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راهىمای تدویه و ارسال مقاالت

ـ ه٭االت بایؿ ٠ل﵀ی ـ پژوهٍی ،هىحًؿ و ؾاقای يىآوقی باًٌؿ.
ـ ه٭الۀ اقوالی ال ظؿا٬﵂  0000کل﵀ه و ظؿاکرك  9000کل﵀ه بیٍحك يباٌؿ.
ـ جیحكهای اِلی با ٌ﵀اقههای  3 ،5 ،7و ...و ل یكهص﵀ى٠ۀ آوها با 7ـ7 ،7ـ ،... ،5و 5ـ5 ،7ـ ،5و ...هٍؽُ ٌىؾ.
ـ چکیؿۀ ه٭اله که آییًۀ ج﵀امي﵀ا و ٍ٨كؾۀ بعد اوث ،به وه لباو ٨اقوی٠ ،كبی و ايگلیىی ،ظؿاکرك ؾق ؾه وـٙك
ٔ﵀ی﵀ه باٌؿ و واژگاو کلیؿی ه٭اله (وه جا ه٩ث واژه) به ؾيبال هك چکیؿه بیایؿ.
ـ اقشا٠ات ؾق هحى ه٭اله بیى پكايحم به ِىقت (يام ؼايىاؾگی ،وال ايحٍاقٌ :﵀اقۀ ِ٩عه یا ٌ﵀اقۀ شلؿِ/ـ٩عه)
يىٌحه ٌىؾ.
ـ اگك اقشا ٞب١ؿی بال٨اِله به ه﵀او هؤؼف باٌؿ ال (ه﵀او یا ه﵀اوٌ :﵀اقۀ شلؿ٩ِ/عه) و اگك به هؤؼف ؾیگـكی
ال ه﵀او يىیىًؿه باٌؿ (ه﵀ى ،وال ايحٍاق٩ِ :عه) اوح٩اؾه ٌىؾ.
ـ هًاب ٟالجیى ،به ِىقت الجیى و ال و﵀ث چپ ؾق بیى پكايحم (ِ٩عه/شلؿ :وـال ايحٍـاق ،يـام ؼـايىاؾگی) و ؾق
اقشا ٞب١ؿی اگك بال٨اِله باٌؿ ( ).Ibidيىٌحه ٌىؾ.
جشجیب هًابغ:
ـ کحاب :يام ؼايىاؾگی ،يام (يىیىًؿه /يىیىًؿگاو) ،يام کحاب ،يام هحكشن ،هع٭ ٫یا هّعط ،يىبـث چـا (ؾق
ِىقجی که چا يؽىث باٌؿ يیال يیىث) ،هع﵂ يٍك ،يام ياٌك ،جاق یػ ايحٍاق.
ـ ه٭اله :يام ؼايىاؾگی ،يام (يىیىًؿه /يىیىًؿگاو)ً٠٫ ،ىاو ه٭اله ؾاؼ﵂ گیىهه ،٪يام يٍك یه ،ؾوقه /والٌ ،ـ﵀اقۀ
شلؿ ،جاق یػ ايحٍاق.
ـ يام کاه﵂ يىیىًؿه ،قجبۀ ؾايٍگاهی یا ً٠ىاو ٠ل﵀ی و يام هئوىۀ هحبى ٞوی به ؾو لبـاو ٨اقوـی و ايگلیىـی ٬یـؿ
ٌىؾ و ه﵀كاه با يٍايی پىحیٌ ،﵀اقۀ جل٩ى و يٍايی الکحكويیکی اقوال گكؾؾ.
ـ هصله ؾق ویكایً ه٭االت آلاؾ اوث.
ـ اقوال و ؾقیا٨ث ه٭االت ِك٨ا ال ٘كی ٫واهايۀ هؿیكیث يٍكیات به يٍايی  ٪www.razavi.ac.ir٫ايصام هیگیكؾ.
ـ اقجباٖ با هؿیك یث هصله ال ٘ك ی ٫قایاياهۀ  ٪razaviunis@gmail.com٫اهکاوپفیك اوث.
اصىل اخاللی هصله
ـ ٨هكوث يام يىیىًؿگاو يٍاوؾهًؿۀ ه﵀کاقی آوها ؾق جؿویى ه٭اله اوث و لـفا ج١یـیى يـام هىـوىل ه٭الـه و يیـم
ق٠ایث ٠ؿم وشىؾ اواهی ٤یك هكجبٗ ٔكوقی اوث.
ـ يىیىًؿۀ هىوىل ٨كؾی اوث که ؾق جهیه ،آهاؾهوالی و ...ه٭اله ،وهن ٠﵀ؿه قا بك ٠هؿه ؾاقؾ و يیم هىوىلیث هك
گىيه ایكاؾ ٬ايىيی و ق٠ایث ٔىابٗ بك ٠هؿۀ وی هیباٌؿ.
ظمىق يى یغًذگاو و داوساو
ـ ا٘ال٠ات ٌؽّی يىیىًؿگاو بكای ٠ىاه﵂ اشكایی و إ٠ای جعكیكیۀ هصله هعكهايه بىؾه و ال آو هعاٝ٨ث هیٌىؾ.
ـ ؾاوقی ه٭االت جىوٗ ؾاوقاو ،بؿوو ا٘ال ٞال يام يىیىًؿگاو ايصام هیگكؾؾ.
ـ يام ؾاوقاو ه٭اله ،هع٩ى ٚاوث و به هیچ ً٠ىاو ؾق اؼحیاق يىیىًؿگاو ٬كاق ؾاؾه ي﵀یٌىؾ.
لايىو کپیسایث
ـ ه٭االت اقوالی يبایؿ کپیبكؾاقی ال آذاق چا ٌؿه یا جكش﵀ۀ آذاق باٌؿ و ٬بال ؾق يٍك یۀ ؾیگـكی چـا ٌـؿه یـا
بكای يٍك یۀ ؾیگك به ٘ىق ه﵀مهاو اقوال ٌؿه باٌؿ.
ـ ؾق ِىقت جؽل ٧يىیىًؿگاو ،هٙاب ٫با هاؾۀ  3ال ّ٨﵂ ؾوم ٬ايىو ظ﵀ایث ال ظ٭ى ٪پؿیؿآوقيؿه (جؤییؿٌؿه ؾق
ولاقت ٠لىم ،جع٭ی٭ات و ً٨اوقی) ق٨حاق ؼىاهؿ ٌؿ.
ـ ه﵀پىٌايی ه٭االت چا ٌؿۀ يىیىًؿه یا يىیىًؿگاو جا  70ؾقِؿ ٬اب﵂ ٬بـىل اوـث و بیٍـحك ال آو ٌـاه﵂ ٬ـايىو
کپیقایث هیگكؾؾ.
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اعتبار طرق تحمل حدیث نسد شیخ صدوق
(مطالعه مىردی :اجازه ،مکاتبه و وجاده)
چکیده

 هّ١ىهه ٘اهكیاو ٬اؾی
2
 ویؿ هعىى هىوىی

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7000/02/70 :جاقیػ پفیكي.7000/75/70 :
 .1ؾايًآهىؼحه ؾکحكی ٠لىم ٬كآو و ظؿید ال ؾايٍگاه هاليؿقاو (.)masom.ghadi@yahoo.com
 .2اوحاؾیاق گكوه ٠لىم ٬كآو و ظؿید،ؾايٍگاه هاليؿقاو (.)m.musavi55@umz.ac.ir

آمىزههای حدیثی

دس دوساو هتقذم سوػهای هختلفی بشای دسیافت حذیث وجىد داؽته اعت که اص
آيها به ؽیىههای تحمل حذیث یاد هیؽىد .دس عًت اخز حذیث ،عشیق تحمقل
دس اػتباس حذیث هؤثش بىده اعت .اگشچه اجاصه ،هکاتبه و وجاده بقه ػًقىاو عقش
تحمل حذیث ،اص اػتباس پاییىتشی يغبت به عماع و قشائت بشخىسداس بىده ،اها ایى
عش دس آثاس حذیثی ؽیخ فذو بهکاس گشفته ؽذه اعت .ایقى پقهوهؼ بقا سوػ
تىفیفی  -تحلیلی کاسبشد و اػتباس ایى عه عشی يضد فذو سا هىسد هغالؼقه ققشاس
داده تا پای بًذی وی دس رکقش عقش و تیثیشگقزاسی آو بقش اػتبقاس سوایقام سا يمایقاو
عاصد .يتایج حافل ؽذه اص ایى پهوهؼ يؾاو هیدهذ که اجاصه دس دو يىع هغلق
و هقشوو با عایش عش تحمل حذیث ،اص دسجۀ اػتباس هتفاوتی بشخىسداس بىده اعت
و تًها اػتباس اجاصۀ هغل هحل بحث اعت .فذو بقه دییقل ػقذم دعتشعقی بقه
ؽیخ یا ػذم صهاو کافی بشای عماع حذیث ،هتىعل به سوػهای اجقاصۀ هغلق و
هکاتبه ؽذه اعت .وی دس اکثش هىاسد با لفظ اخبشيا و قیىد دیگش بش عشیق تحمقل
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غیشهؼمىل خىد ،تقشیح کشده اعت .وی قائل به ػذم اػتباس وجقاده بقىده و تًهقا
دس يغخۀ افلی تىقیؼام با خظ هؼقىم وجاده سا هؼتبش دايغته اعت.
واژگاو کلیذی :ؽیخ فذو  ،عش تحمل حذیث ،اجاصه ،هکاتبه ،وجاده.

