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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی ،مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ مقالۀ ارسالی از حداقل  6000کلمه و حداکثر  9000کلمه 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 که آیینۀ تمامنما و فشردۀ بحث است ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی ،حـداکثر در ده سـطر
ضمیمه باشد و واژگان کلیدی 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 جلـد/صـفحه)
نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان :شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخـذ 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/جلـد :سـال انتشـار ،نـام خـانوادگی) و در
ارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد ( ).Ibidنوشته شود.
ترتیب منابع:
ـ کتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محقق یا مصـح ،،نوبـت چـا (در
صورتی که 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 /سـال ،شـمارۀ
جلد ،تار یخ انتشار.
ـ نام کامل نویسنده ،رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی بـه 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 در یافت مقاالت صرفا از طر یق سامانۀ مدیر یت نشر یات 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 اسـت و لـذا تعیـین نـام مسـوول مقالـه و نیـز
رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
ـ نویسندۀ مسوول فردی است که در تهیه ،آمادهسازی و ...مقاله ،سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسوولیت هـر
گونه ایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهدۀ وی میباشد.
حقوق نو یسندگان و داوران
ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحر یر یۀ 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 کپیبرداری از آثار چا شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبال در نشـر 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 (تأییدشـده در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.
ـ همپوشانی مقاالت چا شدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  10درصد قابـل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون
کپیرایت میگردد.
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آموزههایحدیثی 


در احادیث اسالمی موضوع مهرورزی و محبت نسبت به همسر باا نواوا «حا
الوساء» مطرحشده است .این روایات با دو بیا بهظاهر متفاوت دیده میشود.
از یکساو روایااتی «حا الوساااء» را ماادح مایکووااد و از ساوی دیگاار ،برخای
احادیث آ را امری مذموم میشامرند .ایان دو بیاا باهظاهر متفااوت ،موجار باه
اختالف احادیث و بهنونی تعارض ظاهری باین آنهاسات .برخای نلماا دو وهاه
همع بین این دو گروه از روایات مطرح کردهاناد :یکا  .موظاور از مادح «حا
الوساء» محبت متواس نسبت به همسر و موظاور از مم آ اراراد در ایان محبات
است .دوم .مراد از روایات مدح مقابله باررهوگ هاهلی است که هوس ز مورد
تحقیار و ظلا ارار میگررتاه اسات .نویساوده باا بهرهگیاری از روش تحلیلای ا
توصیفی ،نخست به بررسی سودی روایات پرداخته است .ساسس باا نقاد دو وهاه
پیشگفته ،احتمال سومی را مطرح کرده است و آ ایوکه موظور از مادح «حا
الوساء» ،محبت لبی نسبت باه ز و شاوهر اسات و مم حا الوسااء در روایاات
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دیگر ،تعبیری کوایی بوده و موظور از آ مسئله شهوترانی است.
واژگان کلیدی :تعارض ،محبت به همسر ،ح الوساء ،ممدوح ،مذموم

ّ
مقدمه
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فهم صحی ،و مورد نظر گوینده در همۀ عرصهها مهمتـر ین هـد در ارتبـاط میـان
گوینده و شنوده یـا نویسـنده و خواننـده محسـوب مـیشـود .ایـن هـد در احادیـث
واردشده از معصومین نیز وجود داشته و دارای اهمیـت فراوانـی اسـت .چنانکـه در
َّ س ٌ س َّ
ّ
َّ س
ـن َّعش َّـر
حدیثی از مفضل بن عمر از امام صادق واردشده است «خ َّب ٌر َّتد ِر ی ِه خیـر ِم
َّت سر ِویه»؛ خبری که آن را بفهمی بهتر است از ده روایتی کـه تنهـا آن را نقـل کنـی .ایـن
مهم ،نیازمند مقدمات متعددی مانند :فهم دقیق مراد از الفاظ ،قیـدهای مطرحشـده در
کالم ،قرائن متصل و منفصل کالم معصوم و ...است.
در میان روایات ،مواردی که در رابطه با سبک زندگی اسالمی وارد شده نیـز از ایـن
مطلب مستثنی نبوده و نیازمند بررسی دقیق هستند بهخصوص در موضوعاتی که انسـان
ّ
گاهی با یک تناقض بدوی روبهرو شده و مقصود متکلم و حدیث معصـوم را بـرای مـا
مجمل میکند.
از جمله موضوعاتی که با اجمال روبهروست و نیازمند بررسی و دقت است موضوع
مهرورزی و محبت نسبت به همسر اسـت کـه در احادیـث اسـالمی بـا دو بیـان بـهظاهر
متفاوت مطرحشده است .دستهای از روایات محبـت نسـبت بـه زنـان را مـدح نمـوده و
دستهای دیگر آن را امری مذموم شمرده است .چنین بیانی سبب میشـود کـه در ذهـن
مخاطب این سؤال ایجاد شود که محبت نسبت به همسر کـه بـا عنـوان حـب النسـاء در
روایات واردشده است امری پسندیده است یا نکوهیده؟
در مورد مسولۀ محبت نسبت به زنان ،دودسته روایات وجود دارد که در بـاب سـه و
چهار از ابواب مقدماتی کتاب النکاح وسائل الشیعه ذکرشـده اسـت .بـاب سـوم تحـت
عنوان « َّب ُ
اب ساست سح َّباب ُح ِّب ِّالن َّسـاء سِال ُم َّح َّل َّـالت َّو خ سخ َّب َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ س َّ
ـائ ِر
ِ
ـار ِهن ِب ِـه و اخ ِتیـ ِار ِهن علـی س ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ِ
َّ َّ
اللذا ِت» متشکل از روایاتی در مدح و خوبی این محبت و در طر مقابل باب چهـارم
تحت عنوان « َّب ُ
اب َّک َّر َّاهة ساْل سف َّراط فی ُح ِّب ِّالن َّساء َّو َّت سحـر یم ُح ِّ
ـب ِّالن َّس س ُ َّ َّ َّ
ـات».
ِ
ِ
ـاء المحرم ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ

ّ
متشکل از روایاتی است که در ّ
مذمت و بد بودن آن هست.
در این نوشتار بر اساس روایات مطرحشـده در کتـاب «وسـائل الشـیعه» بـه بررسـی
دقیق مراد هر دسته از این روایات با قرائن موجود ،میپرداز یم.

 -1روایات مدح حب النساء

در این باب دوازده روایت مطرحشده که پنج مـورد از آنهـا از لحـاظ اعتبـار سـندی
ضعیف بوده و قابل استدالل نیست و اما هفت مورد دیگر به لحاظ داللـی بـه دو گـروه
تقسیم میشوند.

 -2-1روایاتی که داللت بر ارتباط حب النساء و ایماندارند
روایت اول

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

ورفعتعارضنماییآنبا ...

بررسیاحادیثمدح«حبّالنساء»

« ُم َّح َّم ُد سب ُن َّی سع ُق َّ
وب َّع سن ُم َّح َّمد سبن َّی سح َّیی سال َّع َّطار َّع سن َّع سبد َّالله سبن ُم َّح َّمد َّع س
ـن َّع ِلـ ِّی سبـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َّ ِ
ِ
َّ
َّ
س َّ
َّ ُ
س َّ
َّ
ال َّحک ِم َّع سن أ َّب ِان سبن ُعث َّمان َّع سن ُع َّم َّر سبن َّی ِزید َّع سن أ ِبی َّع سب ِد الل ِه قالَّ :ما أظ ُّن َّر ُجال یـ سز َّد ُاد
ِ
َّ َّ ِ
س
ِفی ِاْلی َّم ِان خ سیرا ِخال ساز َّد َّاد ُح ّبا ِل ِّلن َّس ِاء».
گمان نمیکنم مردی ،خوبی را در ایمان ز یاد کند مگر اینکه محبت نسبت به زنـان
را ز یاد کرده باشد.
سند این روایت صحی ،است ،و در اینجا به بررسی راویـان موجـود در سلسـلۀ سـند
میپرداز یم.
اولین راوی حدیث محمد بن یعقوب که همان کلینی صاحب کتاب کافی شـر یف
ّ
است .ایشان از استاد خود محمد بن یحیی العطار روایت را نقل میکند .طوسـی و ابـن
داود ایشان را ازجمله کسانی شمردهاند که از ائمۀ معصـومین بـدون واسـطه روایتـی
نقل نکردهاند .او را از اهل قـم و اسـتاد کلینـی دانسـتهاند ،نجاشـی در رابطـه بـا ایشـان
میگوید «شیخ أصحابنا فی زمانه ثقة عین کثیر الحدیث» ،عالوه بر این ،بنـا بـر مبنـای
برخی رجالیان شیخ الحدیث بودن داللت بر وثاقت میکند؛ ز یرا بزرگانی چون کلینی از
هرکسی اخذ حدیث نمیکردند.
راوی بعدی عبدالله بن محمـد بـن عیسـی اشـعری اسـت کـه نجاشـی او را «شـیخ

اصو
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القمیین و «وجه الشاعره» خوانده است ،نـزد امـام رضـا حـدیث شـنیده ،و از امـام
جواد روایت میکرده ،و نزد «سلطان» (احتماال حاکم قم) ،نیز از منزلـت برخـوردار
بوده است.
عبدالله بن محمد بن عیسی اشعری ،روایت را از علی بن حکم انباری نقل میکنـد
که از اصحاب امام جواد است و با علی بن حکـم بـن زبیـر متحـد اسـت .بـه قر ینـۀ
الراوی عنه و الذی روی عنهم این اتحاد درست به نظر میرسد .نزدیک  1500روایت از
ایشان در کتب اربعه با عنوان علی بن حکم نقلشده اسـت .بـهجز شـیخ طوسـی توثیـق
خاص از رجالی دیگری ندارد ،ولی به نظر ما همین کثـرت روایـت کفایـت مـیکنـد و
شیخ طوسی دربارۀ او چنین فرموده :ثقة جلیلالقـدر؛ بنـابراین ایشـان هـم امـامی و ثقـه
هستند.
علی بن حکم انباری ،روایت را از ابان بن عثمان احمر نقل میکند که از اصـحاب
امام صادق و امام کاظم بوده است و در شمار اصحاب اجماع و ثقـه دانسـتهاند.
آیت الله خویی عالوه بر از اصحاب اجماع بودن ،قرار گرفتن او در سند کامل الزیارات
و سند صدوق را برای وثاقتش کافی میداند.
ابان بن عثمان احمر ،روایـت را از عمـر بـن یزیـد بیـاع السـابری ثقفـی کـوفی نقـل
ّ
میکند که از اصحاب و راویان امام صادق و کاظم بوده .او محدثی مـورد اعتمـاد
است و کتابی دربارۀ حج نوشته است .نجاشی کنیهاش را ابوالسود ثبت کرده است .او
هرسال به حضور امام صادق میرسیده ،از محدثان موثق ،مـورد اعتمـاد ،مشـهور بـه
عدالت و از شیعیان پرهیزکار بوده است .امام صادق او را در زمرۀ خانوادۀ آل محمد
محسوب کرده است.
داللت حدیث
استفاده از لفظ ماضی در محبت نسبت به زنـان داللـت بـر انجـام آن قبـل از ز یـاد
شدن ایمان دارد؛ ز یرا در مورد ایمان از فعل مضارع استفادهشده است بنـابراین مـیتـوان
نتیجه گرفت که محبت نسبت به زن سبب ز یادی خیر در ایمان شخص میشود و میـان
محبت و ز یادی خیر مالزمه برقرار است.

ّ
توجه :حدیث سوم این باب با همین عبارت البتـه بـا سـندی متفـاوت ولـی صـحی،
واردشده و همچنین حدیث دهم باب که بـاکمی اخـتال در تعبیـر همـین مضـمون را
س س ُ َّ س س َّ َّ س َّ
بیان میفرمایـد ،چنـین اسـت « ُم َّح َّم ُـد سب ُ
ـن أ ِبـی َّم ِالـٍ
ـن َّع ِلـ ِّی بـن الحسـین ِب ِإسـن ِاد ِه ع
ِ
ِ
ُ ُ س ُ ُ َّ
َّ س َّ س َّ َّ َّ َّ َّ س ُ َّ َّ
سال َّح سض َّ
الص ِادقَّ یقول ال َّع سبد کل َّما ساز َّد َّاد ِل ِّلن َّس ِاء ُح ّبا ساز َّد َّاد
اس قال س ِمعت
ب
ع
ال
ی
ب
أ
ن
ع
ی
م
ر
ِ
ِ
ِ
س ِ َّ س
ِفی ِاْلی َّم ِان فضال» .ابی العباس گفت :از امام صادق شنیدم که میفرمـود هـر زمـان
محبت نسبت به زنان ز یاد شود در ایمان نیز برتری و فضیلتی ز یاد شود.

روایت دوم
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َّ
َّ
َّ
« َّو َّع سن َّع ِل ِّی سبن ِخ سب َّر ِاهی َّم سبن َّه ِاشم َّع سن أ ِبی ِه َّعن سابن أ ِبی ُع َّم سیر َّع سن ِخ سس َّحاق سبن َّع َّمار َّع سن
ِ
ِ ِ
َّ َّ َّ ِ س َّ س َّ ِ س َّ
َّ
س
ِّ
ُ
َّ
ُّ
َّ
أ ِبی َّع سب ِد الل ِه قالِ :من أخال ِق الن ِبی ِاء حب النس ِاء».
محبت به زنان ازجمله اخالق انبیاء الهی است.
سند این روایت نیز صحی ،است لکن دارای تعلیق است یعنی به اعتماد سند روایـت
قبل از اول سندش یک نفر یا بیشتر بهطور متوالی حذ شده و حدیث به یک راوی که
باالتر از محذو است نسبت دادهشده است .در اینجـا بـه بررسـی راویـان موجـود در
سلسلۀ سند میپرداز یم.
راوی اول حدیث ،مرحوم کلینی است که شـرححالش در سـند قبـل گذشـت و در
ّ
این روایت نام ایشان حذ شده و به همین دلیل سند را معلق دانستیم .ایشان از علی بن
ابراهیم ّقمی صاحب کتاب تفسیر ّقمی روایت را نقل میکنـد .نجاشـی او را شخصـیتی
مورداطمینان در نقل روایات و دارای ایمانی ثابت و استوار معرفی کرده که مورد اعتماد
و دارای عقیده و مذهبی صحی ،است.
علی بن ابراهیم ّقمی از پدرش ابراهیم بن هاشم روایت را نقل کرده است .ایشان فقیه،
َّ ّ
از مشایخ اجازه ،راوی حدیث و از بزرگان شـیعه بـوده اسـت .کشـی وی را از یـاران امـام
رضا و شاگرد یونس بن عبدالرحمان دانسته است اما نجاشی در این امر تردید دارد.
به گزارش آیتالله خویی نـام وی در سـند  6414روایـت آمـده و در میـان راویـان،
کسی به این اندازه روایت نقل نکرده است.
ابراهیم بن هاشم ،روایت را از ابن ابیعمیر نقل میکندُ .محمد بن ابی ُع َّم سیر ز یاد بن

اصو

َّ
عیسی ا سزدی معرو به ابن ابیعمیر ،محدث امامیه و از اصحاب اجمـاع در قـرن سـوم
قمری است .شیخ مفید گفته ابن ابیعمیر ،محضر امام کاظم را درک کرده اسـت.
بنابراین محضر سه تن از امامان شیعه را درک کرده اسـت .بیشـتر رجالیـان روایـات
مرسل او را همانند روایات مسندش میپذیرند.
ابن ابیعمیر هم روایت را از اسحاق بن ّ
عمار نقل کرده است .نام کامل او همراه با
کنیهاش ابو یعقوب اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی کوفی فطحـی تغلبـی اسـت .او از
اصحاب امام صادق و امام موسی کاظم بـوده اسـت .کشـی دربـارۀ او چنـین نقـل
میکند:
«کان أبو عبـد اللـه خذا رأی خسـحاق بـن عمـار و خسـماعیل بـن عمـار قـال :و قـد
یجمعهما القوام یعنی الدنیا و اآلخر »؛ ز یرا او شخصی ثروتمند بوده است.

هاینهجالبالغه
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داللت روایت
در این حدیث محبـت بـه زنـان را از اخـالق و ویژگـیهـای پیـامبران الهـی کـه در
باالتر ین درجه از درجات ایمان هستند ،برشمرده اسـت و چـون پیـامبران الهـی معصـوم
بوده و اسوه و الگوی رفتاری نسبت به دیگر مؤمنان بودهاند ،بنابراین باید در این اخالق
به آنها اقتدا کرد و محبت به زنان را ازجملۀ اخالق مؤمن برشمرد.

 -2-1روایاتی که داللت بر ّ
توجه معصوم نسبت به زنان دارند

روایت اول

َّ َّ
َّ َّ س ُ َّ س َّ َّ س َّ ُ َّ س َّ س َّ س س س َّ س َّ ِّ َّ س َّ َّ س َّ
ـد الل ِـه قـال:
ص ب ِن البخت ِری عن أ ِبی عب ِ
َّ َّ «و ُعنه َّعن أ ِبی ِه ع ُ ِن اب ِن أ ِبی عمیر ُعن َّحف ِ
ِّ
قال َّر ُسول الل ِهَّ ( ما أ ِصی ُب) ِم سن ُد سن َّیاک سم ِخال ال ِّن َّس َّاء َّو الطی َّب» .رسول خدا فرمودند:
از دنیای شما هیچچیز نخواستم بهجز زنان و عطر.

روایت دوم

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
« َّو َّع سن ُه َّع سن أ ِبی ِه َّع ِن ساب ِن أ ِبی ُع َّم سیر َّع سن َّبک ِار سب ِن ک سر َّدم َّو غ سی ِر َّو ِاحد َّع سن أ ِبی َّع سب ِد الل ِـه
َّق َّالَّ :ق َّال َّر ُس ُول َّاللهُ جع َّل ُق َّر ُ َّع سینی فی َّ
الص َّال ِ َّو َّل َّذ ِتی ِفی ِّالن َّس ِـاء» .رسـول خـدا
ِ ِ
ِ
ِ
ّ
فرمودند :نور چشم من در نماز و لذت و بهرهام در زنان قرار دادهشده است.

سند این دو روایت صحی ،است و ضمیر عنه به علی بن ابراهیم قمی برمـیگـردد و
چون روایت به ابن ابیعمیر میرسد و ایشان از اصحاب اجماع است و مرسالتش مانند
مسنداتش هست ،از بیان بررسی راویان بعـدی ،صـر نظر مـیکنـیم ،اگرچـه آنهـا نیـز
امامی و ثقه هستند.
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داللت دو روایت
شیخ طوسی در کتاب خصال در شرح روایتی قر یب المضمون به روایت موردبحـث
میفرماینـد :منظـور حضـرت از ذکـر نسـاء و طیـب هـم نمـاز اسـت؛ ز یـرا در روایـات
واردشده است کـه نمـاز شـخص متأهـل ،هفتـاد برابـر بـا فضـیلتتر از غیـر او اسـت و
همچنین در رابطه با عطر که نماز با آنهم هفتاد برابر افضل است؛ لـذا ذکـر ایـن دو بـه
خاطر افضلیت نماز است.
لکن در حدیثی که شیخ طوسی آن را شرح میدهد از لفـظ « ّ
حبـب» استفادهشـده
ّ
ّ
است ،درحالیکه حـدیث موردبحـث کلمـه «لـذتی» دارد و وجـه تلـذذ در رابطـۀ بـین
زوجین نیز معلوم است و اصل وجود آن منع و قبحی ندارد؛ ز یرا یک نیاز طبیعی نسبت
َ
ُ َّ َ َ َ
ُ ُ
به بشر است و بهحکم آیه ﴿قل ِإنما أنا َبش ٌر ِمثلكم ُیوحی ِإلی﴾ (کهف ،)110/پیامبر عزیـز
ما نیز از آن بینیاز نبودهاند و در مورد ایشان نیز هیچ اشکالی ندارد.
شاید اشکال شود که لذت دور از شأن معصوم بوده و این تعبیر مناسبی نیست؛ ز یـرا
معصومین لحظهای از یاد خدای متعال غافل نمیشوند.
در جواب باید گفت :بین لذت و غفلـت مالزمـهای وجـود نـدارد و بهـره بـردن از
نعمتهای دنیایی که همان لذت است بهحکم قرآن ،برای پیـامبر نیـز الزم اسـت .قـرآن
َ
َ
ُّ
َ
کر یم میفرمایدَ ﴿ :و ال تن َس نصی َبك ِم َن الدنیا﴾ (قصص.)77/
توجه :حدیث هفتم این باب نیز بـا همـین مضـمون و ز یـادی عبـارت « َّو َّر سی َّح َّ
ـان َّت َّی
ِ
س
س
ال َّح َّس ُن َّو ال ُح َّس سی ُن» با سند صحی ،آمده است.
ّ
به نظر میرسد این روایات داللت بر مدعی یعنی محبت زنان نداشته بلکه مربوط به
بهرۀ حالل از امر زناشویی است.

اصو

 -2روایات ذم حب النساء

در این باب ،شش حدیث مطرحشده که سه مورد از آن ضعیف دو مورد صـحی ،و
ّ
یک مورد موثق است .ما در اینجا هر سه روایت قابل استناد را ذکر میکنیم.

روایت اول
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س
َّ
س َّ
س َّ َّ َّ َّ َّ ُ
َّ َّ
« َّو َّع سن ُه سم ( َّع سن أ سح َّمد َّعن ال َّح َّج ِال) َّع سن غ ِال ِب سبن ُعث َّمان َّع سن ُعق َّبة سبن خ ِالد قال :أ َّت سیت
ِ
َّ
َّ ِ َّ
َّ ُ ِ َّ َّ
س ُ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ
أ َّبا َّع سب ِد الل ِه فخ َّر َّج ِخل َّی ث َّم قال َّیا ُعق َّبة شغل َّنا َّع سنٍ َّه ُؤال ِء ا ِّلن َّس ُاء»؛ عقبـة بـن خالـد نقـل
کرد :آمدم خدمت حضرت صادق پس ایشان بهسوی من بیرون آمدنـد و فرمودنـد:
ای عقبه این زنان ما را از تو مشغول ساختهاند.
سند این روایت موثقه است ولی تعلیق دارد؛ یعنی به اعتماد روایت قبل که در وسائل
نقلشده است؛ نام محمد بن یعقوب کلینی کـه از تعـدادی از اصـحاب نقـل مـیکنـد
حذ شده است .اکنون به بررسی سلسله سند میپرداز یم.
نفر اول مرحوم کلینی هستند که شخصیت ایشان یعنی محمد بن یعقوب کلینـی در
روایات قبل بیان گردید و از بزرگان شیعه و مورد وثوق هستند .بعد از ایشان مـیگویـد:
ّ
«عن عد من اصحابنا» ،که منظور از «عد من اصـحابنا» ،در سلسـله سـند نقلشـده،
افراد معلومی هستند که همه آنها مورد اعتماد و ثقه هستند؛ ز یرا «عده»های موجـود در
کافی شر یف به دو دسته تقسیم میشوند.
ّ
اول :عدههای معلوم؛ یعنی شخصیتهای این عده برای ما معلوم هستند .این دسـته
تنها از سه نفر روایت کردهاند که در ادامه بیان میکنیم.
ّ
ّ
دوم :عدههای مجهول؛ یعنی شخصیتهای این عده بـرای مـا مجهـول هسـتند کـه
راوی از هفت نفر هستند.
سهنفری که عدۀ معلوم از آنها روایت میکنند ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری و
احمد بن محمد بن خالد البرقی و سهل بـن ز یـاد هسـتند کـه در روایـت موردبحـث از
ّ
احمد بن محمد بن عیسی نقل میکننـد .افـراد ایـن عـده عبارتنـد از :داوود بـن کـوره
ُ
القمی ،علی بن ابراهیم بن هاشم القمی ،علی بن موسی الکمندانی القمـی ،محمـد بـن
یحیی العطار القمی.

بنابراین هرگاه کلینی در روایتی تعبیر «عد من اصحابنا عن احمد بن محمـد» را بـه
کار ببرند درواقع آن روایت را حداقل به چهار سند نقل نموده است.
پس این روایت توسط چهار راوی مذکور از احمد بن محمد بن عیسی نقـل مـیشـود.
نجاشی احمد بن محمد را ثقه در حدیث دانسته است .ایشان از راویان بزرگ حدیث است.
احمد بن محمد ،روایت را از َّ
الحج ِال نقل کـرده اسـت ایشـان عبداللـه بـن محمـد
السدی است که نجاشی دو بار در وصف او ثقه گفته است.
عبدالله بن محمد ،روایت را از غالب بن عثمان نقل کرده که ثقـه اسـت امـا واقفـی
ِ
ّ
مذهب بوده به دلیل وجود همین فرد در سلسله راویان ،سند روایت از صـحی ،بـه موثـق
نزول پیدا میکند.
غالب بن عثمان از عقبة بن خالد نقل میکند که از اصحاب امام صادق است؛ توثیق
ِ
صر ی ،در مورد او به کار نرفته ولی کثیر الروایه است؛ به همین جهت قابلاعتماد است.

روایت دوم

َّ
َّ َّ َّ س َّ ُ س َّ َّ س
َّ
َّ
ـب ال سعـد ِاء ِلل ُم سـؤ ِمن
« َّو ِب ِإ سس َّن ِاد ِه َّع سن َّع سب ِد الل ِه سبن ِس َّنان َّع سن أ ِبی َّع سب ِد الل ِـه قـال :أغل
ِ
ِ
َّز سو َّج ُة َّ
الس سو ِء» .غلبه کننده تر ین دشمن برای مؤمن ،همسر بد است.
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داللت روایت
این حدیث بیانگر جر یانی است که عقبة بن خالد از امام صادق نقل میکند که نزد
ایشان رفته و زمانی که حضرت از اندرونی خانه بهسوی او بیرون آمدند به او گفتند که ایـن
زنان ما را از تو غافل کرده است که اگر این کالم را حمل بر حالـت نارضـایتی و شـکایت
کنیم میتوان گفت :حدیث دال بر عدم رضایت حضرت از بودن با زنان اسـت لکـن اوال:
داللت بر مذمت حب آنها ندارد بلکه نهایتا یک قضیۀ شخصی بوده است و نمیتوان از آن
ِ
حکم کلی استفاده کرد .ثانیا :این حدیث صراحت در عدم رضایت حضـرت نـدارد بلکـه
میتواند اخبار صر از جانب حضرت در مورد مشغولیتهای ایشان نسبت به امور خانواده
باشد همانطور که در محاورات عرفی اشخاص به یکدیگر خبر میدهند کـه مشـغول کـار
خانواده بودم و نسبت به کار شما دیرتر اقدام کردم و از این قبیل عرف ّیات که متداول است.
بنابراین به نظر میرسد این روایت داللت بر مطلوب ندارد.
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این روایت نیز تعلیق دارد و ضمیر باسناده راجع به صدوق؛ یعنی ابوجعفر محمد بـن
علی بن الحسین بن موسی بابویـه القمـی اسـت کـه از بزرگـان شـیعه و علمـاء اسـت و
شخصیتش بینیاز از توصیف است .ایشان با سند خود که سند تامی است حـدیث را از
عبدالله بن سنان نقل میکند.
شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن سنان بن طر یـف چهـار طر یـق دارد کـه ذیـال
بیان میشود.
طر یق اول -1 :جماعة  -2ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه  -3علی بـن
حسین بن بابویه  -4سعد بن عبدالله  -5ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید و محمد بن
حسین بن ابیالخطاب  -6محمد بن ابیعمیراز عبدالله بن سنان بن طر یف
طر یق دوم -1 :حسین بن عبیدالله  -2ابو محمد حسن بن حمزه علوی  -3علی بـن
ابراهیم  -4ابراهیم بن هاشم  -5ابن ابیعمیر از عبدالله بن سنان بن طر یف
طر یق سوم -1 :جماعة  -2ابوالمفضل شیبانی  -3ابن بطه  -4ابوعبدالله محمـد بـن
ابیالقاسم  -5محمد بن علی همدانی از عبدالله بن سنان بن طر یف
طر یق چهارم -1 :جماعة  -2تلعکبری  -3ابن عقده  -4جعفر بن عبدالله علوی -5
حسن بن حسین سکونی از عبدالله بن سنان بن طر یف
محقق اردبیلی و آیة الله خویی بهطورکلی میفرمایند :طر یق شیخ طوسی به عبداللـه
بن سنان بن طر یف در فهرست صحی ،است.
و اما در رابطه با خود عبدالله بن سنان ،نجاشی او را در شمار راویان امام صـادق
نوشته است .آیت الله خویی معتقد است؛ عبدالله بن سنان ،امام باقر تا امام جـواد را
درک کرده است و از آنان روایت دارد .ابن داوود ،نجاشی ،کشی و طوسی؛ عبدالله بن
سنان را ثقه دانستهاند.
بنابراین روایت ازلحاظ سندی صحی ،است.
داللت روایت
این حدیث بیانگر خطر همسر بد بوده که او را از هر دشمنی پیروزتر و غلبـه کننـده
تر بر مؤمن میداند.

روایت سوم

س ِّ
َّ س َّ َّ ِّ َّ س َّ َّ
« َّو فی سالخ َّصال َّع سن ُم َّح َّمد سبن ُم َّ
ـن أ سح َّمـد سبـن
وسی سبن ال ُم َّت َّوکل َّعـن السـعدآب ِادی ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َّ َّ س َّ س ِّ َّ س َّ َّ س ُ َّ َّ ِ س َّ ِ َّ س َّ ِ س َّ س ِ َّ َّ َّ س َّ س س َّ
َّ
محمد البر ِقی عن أ ِبی ِه عن محم ِد بن ِسنان (عن ِز ی ِاد بن مروان) عن سع ِد بن ط ِر یف عـن
ِ ُ َّ َّ ِ
س َّ َّ َّ ٌ ِ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ س ِ
س َّ
ال سص َّبغ سبن ُن َّب َّاتة قال :قال أ ِمی ُر ال ُم سؤ ِم ِنی َّن ال ِف َّت ُن ثالثة ُح ُّب ِّالن َّس ِاء َّو ُه َّو َّس سیف الشـ سیط ِان َّو
ُ س ُ ِ س َّ ِ س َّ ُ َّ َّ ُّ َّ س َّ َّ ُ ُّ ِّ َّ َّ ِّ س َّ َّ ُ َّ َّ س ُ َّ
ـن َّأ َّح َّ
الش سی َّطان َّف َّم س
ـب
شرب الخم ِر و هو فخ الشیط ِان و حب الدین ِار و الدره ِم و هو سهم
َّ ِ
ِّ َّ َّ َّ س َّ س َّ س َّ س َّ َّ س َّ َّ َّ س َّ س َّ َّ َّ ُ َّ س َّ َّ س س َّ َّ ُ َّ َّ س َّ َّ ِّ
ـب الـدی َّن َّار َّو
النساء لم ینت ِفع بعی ِش ِه و من أحب الشـربة حرمـت علیـ ِه الجنـة -و مـن أح
ِّ س َّ َّ َّ ُ َّ َّ س ُ ِ ُّ س َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ِ ُّ س َّ َّ ُ ِّ َّ س َّ ُ َّ ُ ِّ َّ َّ
ـالم ط ِبیـب الـدین ف ِـإذا
الدرهم فهو عبد الدنیا و قال :قال ِعیسی (الدنیا) داء الـدی ِن و الع ِ
ِ
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برای داللت این حدیث بر مطلوب که ّ
مذمت حب النساء باشـد بـه داللـت التزامـی
حدیث باید تمسک نمود؛ ز یرا داللـت مطـابقی آن بـیش از ایـن نیسـت کـه همسـر بـد
دشمنی غالب برای انسان محسوب میشود که الزمۀ دشـمنی ،دوسـت نبـودن اسـت و
عقل سلیم حکم میکند که باکسی که نسبت به انسان دشمنی میکند دوستی نکند.
اشکاالتی که در داللت این حدیث میتوان گفت این است که اوال :در این حدیث
مطلق نساء بیاننشده بلکه ّمقید به قید ّ
السوء است؛ یعنی زن بد .ثانیا :همانطور کـه در
بیان داللت روایت گفته شد این حدیث داللت مطابقی بر مذمت محبت ندارد و اینکـه
بگوییم از لفظ اعداء میتوان به داللت التزامی دوستی نکـردن را فهمیـد برابـر بـا عـدم
محبت قلبی نیست؛ ز یرا اگر دشمنی شـخص بـهخـاطر منـافع شخصـی و دنیـوی باشـد
نمیتوان مطلقا محبت را مردود شمرد بلکه چه بسیار مواردی که بهوسیلۀ محبت نمـودن
بهطر مقابل سبب جلب دوستی او شده و ّ
حتی دشمن را به دوست تبدیل میکند که
نمونههایی از آن در سیره ّ
ائمه مشاهده میشود .بله اگر دشمنی او بهخاطر اعتقادات
باشد و درواقع دشمنی او را دشمنی باخدا بدانیم بهحکم آیۀ قرآن باید از دوستی بـا او و
َ
َ
َّ َّ
َ
َ ُ ُ
محبت به او اجتناب کرد قرآن میفرماید﴿ :أم َح ِسب ُتم أن تت َرکوا َو ل َّما َیعل ِمم الل ُمه الم ی َن
ُ َ َ َ َّ ُ
َ
َّ
ً َّ َ
َُ
ُ
ون الل ِه َو ال َر ُس ِول ِه َو ال ال ُمؤ ِمنی َن َولی َجة َو الل ُه خبی ٌر ِبمما
جاهدوا ِمنكم و لم یت ِخ وا ِمن د ِ
َ ُ
تع َملون﴾ (توبه)16/؛ آیا گمان کردید که رها میشوید و هنوز خدا از شما کسانی را کـه
جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان همرازی نگرفتند ،نشناخته اسـت و خـدا
باخبر است به آنچه میکنید.
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َّ
َّ َّ س ُ ُ َّ َّ َّ ُ ُّ َّ َّ َّ َّ س َّ َّ ُ ُ َّ س َّ ُ َّ َّ ُ َّ س ُ َّ
اصِ ،لغ سی ِر ِه».
رأیتم الط ِبیب یجر الداء ِخلی نف ِس ِه فات ِهموه و اعلموا أنه غیر ن ِ
اصبغ بن نباته گفت :امیرالمؤمنین فرمود :فتنهها سه مورد هستند محبـت زنـان و
او شمشیر شیطان است و نوشیدن شراب و آن دام شیطان است و محبت دینار و درهم و
او تیر شیطان است .پس هرکسی زنان را دوسـت بـدارد از زنـدگیاش نفعـی نمـیبـرد و
هرکسی نوشیدن شراب را دوست بدارد بهشت بر او حـرام مـیشـود و هرکسـی دینـار و
درهم را دوست بدارد ،پس او بنده دنیا است و فرمود :حضرت عیسی فرموده :دنیـا
عالم طبیب دین؛ پس هـر زمـان دیدیـد طبیـب درد را بهسـوی خـودش
درد دین است و ِ
میکشد؛ او را ّمتهم کنید و بدانید که او خیرخواه دیگران نیست.
ّ
این روایت موثقه است که راویان آن را بررسی میکنیم.
س ِّ
شیخ صدوق در کتاب « سالخ َّصال» این روایت را از ُم َّح َّمد سبن ُم َّ
وسی سبن ال ُم َّت َّوکل کـه
ِ ِ
ِ
ّ ِ ِ
ِ
ّ
امامی و ثقه است ،نقل کرده است .ابن داوود و عالمه حلی ایشان را توثیق کردهاند.
َّ َّ
الس سعد َّآب ِاد ِّی که علی بن الحسین السعد آبادی اسـت نقـل نمـوده .او اسـتاد
ایشان از
کلینی و ابوغالـب زراری اسـت و از بزرگـان شـیعه بـه شـمار مـیآیـد .در اسـناد کامـل
الزیارات است .نام او در بیستوسه سند واقعشـده اسـت کـه مـیتـوان از مجمـوع ایـن
ویژگیها وثاقتش را استفاده کرد.
او از احمد بن محمد بن خالد برقی روایت را نقل میکنـد کـه صـاحب کتـاب رجـال
برقی است و از رجالیان شیعه محسوب میشود .نجاشی و دیگر رجالیان او را ثقه دانسـتهاند
لکن ز یاد از راویان ضعیف ،روایت نقل کرده و به مراسیل اعتمـاد مـیکـرده اسـت کـه در
کتاب محاسنش این نکته دیده میشود .ولی وحید بهبهانی مینویسد« :مورد اعتماد بـودن
برقی قطعی است و آنچه منتقدان گفتهاند برای مـا ثابـت نشـده ،حتـی اگـر او بـر ضـعیفان
اعتماد کرده باشد میتوان گفت روش او در نقل حدیث صحی ،نبوده است»
ایشان از پدرش محمد بن خالـد ایـن روایـت را نقـل کـرده اسـت کـه هـم بـا کنیـه
ابوعبدالله و هم با عبدالرحمن از او یادشده اسـت .محمـد بـن خالـد از اصـحاب امـام
ّ
کاظم و امام رضا بوده و به گفته شیخ طوسی و عالمه حلـی موثـق اسـت ایشـان در
رجال کامل الزیارات قرار دارد و اسنادی که نام او در آنها واقعشده به چهلوهفت مورد
میرسد ابن داود ایشان را توثیق کرده است.
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ایشان از ُم َّح َّم ِد سبن ِس َّنان روایت را نقل کرده که بنـا بـر تحقیـق ثقـه هسـت ،اگرچـه
ِ
نجاشی و ابن غضائری ایشان را تضعیف کردهاند.
َّ
محمد بن سنان از ِز َّی ِاد سبن َّم سر َّوان نقل میکند که واقفی اسـت .نجاشـی در مـورد او
ِ
چنین فرموده است« :ز یاد بن مروان أبو الفضـل و قیـل :أبـو عبداللـه النبـاری القنـدی
مولی بنـیهاشـم روی عـن أبـی عبداللـه و أبـی الحسـن و وقـف فـی الرضـا » ]
همچنین شیخ طوسی در رجـال خـود فرمـوده اسـت« :ز یـاد بـن مـروان القنـدی مـولی
ّ
بنیهاشم یکنی أبا الفضل له کتاب واقفی» .و کشی هم او را از ارکان و رؤسای واقفـی
معرفی کردهاند .عبارت ایشان چنین است« :حدثنی حمدویـه قـال حـدثنا الحسـن بـن
موسی قال :ز یاد هو أحد أرکان الوقف؛ و قال أبو الحسن حمدویـه هـو ز یـاد بـن مـروان
القندی بغدادی».
لکن نکته مهم و قابل دقت این است که علماء احـادیثی کـه از واقفـیهـا نقلشـده
ّ
است و نقل آن قبل از توقف و انحرا عقیدتی آنها بوده است را پذیرفته و مورد عمـل
قرار میدهند؛ ز یرا آنها قبل از انحرا در عقیده ،افـراد مـورد اعتمـاد امـام کـاظم و
ّ
وکالی ایشان بودند و همین کافی است که امام در آن زمان آنها را موثق دانسـتهاند؛
و اما بعد انحرا عقیدتی مورد طرد از جانب راویان و اصحاب ّ
ائمه قـرار مـیگرفتنـد؛
بهطوریکه دیگر از آنها حدیثی اخذ نمیشد و آنها را کالب ممطـوره مـینامیدنـد .بـر
این اساس ،میتوان گفت احادیث نقلشده از واقف ّیه مربوط به زمان اسـتقامت اعتقـادی
آنها بوده است.
َّ س س َّ
راوی پس از ز یاد بن مروان ،سع ِد بن ط ِر یف از اصحاب امام باقر است بهتصر ی،
ِ
شیخ طوسی و وقوعش در اسناد کامل الزیارات ،ثقه است.
او روای ـت را از اصــبغ بــن نباتــه نقــل م ـیکنــد کــه از اصــحاب خــاص و نزدی ـک
امیرالمــؤمنین بــوده و نجاش ـی در رابط ـۀ او چن ـین گفتــه اســت« :کــان مــن خاصــة
امیرالمؤمنین و عمر بعده .روی عنه عهد الشتر و وصیته خلی محمد ابنـه» و از خـود
او دربارۀ نظرش نسبت به امیرالمؤمنین روایتشده است کـه مـا بـا علـی شـرط و
پیمان بستیم تا پای جان درراه او فداکاری کنیم .بـه همـین جهـت جایگـاه ویـژهای در
میان راویان حدیث دارد و مورد وثوق و اعتماد کامل است.

داللت روایت
س َّ ُ َّ َّ ٌَّ
تقر یب استدالل به این حدیث به همان فقره اول است که میفرمایـد« :ال ِفـتن ثالثـة
ُح ُّب ِّالن َّس ِاء» در اینجا امام محبت زنان را یکـی از فتنـههای سـهگانه شـمردهاند و در
ادامه آن را شمشیر شیطان دانستهاند .این تعبیر داللت بر ّ
مذمت و عدم رجحـان محبـت
نسبت به زنان دارد.

 -3بیان تعارض
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همانطور که گذشت در دسـته اول از روایـات کـه پیرامـون مـدح محبـت بـه زنـان
واردشده بود؛ دو گروه روایـت وجـود داشـت؛ گـروه اول داللـت بـر مطلـوب داشـته و
رابطهای سبب و ّ
مسببی میان محبت به زن و ایمان عنوان کرده بود؛ به خال گروه دوم
که ظاهرا در مقام بیان امر دیگری بوده و دال بر موضوع محبـت زن نیسـت .بـر اسـاس
گروه اول میتوان گفت این روایات محبت نسبت به زنان را مطلقا مدح کردهاند.
و اما دستۀ دوم از روایات که درمجموع سه روایت مورد اعتماد را در برمـیگرفـت؛
در دو مورد اول ،داللت بر مطلوب این دسته؛ یعنی ّ
مذمت حب النسـاء نداشـته ولـی در
مورد سوم ،از محبت نسبت به زن بهطور مطلق بهعنوان فتنه و دسـتاویز شـیطان یـادکرده
ّ
که میتوان این حدیث را بهعنوان دلیل این مدعی پذیرفت و درنتیجه وجـود تعـارض در
میان آنها قطعی میشود.
آنچه در اینجا بهعنوان تعارض به ذهن میرسد خـوب بـودن و یـا بـد بـودن محبـت
نسب به زنان است.

 -4حل تعارض

با ّ
توجه به اینکه در بسیاری از روایات «حـب النسـاء» مـذموم دانسـته شـده و از آن
نهی شده است ،مراد از حب النساء در روایات باال چیست؟
قبل از بیان وجه جمع میان روایات باید دو نکته را متذکر شویم:
اول :با توجه به مجموعه روایاتی که در باب مدح ّ
حب النساء واردشده اسـت اصـل
ممدوح بودن محبت به همسر امری غیرقابلانکار است .اگرچه در این مجموعه روایات
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با موضوع ّ
حب النساء تفاوتهایی ازنظر اعتبار سندی وجود دارد کـه برخـی از آنهـا بـه
اعتبار موارد مذکور در این تحقیـق نمـیرسـد ولـی قر ینـه خـوبی بـرای فهـم مطلوبیـت
محبت ،نسبت به زنان است.
همچنین آیه شر یفۀ ذیل بهطور صر ی ،،هد ازدواج را ّرد و بدل دوستی و مهربـانی
معرفی میکند.
َ ُ ُ َ
ً َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ًَ
َ َ ََ َ ُ
﴿ َو ِمن آی ِات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجا ِلتسكنوا ِإلیها و جعمل بیمنكم ممودً و
َ
َ
َ َّ
َ َ ً َّ
ات ِلق ٍوم َی َتفك ُرون﴾ (روم)21/؛ و یکی از آیات او این است که برای
رحمة ِإن فی ِذلك ََلی ٍ
شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا بهسوی آنان میل کنیـد و آرامـش گیر یـد و بـین
شما مودت و رحمت قرارداد و در آن حتما نشـانههایی هسـت بـرای مردمـی کـه تفکـر
کنند.
در تفسـیر ایـن آیـه گفتهشــده :رحمــت از تــأثیرات نفســانی اســت ،کــه از مشــاهده
محرومیت محرومی پدید میآید و باعث میشود شخص درصدد رفع محرومیت برآید.
از روشنتر ین موارد رحمت ،جامعۀ کوچـک خـانواده اسـت؛ ز یـرا زن و شـوهر در
محبت و مودت مالزم یکدیگرند ،همچنین نسبت به فرزندان؛ که با مشاهده محرومیت
در آنها بهواسطه عجزها نسبت به رفع نیازهایی مانند :حفـظ و حراسـت ،تغذیـه ،لبـاس،
منزل و تربیت آنان کوشش میکنند .اگر این رحمت نبود ،نسل بهکلی منقطع میشد و
هرگز نوع بشر دوام نمییافت.
کالم پایانی خداوند در این آیه اشاره به آثار مهم این محبت در جامعه انسانی اسـت
َ
َ َّ َ
ات ِلق ٍوم َی َتفك ُرون﴾ یعنی آن را نشانهای برای متفکـران مـیدانـد؛ چـون
که فرمودَ﴿ :لی ٍ
ّ
تفکر در پدید آمدن جامعه که از ثمرات این محبت و مـودت اسـت و ر یشـه در تـدابیر
الهی در رابطه با نوع بشر دارد انسان را به شگفتی میآورد.
بر اساس این آیۀ شر یفه که فرمود محبت میان زن و شوهر از جانب خداونـد متعـال
فطرت دوستی» برخاسته
است میتوان گفت که این محبت امری فطری و ر یشه آن از « ِ
است و اصل اساسی در جامعه انسانی و ر یشه بقاء نوع بشر است .و اسالم دینـی اسـت
که مخالف فطرت و غر یزه صحبت نمیکند و همۀ احکام آن مطابق فطرت اسـت کـه
قوانین صحی ،آن را بیان میکند.
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بنابراین اصل ممدوح بودن محبت نسبت به همسـر ثابـت مـیگـردد ولـی کـالم در
روایات وارد شده در مذمت است کـه منظـور از ایـن ذم در کنـار آن مـدحهای قطعـی
چیست؟
دوم :منظور از «نساء» ،در روایات مطرح شده خصوص زوجه و همسر است؛ ز یـرا
ّ
ّ
اگرچه در روایات گروه اول از ادله مدح و ادله ذم حب النسـاء ،کلمـه «نسـاء» بـهطور
مطلق آمده ولی در اینجا قر ینهای دار یم که معنای کلمه «نساء» ،را منصـر بـه همسـر
ُ ُ
ٌ َ ُ
میکند؛ مانند آیه شر یفهِ ﴿ :نساؤکم َحرث لكم﴾ (بقره،)223/که در اینجا کلمۀ «نسـاء»
به معنای همسر است و وجه انصرا آن در این آیه اضافه شدن کلمۀ «نساء» ،به ضمیر
«کم» ،است .ازاینرو قر ینهای لفظی بر معنای مراد از کلمه به شمار میآیـد .اسـتعمال
قرآنی این کلمه به معنای همسر مؤ ّیدی است بر وجود قر ینـۀ معنـوی در انصـرا لفـظ
«نساء» ،در معنای همسر؛ ز یرا در زبان قرآن که زبان عر عرب زمان نزول و قر یب بـه
عصر ّ
ائمه است چنین استعمالی با قر ینه جایز بوده است؛ بنابراین ّادعای وجود قر ینه
در این کلمه موردقبول واقع میشود.
و ّاما وجه انصرا آن در اینجا قر ینۀ معنوی اسـت و آن قر ینـه عبـارت اسـت از اینکـه
اسالم با توجه به احکامی که خودش در ارتباط با نامحرم وضع کرده است؛ هرگـز امـر بـه
محبت نسبت به زن نامحرم نمیکند .پس در مرحلۀ اول این مدح نسبت به زنان از محـارم
انسان است که در میان این گروه نیز محبت مذکور اختصاص به همسران پیـدا مـیکنـد؛
همانطور که علماء نیز از این روایات چنـین فهمیدهانـد و در بـاب نکـاح کـه مربـوط بـه
ّ
زوجه است این روایات را ذکر نمودهاند .شاید بتوان روایاتی را که بحـث تلـذذ را بـه میـان
دوم روایـاتی کـه در مـورد مـدح
آورده است نیز قر ینهای ّبر این معنا گرفت؛ ز یرا در گروه ِ
محبت ذکرشده ،بحث تلذذ از نساء در متن روایات ،مطرحشده کـه تنهـا در مـورد زوجـه
صادق است .لذا این قر ینهای است بر اینکه در اینجا نساء را خصوص زوجه بدانیم.

احتماالت سهگانه در رفع تعارض

بههرحال برای حل تعارض مطرحشده ،سه احتمال برای جمـع میـان روایـات وجـود
دارد:

احتمال اول

بـاب
وجه جمع اول را میتوان از عنوانی استفاده کـرد کـه شـیخ حـر عـاملی بـرای ِ
مربوط به روایات حب النساء در کتاب وسائل الشیعه انتخاب کرده است .ایشان عنـوان
َّ ُ َّ
ّ
ـاب ک َّر َّاه ِـة
باب چهارم از ابواب «مقدمات النکاح وآدابـه» را چنـین برگزیـده اسـت «ب
س س
ُ ِّ ِّ َّ َّ َّ س
ُ ِّ ِّ َّ س ُ َّ َّ َّ
ات» .یعنی منظور از روایاتی که از
ِاْلف َّر ِ
اط ِفی حب النس ِاء و تح ِر ی ِم حب النس ِاء المحرم ِ
«حب نساء» ،نهی میکنند ،افراط در «حب النساء» ،است ،نه اصل آن.
ممکن است دلیل این وجه جمع ،روایاتی باشـد ماننـد روایتـی کـه در آن از افـراط در
محبت به زنان ،صر یحا نهی شده است .از سوی دیگر روایاتی دار یم که در آنها دنیا راهی
برای وصول به کماالت معنوی و رسیدن به قرب الهی معرفیشـده اسـت و از ایـن جهـت
بر اساس روایات محبت به همسر گاهی حکم عبادت را پیدا میکند .لـذا در مقـام جمـع
بین این دو نوع از ادله ،احتمال اول ،پدید میآید که عالقـه بـه همسـر و ازدواج از دیـدگاه
اسالم مشروط بر آنکه بهافراط نگراید ـ برخال دیدگاه رهبانیت مسیحی ،امـری مطلـوب
و چهبسا عبادت به شمار میرود و مراد از روایات یادشده همین نکته است.
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وجه جمع دوم اینکه بگوییم ممکن است روایاتی که در رابطه بامحبت است مربوط
به «محبت بـه همسـر» ،نباشـد و درواقـع در برابـر «حـب الرجـال» ،باشـد ،نـه «حـب
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احا
دیــــث
نقد احتمال اول
امامیه و
اشکالی که در این وجه جمع بهنظر میرسـد ایـن
اسـت کـه در برخـی از مـوارد در متنشنا
ّ
اینگونه روایات تعبیر «وله» ،در کنار فر یب خوردن به لذتهای دنیـا قرارگرفتـه اسـت .خــــت
این قر ینه ،احتمال دیگری را نیز در روایت مطرح میکند و آن اینکه نفس ز یـادهروی و قرآن
افراط در محبت زنان ،مذموم نیست بلکه ممکن است تعبیر به «حب النساء» ،در چنین
روایاتی ،کنایه از شهوت جنسی باشد .در اینصورت ،این دست از روایات مؤیـد بـرای
وجه جمع سومی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
درهرصورت ـ دستکم ـ با توجه به چنین احتماالتی ،نمـیتـوان وجـه جمـع اول را
وجه جمع راج ،،تلقی کرد.

االزواج» ،ز یرا با ّ
توجه به اینکـه در عصـر جـاهلی جـنس زن مـورد تحقیـر و ظلـم قـرار
میگرفته ،در اسالم کرامت زن و لزوم احتـرام بـه زن ،بـهعنوان یکـی از دو جـنس بشـر
مورد تأکید قرارگرفته است و این از اخالق انبیاء دانسته شده است .بر این اساس ،مـراد
ات مزبور ،همسران نیست.
از نساء در روای ِ
بر این اساس ،بحث بر سر محبت همسر ـ چه اصل محبت و چه میزان آن ـ نیسـت؛
بلکه سخن در این است که برای جنس زن نیز مانند جنس مرد ،باید احترام قائل بود.
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نقد احتمال دوم
در نقد و بررسی این وجه جمع میتـوان گفـت :اگـر روایـات مـدح را بـرای مقابلـه
بافرهنــج جــاهلی نســبت بــه زنــان بــدانیم بایـد شـامل نــوع زن و همـۀ افــراد آن باشــد
درحالیکه همانطور که گذشت محبت به زن نامحرم مورد نظر اسالم نیسـت؛ بنـابراین
اگر مراد کنار زدن تحقیرهای جاهلیت باشـد از الفـاظی ماننـد اکـرام و اعظـام اسـتفاده
میشد و بعید است برای چنین هدفی از این لفظ ّ
حب در کـالم عـرب اسـتفاده شـود.
ضمن اینکه قر ینه ذکرشده در ابتدای بحث مبنی بر مراد از کلمۀ نساء که اختصاص بـه
همسر دارد نیز این احتمال را تضعیف میکند.
اشکال دیگر این است که در این وجه جمع اشارهای به مراد از روایات مذمت نشده
است.

احتمال سوم

سومین احتمال بهعنوان وجه جمع بین روایات مدح و ذم « ّ
حب النساء» ،ایـن اسـت
که منظور از «حب النساء» ،را مسـوله شـهوترانی بـدانیم .مؤیـد ایـن احتمـال ،برخـی
روایاتی است که بهنظر میرسد واژه «نساء» ،در آنهـا در معنـای مزبـور و البتـه از بـاب
ٌ
کنایه استعمال شده است؛ مثال :حدیثی از رسول خدا وارد شدهَّ « :ما ِ ِْل سب ِلـی َّس ُج سنـد
َّ َّ
س َّ َّ
أ سعظ ُم ِم َّن ِّالن َّس ِاء َّو الغض ِب» .
بهنظر میرسد واژۀ «نساء» ،در این حدیث شر یف کنایه از شهوترانی اسـت؛ ز یـرا
این کلمه در کنار غضب قرارگرفته و چون غضـب از امـور روحـی و مالکـات نفسـانی
است و ازجمله اخالق ذمیمه بهشمار میرود ،ذکر آن در کنار کلمه «نساء» ،مـیتوانـد

نتیجهگیری

بر اساس آنچه بیان شد اصل محبت به همسر را به دلیل آیـه قـرآن و روایـاتی کـه در
لزوم ابراز محبت و مانند آن دار یم؛ نمیتوان ز یر سؤال برد و میتوان گفـت :محبـت بـه
همسر امری فطری است و اسالم مخالف فطرت صحبت نمیکند بلکه قوانین صـحی،
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قر ینهای باشد بر اینکه استفاده از لفظ نساء درواقـع کنایـه بـوده و منظـور از آن شـهوت
است که مورداستفاده شیطان قرار میگیرد و افـراد را بهوسـیلۀ ایـن نیـرو بـه گمراهـی و
تباهی میکشاند.
افزون بر آن اگر منظور از واژه «النساء» ،معنای حقیقی آن باشـد؛ بایـد گفـت تمـام
زنان جنود ابلیس هستند؛ چه اینکه واژۀ مزبور ،اصطالحا جمع محلی به أل اسـت یعنـی
معنایی عام دارد و همه را شامل میشود؛ و این معنا بالوجدان باطل است؛ ز یـرا زنـان بـا
تقوا ،قطعا از داللت مطابقی حدیث خارج هستند و این حدیث ،شامل آنهـا نمـیشـود.
پس الزم است تعـداد ز یـادی از افـراد «النسـاء» ،از تحـت ایـن عمـوم خـارج گردنـد.
درنتیجه باید گفت :معنای ظاهری لفظ مورد نظر نیست .در اینگونـه مـوارد اسـت کـه
ٌ
موضوع لهی دست برداشت و با توجه بـه قـرائن ،معنـای
بهناچار باید از معنای حقیقی و
دیگری برای آن در نظر گرفت؛ که بهنظر میرسد مناسبتر ین معنا با توجـه بـه سـیاق و
اجتماع در کنار غضب ،همان معنای مذکور است؛ یعنی آن افـرادی کـه دیگـران را بـه
مسائل شهوانی حرام مبتال میکنند و از اینجهـت کـه در زنـان چنـین قـابلیتی بیشـتر از
مردان است ،از آنان یاد شده است.
همچنین شـاهد ایـن معنـا در روایـت نبـوی ،روایتـی اسـت کـه صـراحتا در ّ
مـذمت
شهوترانی واردشده است و آن را فاسد کننده قلب میداند؛ نه محبت نسبت به همسر
ّ
که مسلما امری است پسـندیده و در روایـات نسـبت بـه برخـورد خـوب بـا همسـر کـه
برخاسته از محبت قلبی است سفارش شده است.
البته استفاده از کلمه «نساء» ،برای بیان این مطلـب مـیتوانـد اشـارهای بـه اسـتفاده
ابزاری شیطان برای برانگیزاندن شهوت و گمراهـی افـراد ،از زنـان و جـذابیتهایی کـه
خدا به نوع زن عنایت نموده است ،باشد.
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آن را بیان میکند؛ بنابراین بـا توجـه بـه اینکـه روایـات هـر دو طـر از جهـت سـندی
حج ّیت دارند اگر وجه جمعی بین آنها وجود نداشته باشد تعارض بـین ایـن دو دسـته از
روایات مستقر میگردد .پس باید منظور از مذمت « ّ
حب النساء» ،در کنار آن مدحهای
قطعی مشخص شود.
سه احتمال در مراد از روایات مذمت به نظر میرسد:
اول :اینکه مراد از مذمت افراط در محبت نسبت به همسر و ازدواج باشد.
دوم :اینکه مراد از روایات مدح مقابله بافرهنج جاهلی اسـت کـه جـنس زن مـورد
تحقیر و ظلم قرار میگرفته.
سوم :اینکه روایات دال بر مدح حب النساء محبـت قلبـی نسـبت بـه زن و شـوهر را
میگویند و ّاما روایات دسته مقابل که حب النساء را مـذمت مـیکننـد تعبیـری کنـایی
بوده که منظور از آن مسولۀ شهوترانی است.
از میان این سه احتمال دو مورد اول که از جانب برخی گفتهشده بـود بـا اشـکاالتی
روبرو است و احتمال سوم بهنظر میرسد بهعنوان وجه صحی ،است که مطـرح گردیـد؛
بنابراین جمع میان دو دسته از روایات امکانپذیر بوده و تعارض بدوی مرتفع میشـود و
حکم به استقرار تعارض نمیشود.
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آموزههایحدیثی 


از مهمتر ین راههای ره صحیح رآ به گاواه نقا و نقا  ،مراهعاه باه روایاات
است سوگمودانه گوجیوهی روایات از نصر صدور آ  ،دستخوش دگرگاونی ارار
گررت و این امر نیاز به واکاوی سره از ناسره را دو چودا کرده و از دیرباز نقد و
بررسی روایات تفسیری مورد توهه برخی مفسرا بوده است ،نالماه طباطباایی از
همله مفسرانی است که ضمن نووا «بحث روایای» روایاات تفسایری را نقاادی
نموده است ،این نوشتار به روش توصیفی  -تحلیلای نقادهای نالماه باه روایاات
مجمع البیاا را گاردآوری و ماورد بررسای ارار داده اسات ،از نقادهای نالماه
میتوا به ناشواخته بود راوی ،مرسله بود  ،مرروع بود  ،تداخ  ،سوء برداشات
راوی ،ادراج ،وهن به شخصیت پیامبر ،نادم مطابقات باا تاار یخ و وا عیات،
آمیختگی با روایات تطبیقی و مخالفت با رآ اشاره کرد.



