محمد بن سائب كلبی( ،مفسر ،نسابه ،راوی) ،پس از عمـر طـوالنی،

با دلی سرشار از محبت علی و آل او  در سال 146ق (در زمان خالفـت ابـو جعفـر
منصور) ،در كوفه بدرود حیـات گفـت و روحـش بـه ملکـوت پرگشـود (اریهیلهی:1403 ،
 ،)30/2وی عمری دراز داشته و از معاصرین امام جعفـر صـادق بـوده اسـت ( هومنهرر اصو
کلبی.)39 :1364 ،
لو

 -1-3نظر بزرگان در مورد إبن کلبی

شی 
وه
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ابن ندیم دربارۀ او می نویسد :او ابونصر محمد بن سائب كلبی ،از عالمـان تفسـیر و های
اخبار و تار یخ دركوفه است و در دانش نسب شناسی ،بر دیگران پیشی دارد…سـال  146تربی
دركوفه وفات یافت و در میان كتابها ،كتـاب تفسـیر القـرآن ،از آن او اسـت (اههن نهدیم ،ت
 ،)108 :377ابن ندیم ،در جای دیگری از فهرست خود ،آنگاه كـه كتـابهـای احکـام
كود
القرآن را بر می شمارد ،به اینکـه كتـاب تفسـیری محمـد بـن سـائب در زمینـۀ فقهـی و
كان
احکام بوده است ،اشاره روشن دارد :كتاب احکام القرآن للکلبی رواه عـن ابـن عبـاس
احا
(همان.)41 ،
اسماعی ل پاشا بغدادی ،دربارۀ وی می نو یسد :محمد بن سائب بن بشر بن عمرو دیــــث
بن حارث ،ابونصر كوفی ،نسب شناس ،معروف به ابن كلبی و منسوب به كلب بـن امامیه و
وبره و آن قبی له بزرگی است از قضاعه ،متوفای سال  146و كتاب تفسی ر القرآن از او متنشنا
است (هغدایی ،)7/6 :1951 ،در كتاب معجم رجـال حـدیث آمـد اسـت :محمـد بـن خــــت
سائب ،از شیعی ان ثابت قدم و صاحب نام بوده است و رجال شناسانی چون برقـی و قرآن
شیخ طوسی او را از اصحاب امـام بـاقر  و یـ ا امـام صـادق  شـمرده انـد (خهونی،
 ،)1372 :107/1نجاشی ،ز ی ر عنوان ابان بـن تغلـب ،در اشـاره بـه كتـاب محمـد بـن
سائب می نو یسد « :جمع محمد بن عبدالرحمن بن فنتی بین كتاب التفسیر ألبـان و
بین كتاب ابی َّروق عطی ة بن الحارث و محمد بن السـائب و جعلهـا كت ابـا واحـدا»،
محمد بن عبدالرحمن اقدام به ی کی كردن كتاب های ابان و ابـی روق و محمـد بـن
سائب نموده (نجاشهی ،)12 :1416 ،چنان كه از پاره ای كتاب های تراجم استفاده مـی
شود ،او افزون بر كتاب احکام القرآن ،كتاب یـا كتـاب هـای تفسـی ری دی گـری نیـز
داشته است (کانتری :1377 ،مجل فق  ،شماره .)17
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او نخستین فردی استكه دربـارۀ احکـام القـران كتـاب نوشـته ،سـید حسـن صـدر
میگوید :اولین كسی كه در احکام قرآن تـألیف دارد و خـودش مفسـر نیـز بـوده اسـت
محمد بن سائب كلبی است (مجلسی.)337/52 :١٣٨٦ ،
 ابن ندیم بغدادی هم در الفهرست گفته است :كتـاب احکـام القـرآن از كلبـی اسـت(اهن ندیم.)53 :377 ،
 عادل نویهض ،محمد بن سائب را امام و پیشوا در تفسیر ،معلم انساب ،و اخبار عـربمیداند (نویاض.)530/2 :1409 ،
 احمد داوودی او را نسب شناس و مفسر معرفی میكند (یاوویی ،هی تا.)149/2 : عبدالله بن عدی ،تفسیر محمد بن سائب را مفصل ترین و پربارترین تفسیر میدانـد ومیگوید او در زمینۀ تفسیر ،فردی پر آوازه است و هیچ كس چون او تفسیر حجیم و
پرفایده ننوشته است (هن عدی.)119/6 :1409 ،
ّ
 ذهبی ،محمد بن سائب را عالمه ،مفسر ،مور و قلۀ علـم انسـاب مـیدانـد و یـادآورمی شود كه تنها عیب او شـیعه بـودنش اسـت و بـه همـین جهـت از او حـدیث نقـل
نمیشود (ذهبی.)348/6 :1427 ،
 ابن سعد در طبقات شخصیت علمی محمد بن سائب را اینگونه وصف كـرده اسـت:محمد بن سـائب ،در علـم تفسـیر ،شـناخت نـژاد عـرب و حـوادث روزگـاران آنـان،
دانشمند است (اهن سعد.)359/6 :1410 ،
 ابراهیم ثقفی میگوید :محمد بن سائب علم انسـاب را از ابوصـالح و او از عقیـل بـنابیطالب آموخته است (ثقفی.)746/2 :1355 ،
 و همین مطلب را ابن ندیم از فرزند محمد بن سائب ،یعنی هشـام نقـل نمـوده اسـت،هشام میگوید :پدرم به من گفت :من نسب قریش را از ابوصـالح و او از عقیـل بـن
ابیطالب آموخته است (اهن ندیم1073 :377 ،؛ طبرسی.)27-8/1 :1408 ،
صاحب مجمع البیان ،محمد بن سائب را از مفسران مشهور تابعـان ،صـاحب تفسـیر
ّ
بزرگ و عالمه زمان معرفی میكند (زرکلی.)133/6 :2002 ،
 -زركلی میگوید :ابوالنضر ،نسابه ،راویه ،عالم بالتفسیر ،و الخبار و ایام العرب (همهان)،

صیغه مبالغه هرگاه با "تا" آورده شود ،داللت بر "كثرت" و فزونی بیش از انـدازه دارد،
اینکه به محمد بن سائب نسابه و راویه گفتهانـد ،نشـان از كثـرت علـم او در نسـب و
روایت دارد.
 عالمه مجلسی :محمد بـن سـائب (وفـات  146ه ق) و فرزنـدش ابومنـذر هشـام بـنمحمد بن سائب (وفات 206ه ق) از مفاخر عرب در اخبـار ،تـاریخ ،تفسـیر و نسـب
بودهاند و كانا یختصان بالشیعه (مجلسی ،)165/7 :١٣٨٦ ،و آن دو شیعه بودهاند.
دربارۀ اینکه كلبی در تفسیر ،نظیر و همتایی نداشـته اسـت ،از قتـاده نقـل اسـتكـه
گفت :ما اری احدا یجری مع الکلب فی التفسیر فی عنان (طبری.)63/1 :١٤١٢ ،
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آثار به جا مانده از محمد بن سائب ،كـه در قالـب مجموعـههـای نفـیس بـه یادگـار
مانده عبارت است از:
 .1تفســیر القــرآن؛ ایــن نســخۀ خطــی كــه در كتابخانـۀ اســتانبول قــرار دارد ،عــادل
می گوید :یکی از كتاب های او تفسـیرش اسـت كـه نسـخۀ دسـت نـویس آن در
كتابخانه های تركیه -استانبول -قرار دارد (نویاض ،)530/2 :1409 ،دكتر علی شوا
می گوید :نسخه های خطی ایـن تفسـیر در كتابخانـه هـای بـزرگ دنیـا ،از جملـه
كتابخانه های ذیل وجود دارد - :كتابخانه بایزید در استانبول ،ذیل شماره - 563
كتابخانه تشترتبی در لندن ،ذیل شماره ( 4224شهعیبی -)166/2 :1983 ،كتابخانـۀ
االوقاف ،بغداد ،ذیـل شـماره 2122احمـد داوودی در طبقـات المفسـرین آورده
است « :و له تفسیر مشهور» (یاوویی ،هی تها ،)149/2 :كه مـراد همـان تفسـیر كبیـر
محمد بن سائب است.
 .2محمد بن سائب عالوه بر تفسیر مزبور ،تفسیر دیگری دارد به نام «تفسیر الی الـذی
تنزل فی اقوام و اعیالهم» (همان) ،تفسیر آیههایی كه دربارۀ اقوام و گـروههـای خـاص
نازل شدهاند البته ابن ندیم در الفهرست این كتاب را به فرزند او ،هشام ،نسـبت داده
است (اهن ندیم.)108 :377 ،
 .3ناسخ القرآن و منسوخه (ثقفی.)146/2 :1355 ،

اصو
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دربارۀ نخستین نگارندۀ احکام القـرآن ،سـخن بسـیار گفتـه شـده اسـت و بیشـترین
عالمان و نویسندگان اهل سنت ،محمدبن ادریس شافعی (م )204 :را پیشگام در نگارش
احکام القرآن ،شناساندهانـد (سیوطﻲ ،ههی تها125 :؛ حهاجی خلیفه  ،ههیتها20/1 :؛ سهایس:1423 ،
 ،)8/1این مطلب ،توهمی بیش نیست ،محمد بن سائب در سال 146ق و امام شافعی در
سال 204ق وفات كردهاند كه محمد بن سائب ،بر امام شـافعی ،تقـدم زمـانی دارد اگـر
مراد جالل الدین سیوطی این باشد كه شافعی از علماء اهل سنت و جماعـت ،نخسـتین
فردی استكه در احکام القرآن تألیف دارد ،با گفتۀ صدر منافـاتی نـدارد (عهاملی:1421 ،
 ،)340/9در نزد دانشوران شیعی ،محمد بن سائب كلبی (م )146 :نگارندۀ نخستین آیـات
األحکام دانسته شده است ،اگر انتساب (احکام القرآن) را به كلبی درسـت بـدانیم ،ایـن
1
دیدگاه درست خواهد بود ،هر دو دیدگاه ،ریشه در فهرست ابـن نـدیم دارنـد (اههن نهدیم،
 ،)57 :377این ،نشانگر پیش بودن كلبـی در نگـارش آیـات احکـام اسـت ،سـید حسـن
صدر ،در تأسیس الشیعه ،محمد بن سائب را نخستین نگارنـده احکـام القـرآن مـیدانـد
(صدر321 :1375 ،؛ هکانی ،)190/1 :1374 ،اول من ّ
صنف فی احکام القرآن ،هو محمـد بـن
سائب الکلبی (صدر ،)321 :1375 ،بی گمان ،صاحب طبقات النحاة كه نخستین نویسندۀ
احکام قرآن را قاسم بن اصب بـن محمـد بـن یوسـف دانسـته (صهدر ،)321 :1375 ،اشـتباه
كرده ،ز یرا این شخص ّیت در سال  304فوت كرده است و از محمد بـن سـائب نزدیـک
به دو قرن و از امام شافعی نزدیک به یک قرن ،واپس تر می ز یسته است.
به هرحال ،باید با توجه به مجموع قراین و شواهد ،محمد بن سـائب كلبـی شـیعی را
نخستین نویسنده كتاب آیات احکام ،در شکل سـاده و بسـیط آن دانسـت،.گرچـه وی
مانند بسیاری دیگر از شیعیان و اصحاب ائمه اهل بیت مـورد بـی مهـری شـماری از
صاحبان تراجم و علمای اهل سنت واقع شده (ذاکری :1387 ،مجل فصلنام حوزه ،شهماره  81و
 ،)82كتاب احکام القرآن محمد بن سائب ،در دست نیست و از چگونگی گـردآوری و
شیوۀ تدوین آن آ گاهی ندار یم ،احتمال می دهیم او در كتاب خود اقدام بـه گـردآوری
 .1متأسفانه در ترجمه احکام القرآن كلبی افتاده است.

آیات احکام به ترتیب سوره های قرآن كرده باشد ،ز یرا نوشـتن تفسـیر فقهـی بـه ترتیـب
ابواب معروف فقه ،مربوط به دوره های بعد استكه فقها به تدوین فقه و بـاب بنـدی آن
پرداختهاند (کانتری :1377 ،مجل فق  ،شماره .)17
اصو
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لو

محمدبن سائب ،افزون بر احکام القرآن ،كتاب تفسیری نیز داشته است ،تفسـیر او را شی 
وه
همانند تفسیر ابـن عبـاس و برگرفتـه از آرای وی ،دانسـتهانـد (اههن نهدیم51 :377 ،؛ سهزگین ،های
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 ،)80/1 :1412كه ابنعدی در حق وی گفته است :تفسیری به گسـتردگی تفسـیر كلبـی تربی
از هیچكس سراغ ندار یم ،محمد بن سائب كلبی در فهم معنـای آیـات ،بـه خـود قـرآن ،ت
احادیث نبوی ،اقوال صحابه ،لغت ،اسباب نزول ،و كتب عهدین مراجعـه نمـوده اسـت،
كود
ّ
در علم تفسیر ،چنان چیره دست بوده كه سلیمان بن علی بن عبدالله بن عبـاس ،حـاكم
كان
بصره در سالهای  133تا  140او را از كوفه به بصره فرا خوانـده تـا در آنجـا بـه آمـوزش
احا
تفسیر بپردازد (ذاکری ،هیتها ،)495/2 :در تفسیر آیات سورۀ برائـت نظـری خـالف دیـدگاه
مشهور بیان كرد كه گروهی به خرده گیری پرداختند و دیدگاه وی را نقد كردنـد ،ولـی دیــــث
او ،از دیدگاه خود دست بر نداشت ،بـه سـلیمان از او شـکایت كردنـد سـلیمان گفـت :امامیه و
(آنچه میگوید ،بنویسید و غیر آنرا رها كنید) (زرکلی133/6 :2002 ،؛ اههن نهدیم139 :377 ،؛ متنشنا
صدر ،)321 :1375 ،دربارۀ شـیوۀ تفسـیر او نوشـتهانـد :سـورهای از آغـاز تـا انجـام تفسـیر خــــت
میكرد (فخررازی )270/7 :1371 ،بنابراین ،كلبی در تفسیر تخصص داشته و آشنا به مسائل قرآن
دینی بوده است و به خاطر اینکه شیعه بـوده ،حـدیث او را ضـعیف دانسـتهانـد ( ههو حهاتم
البستی254/2 :1420 ،؛ اهن عمای حنبلی ،)218/1 :1406 ،نسائی گوید :شماری از افـراد مـورد
اعتماد ،از او حـدیث نقـل كـردهانـد و تفسـیر او را پذیرفتـهانـد ،امـا حـدیث او مسـائل
ناآشنایی دارد (زرکلهی ،)133/6 :2002 ،سـیوطی دربـارۀ تفسـیر كلبـی مـینویسـد :و هـیچ
كس ،تفسیری دراز دامن تر و فراگیرتر از آن (تفسیر كلبی)،ندارد و پس از آن مقاتل بن
سلیمان است ،جز اینکه كلبی بر او برتری داده میشود… (سیوطی.)594/2 :1380 ،
متناصلﻲ تفسیر كلبﻲ كه بسیار حجیم و مفصل بوده امروزه در اختیار ما نیست،1
 .1تفسیر اصلﻲ و حجیم كلبﻲ تا حدود قرن هفتم هجری قطعا در اختیار برخﻲ عالمـان شـیعه و سـنﻲ بوده
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اما روایات تفسیری وی در كتب مختلف (از جمله تفسیر عبدالرزاق صنعانﻲ ،تفسیری
حبری ،بحرالعلوم سمرقندی ،و اندكﻲ در تفسیر طبری) آمده است ،بخشﻲ از این
روایات از طریق ابوصالح از ابنعباس در پایان قرن سوم هجری به دست ابو محمد
عبدﷲ بن محمد بن وهب دینوری (م308 .ق) ،در قالب تفسیری با عنوان الواضح فﻲ
تفسیر القرآن (تحقیــق احمد فــرید ،بیروت :منشورات محمد علﻲبیضــون1424 ،ق2003/م)
تدوین یافته استكه فیروزآبادی در آغاز قرن نهم هجری ،همان را با نامﻲ دیگر ،تنویــــر
المقباس من تفسیر ابن عباس تدوین مجدد كرده است.
مجموعه منقوالتﻲ كه در تفسیر مغربﻲ با مضامین سیره و اسباب النزول آمده و
مؤلف آنها را به ابوجعفر نسبت داده است ،در واقع بایــــــد برگرفته از تفسیركلبﻲ بوده
باشد ،وی به دلیل عدم مقبولیت تفسیر كلبﻲ در فضای اهل سنت طﻲ قرون سوم و
چهارم هجری در عراق و شام و مصر ،آنها را به ابوجعفر یعنﻲ امام باقر نسبت داده
است.
كلبﻲ برخالف دیگر شاگردان تفسیری امام باقر چون ابان بن تغلب ،ابوالجارود
و جابر جعفﻲ بیشترین تعلق خاطر به موضوع اسباب نزول ،سیره و تعیین مبهمات آیات
در صدر اسالم را داشته است 1به دلیل پرهیز مفسران قدیم اهل سنت از تفسیر كلبﻲ،
اغلب این روایات را در تفاسیر كهن اهل سنت چون جامع البیان طبری و تفسیر ابن
ابﻲحاتم نمﻲتوان یافت و اندک یافته ها در این منابع نیز سرانجام به طریقﻲ به ابنعباس
مﻲرسد كه سرسلســــــلۀ روایات تفسیری كلبﻲ است ،بسیاری از مفسران آرای تفسیری
وی را با نام هایﻲ دیگر مطرح كرده اند ،سمعانی میگوید :ثوری و محمد بن اسحاق،
هنگام روایت از محمد بن سائب كلبﻲ مﻲ گفتند :حـــــدثنا ابوالنضر ،تا شناخته نشود،
عطیه عوفﻲ او را با عنوان ابوسعید یاد مﻲ كرد و مــیگفت «حدثنــی ابوسعید» ،این امر
است .حبری و عبـدالرزاق صـنعانﻲ ،هـود بـن محکـم هـواری ،طبــری ،ابــن ابـی زمنــین ،ابولیــث
سمرقندی ،ثعلبﻲ ،واحدی نیشابوری ،ابن طاووس از جمله این دسـته عالمـان انـد كـه مـوارد انـدک یـا
حجمﻲ انبوه از متن تفسیر كلبﻲ را در آثار خود نقل كرده اند.
 .1فرزند محمد بن سائب كلبی (م  146ق) یعنﻲ هـشام بـن محمـد كلبـﻲ (م 206ق) نیز تفـسیری بـا نـام
تفسیر الی التﻲ نزلت فﻲ اقوام باعیانهم نگاشته است (نکـ .ابن ندیم377 ،ق ،تحقیق :رضا تجدد)37 ،

نشان مـــــیدهد برخﻲ از مفسران بعدی این روایات را با نامﻲ مستعار نقل مﻲكرده اند،
لذا از آنجا كه وزیر مغربﻲ در فضای خراسان و نیشابور نمﻲزیسته است و مفسران
پیرامون وی در شامات ،مصر و عراق هم از تفسیر كلبﻲ اجتناب مﻲ كرده اند 1،طبیعﻲ
است وی نام كلبﻲ را در المصابیح فﻲ تفسیر القرآن به ابوجعفر تغییر داده باشد 2،وزیر
مغربﻲ به دلیل موقعیت خاص خود از هیچ یک از راویان و مفسران شــیعۀ معروف پیش
از خود نیز نامﻲ نمﻲ برد ،نامۀ خلیفۀ عباسﻲ به وی  -كه ابن عدیم آنرا نقل مﻲ كند -
نشان مﻲ دهد وی مجبور بوده است اتهام انتساب به شیعه و مهمتر از آن خلفای فاطمﻲ
مصر را از خود دور بدارد (اهنعدیم.)2535/5 :١٤٠٨ ،
ابن طاووس در سعد السعود از تفسیر كلبﻲ نقل مﻲكند و مﻲگوید آنرا به جهت
َ ْ
تطویل ،مختصر كرده است (اهههن طههاووس ،)213 :1369 ،این نقل كه در تفسیر آیــۀ ﴿قددد
ُ َ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َُ َُ ُ َ ُ ْ َ ً َ ُ ُْ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
اب َو َی ْعفو ع ْن ک ِثی ٍر﴾ (مانهده،)15 :
جاءکم رسولنا یب ِین لكم ک ِثیرا ِمما کنتم تخفون ِمن ال ِكت ِ
آمده است ،به طور كامل در تفسیر المصابیح ذیل آیه  15ســــورۀ مائــــده آمده و وزیر
مغربﻲ آنرا عینـــا به ابوجعفر نسبت مﻲ دهد ،ایـــن امر به خوبﻲ نشان مﻲ دهد كه وزیر
مغربﻲ و ابن طاووس هر دو به تفسیر كلبﻲ دسترسﻲ داشته اند ،اما یکﻲ آنرا به كلبﻲ و
دیگری به ابوجعفر نسبت مﻲ دهد.

اصو
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 .1حتﻲ شیخ طوسﻲ نیز كه چند دهه پس از مغربﻲ در بغداد زیسته است ،در آغاز تفسیر التبیان ،كلبﻲ را
در شمار مفسرانﻲ یاد مﻲكند كه روش ایشان مذموم است) «.....و منهم مــــن ذم طوســــﻲ» (التبیان،
( ،) 6/1این امر بیش از هر چیز نشان دهندۀ فضای ذهنﻲ محدثان و مفــــسران اهــــل ســــنت در قرون
چهارم و پنجم هجری در عراق است.
 .2احتمال تصحیف كنیــۀ ابونضر به ابوجعفر را نیز مﻲ توان مطرح كرد؛ اما این احتمالﻲ بـ ـسیار ضـ ـعیف
است ،چرا كه در موارد مکر ّر (حدود200مورد) در المصابیح فﻲ تفسیر القرآن روی نمﻲدهد.
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دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
 -4-3استادان کلبی
از جمله كسانیكه محمد بن سائب كلبی از آنها روایت نقل كرده افراد ذیل میباشند :قرآن
 .1سفیان بن سائب
 .2سلمة بن سائب كه هر دو برادر محمد بـن سـائب هسـتند ،از ایـن دو نفـر ذكـری در
كتب رجال به میان نیامده است (حافظ مزی.)246/25 :1992 ،
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 .3ابو صالح (وفات  120ه) با نام ،موال ام هانی بنـت ابـی طالـب ،ام هـانی خـواهر امـام
علی دختر حضرت ابوطالب و مورد عنایت و توجه رسول الله بوده است (معرفهت،
 ،)503/4 :1415ابوصـالح از امـام علـی ابـن

 –293/1 :1377ه نقا از اهن حجر ،االصهاه ،
عباس ،ابوهریره و ام هانی روایت نقل كـرده اسـت ،و از ابـو صـالح افـراد زیـادی از
جمله سفیان ثوری و محمد بن سائب كلبی نیز روایت كردهاند ،ابن مالینـی از قطـان
نقل میكند :هیچ فردی از یاران ما او (ابو صالح) را وانگذاشـته اسـت و هـیچ كـس
دربارۀ او هیچ حرفی ندارد ،ابن عدی میگوید :عموم آنچه كه از ابو صـالح روایـت
شده تفسیر است ،مغیره گفته است :ابو صالح به اطفال قرآن آمـوزش مـیداد ،زكریـا
بن ابی زائده نقل میكند :شعبی به ابو صالح گذر كـرد ،از گـوش او گرفـت و او را
تکان داد و گفت :وای بر تو ،قرآن را تفسیر میكنـی در حـالیكـه آنرا نمـیخـوانی
(اهن حجهر ،)380/1 :1325 ،آری ابو صالح كه آزاد شدۀ دختر ابوطالب است بـه اطفـال
قــرآن مــیآمــوزد و آنرا تفســیر مــیكنــد و آنــانرا بــه ســمت و ســوی علــی و راه او
میكشاند ،اما فردی مثل شعبی از این كار خوشش نمیآید و از گوش او میگیـرد و
به او نهیب میزند كه (تو قرآن را تفسیر میكنی در حالیكه آنرا نمیخـوانی) چـرا؟
چون آنان به ظاهر چسبیدهاند ،و ابو صالحهـا و كلبـیهـا بـه معنـا و حقیقـت قـرآن،
اسفبارتر از آن این مطلب استكه گفتهاند :هرگاه غیر كلبی چیزی از ابو صالح نقـل
كند ،اشکال ندارد :اما هرگاه كلبی از او چیزی نقل كند (فلیس بشیء) یعنـی ارزش
ندارد (حافظ مزی.)7/4 :1413 ،
 .4اصب بن نباته :كه كوفی ،تابعی ،ثقه ،شـیعه ،از خـواص یـاران امـام علـی و جـزو
سربازان او بوده است (معرفهت ،)408/1 :1377 ،آیـت اللـه خـویی اصـب را از پیشـینیان
سلف صالح میداند و میگوید :او جزء ده نفری بوده استكه امام علـی آنـانرا
به حضور طلبید و از نزدیـک بـا آنـان گفتگـو كـرد (خهونی ،)219-1509/3 :1372 ،ابـن
حجر او را بهخاطر انتسابش به تشیع متروک الحدیث ،و از طبقۀ سوم روات مـیدانـد
و وفات او را بعد از سال  100هجری برشمرده است (اهن حجهر ،)107/1 :1406 ،اگـر او
در زمان شهادت امام علی 20 سال سن داشته باشد روشـن مـیشـود كـه بـیش از
هشتاد سال عمر كرده است.