همذهه
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اِٙالض جع﵀﵂ ظؿید  -به هً١ای قويهای هؽحل ٧ؾقیا٨ث ظؿید  -بكای اولیى
بــاق ؾق ٬ــكو پــًصن هصــكی جىوــٗ ؼٙیـ ب٥ــؿاؾی بــهکــاق گك٨حــه ٌــؿ ،اهــا کــاقبكؾ
اِٙالظات ياٜك بك ٌیىههای اؼـف ظـؿید و ج﵀ـایم بـیى آيهـا ؾق ٬ـكو وـىم و چهـاقم
هصكی ؾق بیى ٠ل﵀ای اه﵂ وًث ٌكو٨ ٞمایًؿهای به ؼىؾ گك٨ث (پااتحیی- 206 :0841 ،
.)208
هنلهاو با ٌیى ٞاوح٩اؾه ال اِٙالظات ٫ظؿذًا ٪و ٫اؼبكيا ٪يمؾ ٠ال﵀او اه﵂ وـًث
ؾق ٬كو وىم هصكی ،ایى ٌیىه بـه هعا٨ـ﵂ اهاهیـه يیـم قاه یا٨ـث ،بـه٘ـىقیکـه کـاقبكؾ
گىحكؾه ایى ٠باقات قا ؾق بیى ٠ل﵀ای ٬كو چهـاقم هصـكی ٌـاهؿ هىـحین (هماان.)200 :
ب١ؿها ٘ك ٪جع﵀﵂ ظؿید با ً٠ـاویى وـ﵀ا٬ ،ٞكائـث ،اشـاله ،هًاولـه ،وِـیث ،ا٠ـالم،
کحابث و وشاؾه ؾقکح هّٙلط العؿید و ؾقایه جبییى ٌؿيؿ (س .ک :عاامیی-797 :0010 ،
.)700
ؾق پژوهًهای ٌی١ی ،به کاقبكؾ ٌیىههای جع﵀﵂ ظؿید ؾق بیى هعـؿذاو اهاهیـه و
ا٠حباق هكیک ال ایى قويها يمؾ آيها ک﵀حـك پكؾاؼحـه ٌـؿه اوـث .پـاکحیی ؾق هـؿؼ﵂
جع﵀ــ﵂ ظــؿید ؾق ؾایــكا ال﵀١ــاق ٦بــمق اوــالهی ؾق ـیــ﵂ جاقیؽیــه و کــاقبكؾ ایــى
اِٙالظات ؾق بیى ٠اهه ،بهِىقت هؽحّك به کاقبكؾ آيها ؾق اهاهیه اٌاقه کـكؾه اوـث
(پاتحیی .)201 - 200 :0841 ،ایمؾی يیم ؾق ه٭اله ٠٫ل﵂ گكایً ک﵀یًه هح٭ؿهاو اهاهیـه بـه
٘ك ٪جع﵀﵂ ظؿیدٌ ٪یىۀ ٤ال ؾق اهاهیه قا بیجـىشهی بـه اؾای يـى ٞجع﵀ـ﵂ ظـؿید
بكٌ﵀كؾه و ٠لث بیيیالی اهاهیه ال اؾای جع﵀﵂ ظؿید قا هکحىب بىؾو هیـكاخ ظـؿیری
اهاهیه ؾايىحه اوث (ایضدی .)61 :0852به يٝك هیقوؿ ایى وؽى يى٠ی بیجىشهی به ٌـیىۀ
ه١﵀ىل ج١ؿاؾ کریكی ال ٠ل﵀ای اهاهیه اوث که پایبًؿ به اؾای ال٩ا ٚجع﵀﵂ ظؿید بـىؾه
و قابٙه وذی٭ی بیى يى ٞجع﵀﵂ ظؿید و ا٠حباق قوایات ٬ائـ﵂ بـىؾهايـؿٌ .ـیػ ِـؿو ٪ال

 .1ال٩ا ٚو﵀ا ٞبه جكجی اولىیث٠،باقجًؿ ال٫ :ظؿذًی ،ظؿذًا ،اؼبكيی ،اؼبكيا ،و﵀١ث ،ايبـؤيی ،ايبؤيـا ،ـکـك
لی ،ـکك لًا٬ ،ال لی٬ ،ال لًا٠( ٪اهلی ;.);=< :;0:
 .2ؾق ایى ه٭اله اؼحال ٦يٝكات ؾقا٠حباق وشاؾه و ٬ائلیى به هكیک ال ؾیؿگاهها ٘كض هیگكؾؾ.
 .3ؾق قوي هًاولهٌ،یػ کحابی قا به ٌاگكؾي هیؾهؿ .هًاوله ؾو يى ٞاوـث،ه﵀كاه بـا اشـاله و ٨ا٬ـؿ اشـاله
(ِؿق ،بیجا .)00= :ال٩ا ٚهًاوله ٠باقجًؿ ال٫ :وظؿذًا هًاولة٫،٪أؼبكيا هًاولة٫،٪ياولًی ٪و ال٩اٜی ٌبیه به
ایى .اگك چه بكؼی گ٩حهايؿ :ا٘ال٫ ٪ظؿذًا ٪و ٫اؼبكيا ٪ؾق قوایث با هًاوله شایم اوـث،اها يٝـك هٍـهىق
٠ؿم شىال آو اوث (ه﵀او.)000،00= :
 .4ا٠الم آو اوث که ٌیػ ا٠الم کًؿ ٨الو ظؿید،قوایث یا و﵀ا ٞهى ال ٨الو ٌؽُ اوث و بـه ِـىقت
لٝ٩ی اشاله قا ٠یاو يً﵀ایؿ (ٌهیؿ ذـايی ،)595 :7008 ،ؾق هًگـام ي٭ـ﵂ بـا ا٠ـالم يیـم ،ال واژۀ ٫ا٠ل﵀ًـا٪
اوح٩اؾه هیگكؾؾ (ِؿق ،بیجا.)00٨ :
 .5وِیث آو اوث که که ٌیػ هًگام هىا٨كت یا لهاو و٨ات ؼىؾ وِیث کًؿ کـه ٨ـالو ٌـؽُ٨ ،ـالو
کحاب قا ال هى قوایث کًؿ (ٌهیؿ ذايی .)592 :7008 ،بكؼی وِیث قا يیم ؾق لیك هص﵀ى٠ـه هًاولـه ٬ـكاق
ؾاؾهايؿ (٩٤اقی.);٨: :;=0٩ ،
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هعؿذاو بكشىحه ٬كو چهاقم هصكی (وداضی 850 – 9٩6 :7085؛ طىسی بیجاا ،)89٢ - 89٢ :ال
ش﵀له ٠ل﵀ایی اوث که ؾق اکرـك آذـاق بكشـای هايـؿه ال وی ،پایبًـؿی او ؾق اوـح٩اؾه ال
اِٙالظات ياٜك بك ايىاٌ ٞیىههای جع﵀﵂ ظؿید هٍهىؾ اوث.
ال وىیی ؾیگكٌ ،یىههای جع﵀ـ﵂ ظـؿید ؾاقای ؾقشـۀ ا٠حبـاق هح٩ـاوجی هىـحًؿ بـه
گىيهای که بكؼی ال ٌـیىههـای جع﵀ـ﵂ ظـؿید ،هايًـؿ وـ﵀ا ٞو ٬كائـث ،ؾاقای ا٠حبـاق
1
بیٍحكی بىؾه اوث (عامیی 797 :0010؛ غذس بیجا٨ .)001 :كاوايـی اوـح٩اؾه ال ال٩ـا ٚوـ﵀اٞ
جىوٗ ِؿو ٪و وایك هٍایػ هىشىؾ ؾق اوًاؾ وی ،بك ایى هٙل جّـكیط هـیکًـؿ کـه
هٍایػ ظؿیری ،ظؿا٬﵂ جا ٬كو چهاقم ،ال بهحـكیى ٌـیىههـای جع﵀ـ﵂ ظـؿید ؾق ايح٭ـال
اظاؾید بهكه بكؾهايؿٌ ٬یػ ِؿو٠ ،٪الوه بك ٌـیىۀ وـ﵀ا٬ ،ٞكائـث قا يیـم بـهکاقگك٨حـه
اوث ،هايًؿ ٬كائث کحاب الشظمه بك اوحاؾي ابى ولیؿ ،که جؤییؿ اوحاؾ قا يیم ؾقپی ؾاٌحه
اوث (ابه بابىیه .)88-87/8 :7934
ؾق بیى ا٬ىام جع﵀﵂ ظؿید ،بكؼی ال ٌیىهها هايًؿ وشاؾه ،به ؾالی﵂ هؽحل ٧ک﵀حك هىقؾ
جىشه بىؾه و ظحی يمؾ هعؿذاو ال پاییىجكیى ؾقشه ا٠حباق بكؼىقؾاق بىؾه اوـث بـه٘ـىقی کـه
ج١ؿاؾ ٬اب﵂ جىشهی ال هعؿذاو ال اؼف قوایات به ٌیىۀ وشاؾه اشحًاب هیکكؾيؿ.2
4
با يگاهی به اوًاؾ ِؿو ،٪هیچ لٝ٩ی ؾال بك جع﵀﵂ ظؿید به ٌیىۀ هًاوله ،3ا٠الم
و وِیث 5جىوٗ وی هٍاهؿه ي﵀یٌىؾ ،اها ال٩اٜی ؾال بك اشـاله ،هکاجبـه و وشـاؾه ؾق