واژگان کلیدی :روایات تفسیری ،آسی های حدیثی ،مجماع البیاا  ،المیازا ،
طباطبایی ،طبرسی.

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1399شمارۀ 8


مقدمه

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

بررسیروایاتتفسیریمجمعالبیانازدیدگاهعالمهطباطبایی 

عالمه طباطبایی در تفسیر المیـزان بـه تعـدادی از کتـابهـای مـا قبـل خـود اسـتناد
میکند که این کتابها به دو دستۀ تفسیر و غیر تفسیر (لغت ،حـدیث ،کتـب مقـدس،
تار یخ ،اعالم ،روزنامه ومجالت و ) ...تقسیم میشوند که در میـان کتـابهـای تفسـیر
میتوان به تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن طبری ،کشا زمخشری ،مفـاتی ،الغیـب
(تفسیرکبیر) فخررازی ،الـدرالمنثور سـیوطی ،روح المعـانی آلوسـی ،المنـار رشیدرضـا،
الجـواهر طنطــاوی ،عیاشـی ،فــرات کــوفی ،تفسـیر قمـی ،البرهــان سیدهاشــم بحرانـی،
نورالثقلین عروسی حویزی و ...اشاره نمود.
تفسیر گرانسنج مجمع البیان طبرسی یکی از تفاسیری است که عالمه طباطبایی از
آن برای بیان معنای لغوی کلمه ،اعراب کلمه ،حرکات آن ،بیـان روایـات و احادیـث از
پیامبر و معصومان و صحابه و تابعین استفاده نموده است.
بیگمان روایات تفسیری نقـش مهـم در روشـن شـدن مفـاد و معنـای آیـه دارنـد و
مفسران هر کدام به گونـهای از آن اسـتفاده کـردهانـد (البتـه دیـدگاه اخبـاریهـا را کـه
میگویند قرآن غیر از طر یق اهل البیت نباید تفسیر شود روشی دیگـر اسـت کـه در
این گفتار نمیگنجد) و نکته قابل توجه این است که تعداد این روایات محدود اسـت و
صد افسوس که همین اندک روایات برجای مانـده از دسـتبرد تغییـر و تحر یـف مصـون
نمانده با وجود هۀ راهگشاییها و دستگیریها خود بـه ماننـد معـدن طالیـی اسـت کـه
دچار آفات و آسیبهایی شـده اسـت کـه برماسـت قبـل از ورود و اسـتفاده از روایـات
تفسیری ،این اندک اشکاالت را از روایات تفسیری بپیراییم و با پاالیش و اسـتخراج ایـن
روایات و ساماندهی آنها در کنار دیگر روشنگران آیات قرآن چونان خود قرآن و عقـل و
تار یخ و ...بتوانیم کالم خدا را بفهمیم و به دیگران بفهمانیم.
سوگمندانه وجود روایات بیپایه و اساس در میان اخبار ،گاه زمینه شـک و تردیـد را
در مجموع اخبار باعث شده است و بیاعتمادی برخی بـه اخبـار را در پـی داشـته و در
نتیجه مانع استفاده از این گنجینۀ عظیم شده است.
قابل تأمل است که پیشینه جر یان نقد حدیث نه تنها کمتر از سابقه وضع نمیباشـد،

اصو

بلکه با وجود هشدارهای پیامبر بـر آن پیشـی میگیـرد (مس عودی ،)181 :1389 ،در همـین
راستا از دیر باز مفسران در اندیشۀ تصفیه و پاالیش روایـات تفسـیری بودهانـد .صـاحب
مجمع البیان نیز پارهای از نقلها و احادیث را مورد نقد قرار میدهد و برخی از نقلها و
احادیث را نمیپذیرد.
از آنجا که شناخت آسیبهای روایات تفسیری ،شـرط الزم بـرای دسـتیـابی فهـم
درست از حدیث است میسزد به صورت روشمند نقدهای عالمه طباطبایی بـر روایـات
مجمع البیان استقصا و مورد بررسی قرار گیرد .این نوشتار به بررسی و واکاوی آن دسـته
از روایات تفسیری کتاب مجمع البیان امین اْلسالم طبرسی پرداخته که توسط صـاحب
تفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی مورد نقد قرار گرفته است .در ادامه ،برخی از کاستیهـا
و آسیبهای روایات تفسیری مجمع البیان از نگاه عالمـه طباطبـایی مـورد بررسـی قـرار
میگیرد.

 -1آسیبها و مشکالت بیرونی
هاینهجالبالغه
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 -1-1ادراج راوی در متن روایت

بی گمان یکی از مشکالت روایات مـا گنجانـدن سـخن و برداشـت راوی در مـتن
روایت میباشد که سخن راوی بهعنوان متن روایت تلقی میشود و در نتیجه متن روایت
از سخن راوی تشخیص داده نمیشود و مفسـر بـه گمـان روایـت آن را در تفسـیر خـود
مورد استناد قرار میدهد .از این حدیث در اصطالح علم درایه به حدیث « ُم َّ
ـدرج» نـام
برده میشود .حدیثی که در متن یا سند آن ز یـادهای وجـود داشـته باشـد کـه در اصـل
حدیث وجود ندارد و راوی مطلب اضافی را داخل حدیث بنا به دالیلی قرارداده اسـت.
(ش هرزوری74 :1416 ،؛ س یوطی ،بیت ا268/1 :؛ ع ام ی114 :1401 ،؛ می ر دام اد ،201 :1380 ،ر37؛
مامق ا ی220/1 :1411 ،؛ ص ی ص ا 244 :1991 ،؛ ص در ،بیت ا294 :؛ س ا ی72 :1414 ،؛ عت ر،

 ،)439 :1418البته آن را مزید هم میتوان نامید که در اصطالح ،حدیثی که مطلبی ز یاده
از احادیث دیگر همان مورد داشته باشد (مامقا ی.)264 :1411 ،
تشخیص این سخنان راوی که در روایت پنهان مانده است کاری است بس مشکل

و دشوار ،که عالمه طباطبایی توانسته است به این مهم دست یابد .به چنـد نمونـه اشـاره
میشود:

نمونه اول

َّ َّ َ ُ ُ َ ُ
صاحب تفسیر مجمع البیان در ذیل آیـه ﴿ َوقات ُلوا فی َ
قاتلونكم َو ال
ی
ن
ی
ال
ه
الل
ل
ی
ب
س
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َّ َّ
تع َتدوا ِإن الل َه ال ُی ِح ُّب ال ُمع َت ِدی َن﴾ (بق ره ،)190/روایتی از ربیع بن انـس ،و عبـد الـرحمن
بن ز ید بن اسلم در شأن نزول آیه آورده که اولین آیهای اسـت کـه دربـارۀ جنـج نـازل

اصو
لو
شیوه
های

شده است ،و هنگامی که آیه نازل شد رسول خدا با هر کس که بـا آن جنـاب سـر
َ ُ
َ َ ُ َ َ ُُ ُ
وهم﴾
جنج داشت میجنگید ،تا آنکه آیه شر یفه ﴿فماق ُتلوا ال ُمشمر ِکین حیمث وجمدتم
ِ
ت
(توبه )5/نازل شد ،و آیه قبلی را نسخ نمود.
عالمه طباطبایی پس از نقل روایـت میگویـد ایـن عبـارت (فنسـخت هـذه اآلیـه) ،کود
برداشت و اجتهاد یکی از این دو راوی است ،چه اینکه آیۀ پنج سوره توبه ناسخ آیۀ  190کان
سورۀ بقره نیست ،بلکه عمومی کردن یک حکم خصوصی میباشد که در ابتدا دستور
احا
جنگیدن ،در خصوص کسـانی اسـت کـه بـا شـما سـرجنج دارنـد سـپس ایـن حکـم
دیــــث
عمومیت پیدا میکند و شامل تمامی مشرکان میگردد (ط اط ایی ،)71/2 :1417 ،به تعبیـر
امامیه و
برخی کاربرد واژۀ نسخ بهجای عام و خاص در کلمات اصحاب شـایع اسـت (س زواری،
متنشنا
.)151/3 :1409
خــــت
قرآن
نمونه دوم
تربی

.)696/2 :1372

عالمه ضمن تأیید این خبر در الدر المنثور (س یوطی ،)3/2 :1401 ،مینویسد :اما اصل
قصه را ما به زودی نقل خواهیم کرد ،ولی نازل شدن آیات اول سورۀ آل عمران در بـارۀ
این قصه گویا اجتهادی از صحابه بوده ،و ما قبال هم گفتیم کـه از سـبک آیـات سـوره
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در مجمع البیان ،از کلبی و محمد بن اسحاق و ربیع بن انس روایتی نقل شده است
که اوایل سورۀ آل عمران تا حدود هشتاد و چند آیـه در مـورد هیوـت اعزامـی از نجـران
نازل شده است .شصت نفر از آنان سـواره نـزد رسـول خـدا آمدنـد ،در حـالی کـه
چهارده نفرشان از اشرا  ،و در بین آن چهارده نفر سه نفر پیشوا وجود داشت (ط رس ی،

پیدا است که این سوره یٍباره نازل شده است (ط اط ایی.)16/3 :1417 ،

برخی از معاصران بدون توجه به نقد عالمه این حدیث را به نقـل از المیـزان چنـین
آورده است:
ّ
نجران یمـن ،بـرای
«چنانکه در تفسیر المیزان آمده است ،عدهای از مسیحیان منطقۀ
ِ
شنیدن سخنان پیامبر به مدینه آمدنـد کـه هشـتاد و چنـد آیـه ّاول ایـن سـوره (آل
عمران) برای توضی ،معار اسالم به آنان یکجا نازل گردید و با ماجرای مباهلـه بـه
انجام رسید» (قرائتی)9/2 :1383 ،

نمونه سوم

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش
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در مجمع البیان نقل شده زمانی که پیامبر در مکه بودند مسـلمانان مـورد آزار و اذیـت
مشرکان واقع می شدند و مرتب با سرهای شکسته و مجروح خدمت پیامبر میرسیدند
و شکایت میکردند و تقاضای جنج مینمودند و پیامبر میفرمود :صبر نماییـد مـن
هنوز دستور جنج در یافت ننمودهام تا اینکه مسـلمانان مهـاجرت نمودنـد و خداونـد ایـن
آیات (حج ،)39/را نازل نمود و این آغاز ین آیاتی است که دربارۀ جنج نازل شـد (ط رس ی،
 ،)138/7 :1372روایتی ازامام باقر نقل شده که پیامبر مأمور بـه جنـج نبـود و اذنـی
ُ َ َّ
َ ُ َ َ َّ ُ
هم از جانب خدا نیامده بود تا اینکه آیۀ ﴿أ ِذن ِلل ِ ی َن ُیقاتلون ِبأن ُهم ظ ِل ُموا﴾ (حج ،)39/نازل
شد و جبرئیل بر کمر پیامبر شمشیر بست (ط رسی.)354/1 :1372 ،
عالمه ضمن نقل روایت از الدرالمنثور (سیوطی ،)364/4 :1401 ،که بیان میکند اولین
سوره است که دربارۀ جنج نازل شده است روایت را اینگونـه بـه نقـد کشـیده کـه بـر
فرض صحت روایت اینکه این آیه دربارۀ مهاجر ین نازل شده ،اجتهاد راوی اسـت ،چـه
اینکه آیـه مطلـق اسـت و عقـل نمیپـذیرد کـه حکـم جنـج متوجـه اشـخاص خـاص
(مهاجر ین) باشد در حالی که حکم عام است (ط اط ایی.)395/14 :1417 ،
اشکال بعدی اینکه سورۀ حج صد و چهارمین سوره نازل شده بر پیامبر است و
در سال هشتم هجرت در مکه نازل شده و جنجهـای احـد و بـدر و ...پـیش از نـازل
شدن این آیه بین مسلمانان و کفار قر یش صورت گرفته بود.
نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از مفسر ین باز همین نقل را پذیرفته و آن را
انتخاب کردهاند (مکارم شیرازی.)411/2 :1374 ،

نمونه چهارم

َّ
صاحب مجمع البیان روایتی را بـه بعضـی از راویـان عامـه نسـبت داده کـه آیـۀ ﴿ ِإن
ُ
ُ ُ ً
َّ َ َ َ ُ َ َ
دادوا کفرا( ﴾ ...آل عمران )90/دربارۀ اهل کتاب نازل شده
مان ِهم ث َّم از
ال ِ ین کفروا بعد ِإی ِ

است .بعضی دیگر گفتهاند :دربارۀ یهود نازل شـده ،کـه اول ایمـان آورده و سـپس بـه
َّ
عیسی کفر ورز یدند و در آخر کفر خود را ز یادتر نمـوده ،بـه رسـول اللـه نیـز کفـر
ورز یدند .بعضی دیگر مطالبی دیگر گفتهاند (ط رسی.)791/2 :1372 ،
از دقت در این منقوالت ،ایـن معنـا بـهدسـت مـیآیـد کـه تمـامی آنهـا نظر یـههـای
اجتهادی از سوی مفسران سلف است بهطوری که بعضی از خـود آنـان بـه ایـن مطلـب
اقرار کردهاند (ط اط ایی .)343/3 :1417 ،آیت الله سبزواری احتمـال تعـدد سـبب نـزول را
دادهاند (س زواری.)147/6 :1409 ،

 -2-1تداخل حدیث در همدیگر

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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یکی دیگر از آسیبهای روایات ترکیب دو یا چنـد خبـر در هـمدیگـر میباشـد کـه
ممکن است برخی از خبرها قابل اعتنـا نباشـند ،ولـی شـکل و شـمایل جدیـد بـه خـود
میگیرند ،بهعنوان نمونه به این حدیث که ذیل آیۀ هشتم سورۀ منافقون از مجمـع آورده
شده دقت نمایید:
َّ
آیات دربارۀ عبد الله بن ابی و ی اران او نازل شده و این هنگـامی بـود کـه پیـامبر
خدا پس از اطالع به جنج یهودیان بنی المصطلق رفت و در زمان بازگشـت در
جایی مشغول استراحت بودند که بین ی ک مهاجر و انصار بر سر برداشت آب نزاعی
درگرفت فرد مهاجر با مشت ضربه به صورت انصاری زد و کار باال گرفت هر کـدام
از دی گران کمک خواستند مهاجر ی ن و انصار در مقابـل هـم قـرار گرفتنـد و نزدیـک
بود نزاعی واقع شود که عبدالله بن ابی وارد شد و پـس از فهمیـدن مـاجرا بـه یـاران
خودش از انصار گفت تقصی ر خودتان است که مهاجر ین را با خود شر یک کردید و
پناه دادی د و از آنها دفاع کردید و کشته دادی د اگر آنها را از مدینه بیـرون مـیکردیـد
این اتفاق نمی افتاد وقتی برگشتیم کار را یکسره می کنم و ما که افراد برتـر یم ایـن
ناتوانان (پیامبر و یارانش) ،را بیرون می کنیم .ز ی د بن ارقم که جوان کـم سـن و

اصو

سالی بود و شاهد ماجرا بود به پیامبر گزارش داد ولی عبدالله بن ابی منکر قضیه
شد و آیات سـورۀ منـافقی ن نـازل شـد و عبداللـه بـن ابـی رسـوا شـد (ط رس ی:1372 ،
.)444-442/10
عالمه پس از نقل این داستان طوالنی مینویسد که آنچه در این داستان آمده اسـت
از چند روایت مختلف از ز ید بن ارقم و ابن عباس و عکرمه و محمد بن سـیر ین و ابـن
اســحاق و دیگــران گــرد آوری شــده و بــا یکــدیگر مخلــوط شــدهانــد (ط اط ایی:1417 ،
.)285/19

 -3-1مرفوعه بودن سند

هاینهجالبالغه
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در مجمع حدیثی از ابی العباس از (احدهما) امام باقر یا امام صادق نقل میشود
که فرمودند :سورۀ فیل و قر یش یک سوره هستند (ط رسی. )827/10 :1372 ،
عالمه این روایت را به دلیل مرفوعه بودن آن ضعیف میداند «أما روایة أبـی العبـاس
فضعیف لما فیهـا مـن الرفـع» (ط اط ایی ،)365/20 :1417 ،در اصـطالح عالمـان شـیعه از
دالیل ضعف حدیث ،مرفوعه بودن آن به سـبب افتـادگی از وسـط یـا آخـر سـند اسـت
(مامقا ی.)207/2 :1411 ،

آیت الله سبزواری ذیل این روایت مجمع مینویسد :این خبر قاصر السند است ،ولی
بهوسیلۀ عمل مشهور جبران میشود (س زواری.)275/6 :1413 ،

 -4-1مجهول بودن راوی

در علم درایه حدیث مجهول حدیثی اسـت کـه وجـود راوی در علـم رجـال معلـوم
نشده و یا اگر در کتب رجال آمده دربارۀ او مدح یـا قـدحی وارد نشـده اسـت (فض ی،
.)122 :1416
َ
َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ َّ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
در تفسیر آیۀ ﴿و ِإن ِمنكم ِإال و ِاردها کان علی َر ِبك حت ًما مق ِضیا ثم نن ِجی ال ِ ین اتقموا
َ َ َّ
َون ُر الظ ِال ِمی َن ِفی َها ِج ِثیا﴾ (مریم71/و ،)72حدیثی در تفسیر مجمـع ذکـر شـده کـه راوی
میگوید در معنای «ورود» اختال پیدا کردیم برخی گفتند مؤمن وارد آتش نمیشود
و بعضی گفتهاند همه داخل میشوند آنگاه خداوند آنان را نجـات میدهـد تـا آنکـه بـا
جابر برخورد کردم سؤال کردم شما چه میگویید؟ در حالی کـه بـا دو انگشـت بـه دو

گوش خود اشاره مینمود گفت :هر دو کر شوند اگـر از پیـامبر نشـنیده باشـم کـه
فرمودند:
ورود همان دخول است هیچ آدم نیکوکار و بدکرداری نیست مگـر اینکـه وارد جهـنم
میشود اما همین جهنم برای مؤمن سرد و سـالمتی اسـت مثـل آتـش بـرای حضـرت
ابراهیم که سرد و سالمت گشت حتی آنکه آتش جهنم از سـردی خـود بـه فر یـاد
آمد و خداوند پرهیزگاران را نجات داده و ظالمان را در حالی که بـه زانـو درآمـده در
آن برجای میگذارد (ط رسی.)812/6 :1372 ،

عالمه مینویسد :این روایـت تفسـیری ،بـه دلیـل ناشـناخته بـودن راوی دارای سـند
ضعیفی است (ط اط ایی.)93/14 :1417 ،

 -5-1ضعف روایت

عالمه طباطبایی در برخی از نقدها فقط بیان میکند این حدیث ضعیف است بدون
آنکه دلیل آن را ذکر کند.

مینویسد :برخی قایل هستند منظـور از ولـدان ،فرزنـدان اهـل دنیـا هسـتند کـه از دنیـا
رفتهاند که حسنه و سیوه ندارند و لذا خداوند از آنها برای اینکار استفاده میکند و این
جایگــاه را بــه آنــان میدهــد و روایـت پیـامبر را نقــل میکنــد کــه اطفــال مشــرکین
خدمتکاران بهشتیانند (ط رسی. )327/9 :1372 ،
عالمه بدون آنکه علت را بیان کند ،مینویسد :روایت ضعیف است و قابل اعتمـاد
نیست (ط اط ایی.)127/19 :1417 ،

نمونه دوم

َُ َ َ َ ُ َ ُ
َ َ
َ َ
َ
در مجمع البیان در ذیل آیـۀ ﴿ َیسألونك َماذا ُین ِفقون قل َما أنفق ُتم ِمن خیر ف ِلل َو ِالمدی ِن
َ َ َّ َّ ٍ
َ ُ
َوااق َر بی َن َوال َی َت َامی َوال َم َساکین َوابن َّ
الس ِبیل َو َمما تف َعلموا ِممن خیم ٍر ف ِمِن الل َمه ِب ِمه َع ِلمی ٌم﴾
ِ
ِ ِ ِ
ِ
(بقره ،)215/گفته است :دربارۀ عمرو بن جموح -کـه پیـر مـردی سـالخورده و ثروتمنـد

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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نمونه اول

ُ ُ ََ
ٌ َ َّ ُ َ
طبرسی در ذیل آیۀ ﴿ َیقوف علی ِهم ِولدان ُمخلدون﴾ (واقع ه ،)117/دربـارۀ «ولـدان»

اصو

َّ
بود -نازل شده ،که پرسید :یا رسول الله به چه چیز صدقه دهم ،و به چـه کسـی دهـم؟
خدای تعالی در پاسخ او آیه  215سورۀ بقره را فرستاد (ط رسی.)547/2 :1372 ،
عالمه طباطبایی پس از نقل این خبر از مجمع البیان آورده است:
این نقل در الدر المنثور (س یوطی )253/1 :1401 ،نیـز آمـده بـا اینکـه مفسـران آن را
ضعیف شمردهاند ،و افزون بر ضعف آن با مضمون آیه هم منطبق نیست ،چون در آیه
تنها یک سؤال آمده آنهم سؤال از اینکه چه چیز انفاق کنند ،و سخنی از اینکه به چه
کسی انفاق کنند نیامده است (ط اط ایی.)163/2 :1417 ،

نمونه سوم

َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ً َ َ ُ
ناهما إلی َر ب َ
رار َو َم ِعمی ٍن﴾
ق
ذات
ً
و
مجمع ذیل آیۀ ﴿و جعلنا ابن مر یم و أمه آیة و آوی
ِ
ٍ ِ ٍ

هاینهجالبالغه
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(مومنون ،)50/از امام باقر و امام صـادق نقـل میکنـد کـه« :قـرار» مسـجد کوفـه و
«معین» فرات میباشد (ط رسی.)172/7 :1372 ،
عالمه ضـمن نقـل چنـد روایـت دیگـر مینویسـد« :الروایـات جمیعـا ال تخلـو مـن
الضعف» (ط اط ایی ،)36/15 :1417 ،تمامی روایات دارای ضعف هسـتند البتـه عالمـه بـه
علت ضـعف آن اشـاره نمیکنـد (ب رای مو ه دیگ ر ر .ک :ط رس ی706/4 :1372 ،؛ ط اط ایی،
.)221/8 :1417

 -2آسیبهای درونی (محتوایی)
 -1-2عدم مطابقت با ضرور یات مذهب

َ َُ َ َ
ُّ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ َ
َ
َ
مد
مجمع البیان ذیل آیۀ ﴿ ِلتبتغوا ع َرض الحی ِاً الدنیا و من یك ِرههن ف ِمِن اللمه ِممن بع ِ
َُ
َّ
راه ِه َّن غفو ٌر َر ِحیم ﴾ ( ور ،)33/آورده که عبد الله بن ابی شش کنیز داشت کـه آنهـا را
ِإک ِ
مجبور به زنا میکرد ،پس از آنکه این آیه نازل شد ،خـدمت رسـول خـدا آمدنـد و

شکایت کردند ،خداوند هم این آیه را نازل کرد (ط رسی.)221/7 :1372 ،

عالمه بیان میکند :اما اینکه این جر یان بعد از نزول تحر یم زنا باشد ضعیف اسـت،
برای اینکه زنا در مدینه تحر یم نشد ،بلکه در مکه و قبل از هجرت تحر یم شـد ،و بلکـه
حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضرور یات این دین بهشمار میرفت ،و در

تفسیر سورۀ انعام گذشت کـه حرمـت فـواحش کـه یکـی از آنهـا زنـا اسـت از احکـام
عمومی است که اختصاص به شر یعت اسالم نداشته است (ط اط ایی.)118/15 :1417 ،

 -2-2عدم مطابقت با تار یخ

یکی از معیارهای نقد حدیث ،نقد تار یخی است که برخـی از مطـالبی کـه در خبـر
وارد شده است با تار یخ سازگاری ندارد عالمه در این نقد بسیار محدود استفاده میکند
چرا که اطمینان به گزاره های تار یخی را بسیارکم میداند برخال اسباب نزول سوره و
آیات که عالمه بسیار ازآن استفاده میکند وآن را نقد میکند.

نمونه اول

َ
ُ
طبرسی مینویسد که آیۀ ﴿ َو َمن عاق َب ِب ِمثل ما ع ِوق َب ِب ِه﴾ (حج ،)60/دربـارۀ قـومی
ِ
از مشرکان مکه نازل شد که دو شب از محرم مانده با گروهی از مسلمانان روبرو شـدند

نمونه دوم

َ َ
َ
در مجمع البیان است که ابی جعفر فرمود :وقتی مسـلمین آیـۀ ﴿فمال تق ُعمد َبعمد
ِّ
َ
َّ
ال کر ی َم َع الق ِوم الظ ِال ِمی َن﴾ (ا عام ،)68/را شنیدند به رسول خدا عرض کردند پـس
تکلیف ما چیست؟ اگر بنا باشد هر وقت بشنویم که مشرکین قرآن را مسخره مـیکننـد،

برخیزیم و برویم باید اصال داخل مسجد الحرام نشویم ،و خانه خـدا را طـوا نکنـیم،
برای اینکه همیشه مشرکین در آنجا جمع هستند و با دیدن ما ،شـروع بـه اسـتهزای قـرآن
َ
َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ
ساب ِهم ِممن شمی ٍا
ح
ن
م
ون
میکنند ،در جوابشان این آیه نازل شـد ﴿و ما علی ال ِ ین یتق
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ُ َ
َ
لكن ِذکری ل َعل ُهم َی َّتقون] ﴾ (ا عام ،)69/و آنان را دستور داد که تا آنجا کـه مـیتواننـد
[و ِ

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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و با خودشان گفتند :یاران پیامبر در ماههـای حـرام جنـج نمـیکننـد پـس حملـه
کردند و مسلمانان ،آنها رو سوگند دادند که در ماه حرام جنج نکنید ،ولی نپذیرفتند و
خداوند مسلمانان را بر ایشان پیروزی داد (ط رسی.)148/7 :1372 ،
عالمه بیان میکند که اثر ضعف از سرتا پای آن هویداست ،چـه اینکـه مشـرکان بـه
ماننــد مســلمانان جنــج در مــاههــای حــرام را حــرام میدانســتند و متوقــف میکردنــد
(ط اط ایی.)404/14 :1417 ،

اصو

مشرکین را تذکر داده و به حقایق دین آشنا کنند (ط رسی.)94/3 :1372 ،

عالمه در بارۀ روایت مینویسد :این روایت همچنانکـه مالحظـه مـیکنیـد ،کلمـه
«ذکری» (در و لکن ذکری) را مفعول مطلق گرفته و دو ضمیر در «لعلهم یتقون» را بـه
مشرکان و مسخره کنندگان برگردانیده ،و بنا بر این روایـت ،تقـدیر آیـه چنـین اسـت «و
ّ
لکن ذکروهم ذکری لعلهم یتقـون»  -و لکـن شـما مسـلمانان آنـان را بـه خـوبی تـذکر
دهید ،باشد که از خدا بترسند ،اشکالی که در این روایت وجود دارد این است که سورۀ
انعام یک دفعه نازل شده ،و این معنـا ،بـا اینکـه آیـۀ مـورد بحـث ،در بـارۀ یـک واقعـه
مخصوصی نازل شده باشد ،سازگار نیست (ط اط ایی.)154-153/7 :1417 ،

 -3-2ناسازگاری با سنت مسلم

در مجمع البیان از ابن عباس ،از رسول خدا روایت کردهاند که فرمود:

هاینهجالبالغه
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پنج چیز به من دادهاند ،که به احـدی از انبیـای قبـل از مـن ندادنـد ،اول اینکـه مـن
مبعوث شدهام برای تمامی مردمان ،چه سرخ پوست ،و چه سـیاه پوسـت ،و امـا سـایر
انبیاء هر یک برای قوم خودش مبعوث میشد .دوم اینکه خدای تعـالی مـرا بـهوسـیلۀ
رعب و وحشت یـاری فرمـود ،دشـمن مـن از مسـافت یـک مـاه راه از مـن مرعـوب
میشود ،سوم اینکه غنیمت برای من حالل شد ،چهارم اینکـه تمـام روی زمـین بـرایم
مسجد و هم طهور شد ،پنجم اینکه به من شفاعت دادنـد ،و مـن آن را بـرای امـتم در
َّ
روز قیامت ذخیره کردهام ،و امتم ان شاء الله اگر چیزی را شر یک خدا نسـازد ،بـدان
نائل میشود (ط رسی.)611/8 :1372 ،

عالمه طباطبـایی میگویـد :روایـت مزبـور معـارض اسـت بـا روایـات بسـیاری کـه
میگویند :نوح نیز مبعوث بود برای رسالت بهسوی تمام بشـر ،کـه در بعضـی از آن
روایات نام ابراهیم و در بعضی دیگر همۀ انبیای اولوا العزم نیز نام برده شده اسـت ،و
از سوی دیگر اینکه شفاعت را یکی از خصائص رسول خدا دانست ،مخالف است
با روایات ز یادی که برای سایر انبیاء هم شفاعت را اثبات میکند ،خدای تعالی هـم در
قرآن شفاعت را خاص عموم کسانی دانسته که در دنیا شهید و گـواه بـر حـق باشـند ،و
َّ َ َ َّ
ُ َّ
َ َ
َ َ
ُ َ
فاعة ِإال َمن ش ِهد ِبال َح ِّق َو ُهم َیعل ُممون﴾
فرموده ﴿ َو ال َیم ِلك ال ِ ی َن َیدعون ِمن ُد ِون ِه الش
(زخرف ،)86/و قرآن کر یم گواهی داده بـه اینکـه حضـرت عیسـی از شـهداء اسـت و

َ

ُ ُ ََ

َ

ً

فرموده ﴿ َو َیوم القی َ
ام ِة َیكون علی ِهم ش ِهیدا﴾ ( ساء( ،)159/ط اط ایی.)379/16 :1417 ،
ِ

 -4-2وهن به شخصیت پیامبر

عالمه طباطبایی برخی از روایات را به علت تعارض با شخصـیت پیـامبر بـه نقـد
میکشد .در مجمع ذیل آیۀ 29سورۀ نساء نقلی آمده است که رسـول خـدا همـواره
ایام خود را بین زنان تقسیم میکرد و آنگاه میفرمود :اللهم - ...بار الها این تقسیم مـن
بود در آنچه مالکش بودم پس مرا در آنچه تو مالکش هستی و من نیستم مالمت مکـن
(ط رسی.)185/3 :1372 ،

اصو
لو
شیوه
های
تربی

عالمه مینویسد :این روایت را بیشتر مفسران و صاحبان جوامع نقل کردهاند ،آنهم
به چند طر یق و مراد از جملۀ آنچه تو مالکی و من نیستم" همان محبت قلبی اسـت کـه
َ َ َ َ
مل َبیم َن ُكم َم َمو َّد ًً َو َرح َم ًمة﴾ کود
خدای تعالی در دلهـا مـیافکنـد هـم چنانکـه آیـۀ ﴿و جع
(روم ،)21/نیز بر آن داللت دارد و لیکن در این حدیث اشکالی هست و آن این است که کان
ّ
خدای تعالی اجل از آن است که کسی را در آنچه که مالکش نیست ،مالمت کند ،هم
احا
َ ِّ ُ َّ َ ً َّ
چنانکه خودش فرموده بود ﴿ال ُیكلف الل ُه نفسا ِإال ما آتاها﴾ (ط ق ،)7//و شـأن رسـول
دیــــث
ّ
خدا هم اجل از این است که خدای تعالی را بـه چنـین جاللتـی نشناسـد و چگونـه
امامیه و
ممکن است با اینکه آنجناب از هر کس دیگر آشناتر به مقـام پروردگـارش اسـت ،مـع
متنشنا
ذلک از خدای تعالی رفتاری را بخواهد که خود او ّ
منزه از داشتن چنـین رفتـاری اسـت
خــــت
(ط اط ایی.)107/5 :1417 ،
قرآن
ت

در مجمع البیان است که مطر بن شخیر از عمر بن خطاب روایـت مـیکنـد کـه
گفت :ما در عهد رسول خدا اینطـور بـودیم ،کـه اگـر یکـی از مـا در حـال گنـاه
َّ َّ
کبیرهای میمرد شهادت میدادیم که او اهل آتش است ،تـا آنکـه ایـن آیـه ﴿ ِإن الل َمه ال
َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ
ون ذل َك ل َمن َی ُ
شماا﴾ ( س اء ،)48 /نـازل شـد ،دیگـر اینگونـه
یغ ِفر أن یشرك ِب ِه و یغ ِفر ما د
ِ ِ
شهادتها را به زبان نراندیم (ط رسی.)88/3 :1383 ،
عالمه روایت دیگری از درالمنثور آورده و مینویسد :قر یب به ایندو روایت به چند
طر یق از ابن عمر نقـل شـده ،ولـی بـهنظـر مـا ایـن روایـات خـالی از اشـکال نیسـت ،و
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 -5-2ناسازگاری با شأن صحابه

نمیتوانیم باور کنیم که اصحاب رسول خـدا همگـی در یـک امـر اشـتباهی اتفـاق
کنند که از آیات راجع به گناهان بزرگ حتمیت آتش را بفهمند ،تا -قبل از نزول آیـات
مغفرت -شهادت دهند به اینکه مرتکب گناهان در آتشند (ط اط ایی.)382/4 :1417 ،

 -6-2عدم مطابقت با واقعیت خارجی
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در نقد احادیث ،استناد به واقعیت هم از جمله معیارهای عالمه برای نقـد میباشـد.
ُ َ
َ ُ َ ُ ٌ ُ َ
وسی أ َّمة َیهدون ِبال َح ِق َو ِب ِه َیع ِدلون﴾ (اعراف،)159/
در مجمع البیان ذیل آیۀ ﴿ َو ِمن ق ِوم م
آمده است این فرقه از یهود ،قومی هستند که در ماورای چین زندگی مـیکننـد ،و بـین
آنان و سرزمین چین وادی ر یگزاری فاصله است ،قومی هسـتند کـه چیـزی از شـرایع و
احکام تورات را تغییر ندادهاند ،صاحب مجمع البیان سپس اضافه کرده اسـت کـه ایـن
معنا مضمون روایتی است که از ابی جعفر نقل شده است (ط رسی.)753/4 :1372 ،
عالمه عالوه بر نقد سندی که روایت مزبور ضعیف و غیر مسلم الصـدور اسـت ،از
چنین فرقه یهودی که به راه حق هدایت کنند و در بین خـود بـه عـدالت حکـم نماینـد
اثری نمیبینیم (ط اط ایی.)291/8 :1417 ،

 -7-2خلط تطبیق با نزول آیه

مجمع البیان از ابن عباس نقل کرده که گفته است :در روز بدر بعد از آنکه هر دو
لشکر روبرو شده و صفآرایی کردند و آماده جنج شدند ابو جهل گفت :بار الها! هر
کدام از ما دو فر یق سزاوارتر بـه نصـرتیم آن فر یـق را نصـرت ده ،مسـلمین هـم اسـتغاثه
َ
ُ َ ُ
کردند و در نتیجه مالئکه فرود آمدند و آیۀ ﴿ ِإذ تس َت ِغیثون َر َّبكم( ﴾...ا فال ،)9/نازل شد
و بعضی گفتهاند :رسول خدا وقتی کثرت نفرات مشرکین و کمی نفرات مسلمین را
دید رو به قبله کرد و گفت :بارالها! وفا کن به آنچه مرا وعده دادی ،پروردگارا! اگر ایـن
گروه (اصحاب من) را بهدست این دشمنان هالک سازی دیگر در روی زمـین عبـادت
نمیشوی ،رسول خدا هم چنان خدای خود را میخواند و دستها را رو به آسـمان
بلند کرد تا حدی که ردایش از شانهاش افتاد ،در این موقع بود که خداوند آیـۀ  9سـورۀ
انفال را نازل کرد ،صاحبان این قول گفتار خود را بـه عمـر بـن خطـاب و سـدی و ابـی
صال ،نسبت دادهاند ،و از حضرت ابی جعفر نیز روایت شده است.

 -8-2خلط تأویل با تنز یل

در مجمع البیان آمده است :رؤیایی که رسول خدا در خواب دیـد ایـن بـود کـه
میمونهایی از منبرش باال میروند و پـائین مـیآینـد ،و ایـن جر یـان وی را دچـار انـدوه
ساخت ،و این خواب را سهل بن سعید از پدرش روایت کرده ،آنگاه اضافه میکند کـه
همین معنا از حضرت ابی جعفر و از امام صادق روایت شده که فرمودهاند :بنابر
این تاویل شجره ملعونه در قرآن (اسراء ،)60/همـان دودمـان بنـیامیـهانـد (ط رس ی:1372 ،
.)654/6
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صاحب مجمع البیان سپس اضافه کرده که :وقتی عصر شـد ،و رفتـه رفتـه تـار یکی
شب رسول خدا و یارانش را فرا گرفت ،خداوند خواب را بر یاران او مسلط کـرد ،و
همه به حالت چرت درآمدند ،و چـون زمینـی کـه ایشـان در آنجـا اطـراق کـرده بودنـد
ر یگزار بود ،و قدمهایشان میلغزید (و از این ناحیـه ناراحـت بودنـد) .خداونـد بـاران را
برایشان نرم نرم نازل کرد تا زمین نمناک و سـفت گردیـد ،و قـدمهـا اسـتوار گشـت ،و
همین باران در ناحیه لشکرگاه قر یش ماننـد دهانـه مشـک مـیر یخـت ،عـالوه بـر ایـن
َ ُ
ُُ
موب
ل
ق
ی
م
ف
ی
ق
ل
مأ
خداوند دلهای کفار را پر از وحشت نمود ،هم چنانکـه فرمـوده ﴿س ِ ِ
ِ
َّال ی َن َک َف ُروا ُّ
الرع َب﴾ (ا فال( ،)12/ط رسی.)807/4 :1372 ،
ِ
َ َ ُ َ َ َّ ُ
عالمه طباطبایی میگوید :لفظ ﴿ ِإذ تست ِغیثون ر بكم﴾ با نازل شـدن آن در روز بـدر
و در پی استغاثه مسلمین سازگار نیست ،بلکه سیاق آیه داللت میکنـد بـر اینکـه بـا آیـه
َ
َُ َ َ َ
فال﴾ (ا فال ،)1/و آیات بعد از آن نازل شده ،و این آیات داللت دارد
ن
اا
﴿ َیسئلونك ع ِن
ِ
بر یک حکایتی که قبال رخ داده است ،و خداوند در آن داستان بر مسلمین منت نهـاده
که آیات نصرت را برایشان فرو فرستاده و نعمتهایی به ایشان ارزانی داشته است ،و این
نعمتها را بـه رخ ایشـان مـیکشـد تـا شـکرش را بـهجـا آورده ،و در اوامـر و نـواهیش
اطاعتش کنند ،و بعید نیست اینکه در روایت مجمع البیـان نـزول آیـه را بعـد از اسـتغاثه
مسلمین در روز بدر دانسته ،از باب انطباق مضمون آیه با واقعه بدر باشد (نـه اینکـه آیـه
در بدر نازل شده باشد) و این قبیل از مضمونها در روایات مربوط به شـان نـزول آیـات
ز یاد است (ط اط ایی.)23/9 :1417 ،

عالمه طباطبایی مینویسد :منظور ما از نقل کـالم صـاحب مجمـع ایـن بـود کـه از
ایشان بپرسم چرا این معنا را تأویل نامیـده و حـال آنکـه تناسـبی بـا تأویـل نـدارد؟ بلکـه
انطباق آیۀ شر یفه با این روایات تنزیل است نه تأویل ،مگر آنکه در پاسخ بفرمایند گاهی
کلمه تأویل در مطلق توجیه مقصود ،استعمال میشود (ط اط ایی.)149/13 :1417 ،

 -9-2نقل به معنا

در مجمع عایشه ،حدیثی از رسول خدا روایت کرده که فرمـود :روزی اگـر بـر
من بگذرد که در آن ،علمی ز یاد نکنم که مرا به خدا نزدیک کند خدا طلوع آفتـاب آن
روز را برایم مبارک نکند (ط رسی.)32/7 :1372 ،
عالمه دربارۀ این حدیث مینویسد :این حـدیث خـالی از ضـعف نیسـت ،چگونـه
نسبت به پیغمبر احتمال میرود که علیه خود نفر ین کند ،آنهم در مسولهای که اختیـار
آن بهدست وی نیست و بعید نیست که از ناحیۀ نقل به معنا کردن در حـدیث تحر یفـی
شده باشد (ط اط ایی.)218/14 :1417 ،
هاینهجالبالغه
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 -10-2ناسازگاری روایت با قرآن
 -1-10-2خالف سبک قرآن

َ ُ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
مجمع البیان در ذیل آیه شر یفۀ ﴿ َوأن ِ ر ِب ِه ال ِ ی َن َیخافون أن ُیحش ُروا ِإلی َر ِب ِهم لمی َس
َ َّ
َ
ُ
َ
ل ُهم ِمن ُد ِون ِه َو ِلی َوال ش ِفی ٌع ل َعل ُهم َی َّتقون﴾ (ا عام ،)51/میگوید :امام صادق در تفسیر
این آیه فرموده :معنای این آیه این است که :ای محمد! بهوسیلۀ قـرآن کسـانی را کـه از

برخورد با پروردگار خود هراسانند انذار نموده و آنان را به آنچه در نزد خدا است ترغیب
کن ،ز یرا قرآن وسیلۀ شفاعت است و شفاعتش هم در حق آنان پذیرفتـه اسـت (ط رس ی،

.)471/4 :1372

عالمه آورده است ظاهر این حدیث چنین حکم میکند که ضـمیر «مـن دونـه» بـه
قرآن برمیگردد و صحی ،هم هست ،اال اینکه سابقه ندارد که در قرآن از خود قـرآن بـه
«ولی» تعبیر شده باشد ،همـانطـوری کـه بـه امـام تعبیـر شـده اسـت (ط اط ایی:1417 ،
.)108/7

 -2-10-2عدم انطباق آیه با روایت

در مجمع البیان از عیاشی و او به سند خود از یزید بن معاویـه عجلـی روایـت آورده
که گفت :از امام باقر پرسیدم بسیار قرآن خواندن خوب است یا بسـیار دعـا کـردن؟
َ َ َ ُ ُ ََ
فرمود :بسیار دعا کردن بهتر است ،آنگاه آیۀ ﴿ ُقل َما َیع َب ُؤا ب ُ
كم َر بی لو ال ُدعماؤکم فقمد
ِ
َ َّ
َ َ ُ ُ
ک ب ُتم ف َسوف َیكون ِل َز َاما﴾ (فرقان ،)77/را قرائـت کردنـد (ط رس ی )285/7 :1372 ،عالمـه
مینویسد :بهنظر ما انطباق آیه با مضمون روایت روشن نیست (ط اط ایی.)249/15 :1417 ،

 -3-10-2عدم انطباق روایت با سیاق آیه
نمونه اول
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
در مجمع البیان ذیل آیۀ ﴿قل ِلل ِ ی َن کف ُروا َس ُتغل ُبون( ﴾ ...آل عمران ،)12/آمده است

نمونه دوم
در مجمع البیان به نقل از «کلبی» آمده است :مشرکین قر یش ،مسلمانان را در مکه
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که محمد بن اسحاق از رجال خود نقل کرده که وقتی رسول خدا در جنج بدر با
کفار قر یش برخورد نمود ،و فاتحانه به مدینه برگشت ،یهودیان مدینه را در بـازار قینقـاع
جمع کرد ،و فرمود :ای گروه یهود! بر حذر باشید ،از اینکه خداونـد شـما را بـه همـان
سرنوشتی دچار کند که قر یش را در بدر دچار کرد ،و قبل از آنکه بر سرتان بیاید آنچـه
بر سر آنان آمد اسالم را بپذیر ید ،چون شما میدانید که من پیامبری مرسلم ،و نشانههای
نبوت مرا در کتب خود دیدهاید" ،یهودیـان گفتنـد :ای محمـد اگـر در جنـج بـدر بـر
قر یش پیروز شدی مغرور مشو ،ز یرا با مردمی روبرو شـدی کـه از آداب جنـج چیـزی
نمیدانستند ،نتیجتا تو بر آنان غلبه کردی ،و اما اگر روزی ما با تو به قتـال برخیـزیم آن
وقت خواهی فهمید که ما مرد کارزار یم" ،به دنبال این جر یان آیۀ باال نازل شد (ط رس ی،
.)706/2 :1372
عالمه مینویسد :سیاق آیات مورد بحث ،با این نظر یه که دربـارۀ یهـود نـازل شـده
باشد آنطور که باید نمیسازد ،و مناسبتر با سیاق این است که بگوئیم ،این آیات بعـد
از جنج احد نازل شده (و خدا داناتر است) (ط اط ایی.)118/3 :1417 ،

اصو

آزار و اذیت میکردند ،و مسلمانان به پیامبر میگفتند اجازه بفرما تا با ایشان جنج
ُ
کنیم ،رسول خدا فرمـود :مـن فعـال مـأمور بـه جنـج نیسـتم تـا آیـه شـر یفۀ ﴿قمل
باد َی( ﴾ ...اسراء ،)53/در اینباره نازل شد (ط رسی.)650/6 :1372 ،
ِل ِع ِ
عالمه مینویسد :ما در تفسیر آیۀ شر یفه اشاره کردیم به اینکـه ایـن حـر بـا سـیاق
آیات سازگار نیست -و خدا داناتر است (ط اط ایی.)125/13 :1417 ،

هاینهجالبالغه
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نمونه سوم
در مجمع بیان شده است :ابن عمر نقل میکند که من با رسول خدا به گردش
رفتیم ،تا به چهار دیواری بعضی از انصار رسیدیم ،رسول خـدا خرماهـای ر یختـه را
جمع میکرد و میخورد ،پس به من فرمود :ای پسـر عمـر! چـرا نمـیخـوری؟ عرضـه
داشتم میل ندارم ،فرمود ولی من میل دارم چون امروز صب ،چهارمین روزی بود که غذا
نخورده بودم ،با اینکه اگر میخواستم و دعا میکردم که خـدا ماننـد ثـروت کسـری و
قیصر را به من بدهد هر آینه میداد ،ولی نخواستم ،و در مقابل من کسانی خواهند بود و
تو آنها را دیدار خواهی کرد که روزی یک سال خود را ز یر سـر مـیگذارنـد ،و ذخیـره
میکنند ،بهخاطر اینکه نصیبشان کم است ،ابن عمر میگوید :به خدا سـوگند از آنجـا
ََ
َّ
ُُ
ُ َ
ُ
َ
ُ
برنخاستیم ،تا اینکه آیه ﴿ َو کأ ِّین ِمن َد َّاب ٍمة ال تح ِممل ِرزق َهما الل ُمه َیرزقهما َو ِإ َّیماکمَ ،و ه َمو
َّ
الس ِمی ُع ال َع ِلی ُم﴾ (عنک وت ،)60/نازل شد (ط رسی.)456/8 :1372 ،
عالمه مینویسد :عالوه بر ضعف سند ،اصال مضمونش با واقع شدن آیـه در سـیاق
آیات قبلش نمیسازد (ط اط ایی147/16 :1417 ،؛ 76/15؛ .)110/16

د .عدم مطابقت با ظاهر آیات

قرآن یکی از معیارها در نقد اخبار و احادیـث میباشـد کـه از جایگـاه ویـژهای هـم
برخوردار است.
عالمه روایات تفسیری در قالب خبر واحد را حجت نمیدانند مگر اینکه با محتوای
آیات موافق باشد و فراتر از این میگوید مالک اعتبار روایـت فقـط موافقـت بـا کتـاب
است و بس ،و اگر خبر همراه با قرآن نبود هرچند سند صحی ،باشد معتبر نیست و نباید
فقط به سند اکتفاء نمود (ط اط ایی.)212-211/9 :1417 ،

طبرسی از ابن عباس و امام صادق نقل میکند که این آیات سهگانـه (بق ره-204/

 ،)206دربارۀ همه ر یاکاران نازل شـده ،کـه در ظـاهر چیزهـایی را اظهـار مـیکننـد کـه
خال باطنشان است (ط رسی ،)534/2 :1372 ،عالمه دربـارۀ ایـن روایـت مینویسـد :بـا
ظاهر آیات منطبق نیست (ط اط ایی.)99/2 :1417 ،
در مجمع البیان ذیل سورۀ علق داستان ورقة بن نوفل نقل شده است (ط رس ی:1372 ،
 ،)781/10عالمه طباطبایی داستان ورقه را با آیات قرآن ناسازگار میداند (ط اط ایی:1417 ،
.)330/20

 -11-2جعل
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و در مجمع البیان از کلبی ذیل آیۀ  48سورۀ نساء نقل کرده است :ایـن آیـه دربـارۀ
مشرکین یعنی وحشی و یاران او نازل شده ،چون وقتی وحشی حمزه را کشت ،قرار بـود
آزاد شود که به آن عمل نکردند پشیمان شد و نامه به پیـامبر نوشـت ،اظهـار اسـالم
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
ً َ
ُ َ
ُ َ َّ
کرد ولی آیه ﴿ َو ال ِ ی َن ال َیدعون َم َع الل ِه ِإلها آخ َرَ ،و ال َیق ُتلون النف َس ال ِتی َح َّمر َم الل ُمه ِإال
َ ِّ َ َ ُ َ
آم َ
ون( ﴾ ...فرق ان ،)68/را مانع میدانست که آیـۀ ﴿إ َّال َممن تما َب َو َ
من َو
ِبالحق ،و ال یزن
ِ
َ َ َ ًَ
ً
صالحا﴾ (فرق ان ،)70/را پیـامبر فرسـتاد وبـاز نامـه نوشـتند مضـمون آیـه
ع ِمل عمال ِ
َّ َّ
سخت است میترسیم نباشیم آیه نازل شد ﴿ ِإن الل َه ال َیغ ِف ُر ( ﴾ ...ساء ،)48/نازل شـد ،و
فرستاند دوباره نامه نوشتند :میترسیم از آنهایی نباشیم ،که مشیت خدا بر آمـرزش آنـان
َّ
َ ُ َ َ ُ
َ َُ
باد َی ال ِ ی َن أس َرفوا علی أنف ِس ِهم ال تقنقوا ِممن
تعلق گرفته باشد ،دنبال این نامه آیه ﴿یا ِع ِ
َ َ َّ َّ َّ
ً
الل َه َیغف ُر ال ُّ ُن َ
وب َج ِمیعا﴾ (زمر ،)53/نازل شد رسول خدا این آیه را نیـز
رحم ِة الل ِه ِإن
ِ
برای آنان فرستاد ،وقتی آن را خواندند دسته جمعی بـه اسـالم در آمدنـد ،و نـزد رسـول
خدا برگشتند ،رسول خدا اسالمشان را پذیرفت (ط رسی.)88/3 :1372 ،
عالمه مینویسد فخر رازی (فخررازی .)99/10 :1420 ،این روایت را در تفسـیر خـود از
ابن عباس نقل کرده ولی دقت در موارد این آیات که در روایت آمده و رسول خـدا
آنها را برای وحشی میفرستاده جای هیچ شکی باقی نمیگذارد ،که روایـت سـاختگی
است ،و چه خوب گفته است مفسری که بعد از اشاره به این روایت گفته :مثـل اینکـه
جاعلین این حدیث خواستهاند بگویند خدا و وحشی با یکدیگر شوخی داشتند و بـرای

اصو

اثبات این مدعای خود این حدیث را ساخته است (ط اط ایی.)382/4 :1417 ،

 -12-2برداشت نادرست راوی

در مجمع البیان از امام صادق نقل میکند که فرموده است:
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اعرا تلهایی است بین بهشت و دوزخ که هر پیغمبر و یا وصی پیغمبر با گناهکاران
امتش در آنجا میایستند ،مانند سرلشکرانی که با ضعفای لشکر خـود در قلـب لشـکر
قرار میگیرند ،آنگاه وقتی نیکوکاران امتش راه بهشـت را پـیش مـیگیرنـد آن وصـی
پیغمبر به گناهکارانی که با او ایستادهاند میگوید :ببینید برادران نیکوکار خود را ،که
بهشت میروند ،ال جرمَ گناهکاران به آنان سالم مـیکننـد ،ایـن اسـت معنـای ﴿ َو
به َ َ
َ
َ ٌ ََ ُ
َ َ َّ
نادوا أصمحاب الجن ِمة أن سمالم علمیكم﴾ (اع راف ،)46/و معنـای جملـه ﴿لمم
ُ ُ
َ
ُ
َیدخلوها َو هم َیق َم ُعون﴾ (اعراف ،)46/این است که ایـن گنـاهکـاران هنـوز خـود
داخــل بهشــت نشــدند و امیدوارنــد کــه آن پیغمبــر و یـا امــام کــه همــراه آنــان اســت
شفاعتشان کند ،و وقتی میبینند که گناهکاران راه دوزخ را پیش گرفته و میروند از
َ َ َ َ َ
َّ
َ َّ
مال ِمی َن﴾ (اع راف ،)47/آنگـاه
ق
موم الظ ِ
در تضرع میگویند ﴿ر بنا ال تجعلنا ممع ال ِ
اصحاب اعرا یعنی انبیاء و جانشینان ایشان ،رجالی را از اهل عـذاب صـدا زده و از
در شماتت میگویند :جماعت شما و استکباری که میورز یدید شما را بینیاز نکرد،
آیا این همراهـان مـا نبودنـد کـه شـما آنـان را بـهخـاطر فقـر و فالکـتشـان بـه بـازی
میگرفتید؟ و آنان را تحقیر نموده ،دنیایتان را به رخشان مـیکشـیدید؟ آنگـاه رو بـه
ُ ُ
َّ َ َ ٌ َ َ ُ
َمستضعفین کرده ،به امر خداوند میگویند ﴿ادخلوا ال َجنة ال خموف علمیكم َو ال
ُ َ َُ َ
أنتم تحزنون﴾ (اعراف ،)49/و (ط رسی.)653/4 :1372 ،

عالمه از تفسیر قمی (قم ی ،)231/1 :1367 ،از امام صادق نزدیک به ایـن مضـمون
حدیث را نیز نقل میکند و مینویسد :این روایت بهطـوری کـه مالحظـه مـیکنیـد بـه
جای کسانی که حسنات و سیواتشان برابـر اسـت صـر یحا مستضـعفین را اسـم بـرده ،و
آنگاه فرموده که در این میان جماعتی از مستضعفین هستند که امید رفتن بـه بهشـت را
داشته و از رفتن به دوزخ به خدا پناه میبرند ،و دیگر تفسیر نمیکند که این مستضعفین
همان اصحاب اعرافند که هر کسی را به سیمای مخصوصش میشناسـند یـا غیـر آنـان،
بنابر این ،انطباق مضمون این روایت با آیات اعرا آسان است ،فقط یک اشکال در آن
هست و آن ظهور آیات اعرا است در اینکه کسانی که به اهل بهشت سالم میدهنـد

مقربین اهل اعرا میباشند نه مستضعفین .بعید نیست که روایات این باب دسـتخوش
اشتباهات ناقلین روایت و کج فهمی آنان شده باشد ،مثال ممکن است رسـول خـدا
یا بعضی از امامان فرموده باشند که جماعتی از مستضعفین هستند که خداوند آنان را یا
به شفاعت شفعاء و یا به مشیت خود داخل بهشت مـیسـازد ،آنگـاه راوی فرمـایش آن
جناب را در اثر نقل به معنی به اینصورت که مـیبینـی درآورده باشـد ،مخصوصـا ایـن
اختالل در نقل بـه معنـی و مضـمون ،در روایـات وارده از ابـن عبـاس و ابـن مسـعود و
حذیفه و امثال آنان که میگوید :رجال اعرا کسانیانـد کـه حسـنات و سـیواتشـان
برابر باشد ،به خوبی به چشم میخورد ،چون این دسته از روایـات اخـتال فاحشـی در
متن آنها است ،و همچنین روایت قمی از امام صادق که اگر بـه دقـت مطالعـه شـود
صدق ادعای ما معلوم میگردد (ط اط ایی.)144/8 :1417 ،

نتیجهگیری

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

کتابنامه

 .1قرآن کر یم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی
 .2بهایی عاملی ،محمدبن حسین ،الوجیزه ،ترجمۀ سید محمد مرعشی ،بیجا ،بینا.1407 ،
 .3سبحانی ،جعفر ،اصول الحدیث و احكامه ،چا دوم ،قم ،مؤسسه امام صادق .1414،



بررسیروایاتتفسیریمجمعالبیانازدیدگاهعالمهطباطبایی 

از مهمتر ین راههای فهم صـحی ،قـرآن بـه گـواه عقـل و نقـل ،مراجعـه بـه روایـات
تفسیری است لکن ایـن روایـات ،دسـتخوش دگرگـونی قـرار گرفتـه و ایـن امـر نیـاز بـه
واکاوی سره از ناسره را دو چندان کرده و از دیرباز نقد و بررسی روایات تفسیری مـورد
توجه برخی مفسران بوده است.
عالمه طباطبایی گاهی ضمن عنوان «بحث روایی» روایات تفسیری از مجمع البیـان
را گردآوری و سپس به نقادی آن پرداخته است.
ناشناخته بودن راوی ،مرسله بودن ،مرفـوع بـودن ،ادراج از نقـدهای بیرونـی و سـوء
برداشــت راوی ،وهــن بــه شخص ـیت پی ـامبر ،عــدم مطابقــت بــا تــار یخ و واقعی ـت،
آمیختگی بـا روایـات تطبیقـی و مخالفـت بـا قـرآن برخـی از نقـدهای محتـوایی عالمـه
طباطبایی به روایات مجمع البیان است.