 .5عامر الشعبی :ابو عمرو عامر بن شراحیل الحمیدی الکوفی من شـعب همـدان ،او از
مسروق بن اجدع ،ابن عباس ،امام علی و تعداد زیادی از صحابه و تابعین روایـت
نقل كرده است (معرفت ،)404/1 :1377طبری میگوید :عامر شعبی دارای ادب و فقه اصو
و علم بوده است (اهن حجر ،)69/5 :1325 ،ابن حبان :او فقیه ،شاعر و ثقـه بـوده اسـت لو
والدت عامر شعبی در سال  520و وفات  109بوده استكه  89سال عمر كرده اسـت
شی 
وه
(همان.)69-65/5 :1325 ،
های

 -5-3راویان او

تربی

 .1تفسیر جامع البیان طبری :كسانیكه از محمد بن سائب كلبی ،در تفسیر جامع البیان ت
طبری ،روایت كردهاند به شرح زیر اسـت :محمـد بـن اسـحاق ،األعمـش ،منصـور،
كود
حسین بن واقدَّ ،
معمر ،همام ،عبدالوهاب بن عطاء ،عنبسه ،ابوبکر بن عیـاش (طبهری،
كان
139-127/1 ، ١٤١٢؛ 283/7؛ 220/13؛ )241/18

الف :روزی محمد بن سائب كلبی بـا فـردی بـه نـام اعمـش صـحبت مـیكـرد ،كلبـی
گفت :اعمش !! كدام فضیلت از فضائل امام علی برای تو سـخت و بـاورنکردنی
است؟ اعمش گفت :موسی بن ظریف از شخصی به نام عبایه به من حـدیث كـرد و
گفت :از علی شنیدم كه گفت :من ّ
مقسم آتش هستم هـر كسـی از مـن پیـروی
كند از من و اگر كسی مرا نافرمانی كند از اهل آتش است( 2صفار.)211 :١٣٦٢ ،
 .1به دلیل كثرت راویان و برای رعایت اختصار ،از ذكر كردن نام راویانی كه در دو كتاب (شواهد التنزیل
حسکانی و الکامل بن عدی) عنوان شده خودداری میكنیم.
« .2سمعت علیا و هو یقول :انا قسیم النار ،فمن تبعنی فهو ّمنی و من عصانی فهو من اهل النار»
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احا
 .2شواهد التنزیل حسکانی
دیــــث
 .3الکامل بن عدی( 1إهن عدی.)119/6 :1409 ،
امامیه و
متنشنا
 .4رابطۀ کلبی با اهل بیت
او ارتباط بسیار نزدیکی با خاندان عصمت و طهارت داشت و برای آن بزرگواران خــــت
قرآن
مقام عالی و ارجمند قائل بود ،در این مورد به چند نمونه توجه فرمائید:
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كلبی گفت :من فضیلت بزرگتر از این میدانم .و ادامه داد :پیامبر خدا بـه امـام
علی نوشتهای را داد كه در آن ،اسامی بهشتیان و دوزخیان وجود داشت امام آنرا نزد
ام سلمه گذارد وقتی ابابکر به خالفت رسید ،آن نوشته را از ام سلمه درخواست كـرد ،ام
سلمه گفت :از آن تـو نیسـت ،چـون عمـر بـه خالفـت رسـید ،آن نوشـته را از ام سـلمه
درخواست كرد ام سلمه گفت :از آن تو نیست و چون عثمان به خالفت رسـید بـاز هـم
ام سلمه از دادن آن نوشته خودداری كرد ،اما چـون امـام علـی بـه خالفـت رسـید ام
سلمه آن نوشته را به او سپرد (همان ،)211 ،ایـن قضـیه حکایـت از علـم بـی انتهـای امـام
علی دارد كه محمد بن سائب به آن معتقد است.
ب :محمد بن سائب كلبی از ابی صالح ،از ابوهریره نقل میكنـد كـه گفـت :برعـرش
نوشته شده است؛ هیچ معبودی جز خدا نیست او یگانه است شریک نـدارد محمـد،
بنده و فرستاده من است او را بهوسیلۀ علی بن ابیطالـب حمایـت و پشـتیبانی اش
میكنم و این مطلب در قرآن هم هست ،آنجا كه میفرماید :او كسی استكـه تـو را
با نصرت و یاری خویش ،و یاوری مؤمنان حمایت كرد (انفهال ،)62 :مـراد از مؤمنـان
در اینجا علی بن ابیطالب است( 1حافظ اهن هطریق.)190 :1417 ،

ب :یکی دیگر از حکایات شنیدنی دربـارۀ محمـد بـن سـائب كلبـی ،كـه مخالفـان او،

بهعنوان طعن آنرا نقل كـردهانـد و همـان را موجـب رهـا نمـودن نقـل حـدیث از او
میدانند ،نقل قول ذیل است :یحیی بن یعلی محاربی گفت برای زائده -كه یکـی از

راویان حدیث است -گفته شد :از سه نفر روایـت نقـل نکنیـد« :حـدثنا محمـد بـن
إســحاق الثقفــی ،قــال :ســمعت العبــاس بــن محمــد ،قــال :حــدثنا یحیــی بــن یعلــی

المحاربی ،فال :قال لی زائده :ثالث ال ترو عنهم ،ثم ال ترو عـنهم ،ابـن أبـی لیلـی و
جابر الجعفی و الکلبی» ( هو حاتم البسهتی ،)252/2 :1420 ،شـاید بتـوان سـبب تضـعیف
محمد بن سائب را از سوی محمد بن ح ّیان بستی ،تا اندازه ای از عبـارت ز یـر كـه او
به سند خود از شخصی به نام زائده نقل می كند ،به دست آورد :من پیش كلبی آمد

« .1مکتوب علی العرش ،ال اله اال الله ،وحده ال شـریک لـه ،محمـد عبـدی و رسـولیّ ،ایدتـه بعلـی ابـن
ابیطالب ،و ذلک قوله تعالی فی كتابه :هوالذی ایدک بنصره و بالمؤمنین( انفال.)62 :

و شد داشتم روزی شنیدم می گوید :من به سبب بیماری ،آنچه را در حافظه داشـتم،

فراموش كردم ،خدمت خاندان پیامبر رسیدم در نتیجه آب دهـانی كـه ایشـان در

دهانم انداختند امور فراموش شده را به یاد آوردم ،من پس از این سخن كلبی گفـتم :اصو

نه به خدا سوگند ،دیگر پس از این چیزی از تو روایت نمیكنم و او را رها كـردم ( ههو لو
حاتم البستی.)254/2 :1420 ،
شی 
وه

 .5نقد دیدگاه عمر فالته

 .1متن منقول توسط ناشر یا مرجع اصلی تصحیح نشده و نا به زعم نگارنده حدثنا است.
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فالته در كتاب الوضع فی الحدیث ذیل عنوان محمد بن السائب الکلبی آورده است:
«قال ابن أبی حاتم :نا 1عمر بن شبه ثنا أبو عاصم یعنی الضـحاک بـن مخلـد النبیـل
قال :زعم لی سفیان الثوری قال :قال لنا الکلبی :ما حدثت عنی عن أبی صالح عـن ابـن
عباس فهو كذب ،فال ترووه» (فان 35/1 :1401 ،ه نقا از :الجرح271 ،3/2؛ ههو حهاتم البسهتی،
.)252/2 :1420
برای نقد این دیدگاه چند روایت را مورد بررسی قرار میدهیم:
یعلی بن عبید قال :قال سفیان الثـوری« :اتقـوا الکلبـی» ،از كلبـی بپرهیزیـد و از او
روایت نقل نکنید ،فقیل له :انک تروی عنه ،قال :انا اعرف بصدقه من كذبـه (إههن عهدی،
.)1156/6 :1409
«قال علی ،ثنا یحیی عن سفیان ،قال لی كلبی ،قال لی ابوصـالح :كـل مـا حـدثتک
فهو كذب» ،با استدالل به این روایت نمیتوان تمام روایـاتی را كـه كلبـی از ابـو صـالح
نقل كرده است مخدوش و مردود دانست چون از كجا معلوم خود همـین روایـت دروغ
نباشد.
ابن عدی در الکامل پس از آنکه از كلبی احادیث زیادی نقل میكنـد ،مـیگویـد:
«و للکلبی غیر ما ذكرت من الحدیث ،احادیث صالحة و خاصة عن ابـی صـالح ،و هـو
الحد تفسیر اطول و ال اشبع منه» (إهن عدی114/6 :1409 ،؛
رجل معروف بالتفسیر ،و لیس
ٍ
هخاری.)101/1 :1387 ،

های
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با مطالعه و بررسی مستندات عمر فالتـه مـیتـوان دریافـت كـه نظریـۀ وی در مـورد
محمد بن سائب كلبی نادرست بوده و دیدگاه وی از زوایای مختلف قابل مناقشه است.
ابوصالح میزان بصری و محمد بن سائب كلبی كه عمر فالتـه بـه نقـل از أبـی حـاتم
آنها را به وضع حدیث متهم میكند از معروفترین مفسران طبقۀ دوم هستند ،این دسته از
مفسران كه از تابعین هستند ،تعدادی مورد اتفاق همۀ علمای اسالم و برخی تنهـا در نـزد
شیعه شهرت دارند - .سعید بن جبیر (م 95ق) -یحیی بـن یعمـر -طـاووس بـن كیسـان
یمانی -ابوصالح میزان بصری  -محمـد بـن سـائب كلبـی (م 146ق) -جـابر بـن یزیـد
جعفی (م 127ق) -اسماعیل سدی الکبیر (م 145ق).
در مورد ابو صالح و محمد بن سائب كلبی مینویسند :ابوصالح میزان بصـری :كـه
از شاگردان ابن عباس بوده ،كلبی در تفسیر خود از او بسـیار نقـل سـخن كـرده اسـت.
شیخ مفید در كتاب «الکافیة فی ابطال توبة الخاطوة» حدیثی را از طریق ابوصالح از ابن
عباس نقل میكند و سپس میگوید :ایـن حـدیث سـندش صـحیح بـوده ،راویـانش از
مردان جلیل القدر میباشند (صدر)325 :1375 ،
محمــد بــن ســائب كلبــی (م 146ق) :نویســندۀ كتــاب «طبقــات المفســرین» او را
صاحب تفسیر معروف و مؤلف كتاب «ناسخ القرآن و منسـوخه» معرفـی كـرده اسـت.
سیوطی نقل میكند كه كلبی روایات شایستهای دارد به خصـوص از ابوصـالح؛ و او بـه
تفسیر قرآن معروف بوده در میان تابعین هیچیک تفسیر پربـارتر و مفصـلتـر از تفسـیر او
نداشته است (سیوطی.)189/2 :1380 ،

 .6دسته بندی اقوال رجال عامه در مورد کلبی
 .1اقوال و گفتههایی كه كلبی را متهم به كذب میكند ،از روی تعصب مـذهبی اسـت
زیرا آنها دربارۀ كلبی گفتهاند :كان سبویا (ذهبی ،)558/3 :1382 ،رمـی بـالرفض؛ (اههن
حجر ،)173/2 :1406 ،كان ضعیفا لفرطه فی التشیع (اهن حجر.)154/9 :1325 ،
ابن اثیر در اللباب فی تهذیب األنساب ،و همچنین قاضی «ابن خلکـان» در وفیـات
األعی ان محمد پسر سائب را از اصحاب عبدالله بن سبأ به شمار آوردهاند ،ولی در مآخـذ

« .1كان الکلبی سبو ّی ا من اصحاب عبدالله بن سبا من اولوك الذین یقولون ان عل ّیا لم یمت وانه راجـع الـی
الدنیا قبل قیام الساعة فیملؤها عدال كما ملوت جورا ،و ان رأوا سحابة قالوا :امیرالمؤمنین فیها»
ّ
« .2سألت احمد بن حنبل عن تفسیر الکلبی فقال :كذب؛ قلت :یحل النظر فیه؟ قال :ال».
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نزدیک به عصر او ،به چنین مطلبی بر نمیخوریم و معلوم نیست ایـن نسـبت بـه محمـد
پسر سائب درست باشد ،زیرا محمد پسر سعد كه معاصر او بوده اسـت بـه چنـین امـری
اشاره نکرده و از این مقوله سخنی به میان نیاورده است ،و از ایـن گذشـته او را در نقـل
حدیث «ثقه» دانسته و بعالوه «سفیان ثوری» و محمد پسر اسحاق ،مؤلف كتاب سـیرۀ
پیامبر از محمد حدیث نقل مـیكننـد ،بنـابراین محمـد بـن سـائب را نمـیتـوان از فرقـه
«سبویه» كه از غالة شیعه و معتقد به الوهیـت حضـرت علـی بـن ابـیطالـب بودنـد،
محسوب داشت علت اینکه غالب محـدثین اهـل سـنت و جماعـت ،محمـد را در نقـل
حدیث ضـعیف مـیداننـد ،ظـاهرا یکـی ایـن اسـتكـه نسـابه و راویـه بـود و محـدثین
«اخباریون» و «نسابان» را افسانه گو میخواندند ( هومنرر کلبی ،)38 :1364 ،و دیگر اینکـه
محمد و غالب افراد خانواده كلبی به علـی و فرزنـدان آن امـام همـام احتـرام خـاص
می گذاشتند و به مفهوم آن زمان متشیع بودند و همین تمایل آنها بـه خانـدان علـی و
اخباری بودن آنان بیشتر موجب شده استكه اهل سـنت و جماعـت متقـدم ،محمـد و
هشام را از زمرۀ ثقات محدثین محسوب ندارند (همان)39 ،
وی مانند بسیاری دیگر از شیعیان و اصـحاب ائمـه اهـل بیـت مـورد بـی مهـری
شماری از صاحبان تراجم و علمای اهل سنت واقع شده ،از جمله محمد بن ح ّیان بستی
ّ
می نویسد :كلبی از اصحاب عبدالله بن سبا و از كسانی بود كـه مـی گفتنـد( :علـی از
دنیا نرفته است و او پیش از رستاخیز به دنیا بر مـی گـردد و آنرا پـر از عـدل و داد مـی
كند ،همانگونه كه از ستم پر شده است ،این گروه ،هرگاه قطعه ابری ببینند مـی گوینـد
علی درمیان آن است ( 1هو حاتم البستی ،)253/2 :1420 ،نیز وی به سند خـود از احمـد بـن
هارون نقل می كند :از احمد بن حنبل دربارۀ تفسیر كلبی پرسیدم ،گفت :دروغ گفتـه
است .گفتم :نگر یستن در آن جایز است؟ پاسخ داد :خیـر( 2همهان ،)254/2 ،شـمردن او
از پیروان عبدالله بـن سـبا نیـز بـا واقـع سـازگاری نـدارد؛ ز یـرا بنـابر تصـر یح بسـیاری از
دانشمندان رجال ،مانند شیخ و برقی ،او از اصحاب امـام بـاقر و صـادق بـوده اسـت
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افزون بر این ،بنابر تحقیقات فراوانیكه انجام گرفته ،اصل وجـود عبداللـه بـن سـبا مـورد
تردید ،بلکه انکار است.
 .2روشن استكه عدهای از رجال عامه - ،آنهـایی كـه بـا عمـل و كردارشـان در طـول
تاریخ ثابت كردند كه با اهل بیت  دشمنی دارند  -بدون شک ناصـبی هسـتند و
ناصــبیهــا معمــوال احــادیثی را كــه در مــدح اهــل البیــت و ذم صــحابه باشــد منکــر
میشوند ،از اینرو احادیث كلبی را كه برای خاندان پیامبر كرامـت قائـل اسـت،
نمیپذیرند و دروغ می دانند نمونه اش داسـتان فراموشـی كلبـی و آمـدن او نـزد امـام
صادق و دوباره بیاد آوردن فراموش شدهها (عقیل ی ،)77/4 :1386 ،بلـه شـاید بتـوان
سبب تضعیف محمد بن سائب را از سوی محمد بن ح ّیان بستی ،را نقل ایـن روایـت
1
دانست.
راوی یاد شده ،این سخن ابن كلبی را نشانۀ افراطـی و غـالی بـودن او در مـورد اهـل
بیت دانسته و به همین سبب سـوگند خـورده پـس از ایـن گفتگـو ،دیگـر از او نقـل
روایت نکند و حال آنکه وی در این سخن ،تنها به ذكر یکی از كرامـات اهـل بیـت
اشاره كرده است.
ابن حجر در تهذیب التهذیب مینویسد :در زمینۀ تفسیر ،افراد موثق از كلبی روایـت
نقل كردهاند ،اما در زمینۀ «حدیث» ایرادهایی بر او وارد كردهاند ،و اضافه میكند كـه
چون محمد بن سـائب كلبـی در بـین ضـعفاء از روات شـهرت دارد حـدیث او كتابـت
می شود و گرنه او ثقه نیست و احادیـث او نبایـد كتابـت شـود (اههن حجهر157/9 :1325 ،؛
زرکلی ،)133/6 :2002 ،صاحب اعیان الشیعه از این ایرادی كـه ابـن حجـر ،بـر محمـد بـن
سائب ،گرفته است به شایستگی جواب داده است« :و اما القدح الذی حکاه ابن حجـر
فالظاهر سببه النسبه الی التشیع» (عاملی.)340/9 :1421 ،
محمد بن سائب كلبی با نقـل برخـی از كرامـات اهـل بیـت  مـتهم بـه ضـعف،
كذب و حتی كفر شده است ،از محمد بن سـائب روایـت شـده اسـتكـه جبرائیـل در
 « .1اما الکلبی فقد كنت أختلف الیه فسمعته یوما یقول :مرضت فنسیت ما كنت أحفظ فاتیـت آل محمـد
علیه الصالة و السالم فتفلوا فی ف ّی فحفظت ما كنت نسیت ،فقلت :ال والله ال أروی عنك بعد هذا أبـدا
شیوا فتركته» (أبو حاتم البستی.)254/ 2 :1420 ،

َّ َّ
َّ َّ ٌ
ٌ
خیر».
« .1انک تری ما أری و تسمع ما أسمع إال انک لست بنبی و لکنک لوزیر و إنک لعلی ٍ
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زمان حیات رسول الله با امام علی نیز سخن گفته است ،اهل سنت همین مطلـب
را موجب كفر او دانستهاند (اهن حجر154/9 :1325 ،؛ عقیلی ،)77/4 :1386 ،در حـالیكـه از
رسول الله دربارۀ امام علی نقل شده است :آنچه را من میبینم تو نیز مـیبینـی و
1
آنچه را من میشنوم تو نیز می شنوی اال اینکه تو پیامبر نیستی اما وزیر مـن هسـتی (ناهج
الباغ  ،خطب .)192
ذكر برخی از شأن نزول در مـورد فضـائل اهـل البیـت دلیلـی دیگـری اسـتكـه
محمد بن سائب كلبی مورد اتهام قرار بگیرد ،به طور مثال كلبی روایت كـرده اسـتكـه
آیۀ تطهیر فقط دربارۀ پیامبر ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین نـازل شـده اسـت ،و ایـن
موجب شده استكه متعصبین عامه ،روایات كلبی را نپذیرند ،چون پذیرفتن قول كلبی،
یعنی دست برداشتن از همه گفتهها و اندیشههایی استكه در راستای مخالفـت بـا اهـل
بیت  بیان شده است.
یکی از موارد دیگر این استكه محمد به درخواست سلیمان پسر علی عباسی كـه از
جانب سفاح در بصره و نواحی آن حکومت میكرد ،از كوفه بـه بصـره آمـد در بصـره،
سلیمان او را به گرمی پذیرا شد و محمد حلقۀ درس ترتیب داد و بـه امـالء تفسـیر قـرآن
پرداخت ،تا به آیتی از سورۀ برائت رسید و آن آیه را بر خالف آنچـه مشـهور بـود تفسـیر
كرد( ،شاگردان) گفتند ما این تفسیر را ننویسیم ،محمد گفت« :بـه خـدا سـوگند یـک
كلمۀ دیگر تفسیر نخواهم كرد مگر آن تفسیر را همچنانكـه خـدا نـازل فرمـوده اسـت،
بنویسید» ،ماجرا را به سلیمان پسر علی گفتند ،وی گفت« :هر آنچه او گوید بنویسـید،
و جز آنرا رها كنید (اهن ندیم.)95 :377 ،
اكنون الزم است بـدانیم آن آیـه كـدام اسـتكـه عامـۀ مـردم تصـویری دیگـر از آن
َ َ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َ َ
ود ل ْم ت َر ْو َها﴾ (توهه ،)40/
داشتهاند؟ به نظر میرسد آیۀ ﴿فأنزل الله س ِكینته علی ِه وأیدهُ ِبجن ٍ
باشد كه تصور عامیانۀ آن روز آن بود كه ضمیر (هاء علیه) بـه صـاحبه یعنـی ابـوبکر بـاز
میگردد تا فض یلتی بـرای او باشـد و بـا ایـن دلیـلكـه پیـامبر همـواره دارای سـکینه
(آرامش) بود و هیچگاه نگران نبود تا آرامش بدو بخشند (آلوسی87/10 :1415 ،؛ فخر رازی،

 ،)63/16 :1371جالل الدین سـیوطی در ایـنبـاره روایـاتی آورده (سهیوطی198/4 :1404 ،و

 ،)207كه طبری -در تفسیر -آنرا ترک كرده ،تنها به این گفته بسنده كرده است :گفته
شده مراد ابوبکر است ،ولی آیه را موقع تفسیر ،با ارجاع ضمیر بر پیامبر شرح و تبیین
كرده است (طبری ،)96/10 :١٤١٢ ،ابن كثیر  -شاگرد ابن تیمیه -نیز راه طبـری را رفتـه و
بازگشت ضمیر را بر پیامبر اشهر القـولین دانسـته اسـت و دلیـل قـول دیگـر را موجـه
ندانسته و میگوید :منافاتی ندارد كه پیامبر همـواره دارای آرامـش باشـد ،ولـی در
مورد بخصوص نیاز به تجدید عنایت داشته باشد ،عالوه كه بـا ظـاهر سـیاق آیـه سـازش
دارد و دنبالۀ آیه ،تماما بر پیامبر باز میگردد (اههن کثیهر ،)358/2 :1419 ،در ایـن آیـه ،پـنج
َّ
ضمیر استكه همه به پیامبر بر میگردد ،چگونه ضمیر « َّعل ایـ ِه» بـه ابـوبکر برگـردد
(قرانتی.)424/3 :1383 ،

نتیجهگیری
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 .1ابونضر محمدبن سائب بن بشر بن عمرو بن حارث كلبی ،از آ گاهان به علـم انسـاب
و تفسیر و اخبار و روزگار عرب بود ،در كوفـه زاده شـد و در همـان دیـار درگذشـت
(زرکلهی ،)133/6 :2002 ،وی از علمای شیعه از یاران امام باقر و صادق بـود (اریهیلهی،
 ،)217/2 :1361گوینــد :قــوۀ یــادگیری خــود را از دســت داد و امــام صــادق آنرا
بازگرداند ،فخررازی در (الجرح والتعدیل) بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد (فخهررازی:1371 ،
270/7؛ هو حاتم البسهتیّ ،)254/2 :1420 ،اما رجال شـناس شـیعه ،نجاشـی ،داسـتان شـفا
1
یافتن را مربوط به فرزند وی ،هشام بـن محمـد بـن سـائب مـیدانـد (نجاشهی:1416 ،
.)400/2
 .2صاحب مجمع البیان ،محمد بن سائب را از مفسران مشـهور تابعـان ،صـاحب تفسـیر
ّ
بــزرگ و عالمــه زمــان معرفــی مــیكنــد (زرکلههی ،)133/6 :2002 ،زركلــی مــیگویــد:
ابوالنضر ،نسابة ،راویة ،عالم بالتفسـیر ،و الخبـار و ایـام العـرب (همهان) ،صـیغۀ مبالغـه
 .1با توجه به اینکه فراموشی معموال در آخر عمر ایجاد میشود به نظر میرسـد كـه آنچـه فخـر رازی نقـل
كرده درست تر است؛ زیرا شهادت امام صادق به سال  148بوده و هشـام بـن محمـدبن سـائب ،در
سال  204كه گویا دوران نوجوانی و جوانی را با امام صادق بوده ،توان علمی باالیی نداشته است.





« .1فقد أطبع العلماء علی أن للشیعه أثرا بارزا فی الکذب و وضع الحدیث و لم یخالف فی ذالک احد ،بل
أن نفرا من الشیعه أنفسهم یقرون بأن بعض من انتسب الیهم كان یفتری و ّ
یتقول علی رسول الله ».
 .2فالته برای اثبات اجماع علما به كلمات اشخاصی چون :شافعی ،ابویوسف ،یزیـز بـن هـارون ،مالـک،
شریک و ذهبی استناد كرده است (ر.ک :فالنه245 :1401 ،و .)246
 .3تنها در كالم منسوب به ابوحنیفه تعبیر شیعه به كار رفته استكـه البتـه در آن سـخن از جعـل و كـذب
وجود ندارد؛ « سأل ابوعصمه أباحنیفه ممن تأمرنی أن آسمع الثار؟ قال :من كل عدل فی هواه اال الشیعه،
فان اصل عقدهم تضلیل اصحاب محمد » (همان.)246 ،
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هرگاه با "تا" آورده شود ،داللت بر "كثـرت" و فزونـی بـیش از انـدازه دارد ،اینکـه بـه
محمد بن سائب نسابه و راویه گفتهانـد ،نشـان از كثـرت علـم او در نسـب و روایـت
دارد ،عالمه مجلسـی مـیگویـد :محمـد بـن سـائب (وفـات  146ه ق) ،و فرزنـدش
ابومنذر هشام بـن محمـد بـن سـائب (وفـات 206ه ق) ،از مفـاخر عـرب در اخبـار،
تاریخ ،تفسیر و نسب بودهاند و كانا یختصان بالشیعه ،و آن دو شیعه بودهاند (مجلسهی،
 ،)165/7 :١٣٨٦دربارۀ اینکه كلبی در تفسیر ،نظیر و همتـایی نداشـته اسـت ،از قتـاده
نقل استكه گفت« :ما اری احدا یجری مع الکلب فی التفسـیر فـی عنـان» (طبهری،
 ،)63/1 :١٤١٢با توانایی كه در تفسیر داشته ،نخستین نگارندۀ احکام القرآن نیـز بـوده
و به عنوان عالمی شیعی ،در این وادی گام نهاده است.
 .3عمر فالته صاحب كتاب «الوضع فی الحدیث» محمد بن سـائب كلبـی را در زمـرۀ
كسانیكه اقرار به وضع حدیث كردهاند ذكر میكنـد و شـیعیان راسـتین را مـتهم بـه
وضع و جعل حدیث میكند و میگوید :همۀ علما بر این مسوله اتفاق نظر دارند كـه
شیعه نقش مؤثری در كذب و وضع حدیث داشـته اسـت و هـیچ كـس در ایـن بـاره
مخالفتی نکرده است ،بلکه گروهی از شیعیان خود اقرار دارند كه بعضی از منتسـبان
به آنها بر پیامبر و اهل بیتش افترا بسته ،نسبت دروغ میدادنـد 1در حـالیكـه اوال
اشخاصی كه به استناد كلمات آنان ادعای اجماع شده است 2هیچ یک واژۀ شـیعه را
به كار نبرده 3،از تعابیری چون رافضه ،قدریه و خطابیه استفاده كردهاند ،ثانیا ،سـخن
عالمان یاد شده در مقام تحذیر از جعل حدیث و افترای بـر پیـامبر نبـوده اسـت،
بلکه در مقام اجازه و پـذیرش شـهادت در دادگـاه بـوده اسـت ،زیـرا اینـان غالیـان و
رافضه را دروغگو دانسته ،شهادت آنانرا در دادرسی نمیپذیرفتند؛ نه آنکـه بـه دروغ