6

آذاقي به چٍن هیؼىقؾ .بكای ایًکـه ؾايىـحه ٌـىؾ وی بـكای ایـى وـه ٬ىـن ال جع﵀ـ﵂
ظؿید چه هیمايی ال ؾقشۀ ا٠حباق ٬ائ﵂ بىؾه اوث و ؾق چه ٌـكایٙی ال اؼـف قوایـث بـه
ٌیىههای کن ا٠حباقجك جع﵀﵂ ظؿید بهكه بكؾه اوث ،يىٌحاق ظأك ؾقِؿؾ پاوؽگىیی
به وئاالت لیك بكآهؿه اوث:
 .7اشالات ؾق ٌیىۀ جع﵀﵂ ظؿید يمؾ ٌیػ ِؿو ٪چه شایگاهی ؾاٌحه اوث؟
ِ .5ؿو ٪با چه ٌكایٙی ؼىؾ قا هصال به اوح٩اؾه ال هکاجبه ؾايىحه اوث؟
 .3هیماو ا٠حباق و بهکاقگیكی ٌیىۀ وشاؾه يمؾ ِؿو ٪چگىيه بىؾه اوث؟
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جع﵀﵂ ظؿید به ٌیىۀ اشاله به ایى هً١اوث که ٌیػ به قاوی ،اشاله و اـو ؾهؿ جـا
ًٌیؿهها ،یا کحاب قوایی او قا ي٭﵂ کًـؿ (عاامیی .)791 :7067 ،ؾق ایـى هـىقؾٌ ،ـاگكؾ ؾق
هًگام ي٭﵂ گىیؿ ٫أشاليی قوایة کفا ٪یـا یکـی ال ٠بـاقات جع﵀ـ﵂ ظـؿید قا بـا ال٩ـاٚ
٫اشالا٫ ،٪اـيا٨٫ ،٪ی اـيه ،٪یا ٨٫ی﵀ا أـو لی ٨یه٨٫ ،٪ی﵀ا أ٘ل ٫لی قوایحه ٪یا ٫أشاليی٪
ه٭یؿ کًؿ (غذس ،بیجا.)012 :
یکی ال ٬ؿی﵀یجكیى ي٭﵂هایی که ؾق آو ال اشاله یاؾ ٌؿه ،ي٭لـی ؾق قشـال يصاٌـی
اوث که اظ﵀ؿ بى هع﵀ؿ بى ٠یىی بكای اؼف ظؿید به کى٨ـه هـیقوؾ و ال ظىـى بـى
وٌاء اشاله بكای ي٭﵂ کحاب ٠الءبى قلیى و کحاب اباو بى ٠ر﵀ـاو اظ﵀ـك قا ؾقؼىاوـث
هیکًؿ ،ؾق اؾاهه وٌاء او قا ال ایىگىيه اشالات بك ظفق هیؾاقؾ و پیً ٌـكٖ اشـاله قا
يىؽه بكؾاقی ال هصال ٨یه و و﵀ا ٞآو ه١ك٨ی هیکًؿ (وداضی.)9٩ :709٩ ،

 -1-1ايىاع اخاصات

با جىشه به گماقي يصاٌی اشالات به ؾو ؾوحه ٬اب﵂ ج٭ىینايؿ:

 -1-1-1اخاصات همشوو با دیگش طشق تسمل زذیث

ؾق ؾوحۀ اول ُهىحصیم 1گاهی ه﵀كاه با وایك ٘ك ٪جع﵀﵂ ظؿید هايًؿ و﵀ا٬ ،ٞكائـث
ُ .1هىحصیم ٨كؾی اوث که ؾقؼىاوث اشاله ؾاقؾ.

بك ٌیػ یا ٬كائث ٌیػ بـك او ،هًاولـه ،وِـیث و ...ال ُهصیـم 1اشـاله قوایـث قا ؾقیا٨ـث

هــیکًــؿ .کــاقبكؾ ایــى يــى ٞال اشــالات ،ؾق ا٠حباقبؽٍــی و جؤییــؿ هعح ـىای قوایــات و

يىؽهًٌاوی هکحىبات ظؿیری بىؾه اوث ٬لیـكا ؾق يـمؾ ٬ـؿها اشـاله قوی یـک يىـؽه
ؼاَ ال کحاب هىقؾ يٝك ؾاؾه هیٌؿ ،یً١ی ٨كؾ جًها اشالۀ ي٭﵂ ال قوی يىؽه هىقؾ يٝك

ٌیػ ،اشاله قا ؾاٌث ،يه هك يىؽهای ،2و بـه ؾلیـ﵂ ٨كاوايـی يىـؽههـای هىشـىؾ ال هـك

کحاب (وداضای ،)78٢ :709٩ ،بیٍحكیى کـاقکكؾ اشـاله ،بـكای يىـؽه ًٌاوـی بـىؾه اوـث

(ماذدی .)9٢8 - 9٢7/7 :79٩9 ،به ٠باقجی اشالات بك يىؽههای ٤یكهٍهىق ،يى٠ی جٕ﵀یى
بك ِعث آذاق و قوایات بىؾه اوث ،لیكا اشاله ؾق ٬ؿین بعد اشحهاؾی بىؾه اوـث ،بـه

ه﵀یى ؾلی﵂ اگك هٙلبی ال کحاب قا ٬بىل يؿاٌحًؿ ،به آو بؽً اشاله ي٭﵂ ي﵀یؾاؾيؿ ٬بـك

اؼباق ؾال بك ٤لى ،جؽلیٗ و هٙال

.)71 :79٩9

با٘﵂ ؾق کح  ،اشاله ي٭﵂ ِاؾق ي﵀یکكؾيؿ (باارشی،

ِاؾق هیٌؿ ،به هًٝىق ظ ٛ٩وًث اشاله و جعکین و جربیث يىؽهها بىؾه اوث (طاسمی،

بیجا .)88٢-88٢ :بكای اشالات ؾق يىؽههای هٍهىق ،آذاق ؾیگكی يیم ٬اب﵂ جّـىق اوـث،
هايًؿ ِـعث ظکایـث ال ٌـیػ (سبااوی ،)8٢2 :79٩1 ،ا٘﵀یًـاو وـاه ٟبـه يا٬ـ﵂ ظـؿید،
شلىگیكی ال هكز و هكز ؾق ي٭﵂ ظؿید ،کًحكل ِالظیث يا٬الو ال ياظیه اوحاؾ ،ج١ییى

و١ه و ٔـی ٫ؾایـكۀ اشـالات بـكای هـك قاوی ،بـه هًٝـىق جبـك و جٍـكی ٧بـكای قاوی

(مذیشضاوهچی.)728-727 :79٢٢ ،

با جىشه به بكؼی هىحًؿات بایؿ گ٩ث بیى هح٭ؿهاو جىشه به اشالات ؾق ي٭﵂ ظـؿید

وشىؾ ؾاٌحه اوث ،ي﵀ىيه آو قوایحی ؾق کحاب ػیىو اخباس الشضا اوث که قاوی ب١ؿ

ال ا٘﵀یًاو ال هً٭ىالت ٕ٨﵂ بى ٌاـاو و ايحىاب آيها به اهام قٔا ال ٕ٨﵂ بى ٌـاـاو
اشالۀ ي٭﵂ آو قوایات قا ٘ل هیکًؿ (ابه بابىیه.)787/8 :7934 ،