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

دوم ،بیروت ،مؤسسه اهل البیت

،
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 .4سبزواری ،سیدعبدالعلی ،مواهب الرحمان فی تفسیرالقرآن ،چا
.1409
 .5ــــــ ،مه ب االحكام ،چا چهارم ،قم ،دفتر آیت الله سبزواری.1413 ،
 .6سیوطی ،جالل الدین ،الدرالمنثور ،قم ،کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.1401 ،
 .7ــــــ ،تدر یب الراوی ،تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ،الطبع االول ،قاهره ،دار الکتب ،بیتا.
 .8شهروزی ،عثمان بن عبدالرحمان ،مقدمه ابن الصالح ،تحقیق ابوعبدالرحمن صـالح بـن محمـد ،چـا
اول ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1416 ،
 .9صبحی ،صال ،،علوم الحدیث ومصقلحه ،ط ،18بیروت ،دارالعلم للمالیین.1991 ،
 .10صدر ،سیدحسن ،نهایه الدرایه ،تحقیق ماجد غرباوی ،قم ،نشر المشعر ،بیتا.
.11طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه سـیدمحمد بـاقر موسـوی همـدانی ،چـا
پنجم ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.1374 ،
 .12ــــــ ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،چا پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسـالمی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه
قم.1417 ،
 .13طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیمان فمی تفسمیرالقرآن ،چـا سـوم ،تهـران ،انتشـارات ناصرخسـرو،
.1372
 .14طبری ،محمدبن جر یر ،جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.1412 ،
 .15عاملی ،حسین بن عبدالصمد ،وصول االخیار الی اصول االخبار ،تحقیـق عبـداللطیف کـوه کمـره ای،
قم ،مجمع الذخایر االسالمیه.1401 ،
 .16عاملی ،ز ین الدین بن علی ،الرعایة فی علم الدرایه ،تحقیق عبدالحسـین محمـدعلی بقـال ،چـا دوم،
قم ،مکتبه المرعشی النجفی.1413 ،
 .17عتر نورالدین ،منهج النقد فی علوم الحدیث ،الطبعة الثالثة ،دمشق ،دار الفکر.1418 ،
 .18عروسی حویزی ،عبدالعلی ،تفسیر نورالثقلین ،چا چهارم ،قم ،انتشارات اسماعیلیان.1415 ،
 .19فخرالدین رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،چا سوم ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.1420 ،
 .20فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الكوفی ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنج.1410 ،
 .21فضلی ،عبدالهادی ،اصول علم الرجال ،ط دوم ،بیجا ،مؤسسه ام القری للتحقیق والنشر. 1416 ،
 .22قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،چا یازدهم ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.1383 ،
 .23قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،چا چهارم ،قم ،دارالکتاب.1367 ،
 .24کلینی ،محمدبن یعقوب ،الكافی ،چا چهارم ،بیروت ،دارالصعب.1401 ،
 .25مامقانی ،عبدالله ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،قم ،مؤسسه آل البیت ْلحیاء التراث.1411 ،
 .26مدیرشانه چی ،کاظم ،درایه الحدیث ،چا سوم ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.1362 ،
 .27مراغی ،احمدبن مصطفی ،تفسیر المراغی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .28مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و نقد حدیث ،چا دوم ،تهران ،سمت.1389 ،
 .29مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اْلسالمیه.1374 ،
 .30میرداماد ،محمدباقر ،الرواشح السماویه ،چا اول ،قم ،دارالحدیث.1380 ،

آموزههای حدیثی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

بررسی و نقد ارزیابیهای متنی و سندی
روایات اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان
چکیده

 زهره نریمانی
 فاطمه کریمی

 تاریخ دریافت - 1399/02/03 :تاریخ پذیرش.1399/08/14 :
 .1استادیار دانشگاه علوم و معار قرآن کریم (نویسنده
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ومعار قرآن کر یمzohrehnarimani@yahoo.com
مسوول)zohrehnarimani92@yahoo.com
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آموزههایحدیثی 


طبرسی ،در مقدمۀ تفسیر خویش ،با توهه به حدیث ثقلین ،وسیلۀ هدایت مردم را
رآ و نترت پیامبر دانسته ،که این نشا از هایگاه ویاهه روایات نازد ایشاا
است .لذا با وهاود نقا تعاداد زیاادی از روایاات اسابا نازول در ایان تفسایر،
خطاهای سهگانۀ وی در برخورد با اشکاالت متوی و سودی از دید گزارشای و ناه
تحلیلی مفسر نسبت به روایات حکایت دارد .با وهاود نقادهایی کاه طبرسای بار
تعداد اندکی از متن برخی از روایات اسبا نزول تفسیر مجمعالبیاا وارد نماوده،
برخورد وی در بال بخش نمدۀ روایات ،اب تأم است .موضاع ساکوت او در
برابر متونی که باا معیارهاای آیاات ارآ  ،شاأ پیاامبر اکارم ،نقا  ،تااریخ،
اهداف سیاسی و خصومت شخصی اب نقد است ،هلاوهگار مایشاود و ماورد
دیگر ،خطای او در نق تفسیر و مصداق آیات ،مکر متواا او از اسابا نازول
در می برخی آیات و سور ،مکر تاریخ نزول آیات و نیاز نقا روایااتی کاه بیشاتر
هوبۀ داستانی به روایت میدهد و حتی بیتواسبی بعضی دیگر با آیات مرباود ،از

1



کاستیهای متوی در نق روایات اسبا نزول در تفسیر مجماع البیاا باه حساا
میآید .بیتوههی مفسر باه حاوزۀ ساود روایاات از هملاه اشاتباه او در موساو
دانستن برخی روایات به امام محمدبا ر ،نادم مکار ساود و موباع در تعادادی
اب مالحظه از آنها ،ندم گزیوش روایت صحیح با توهه به سود و یا راوی و نیاز
نق روایت از معاندا معصومین ،همگی از کاستیهای مجمع البیا بهشامار
میرود.
واژگان کلیدی :مجمعالبیا  ،روایات اسبا نزول ،نقدمتوی ،نقد سودی.

مقدمه
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یکی از مباحث مطرحشده در حوزۀ علوم قرآنی ،اسباب نزول اسـت .آشـکار اسـت
که با شناخت اسباب نزول برخی از آیات قرآن ،فهم و تفسیر آیات هم آسانتر و سریعتر
صورت میگیرد؛ اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که به همان انـدازه ،کوچـکتـرین
ایراد متنی یا سندی در برخی روایات اسـباب نـزول و اعتمـاد بـه آنهـا و در نتیجـه تکیـه
نمودن بر آنها در تفسیر آیه هم موجب درک ناصحی ،میگردد.
از جمله مفسران مهم شیعه و سنی که به ذکر این بحث در تفسیر خـویش بـه شـکل
گســتردهای پرداختــه ،فضــل بــن حســن طبرســی ،مؤلــف تفســیر «مجمــعالبی ـان فــی
تفسیرالقرآن» است .مفسـر ،در مقدمـه ،بـر اهمیـت روایـات در تفسـیر قـرآن و هـدایت
مسلمین تأ کید نموده است( ،ط رسی ،)75/1 :1372 ،از همین جهت خود بـرای روایـات،
اهمیت ویژهای قائل است .او این نکته را نیز یادآور شده که خبر منقول از پیـامبر و
ائمه اطهار باید صحی ،باشند؛ چرا که تفسیر قرآن کریم ،جز به اخبار صحی ،و نص
صری ،جایز نیست (همان ،)80 ،و از اینرو میتوان چنین برداشت کـرد کـه او در تفسـیر
آیات ،تنها به روایاتی اعتماد نموده که از منظر خود ،از صحت سـندی برخـوردار بـوده
است.
در این پژوهش ،بر آن شدیم تا نحوۀ کارکرد روایات اسباب نزول در مجمع البیـان و
دیدگاه طبرسی نسبت به آنها را ارزیابی نموده و از طریق پـرداختن بـه نقـدهای متنـی و
سندی روایات اسباب نزول آمده در مجموع روش کار ایشان را مورد مداقه قرار دهیم.

 -1نقدهای متنی روایات اسباب نزول در تفسیر مجمعالبیان

 .1این ارقام بر اساس استقصاء تام صورت گرفته است.
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بررسی متون روایات ،بهعنوان یکی از راههای پی بردن بـه صـحت یـا عـدم صـحت
روایت ،امری ضروری است؛ لذا در این راستا ،در بحـث بررسـی و نقـد روایـات سـبب اصو
نزول تفسیر مجمعالبیان ،ابتدا این شاخصه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لو
طبرسی  523روایت سبب نزول در ذیـل  259آیـه از  51سـوره در تفسـیر خـود نقـل
شیوه
نموده است .1طبرسی ،فقط به اسباب نزول ذیل  8آیـه ،نقـد وارد نمـوده و بـر 58مـورد
های
دیگر ،صحه گذارده و در قبال 457سبب نزول باقیمانده ،سکوت اتخاذ نمـوده اسـت؛
به این معنا که نه آنها را رد و نه تصدیق نموده و در تفسیر آیات مربوط ،از آنهـا بهـرهای تربی
ت
نبرده و اشارهای هم به آنها نکرده است.
مبانی طبرسی در نقد روایـات سـبب نـزول ،معیارهـای مشـهوری چـون آیـات قـرآن کود
(هم ان ،)665/9 ،مبــانی فقــه شــیعه (هم ان ،)583/2 ،عقــل (هم ان ،)609/6 ،تــاریخ (هم ان،
کان
 ،)126/9تأویل و توجیه دیگران (همان ،)145/7 ،و نیـز بـا اسـتفاده از مبـانی غیـر مشـهور
احا
مختلف (همان360 -361/1 ،؛ 406/7؛  ،)865/10است که ابتـدا ،بـهعنـوان اولـین گـروه از
نقدهای متنی وارد بر اسباب نزول تفسیر ،از آن یاد مـیشـود .امـا همـین نقـدها و روش دیــــث
نقدهای مرحوم طبرسی خود خالی از اشکال نبوده که بررسی آنها الزم بهنظر میرسد .امامیه و
متنشنا
 -1-1نقدهای ناقص بر روایات موضوع
خــــت
اولین نقدی که بر روش نقد طبرسی وارد میشود ناقص بـودن تحلیـلهـا ونقـدهای قرآن
ایشان است .گاه برخی از روایاتی که مورد نقد طبرسی واقع شده است ،نقد کامل متنی
و سندی بر آنها وارد نشده و مفسر با نقدی مختصر از آن عبور نموده است .روایاتی که
گاه عصمت پیامبر و قرآن را نشانه گرفته و به همین سبب نقد همه جانبـه سـندی و
متنی آنها ضرورت دارد .برای نمونه طبرسی ،سبب نزول سورۀ فلق را چنین نقـل نمـوده
است« :مفسران اهل سنت ،این روایت را از ابنعباس و عایشه نقل کردهاند که لبید بـن
اعصم یهودی ،رسول خدا را سـحر کـرد .آنگـاه آن (سـحر) را در چـاه بنـی زر یـق
انداخت ،پس رسولخدا مر یض شد ،پس آنحضرت در بین آنکه خوابیده بود ،دو
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فرشته نزد او آمدند .یکی از آنها نزد سر آنحضرت و دیگری در پیش پـای آنحضـرت
نشست ،پس به آنحضرت خبر دادند که آن (سحر) ،در چـاه ذروان ،در ز یـر سـنگی و
در جف پوست خوشۀ خرما قرار گرفته است .پیامبر بیدار شد و حضـرت علـی
و زبیر و عمار را فرستاد تا آب چاه را کشیدند و آن سنج را بلنـد کردنـد و آن جـف و
بســته را از آن بی ـرون آوردنــد و دیدنــد کــه در آن ،شــانۀ ســری اســت و در دو دانــه از
دندانههای آن شانه ،یازده گره است که با سوزن دوخته شده اسـت ،پـس از آن ،سـورۀ
فلق نازل شد و پس از خواندن هر آیه ،زمانی که یکـی از ایـن گـرههـا بـاز مـیگشـت،
پیامبر در خود ،احساس سبکی و عافیت نمود .پس چـون دو سـوره مـذکوره تمـام
شد ،همۀ گرهها باز و پیامبر ،عافیت کامل پیدا نمود و جبرئیل میگفت :به نام خدا
تو را از شر هر چیزی که آزارت کند ،از حسود و چشم بدی حفظ میکنم و خـدا ،تـو
را شفا بخشد» (همان)865 ،10 ،
طبرسی بهطور مختصر ،با معیار عقلی و با استناد به آیات قرآن ،بـر روایـت نقـد وارد
نموده ،و مسحور شدن را مستلزم زایل شدن عقل و دیوانه شدن دانسته ،که این مقولـه را
با آیات قرآن (فرقان ،)9/8 :در تضاد دانسته است (همان) ،ضـمن آنکـه در پایـان تـوجیهی
1
مبنی بر پذیرش ابتدائی و بخشی از این نقل را بیان نموده است (همان) .

 -2-1نقد و نظر تکمیلی

ضمن اذعان به صحت رأی مرحوم طبرسـی؛ بایـد ایـن مطلـب را افـزود کـه در ایـن
روایت صرفا موضوع سحر شدن پیامبر ،مطرح نیست که با نفی و یا خنثی شـدن آن
به مدد قرآن ،آنگونه که طبرسی گفته کفایت کنیم .بلکه این روایت منقـول از عایشـه و
َّ
ابنعباس ،از جهات باالتری باید مورد مداقه قرار گیرد .خداونـد بـر طبـق آیـۀ َ و الل ُمه
َ ُ َ َ َّ
گزند] مردم نگاه میدارد» .مصونیت
اس( مائده« ،)67/و خدا تو را از
الن
ِ
یع ِصمك ِمن ِ
« .1لیکن ممکن است که آن یهودی یا دختران او ،بنا بر آنچه روایت شده ،برای اینکار ،کوشش کردنـد؛
اما قدرت بر این کار پیدا نکردند و خدا ،پیامبرش را بر آنچه آنان میخواستند انجام دهند ،از نقشـه آنهـا
خبر داد تا استخراج شد و این داللت ،بر صدق خبر آنحضرت داشت .بنابر این ،چگونه جایز باشـد کـه
بیماری پیغمبر ،بهخاطر کار آنها باشد و حال آنکه اگر بر این قدرت داشتند ،هر آینه از شدت دشمنی بـا
پیامبر ،آنحضرت و بسیاری از مؤمنین را میکشتند ».
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پیامبر را از هر آزار و خطر و گزندی از سوی دشـمنانش ،در راه ابـال رسـالت تضـمین
نموده است (ابنکثیر دمش قی137/3 :1419 ،؛ ط رس ی344/3 :1372،؛ ط اط ایی،)44/6 :1417 ،
در اینجا ،یک نکته که از آیه ،استنباط میگردد و با دلیل عقلی نیز پیوند میخورد ،ایـن
است که خدا در پـی بیـان چـاره جـویی و درمـان و حـل ،بعـد از گزنـدی کـه متوجـه
پیامبر میشود ،نبوده ،بلکه حفظ و پـیشگیـری از هرگونـه آزار ،از سـوی مخالفـان
ایشان را گوشزد نموده است .همانگونه کـه خداونـد ،پیـامبران پیشـین را هـم از آزار و
اذیت دشمنانشان ،حفظ کرد؛ برای مثال ،خداوند حضرت ابراهیم را در آتشی که نمرود
برای سوزاندن ایشان ،مهیا کرده بود ،رها ننمود که آسیب ببیند و بعد بخواهـد ایشـان را
شفا دهد؛ بلکه به خواست خدا ،آتش ،بر او سرد شد .به هر حال ،پر واضـ ،اسـت کـه
ماهیت اعجاز جز این نمیتواند باشد؛ زیرا اگر قرار باشد که آسـیبی از سـوی دشـمنان،
متوجه سالمتی پیامبر شود ،پیامبری او زیر سؤال میرود و با دیگر افراد ،تفاوتی ندارد.
گفتنی است که این روایت ،با تاریخ نیز موافقت ندارد؛ به دلیل آنکه سورۀ فلـق ،بـه
اتفــاق ،ســورهای مکــی اســت (زرکش ی280/1 :1410 ،؛ معرف 136/1 :1415 ،؛ رامی ار:1389 ،
 ،)611و بــا توجــه بــه اینکــه یهــود در مدینــه اقامــت داشــتهانــد و هنــوز دشــمنیهــا و
ستیزهجوییهای آنان با پیامبر ،از رهگذر هجرت ایشان به آنجا صورت نگرفته بـود؛ لـذا
از دید تاریخی هم این روایت ،مردود است.
از این گذشته ،هرچند که نقد متنی روایت ،مورد توجه اسـت؛ امـا پیرامـون سـند آن
هم بحث وجود دارد؛ چرا که با توجه به مکی بودن سورۀ فلـق ،عایشـه در آن زمـان ،بـا
پیامبر هنوز ارتباطی نداشـته اسـت ( م ریا قرط ی545/2 :1426 -1427 ،؛ فیروزمن دی بن دپی و
ریما ی ،)147 :1393 ،و حتی هنوز متولد نشده است تا بتواند گزارشی از سبب نزول آیهای
داشته باشد؛ این مطلب ،هم از نقل طبرسی در ذیل آیات افک در سوره نور کـه عایشـه
خود را دختری کم سن و سال توصیف نموده (ط رس ی ،)206/7 :1372،و هم با توجـه بـه
اینکه سورۀ فلق جزء اولین سور نازل شده در مکه و سورۀ نور ،جزء سور مـدنی اسـت،
فهمیده میشود .از این گذشته ،ابنعباس که تنها سه سال پیش از هجـرت متولـد شـده
است (کشی ،بیتا ،)272/1 ،در زمان نزول سورۀ فلق ،هنوز به دنیا نیامده کـه شـاهد چنـین
امری باشد.

به هر ترتیب ،از این دست متن اسباب نزولـی کـه طبرسـی نقـد نمـوده؛ امـا نیـاز بـه
تکمیل دارند ،در تفسیرش به چشم میخورد (ط رسی361/1 :1372،؛ 144 -145/7؛ -664/9
.)663

 -3-1سکوت طبرسی در برابر متن نادرست اسباب نزول
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گفته شد که طبرسی بر قسمت اعظم روایات سبب نزول نقل شده در مجمـع البیـان
سکوت کرده است .سکوت طبرسی در برابر برخی از اخبار اسباب نزولی که با اتکا بـه
مبانی پنجگانۀ قرآن (همان 88/3 ،و ،)147ساحت پیامبر اسالم( هم ان472 -473/4 ،؛ /5
56 -57؛ 205 -206/7؛ 563/8؛ 198 -199/9؛  ،)840/10تاریخ (همان509/2 ،؛ 147/3؛ 808/4؛
598/6؛  ،)687/10انگیزه سیاسی و خصومت شخصـی (هم ان50/7 ،؛  ،)471 -472/9و در
نهایت ،با معیار عقل (هم ان81/5 ،؛  ،)112/7متن آنها مورد نقد قرار میگیرد ،مطلبی قابل
تأمل است .ذکر این نکته الزم است که گرچه گاهی در پارهای از روایات اسباب نزول،
موازین دیگری غیر از موارد نامبرده ،در نقد متن آنها ،وارد عمل میشـوند؛ امـا بـهطـور
کلی ،محور اصلی نقد ،این پنج مبناست و پررنجتر از هـر معیـار دیگـر هسـتند .بـرای
نمونه مفهوم برخی از روایات متضمن نزول آیاتی از قرآن در پی خواست عدهای از مردم
و جهل خداوند به موضوعاتی است؛ که طبرسی با نقل و سکوت در برابر آنها بـه روش
کار خود در این تفسیر شریف خدشه وارد نموده است.
َ
َّ َّ
َ
َ
َ
از جملۀ این موارد سبب نزول آیه ﴿ ِإن الل َه ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ِب ِمه َو َیغ ِف ُمر مما ُدون ِذلمك
ً
َّ َ َ
ً َ
ل َمن َی ُ
شاا َو َمن ُیش ِرك ِبالل ِه فق ِد اف َتری ِإثما ع ِظیما﴾ ( ساء ،)48/اسـت کـه طبرسـی ،نقـل
ِ
نموده است «کلبی گوید :این آیه دربارۀ مشرکان؛ یعنی وحشـی و رفقـایش نـازل شـد؛
ز یرا هنگامی که وی حمزه را کشت و بـا وجـود آنکـه بـه او وعـده داده بودنـد کـه در
صورت کشتن حمزه ،آزادش میکنند؛ اما او را پس از کشتنش آزاد نکردند .او به مکه
بازگشت و همراه رفقایش ،از کردار خود نادم شدند و نامهای خدمت پیامبر نوشتند
و پشیمانی خود را اعالم داشتند و نوشتند که هیچ چیز مانع اسالم ما نیست ،جـز اینکـه
در مکه از شما شنیدیم که شرک و قتل نفس و زنـا مـانع توبـه اسـت و مـا همـۀ اینهـا را
مرتکب شدهایم و اگر این موانع در کار ما نبود ،به تو ایمان میآوردیـم .از ایـن جهـت،

.)188/3
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ً
َ َ ََ َ َ َ
َّ َ
صالحا( ﴾ ...م ریم ،)60/نـازل گردیـد و پیغمبـر ،آیـه را
آیۀ ﴿ ِإال من تاب و آمن و ع ِمل ِ
برای وحشی و رفقایش فرستاد .چون آیـه را خواندنـد ،نوشـتند :ایـن هـم شـرط سـختی
است ،میترسیم که نتوانیم عمل صالحی انجام دهیم و صالحیت تبعیـت از ایـن آیـه را
َ
َّ َّ
َ
پیدا نکنیم .از اینرو ،آیۀ ﴿ ِإن الل َه ال َیغ ِف ُر أن ُیش َرك ( ﴾ ...ساء ،)48/نازل گردید و پیـامبر
آیه را برای ایشان فرستاد .آیـه را قرائـت کردنـد و نوشـتند کـه مـیترسـیم از آن کسـانی
بماد َی
نباشیم َ که مشیت َالهی بر آمرزش ایشان تعلق گیرد؛ لذا این آیه نازل شـد ﴿قلیما ِع ِ
َ َ َّ َّ َّ
َّ
ً
ُ
َ َُ
ُ َ
الل َمه َیغف ُمر الم ُّ ُن َ
وب َج ِمیعما﴾ ...
ال ِ ی َن أس َرفوا علی أنف ِس ِهم ال تقنقوا ِمن رحم ِة الل ِمه ِإن
ِ
(زمر« ،)53/بگو :ای بندگان من که بر خویشتن ز یادهروی روا داشتهاید ،از رحمت خـدا
نومید مشوید .در حقیقت ،خدا همۀ گناهان را میآمرزد» .پیـامبر ایـن آیـه را بـرای
ایشان فرستاد و پس از قرائت ،همگی اسالم آوردند و نزد پیامبر آمدند ،پیامبر به
وحشی فرمود :بگو که چگونه حمزه را کشتی؟ بعد از آنکه وحشی ماجرا را شـرح داد،
فرمود :وای بر تو ،خودت را از من دور گردان و او به شام رفت و تا آخر عمـر در آنجـا
ماند» (همان.)88/3 ،
متن روایت ،به خوبی ،گویای ساختگی بـودن آن اسـت؛ چـرا کـه بـا توجـه بـه آن،
چنین برداشت خواهد شد که پروردگار ،بـاب میـل و بـه دلخـواه وحشـی و دوسـتانش،
آیاتی را برایشان نازل نموده تا اینکه آنها آیه مورد پسند خویش را انتخاب کنند و اسـالم
بیاورند .اگر چنین چیزی بوده ،پس باید خداوند با دیگران ،اعم از کفار و مشـرکان نیـز
چنین برخورد میکرد تا آنها هم به دلخواه خود ،آیهای بخواهند تا مورد پسندشـان واقـع
گردد ،حال آنکه پروردگار ،در برخی آیات ،به پارهای از خواستههای نامعقول مشـرکان،
َ ُ َ ُ ِّ
َ َ َّ ُ ً
ُ َ ُ ِّ
پاسخ داده است؛ از جمله ﴿ َو لو أن قرآنا ُس ِّی َرت ِب ِه ال ِجبال أو قق َعت ِب ِه اارض أو کل َم ِب ِه
َّ َ
ال َموتی َبل ِلل ِه اام ُر َج ِمیعا( ﴾ ...رعد ،)31/به گفتۀ مفسران ،منظور از فراز آخـر آیـه ایـن
است که هدایت ،به امر و اراده خداست و بهطور کلـی ،آیـۀ مـورد بحـث ،حکایـت از
مالکیت تمام امور ،بهدست خدا دارد و اینکه خداوند خود میداند که اگر خواستههای
آنان را که در آیه ،بدان اشاره شده ،عملی نماید ،باز ایمان نمیآورند و هدایت نخواهند
شــد (ط اط ایی359/11 ،؛ زمخش ری529/2 :1407 ،؛ قرط ی318/10 :1364 ،؛ بیض اوی:1418 ،
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یک نمونۀ دیگر از آیات قرآن در این مورد ،آیات سورۀ کافرون است که مربـوط بـه
رد خواستۀ مشرکانی است که نزد پیامبر آمده و از او خواستند که یک سال ،به پرسـتش
خدایان مورد پرستش خودشان بپردازد و آنها هـم یـک سـال ،بـه عبـادت خـدای مـورد
پرستش پیامبر بپردازند تا اینکه اگر در نظر هر کدام از دو گروه (پیامبر و مشـرکان)،
خــدای دیگــری بهتــر باشــد ،از آن بهــرهمنــد گردنــد (ط رس ی840/1372:10 ،؛ ط اط ایی،
َ ُ
َ
375/20؛ ابنعاشور ،بیتا509/30 ،؛ ش وکا یُ ﴿ :)619/5 :1414 ،قل یا َأ ُّی َ
كاف ُرون ٭ ال أع ُبمد
ال
ا
ه
َِ
ُ َ
ُ َ
َ ُُ َ
ُ
ون ٭ َو ال َأن ُ
ون ما َأع ُب ُد ٭ َو ال َأنا عاب ٌد ما َع َبد ُّتم ٭ َ
عابمدون مما
م
ت
ن
أ
ال
و
د
عاب
م
ت
ما تعبد
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ ُ
ُ
أع ُبد ٭ لكم ِدینكم َو ِل َی ِدین﴾ (کافرون).
ِ
با توجه به این آیات ،چگونه میتوان پذیرفت که خدا بـه میـل وحشـی و دوسـتانش
عمل نموده که آیاتی ،وفق مرادشان نازل نماید؟
از همه مهمتر آنکه ،از آنجایی که سیاق آیات پیش از این آیۀ مـورد بحـث ،مربـوط
به نکوهش یهود ،مبنی بر عدم فرمانبرداری و پذیرش دین اسالم است و از این گذشته،
این چیزی است که دستهای از مفسـران بـدون ذکـر سـبب نـزول ،بـه آن معتقـد هسـتند
(شاذ ی677/2 :1412 ،؛ قرشی ،)377/2 :1377 ،لذا از این لحاظ هم بر این سبب نزول مزبور،
به خودی خود ،خط بطالن کشیده میشود.
مورد دیگری که بیاساسی این سبب نزول را محکم میکند ،این اسـت کـه آیـۀ 60
سورۀ مریم که در این سورۀ مکی واقع گشته ،در هیچ منبعی از منابع حوزۀ علوم قرآنـی
بر مدنی بودن این آیه ،تأ کید نشده اسـت؛ زیـرا واقعـۀ مـذکور در سـبب نـزول ،بعـد از
جنج احد رخ داده است که در این جنج ،حمزه به شهادت میرسد و اگر ایـنگونـه
باشد ،این آیه ،میباید مدنی معرفی میشد و حتی به سبب نزول مذکور در ذیل این آیـه
از سورۀ مریم در تفسیر مجمعالبیان هم اشارهای نشده است .اگر هم بحث تکـرر نـزول
در میان باشد ،باید گفت که به تکرار نزول این آیه هم نه در مجمـعالبیـان کـه در منـابع
دیگر هم تصری ،نشده است و از طر دیگر ،پیرامون آیۀ  53سورۀ زمر باید گفت کـه
عجیب است که خود طبرسی ،در تفسیر همین آیه میگوید« :درسـت نیسـت کـه ایـن
آیه ،دربارۀ «وحشی» نازل شده باشد؛ ز یرا نزول این آیه در مکه بوده و وحشـی پـس از
سالیان دراز اسالم آورده است؛ اما در پاسخ باید گفت که ممکـن اسـت ایـن آیـه بـر او
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خوانده شده و باعث اسالم او گشته است» (ط رسی ،)785/8 :1372،نکتۀ قابل تأمـل ایـن
است که اگر صاحب مجمعالبیان ،خود بر این مسوله واقـف بـوده ،چـرا در ذیـل سـبب
نزول آیۀ  48سورۀ نساء که پیش از سورۀ زمر است و تفسیرش پیش از آن بوده ،سکوت
کرده است؟ البته این عکسالعمل دوگانۀ طبرسی ،در شمار برخورد متناقض او با برخی
از روایات سبب نزول است که از این قبیل موارد ،در ضمن نقدهای دیگری کـه متوجـه
اشتباه طبرسی ،در حوزۀ نقل برخی اسباب نزول است ،ذکر خواهد شد.
گفتنی است یک نمونۀ دیگر از اسـباب نـزول کـه بـا آیـات قـرآن ،مـورد نقـد قـرار
میگیرد؛ اما طبرسی در برابر آن سکوت کرده ،در تفسیر مجمعالبیان وجود دارد (همان،
.)147/3
حال نقد مهم و اساسی که بر طبرسی وارد میشود اتخاذ موضـع سـکوت ایشـان در
قبال نقل این روایات در تفسیرشـان اسـت .اگـر ایـن روایـات را نقـل نمـینمـود آنگـاه
میتوانستیم چنین برداشت کنیم که طبرسی اساسا به این روایات وقعی ننهـاده و آنهـا را
قابل ذکر در تفسیر خود ندانسته است اما اینکه تعداد قابل توجهی از این روایات را نقـل
کرده آنگاه در برابر آنها سکوت کامل اختیار نموده است حقیقتا جـای شـگفتی و نقـد
دارد.
بطالن برخی از روایات منقول در مجمع البیان با دالیل مختلف تـاریخی ،بـهخـوبی
آم ُنوا ال َت َّتخم ُ وا ال َی ُه َ
آشکار میگردد .برای نمونه در سبب نزول آیۀ ﴿یا َأ ُّی َها َّال ی َن َ
مود َو
ِ
ِ
ُ َ َّ ُ ُ َّ َّ
َّ
الل َه ال َیهدی ال َقمومَ
النصاری َأولی َاا َبع ُض ُهم َأولی ُاا َبعض َو َمن َی َت َو َّل ُ
ن
إ
م
ه
ن
م
ه
ن
ِ
ف
م
ك
ن
م
م
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َّ
الظ ِال ِمین﴾ (مائده ،)51/طبرسی نقل نموده است که« :عطیـة بـن سـعد عـوفی و زهـری
گویند :پس از هزیمت بدر یان ،مسلمانان به دوستان یهودی خود گفتند :پـیش از آنکـه
به سرنوشت بدر یان دچار شوید ،مسـلمان شـوید .مالـک بـن ضـیف گفـت :از اینکـه
جمعی از قر یش را غافلگیر کرده و آنها را شکسـت دادیـد ،مغـرور شـدهایـد؟! بدانیـد،
هرگاه تصمیم بگیر یم که با شما جنج کنیم ،دستهای شما برای جنج بـا مـا از کـار
میافتند .عباد بن صـامت خزرجـی ،خـدمت پیـامبر گرامـی شـتافت و گفـت :ای
پیامبر خدا ،مرا دوستانی است از یهود که دارای شوکت و قدرت هستند .اکنـون در
پیشگاه خدا و پیامبرش ،از دوسـتی آنهـا بیـزاری مـیجـویم .مـرا دوسـتی ،جـز خـدا و
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رسولش نیست .عبدالله بن ابی گفت :لکن من از دوستی یهودیان بیـزاری نمـیجـویم؛
ز یرا از حوادث روزگـار بیمنـاکم و بـه وجـود آنهـا احتیـاج دارم .پیـامبر فرمـود :ای
ابو ّ
الحباب ،آیا گمان میکنی که دوستی یهود به سود توست؟ عبدالله گفت :بنا بر ایـن
قبول میکنم .آنگاه ،آیه نازل شد.
سدی گوید :در جنج احد ،گروهی از مردم دچـار شـدت شـدند .یکـی گفـت:
پیش فالن یهودی میروم و از او امان میگیرم .دیگری گفت :به دیار شام ،پیش فـالن
مسیحی میروم و از او امان میگیرم .از اینرو ،این آیه نازل شد» (همان.)318/3 ،
از آنجایی که جنج بدر در سال دوم هجرت و جنج احد در سال سـوم هجـرت،
روی داده است (واقدی /99/1 :1404 ،یعقوبی 406/1 :1382 ،و  ،)406و از طر دیگر ،نزول
سورۀ مائده ،بعد از فت ،مکه بوده و از آخرین سوری اسـت کـه بـر پیـامبر نـازل گشـته
است (زرکشی281 :1410،؛ معرف 138 :1415 ،؛ میرم مدی زر دی)298 :1420 ،؛ لذا این روایت،
به دلیل ناهمخوانی آن با تاریخ ،رد میشود.
شایان ذکر است که موارد دیگری از این دسته روایات سبب نزول که با معیار تـاریخ
مورد نقد قرار میگیرند ،در تفسیر مجمعالبیان مشاهده مـیشـود (ط رس ی،509/2 :1372،
778؛ 147/3؛ 808/4؛ 598/6؛ .)803 ،687/10

 -4-1نقل روایات غیر سبب نزول به عنوان اخبار سبب نزول

در مجمع البیان ما شاهد روایاتی از طبرسی ،هسـتیم کـه مفسـر آنهـا را سـبب نـزول
معرفی نموده است؛ اما بهدلیل اشتباه او در شیوۀ بیان آنها ،نمیتوان آن موارد را در شمار
سبب نزول به حساب آورد .در واقع این منقوالت ،بیان استنباطهای تفسیری و مصـادیق
(ط رسی216/1 :1372،؛ 114/3؛ 555/4؛ 119/5؛ 210/7؛ 408/9؛  ،)811/10ویـا ذکـر روایـات
بیتناسب با آیۀ مورد بحث (همان535/2 ،؛ 194/3؛ 537/4؛  ،)427/8است .نیز نقل روایات
تاریخ و کیفیت نزول آیات (همان676 -677/2 ،؛  ،)229/3و نقل روایـات داسـتانی همـراه
بــا مســائل حاشــیهای و جزئــی (هم ان726 -727/2 ،؛ 106/3؛ 547/8؛  ،)371/9از جملــۀ
اشتباهات طبرسی در نقل پارهای از اسباب نزول است.

 -5-1نقل روایات متناقض طبرسی در ذیل برخی از آیات و سور

نقل روایات متناقض طبرسی در ذیل برخـی از آیـات و سـور (هم ان 360/1 ،؛ 616/6؛

 445/1؛ 859/10؛  88/3؛ 785/8؛  78/5؛ ،)442 -443/10

روایات سبب نزول متناقض در تفسیر مجمعالبیان ،بـه اشـکال گونـاگونی جلـوهگـر

میشود که با ذکر انواع متفاوت آن ،نوع تناقضشان نیز آشکار میگـردد؛ بـرای مثـال در
ذیل پنج آیه ابتدائی سورۀ آل عمران ،طبرسی در ابتدا نه تنها سبب نزول این پنج آیـه را،
بلکه هشتاد و چند آیۀ اول این سوره را با هم ذکر میکند« :کلبی ،محمد بن اسـحاق و

ربیع بن انس میگویند :هشتاد و چند آیه از اول این سوره ،دربارۀ طایفـهای از نصـارای
نجران نازل شده است» (همان.)659/2 ،

اگرچه طبرسی ،واقعۀ نامبرده را بهعنوان علت نزول هشتاد و چند آیۀ اول سـورۀ آل-

عمران بیان نموده ،با این حال ،در ضمن اسباب نزول برخی آیـات کـه در فاصـلۀ آیـات

مدینه آمد ،یهودیان را در بازار قینقاع جمـع کـرده و فرمـود :ای جمعیـت یهـود از خـدا
بترسید در مورد آنچه در بدر به سر قر یش آمد و پیش از آنکه آنچه بر سر قر یش آمد ،بر

سر شما نیز بیاید ،اسالم بیاور ید» (همان.)706 ،

با نظری به این روایات ،به این نکته آ گاهی حاصل میشود کـه طبرسـی ،بـا وجـود

آنکه سبب نزولی مبنی بر دلیل نزول  80آیۀ اول سورۀ آلعمران بیان نموده است؛ اما در
ذیل آیۀ  12سوره ،روایتی غیر موافق با مورد اول ،ذکر کرده و در واقع دچار تناقض شده

است که تنها به نقل این روایات بسنده کرده و آنهـا را نـه رد و نـه تصـدیق نمـوده و در

تفسیر آیه هم از آنها بهرۀ چندانی نبرده است.

شــاید در پاســخ بــه ایــن عمــل طبرســی گفتــه شــود روش ایشــان در نقــل روایــت
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12 -80همین سوره قرار دارند ،به بیان اسباب نزولی ،غیر از آن رویـداد ،پرداختـه اسـت
ُ َّ
َ َ ُ َ
ََ
َ
که در اینجا به نمونهای از آنها اشاره خواهد شد ﴿قل ِلل ِ ی َن کف ُروا َس ُتغل ُبون َو تحش ُمرون
َّ
ُ
ِإلی َج َهن َم َو ِبئ َس ال ِمهاد﴾ (آلعمران.)12/
«محمد بن اسحاق میگوید :زمانی که پیغمبر اسالم در جنج بدر پیروز شد و بـه

اصو

گزارشگری بوده که این سـبک نگـارش مفسـر را بـر ارائـه آراء دیگـران پـس از تفسـیر

صحی ،خود ملزم ساخته است .این توجیه صرفا برای آن دست از روایاتی میتواند مورد
قبول واقع شود که مفسر پس از تفسیر خود و در پایـان روایـات مـورد تأییـد از آنهـا یـاد

کرده است اما ما شاهد رویۀ دیگری در مجمع البیـان هسـتیم و آن نقـل روایـات سـبب
نزول در ابتدای تفسیر آیات است .ضمن آنکه مفسر عموما اقوالی را که در منظـر خـود

ضعیف یافته است با عبارت «قیل» و الفاظ مشابه آن مشخص مینماید .لـذا نمـیتـوان
این توجیه را برای تمام روایات ضعیف و مجعول ذکر شده در مجمع البیان که باسکوت

مفسر همراه شده است ،پذیرفت.

 -2نقدهای سندی روایات سبب نزول
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گذش ـته از ایرادهــای متنــی وارد بــر پــارهای از اســباب نــزول تفســیر مجمــعالبیــان،
خدشههای سندی هم در بسیاری از اسباب نزول منقول آن ،آشکار است که البته بیشتر،
متوجه اشتباه خود طبرسی و تساهل او در بیان و سکوت در برابر آنهاست .بیفـزاییم کـه
در همان مواردی هم که نقد متنی بر آنها وارد است و پیش از این به بیـان آنهـا پرداختـه
شد ،ایراد سندی هم به چشم میخورد .در هر حال آنچه مسلم است ،اینکه طبرسـی در
تفسیر خویش ،هیچ خردهای بر سند روایات سبب نزولی که نقل نموده ،نگرفتـه اسـت.
چشمپوشی او در توجه به اسناد این روایات منقول ،موجبـات ایجـاد اشـکال سـندی بـر
اســباب نــزول نقــل شــده در تفســیرش را فــراهم نمــوده اســت .در ادامــه برخــی از ایــن
اشکاالت را بیان میداریم:

 -1-2اشتباه طبرسی در منسوب دانستن برخی روایاات باه اماام محماد
باقر

شیخ طوسی در تفسیر التبیان ،در بسیاری از موارد که قول محمد بن جریر طبـری را
نقل میکند ،به جای ذکر نام او ،کنیۀ او را نام میبرد و میگوید :ابوجعفر چنین گفتـه
است .کاتبان تفسیر التبیان ،در مـواردی تصـور کـردهانـد کـه مقصـود شـیخ طوسـی از
ابوجعفر ،امام محمد باقر است و از این رو بعد از ابوجعفر ،کلمـۀ «علیـهالسـالم» را

آگ اهی از م وارد دیگ ر ر .ک :ط رس ی286/1 :1372 ،؛ 673/2؛ -396 ،299 -301 ،150 ،90 -91 /3
395؛  .518 ،489/4طوس ی ،ب یت ا315/1 :؛ 365/2؛ 523 ،303 ،220/3؛  .202 ،167 ،4/4ط ری،
م مد بن جریر292/1 :1412 .؛ 71/3؛ 148 ،81/5؛ 154/6؛ .)181 ،149 ،75/7
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نوشتهاند و طبرسی که در طی تألیف تفسیر مجمعالبیـان ،بـرای تفسـیر آیـات قـرآن ،بـه
التبیان شیخ طوسی رجوع میکرده ،در بسیاری موارد که دیده است شیخ طوسـی ،اسـم
ابوجعفر را نام برده ،با دیدن لفظ «علیهالسالم» ،که به دنبال آن آمده ،تصور کرده است
که مقصود شیخ طوسی از ابوجعفر ،امام محمد باقر است؛ لذا طبرسی همان روایات
منقول از طبری را ،منسوب به امام قلمـداد نمـوده اسـت (ص ا ی ف فآب ادی-24 :1390 ،
 .)23در اینجا ،روایات سبب نزولی که مشمول این پندار طبرسی گشته ،بیـان مـیگـردد
که با رجوع به تفسیر التبیان شیخ طوسی و تفسیر جامعالبیان طبری و پی بردن بـه اینکـه
این روایت را طبری ذکر کرده و سپس طوسی آن را از طبری نقل کرده و طبرسی هم از
تفسیر التبیان بدون آ گاهی از اینکه منقول از طبری هستند ،بیان نموده ،اسـتخراج شـده
است و از آنجایی که با مراجعه به تفاسیر و کتب متقدم شـیعی ،چنـین روایـاتی از امـام
محمد باقر مشاهده نگشته است ،اذعان به سر زدن چنین خطایی از طبرسی ،قطعـی
است.
َّ َ ُ
َ
ُ
راا الم ِ ین أح ِص ُمروا
یک مورد از آنها در ذیل آیه َ 273بقره ،بدین شرح است ﴿ ِللفق ِ
َّ
ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ُُ
َ َ ً
جاهل أغ ِنیاا ِمن التعف ِف تعرفهم
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ِ ِ
ِ
ٍ ِ
طبرسی میگوید« :از امام محمد باقر نقل شده که این آیـه دربـارۀ اصـحاب صـفه
نازل شده است» (ط رسی .)666/2 :1372،با مراجعه به تفسیر التبیان طوسی نیز این روایت
با بیان قال ابوجعفر نقل گردیده است (طوسی ،بیت ا ،)355/2 ،که با تتبع در منابع شیعی
چنین روایتی از امام باقر ذکر نشده است اما در تفسیر طبری ،مفسر بـا اجتهـاد خـود
چنین مطلبی را نقل و استنتاج کرده است (ط ری ،)64/3 :1412 ،کـه پـس از آن ناسـخان
التبیان ابوجعفر طبری را با ابوجعفر ،امام باقر اشتباه گرفته و این تحلیـل طبـری را بـه
امام باقر منسوب ساختهاند.
نمونههای دیگری از این دسته روایات در تفسیر مجمـعالبیـان یافـت مـیشـود (ب رای

 -2-2عدم ذکر سند و منبع

از جمله ایرادهای وارد بر دستهای از روایات سبب نزول در مجمعالبیـان ،عـدم ذکـر
َّ َّ
َ َ ََ َ
سند و حتی راوی برای آنهاست :برای نمونه در سـبب نـزول ﴿ ِإن الم ِ ی ف َمرض علیمك
ُ َ َ ُّ َ
َ
عاد( ﴾ .....قصص ،)85/طبرسی میگوید:
القرآن لرادك ِإلی م ٍ
«گویند :هنگامی که پیامبر خدا در مهاجرت به مدینه ،به جحفه رسـید ،اشـتیاق
مکه پیدا کرد .جبرئیل به حضورش آمده ،عرض کـرد :اشـتیاق وطـن و زادگـاه خـود
َّ َّ
َ َ ََ َ
داری؟ گفت :آری ،جبرئیل گفت :خداوند میفرمایدِ ﴿ :إن الم ِ ی ف َمرض علیمك
ُ َ َ ُّ َ
َ
عاد ﴾ ...و به تو وعده میدهـد کـه تـو را بـا پیـروزی ،بـه مکـه
القرآن لرادك ِإلی م ٍ
برگرداند» (ط رسی .)420/7 ،همانگونه که مشاهده میشود ،طبرسی بـدون توجـه بـه
اینکه روایت از چه کسی نقل شده ،به بیان آن بـا آوردن فعلـی مجهـول بسـنده کـرده
است که این خود ،گویای کمتوجهی او به بحث سند روایات سبب نزول است.
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شایان ذکر است که تعداد زیادی از این دسته روایات ،در تفسیر مجمعالبیـان وجـود
دارد (ب رای مو ه ر .ک :هم ان406 ،363/1 ،؛ 916 ،630 ،511/2؛ 106 ،3/3؛ 433/4؛ 68/5؛
555/6؛ 124/7؛  ،)390 -391/9که همین فراوانی ،گویای کـمتـوجهی طبرسـی بـه حـوزۀ
سند روایات سبب نزول است.

 -3-2ذکر اسباب نزول از راویان مختلف و عدم گزینش آنها

از جمله نقدهای سندی که بر اسباب نزول مذکور در مجمعالبیـان وارد اسـت ،ایـن
است که در برخی موارد ،طبرسی از راویان مختلف ،اسباب نزولی را ذکر نموده؛ اما بـه
گزینش آنها نپرداخته است کـه البتـه برداشـتهـای متفـاوتی را در ذهـن مخاطـب ایـن
تفسیر ،ایجاد میکند .اینکه به دیدۀ اخبار و نه روایت سبب نزولی که آیـه ،بـهخـاطر آن
نازل شده باشد ،به آنها نگریسته و یا آنکه همۀ آنها را بهعنوان سـبب آن آیـات مربوطـه،
برشمرده است و به اصطالح ،تعدد نزول را مدنظر داشته ،احتماالتی است کـه بـه ذهـن
خطور میکند .برای بررسی بیشتر ،باید به ذکر و نقد یک نمونه از ایـن دسـت روایـات
َ َّ َّ َ ُ
پرداخته شود :در سبب نزول آیه ﴿یا َأ ُّی َها َّال ی َن َ
آم ُنوا ال ُت َح ِّر ُموا َط ِّ
بات ما أ َحل الل ُه لكمم
ی
ِ
ِ
َ ُ َّ َّ
َو ال تع َتدوا ِإن الل َه ال ُی ِح ُّب ال ُمع َت ِدین﴾ (مائده ،)87/طبرسی میگویـد «مفسـران گوینـد:
روزی ،پیامبر خدادربارۀ مردم و وصف قیامت سخن گفت .مردم ناراحت شـدند و
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گر یستند .ده تن از اصحاب؛ یعنی علی ،ابوبکر ،عبدالله بن مسعود ،ابـوذر غفـاری،
سالم ،عبدالله بن عمر ،مقداد بن اسود کندی ،سلمان فارسی ،معقل بـن مقـرن و ...در
خانه عثمان بن مظعون جمع شدند و تصمیم گرفتند که روزها روزهدار و شـبهـا بـرای
عبادت ،بیدار بمانند و گوشت نخورند و با زنان نیامیزند .پیامبر وقتی واقعی بـودن آن را
متوجه شدند ،آنها را از اینکار نهی نمودند .این آیهها ،به مناسبت این جر یان نازل شد.
از امام صادق روایت است که :ایـن آیـه ،دربـارۀ علـی و بـالل و عثمـان بـن
مظعون نازل شد .علی سوگند یاد کرده بود کـه شـبهـا نخوابـد ،مگـر اینکـه خـدا
بخواهد .بالل ،سوگند یاد کرده که روزها طعامی نخورد و عثمان بن مظعون ،سوگند یاد
کرده بود که با زنان نیامیزد» (همان.)364/3 ،
طبرسی پس از اینکـه سـبب نـزول اول را منقـول از مفسـران مـیدانـد ،روایـت امـام
صادق را نزدیک به همـین مضـمون ،ذکـر کـرده اسـت .نکتـهای کـه در اینجـا نیـز
احتمال داده میشود این است که شاید طبرسی ،در این مـورد قصـد داشـته کـه روایـت
امام را به عنوان تأییدی برای روایت اول کـه مفسـران اظهـار کـردهانـد ،ذکـر نمـوده
باشد .این احتمال دربارۀ روایات مذکور ،با توجه به اظهار تأکیـدی طبرسـی در مقدمـۀ
تفسیر ،مبنی بر تکیه بر روایات معصومینکه همانا اهل بیت بهعنوان یکـی از دو
امانتی است که پیامبر اکرم بر جای نهاده ،صـورت گرفتـه اسـت .همچنـین شـاهد
َ َ َّ
جمااك الم ِ ی َن
دیگر نیز این است که گاهی خود طبرسی ،برای مثال در ذیل آیـۀ ﴿ َو ِإذا
ً
َ َ
َُ َ ٌ َ َ ُ َ
ُ
َّ َ َ َّ
ُ َ َ
ُ َ
الرح َمة أن ُه َمن ع ِمل ِممنكم ُسمواا
الم علیكم ک َت َب َر ُّبكم علی نف ِس ِه
ُیؤ ِمنون ِبآی ِاتنا فقل س
َ َ
َ َ َ َ َّ َ ُ
هالة ُث َّم َ
تاب ِمن َبع ِدهِ َو أصل َح فأن ُه غف ٌور َر ِحیم﴾ (ا عام ،)54/با صراحت ،روایـت امـام
ِبج ٍ
صادق را که تأییدی برای سبب نزول دیگران دانسته ،چنین بیان کرده است:
«عکرمه گوید :دربارۀ کسانی که خداوند پیامبر را از طرد آنها نهی کرده بود ،نازل
شده است .به همین جهت ،هرگاه پیامبر به آنها برمیخورد ،بر آنها سالم میکـرد و
میفرمود :ستایش خدا را که در امت من افرادی قرار داده که مرا امر کرده است تا ابتدا
من بر آنها سالم کنم.
عطا گوید :دربارۀ جماعتی از صحابه ،مثل :حمزه ،جعفر ،مصعب بن عمیر و عمار
و ...نازل شده است ،انس بن مالک گوید :جمـاعتی نـزد پیـامبر گرامـی شـرفیاب
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شده گفتند :ما گرفتار گناهان بسیاری شدهایم .پیامبر در جواب آنها سکوت کرد و
این آیه نازل شد.
برخی گفتهاند :آیه ،دربارۀ توبهکاران نازل شده است .در روایتی از امام صـادق
همین قول تأیید شده است» (همان.)475/4 ،
از آنجایی که طبرسی ،سخن امام را معیاری برای تأیید روایت میداند ،ایـن مسـوله،
بیانگر تأ کید و توجه طبرسی نسبت به سخن معصومیناست ،هـر چنـد کـه در ایـن
موارد نیز به این دسته از اسباب نزول در تفسیر آیه تکیه ننموده و به شـیوۀ ارتبـاط آیـه بـا
آیات ماقبل خود ،به فهم و تفسیر آن دست یافته است .گویا ،او تنها در پی اثبـات بیـان
امام بوده؛ اما از آن بهعنوان راه حلی در تفسیر آیات مربوط ،بهـره نگرفتـه اسـت .در
نهایت ،مشاهده میشود که مؤلف مجمعالبیان بهطـور عملـی ،در تفسـیر آیـاتی کـه در
روایت سبب نزول آنها ،بیان معصومین پس از روایات صحابه و تابعین آمده ،جز در
مواردی اندک (همان ،)361/1 ،هیچ بهرهای از آنها نبـرده و بـا وجـود آنکـه در مـواردی،
روایت اهل بیت را بهعنوان مؤیدی برای بیان صـحابه و تـابعین آورده ،تنهـا در حـد
تووری و گزارشی ،همتای با دیگر روایات سبب نـزول منقـول از صـحابه و تـابعین ذیـل
آیات و سور مربوط ،باقی میمانند .مواردی دیگر از این دست ،در تفسـیر مجمـعالبیـان
وجود دارد (ر .ک :همان667 -668 ،534/2 ،؛ .)823 -824/4

 -4-2نقل اسباب نزول از جاعالن و معاندان معصومین

یکی دیگر از اشکاالت سندی موجود در روایات سبب نزول تفسیر مجمعالبیـان کـه
بسیار جلب نظر میکنـد ،نقـل روایـاتی از جـاعالن حـدیث چـون ابـوهریره و معانـدان
اهلبیت چون عکرمه است که به ذکر و نقد آنها پرداخته خواهد شد.
ُ
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َ
ٌ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
صاصمة َو َممن ُیموق ش َّ
کمان بهمم َخ َ
مح نفسمه فأولئمك ُه ُ
مم
مو
ل
و
م
مه
س
ف
ِ ِ ِ
ِِ
یؤ ِثرون علمی أن ِ ِ
َ
ال ُمف ِل ُحون﴾ (حشر ،)9/چنین نقل کرده است:
«بعضی گویند :این آیه ،دربارۀ مردی نازل شده که نزد پیامبر آمـده و گفـت :یـا
رسولالله! مرا طعامی دهید که گرسنهام ،پس آن حضرت که متوجـه شـد همسـرانش
چیزی ندارند که به آن مرد دهند ،فرمود :چه کسی این مرد را امشب مهمان میکند؟

پس مردی از انصار او را میهمان نموده و به منزلش برد و هر چند در خانهاش غـذایی
جز خوراک دختر کوچکش نبود ،با این حال غذا را نـزد مهمـان گـذارده و چـرا را
خاموش کردند و زن بلند شد و دخترک را خوابانید و هر دو شـروع کردنـد بـه اینکـه
زبان خود را بگرداندند و چنین وانمود کردند که غذا میخورند تا جـایی کـه مهمـان
خیال کرد که میزبانها به راستی با او غذا میخورند .آنها این حرکت را انجام دادند تا
وقتی که مهمان سیر شد و آنها گرسنه خوابیدند .پس چون صب ،شد و خدمت رسول
اکرم رسیدند و آن حضرت جریان را فهمید ،به آنها نگاه کرد و تبسم نمود و آیـه
را تالوت کرد.