گویی و نسبت كذب به پیامبر متهم ساخته باشند!
 .4عمر فالته ،در كتاب الوضع فی الحـدیث ،روایـات قابـل پذیرشـی را بـه دلیـل درک
نکــردن محتـوای واالیشــان ،رد كــرده و آنهــا را ســاختگی خوانــده اســت ،او برخــی
احادیث مربوط به عصمت ائمـه و علـم غیـب ایشـانرا تـاب نیـاورده اسـت و آنهـا را
2
جعلی و خرافی خوانده است ،بدون آنکه دلیل مقبولی برای آن ارائه كند.
 .5اقوال و گفتههایی كه كلبی را متهم به كذب میكند ،از روی تعصب مذهبی اسـت،
زیرا آنها دربارۀ كلبی گفتهاند :كان سـبویا؛ رمـی بـالرفض؛ كـان ضـعیفا لفرطـه فـی
التشیع.
 .6برخی حکایات شنیدنی دربارۀ محمد بن سائب كلبی و رابطه اش با اهل بیـت را
مخالفان او ،بهعنوان طعن نقل كردهاند و همان را موجب رها نمودن نقـل حـدیث از
او میدانند ،شاید بتوان سبب تضعیف محمد بن سائب را از سـوی محمـد بـن ح ّیـان
بستی كه عمر فالته از وی نقل میكند را تا انـدازه ای از داسـتان فراموشـی كلبـی و
آمدن او نزد امام صادق و دوباره بیاد آوردن فراموش شدهها به دست آورد ،كـه او
به سند خود از شخصی به نام زائده نقل می كند.
 .7ذكر برخی از شأن نزولها در مورد فضـائل اهـل البیـت دلیـل دیگـری اسـتكـه
محمد بن سائب كلبی مورد اتهام قرار بگیرد ،به طور مثال كلبی روایـت كـرده اسـت
كه آیۀ تطهیر فقط دربارۀ پیامبر ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین نازل شده اسـت ،و
این موجب شده استكه متعصبین عامه ،روایات كلبی را نپذیرند ،چون پذیرفتن قول
كلبی ،یعنی دسـت برداشـتن از همـۀ گفتـههـا و اندیشـههـایی اسـتكـه در راسـتای
مخالفت با اهل بیت بیان شده است.
 .8به نظر میرسد كه عمر فالته به منظور پیراستن دامان صحابه از غبار جعل و كـذب و
نیز معرفی شیعیان به عنوان متهمان اصلی جعل حـدیث ،بـه تعیـین زمـان آغـاز جعـل
حدیث در ثلث آخر قرن اول هجری پرداخته و از این رهگذر ،بخش قابل تـوجهی از
میراث حدیثی اهل سنت را از گزند پدیده جعل حدیث مصون داشته است.
1
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 .7ـــــ  ،تقریب التهذیب ،محقق ،احمد عوامه ،چا اول ،حلب ،دارالرشید.1406 ،
 .8ابن سعد ،محمد ،الطبقات الكبری ،تحقیق ،محمد عبدالقادرعطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،منشورات
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 .10ابن عدی ،عبدالله ،الكامل فی ضعفاء الرجال ،بیروت ،دارالفکر ،ب .1409 ،119/6
 .11ابـنعدیم ،كمــال الـدین عمــر ،بغیة الطلب فﻲ تاریخ حلب ،تحقیق ،سهیل زكار ،بیروت ،دار الفکــر،
.1408
 .12ابنعطیة االندلسﻲ ،عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجیز فدﻲ تفدسیر الكتداب العزیدز ،تحقیـق عبدالسال م
عبدالشافﻲ محمد ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.1422 ،
 .13ابن عماد حنبلی ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب فی أخبدار مدن ذهدب ،بیـروت ،دار ابـن كثیـر،
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 .16ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،تحقیق ،رضا تجدد ،بیروت ،دار المعرفة.377 ،
 .17ابومنذر كلبی ،هشام بن محمد ،األصنام ،مترجم ،سید محمد رضا جاللی نائینی ،تهـران ،نشـر نـو ،چ
دوم.1364 ،
 .18أبو حاتم التمیمی البستی السجستانی ،محمد بن حبان ،المجروحین من المحددثین ،تحقیـق ،حمـدی
عبدالمجید بن اسماعیل السلفی ،چا اول ،دار الصمیعی للنشر و التوزیع ،ب .1420 ،2
قم ،مؤسسة أنصار یان للطباعة و النشر.1420 ،
 .19ابوریه ،محمود ،اضواء علی السنة المحمدیه
 .20اردبیلی ،محمدبنعلی ،جامع الرواه و ازاحه االشتباهات عن الطرق و االسناد ،قـم ،كتابخانـۀ عمـومی
آیت الله مرعشی نجفی ،ب.1361 ،2
 .21امینی ،عبدالحسین ،الغدیر فی الكتاب و السنه و االدب ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،ب.1366 ،5
 .22بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التار یخ الكبیر ،قم ،مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.1387 ،
 .23بغدادی ،اسماعیل ،هدیه العارفین :اسماءالمؤلفین و آثارالمصنفین ،بیروت ،داراحیـاء التراثالعربـی،
ب.1951 ،6

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


 .24بکایی ،محمد حسن ،کتابنامه بزرگ اسالمی ،تهران ،نشرقبله ،دانشگاه امام صادق ،ب.1374 190
 .25بیهقــی ،ابوبکر أحمد بن الحسین ،دالئل النبدددوة و معرفدددة احدددوال صددداحب الدددشریعة ،تحقیـــق،
عبدالمعطﻲ قلعجﻲ ،قاهره ،دارالریان للتراث.1988 ،
 .26ثعلبـــــی نیشابوری ،ابواسحاق احمد بن ابراهیم ،الكشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربﻲ.1422 ،
ّ
 .27ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،تهران ،چا جالل الدین محدث ارموی.1355 ،
 .28جوادی آملﻲ ،عبدﷲ ،تسنیم :تفسیر قرآن کریم ،قم ،مركز نشر اسراء.1381 ،
 .29حاجی خلیفه ،مصطفی بن عبدالله ،کشف الظنون ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ب 20بی تا.
 .30حافظ ابن البطر یق ،یحیی ابن حسن ،خصائص الوحی المبین فی مناقب أمیرالمؤمنین ،قـم ،دارالقـرآن
الکریم ،تحقیق و تعلیق ،محمد باقر المحمودی ،چ اول.1417 ،
 .31حافظ مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،تهذیب الكمال فی أسماء الرجال ،تحقیق ،بشـار عـواد معـروف،
بیروت ،مؤسسة الرسالة.1413 ،
 .32حلی ،تقیالدین حسنبن علی بن داوود ،کتاب الرجدال ابدن داوود ،تهـران ،دانشـگاه تهـران ،مؤسسـۀ
انتشارات و چا .1383 ،
 .33خویی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،قم ،مركز نشر الثقافة االسالمیة فی العالم.1372 ،
 .34داوودی ،محمد بن علی ،طبقات المفسرین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون،
بی تا.
 .35دهخدا ،علیاكبر ،لغت نامه ،تهران ،مؤسسۀ انتشارات و چا دانشگاه تهران.1377 ،
 .36دینــوری ،ابومحمد عبدﷲ بن محمد بن وهب ،الواضی فﻲ تفسیر القرآن ،تحقیق ،احمد فرید ،بیروت،
منشورات محمد علﻲ بیضون.1424 ،
 .37ذاكری ،علی اكبر ،آیات االحكام در آثار شهید مصطفی خمینی  ،مجله فصلنامۀ حوزه ،شماره 81و،82
.1387
 .38ـــــ  ،سیمای کاگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ،دفتر تبلیغات اسالمی.
 .39زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس ،بیروت ،دار الفکر ،ب.1414 ،5
 .40ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد ،میزان العتدال فی نقد الرجال ،بیروت ،دار المعرفه.1382 ،
 .41ـــــ  ،سیر اعالم النبالء ،قاهره ،دار الحدیث ،ب .1427 ،6
 .42زركلی ،خیرالدین بن محمود ،االعالم ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،چا پانزدهم ،ب.2002،6
 .43سایس ،محمد علی ،تفسیر آیات االحكام ،بیروت ،المکتبة العصریه ،ب.1423 ،8
ّ
 .44سزگین ،فواد ،تاریخ التراث العربی ،قم ،كتابخانۀ آیت الله مرعشی ،ب.1412 ،80
 .45سمرقندی ،ابواللیث نصر بن محمد بن أحمد ،تفسیر الدسمرقندی المددسمﻲ ببحددر العلددوم ،تحقیـق،
محمود مطرجﻲ ،بیروت ،دار الفکر ،بی تا.
 .46سیوطی ،جالل الدین عبد الرحمن بن أبی بکر ،التقان فی علوم القرآن ،ترجمه ،سـید مهـدی حـائری
قزوینی ،تهران ،امیركبیر،ب.1380 ،2
 .47ـــــ  ،الدر المنثور فﻲ تفسیر المأثور ،قم ،كتابخانۀ آیت اﷲ مرعشﻲ نجفﻲ.1404 ،
 .48ـــــ  ،الوسائل الی معرفة االوائل ،تحقیق ،عبدالرحمن الجوزو ،بیروت ،دار مکتبة الحیاة ،بی تا
 .49شعیبی ،علی شوا اسحاق ،معجم مصنفات القرآن ،ر یای ،دار الرفاعی ،ب.1403 ،2
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 .50شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الدرایه ،تحقیق ،محمدرضا حسینی جاللی ،قم ،محالتی.1421 ،
 .51شـــیبانی ،محمد بن حسن ،نهج البیان عن کشف معانﻲ القرآن ،تحقیق ،حــــسین درگــــاهﻲ ،تهران،
.1413
 .52صدر ،سید حسن ،تأسیس الشیعه لعلوم االسالم ،تهران ،اعلمی.1375 ،
 .53صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم ،تفدسیر القدرآن الكدریم ،تحقیـق ،محمـد خواجـوی ،قـم ،انتشارات
بیدار.1366 ،
 .54صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تحقیق ،حاب میرزا حسن كوچه باغی ،قم ،كتابخانۀ آیتالله
مرعشی نجفی.1362 ،
 .55طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،بیروت ،دار المعرفه ،ب.1408 ،1
 .56طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،جامع البیان فﻲ تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة.1412 ،
 .57طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمدع البحدرین ،تحقیـق ،احمـد حسـینی اشـکوری ،تهـران ،مکتبـة
المرتضویة ،ب.1375 ،4
 .58طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فﻲ تفسیر القرآن ،تحقیـق ،احمــد قــصیرعاملﻲ ،بیــروت ،دار احیاء
التراث العربﻲ ،بﻲ تا.
 .59عاملی ،سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات ،ب .1421 ،9
 .60عروسی هویزی ،عبدعلﻲ بن جمعه ،تفدسیر ندور الثقلدین ،تحقیـق ،سـید هاشـم رسـولﻲ محالتﻲ ،قم،
انتشارات اسماعیلیان.1415 ،
 .61عقیلی ،محمدبن عمرو ،ضعفاء العقیلی ،قم ،مركز اطالعات و مدارک اسالمی ،ب .1386 ،4
 .62ـــــ  ،الضعفاء الكبیر ،تحقیق ،عبدالمعطی امین قلعجی ،قم ،مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسـانی تبیـان،
.1387
 .63فخر رازی ،محمد بن عمر ،تفسیر کبیر ،ترجمه ،علی أصغر حلبی ،تهران ،اساطیر ،ب .1371 ،16
 .64ـــــ  ،الجرح والتعدیل ،بیـروت ،دار احیاء التراث العربﻲ،ب ،7بﻲ تا.
 .65فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،تحقیق ،مهدی المخزومﻲ و ابـراهیم الـسامرائﻲ ،افـست قم.1410 ،
 .66فالته ،عمر بن حسن ،الوضع فی الحدیث ،بیروت ،مؤسسۀ مناهل العرفان و مکتبة الغزالی.1401 ،
 .67فهیمی ،محمد علی ،پایان نامه « ،تفسیر محمد بن سائب کلبدی و روش تفسدیری و علدوم قرآندی او»،
دانشگاه قم.1381 ،
 .68فیض كاشانی ،مالمحسن ،األصفﻲ فﻲ تفدسیر القدرآن ،تحقیــق ،محمدحــسین درایتــﻲ و محمدرضا
نعمتﻲ ،قم ،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمﻲ.1418 ،
 .69قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،تهران ،مركز فرهنگی درسهایی از قرآن ،جلد ،3چا یازدهم.1383 ،
 .70كریمﻲ نیا ،مرتضﻲ« ،ﭼهار پارادایم تفسیری شیعه :مقدمه ای در تاریخ تفسیر شیعﻲ بر قرآن کریم»،
«صحیفه مبین» ،پاییز و زمستان  ،1390شماره .50
 .71ـــــ  ،مأ کلۀ ساالنۀ یهود ،بررسﻲ روایتﻲ تفسیری در منابع كهن شیعه و سنﻲ ،مجله پژوهشهای قرآن و
حدیث ،سال چهل و چهارم ،شمارۀ دوم ،صص 14ـ .119پاییز و زمستان،1390
 .72كالنتری ،علی اكبر ،پیدایش و تطور کتابهای فقه القرآن ،مجلۀ فقه ،شماره  ،17سال .1377
 .73مامقانی ،عبدالله ،مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،تحقیق ،محمدرضا مامقانی ،قـم ،مؤسسـۀ آل البیـت
إلحیاء التراث ،ب.1414/1411 ،1

 .74مجلسﻲ ،محمد باقر ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار ،تهران ،اسالمیة ،ب.1386 ،52
 .75مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و نقد حدیث ،نشر ،سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت).1394 ،
 .76معرفت ،محمد هادی ،التفسیر و المفسرون ،مشهد ،الجامعه الرضویه للعلوم االسالمیه ،ب.1377 ،1
 .77مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق ،عبدﷲ محمـود شـحاته ،بیـروت ،دار إحیاء التراث،
.1423
 .78نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،تحقیق ،محمد جواد نائینی ،ب.1416 ،2
 .79نویهض ،عادل ،معجم المفسرین ،بیروت ،مؤسسۀ نـویهض الثقافیـة للتـألیف والترجمـة والنشـر ،ب،3
.1409
 .80واحدی نیسابوری ،علﻲ بن احمد ،اسباب نزول القدرآن ،تحقیـق ،كمـال بـسیونﻲ زغلـول ،بیروت ،دار
الکتب العلمیة.1411 ،
 .81وزیر مغربی ،ابوالقاسم الحسین بن علـﻲ ،المصابیی فﻲ تفسیر القرآن ،نسخۀ خطـﻲ در حال تصحیح.
 .82ـــــ  ،االینداس فدﻲ علدم االندساب ،تحقیـق ،ابـراهیم االبیاری ،قاهره ،دارالکتاب المصری.1400 ،
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آموزههای حدیثی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

واكاوی اصول رفتاری و واكنش امامرضا

برابر هارون



 علی رحمانی
 سید علی بهشتیوند
1

2

چکیده

 تاریخ دریافت - 1398/12/26 :تاریخ پذیرش.1399/04/10 :
 .1عضو هیوت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد مركز تخصصی آخوند خراسانی (دفتر تبلیغات اسالمی)

ali.rahmani54@yahoo.com

 .2كارشناس ارشد علوم و معارف حدیث(نویسنده مسوول) ()beheshtivand@gmail.com

آموزههایحدیثی


واکدداوی رفتددار امالرضددا بددرای الگددوگیری از او ،شایسددته یددا بایسددته اسددت،
امال د سال از دوران امامتش را در عصر خالفت هارون سدرری کدرد اسدت
که در میان پژوهشهای رضوی ،ارتباط میان او و هارون یا نادید یدا کمتدر دیدد
شددد اسددت .ایددن مقالدده بددا روش توصددیفیتحلیلی بددر آن اسددت ،براسدداس روش
کتابخانهای از میان گزارشها ،ارتباط میان امال و هارون را باز کاود ،امتیاز این
نوشتار با دیگرپژوهشها واکاوی واکنش امالرضا بدا هدارون و نیدز اسدتخراج
اصول رفتاری امال در آنبار استکه هددف پدژوهش دسدتیابی بده آنهاسدت.
اصولی همچون اصل مسئولیت و رهبدری ،اصدل بصدیرک و فرفاندیشدی ،اصدل
اغتنال فرصت ،از کنش و واکدنش میدان امدال و هدارون میتدوان گالهدایی را
ترسی کرد که بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی متغیر بود است :واکنشهایی



همچون واکنش نرمشگون ،مسئوالنه ،مدبرانده و چش پوشدانه کده هدر کددال بدر
اساس اصول رفتاری او نمود یافته است.
واژگان کلیدی :امالرضا ،اصول رفتاری ،هارون ،واکنش.
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واكاوی رفتار معصومان برای الگوگیری از آنان ،شایسته یا بایسته است .بسـیاری
از عملکردهای سیاسی و اجتماعی امامان از میـان گزارشهـای تـاریخی و حـدیثی
استخراب و بررسی شده اسـت ،امـا بـرای شـناخت بیشـتر اندیشـه و رفتـار آنـان هرچنـد
پژوهشهایی درخور انجام گرفته است ،كافی نمینماید.
از میان پژوهشها دربارۀ معصومان جستارهایی از زندگی سیاسـی و اجتمـاعی و
فرهنگی امامرضا به دست میآید ،امامرضاپژوهان هرچند رفتـار و تعامـل امـام ،را
بررسیدهاند ،اما بیشتر ،رفتار امـام در دورۀ حضـورش در ایـران را گـزارش كردهانـد؛
زیرا آن گزارشها پررنگ و چشمگیرند.
گزارشهـا دربــارۀ رفتــار امامرضــا در دوران حضــور هفــده یــا هجدهســالهاش در
مدینه ،كمتر به چشم میخورد ،امام ده سال از آن دوران را در عصر خالفـت هـارون
سپری كرده استكه در میان پژوهشهای رضوی ،ارتباط میان او و هـارون یـا نادیـده یـا
كمتر دیده شده است.
نبود این موضوع در میان پژوهشها ،تبدیل بـه مسـولهای شـده اسـتكـه ایـن
مشکل ِ
مقاله خواستار پاسخ به آن است .از آنجا كـه میـان رفتارهـا و اندیشـههای آدمـی ،آنهـم
بزرگان و برجستگانی چون امامرضا پیوندی برقرار اسـت و میتـوان اصـولی را از ایـن
پیوند بیرون كشید و آنرا سرلوحه قرار داد ،این نوشتار به استخراب اصول رفتاری امام
و تحلیل واكنش او با هارون پرداخته است.
روش پژوهش :اصول رفتاری امام از مبـانی و اندیشـه و پیونـد آن بـا رفتـارش برگرفتـه
شده كه منابع آن عقل و وحـی و نیـز روایـات پیرامـون رفتـار كلـی اوسـت .نگارنـده اصـول
بسیاری را از رفتارهای امام با دیگران بررسیده اسـتكـه در ایـن مقالـه تنهـا اصـولی را یـاد
میكند كه با ارتباط میان او و هارون پیوند خورده است و منحصـر در ایـن كـنش و واكـنش

 .1مفهومشناسی
 -1-1واکنش

در منابع واژهشناسی ،واكنش 1به معنای عکس العمل (انهوری ،)2540 :1382 ،بازتـاب،
1. Reaction.
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دیـث پیرامـون آن
نیست .تحلیل كنش و واكنش میان امام و هارون از تشکیل خانوادۀ احا ِ
به دست آمده استكه این رویکرد در فهم این تحلیل یاری رسان بوده است.
در آغاز ،همۀ روایات موجود و مرتبط با رفتار امام و هارون جمعآوری شد ،سپس
روایات مرتبط با فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ...آن دوره گردآوری و بررسی
شد ،پس از آن ،برای تحلیل هرچه بهتر این رفتار از گزارشهای تاریخی نیز بهره برده شد
كه جمعبست آنها اصول رفتاری و ارتباط میان امام و هارون را به دست داد.
روش پــژوهش در ایــن مقالــه ،توصــیفیتحلیلی اســت و براســاس روش كتابخانــهای
گردآوری شده است .منابع این نوشتار هرچند متون حدیثی است ،اما برای تحلیل بهتـر،
ِ
از گزارشهای تاریخی نیز یاری گرفته است.
پیشینه :پیشینۀ درخوری برای این موضوع دردست نیست ،جز نگاهی گـذرا بـه دورۀ
هــارون كــه بیشــتر ارتبــاط میــان امامكــاظم و هــارون را برســیدهاند .در كتابهــای
سیرهنگاری مانند أعالم الهدایه نوشتۀ سید منذر حکـیم و علـیبن موسـی ،امامرضـا
نوشتۀ مرضیه محمدزاده و كتابهایی دربـارۀ زنـدگی سیاسـی امـام همچـون الحیـاة
السیاسة لالمام الرضـا نوشـتۀ جعفرمرتضـی عـاملی و سیاسـت و حکومـت در سـیرۀ
امامرضــا نوشــتۀ درخشــه و حســینی و نیــز پژوهشهــا دربــارۀ ارتباطهــای امــام،
همه وهمه تنها به دوران مأمون و ولیعهدی امام پرداختهاند كه برخی اشارهای كوتاه به
هارون كردهاند و بیشتر آنان در این باره ساكت ماندهاند.
امتیاز این نوشتار با دیگرپژوهشها واكاوی و واكنش امامرضا بـا هـارون از میـان
احادیث و نیز پیوند اصول رفتاری امام در آن ارتباط استكه هدف پژوهش دسـتیابی
به آنهاست.

تعامل و دادوستد به كار رفته است (یهخدا ،)6795/5 :1377 ،رفتـار اجتمـاعی 1هرگـاه دو
سویه باشد مانند سالمكردن و پاسخدادن ،به آن تعامل 2گویند (جمشهیدی ،)4 :1389 ،كـه
به یک سوی آن كنش ،و سوی دیگر آنرا واكنش یا بازتاب میگویند.
در این نوشتار واكنشهای امامرضا برابر هـارون بـر اسـاس نـوع رفتارهـا و اصـول
رفتاری به كاررفته در آن ،تعریف شده است مانند :واكنش بصـیرانه و چشمپوشـانه كـه
فهم روش و رفتار امـام
اینگونه تركیبها اصطالح نیست ،بلکه به عنوان نمایهای برای ِ
توصیف شده است.

 -2-1اصول رفتاری

3
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معیـار
اصول یا راهنما ،گزاره هایی كلی و انشایی هسـتند كـه برگرفتـه از مبانیانـد و
ِ
روشها و رفتارها به شمار میآینـد (هاشهتی ،)35 :1388 ،رفتـار آدمـی ،بـهویژه انسـانهای
برجسته دارای اصـولی اسـتكـه برگرفتـه از اندیشـه و جهـانبینی آنـان اسـت ،اصـول را
میتوان قاعدهای عام در نظر گرفت كه بـه منزلـۀ دسـتورالعملی كلـی اسـت و از آن بـه
عنوان راهنما در رفتارهای تربیتی بهره گرفته میشود (هاقری.)65 :1382 ،

 -3-1اصول رفتاری امامرضا در واکنش برابر هارون

اصول رفتاری امام و واكنش برابر هارون دربردارنـدۀ اصـلهایی اسـتكـه میـزان
رفتار وی هستند ،اصول رفتاری امام از میان اندیشه و عملکردش بیرون كشیده شـده
است و با واكنشش برابر هارون پیوند دارد ،این اصـلها ریشـه در زمـین عقـل ،سـنت و
سیره دارد كه به اندیشه و رفتار امامرضا گره خورده است .اصول رفتاری امـام در
واكنشهایش برابر هارون در ادامه میآید.

 -4-1اصل مسئولیت و رهبری

مسوولیت به معنای بازخواسـت اسـتكـه تعهـدی اسـت برابـر وظیفـهها ،تکلیـف بـا
1. Social action
2. interaction
3. Behavioral Principles

مسوولیت همراه است و انسان برابر خدا و خود و دیگران مسوول است ،این اصل برگرفته
از امامباوری امامرضا است.
خداوند در قرآن به خویش سوگند خورده استكه همه را برای رفتارشان بازخواسـت
میكند (حجر 1،)2/قرآن بر اصل مسوولیت برابر عهدها تأكید میكنـد (اسهرا 2،)34//و بـه
انسان هشدار میدهد كه دربارۀ گوش و چشم و دل یعنی راههـای دانسـتن ،بازخواسـت
3
خواهند شد (همان.)36/
پیامبر نیز عمـل بـه ایـن اصـل را گوشـزد میكنـد كـه انسـانها برابـر زیردسـتان
مسوولند و بازخواست میشوند (شعیری ،هیتا.)119 :
امامرضا در گفتارش به این اصل اشاره دارد ،او میگوید :مؤمنان باید بر شرطها
و عهدها پابرجا باشند و برابر آن بازخواست میشوند (اهن هاهوی  ،)159/2 :1378 ،او حدیثی
از پیامبر را بازگو میكند كه امتش را برابر وصی خود ،علی مسوول میدانـد (اههن
شارآشوا ،هیتها ،)152/2 :او با شمردن ویژگیهای امامت ،مسوولیت و رهبـری خـویش را
نشان میدهد كه نیک خواه بنـدگان خـدا و حـافظ دیـن خـدا (کلینهی ،)202/1 :1363 ،و
مجری قانون و ...است (اهن هاهوی .)236/1 :1385 ،
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احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
 -5-1اصل بصیرت و ژرفاندیشی
بصیرت به معنای فهم و درک عمیق استكه زمینه تشخیص حق از باطل و انتخـاب خــــت
راه درست از غلط را برای انسان فـراهم میكنـد -ایـن اصـل بـه مبـانی معرفتشـناختی قرآن
بــازمیگردد كــه عقــل و وحیانــد .تــدبیر ،زیركــی ،دوراندیشــی ،رفتــار هوشــمندانه از
4
مصـداقهای ایــن اصــل اسـت ،قــرآن بصــیرت را غیــر از دیـدن میدانــد ( عههرا ،)179/
بصیرت ،نخست صفت خداوندی است (هقره 5،)96/و آنرا به انسان نیز عطا كرده اسـت
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(انسهان 1،)2/خداوند زمینههای بصیرت را نیز برای فهم بهتر حقائق فراهم كرده اسـت تـا
سودش به انسان رسد ( نعام 2،)104/بصیرت یـا بیـنش ژرف بـه پیرامـون ،از سـفارشهایی
اســتكــه خداونــد آنرا زمینــۀ فراخ ـوانی و هــدایت بــه ســوی خــدا بیــان كــرده اســت
(یوسهف 3،)108/ازاینرو پیامبران و امامـان بـرای بـهكارگیری اصـل هـدایت ،از اصـل
بصیرت بهره بردهاند.
سخنان و سیرۀ آنان بیانگر این بهرهوری است ،جمعبست روایتها پیرامون بصـیرت،
سازههای بصیرت و بازدارندۀ اصلی آنرا بهدست میدهد ،امامان پیامـد خـردورزی
را بصیرت ذكـر كردهانـد (شریفالرضهی149 :1414 ،؛ کلینهی ،)486/1 :1363 ،دوراندیشـی را
مؤلفۀ بصیرت یاد كردهاند و ژرففهمی را زمینۀ آن (لیثی واسطی ،)452 :1376 ،عبرت كـه
4
دیدن حوادث ناگوار و درسآموزی از آن است ،پیشینۀ بصیرت دانستهاند (همهان،)251 :
بازدارندۀ بنیادین این بینش ژرف را غفلت توصیف كردهاند (تمیمی آمدی.)266 :1366 ،
امامرضا نیز بهدست آوری بصیرت و فهـم عمیـق را تنهـا در توجـه قلبـی میدانـد
(حلوانی ،)129 :1408 ،او همچنین كسیرا كه بی بصیرت كاری كند ،ماننـد رونـدهای در
بیراهه میداند كه هر چه پرشتابتر حركت كند بیشتر از راه دور میشود (علیهن موسهی،
.)381 :1406
امام در رفتارش از این اصل بهره برده است ،نمونـۀ آن در واكـنش امـام برابـر
هارون خواهد آمد.

اغتنام فرصت
 -6-1اصل
ِ

زمان با شتاب میگـذرد و مـدیریت زمـان از مهارتهـای بایسـته در زنـدگی بشـری
5
است ،قرآن انسان را برای گذراندن بیهودۀ زمان ،زیانكـار معرفـی میكنـد (انسهان،)1/
ازایــنرو امامــان فرصتشناســی و بهــرهوری از مجالهــا را از ســازههای خــردورزی
ُْ َ َ
َ ْ
ً
ً
َ
َّ َ َ ْ ْ ْ َ
شاج ن ْب َتلی ِه ف َج َعلناهُ َسمیعا َبصیرا﴾.
ِ ﴿ .1إنا خلق َنا ِالنسان ِم ْن نطف ٍة أ ْم
َ
َ َ
ُ َ ٍ
َ ْ
َ
َْ َ ُ ْ َ
صائ ُر ِم ْن َر بك ْم ف َم ْن أ ْب َص َر ف ِل َنف ِس ِه َو َم ْن ع ِم َی ف َعل ْیها﴾.
ُ ﴿ .2ق ْد جاءکم ب ِ
َ
َّ
َ
َ
ُ
هذه َس ِبی ِلی أ ْدعوا ِإلی الل ِه علی َب ِصی َر ٍة﴾.
﴿ .3قل
َ
ََ ُ ِ ْ َ َُ
َ
ْ
ْ
﴿ .4دوام ِاالع ِتب ِار یؤدی ِإلی ِاالس ِتبص ِار﴾.
ْ
َّ ْ ْ َ َ ُ
َ ﴿ .5و ال َع ْصر ِإن ِالنسان ل ِفی خ ْسر﴾.
ِ

 -7-1اصل تقیه

تقیه ،وانمودكردن رفتار و گفتار ،مطابق با باور مخالفان است تا از این طریق از جـان
پاســداری شــود ( نصههاری ،)37 :1412 ،ایــن اصــل بــر اســاس مبنــای انسانشــناختی
امامرضا سامان یافته استكه شرافت ذاتی انسان است و با (اصل حق حیات و حفـظ
آن) گره خورده است ،قرآن مؤمنان را از همنشینی با كافران باز میدارد ،مگـر در جـایی
كه از شر كافران در امـان نماننـد (آل عمهران 1،)28/خداونـد در جـای دیگـر از كتـابش،
َّ
ْ ْ َ َ ََ
َ
ُْْ ُ َ ْ َ
ُْ ْ ْ
َ َّ
مُـؤمن َ
َ َْ َ
ین َومَـن َیف َعل ذ ِلک فل ْی َس ِم َن الل ِه ِفی ش ْی ٍء ِإال
َ ﴿ َ .1ال ُ یت ْ ِخ ِْذ المُ َؤ ِمنون الك ِاف ِر ین أو ِلیاء ِمن دون ال ِ ِ
أن ت َّتقوا ِمن ُه ْم تقاه و.﴾....