ُ .1هصیم ٌیؽی اوث که اشاله ظؿید قا ِاؾق هیکًؿ.
 .2ایى هٙل بكگك٨حه ال ِىت شلىه بیىث و ؾوم ؾقن قشال اوحاؾ قظ﵀او وحایً هیباٌؿ.
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ال ه﵀یى قو يىبث به يىؽههای هٍهىق ،يیالی به ایى اشاله يبىؾه اوث و اگك اشاله
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ؾق ؾوحۀ ؾوم ال اشالات ،هىحصیم بًا بك وشىؾ قوایث ؾق کحابی ،اشـاله قوایـث آو قا
ال ٌیػ اشاله ،بؿوو ًٌیؿو و ٬كائث ؾقیا٨ث هـیکًـؿ (سبااوی .)٢2 :79٩1 ،ایـى ؾوـحه ال
اشالات ياٜك به اظاؾیری اوث که جًها با اشاله ي٭﵂ ٌؿه اوث و با ٌیىۀ جع﵀﵂ ؾیگـكی
ه﵀كاه يیىث .لیكا بًا بك جّكیعات بكؼی ،ؾق اشاله اللم يبىؾه که ظح﵀ا کحابها قا يمؾ
اوحاؾ ،و﵀ا ٞیا ٬كائث کكؾه باًٌؿ ،به ه﵀یى ؾلی﵂ ؾق جعلی﵂ ٨هكوحی -که بك پایه اشالات
1
و ٨هاقن هیباٌـؿ -اشـاله بـیً ال وـ﵀ا ٞو ٬كائـث قواز ؾاٌـحه اوـث (ماذدی:79٩9،
 .)9٢8-9٢7/7ؾیؿه ٌؿه که قاوی کحابهای یک هئل ،٧ؾق یک شلىه اشالۀ ه﵀ه آيها
قا ؾاؾه اوث .ایى هٙل يٍاو هیؾهؿ که ه٭ّىؾ ال قوایث کحاب و یا اشـالۀ آو ٨٭ـٗ
اوحًىاغ یا ؼىايؿه ٌؿو يمؾ هئل ٧یا قاوی يىؽه يبىؾه اوث ،بلکه هً١ای قایس آو ایـى
اوث که وشىؾ چًیى کحابی جؤییؿ گكؾؾ و يىؽهای ال آو يیم ؾق ِىقت لموم ًٌاوـايؿه
ٌىؾ .به ٠باقت ؾیگك هؿ ٦ال ایى يى ٞاشالات هىحًؿ والی يىؽههای کح هئل٩او یـا
جؤییؿ ايحىاب کح به هئل٩او آيهاوث ،ه﵀یًاوکه اشالۀ کحاب يیـم ه﵀ـیى هً١ـا قا ؾاقؾ
(طاسمی ،بیجا.)88٢ - 88٢ :
ؾق ا٠حباق ایى يى ٞال اشاله و ٠﵀﵂ کكؾو به آو اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ ،اها هٍـهىق
بیى ٠ل﵀ا ،هعؿذاو و اِىلیاو شىال آو اوث ،جا شایی که بكؼی اؾ٠ای اش﵀ا ٞکكؾهايـؿ
(غفاسی.)7٢0 :792٩ ،
اشالات هٙل ٫ؾق ؼايؿاو ابى بابىیه بهً٠ىاو ٘كی٭ی ؾق ي٭ـ﵂ ظـؿید بـهکـاق گك٨حـه
ٌؿه اوث .یکی ال هىحًؿات ایى اؾ٠ا ٠باقت ٫العىیى بى ٠لی بى العىیى بى ال﵀ىوی
بى بابىیه ذ٭ه قوی ٠ى ابیه اشالا ٪ؾق کحاب يصاٌی اوث (وداضی 2٢ :709٩ ،ش.)729

 -2-1هؾایخ اخاصه

بكای بكقوی قوایاجی که ِؿو ٪به ٌیىۀ اشالات هصكؾ ال ؾیگك ٘ك ٪جع﵀﵂ ظـؿید
قوایث کكؾه ،اللم اوث ابحؿا بیى ؾو ٠باقت ٫هٍایػ ظؿیری ٪و ٫هٍایػ اشاله ٪ج٩اوت
 .1بكای ج٩اوت ٨هكوث با اشالات و جىٔـیعات ؾقبـاقۀ قوي ٨هكوـحی ،ق.
=٠ ٬=٧﵀اؾی ظائكی.;;2 -;;0 :;=٨٨ ،

 :هـؿؾی-=٧;/; :;=٩= ،
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٬ای﵂ ٌىین .يٝكات هؽحل٩ی ؾق هىقؾ ج١اقی ٧هك یک اقائه ٌؿه اوث ،بكؼی گ٩حـهايـؿ
هًٝىق ال هٍایػ ظؿیری ،کىايی هىحًؿ که ٌـاگكؾ بـه ٌـیىۀ وـ﵀ا ٞیـا ٬كائـث ال آيـاو
ظؿید قوایث کكؾه اوث ٬و هًٝىق ال هٍایػ اشاله ،ا٨كاؾی هىحًؿ که به ٌاگكؾ اشاله
ي٭﵂ کحاب یا اظاؾید آو قا -بؿوو و﵀ا ٞو ٬كائث و ؾیگـك قويهـای جع﵀ـ﵂ ظـؿید-
ؾاؾه باٌؿ (فقیهی ٬)79٢0 ،بكؼی ٌیػ اشاله بىؾو قا هٍكوٖ بك اشـالۀ ٌـیػ ،بـكای ي٭ـ﵂
قوایث کحاب هٍهىق یـا کحـاب ٤یـك هٍـهىق ؾايىـحهايـؿ (فاحذصاده .)48 :0848 ،ال کـالم
وبعايی ایىگىيه بكؾاٌث هیگكؾؾ که و٬حی ٌیػ ،اشـالۀ قوایـث ال کحـاب ؼـىؾ قا بـه
ٌاگكؾ هی ؾهؿ بایىحی وی قا ٌیػ ظؿیری ؾق يٝك گك٨ث و لهايی که اشـالۀ قوایـث ال
کحاب ؾیگكاو قا به ٌاگكؾ هیؾهؿ٨ ،اق ٢ال و﵀ا ٞو ٬كائـث یـا اشـالۀ هٙلـ ،٫يـاهً ؾق
گكوه هٍایػ اشاله ٬كاق هیگیكؾ (س .ک :سبساوی .)882-881 :0000 ،ال بیى ج١ـاقی ٧گ٩حـه
ٌؿه ،وؽى اؼیك ؾق ج٩کیک ي٭ً ٌیػ اشاله و ٌـیػ ظـؿیری ،شـاه ٟو هـاي ٟاوـث.
بًابكایى ج١كی ،٧بایؿ گ٩ث با جىشه به شایگـاه يـام ٌـیػ ؾق وـًؿ ،ایـى ؾو ي٭ـً ٬ابـ﵂
ج٩کیک اوث ٬اگك يام ٌیػ ،ال هئل ٧جا هّ١ىم ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ ،شمو هٍایػ ظـؿیری
اوث و اگك ال واوٙۀ هئل ٧کحاب جا ٌاگكؾ ٬كاق گیـكؾ ً٠ـىاو ٌـیػ اشـاله بـك او ٬ـكاق
هیگیكؾ .البحه بكؼی ال هٍایػ اشاله کحابهای ؾیگكاو قا با ايىا٘ ٞك ٪جع﵀﵂ ظؿید به
ٌاگكؾاو آهىلي هیؾاؾيؿ و ؾق يهایث اشالۀ ي٭﵂ قا يیم ِاؾق هیکكؾيـؿ ،پـه ِـك٦
اشاله هٙل ٫یا ه﵀كاه با وایك ٘ك ٪جع﵀﵂ ظؿید ،بك ٌیػ اشاله یا ظؿیری بىؾو ؾؼالـث
يؿاقؾ.
ه﵀ یًیى ؾق ي٭ـً هٍـایػ اشـاله ؾق ِـعث و ٔـ ٧١وـًؿ يیـم اؼحال٨ـاجی ؾیـؿه
هیٌىؾ .يٝك ٤ال بیيیالی بكقوی وًؿی ٌیىغ اشاله ؾق اوًاؾ اوـث .یـک ؾوـحه ال
٬ائلیى به ایى ؾیؿگاه بك ایى يٝكايؿ که ٌٔ ٧١یىغ اشاله به وویلۀ ٬كائًـی ٬ابـ﵂ شبـكاو
اوث و لٙ﵀های بك ِعث وًؿ واقؾ ي﵀یکًؿ (مدیسای ،)08/00 :0012،ال ش﵀له ایى ٬كائى
اذبات ٌهكت و ِعث اِ﵂ و يىؽۀ هکحىبی اوـث کـه ٌـیػ ،اشـاله ي٭ـ﵂ آو قا ؾاؾه
اوث .گكوه ؾیگكی ال ٬ائلیى به ایى ؾیؿگاه ،جىذی٭ات ٠ام هٍایػ اشاله قا وب بیيیالی
ال بكقوی ٘ك ٪به کح ظؿیری ؾايىحهايؿ .بكای ي﵀ىيه ٌهیؿ ذايی هٍایػ اشـاله ال لهـاو
کلیًی جا لهاو ؼىؾ قا به ؾلی﵂ ٌهكت ؾق وق ٞبیيیال ال جىذیـ ٫ؾايىـحه اوـث (ضاهیذ اااوی،
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 ،)058 - 056 :0014ؾق بىیاقی ال آذاق ال ش﵀له آذاق وظیؿ بهبهايی ایى يٝـك قا بـه هع٭ـ٫
بعكايی يیم يىبث ؾاؾهايؿ که وی هٍایػ اشاله قا ؾق ا٠لـی ؾقشـات وذا٬ـث و شاللـث
ؾايىحه و ج١ؿی﵂ به شهث هٍایػ اشاله بىؾو قا قوي بىیاقی ال هحؤؼكاو ٬ل﵀ـؿاؾ ي﵀ـىؾه
اوث (بهبهاوی ،بیجااٌ ،)01 :یػ بهایی يیم ٜى بك ظىـى ظـال و ٠ـؿالث هٍـایػ اشـاله قا
هحفکك ٌؿه اوث (س .ک :ضیخ بهایی ،بیجا .)633 :البحه ؾق ه٭اب﵂ ایـى ؾیـؿگاه ج١ـؿاؾ ايـؿکی
هؽال ٧جىذی٭ات ٠اهه هٍایػ اشـاله هىـحًؿ ،ال ش﵀لـه آيهـا هكظـىم ؼـىیی اوـث کـه
جّكیط هیکًؿ به هصكؾ اشاله ،وذا٬ـث ٌـیػ اشـاله ذابـث ي﵀ـیٌـىؾ (خاىیی)33 :0001،
ؾاوقی يیم ٬ائ﵂ بك ایى يٝك اوث (داوسی.)046/0 :0002 ،
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ٌیػ ِؿو ٪ؾق جؤلی ٧آذاق ؼىؾ ال بىیاقی ال اِىل و هًّ٩ات ظؿیری اولیه به٘ىق
هىح٭ین اوح٩اؾه کكؾه اوث ،او ؾق ـکك اظاؾید ایى کح  ،اگك چه ؾق ِؿق وـًؿ ،يـام
هٍایػ ؼىؾ قا ـکك هیکًؿ ،اها بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق ایى هىاقؾ ،واوٙههـای وـًؿ جـا
ِاظباو کح هح٭ؿم ،بیايگك ولىلهای ال هٍایػ اشاله هىحًؿ .ؾق ظ٭ی٭ث ٌیػ ِؿو٪
با ـکك ٘كی ٫اشالات ؼىؾ جا ِاظ کحاب ،قوایـات قا ال ظالـث اقوـال ؼـاقز کـكؾه
اوث (س .ک :سبساوی99٩ :7070 ،؛ معاسف .)906 :79٢٢ ،به ٠باقت ؾ٬ی ،٫اشالات بكای ؼاقز
کكؾو يىؽه کحابهای قوایی ال ظالث اقوال به وشىؾ آهؿيؿ (داوسی.)71٩/7 :7072 ،
ٌیػ ِؿو ٪ؾق هىاقؾی ،ال ٌیػ اشاله ؼىؾ با ٠باقت ٫اؼبكيی٨ ...ی﵀ا اشالا لـی٪
یاؾ هیکًؿ که ایى هىاقؾ ٠باقجًؿ ال:
; .ؾق چهاق هىٔ ٟال ابى ال٭اون ٠بؿالله بى اظ﵀ؿ ال٩٭یه با ل ٛ٩اؼبكيی یاؾ هیکًـؿ (اباه
بابىیه ،)187/8 ،٢7-2٩/7 :7928 ،که ؾق ؾو هىقؾ ال آيها با ٠باقت ٫ببلػ ٨ی﵀ا اشالا لی٪
به اشالهای بىؾو قوایات ایى ٨كؾ جّكیط هیکًـؿ (هماانِ .)187/8 ،2٩/7 :ـؿو ٪ؾق
کحاب الخصال ،ب١ؿ ال ي٭﵂ ظؿید هىقؾ يٝك ،قوایحی قا با ٠باقت ٫و ٬ال ابی قٔـی
الله ً٠ه ٨ی قوالحه الی ٪بؿوو وًؿٔ ،﵀ی﵀ه هیکًؿ ،جا جّؿی٭ی بـك قوایـث هـفکىق
باٌؿ .به ٠باقجی٬ ،كایًی ؾق ِعث قوایث اؼف ٌؿه به ٌیىۀ اشاله اقایه هیي﵀ایؿ.
< .ؾق ًٌ هىِٔ ٟؿو ٪ال ابى العىى ٘اهك بى هع﵀ؿ بـى یـىيه (بـى ظیـىه) ال٩٭یـه