«پیش از آنکه وحی نازل شود ،پیامبر از اسامه بن ز ید و علی بن ابی طالب دربارۀ
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ابوعلی گوید :آنچه ما آن را به اسناد صحی ،از ابوهر یره روایت کـردیم ،ایـن اسـت
که این داستان میهمانی و خوابانیدن کودک و خـاموش کـردن چـرا  ،مربـوط بـه امـام
علی و حضرت فاطمه است» (همان.)391/9 ،
مشکلی که بر سند روایت وارد اسـت ،ایـن اسـت کـه ابـوهریره ،در منـابع رجـالی،
همواره به کذب و درو متهم است و از اینرو از نقل احادیث او پرهیز میشود (تستری،
 ،)233 -237/6 :1432بهویژه اینکه وی نزد شیعه به دالیل دیگری نیـز منفـور اسـت؛ زیـرا
یکی از صحابهای است که معاویه او را برای جعل و وضع اخباری بر ضد امام علـی
استخدام کرده بود (همان ،)234 ،و عجیبتر آنکه طبرسی که مفسری شیعی اسـت ،ایـن
روایت را که ابوهریره مربوط به امام علی و حضرت فاطمـه دانسـته را فقـط از او
نقل نموده و گویی تالشی در جهت نقل روایتی به همین مضمون از سـوی ائمـه از
رهگذر منابع شیعی ندارد و به همین روایت منقول از ابوهریره در اینباره بسنده میکند
هر چند میتوان آنرا از باب الفضل ما شهدت به العدا تلقی نمود اما بایـد دقـت نمـود
که ابوهریره از اذعان به نام حضرات علی و زهرا خودداری نموده اسـت و آن را دربـارۀ
یکی از انصار بهحساب آورده است.
َّ
ٌ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
مورد دیگر طبرسی سبب نزول آیۀ ﴿ ِإن ال ِ ی َن جاؤ ِب ِاإلف ِك عص َمبة ِممنكم ال تح َس ُمبوهُ
َ
َّ َ َّ
ُ َ َ ُ ُ ِّ
َ َ ُ
شرا لكم َبل ه َو خی ٌر لكم ِلكل امر ٍئ ِمن ُهم َما اک َت َس َب ِم َن ِاإلث ِم َو ال ِ ی ت َولی ِکب َرهُ ِمن ُهم ل ُمه
َ ً ُ
َ
ِ َ
ُ َ ُ
ُ َ
َ ٌ َ
اب ع ِظی ٌم ٭ لو ال ِإذ َس ِمع ُت ُموهُ ظ َّن ال ُمؤ ِمنون َو ال ُمؤ ِمنات ِبأنف ِس ِهم خیرا َو قالوا هم ا
ع
ٌ
ِإفك ُمبین﴾ ( ور ،)11-12/افک را از عایشه بدین شرح نقل نموده است:

اصو

جدا شدن از من مشورت کرد .اسامه که مـرا بـیگنـاه مـیدانسـت ،عـرض کـرد :یـا
رسولالله ،آنها خانوادۀ تو هستند و ما دربارۀ آنها جز نیکـی نمـیدانـیم؛ امـا علـی
گفت :خداوند بر تو سخت نگرفته است ،جز او زنان دیگری هم هستند .اگر از کنیز
سؤال کنی ،تو را تصدیق خواهد کرد .پیامبر از بر یره پرسـید :آیـا دربـارۀ عایشـه سـوء
ظنی داری؟ بر یره گفت :از او چشمپوشی کن .به خدا من عایشه را پـاک مـیدانـم»
(ط رسی ،پیشین.)205/7 ،
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با توجه به اینکه عایشه ،نسبت به حضرت علی خصومت و کینه داشته است ،بـه
گونهای که با وجود مخالفت شدیدی که با عثمان داشته ،بعد از با خبـر شـدن از اینکـه
مردم با امام علی بهعنوان خلیفه ،بیعت نمودهاند ،ناخشنودی نشان میدهد و عثمـان
را مظلــوم مــیخوانــد (ش هیدی ،)141 :1383 ،و بعــدها آشــکارا رو در روی امــام علــی
میایستد و با طلحه و زبیر جنج جمل را به راه میاندازد ،بهطور یقین ،انگیزۀ شخصی
و سیاسی هم بهطور ضمنی ،از این روایت ساختگی پیداست و همانگونـه کـه از ظـاهر
آن آشکار است ،عایشه ،به نحوی بسیار مغرضـانه ،امـام علـی را مسـبب تحریـک و
تقویت بدگمانی پیامبر نسبت به خویش دانسته است؛ چرا که طبق گفتـۀ او ،اسـامه
او را پاک دانسته و یا بریره ،بر خال نظر امام علی بـه پـاکی عایشـه اذعـان دارد و
عایشه به شکلی نظر بریره را نسبت به خود ،مثبـت توصـیف نمـوده کـه نـاقض و بلکـه
خال میل امام باشد تا انتظار پاسخی که امام از کنیز داشته ،اشتباه جلوه دهد.
َّ َ َّ ُ َ ُ ٌ
َ َ َّ
َ َ ُ
َ َ
َ َ
بماد﴾
ضات الل ِه و الله رؤف ِبال ِع ِ
اس من یش ِر ی نفسه اب ِتغاا مر ِ
نمونۀ دیگر﴿ :و ِمن الن ِ
(بقره« ،)207/بعضی از مردم در راه خدا و برای خشنودی او ،جان خود را مـیفروشـند و
خدا به بندگانش ،مهربان و رئو است».
طبرسی نقل میکند:
«سدی از ابنعباس نقل کرده که این آیـه دربـارۀ علـی بـن ابـیطالـب هنگـامی کـه
مشرکان تصمیم بر قتل رسول اکرم داشتند و آن حضرت از مکه خارج شد و بـه غـار
ثور پناه برد ،نازل شد .در آن شب ،علی در رختخواب رسول اکـرم خوابیـد و در
بین مکه و مدینه این آیه فرود آمد و نقل شـده کـه وقتـی علـی در رختخـواب پیغمبـر
خوابید ،جبرئیل در باالی علی و میکائیل در پائین پایش ایستاده بودند و جبرئیل فر یـاد
میزد :آفر ین ،آفر ین بر مثل تو باد که خداوند به تو بر مالئکه مباهات کرد.

نتیجهگیری

 .1اگرچه صاحب تفسیر مجمعالبیان ،به نقد تعداد بسیار ناچیزی از مـتن اسـباب نـزول
این تفسیر خویش پرداخته است؛ اما همان نقدها هم در مواردی ناقص هستند و نیـاز
به نقد تکمیلی دارند.
 .2به یقین میتوان گفت جز این نیست که تعریف طبرسی از اسباب نـزول را نمـیتـوان
همان علمی که در مباحث علـوم قرآنـی مطـرح و شـناخته شـده و مـورد قبـول واقـع
گردیده است ،دانست؛ زیرا اگر چنین بود ،در حوزۀ متنـی ،در قبـال روایـاتی کـه بـا
مبانی مختلف از جمله :قرآن ،شأن و ساحت پیامبر اسالم ،عقـل ،تـاریخ و تـأثیر
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عکرمه میگوید :این آیه ،دربارۀ ابوذر غفاری ،جندب بن سکن و صهیب بن سنان
(سه نفر از مسلمانان فداکار) ،نازل شد و هـر کـدام داسـتانی دارنـد .طایفـه ابـوذر او را
گرفتند و او فرار کرد تا نزد رسول اکرم آمده ایمان آورد و سپس برای تبلیـغ اسـالم،
بهسوی قوم و قبیلهاش بازگشت؛ ولی قبیلهاش از او دوری کردند و او دوباره نـزد رسـول
خدا آمد و اما صهیب ،مشرکان او را از فامیلش گرفتند .صـهیب بـا مـالش خـود را
خر ید و بهسوی رسولاکرم هجرت کرد» (ط رسی.)535/2 :1372 ،
عکرمه که یکی از مفسران دورۀ تابعین است ،آنگونه که از برخی منابع رجالی ،بـه
ویژه منابع شیعی برمیآید ،نظر چندان مساعدی نسبت به وی ندارند؛ برای مثال ،کشـی
پس از آنکه روایتی از امام باقر مبنی بر اینکه آن حضرت ،عکرمه را به دلیل عدم هم
عقیده بودن با پیروان حضرتش یا بهتـر بگـوییم مخالفـت بـا عقایـد شـیعیان ،محـروم از
منفعت ،معرفی نموده است را نقل مینماید ،بعد از آن ،از این بیـان امـام ،چنـین نتیجـه
گرفته که نه تنها عکرمه ،شایستۀ مدح نیست ،بلکه سـزاوار ضـد آن اسـت (کش ی ،ب یت ا:
 )477/2عالوه بر این ،دربارۀ او چنین ابراز شده که جزء دستۀ خوارج بوده (قم ی:1414 ،
334؛ کاتب واقدی .)203/5 :1374 ،و از علمای غیرامامیه به شمار میآید (همان) .بـا آ گـاهی
از شخصیت عکرمه ،بهنظر میرسد که اگر هم از قطعی بودن اولین سبب نـزول کـه در
اینجا ذکر شد ،آ گاهی داشته ،بهطور عمدی ،آیه را متوجه عمل صهیب بن سنان دانسته
که نزول آیۀ  207بقره را موجب شده است.
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مقاصد سیاسی در بیان آنها که قابل نقد هستند ،سکوت اختیار نمـینمـود یـا تـاریخ
نزول آیات را با سبب نـزول مذکورشـان ،تطبیـق مـیداد و همچنـین از نقـل روایـات
متعارض با عقل ،پرهیز میکرد و همچنین از روایاتی که تناسبی بـا آیـۀ مـوردن ظـر،
ندارند و نیز تفسیر و مصداقی برای آیات مربوط هستند ،اجتناب مینمود و مرتکـب
خطا از جهت ذکر برخـی روایـات تـاریخ نـزول آیـات ،وجـود تنـاقض در نقـل او از
اسباب نزول برخی آیات و همچنین دچار اشتباه پرداختن به جزئیـات برخـی روایـات
که به فرض صحی ،بودن ،به تفسیر آیه کمکی نمیکند ،نمیشد و در حوزۀ سندی،
در ذکر اسناد روایات ،توجه بیشتری نشان میداد تا گرفتار اشتباه در منسوب دانسـتن
برخی روایات اسباب نزول به امام باقر نشود ،یا به ذکـر منبـع یـا منـابعی مشـخص
برای برخی روایات میپرداخت تا مخاطب را دچار سردرگمی نسبت به قبول روایـت
نکند و یا از راویان معاند با اهلبیت سبب نزول نقل نمیکرد.
 .3چنین به نظر میرسد که در منظر طبرسی ،روایات اسباب نزول ،نه به معنـای روایـت
مصطل ،بلکه گزارشاتی تاریخی است که دیگران نقل نمودهاند .چرا که اگـر مفسـر
دید روایی به این اخبار داشت ،خود را ملزم به نقد آنها مینمود تا نقـدهای سـندی و
متنی موجود در برخی از آنها را بر مخاطب روشن سازد ،نقدهایی کـه نفـی یکـی از
دو مورد سند و متن ،مستلزم نفی دیگری است .در نهایت ،عامل مهـم در اذعـان بـه
اینکه طبرسی بهطور کلی و غالب به اسباب نزول به دیدۀ گزارش نگریسته ،این است
که اگر معتقد به روائی بودن این اخبار بود از آنها بهعنوان یکـی از طـرق فهـم آیـات
بهره میبرد ،و با اتکاء به آنها ،تالش بیشتری مینمود تا دالیل خود را بدین شکل بر
اثبات یا رد روایات اسباب نزولی که نقل کرده ،محکمتر کند.

کتابنامه

 .1قرآن کریم ،چ ،1ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران ،دارالقرآنالکریم (دفتر مطالعات تـاریخ و معـار
اسالمی).1415 ،
 .2ابنعاشور ،محمد بن طاهر (بیتا) ،التحر یر و التنویر ،بیچا ،بیروت ،مؤسسه التاریخ العربی.
 .3ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو التفسیر القرآن العظیم ،چ ،1بیروت ،دار الکتب العلمیـه و منشـورات
محمدعلی بیضون.1419،
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 .4بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،انموار التنزیمل و اسمرار التأویمل ،چ ،1تحقیـق محمـد عبـدالرحمن مرعشـلی،
بیروت ،دار احیاء التراث العربی.1418 ،
 .5تستری ،محمدتقی ،قاموسالرجال ،چ  ،5قم ،مؤسسة النشر االسالمی.1393 ،
 .6جمــل ،بســام ،اسممباب نممزول در دایممره تردیممد ،چ ،1ترجمــه جعفــر فیروزمنــدی بنــدپی و زهــره نریمــانی،
کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی.1393 ،
 .7رامیار ،محمود ،تار یخ قرآن ،چ  ،9تهران ،امیرکبیر.1389 ،
 .8زرکشی ،محمد بن عبدالله ،البرهان فی علوم القرآن ،چ ،1بیروت ،دارالمعرفه.1410 ،
 .9زمخشری ،محمود ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چ ،3بیروت ،دار الکتاب العربی.1407،
 .10شاذلی ،سید بن قطب ،فی ظالل القرآن ،چ  ،17بیروت -قاهره ،دارالشروق.1412 ،
 .11شوکانی ،محمد بن علی ،فتحالقدیر ،چ ،1دمشق -بیروت ،دار ابنکثیر -دارالکلم الطیب.1414 ،
 .12شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،چ  ،35تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1383 ،
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آموزههایحدیثی 


روایات تربیتی از مهمترین روایاتی هستود که بسیاری از مسائ پیچیاده تربیتای را
پاسخ میدهود .در میاا ایان روایاات ،روایاات «طاول دورۀ نخسات تربیات» از
روایات بویادین و اساسی هستود که در دیگر روایات تربیتی اثرگذار و تعیین کووده
میباشود .ایان روایاات ،دو باازۀ زماانی شاش سااله و هفات سااله را بارای دورۀ
نخست تربیت تعیین میکوود .گونهگونی و اختالف دو بازۀ شاش سااله و هفات
ساله ،وهود تعارض میا این روایات را حاکی است .پهوهش حاضر بار آ اسات
تا با بهره گیری از واند و ضوابط ح تعارض و تحقیقات سودی تعارض موهود
را ح کود .مطالعۀ د یق این روایات نشا میدهد کاه تعاارض موهاود نااظر باه
نوسا دورۀ نخست تربیت در ارراد مختلف اسات و ایان نوساا ناشای از نواما
 تاریخ دریافت - 1399/05/02 :تاریخ پذیرش.1400/05/06 :
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری(نویسنده مسوول)

j.salmanzadeh@hsu.ac.ir

 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری

m.mostafaei@hsu.ac.ir

m.yosefi@stu.hsu.ac.ir



تربیت چو نام «ژنتیک» ،نام «محیط» و اثرگذاری «اختالف هوسیتی» در
رشد میباشد و روایات شش سال و هفت سال به ترتی  ،حدا و حداکثر طاول
دورۀ نخست تربیت را برای ارراد گوناگو در شرایط مختلف تعیین میکوود.
واژگان کلیدی :روایات تربیتی ،تربیات کاودک ،دورۀ اول تربیات ،شاش ساال
نخست ،هفت سال نخست ،تعارض روایات.
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روایت در سیر حیات خود با پدیدههایی چون «جعـل»« ،تحریـف»« ،تصـحیف»،
«نقل به معنا»« ،فضای گوناگون صدور» و ...مواجه بـوده اسـت .ایـن پدیـدههـا گـاه
باعث میشوند که روایات با هم متعارض و متناقض درآیند .دانش فقه الحدیث کـه در
پی فهم روایت میباشد ،این مسوولیت دشـوار را بـه عهـده گرفتـه اسـت کـه تعـارض و
تناقض روایات را با استفاده از قواعد و ضوابط خاص «فهم روایـت» و «رفـع تعـارض»
مورد بررسی قرار دهد و حتی اْلمکان میان آنها جمع کند .از جمله روایـات متعـارض،
روایات «طول دورۀ نخست تربیت» هستند .همانگونه که از نام این روایت بـر مـیآیـد،
این روایات ،طول دورۀ نخست تربیت را مشخص میکنند .در این روایات ،به اخـتال
آمده است که کودک خود را در شش سال یا هفت سـال نخسـت رهـا کنیـد تـا بـازی
کند .دو بازۀ شش سال و هفت سال دو بازۀ متعارض هستند که در نگاه نخست ،با هم
قابل جمع نیستند.
تعارض این روایات با یکدیگر ،این سؤال را به وجـود آوردهانـد کـه مرحلـۀ نخسـت
تربیت چند سال طول میکشد؟ آیا مرحلۀ نخست تربیت ،بازهای شش ساله است یا این
مرحله ،هفت سال طول میکشد؟ آیا میتوان برای این روایات ،وجه جمعی پیدا کرد یـا
اینکه باید یک دسته از این روایات کنار گذاشته شـود؟ ایـن پـژوهش بـا همـین دغدغـه
شکل گرفته است و بر آن است تا تعارض روایات مورد بحث را تعیین تکلیف نماید.

الف .ضرورت

گونه گونی روایـات «طـول دورۀ نخسـت تربیـت» ،بـه روشـنی در روایـات تربیتـی
نمودار است .بهگونهای که در اولین مطالعه این روایات ،این سؤال پررنج در ذهن رقم
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میخورد که چرا از جانب معصوم ،دو طول زمانی مختلف برای دورۀ نخست تربیت
بیان شده است .این تعارض آنقدر جدی است که پژوهشهای مشابه در مواجهه با این
روایات ،مواضع متناقضی اتخاذ کردهاند .این پژوهشها گـاه بـا اسـتناد بـه اینکـه بیشـتر
روایات ،دورههای تربیت را هفتساله دانستهانـد ،نتیجـه گرفتـهانـد کـه عبـارت «سـت
سنین» درست نباشد (پسندیده ،)15 :1395 ،و روایات «شش ساله» قابـل اعتنـا نیسـتند .از
سوی دیگر ،همین پژوهشها احتماالتی در ترجی ،هر یک از دو طر شـش یـا هفـت
سال آوردهاند و سرانجام بدون تعیین ،موضوع را نیازمند بررسی بیشـتر دانسـتهانـد .آنهـا
میگویند :باتوجه به اینکه نقلهای دیگر حدیث ،مراحل تربیـت را هفـت سـاله معرفـی
کردهاند ،میتوان احتمال داد که تعبیر هفت سال درست تر باشد و احتمـاال بـه دالیلـی
تغییر کرده است .حال آنکه ،با توجه به اینکه برخی تحقیقات دانشمندان نشان میدهـد
دورۀ خویشــتنداری (کــه متناســب بــا دورۀ دوم اســت) ،پــس از شــش ســالگی شــروع
میشود ،میتوان احتمال داد که مدت شش سال درست تر باشد ،بـهویـژه کـه روایـات
شش ساله عالوه بر اعتبار منبعی از اعتبار سندی باالتری برخوردارند .با این حـال ،ایـن
موضوع نیازمند بررسیهای بیشتر است (پسندیده.)22 :1395 ،
ضرورت تحقیق حاضر با نگاهی به رویکـرد فقهـا در مواجهـه بـا ایـن احادیـث هـم
مشخص میشود .چیزی که در این رابطه مشهود است ،عدم قاطعیت فقها در گـزینش
یکی از این دو دوره و ترجی ،یکی بر دیگری است .بلکه از نحوۀ برخـورد آنهـا بـا ایـن
روایات بر میآید که آنها هر دو دسته از این روایات را مقبول میدانستند ،بیآنکه دلیـل
و چرایی این مقبولیت را بازگو کنند .بهعنوان نمونه ،شیخ حر در «وسائل الشیعۀ» یکـی
از ابواب را اینگونه نامگـذاری مـیکنـد« :بـاب اسـتحباب تـر الصـبی سـبع سـنین أو
ستا( »...حر ع ام ی .)473/21 :1414 ،این نحوه عنوانگذاری شیخ نشـان مـیدهـد کـه او
هیچیک از دورههای شش سال یا هفت سال را بر یکدیگر ترجی ،نداده اسـت ،گـویی
هر دو دسته روایت را مورد اعتماد داشته است .همچنین محـدث نـوری در «مسـتدرک
وسائل الشیعۀ» ،با پذیرش مقبولیت هر دو دسـته روایـات ،یکـی از بـابهـای کتـاب را
ّ
چنین نامگذاری میکند« :باب استحباب أمر الصبیان بالصـال ِل ِسـت سـنین أو سـبع و
وجوب خلزامهم بها عند البلو » ( وری.)18/3 :1408 ،
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روایات تربیتی مانند بسیاری از روایات اخالقی دیگر ،کمتر مورد پژوهش و بررسـی
قرار گرفتهاند .در این میان ،روایات متعارض تربیتی بیش از بقیه بـا کـمتـوجهی جامعـه
علمی مواجه شدهاند و تعارض میان بسیاری از آنـان در منـابع حـدیثی ،همچنـان بـدون
پاسخ باقی مانده است .از جمله پژوهشهای اندک و مرتبطی که موضوع سنین متفاوت
در بلو و تربیت را کار کردهاند ،عبارتند از:
 «بلــو دختــران از منظــر فقــه اجتهــادی» ،نخســتین پژوهشــی اســت کــه در ســال1375ش تألیف شد .این پژوهش روایات متعارض بلـو دختـران را نـاظر بـه اثرگـذاری
عوامل گوناگون در پدیده بلو میداند و از این طریق ،تعارض ظـاهری ایـن روایـات را
برطر میکند.
 «نقش عوامل جغرافیایی در رفتار انسـان» ،کـه در تابسـتان سـال 1387ش قلمـیشد ،اثرگذاری عوامل جغرافیایی بر کنش و فعالیت انسان را ثابـت مـیکنـد .در همـین
سال با یک فصل فاصله« ،نگرش روانشناختی به بلو دختران» ،پدیدۀ بلو دختران را
از منظر روانشناسی بررسی میکند و مطالبی سودمند نـاظر بـه مسـولۀ ایـن پـژوهش بـه
دست داده است.
 «روایات سبع سنین در فرزندپروری :گونهها و تحلیل درونی آنهـا» ،مـرتبطتـرینپژوهشی است که در سال 1395ش نگـارش مـییابـد تـا روایـات دال بـر دورۀ نخسـت
تربیت را بررسی فقه الحدیثی کند و با ارزیابی و تحلیـل درونـی و بیرونـی آنهـا ،نکـاتی
سودمند از متن حدیث بهدست آورد .پیش از این ،در بخش ضـرورت تحقیـق آمـد کـه
این پژوهش برای ترجی ،هر یک از شش و هفت سال دالیلی ارائه میدهد .اما قضـاوت
نهایی را به بررسی بیشتر موکول میکند.

 -1روایات متعارض

روایات دال بر طول دورۀ نخست تربیت گوناگون هستند .این روایات را میتـوان بـه
روایات شش سال و روایات هفت سال دسته بندی کرد.

 -1-1روایات شش سال

برخی از روایات ،مرحلۀ نخست تربیـت را شـش سـاله دانسـتهانـد؛ ایـن روایـات در
جوامع و کتب روایی شیعه چنین گزارش شدهاند:
«عن أبی عبد الله قال :أمهل صبیٍ حتی یأتی له ست سنین ،ثم ضمه خلیـٍ سـبع
سنین ،فأدبه بأدبٍ فإن قبل وصل ،وخال فخل عنه» (ک ینی.)47-46/6 :1367 ،
«الطبرسی فی (مکارم الخالق) :نقال مـن کتـاب (المحاسـن) عنـه قـال :احمـل
صبیٍ حتی یأتی علیه ست سنین ثم أدبه فی الکتاب سـت سـنین ثـم ضـمه خلیـٍ سـبع
سنین فأدبه بأدبٍ ،فإن قبل وصل ،وخال فخل عنه» (ط رسی222 :1392 ،؛ ح ر ع ام ی:1414 ،

تربی

.)475-476/21

ت

 -2-1روایات هفت سال
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در برابر روایات دال بر شش سال ،روایات زیادی گزارش شدهاند که مرحلۀ نخست
تربیت را هفت سال اعالم میکنند .این روایات در جوامع و کتب روایی چنین گـزارش
شدهاند:
«عن أبی عبد الله قال :دع ابنٍ یلعب سبع سنین وألزمه نفسٍ سبعا فإن أفل ،وخال
فإنه ممن ال خیر فیه» (ک ینی46/6 :1367 ،؛ ابن بابویه.)492/3 :1404 ،
«عن أبی عبد الله قال :الغالم یلعب سبع سنین ،ویتعلم الکتاب سبع سنین ،ویتعلم
الحالل والحرام سبع سنین» (ک ینی.)47/6 :1367 ،
«وقال أمیر المؤمنین :یربی الصبی سبعا ویؤدب سـبعا ،ویسـتخدم سـبعا ،ومنتهـی
طوله فی ثالث وعشر ین سنة ،وعقلـه فـی خمـس وثالثـین سـنة] ومـا کـان بعـد ذلـٍ
فبالتجارب» (ابن بابویه.)493/3 :1404 ،
«قال :وقال النبی :الولد سید سبع سنین ،وعبد سبع سنین ،ووز یر سبع سـنین ،فـإن
رضیت خالئقه الحدی وعشر ین سنة ،وخال ضرب علی جنبیه فقد أعذرت خلی الله» (ح ر
عام ی.)476/21 :1414 ،
«عن أحدهما قال :خذا بلغ الغالم ثالث سنین یقال له سبع مـرات :قـل :ال خلـه خال
الله ،ثم یتر حتی یتم له ثالث سنین وسبعة أشهر وعشرون یوما فیقـال لـه :قـل :محمـد

اصو

رسول الله ،سبع مرات ،ویتر حتی یتم له أربع سنین ثـم یقـال لـه سـبع مـرات :قـل:
صلی الله علی محمد وآل محمد ثم یتر حتی یتم له خمس سنین ثـم یقـال لـه :أیهمـا
یمینٍ وأیهما شمالٍ ،فإذا عر ذلٍ حول وجهه خلی القبلة ،ویقال له :اسجد ،ثم یتر
حتی یتم له ست سنین ،فإذا تم له ست سنین صلی ،وعلم الرکوع والسجود حتی یـتم لـه
سبع سنین ،فإذا تم له سبع سنین قیل له :اغسل وجهٍ وکفیـٍ ،فـإذا غسـلهما قیـل لـه:
صل ثم یتر حتی یتم له تسع فإذا تمـت لـه علـم الوضـوء وضـرب علیـه وعلـم الصـال
وضرب علیها فإذا تعلم الوضوء والصال غفر الله لوالدیه» (حر عام ی.)474/21 :1414 ،
«وعن أمیر المؤمنین قـال :یرخـی الصـبی سـبعا ویـؤدب سـبعا ،ویسـتخدم سـبعا،
وینتهی طوله فی ثالث وعشر ین وعقله فی خمسة وثالثین وما کان بعد ذلٍ فبالتجارب»
(مف سی.)96 :101 :1403 ،
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از روایات پیشگفته بر مـیآیـد کـه دو دسـته روایـات گـزارششـده در طـول دورۀ
نخست تربیت با یکدیگر تعارض دارند .پدیداری تعارض موجود در میان روایات دسـتۀ
اول (شش سال) ،و دستۀ دوم (هفـت سـال) ،ایـن سـؤاالت و شـبهات را در ذهـن رقـم
میزند که آیا یک دسته از این روایات ناصحی ،و نامعتمد اسـت؟ اگـر اینگونـه اسـت،
کـدام دسـته از روایــات از چنـین ویژگــی برخـوردار اســت؟ یـا اینکــه دو دسـته روایــت
پیشگفته هر دو صحی ،و معتمد هستند؛ ولـی آنچـه ایـن تعـارض ظـاهری را رقـم زده
است ،اختال در فضای صدور این احادیث است که تفاوت منظور و مقصـود امـام را
به دنبال دارد .اگر اینگونه باشد ،پـیجـویی منظـور و مقصـود امـام در هـر دو دسـته از
روایات ،وجه جمع آندو را روشن خواهد ساخت.
جهت بررسی راهکار نخست مبنی بـر بـی اعتبـاری یـک دسـته از احادیـث ،اولـین
روش ،بررسی سندی روایات است.
روایت «امهل صبیک» ،مسند و موثـق اسـت ( رم اف زار درای ل ا ن ور) ،روایـت «احمـل
صبیک» مسند و صحی ،است ( رم افزار درایل ا نور) ،با توجه به اینکه دو روایت شش سـال
هر دو مسند هستند و یکی صحی ،و دیگری موثق است ،میتوان به این روایات اعتمـاد
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کرد و وثوق سندی آنها را پذیرفت .از سـوی دیگـر ،نقـل ایـن روایـات در منـابع معتبـر
حدیثی چون «الکافی» و «وسائل الشیعه» ،به این احادیث ارزش منبعی میدهد و وثوق
صدوری آنها را تأیید میکند.
روایت «دع ابنـک» ،مرسـل و ضـعیف اسـت ( رم اف زار درای ل ا ن ور) ،روایـت «الغـالم
یلعب» مسند و موثق است ( رم افزار درایل ا نور) ،روایت «یربـی الصـبی» مرفـوع و ضـعیف
است ( رم افزار درایل ا نور) ،روایت «الولد سید سبع سنین» مرفوع و ضعیف اسـت ( رم اف زار
درایل ا نور) ،روایت «اذا بلغ الغالم ثالث سنین» مسند و ضعیف است ( رم اف زار درای ل ا ن ور)،
روایت «یرخی الصبی سبعا» ،با همان سندی «یربی الصبی سبعا» ،نقل شـده اسـت کـه
مرفوع و ضعیف است ( رم افزار درایل ا ن ور) ،در مورد روایات هفت سال ،وضـعیت سـندی
متفاوت و گوناگون است .برخی اسناد مسـند و موثـق هسـتند و برخـی اسـناد مرفـوع و
ضعیف میباشند .اما نقل برخی از این روایات در کتب معتبر چون «الکافی»« ،الفقیه»
و «وسائل الشیعه» ،و استفاضه این روایات ،ضعف اندک سندی ایـن روایـات را جبـران
میکند.
نظر به اعتبار سندی همۀ روایات نامبرده تحت تـأثیر «عـزت» و «استفاضـه» آنهـا و
نقل آنها در جوامع معتبر روایی ،راهکار نخست مبنی بر بی اعتباری این احادیث منتفـی
است؛ چنانکه برخی از روایات هـر دو دسـته ،بـه جهـت سـندی موثـق (مف س ی:1404 ،
82/21؛ مف سی ،بیت ا ،)651/8 ،موثق کالصـحی( ،مف س ی ،ب یت ا ،)651/8 ،مرسـل کـالموثق
(مف س ی ،)82/21 :1404 ،قلمداد شدهاند .همچنـین تـازهتـرین مطالعـات سـندی ،اعتبـار
سندی (پسندیده ،)9-10 :1395 ،و منبعی (پسندیده 9 :1395 ،و  ،)11ایـن روایـات را تـا انـدازه
زیادی تأیید کردهاند.
از اینرو ،راهکار دوم ،تنها راهکاری است که راستیآزمایی و بررسـی آن مـیتوانـد
گره از کار این تعارض بگشاید .اینکه معصـوم گـاه ،مرحلـۀ نخسـت تربیـت را بـازهای
ششساله و گاه بازهای هفتساله اعالم میکند؛ میتواند ناظر به فضای صدور و احوال
مخاطب حدیث باشد .یا اینکه تعارض موجود ریشه در عوامل گوناگون تربیت دارد که
طول دورۀ تربیت را تغییر میدهند .مطالعه و بررسی این روایات در منابع حدیثی ،شـرح
الحدیثی و تاریخی نشان میدهد که فرضیۀ نخست ،فرضیهای قوی و قابل دفاع نیسـت

و یا قرائن مؤید آن به دست ما نرسیده است .از اینرو ،فرضیۀ دوم تنها فرضـیهای اسـت
که در حل این تعارض میتواند گره گشا باشد .در ایـن فرضـیه ،دورۀ نخسـت تربیـت،
یک بازه زمانی متغیر در نظر گرفته شده است که تحت تأثیر عوامـل گونـاگون ممکـن
است در شش سال پایان پذیرد و یا تا هفت سال ادامه داشته باشـد .بررسـی ایـن عوامـل
میتواند متغیربودن دورۀ نخست تربیت را روشنتر سـازد و تعـارض روایـات را برطـر
نماید .این عوامل عبارتند از:

 -1-2عامل ژنتیک
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ویژگیهایی که از والدین و اقوام و اجداد به انسان منتقل میشود ،در رشد و بلو او
نقش پر رنگی دارند و در همۀ ساحات وجودی انسان اعم از جسمی و ظاهری ،روحی
ُ
و خلقی ،هوش و حافظه میتواند اثرگذار باشد (شهریاری – ففی ،)27 :1397 ،این ویژگیها
در دانش پزشکی به ژنتیک نامبردار است.
اثرگذاری ژنتیک بر جنین انسان در روایات مورد تأکید بسیار اسـت .امـام علـی
کرامت و بزرگی را در انسانهایی که این فضیلت را بـهطـور ژنتیکـی بـه ارث بـردهانـد،
سزاوارتر میداند« :وقال :أولی الناس بالکرم من عرقت فیـه الکـرام» (اب ن اب ی ا دی د،
.)83/20 :1378

از همین روست که ایشان و دیگـر معصـومین نسـبت بـه ازدواج بـا زن احمـق و
جاهل هشدار میدهند 1و در صورت ازدواج با زن دیوانه ،فرزنـدآوری از چنـین زنـی را
منع میکنند 2.اثرگذاری فضائل و رذائل مادر بر فرزند را میتوان در محمـد بـن حنفیـه
دید که ترس را از مادر خود به ارث برده بود (ابن ابی ا دید.)243/1 :1378 ،
قرآن این حقیقت و واقعیت را با زبان کنایه بیان میکند که از زمین پاک ،میوه پاک
« .1قال أمیر المؤمنین (صلوات الله علیه)  :خیاکم وتزویج الحمقاء فإن صحبتها بالء وولدها ضیاع» .عن أبی
عبد الله قال :زوجوا الحمق وال تزوجوا الحمقاء فـإن الحمـق ینجـب والحمقـاء ال تنجـب (کلینـی،
.)354 – 353 /5 :1367
 ... .2عن أبی جعفر قال :سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبـه المـرأ الحسـناء أیصـل ،لـه أن
یتزوجها وهی مجنونة؟ قال :ال ولکن خن کانـت عنـده أمـة مجنونـة ال بـأس بـأن یطأهـا وال یطلـب ولـدها
(همان.)354 ،





َ ُ
َ ُ َّ
و از زمین ناپاک جز پستی و شومی نخواهد رویید ﴿ َو ال َبلد الق ِّی ُب َیخ ُر ُج نبات ُه ِب ِِذ ِن َر ِّب ِه
َ َّ
َ
َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ً َ َ ُ َ ِّ ُ
ُ َ
ات ِلق ٍوم َیشك ُرون﴾ (اعراف.)58 :
و ال ی خبث ال یخرج ِإال ن ِكدا ک ِلك نصرف اَلی ِ

 .1شایان گفتن است که تفاوت قابلی منطبق برعدالت است .توضی ،اینکه خدای متعـال از هـر انسـانی بـه
فراخور قابلیت او توقع و انتظار دارد .همین توقع متناسب با قابلیت (بقره286 :؛ انعام ،)152 :عدل الهـی
را ثابت میکند.
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این اثرگذاری بـهعنـوان یـک عامـل مهـم تربیتـی ،مـیتوانـد رشـد و بلـو انسـان را
دستخوش تغییر کند و بازه زمانی آن را پـس و پـیش کنـد؛ بـدین ترتیـب کـه انسـان بـا
والدین کریم نسبت به انسان با والدین ذلیل ،زودتر بلو را در خواهد یافت و در صورت
همراهی دیگر عوامل و بسترهای تربیت میتواند دورۀ نخست تربیتی را در شش سال بـه
پایان برد .در حالی که انسان با والدین ذلیل با سرعت کمتـری رشـد خواهـد کـرد و در
صورت همراهی دیگر عوامل تربیتی ،دورۀ نخست تربیتـی اش تـا هفـت سـال بـه طـول
خواهد انجامید.
فرضیۀ اختال ژنتیکی در منابع شرح الحدیثی با عنوان «تفاوت قابلی انسان» ،بیـان
شــده اســت .منظــور از تفــاوت قــابلی انســان ،گونــهگــونی و چنــدگونگی انســانهــا در
برخورداری از موهبتهای الهی است که بخشی از این موهبتها بـا واسـطه والـدین بـه
انسان منتقل میشود.
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
مض
این تفاوت در آیه ﴿و هو ال ی جعلكم خ ِ
الئف اار ِض و رفع بعضمكم فموق بع ٍ
ُ
ُ ُ
ََ
جات ِل َیبل َوکم فی ما آتاکم( ﴾ ...ا عام ،)165 :بهعنوان حقیقتـی از حقـایق نظـام هسـتی
در ٍ
معرفی شده است تا بستر آزمایش انسان فراهم گردد و جامعۀ بشری گرفتار یکنـواختی
و بیتحرکی نشود (مکارم شیرازی و همکاران.)70/6 :1371 ،
1
تفاوت و گونهگونی انسانها در استعدادها و داشتههای خدادادی باعـث مـیشـود
که انسانها مراحل رشد را با سرعت یکنواخت و یکسان پیش نروند .از اینرو ،گـاه
مرحلۀ نخست تربیت در شش سال نخست زندگی به پایان میرسد و گاه این مرحلـه تـا
هفت سال به درازا کشیده میشود.
اینکه معصوم ،نوسان زمانی مرحلۀ نخست تربیـت را یـک سـال معرفـی مـیکنـد،
خود نکته دقیق دانشی است که برخاسته از علم لدنی ایشان میباشـد .ایـن نوسـان زمـانی
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نشان میدهد که کودکان دست کم طی شـش سـال یـا دسـت بـاال هفـت سـال ،مرحلـۀ
نخست تربیت را پشت سر مـیگذراننـد و شایسـتگی ورود بـه مرحلـۀ دوم تربیـت را پیـدا
میکنند .این نوسان تحت تأثیر دو عامل توان قابلی و توان فاعلی کودک اسـت .بـاالبودن
توان قابلی و نظارت درست و دقیق والدین بر رفتـار و احـوال کـودک در دوران کـودکی،
طول این دوره را تا شش سال پایین میآورد و پایین بودن توان قـابلی و نظـارت نادرسـت و
نادقیق والدین بر رفتار و احوال کودک در دوران کودکی ،طول این دوره را تا هفـت سـال
باال میبرد .این وجه جمع را میتوان در روایات مشابه جستجو کرد .چنانکه برخی از فقها
در تشخیص فرد ممیز و ناممیز و احکام مربوط به آنها همـین معیـار تـوان قـابلی را مطـرح
کردهاند و بر آن شدهاند که انسانها در سنین متفاوتی به حـد تمییـز مـیرسـند .برخـی در
شش سالگی توان تمییز مییابند ،برخی در سن هفتسالگی ،و برخی در نه یـا ده سـالگی
میتواننـد تمییـز دهنـد (کاش ف ا غط اء ،)10/3 :1380 ،همانگونـه کـه تـوان جسـمی و عقلـی
کودکان در آموزش احکام دینی به کودکان در مرحلۀ نخست تربیت اثرگذار است و زمـان
این آموزش را تا اندازهای دستخوش تغییر میکند (مف سی.)134/85 :1403 ،
این معیار به جهت مبنایی ثابت شده اسـت و آیـات محکـم قـرآن ،آن را بـه روشـنی
َ ٌَ َ
ُ
ََ
َ ُ
َ ُ َّ
تأیید میکنند ﴿قالوا ِإن َیسرق فقد َس َرق أخ ل ُه ِمن قبل﴾ (یوس فَ ﴿ ،)77 :و ال َبلمد الق ِّیم ُب
َّ َ ً
َّ ِ َ َ
َ ُ
َیخ ُر ُج نبات ُه ِب ِِذ ِن َر ِّب ِه َو ال ی خ ُبث ال َیخ ُر ُج ِإال ن ِكدا﴾ (اع راف ،)58 :همچنین این معیـار از
نظر روشی ،میان فقهای شیعه مورد توجه بوده و در جمع روایات متعارض استفاده شـده
است .بنابراین هر دو دسته روایات پیشگفته درست هستند .بـا ایـن توضـی ،کـه دسـتۀ
نخست ناظر به افراد با توان جسمی و عقلی باالتر است که مرحلۀ نخست تربیتی آنها در
شش سالگی به پایان میرسد و دستۀ دوم روایات ،مرحلـۀ نخسـت تربیتـی کودکـانی را
مشخص میکنند که به علت توان پایین جسمی و عقلی ،در هفت سالگی این مرحله را
از سر میگذرانند.

 -2-2عامل محیط

پس از تولد انسان و خروج از مرحلۀ جنینـی ،وضـعیت محـیط زنـدگی او مهمتـرین
عاملی است که در رشد و بلوغش اثرگذار است .منظور از محیط زندگی انسان ،اطرا

پیرامونی چون خـانواده ،مدرسـه ،دانشـگاه ،محـل کـار و جامعـه اسـت (س قای ب ی ری ا –

 .1عن أبی عبد الله

قال :السویق ینبت اللحم ویشد العظم( .کلینی.)305 /6 :1367،
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آذربایفا ی – کریم ی ،)25 :1385 ،در این میان ،خانواده نخستین محیطی است کـه انسـان در
آن قرار میگیرد و مهمتر ین و بیشترین بازههای زمانی از دورههای رشد و بلـو خـود را
در آن سپری میکند .از همین رو در آموزههـای اسـالمی ،بـر اهمیـت خـانواده تأکیـد
زیادی شده است .روایت پیامبر ناظر به عدم انتخـاب همسـر از خـانواده ناشایسـت
این اهمیت را به روشنی نشان میدهد.
«قام رسول الله خطیبا فقال :أیها الناس خیاکم وخضراء الدمن ،قیل :یا رسول اللـه
وما خضراء الدمن؟ قال :المرأ الحسناء فی منبت السوء» (ک ینی.)332/5 :1367 ،
در این روایت ،پیامبر در قالب سخنرانی به موضوع انتخاب همسر توجه میدهند
و از انتخاب دختران زیباروی رشدیافته در خانوادههای ناشایست هشدار میدهد.
همۀ انواع عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی ،حکومت ،رسانهها (سقای بی ری ا
– آذربایف ا ی – کریم ی ،)24 :1385 ،معنویــت ،ســبک زنــدگی ،وضــعیت اقتصــادی ،پایگــاه
اجتماعی ،سط ،تحصیالت ،استرس و اضطراب ،گرد و غبار ،تغذیه ،محل سـکونت و
وضعیت جسمی مادر بر رشد و بلـو اثرگذارنـد (اک ری – افتخ ار ،)91 :1397 ،کـه شـواهد
روایی آن در میان روایات دیده میشود .بـهعنـوان مثـال ،امـام صـادق بـرای تقویـت
جسمی کودک ،غذای سویق را تجویز میکنند که استخوان را محکم میکنـد وسـبب
1
رویش گوشت خواهد بود (مف سی.)277 – 276/63 :1403 ،
در میان این عوامل ،شرایط جغرافیایی در رشد و بلو اثر چشمگیری دارد .منظور از
شرایط جغرافیایی ،پدیدههایی از قبیـل آب و هـوا ،سـرما و گرمـا ،خشـکی و رطوبـت،
جنگلی یا کوهستانی بودن یـا دشـت و کـویری بـودن و( ...کاو دی – ش اددل.)91 :1392 ،
هستند که با اثرگذاری بر جسم و نفس و به تبع آن بر اخالق (همان .)89 ،رشد و بلـو را
دستخوش نوسان میکنند و آن را به جهت زمانی پیش یا َّپس مـیاندازنـد .ایـن عوامـل
محیطی در چهار عامل «دما»« ،رطوبت»« ،تـابش» و «هـوا» (ص فری و همک اران:1387 ،
 .)75دسته بندی میشوند.

در روایات نقل شده است که زندگی در بادیه و صحرا ،اثراتی زیستی بر انسان دارند
و جسم و جان او را دستخوش تغییر میکنند:
عن ابن عباس عن النبی قال «من سکن البادیة جفا»( .ابن حنبل ،بیتا)357/1 ،
این روایت که به گونه «من بدا جفا» (طوسی264 :1414 ،؛ مف سی .)206/71 :1403 ،در
منابع شیعی نقل شده است ،زندگی در صـحرا را باعـث سـختی و غلظـت طبـع دانسـته
است .زیرا بادیه نشین و صحرازیست با مـردم معاشـرت و رفـت و آمـد کـمتـری دارد.
(مف سی.)206/71 :1403 ،

تأثیرات آب و هوا و شـرایط جغرافیـایی بـدین گونـه اسـت کـه بـر مـزاج انسـان اثـر
میگذارند و از این طریـق اخـالق و طبـع آنهـا را تغییـر مـیدهنـد (إخ وان ا ص فاء:1376 ،
 .)303/1این تغییرات جسمی و روحی برخاسته از شرایط جغرافیایی ،مراحل رشد و بلو
انسان را پس و پیش میکنند و از همین روست که دختـر زیسـته در آب و هـوای گـرم
زودتر از دختر زیسته در آب و هوای سرد ،بلو شرعی را تجربه میکند (ج واهری:1429 ،
106/6؛ موسوی بفنوردی.)35 :1370 ،
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با توجه به آنچه گذشت؛ شرایط جغرافیایی و تغییـرات آب و هـوایی بـا تغییـر مـزاج
انسان ،اثرگذاری بر هوش و ذهن انسان ،تغییر انگیزه (صفری و همک اران ،)74 :1387 ،تغییـر
کمیت و کیفیت فعالیتها (صفری و همک اران ،)75 :1387 ،و ایجاد ویژگیهـای جسـمی و
روحی خاص در او ،میتواند در سیر رشد و بلو او اثر گذارد و آن را پس و پیش کند.
سخن امیر مؤمنان در بارۀ مردم بصره ناظر به همین واقعیت است که بخشی از پستی
و شرارت آنها را برخاسته از شرایط زیستی چون آب تلخ یا شور (ماؤکم زعـاق) ،خـاک
بدبو (بالدکم أنتن بالد الله تربـة) و زنـدگی در زمـین پسـت و پـایین (أقربهـا مـن المـاء
وأبعدها من السماء) معرفی میکن (امام ع ی.)45/1 :1370 ،
ناگفته نماند که سخن امام ناظر به اثرگذاری غیرقابل تغییـر شـرایط زیسـتی نیسـت.
بلکه مردم بصره این اثرات وتصرفات زیستی را با اختیار خود پذیرا بودنـد و هـیچ گونـه
تمرین و مقاومتی جهت کاهش این اثرات بهکار نگرفتند.
در سن بلو دختران ،نوسانی از ُنه سالگی تا شانزده سالگی دیده میشود که ممکن
است این نوسـان تحـت تـأثیر عوامـل گونـاگون از جملـه شـرایط جغرافیـایی رخ دهـد.

(موسوی بفنوردی ،)35 :1370 ،چنانکه آمار جهانی در سال  57نشان مـیدهـد کـه عـادت
ماهانه دختران اروپایی بهطور متوسط در سیزده سالگی و در دختران آمریکـایی بـهطـور
متوســط در دوازده ســالگی و در جزیــر العــرب در ده ســالگی آغــاز مــیشــود (موس وی
بفنوردی.)46 :1370 ،
دو عامل ژنتیک و محیط در کنار عامل اراده (سقای بی ری ا – آذربایف ا ی – کریم ی:1385 ،
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 ،)24کمیت و کیفیت رشد و بلو انسان را رقم میزنند .از اینرو ،رشد و بلو انسان بر
خال تصور رایج ،پدیدهای متغیر است که تحت تأثیر عوامل گوناگون ،تغییر میکند.
متغیربودن پدیده رشد و بلو در انسان ،باعـث شـده اسـت کـه محـدثان و فقهـا در
تعیین بازه زمانی این پدیده ،قائل به تشکیک شوند و برای دورۀ رشد و بلو  ،حـداقل و
حداکثر زمانی در نظر گیرند .از ایـنرو ،یکـی از راهکارهـای جمـع دو دسـته روایـات
پیشین ،این است که روایات دستۀ نخست را ناظر به حد پایین بازه زمانی مرحلۀ نخست
تربیت بشمریم و روایات دستۀ دوم را ناظر به حد باالی بازه زمانی مرحلۀ نخست تربیت
بدانیم.
نظر به اهمیـت و پیچیـدگی تربیـت و پـرورش اسـت کـه فقهـای اسـالمی در جمـع
تعارض روایات ناظر به سن تکلیف ،روایات دال بر چهارده سالگی را بـر حـداقل زمـان
آغاز سن تکلیف حمل کردهاند و روایات دال بر پانزده سـالگی را حـداکثر زمـان بلـو
شرعی برای پسران دانستهاند (ط اط ائی ،بیتا.)82 :
توجه معصوم به اینکه مرحلۀ نخست تربیت ،یـک بـازه زمـانی اسـت کـه دارای
آغــاز و پایــان اســت ،دقــت و ظرافــت نگــاه اهــل بیــت را تأییــد مــیکنــد کــه همــۀ
موضوعات و مسائل را نقطهای نمیدیدند؛ بلکه با نگاه در افق گسـترده ،موضـوعات و
مسائل مهم و پیچیده چون تربیت را خطی مینگریستند .این انعطـا و نـرمشپـذیری
در نگاه اهل بیت بهعنوان راهنما و نماینده دین اسالم حاکی از نگاه فراگیر و دقیـق
این دین به موضوعات و مسائل گوناگون است.
با توجه به آنچه گذشت؛ دو دسته روایات پیشگفته تعـارض ظـاهری دارنـد کـه بـا
حمل روایات دستۀ نخست بر حداقل بازه زمانی و حمل روایات دستۀ دوم بـر حـداکثر
بازه زمانی میان آنها سازگاری ایجاد میشود.