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

واكاویاصولرفتاریوواكنشامامرضابرابرهارون


شـــماری فرصـــت و بهـــرهوری از آن در
شـــمردهاند (اههههن هاهویههه  ،)204 :1403 ،غنیمت
ِ
موقعیتهای گوناگون ،از اصلهای اساسی در رفتار پیامبر و امامان بوده اسـت،
آنان در سخن ،به اصل اغتنامفرصت اشاره كردهاند و در رفتار به اندازۀ توان ،از آن بهـره
بردهاند ،سخنان آنان دراینباره فراوان استكه نمونـه هـایی از آن بیـان مـی شـود :آنـان
پیامد رهاكردن فرصت را اندوه بیـان میكننـد (اههن اهیجماهور ،)291/1 :1405 ،فرصـت را
همچون ابر شتابان توصیف میكنند (شریفالرضی ،)471 :1414 ،فرصت را نایاب میداننـد
(همان) ،فرصت را به كار پنهانی تشبیه میكنند (طوسی ،)625 :1414 ،بـه دیگـران سـفارش
میكنند تا فرصتها را دریابند (اهن شعب حرانی ،)16 :1404 ،از كوتاهی در فرصتها پرهیز
میدهند (مجلسی ،)165/75 :1403 ،میگویند با فرصت ،میبایست غافلگیرانه رفتار كرد
تا از دست نرود (تمیمی آمهدی ،)473 :1366 ،به دیگران گوشزد میكنند در مبارزه با دشمن
فرصتها را غنیمت شمارند (لیثی واسطی.)83 :1376 ،
شــماری فرصــت میگویــد:
امیرمؤمنــان در تعریــف فرصتشناســی و غنیمت
ِ
«دیــروزت از دســت رفتــه ،و فردایــت مشــکوک اســت ،و امــروزت مغتــنم ،پــس در
بهرهبرداری از فرصت بهدستآمده شتاب كن ،و از اطمینان به روزگـار بپرهیـز!» (تمیمهی
آمدی.)473 :1366 ،
این اصل در رفتار امامرضا نمود یافته استكـه نمونـۀ آن آشکارسـازی یـا اعـالن
علنی امامت به دست امام بود.

ایمان مردی از آل فرعون را برای پاسداری از جانش به تصـویر كشـیده و او
پنهانكردن ِ
1
را مؤمن خطاب كرده است (مؤمنون.)28/
گزارشه ای بسیاری دربارۀ تقیه و بایستگی آن در متنهای حدیثی ثبت شده اسـت،
نمونۀ آن ،بابی با نام (باب التقیة) در كتاب كافی كلینی استكـه بیستوسـه حـدیث را
پوشش داده است (کلینهی ،)221-217/2 :1363 ،رفتـار و گفتـار امامرضـا نیـز گویـای
اهمیت و بهكارگیری اصل تقیه است ،دو نمونۀ پیشرو ،گواهی بر این مطلبند:
دربارۀ قیام از امام میپرسند ،او بر اساس گفتۀ امامباقر میگویـد :تقیـه جـزو
دین من و نیاكانم است و هركس تقیه نکند ایمان ندارد (کلینی.)219/2 :1363 ،
در حدیثی دیگر ،امامرضا تقیه در دولت باطل را از الطاف الهی میداند كه گناه
آن از شیعیان برداشته شده است (اهن هاهوی .)236/2 :1378 ،
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حق حیات یا زندگی ،نخستین حقی استكه برای بشر میتـوان در نظـر آورد ،حـب
ذات فطری است و ِخرد به حق حیات و حفظ آن حکم میكند ،زنـدگی عطـای الهـی
استكه از رحمت خداوندی سرچشمه میگیرد (روم 2،)50/اصل حق حیـات و صـیانت
حیات به مبنای شرافت ذاتی انسـان بـاز میگـردد ،الزمـۀ حـق حیـات ،پاسـداری از آن
است ،دفاع از این حق بر اساس قاعـدۀ عقلـی (دفـع ضـرر) واجـب اسـت .خداونـد در
كتابش به حق حیات و حفظ آن اشاره میكند ،او به پاسداری از جـان فرمـان میدهـد
(نسا 3،)29//و سفارش میكند كه انسانها خونهای همدیگر را نریزند (هقهره 4،)82/او بـه
حرمتنهادن جان آدمی اشاره میكند (اسرا 5،)33//خداوند بر حفظ جـان تکیـه كـرده،
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ً َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ
اءکم ب ْال َبی َ
َ َ َ َ ُ ٌ ُّ ْ ٌ ْ
ات ِمن
ن
آل ِفرعون یكتم ِإیمانه أتقتلون رجال أن یقول ر بی الله وقد ج
ِ
﴿ .1و ُقال رجل مؤ ِمن من ِ
ِ
َّر بـِك ْم﴾.
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ُْ ْ
آثار َر ْح َم ِت الل ِه ک ْیف ُی ْحی األ ْرض َب ْعد َم ْو ِتها ِإن ِذلك ل ُم ْحی ال َم ْوتی َو ُه َو علی کل ش ْی ٍء
﴿َ .2فانظر ِإلی ِ
ِ
ِ
قدی ٌر﴾.
َ َْ ُ ُ َ ُْ َ ُ
ْ
 ...﴿ .3و ال تقتلوا أنفسكم﴾.
َُ
َ ُ َ
ماءکم﴾.
 ...﴿ .4ال ت ْسفكون د
َ َ ْ ِ ُ ُ َِّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ َْ
 ...﴿ .5و ال تقتلوا النفس التی حرم الله ِإال ِبالحق﴾.

به پیشگیری از زیان تأكید میكند (هقهره 1،)195/حـدیث و قاعـدۀ كلـی الضـرر نیـز بـه
پیشگیری از هر نوع زیانی داللت دارد (اهن هاهوی  ،)272/2 :1403 ،بنـابر آنچـه گفتـه شـد،
اصل حق حیات و حفظ آن ،سرچشمۀ برخی اصلها همچون تقیه است.
اصو
امامرضا از این اصل بهره برده استكه نمونۀ آن در واكنش با هـارون نمـود یافتـه لو
است.
شی 
وه

 -9-1اصل عفو

های

َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
الت ْهلكة﴾.
 ...﴿ .1و ال تلقوا ِبأیدیكم ِإلی
َ
َ َ َّ َ
﴿ .2عفا الل ُه ع َّما َسلف﴾.
َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ََّ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ ْ ُ
َ ُ
ُ ٌ
َّ
َ ﴿ .3و ل ْو ال فضل الل ِه عل ْیك ْم َو َر ْح َم ُته َو أن الل َه َرؤ َرحیم﴾؛ ﴿ َو ل ْو ال فضل الل ِه علیك ْم و رحمته و أن
َّ
ََ ْ َ َ ُ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ
الل َه َت َّو ٌ
اب َحكیم﴾؛ ﴿ َو لقد عفا ع ْنك ْم َو الل ُه ذو فضل علی ال ُمؤ ِمنین﴾.
ٍ
َّ َّ َ َ ُ َ ُ ً
ِ ﴿ .4إن الل َه کان عف ًّوا غفورا﴾.
ْ
َّ
َ ﴿ .5و ْالعافی َن َعن َّ
الناس َو الل ُه ُیح ُّ
ب ال ُم ْح ِسنین﴾.
ِ
َ
َ
ِ
ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ
َ ﴿ .6و ْل َی ْع ُفوا َو ْل َی ِ ْص َف ُ
الل ُه َغ ُف ٌ
ور َرحی ٌم﴾.
وا أ ال ت ِحبون أن یغ ِفر الله لكم و
ح
َ َ ََ
َ َ َّ
َ
َ
﴿ .7ف َم ْن عفا َو أ ْصل َی فأ ْج ُره علی الله﴾.

واكاویاصولرفتاریوواكنشامامرضابرابرهارون


اصل عفو یا گذشت ،از اصول فراگیری استكه اجرای آن پیامدهایی ارزنده در پـی تربی
2
دارد ،عفو به معنای بخشودن كارهای ناشایست است (مانده ،)95/این اصـل بـه فضـل و ت
رحمت خداوند (نور 3،)20/كه از مبانی هستیشناسی ،توحید و صفات خداوند است باز
كود
می گـردد و بـا اصــل كرامـت انسـانی نیــز پیونـد دارد (مطاهری ،)257/1 :1377 ،خداونــد
كان
خویش را به این صفت توصیف كـرده اسـت (نسها43//؛ نهور10/؛ آلعمهران 4،)152/او ایـن
احا
اصــل را ب ـه آفریــدگانش ســفارش كــرده اســت و آنرا نشــانۀ نیکوكــاری بیــان میكنــد
(آلعمران 5،)34/قـرآن پیامـد اجـرای اصـل عفـو بـه وسـیلۀ بنـدگان را غفـران و بخشـش دیــــث
امامیه و
(نور 6،)22/و پاداش (شوری 7)40/الهی بازگو میكند.
پیامبر خداونـد را بخشـنده و دوسـتدار بخشـش میدانـد (پاینهده ،)297 :1382 ،او متنشنا
بهكارگیری اصل عفو را سبب فروآمدن خشم یاد میكند (ییلمی ،)337 :1408 ،و گذشت خــــت
را سبب جلب دلها بازگو میكند (نوری ،)179/12 :1408 ،امامان نیز ایـن اصـل را در قرآن
سیره و سخنانشان آشکار كردهاند .برای نمونه ،امامصـادق بخشـش را جـزو بهتـرین
ویژگیهای دنیا و آخرت معرفی میكند (کلینی.)19/8 :1363 ،

اصل عفو در سخنان و سیرۀ امامرضا نیز نمود یافته اسـت ،در گزارشـی او نشـانۀ
مؤمن را داشتن سهویژگی میداند ،از قـرآن عفـو را شـاهد مـیآورد و آنرا از سـازههای
مدارا میداند كه برگرفته از سنت پیامبر است ،امام از ندای خداوند بـه حاجیـان
خانهاش میگوید كه :رحمت بر خشمم و عفو بر كیفرم ،سبقت دارد (اهن هاهوی ، 1378 ،
.)14 :1

 .2کنش و واکنش میان امامرضا و هارون
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دوران فرمانروایی عباسیان سی و هفت نفر حکمرانی كردند .رشید ،امین و مـأمون
در روزگار امامرضا بـر مسـند خالفـت نشسـتند ،هارونالرشـید سـال  170ق در سـن
 22سـالگی ،بــا یــاری مـادرش ،خیــزران و تالشهــای یحیـیبن خالــد (اصههفاانی:1362 ،
 ،)415/1به خالفت رسید (طبری.)230/8 :1430 ،
دورۀ هارون به جهـت درآمـد زیـاد ،امـوال فـراوان ،رونـق تجـارت ،پیشـرفت علـم و
موفقیت در فتوحات ،عصر طالیی دوران حکومت عباسی نامیـده شـده اسـت (طقهو ،
ِ
.)96 :1380
هارون در آغاز خالفتش برخالف هـادی عباسـی ،سیاسـت مالیمـتآمیزی دربرابـر
علویان از خود نشان داد و به آنان امان داده ،علویان ساكن بغداد را به مدینه بازگردانـد و
استاندار مدینه را به جهت آزار علویان در گذشته بركنار كرد (همان) ،رفتهرفتـه شـورشها
و قیامهایی كه از سوی یحییبنعبداللـه (اصهفاانی ،)395 :1987 ،و ادریسبنعبداللـه (اههن
اثیر ،)93/6 :1385 ،و نیز گروهـی از خـوارب بـه فرمانـدهی ولیـدبنطریف (طبهری:1430 ،
 ،)262-251/8و ...پا گرفت .این سبب شد تا هارون با دیدۀ تـرس و نگرانـی بـه علویـان
بنگرد ،ازایـنرو پیشـوایان ایشـان را دسـتگیر و بـه حیاتشـان پایـان داد كـه در رأس آنهـا
عبدللهبنحسن ،محدبن یحیی ،عباسبن محمد و موسیبن جعفر بودند (لیثهی:1428 ،
.)397
در آن هنگامه ،رفتار هارون آنچنان ستیزهجویانه و خشـونتبار بـود كـه بـر تعقیـب
علویان پافشاری كرده (اصهفاانی ،)410 :1987 ،بر ریشهكنساختن آنها و پیروانشان سوگند
یاد میكرد (اصفاانی.)150 :1415 ،

سیاست ناكارامد هارون به سست و كمرنگشدن پیوند مـردم بـا او گردیـد و منفـور
همگان شد ،از سویی عادیسازی رفتار امامرضا عاملی برای آسودگی هـارون شـد و
روی همرفتـــه ایـــن عوامـــل ،ســـبب شـــد تـــا هـــارون سیاســـت سازشـــکارنهای را بـــا اصو
امامرضا پیش گیرد و از كشتن امامرضا چشم پوشی كند (سید منرر .)114 :1385 ،لو
ارتباط میان هارون و امامرضا در چهار گام بررسی شده است.
شی 
وه

گام اول :کنش هارون؛ کنش سوء قصد هارون به امام
گــام نخســت بــه انگیــزۀ هــارون بــر كشــتن امامرضــا اشــاره میكنــد و پاییــدن
امام توسط خبرچینان را بازگو میكند.
هارون پس از كشتن بزرگان علوی بهویژه امامكاظم ،بر كشتن دیگران نیز مصـمم
بود ،برخی گزارشها نمایانگر آن استكه هارون در آغـاز امامـت امامرضـا ،آهنـگ

الف .گماشتن خبرچین برای سعایت امام

از آنجا كه هارون نگران ناپایداری خالفت خویش بود ،در كنار جنایتها و كشـتار
علویان ،جاسوسـانی را بـرای آ گـاهی از وضـعیت آندوره گماشـت ،ایـن رفتـار دربـارۀ
 ...« .1ألخرجن العام الی مکة و لخذن علیبن موسی و ّ
ألردنه حیای أبیه َّ».
َّ
ا
وسی ااإل َّم َّام َّة َّض َّر ابتَّ
َّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
 ...« .2ااذك ار َّیمی َّن َّك َّالتی َّح َّل اف َّت ب َّها فی آل َّأبی َّطالب َّفإ َّن َّك َّحلفت إن ادعی أحد َّبعد م َّ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ا َِّ ِ َّ ٍ ِ َّ
َّ
عنقه َّص ابرا َّو َّهذا َّع ِل ٌّی اابنه َّی َّد ِعی َّهذا األ ام َّر َّو یقال ِفی ِه َّما یقال ِفی أ ِبیه».

تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

واكاویاصولرفتاریوواكنشامامرضابرابرهارون


كشتن او را داشته است.
نمونهای از این سوء قصد ،گزارش حمیـری دراینبـاره اسـت .راوی میگویـد« :از
هارون شنیدم كه میگفت ...« :امسال به مکـه مـیروم و علیبنموسـی را دسـتگیر
1
كرده و به پدرش ملحق خواهم كرد» (مسعویی.)206 :1426 ،
گـواه دیگــر ،گزارشــی اســتكــه در آن عیســیبنجعفر بــه هــارون میگویــد...« :
سوگندی كه دربارۀ آل ابوطالب خوردی به یادآور ،تو قسم خوردی اگـر كسـی پـس از
موسیبنجعفر ادعای امامت كند ،گردنش را بزنی ،اینک علیبنموسـی پسـر او
ادعای امامت می كند و آنچه دربارۀ پدرش گفته میشد دربارۀ وی میگویند( » ...اههن
2
هاهوی .)266/2 :1378 ،

های

امامرضا نیز پیاده شد كه از برخی گزارشها پیگرفتنی است:
« ...هنگامیكه خبرچین بـه هـارون دربـارۀ رفتـار امامرضـا نوشـت( »...ارهلهی،
1
.)60/2 :1381
« ...زبیری برای هارون نوشت :علیبنموسـی درب خانـهاش را بـاز كـرده و بـه
2
سوی خود میخواند( »...طبرسی.)60/2 :1417 ،

ب .واکنش امام

فشار همه جانبۀ هارون بر علویان سبب شد تا چهار سال آغـازین ( ،)187-183امامـت
امامرضا پرواگرانه باشد و به سکوت و سکون امام بینجامـد (سهیدمنرر،)87 :1385 ،
امام در رویارویی با دو كنش هارون( ،قصد كشتن امام و گماشتن جاسوس برای
وی) واكنشهایی داشته است ،واكنشهایی همراه با نرمش و مسوولیت.

ج .عادیسازی رفتار؛ واکنش نرمشگون

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه
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آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


پیامد انگیزه و رفتار خشونتبار هارون ممکن بود ،كشته شدن امامرضا و شیعیان
باشــد ،امــام پــس از شــهادت پــدرش ،بــرای آرامســازی خفقــان حــاكم بــر جامعــه،
فعالیتهای چشمگیری از خویش نشان نـداد ،او بـا عـادینمودن رفتارهـا بـه ایـن مهـم
دســـت یافـــت ،ایـــن عادی ســـازی تـــا حـــدی بـــود كـــه هـــارون خـــود را از جانـــب
امامرضا مصون دانست ،روایت ابوالحسن طبیب نشانگر مصونانگاری هارون اسـت:
« ...هنگامی كه موسیبنجعفر از دنیا رفت امامرضا وارد بازار شده ،یک سـگ
و گوسفند و خروسی را خرید ،زمانیكه خبر به هارون رسید گفت :از جانب او آسـوده
3
شدم» (اهن هاهوی .)205/2 :1378 ،
اصل تقیه ،راه حلی است برای رهایی از گره میان حفـظ جـان و تکلیـف ،در اینجـا
امام از روش عادیسازی بهره می گیرد تا جان خویش و یـارانش را پاسـداری كنـد،
ا َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
احب الخ َّب ِر ِإلی َّهارون ِبذ ِلك».
 ...« .1ف َّلما كتب ص َّ ِ
َّ
َّ
ا
َّ َّ
 ...« .2ك َّت َّب ُّالز َّب ایر ُّی أن َّعل َّیبن م َّ
وسی ق اد ف َّت َّح َّب َّاب َّه َّو َّد َّعا ِإلی َّنف ِسه».
ِ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
وسیبن جعفر دخل أبو الح َّسن عل ُّیبن م َّ
َّ ...« .3ل َّما توف َّی َّأبِو اال َّح َّسن م َّ
وسی الرضا
ِ
َّ َّ َّ ِ َّ َّ َّ َّ
ا ٍ َّ َّ
َّ َّ َّ ِ َّ َّ َّ َّ
َّ ا َّ َّ ا َّ
احب الخ َّب ِر ِإلی َّهارون ِبذ ِلك قال ق اد أ ِم َّنا َّج ِان َّبه» ...
كلبا و كبشا و ِدیکا فلما كتب ص ِ







ُّ َّ َّ ا
السـوق فاش َّـت َّری

قصــد هــارون را بــه
امامرضــا در ایــن گــام ،بــا روش عادیســازی رفتــار ،ســوء
ِ
مصونپنداری او تبدیل كرد.
اصو

د .بیان غیرعلنی امامت؛ واکنش مسئوالنه

َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ
ا َّ ا َّ َّ ا َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ا
َّ ا َّ ا
َّ
ا
 ...« .1فق َّال له الح َّس اینبن ِم َّاه َّران ق اد أ َّت َّانا َّما َّنطلب ِإن أظ َّه ارت َّهذا الق اول قال فت ِر ید َّما َّذا أ ت َّ ِر ید أن أذ َّه َّب ِإلی
َّ َّ
َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ
ِفی أ َّو ِل أ ام ِر ِه ِإ َّن َّما قال ذ ِلك
َّه َّارون فأقول له ِإنی ِإ َّم ٌام َّو أ ان َّت ل اس َّت ِفی ش ای ٍء ل ای َّس َّهکذا َّص َّن َّع َّرسول الل ِه
َّ َّ
ا َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ
َّ َّ ا َّ َّ ا
اس.» ...
ِأله ِل ِه و مو ِالی ِه و من ی ِثق ِب ِه فقد خصهم ِب ِه دون الن ِ
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امامرضا با عادیسازی كه برگرفته از اصل تقیه بـود ،نمیتوانسـت از آ گاهسـازی لو
مردم دربـارۀ امامـت خـویش دسـت بـردارد و رسـالتش را بـر زمـین بگـذارد ،از سـویی شی 
وه
آشکاركردن علنی امامتش زیانبار بود ،ازاینرو با اجرای اصل مسوولیت و رهبری ،و بـه های
كارگیری اصلبصیرت ،امامت خویش را پنهانی برای نزدیکـان و دوسـتان مـورد اعتمـاد تربی
آشکار كرد ،نمونۀ این رفتار را میتوان از این گزارش جست:
ت
« ...حســین بــن مهــران بــه امــام گفــت :آمــدیم تــا خواســتۀ مــا را بــازگو كنــی!
كود
امامرضا فرمود :چه میخواهید؟! می خواهید به سوی هارون روم و بگـویم مـن امـام
كان
هستم و تو نیستی! رسول خـدا در آغـاز رسـالتش اینگونـه رفتـار نکـرد او در آغـاز،
احا
رسالتش را برای خویشان و دوستان و كسان مورد اعتماد آشکار كـرد ،نـه دیگـران» (حهر
1
دیــــث
عاملی.)329/4 :1425 ،
نمونۀ دیگر ،سـفر امامرضـا بـه بصـره و كوفـه در دورۀ هـارون اسـتكـه امامـت امامیه و
خویش را در قالب پاسخ به پرسشهای دوستداران هویدا كرد (راوندی .)341/1 :1409 ،متنشنا
خــــت
گام دوم :کنش سازشگرانۀ هارون
قرآن
هارون پس از آرامشدن اوضاع ،خشم و قصدش فرونشست ،این فرونشسـتن برگرفتـه
از واكنش امامرضا بود ،امـا او از پیامـد درگیـری بـا امـام نیـز میترسـید ،برخـی
گزارشها نمایان میكند ،خواستۀ هارون نه تنهـا زیـان نرسـاندن بـه امامرضـا اسـت،
بلکه پیشنهاد دیگران دربارۀ كشتن امام او را خشمگین كرده است ،گواه ایـن كـنش
ِ
دو روایت پیش رو است.
عیسیبنجعفر سوگند هارون را بر كشتن امامرضـا یـادآوری میكنـد و بـازخورد

هارون این است ...« :هارون نگاه غضبناک به عیسیبنجعفر كرد و گفت :مقصـودت
1
چیست؟ میخواهی همۀ آها را بکشم؟!( » ...اهن هاهوی .)226/2 :1378 ،
گزارش صفوان بن یحیی نیز از رفتار سازشگرانۀ هارون پرده برمـیدارد « ...هـارون
2
گفت :برای ما آنچه با پدرش كردیم ،بس نیست؟!» (ارهلی.)315 :2 ، 1381 ،
ریشـۀ رفتــار سـازشگرانۀ هــارون ،تــرس او از پیامـدهای قتــل امـام بــوده اســت،
كشتهشدن امام اعتـرای و جنبشهـای مردمـی را در پـی داشـته و بـرای خالفـت و
حکومت او زیانبار بوده است ،گـزارش یعقـوبی شـاهدی بـر ایـن مـدعا اسـت ،در ایـن
گزارش هارون بیم خویش و قصد پاکشدن از جنایتش را آشکار میكند ،هـارون پـس
از فراخواندن سرداران ،دبیران ،قاضیان و بنیهاشم به آنها میگوید « ...آیا اثری از قتـل
3
در او میبینید؟ آنان گفتند :خیر» (یعقوهی.)414/2 :1892 ،
گواه دیگر ،گزارش مفید در ارشاد است ،سندی بن شاهک فقیهان و بزرگـان بغـداد
4
را شاهد میگیرد كه امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته است (مفید.)242/2 :1372 ،
هاینهجالبالغه
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واکنش بصیرانۀ امام اعالن آشکارای امامت

پس از شهادت امامكاظم چهار سال برای امامرضا با سکوت تقیهگون سـپری
شد ،در سال 187ق فضای سیاسیاجتماعی حاكم بر جامعه ،اندكی دگرگـون شـد و بـه
فضای باز سیاسـی تبـدیل شـد ،ایـن فضـا ریشـه در رفتـار سازشـکارانۀ هـارون داشـت،
ردخدادهایی همچون از میان رفتن برامکه به ویژه یحیی بن خالد 5به پیـدایش ایـن فضـا
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ ا َّ ا َّ
 ...« .1ف َّنظ َّر ِإل ای ِه م اغضبا فقال َّو َّم َّا َّت َّری ت ِر ید أن أقتله ام كله ام.» ...
ا
َّ َّ َّ
 ...« .2فقال َّما َّیک ِفی َّنا َّما َّص َّن اع َّنا ِبأ ِبی ِه.» ...
ّ
ّ
یدل علی اإلغتیال؟ قالوا ال.» ...
 ...« .3أترون أن به أثرا و ما
َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ ا َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
ا َّ
ات م َّ
وه أ اهـل َّب اغ َّـد ََّّاد َّو ِفـی ِهم ال َّه ایـثمبن
وسی َّ أ ادخل الس ان ِد ُّیبن ش َّاهك َّع َّل ای ِه الفق َّه َّاء َّو وَّج
 ...« .4و لما م
َّ َّ
َّ َّ ا َّ َّ َّ
َّ ا َّ ََّّ
ا َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ ا َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ ِ َّ ا َّ ا َّ َّ
َّع ِدی و غیره فنظروا ِإلی ِه ال أثر ِب ِه ِمن جراح و ال خن ٍق و أشهدهم علی أنه مات حتـف أن ِف ِـه فش ِـهدوا علـی
ٍ
َّ َّ
ذ ِلك».
 .5برخی از روایات نشانگر این استكه وجود و حضور برامکه در دستگاه خالفت سبب تشـدید فشـار بـر
و علویـان ،بـه دسـت
علویان بوده است؛ گماشتن جاسوسان و نیز ترغیب هارون بر كشـتن امامـان
ایشان بوده است چنانچه در برخی از گزارشها دستور قتل امام كاظم توسط یحییبن خالد برمکـی
صورت پذیرفته است .برای آ گاهی تفصیلی ،ر .ک به (ابـن بابویـه226/2 :1378 ،؛ مجلسـی:1403 ،
.)114/49







 .1سفرها و خویشمشغولیهای هارون میان سالهای 192 - 187ق فزونی یافت؛ سفر وی به ری در سـال
189ق برای سامان دادن اوضاع (طبری ،)314/8 :1430 ،و نیز قیام رافعبن لیث در سال 190ق (همـان:
 ،)319همچنـین خــروب ثــروانبن سـیف و ابوالنــداء در ســال 191ق (همـان ،)323 :نمونــههایی از ایــن
درگیریها است.
ا َّ َّ َّ ا ا َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ ا َّ ا َّ َّ َّ
َّ َّ ا َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ا
ا
ِخفنا علی ِه ِمن ذ ِلك فقلت له ِإنك قد أظهرت أمرا ع ِظیما و ِإنمـا نخـاف علیـك هـذا
َّ ...« .2تکل َّم الرضا
َّ
الط ِاغی.» ...
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ا
َّ
ِ ...« .3إ َّنك ق اد ش َّه ارت َّن َّف َّسك ِب َّهذا األ ام ِر َّو َّجل اس َّت َّم اج ِل َّس أ ِبیك َّو َّس ایف َّهارون یقطر َّالدم.» ...
َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ ا َّ َّ
َّ
َّ
َّ
ُّ
َّ ...« .4و َّك َّت َّب ُّالز َّب ایری أن عل َّیبن م َّ
وسی قد فتح بابه و دعا ِإلی نف ِس ِه فقال هارون وا عجبا هذا یکتب أن
َّ َّ ا
َّ َّ ا
َّ
ِ َّ ا ِ َّ ا
َّعل َّیبن م َّ
وسی ق ِد اش َّت َّری كلبا َّو ك ابشا َّو ِدیکا و یکتب ِفی ِه ِبما یکتب».
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واكاویاصولرفتاریوواكنشامامرضابرابرهارون


كمک كرد ،برخی جنبشها 1در جامعۀ اسالمی نیز از علتهای پدیدآمدن آن فضا بـود
كه نتیجۀ آن خویشمشغولی هارون بود.
امامرضا از گشودگی عرصۀ سیاسیاجتماعی بهره برد ،امام با توجـه بـه اصـل
بصیرت و اصل اغتنام فرصت ،امامـت خـویش را بیتقیـه و بینگرانـی ،آشـکارا اعـالن
كرد ،این اعالن تاحدی بود كه برخی از یاران ابراز نگرانی كرده ،بـرای ایـنكـار بـه وی
هشدار میدادند ،این اعالن آشکارا را میتوان از میان برخی گزارشها جست:
« ...امامرضا اظهار امامت كرد ،ما بر او ترسیدیم بنـابراین مـن بـه ایشـان گفـتم:
كار بزرگی را آشکار كردی و مـا از رفتـار ایـن سـتمگر (هـارون) بـر تـو هـراس داریـم»
2
(کلینی.)478/1 :1363 ،
محمدبنسنان به امام گفت « ...خـود را بـه امامـت آوازه سـاختی و جـای پـدر
3
نشستی! حال آنکه از شمشیر هارون خون میچکد( » ...اهن شارآشوا ،هیتا.)339/4 :
اعــالن آشــکاری امــام بهانــدازهای گســترش یافــت كــه هــارون از رفتــار وی
شگفتزده شـد « ...زبیـری بـرای هـارون نوشـت ،علیبنموسـی درب خانـهاش را
گشوده و به سـوی خـود میخوانـد ،هـارون گفـت :جـای بسـی شـگفت اسـت ،یکـی
مینویسد علیبنموسی سگ و گوسفند و خروس خریـده اسـت [بـه خـود مشـغول
4
است] و دیگری مینویسد مردم را به سوی خود میخواند».
بازبودن فضای سیاسی و كمخطربودن هارون بهسبب خویشمشغولیاش ،فرصـتی را
برای امامرضا فراهم آورد تا امامتش را آشکارا بیان كند ،ازاینرو واكـنش امـام در
برابر كنش سازشکارانۀ هارون ،واكنش بصیرانه بود.