 .1ایى هٙل بكگك٨حه ال ؾقن ؼاقز ٨٭ه آ٬ای هؿؾی اوث که ؾق جاقیػ  ٩0/0/;2بكگماق گكؾیؿ.
 .2آ٬ای هؿؾی جل ٛ٩قویحه و ُق ُ
ویحه قا ياؾقوث هیؾايؿ.
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(هماااااى02٢/8 ،78/7 :79٢1 ،؛ 108- 107/8 ،8٩/7 :7928؛  ،)9٩٢ :79٩٢بـــــا ٠بـــــاقت
٫اؼبكيی ،٪ظؿید هیکًؿ که با جىشه به ظؿید ؾیگكی که ِؿو ٪جّكیط هیکًؿ
٫اؼبكيی ابى العىى ٘اهك بى هع﵀ؿ بى یىيه بى ظیىه ال٩٭یه ٨ی﵀ا اشـالا لـی بـبلػ٪
(هماى78/7 :79٢1 ،؛  ،)107/8 :7928بایؿ گ٩ث ٌیػ ِؿو ٪ؾق بلػ ال ایى ٌیػ ،اشال،
قوایث گك٨حه اوث.
= .ؾق وه هىقؾ ال ابى ال١بان ،الٕ٩﵂ بى الٕ٩﵂ الکًؿی (بى ال١بان الکًؿی) اله﵀فايی
با ٫اؼبكيی ٪قوایث ي٭﵂ هیکًؿ ،ؾق یک هىقؾ ٬یـؿ ً٠٫ـؿ هًّـك٨ی هـى العـس ٪قا
هیآوقؾ (همى ،)986/7 :7928 ،و ؾق شایی ؾیگك به يعىۀ جع﵀﵂ ظؿید ؼىؾ ایـىگىيـه
جفکك هیؾهؿ٨٫ :ی﵀ا اشالا لی به﵀فاو وًه اقب ٟو ؼ﵀ىیى و ذالذ﵀ائـه( ٪هماى:79٩٢ ،
٢٢؛  .)8٩1/7 :7928یً١ی او ؾق وال  =20ؾق قاه بكگٍث ال ظـس ال ایـى قاوی اشـالۀ
ي٭﵂ گك٨حه اوث.
 .0ؾق یک هىقؾ ،ایىگىيه قوایث اشالهای ؼىؾ قا بالگى هیکًؿ٫ :أؼبكيـی أبـى هع﵀ـؿ
العىى بى هع﵀ؿ بى یعیی بى العىى بى ش٩١ك بى ٠بؿ الله بى العىى بـى ٠لـی بـى
العىیى بى ٠لی بى أبی ٘ال ٨ ی﵀ا أشالا لی ه﵀ا ِط ً٠ؿی هـى ظؿیرـه و ِـط
ً٠ؿی هفا العؿید( ٪هماى )109/8 :79٩1 ،او ال ابـى ابـی ٘ـاهك ؾق ؾو شایگـاه و ؾق
ج﵀اهی آيها به ٌیىۀ اشاله ي٭﵂ قوایث هیکًؿ (همان.)10٢ ،109 :
ال بیى هٍایػ اشاله هفکىق ،وه ٌیػ ؾاقای ٨اِلۀ هکايی با هع﵂ وکىيث ِـؿو٪
بىؾهايؿ ،به يٝك هیقوـؿ چـىو لهـاو ا٬اهـث ِـؿو ٪ؾق ٌـهكهای بلـػ و ه﵀ـؿاو ،بـه
ايؿالهای يبىؾه که به ٌیىۀ و﵀ا ٞو ٬كائث ال هٍایػ آيصا اؼـف ظـؿید کًـؿ ،بـه ٌـیىۀ
اشاله بىًؿه کكؾه اوث .ؾقِىقجی که ي٭﵂هـای اشـالهای ِـؿو ٪هعـؿوؾ بـه ه﵀ـیى
هٍایػ اشاله باٌؿ ،هیجىاو گ٩ث ِؿو ٪جًها ؾق هىا ٟ٬أٙكاقی به ٌـیىۀ اشـاله ٨ا٬ـؿ
و﵀ا ٞو ٬كائث قوی آوقؾه اوث.
1
ؾق جىشه ِؿو ٪بك اشالات ٬كیى با وایك ٘ك ٪جع﵀ـ﵂ ظـؿید گ٩حـهايـؿ ِ :ـؿو٪
و٬حی ؾق کحابهایً ٠باقت ٫ها کاو ٠ى ٨الو ٨٭ؿ ُقو ُیحه 2٪قا بهکاق هیبكؾ ،هًٝـىقي
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ایى اوث که هى ال کىی ي٭﵂ هیکًن که اشالۀ قوایث به هى ؾاؾه اوث و قوایث هـىقؾ
يٝك به ٌیىۀ ِعیط جع﵀﵂ ٌؿه اوث .او ؾق شـایی کـه اشـالۀ ي٭ـ﵂ يؿاٌـث بـهشـای
ُ ٫ق ِّویًا ٪ال ٫و﵀١حه ی٭ىل ٪اوح٩اؾه کكؾه اوث .ایى يکحه بیايگك جىشه ٌـیػ ِـؿو ٪بـك
کى اشاله ؾق ي٭﵂ اظاؾیری اوث که به ٘ك ٪هؽحل ٧جع﵀﵂ کكؾه اوث.
ال ٘ك٨یٌ ،اهؿ جکكاق ٠باقت ٫ها کـاو ٠ـى ٨ـالو ٨٭ـؿ ُقو ُیحـه ٪ؾق وكاوـك هٍـیؽه
ِؿو ٪هىحین ،ظال اگك اؾ٠ای ٨ى ٪قا بپفیكین بایؿ بگىیینٌ ،یػ ِـؿو ٪بـكای ج﵀ـام
قوایاجی که به ٌیىههای هؽحل ٧جع﵀﵂ کكؾه اوث ،اشالۀ ي٭ـ﵂ ال هٍـایػ اشـاله قا يیـم
ؾاٌحه اوث که ؾق ایى ِىقت ،ؾو يکحه ؾق يعىۀ ٌـیػ ِـؿو ٪ؾق ي٭ـ﵂ قوایـات ٬ابـ﵂
هالظٝه ؼىاهؿ بىؾ :اول ؾ٬ث ِؿو ٪ؾق ايحؽاب يىؽههای جؤییؿ ٌؿۀ کحـ ظـؿیری
اوث و ؾیگكی ال يٝك هعحىایی که بایؿ بگىیین ،قوایات هً٭ىل ؾق کحاب هى الیعٕـكه
ال٩٭یه ال يٝك هعحىایی جىوٗ هٍایػ اشالات جؤییؿ ٌؿه و اشاله قوایث آيها ِـاؾق ٌـؿه
اوث.