اصو

 -3-2اختالف جنسیتی
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از دیگر راهکارهای رفع تعارض روایات پیشگفته ،حمل آنها بر اخـتال جنسـیتی
است .توضی ،اینکه روایات دستۀ نخست ناظر به جنسیت زن است و روایات دسـتۀ دوم
ناظر به جنسیت مرد میباشد .در این راهکار ،کودک دختر مرحلـۀ نخسـت تـربیتش را
طی شش سـال پشـت سـر مـیگـذارد و از هفـت سـالگی ،مرحلـۀ دوم تربیـت را آغـاز
میکند .در حالیکه کودک پسر ،مرحلۀ نخست تربیتش را هفت ساله به پایان میبرد و
از هشت سالگی ،مرحلۀ دوم را آغاز میکند.
این فرضیه بر این مبنا استوار است که دختر ،رشـد و بلـو جسـمی (کنتـرل مثانـه)،
بلو عاطفی (اظهار احساسات) و ...را زودتر از پسـر درک مـیکنـد (ب ا تص رف از خ ی ی –
بختیاری .)197 :1387 ،این بلو در روایات به روشـنی مـورد توجـه بـوده و ائمـه بـدان
اشاره کردهاند.
« قال :سألته عن جویر یة لیس بینی وبینها محرم تغشانی فأحملها ،فاقبلها ،فقـال :خذا
أتی علیها ست سنین فال تضعها علی حجر » (ک ینی.)533/5 :1367 ،
« عن أبی عبد الله قال :خذا بلغت الجار یـة الحـر سـت سـنین فـال ینبغـی لـٍ أن
تقبلها» (همان).
«عن أبی الحسن الرضا أن بعض بنی هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتی بصبیة له
فأدناها أهل المجلس جمیعا خلیهم فلما دنت منه سـأل عـن سـنها فقیـل :خمـس فنحاهـا
عنه» (همان).
«قال أبو عبد الله :خذا بلغت الجار یة ست سنین فال یقبلها الغالم ،والغـالم ال یقبـل
المرأ خذا جاز سبع سنین» (ابن بابویه.)437/3 :1404 ،
«عن جعفر بن محمد ،عن أبیه قال :قال علی :مباشـر المـرأ ابنتهـا خذا بلغـت
ست سنین شعبة من الزنا» (همان.)436:
«وروی أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا قال :یؤخـذ الغـالم بالصـال وهـو
ابن سبع سنین ،وال تغطی المرأ شعرها منه حتی یحتلم» (همان).
این روایات بوسیدن ،بغل کردن و لمس اندام جنسی دختر شش سـاله و دختـر پـنج
سالۀ هاشمی را منع میکند .منع امام از بوسیدن و بغل کردن دختر شش ساله مـیتوانـد

میشود .افق بلند و جامع نگاه معصوم باعث میشود که ایشان در کـالم خـود همـۀ
انسانها را در نظر آورند و به شرایط گوناگون تکوینی و زیستی آنها توجه داشته باشـند.
از سه عامل که میتوانند طول دورۀ نخست تربیت را تحت تأثیر قرار دهند ،بحث شد و
معصوم احتماال با توجه به این عوامـل ،دو بـازه شـش و هفـت سـاله را بـه اخـتال
مطرح کرده است .توضـی ،آنکـه معصـوم در ایـن روایـات« ،تفـاوتهـای قـابلی»،
انسانها یا به تعبیر غیـر دینـی آن «ژنتیـک»( ،عامـل اول) را کـه یـک ویژگـی تکـوینی
است ،در نظر میگیرند و دورۀ نخست تربیت را بازهای متغیر بین شـش تـا هفـت سـال
معرفی میکنند .از سوی دیگر ،معصوم بر پایه همین تفاوتهای قابلی و دیگر عوامل
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نشانهای باشد بر اینکه دختر در این سن ،مرحلۀ نخست تربیت را به پایان رسانده اسـت.
در حالی که همین روایات ،بوسیدن و دعوت به نماز را برای پسر در سن هفت سـالگی
معرفی میکند.
اصو
تقدم دختر بر پسر در طی مراحل تربیتی ،تقدم بلـو شـرعی دختـر بـر پسـر را رقـم
لو
میزند (جواهری .)106/6 :1429 ،از همـین رو ،دختـر معمـوال در سـن نـه سـالگی و پسـر
شیوه
معموال در سن پانزده سالگی به بلو شرعی میرسند (ح ی.)198/14 :1425 ،
این تفاوت جنسی را مطالعات پزشکی نیز تأیید میکنند .این مطالعـات ،مرحلـۀ اول های
بلو دختر را در سن هشت تا یازده ومرحلۀ اول بلو پسر را در سن ُنه تا دوازده سـالگی تربی
معرفی میکنند (جواهری .)105/6 :1429 ،البته این سن بلو تحت تـأثیر عوامـل گونـاگون ت
جغرافیا ،آب و هوا و ...نوسان خواهد داشت .چنانکه دختر زیسته در هوای گرم زودتـر
کود
از دختر زیسته در هوای سرد به بلو خواهد رسید (جواهری.)106/6 :1429 ،
کان
با توجه به آنچه گذشت؛ تقدم و سبقت دختر بر پسر در طی مراحل رشد و تربیت و
احا
دستیابی به بلو جنسی و شرعی از وجوهی است که میتوانـد تنـاقض ظـاهری روایـات
دیــــث
مورد بحث را توجیه کند.
امامیه و
متنشنا
نتیجهگیری
پژوهش انجام شده در روایات متعارض «طول دوره نخست تربیت» ،نشان میدهـد خــــت
که این تعارض ،تنها یـک تعـارض ظـاهری اسـت کـه بـا جمـع عرفـی و ظـاهری حـل قرآن

مؤثر بر رشـد و بلـو انسـان چـون عامـل «محـیط»( ،عامـل دوم) ،بـرای دورۀ نخسـت
تربیت ،دو بازه زمانی حداقلی و حداکثری شش ساله و هفت ساله معرفی مـیکننـد تـا
گسترۀ مخاطبان کالم خود را به همۀ انسانهـا توسـعه دهنـد و جامعیـت کـالم خـود را
تأمین کنند .عنصر «اختال جنسیتی»( ،عامل سوم) ،از دیگر عناصر اثرگذار بر رشد و
بلو است که توان تغییر بازه زمانی دورۀ نخست تربیت را دارا میباشد .ایـن عنصـر نیـز
میتواند دورۀ نخست تربیت را تا شش سالگی کاهش دهد و یا آن را تا هفت سالگی به
درازا بکشاند .نتیجه آنکه :هر دو دسته روایات شش و هفت سال در تعیـین طـول دورۀ
نخست تربیـت ،اوال از لحـاظ سـندی قابـل اعتمـاد هسـتند و ثانیـا اینکـه هـر دو دسـته
میتوانند با توجه به وجود عوامل تأثیرگذاری چون «ژنتیک»( ،توان قـابلی)« ،محـیط»،
و «جنسیت» ،در شرایط مختلف و برای افراد مختلف درست و صادق باشند.
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 .1قرآن کریم ،تهران ،گنجینه – عرفان.1374 ،
 .2ابن ابی الحدید معتزلی ،عبد الحمید ،شرح نهج البالغة ،تحقیق ،محمد ابو الفضل خبراهیم ،بیـروت ،دار
خحیاء الکتب العربیة.1378 ،
 .3ابن بابویه قمی ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،تصحی ،،علـی اکبـر غفـاری ،قـم ،مؤسسـة النشـر
اْلسالمی.1404 ،
 .4ابن حنبل ،احمد ،مسند أحمد ،بیروت ،دارصادر ،بیتا.
 .5اخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفاا وخالن الوفاا ،بیروت ،دار صادر.1975 ،
 .6اکبری– افتخار ،عادل– زهرا ،بررسمی مراحمل رشمد و عواممل ممؤثر بمر رشمد جنمین انسمان قبمل از تولمد،
پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری ،ش ،29اسفند  ،1397ص .64-94
 .7امام علی  ،نهج البالغه ،تدوین ،سید رضی ،شرح محمد عبده ،قم ،دار الذخائر.1412 ،
 .8پسندیده ،عبـاس ،روایات سبع سنین در فرزندپروری ،گونهها و تحلیل درونی آنهما ،علـوم حـدیث ،پـاییز
1395ش ،ش ،81ص.3-24
 .9جواهری ،حسن ،بحوث فی الفقه المعاصر ،قم ،مجمع الذخائر.1429 ،
ْلحیاء التراث.1414 ،
 .10حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسة آل البیت
ْلحیاء التراث.1425 ،
.11حلی ،حسن بن یوسف ،ت کرً الفقهاا ،قم ،مؤسسة آل البیت
 .12حلی ،یحیی بن سعید ،الجامع للشرایع ،تحقیـق ،گروهـی از فضـالء بـا اشـرا جعفـر سـبحانی ،قـم،
مؤسسۀ سید الشهداء.1405 ،
 .13خلیلی – بختیاری ،شیوا – آمنه ،نگرشی روانشناختی به بلوغ دختران ،مطالعـات راهبـردی زنـان ،ش ،41
1387ش.197-218 ،
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 .14روحانی ،سیدمحمدصادق ،المسائل المنتخبة ،تهران ،سپهر.1420 ،
 .15سقای بی ریا – آذربایجانی – کریمی ،محمدناصر – مسعود – عبدالعظیم ،تربیت اخالقی؛ عوامل موانع و
روشها ،مطالعات فقه تربیتی ،پاییز  ،1385ش  ،1ص .9-28
 .16صفری – لطفی -آتش پنجه ،محمود -حیدر – بایندر ،نقش عوامل جغرافیایی در رفتمار انسمان ،فصـلنامه
جغرافیایی سرزمین ،ش  ،18تابستان 1387ش ،ص .71-78
 .17طباطبایی ،سید محمد بن علی ،المناهل ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .18طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج ،تعلیق ،سید محمد باقر خرسان ،نجف ،دار النعمان.1966 ،
 .19طبرسی ،حسن بن فضل ،مكارم ااخالق ،قم ،شر یف رضی.1972 ،
 .20طوسی ،محمد بن حسن ،اامالی ،قم ،دار الثقافۀ.1414 ،
 .21کاشف الغطاء ،جعفر ،کشف الغقاا عن مبهمات الشر یعة الغراا ،تحقیق ،عبـاس تبریـزان – محمدرضـا
ذاکری – عبدالحلیم حلی ،قم ،مکتب اْلعالم اْلسالمی.1422 ،
 .22کاوندی – شاددل ،سحر – طیبه ،تأثیرعوامل جغرافیایی بر اخالق ،اخالق زیسـتی ،ش ،9پـاییز 1392ش،
ص.89-121
 .23کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،تصحی ،،علی اکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب االسالمیۀ.1367 ،
 .24مجلسی ،محمدباقر ،بحار اانوار ،تحقیق ،سید خبراهیم میانجی  -محمد باقر بهبودی ،بیروت ،دار خحیاء
التراث العربی.1403 ،
 .25ــــــ ،مرآً العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،دار الکتب االسالمیۀ.1404 ،
 .26مجلسی ،محمـدتقی ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیمه ،قـم ،بنیـاد فرهنـج اسـالمی حـاج
محمد حسین کوشانپور ،بیتا.
 .27مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اْلسالمیة.1371 ،
 .28موسوی بجنوردی ،سید محمد ،بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی ،تنظیم و نگارش عبدالرحیم اصـلی،
کیهان اندیشه ،ش  ،76مهر 1370ش ،ص .34-46
ْلحیـاء التــراث ،قـم ،مؤسســة آل
 .29نـوری ،حسـین ،مسممتدرك الوسمائل ،تحقیـق مؤسســة آل البیـت
ْلحیاء التراث.1408 ،
البیت

آموزههای حدیثی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

گونهشناسی حدیث مخالف با قرآن کریم
چکیده

 محمد سلطانی رنانی

 تاریخ دریافت - 1399/09/07 :تاریخ پذیرش.1400/05/06 :
 .1عضو هیوت علمی دانشگاه اصفهان m.soltani.r@ltr.ui.ac.ir

آموزههایحدیثی 


به اتفاق نالما مسلما  ،هر حدیث که با رآ کری مخالف باشد ،مردود است .این
اص به واسطۀ آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی میشود .و اه بیت و برخی
صحابه بر پایه آ  ،اخباری موسو به پیامبر اکرم را مردود شمردهاند .برخی اها
حدیث مخالف باا ارآ را پذیررتهاناد ،ولای درک
حدیث هر چود اص مردود بود
ِ
نق در انتبارسوجی حدیث به رآ را معتبر نمیدانود؛ در دیدگاه آنا  ،نقلی کاه باه
مخالفت حدیث صحیح (السود) با رآ حک کواد ،بیگماا باه خطاا ررتاه اسات.
بسیاری از رقیها نیاز هار چواد نارف را مرهاع تشاخیل مخالفات میدانواد ،ولای
ّ
مخالفت را توها در دو ررض تباین کلّی و نسبت ان ّ
واخل منوهه محصور میکوود
و مخالفت نرری را به مخالفت موطقی تقلی میدهود .با پیگیری احادیث َنارض و
ّ
سخوا محدثا و رقیها در این باا  ،و تحلیا مفهاوم مخالفات نررای ،و اساتقراء
مصادیق؛ هفت گونه مخالفت حدیث با رآ یارت میشود :توا صریح یا مخفی،
ّ
خاص ،انحصار ّ
تخصیل ّ
نام در مصاادیق ،مخالفات باا
نام تخصیلناپذیر ،تعمی
سیاق آیه ،و مخالفت با رآ مکتو یا ملفوظ .بیگما احادیثی کاه در هار یاک از
این گونهها های گیرد ،با رآ کری مخالفت دارد و کوار گذاشته میشود.
واژگان کلیدی :اخبار َنرض ،حدیث مخالف رآ  ،مخالفت نررای ،مخالفات
موطقی.
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ِف َّرق گونهگون اسالمی با اختالفات گسترده خـویش ،کموبـیش بـر ایـن اصـل متفـق
هستند که در عرصۀ دین ،قرآن کریم و ّ
سنت معصومین دو سرچشـمۀ اصـلی و معتبـر
دریافت آموزهها و احکام دینی است که یکدیگر را نیز پشـتیبانی میکننـد؛ چنانکـه قـرآن
ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
الر ُسمول فخم وهُ َومما
مسلمانان را به پیروی از پیامبر اکرم فرمان میدهـد ﴿مما آتماکم
َ ُ َ َ
نهاکم عن ُه فان َت ُهوا﴾ (حشر .)7 /و پیامبر اکرم قرآن کریم را بهعنـوان ثقـل اکبـر ،برتـرین
میراث نجـاتبخش خـویش بـرای امـت اسـالمی معرفـی میکنـد (ص دو.)66/1 :1362 :/
قرائت و تفسیر قرآن کـریم ،و تبویـب و تصـحی ،و شـرح حـدیث نیـز مهمتـرین دغدغـۀ
عالمان مسلمان بوده و هست .و نکتۀ مهم در این میان فاصلۀ تفسـیر قـرآن بـا مفـاد وحـی
ّربانی و همچنین فاصلۀ میان احادیث موجود با ّ
سنت معصوم اسـت .تفسـیر قـرآن حاصـل
فهم بشری از واژگان قرآن است که خواسته و ناخواسته تأثیریافته از عواملی خـارج از قـرآن
کریم حاصل میشود .و حدیث نیز حکایتی از ّ
سنت معصوم اسـت کـه صـدور و جهـت
صدور آن در پی گذر قرنها محل تأ ّمل و نقض و ابرام است .بنابراین هرچند قـرآن کـریم
و ّ
سنت معصوم هر دو حجت الهی هستند و اختال و تنـاقض در آنهـا راه ندارنـد؛ ولـی
فهم و تفسیر مفسـران از قـرآن و حکایـت ّ
سـنت در لبـاس حـدیث ،بیگمـان در مـواردی
گونهگون ،ناسازگار و یا متناقض است .از زمانۀ صدر اسالم ،بلکه در دورۀ زیسـت مـدنی
پیامبر اکرم ،گفتههایی بر پیامبر بسته شد که دریافت ّ
سنت حقیقـی و معتبـر را دشـوار
میساخت و بر فاصلۀ حدیث و ّ
سنت میافزود .پیامبر اکرم ضمن هشدار نسبت بـدین
آسیب ،قاعدهای برای پذیرش و ّرد حدیث منقول تأسیس کرد و فرمود:
َّ
َّ س
ُ
َّ َّ ُ
س ُ َّ َّ
َّ س ُ
« ِخن ال َّح ِدیث َّس َّیفشو َّع ِّنی ف َّما أ َّتاک سم َّع ِّنی ُی َّو ِاف ُـق الق سـرآن ف ُه َّـو َّع ِّنـی َّو َّمـا أ َّتـاک سم َّع ِّنـی
َّ ُ س ُ َّ َّ َّ
َّ ِّ
ُیخ ِالف الق سرآن فل سی َّس عنی» (بیهقی117/1 :1421 ،؛ برقی221/1 :1371 ،؛ ابوا فتوح رازی:1408 ،
.)368/5
نخستین کسی که بدین قاعده عمل کرد و حـدیثی منسـوب بـه پیـامبر اکـرم را
بهدلیل مخالفت با قرآن مردود اعالم کرد ،بانو فاطمه زهـرا اسـت .آن حضـرت ایـن
َّ
َّ
النبیاء ُ
دینـارا و ال د َّره َّمـا و َّ
مات َّر ُ
َّ ُ َّ
الن َّو ِّر ُث َّ
کنـاه َّصـدقة» ،را بـا آیـۀ
عاش ُر
ِ
ِ
گفته که «نحن م ِ

گونهشناسیحدیثمخالفباقرآنکریم 


َ َ ُ َ ُ
یمان ُ
داو َود﴾ ( مل ،)16 /مخالف دانست و بر این اصل تأ کید کرد کـه پیـامبر
﴿و ِرث سل
اکرم با قرآن مخالفت نمیکند و از آن روی نمیگرداند (ابنطیفور.)19 :1326 ،
این اصل مورد پذیرش دیگر یاران و اطرافیان پیامبر اکرم نیز بوده است .عبداللـه اصو
َّ
بنعباس نقل میکند که چون عائشه شنید کـه از پیـامبر چنـین نقـل میکننـد کـه « ِان
لو
َّ َّ
ٌ
َ
َّ
والتمز ُ
الم ِّی َّت َّل ُی َّع َّّذ ُب ب ُ
واز َرً ِو َزر
ر
﴿
آیه
با
ناسازگاری
دلیل
به
را
گفته
این
،
»
یه
ل
ع
ه
اهل
کاء
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
شیوه
اخری﴾ (ا عام ،)164 /مردود دانست (بیهقی.)121/4 :1424 ،
پس از پیامبر اکرم ،پیشوایان معصوم نیز بـر عرضـۀ حـدیث بـر قـرآن کـریم های
تأ کید داشتند .تبیین این دسته روایات و تحقیق معنای مخالفت و موافقت با قرآن بیشـتر تربی
در اصول فقه و مباحث تعادل و تـراجی ،طـرح شـده اسـت .و بیشـترین کاربسـت ایـن ت
احادیــث را نیــز میت ـوان در فــروع فقهــی یافــت .آنچــه کمتــر یافــت میشــود نخســت
کود
گونهشناسی روایات مخالف قرآن کریم و دوم کاربست این اصـل در دیگـر حوزههـای
کان
علوم اسالمی (تفسیر و کالم) است.
احا
در گام نخست برخی از صری،ترین احادیث َّعرض نقل میشود تا بهتر بتوان دربارۀ
دیــــث
مفاد آن ،معنای مخالفت ،وگونههای آن سخن گفت.
امامیه و
َ
الف .روایات عرض حدیث بر قرآن
متنشنا
سنت حدیثی ّ
روایات پرشماری در هر دو ّ
سنی و شیعه نقل شده است کـه احادیـث
خــــت
منسوب به معصوم باید بر قرآن کریم عرضـه شـوند ودر صـورت مخالفـت اعتبـاری
قرآن
نخواهند داشت؛ عمده روایات عرضه حدیث بر قرآن در کتب شیعه از این قرارند:
کلینی از علی بنابراهیم قمی از ابراهیم بنهاشم از نوفلی از سکونی (سند موثـق) از
ّ
امام صادق نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود :بـر هـر حقـی حقیقتـی و بـر هـر
درستی روشنایی است پس آنچه با کتاب خداوند سازگار بـود آن را برگیریـد و آنچـه بـا
کتاب خدا ناسازگار بود ،واگذارید.
همچنین از محمـد بناسـماعیل از فضـل بنشـاذان از محمـد بنابیعمیـر از هشـام
بنحکم (سند صحی )،از امام صادق نقل میکند که پیامبر اکـرم در منـا خطبـه
خواند و فرمود:
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ای مردمان آنچه که از من برایتان حکایت شد با کتاب خداوند سازگار بود من آن را
گفتم و آنچه با کتاب خدا ناسازگار بود ،من آن را نگفتهام.
و از احمد بنمحمد برقی از پدرش محمد بنخالد از نضربن ُس َّوید از یحیی الحلبـی
از ّایوب بن ّ
حر از امام صادق نقل میکند که فرمود:
هر چیزی به کتاب و ّ
سنت بازگردانده میشود و هر حدیثی کـه بـا کتـاب خداونـد
سازگار نباشد ،ساختگی است (ک ینی.)69/1 :1407 ،
همچنین از علی بنابراهیم قمـی از ابـراهیم بنهاشـم از محمـد بنعیسـی از یـونس
بنحماد از عبدالله بنسنان از ابوالجارود از امام باقر چنین نقل میکند:
هر گاه حدیثی بر شما گفتم از من نسبت آن را با قرآن بپرسید (همان.)60 ،
و عیاشی از محمد بنمسلم از امام صادق نقل میکند که فرمود:
هر چه روایت به تو رسید ،چه از نیکوکار و چه از بدکار ،با قـرآن سـازگار بـود آن را
برگیر ،و هر چه روایت به تو رسید ،چه از نیکوکار و چه از بدکار ،با قرآن ناسازگار بـود،
پس آن را برنگیر.
ُ َّ
و از کلیب اسدی از امام صادق حکایت میکند که فرمود:
آن حدیثی که که از ما نقل شد و کتاب خداوند آن را تأیید نمیکند ،پس آن باطـل
است (عیاشی.)8-9/1 :1380 ،
و به واسطۀ هـارون بنموسـی از احمـد بنمحمـدبن ّ
عمار ازابوموسـی ضـریر از امـام
کاظم نقل شده که پیامبر فرمود:
هر روش و حدیث و سخنی که با قرآن ناسازگار باشد ،درو و باطل است (سیدرضی،
.)75 :1406
و از پیامبر اکرم بهطور مرسل نقل شده که فرمود:
آنگاه که حدیثی از من به شما رسید ،بر کتاب خدا عرضهاش کنید ،آنچه با کتاب خدا
سازگار بود آن را بپذیرید و آنچه ناسازگار بود آن را بر دیوار بزنید (طوسی.)5/1 :1409 ،
مجموع این روایات بر آن داللت دارد که موافقـت بـا قـرآن کـریم شـرط الزم بـرای
اعتبار حدیث و احراز صدور آن از معصوم است ،و مخالفت حدیث بـا قـرآن شـرط
کافی برای عدم اعتبار حدیث و احراز عدم صدور آن از معصوم است.

ب .بیان مسئلۀ پژوهش

بر پایه احادیث َّعرض این گزاره پذیرفته میشود که "مخالفت حـدیث بـا قـرآن دلیـل و
شاهد بر عدم اعتبار حدیث است" .حال پرسـش اساسـی آن اسـت کـه "مخالفـت" بـه چـه
معناست؟ و مخالفت حدیث با قرآن چند گونه است؟ از این روی ،پژوهش در این مقاله در
سه مرحله شکل میگیرد؛ نخست مفهوم مخالفت به اختصار مورد بررسـی قـرار میگیـرد.
پس از آن با استفاده از احادیث و سخنان عالمـان مسـلمان ،گونـههای مخالفـت بازشناسـی
میشود .و سپس بـرای تتمـیم و تکمیـل بحـث ،نمونـههایی از احادیـث مخـالف قـرآن در
حوزههای گوناگون علوم اسالمی طرح ،بررسی و گونهشناسی میشود .نتیجه این پـژوهش
آن است که در نسبتسنجی روایات با قرآن کـریم ،هـر روایتـی کـه در یکـی از گونـههای
مذکور جای گیرد ،بهدلیل مخالفت با قرآن نامعتبر خواهد بود و کنار گذاشته خواهد شد.

ج .پیشینه پژوهش
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مفاد اخبار عرض و اصل اعتبارسنجی احادیـث بـه قـرآن کـریم در علـوم حـدیث و
درایه ،همچنین در اصول فقه مباحث تعادل وتراجی ،طرح میشود .موضـوع ایـن مقالـه
به ویژه گونهشناسی احادیث مخالف قرآن است ،از این رو پیشینه خاص پژوهش حاضر
از این قرار است:
پایاننامه "روششناسی و ضوابط کاربست عملی فرایند عرضه حدیث بر قرآن کریم"
اثر محمد مرادی با راهنمایی دکتر رحمان ستایش (دا شگاه قرآن وحدیث.)1397 ،
پایاننامه "بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی پیرامون روایات با معیار عرضه بر قرآن" اثـر
محمد کرمی با راهنمایی دکتر علی غضنفری (دا شگاه قرآن وحدیث.)1397 ،
رساله "معیار موافقـت ومخالفـت بـا قـرآن در احادیـث عرضـه از منظـر فـریقین" اثـر
سیدمراد عابدا به راهنمایی دکتر مهدی رستمنژاد (جامعه ا مصطفی.)1397 ،
رساله "بررسی مفهوم موافقـت ومخالفـت حـدیث بـا قـرآن در احادیـث عـرض" اثـر
مجتبی نوروزی به راهنمایی دکتر سیدمحمد مرتضوی (دا شگاه فردوسی.)1391 ،
َّ
مقاله پژوهشی "تأملی در مدلول روایات عرض" اثـر جمشـیدی ورجبـی (قرآنش ناخ ،
ش.)103 :1395 ،16

اصو

و مقاله پژوهشی ضوابط عرضۀ روایات به قرآن کر یم اثـر رحمـان سـتایش و جوکـار
(کتاب قیم ،ش.)180 :1394 ،13
هرچند این آثار در تبیین مفهوم مخالفت حدیث با قرآن کوشش کردهانـد و نظـرات
گوناگون را در این باب شرح وبسط دادهانـد؛ ولـی اثـری کـه بـهویـژه بـه گونهشناسـی
حدیث مخالف قرآن بپردازد و نمونههایی برای هر گونه ذکر کند ،نیافتم.

 -1اعتبارسنجی حدیث با قرآن

هرچند پژوهشگر مسلمانی یافت نمیشود که در عدم اعتبار حـدیث مخـالف قـرآن
تردیــدی داشــته باشــد؛ ولــی واکــنش عالمــان مســلمان در برابــر اصــل لــزوم عرضــه و
اعتبارسنجی حدیث با قرآن متفاوت است .دیدگاه اهل حدیث و فقیهان در ایـن بـاب را
بررسی میکنیم.

 -1-1اهل حدیث و عرض بر قرآن
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برخی از اهل حدیث به سبب دلبستگی بسیار به روایات ،هر چند ثبوتا پذیرفتهاند که
حدیث مخالف قرآن مردود است ،ولی به هنگامـه اثبـات و تشـخیص مصـداق ،فهـم و
دریافت عقل از مخالفت حدیث با قرآن را محکوم و مردود میشمارند .به بیـان دیگـر،
ِّ
ُ
درک مخالفت ،عقل است و این دسته از محدثان اصوال برای درک و فهم عقل بشری
م ِ
اعتبار مستقل قائل نیستند .عبدالرزاق عفیفی (فقیه سلفی معاصر) ،در برابر کسـانی کـه
حدیثی را مردود میشمرند ،مینویسد:
عقلت را به کوتاهی متهم بدان؛ زیرا آنچـه میدانـی کمتـر از آن چیـزی اسـت کـه
نمیدانی ،عقلت را به خطا و نادانی متهم بدان؛ اما این راویان عادل و منضبط کـه همـۀ
شرایط نقل حدیث را دارند و روایاتی را نقل کردهاند ،خطا در کار آنان بسیار نادر است
(عفیفی.)28/1 :1425 ،
ولید بنراشد ،فقیه سلفی معاصر ،رسالهای در وجوب جمع میان ادله شـرعی تـدوین
کرده و در آغاز آن چنین نوشته است:
نص شرعی صحی،؛ چه هر دو قطعی یـا هـر دو ّ
ممکن نیست که دو ّ
ظنـی یـا یکـی

قطعی و دیگری ّ
ظنی ،با یکدیگر متعارض باشند .و بر ما واجب است که معتقـد باشـیم
نصوص شرعی همه موافق و سازگارند .و بیشتر کسانی که ادعای وجود تعارض در ادله
دارند ،بدعتگزاران هستند که در پی از میان بردن اعتماد به نصوص شرعی هسـتند .و
ِ
اگر در ذهن تو تعارضی آشکار شد با آمـوختن و پرسـیدن از میـان مـیرود .پـس مـتهم
همانــا عقــل و ذهــن و فهــم و کوتــاهی دانــش توســت ،و ادلــۀ شــرعی برتــر از تعــارض
پیراستهاند .پس بدین دو اصل آ گاه باش :دو ّ
نـص صـحی ،شـرعی متعـارض نخواهنـد
بود .اگر چنین تعارضی حاصل شد ،متهم ناظر (فهمنده) است نه منظورفیـه (فهمشـده)
(سعیدان.)3-4 :1425 ،
بنابر روایاتی ،یهودیان پیامبر اکرم را سحر کردند (بخاری .)2147/5 :1407 ،برخـی
از پژوهندگان این دست روایات را بـهدلیـل مخالفـت بـا قـرآن مـردود دانسـتهاند (مع روف
ّ
ا سنی .)247 :1398 ،حسن زهیـری (محـدث سـنی معاصـر) ،در برابـر ایـن پژوهنـدگان
مینویسد:

چنانکه در سخن زهیری شاهدیم ،عقل و فهم ناظر معاصر با عقـل و فهـم پیشـینیان
(سلف صال ،)،مقایسه میشود ،و البته پیشینیان ،بهویژه صحابه و تابعین معصوم پنداشته
میشوند.
ّ
یکی از موارد شگفت از این دست ،اعترا خلیفه دوم به مخالفت با قـرآن و سـنت
نبوی است .نسائی به سندی متصل و صحی ،از عبدالله بنعباس نقل میکند کـه عمـر
ّ
حـج] تمتـع نهـی مـیکنم و بیگمـان آن در کتـاب
گفت :به خداوند سـوگند مـن از
ِّ
خداوند هست و پیامبر آن را انجام داد ( سائی .)47/4 :1421 ،محدثان و فقیهـان اهـل
ّ
سنت در صدد توجیه سخن عمـر برآمدهانـد تـا وی را از اعتـرا بـه مخالفـت بـا قـرآن

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

گونهشناسیحدیثمخالفباقرآنکریم 


در این زمان برخی را مییابیم کـه میگوینـد :پیـامبر اکـرم سـحر نشـده اسـت و
روایات منقول در صحی ،بخاری و مسلم را ّرد میکنند .بنابر سـخن آنـان ۀصـحابه و
امت اسالمی همگی بر باطل اجتماع کردهاند ،به آنان گفته میشـود :تـو تنهـا کسـی
هستی که به عقلت این مطلب را کشف کـردهای؟ آیـا عقـل و فهـم تـو برتـر از فهـم
ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه و تابعین و پیشوایان دینی است؟ (زهیری ،بیتا،
.)54/8

اصو

برهانند ،عالمه طباطبایی برخی از این سخنان را نقل و نقد کرده است (ط اط ایی:1390 ،

 .)50-52/2در این میان سخن محمد بنعبدالهادی حنفی (سندی) بسیار شگفت است،
وی مینویسد:
سخن عمر که میگوید تمتع در قرآن است یعنی من تفسیر قرآن و ّ
سنت را مـیدانم و
نهی از تمتع با کتاب و ّ
سنت مخالفتی ندارد؛ زیرا به عمر گمان نمیرود کـه خواسـته
باشد با قرآن و ّ
سنت مخالفت ورزد (سندی.)153/5 :1406 ،
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نتیجۀ این گونه سخن آن است که بـرای خبـر ،مخـالف قـرآن یافـت نخواهـد شـد،
نتیجهای که ابنحزم اندلسـی بـدان تصـری ،میکنـد و مینویسـد :بـه هـیچ وجـه خبـر
صحیحی مخالف قرآن وجود ندارد ،و هر خبر شرعی یا بر قرآن افـزوده و بـر آن عطـف
کرده و آن را تفسیر کرده یا بر آن استثنا زده است (ابنح زم .)209/2 :1404 ،ابنحزم بدین
َّ
حد کفایت نمیکند و برخی از راویان احادیث َّعرض را به القاب کذاب ،زندیق ،کـافر
ُ
ُ
آتماک ُم َّ
الر ُسمول
و احمق مینوازد و اصوال اخبار عرض را مخالف آیـاتی همچـون ﴿مما
َ ُ ُ
َ ُ َ َ
فخ وهُ َو ما نهاکم عن ُه فان َت ُهوا﴾ (حشر ،)7 /میشمرد (ابنحزم.)207/2 :1404 ،
ِّ
سخن ابنحزم مورد پذیرش عموم محدثان و فقیهان سلفی قرار گرفته ،چنانچه عماد
السید شربینی ( ِّ
مـدرس االزهـر)َّ ،عرضـه حـدیث بـر قـرآن را از مواضـع دشـمنان اسـالم
برشمرده و پس از نقل سخن ابنحزم مینویسد :اهل علم بر این متفق هستند که ّ
سـنت
صحی ،با قرآن مخالفت نمیکند و با ّ
سنت صحی ،دیگـر نیـز مخالفـت نمیکنـد و هـر
تعارضی بهنظر رسید ،واقعی نیست ،بلکه از بدفهمی است (شربینی.)228 :1422 ،
برخی عالمان شیعه نیز در پذیرش اخبار عـرض و گسـتره آن سـخنانی گفتهانـد کـه
عمومیت و گستردگی اخبار َّعرض را محدود میکنـد؛ بنگریـد شـیخ انصـاری دربـارۀ
اخبار عرض بر قرآن مینویسد:
بهتر آن است که مورد این دست اخبار را بر روایات وارد در اصول دیـن ماننـد غلـو و
جبــر و تفــویض حمــل کنــیم ،و روایــات مخــالف قــرآن در مجــامع روایــی مــا یافــت
نمیشود ،زیرا جوامع حدیثی شیعه از اصول چهارصدگانه (اربعه مأه) برگرفته و پیراسته
شده است .همچنین ممکن است اخبار مخالف قرآن در احادیث متعارض یا ضـعیف
یافت شود (ا صاری ،بیتا.)151/1 ،

هر چند کموبیش فقیهان شیعه در برخی احادیث فقهی بـه مخالفـت بـا قـرآن توجـه
داشتهاند ،ولی سخن شیخ انصاری نیز محیط حدیث و فقه شیعی را فراگرفته و گونـهای
پیشداوری شکل گرفته است که حدیث صحی،السند مخـالف قـرآن نخواهـد بـود ،در
حالی که شرط الزم برای صحت و اعتبار حدیث ،احراز عدم مخالفـت بـا قـرآن کـریم
است ،و تا متن حدیث بررسی نشود و عدم مخالفت آن با قرآن احـراز نشـود ،نمیتـوان
حدیثی را صحی ،،معتبر و صادر از معصوم دانست.
برای آنکه گستره احادیث َّعرض آشکار شود و مقصود از حدیث مخـالف قـرآن بـه
آشکاری مشخص شود ،نخست باید معنای مخالفت ،تبین شود.

 -2-1مخالفت عرفی یا منطقی
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موضوعات احکـام شـرعی گـاه در شـریعت تعریـف و تحدیـد میشـوند ،چنانکـه
طهارت و صوم و صالت و سفر تعریف شدهاند .ولی آن دسته از موضوعات احکام که
تعریف شرعی ندارند ،بنابر عر فهم و شناخته میشوند (حکیم .)150/1 :1390 ،بـر ایـن
اســاس ،عمــوم عالمــان شــیعه تعریــف مخالفــت بــا قــرآن را مبتنــی بــر تشــخیص عــر
ّ
دانستهاند .فیاض در تقریر درس عالمه خویی مینویسد :مطلق ومقید ،و ّ
عـام وخـاص
نزد عر مخالفت بهشمار نمیآید ،زیرا ّ
تصـر در ّ
خاص و َّ
مقید قرینه بر ّ
عـام ومطلـق
است و عر قرینه را مخالف قرینهمند (ذوالقرینه) نمیشمارد (فیاض.)313/4 :1419 ،
ُعرفی دانستن مخالفت و موافقت مورد پذیرش پژوهنـدگان اسـت ،ولـی شـگفت آن
ّ
است که در بیشتر متون فقهی واصولی ،مخالفت عرفی تنها در دو فـرض تبـاین کلـی و
ّ
نسبت ّ
واخص منوجه معرفـی شـدهاند .میـرزای نـائینی بیـان میکنـد :مقصـود از
اعم
ّ
مخالفت ،تباین کلی یا تباین به نحوۀ عموم و خصوص منوجه است و مخالفت به گونه
ّ
عموم و خصوص مخالفت بـهشـمار نمیآیـد؛ زیـرا عـر میـان ّ
وخـاص موافقـت
عـام
ّ
میبیند .مخالفت میان ّ
عام وخاص بدوی است و با اندک تأملی از میان میرود (کاظمی،
.)163/2 :1404
بدین طریق تشخیص ُعر نیز به تعریفی منطقی واگذاشته میشود و مخالفـت تنهـا
ّ
ّ
کلـی یـا نسـبت ّ
واخـص
اعـم
در دو فرض پذیرفته میشود :میان حدیث و قـرآن تبـاین

اصو

منوجه واقع شود .نکتۀ مهم آن است کـه ایـن دو فـرض بیگمـان مخالفـت منطقـی و
عرفی است ،ولی تنها مصداق برای مخالفت ُعرفی نیست .به بیان دیگـر ،در چـارچوب
نگرش عرفی ،میتوان گونههای دیگری از مخالفت را یافت.
ُ ِّ ُ
استدالل حضرت زهرا در برابر روایت مزعوم «نحن معاشر النبیاء النورث دینـارا
َ
ُ
َ
داوود
و ال درهما» ،نیز مؤید این سخن است .نسبت این روایت با آیۀ َ و ِرث سملیمان
ّ
واخص مطلق است؛ روایت بر آن است که پیامبران ارث نمیگذارند ،و
( م ل .)16 /اعم
قرآن میفرماید سلیمان برای داوود ارث باقی گذاشت .پس گویی آیۀ شریفه ،حدیث را
تخصیص زده است .بنابراین نسبت این روایت و آیه قرآنی ،تبـاین نیسـت؛ بـا ایـن حـال
حضرت زهرا چنین روایتـی را مخـالف قـرآن ومـردود دانسـته اسـت .ایـن اسـتدالل
حضرت زهرا نشاندهندۀ آن است که مفهوم مخالفت گستردهتر از دو فرض تباین و
اعم و اخص من وجه است.

 -2گونهشناسی مخالفت حدیث با قرآن
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ِّ
بر پایۀ جستجو در احادیث و نسبتسنجی آن با قرآن کریم و تحقیق در سخن محدثان،
ّ
فقیهان و متکلمان میتوان گونههایی از مخالفت حدیث با قرآن را بازشناسی کرد.

 -1-2مخالفت به نحو تناقض صریح

آشکارترین گونۀ مخالفت در دید منطق و عر همانا تنـاقض اسـت؛ در ایـن گونـه
مخالفت مفاد آیه و حدیث ،دو گزارهای است کـه از صـدق هـر یـک کـذب دیگـری
نتیجه گرفته میشود ،دو گزارۀ متناقض که همـواره بـر دو سـوی سـلب و ایجـاب قـرار
ّ
فرض نسبت تبـاین کلـی میـان حـدیث و
میگیرند .بهنظر میرسد منظور پژوهندگان از ِ
قرآن نیز تناقض است .نمونۀ چنین مخالفتی ،حدیث ذیل است .بخـاری از عائشـه نقـل
میکند که پیامبر اکرم در شبی قرائت قرآن مسلمانی را شنید و فرمود:
خداوند رحمتش کند ،او آیاتی را به یاد من آورد که از فالن سوره جا انداخته بودم
(بخاری.)50/17 :1407 ،
و احمد بنحنبل نقل میکند که پیامبر در قرائت نماز صب ،،آیهای را فراموش کرد.

ُ

ابی بنکعب عرض کرد :آیه نسخ شده است؟ و پیامبر فرمود :از یـادم بـرده شـد (احم د
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بنحن ل.)80/24 :1421 ،
این دو روایت به صراحت بیان میکند که پیـامبر آیـاتی از قـرآن را فرامـوش کـرده ،اصو
ُ َ َ َ
بلکه از جایگاهش در سوره فروانداخته است؛ در حالیکـه آیـه ﴿ َس ُمنق ِرئك فالتن َسمی﴾
لو
(اع ی ،)6 /بر آن داللت دارد که پیامبر قرآن را فراموش نمیکرده است (طوس ی10 :1409 ،
شیوه
330/؛ ثع ی .)184/10 :1422،برخی از ّ
مفسران روایات فوق را ناظر به استثنای موجـود در
آیۀ هفتم ﴿إ َّال َما َش َاا ُ
الله﴾(اع ی ،)7 /دانستهاند و بدین واسطه مخالفت روایات مذکور های
ِ
را بــا قــرآن برطــر ســاختهاند (ابنعاش ور282/30 :1418 ،؛ ابنعفی ه .)286/7 :1423 ،ولــی تربی
ّ
بسیاری از مفسران بر آن هستند که استثنای موجود در آیۀ هفتم ،استثنای مشیت است و ت
تنها برای بیان چیرگی و سیطرۀ اراده خداوند بر هر پدیدۀ ممکنی است .از این رو یحیی
کود
ّفراء در تفسیر آیۀ هفتم مینویسد:
کان
خداوند نخواسته و نمیخواهد که پیامبر چیزی از قرآن را فراموش کند ،بلکه همانند
احا
استثنای واقع در آیات  107-8سورۀ هود است ،همانگونه که به کسی گویی :هر آنچه
طلب کنی به تو میدهم مگر آنچه بخواهم که ندهم ،و مقصود آن است کـه چیـزی را دیــــث
امامیه و
از وی منع نکنی ( ّفراء256/3 :1400 ،؛ ط اط ایی.)266/20 :1390 ،
متنشنا
تناقض مخفی
 -2-2مخالفت به نحو
ِ
خــــت
تناقض صری ،میان مفاد حدیث با قرآن کمیـاب اسـت ،زیـرا هـر مخـاطبی تنـاقض
قرآن
صری ،را به سرعت و روشنی درمییابد و از پذیرش نقیض صری ،قرآن سـرباز میزنـد.
ولی در موارد دیگری ،احادیثی یافت میشود که با قرآن تناقض نا آشـکار دارنـد ،بـدین
معنا که با الزمۀ مفاد قرآن در تناقض هستند .نمونهای از این دسـت را بنگریـد .روایتـی
این چنین نقل شده است:
ُ َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ
وال ِد ِه» (صدو 3 :1413 ،/و .)42
«التقبل شهاد الول ِد علی ِ
و قرآن کریم میفرماید:
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َّ َ
والدی ِن َو
َ ﴿یا ایها ال ِ ین آمنوا کونوا قو ِامین ِبال ِقس ِط شهداا لل ِه و لو علی أنف ِسكم أ ِو ال ِ
ااق َر ِبی َن﴾ ( ساء.)135/
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مفاد حدیث ،پذیرفته نشدن شهادت فرزند بر پدر اسـت؛ و مفـاد آیـه لـزوم شـهادت
دادن بر خود (اعتـرا ) ،پـدر و مـادر ،یـا نزدیکـان اسـت .برخـی از فقیهـان ،از جملـه
مجلسی اول به صراحت حدیث منقـول را مخـالف قـرآن دانسـته اسـت (مف س ی:1406 ،
.)114/6
شیخ طوسی در سازگاری حـدیث و آیـه چنـین بیـان کـرده اسـت کـه آیـه بـه اقامـه
شهادت فرمان داده ،و حدیث شهادت را نـامعتبر دانسـته اسـت ،و ایـن دو بـا یکـدیگر
مخالفتی ندارند؛ فرزند باید بر پدر خویش شهادت دهد ،ولـی شـهادتش مقبـول نیسـت
(طوسی .)230 :1414 ،آشکار است که این سخن صحی ،نیست ،امر بـه شـهادت دادن بـا
پذیرش آن شهادت مالزمه دارد .به بیان دیگر ،اگر شهادت فرزند بر پدر پذیرفته نباشد،
امر به اقامه شهادت ،بیهوده و عبث خواهد بـود .و البتـه قـرآن بـه امـری بیهـوده فرمـان
نخواهد داد .بر این اساس ،حدیث منقول را با قرآن مخالف میدانیم؛ و این مخالفت بـه
نحو تناقض غیرصری ،است.
دیگر نمونه در تناقض غیر صـری ،،داسـتانی اسـت کـه ابنشهرآشـوب از ابـوحمزه
ثمالی نقل میکند .بر پایۀ این نقل ،ابراهیم بـه آتـش ،نـوح بـه غـرق ،ایـوب بـه بـالء و
یوسف به چاه از آن روی گرفتار شدهاند که در پـذیرش والیـت امامـان توقـف و تردیـد
کردهاند (ابنشهرآشوب .)139/4 :1379 ،این حدیث را عالمه مجلسی بدون هـیچ تعلیقـه و
شرحی در سه موضع نقل کرده است (مف سی 401/14 :1403 ،؛  39/46؛ .)52/61
آیــات بســیاری از قــرآن ،پیــامبران الهــی را برگزیــدگان ،نیکوکــاران ،نعمتیافتگــان،
پیشوایان و رهیافتگان دانسته است (همچون آیات ص ،47-48 /ساء ،69 /مریم ،58 /بق ره،213 /
ی  ،)21 /و چنانچه در قرآن کریم آمده است؛ نوح دچار غرق نشد ،بلکـه غـرق بالیـی
بود که به نفرین نوح بر کافران فروفرستاده شد (یو  .)70-73 /و ابراهیم از سر پایـداری
در توحید و مقابله با بتپرستی بـه آتـش افکنـده شـد و خداونـد آتـش را بـر او سـرد و
سالمت کرد (ا ی اء .)66-70 /و یوسف به حسادت برادران به چـاه افکنـده شـد (یوس ف/
 .)9-10و ّایوب به آزمون الهی درآمد و سربلند برون شد (ص .)41-43 /حـدیث فـوق بـا
مفاد همۀ این آیات در تنـاقض اسـت .ممکـن اسـت ایـن تنـاقض ،صـری ،و بیواسـطه
شمرده شود؛ و ممکن است گفته شود الزمۀ مفاد ایـن آیـات ،ایمـان اسـتوار پیـامبران و

تسلیم آنان در برابر امر الهی بوده است؛ پس مفاد حدیث ابنشهرآشوب کـه سرکشـی و
عصیان آنان در برابر والیت اهل بیت است ،با الزمۀ مفاد آیات قرآنی تناقض دارد.
به تعبیر دیگر میتوان گفت حدیث منقول با مفهوم کلی وروح حاکم بر آیات قـرآن
کریم دربارۀ پیامبران ،تناقض دارد.

 -3-2مخالفت با ّ
عام تخصیصناپذیر

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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بیگمان عر تقابل عام و خاص را مخالفت نمیبیند و چه بسیار قـوانین و احکـام
ّ
عام که در نظامهای گوناگون قضایی ،بهمقتضای مصال ،نوپدید ،تخصیص خوردهاند.
و چنین مشهور شده است که "هیچ ّ
عامی نیست مگر آنکه تخصیص خورد" .نکتۀ قابل
توجه آن است که همـین گـزاره عـام و مشـهور نیـز تخصـیص خـورده اسـت و برخـی
گزارههای ّ
عام ،به جهت قرائن لفظی یا ّلبی ،قابل تخصیص نیستند.
نمونههایی از این دست باید بررسی شود تا مالک در تخصـیصناپذیر بـودن گـزاره
ّ
عام ،دستیاب شود .چنین حکایت شده که از امام کاظم دربارۀ کسی میپرسند کـه
فوت شده و کودکانی و بدهی بر جای گذاشته و بدهکاران خبر ندارنـد ،و اگـر بـدهی
وی را بدهند ،فرزندانش تهیدست باقی میمانند .و امام پاسخ داده است :دارایی را بـر
فرزندانش هزینه کنید (ک ینی.)43/7 :1407 ،
قرآن کریم ارث را پس از وصیت و بدهی قرار داده است ﴿ ِمن َبع ِد َو ِص َّی ٍة ُیوصی ِبها
َ
أو َدی ٍن﴾ ( ساء12 /و .)11حدیث آیه را تخصیص زده است و در جایی که وارثان کودک
(صغیر) هستند و بدون ارثیه تهیدست خواهند شد ،ارث را بر بدهی مقدم داشته است.
بیگمان چنین تخصیصی پذیرفته نیست؛ از سویی آیات سورۀ نساء همۀ فـروض ارث و
و طبقات وارثان مشروط به پرداخت بدهی دانسته است ،و اینگونـه تکـرار و تأ کیـد بـا
تخصیص سازگار نیست .از سویی دیگر به حکم عقـل و ارشـاد شـرع ،دارایـی شـخص
درگذشته به ارث میرسد نه دارایی دیگران ،و آنچه از فرد مدیون باقی مانـده امـوال وی
نیست ،بلکه دارایی طلبکاران است و بایـد بـه آنـان پرداخـت شـود .پـس ارث دادن در
فرض بدهی تصر در دارایی دیگری بدون رضایت وی است که البته بـه حکـم عقـل
قبی ،و در بیان شرع حرام است (طوسی.)165/9 :1407 ،

اصو
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بر این اساس ،وبه قرینه عقلی و لفظی ،عموم تقدیم پرداخت بدهی بر میـراث قابـل
تخصیص نیست ،و حدیث منقول کلینی مخالف قرآن است.
دیگر نمونه در این باب ،روایت ابواسحاق ابراهیم لیثی از امام باقر است .بنابر این
حکایت ،راوی از امام میپرسد که چگونه برخی از شیعیان به گناهان کبیرهای آلودهاند
و از آنسو برخی از منکران اهل بیت به نماز و روزه و ّ
حج مشغول هسـتند؟! و امـام
چنین پاسخ میدهد که مؤمن از طینت ( ِگل) پاک و کافر از طینت پلیـد آفر یـده شـده
است .ولی گاه بخشی از آن گل پلیـد در طینـت مـؤمنی و یـا بخشـی از گـل پـاک در
طینت کافری آمیخته میشود .پس کردارهای زشتی که از مؤمن سرمیزند ،ناشی از آن
طینت پلید آمیخته است و کارهای نیکی نیز کـه از کـافر انجـام مـیپـذیرد ،نیـز نتیجـه
طینت پاک آمیختـه اوسـت .و بـه روز قیامـت ،طینتهـای آمیختـه برکنـده میشـوند و
خداوند گناهان و زشتکرداریهای مؤمن را از او برمیکند و بر دوش کافر مـینهـد و
نیکوکاریهای کافر را از او برمیکند و به مؤمن میدهد (صدو.)606/2 :1385 ،/
قرآن کر یم دسـتکـم در آیـات بسـیاری هـر کسـی را مسـوول کـردار زشـت خـود
میداند ،بنگرید:
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َّ
َ
﴿ َمن َعم َل صالحا فلنفسه َو َمن أ َ
ساا ف َعلیها َو ما َر ُّبك ِبظمال ٍم ِلل َع ِبیم ِد﴾ (فص 46 /
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وجاثیه.)15 /
ً َ َّ َ ُ ُ َ َ
﴿ َو َمن َیك ِسب ِإثما ف ِِنما یك ِسبه علی نف ِس ِه﴾ ( ساء.)111 /
ُ ُّ
َ
ّ
﴿کل ام ِر ٍئ ِبما ک َس َب َر ِهی ٌن﴾ (طور 21 /و مدثر.)38 /
َ
َ َ َ ً
َ َ َ
﴿ف َمن َیع َمل ِمثقال ذ َّر ًٍ خیرا َی َرهُ ٭ َو َمن َیع َمل ِمثقال ذ َّر ًٍ شرا َی َرهُ﴾ (ز زال.)7-8 /
ّ
خـاص و عـام اسـت ،ولـی نمیتـوان
هر چند نسبت روایت لیثی با این دست آیـات
گفت که این روایت آیات را تخصیص زده است .گذشته وضـعیت نابسـامان سـندی و
تضعیف صری ،برخی راویان (احمد بنمحمد ّ
سیاری ،محمد بن عبد اللـه بـن مهـران)،
تکرار و تأ کید آیات قرآن بر مسوولیت هر کسـی ،حتـی پیـامبران ،در برابـر کـردار قابـل
تخصیص نیست .همچنین مفاد روایت لیثی با اصل عقلی-شـرعی عـدل الهـی منافـات
دارد ،و بیگمان کیفر کسی به جهت کرداری که دیگری انجام داده ،ستمگری است.
همچنین به شـهادت وجـدان و تصـری ،قـرآن کـریم ،کردارهـای مـا حاصـل کسـب و
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دستاورد خود ماست ،نه نتیجه طینت پیشینی .پس آیات فوق به قـرائن لفظـی و عقلـی،
قابل تخصیص نیستند و روایت لیثی مخالف قرآن است.
ّ
دیگر نمونه در این باب ،مخالفت روایت با اصـل عـام و تخصـیصناپذیر مسـتفاد از اصو
آیات قرآنی است .کلینی از امام صادق دربارۀ دخترکی که پـدرش بـدون رضـایتش
لو
وی را شوهر داده ،چنین حکایت میکند:
شیوه
کاح ُـه َّو ان َّ
مـر اذا َّن َّک َّحهـا َّ
کانـت َّ
جـاز ن ُ
« َّلی َّس َّلها َّم َّع َّابیها َّا ٌ
کارهـة» (ک ین ی:1407 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
های
.)394/5
هر چند قرآن کریم دربـارۀ اختیـار زنـان و دختـران در ازدواج بـه صـراحت سـخنی تربی
نگفته است ،ولی آیات پرشمار قرآن و حکم صـری ،عقـل بـر عـدالت خداونـد داللـت ت
دارد .و بر پایۀ اصل حسن و قب ،عقلی ،عدل و ظلم دو مفهوم عقلمحور و خـرد یـاب
کود
است .و به حکم عقل اجبار دختربچه به زندگی اکراهی بـا مـردی ناخواسـته و ناپسـند،
کان
ستم است .بر این اساس ،روایت کلینی با اصل عقلی-شرعی و تخصیصناپذیر عدالت
احا
مخالفت دارد و مردود است .و در باب ازدواج کودکان ،حدیث محمد بنمسلم از امام
باقر با قرآن و اصل عدل موافقت دارد که اعتبار ازدواج پیش از بلو دختـر و پسـر را دیــــث
امامیه و
موقو بر رضایت آنان پس از بلو میشمرد (طوسی.)382/7 :1407 ،
متنشنا
 -4-2تعمیم خاص
خــــت
همان گونه که تخصیص ّ
عام در نظر عر مخالفـت بـهنظـر نمیآیـد ،در نظـر اول
قرآن
تعمیم حکم ّ
خاص و تسری آن به دیگر افراد و مصادیق نیز مخالفت بـهشـمار نمیآیـد.
َ
َ َّ َ
َ َ
ََ َ ََ ُ ُ َ ٌ َ َ
الصال ًِ ِإن
اح أن تق ُص ُروا ِمن
بهعنوان نمونه آیۀ ﴿ َو ِإذا ض َر ب ُتم ِفی اار ِض فلیس علیكم جن
َ
ُ َّ
ََ
ِخف ُتم أن َیف ِت َنك ُم ال ِ ی َن کف ُروا﴾ ( ساء ،)101 /در سفر و به هنگام ترس از دشمن ،به کوتاه
شدن نماز حکم میدهد و احادیث ،کوتاهی نماز را به سـفر بـدون تـرس نیـز گسـترش
میدهد ( صدو.)464/1 :1413 ،/
ولی همان گونه که برخی گزارههای عام به قـراین لفظـی یـا عقلـی قابـل تخصـیص
نیست ،برخی از احکام ّ
خاص نیز قابل توسعه و تسری نیست .در صدر این گونه آیـاتی
است که صفت یا کرداری را ویژه خداوند میشمرد و آن را از دیگـران نفـی مـیکنـد؛
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چنانکه الوهیت ،ربوبیت ،خلقت ،رزق ،بقاء ،حساب و مغفـرت ویـژه خداونـد دانسـته
شــده اســت (همچ ون ا ع ام102 /و ،164رع د ،16 /ف اطر ،3 /غ افر .)62 /و از ســوی بنــده نیــز
ّ
عبادت ،استعانت و توکل تنهـا بـر خداونـد رواسـت (ه ود ،26 /زم ر ،38 /حم د .)5 /قـراین
عقلی و لفظی بر آن قائم است که این مناصب الهی قابل تفـویض بـه دیگـری نیسـت و
نمیتوان دیگری را در این اوصا با خداونـد انبـاز دانسـت .ایـن موضـوع در سرفصـل
کالمی تفویض قابل بررسـی اسـت .بـهعنـوان نمونـه آیـات قـرآن خداونـد را آفریـدگار
ِ
آسمانها و زمین میشمرد و خالقی دیگری را نفی میکند.
َ
َ ُ َّ
َ
َ
الله َیر ُز ُق ُكم م َن َّ
الس َم ِاا َواارض﴾ (فاطر.)3 /
﴿هل ِمن خ ِال ٍق غیر ِ
ِ
در مقابل روایتی منسوب به امام باقر وارد شده است کـه خداونـد آفـرینش را بـه
فرشــتهای واگــذار کــرد و آن فرشــته آســمانها وزمــین را آفریــد و در پــی ایــن قــدرت
خودشیفتگی بر او چیره شد (صدو.)251 :1406 ،/
برخی از این دست روایات در تفسیر نیز وارد شده است ،چنانکه ابوالخطاب از امـام
َّ
َ َ َّ ُ ُ ُ َّ
ُ
َ
ُ َ
وب ال ِ ی َن ال ُیؤ ِمنون ِباَل ِخ َر ًِ َو
صادق در تفسیر آیۀ ﴿ َو ِإذا ذ ِک َر الل ُه َوحدهُ اشمأزت قل
ُ َّ
َ
ِإذا ذ ِک َر ال ِ ی َن ِممن ُد ِون ِمه ِإذا ُهمم َیس َتب ِش ُمرون﴾ (زم ر ،)45 /حکایـت میکنـد اگـر از امـام
علی به تنهایی یاد شود؛ دلهای کسانی که ایمان ندارند ،پر یشان گردد و آنگـاه کـه
از دیگران یاد شود ،شادمان میشوند .این روایت اسم جالله اللـه را کـه بیگمـان ویـژه
ذات باری تعالی است به حضرت علی تأویل کرده است .این روایت با قرآن مخالف
است و البته چون سخن ابوالخطاب را بر امام صادق بازگو کردند به انحصار نام اللـه
در خداوند تصری ،کرد و فرمود:
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
َّ
ُ
ُ
قال هذا َّف ُهو ُمشر ٌ  ،ا ّنا الی الله منه َّبری ٌءَّ ،بـل عنـی اللـه بـذلٍ ن َّ
فسـه» (ص فار،
« من
ِ
ِ ِ
ِ
.)536/1 :1404
نمونۀ دیگر در این موضوع ،قبله است .قرآن فرمان میدهد که به هنگام نمـاز سـوی
مسجد الحرام باید ایستاد:
ُّ
َ
َ ِّ
َ
ُ
َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿ف َول َوج َهك شق َر المس ِج ِد الح َر ِام وحیث ما کنتم ف َولموا وجموهكم شمق َره﴾ (بق ره/
.)144
روایت زراره از امام باقر قبله نماز را تا مشرق و مغرب (انحـرا  45درجـه از دو

جهت) توسعه میدهد (صدو .)278/1 :1413 ،/بیگمان چنـین توسـعهای بـا آیـات قـرآن
مخالفت دارد؛ زیرا واژه "شطر" در آیات قبله چنین گسترهای را نمیپذیرد .فقیه معاصر،
سیدتقی قمی بدین مخالفت تصری ،میکند (قمی.)178/4 :1426 ،

 -5-2انحصار ّ
عام در برخی مصادیق

 -6-2مخالفت با سیاق آیه

در بسیاری از روایات ،به بخشی از یک آیه استناد و استدالل شده است .بـه پیـروی
از احادیث ،عالمان مسلمان گاه پارهای از آیه را برگزیدهاند و بدان اسـتدالل نمودهانـد.
بیگمان در این گزینش و جداسازی قوانین و قواعدی بایـد رعایـت شـود کـه از جملـه

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن
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گزارههای ّ
عام و مطلـق بـر گسـتردگی حکـم داللـت دارد .منحصـر سـاختن مفـاد
گسترده چنین گزارههایی در افراد محدود ،در نظر عر مخالفت بـهشـمار میآیـد .بـه
َّ
ُ ُ َ
َ ِّ
الن َ
عنوان نمونه در آیۀ ﴿ َو ال ُمس َت َ َ َ ِّ
دان الم ِ ی َن َیقولمون َر َّبنما
جال و
ِ
ضع ِفین ِمن الر ِ
ساا و ال ِول ِ
َ
َ ُ
َ
َّ
أخ ِرجنا ِمن ه ِ هِ القر َی ِة الظ ِال ِم أهلهما﴾ ( س اء .)75 /سـخن از مـردان و زنـانی اسـت کـه
ناتوان نگهداشته شدهاند و توان مهاجرت و جهاد بـه قتـال ندارنـد .عـذر چنـین کسـانی
پذیرفته و کمک به آنان بر دیگر مسلمانان واجـب اسـت .عیاشـی از امـام بـاقر نقـل
میکند که این مستضعفان ،ما هستیم (عیاش ی .)257/1 :1380 ،اگر این دسـت روایـات را
در مقام بیان مصادیق برتر یا معاصر موضوع موجود در آیه بدانیم ،مخالفتی میان روایـت
و قرآن نخواهد بود .ولی اگر بر پایه این دست روایات ،احکام موجود در آیه به مصـداق
ذکر شده در آیه منحصر شود؛ چنین حصری با مفاد حکم ّ
عام موجود در آیـه مخالفـت
دارد .بر این اساس ،مستضعف دانستن ائمه اطهار دلیل بر آن نیست که دیگر مردان
و زنان در زمانهای دیگر مصداق مستضعف قرار نگیرند.
آیات قرآن منحصر در مصادیق شـمرده شـده در روایـات یـا زمـان و مکـان خاصـی
نیست ،بلکه عمومیت و شمول خویش را در هر زمان ،مکان و مصداقی حفظ میکند؛
چنانکه امام رضا میفرماید:
ِّ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ٌّ
الله َّتعالی َّلم َّی َّ
«ا َّن َّ
جع ُله ِل َّزمان ُدون َّزمان َّو ال ِلناس ُدون ناس ف ُهو فی کل َّزمان غض
ِ
َّ
الی َّی ِوم القیام ِة» (صدو.)87/2 :1404 ،/

اصو
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آنان توجه به سیاق حاکم بر آیه است .در آیۀ دهـم سـورۀ فـت ،سـخن از بیعـت رضـوان
آمده است که مسلمانان در شرایط خطیری با پیامبر اکرم بیعت نمودند ،در میانه این
َ َ َ
َُ
یدیهم﴾ (فت  .)10 /هر
ا
وق
ف
الله
د
آیه و در وصف بیعتکنندگان با پیامبر آمده است ﴿ی
ِ
ِ
چند معنای مجازی نخستین برای َّید (دسـت) ،قـدرت یـا تصـر اسـت و ایـن معنـای
مجازی در آیات مائده 64 ،و فت 20 ،،مورد نظر قرار گرفته است؛ ولی به قرینه سیاق آیه
َّ َّ َّ
َّ ُ
َّ
یدیهم» بهمعنای قدرت یـا تصـر نیسـت و مرجـع
ا
دهم فت ،،ید در تعبیر «ید ِ
الله فوق ِ
ضمیر «ایدیهم» نیز مخالفان و معارضان نیستند ،بلکه ید در این تعبیر بهمعنای امضـاء و
بیعت بیعتکنندگان را با دست خویش تأییـد کـرده اسـت.
تأیید است و گویی خداوند ِ
َّ َّ َّ
َّ ُ
یدیهم» خارج
برخی از شارحان از این قرینه قطعی غفلت کردهاند و تعبیر «ید ِ
الله فوق ا ِ
و بریده از سیاق آیه معنا کردهاند (ماز درا ی .)19/9 :1382 ،اگر در روایتـی نیـز ایـن تعبیـر
قرآنی بریده از سیاق حاکم بر آن در آیه بهکار رود ،این کاربرد مخالف قرآن خواهد بود
(ابنطاووس.)4 :1411 ،
َ
َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َُ َ َ َ
دیگر نمونه از این دست دربارۀ آیۀ ﴿لیس لك ِمن ااممر شمیا أو یتموب علمی ِهم أو
ِ
ِّ
ُی َع َب ُهم﴾ (آلعمران )128 /روی داده است .آیات پیشین و پسین دربارۀ جنج احد نـازل
شده است و در بیان شأن نزول این آیه نیز آمده است که چون پیامبر اکـرم در احـد
آزار بسیار از مشرکان دید ،گویی از هدایت و رستگاری آنان ناامید شد وفرمود:
َّ َّ ُ َّ ٌ َّ ُ
وم ف َّعلوا هذا ِب َّن ِّبی ِهم» (ط ری195/7 :1420 ،؛ طوسی.)584/2 :1409 ،
«کیف یفل ،ق
آیه شریفه به صراحت اعالم میکند کـه امـر هدایتپـذیری و رسـتگاری بـهدسـت
پیامبر نیست ،و هر کس ممکن است در پـی توفیـق الهـی توبـه کنـد و جبـران نمایـد و
ِ
رستگار شود .روایتی به واسطه جابر جعفی از امام باقر حکایت شده کـه ایـن آیـه را
به انتخاب امام علی به جانشینی پیـامبر متوجـه سـاخته ،گـویی پیـامبر در اعـالم
والیـت امیرمومنــان دودل بــوده و یـا دیگــری را در نظــر داشــته اســت و خداونــد بــه او
میفرماید :کار والیت و خالفت بهدست تو نیست (عیاشی.)197/1 :1380 ،
گذشته از ضعف سندی (ارسال) و عدم تناسب مفاد روایت َّبا سیرۀ پیامبر اکـرم
َّ
َّ َّ َّ
 ،این حدیث با قرآن مخالفت دارد؛ زیرا بخش « ل سی َّس لٍ ِم َّن ال سم ِر ش سی ٌء» را به گونهای
َّ س َّ ُ َّ َّ َّ ِّ
وب َّعل سی ِه سم أ سو ُی َّعذ َّب ُه سم» و همچنین با سـیاق حـاکم بـر
معنا میکند که با ادامه آیه« ،أو یت

َّ
آیات پیشین و پسین هیچ تناسبی ندارد .به بیان دیگر ،روایت جابر جعفی ،بخش «لـ سی َّس
َّ َّ
َّ َّ
لٍ ِم َّن ال سم ِر ش سی ٌء» را به گونهای ناروا و مخالف با متن قرآن بریده و معنا کرده اسـت؛
از این رو مخالف قرآن بهشمار خواهد رفت.