گام سوم :کنش هارون؛ فراخواندن امام با انگیزۀ سوء قصد

نمونــهای دیگــر از رفتــار هــارون بــا امامرضــا در دورۀ خالفــتش ،فراخــوانی
امام برای زیان رساندن یا از میان بردن او بوده است 1این رفتـار را میتـوان از روایـت
اباصلت هروی پیگرفت:
« ...روزی امامرضا در خانـهاش نشسـته بـود كـه فرسـتادۀ هـارون داخـل شـد و
گفت امیرمؤمنان (هارون) را پاسخ ده! پس امام برخاست و گفت :اباصـلت! هـارون
مرا برای كاری بزرگ میخواند» (مجلسی116/49 :1403 ،؛  2)344/91در این حـدیث واژۀ
«داهیة؛ كاری بزرگ» آمده است ،امـا ادامـۀ حـدیث قرینـهای را بهدسـت میدهـد كـه
منظور ،سوءقصد هارون بوده است.

واکنش خنثیساز امام ،دعا و حرز
واكنش امام بر پایۀ روایت اباصلت در برابر كنش هارون ،دعا و حرز اسـت ،ایـن
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روش برگرفته از (اصل حق حیات و صیانت آن) اسـت ،امامرضـا دعـا و اسـتمداد از

خداوند را بهكار میگیرد و خواستۀ هارون را دگرگون میكند.
ادامۀ روایت پیشین اینچنین است:

« ...ولی به خدا سوگند بهجهت كلماتی[حرز] كه از جدم رسـول خـدا بـه مـن

رسیده است ،هارون نمی تواند رفتاری كه مرا آزرده كنـد از خـود نشـان دهـد ،اباصـلت
گفت :پس با امام خارب شدم تا بر هارون وارد شدیم ،هنگامی كه امام هـارون را
دید ،این حرز را تا پایان خواند ،زمانیكه امـام روبـهروی هـارون ایسـتاد ،هـارون بـه وی
نگــاه كــرد و گفــت :ابالحســن! مــا فرمــان دادیــم كــه صــدهزار درهــم بــه تــو دهنــد و

خواسـتههای خـانوادهات را بنویسـی! هنگــامیكـه علیبنموسـی بازگشـت و هــارون



 .1زمان این رفتار مشخص نیست ،ممکن است در چهارسال ابتدایی امامت امام باشـد یـا پـس از آن؛
ازاینرو كنش هارون و واكنش امام بهصورت مستقل در نظر گرفته شده است ،دلیـل آمـدن آن بهگونـۀ
مستقل ،واكنش ویژهای استكه امام در مقابل هارون داشته است.
ا َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
ون َّالرشید َّف َّق َّال َّأج اب َّأمی َّر االم اؤمنینَّ
 ...« .2كان الرضا َّ ذات َّی ا ٍوم َّج ِالسا ِفی َّم ان ِز ِل ِه ِإذ َّدخل َّعل ای ِه َّرسول هار
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ ا
ا
َّ َّ
الصل ِت ِإ َّنه ال َّی ادع ِونی ِفی َّهذا ال َّوق ِت ِإال ِل َّد ِاه َّی ٍة» ...
فق َّام فقال ِلی یا أبا





ازپیش به وی مینگریست ،امام گفت :تو خواسـتهای داشـتی و خـدا خواسـتهای و
خواست خدا بهتر است» (حر عاملی.)329/4 :1425 ،

1

فراز روایت قرینهای است بر اینکه هارون بـه امـام سوءقصـد داشـته اسـت ،فـرود اصو
روایت زمینهای است بر اینکه دریابیم امام بـا توجـه بـه اصـل
صـیانت حیـات ،بـرای لو
ِ
رهایی از گرفتـاری و توطوـۀ هـارون دعـا و حـرز را دسـتاویز قـرار داده اسـت ،واكـنش شی 
وه
امامرضا در این گام واكنش خنثیساز قلمداد میشود.
های

گام چهارم :کنش هاورن؛ فرمان به غارتگری خانۀ امام

تربی

َّ َّ
َّ
َّ ...« .1ف َّو َّالله َّال ی امکنه َّأ ان َّی اع َّم َّل بی َّشـ ایوا َّأ اك َّرهـه ل َّکل َّمـات َّو َّق َّع ا
ـت إ َّلـ َّی م ا
قـال
ـول الل ِـه
ـن َّجـدی َّرس
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َّ َّ ا َّ َّ ِ َّ َّ ِ َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ ِ َّ
ون َّالرشید َّف َّل َّما َّن َّظ َّر إ َّل ایه الر َّضا َّق َّرأ َّه َّذا االح ار َّز إ َّلی آخـره َّف َّل َّمـا َّو َّق َّ
ـف
فخرجت معه حتی دخلنا علی هار
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اِ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ ا َّ َِّ ا َّ َّ َّ َّ َّ ا
َّ َّ
ِ َّ َّ َّ َّ
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َّب ای َّن َّی َّد ای ِه َّنظ َّر ِإل ای ِه َّهارون َّالر ِشید و ق
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّوَّلی َّع انه َّعل ُّیبن م َّ
وسی َّو َّه َّارون َّی انظر ِإل ای ِه ِفی قفاه قال أ َّر ادت َّو أ َّر َّاد الله َّو َّما أ َّر َّاد الله خ ای ٌر» ...
ِ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ...« .2ف َّص َّار اال َّ
ود ُّی ِإلی َّبا ِب أ ِبی ال َّح َّسن الرضا ف اان َّه َّج َّم َّعلی َّد ِار ِه َّم َّع خ ای ِله.» ...
ل
ج
ِ
ِ
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در دورۀ هارون قیامهایی رخداد كه نمونهای از آن جنبش محمدبنجعفر معروف بـه ت
دیباب در مدینه بود ،هارون به جلودی یکی از سرداران خویش فرمان داد تا سر او را بزند كود
و خانههای بنیهاشم را غارت كند ،از تن اهل خانه لباسها و زیورآالت را بركند و تنهـا
كان
برای هر كس ،یک لباس باقی گذارد ،جلودی به مدینه رفت و به خانۀ امـام هجـوم بـرد
احا
« ...جلودی با سپاهیانش به خانۀ امام تاخت ،خواهان اجـرای دسـتور هـارون شـد و
2
دیــــث
به این امر اصرار ورزید( » ...اهن هاهوی .)159/2 :1378 ،
غارتگری خانه و اهلخانۀ علویـان و نیـز امامرضـا هرچنـد بـه دسـت جلـودی و امامیه و
متنشنا
همدستانش بوده است ،اما غیرمستقیم به دستور هارون اجرا شده است.
خــــت
واکنش مدبرانه و چشمپوشانۀ امام
قرآن
واكنش امامرضا به رفتار خشونتآمیز هارون جای بسی درنگ است ،امام تـا
نگاهش به غارتگران افتاد ،همۀ زنان را در اتاقی داخل كرد (اهن هاهوی ،)164-159/2 :1378 ،
اما جلودی اصرار داشت كه واردشده ،لباسهای آنان را برگیرد ،امام سوگند یاد كـرد
كه این كار را نکند ،جلودی نپذیرفت تا جاییكه امام با مدیریت و تدبیر توانست او را
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آرام كند و خود ،لباسها و زیور آالت و هرآنچه را در خانه بود به آنها دهد.
آنچه شـگفتآور اسـت ،رفتـار امـام در دوران ولیعهـدیاش اسـت ،در آن دوره،
مأمون بسیاری را محاكمه كرد كه با امام بیعـت نکـرده و بـه هـارون خـدمت كـرده
بودند ،مأمون دربارۀ رفتار با جلودی از امام نظر خواست ،واكنش امـام ایـن بـود:
َّ َّ َّ
«َّ ...ه اب ِلی َّهذا الشیخ؛ این شیخ را به خاطر من ببخش» (مجلسی ،)167/49 :1403 ،این
سخن ،مأمون را به حیرت آورد و تأكید كرد « ...او همـان كسـی اسـتكـه بـا دختـران
رسول خدا چنان كرده است!( » ...همان) 1،ناگفته نماند كه جلـودی بخشـش امـام
را نپذیرفت و مأمون سر از تنش جدا كرد.
امام در برابر رفتار خشونتبار جلودی ،مزدور هارون ،از اصل بصیرت بهره بـرد و
آنرا مدیریت كرد ،این واكنش را میتوان مدبرانـه توصـیف كـرد ،واكـنش دیگـرش در
دورۀ ولیعهدی ،چشمپوشانه است ،هرچند این واكنش پس از مرگ هارون بـوده اسـت،
اما واكنشی پسینی به شمار میرود كه با كنش جلودی و هارون پیونـد دارد ،امـام بـا
اینکه میتوانست نظرش را دربارۀ جلـودی ،سـختگیرانـه ،بـازگو كنـد ،براسـاس اصـل
عفو ،با رفتاری خطاپوش ،از جلودی درگذشت.

نتیجهگیری

پرسش «اصول رفتاری و واكنش امامرضا برابر هارون چه و
در این مقاله پاسخ به
ِ
چگونه بوده است» این نتیجه را به دست داد:
 .1واكنش امامرضا برابر هارون دربردارندۀ اصلهایی استكه میزان رفتار وی هستند
و در ارتباط با دیگران نیز به كار گرفته شـدهاند ،اصـولی همچـون اصـل مسـوولیت و
رهبری ،اصل بصیرت و ژرفاندیشی ،اصل اغتنـام فرصـت ،اصـل تقیـه ،اصـل حـق
حیات و حفظ آن و اصل عفو.
 .2كنش و واكنش میان امام و هارون گامهایی را ترسیم میكند كه بسته به وضعیت
سیاسی و كنش هارون متغیر است.

َّ ...« .1ف َّق َّال اال َّم اأمون َّیا َّسی ِدی َّه َّذا َّال ِذی َّف َّع َّل ِب َّب َّن ِات َّرس ِول َّالله

ا
َّ َّ
َّما ف َّعل ِم ان َّسل ِب ِه ّن» ...
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 .5ابن شعبه حرانی ،حسنبن علی ،تحف العقول ،قم ،جامعۀ مدرسین ،چا دوم.1404 ،
 .6ابن شهرآشوب ،محمدبن علی ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،نشر عالمه ،بیتا.
 .7ابنأبیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،محقق ،مجتبی عرافی،
قم ،دار سید الشهداء للنشر.1405 ،
 .8ابنطاووس ،علیبن موسی ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،قم ،خیام.1400 ،
 .9اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمه ،تبریز ،بنیهاشمی.1381 ،
 .10اصفهانی ،ابوالفرب علی بن حسین ،مقاتل الطالبین ،بیروت ،مؤسسة األعلمی ،چا دوم.1987 ،
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 .3در آغاز ،هارون آهنگ كشتن امام را میكند و برای وی خبرچین میگمـارد كـه
واكنش امام در این گام بر اساس اصل تقیه ،عادیسازی رفتـار اسـت ،ولـی بنـابر
اصل مسوولیت امامتش را غیرعلنی آشکار میكند.
 .4گام دوم زمـانی اسـتكـه هـارون پـس از آرامشـدن اوضـاع ،خشـم و قصـدش فـرو
می نشیند و حتی به جهت ترس از تضعیف خالفتش ،پیشنهاد دیگران دربـارۀ كشـتن
ِ
امام را رد میكرد ،واكنش امام بنا بر اصـل بصـیرت و مسـوولیت بصـیرانه بـود
كه با اعالن آشکارای امامت همراه بود.
 .5كنش دیگر هارون فراخواندن امام به قصـد زیانرسـاندن او بـوده اسـت ،واكـنش
امام برابر كنش هارون بر اساس اصل حق حیات و حفـظ آن ،خنثیسـاز بـود كـه
با خواندن حرز و دعا كنش هارون را خنثی كرد.
 .6یکــی از رفتارهــای غیرمســتقیم هــارون دســتور بــه غــارت خانــۀ بنیهاشــم بــهویژه
امامرضا بوده است ،جلودی به فرمان هاورن ،به خانۀ امـام هجـوم مـیبـرد كـه
امام در قبـال آن دو واكـنش داشـته اسـت ،نخسـت آنکـه امـام بـر پایـۀ اصـل
بصــیرت ،مدبرانــه آن رفتــار خشــونتبار را مــدیریت كــرد و دوم آنکــه ،بعــدها بــا
بهرهگیری از اصل عفو ،از خطای جلودی چشمپوشی كرد.

 .11اصفهانی ،ابوالفرب علی بن حسین ،األغانی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.1415 ،
 .12اصفهانی ،عمادالدین ،تاریخ مفصل اسالم ،تهران ،كتابفروشی اصفهانی.1362 ،
 .13باقری ،خسرو ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،تهران ،انتشارات مدرسه ،چا هشتم.1382 ،
 .14بهشتی ،سعید ،تأمالت فلسفی در تعلیم و تربیت ،تهران ،نشر بینالملل.1388 ،
 .15تمیمی آمدی ،عبدالواحدبنمحمد ،تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،قم ،دفتر تبلیغات.1366 ،
» ،اندیشۀ حوزه ،بهمن و اسفند  ،1389شماره ،86
 .16جمشیدی ،حسن« ،پویایی تعامالت اهل بیت
ص .176 – 147
 .17حلوانی ،حسین بن محمدبن حسن بن نصر ،نزهة الناظر و تنبیه الخداطر ،قـم ،مدرسـة اإلمـام المهـدی
عجل الله تعالی فرجه الشریف.1408 ،
 .18دهخدا ،علیاكبر ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه.1377 ،
 .19حکیم ،سید منذر و گروه مؤلفان ،پیشوایان هدایت ،ثامن األئمده ،حضدرت رضدا ،متـرجم ،ابوالقاسـم
.1385
سری ،قم ،مجمع جهانی اهل بیت
 .20شریف رضی ،محمدبنحسین ،نهج البالغة ،محقق ،صبحی صالح ،قم ،هجرت.1414 ،
 .21شعیری ،محمدبنمحمد ،جامع األخبار ،نجف ،مطبعة حیدریة ،بیتا.
 .22شیخ حر عاملی ،محمدبن حسن ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت ،اعلمی.1425 ،
 .23شیخ مرتضی أنصاری ،التقیه ،محقق ،الحسون ،مؤسسۀ قائم آل محمد عج ،قم.1412 ،
 .24طبرسی ،فضل بن الحسن ،اعالم الوری باعالم الهدی ،قم ،مؤسسة آل البیت ألحیاء التراث.1417 ،
 .25طبری ،محمدبن جریر الطبری ،تاریخ األمم و الموک ،چا هفتم ،بیروت ،دار النفائس.1430 ،
 .26طقوش ،محمدسـهیل ،دولت عباسیان ،متـرجم ،حجتاللـه جـودكی ،قـم ،مؤسسـۀ پـژوهش حـوزه و
دانشگاه.1380 ،
 .27علیبن موسی ،صحیفة المام الرضا مشهد ،كنگرۀ جهانی امام رضا .1406
 .28علیبن موسی ،الفقه ،مشهد ،مؤسسة آل البیت .1406
 .29قطب الدین راوندی ،سعید بن هبة الله ،الخرائج و الجرائی ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی (عج).1409 ،
 .30كلینی ،محمدبن یعقوب ،الكافی ،تصحیح ،علی اكبر غفاری ،چا پنجم ،تهران ،اسالمیه.1363 ،
 .31اللیثی ،سمیرة مختار ،جهاد الشیعة فی العصر العباسی ،قم ،مؤسسة الدار الکتاب االسالمی.1428 ،
 .32لیثی واسطی ،علیبنمحمد ،عیون الحكم و المواعظ ،قم ،دار الحدیث.1376 ،
 .33مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األنوار لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت ،دار إحیاء التـراث
العربی.1403 ،
 .34مسعودی ،علی بن حسین ،إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبی طالدب قـم ،چـا سـوم ،انصـاریان،
.1426
 .35مطهری ،مرتضی ،مجموعهآثار استاد شهید مطهری ،تهران ،انتشارات صدرا ،چا هشتم.1377 ،
 .36مفید ،محمدبن محمدبن نعمان ،االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،قم ،المـؤتمر العـاملی أللفیـة
الشیخ المفید.1372 ،
 .37یعقوبی ،احمدبن ابییعقـوب ،تداریخ یعقدوبی ،تحقیـق ،عبـداالمیر مهنـا ،بیـروت ،مؤسسـة األعلمـی
للمطبوعات.1829 ،
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آموزههایحدیثی


بحث جبر و اختیار هموار از مباحث پر بسدامد در میدان فدرق کالمدی اسدالمی
ال
بود است ،شیعیان با تکیه بدر آیداک قدرآن و رهنمودهدای معصدومین اختیدار
انسددان در تعیددین سرنوشددت خددویش را از مسددلماک اعتقددادی خددود بدده حسدداب
ْ
َ
َّ ُ
الس العید َم ْن َس العد الفی بَط الن
میآورند .یکی از احادیث ناظر بر این موضوع ،روایت «
ْ ُ
ُ
َ
َّ
أ ِّم اله َو الش القی َم ْن ش الق َی الفی بَط الن أ ِّم اله» میباشد که با تفاوکهای اندکی در مدتن ،در
مناب شیعه و سنی نقل شد است ،برآیند بررسی اسناد و متن این روایدت ،حداکی
از آن استکه در میان اهل سنت ،سند صحیح به حدیث مذکور وجدود دارد کده
مه ترین معیار پذیرش از نظر آنها همین است .در میان بزرگان شیعه نیز ،با وجود
ارق معتبر به این حدیث ،برخی به دلیل داللت ظاهری حدیث ،بر جبدری بدودن
سرنوشت انسان ،آنرا مجعول شمرد اند ،لیکن بسیاری با تحلیل یا تأویدل معندای



حدیث ،به گونهای که با سایر آموز های دینی ،سازگار باشد ،بر صدور آن ّ
صدحه
گذاشتهاند .نتیجۀ این پژوهش که با روش تحلیلی_ توصدیفی انجدال گرفتده نشدان
میدهد ،بهترین تحلیل محتوای حدیث ،حمدل آن بدر علد الهدی بده سدعادک یدا
شقاوک فرد ،در بطن مادر است.
واژگان کلیدی :روایاک کالمی ،سعادک ،شقاوک ،بررسی سندی متنی.
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یکی از احادیثی كه از طرق مختلف ،بـا انـدک تفـاوتهـایی در عبـارات ،در منـابع
شیعه و سنی نقل شده ،حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطـن امـه»
یا «الشقی شقی فی بطن امه و السعید من وعـظ بغیـره» مـیباشـد ،برخـی از علمـا آنرا
پذیرفته و برخی دیگر همچون ابن شـهر آشـوب (د588 .ق) ،و بهـاء الـدین عـاملی (د.
1031ق) ،آنرا در شمار احادیث جعلـی دانسـتهانـد ،چـرا كـه از چنـین حـدیثی امکـان
برداشت جبری بودن سـعادت و شـقاوت هـر انسـان و عـدم دخالـت ارادۀ او در تعیـین
سرنوشت خود ،وجود دارد ،كه البته چنین داللتی مورد قبول اشاعره میباشد ،اما برخـی
دیگر داللت حدیث را گونۀ دیگری دانسته ،شرح و توضیحاتی پیرامون آن مطـرح كـرده
و صدور آنرا از معصوم پذیرفتهاند.
در مورد عبارت «السعید من وعـظ بغیـره» برخـی چـون ابـوهالل (د395 .ق) ،آنرا
جزء ضرب المثلهای معروف عرب شمرده و شعر حارث بن كلده را قرینهای بـرای آن
ذكر كرده است (عسهکری ،ههیتها512/1 :؛ هحرانهی ،)285/2 :1362 ،و برخـی چـون ابـن ابـی
الحدید آنرا یکی از مثلهای نبوی میشمرد كه از زبان ایشان تراوش نمـوده اسـت (اههن
اهی الحدید356/6 :1377 ،؛ اهن حبان ،)162/1 :1402 ،این نوشتار در پی پاسـخ بـه ایـن مسـوله
استكه اوال این روایت از لحاظ سندی ،در زمرۀ كدام دسته از احادیث قرار مـیگیـرد؟
ثانیا محتوای این حدیث چگونه با آموزههـای اسـالمی قابـل جمـع اسـت؟ شـایان ذكـر
استكه اگرچه ممکن است گفته شود معنای ظاهری حدیث ،مـراد نیسـت كـه سـخنی
است شایسته ،لیکن باید خاطر نشان كرد كه در میان ّ
مفسران افرادی همچون فخر رازی
هستند كه داللت ظاهری حدیث را پذیرفتهانـد كـه پـرداختن بـه ایـن دیـدگاه و نظـرات

عالمانی همچون او ،خود مقولهای دیگر استكه باید در جای خود به آن پرداخته شود.
پیشینۀ تحقیق :بررسیهای انجـام شـده نشـان داد اثـر مسـتقلی كـه بـه ایـن حـدیث
پرداخته باشد ،تنها ،مقالۀ كوتاهی به قلم آقای ری شهری استكه ایشان ابتدا به تعدادی
از منابعیكه حدیث مذكور در آن نقل شده ،پرداختـه و سـپس چنـد احتمـال ،در بـاب
داللت آن ذكر شده اسـت ،آنچـه ایـن نوشـتار را از پـژوهش مـذكور متمـایز مـیسـازد،
بررسی اسناد حدیث در طریق شیعه و سنی استكه حتی بر مبنای متقدمین نیز كه سـند
محور نبودهاند ،برای پذیرش یا عدم قبول حدیث ،امری اجتناب ناپذیر است ،چرا كه به
هر حال قرینهای در كنار سایر قرائن استكه در رد یا قبول حدیث اثر گذارند ،از طرفـی
در بحث داللی نیز به سیر تاریخی نگاه صـاحبنظـران بـه ایـن حـدیث و تـأثیر پـذیری
عالمان از یکدیگر پرداخته شده و دستهبندی متفاوتی از این نظرات ارائه شده اسـتكـه
میتواند افقهای جدیدی را در نگاه خواننده ،ایجاد كند.