 -2کتابت (هکاتبه)

1

ؾق ج١كی ٧کحابث گ٩حهايؿٌ :یػ قوایث یا کحاب ظؿیری قا بكای ٨كؾ ظأك یا ٤ایبی
بًىیىؿ یا ؾوحىق ؾهؿ ٨كؾ ذ٭های آو قا بكای ٨كؾ هًٝىق بًىیىؿ و ؾق ايحهـا ٌـیػ بـه ؼـٗ
ؼىؾ ،يىٌحه قا جؤییؿ کًؿ .کحابث يیم ؾو يى ٞاوـث :یکـی ه٭ـكوو بـه اشـاله و ؾیگـكی
هصكؾ ال اشاله (ضهیذ ااوی8٢٢ - 8٢٢ :706٢ ،؛ غذس بیجا.)022 - 021 :
هًگاهیکه هعؿخ ؼبكی قا بـه ٌـیىۀ کحابـث اؼـف کـكؾه باٌـؿ ،بایىـحی ؾق اؾای
ظؿید ال ال٩اٜی هايًؿ ٫کح الی ٨الو ٪یا ٫أؼبكيا هکاجبة ٪اوح٩اؾه کًؿ .گ٩حهايؿ بكای
شلىگیكی ال جىهن و﵀ا ،ٞهصال يیىث به جًهایی ال ال٩ا٫ ٚظؿذًا ٪یا ٫أؼبكيـا ٪اوـح٩اؾه
کًؿ .البحه بكؼی ،اوح٩اؾه ال ایى ال٩ا ٚقا بكای کحابث يیـم شـایم ؾايىـحهايـؿ (ضاهیذ اااوی،

 .1اگكچه بكؼی ؼلٗ کحابث و هکاجبه قا ياؾقوث هیؾايًؿ و هکاجبه قا هًعّـك ؾق کحابـث بـا هّ١ـىم

ً٠ىاو کكؾهايؿ (٩٤اقی ،);٧٩ :;=0٩ ،اها با جىشه به آيکه ٌهیؿ ذايی و وـیؿ ظىـى ِـؿق ؾق آذاقٌـاو،
ج٩کیکی بیى کحابث و هکاجبه ٬ائ﵂ يٍؿهايؿ و ال هك ؾو ؾق ـی﵂ کحابث يام بكؾهايؿ ،ؾق ایى پژوهً يیم ،بًا
بك ٠ؿم ج﵀ایم ایى ؾو اِٙالض گفاقؾه ٌؿ.

 .)8٩7 :706٢ظحی بكؼی ،يٝك اکركیث قا ؾق شـىال ا٘ـال٫ ٪ظـؿذًا ٪و ٫اؼبكيـا ٪بـكای
هکاجبه هیؾايًؿ (غذس ،بیجا.)02٢ :
کحابث ه٭كوو به اشاله قا ه١حبك ؾايىحهايؿ ،اها ؾق هىقؾ کحابث ٨ا٬ـؿ اشـاله اؼـحال٦
يٝك وشىؾ ؾاقؾ٬ .ىل هٍهىقجك بك ایى اوث که اگكچه ؾق ل ،ٛ٩اشاله ِاؾق يٍؿه اوث،
اها و٬حی ظؿیری بكای کىی ال و﵀ث ٌیػ يىٌحه هیٌىؾ ،ؾق هً١ا اشاله قا يیم به ه﵀ـكاه
ؾاقؾ (ضهیذ ااوی8٢٢ - 8٢٢ :706٢ ،؛ غذس ،بیجا.)022 - 021 :
ٌهیؿ ِؿق بك ایى يٝك اوث که ٫جؤه﵂ ؾق ِعث هکاجبه و ٠﵀﵂ به آو و قوایـث آو
ٌایىحه يیىث ،چىو ؾق لهاو ٠ىکكییى هکاجبات بىیاقی ال ائ﵀هِ اؾق هیٌـؿ
که ٨كؾی هًکك شىال ٠﵀﵂ به آو ي﵀یٌؿ که اگك چًیى بىؾ ،هکاجبـات ائ﵀ـه کـاقی
٠بد بىؾ( ٪غذس ،بیجاا .)022 :بهؾلی﵂ بكؼىقؾ هح٩اوت ِؿو ٪با هکاجبـات ائ﵀ـه ،ایـى
هىاقؾ ؾق بؽٍی جعث ً٠ىاو جى٬ی١ات به ِىقت هىح٭﵂ ؼىاهؿ آهؿ.
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اظا
 -1-2کتابت دس آثاس فذوق
ؾیــــد
با هیماو بهكهگیكی ٌیػ ِؿو ٪ال کحابث ،بهً٠ـىاو یکـی ال ٘ـك ٪جع﵀ـ﵂ ظـؿید اهاهیه و
ؾايىحه ؼىاهؿ ٌؿ ،وی چه هیماو بك اؼف ظؿید به ٌیىۀ کحابث ،ا٠ح﵀اؾ ؾاٌحه و ؾق ایى هحىًٌا
هىاقؾ ال چه ال٩اٜی ؾق اؾای اظاؾید بهكه بكؾه اوث.
ؼــــث
گ٩حهايؿ واژۀ ٫اؼبكيا ٪و ٫اؼبكيی ٪ؾق بیٍحك هىاقؾ بك و﵀ا ٞو ٬كائث اوـح١﵀ال ٌـؿه ٬كآين
اوث (عامیی799-798 :7067 ،؛ غذس ،بیجا00٢ :؛ ضهیذ ااوی ،)80٢ :706٢ ،جا شـایی کـه بكؼـی
گ٩حهايؿ اوح١﵀ال آو به ِىقت هصكؾ بك کحابث ِعیط يیىـث (ضاهیذ اااوی،)8٩7 :706٢ ،
اها یکی ال ا٬ىال ایى اوث که ٫اؼبكيا ٪ؾق اشـاله و هکاجبـه ،بیٍـحك اوـح٩اؾه هـیگـكؾؾ
(هماان .)891 :شىحصىهای ايصام ٌؿه ؾق اوًاؾ ِؿو ٪يیم ،ایى يٝـك قا جؤییـؿ هـیکًـؿ.
ِؿو ٪ؾق بكؼی اوًاؾ ،ؾق هىاقؾی به هکاجبه ،اشاله و ٬كائث قاویاو هىشـىؾ ؾق ولىـله
وًؿ جّكیط هیکًؿ .ؾق ایى هىاقؾ ،هکاجبه و اشاله قا -ه﵀اوگىيه که اوـًاؾي ؼىاهـؿ
آهؿ -ه﵀ىاقه با ل٫ ٛ٩اؼبكيی/اؼبكيـا ٪هـیآوقؾ و ؾق ٬كائـث ؾق بكؼـی هـىاقؾ بـا ل٩ـٛ
٫ظؿذًی/ظؿذًا ٪و ؾق هىاقؾی با ٫اؼبكيی/اؼبكيا ٪به ي٭﵂ قوایث هیپكؾالؾ (بشای ومىوه س.
ک :ابه بابىیه9٢٢ ،9٢0 :79٩٢ ،؛ ٢6/7 :7934؛ 969 ،882 ،7٩٢ :7069؛ .)971/8 :79٢1
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ؾق اوًاؾ ِؿو٨ ،٪كاوايی ه﵀كاهی واژه ٫اؼبكيی ٪با ٠باقات ٫اؼبكيـی ٨اليـی ٨ی﵀ـا
کح الی( ٪همى76/8 :7928 ،؛ ٫ ،)068/8 :79٢1اؼبكيی ٨اليی اشالا لی ٨ی﵀ا کح الی،٪
 ٫اؼبكيی ٨اليی ٨ی﵀ا اشالا لی ه﵀ا ِط ً٠ؿی هى ظؿیره و ِط ً٠ؿی هـفا العـؿید٪
(همى٫ ،)109/8 :79٩1 ،اؼبكيی ٨اليی ٨ی﵀ا اشـالا لـی بـبلػ( ٪هماى،)107/8 ،21/7 :7928 ،
٫اؼبكيی ٨اليی ال٩٭یه ببلػ ٨ی﵀ا اشالا لی( ٪همان )187/8 :و ٫اؼبكيا ٨اليـی ٨ی﵀ـا اشـالا
لی به﵀ؿاو وًه ٨الو( ٪همان ،)8٩1/7 :يٍاو ال ایى وا١٬یث ؾاقؾ که ِؿو٫ ،٪اؼبكيا ٪و
٫اؼبكيی ٪قا ؾق بیٍحك هىا ٟ٬بكای اظاؾید هکاجبهای و اشالهای بهکاق بكؾه اوث.