 -7-2مخالفت با الفاظ قرآن
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گونههای پیشین مخالفت ،در حوزه معنا و مفاد قرآن و حدیث تعریف میشد .گونه
هفتم مخالفت آن است که روایتی ،آیهای را مخالف ضـبط متعـار میـان مسـلمانان و
موجود در مصاحف شریف حکایت کند .هرچند تاریخ ثبت و ضبط آیات قرآنـی فـراز
ونشیبهایی داشته و ادعای تواتر قراءات هفتگانه نیز ثابت نشده؛ با ایـن همـه مصـحف
موجود و قرائت متعار میان مسلمانان همواره مورد تأیید بلکه اسـتناد و اسـتدالل ائمـه
اطهار بوده است .همینک خط مصحف وقراءات مشـهور میـان مسـلمانان نـزد عالمـان
فرقههای گوناگون مسلمان معتبر است و قرائت شاذ یا مخـالف مصـحف مـردود اسـت
(طوسی6/1 :1409 ،و .)274و میتوان گفـت قـرآن نـازل اجمـاال در میـان همـین قـراءات
موجود و مشهور است .پس اگر روایتی متن قرآن را مخالف مصحف شریف یا قراءات
مشهور میان مسلمان حکایت کند ،مخالف کتابت و قرائت قرآن خواهد بود و به سـبب
این مخالفت مردود است .بهعنوان نمونه یونس بنظبیان از امام صادق حکایت کرده
ُ
َّ َ َ
ُ
َّ َ َ َ ُ
خخ َمرً َو االولمی﴾ ( ی ل )12-13 /را ایـن چنـین
است که آیۀ ﴿ ِان علینا للهدی و ِان لنما ل ِ
ُ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ س ُ
آلخ َّر ُ َّو االولی» (اس ترآبادی.)782 :1409 ،
قرائت کرده است « ِان علیا للهدی و ِان لعلی ل ِ
این حکایت با خط و قرائت قرآن مخالفت دارد و مردود است.
همچنین از امام صادق حکایت شده است که پیامبر در استدالل بـر وجـود نـام
ُ
امام علی در قـرآن ،آیـۀ  41حجـر را چنـین تـالوت کـرد" :هـذا ِصـراط َّع ِلـی ُم سس َّـت ِقی ٌم"
(ابنشهرآشوب .)107/3 :1379 ،هرچنـد قرائـت موجـود در ایـن روایـت بـا خـط مصـحف
مخالفتی ندارد؛ ولی با قراءات مشهور میان مسلمانان مخالفت دارد و از این روی مردود
است.

اصو

نتیجهگیری

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1399شمارۀ 8


روایت مخالف قرآن کریم باطل و مردود اسـت .مخـالفی بـرای ایـن اصـل شـناخته
نمیشود؛ ولی آنچه میان عالمان مسلمان محل سخن قرار گرفته است ،تعریف مخالفت
ّ
کلـی و نسـبت ّ
اعـم
است .اگر مخالفت را صرفا منطقی بدانیم و آن را عبارت از تبـاین
ّ
واخص منوجه بشماریم؛ آنگاه تنها روایتی مخالف قرآن خواهد بود که با حکـم آیـات
قرآن یکی از این دو نسبت را برقرار کند .و البته شمار این گونه روایات اندک اسـت .از
اینرو بسیاری از پژوهندگان ،هرچنـد بطـالن روایـت مخـالف قـرآن را در حیطـه ثبـوت
پذیرفتهاند ،ولی در حوزۀ اثبات روایـت مخـالف قـرآن نیافتهانـد .در ایـن پـژوهش ،و بـا
بررسی معنای مخالفت در احادیث عرض و مجموع روایات مخالف با قرآن ،نتایج ذیـل
بهدست آمد:
 .1اگر موضوع احکام شرعیه ،در شریعت تعریفی نداشته باشد؛ مرجـع در شـناخت آن،
عر است.
 .2شناخت مخالفت نیز باید به عـر واگـذار شـود و آن روایتـی کـه بـه حکـم عـر
ناسازگار با قرآن تشخیص داده شود ،باید کنار نهاده شود.
 .3مخالفت عرفی بدان معناست که مفهوم دو گزاره ،همزمان قابل پذیرش نباشد ،و هر
ُ
یک خلف دیگری باشد.
ّ
 .4بر پایه فحص واستقراء در اخبار و یافتن شواهدی در آثار محـدثان و فقیهـان ،هفـت
گونه روایت مخالف قرآن قابل پیگیری و طرح است.
 .5دلیلی بر انحصار مفهـوم مخالفـت در ایـن گونـهها نیسـت ،وممکـن اسـت روایـاتی
مخالف قرآن خارج از این گونهها نیز یافت شود ،بنـابراین مجـال بحـث وبررسـی در
باب معنای مخالفت و گونههای آن گشوده است.
 .6هفت گونه روایـت مخـالف قـرآن از ایـن قـرار هسـتند :تنـاقض صـری ،یـا مخفـی،
ّ
تخصیص ّ
خـاص تعمیمناپـذیر ،مخالفـت بـا سـیاق آیـه،
عام تخصیصناپذیر ،تعمیم
ومخالفت با قرآن مکتوب و مقروء (کتابت یا قرائت قرآن).
 .7هر روایتی که بر پایه فهم عرفی ،در این هفت گونه جای گیـرد و مخالفـت بـا قـرآن

شناخته شود ،به حکم اخبار عرض مردود است و عدم صـدور آن از معصـوم قطعـی
روایت قطعی است.
اصو

کتابنامه
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 .1ابنحزم ،علی بنأحمد اندلسی ،اإلحكام فی أصول ااحكام ،قاهره ،دارالحدیث.1404،
 .2ابنشهرآشوب ،محمد بنعلی مازندرانی ،مناقب آلأبیطالب ،قم ،نشر عالمه.1379 ،
 .3ابن عاشور ،محمد طاهر ،التحر یر والتنو یر ،تونس ،دارسحنون.1418 ،
 .4ابن عجیبه ،أحمد بنمحمد حسنی ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید ،بیروت ،دارالکتـب العلمیـه،
.1423
 .5ابنطاووس ،علی بنموسی ،مهج الدعوات ومنهج العبادات ،قم ،دارالذخائر.1411 ،
 .6ابنطیفور ،أحمدبنأبیطاهر ،بالغات النساا ،قاهره ،مطبعه مدرسه والده عباس.1326 ،
 .7ابوالفتوح رازی ،حسبن بنعلی ،روض الجنان وروح الجنان ،مشهد ،بنیـاد پـژوهش هـای آسـتان قـدس
رضوی.1408 ،
 .8أحمد بنحنبل ،شیبانی ،المسند ،بیروت ،مؤسسه الرساله.1421 ،
 .9استرآبادی ،علی ،تأویل اَلیات الظاهره فی فضائل العتره القاهره ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.1409 ،
 .10انصاری ،مرتضی ،فرائد االصول ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین ،بیتا.
.11بخاری ،محمد بنخسماعیل ،الجامع الصحیح المختصر ،بیروت ،دار ابنکثیر.1407 ،
 .12برقی ،احمد بنمحمد ،المحاسن ،قم ،دارالکتب االسالمیه.1371 ،
 .13بیهقی ،ابوبکر احمد بنحسین ،معرفه السنن واَلثار ،دمشق ،دارقتیبه.1412 ،
 .14ــــــ ،السنن الكبری ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1424 ،
 .15ثعلبی ،أحمد بنمحمد نیشابوری ،الكشف والبیان ،بیروت ،دارخحیاء التراث العربی.1422 ،
 .16حکیم ،سیدمحسن ،مستمسك العروه الوثقی ،دارالتفسیر.1390 ،
 .17زهیری ،أبواالشبال حسن منصوری ،شرح صحیح مسلم ،موقع الشبکه االسالمیه ،بیتا.
 .18سعیدان ،ولید بنراشد وجوب الجمع بین االدله ،بیجا.1425 ،
 .19سندی ،نورالدین بنعبدالهادی ،حاشیه السندی علی النسائی ،حلب ،المطبوعات اْلسالمیه.1406 ،
 .20سیدرضی ،محمد بنحسین موسوی ،خصائص اائمه  ،مشهد ،آستان قدس رضوی.1406 ،
 .21شربینی ،عمادالسید ،کتابات أعداا اإلسالم ومناقشتها ،قاهره ،دارالکتب المصر یه.1422 ،
 .22صدوق ،محمد بنعلی بنبابویه ،فقیه من الیحضره الفقیه ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.1413 ،
 .23ــــــ ،ثواب ااعمال وعقاب ااعمال ،قم ،دارالشر یف الرضی.1406 ،
 .24ــــــ ،علل الشرائع ،قم ،کتابفروشی داوری.1385 ،
 .25ــــــ ،عیون اخبار الرضا  ،بیروت ،منشورات العلمی.1404 ،
 .26ــــــ ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین.1362 ،
 .27صفار ،محمد بنحسن ،بصائر الدرجات فی فضمائل آل محممد  ،قـم ،کتابخانـۀ مرعشـی نجفـی،
.1404
 .28طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،منشورات العلمی.1390 ،
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 .29طبری ،محمد بنجر یر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،بیروت ،مؤسسة الرساله.1420 ،
 .30طوسی ،محمد بنحسن ،ته یب ااحكام ،تهران ،دارالکتب اْلسالمیه.1407 ،
 .31ــــــ ،التبیان الجامع لعلوم القرآن ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.1409 ،
 .32ــــــ ،الرسائل العشر ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسین.1414 ،
 .33عفیفی ،عبدالرزاق ،شبهات حول السنه ،ریاض ،وزار الشوون اْلسالمیه والوقا .1425 ،
 .34عیاشی ،محمد بنمسعود ،تفسیر القرآن ،تهران ،المطبعه العلمیه.1380 ،
 .35فراء ،یحیی بنز یاد ،معانی القرآن ،قاهره ،الهیوه المصر یه للکتاب.1400 ،
 .36فیاض ،محمداسحاق ،محاضرات فی أصول الفقه( ،تقریر درس آیه الله خویی) ،قم ،انتشـارات جامعـه
مدرسین.1419 ،
ّ .37قمی ،سیدتقی طباطبایی ،مبانی منهاج الصالحین ،قم ،منشورات قلم الشرق.1426 ،
 .38کاظمی ،محمدعلی ،فوائد االصول( ،تقریـر درس آیـه اللـه نـایینی) ،قـم ،انتشـارات جامعـه مدرسـین،
.1404
 .39کلینی ،محمد بنیعقوب ،الكافی ،تهران ،دارالکتب اْلسالمیه.1407 ،
 .40مازندرانی ،محمدصال ،بـناحمـد ،شمرح الكمافی( ،تعلیقـات ابوالحسـن شـعرانی) ،تهـران ،دارالکتـب
اْلسالمیه.1382 ،
 .41مجلسی ،محمدتقی ،روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،قم ،مؤسسه کوشانپور.1406 ،
 .42مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،موسسه الوفاء.1403 ،
 .43معرو الحسنی ،هاشم ،دراسمات فمی الكمافی للكلینمی والصمحیح للبخمار ی ،بیـروت ،دارالتعـار ،
.1398
 .44نسائی ،احمد بنشعیب ،السنن الكبری ،بیروت ،مؤسسه الرساله.1421 ،

آموزههای حدیثی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

گونهشناسی و انگیزهشناسی تألیفات رجالی
 قاسم بستانی
 عیسی محمودی مزرعاوی
1

چکیده:

2

 تاریخ دریافت - 1399/06/17 :تاریخ پذیرش.1400/05/06 :
 .1دکترای علوم قرآن و حـدیث ،دانشـیار و عضـو هیوـت علمـی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز (نویسـنده
مسوول).
gbostanee@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

.commaahmoodi1361@gmail

آموزههایحدیثی 


توهه به سود در انتبارساوجی روایاات از دیربااز نازد نالماا مسالما از اهمیات
ویههای برخوردار بوده است و در این راستا تالشهای بسایاری صاورت گررتاه و
سود و رهال این روایات از ابعاد مختلفی مورد تحقیق و بررسی رار گررتهاند ،که
حاص آ کتابخانهای بسیار غوای و متواوع باا موضاونات ،نوااوین ،رویکردهاا،
اغراض و ...مختلفی بوده است .لذا نیاز است تاا نگااهی مجادد باه ایان میارا
نلماای مساالمانا ارکوااد و در تحقیقاای مسااتق  ،ایاان تااالشهااا همااع بواادی،
گونهشواسی و هدفشواسی گردد .در این مقالاه کاه باهصاورت توصایفی انجاام
گررته ،تالش شده است که دالی رراوانی تالیفات رهالی و نیاز گوناههاا و روایاد
آنها بررسی گاردد .در پایاا ایان نتیجاه حاصا مایشاود کاه ماواردی همچاو
اختالف و تفاوت حاالت و اوصااف راویاا و نیاز هایگااه برخای از رهاالیو و
اهمیت نظرات آنها در هرح و تعدی راویا  ،از همله دالی رراوانی و گونااگونی
تألیفات رهالی میباشد.
واژگان کلیدی :سود ،رهال ،راویا  ،تألیفات رهالی.
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تحقیق و ّ
تفحص در مورد اوصا راویان و وثاقت آنها یکی از ارکان اساسی قبول و
یا مردود شمردن اخبار و روایات است که در قرآن کـریم نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت
(حفرات .)6/توجه به اوصا راوی نیـز در کـالم معصـومین نیـز مـورد تأ کیـد قـرار
گرفته است ،به گونهای که امام علی در روایتی ،راویان را بر اساس اوصا آنها به 4
دسته ،تقسیم بندی کرده است (ک ینی.)62/1 :1407 ،
اهمیت ّ
ّ
توجه به سند روایات از دیرباز ّ
خاصی نزد مسلمانان داشته است و از پیشینیان
االس َّن ُاد م َّن ِّالدین َّوَّل سـوال س
در اینباره عبارتهایی نقل شده است .از جمله اینکه « س
االس َّـن ُاد
ِ
ِ
َّ َّ َّ
َّ َّ س س
َّ
َّ
لقال َّم سن ش َّاء َّما ش َّاء» از عبدالله بن مبارک ( یشاپوری ،بیت ا )12/1 :و «ان َّهـذا ال ِعل َّـم ِدیـ ٌن
َّ َّ ُ ُ َّ َّ ُ
َّ س ُ
فانظ ُروا ع َّم سن تاخذون ِدینک سم» از محمد بـن سـیرین ( یش اپوری ،ب یت ا11/1 :؛ دارم ی ،ب یت ا:
)471/1؛ که این مطلب جایگاه و تأثیر سند روایات در قبول و یا رد آنها را نشان میدهد.
رابطۀ صحت روایات با صحت سند آنها و توجه به اینکه ستون فقرات سند را راویان
و یا همان رجال آن تشکیل میدهند و نیز در نظر گرفتن گفتار برخی دانشـمندان مبنـی
بر اینکه شناخت رجال (راویان) نیمی از دانش اسـت (منص وری ،ب یت ا ،)11 :سـبب شـده
است که در طول تاریخ حدیثی ،دانشمندان زیادی دست به تألیفات رجالی بزنند .کتب
رجالی در انواع و گونههای مختلفی و با درج اطالعات گستردهای که بـه هـر شـیوهای
بتواند به شناخت بیشتر و بهتر راویان کمک کند تألیف شدهاند.
در رابطه با این مسوله پرسشهای زیر مطرح میشود:
 -1تألیفات رجالی به چند نوع و گونه دسته بندی میشوند؟
 -2دالیل فراوانی و انگیزههای تألیف گونههای مختلف کتب رجالی کدامند؟
پاسخ به پرسـشهـای فـوق از آنجـا حـائز اهمیـت اسـت کـه باعـث شـناخته شـدن
گونههای مختلف کتب رجالی شده و در نتیجه کمک میکند تا محققین و کسانی که
در صدد بررسی راویان سندهای روایات مختلف میباشند ،بتوانند با توجه به نامگذاری
اکثر کتب رجالی بر اساس اوصا و مشخصات راویان ،به بررسی سریعتر ،آسـانتـر و
دقیقتر اوصا آنها و در نهایت ارزیابی و اعتبارسنجی روایات گوناگون بپردازند.

مالحظۀ پژوهشهای سابق پیرامون ویژگیهای کتب رجالی نشان مـیدهـد کـه در
آنها فقط یک کتاب رجالی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بهدالیل و انگیزهشناسـی
تألیف کتب رجالی بهطور کلی پرداخته نشده است؛ مانند مقالۀ «بررسی مبـانی رجـالی
عالمه شوشتری در قاموس الرجـال» از عبـدالهادی فقهـیزاده و مجیـد بشـیری؛ مقالـۀ
«ویژگیهای رجالی کتاب اختیار معرفه الرجال» از سید حسین کنعانی و مقالۀ «رجـال
نجاشی مهمترین کتاب رجال شیعه» از سید علی میرشریفی.
در این مقاله تالش شده است که بهدالیل ،انگیزهها و زمینههای تألیف کتـابهـایی
که به هر شکلی نام راویان و شرح حال و اطالعات مربوط به آنها در این کتابهـا ذکـر
شده است ،اشاره شود .همچنانکه فوایـد تـألیف آنهـا ذکـر شـده و از هـر گونـه از ایـن
کتابها به چند نمونه اشاره خواهد شد .در این مقاله جهت شناخت بهتر این کتابهـا،
آنها به  4دسته کتابهای تعریفی ،تصحیحی ،تبیینی و تکمیلـی گـروهبنـدی شـدهانـد.
قابل ذکر است که این تقسیمبندی چهارگانه توسط نگارنده صورت گرفته است.

این کتابها به معرفی راویان و شرح احـوال آنهـا و هرآنچـه بـه شـناخت بهتـر آنهـا
کمک کند ،میپردازند .این کتابها به گونههای مختلفـی تـألیف شـدهانـد .برخـی از
آنها به ثقات ،یا ضعفا و یا مدلسین اختصاص دارد و بعضی شامل همـۀ اینهـا مـیشـود.
همچنانکه بعضی از آنها مقید به رجال یک کتاب خاص هستند و برخی مقیـد نیسـتند.
برخی از این کتب مبتنی بر روایات رسیده دربارۀ احوال راویان و نیز نظرات رجالیون در
جرح و تعدیل آنهاست .در بخش مربـوط بـه کتـب رجـالی شـیعه ،روایـات مربـوط بـه
نظرات معصومین دربارۀ افراد گوناگون بسیار حائز اهمیت است.

 -1-1کتب جرح و تعدیل

علم جرح و تعدیل علمی است که دربارۀ جرح و تعدیل راویان با الفاظ مخصـوص
و مراتب و درجهبندی این الفاظ بحث مـیکنـد (اب ن اب یح اتم رازی .)2/1 :1271 ،جـرح و
تعدیل افراد مختلف از جانب پیامبر و صحابه و تابعین و علمـای بعـد از آنهـا امـری
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 -1کتب تعریفی

اصو

ثابت است و این امر نه به سبب طعن در افراد بلکه بـهدلیـل حفاظـت از دیـن و احکـام
شریعت است (همان) .قابل ذکر است کـه اولـین کسـی کـه در جـرح و تعـدیل راویـان
کتاب نوشت یحیی بن معین (م  )/233میباشد (اب نش اهین ،11 :1409 ،مقدم ل م ق ) .در
این نوع کتب ،هم راویان جرح شده و هم راویـان عـدول ،ذکـر و نظـرات رجـالیون در
جرح و تعدیل آنها مطرح میشود .این کتب دارای عناوین ذیل میباشند:

 -1-1-1کتب طبقات

طبقه در لغت بهمعنای امتی که بعد از امتی دیگـر مـیآیـد مـیباشـد (ازه ری:2001 ،
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33/9؛ ابنمنظ ور )210/10 :1414 ،و نیز بهمعنای گروهی از مردم است که با گروهی دیگـر
شبیه به خود برابری میکنند (فراهیدی ،بیت ا108/5 :؛ اب نمنظ ور .)210/10 :1414 ،طبقـه در
اصطالح به گروهی که در سن و یا اسناد و یا فقط در اسناد ،یعنی کسانی که در شیوخ،
برابر و مثل هم باشند گفته مـیشـود (س خاوی389/4 :1424 ،؛ س یوطی ،ب یت ا .)909/2 :ایـن
تعر یف نشان میدهد که مفهوم طبقات برای وحدت زمانی ثابتی اطالق نمیشود ،بلکه
اغلب بهمعنای برابری در مالقات است (دمشقی صا ی ،58/1 :1417 ،مقدم ل م ق ) .البتـه
مفهوم طبقه ممکن است نـزد مؤلفـان کتـب طبقـات و حتـی در یـک کتـاب و کتـاب
دیگری از یک مؤلف متفاوت باشد (همان).
از لوازم بحث در موضوع طبقات راویـان؛ آ گـاهی از تـاریخ والدت راویـان ،تـاریخ
وفات آنها ،کسانی که از آنها روایت کردهانـد و نیـز شـناخت راویـان از آنهـا مـیباشـد
(ابنصقح.)399 :1406 ،
در کتب طبقات معموال راویان بر حسب شرایط مختلفی طبقهبندی مـیشـوند .ایـن
تقسیمبندی ممکن است بـر اسـاس عنصـر زمـانی یـا مکـانی باشـد .در عنصـر زمـانی؛
صحابی بودن ،تابعی بودن ،سبقت در اسالم ،حضور در جنج بدر و مهاجرت به مدینه
و غیره و در عنصر مکانی محل سکونت و ملیت راویان مورد توجه قرار میگیرد که در
برخی کتب طبقات مانند طبقـات ابـنسـعد (م  ،)/ 230عنصـر زمـانی و مکـانی هـر دو
لحاظ شده است (ابنسعد ،8/1 :1968 ،مقدمه م ق ) .شرایط طبقهبندی در کتـب طبقـات
مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد .برای نمونه در کتاب طبقات خلیفـه (م )/ 240
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بر خال کتاب ابن سعد که راویان را بر حسب سـبقت در اسـالم تقسـیمبنـدی کـرده
است ،آنها را برحسب نزدیکی نسب به پیامبر آورده است (ابنخی ا  ،13 :1414 ،مقدم ه
م ق ) .همچنین ممکن است این کتب در تعداد طبقات مربوطه اختال داشته باشـند.
برای نمونه تعداد طبقات راویان اهل بصره ،اهل کوفه و اهل شام در کتاب ابنسـعد بـه
ترتیب  9 ،8و  8طبقه؛ و تعداد طبقات آنها در کتاب خلیفه به ترتیـب  11 ،12و  6طبقـه
میباشند (همان) .بازۀ زمانی یک طبقه از راویان ممکن است بـین مـدت زمـان زنـدگی
یک نسل یا  20و یا  10سال متغیر باشد (ابنسعد ،8/1 :1968 ،مقدمه م ق ) .مـثال ایـن بـازه
نزد ابنسعد  20سال میباشد (همان) .در کتب طبقات عالوه بـر ترجمـه و شـرح احـوال
راوی ،معموال تاریخ وفات ،کسانی که از آنهـا روایـت کـرده و نیـز کسـانی کـه از وی
روایت نقل کردهاند و نیز جرح و تعدیل آنها -البته به جز طبقه صحابه -ذکر مـیشـود.
در کتب طبقات معموال ترجمه و شرح حال طبقات اول شـامل طبقـه صـحابه و بزرگـان
تابعین و راویان نزدیک به آنها با شـرح و تفصـیل کامـلتـری آمـده اسـت و هـر چـه از
طبقات اولیه فاصله بگیریم ترجمه راویان مختصرتر و کوتاهتر میشود و این موضـوع بـه
دلیل وفور روایات و اخبار مربوط به طبقه صحابه و بزرگان تابعین و طبقـات نزدیـک بـه
آنهاست (همان ،9/1 :مقدمه م ق ) .البته برخی معتقدند که با مرور زمان ،فایده ذکر طبقه
راوی کمرنجتر شده است و ذکر آن در راویان اول دارای اهمیت بیشتری بـوده اسـت
(دمشقی صا ی ،59/1 :1417 ،مقدمل م ق ).
از فواید شناخت طبقات راویان؛ مصونیت از به خطا افتادن در یکی دانسـتن راویـان
متشابه در اسم یـا کنیـه و غیـره (س خاوی ،)389/4 :1424 ،آ گـاهی از تـدلیس و فهمیـدن
حقیقت عنعنه در سند (همان) ،شناخت روایات اکابر از اصاغر و شناخت روایات ابناء از
اباء (بنع دا قادر )30 :1422 ،میباشد.
در بعضی کتب طبقات ،راویان بر حسب قبیله خود نیز تقسیمبندی شـدهانـد کـه از
فواید آن شناخت قبائل مختلف و چگـونگی گسـترش سـکونتی و دمـوگرافی 1آنهـا در
قلمروی اسالمی است (ابنخیا  ،14 :1414 ،مقدمل م ق ) .عالوه بر آن میتـوان از بعضـی
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از این کتب در مطالعۀ تاریخ و سیر حوادث و نیز شناخت گرایشها و فرقههای سیاسـی
بهره برد (همان) .از دیگر فواید کتب طبقات ،تشخیص سقط در سند روایات و یـا عـدم
آن است که هر دو عامل ارتباط مسـتقیمی بـا تضـعیف یـا تقویـت سـند روایـات دارنـد
(بروجردی .)23 :1410 ،نزد شیعیان شناخت طبقات راویان به شناخت یاران هر امام و تمییز
آنها از یکدیگر کمک میکند (همان)؛ چراکه راویان ،در برخی کتب طبقاتی شیعه بـر
اساس راویان هر امام دستهبندی شدهاند ( برقی.)1342 ،
از عیوب برخی کتب طبقات این است که با توجه به تقسیمبندی این کتب بر حسـب
شرایط زمانی و مکانی ،ترجمه و شرح حال یک راوی ممکن است در چند جـای کتـاب
تکرار شود و این مطلب باعث حجیم شدن و تکراری بودن مطالب این کتب بشود؛ به این
ترتیب یک راوی ممکن است هـم از حاضـرین در جنـج بـدر باشـد و جـزو طبقـه آنهـا
محسوب شده و ترجمه و شرح حال وی ضمن این طبقه ذکر شود و هم بعدا به یک شـهر
از اماکن اسالمی مهاجرت کرده و در آن سکونت یافته و در طبقهبندی مربوط بـه راویـان
آن شهر نیز ترجمه او تکرار شود (ابنسعد ،9/1 :1968 ،مقدمل م ق ) .البته برخـی مؤلفـان ایـن
کتب مانند ابنسعد که کتاب وی مهمترین تألیف در این زمینه و یا حتی در زمینـه کتـب
رجالی میباشد (عف ی ،27 :1405 ،مقدمل م ق ) ،به این اشکال پـیبـرده و در صـدد رفـع آن
برآمدهاند؛ به این ترتیب برای چنین افرادی که ممکن است در طبقات مختلفی ذکر شـوند
در یکجا ترجمۀ مفصل و طوالنی و در جاهـای دیگـر ترجمـهای کوتـاه و مختصـر ذکـر
مــیکنــد (اب نس عد ،9/1 :1968 ،مقدم ل م ق ) .از دیگــر عیــوب کتــب طبقــات ،صــعوبت
دستیابی به مکان ترجمۀ یک راوی در آنهاست ،بـه خصـوص اینکـه در تعـداد طبقـات
راویان بین یک مؤلف و مؤلف دیگـری ،اخـتال و تفـاوت وجـود دارد (دمش قی ص ا ی،
 ،59/1 :1417مقدمل م ق ) .کتب طبقات خود بر چند نوع هستند:
الف) کتب طبقات عمومی
این کتابها در برگیرندۀ ترجمه و شرح حال همۀ راویان بهطور عموم مـیباشـد کـه
معموال از طبقۀ صحابه و تابعین و تابعین آنها شروع و در ادامه ،طبقات بعد از آنهـا ذکـر
و تا دوران نزدیک به مؤلف منتهی میشود.

در بین اهل سنت کتب« :القبقات الكبری» از محمد بـنسـعد زهـری (م )/ 230؛
«طبقات» از خلیفه بنخیاط (م )/ 240؛ «القبقات» از احمد بـنشـعیب نسـائی (م 303
 )/و در شیعه کتابهای «رجال یا طبقات» از احمد بن محمد بـن خالـد برقـی (م 274
)/؛ «طبقات یا االبواب» از شیخ طوسی (م )/ 460؛ «المدرجات الرفیعمه فمی طبقمات
الشیعه» از سید علـی خـان مـدنی شـیرازی (م )/ 1120؛ «طرائمف المقمال فمی معرفمه
طبقات الرجال» از سید علی بروجردی (م )/ 1313؛ «معجم رجال الحدیث و تفصمیل
طبقات الرواه» از ابوالقاسم خوئی (م  )/ 1413از این نوع میباشند.

ج) کتب طبقات بر حسب مذاهب اعتقادی ،فقهی یا غیره
این نـوع کتـب طبقـات بـر اسـاس علمـا و راویـان یـک مـذهب فقهـی یـا کالمـی
طبقهبندی میشوند .در این کتابهـا معمـوال پـس از ترجمـه و شـرح حـال و یـادآوری
جایگاه علمی و فضائل رئوس مذاهب چهارگانه اهـل سـنت و تمجیـد از آنهـا ( ك :اب ن
ابییع ی ،بیتا5/1 :؛ ابنکثیر ،)7 :1413 ،به طبقهبندی راویان ایشان و ترجمه و معرفـی کامـل
آنها و در برخی مواقع نیـز بـه ذکـر مؤلفاتشـان پرداختـه شـده اسـت .معمـوال طبقـۀ اول
راویانی هستند که مستقیما از رئیس مذهب خود روایت کردهاند .این کتابهـا معمـوال
بهدست کسانی تألیف شدهاند که خود صاحبان مذاهب مربوطه هستند .بازۀ زمانی هـر
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ب) کتب طبقات بر حسب اماکن
برخی از کتب طبقات بر اساس راویان ساکن در یک شهر و یا مکان اسالمی و نیـز
راویانی که به آن شهر وارد شدهاند کـه اعـم از صـحابه ،تـابعین و غیـره باشـد را شـامل
میشود .این امـر بـه سـبب جایگـاه و اهمیـت تـار یخی برخـی از ایـن شـهرها و امـاکن
اسالمی است ( ك :مغربی افریقی ،بیتا1 :؛ ابیشیخ اص ها ی .)3/1 :1412 ،معموال مؤلفـان ایـن
کتابها خود نیز اهل این مناطق و شهرها میباشند .نمونۀ این کتابها «طبقات علماا
افریقیممه» از محمــد بـن احمــد افریقــی (م  )/ 333و «طبقممات المحممدثین باصممبهان و
الواردین علیها» از ابیشیخ اصفهانی (م  )/ 369میباشند .البته کتب رجالی دیگری نیـز
بر حسب راویان شهرهای مختلف نگاشته شدهاند که در بخش مربوط بـه کتـب تـاریخ
شهرها ذکر میگردند.

اصو

طبقه از راویان در برخی از این کتب  100سال است ( ك :س کی.)207/1 :1413 ،
کتب« :طبقات الحنابله» از محمد بن محمد ،ابن ابی یعلـی (م )/ 526؛ «طبقمات
الشافعیین» از اسماعیل بن عمر ،بنکثیر دمشقی (م  )/ 774و «الجمواهر المضمیئه فمی
طبقات الحنفیه» از محییالدین حنفی (م  )/ 775از اینگونه کتب هستند.
قابل ذکر است که برخی از کتابهای رجالی اگرچه با عنـوان طبقـات نـامگـذاری
نشدهاند ،ولی بر اساس طبقات زمانی مرتب شـدهانـد؛ ماننـد «سمیر اعمالم النمبالا» و
«تاریخ االسالم» ،هر دو از ذهبی.

 -2-1-1کتب با عنوان رجال
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این کتب نیز مانند سایر کتب رجالی به ترجمه و شرح احوال و گزیدهای از حوادث
تاریخی مربوط به راویان و همچنین در برخی مواقع ذکر تـاریخ والدت و وفـات آنهـا و
شیوخی که از آنها روایت کردهاند و برخـی از روایاتشـان و نیـز راویـان ایشـان پرداختـه
است.
این کتابها به چند دسته تقسیم میشوند:
الف) کتب رجال عمومی
این کتابها اختصاص به ترجمه بیشتر راویان و محدثین ذکر شده در سـند روایـات
دارد و به گروه یا شهر و یا رجال کتب خاصی اختصاص ندارد.
در بین اهل سنت کتابهای« :احوال الرجال» از ابراهیم بن یعقـوب جوزجـانی (م
)/ 259؛ «قبول االخبار و معرفه الرجال» از عبدالله بن احمد بلخـی (م )/ 319؛ «میمزان
اإلعتممدال» از ذهبــی؛ «لسممان المیممزان» از ابــنحجــر عســقالنی (م  )/ 852و در شــیعه
«معرفه الرجال یا رجال کشمی» از محمـد بـن عمـر بـن عبـد العزیـز کشـی (م )/ 340؛
«اختیار معرفه الرجال» و «رجمال القوسمی» از محمـد بـن حسـن طوسـی (م )/ 460؛
«حل االشكال فی معرفه الرجمال» از ابـن طـاووس (م )/ 673؛ «رجمال ابمن داوود» از
حسن بن علی بن داوود حلی (م )/ 707؛ «خالصه ااقوال فی معرفمه الرجمال» عالمـه
حلی (م )/ 726؛ «تنقیح المقال» از مامقانی (م  ،)/ 1351نمونه بارز این دسته میباشند.

ج) رجال خاندان یا گروه خاص
بعضی از کتب رجالی تنها به ترجمه و شرح حال راویـان منسـوب بـه یـک یـا چنـد
خاندان معرو و مهم که اکثر افراد آن ،فقیه ،دانشمند ،قاری و راوی هستند اختصاص
دارند .همچنانکه این کتب ممکن است مختص به گروه خاصی از راویـان باشـد .ایـن
نوع کتب فقط نزد شیعه مشاهده شده است.
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ب) رجال کتب خاص
اهمیت و جایگاه بعضی از کتب حدیثی بهخصوص کتب ششگانه حدیثی و کتـب
سنن نزد اهل سنت و نیز کتب اربعه در شیعه باعث شده است که برخی مـؤلفین کتـب
رجالی ،تنها به ترجمه و شرح حال و جرح و تعدیل راویانی که در اسناد روایات یک یـا
چند کتاب از این کتابها آمدهاند اکتفا کنند و به بقیه راویان نپردازنـد .البتـه مالحظـه
شده است که در بیشتر کتب رجال که اختصاص به بررسی راویان دو کتاب مهـم اهـل
سنت ،یعنی صحی ،بخاری و صحی ،مسلم میباشند ،هیچگونه جرح و تعدیلی صورت
نگرفته است و فقط به اسم راویان و یا ترجمۀ مختصری از آنها پرداخته شده است ( ک:
کقباذی1407 ،؛ ابنمنفویه.)1407 ،
نمونهای از کتب اهلسنت در این زمینه «الهدایه و االرشاد فی معرفه اهمل الثقمه و
السداد» از احمد بن محمد کالباذی (م )/ 398؛ «رجال صحیح مسملم» از احمـد بـن
علی ،بنمنجویه (م )/ 428؛ «ته یب الكمال فی اسمماا الرجمال» از یوسـف بـنزکـی
مزی (م  )/ 742و «تعجیل المنفعه بزوائد رجال اائمه ااربعه» از ابنحجـر عسـقالنی
(م  )/ 852میباشند.
در شیعه نیز کتابهای «رجال اسانید الكمافی»« ،رجمال اسمانید التهم یب» از سـید
حسین بروجردی (م )/1380؛ «اسانید کامل الزیمارات و اعمالم اسمانیده» از سـید موسـی
شبیری زنجانی از این دسته میباشند .البته بهدلیل اهمیـت کتـب اربعـه روایـی ،معمـوال در
کتب رجالی به راویان روایات آنها توجه ّ
خاصی میشود .برای نمونه در کتابهـای «جامع
الرواه» اردبیلی و «معجم رجال الحدیث» خویی ،راویان موجود در اسـناد روایـات کتـب
اربعه با عالمت مشخص و روایات آنها و نیز مکان آنها در این کتب ذکر شده است.

کتابهای «رساله ابی غالب زراری در ذکر آل اعمین» از ابـو غالـب زراری (م 368

)/؛ «الفوائممد الرجالیممه» از محمدمهــدی بحرالعلــوم طباطبــائی (م « )/ 1212راویممان
خاندانهای آل ابیرافع ،آل ابیشعبه و» ..؛ «اصحاب امیرالمومنین و الرواه عنه»
از محمدهادی امینی و «الفائق فی رواه و اصحاب االمام الصادق » از عبدالحسـین
شبستری (معاصر) در این زمینه تألیف شدهاند.
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د) کتب نظرات یک رجالی
این کتب اختصاص به نظرات یک رجالی بزرگ دربـارۀ راویـان دارد کـه اکثـرا بـه
صورت پرسش و پاسخ است .اهمیت نظرات و اقوال رجالیون مشـهور و جایگـاه واالی
آنها در بین رجالیون و علم رجال باعـث شـده اسـت کـه نظـرات آنهـا در مـورد راویـان
جمعآوری و بهصورت کتاب تألیف شود .البته بیشتر این کتب توسط افراد معاصـر و از
طریق جمعآوری نظرات رجالیون از مؤلفات آنها و دیگر مؤلفات بوده و بهصورت یـک
نوآوری و کار امروزی محسوب میشود .معرو تر ین این کتب در ذیل آمده است:
«موسوعه اقوال ابی الحسن الدارققنی فی رجال الحدیث و علله» از گروهـی از
مؤلفین از جمله د .محمد مهدی مسلمی و همکاران (معاصر)؛ «موسوعه اقوال االممام
احمد بن حنبل فی رجال الحدیث و علله» از سید ابوالمعاطی و همکاران (معاصـر) و
«من کالم ابی زکریا یحیی بن معین فی الرجال» از احمد محمد نور سیف (معاصر).
ها) کتب مربوط به یک راوی
کثرت روایات رسیده از جانب برخی راویان و جایگاه آنها در حدیث ،باعـث شـده
که این افراد مورد توجه قرار گیرنـد و مؤلفـان متعـددی در مـورد شخصـیت اجتمـاعی،
تاریخی ،روایی و نیز تحلیل و بررسی نوع روایات رسیده از آنها دست به تـألیف کتـاب
بزنند .از دیگر دالیل تألیف کتب مختص به ترجمه و شرح حـال یـک راوی ،اخـتال
نظر علمای رجالی در جرح و تعدیل وی و نقل روایـات نـادر در موضـوعات و احکـام
شرعی خاص از جانب وی میباشد؛ بدین ترتیب که تضـعیف و یـا توثیـق راوی کـه در
نهایت به رد یا قبول روایات وی میانجامد تأثیر مستقیمی در عمـل و یـا عـدم عمـل بـه
احکام شرعی استنباط شده از ایـن روایـات دارد (س اعدی .)8 :1425 ،ایـن کتـابهـا نـزد

متأخرین مشاهده شده است .از این نوع میتوان کتب زیر را نام برد:
در اهل سنت« ،شیخ المضیره ابموهریره» از محمـود ابوریـه (م  )/ 1385و در شـیعه
کتابهای «ترجمه سهل ابن زیاد یا رجال الشیخ محمدرضا» از محمدرضا دزفولی (م
)/1352؛ «ابوهریره» از سید عبدالحسین شر الـدین موسـوی (م  )/ 1377و «المعلمی
بنخنیس» از حسین ساعدی (معاصر).
و) رجال مکان یا شهر خاص
برخی کتب رجالی نیز به ترجمۀ راویان و علمای یک شهر یا مکان اسـالمی و ذکـر
مؤلفات آنها اختصاص دارد .کتاب «امل االمل» از محمـد بـن حسـن ،حـر عـاملی (م
( )/ 1104در ترجمۀ علمای جبل عامل) نمونهای از این کتب است .همانگونـه کـه در
بخش کتب طبقات بر حسب اماکن ذکر گردید ،کتب رجـالی دیگـری نیـز بـر حسـب
راویان شهرهای گوناگون تألیف شدهاند که در بخش مربوط به کتب تاریخ شهرها ذکر
میگردند.
بهنظر میرسد که تفاوت خاصی بین کتب با عناوین رجال و کتب با عنـاوین جـرح
و تعدیل وجود نداشته باشد .البته طبق بررسی بعضی از کتب جرح و تعدیل ،شاید بتوان
گفت که در کتب جرح و تعدیل به درجه و نوع لفظ جرح و یا تعـدیل کـه راوی بـا آن
وصف میشود توجه خاصی میشود و این مطلب به علمی خـاص و آشـنایی کامـل بـه
این الفاظ نیاز دارد ( ک :ب اجی .)15/1 :1406 ،همچنین در کتب رجـال ،شـرح و تفصـیل
بیشتری دربارۀ ترجمه و شرح حال راویان آورده شده است ،اما در کتب جرح و تعـدیل
به اقوال رجالیون و الفاظ جرح و تعدیل بهکار رفته از جانب آنها دربارۀ راویان ،اهمیـت
بیشتری داده شده و ترجمۀ آنها مختصرتر آمده است ( ك :خ ف .)/1409 ،کتب جـرح و
تعدیل نیز مانند کتب با عنوان رجال به چند دسته تقسیم میشوند:
الف) عمومی
در این کتابها جرح و تعدیل مختص راویان خاصی نمـیباشـد و معمـوال عمـومی
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 -3-1-1کتب با عنوان جرح و تعدیل

اصو

میباشد .نمونه این کتب« ،التكمیل فی الجرح و التعدیل و معرفه الثقات و الضمعفاا
و المجاهیل» از ابنکثیر میباشد.
ب) نظر یک رجالی در جرح و تعدیل راویان
همانطور که از عنوان مشخص است ،این کتب حاوی نظرات و آرای یک رجـالی
معرو در جـرح و تعـدیل راویـان مختلـف اسـت .نمونـه ایـن کتـابهـا« ،الجمرح و
التعدیل» از ابیحاتم رازی (م  )/ 327میباشد.
در شیعه نیز اشخاصی مانند نجاشی ،شیخ طوسی ،ابن داوود ،عالمه حلی و دیگران
در کتب خود به طرح آراء و نظرات خود پیرامون راویان مختلف پرداختهاند که از کتب
آنها در بخش کتب با عنوان رجال یاد شده است.
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ج) جرح و تعدیل راویان کتب خاص
این کتب اختصاص به جرح و تعدیل راویان کتـب حـدیثی خاصـی دارد .از جملـه
این کتب:
«التعدیل و التجریح لمن خرج له البخماری فمی الجمامع الصمحیح» از سـلیمان
بنخلف باجی (م  )/ 474و «معجم الجرح و التعدیل لرجال السنن الكبمری» از نجـم
عبدالرحمان خلف (معاصر) میباشند.1

 -4-1-1کتب تاریخ:

موضوع این کتب ،حوادث و وقایع تاریخی و به خصوص تاریخ اسـالم مـیباشـد.
اگرچه برخی از کتب با عنوان تاریخ نامگذاری شدهاند اما موضوع اصلی آنها ترجمـه و
شرح حال افراد به خصوص راویان میباشد .در بعضی دیگر از این کتـب ،تـاریخ یـک
منطقه یا شهر اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .این کتـب بـهدلیـل اینکـه اطالعـات
ذیقیمتی مانند ترجمه و شرح حال افراد مختلف بهخصوص راویان ارائه میکنند ،مورد
توجه رجال شناسان قرار گرفتهاند .در اکثر کتب با عنوان تاریخ ،نام شیوخ و شاگردان و
 .1در شیعه نیز اگرچه کتابهای زیادی تألیف شدهاند که موضوع آنها جرح و تعـدیل راویـان اسـت ،ولـی
کتابی با ابن نام و عنوان در کتب شیعه یافت نشد.

راویان و مرویات و جرح و تعدیل راویان نیز آمده است؛ به این دلیل این کتب میتوانند
منابع خوبی برای مطالعات حوزه رجالی و روایی قرار بگیرند .کتب تـاریخ خـود بـر دو
نوعند:
الف) کتب تاریخ عمومی
موضوع این کتب عالوه بر حوادث تاریخی ،ترجمه و تاریخ افراد مختلف از جملـه
خلفا ،سالطین ،زهاد ،قراء و به خصوص راویان بهطور عمومی است و مختص به یـک
مکان و زمان نمیباشند .بعضی از این کتابها بر اساس حرو الفبایی و بعضی دیگـر
بر اساس سال وفات راوی و به ترتیب سالهای هجری تنظیم شدهاند .چند نمونه از این
کتب در ذیل آمده است:
«تار یخ ابن معین» از یحیی بـن معـین (م 233ه )؛ «التمار یخ الكبیمر» و «التمار یخ
ااوسط» و «التار یخ الصغیر» از محمد بن اسماعیل بخـاری (م )/ 256؛ «تمار یخ ابمن
ابیخثیمه» از ابوبکر احمد بن ابیخثیمه (م  )/ 279و «تار یخ االسالم» از ذهبی.
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ب) کتب تاریخ شهرها
اهمیت بعضی از شهرهای اسالمی و فضیلت آنها باعث شده است که علمـایی کـه
اکثرا اهل خود آن شهرها هستند کتابی در تاریخ شهرشان تألیف کنند .بهنظـر مـیرسـد
که انگیزۀ اصلی تألیف این کتب ،اظهار تعصب نسبت بـه یـادکردن از مفـاخر وعلمـای
شـهرهای مختلـف اســت ( ک :جرج ا ی ،/1407 ،مقدم ه) .معمـوال ایـن کتــابهـا حــاوی
اطالعات ذیل است -1 :تاریخ بنـا و مکـان جغرافیـایی شـهرها؛  -2مکـانهـا و بناهـای
تاریخی شهرها مانند مساجد ،کلیساها و....؛  -3روایات رسیده در فضیلت شهرها؛ -4
نام بردن از علما و مفاخر شهرها از جمله فقهـا ،علمـا و ......و راویـان شـهرها و قبائـل
موجود در آنها و بالخره  -5ترجمه و شرح حال کسانی که به این شهرها وارد شـدهانـد
و یا در آنها گشتهاند یا در آن سکونت یافتهاند از جمله خلفا و صحابه و تابعین و تـابعین
آنها و محدثان و راویان که در ایـن شـهرها تحـدیث کـردهانـد و در برخـی مواقـع ذکـر
نمونهای از روایات آنها و در نهایت جرح و تعدیل آنهاست ( ک :اب و عیم اص فها ی1410 ،؛
ابنعساکر .)/1415 ،این کتابها نیز به دو روش الفبـایی یـا طبقـات زمـانی ترتیـببنـدی

اصو

شدهاند .یکی از این کتب «تاریخ دمشق» از علی بن حسن ،ابنعساکر دمشـقی (م 571

 )/است که عالوه بر اینکه بزرگترین کتاب تألیف شده در تاریخ شهرها مـیباشـد ،از
وسیعترین منابع تراجم رجال نیز بهشمار میآید (ابنعساکر ،29/1 :1415 ،مقدمه م ق ) .نـام
مشهورترین کتب دیگر در این زمینه در ذیل ذکر شده است:
«تاریخ نیشاپور» از ابوعبدالله ،حاکم نیشـاپوری (م )/ 405؛ «تماریخ جرجمان» از
حمزه بن یوسف جرجانی (م )/ 427؛ «تاریخ اصمبهان یما اخبمار اصمبهان» از ابـونعیم
اصفهانی (م )/ 430؛ «تار یخ بغداد» از ابوبکر ،خطیب بغدادی (م .)/ 463

 -5-1-1کتب مشاهیر ،علما ،اولیاء ،اعیان ،و اعالم:
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این کتب به ذکـر مشـاهیر ،علمـا ،اعیـان ،اعـالم و زهـاد شـهرها و منـاطق مختلـف
اسالمی اختصاص دارد که تعداد قابل مالحظهای از آنهـا کسـانی هسـتند کـه در سـند
روایات قرار دارند و شناسایی و پیبردن به احوال آنها کمک شایانی بـه شـناخت سـنت
صحی ،از سقیم میکند .در این کتابها نیز ترجمۀ کامل راویـان ،شـیوخ و شـاگردان،
معرفی مؤلفات آنها و نمونهای از روایات آنها ذکر میشود .مالحظه شده اسـت کـه در
بیشتر این کتابها ،افراد معموال فقط توثیق و تعدیل میشوند و مؤلفان این کتب از ذکر
راویان ضعیف ،متروکین و مجروحین دوری کـرده و فقـط بـه ذکـر علمـای ثقـه اکتفـا
میکنند ( ک :ابنح ان19 :1411 ،؛ ابنا ف وزی .)/1421 ،اما با توجه به اینکه در برخی دیگر
از این کتابها جرح و تعدیل راویان بهطور کامل و مفصل آمده است ،این نوع از کتب
رجالی در قسمت کتب جرح و تعدیل آورده شده است.
نمونۀ این کتب نزد اهل سـنت« :مشماهیر علمماا االمصمار» از محمـد بـنحبـان،
ابوحاتم بستی (م )/ 354؛ «حلیة االولیاا» از ابونعیم اصفهانی (م )/ 430؛ «سمیر اعمالم
النبالا» از ذهبی و در شیعه« ،اعیمان الشمیعه» از محسـن االمـین عـاملی (م  )/ 1371و
«ت کرً االعیان» از جعفر سبحانی میباشند.

 -6-1-1کتب شیوخ و مشیخه:

از دیگر کتبی که سرشار از اطالعات رجالی است کتب شیوخ است .جایگاه علمی
برخی از محدثان بزرگ اهل سنت و برجسته بـودن شخصـیت آنهـا در بـین علمـا و نیـز
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گستردگی و فراوانی مؤلفاتشان و تأثیر این مؤلفات در میراث حدیثی اهـل سـنت باعـث
شده است که کتابهایی در رابطه با ترجمه و شرح حال شیوخ این محدثان کـه از آنهـا
سماع داشتهاند و در کتابهایشان از آنها روایـت نقـل کـردهانـد ،نگاشـته شـوند (اث ری،
 .)1 :1426از دیگر دالیل تألیف کتب شیوخ ،عدم توجه به ترجمه و شرح احـوال شـیوخ
محدثان بزرگ و صاحب کتاب ،بر خال شیوخ مولفان کتب سته مـیباشـد (منص وری،
بیتا .)11 :از فواید کتب شیوخ ،شناخت طبقۀ شیوخ محدثان بـزرگ و احـوال رجـال آن
طبقه است (همو .)4 :1428 ،در بعضی از این کتـب ،بـرای راویـان ،جـرح و تعـدیل و در
برخی دیگر جرح و تعدیلی ذکر نمیشود .البته مالحظه شـده اسـت کـه در کتبـی کـه
خود محدث در معرفی شیوخ خود مینویسد آنها را توثیق میکند ( ك :س ائی.)/1423 ،
قابل ذکر است به جزء کتب متقدمین و متأخرین که در زمینه شیوخ تألیف شده است،
معاصران نیز به تـألیف ایـن نـوع کتـب اهتمـام خاصـی نشـان دادهانـد و در ایـن زمینـه
کتابهای فراوانی به رشتۀ تحریر درآمده است.
اما مهمترین کتب شیوخ و مشیخه نزد اهل سـنت« :مشمیخة النسمائی» از نسـائی؛
«المعلم بشمیوخ البخمار ی و مسملم» از محمـد بـن اسـماعیل بـنخلفـون (م )/ 636؛
«معجم الشیوخ الكبیر لل هبی» از ذهبی؛ «الدلیل المغنی لشیوخ االمام ابی الحسن
الدارققنی» و «ارشاد القاصی و المدانی المی تمراجم شمیوخ القبرانمی» و «المروض
الباسم فی تراجم شمیوخ الحماکم» از ابوالطیـب نـایف بـن صـالح منصـوری (معاص ر)
میباشند.
در شیعه نیز کتاب «مشیخه نجاشی» از محمود دریاب نجفی از این نـوع بـهشـمار
میآید .البته در شیعه ،مشیخه بهمعنای دیگری نیز آمده است و آن این است کـه برخـی
از صاحبان کتب حدیثی روایات خود را بدون سند آورده و طرق خـود بـه راویـان را در
آخر کتابهایشان ذکر کردهاند ،که به مشیخه معرو شده است .در این مشیخهها که
بهصورت کتب مستقلی نیستند و در آخر کتب روایی آمدهاند ،هیچگونـه شـرح حـال و
جرح و تعدیلی صورت نگرفته و بـه ذکـر اسـامی راویـان بسـند شـده اسـت« .مشمیخه
صدوق» از بن بابویه قمـی ،شـیخ صـدوق (م  )/ 381و «مشمیخه مربموب بمه کتابهمای
ته یب االحكام و االستبصار طوسی» از طوسی ،از این نمونه هستند.

 -7-1-1کتب فهارس:

کتب فهارس کتبی هستند که به معرفی تألیفـات افـراد مختلـف مـیپردازنـد .امـا از
آنجایی که این کتابها در کنار معرفی مؤلفان کتب که برخی از آنها راوی هسـتند ،بـه
ترجمه و شرح حال و نیز معرفی شیوخ و راویان آنها و نمونهای از روایاتشان و در نهایت
جرح و تعدیل آنها میپردازند ،میتوانند بهعنوان کتب رجال مورد استفاده قرار بگیرنـد.
«الفهرست» از محمد بن اسحاق ،ابن الندیم (م  )/ 438نمونه بـارز ایـن نـوع کتـابهـا
است.
اما استفاده از کتب فهارس بهعنوان کتب رجـال بیشـتر در بـین شـیعه اتفـاق افتـاده
اســت ،بــدین ترتیــب کــه  4کتــاب از مهمتــرین کتــب رجــالی شــیعه از کتــب فهــارس
میباشند« .فهرست اسماا مصنفی الشیعه یا رجال نجاشی» از احمد بن علی نجاشی
(م )/ 450؛ «الفهرست» از طوسی؛ «الفهرست» از شیخ منتجب الدین ،علی بن بابویـه
(م ق رن  )6و «فهرست کتب الشیعه و اسماا المصنفین یما معمالم العلمماا» از محمـد
علی بن شهر آشوب (م  )/ 588نمونهای از کتب فهارس شیعه هستند.
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 -8-1-1وفیات:

این کتابها همانگونه که از عنوانشان مشخص است به ذکـر تـاریخ وفـات افـراد از
جمله محدثین ،فقها ،علما و غیره میپردازند؛ اما چون در کنار ذکر تاریخ وفـات افـراد
مختلف از جمله راویان ،به ترجمه و شرح حال و ذکـر شـیوخ و شـاگردان و مرویـات و
جرح و تعدیل آنها میپردازند ،میتوانند بهعنوان کتب رجالی مورد استفاده قرار گیرنـد.
بیشتر این کتب بر اساس تاریخ وفات افـراد و بـر مبنـای سـالهـای هجـری طبقـهبنـدی
شدهاند.
نمونۀ این کتب« :تاریخ مولد العلماا و وفیاتهم» از محمد بن عبدالله ربعی (م 379
)/؛ «وفیات االعیان و انباا ابناا الزمان» از ابن خلکـان (م )/ 681؛ «العبر فی خبر ممن
غبر» از ذهبی میباشند.