به نظر میرسد اولین نفر از بزرگان اهل سنت كـه ایـن روایـت را نقـل كـرده اسـت،
مسلم بن حجاب (د261 .ق) ،صاحب یکی از صحاح سته میباشد كه به صورت مرفوع
َّ
َّ َّ َّ
َّ ا
اینگونه حدیث را نقل كرده استَّ « :ح َّدث ِنی أبو الط ِاه ِر أ اح َّمد ابن َّع ام ِرو ابن َّس ارح ،أخ َّب َّر َّنـا
ِ َّ َّ ٍ َّ َّ
َّ
ُّ ا
ا
َّ َّ
َّ ا
الز َّب ای ِر ال َّمکی ،أن َّع ِام َّر اب َّن َّو ِاثلةَّ ،ح َّدثـه أ َّنـه
اابن َّو اه ٍب ،أخ َّب َّر ِنی َّع امرو ابن ال َّح ِار ِثَّ ،ع ان أ ِبی
َّ
َّ
الشق ُّی َّم ان َّشق َّی فی َّب اطن أمه َّو َّ
َّسم َّع َّع اب َّد الله اب َّن َّم اسع َّ
الس ِعید َّم ان و ِعـظ ِب َّغ ایـ ِر ِه»
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ود ،یقولِ :
ِ
ِ
(قشیری نیساهوری ،هیتا.)2037/4 :
پس از وی ابن ماجه (د275 .ق) ،صاحب یکی دیگـر از صـحاح سـته چنـین آورده
است:
َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ َّ
ا
َّ
َّ ا َّ َّ ا َّ ا َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ا َّ ا ا َّ ا
ون ال َّمدی ِن ُّی أبو عبی ٍد ،حدثنا أ ِبی ،عن محم ِد بن جعف ِر
َّ «حدثنا محمد بن عبی ِد ب ِن میم ٍ
َِّ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
ا َّ
ابن أبی َّكثیرَّ ،ع ان م َّ
ـد الل ِـه ابـن
وسی ابن عق َّبةَّ ،ع ان أ ِبی ِإ اس َّحاقَّ ،ع ان أ ِبی األ اح َّوصَّ ،ع ان َّع اب
ِ
ِ
ا َّ َّ َّ َّ ِ
َّ َّ
ا َّ َّ َّ ا
ِ َّ َّ
َّ ِ ا ِ َّ َّ ٍ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ ا
ا
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
ود ،أن رسول الل ِه  قالِ « :انما هما اثنت ِان :الکالم ،والهدی ،فأحسن الکال ِم كـالم
مسع ٍ
َّ َّ َّ َّ ا
َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ ا َّ ا
َّ َّ َّ ا َّ ا
ا
ا
َّ
َّ
ـور
ـد ،أال و ِإیـاكم و َّمحـ ِ
اللـ ِـه ،وأحســن الهـد ِی هــدی محمـ ٍ
ـدث ِ
ـور ،فـ ِـإ ان َّشــر األمـ ِ
ات َّاألمـ َّ ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
ا
ٌ
ٌ
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
م اح َّدثات َّهاَّ ،وكل م اح َّدث ٍـة ِب اد َّعـةَّ ،وكـل ِبدع ٍـة ضـاللة .أال ال َّیطـولن علـ ایک ام األ َّمـد فتقس َّـو

لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
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َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ ا َّ
َّ ٌ َّ َّ َّ ا َّ
ا َّ َّ َّ َّ َّ
آت ،أال ِإ َّن َّما الش ِق ُّی َّم ان ش ِـق َّی ِفـی
آت ق ِر یب ،و ِإنما الب ِعید ما لیس ِب ٍ
قلوبکم ،أال ِإن ما هو ٍ
َّ َّ
َّب اطن أمهَّ ،و َّ
الس ِعید َّم ان و ِعظ ِبغ ای ِر » (اهن ماج .)31/1 :1430 ،
ِ ِ
ابن ابی عاصم (ی ،)287 .نیز با همین سـند ،از طریـق خـودش ،روایـت را نقـل كـرده
است (اهن اهی عثمان)79 :1 ،1400 ،
پس از وی طبرانی (د360 .ق) ،این چنین آورده است:
َّ
ا
ا
ٌ َّ َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
« َّحدث َّنا م َّعاذ قالَّ :حدث َّنا َّع ابد َّالر اح َّمن ابن الم َّب َّار ِك ال َّع ای ِش ُّی قالَّ :حدث َّنا َّح َّماد ابن َّز ایـ ٍد،
ِ
َّح َّد َّث َّنا ه َّشام ابن َّح َّسانَّ ،ع ان م َّح َّمد ابن سیرین عن ابی هریرة َّق َّال َّرسول َّاللهَّ « :
الس ِعید
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َّ ا
َّ
َّم ان َّس ِعد ِفی بطن أمه» (طبرانی ،هیتا.)223/8 :
ِ
قضاعی (د454 .ق) ،نیز در مسند خویش روایت را با این سند گزارش كرده اسـت:
َّ َّ
َّ ا
َّ َّ
َّ
َّ ا َّ ا َّ
«أخ َّب َّر َّنا أبوالق ِاس ِم َّح ام َّزة ابن َّع اب ِد الل ِه الط َّرابل ِس ُّیَّ ،ح َّدث َّنا ال َّم َّی َّان ِج ُّیَّ ،ح َّدث َّنا أبو َّج اعف ٍر م َّح َّمـد
ا
َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ ا
ابن َّص ِالح ابن ذ ِر یحَّ ،ح َّدث َّنا عث َّمان ابن أ ِبی ش ای َّبةَّ ،ح َّدث َّنا َّج ِر یر ابن َّع اب ِد ال َّح ِمی ِدَّ ،ع ان ِإ اد ِر ی َّس
َّ ِ ا َّ ِ
َّ ٍ ا َّ ا َّ َّ َّ ا َّ ا َّ
َّ َّ َّ َّ
األ اح َّوصَّ ،ع ان َّع ابد َّالله ابن َّم ا
ا َّ
ا
ود ،قـال :كـان
ع
س
ی
ب
أ
ن
ع
،
اق
ح
س
إ
ی
ب
أ
ن
ع
،
ی
د
و
ٍ
ب ِن ی ِزید األ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ا
َّ
َّرسول َّالله  ایخطب َّنا َّف َّیقولَّ :
الس ِعید َّم ان و ِعظ ِب َّغ ای ِر ِهَّ ،والش ِق ُّی َّم اـن ش ِـق َّی ِفـی َّبطـن أم ِـه»
ِ
ِ
(قضاعی.)79/1 :1407 ،
ثعلبی (د427 .ق) ،و متقی هندی (د975 .ق) ،نیز با عبارت «السعید من سـعد فـی
بطن ّأمه و الشقی من شقی فی بطن ّأمه» بدون ذكر سند آنرا نقل كردهاند (ثعلبهی:1422 ،
326/9؛ متقی هندی.)107/1 :1401 ،
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه در اقوال منسوب به امیرالمؤمنین اینگونـه آورده
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
الش ُّ
ـقی َّمـن ات َّعـظ ِب ِـه غیـره» (اههن اههی الحدیهد:1377 ،
است« :ا َّلسـعید َّمـن و ِعـظ ِب َّغیـ ِر ِه و
ِ
 ،)289/20خوشبخت ،كسی استكه از (حال) دیگران عبرت بگیـرد و بـدبخت ،كسـی
استكه مایۀ عبرت دیگران واقع شود.
با توجه به آنچه گفته شد این حدیث در منابع اهل سـنت بـه سـه شـکل آورده شـده
است:
َّ ا
َّ
ا
 « َّالس ِعید َّمن َّس ِعد ِفی بطن أمه».
ِ
 «السعید من سعد فی بطن ّأمه والشقی من شقی فی بطن ّأمه».َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
الشق ُّی َّم ان َّشق َّی فی َّب اطن أمهَّ ،و َّ
الس ِعید َّم ان و ِعظ ِب َّغ ای ِر ِه».
ِ ِ
ِ ِ
« -أال ِإنما ِ

 .2بررسی راویان اسناد

اگرچه خـودش ثقـه اسـت ولـی از ایـنجهـتكـه برخـی ضـعفاء از او نقـل حـدیث

رزیابیسندیوتحلیلمحتواییحدیثسعادتوشقاوت

به منظور رعایت اختصار ،تنها به بررسی دو سند اول كه مربوط به كتب قدیمیتـری
اصو
میباشد ،پرداخته میشود.
لو
 -1-2سند یکم (به نقل از مسلم)
َّ
َّ َّ
شی 
وه
َّ
 أبو الط ِاه ِر أ اح َّمد ابن َّع ام ِرو ابن عبدالله بن عمرو بـن الس اـرح :در مـورد وی گفتـه شـدهِ
است« :ثقه ،البأس به ،ثبتا ،صالحا و كان فقیها من الصالحین األثبات» (مهزی :1400 ،های
 ،)417/1ابن حجر در مورد وی مینویسد« :ال بأس به و كان ثقـة ثبتـا صـالحا» (اههن تربی
حجر،)64/1 :1326 ،
ت
 عبدالله بن وهب بن المسلم القرشی :مـزی در مـورد وی آورده اسـت« :ثقـه ،صـالح كودا َّ
الح ِدیث ،صدوق» (مزی283/16 :1400 ،و  ،)284ذهبـی ضـمن ثقـه دانسـتن وی مـی -كان
نویســد« :أحــد االثبــات ،واالئمــة االعــالم ،و صــاحب التصــانیف» (ذهبههی:1382 ،
احا
521/2و.)523
دیــــث
َّ َّ
 عمرو بن الحارث :ابن حبان نامش را در جمع ثقـات آورده ،مـینویسـد« :كـان مـنامامیه و
ا
ا
الحفاظ المتقنین َّوأهل ال َّورع ِفی َّالدین» (اهن حبان ،)229/7 :1393 ،مـزی در مـورد وی
متنشنا
َّ َّ
مینویسد« :كان قارئا ،فقیها ،مفتیا» همچنین وی را با ویژگی «ثقه و احفظ» سـتوده
خــــت
است (مزی571/21 :1400 ،و ،)574ذهبـی نیـز او را ثقـه دانسـته و معتقـد اسـتكـه در
قرآن
احادیثی از قتاده نقل میكرده ،اضطراب و خطا دیده میشـود ،وی از ابوحـاتم نقـل
كرده «لم یکن له نظیر فی الحفظ فی زمان» (ذهبی ،)252/3 :1382 ،ابن حجـر نیـز او
را «صدوق و ثقه» معرفی نموده است (اهن حجر.)16/8 :1326 ،
َّ
ُّ ا
الز َّب ای ِر ال َّمکی :م َّح َّمد بن مسلم بن تدرس القرشی األسـدی :ابـن حبـان نـام وی را
 أ ِبیدر كتاب ثقات آورده و ترک نقل از او ،به دلیل نقل ضعفا از وی را منصفانه ندانسـته
است (اهن حبان ،)352/5 :1393 ،مزی آورده است« :كان أكمل الناس عقال وأحفـظ و
لیس به بأس» (مزی ،)406/26 :1400 ،ذهبی در مـورد وی مینویسـد« :هـو مـن أئمـة
العلم ،ثقه ،ثبت» وی از قول ابوزرعه و ابوحاتم آورده است:

میكنند ،دارای ضعف است (ذهبی37/4 :1382 ،و ،)38ابـن حجـر او را ثقـه معرفـی
كرده و ابن عدی نقل حدیث مالک از وی را برای ثقه بودن وی كـافی دانسـته ،چـرا
كه وی جز از ثقه ،نقل حدیث نمیكـرده اسـت (اههن حجهر ،)442/9 :1326 ،وی در
جای دیگر مینگارد« :صدوق إال أنه یدلس» (همو.)506/1 :1406 ،
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 عامر بن واثله :ابن حجر مینویسد :آخرین فرد از اصحاب استكـه از دنیـا رفتـه و اورا ثقه معرفی كرده است (اهن حجر82/5 :1326 ،و ،)84در كتـب رجـالی دیگـر نـام وی
برده شده و از اصحاب پیامبر دانسته شده ،اما در مورد ثقه بودن یا نبودن وی مطلبـی
بیان نشده است (هخاری ،هیتا447/6 :؛ اهن حجهر ،)288/1 :1406 ،هرچنـد بـه نظـر غالـب
اهل سنت ،صرف صحابه رسول خـدا بـودن ،نشـانۀ ثقـه و عـادل بـودن اسـت (همهو،
.)17/1 :1415
 عبد الله بن مسعود :ابن حبان نام وی را در كتاب ثقات خـود آورده اسـت (اههن حبهان، ،)208/3 :1400ابن عسـاكر او را افقـه مـردم مدینـه دانسـته اسـت (اههن عسهاکر:1415 ،
 ،)54/33ذهبــی او را از صــحابه و بزرگــان جنــگ بــدر و ســابقین و دارای ســابقۀ دو
هجرت معرفی كرده است (ذهبی16/1 :1419 ،؛ همو.)461/1 :1405 ،
ابن حجر در مورد وی مینگارد« :من كبار العلماء من الصحابة ،مناقبـة جمـة» (اههن
حجر.)323 :1406 ،

 -2-2سند دوم (به نقل از ابن ماجه)

 محمد بن عبید بن المیمون مدنی :ابن ابی حاتم رازی تعبیر «شیخ» را در مـورد او بـهكار برده اسـت (اهوحهاتم ،)220/7 :1408 ،ابـن حبـان نـام او را در زمـرۀ ثقـات آورده و
گفته چه بسا خطا هم داشته است (اههن حبهان ،)82/9 :1393 ،ابـن حجـر گفتـه اسـت:
«صدوق یخطئ» (اهن حجر.)495 :1406 ،
 عبید بن میمون :ابن حبـان نـام وی را در كتـاب ثقـات خـود آورده اسـت (اههن حبهان، ،)430/8 :1393گرچه مزی و ذهبـی او را مجهـول دانسـتهانـد (مهزی237/19 :1400 ،؛
ذهبی.)24/3 :1382 ،
 -محمد بن جعفر بن ابی كثیر :ابوحاتم رازی و مزی از قول ابن معین او را ثقـه معرفـی

 .3بازیابی روایت در منابع شیعی

قدیمتر ین منبع شیعی كه این روایت را آورده حسین بن سعید اهوازی در قرن سوم قمـری
است ،تنها در این كتاب استكه عبارات سه گانه حدیث ،در كنار هم آمده است.
َّ َّ
َّ َّ َّ
« اال َّقاسم َّو َّف َّض َّالة َّع ان َّأ َّبان ابن ع اث َّم َّان َّعن َّ
الص َّباح ابن َّس َّی َّابة قـال َّس ِـم اعت كالمـا یـ ار َّوی
ِ
ِ ِ
َّ َّ َّ َّ
ِ َّ ا
ِ َّ ِ َّ
َّ
َّ َّ
ا
َّ
َّ
الشـق ُّی َّم اـن َّشـق َّی فـی َّب اطـن أمـه وَّ
َّ
ِ ِ
ِ ِ
ع ِن الن ِبی أنه قال :الس ِعید من س ِعد ِفی بط ِن أم ِه و ِ
َّ
َّ
الس ِعید َّم ان و ِعظ ِب َّغ ای ِره» (کوفی اهوازی.)14 :1402 ،
پس از آن در تفسیر قمی در قرن چهارم ،با دو عبارت متفاوت و بدون ذكر سـند ،بـه
این روایت اشاره شده است.

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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نمودهاند (اهوحاتم221/3 :1408 ،؛ مزی ،)584/24 :1400 ،ابـن حجـر در مـورد وی آورده
است« :هو األكبر ثقة من السابعة» (اهن حجر.)471 :1406 ،
 موسی بن عقبه :ابو حاتم از قول چند نفر او را ثقه معرفی نموده اسـت (اهوحهاتم:1408 ، ،)154/8ذهبی در مورد وی مینویسد« :ثقه ،حجت ،من صـغار التـابعین» همچنـین
گزارش داده كه ابن معین معتقد بوده استكه در وی برخـی جهـات ضـعف وجـود
دارد (ذهبی.)214/4 :1382 ،
 ابی اسحاق :ابن عساكر از قول برخی ثقه بودن وی را گزارش كرده است (اههن عسهاکر،213/46 :1415و ،)217ذهبی دربارۀ وی آورده است« :ابو إ اس َّح َّاق َّ
الس ِـب ای ِع ُّی َّع امـرو بـن
ِ
َّ ا َّ
َّ
َّ
ا
َّ ا
ُّ
ُّ
اللـه بـن ع ِلـی الهمـد ِانی ،الکـو ِفی،
ـد
الله اابن ِذی ی اح ِمدَّ ،و ِق ایـلَّ :ع امـرو بـن َّع اب
ِ
ِ
عب ِد ِ
ِ
ِ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ
ـام ِل ای َّن،
الح ِافظ ،ش ایخ الک اوف ِةَّ ،وع ِالمهاَّ ،ومحدثهاَّ ،وكان َّ -ر ِحمه اللـهِ -مـن العلم ِ
ـاء الع ِ
َّ
َّو ِم ان ِجل ِة َّالت ِاب ِع این» (ذهبی392/5 :1405 ،و.)393
َّ
ا
 ابی األحوص :عوف بن مالك بن نضلة األشجعی أبو األحوص الک ِوف ّی :ابن حبان نـاموی را در كتاب ثقات آورده است (اهن حبان ،)274/5 :1400 ،مزی گـزارش كـرده كـه
یحیی بن معین او را ثقه دانسته است (مزی.)446/22 :1400 ،
 عبدالله بن مسعود :نامش گذشت.بررسی دو سند دیگر (به نقل از طبرانی و قضاعی) نیز نشان داد راویان آن اسـناد نیـز
از نظر رجالیون اهل سنت ثقه هستند ،بنابراین ضعف سندی در آن دو نیز وجود ندارد.
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َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ ا َّ
َّ
ود َّع ان أ ِبی َّج اعف ٍرِ فی ق ا ِول ِه « ...قال َّرسول الل ِه الش ِقی َّم اـن
و ِفی ِروای ِة أ ِبی الجار ِ
ا
َّ
َّشق َّی فی َّب اطن أمهَّ -و َّ
الس ِعید َّم ان َّس ِعد ِفی َّبطن أم ِه» (قمی.)227/1 :1363 ،
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ
َّ ا
َّ
َّ
ا
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
« َّو الس ِعید من و ِعظ ِبغیر ِه ،و الش ِقی من ش ِق َّی ِفی بطن أمه» (همان)291 ،
ِ
ِ
كلینی (د329 .ق) ،در اصول كافی نیز به عرضـۀ ایـن روایـت بـه امـام صـادق و
تصدیق ایشان ،اشاره كرده است.
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
ح َّم اید ابن ز َّیاد َّعن اال َّح َّسن ابن م َّح َّمد الک اندی َّع اـن أ اح َّمـد ابـن عـد ا
ـان ابـن
س َّع اـن أ َّب
ی
ٍ ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ا َّ َّ َّ ا َّ ِ َّ َّ ِ َّ َّ َِّ ا ِ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
ا
َّ
َّ
َّ
ا
عثمان عن أ ِبی الصباح قال :س ِمعت كالما یروی عن الن ِبی و عن ع ِلی و عـن ابـن
َّ َّ َّ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّم اسعود َّف َّع َّر اضته َّع َّلی َّأبی َّع ابد َّاللهَّ ف َّق َّالَّ :ه َّذا َّق اول َّ
ول الل ِه أ اع ِرفه قال :قال َّرسـول
س
ر
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ ُّ َّ ا َّ
َّ ا
َّ ا َّ َّ
َّ
َّ
ا
َّ
الل ِه :الش ِقی من ش ِقی ِفی بطن أم ِه و الس ِعید من و ِعظ ِبغی ِره (کلینی.)81/8 :1407 ،
ِ
شیخ صدوق (د381 .ق) ،در التوحید چنین آورده است:
ا
َّ َّ ا َّ ا َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
الشر یف َّأبو َّعلی م َّح َّمد ابن َّأ اح َّم َّد ا
ـد الل ِـه ابـن ال َّح َّسـن ابـن
ب
ع
ـن
ب
ـد
م
ح
م
ـن
ب
ِ
ِ
ِ
ا « ح دث ن ا ِ
ِ ِ
ِ
َّ َّ ِ
َّ َّ ِ
ا
َّ
َّ
ـد ابـن
الح َّس این ابن َّع ِلی ابن الح َّس این ابن َّع ِلی ابن أ ِبی ط ِال ٍب قـال َّحـدث َّنا َّعلـ ُّی ابـن م َّح َّم
َّ َّ ِ َّ ا َّ ا ِ ِ
ِ ا َّ ا ِ ِ َّ َّ َّ ِ
َّ ِ ِ
َّ
ور ُّی َّعن الفضل ابن شاذان َّع ان م َّح َّم ِد ابن أ ِبی ع َّم ایـ ٍر قـالَّ :سـألت أ َّبـا ال َّح َّسـن
اب
ق َّت ای َّبة َّالن ای َّس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
الشق ُّی َّم ان َّشق َّی فی َّب اطن أمـه َّو َّ
م َّ
الس ِـعید

ول الل ِه
وسی اب َّن َّج اعف ٍرَّ ع ان َّم اع َّنی ق او ِل َّرس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
ا
َّ َّ َّ َّ
َّم ان َّس ِع َّد ِفی َّبطن أم ِه فقال الش ِق ُّی َّم ان َّع ِل َّـم اللـه َّو ه َّـو ِفـی َّبطـن أم ِـه أ َّنـه َّسـ َّی اع َّمل أ اع َّمـال
ِ
ا َّ
َّ َّ َّ َّ ا َّ َّ ِ ا َّ َّ
َّ
ا
ـال ُّ َّ
األ اشق َّیاء َّو َّ
الس َّـعد ِاء» (صهدو ،
الس ِعید َّم ان َّع ِل َّم الله َّو ه َّو ِفی َّبطن أم ِـه أنـه سـیعمل أعم
ِ ِ
ِ
.)356 :1398
در من الیحضر شیخ صدوق این روایت به این صورت گزارش شده است.
َّ َّ
َّ
الص َّـباح االک َّ
ـال ق الـت ل َّ
« َّو َّر َّوی َّص اف َّوان ابن َّی اح َّیی َّع ان َّأبـی َّ
ـاد ِق َّج اعف ِـر ابـن
لص
ق
ی
ـان
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ا ا َّ ا َّ َّ ا َّ ا َّ ا َّ ا َّ َّ ا ِ َّ َّ َّ ا َّ َّ َّ َّ ا
َّ َّ
الشـق َّی َّمـنا
َّ َّ
َّ
محمد أخ ِبر ِنی عن هذا القو ِل قول من هو أسأل الله ِاإلیمان و التقوی ...و ِ
َّ
َّشق َّی فی َّب اطن أمه َّو َّ
الس ِعی َّد َّم ان و ِعظ ِب َّغ ای ِره» (صدو .)402/4 :1413 ،
ِ ِ
ِ ِ
َّ َّ ا َّ
َّ َّ َّ َّ ا ا َّ
در امالی شیخ صدوق ،سند حدیث اینگونه است« :حدثنا الشـیخ الف ِقیـه أبـو جعف ٍـر
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
ا
م َّح َّمد ابن َّعلی ابن االح َّس این ابن م َّ
وسی ابن َّب َّاب َّو ایـ ِه القمـ ُّی َّر ِح َّمـه اللـه قـال َّح َّـدث َّنا أ ِبـی قـال
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
َّ ا َّ ا َّ َّ ا َّ ا َّ َّ ا َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
ا
ا
َّ
َّ
َّ
َّ
َّح َّدث َّنا َّع ِل ُّی ابن ِإ اب َّر ِاهیم عن أ ِبی ِه ِإبر ِاهیم بن ه ِاش ٍم عن صفوان بـن یحیـی عـن أ ِبـی الصـباح
ِ
ِ
ِ َّ ا َّ
َّ ا
َّ
َّ
االک َّنانی َّق َّال :ق الت ل َّ
لص ِاد ِق َّج اعف ِر ابن م َّح َّم ٍد أخ ِب ار ِنی َّع ان َّهـذا الق اـول . ...الش ِـق َّی َّم اـن
ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ
َّ ا
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
ا
ش ِق َّی ِفی بطن أم ِه و الس ِعید من و ِعظ ِبغی ِره» (صدو .)487 :1376 ،
ِ

در خطبۀ  86نهج البالغه نیز اینگونه آمده است« :و السعید من وعظ بغیره و الشقی
من انخدع لهواه و غروره» (ناهج الباغه  :1381 ،خطبه  ،)86سـعادتمند كسـی اسـتكـه از
زندگی دیگران عبرت آموزد و شقاوتمند كسی استكه فریب هوا و هوسها را بخورد.
ورام بن ابی فراس (د 605 .ق) نیز عرضه این روایت بـه امـام را از ابـن ابـی الصـباح،
لیکن به صورت مرسل و با تفاوت در تعبیر گزارش داده است.
َّ َّ
َّ َّ
« اابن َّأبی َّ
الص َّباح قال َّس ِم اعت كالما ی ار َّوی َّعن َّالن ِبـیَّ و َّع اـن َّع ِلـیَّ و َّعـن اابـن
ِ
َّ َّ َّ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّم اسعود َّف َّع َّر اضته َّع َّلی َّأبی َّع ابد َّاللهَّ ف َّق َّال َّه َّذا َّق اول َّ
ول الل ِه أ اع ِرفـه قـال قـال َّرسـول
س
ر
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َّ ُّ َّ ا َّ
َّ
َّ
َّ ا
َّ ا َّ َّ
َّ
ا
الل ِه الس ِعید من س ِعد ِفی بطن أم ِه و الش ِقی من و ِعظ ِب ِه غیره» (ورام هن اهی فهراس:1410 ،
ِ
 ،)92/2این نقل از لحاظ لفظ ،به آنچه از ابن ابی الحدید در بخـش بازیـابی منـابع اهـل
سنت اشاره شد ،بسیار نزدیک بوده و از نظر معنایی نیز ،با آن مساوی است.
ابــن ابــی جمهــور (ی .قههرن ،)10فــیض كاشــانی (د1091 .ق) ،شــیخ حــر عــاملی (د.
1104ق) ،بحرانی (د1107 .ق) ،با همـان سـند صـدوق در التوحیـد ،قمـی مشـهدی (ی.
قرن ،)12مجلسی (د1110 .ق) ،عروسی حویزی (ی .قهرن ،)12پاینده (د1363 .ش) نیز این
روایت را در كتب خود آوردهاند (اهن اهی جماور35/1 :1405 ،؛ فیض کاشانی157/26 :1406 ،؛

اصو
لو
شی 
وه
های
تربی
ت
كود
كان

 .4بررسی صدوری این حدیث

در میان علمای شیعه در باب صدور این روایت دو دیگاه وجود دارد:
ابن شهر آشوب مازندرانی و شیخ بهایی (به نقـل از صـنعانی) حـدیث مـذكور را در
زمرۀ احادیث جعلی به شمار آوردهانـد ،ابـن شـهر آشـوب ،معتقـد اسـتكـه ذوالکـالع
الحمی ری كه از قتال كنندگان با امیرالمؤمنین بوده ،حدیث را جعل كرده ،و همراه با آیه
َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َّ
خال ِدی َن ِفیها( ﴾ ...ههوی ،)108/به پیامبر نسـبت داده كـه
﴿و أما ال ِذین س ِعدوا ف ِفی الجن ِة ِ

رزیابیسندیوتحلیلمحتواییحدیثسعادتوشقاوت

احا
دیــــث
امامیه و
حهر عهاملی84/27 :1409 ،؛ هحرانههی172/5 :1374 ،؛ قمهی مشهادی67/5 :1368 ،؛ مجلسههی :1403 ،متنشنا
9/5؛ عروسی حویزی18/2 :1415 ،؛ پاینده.)529/:1382 ،
خــــت
آنچه بدون ذكر سند در مجموعـۀ ورام ،ذكـر شـده ،بـا تفـاوتی بسـیار جزیـی ،شـبیه قرآن
عبارتی استكه ابن ابی الحدید در كلمات منسوب به امیرالمؤمنین ،آورده كـه در منـابع
اهل سنت به آن اشاره شد.

پس از ارائۀ آن به معاویه ،در بین پیروانش شایع شد ،در این میان تنها عمر بن عبـدالعزیز
از پذیرش آن سرباز زد (اهن شارآشوا300/1 :1393 ،؛ هاایی ،هیتا.)134 ،
سایر علما ،صدور آنرا از پیامبر پذیرفته ،در مورد داللـت آن نظـرات گونـاگونی
ارائه داشتهاند ،برخی معتقدند با توجه به ساختار این جملـه  -كـه حکـم سـخن منظـوم
داشته و كوتاه است  -احتمال نقل به معنا یا تغییرهای مضمونی در آن معتنابه نیست ،بـه
سخن دیگر ،برای تصحیف و تحر یف ،هیچ نشانهای در نقلها وجود نداشته ،طرفـداران
جواز نقل به معنا نیز ،بر این عقیدهاند كه در مواردی همچون سخن منظوم و كوتاه و نیز
اذكار و اوراد ،نقل به معنا صـورت نگرفتـه یـا احتمـال آن بسـیار كـم اسـت (محمهدی ری
شاری.)5 :1386 ،

 .5بررسی سندی روایات شیعی
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همانطور كه اشاره شد این حدیث در منابع شیعی با چهار سند آورده شده اسـتكـه
به جهت اختصار ،به بررسی دو سند اول پرداخته میشود.