 -2-2هؾایخ هکاتبهای ؽیخ فذوق
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ِؿو ٪ؾق اؼف ظؿید ال هٍایػ لیك ،به ٌیىۀ کحابث ا٠ح﵀اؾ کكؾه و به ي٭﵂ قوایـث
هکاجبهای ال آيها پكؾاؼحه اوث.
; .هع﵀ؿ بى هاقوو ليصايی یکی ال هٍایػ ٌیػ ِؿو ٪اوث که ه﵀ـىاقه ال او بـا ل٩ـٛ
٫اؼبكيی ،٪به ـکك ظؿید هیپـكؾالؾ .ؾق بكؼـی اوـًاؾ جّـكیط کـكؾه ٫اؼبكيـا ابـى
َّ
الی ٠لی یؿی ٠لی بى اظ﵀ؿ الب٥ـؿاؾی
العىى هع﵀ؿ بى هاقوو الميصايی ٨ی﵀ا کح
الىقا( ٪ياهه يىیه) ٬ال ٬٪ ...:یً١ی ليصايی قوایاجی قا به ؾوث یکی ال ياهه يىیىاو
به يام ٠لی بى اظ﵀ؿ الب٥ؿاؾی بكای ِؿو ٪يگاٌحه اوث ،که ِؿو ٪ال آيها به ي٭ـ﵂
ظؿید پكؾاؼحه و ؾق بكؼی هىاقؾ به هکاجبهای بىؾو آو قوایات جّكیط کـكؾه اوـث
(همااى118/8 :79٩1 ،؛  ،)968 ،8٢8 ،877 ،88 :7069اهــا ؾق بكؼــی هىأــ ٟجًهــا بــه ل٩ــٛ
٫اؼبكيی ٪بكای بیاو اؼف ظؿید ال ایى ٌیػ ،اکح٩ا کكؾه اوـث (هماى7٢6 ،0 :79٢2 ،؛
.)982 ،987 ،8٢٢ ،8٢1 ،8٢9 :7069
<٠ .لی بى ظاجن ٬مویًی یکی ؾیگك ال هٍایػ ِؿو ٪اوث که قوایات ٨كاوايی (زذود ٢6
سوایث) ،ال او ؾق آذاق ِؿو ٪ي٭﵂ ٌؿه اوث .به ٤یك ال ؾو هىقؾ که ال ل٫ ٛ٩ظؿذًا ٪ال
او ي٭﵂ ٌؿه (همى ،)062 ،98/8 :79٢1 ،ؾق ب٭یـه هـىاقؾ ،بـا واژۀ ٫اؼبكيـا/اؼبكيی ٪ال او
قوایث ٌؿه اوث .با جىشه به ایًکه ؾق ایى ؾو هىقؾ٠ ،لی بى ظاجن ال ٬اون بى هع﵀ؿ
بى ٠لی بى ابكاهین قوایث هیکًؿ و ایى ولىله وًؿ ؾق =< هىقؾ به ِـىقت ٫اؼبكيـا
َّ
الی) ٬ال اؼبكيی ال٭اون بى هع﵀ـؿ بـى ٠لـی بـى
٠لی بى ظاجن (اشالا)٨(/ی﵀ا کح

 -3-2يسىۀ اخز تىلیؼات تىعط فذوق

هح٭ؿهاو ال جى٬ی١ات يیم هايًؿ وـایك اظاؾیـد و کحـابهـای ظـؿیری يىـؽهبـكؾاقی
هیکكؾيؿ (همى ،)0٩٩ ،172/8 :79٩1 ،ؾق هىاؾی جى٬ی١ات با و﵀ا ٞو ٬كائث ،ؾق ٘ی چًـؿ
يى﵂ قوایث هیٌؿٌ .یىۀ ٌیػ ِؿو ٪ؾق ي٭﵂ ال جى٬ی١ات ،ؾق اکرك هىا ،ٟ٬با ـکك وـًؿ
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ابكاهین اله﵀ؿايی ٪ي٭﵂ ٌؿه اوث ،هیجىاو گ٩ث ایى ؾو هىقؾ يیم با اٌحباه يىاغ واژه
٫اؼبكيی ٪به ٫ظؿذًا ٪ج٥ییك یا٨حه اوثٌ .یػ ِؿو ٪ؾق هىاقؾی با ٠باقت ٫اؼبكيـی
٠لــی بــى ظــاجن ٨ی﵀ــا کح ـ الـ َّ
ـی( ٪همااان0٢٢ ،989 ،082/8 ،876 ،797 ،٩0/7 :؛ :79٩1
 )22٢/8به جع﵀﵂ اؼف ظؿید به ٌیىۀ کحابث ال ایى اوـحاؾ ا٬ـكاق هـیکًـؿ .ؾق وـایك
هىاقؾ جًها به واژه اؼبكيـی اکح٩ـا هـیکًـؿ (هماى8٩6 ،780 :79٢2 ،؛ ،760 ،769/7 :79٢1
77٩و .) ...با جىشه به ایًکه ٌیػ ِؿو ٪ؾق هٍیؽه کحاب هى الیعٕكه ال٩٭یه٘ ،كیـ٫
ؼىؾ قا بكای ؾوثیابی به قوایات ظ﵀ؿاو بى العىیى ایىگىيه بیاو هـیکًـؿ٨٫ :٭ـؿ
قویحه ٠ى ٠لی بى ظاجن اشالا ٬ال :أؼبكيا ال٭اون بى هع﵀ؿ ٬ال :ظؿذًا ظ﵀ـؿاو بـى
العىیى( ٪همى ،)192-191/0 :7079 ،با ؾق کًاق هن ٬كاق ؾاؾو ایى وًؿ با وـایك اوـًاؾ،
هیجىايین به ایى يحیصه بكوین که ٌیػ ِؿو ٪بكای ي٭﵂ ج﵀اهی قوایات ٠لی بى ظـاجن
ال ٌیىۀ کحابث ه﵀كاه با اشاله بهكه بكؾه اوث.
ٌ .3یػ ِؿو ٪ال ٠لی بى ظبٍی ٬ىيی (هماى )068/8 :79٢1 ،و (اباى اساسا ) ابـكاهین بـى
هع﵀ؿ بى ظ﵀مه بى ٠﵀اق العا ٛ٨با ٠باقت ٫اؼبكيا٨ ...ی﵀ا کح الـی( ٪هماى:7928 ،
 ،)07٢ ،076/7و ال ولی﵀او بى اظ﵀ؿ بى ایىب اللؽ﵀ی با ٫اؼبكيی ٨ی﵀ا کح الـی هـى
اِبهاو ٪یاؾ کكؾه اوث (همى.)88٢/7 :7934 ،
 .0اگك قوالهای قا که پؿق ِؿو ٪بكای ٨كليؿي هع﵀ؿ بى ٠لی بى بابىیه يگاٌحه اوث
ؾق ٌ﵀اق آذاق ظؿیری ٬ل﵀ؿاؾ کًین -ؾق ظالیکه ایى قواله ٌـاه﵂ ٨حىاهـای ٠لـی بـى
العىیى بى بابىیه و بكگك٨حه ال اظاؾید اوث ،-بایىحی ي٭لیاجی که ِؿو ٪بـا ٠بـاقت
٬٫ال ابی ٨ی قوالحه الی ٪ؾق آذاقي ال آيها یاؾ هـیکًـؿ (س .ک :هماى،٢7 ،1٢/7 :7079 ،
٩٢ ،٢٢؛ 96٢/7 :79٢1؛ 187/8 ،999/7 :7928؛  ،)778 ،09 :7071ؾق ؾوــحۀ اؼــف بــه ٌــیىۀ
کحابث ٬كاقگیكؾ.
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و با ال٩ا٫ ٚظؿذًا ٪بىؾه اوث ،که يٍاو ال و﵀ا ٞآو جى٬ی١ات جىوٗ ٌیػ ِؿو ٪ؾاقؾ.
او اوًاؾ قا جا ٨كؾی که جى٬ی ٟاهام بكای او ِاؾق ٌـؿه بـىؾ ،ـکـك هـیکـكؾ ،جـا بـؿیى
وویله جى٬ی١ات ال ٠اقٔۀ اقوـال ؾق اهـاو ب﵀ايـؿ (سک :هماى ،)177 - 0٢8/8 :79٩1 ،هايًـؿ
جى٬ی١ات ِاؾق ٌؿه ال اهام هاؾی بكای ٠بؿالله بى ش٩١ك الع﵀یكی کـه ِـؿو ٪ایـى
جى٬ی ٟقا جىوٗ پؿقي و ابى الىلیؿ و هع﵀ؿ بى هىوی بى ال﵀حىک﵂ ي٭﵂ هیکًـؿ (طىسای،
بیجا8٩0 :؛ وداضی886 :709٩ ،؛ ابه بابىیه.)176/0 ،8٩2/9 :7079 ،
البحه ؾق آذاق ِؿو ٪هىاقؾ ايؿکی ال جى٬ی١ات ،به ٌیىۀ وشاؾهای ي٭﵂ ٌؿهايـؿ .بـكای
ي﵀ىيه ِؿو ٪ؾق قوایحی جفکك هیؾهؿ که و١ؿ بى ٠بؿالله جى٬یـ ٟقا بـه ؼـٗ ابى٠بؿاللـه
ش٩١ك به ٘كی ٫وشاؾه یا٨حه اوث و بكای ٌـیػ ِـؿو ٪قوایـث کـكؾه اوـث (اباه بابىیاه،
 .)176/8 :79٩1هنچًیى ؾق هىاقؾ ک﵀یٌ ،یػ ِؿو ٪وـًؿ ؼـىؾ جـا وـائلی کـه جى٬یـٟ
بكایً ِاؾق ٌؿه قا ـکك ي﵀یکًؿ و جى٬ی١ـات قا هكوـ﵂ قوایـث هـیکًـؿ (س .ک :هماان:
.)167