 -2-1کتب جرح

لزوم تبیین اسامی ضعفا و مجروحین برای شناخت روایات صحی ،از سقیم و ارتبـاط

مستقیم جرح و تعدیل راویان با رد یا قبول روایات آنها و نیز آ گاهی از اینکه آنها از قسم
مجروحین یا تعدیل شدگان هستند بسیار حـائز اهمیـت اسـت .در کتـب جـرح ،راویـان
تضعیف میشوند .در این کتب نیز مانند سایر کتب رجالی؛ ترجمه راویان ،شـرح حـال
آنها ،شیوخ و راویان آنها و نیز نمونـهای از مرویـات آنهـا آورده مـیشـود .کتـب جـرح
معموال به  3دسته کتب ضعفا ،مدلسین و مختلطین تقسیمبندی مـیشـوند .البتـه عنـوان
ضعفا خود مشتمل بر  2قسم دیگر یعنی مدلسین و مختلطین میشود؛ اما از آنجـایی کـه
مؤلفان در رابطه با این عناوین ،کتب مستقل و جداگانهای تألیف کردهاند ،در اینجا نیـز
بهطور جداگانه بررسی میشوند:

 -1-2-1کتب با عنوان ضعفا

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

شناسیوانگیزهشناسیتألیفاترجالی 


گونه

هد از تألیف این کتب تبیین و شناساندن راویان ضعیف و نیز ذکر سبب ضعف و
نقل اقوال رجالیون در تضعیف راوی و با الفاظ جرح است .همچنانکه در برخـی کتـب
نمونهای از روایات ضعیف و منکر این راویان ذکر میشود ( ک :عقی ی/1404 ،؛ ابنح ان،
/1396؛ ابنعدی جرجا ی .)/1409 ،همچنین که راویان وضاع ،مجهول ،متروک و درو گو
و راویان ثقهای که در آنها لین وجود دارد ،نیز آورده شدهاند ( ذه ی ،بیتا؛ هم و.)/1387 ،
اولین کسی که در معرفی ضعفا کتاب نوشت یحیی بن معین (م  )/233است (ابنش اهین،
 ،11 :1409مقدمل م ق ) .نمونهای از کتابهای اهل سنت با عنوان ضـعفا در ذیـل آمـده
است:
«الضعفاا الصغیر» از بخاری؛ «الضمعفاا و المتمروکین» از نسـائی؛ «الضمعفاا
الكبیر» از محمد بن عمرو عقیلی (م )/ 322؛ «المجروحین من المحدثین و الضمعفاا
و المتروکین» از ابنحبـان؛ «الكاممل فمی ضمعفاا الرجمال» از بمنعمدی جرجمانی؛
«المغنی فی الضعفاا» و «دیوان الضعفاا» از ذهبی.
در شیعه نیز «ضعفاا یا رجال ابنالغضائری» از احمد بن حسین غضائری (م ق رن 5
 )/یا از پدر ایشان و «الوضاعون و احادیثهم» از عبدالحسین امینـی (م  )/ 1392از ایـن
دسته هستند.

اصو

 -2-2-1مدلسین
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تدلیس نوعی دستکاری در اسانید روایاتی است که یک فرد روایت میکند .یـک
راوی ممکن است در جهت رفع ضعف سند و یا ضعف شیوخ خود ،دسـت بـه حـذ
قسمتی از سند بزند ،و یا شیخ خود را که بـا اسـم مشـهور اسـت را بـا کنیـه یـاد کنـد و
برعکس و بالخره دست به عملی بزند تا در نهایت بتواند به گونهای سند روایـات خـود
را تقویت کند ( ابنا عفمی12 :1406 ،؛ ابنحفر عسقق ی :1403 ،مقدمه) .البتـه و بـا توجـه بـه
انواع تدلیس ،در قبول و یا رد روایات برخی مدلسین اختال شده است ،همانطور کـه
در قبول روایات برخی دیگر تسهیل به عمل آمـده اسـت ( اب نا عفم ی .)12 :1406 ،قابـل
ذکر است که تدلیس به خودی خود یک نوع جرح بـه حسـاب مـیآیـد (هم ان) و اگـر
کسی بهطور عمدی به آن دست بزند قـدح ( هم ان) و حتـی خیانـت (اب نحف ر عس قق ی،
 )17 :1403بهشمار میآیـد .بـه همـین سـبب رجـالیون در معرفـی آنهـا کتـب مسـتقل و
جداگانهای تألیف کردهاند .اولین کسی که در مورد مدلسین کتابی تألیف نمود حسـین
بن علی کرابیسی (م  )/248است (عف ی ،28 :1405 ،مقدمه م ق ).
مشهورترین کتابها در این زمینه «ذکمر المدلسمین» از نسـائی؛ «التبیمین السمماا
المدلسین» از ابراهیم بن محمد ،ابنالعجمی (م )/ 841؛ «تعریمف اهمل التقمدیس» از
ابنحجر عسقالنی (م  )/ 852و «اسماا المدلسین» از سیوطی میباشند.

 -3-2-1مختلطین

اختالط نوعی عدم ضبط و عدم دقت در نقل روایات است که معموال برای راویـان
در سنین باالی عمر اتفاق میافتد .مختلطین را به  3گروه تقسیم کردهانـد -1 :گروهـی
که اختالط برای آنها ضعف بهشمار نمیآید ،بهدلیل کوتاهی مدت زمان اختالط؛ و یـا
کسانی که در زمان اختالط روایتی نقل نکردهاند؛  -2کسانی کـه قبـل از اخـتالط هـم
نظر بر تضعیف آنهاست و اختالط فزونی بر ضعف آنهاست؛  -3کسانی کـه تـا قبـل از
اختالط به روایات آنها احتجاج میشد و اضطراب در روایاتشان بعـد از اخـتالط اتفـاق
افتاده است ،که این مشکل با تمییز بین روایات قبل و بعد از اختالط آنها رفع میگـردد
(عقئی .)3 :1417 ،در برخی از این کتب ،مؤلف عـالوه بـر ترجمـۀ راویـان و نقـل اقـوال

رجالیون در مورد آنها ،در برخی مواقع از اینکه راوی در کدام یک از گروههای  3گانـه
فوق قرار میگیرد را مشخص میکند ( ک :عقئی.)/1417 ،
«المختلقین» از خلیل بن کیکلدی عالئی (م  )/ 761و «االغتباب بمن رممی ممن
الرواه باالختالب» از ابنالعجمی ،نمونهای از این کتب هستند.

 -3-1کتب تعدیل

کتبی هستند که در آنها فقط ترجمه و شرح حال راویانی آمـده اسـت کـه رجـالیون
آنها را تعدیل و در نقل روایات ثقه دانستهاند .این کتابها خود بر دو نوعند:

 -1-3-1کتب صحابه
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این کتب به ترجمـه و شـرح حـال و معرفـی کامـل طبقـۀ صـحابه اختصـاص دارد.
اصحاب حدیث اسم صحابی را بر کسی اطالق میکنند که حداقل یـک حـدیث و یـا
حتی یک کلمه از پیامبر روایت کرده باشد ،و شمولیت ایـن تعریـف تـا جـایی کـه
کسی که پیـامبر را حـداقل یـک بـار دیـده اسـت را در برگیـرد ،گسـترش مـییابـد
(ابنصقح293 :1406 ،؛ س خاوی .)85/4 :1424 ،البتـه در سـخن ابـنحجـر تعریـف صـحابه
اینگونه آمده است که صحابی کسی است که بـا حالـت ایمـان بـا پیـامبر مالقـات
داشته و بر اسالم از دنیا رفته است ،چه این مالقات کوتاه باشد یا طوالنی ،چه اینکـه از
وی روایت کرده یا خیر ،و چه کسی که فقط وی را دیده و با وی مجالست نکرده و یـا
حتی او را ندیده و فقط با وی مالقات داشته است ،ماننـد فـرد نابینـا (اب نحف ر عس قق ی،
 .)158/1 :1415در این کتـابهـا عـالوه بـر ذکـر مناقـب و فضـائل صـحابه ،اطالعـاتی
همچون تاریخ والدت و وفات ،نام راویان آنها و نیز نمونـهای از روایـات منقـول از آنهـا
ذکر شده است ( ک :ابو عیم اصفها ی/1419 ،؛ اب نمن ده .)/1426 ،قابـل ذکـر اسـت کـه در
کتب با عنوان صحابه ،هد معرفی صحابه و شناخت جایگاه آنـان بـهعنـوان ناقـل اول
سنت و حدیث پیامبر میباشد و هیچگونه جرح و تعـدیلی نسـبت بـه آنهـا صـورت
نمیگیرد ،چراکه به اعتقاد اهل سنت آنها قابل جرح نیستند و عـدالت همـه آنهـا ثابـت
است (ابن ع دا ر2/1 :1412 ،؛ ابن اثیر .)10/1 :1409 ،به اعتقاد اهل سنت شـناخت صـحابه
بهعنوان اولین راویان سنت پیامبر تنها بـه منظـور تمییـز و تشـخیص مجهـول از غیـر

اصو

مجهول است ،چراکه روایت از فرد مجهول صحی ،نیست و عمل به روایت وی شایسته
نمیباشد و از نظر آنها صحابه در سایر شرایط و اوصا الزمه یک راوی به جزء جـرح
و تعدیل با سایر راویان مشترک هستند (ابن اثیر.)10/1 :1409 ،
مهمترین تألیفات مربوط به صحابه ،کتابهای «معرفمة الصمحابه» از ابـنمنـده (م
)/ 395؛ «معرفه الصحابه» از ابونعیم اصفهانی؛ «االستیعاب فی معرفة االصمحاب» از
قرطبی ،ابن عبدالبر (م )/ 463؛ «اسد الغابه فی معرفة الصحابه» از ابناالثیـر (م )/ 630
و «االصابه فی تمییز الصحابه» از ابنحجر عسقالنی میباشند.

 -2-3-1کتب ثقات
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حفظ سنت پیامبر با شناخت تاریخ محدثین و تمییز ضعفا و ثقات از بین آنهـا و
لزوم اخذ روایات از ثقات ،باعث شده است که کتب جداگانهای در معرفی این راویـان
تألیف بشود .در این کتب شرح حال راویان ثقهای آمده است که میتوان به روایات آنها
اعتماد و احتجاج نمود .همچنانکه که در آنها اقوال رجالیون در تعدیل و توثیق راویـان،
با الفاظ مخصوص تعدیل نقل میشوند .اولین کسی که در معرفی ثقات کتـاب نوشـت
احمد بن عبدالله عجلی (م  )/261است (ابنشاهین ،11 :1409 ،مقدمه م ق ).
نزد اهل سنت کتابهای «تاریخ الثقات» از احمـد بـن عبداللـه عجلـی (م )/ 261؛
«الثقات» از ابن حبان؛ «تاریخ اسماا الثقات» از ابنشـاهین؛ «ممن تكلمم فیمه و همو
موثق او صالح الحدیث» از ذهبی و در شیعه کتـاب «مشایخ الثقمات» از غـالم رضـا
عرفانیان (معاص ر) و «معجم الثقات» از ابوطالب تجلیـل تبریـزی (معاص ر) ،از ایـن دسـته
کتب میباشند.

 -2کتب تصحیحی

کتب تصحیحی کتابهایی هستند که به منظور تصـحی ،اشـتباهات محـدثان و نیـز
جلوگیری از وقوع خطا در بین آنها ،در تشخیص و تمییز راویان تألیف شدهاند؛ چرا کـه
راویان ممکن است دارای اسامی و یا کنیهها و یا القاب و یا انساب مشابهی باشـند ولـی
در هویت ،یک یا چند نفر باشند و برخی از آنها موثق و برخی دیگر ضعیف یا مجهـول

شناسیوانگیزهشناسیتألیفاترجالی 
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و یا غیره باشد .مطلب دیگر آن است که ممکـن اسـت اسـامی راویـان یـا پدرانشـان یـا
انسابشان یا غیره دارای یک ساختار نوشتاری از نظر حرو الفبایی باشند ،ولی در تلفظ
یکسان نباشند و به این دلیل در هویت آنها اختال شود .عدم آ گـاهی از ایـن مـوارد اصو
باعث به خطا افتادن محدثان و نیز ناقالن روایات و عدم تشخیص ثقه از غیر ثقه کـه در
لو
نهایت تاثیر مستقیمی در قبول و یا رد روایات آنان خواهد داشـت ،مـیشـود و هـد از
شیوه
تألیف این کتابها رفع و حل این اشکال است .در بیشتر این کتابهـا معمـوال بـهدلیـل
اینکه هد اصلی فقط تصحی ،مشخصات راویان مانند نام ،کنیه ،نام پدر و غیره و نیز های
شناسایی هویت آنها میباشد ،ترجمه و شرح احـوال و نیـز تسـمیه شـیوخ و راویـان آنهـا تربی
خیلی کوتاه و مختصر آمده است و به این دلیل نیز جرح و تعدیل راویان یا به نـدرت یـا ت
بهطور کلی صورت نمیگیـرد ( ك :اب نحن ل/1406 ،؛ مق دمی/1415 ،؛ اب نحف ر عس قق ی،
کود
 .)/1409البته در برخی از آنها به ذکر نمونـهای از روایـات راویـان پرداختـه شـده اسـت
کان
( ک :دوالبی/1421 ،؛ ابنحیویه ،)/1409 ،که این کار به کسانی که به دنبـال نـوع و احـوال
احا
مرویات ایـن افـراد هسـتند ،کمـک شـایانی کـرده اسـت ( یش اپوری ،11/1 :1404 ،مقدم ل
دیــــث
م ق ) .این نوع کتابها خود به چند دسته تقسیم میشوند:
امامیه و
 -1-2کتب کنی ،اسماء و القاب
متنشنا
هد از تألیف این کتب شناخت راویانی است که با کنیه یا لقب در اسانید روایات
خــــت
آمدهاند؛ یا راویانی که نام آنها با کنیۀ پدرانشان و یا نام آنها با نام پدرانشان یکـی باشـد.
قرآن
کنیه ممکن است بهدلیل تعظیم یا توقیر یک فرد و یا بهدالیل دیگری بـهجـای نـام ذکـر
شود ( یشابوری ،9/1 :1404 ،مقدمل م ق ) .برخی از راویان ،اسمی به غیر کنیۀ خود ندارند
و اسم آنها همان کنیهشان میباشد و برخی دیگر با کنیه شناخته شده و مشهور هستند و
از نام آنها اطالعاتی در دسترس نیست؛ همچنانکه که برخی از آنها ممکن اسـت دارای
چند کنیه باشند ( یشابوری ،10/1 :1404 ،مقدمل م ق ؛ ذه ی .)47/1 :1408 ،همچنین برخـی
از راویانی که با کنیۀ خود مشهور شدهاند ،در اسانید روایات در یکجـا بـا تصـری ،بـه
اسامی آنها و در جایی دیگر بدون تصری ،به اسامی و اکتفا به کنیۀ آنهـا ذکـر شـدهانـد
(ذه ی ،19/1 :1408 ،مقدمل م ق ).
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توجه محدثان به کنیههای افراد و تألیفات مستقل در این زمینه و اهمیت دادن به این
بحث ،به خطاهای بزرگی که بر مبنـای عـدم آ گـاهی از ایـن مـوارد بنـا شـده اسـت بـر
میگردد؛ چراکه همانگونه که ذکر شد یک راوی ممکن است یـکبـار بـا اسـم و بـار
دیگر با کنیه ذکر شود و در اینصورت کسی که به اسامی و کنیـههـای راویـان آشـنایی
کافی ندارد آنها را دو شخص به حساب آورد؛ یا نام و کنیۀ راوی بـا هـم در سـند آورده
شود و این توهم را ایجاد کند که نام دو نفر میباشد که شاید کلماتی همچون «حدثنا»
یا «عن» از میان آنهـا افتـاده اسـت (مق دمی ،10 :1415 ،مقدم ل م ق ؛ ذه ی،19/1 :1408 ،
مقدمل م ق ) .در نتیجه شـناخت ایـن دسـته از راویـان ،مصـونیت از بـه خطـا افتـادن در
شناسایی راویان را در پی دارد (سخاوی.)212/4 :1424 ،
از دیگر فواید بحث از اسامی و کنیـههـای راویـان ،تمییـز بـین راویـانی کـه اسـامی
مشابهی دارند بوسیله کنیۀ آنها و بلعکس میباشد .عالوه بر آن آشنایی به اسامی و کنیۀ
راویان به کشف تدلیس نیز کمک میکند؛ چراکه برخی محـدثان بـه قصـد تـدلیس و
تلبیس و پوشاندن ضعف موجود در سند ،شیوخ خود را که با کنیه مشهورند را بـا نـام و
آنهایی را که با اسمشان مشهورند را با کنیه یاد میکنند (مقدمی ،10 :1415 ،مقدمه م ق ).
آشنایی با القاب راویان نیـز اهمیـت خاصـی دارد ،چراکـه ممکـن اسـت در اسـانید نـام
راویان ذکر نشود و فقط به القاب آنها اکتفا شود (ابنحفر عسقق ی .)35/1 :1409 ،البته در
کتابهای کنی و القاب بیشتر به کنیهها و القاب صحابه و تابعین توجه شده است.
در بین اهل سنت ،کتابهـای« :االسمامی و الكنمی» از ابـن حنبـل؛ «الكنمی» از
بخاری؛ «الكنی و االسمماا» از مسـلم؛ «التماریخ و اسمماا المحمدثین و کنماهم» از
محمد بن احمد ،ابو عبدالله مقدمی (م )/ 301؛ «اسماا من یعرف بكنیته» و «من وافق
اسمه کنیه ابیه» از محمد بن حسین موصلی ازدی (م )/ 374؛ «المقتنی فی سرد الكنی»
از ذهبی و در شیعه کتابهای «الكنی و االلقماب» از شـیخ عبـاس قمـی (م  )/ 1359و
«ریحانه االدب فی ترجمه من اشتهر بالكنی و اللقب» از محمدعلی خیابـانی تبریـزی
(م  )/ 1373از مهمترین تألیفات در این زمینه میباشند.

 -2-2کتب متفق و مفترق

این کتابها اختصاص به ذکر راویانی دارند که به گونـهای دارای مشـابهت اسـمی

میباشند ولی در هویت دو شخص یا بیشتر هستند .اتفاق و شباهت اسمی مـیتوانـد در
اسامی راویان ،نام پدرانشـان ،نـام جـد ،کنیـه و نسـب و غیـره باشـد (داودی ،ب یت ا.)13 :

همانگونه که قبال ذکر شد بهدلیل اینکه هد

از تألیف ایـن کتـب شناسـایی راویـان و

تمییز آنها از یکدیگر است کمتر به جرح و تعدیل آنها پرداخته شده است .از فواید بیان

متفق و مفترق؛ تشخیص راویـان ثقـه از ضـعیف ،بیـان اوهـام و جلـوگیری از خطاهـا و
اشتباهات در جمع بین دو نفر و یا تفریق یک نفر و نیـز آسـان کـردن بررسـی سـندهای

روایات میباشد (داودی ،بیتا .)4 :در میـان شـیعه عنـوان مشـترک بـر ایـن نـوع از راویـان
اطالق شده است ( فیسی.)238 :1391 ،

کتابهای «المتفق و المفترق» از محمد بن عبدالله جوزقی (م )/ 388؛ «المتفق و

اصو
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ت
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المفترق» و «موضح اوهام الجمع و التفریق» از خطیب بغدادی در بین اهـل سـنت و
احا
کتاب «هدایة المحدثین یا مشترکات کاظمی» از محمد امـین کـاظمی (م  )/ 1111در دیــــث
شیعه از این نمونه میباشند.
امامیه و
متنشنا
 -3-2کتب مؤتلف و مختلف
خــــت
اسامی برخی از راویان در شکل و ساختار خطی شبیه به هم ،ولی در تلفظ اختال
قرآن
دارند (ابنصقح .)344 :1406 ،این اختال ممکن اسـت در حرکـات ،نقطـههـا و پـس و
پیش بودن حرو باشد .شناسایی و ضبط اسامی این راویان و تصحی ،تلفظ این اسامی
برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در تشخیص هویت راویان ،بـر عهـدۀ کتـابهـای
مؤتلف و مختلف است .اسـامی مؤتلـف و مختلـف انـواع گونـاگونی دارنـد کـه بـرای
آ گاهی از آنها رجـوع شـود بـه (اب نم اکوال ،7/1 :1411 ،مقدم ه م ق ) .نمونـهای از کتـب
مؤتلف و مختلف ،در ذیل ذکر شدهاند:
«المؤتلممف و المختلممف» از عل ـی بــن عمــر دارقطن ـی (م )/ 385؛ «المؤتلممف و
المختلف فی اسماا نقله الحدیث» از عبدالغنی بن سعید ازدی (م )/ 409؛ «تلخمیص

المتشابه فی الرسم» از خطیب بغدادی؛ «اإل کمال فی رفع االرتیاب» از ابـن مـاکوال (م

)/ 475؛ «المشتبه فی اسماا الرجال» از ذهبی.
در شیعه نیز «ایضاح االشتباه فی اسماا الرواه» از عالمه حلـی و «اضمبط المقمال
فی ضبط اسماا الرجال» از حسن زاده آملی (معاصر) نیز از این نوع کتب هستند.

 -4-2مشتبه مقلوب

در این نوع اسامی ،نام دو راوی هم از لحاظ خطی و هـم لفظـی شـبیه بـه یکـدیگر
میباشد ،ولی تفاوت بین آنها جابهجایی نام پدر و نام پسر است (سخاوی.)288/4 :1424 ،
تشخیص این مهم بر عهدۀ کتب خاصی است .نمونه بارز این کتابها «رفمع االرتیماب
فی المقلوب فی االسماا و االنساب» از خطیب بغدادی میباشد.

 -5-2مبهمات
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شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1399شمارۀ 8


در بعضی از سندهای روایات ،اسامی راویان بهطور مشخص نیامده است و بـهجـای
آن عبارتهایی همچون «عن ابیه»« ،عن اخیه» و یا «عن عمه» و یا الفـاظ شـبیه بـه آن
ذکر شده است .در برخی دیگر ،اسم کوچـک راوی بـدون هـیچ تفصـیل و توضـیحی
آورده شده است .همچنانکه در متن بعضی از روایات نامهایی مانند «رجل» یا «امـرأه»
و یا غیره آمده است و مبهم است .تشخیص و کشف از همۀ موارد فوق بر عهدۀ کتـب
مبهمات است.
کتابهای «الغموامض و المبهممات» از ازدی؛ «ااسمماا المبهممه فمی اانبماا
المحكمه» از خطیب بغدادی (م )/ 463؛ «تقیید المهمل و تمییز المشكل» از غسـانی
و «ایضاح االشكال» از محمد بن طاهر مقدسی ،نمونهای از کتب مبهمات میباشند.

 -3کتب تبیینی

کتب تبیینی کتابهایی هستند که به منظور افزایش اطالعات و تببین نکاتی کـه در
شناخت هر چه بیشتر راویان کمک میکند تألیف شدهانـد .ایـن کتـابهـا خـود چنـد
دستهاند:

 -1-3کتب اقران و مدبج

 -2-3اخوه و اخوات

کتــابهــایی هســتند کــه راویــانی کــه بــین آنهــا نســبت خ ـواهری یــا بــرادری ویــا
خواهربرادری وجود دارد ذکر شده و تعداد آنها نیز مشخص میشـود (اب نص قح:1406 ،
310؛ سیوطی ،بیتا .)719/2 :از فواید شناخت راویانی که با هم برادر هسـتند ،مصـونیت از
به خطا افتادن از برادر دانستن دو راوی که با هـم بـرادر نیسـتند ،بـه سـبب شـباهت نـام
پدران آنها میباشد (سخاوی172/4 :1424 ،؛ سیوطی ،بیتا.)720/2 :
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از دیگر کتبی که با اسامی راویان سـر و کـار دارد کتابهـایی هسـتند کـه بـه معرفـی
راویان اقران و مدبج پرداختهاند .اقران راویانی هستند که در سن و اسناد (یعنـی روایـت
از شیوخ) برابر باشـند و در صـورتی کـه یکـی از آنهـا از دیگـری روایـت کنـد ،مقارنـه
صــورت گرفتــه اســت (اب نص قح310 :1406 ،؛ س یوطی ،ب یت ا ،)717/2 :امــا اگــر هــر دو از
همدیگر روایت نقل کنند تدبیج نام دارد (ابنصقح309 :1406 ،؛ سخاوی .)169/4 :1424 ،از
فواید شناخت مدبج و اقران ،شناسایی اشکاالت مختلف در اسـانید (ب ن ع دا قادر:1422 ،
)15؛ مصون ماندن از خطا در مورد برخی راویان (همان)؛ اطمینان از عدم فزونی در سـند
و عدم گمان به تبدیل «واو» به «عن» در سند معنعن (سخاوی )168/4 :1424 ،مـیباشـد.
قابل ذکر است که محدثان نسبت به آ گاه کردن دربـارۀ اقـران در سـند عنایـت خـاص
داشتهاند چراکه در توثیق سـند روایـات اهمیـت خاصـی دارد ( ب ن ع دا قادر.)15 :1422 ،
شناسایی روایات اقران ما را به شناخت تار یخ والدت و وفیات راویان راهنمـایی کـرده و
به شناخت طبقات آنها کمک خواهد کرد (همان) .البته شناخت این نوع اسـانید ارتبـاط
وثیقی با علوم دیگری همچون علم شناخت طبقات ،تاریخ والدت راویان و وفیات آنها،
علم روایت اکابر از اصاغر به اضافه علـم جـرح و تعـدیل و اطمینـان از مرویـات شـیوخ
حدیثی دارد (همان).
کتــابهــای «االقممران» از مســلم؛ «االقممران» از ابـی شـیخ اصــفهانی؛ «مممدبج» از
دارقطنی؛ «التعر یج علی التدبیج» و «االفنان فی روایه االقران» از ابنحجـر عسـقالنی
از این نوع کتب میباشند.

کتابهای «االخوه و االخوات» از علی بـن عبداللـه مـدینی (م )/234؛ «االخموه و
االخوات» از مسلم و «االخموه و االخموات» از ابـوداوود سجسـتانی (م  )/275در ایـن
زمینه تألیف شدهاند.

 -3-3اسامی مفرد

در این کتابها اسامی راویانی آمده است که در بین راویان دیگر اسم شبیه به خـود
نداشته باشند .ماننـد کتـاب «طبقمات االسمماا المفمرده ممن الصمحابه و التمابعین و
اصحاب الحدیث» از احمد بن هارون بردیجی (م .)/ 301
همچنانکه در بعضی از آنها اسامی راویانی آمـده اسـت کـه فقـط یـک نفـر از آنهـا
روایت کرده است .فائده شناخت این راویان این است که بـا آ گـاهی از اینکـه حـداقل
یک نفر از آنها روایت کرده است از مجهـول بـودن خـارج شـده و روایـت آنهـا اعتبـار
مییابد (ابنصقح .)321 :1406 ،کتاب «تسمیه من لم یرو عنه غیر رجل واحد» از نسائی
از این نمونه است.
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 -4-3سابق و الحق

در این کتب اطالعات دیگری دربارۀ برخـی راویـان ارائـه مـیشـود .از جملـۀ ایـن
اطالعات ،شناخت دو راوی میباشد که از یک شیخ روایت کردهاند و بین زمان وفات
این دو راوی فاصلۀ زیاد و قابل مالحظهای وجود دارد و یکی متقـدم و دیگـری متـاخر
باشد (خطیب بغدادی ،9 :1421 ،مقدمل م ق ).
بهنظر برخی دانشمندان ،آ گاهی از این نکـات و مـوارد ،از مزایـا و کارهـای زینتـی
محدثان است و از مهمات نیست (ابنکثیر ،بیتا)205 :؛ اما از نظر برخی دیگر ،دانستن این
نکات دارای فوایدی همچون دوری از گمان به اسقاط در سند بهدلیل فاصلۀ زمانی بین
وفات دو راوی ،شناخت سند عـالی ونـازل ،شـناخت راویـان قـدیمی یـک شـیخ و نیـز
راویان آخر وی که روایاتش را با آنها به پایان رسانده اسـت و بـالخره احسـاس زیبـایی
علــو اســناد در نفــوس مــیباشــد (خطی ب بغ دادی ،10 :1421 ،مقدم ل م ق ؛ س خاوی:1424 ،
 .)193/4یکی از این کتب ،کتاب «السابق والالحق فی تباعد ما بین وفاه راویین عمن
شیخ واحد» از خطیب بغدادی میباشد.

 -5-3انساب

 -4کتب تکمیلی (تکمیل ،تذهیب و تنقیح کتب رجالی)

یکی دیگر از دالیل مهمی که باعث فراوانی و افزایش تألیفـات رجـالی شـده اسـت
ناقص بودن ،وجود سهو و خطا ،عدم مرتب بودن ،تکرار زیاد و غیـره در کتـب رجـالی
قبلی میباشد که سـبب شـده اسـت دانشـمندان بعـدی بـه تکمیـل ،تهـذیب ،ترتیـب و
خالصه آنها بپردازند و تألیفات رجالی جدیدی در ایـن زمینـه پدیـد آورنـد ،کـه از آنهـا
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این نوع کتابها عالوه بر ترجمۀ کامل افراد مختلـف بـهخصـوص راویـان و جـرح
وتعدیل آنها ،در مورد نسب آنها اطالعات کاملی ارائه میدهند .نسبتی که به افـراد داده
میشود ممکن است بهدلیل انتساب آنها به یک شهر یا منطقهای خاص ،شـغل ،لقـب و
یا انتساب به بزرگ قبیله و یا جـد و غیـره باشـد .از مهمتـرین ایـن کتـب« ،االنسماب»
نگاشته عبدالکریم بن محمد سمعانی (م  )/ 562است.
قابل یادآوری است که تقسیمبندی کتب رجالی به روش فوق صرفا جهـت آ گـاهی
بهتر از انواع آنها بوده و شاید به صورت دقیق نیامده باشد ،چراکه بعضـی از ایـن کتـب
میتوانند در چند گروه متفاوت جای بگیرند .برای نمونه ،کتـاب «طبقات المدلسین»
میتواند هم در گروه طبقـات و هـم در قسـمت مدلسـین ذکـر شـود .همچنـین کتـاب
«تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر »...از ذهبی مـیتوانـد جـزو قسـمتهـای تـاریخ،
وفیات و مشاهیر گروهبندی شود .همچنین کتاب رجالی آیـت اللـه خـویی هـم در بـین
کتب رجال و هم در کتب طبقات جای میگیرد.
همانگونه که در ابتدای این مقاله ذکر شد دالیل و زمینههای مختلـف باعـث شـده
است که دانشمندان اسالمی ،کتابهای رجالی گوناگونی در عرصۀ معرفی و شناسـایی
راویان تألیف کنند .البته در بعضی از گونهها و با توجه به اهمیـت بیشـتر آنهـا ،تألیفـات
بیشتری نسبت به گونههای دیگر صورت گرفته است .برای نمونه تا پایان قرن پـنجم ،در
موضوع ضعفا  25کتاب و در موضوع ثقـات  4کتـاب تـألیف شـدهانـد؛ همچنانکـه در
جمع بین ثقات و ضعفا ،در طول قرنهای  4 ،3و  5هجری 25 ،کتب تـألیف شـدهانـد
(ابن شاهین ،11 :1409 ،مقدمل م ق ).
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بهعنوان کتب تکمیلی یاد کردهایم .قابل ذکر است که کتـب تکمیلـی مـیتواننـد جـزو
یکی از اقسام  3گانه پیشین ،شمرده شوند.
برای نمونه در بین کتب رجالی اهـلسـنت کتـاب «تهم یب الكممال فمی اسمماا
الرجال» از یوسف مزی ،همانگونه که از نام آن پیداست ،تهذیب کتاب «الكمال فمی
اسماا الرجال» مقدسی است و کتاب «ته یب الته یب» ابنحجر عسقالنی تهـذیب
و ترتیب «ته یب الكمال» مزی است.
در کتب شیعه نیز کتاب «اختیار معرفه الرجال» از طوسی ،گزیـدۀ کتـاب «معرفمه
الرجال» کشی است .کتاب «التحر یر القاووسی» از حسن بـن زیـن الـدین عـاملی (م
 )/ 1011نیز ترتیـب و تهـذیب «حمل االشمكال» سـید احمـد بـن طـاووس (م  )/ 673و
«قاموس الرجال» از شیخ محمد تقـی شوشـتری (معاص ر) نیـز تصـحی ،مطالـب کتـاب
«تنقیح المقال» مرحوم مامقانی (م  )/ 1351است.
همچنین کتب «الفهرست» شیخ منتجب الدین و «الفهرست» ابـن شـهر آشـوب،
تکمله کتاب «الفهرست» شـیخ طوسـی اسـت کـه در بخـش کتـب «فهمارس» ذکـر
گردیدند.

نتیجهگیری

اهمیت ارزیابی روایات موجود در منابع روایی فریقین باعث توجه رجالیون بـه سـند
این روایات شده است .از آنجاکه بدنۀ اصـلی سـند روایـات ،راویـان و یـا بـه اصـطالح
رجال آن هستند ،تالش زیادی جهـت شناسـاندن و اعتبارسـنجی ایـن راویـان از جانـب
دانشمندان رجالی صورت گرفته است که ثمرۀ این تالش و کوشش ،تألیفـات گسـتردۀ
رجالی توسط ایشان میباشد .کتب رجالی که هر کدام از آنها برای شناسـاندن همـه یـا
گروهی از راویان میباشند با انگیزههای متفاوت و با تنوع گونـاگونی تـألیف شـدهانـد.
خالصهای از دالیل متنوع بودن کتب رجالی و نیز انگیزۀ تألیف آنها که در این مقاله بـه
آنها پرداخته شد در ذیل آمده است:
 .1خصوصیات گوناگون راویان در ضعف و ثقه بودن و غیره و لزوم معرفی و شناسـایی
آنها.

بیتا.
 .3ابناالثیر ،ابوالحسن علی بن ابیالکرم جزری ،اسد الغابه ،بیروت ،نشر دار الفکر.1409 ،
 .4ابنالجوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علـی ،صمفه الصمفوه ،تحقیـق ،احمـد بـن علـی ،قـاهره ،نشـر دار
الحدیث.1421 ،
 .5ابنالعجمی ،ابراهیم بن محمد بن سبط ،التبیین اسماا المدلسین ،تحقیق ،یحیی شفیق حسـن ،بیـروت،
نشر دار الکتب العلمیه.1406 ،
 .6ابنحبان ،محمد بنحبان ابوحاتم بستی ،المجروحین ،تحقیق ،محمود ابراهیم زاید ،حلـب سـوریه ،نشـر
دار الوعی.1396 ،
 .7ــــــ ،مشاهیر علماا االمصار ،تحقیق ،مرزوق علی ابراهیم ،منصوره مصر ،نشر دار الوفاء.1411 ،
 .8ابنحجـر عسـقالنی ،ابوالفضـل احمـد بـن علـی ،االصمابه فمی تمییمز الصمحابه ،تحقیـق ،عـادل احمـد
عبدالموجود و علی محمد عوض ،بیروت ،نشر دار الکتب العلمیه.1415 ،
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 .2اهمیت بعضی از کتب حدیثی و لزوم شناخت و جرح و تعدیل راویان روایات آنها.
 .3جایگاه برخی رجالیون و اهمیت نظرات آنها در جرح و تعدیل راویان.
 .4لزوم شناخت راویان برابر در سن و مالقات شیوخ جهت اعتبار بخشی به روایات.
اصو
 .5جایگاه صحابه و نقش آنها در توسعه و گسترش میراث حدیثی.
لو
 .6اهمیت دادن و تعصـب نسـبت بـه معرفـی راویـان مـذاهب و گـرایشهـای مختلـف
شیوه
اسالمی.
های
 .7اهمیت و جایگاه برخی راویان و نقش آنها در میراث حدیثی.
 .8اهمیت تاریخی و فرهنگی بعضی از شـهرها و امـاکن اسـالمی و تعصـب نسـبت بـه تربی
معرفی دانشمندان و راویان آنها.
ت
 .9جایگاه برخی از دانشمندان مؤلف در میراث حدیثی و لزوم شناخت شیوخ آنها.
کود
 .10تشابه اسمی یا تشابه کنیه ،لقب ،نسب و غیرۀ راویـان و لـزوم شناسـایی آنهـا جهـت
کان
جلوگیری از خطاهای احتمالی.
احا
 .11ناقص بودن کتب رجالی قبلی و یا نامرتب بودن آنها و یا وجود سهو و خطا در آنهـا
دیــــث
و لزوم تکمیل ،تنقی ،،تذییل و ترتیب آنها.
امامیه و
متنشنا
کتابنامه
 .1ابن ابیحاتم رازی ،عبدالرحمن بن محمد حنظلـی ،الجمرح و التعمدیل ،طبعـه مجلـس دائـره العثمانیـه ،خــــت
حیدرآباد الدکن هند ،بیروت ،نشر دار احیاء التراث العربی.1271 ،
 .2ابن ابییعلی ،محمد بن محمد ،طبقات الحنابله ،تحقیق ،محمد حامد الفقی ،بیروت ،نشـر دار المعرفـه ،قرآن
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 .9ــــــ ،نزهه االلباب فی االلقاب ،تحقیق ،عبدالعزیز محمـد بـن صـال ،السـدیری ،ریـاض ،نشـر مکتبـه
الرشد.1409 ،
 .10ــــــ ،تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ،تحقیق ،عاصم بن عبدالله القریونی ،عمـان
اردن ،نشر مکتبه المنار.1403 ،
.11ابنحنبل ،ابوعبدالله احمد بنحنبل شـیبانی ،ااسمامی و الكنمی ،تحقیـق ،عبداللـه بـن یوسـف الجـدیع،
کویت ،نشر مکتبه دار االقصی.1406 ،
 .12ابنحیویه ،ابوالحسن محمد بن عبدالله نیشاپوری ،من وافقت کنیتمه کنیمه زوجمه ممن الصمحابه ،الـدمام
السعودیه ،نشر دار ابن القیم1409 ،ق.
 .13ابنخیاط ،ابوعمرو خلیفه بن خیاط شیبانی بصری ،طبقمات خلیفمه بمن خیماب ،تحقیـق ،سـهیل زکـار،
بیجا ،نشر دار الفکر.1414 ،
 .14ابنسعد ،محمد بنسعد بصری زهری ،القبقمات الكبمری ،تحقیـق ،احسـان عبـاس ،بیـروت ،نشـر دار
صادر.1968 ،
 .15ابنشاهین ،عمر بن احمد بغدادی ،تار یخ اسماا الضعفاا و الك ابین ،تحقیق ،عبدالرحیم محمد احمد
قشقری ،بیجا ،بینا.1409 ،
 .16ابنصالح ،عثمان بن عبدالرحمن ،معرفة انواع علوم الحدیث ،تحقیق ،نورالدین عتر ،سـوریه -بیـروت،
نشر دارالفکر و دارالفکر المعاصر.1406 ،
 .17ابن عبدالبر ،ابوعمر یوسف بن عبدالله قرطبی ،اإلستیعاب فی معرفة االصمحاب ،تحقیـق ،علـی محمـد
البجاوی ،بیروت ،نشر دار الجیل.1412 ،
 .18ابنعدی جرجانی ،ابو احمد عبدالله بنعدی ،الكامل فی ضعفاا الرجال ،تحقیق ،یحیی مختار غزاوی،
بیروت ،نشر دار الفکر.1409 ،
 .19ابنعساکر ،علی بن حسن بن هبه الله ،تار یخ دمشق ،تحقیق ،عمرو بنغرامه العمروی ،بیجـا ،نشـر دار
الفکر.1415 ،
 .20ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر دمشقی ،طبقات الشافعیین ،تحقیق ،د .احمد عمر هاشم و د .محمد زینهم
محمد عزب ،بیجا :نشر مکتبه الثقافیه الدینیه.1413 ،
 .21ــــــ ،الباعث الحثیث ،تحقیق :احمد محمد شاکر ،چا دوم ،بیروت ،نشر دار الکتب العلمیه ،بیتا.
 .22ابنماکوال ،علی بن هبه الله ،اإل کمال فی رفمع االرتیماب عمن الموتلمف و المختلمف ،بیـروت ،نشـر دار
الکتب العلمیه.1411 ،
 .23ابنمنجویه ،ابوبکر احمد بن علی ،رجال صحیح مسلم ،تحقیق ،لیثی ،بیروت ،نشر دار المعرفه.1407 ،
 .24ابنمنده ،ابوعبدالله محمد بن اسحاق عبدی ،معرفة الصحابه ،تحقیق ،د .عامر حسن صـبری ،بـیجـا،
نشر مطبوعات جامعه االمارات العربیه المتحده.1426 ،
 .25ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،چا سوم ،بیروت ،نشر دار صادر.1414 ،
 .26ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله ،معرفة الصحابه ،تحقیق ،عادل بن یوسف العزازی ،ریاض ،نشر دار
الوطن.1419 ،
 .27ــــــ ،تاریخ اصبهان ،تحقیق ،سید کسروی حسن ،بیروت ،نشر دار الکتب العلمیه.1410 ،
 .28ابیشیخ اصبهانی ،ابومحمد عبدالله بن محمد انصاری ،طبقات المحدثین باصبهان و المواردین علیهما،
تحقیق ،عبدالغفور عبدالحق بلوشی ،چا دوم ،بیروت ،نشر موسسة الرساله.1412 ،

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

شناسیوانگیزهشناسیتألیفاترجالی 


گونه

 .29اثری ،اکرم بن محمد زیاده فالوجی ،معجم شیوخ القبری ،تقدیم ،باسم بن فیصل جوابره و همکـاران،
اردن-قاهره ،نشر دار االثریه و دار ابن عفان.1426 ،
 .30ازهری ،محمد بن احمد ،ته یب اللغه ،تحقیق ،محمد عوض مرعب ،بیـروت ،نشـر دار احیـاء التـراث
العربی.2001 ،
 .31باجی ،ابوالولید سلیمان بن خلف ،التعدیل و التجریح لمن خمرج لمه البخماری فمی الجمامع الصمحیح،
تحقیق ،د .ابولبابه حسین ،ریاض ،نشر دار اللواء.1406 ،
 .32بروجردی ،سید علی اصغر ،طرائف المقال ،تحقیق ،سـید مهـدی رجـائی ،قـم ،نشـر مکتبـه آیـت اللـه
مرعشی نجفی.1410 ،
 .33برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،رجال (طبقات) ،تحقیق ،محمد بن حسن طوسی و حسن مصـطفوی،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1342 ،
 .34بن عبدالقادر ،موفق بن عبدالله ،المدبج و روایةاالقران ،مدینه منوره ،نشر الجامعه االسالمیه.1422 ،
 .35جرجانی ،حمزه بن یوسف قرشی ،تمار یخ جرجمان ،تحقیـق ،محمـد عبدالمعیـد خـان ،چـا چهـارم،
بیروت ،نشر عالم الکتب.1407 ،
 .36خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی ،السابق و الالحق ،تحقیق ،محمد بن مطر زهرانی ،ریاض ،نشـر
دارالصمیعی.1421 ،
 .37خلف ،نجم عبدالرحمن ،معجم الجرح و التعدیل لرجال السنن الكبری ،بیجا ،نشر دار الرایه.1409 ،
 .38دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن ،سنن الدارمی ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .39داودی ،یوسف بن جوده ،المتفق والمفترق فیمن ذکر بكنیته من الرواً فی الكتمب السمته ،شـبین الکـوم
مصر ،نشر دار االندلس ،بیتا.
 .40دمشقی صالحی ،ابوعبدالله محمد بن احمد ،طبقات علماا الحدیث ،تحقیق ،اکـرم البوشـی و ابـراهیم
الزیبق ،چا دوم ،بیروت ،نشر موسسة الرساله.1417 ،
 .41دوالبی ،ابوبشر محمد بن احمد انصاری ،الكنمی و االسمماا ،تحقیـق ،ابوقتیبـه نظـر محمـد الفاریـابی،
بیروت ،نشر دار ابن حزم.1421 ،
 .42ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ،المقتنی فی سرد الكنی ،تحقیق ،محمد صال ،عبـدالعزیز المـراد،
مدینه منوره ،نشر المجلس العلمی بالجامعه االسالمیه.1408 ،
 .43ــــــ ،المغنی فی الضعفاا ،تحقیق :نورالدین عتر ،بیجا ،بیتا.
 .44ــــــ ،دیوان الضعفاا والمتروکین ،تحقیق ،حماد بن محمـد انصـاری ،چـا دوم ،مکـه ،نشـر مکتبـه
النهضه الحدیثه.1387 ،
 .45ساعدی ،حسین ،المعلی بن خنیس ،قم ،نشر دار الحدیث.1425 ،
 .46سبکی ،تاج الدین عبدالوهاب بن تقی الدین ،طبقات الشافعیه الكبری ،تحقیق ،محمود محمد الطناحی
و عبدالفتاح محمد حلو ،چا دوم ،بیجا ،نشر هجر.1413 ،
 .47سخاوی ،شمسالدین محمد بن عبدالرحمن ،فتح المغیث ،بیجا ،نشر مکتبة السنه.1424 ،
 .48سیوطی ،جاللالدین ،تدریب الراوی ،تحقیق ،ابوقتیبه نظر محمد الفاریابی ،بیجا ،نشر دارطیبه ،بیتا.
 .49عجلی ،ابوالحسن احمد بن عبدالله ،تار یخ الثقات ،بیجا ،نشر دار الباز.1405 ،
 .50عقیلی ،محمد بن عمرو مکی ،الضعفاا الكبیر ،تحقیـق ،عبـدالمعطی امـین قلعجـی ،بیـروت ،نشـر دار
المکتبة العلمیه.1404 ،
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 .51عالئی ،صالحالـدین خلیـل بـن کیکلـدی ،المختلقمین ،تحقیـق ،رفعـت فـوزی عبـدالمطلب و علـی
عبدالباسط مزید ،قاهره ،نشر مکتبه الخانجی.1417 ،
 .52فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،تحقیق ،مهدی المخزومـی و ابـراهیم السـامرائی ،بـیجـا ،نشـر دار و
مکتبة الهالل ،بیتا.
 .53کالباذی ،احمد بن محمد ابونصر البخـاری ،رجمال صمحیح البخماری (الهدایمه و االرشماد) ،تحقیـق:
عبدالله لیثی ،بیروت ،نشر دار المعرفه.1407 ،
 .54کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،تصحی :،علی اکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی ،نشـر دار الکتـب
االسالمیه ،تهران.1407 ،
 .55مغربی افریقی ،ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم ،طبقات علماا افر یقیمه ،بیـروت ،نشـر دار الکتـاب
اللبنانی ،بیتا.
 .56مقدمی ،ابوعبدالله محمد بن احمد ،التار یخ و اسماا المحدثین و کناهم ،تحقیـق ،محمـد بـن ابـراهیم
اللحیدان ،بیجا ،نشر دار الکتاب و السنه.1415 ،
 .57منصوری ،ابوالطیب نایف بن صالح ،ارشاد القاصی و الدانی الی تراجم شیوخ القبرانی ،تقـدیم ،سـعد
بن عبدالله الحمید ،ریاض -امارات ،نشر دار الکیان و مکتبه ابن تیمیه ،بیتا.
 .58ــــــ ،الدلیل المغنی لشیوخ اإلمام ابی الحسن الدارققنی ،تقدیم ،سعد بـن عبداللـه الحمیـد و حسـن
مقبولی االدهل ،السعودیه ،نشر دار الکیان.1428 ،
 .59نسائی ،ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب ،مشیخه النسائی ،تحقیـق ،الشـریف حـاتم بـن عـار العـونی،
مکه ،نشر دار عالم الفوائد.1423 ،
 .60نفیسی ،شادی ،درایه الحدیث ،چا ششم ،تهران ،انتشارات سمت.1391 ،
 .61نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الكنی و ااسماا ،تحقیق ،عبدالرحیم محمد احمد القشقری ،مدینه منوره،
نشر عماده البحث العلمی بالجامعه االسالمیه.1404 ،
 .62ــــــ ،صحیح مسلم ،بیروت ،نشر دار الجیل ،بیتا.

آموزههای حدیثی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

نقش حسین بن سعید در انتقال تراث امامیه
چکیده

 محمد تازه مرد
 مهدی غالمعلی

1
2

است .روش نوآورانه در سبک نگارش مجمونۀ حدیثی و حضور رعال در انتقاال
 11کتا حدیثی راویا و بزرگاا امامیاه از هملاه ا ادامات نلمای او اسات .باه
گونهای که نملکرد تألیفی وی بهنووا شاخل و معیاار ساوجش انتباار در باین
ّ
آثار م لفین مشهور بوده است .همچواین وی در اساتاد گزیوای و شااگرد پاروری
بسیار توانمود بوده است به گونهای کاه گروهای از مشاایخ ماورد وثاوق همچاو
 تاریخ دریافت - 1399/06/07 :تاریخ پذیرش.1400/05/06 :
 .1دانشجوی دکتری ،گروه فقـه و مبـانی حقـوق اسـالمی ،واحـدقم ،دانشـگاه آزاد اسـالمی ،قـم ،ایـران.
(نویسنده مسوول) tazehmard68@iran.ir
 .2عضو هیوت علمی دانشگاه قرآن و حدیثmahdigh53@gmail.com .

آموزههایحدیثی 


وهود احادیث متعدد در کتا های حدیثی شیعه حاص تالش روایاا پار تاالش
امامیه است .برخی از راویا همچو حسین بن سعید اهاوازی باا ابادانات ویاهۀ
خود توانستهاند در این راستا نقش ویههای ایفا کوود .این نوشتار در پاساخ باه ایان
مسئله ساما یارته است که حسین بن سعید در ههت حفظ ،نشار و انتقاال تارا
امامیه ،چه نقشی داشته است؟ وی کاه از اصاحا اماماا متاأخر اسات توانساته
بخش اب توههی از ترا امامیه را از سدۀ دوم به سدۀ سوم هجری موتق کود.
در این مقاله با روش کتابخانهای ،رهارس و کتاا هاای رهاالی باازخوانی شاد و
روشن شد که حسین بن سعید با چهار شیوۀ متفاوت در انتقاال تارا ما ثر باوده



اصحا اهماع از اساتید وی هستود .شواخت د یق و صحیح نقش واالی ایشاا
در انتقال ترا امامیه ،به صاحبا رن و رقیها کمک میکود تا بتوانود از روایاتی
ّ
که حسین بن سعید با تحم مشقات و سختیهای رراوا و از راه صحیح و معتبر
ّ
تشایع در
نق نموده در استوباد احکام شرنی و بهدسات آورد معاارف ماذه
موضونات مختلف بهره ببرند.
واژگان کلیدی :حسین بن سعید اهوازی ،ترا امامیه ،کتاا هاای سای گاناه،
هامع نگاری ،نوآوری در روش تدوین کت  ،اصحا اهماع.

مقدمه
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از شخصیتهای مهم علوم حدیثی کـه توفیـق داشـته بـا سـفرهای فـراوان و تحمـل
ّ
مشقات و رنجها ،بیش از  5026روایت 1را از کوفه و بغداد و دیگر مراکز مهم علمی بـه
شهرهای اهواز و قم منتقل کرده ،حسین بن سعید اهوازی بوده است.
او در اکثر میدانهای علمی همچون تفسیر ،علوم قرآن ،تاریخ و آثار مناقب ،اخالق
و بهویژه فقه دارای تخصص و وسعت نظر بوده است به گونـهای کـه عـالوه بـر علمـاء
شیعه ،برخی از عالمان اهل سنت را نیز به اعترا واداشته است.
ایشان در جهت عمق بخشیدن به دانش و معرفت خویش از محضر استادانی بـزرگ
که در رأس آنها امامان معصوم قرار داشتند ،نهایـت بهـره را بـرده و بـا بـهکـارگیری
شاگردان برجسته ،این تراث گرانبهاء را حفظ و منتشر نموده است.
در مورد شخصیت برجستۀ ایشان در کتابهای کهن رجالی بسیار تمجید شـده کـه
ما برخی از آنها را بهعنوان نمونه میآوریم و از آوردن توصیفات همۀ کتابهای رجالی،
2
در این مقاله صر نظر میکنیم:
ّ
کشی در ذیل معرفی علی بن محمـد بـن قتیبـه نیشـابوری مـینویسـد« :ابـو عمـرو
 .1خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث .268/6 ،اما با جستجو در نرم افزار «درایـة النـور» ،تعـداد
روایات ایشان در کتب اربعه به بیش از « »5866حدیث میرسد.
 .2برای مطالعه بیشتر رجوع کنید :نجاشی ،ابوالعباس احمدبن علی ،رجال النجاشی ،171/1 ،شـماره 135؛
ّ
ابن داود حلی ،حسن بن علی ،رجال ابن داود ،ص 80؛ اردبیلی غروی ،محمد بـن علـی ،جـامع الـروا ،
241/1؛ ابوالفرج محمدبن اسحاق ندیم معرو به ابن ندیم ،الفهرست ،ص 277و. ...

ِّ
 -1انتخاب و أخذ روایت از محدثان برجستۀ علوم حدیثی

حسین بن سعید در راستای حفظ و نشر تراث امامیه ،سعی و تالش فـراوان نمـوده و
 .1طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن ،اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) ،796 /2 ،شماره .979
 .2همان ،الفهرست ،ص ،112شماره.230
ّ
ّ
 .3حلی معرو به عالمه ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ،خالصة االقوال ،ص.114
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گفت :فضل و پدرش و ...و حسن و حسین پسران اهوازی و ...از او (علی بن محمـد
بن قتیبه نیشابوری) روایت کردهاند که همگی از راویان عادل و مورد وثـوق و از ثقـات
1
علماء میباشند».
شیخ طوسی در کتاب فهرست میگوید« :حسین بـن سـعید بـن حمـاد بـن مهـران
اهوازی از موالیان حضرت علی بن الحسین و مورد وثوق علماء و ثقـه مـیباشـد .از
2
امام رضا و امام جواد و امام هادی روایت نقل نموده است».
عالمه حلی در کتاب خالصة القوال میگوید« :حسـین بـن سـعید بـن حمـاد بـن
مهران اوازی از موالیان حضـرت سـید السـاجدین ثقـه ،عـین و مـورد اعتمـاد ،دارای
3
شخصیت بلند مرتبه و جلیل القدر میباشد».
حسین بن سعید و برادرش حسن بن سعید اگرچه هـر دو از بزرگـان امامیـه در علـوم
مختلف و عالمان شناسای شیعه هستند اما بهنظر میرسد از مهمترین ِویژگیهای این دو
نفر ـ و به ویژه حسین ـ انتقال تراث حدیثی پیشینیان به پسینیان بـوده اسـت .حسـین بـن
سعید برای انتقال تراث در چهار جبهـه تـالش کـرد :دریافـت حـدیث ،تـألیف کتـب،
تربیت شاگردان ّ
مروج و حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران .در پژوهش پیش رو نقش
ِ
حســین بــن ســعید را در چهــار عرصــه پــیش گفتـه ،بررســی و عملکــرد او را بــه نظــاره
مینشینیم:
ّ
 .1انتخاب و أخذ روایت ازمحدثان برجستۀ علوم حدیثی.
 .2تألیف کتاب جامع.
 .3تربیت شاگردان ّ
مروج و ممتاز.
 .4حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران.