 -1-5سند یکم (به نقل از حسین بن سعید)

َّ
« اال َّقاسم َّو َّف َّض َّالة َّع ان َّأ َّبان ابن ع اث َّم َّان َّعن َّ
الص َّباح ابن َّس َّی َّابة»...
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
 فضاله :آیت الله خویی مینویسد :منظور از فضاله در اینگونه سندها ،فضاله بن ایـوباالزدری است ایشان وی را از مشایخ فضل بن شاذان میدانـد (خهویی ،ههیتها،)271/13 :
نجاشی در مورد وی گفته است« :ثقة فی حدیثه ،مستقیما فـی دینـه» (نجاشهی:1365 ،
.)311
 ابان بن عثمان :مرحوم مامقانی از سه نفر بـا عنـوان ابـان بـن عثمـان ،ابـان بـن عثمـاناألجلح و ابان العثمان األحمر البجلی نـام بـرده و در مـورد اولـی مـینویسـد :مهمـل
است ،اگرچه ممکن است ابان بن عثمان بجلی باشد كه در ایـن صـورت حکـم وی
جاری میشود ،دومین مورد را مهمل دانسته ولی تعبیر «ال بأس به» را در مـورد او بـه
كار برده است ،در مورد ابان بن عثمان البجلی نسبتهایی مثل ناووسی و فطحی هـم
داده شده كه مرحوم مامقانی و خویی آنرا نپذیرفتهانـد مرحـوم خـویی بـر ایـن بـاور

 -2-5سند دوم (به نقل از کلینی)

«ح َّم اید ابن ز َّیاد َّعن اال َّح َّسن ابن م َّح َّمد االک اندی َّع ان َّأ اح َّم َّد ابـن ع َّـد ایس َّع اـن َّأ َّ
ـان ابـن
ب
ٍ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ٍ ِ
ع اث َّم َّان َّع ان أبی َّ
الص َّباح.»...
ِ
ِ
 حمید بن زیاد :شیخ طوسی ضمن آوردن نام وی در من لم یرو عنهم مـینویسـد:«عالم ،جلیل ،واسع العلم ،كثیر التصانیف» (طوسهی ،)421 :1373 ،و در فهرست ،او را
ثقه دانسته است (همهو ،)155 :1420 ،نجاشی در مورد وی مینگارد« :كان ثقة ،واقفـا،
وجها فیهم» (نجاشی.)132 :1365 ،
 حسن بن محمد الکندی :شیخ طوسی در مورد وی آورده است« :الحسن بـن ّمحمـد
ّ
بن سـماعة الکـوفی ،واقفـ ّی المـذهب ،إال ّأنـه ج ّیـد التصـانیف ،نقـی الفقـه ،حسـن
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است كه واقع شدن وی در طریق اسناد ابن قولویه كه بر وثاقـت افـراد واقـع در اسـناد
خود شهادت داده است ،برای توثیق او كافی است (مامقانی125/3 :1427 ،و136؛ خهویی،
هیتا ،)161 :1 ،در صورتیكه بپذیریم وی همان ابان بن عثمان البجلی است ،برقی وی
را در زمرۀ اصحاب امـام صـادق آورده اسـت (هرقهی ،)39 :1342 ،نجاشـی و شـیخ
طوسی وی را در شمار اصحاب امام صادق و امـام كـاظم برشـمردهانـد (نجاشهی،
13 :1365؛ طوسی.)47 :1420 ،
 الصباح بن سیابه :شیخ طوسی وی را در شمار اصـحاب امـام صـادق آورده اسـت(طوسی ،)226 :1373 ،مرحوم مامقانی روایت وی را از جعفربن بشیر بـه واسـطه حمـاد
بن عیسی ،نشانهای بر ثقه بودن وی دانسته است ،همچنین ایشان روایت كردن كلینی
از وی را دلیلــی بــر ایــن دانســته كــه وی از بزرگــان ممتــاز شــیعه اســت ،در نهایــت
مینویسد :انصاف این استكه ایشان را از خیار شیعه و اتقیاء آنان دانست و روایـات
او را در زمرۀ روایات حسن ،به شمار آورد (مامقانی334/35 :1434 ،و.)335
آیت الله خویی ضمن بیان مطالب مذكور و درست شمردن طریـق صـدوق بـه وی،
مینویسد :این امور داللت بر مدح ایشان ندارد ،وی در ادامه آورده اسـت :مجلسـی در
وجیزه در یک جا ،ایشان را از ممدوحین و در جـای دیگـر از مجاهیـل بـه شـمار آورده
است ،نظر نهایی ایشان ،مجهول بودن اوست (خویی ،هیتا91/9 :و.)92
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اإلنتقاء» (طوسی ،)133 :1420 ،نجاشی هم اینگونه نگاشته است« :من شـیو الواقفـة،
كثیر الحدیث ،فقیه ،ثقة و كـان یعانـد فـی الوقـف و یتعصـب» (نجاشهی،)40 :1365 ،
عالمه حلی نیز آنچه را شیخ طوسی و نجاشی آوردهاند ،یکجـا جمـع نمـوده اسـت
(حلهی ،)212 :1411 ،آیت الله خویی طریق شیخ به او را در مشیخه صحیح دانسته ولـی
در رجال تضعیف نموده است (خویی ،هیتا.)118/5 :
 احمد بن عدیس :شیخ طوسی نام وی را در كتاب فهرست خود آورده و نجاشـی نیـزدر كتاب رجـال خـود نـام وی را آورده اسـت (طوسهی59 :1420 ،؛ نجاشهی،)81 :1365 ،
مرحوم مامقانی او را مهمل دانسـته و گـزارش داده كـه از وی در كـافی و تهـذیب و
استبصار حدیث نقل شده است (مامقانی.)320/6 :1424 ،
 ابان بن عثمان :نامش گذشت.أبی الصباح :منظور ابراهیم بن نعیم عبدی است ،نجاشی در مورد وی گفتـه اسـت:
«كان أبو عبداللـه یسـمیه المیـزان لثقتـه» (نجاشهی19 :1365 ،؛ کشهی350 :1409 ،و،)352
عالمه حلی در مورد وی مینویسد« :ثقة ،أعمل علی قولهّ ،
سـماه الصـادق المیـزان»
(حلی.)3 :1411 ،
بررسی اسناد نشـان مـیدهـد كـه حـدیث مـذكور در زمـرۀ احادیـث ضـعیف قـرار
میگیرند ،بررسی دو سند دیگـر (بـه نقـل از صـدوق) نیـز نتیجـۀ مشـابه را را بـه دسـت
میدهد.

 .6بررسی داللی این حدیث

برای فهم این روایت ابتدا سراغ روایات اهل بیت رفته ،سپس دیدگاه صـاحب نظـران
در مورد نقلهای مختلف این حدیث ،واكاوی خواهد شد.

 -1-6متن یک و دو

از امام موسی بن جعفر دربارۀ معنای این حدیث سؤال شـد ،حضـرت فرمودنـد:
منظور این است :شقی كسی استكه زمانیكه در بطن مادر است ،خداوند میداند كـه
در زندگی دنیا اعمال اشقیاء را انجام میدهد و سعادتمند كسی استكه هنگامی كه در

بطن مادر اسـت ،خداونـد علـم دارد كـه در زنـدگی بـه كارهـایی مـیپـردازد كـه افـراد
سعادتمند به آن مبادرت میورزند (صهدو  ،)356 :1398 ،توضیح مطلب آن استكه انسان
در نظام هستی ،دارای نوعی اختیار و آزادی است و امکاناتی در فعال ّیتهـای خـود دارد
كه آن امکانات برای موجودات دیگر ّ
حتی برای حیوانها نیست ،و چون نظـام عینـی از
نظام علمی ر یشه میگیرد و سرچشمۀ عالم كیانی عالم ّربانی است ،پس علـم ازلـی كـه
ّ
به افعال و اعمال انسان تعلق گرفته است به معنی این استكه او از ازل میداند كـه چـه
كسی به موجب اختیار و آزادی خود طاعت میكند و چه كسـی معصـیت ،و آنچـه آن
علم اقتضا دارد این استكه ،آنكه اطاعت میكند به اراده و اختیار خود اطاعت كند و
آنكه معصیت میكند به اراده و اختیار خود معصیت كند (مطاری ،هیتا.)435/1 :
دو روایت دیگر را میتوان ّ
مؤیدی برای صحت محتوای روایـت مـذكور دانسـت :از
امیرالمؤمنین نقل شده كه فرمودند:

نکتهای كه از روایت دوم به دست میآید این استكه خداوند در جهـان و زنـدگی
سنتها و قوانینی دارد كه قابل تغییر نیست ،یکی از آن ّ
انسان ّ
سنتها این اسـتكـه هـر
كس ایمان و تقوا داشته باشد ،سعادتمند خواهد بود و هـر كـس آیـات خـدا را تکـذیب
كرده فرمان خدا را نبرد ،شقی خواهد شد ،بنابراین ،طفلی كه در شکم مادر است نیز از
این ّ
سنت بیرون نبوده ،دربارۀ او هم چنین رقم زده شده است و این قض ّیه مشروط حتـی
پیش از آنکه این طفل در شکم مادر قرار بگیرد نیـز وجـود داشـته اسـت (جعفهری ،ههیتها:
.)310/5
مفسران ،محدثان و فیلسوفان هر یک از ّ
زاویۀ خاصی به این حدیث پرداختهاند:
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«حقیقت سـعادتمندی آن اسـتكـه كـار انسـان بـه سـعادت پایـان پـذیرد و حقیقـت
شقاوت آن استكه پایان كار انسان شقاوت باشـد (صهدو  ،)64/1 :1377 ،و از امـام
رضا نقل شده است :قلم به این حقیقت خشکیده است (كنایـه از تغییـر ناپـذیری
امری است) كه از سوی خداوند برای كسیكـه ایمـان و تقـوا داشـته باشـد ،سـعادت
نوشته شده و برای كسـیكـه تکـذیب و نافرمـانی كنـد ،شـقاوت نوشـته شـده اسـت
(حمیهری ،)355 :1413 ،ایـن دو روایـت نیــز مـیتوانـد بـه فهــم درسـت سـخن پیــامبر
رهنمون شود».

اصو

 .1برخی روایت را با همان معنای ظاهر و متبادر به ذهن ،به گونـهای توضـیح دادهاندكـه
منجر به قبول جبر نشود.
 .2گروهی ،برخی واژهها را به معنای دیگری گرفتهاند ،یا با تأویـل بـردن روایـت ،سـعی
كردهاند معنای قابل قبولی از آن ارائه دهند.
 .3گروه دیگر به بیان تحلیل فلسفی از آن پرداختهاند.
 .4اشعری مذهبان هم آنرا دلیلی محکم بر درستی اعتقاد به جبر برشمردهاند.

 -1-1-6گروه اول
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مالصـالح مازنـدرانی در شـرح ایـن حـدیث ،بــا تـأثیر پـذیری از روایـت موسـی بــن
جعفر چنین اشاره كرده است كه با تحقق عینیت وجود انسان كـه آغـاز آن در بطـن
مادر است ،علم الهی به سعادت یا شقاوت انسان ،با معلـوم منطبـق مـیگـردد (مازنهدرانی،
.)425/11 :1382
برخی معتقدند حدیث شریف در مقـام بیـان مقتضـیات سـعادت یـا شـقاوت بـوده،
مؤمن یا كافر شدن ،اسباب دیگری نیز نیاز دارد كه بـا اختیـار انسـان تحصـیل مـیشـود
(طیه  ،)118 :1365 ،ابن ابی جمهور نیز در یکی از احتماالت معنایی خـود آورده اسـت:
اگر منظور از « ّام» مادر باشد ،معنا اینگونه میشود كه شقی به سبب نطفـۀ زنـا یـا لقمـۀ
حرامی كه با آن رشد می یابد و یا شیری كه پس از تولـد از مـادر مـینوشـد ،شـقاوتمند
میشـود؛ چـرا كـه «الرضـاع یغیـر الطبـاع» (اههن اههی جماهور ،)35/1 :1405 ،الزم بـه ذكـر
است كه اگر مقصود ایشان بیان زمینـه بـرای شـقاوت باشـد ،قابـل قبـول اسـت ،در غیـر
اینصورت به گونۀ دیگری سر از جبر در میآورد.
افراد دیگری همچون كمرهای در شرح كافی ،مجلسـی ،صـادقی تهرانـی و غفـاری
(در تصحیح كتاب تفسیر عاملی) نیز مشابه همین معنا را ارائـه دادهانـد (کلینهی:1 :1382 ،
 ،152مجلسی186/25 :1404 ،؛ صایقی تارانی313/17 :1365 ،و عاملی.)538/3 :1360 ،

-2-1-6گروه دوم

افراد این گروه خود به دو دسته قابل تقسیم هستند:
 .1برخی واژه « ّام» را به معنای دیگری دانستهاند.

 .2برخــی دیگــر ســعادت و شــقاوت را نــاظر بــه خوشـبختی و بــدبختی در دنیــا لحــاظ
كردهاند.
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الف .افرادی که « ّام» را به معنای مادر ندانستهاند
از جملۀ این افراد ابن شهر آشوب استكه مینویسد« :اگر این خبـر درسـت باشـد،
تأویل آن این استكه سعید و شقی ،امرشان در قبر آشکار میشود ،به این دلیل كه ّام به
معنای هر چیزی استكه رجوع به آن صورت میگیرد .قـرآن كـریم میفرمایـد« :فا ّمـه
هاویه» (قارع  ،)9/طبق آیۀ شریفه «م انها َّخ َّل اقناك ام َّو فیهـا نعیـدك ام َّو م انهـا ن اخـرجک ام َّ
تـارة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
أخــری» (ط ه  )55/زمــین محــل رجــوع و بازگشــت انســان اســت (اهههن شارآشههوا:1393 ،
300/1و.)301
ابن ابی جمهور هم در باب معنای احتمالی دیگر این حـدیث آورده اسـت :چنانچـه
مرتبهای از عوالم ،یعنـی دنیـا ،مقصـود باشـد كـه در آن رشـد و نمـو و تربیـت صـورت
میپذیرد ،معنا اینگونه میشود كه شقی در دنیا با كسب اسباب شـقاوت ،شـقی شـده و
سعید نیز با كسب اسباب سعادت ،به این مقام میرسد ،همچنان كه فرمـودهانـد« :كمـا
یعیشون یموتون ،و كما یموتون یقبرون ،و كما یقبرون یبعثون ،یحشرون» (اههن اههی جماهور،
.)35/1 :1405
به عبارت دیگر این دنیاست كه انسان در شکم آن در حـال گذرانـدن دوران جنینـی
ّ
خود است و مرگ ،هنگامۀ تولد در عالم برز میباشد ،همانگونه كـه طفـل بعـد از بـه
دنیا آمدن به رحم برنمیگردد ،انسان نیز پس از مرگ قابلیت برگشت بـه دنیـا را نـدارد،
لذا معنی حدیث نبوی چنین استكه سعادتمند كسی استكه در دنیا سـعادتمند شـد و
شقاوتمند كسی استكه در دنیا به شقاوت رسید ،اسفراینی ،صاحبان تفاسـیر مـن وحـی
القرآن ،بیان السعاده ،روح البیان و امام خمینی را در زمرۀ این گروه میتـوان بـه حسـاب
آورد (اسفراینی333/1288 ،؛ فضا الل 88/10 :1419 ،؛ گناهایی246/1 :1408 ،؛ حقی هروسوی ،هیتا :
154/1؛ خمینی ،هیتا.)697 :
ّ
برای صحت برداشت از كلمه «ام» در معنـای دنیـا مـیتـوان بـه ایـن حکمـت نهـج
َّ
َّ َّ
َّ
البالغه استناد جستَّ « :الناس أ اب َّناء ُّالد ان َّیا َّو ال یالم َّالرجل َّعلی حب أم ِه» ،مردم فرزندان

اصو

دنیا هستند و هیچ كس را بر دوستی مادرش نمیتوان سـرزنش كـرد (ناهج الباغه :1381 ،

.)702
برخی هم احتمال دادهاند كه « ّام» به معنای ّام الکتاب و عالم قضا باشد كـه منظـور
علم خداوند به پایان سرنوشت هر كسی اسـت هماننـد شـیطان كـه در ّام الکتـاب جـزء
اشقیاء نوشته شده است (طالقانی.)551/2 :1373 ،
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ب .افرادی که سعادت را به خوشی یا ناخوشی در دنیا تفسیر کردهاند
آیت الله سبحانی بر این باور استكه در این روایـت قرینـهای نیسـت كـه سـعادت و
شقاوت اخروی را برساند ،بنابراین معنا میتواند اینگونه باشـد كـه جنینـیكـه از نطفـه و
والدین سالم از لحاظ جسمی و روحی به وجود آمده است ،از همان بطن مـادر متصـف
به صفت سعادت در زندگی دنیوی میشود و بالعکس جنینی كه از نطفه و پـدر و مـادر
بیمار ایجاد شده ،از بطن مادرش به همنشینی با شقاوت در حیات دنیوی محکـوم اسـت
(سبحانی376/2 :1412 ،؛ همو.)288 :1418 ،
قرینه برای صحت چنین تحلیلی ،روایاتی استكه نشانۀ سعادت و شقاوت را امـوری
َّ
دانسته استكه به دنیا مربوط میشود ،مانند « َّق َّال َّرسول َّاللهَّ أ ار َّب ٌع م َّن َّ
الس َّع َّاد ِة َّو أ ار َّب ٌـع
ِ
ِ
َّ َّ َّ َّ َّ ا َّ
الصال َّحة َّو اال َّم اس َّکن اال َّواسع َّو اال َّجار َّ
الس َّع َّادة اال َّم ارَّأة َّ
األ ار َّبع َّالتی م َّن َّ
الصـالح وَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمن الشقاو ِة ف ا َّ ِ ِ
َّ
َّ
ا
ا
ا
َّ
ا َّ ا
َّ
َّ
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
َّ
ال َّم اركب ال َّب ِه ُّی َّو األ ار َّبع ال ِتی ِمن الشق َّاو ِة الجار الس اوء َّو ال َّم ارأة الس اوء َّو ال َّمسکن الضـیق َّو
اال َّم ار َّكب َّ
الس اوء» 1پیغمبر فرمود :چهار چیز از سعادت است و چهار چیز از شقاوت،
اما چهار چیزیكه از سعادت است :زن صـالح ،خانـه وسـیع ،همسـایه خـوب و مركـب
راهوار ،و چهار چیزیكه از بدبختی است :همسایۀ بد ،زن بد ،خانۀ تنگ و مركب بد.
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برخی همچون عالمه طباطبایی تعبیری فلسفی از آن ارائه دادهاند ،به نظر ایـن گـروه
سعادت و شقاوت وقتی در انسان محقـق مـیشـود كـه ادراک او فعلیـت پیـدا كـرده و
مستقر شده باشد ،و ادراک هم از آنجایی كه مجرد از ماده است قهرا مقید به قیود مـاده
 .1مکارم األخالق ،ص.126

-4-1-6گروه چهارم

افرادی چون فخـررازی بـه عنـوان فـرد معتقـد بـه مبنـای كالمـی اشـعری ،بـه دلیـل
همسویی ظاهر این روایت با اصل قابل قبول مذهبش ،نه تنها در معنای ظـاهری روایـت،
خللی نمیبینند كه آنرا از دالیل محکم اعتقاد به جبر به حساب آورده ،در چند قسمت
از تفسیر خود كه در ذیل آیهای ،معنای جبـری بـودن اعمـال انسـانرا مطـرح كـرده ،بـه
عنوان مؤید ،از حدیث مذكور یاد كرده اسـت (فخهررازی126/13 :1420 ،و 153؛ ،)348/17
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و محکوم به احکام آنكه یکی از آنها زمان (مقدار حركت) اسـت ،نیسـت ،بنـابراین در
واقع ما بهنظرمان چنین میرسد كه سعادت بعد از حركت ماده به سـوی فعلیـت موجـود
میشود ،و لیکن حقیقت امر این استكـه منشـإ سـعادت ،یعنـی ادراک از آنجـایی كـه
مجرد است مقید به زمان نیست.
پس سعادتیكه پس از حركت ماده پیدا مـیشـود عینـا قبـل از حركـت نیـز وجـود
داشته ،این امر نظیر نسبت دادن امور حادث به فعل خدای تعالی استكه اگر فعل خـدا
را در این نسبت ،مقید به زمان كرده بگوییم " :خداوند ز یـد را در فـالن روز آفر یـده" و
یا بگوییم " :در فالن تار یخ قوم نوح را هالک كرد؛ این تقیید در حقیقت تقییـد از نظـر
ما است ،چون ما در این نسبتی كه میدهیم ،نظرمـان بـه خـود حادثـه اسـت ،و زمـان و
حركتی را كه منتهی به حدوث آن شده در نظر میگیر یم ،و گر نـه فعـل خـدای تعـالی
مقید به زمان نیست ،چرا كه مجموع حوادث و زمان حدوث هـر حادثـه و سـایر قیـود و
شرایطی را كه دارد او ایجاد كرده ،آنوقت چطور ممکن اسـت عمـل خـود او مقیـد بـه
حدود زمان شود؟ پس اینکه میگوییم امروز فالن مطلب را درک كردم و یـا الن فـالن
چیز را فهمیدم در حقیقت عمل سلولهای دماغی و یا عصبی خود را كه امـوری مـادی
هستند مقید به زمان میكنیم ،و گر نه اصل علم و ادراک مجرد بوده ،بـه روز و سـاعت
مقید نمیشود ،بنابراین سعادت و شقاوت انسانرا میتوان پیش از امتداد زمان زنـدگیش
در نظر گرفت چنانکه به واسطۀ ارتباط آنها به اعمال و حركات انسان میتوان متأخرتر از
آنها دانست (طباطبایی ،)126/8 :1374 ،در تفسیر انوار درخشان نیز به این معنا اشـاره شـده
است (حسینی همدانی.)299/6 :1404 ،

باقالنی نیز معتقد استكه هر انسـان عـاقلی مـیدانـد كـه خداونـد متعـال هـر كـس را
ّ
بخواهد ،سعادتمند و هركس را اراده كنـد ،شـقاوتمند قـرار مـیدهـد ،بـه نظـر وی ادلـۀ
فراوانی در منقوالت پیامبر و صحابه دربارۀ اینمعنا به ما رسیده استكـه روایـت مـذكور
از جمله قویترین آنهاست (ههاقانی ،)203 :1425 ،شهرستانی نیـز كـه یـا اشـعری مـذهب
است یا از باب ّ
تقیه خود را اینگونه نشان داده است نیز آنرا حمل بر جبر كـرده و آیـات
ّ
دال بر ختم و طبع قلوب را دلیل صحت آن دانسته است (شارستانی.)55/1 :1387 ،

 -2-6متن سوم

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1398شمارۀ6


این متن از دو عبارت تشکیل شده كه قسمت اول آن مورد بررسـی قـرار گرفـت ،در
مورد قسمت دوم شبههای در معنا وجود ندارد و آنچه در شرح آن گفته شده این اسـت:
سعادتمند در آخرت كسی استكه از احوال دیگران عبرت گرفته ،بـا نگـاه بصـیرانه بـه
ّ
عاقبت ظالمین ،از طریقه و روش آنان كنارهگیری نموده است ،همچنـین متـذكر حـال
ّمتقین شده ،به سوی طریق آنها میل نموده ،راه آنـان را در پـیش گرفتـه باشـد ،در واقـع
گوینده برای مبالغه در اهمیت پندپـذیری ،آنرا الزمـۀ سـعادت یـا شـقاوت بـه حسـاب
آورده است (هحرانی285/2 :1362 ،؛ مازندرانی.)425/11 :1382 ،

 .7بررسی معیارهای صحت متن یک حدیث

در بررسی معنایی هر روایت ،نخستین معیار ،مخالفت نداشـتن بـا كتـاب خداسـت،
َّ َّ
ـالَّ :خ َّط َّ
ـب
این مطلب در احادیث به حد استفاضه رسیده است« ،عن ابی عبداللـه ق
َّ
َّالنب ُّی بمنی َّف َّق َّالَّ :أ ُّی َّها َّالناس َّما َّج َّاءك ام َّعنی ی َّوافق ك َّت َّ
اب َّالله َّفأ َّنـا ق التـه َّو َّمـا َّج َّ
ـاءك ام
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ا
َّ
اب الل ِه فل ام أقله»؛ ای مردم آن سخنیكه از جانـب مـن بـه شـما رسـیده اگـر
یخ ِالف ِكت
موافق كالم خدا بود ،سخن من است ،لیکن چنانچه مخالف كتاب خدا بود گفتـار مـن
نیست» (حر عاملی ،)111/27 :1409 ،البته منظور از مخالفت ،مخالفت در لسان محـاورات
عرفیه است ،بنابراین مخالفت بدوی از قبیل مخالفت ظاهری عـام و خـاص یـا مطلـق و
مقید ،از محل بحث خارب است ،زیرا پس از تأمل ،عقل در این مورد مخالفتی نمیبیند
(مدیر شان چی.)109 :1376 ،
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همچنین بر اساس روایات ،متن وارد شده باید با سنت پیامبر نیز موافقت داشته باشـد
َّ
َّ ُّ َّ َّ ُّ َّ
«عن َّأ َّبی َّع ابد َّالله :ك ُّل َّش ایء َّم ارد ٌود إ َّلی االک َّ
ـدی ٍث ال ی َّو ِافـق
ت
ٍ
ـاب و السـن ِة -و كـل ح ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ َّ َّ َّ َّ ا
ٌ
ِكتاب الل ِه فهو زخرف»؛ هر مطلبی باید به كتاب و سنت برگردانده شده و آن سخنیكه
موافق كتاب خدا نباشد ،باطل است (کلینی.)69/1 :1407 ،
ا
ا
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
در منابع اهل سنت نیز آمده است« :أن الل َّه ل ام َّی اج َّعل ال ِع اص َّمة ِع انـد َّت َّنـازع الم اس ِـل ِمی َّن
ِ
َّ ِ
َّ
َّإال فی َّالرد َّإلی االک َّت َّ ُّ
الس َّنةَّ ،وك ُّل َّأ َّحد ی اؤ َّخذ م ان َّق اوله َّوی ات َّرك َّإال َّ
ـذی
ال

ـه
الل
ـول
س
ر
ِ
ٍ
اب و ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ا ِ ِ
َّ
َّ
ا
َّ
َّ
ال َّین ِطق علی الهو»؛ خداوند هنگام اختالف بین مسلمین ،ارجاع آن مطلب بـه كتـاب و
سنت را تنها راه رهایی قرار داده است ،در مورد همۀ افراد بر این منوال اسـتكـه بعضـی
از سخنانشان پذیرفته شده و برخی مردود دانسته شود مگـر پیـامبر خـدا كـه از روی
هوی و هوس سخن نمیگوید (اهن تیمی .)183/3 :1408 ،
در برخورد اولیه با متن حدیث مورد نظر (مـتن اول و دوم و قسـمت اول مـتن سـوم)
این معنا متبادر به ذهن میشود كه سعادت و شقاوت هركس قبل از تولد وی معین شـده
و انسان در برابر این سرنوشت از پیش تعیین شده ،هیچ اختیاری نخواهـد داشـت ،حـال
این سووال مطرح است كه آیـا ایـن حـدیث بـر پیمـودن اجبـاری راه سـعادت و شـقاوت
داللت داشته و با تعالیم و آموزههای دینی ناسازگار است؟
عالوه بر دالیل عقالنی و وجدانی بر اختیار انسان ،در قرآن كریم آیـاتی وجـود دارد
َُ ً
ً
ّ
َّ َ َ ْ
َّ َ َّ
شاکرا َو ِإ َّما کفورا﴾ (انسهان﴿ ،)3/ال
كه دال بر اختیار است مانندِ ﴿ :إنا هدیناه الس ِبیل ِإما ِ
َ ْ ََ
َ ُ َّ َ ْ ً َّ
َ
ْ
ْ
ُیكلف الل ُه نفسا ِإال ُو ْس َعها لها ما ک َس َبت َو عل ْیها َما اک َت َس َدبت( ﴾ ...هقهره ،)286/از سـوی
دیگر آیاتی داریم كه در نگاه اول بوی جبر از آن استشمام میشود ماننـدَ ﴿ :و َل ْدو َ
شداء
َّ
الل ُه َل َج َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة واح َد ًة َو لك ْن ُیض ُّل َم ْن َی ُ
شاء َو َی ْه ِدی َم ْن َیشاء( ﴾ ...مانده.)48/
ِ
ِ
ِ
از طرفی در مقابل حدیث مذكور ،طبق روایـات متعـددی همـۀ انسـانهـا بـا فطـرت
توحیدی به دنیا میآیند و انحراف آنها از ّ
جادۀ توحید ،ثانوی و به سبب امور خـارجی و
َّ َّ
َّ َّ َّ ا ا
اختیار خود اوست مانندَّ « :ع ان َّأبی َّع ابد َّاللهَّ :ما م ان َّم ا
ود یولد ِإال َّعلی ال ِفط َّـر ِة فـأ َّب َّواه
ل
و
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َّ
اللذ ِان ی َّهو َّد ِان ِه َّو ی َّنص َّر ِان ِه َّو ی َّمج َّس ِان ِه»؛ هر انسانی بر فطرت الهـی متولـد مـیشـود و ایـن
والدین او هستند كه او را یهودی ،مسیحی یا مجوسی میكنند (صدو .)49/2 :1413 ،
همچنین روایاتی یافت میشود كه صراحتا داللت بر نفی جبر و اثبـات اختیـار بـرای
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َّ
َّ َّ َّ ا َّ َّ ا
َّ َّ َّ َّ َّ ا
َّ
ا
انسان دارد ،مانند« :قلت ِألِبی َّع اب ِد الل ِه ف َّوی الله األ ام َّر ِإلی ال ِع َّب ِاد فقال الله أ ك َّرم ِم اـن
ا َّ َّ
َّ ا
َّ ا َّ َّ َّ
َّ
َّ ا
َّ َّ ا
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
أن یفوی ِإل ای ِه ام قلت فأ اج َّب َّر الله ال ِع َّب َّاد َّعلی أف َّع ِال ِه ام فقال الله أ اعدل ِم ان أن ی اج ِب َّر َّع ابدا َّعلـی
َّ
ِف اعل ث َّم ی َّعذ َّبه َّعل ای ِه»؛ به امام صادق گفتم آیـا خداونـد امـور را بـه بنـدگانش واگـذار
ٍ
كرده است؟ فرمودند :خداوند كریمتر از آن استكه امر را به آنها واگذارد ،گفتم پـس
خداوند بندگان را بر افعالشان اجبار میكند؟ فرمودند :خداوند عادلتـر از آن اسـتكـه
كه بنده را بر فعلی مجبور كرده ،آنگـاه بـه جهـت ارتکـاب ،او را مجـازات كنـد (همهو،
.)361 :1398
مورد دیگر ،پاسخ امیرالمؤمنین به مرد شامی استكه پرسید آیـا رفـتن بـه شـام بـه
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
قضا و قدر الهی بوده اسـت؟ فرمودنـدَّ « :و ای َّحـک! ل َّعلـک ظ َّن انـت قضـاء ال ِزمـاَّ ،وقـدرا
ا
َّ َّ ا
ا َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّح ِاتما! ل او كان ذ ِلک كذ ِلک ل َّبطل الث َّواب َّوال ِعقابَّ ،و َّسقط ال َّو اعد َّوال َّو ِعید»؛ وای بـر تـو
گمان كردی مقصود قضا و قدر حتمی و قطعی است؟ اگر اینگونه بـود پـاداش و كیفـر
باطل بوده و بشارت و انذار ،منتفی میشد (ناج الباغ .)640 :1381 ،
توجه به این نکته ضروری استكه سخنان و كلمات یک گوینده را نمیتوان بر یـده
و جدا از مجموع سخنان و كلماتش فهمید ،به عبارت دیگر ،آنجا كه سخنان یـک فـرد
هویت واحد دارد ،باید آنرا در ضمن آن هویت ،فهم كرده ،قر ینههای متصل و منفصل
كالم را بدان ضمیمه كرد (محمدی ری شهاری ،)5 :1386 ،بنابراین ،در تفسـیر روایـات نیـز،
باید همان راهی را پیمود كه در مورد آیات قرآن صـورت گرفتـه ،برخـی بـا بعـض دیگـر
تفسیر میشوند ،چون معصوم سخنان متعاری نمیگوید ،یعنی اگر تعارضی بـین دو
آموزۀ صحیح دیده میشود ،ظاهری بوده ،نیازمند تفسیر درست اسـت ،در همـین راسـتا
ّ
روایت مورد بحث نیز باید به گونهای تفسیر شود كه تعارضی با آموزههـای مسـلم دینـی،
نداشته باشد.