زحمات طاقت فرسایی را ّ
متقبل شده تا محضر مشایخ برجسته و علمـاء بـزرگ شـیعه را
درک کند و از آنان اخذ حدیث نماید .انتخاب استادان طراز اول و ّ
تلمذ و أخذ حدیث
از آنان ،نشان از اهتمام ویژۀ ایشان به حفظ و حراسـت از ایـن میـراث و منبـع ارزشـمند
معار اسالمی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد .برای اثبات این مـدعا ،تمـام اسـاتید
وی را جستجو کردهایم .سپس به جهت رعایت اختصار ،پنج تن از کسانی کـه حسـین
بن سعید بیشترین نقل احادیث را از آنان داشـته را انتخـاب کـرده ،زنـدگی و حـاالت و
ویژگی هایشان را مورد بررسـی و کنکـاش قـرار داده و نتیجـه را بـه صـورت خالصـه و
ترتیب بیان میکنیم:

َ َ َ
 -1 -1فضالة بن ایوب

برخی از رجالیـان شـیعه وی را از اصـحاب اجمـاع میداننـد(خ وئی،)272/13 :1403 ،

فضاله جزء اصحاب امام کاظم و امام رضا محسوب شـده(طوس ی342 :1471 ،و،)363
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ّ
ّ
و عالمان بزرگ رجالی همچون ّنجاشی ،عالمه حلی و دیگران ،بر وثاقت ،علم و دیانت
وی تأ کید کردهاند ( فاشی310 :1408 ،؛ ح ی.)230 :1402 ،
ّ
آیت الله جعفر سبحانی او را یکی از محدثان بزرگ و فقیهان صاحب نام تاریخ علم
حدیث برشمرده که در حدود  1307حدیث از وی برجای مانده اسـت (س ا ی ،ب یت ا:
.)444-445
بیشتر روایاتی که از وی نقل شده پیرامون بیان احکام و مسایل فقهی است.
چه بسا حسین بن سعید در اینکه بیشترین روایـاتی کـه نقـل کـرده در موضـوع فقـه
است ،تحت تأثیر استاد خویش ،فضالة بن ایوب بوده است.
انتخاب نمودن چنین استاد برجستهای و نقل  1922روایت از ایشان ،نشـان از ُحسـن
ّ
انتخاب و جدیت حسین بن سعید در نگهبانی از تراث حدیثی امامیه است.

 -2-1محمدبن ابی ع َمیر

َّ
محمد بن ابیعمیر زیاد بن عیسی ا سزدی ،معرو به ابن ابی ُعمیر ،محـدث امامیـه و

 .1این عدد و آمار و ارقامی که بعدا میآید را از نرم افزار «درایة النـور» وابسـته بـه مرکـز کـامپیوتری علـوم
اسالمی نور ،بدست آورده ام.

از اصحاب اجماع ،در قرن سوم قمری است .والدت وی را بـین سـالهای  125تـا 135
هجری قمری در بغداد و وفات ایشان را در سـال217هجـری قمـری گفتـهانـد ( فاش ی،
.

)326-327 :1408

 -3-1صفوان بن یحیی

کنیۀ ایشان ابومحمد است (همان) وی فروشنده پارچهای ظریف به نام سابری بـود و
از همین رو به َّب ّیاع سابری مشهور شد.
پدرش ،از اصحاب امام صادق و خود او از راویان امام کاظم ،امـام رضـا و امـام
جواد و وکیل حضرت امام هشتم و امام نهم بوده و از اصحاب اجماع میباشد.
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ابن ابیعمیر محضرامام رضا و امام جواد را نیز درک و از امام هشتم مستقیما
روایت کرده است (طوسی ،)266 :1471 ،وی در نزد خاصه و عامه جایگـاه مهمـی دارد.
بنابر گفتۀ شیخ مفید معتمدترین و زاهدترین مردم زمانۀ خود بوده است .جاحظ ،ادیب
عالم معتزلی ،ابن ابی ُعمیر را از تندروترین مشایخ شیعه میشمارد.
و ِ
وثاقت ایشان به حدی است که روایات ُم َّ
رسل که در آنها ،سلسـله سـند ذکـر نشـده
است را نیز نقل کرده ولی با این حال مورد اعتماد رجالیان و علمای بزرگ شیعه است و
مرسالت ابن ابی عمیر مثل ُم َّ
دربارهاش گفته میشودَّ :
سنداتش مورد پذیرش است.
شیخ طوسی در « ُ
العدً فی اصول الفقه» در باب تعادل و تراجی ،میگویـد« :اگـر
یکی از راویان ،خبر خود را با ِاسناد و دیگری با ارسال ذکر کـرده باشـد ،در راوی خبـر
ُم َّ
رسل دقت میکنیم ،هرگاه وی از کسانی باشد که فقط از ثقه نقـل میکننـد ،ایـن دو
خبر بر یکدیگر ترجی ،ندارند .از این روست که امامیه بین روایات محمد بن ابیعمیـر،
صــفوان بــن یحیــی و ...بــا روایــات ُمســندی کــه دیگــران نقــل میکننــد فرقــی قائــل
نمیشوند»(طوسی.)154/1 :1471 ،
عالقه و اهتمام وی بـه روایـات ائمـه بـه حـدی اسـت کـه  100کتـاب از کتـب
اصحاب امام صادق را روایت کرده است .عالوه بـر آن 941 ،کتـاب را نیـز تـدوین
نموده است ( فاشی.)327 :1408 ،
حسین بن سعید از این استاد ُپرکار امامیه 681 ،روایت نقل کرده است.

اصو

صفوان از شخصیتهای بسیار بزرگ تاریخ ّ
تشیع و از جمله فقیهـان و محـدثان بـی
نظیر است که از بیش از  140تن از اصحاب ائمه روایت نقـل کـرده اسـت ( اردبی ی
غروی.)417-413 :1403 ،
عالم و زاهد خویش ( 676 ،رم اف زار درای ل ا ن ور) روایـت
حسین بن سعید از این استاد ِ
نقل کرده است.

َ -4 -1ح ّماد بن عیسی ج َهنی
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حماد با امام صادق ،امام کاظم ،امام رضا و امام جـواد معاصـر بـوده اسـت .بـا
توجه به ّ
سنش در هنگام وفات ،احتماال بین سالهای  110تا  120متولد شده و در نتیجـه
با امام صادق ، هم عصر بوده است.
ّ
بنا به گفتۀ عالمه حلی ،وی اهل دقت و احتیـاط در نقـل حـدیث بـوده ،بـه همـین
سبب با اینکه از امام صادق هفتاد حدیث شنیده بوده ،برای اطمینان ،به نقـل بیسـت
حدیث بسنده کرده است.
رجالیان شیعه او را با صفاتی چون ثقه و صدوق ستودهاند .حسین بن سـعید از ایـن
عالم برجستة علوم حدیثی ،بیش از  ( 540همان) ،روایت نقل نموده است.
ِ

 -5 -1نضربن سوید

نضر از راویان مورد وثوق امامیه بوده که در شهرکوفه میزیسته است .شـیخ طوسـی
وی را ازجمله یاران امام هفتم حضرت موسـی بـن جعفـر بـهشـمارمی آورد و دارای
کتاب است.
در کتاب رجال نجاشی ،نامی از نضر (با نقطۀ حر ضاد) ،بن سوید نیامـده امـا از
نصر (با حر صاد) ،بن سوید مطالبی آمده که احتماال ،نصر َّ
محر نضر باشد .1البته
محقق شوشتری در قاموس الرجال مینویسد :عنوان نصر که نجاشـی آورده ،تصـحیف
نسخه نیست؛ زیرا آن را بین عنوان نصر بـن قـابوس و نصـر بـن مـزاحم آورده اسـت .و
 .1محتمل است نصر در سند مصحف ،النضر (بن سوید) باشـد کـه در معـانی االخبـار 5 /299 :و کتـاب
زهد حسین بن سعید 172 /65 :از محمد بن هاشم روایت کرده است ،در وثاقت نصر بـن سـوید بحثـی
نیست .کتاب نکاح ،آیت الله شبیری زنجانی؛ .3940/11

صحی ،عنوان نضر بن سوید است که مورد اتفاق میباشد (شوشتری.)365/10 :1410 ،
نجاشی مینویسد« :او اهل کوفه ،ثقه ،صحی ،الحدیث میباشد و به بغـداد منتقـل
شده است .حسین بن سعید از ایشان ( 565 ،رم افزار درایل ا نور) ،روایت نقل کرده است.
جستجو و انتخاب چنین مشایخ برجستهای حتی با ّ
تحمل زحمات سفرهـای طاقـت
فرسا در آن زمانها ،از اهتمام ویژۀ حسین بن سعید در دسـت یـابی بـه احادیـث ائمـه از
طریق معتبر و صحی ،و امانت دار بودن ایشان در انتقال این تـراث گـران سـنج امامیـه
ِ
برای نسلهای آینده ،خبر میدهد.

 -2تألیف کتاب جامع

آنچه حسین بن سعید را در بین دیگر راویان حدیث ،متمایز ساخته و جایگاه ویژهای
به او بخشیده و کتابهای او را در بین دیگر کتب شاخص قـرار داده ،نگـاه و نگرشـی
نو در تبویب کتاب و روش جدید در نگاشتن مجموعۀ سی گانـۀ حـدیثی اسـت کـه از
ّ
حقه و ّ
الهیۀ اهل بیت سرچشمه میگیرد.
چشمۀ جوشان معار
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احا
دیــــث
 -1-2نوآوری در تدوین مجموعۀ حدیثی
امامیه و
در سالیان آغازین حیات اسالم و اهتمام جدی ائمه اطهار به حفظ و ثبـت احادیـث
متنشنا
نبوی و ولوی ،اصحاب ایشـان تمـام تـالش خـود را بـرای جمـع آوری و تـدوین کتـب
خــــت
ّ
حدیثی بهکار گرفتند .در اواخر قرن دوم هجری قمری مجموعههای موضوعی و مـنظم
قرآن
ّ
حدیثی گردآوری شد .یکی از این مؤلفین ،حسین بن سعید اهوازی است کـه بـهعنـوان
یک جامع نگارَّ ،
مصنفات خود را در سی کتاب با سی عنوان بهصـورت شـیوهای نـو و
منحصر به فرد ،تدوین نموده است.
با اینکه قبل از وی ،راویان دیگری هم صاحب تألیفات سی گانه و حتی بیشتر مثـل
محمد بن ابی عمیر که هشتاد کتاب داشته ،بودهاند؛ اما روش نوآورانۀ حسین بن سـعید
در نگارش مجموعۀ حدیثی ،مالک اعتبار و سنجش کتب دیگر مؤلفین و پیشینیان وی
حتی استادش ،صفوان بن یحیی قرار گرفته است بهگونهای که شیخ طوسـی در وصـف
کتابهای صفوان اینگونه گفتـه اسـت« :ایشـان کتـابهـای زیـادی نگاشـتهانـد بسـان

نگاشتههای حسین بن سعید» (طوسی.)145 :1471 ،
در اینجا اسم چنـد تـن از علمـای برجسـتۀ علـوم حـدیثی کـه روش ایشـان را مـورد
استفاده قرار دادهاند را ذکر میکنیم :حسن بن محمد بن سماعه کوفی ،علی بن حـاتم
قزوینی ،یونس بن عبد الرحمان ،علی بن مهزیار و....
شاید علت شاخص بودن روش تألیف کتب حسین بـن سـعید ،نظـم و ترتیـب خـاص
ایشان در تألیفاتش و نگارش مجموعهای (ما بین دو جلد) بوده است که سالهای بعد نیـز
الگوی محدثین و جامع نگاران بزرگی همچون محمد بن یعقوب کلینی قرار گرفته است.

 -2-2اعتبار کتب حسین بن سعید نزد عا لمان شیعی
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تألیفات حسین بن سعید در بـین علمـای رجـالی و علـوم حـدیثی شـیعه از جایگـاه
واالیی برخوردار است بهنحوی که کتابهای وی مقیاس برای معرفی مؤلفـان بـا چنـین
خصوصیاتی بوده است .امری که در خصوص تعداد آثار (و یا شاید نام و کیفیت آثار)،
ّ
وی ،مد نظر نجاشی و شیخ طوسی بوده که تألیفات برخی عالمان را بسان سی نگاشـتۀ
حسین بن سعید دانستهاند مثال شیخ طوسی در معرفی محمد بن اورمه نقل کرده است:
«ابو جعفر ابن بابویه گفته است :محمد بن اورمه را به غلـو مـتهم کـردهانـد لـذا هـر
آنچه در کتاب او آمده اگر در کتابهای حسین بن سعید و غیـره نقـل شـده اسـت،
مورد اعتماد است و قابلیت فتوا دادن را دارد .اما هر آنچـه کـه فقـط او نقـل کـرده و
کسی مثل حسین بن سعید نقل نکرده است ،عمل به آن جایز نیسـت و مـورد اعتمـاد
نیست» (همان.)220 :

نجاشی عالم شیعی و رجالی بزرگ در مورد میزان اعتبار کتابهای حسین بن سعید
میگوید« :کتابهای پسران سعید ،کتابهای گرانقدر و نیکوئی است که مورد عمل
صاحبان فتوا قرار میگیرد و سی کتاب میباشد».
شیخ صدوق کتابهای حسین بن سعید را در شمار کتابهـای مشـهور مـیدانـد و
روایات آن کتابها را مورد تکیهگاه علماء و منبع و محل رجوع بزرگـان و محـدثین بـر
 .1برای مطالعة بیشتر به مقدمة کتاب الزهـد للحسـین بـن سـعید بـا تحقیـق مهـدی غالمعلـی ،ص21تـا 24
مراجعه نمایید.

میشمارد (صدو ،/بیتا.)3/1:
با مراجعه به کتابهای رجال مخصوصـا کتـاب رجـال نجاشـی ایـن نتیجـه حاصـل
ّ
میشود که تعداد کمی از کتابهای ّ
مصنفین و محدثین چنین ویژگیای را دارا هسـتند
که کتاب هایشان مورد قبول و عمل علماء قرار گیرد.1
صاحب کتاب «اصول علم رجال» در مقام توصیف کتابهـای حسـین بـن سـعید
میگویـد« :پـس کتـابهـای آن نویسـندگان (مثـل حسـین بـن سـعید و ...کـه جـزء
ّ
کتابهایی است که علماء بر طبق آنها عمل کردهاند) ،از مؤلف تا امام معتبر میباشد و
هیچ نیازی به بررسی سند آنها نیست به گواهی عمل اصحاب به آن کتابها یا تصحی،
سندی روایات آن کتابها توسط علماء.»...

ِّ -3-2
مصنف کتابهای سی گانه

«آنچه که از کتاب فهرست شـیخ طوسـی بـهدسـت مـیآیـد ایـن اسـت کـه مصـنف
کتابهای سی گانه ،حسین بن سعید است و حسـن فقـط راوی اخبـار و روایـات آن
کتابها بوده است؛ نه اینکه درتدوین کتابها مشارکت داشته باشد .و لذا در کتـاب
خویش گفته است« :له ثالثون کتابا»؛ یعنی برای حسین بن سعید ،سی کتاب اسـت.

 .1از جمله کسانی که کتاب هایشان مثل حسین بن سعید از چنین امتیازی برخـوردار اسـت :عبیداللـه بـن
علی حلبی و یونس بن عبد الرحمن میباشند .رجوع شود به مقدمه کتاب الزهد للحسـین بـن سـعید ،بـا
تحقیق مهدی غالمعلی ،ص.33
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در اینکه کتابهای سی گانه ،تالیف و تصـنیف چـه کسـی اسـت؟ دو نظـر وجـود
دارد.
 .1نجاشی ،کشی و ابن ندیم میگویند :تألیف کتابهـا حاصـل تـالش مسـتمر و
مشارکت دو برادر یعنی حسن و حسین پسران سعید اهوازی میباشـد .بنـابراین شـاید از
همین جهت نجاشی اسامی کتابهای سی گانه را تحـت عنـوان نـام حسـن بـن سـعید
آورده است.
 .2مؤلف قاموس الرجال :کتابها را فقط منتسب به حسین بن سعید میداند.
مشهور در بین علماء هم ،همین نظریه میباشد .مرحوم شوشتری پـس از بررسـی و
مقایسۀ سخن شیخ طوسی و نجاشی اینگونه میگوید:

اصو

(و از ضمیر مفرد «ه» استفاده کرده نه ضمیر تثنیه «هما» که شامل هر دو برادرشود)،
و در معرفی چهرۀ حسن بن سـعید گفتـه اسـت« :حسـن تمـام اخبـاری کـه بـرادرش
حسین در کتاب هایش تصنیف کرده است را از همۀ شیوخ و اساتید او نقل میکند و
عالوه بر نقل روایات کتابهای حسین ،از زرعة بن سماعه هم نقل روایت میکنـد و
این اختصاص به حسن دارد و حسین هر جا از زرعه روایت نقل کرده توسط بـرادرش
حسن بوده است .اما در بقیۀ موارد ،اساتید آنها یکی اسـت کـه درمعرفـی حسـین بـن
سعید در آینده ،کتابهای او را هم ذکر خواهیم کرد و خواهیم گفـت کـه طریـق بـه
روایت هر دو برادر ،یکی است» .آنچه اقرب بـه حـق بـهنظـر مـیرسـد و نزدیـک بـه
حقیقت است ،همین سخن شیخ طوسی است کـه از کتـاب «الفهرسـت» او فهمیـده
میشود و با کالم مشهور هم سازگاری دارد.
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اما آنچه در کتاب رجال کشی آمده است که گفتـه« :و یقـالّ :خن الحسـن ّ
صـنف
خمسین ّ
مصنفا» (طوسی .)827/2 :1471 ،یعنی گفتـه مـیشـود کـه حسـن  50تصـنیف و
کتاب داشته است .بهنظر میرسد که لفظ حسن َّ
مح َّر لفظ حسین باشـد ،بـه حسـب
ّ
ّ
کثرتی که در نسخۀ کشی دارد (و منظـور کشـی درآن کـالم ،حسـین بـوده کـه توسـط
ّ
نسخه برداران از کتاب کشی ،تبدیل به نام حسـن شـده اسـت)؛ چـرا کـه أحـدی قائـل
نیست که حسن به تنهایی دارای  50کتاب و اثر بوده باشد .گواه بر این ّخدعای تحریف،
سخن شیخ طوسی بود که بیان شد و عالوه بر آن ،سخن ابن ولید و گفتۀ ابن بابویـه در
مورد محمد بن اورمه میباشد که طبق نقل نجاشـی و کتـاب «الفهرسـت» ،قـبال ذکـر
گردید .همچنانکـه در مـورد نقـل روایـت از زرعـه فقـط ،از طریـق حسـن کـه سـخن
«الفهرست» هست ،صحی ،به نظر میرسد .نه گفتۀ یزید سورانی کـه گفتـه بـود :نقـل
روایت از زرعه و فضاله هر دو با هم به واسطۀ حسن میباشد و حسین بـه واسـطۀ وی از
ایندو ،روایت نقل کرده است و همچنین کالم نجاشی که گفتـه بـود :حسـین هماننـد
حسن از هر دو ،روایت نقل کرده ،نمیتواند صحی ،باشد بهعلتـی کـه قـبال در معرفـی
حسن گذشت که سیر اخبار و روایات ،شاهد بر قول «الفهرست» میباشـد» (شوش تری،
.)459/3 :1410
هر چند شیخ طوسی اسامی کتب سی گانـه را تحـت عنـوان نـام حسـین بـن سـعید
مطرح کرده است ،اما با توجه به اینکه حسـین بـن سـعید آخـر عمـر خـویش را در قـم

سپری نموده و بیشترین نشر و گسترش این کتابهـا بـه واسـطۀ شـاگردان وی صـورت
گرفته ،احتماال همین علت ،سبب شـهرت ایـن مجموعـه (کتـابهـای سـی گانـه) ،بـه
حسین بن سعید گردیده باشـد و لـذا محتمـل اسـت کـه ایـن مجموعـه حاصـل تـالش
مشترک هر دو برادر (حسن و حسین) باشد و فقط نشر احادیـث آن کتـابهـا بـهدسـت
حسین بن سعید انجام شده باشد.

 -4-2اسامی کتابها
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در تمام کتابهای تراجم ،به تعداد کتابهای حسین بن سعید اشاره شده است اما
در بعضی از آنها فقط اسامی کتابهای وی آمده است و برخی نیز تمام کتـابهـای او
را ذکر نکردهاند بلکه به آوردن برخی از آن کتابها اکتفاء نمـودهانـد ،ولـی نجاشـی و
شیخ طوسی اسامی کتابها را بهصورت کامل در کتاب خویش آوردهاند ،هر چنـد در
تعدادی از عناوین کتابها با یکدیگر اختال نظر دارند.
در ادامــه نــام کتــابهــای حســین بــن ســعید را بــه نقــل از شــیخ طوســی در کتــاب
«الفهرست» میآوریم و به اختالفی که بین شیخ و نجاشی در نام برخی کتابها وجود
دارد ،اشاره میکنیم.
 .1کتاب الوضوا .2 .کتاب الصماله .3 .کتماب الزکماه .4 .کتماب الصموم.5 .
کتاب الحج .6 .کتاب النكاح و القالق؛ نجاشی هر یـک از دو موضـوع را بـهعنـوان
یک کتاب مستقل در نظر گرفته است .و بهصورت دو کتاب ،آورده اسـت .7 .کتماب
الوصایا .8 .کتاب الفرائض .9 .کتاب التجارات .10 .کتاب اإلجارات؛ نجاشی ،دو
کتاب التجارات و اإلجارات را بهصورت یککتاب واحد بـهشـمار آورده اسـت.11 .
کتمماب الشممهادات .12 .کتمماب اایمممان و النمم ور و الكفممارات؛ نجاشــی ،کلمــۀ
«الکفارات» را ذکر نکرده است.
 .13کتمماب الحممدود و الممدیات؛ نجاشــی ،ایــندو موضــوع را دو کتــاب مســتقل
محسوب کرده است .14 .کتاب البشارات؛ نجاشـی ایـنکتـاب را اصـال ذکـر نکـرده
اسـت .15 .کتاب الزهد؛ کفعمـی در کتـاب «مجمموع الغرائمب» بـا نـام «مختصمر
الزهد» نقل کرده است .16 .کتماب ااشمربه .17 .کتماب المكاسمب .18 .کتماب

اصو
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التقیه .19 .کتاب الخمس .20 .کتاب المروه و التجمل؛ نجاشی لفظ « ّ
التجمـل» را
جزء نام کتاب نیاورده است .21 .کتاب الصید و ال بائح .22 .کتاب المناقب.23 .
کتاب المثالب .24 .کتاب التفسیر؛ نجاشـی بـا عنـوان «تفسـیر القـرآن» آورده اسـت.
 .25کتاب المؤمن؛ نجاشی گفته :کتـاب «حقوق المؤمنین و فضملهم» .و محـدث
نوری کتاب «ابتالا المؤمن» نـام گـزاری کـرده اسـت .26 .کتماب المالحمم.27 .
کتاب المزار؛ که نجاشی با عنوان «کتاب الزیارات» آورده است.
 .28کتاب الدعاا؛ این کتاب در اختیار سید بـن طـاووس بـوده اسـت و نـام آن را
«کتاب الدعاا و ال کر» معرفی کرده است .29 .کتاب الرد علی الغالیمة؛ نجاشـی بـا
اسم «الرد علی الغاله» آورده است .30 .کتاب العتق و التدبیر؛ که البته نجاشی لفـظ
«و المکاتبه» را هم اضافه کرده است.
عالوه بر کتابهای مذکور ،اثری با نام کتاب «البهار» به حسین بـن سـعید نسـبت
داده شده که نجاشی و شیخ طوسی آن را ذکر نکردهاند .اولین کسی که ایـن کتـاب را
بهعنوان یکی از کتابهای حسین بن سعید ذکر کرده است ،سید بن طاوس بوده که در
کتاب «الیقین» از آن نقلقول کرده است.
اثر احمدبن
همچنین بر پایۀ پژوهشی جدید ،کتابی که با نام «النوادر» چا شده و ِ
محمدبن عیسی قلمداد گردیده ،در واقع گزیده و تلفیقی از کتابهای سیگانه حسـین
بن سعید است یا الاقل بخـش عمـدۀ کتـاب ،اثـر اوسـت ،ز یـرا در اسـناد احادیـ ِث اثـر
َّ
س
ُ َّ
یادشده ،نام افرادی مانند محمدبن فضیلَّ ،نض ِربن ُس َّوید و فضالة بـن ایـوب وجـود دارد
که احمد بن محمد بن عیسی از آنان روایت نمیکرده و آنان فقط از مشایخ حسین بـن
سعید بودهاند .لذا احتمال داده میشود که این کتاب هم از آثار حسین بن سعید باشد.
2
از کتابهای حسین بن سعید فقط نسخههای خطی سه کتاب «المؤمن»  1و «الزهمد»
 .1این کتاب با همین نام «المؤمن» به قلم سید محمد بـاقر موحـد ابطحـی «اصـفهانی» در یـک جلـد بـه
همت مؤسسه امام مهدی در قم سال  1404هجری قمری به چا رسیده است.
 .2این کتاب سه بار به چا رسیده است:
الف .توسط مرحوم میرزا غالم رضا عرفانیان ،در سالهای 1400و 1402هجری قمری ،در شهرقم.
ب .توسط سید جـالل الـدین علـی صـغیر ،در سـال 1413هجـری قمـری ،در شـهر بیـروت ،انتشـارات دار
العرا للدراسات و النشر.

ِّ
و «الصوم»  1بهدست مـا رسـیده اسـت و یادگـار آن محـدث بـزرگ مـیباشـد و دیگـر
کتابهای این شخصیت جلیل القدر بههمان سرنوشت اصول أربعمائه دچار شدهاند.

 -3تربیت شاگردان ّ
مروج و ممتاز

حسین بن سعید در جهت گسترش معار ناب علوی و ولـوی ،عـالوه بـر انتخـاب
مشایخ مورد اطمینان و أخذ روایت از آنان و تألیف کتب جامع حدیثی ،شاگردان بزرگ
و مورد وثوقی را نیز انتخاب کرده و با تشکیل جلسات حدیثی ،این تراث بزرگ مکتـب
ّ
ّ
تشیع را به این بزرگواران و أجالء علماء شیعه ،انتقـال داده اسـت .ابتـدا طـرق بـه کتـب
حسین بن سعید را آورده و سپس به توصـیف مختصـری از سـه تـن از شـاگردان ایشـان
میپردازیم:

 -1-3طرق به کتب حسین بن سعید

ج .توسط مهدی غالمعلی ،در سال 1426هجری قمری ،در شهرقم ،انتشارات دار الحدیث للطباعه و النشر.
 .1نسخۀ خطی «کتاب الصوم» در کتابخانۀ مرحوم آیت الله حکیم در نجف اشر موجود است .دوانـی،
علی ،مفاخراسالم.60 /1 ،
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نجاشی بعد از بیان سیره و زندگی حسن و حسین پسران سعید اهوازی و ذکر کـردن
کتابهای ایندو راوی ،مینویسد« :بی شماری از اصحاب ما از طریقهای مختلـف و
زیادی کتابهای حسین بن سعید را به ما خبر و گزارش دادهانـد .یکـی از آنهـا کـه بـا
مکاتبه ،در جواب نامۀ من ،مرا از این کتابها با خبر کرد ،ابوالعباس احمد بن علی بـن
نوح سیرافی بود».
سپس احمد بن علی بن نوح برای نجاشی  8طریق به کتابهای حسین بن سـعید را
تبیین میکند.
از وجود طریقهای مختلف و کثیر به کتابهای ایشان در مییابیم که این کتابهـا
در بالد و سرزمینهای اسالمی بهصورت زیاد انتشار یافته بودند و به صـورت فـراوان در
اختیار راغبین و طالبین به علوم آل محمد در سـرزمینهـایی مثـل مصـر ،طبرسـتان،
مشهدالرضا ،بصره و قم قرار داشته است.

اصو
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ّ
همچنین در این طریقها کثرت وجود علمای مشهور که اهتمام جدی به کتابهای
حسین بن سعید داشتهاند ،به چشم میخورد .در اینجا  8طریق مذکور در جواب نامهای
که احمد بن علی بن نوح برای نجاشی فرستاده است را میآوریم:
«اما آن طریقی که مورد پذیرش و تأیید اصحاب ما میباشد ،طریق و سندی اسـت
که در آنها احمد بن محمد بن عیسی از آندو برادر (حسن وحسین) ،روایت نقل کـرده
است:
طریق اول :خبر داد به ما ،شیخ فاضل ابو عبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفـری
در نامهای که برای من نوشت در ماه شعبان سال  352هجری قمری و گفت :خبر آورد
برای ما ،ابو علی اشعری ،احمد بن ادریس بن احمد قمی و گفت :با خبـر کـرد مـا را،
احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید به کتابهای سی گانۀ او.
ّ
طریق دوم :خبر داد به ما ،ابو علی احمد بن محمد بن یحیی عطـار ّقمـی و گفـت:
خبر آورد برای ما ،پدرم و عبدالله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله جمیعـا از احمـد
بن محمد بن عیسی.
اما آن طریقهایی که احمد بن محمد بن خالد برقی ،روایت کرده این است:
طریق سوم :حدیث کرد ما را ابوعبدالله محمـد بـن احمـد صـفوانی ،سـال  352در
شهر بصره و گفت :حدیث کرد مـا را ابـو جعفـر محمـد بـن جعفـر بـن َّب َّطـه ّ
مـؤدب و
گفت :حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن خال برقی ،از حسین بـن سـعید بـه کتـاب
هایش.
طریق چهارم :خبر آورد ما را ابو جعفر محمد بـن علـی بـن احمـد بـن هشـام ّ
قمـی
مجاور و گفت :حدیث کرد ما را علی بن محمـد بـن ابـی قاسـم ماجیلویـه ،از جـدش
احمد بن محمد بن خالد برقی ،از حسین بن سعید به کتابهای ایشان.
اما آنچه که حسین بن حسن بن ابان قمی روایت کرده است این طریق است:
طریق پنجم :حدیث کرد ما را محمد بن احمد صفوانی و گفت :حدیث کرد مـا را
َّ
ابن َّبطه از حسین بن حسن بن ابان ،و اینکه حسین بن حسن بن ابان با خـط حسـین بـن
سعید بهسوی آنان عرضه کرده است وحسین بن سعید مهمـان پـدر او بـوده اسـت و در
شهر قم فوت کرده است و او قبل از وفاتش از ایشان شنیده است.

 -2-3شاگردان حسین بن سعید
 -1-2 -3احمدبن محمدبن عیسی

ّ
احمد بن محمد بن عیسی اشعری ،محدث امـامی در سـدۀ سـوم هجـری قمـری و از
شاگردان امام جواد و امام هادی بود .وی در شمار بزرگان اهل قم محسوب میشود.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

طریق ششم :با خبر کرد ما را علی بن عیسی بـن حسـین قمـی و حـدیث کـرد مـرا
محمد بن علی بن فضل بن َّت ّمام ،ومحمد بن احمد بن داود ،و ابو جعفر بـن هشـام کـه
گفتند :حدیث کرد ما را و خبر آورد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولیـد از حسـین
بن حسن بن ابان از حسین بن سعید.
َّ
اما آن طریقی که احمد بن محمد بن حسن بـن َّسـکن قرشـی َّب َّرد ِعـی ،نقـل کـرده
است ،این است:
ُ َّ َّ
طریق هفتم :حدیث کرد مرا ابو حسن علی بن بالل بن معاویه بن احمـد مهلبـی در
شهر بصره و گفت :حدیث کرد ما را عبیدالله بن فضل بن هالل طائی در شهر مصـر و
گفت :حدیث کرد برای ما احمد بن محمد بن حسن بن سکن قرشی بردعی از حسـین
بن سعید اهوازی در مورد کتابهای سی گانۀ او در مسائل حالل و حرام.
و اما طریق ابو عباس ِد َّین َّو ِر ّی این چنین است:
طریق هشتم :همانا که عالم شریف ابو محمد حسـن بـن حمـزه بـن علـی حسـینی
طبری با خبر کرد ما را در نامهای که نوشت برای ما ،به این شرح که ابو عباس احمد بن
محمد دینوری حدیث کرده است برای آنها از حسین بن سعید به کتابهای او و جمیع
تألیفات وی ،هنگام برگشت از زیارت حضرت امام رضا در زمان حیـات جعفـر بـن
حسن ناصر ،در شهر آمل طبرستان سال  300هجری قمری .و گفت :حدیث کرد برای
ما حسین بن سعید به تمام مصنفات خود.
ابن نوح گفت« :این طریق (هشتم) نامتعار است ،برای آن مدرک و دلیلی غیر از
سخن ابو محمد حسن بن حمز بن علی نیافتم .بنابراین واجب است که از هر نسخهای
به طریقی که صـاحب نسـخه نقـل کـرده ،روایـت شـود ،و روایتـی بـر روایـت دیگـر و
نسخهای بر نسخۀ دیگر حمل نشود تا اختال واقع نگردد»( فاشی.)58 :1408 ،

ّ
نجاشی او را «شیخ القمیین» و «وجه االشاعره» خوانده است (همان) .عالمـه ِحلـی
میگوید :وی از راویان مورد وثوق شیعه و بهعنوان شیخ و بزرگ قم مطرح بوده اسـت.
او در مقام علم و دانش نیز توفیقات فراوان کسب کرد ،آنچنان کـه بـهدلیـل شخصـیت
علمی و فقهی خود ،بر َّم َّ
سند فقیه شهر تکیه زد و بدینوسیله پاسـخ گـوی پرسـشهـای
فقهی مردم نیز گشت.
احمد بن محمد بن عیسی در بخش نقـل روایـت و حـدیث نیـز خـوب درخشـیده،
بهطوری که بنا به گفتۀ آیت الله خوئی بیش از  2290مورد روایت نقل نموده است .وی
ضمن بهرهمندی از محضر درس استادش حسین بن سعید با کسب اجازه از او بـه نقـل
روایت و حدیث پرداخته است که شـمار روایـات او از اسـتادش بـه بـیش از  260مـورد
میرسد (خوئی.)301/2 :1403 ،

 -1-2-3حسین بن حسن بن ابان
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او نیز یکی از راویان حدیث است که از محضر استاد خود حسـین بـن سـعید بهـرۀ
فراوان برده است .شیخ طوسی در توضی ،شخصـیت او گفتـه اسـت :از اصـحاب امـام
حسن عسکری بوده و حضرتش را درک کرده است ،ولی اینکـه از امـام بـهصـورت
مستقیم نقل روایت کرده یا نه؟ نامعلوم است (طوسی ،)398 :1471 ،و شاید به همین علت
است که شیخ طوسی مجددا نـام وی را در میـان کسـانی کـه از امـام مسـتقیما روایـت
نکردهاند نیز میآورد (همان) .آیت الله سید احمد مددی در اینزمینه میگوید:
«حسین بن حسن بن ابان را درسـت نمـیشناسـیم ولـی در قـم عنـوانی داشـته اسـت.
ُ
عنوانش هم این بوده است که کتب حسین بن سعید را برای ق ّمیها نقل کرده است و
ّ
سرش هم این بوده است که حسین مهمان پدر ایشان در قم بوده اسـت و بـال اشـکال
مجموعۀ نقل شده از ایشان در قم معرو بوده است .مثال ابن ولید کـه نقـاد حـدیث
است از این نسخه نقل میکند .عالوه براین شـیخ طوسـی نیـز در توضـی ،شخصـیت
حسین بن حسن گفته است :او از تمام کتـابهـای حسـین بـن سـعید روایـت کـرده
است،که این نیز تأیید و بلکه دلیلی دیگر بر این است که حسـین بـن حسـن بـن ابـان
1
بیش از سایر شاگردان از حضور استاد ،استفاده کرده است».

 .1ولی آنچه که از نرم افزار درایة النور برداشت میشود این است که عدد نقل او کمتر از عدد نقل روایـت

 -3-2-3علی بن مهزیار اهوازی

ّ
علی بن مهزیار اهوازی دورقی ،فقیـه ،محـدث و از بزرگـان و سرشناسـان شـیعه در
اوایل قرن سوم قمری است .شـیخ طوسـی مـیگویـد« :او دانشـمندی مـورد اعتمـاد و
دارای اعتقادی راسخ و صحی ،بود و از اصـحاب امـام جـواد و امـام هـادی نیـز بـه
حساب میآمد».
وی نزد امامان شیعه جایگاه واالیی دارد و از جانب امام هادی نیز وکالت داشـته
است و توقیعاتی از طر امام دربارۀ درستی و درستکـاری وی بـرای شـیعیان صـادر
شده است .امام جواد در نامهای او را ستوده است .تعداد روایات علی بن مهزیار در
کتب اربعه694حدیث است که  46روایت آن از حسین بن سعید میباشد.

 -4حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران

احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید است.
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حسین بن سعید ،عالوه بر اینکه احادیث زیـادی را نقـل کـرده اسـت ،ناقـل کتـب
راویان و بزرگان دیگر نیز بوده است .البته در برخی مـوارد ،ناقـل «اصـل» بـوده اسـت.
برای اثبات این مطلب ،به جستجو در کتب ثمانیه رجالی معرو (رجال نجاشی ،رجال
و فهرست شیخ طوسی ،رجال کشی ،رجال غضائری ،رجال ابن داود و خالصه القـوال
عالمه حلی) ،پرداختیم و این نتایج را بهدست آوردیم:
 .1حسین بن سعید ناقل  11کتاب از کتابهای حدیثی راویان و بزرگـان اصـحاب بـوده
است.
بـزرگ خـود
 .2حسین بن سعید ،دو کتاب را از خود مؤلف کتاب ،و بقیه را از اسـاتید
ِ
یعنی فضاله بن ایوب (یک مورد) ،نضر بن سوید (سه مورد) ،حماد بن عیسی (چهار
مورد) و از برادرش حسن بن سعید (یک مورد) نقل کرده است.
 .3تمام این  11کتاب را فقط برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده اسـت کـه ایـن
نشان دهندۀ جایگاه واالی احمد بن محمد نزد حسـین بـن سـعید اسـت و همچنـین
نشان دهندۀ عظمت علمـی و شخصـیت ممتـاز حسـین بـن سـعید اسـت کـه چنـین

اصو

شــاگردانی تربیــت کــرده کــه از راویــان برجســته و از اصــحاب امــام ج ـواد و امــام
هادی بوده و از بزرگان قم بهشمار میآید.
ما در اینجا نام کتابهایی که حسین بن سعید نقل کرده ،طریق دست یافتن وی بـه
ِّ
آن کتابها ،و اگر توصیفی ذیل کتاب در مورد مؤلف آمده است را میآوریم:

 -1 -4کتاب حمید بن مثنی

او شخصیتی ثقه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم اسـت .کتـاب ایشـان را
حسین بن سعید از فضالة بن ایوب برای احمد بن محمد بن عیسی نقل نموده است.

 -2 -4کتاب ربعی بن عبدالله

ایشان شخصیتی ثقه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم است و شاگرد ویـژۀ
فضیل بن یسار است .این کتاب (یا اصل )92را حسین بن سعید از حماد بن عیسی برای
احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.
هاینهجالبالغه
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 -3-4کتاب قاسم بن سلیمان

طریق نجاشی و شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضر بن سـوید بـرای
احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.

 -4-4کتاب قاسم بن عروه أبو محمد

او از راویان امام صادق است .طریق نجاشی :کتاب وی را حسـین بـن سـعید از
نضر برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.
طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از قاسم بن عروه برای احمـد بـن
محمد بن عیسی نقل کرده است.

 -5-4کتاب قاسم بن محمد جوهری

ایشان اصالتا اهل کوفه است ولی ساکن بغداد بوده و از حضرت موسی بن جعفر

روایت نقل کرده است .طریق نجاشی و شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سـعید از
قاسم بن محمد برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است ( فاشی.)371 :1408 ،

 -6 -4کتاب ابراهیم بن عمر الیمانی

طریق شیخ طوسی :او دارای «اصل» است که حسین بن سـعید آن را از حمـاد بـن
عیسی برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است (طوسی.)22 :1471 ،

 -7 -4کتاب حسین بن مختار

طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از حماد بـرای احمـد بـن محمـد
نقل کرده است (همان.)141 :

 -8 -4کتاب حریز بن عبدالله سجستانی

او اصالتا اهل کوفه و فردی ثقه و مورد اطمینان علماء اسـت .طریـق شـیخ طوسـی:
کتابهای او را حسین بن سعید از حماد بن عیسی برای احمـد بـن محمـد نقـل کـرده
است (همان.)163 :

اصو
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تربی
ت
کود
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 -11 -4کتاب یحیی بن عمران حلبی

طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضـر بـن سـوید ،از یحیـی بـن
عمران برای احمد بن محمد نقل کرده است (همان.)501 :

نتیجهگیری

در این مقاله با بررسی زندگی و ّ
فعالیتهای علمی حسین بن سعید اهوازی به نقـش

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

 -9 -4کتاب زرعه بن محمد حضرمی
احا
طریق شیخ طوسی :برای او «اصل» اسـت کـه آن را حسـین بـن سـعید از بـرادرش دیــــث
حسن بن سعید
امامیه و
برای احمد بن محمد نقل کرده است (همان.)210 :
متنشنا
خــــت
 -10 -4کتاب نضر بن سوید
طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضر بن سوید برای احمـد بـن قرآن
محمد نقل کرده است (همان.)481 :
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وی در انتقال تراث امامیه بهعنوان یکی از منابع استنباط احکام شـرعی پـرداختیم و ایـن
نتایج را بهدست آوردهایم:
 .1حسین بن سعید از راویان ممتـاز و فقیهـی پـرتالش در نقـل احادیـث معصـومین
است .ایشان با حساسیت ویژه در انتخـاب اسـاتید برجسـته و راویـان بـزرگ ،تـالش
کرده تا نقش خویش را در دریافت معار ناب اهل بیت از مشایخ معتبر و طرق
صحی ،که چند تن از آنان جزء اصحاب اجماع می باشند ،بهخوبی ایفاء کند.
 .2روش تألیف ایشان در تدوین مجموعه حدیثی ،شیوهای نوآورانه بوده است و تألیفات
حسین بن سعید که سی کتاب در سی عنوان است بهعنوان شـاخص در تصـنیفات و
مجموعههای روایی مثال زدنی است به گونهای که کتابهای دیگران حتی استاد او،
صفوان بن یحیی را با کتاب حسین بن سعید سنجیدهاند.
تألیفات وی بهعنوان یک جامع نگار علـوم حـدیثی اعتبـار بـاالیی در بـین علمـاء و
بزرگان دین دارد و روایات نقل شده توسـط ایشـان مـورد قبـول و عمـل فقهـاء و اجـالء
اصحاب میباشد.
نجاشی مینویسد :کتابهـای پسـران سـعید گـرانقـدر و نیکوسـت و مـورد عمـل
صاحبان فتوا است .شیخ صدوق هم در مورد جایگاه رفیع کتـابهـای وی مـیگویـد:
کتب ایشان در شمار کتابهای مشهور قرار دارد و روایات آن کتـب ،مـورد تکیـه گـاه
علماء و منبع و محل رجوع بزرگان و محدثین بوده است
 .3حسین بن سعید بهعنوان یک میراثبان مکتـب ّ
تشـیع بـا انجـام سـفرهای متعـدد بـه
مراکز مهم علمی زمان خود ،همچون بغداد ،کوفه ،روایات گهربـار اهـل بیـت را بـه
شاگردان ممتاز و علمای بزرگ در قم و اهـواز کـه هریـک صـاحبان آثـار متعـددی
هستند ،انتقال داده است .مجموعههای روایی بزرگ همچـون کتـب اربعـه ،مرهـون
زحمات و تالشهای او در دریافت روایات از اساتید و مشایخ بزرگ و تحویـل آنهـا
به بزرگان و عالمان دینی است.
 .4وی عالوه بر اخذ روایت از اساتید برجسته و نقل آن بـه شـاگردان ممتـاز ،در انتقـال
کتب دیگر از علماء و راویان بزرگ علوم حدیثی که  11کتاب بـوده حضـور ّفعاالنـه
داشته است.
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 .1قرآن کریم.
ّ
 .2ابن داود حلی ،حسن بن علی ،رجال ابن داود ،تحقیق ،سید محمد صادق بحرالعلـوم ،انتشـارات مطبعـة
الحیدریة ،نجف.1392 ،
 .3ابوالفرج محمدبن اسحاق ندیم معرو به ابن ندیم ،الفهرست ،تحقیق و تعلیـق ،یوسـف علـی الطویـل،
ّ
العلمیة ،بیروت.1416 ،
انتشارات دارالکتب
 .4خربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمه فی معرفه اائمه ،تصحی ،،سید هاشم رسولی محالتـی ،چـا اول،
انتشارات دار الکتب السالمی ،بیروت.1401 ،
 .5اردبیلی غروی ،محمد بن علـی ،جمامع المرواً و ازاحمة اإلشمتباهات عمن القمرق و ااسمناد ،انتشـارات
کتابخانه مرعشی نجفی ،قم.1403 ،
 .6جاحظ ،عمرو ،البیان و التبیین ،به کوشش ،حسن سندویی ،قاهره.1351 ،
 .7حسین بن سعید اهوازی ،کتاب الزهد ،تحقیق ،مهدی غالمعلی ،چا اول ،انتشارات دارالحـدیث ،قـم،
.1384
 .8ــــــ ،تحقیق و تنظیم ،میرزاغالمرضا عرفانیان ،بیتا ،بیجا.
ّ
ّ
 .9حلی ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهـر ،خالصة ااقوال فی معرفة الرجمال (رجمال العالممة الحلمی)،
تصحی ،،سید محمد صادق بحرالعلوم ،چا اول ،انتشارات شریف رضی ،قم.1402 ،
ّ
 .10حلی ،سید ابن طاووس ،رضی الدین علی ،مهمج المدعوات و ممنهج العبمادات ،چـا اول ،انتشـارات
دارالذخائر ،قم.1411 ،
.11ــــــ ،الیقین ،بی جا ،بی تا.
 .12خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجمال ،چـا سـوم ،انتشـارات مدینـة
العلم ،قم.1403 ،
 .13داوری ،مسلم ،اصول علم الرجال بین النظریة و التقبیق ،تحقیق ،محمـد علـی معلـم ،چـا اول ،قـم،
.1416
 .14دوانی ،علی ،مفاخر اسالم ،چا دوم ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1377 ،
 .15سبحانی ،جعفر ،موسوعة طبقات الفقهاا ،چا اول ،تحقیق و نشر ،انتشارات مؤسسۀ امام صـادق ،
قم ،بیتا.
 .16شوشتری ،شیخ محمد تقی بن کاظم ،قاموس الرجال فی تحقیق الرواً الشمیعة و حمدثیهم ،چـا دوم،
انتشارات مۀسسۀ نشر اسالمی ،قم.1410 ،
 .17صدوق (ابن بابویه قمی) ،ابو جعفر محمد بن علی ،من ال یحضمره الفقیمه ،تحقیـق ،لـی اکبـر غفـاری،
انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم ،بیتا.
 .18طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسـن ،الفهرسمت ،تحقیـق ،موسسـه نشـرالفقهاهه ،چـا ول ،انتشـارات
مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم.1471 ،
 .19ــــــ ،اختیار معرفة الرجال (رجال الكشی) ،تحقیق ،سید مهدی رجائی ،چـا اول ،انتشـارات مؤسسـۀ
آل البیت ،قم.1404 ،
 .20ــــــ ،رجال القوسی ،تحقیق ،جواد قیومی ،چا ول ،انتشارات موسسه نشر اسالمی ،قم.1415 ،
 .21ــــــ ،العده فی ااصول ،چا اول ،ناشر ،محمد قی عالقبندیان ،قم ،بیتا.

 .22عکبری بغدادی معرو به شیخ مفید ،ابوعبدالله محمد بن محمد بـن نعمـان ،االختصماص ،تحقیـق،
علی اکبر غفاری ،انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی ،چا هارم ،قم.1414 ،
ْلحیاء التراث.
 .23مامقانی ،شیخ عبدالله ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،انتشارات مؤسسۀ آل البیت
 .24نجاشی ،ابوالعباس احمدبن علی ،رجال النجاشی (فهرس أسماا مصنفی الشیعه) ،چا اول ،انتشارات
دارالضواء ،بیروت.1408 ،
 .25نرم افزار «درایة النور» ،مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور.
 .26نرم افزار «جامع فقه اهل بیت » ،مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور.
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books of narrators and great Imams are among his scientific
actions. In such a way that his authorial performance has been

اصو

known as an indicator and measure of credibility among the

لو

works of authors. He has also been very capable in mastering

شیوه
های

and discipleship, so that a group of trusted elders such as the
consensus companions are his teachers. Accurate and correct
knowledge of his great role in the transmission of Imami

تربی

heritage, helps scholars and jurists to be able to deduce the

ت

narrations narrated by Hussein ibn Saeed with great difficulty

کود

and in a correct and valid way in deriving the Shari'a rules and

کان

by hand. Bringing the teachings of the Shiite religion to benefit



from various subjects
احا
Keywords: Chain, Rijal, Narrators, Rijali Writings.
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authentication of narrators, are among the many reasons for the
variety of rijali writings.
Keywords: Chain, Rijal, Narrators, Rijali Writings.

The role of Hussein bin Saeed in the transmission
of Imami heritage
 Mohammad Tazemard
2
 Mahdi Gholamali

1

The existence of numerous hadiths in Shiite hadith books is
the result of the efforts of hard-working Imami narrators. Some
narrators such as Hussein bin Saeed Ahvazi have been able to

did Hussein ibn Saeed play in preserving, publishing and
transmitting the Imamiyya heritage? He, who is one of the
companions of the last Imams, was able to transfer a significant
part of the Imami heritage from the second century to the third
century A.H. In this article, the indexes and books of Rajali were
read by the library method and it became clear that Hussein Ibn
Saeed was effective in transferring heritage in four different
ways. Innovative method in the style of writing a collection of
hadiths and active presence in the transmission of 11 hadith
1. PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom
Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2. Assistant Professor of Quran and Hadith University.
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play a special role in this regard with their special innovations.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت

Typology and motivational cognition of Rijali
writings
 Qassem Bostani

1

 Eisa Mahmoudi Mazra’avi

2

Attention to the document in validating the narrations has
long been of special importance to Muslim scholars, and in this
regard, many efforts have been made and the document and the
narrators of these narrations have been researched and studied

کود

from different dimensions, the result of which is the library. It

کان

has been very rich and diverse with different topics, titles,
approaches, intentions, etc. Therefore, it is necessary to look
again at this scientific heritage of Muslims and in an
independent study, these efforts should be summarized,
typologically and purposefully. In this descriptive article, an



احا
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امامیه و
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attempt has been made to examine the many reasons for the rijali
writings as well as their types and benefits. In the end, it is
concluded that issues such as disagreements and differences in
the moods and characteristics of narrators, as well as the position
of some rijalis and the importance of their views in the

1. Doctor of Quranic and Hadith Sciences, Associate Professor and Faculty Member of Ahvaz
Chamran University.
2. PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Shahid Chamran University

Holy Prophet. Although some hadith scholars have accepted the
principle of rejecting a hadith that is contrary to the Qur'an, they
do not consider the understanding of reason in validating a
hadith to the Qur'an to be valid; In their view, the intellect that
rules the opposition of the authentic hadith to the Qur'an is
undoubtedly wrong. Many jurists, although they consider custom
as a reference for recognizing opposition, but confine opposition
to only two assumptions of general contrast and general and
specific ratio, and reduce customary opposition to logical
opposition. By following the hadiths and the sayings of narrators
and jurists in this regard, and analyzing the concept of customary

non-assignable general allocation, special generalization, general
exclusivity in instances, opposition to the context of the verse,
and opposition to the written or spoken Qur'an. Undoubtedly, the
hadiths that are included in each of these genres are contrary to
the Holy Qur'an and are left out.
Keywords: Presentation Hadiths, a Hadith Contrary to the Quran,
Customary Contradiction, Intellectual Contradiction.
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opposition, and inferring examples; There are seven types of

years for the first period of education. The diversity and
difference between the six-year and seven-year periods indicate

اصو

the existence of a conflict between these narrations. The present

لو

study intends to resolve the existing conflict by using the rules

شیوه
های

and regulations of conflict resolution and documentary research.
Careful study of these narrations shows that the existing conflict
is related to the fluctuation of the first period of education in
different people And this fluctuation is due to educational factors

ت

such as "genetic" factor, "environmental" factor and the effect of

کود

"gender difference" on growth. And the narrations of six years

کان

and seven years, respectively, determine the minimum and
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maximum length of the first period of training for different



تربی

people in different conditions.
Keywords: Educational Narrations, Nurturing a child, The First
Education Period, The First Six Years, The First Seven Years, Narrations
Conflict

Typology of hadith contrary to the Holy Quran
 Mohammad Soltani Renani

1

According to Muslim scholars, any hadith that contradicts the
Holy Qur'an is rejected. This principle is supported by numerous
authentic verses and narrations. And Ahl al-Bayt and some
companions based on it, have rejected the news attributed to the

1. Faculty member of Isfahan University.

narrations to Imam Mohammad Baqir, not mentioning the
document and source in a considerable number of them, not
choosing the correct narration according to the document or
narrator, and also quoting the narration Among the opponents of
the Infallibles, all of them are considered to be the shortcomings
of Majma 'al-Bayan.
Keywords: Majma 'al-Bayan, Narrations of Revelation Causes,
Textual Criticism, Chain Criticism

Analysis of Hadith Jurisprudence Conflict of
Narrations "The Length of the First Education
Period"
 Mohammad Mostafaei
3
 Mohammad Yusofi

2

Educational narrations are one of the most important
narrations that answer many complex educational problems.
Among these narrations, the narrations of "the length of the first
period of education" are among the fundamental narrations that
are effective and decisive in other educational narrations. These
narrations determine two time periods of six years and seven
1. Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari
University
2. Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari
University
3. Master student of Quran and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari University
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 Javad Salmanzadeh

Tabarsi, in the introduction of his commentary, according to
the hadith of Thaqalain, considered the Qur'an and the family of

اصو

the Prophet (PBUH) as a means of guiding the people, which is a

لو

sign of the special position of the narration to him. Therefore,

شیوه
های

despite quoting a large number of narrations revelation causes in
this commentary, his threefold mistakes in dealing with textual
and documentary problems indicate

the commentator’s

reportorial point of view in narrations and not the analytical one.

ت

Despite Tabarsi's criticisms of a small number of the texts of

کود

some of the narrations that have caused the revelation of Majma

کان

'al-Bayyan, his attitude towards most of the narrations is
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thought-provoking. His position of silence in the face of texts



تربی

that can be criticized by the criteria of the verses of the Qur'an,
the dignity of the Holy Prophet, the intellect, history, political
goals and personal hostility, is manifested, and in another case,
his mistake in quoting the interpretation and examples of verses,
His contradictory mention of the revelation causes under some
of verses and chapters, Mentioning the date of revelation of
verses as well as narrating the narrations that give more fictional
aspect to the narration and even disproportion of some others
with related verses, are considered as textual shortcomings in
narrating narrations that cause revelation in the interpretation of
Majma 'al-Bayan. The commentator's inattention to the field of
narration document, including his mistake in attributing some

narrations, and the critique and study of interpretive narrations
has long been considered by some commentators. Allameh
Tabatabai is one of the commentators who has criticized
interpretive narrations under the title of "narrative discussion".
This article has collected and studied Allameh's critiques of
Majma 'al-Bayan narrations in a descriptive-analytical method.
Allameh's criticisms include the unknownness of the narrator,
being Mar’fu, being Mur’sal, interfering, misinterpretation of the
narrator, Id’raj, insulting the character of the prophet,
inconsistency with history and reality, mixing with comparative
narrations and opposing the Qur'an.
Keywords: Interpretive Narrations, Hadith Damages, Majma 'al-

1
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2
 Fatemeh Karimi
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Review and critique of textual and documentary
evaluations of the narrations of the revelation
causes in Tafsir Majma 'al-Bayyan fi Tafsir alQuran
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Bayan, Al-Mizan, Tabatabaei. Tabarsi

women" is the appropriate love for the wife and the meaning of
denouncing it is excess in this love. Second, What is meant by

اصو

the praising hadiths is the confrontation with the ignorant culture

لو

in which the female sex has been humiliated and oppressed.

شیوه
های

Using the analytical-descriptive method, the author has first
examined the authenticity of the narrations. Then, by criticizing
the two aforementioned commonalities, he has raised a third

تربی

possibility, and that is that the meaning of praising "love of

ت

women" is heartfelt love for husband and wife, and the

کود

denouncing of love of women in other narrations is a

کان

metaphorical meaning and it means the issue of lust.
Keywords: Conflict, Affection for Spouse, Loving Women, Desirable,
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A study of the interpretive narrations of Majma
متنشنا
'al-Bayan from the perspective of Allameh
خــــت
Tabatabai
قرآن
 Seyed Ali Delbari

1

One of the most important ways to understand the Qur'an
correctly, as evidenced by reason and narration, is to refer to the
narrations. Unfortunately, the treasure trove of narrations has
undergone a transformation since the time of its issuance, and
this has doubled the need for a thorough analysis of the
1. Associate Professor Razavi University of Islamic Sciences

Abstracts
Examining the hadiths praising "love of women"
and resolving its apparent conflict with the hadiths
of denouncing "love of women"
 Seyed Ja’far Alavi

1

 Seyed Mohammad Tabatabaei Shirazi

2

 آموزههایحدیثی


In Islamic hadiths, the subject of love and affection for one's
spouse has been raised under the title of "love of women". These
narrations are seen with two seemingly different expressions. On
the one hand, some narrations praise the "love of women" and
on the other hand, some hadiths consider it a reprehensible thing.
These two seemingly different expressions lead to differences in
the hadiths and a kind of apparent conflict between them. Some
scholars have proposed two commonalities between these two
groups of narrations: First, The meaning of praising "love of
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