بررسی نظرات چهار گروه یاد شده

در میان نظرات مذكور ،آنچه گروه چهارم به آن ملتزم شدهاند ،سـر از جبـر درآورده
و با عنایت به آیات و روایات یاد شده ،قطعا باطل است ،نظر گروه سوم ،اگرچه دیـدگاه
درستی دربارۀ سعادت و شقاوت بوده ،در جای خود صحیح و قابل قبـول اسـت ،لـیکن

ّ
حـد یـک ّ
ظـن قـوی -آنرا
برای همۀ مخاطبان قابل فهم نبوده و نمـیتـوان  -حتـی در
مقصود امام ،از بیان این روایت دانست ،در مورد معنای پیشـنهادی گـروه دوم ،مـیتـوان
گفت در مورد كلمه « ّام» اگرچه در غیر معنای مادر نیز استفاده مـیشـود ،لـیکن آنچـه
متبادر به ذهن است ،همان معنای مادر بوده و برداشت معنای دنیا از آن ،از بـاب تأویـل
است ،بنابراین از آنجایی كه عدم تأویل بر تأویل برتری دارد ،در اولویت قرار نمیگیـرد،
اما در مورد برداشت معنای سعادت و شقاوت دنیوی ،با توجه به اینکه روایت بـهصـورت
مطلق به آن اشاره كرده ،قیدی كه نشـانگر اختصـاص آن بـه خوشـبختی و بـدبختی در
آخرت باشد ،وجود ندارد ،میتواند یک احتمال معنایی قوی و قابل قبول بوده یا حداقل
كالم امام در دیدگاه اول ،نـاظر بـه آن نیـز باشـد ،امـا دیـدگاه اول كـه نـاظر بـه روایـت
معصوم است با توضیحاتیكه معنای جبر را از آن دور كند ،كامال صحیح است.
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در این نوشتار به نقلی منتسب به نبی گرامی اسـالم پرداختـه شـد كـه فرمودنـد:
َّ
َّ
ا
ا
َّ
« َّ
الس ِعید َّم ان َّس ِع َّد ِفی َّبطن أم ِه َّو الش ِق ُّی َّم ان ش ِق َّی ِفی َّبطن أم ِه َّو ا َّلس ِعید َّم ان و ِعظ ِب َّغ ایـ ِره»،
ِ
ِ
با عنایت به اینکه این حدیث ،ناظر به بحثهای كالمی بوده و در نگاه بدوی داللت بر
جبری بودن سرنوشت انسان دارد كه در تعاری با آموزههای مسلم دینی است ،برخی از
بزرگان شیعه ،آنرا در زمرۀ احادیث جعلی بـه حسـاب آوردهانـد ،در میـان علمـای اهـل
سنت نیز كه مالک اصلی در سنجش حدیث ،سـند آن اسـت ،برخـی بـه دلیـل مرفـوع
بودن پارهای از اسناد حدیث ،تعبیر «ال یثبت» را در مورد آن بـه كـار بـردهانـد ،بررسـی
سندی این روایت در اهل سنت ،نشان داد كه این حدیث با اسناد صحیح نیز نقـل شـده
و نمیتوان با تکیه بر سند ،خدشهای بر صدور آن وارد نمود ،البته اشعری مذهبان عالوه
بر پذیرش ،آنرا سند محکمی بر صحت اعتقاد به جبر دانستهاند.
در میان شیعه نیز در مقابل افراد مذكور ،تعداد زیادی از علما با تکیه بر قطعی بـودن
دالیل اختیار انسان در آیات و روایات ،ضـمن پـذیرش حـدیث یـا احتمـال صـحت آن،
معنایی متناسب با اصل مختار بودن انسـان ،از آن ارائـه كـرده و یـا دسـت بـه تأویـل آن
زدهاند ،میتوان گفت تمامی تحلیلهای ذكـر شـده از جانـب صـاحبنظـران در جـای

اصو

خود صحیح و قابل قبول است ،لیکن در میان نظرات یـاد شـده ،روایـت منقـول از امـام
كاظم كه در آن داللت معنایی این روایت ،علم الهی بـه سـعادت و شـقاوت فـرد در
هنگامیكه در شکم مادر میباشد ،دانسته شده ،همچنـین برداشـت آیـت اللـه سـبحانی
مبنی بر ناظر بـودن روایـت بـه سـعادت و شـقاوت دنیـوی ،بـه دلیـل روان بـودن فهـم و
مطابقت با معنای ظاهری الفاظ ،اولویت داشته ،چه بسا بر هم منطبق باشند.

کتابنامه
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 .1نهج البالغه ،ترجمه ،محمد دشتی ،بیجا ،انتشارات پارسیان ،چ.1381 ،4
 .2ابن ابی جمهور ،محمد بن زین الدین ،عوالی اللئالی العز یز یة فدی األحادیدث الدینیدة ،تحقیـق ،مجتبـی
عراقی ،قم ،دار سید الشهداء للنشر. 1405 ،
 .3ابن ابی حاتم ،رازی ،الجرح و التعدیل ،لبنان ،دار الکتاب العلمیه.1408 ،
 .4ابن ابی الحدید ،عزالدین ،شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،بیجا ،كتابخانۀ عمومی آیت الله مرعشـی
نجفی.1377 ،
 .5ابن ابی عاثم ،احمد بن عمرو ،السنه ،تحقیق ،محمد ناصر الدین األلبانی ،بیروت ،المکتب اإلسـالمی،
.1400
 .6ابن تیمیه ،احمد ،الفتاوی الكبری ،تحقیق ،محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا ،بیروت ،دار
الکتاب العلمیه.1408 ،
 .7ابن حبان بستی ،محمد ،کتاب الثقات ،حیدرآباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانیة.1393 ،
 .8ابن حیان ،عبدالله ،االمثال فی الحدیث النبوی ،تحقیق ،عبد العلی عبد الحمید ،سلسله مطبوعات الـدار
السلفیه.1402 ،
 .9ابن حجر ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،هند ،مطبعة دائرة المعارف النظامیة.1326 ،
 .10ـــــ  ،تقر یب التهذیب ،تحقیق ،محمد عوام ،سوریا ،دار الرشید .1406
 .11ـــــ  ،الصابة فی تمییز الصحابة ،تحقیق ،عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوی ،بیروت ،دار
الکتاب العلمیه.1415 ،
 .12ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،متشابه القرآن و مختلفه ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی،
.1393
 .13ابن عساكر ،علی بن حسن ،تار یخ دمشق ،تحقیق ،عمرو بن غرامة العمروی الناشر ،دار الفکـر للطباعـة
والنشر والتوز یع.1415 ،
َّ
 .14ابن ماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،تحقیق ،شعیب األرنؤوط  -عادل مرشد  -محمد كامل قره
ّ
بللی َّ -عبد اللطیف حرز الله ،دار الرسالة العالمیة.1430 ،
 .15اسفراینی ،اسماعیل ،انوار العرفان ،تحقیق ،سعید نظری ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.1383 ،
 .16البانی ،محمد ناصر الدین ،سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی األمة ،ر یـای ،دار
المعارف.1412 ،
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 .17ـــــ  ،ضعیف الجامع الصغیر وز یادته ،بیجا ،المکتب اإلسالمی ،بیتا.
 .18باقالنی ،ابوبکر ،االنصا فی ما یجب اعتقاده ،الیجوز اعتقداده ،ال یجدوز الجهدل بده ،تحقیـق ،زاهـد
كوثری ،بیروت ،دارالکتاب العلمیه.1425 ،
 .19بحرانی ،ابن میثم ،شرح نهج البالغه ابن میثم ،بیجا ،دفتر نشر الکتاب ،چ.1362 ،2
 .20بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،مؤسسۀ بعثت.1374 ،
 .21بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التار یخ الكبیر ،حیدرآباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانیة ،بیتا.
 .22برقی ،احمد بن محمد ،رجال البرقی  -الطبقات ،تحقیق ،محمد بن الحسن طوسی ،حسـن مصـطفوی،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1342 ،
 .23بهایی ،محمد بن حسین ،االربعون ،بیجا ،دفتر نشر نوید اسالم ،بیتا.
 .24پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،تهران ،دنیای دانش ،چ.1382 ،4
 .25ثعلبی ،أحمد بن محمد ،الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ،تحقیق ،اإلمام أبی محمد بن عاشور مراجعة ،
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.1422 ،
 .26جعفری ،یعقوب ،تفسیر کوثر ،قم ،هجرت ،بیتا.
 .27حداد ،محمود بن محمد ،تخریج احادیث احیاء علوم الدین ،ریای ،دار العاصمه للنشر.1408 ،
 .28حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،قم ،مؤسسة آل البیت . 1409
 .29حقی بروسوی ،اسماعیل ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا.
 .30حلبی ،علی حسن علی ،ابراهیم طه قیسی وحمدی محمد مراد ،موسوعة االحادیث و اآلثار الضدعیفه و
الموضوعه ،ریای ،مکتبه المعارف.1419 ،
 .31حلی ،حسن بن یوسف ،رجال العالمة الحلی ،تحقیق ،محمـد صـادق بحرالعلـوم ،نجـف اشـرف ،دار
الذخائر ،چ.1411 ،2
 .32حمیری ،عبدالله بن جعفر ،قرب االسناد ،قم ،مؤسسه آل البیت.1403 ،
 .33خمینی ،روح الله ،ﭼهل حدیث ،قم ،مؤسسۀ امام خمینی ،بیتا.
 .34خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،قم ،مدینه العلم ،بیتا.
 .35ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،بیجا ،مؤسسة الرسالة الطبعه ،چ.1405 ،3
 .36ـــــ  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق البجاوی ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر.1382 ،
 .37ـــــ  ،تذکره الحفاظ ،بیروت ،دار الکتاب العلمیه.1419 ،
ّ
 .38ـــــ  ،الكاشف ،تحقیق ،محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب ،جده ،دار القبلة للثقافـة اإلسـالمیة،
مؤسسة علوم القرآن.1413 ،
 .39سبحانی ،محمد حسین ،اللهیات علی الهدی الكتاب و السنه و العقل ،قم ،المركز العالمی للدراسات
االسالمیه ،چ.1412 ،3
 .40ـــــ  ،لب األثر فی الجبر و القدر  -أمر بین األمرین ،قم ،مؤسسة االمام الصادق.1418 ،
 .41شهرستانی ،محمد بن عبد الکریم ،مفاتیی االبصار و مصابیی االبرار ،تهران ،مركز البحوث و الدراسات
للتراث المخطوطات.1387 ،
 .42صادقی تهرانی ،محمد ،تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،قم ،انتشـارات فرهنـگ اسـالمی ،چ،2
.1365
 .43صدوق ،محمد بن علی ،التوحید ،تحقیق ،هاشم حسینی ،قم ،جامعه مدرسین.1398 ،
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 .44ـــــ  ،من ال یحضره الفقیه ،تحقیق ،علی اكبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چ.1413 ،2
 .45ـــــ  ،األمالی ،تهران ،كتابچی ،چ.1376 ،6
 .46ـــــ  ،معانی األخبار ،تحقیق ،علی اكبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین
حوزه علمیه قم.1403 ،
 .47ـــــ  ،خصال ،ترجمه ،محمدباقر كمرهای ،تهران ،كتابچی.1377 ،
 .48طباطبایی ،محمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه ،محمد باقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی حوزه علمیه قم ،چ.1374 ،5
 .49طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم األوسط ،تحقیق ،طارق بن عوی الله بن محمد ،عبد المحسن بن
إبراهیم الحسینی ،قاهره ،دارالحرمین بیتا.
 .50طوسی ،محمد بن الحسن ،فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصدنفین و أصدحاب األصدول،
عبد العزیز طباطبائی ،قم ،مکتبة المحقق الطباطبائی.1420 ،
 .51ـــــ  ،رجال الطوسی ،تحقیق ،جواد قیومی اصـفهانی ،قـم ،مؤسسـة النشـر االسـالمی التابعـة لجامعـة
المدرسین بقم المقدسه ،چ.1373 ،3
 .52طیب ،عبد الحسین ،کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم ،بیجا ،كتابخانه اسالم ،چ.1365 ،4
 .53عجلونی ،اسماعیل بن محمد ،کشف الخفاء و مز ی ل اللباس عمدا اشدتهر مدن األحادیدث علدی ألسدنة
الناس ،قاهره ،مکتبة القدسی.1351 ،
 .54عروسی حویزی ،عبد العلی بن جمعه ،ندورالثقلین ،تحقیـق ،هاشـم رسـولی محالتـی ،قـم ،انتشـارات
اسماعیلیان ،چ.1415 ،4
 .55عسکری ،حسن بن عبدالله ،جمهرة األمثال ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 .56فخررازی ،محمدبن عمر ،مفاتیی الغیب ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.1420 ،
 .57فضل الله ،محمد حسین ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت ،دارالمالكه و النشر ،چ.1419 ،2
 .58فیض كاشانی ،محمد محسن ،الوافی ،كتابخانه امام أمیر المؤمنین علی  ،اصفهان.1406 ،
 .59قشیری نیشابوری ،مسلم بن حجاب ،المسند الصحیی ،تحقیق ،محمد فـؤاد عبـد البـاقی ،بیـروت ،دار
إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .60قضاعی ،محمد بن سالمه ،مسند الشهاب ،تحقیق ،احمدی بن عبد المجید السلفی ،بیـروت ،مؤسسـة
الرسالة ،چ.1407 ،2
 .61قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،تحقیق ،طیب موسی جزایری ،قم ،دار الکتاب ،چ.1363 ،3
 .62قمی مشهدی ،محمد بن محمد رضا ،کنز الدقائق و بحر الغرائدب ،تحقیـق ،حسـین درگـاهی ،تهـران،
سازمان چا و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.1368 ،
 .63كشی ،محمد بن عمر ،رجال الكشی  -إختیار معرفة الرجالکشی ،انتخاب ،محمد بن الحسـن طوسـی،
حسن مصطفوی ،مشهد ،مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد.1409 ،
 .64كلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،تحقیق ،غفاری علی اكبر و آخوندی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة،
چ.1407 ،4
 .65ـــــ  ،الروضة من الكافی یا گلستان آل محمد ،ترجمه ،محمد باقركمرهای ،تهران ،كتابفروشی اسالمیه،
.1382
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hadith, which is the most important criterion for their
acceptance. Among the Shiite scholars, in spite of the
authenticity of this hadith, some have considered it as fabricated
due to the apparent implication of the hadith on the coercion of
human destiny, but many have analyzed or interpreted the
meaning of the hadith in such a way that is consistent with the
other religious teaching and have accepted its issuance. The
result of this research, which has been done by analyticaldescriptive method, shows that the best analysis of the content of
a hadith is to carry it on the divine knowledge to the happiness
or cruelty of the individual in the mother's womb.
Keywords: Theological Narrations, Prosperity, Misery, Document-
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text analysis.

reaction between Imam (AS) and Aaron, it is possible to draw
steps that have varied depending on the political and social

 اصوsituation: reactions such as soft, responsible, thoughtful and
لو
 شی
وه

ignoring reaction, each of which is based on his principles of
behavior.
Keywords: Imam Reza (AS), Behavioral Principles, Aaron, Reaction.
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3

 Seyyed Mahmood Tayyeb Hosseini

The issue of determinism and free will has always been one
of the most frequent issues among Islamic theological branches.
Shiites, relying on the verses of the Qur'an and the guidelines of
the Infallibles (AS), consider human free will to determine their
own destiny as one of their beliefs. One of the hadiths that
oversees this topic is the hadith of "the prosperous is the one
who prosper in their mother's womb, and the miserable is the
one who misfortune in their mother's womb" which can, with
little changes, be found in both Shiite and Sunnite sources. The
results of the documents and text study of this narration indicate
that among the Sunnis, there is a correct document to the said
1. PhD Student of Quranic and Hadith Sciences.
2. Full professor and director of the Department of Quranic and Hadith Sciences, Kashan
University.
3. Associate Professor, Faculty Member of Seminary and University Research Institute.

seems that Muhammad ibn Sa'ib Kalbi was neither a liar nor an
extremist Shiite. The discussion method of this article is to
benefit from analyzing the content and knowing rijali references.
Keywords: Muhammad ibn Sa'ib Kalbi, Omar Falatah, Forger
Narrators, Hadith Forging, Hadith History.

Analysis of the behavioral principles and reaction
of Imam Reza (as) to Aaron
1

 Ali Rahmani

2

 Seyyed Ali Beheshtivand

It's worthy to analyze the behavior of Imam Reza (a.s) to
make a role model. Imam (AS) has spent ten years of his

either ignored or less seen. This article intends to explore the
relationship between Imam (AS) and Aaron based on the
descriptive-analytical method, based on the library method
among the reports. The advantage of this article with other
researches is the analysis of Imam Reza (AS) 's reaction with
Aaron and also the extraction of Imam (AS) behavioral
principles about it that the purpose of this research is to achieve
them. Principles such as the principle of responsibility and
leadership, the principle of insight and deep thinking, the
principle of seizing the opportunity. From the action and
1. An Academic Member of the Faculty of Jurisprudence and Fundamentals of Ijtihad
Akhund Khorasani Specialized Center (Islamic Propagation Office).
2. Master of Hadith Sciences.
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Imamate during the era of Aaron's caliphate, and among Razavi

اصو

Forger narrator from the perspective of Omar
Falatah with critical approach
(Case study: Mohammad bin Saeb Kalbi)

 لو Fatemeh Khanifar1

2
  شی Mohammad Taqi Diari Bidgoli
وه

Umar ibn Hassan ibn Uthman Falatah is one of the

های

contemporary Sunni writers whose book Al-Wadha fi Al-Hadith

تربی

is one of the most important sources in the study of status. He

 تhas tried to prove the origin of the forged hadiths in the last third
 كودof the first century AH and around the year 67 AH by criticizing
 كانthe opinions of others and drafting historical documents.
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Showing the companions free from forging and introducing the
Shiite as the main culprit is of his goals in this book. In this
article, one of the alleged forgers in hadith (Muhammad ibn
Sa'ib Kalbi) has been examined in terms of Omar Falatah. No
independent work has been compiled about his personality and
narrations, so it was necessary to analyze and study the
personality, narrations and works of Ibn Saeb Kalbi from the
perspective of several rijali, narrative, historical and interpretive
books. Omar Falatah considers Ibn Kalbi as one of those who
have acknowledged the status of hadith, but it seems from a
careful study of sources and evaluations of the motives of the
Sunnite fanatics in accusing Shiites of fabricating hadith, as well
as examining the dignity of the revelation of some verses, It

1. PhD Student of Quranic and Hadith Sciences, Osouleddin Faculty, Qom.
2. Professor of Theology, Qom University, Qom.

Inferring the rules of understanding hadith from
Salim's narration
1

 Khalil Arefi
2

Keywords: Understanding the Hadith, Hadith Jurisprudence, Rulings,
Principles, Salim's Hadith

1. PhD Student of narrative interpretation, Quran and Hadith University, Qom.
2. An Academic member of the university of sciences and industry of iran.
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After Quran, the narrations are the main source of the Islamic
Sciences. In order to establish sciences based on the narrations,
any researcher must first learn the rules of understanding hadith
and apply them in the process of understanding hadith. The rules
of understanding hadith should be derived from the sources
approved by the infallibles (a.s), such as Quran, hadith and
reason, although hadith is the most effective of these sources,
but for this reason less attention has been paid to it. In this
research, by analyzing the authentic narration of Salim, some
rules of understanding the hadith have been deduced and
explained, some of which are: the necessity of examining and
identifying the abrogator and rejecting the abrogated narration
by the abrogator, identifying the inclusive narrations and
generalizing their ruling, finding the specific and specifying the
general with it, , understanding of similar hadiths by Quranic
and narration certainty. Therefore, in order to understand the
hadith correctly, after making sure that the narration is narrated
from the infallible, the mentioned rules must be applied in the
process of understanding the hadith.
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 Ali nasiri

the Shiites, and most Shiite interpretations benefit from this
heritage. On the other hand, such narrations are not devoid of

 اصوharms and weaknesses, and their use requires attention and
لو
 شی
وه

research of hadith jurisprudence. Among these interpretations,
which in addition to using these narrations, has studied hadith
jurisprudence in them and tried to reject and prove some of

 هایthem; - What is rarely seen in Shiite commentary - is the
 تربیcontemporary and famous Al-Mizan commentary by Allameh
 تTabatabai. In this article, considering the special place of this

 كودcommentary in the Islamic world, with a descriptive-analytical
كان
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method and based on library research, an attempt has been made

to extract and examine the components of Allama Tabatabai's
hadith jurisprudence in confirming the commentary narrations
according to Al-Mizan commentary. The result of this effort
briefly indicates that the main components of Allameh in this
field has been the presentation of narrations on the Qur'an, the
comparison of narrations with Sahih, Motavatir , famous and
Mostafiz narrations, the presentation of narrations on the
intellect, the application of the words of narrations on the
science of vocabulary, and so on.
Keywords: Al-Mizan Commentary, Hadith Jurisprudence, Confirming
Components of Narrations.

his method of understanding hadith from this precious book. The
present article, which is organized in terms of library method
and in terms of content in a descriptive-analytical manner, while
pointing to the prerequisites and principles of understanding
hadith, explains the method of understanding hadith based on the
system of indications from Sheikh Baha'i's point of view
regarding Arbaeen book. The findings of this study indicate that
Sheikh Baha'i uses various evidences to understand the hadith
that presenting a hadith on the Qur'an, presenting a hadith on a
definite tradition, forming a hadith family, using humanities
(such as medicine, mathematics), and using understanding of the
predecessors are among them.

Components of hadith jurisprudence Confirmation
of interpretive narrations in Al-Mizan
1

 Amanallah Naseri Karimvand
2

 Qassem Bostani

The interpretive narrations of the Infallibles (AS) are one of
the most important and original interpretive sources for the
correct understanding of the verses of the Qur'an, especially for

1. PhD Student in Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran Ahvaz University
Sciences.
2. Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Chamran Ahvaz
University.
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Choosing of Muhammad Abduh's explanation and the approach
of Kashif al-Ghatta in facing this work, reflects his unity

 اصوviewpoint and could be effective in the direction of the
لو

intellectual unity of Muslims.
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The method of understanding hadith from the
perspective of Sheikh Baha'i in the book Arbaeen
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The knowledge of hadith jurisprudence is of special

importance in the system of hadith knowledge, because on one
hand, understanding hadith is the ultimate goal of all hadith
research efforts, and on the other hand, it plays an influential
role in the dynamics of other hadith knowledge. Hence, the
scholars of hadith studies have tried to establish its principles
and rules throughout the history of hadith. They have sometimes
explained these rules in the introduction of hadith books or in
independent works, and sometimes they have applied them in
practice in their hadith works. One of the practical examples of
applying the rules of hadith jurisprudence is the book Arbaeen
by Sheikh Baha'i. Sheikh Baha'i's fame in Islamic sciences,
especially in the knowledge of hadith and the privileged position
of his Arbaeen book, has doubled the importance of extracting
1. Associate Professor of Razavi University of Islamic Sciences.
2. PhD Student in Quran and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences.

Abstracts
Methodology of Kashif al-Ghatta in Commenting on the
explanation of Nahj al-Balaghah"Muhammad Abduh"
 fathiyeh fattahizadeh

1

The methodology of Kashif al-Ghatta 'on the explanation of
Nahj al-Balaghah "Muhammad Abduh" is a methodical model in
order to introduce this work scientifically, and it is important

آموزههایحدیثی


because it shows the kind of view of Kashif al-Ghatta in the
commentaries.
The interpretive and commentative types of Kashif al-ghatta
are numerous. In a part of it, he has explained the words of Ali
(AS) or the words of the commentators. And in his description,
he has paid special attention to the context, literary and
rhetorical rules. Criticism of commentators' speech based on
their ideology and also unreasonable departure from the apparent
meaning of the word is one of the basic forms that Kashif al-Ghatta
has proposed. Of course, alignment with the commentators is also
noticeable in some of the comments.
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