 -4-2هیضاو اػتماد ؽیخ فذوق به تىلیؼات

با جىشه به آيکه ؼٗ اهاهاو ،بكای ج١ؿاؾی ال هعؿذاو ًٌاؼحه ٌؿه بـىؾ (تییىای،

 ،)122/1 :706٢و ههك هؽّىَ ائ﵀ه ،ؾق ايحهای ياهه و جى٬ی١ات وشـىؾ ؾاٌـث و ال
شاي ا٨كاؾ هٙ﵀وى ،وئاالت و شىابها به ِىقت جى٬ی١ات به هكؾم ٠كٔه هیٌؿ ،ه﵀ۀ
ایى هىاقؾ جؤییؿی بك ِعث جى٬ی١ات هعىىب هیٌـؿ (معااسف ،)8٩٢ :79٢٢ ،ؾق ٌـًاؼث
ؼٗ ائ﵀ه قوایحی ال اظ﵀ؿ بى اوعا٬ ٪﵀ی ي٭﵂ ٌؿه اوث که او ال اهـام ؾقؼىاوـث
هیکًؿ ،يىٌحهای بكایً بًىیىؿ جا ؼٗ اهام قا بًٍاوؿ ،جا اگك کىی به ؾقو ٢ياهـهای ال
شاي اهام ،يمؾ او ٨كوحاؾًٌ ،اوایی کًؿ (تییىی .)179/7 :706٢ ،بـا جىشـه بـه ٌـىاهؿ
هٙكض ٌؿه ،اِ﵂ جى٬ی١ات به ؼٗ اهام ؾوث به ؾوث يمؾ هعؿذاو به اقخ هیقویؿ
و ؾق هىا١٬ی يیم ال قوی يىؽۀ اِـلی يىـؽه بـكؾاقی هـیٌـؿ و جى٬ی١ـات هايًـؿ وـایك
اظاؾید ،با وًؿ هحّ﵂ جا ٨كؾی که جى٬ی ٟبكایً ِاؾق ٌؿه بىؾ ،قوایث هـیٌـؿ .ه﵀ـۀ
ایى هىاقؾ بك ا٠حباق جى٬ی١ات هیا٨موؾ.
يىؽۀ اِلی ج١ؿاؾی ال جى٬ی١ات با اهٕاء و ؼٗ اهام ٠ىکكی کـه ؾق پاوـػ بـه

 -3وخاده

وشاؾه يى٠ی ال اؼـف و ي٭ـ﵂ ظـؿید اوـث٠ .ل﵀ـا لهـايی ال ایـى اِـالض اوـح٩اؾه
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وئاالت ابىش٩١ك ِ٩اق ِاؾق ٌؿه بىؾ ،بهؾوث ٌیػ ِـؿو ٪قوـیؿه و او بـه ِـىقت
هىح٭ین ال آيها ي٭﵂ کكؾه اوث (ابه بابىیه ،)869/0 :7079 ،البحـه ؾق ایـى هـىاقؾ جؤییـؿ ؼـٗ
اهام ،جى٬ی ٟقا ال وًؿ بیيیال هیکكؾ.
يىؽۀ اِلی جى٬ی١ات ؾق يمؾ ٌیػ ِؿو ،٪ال ه١حبكجكیى ي٭﵂های ظـؿیری هعىـىب
هیگكؾیؿ ،ایى ا٠حباق به ايؿالهای بىؾ که ؾق ِىقت و٬ى ٞج١اقْ بیى جى٬یـ ٟهـفکىق بـا
قوایات ِعیط ؾیگك ،بك اوان قوایحی ٨حىا هیؾاؾ که با ؼٗ اهام به ؾوث او قویؿه
بىؾ ٬ؾق ایى هىاقؾ او جّكیط بك ایى هٙل ؾاقؾ که بك اوان جى٬ی ٟبـا ؼـٗ اهـام٨ حـىا
هیؾهؿ (همان) .ایى هىاقؾ ظکایث ال ٌؿت ا٠حباق جى٬ی١ات هـفکىق يـمؾ ٌـیػ ِـؿو٪
ؾاقؾ.
البحه اللم به جفکك اوث يگاه ؾیگـكی يیـم بـه جى٬ی١ـات وشـىؾ ؾاقؾ ،ایًکـه اظح﵀ـال
ج٭یهای بىؾو ؾق قوایات هکاجبهای هّ١ىهاو ،بیً ال وایك قوایات اوـث ٬ال ایـىقو
اگك اظاؾید هح١اقْ ،یک ٘ك ٦ج١اقْ هکاجبه باٌؿ ،بك ج٭یه ظ﵀﵂ هیٌىؾ .بـا جىشـه
به ٬ائلیى به ایى يٝك ،بایؿ گ٩ـث ایـى ٠٭یـؿه ؾق ؾوقۀ هحـؤؼكاو بـه وشـىؾ آهـؿه اوـث.
ِاظ شىاهك یکی ال ا٨كاؾی اوث که بك ایى هىقؾ جّكیط ي﵀ـىؾه اوـث ٬وی ؾق ایـى
هىقؾ هیگىیؿ٫ :و ال﵀کاجبة ال﵀صموم بها ٨ی ٬ىا ال﵀ٍا٨هة ،ي١ن ی﵀کى ظ﵀لها ٠لی الح٭یة
ک﵀ــا هــى ال﵀ًٝــة ٨ــی ال﵀کاجبــات( ٪ودفاای )001/4 :0823،ه ـنچًــیى ؾق شــای ؾیگــكی
هیگىیؿ٫ :ال﵀کاجبة الحی یكا٠ی ٨یها الح٭یة ٤البا( ٪همان .)032/88 :هصلىی يیم ؾق ٌـكض
یک قوایث ،هیگىیؿ٫ :شىاب ال﵀کاجبة ِؿق ً٠ه الح٭یه( ٪مدیسی ،)806/01 :0010،البحه
با جىشه به آيکه هصلىی ایى ٠باقت قا ؾق ظ﵂ ج١اقْ قوایحی ؼاَ هٙكض ي﵀ىؾه اوث،
ٌایؿ بحىاو گ٩ث او ٬كائًی ؾیگك ؾق ج٭یهای بىؾو آو قوایث ؾق ؾوث ؾاٌـحه اوـث و ؾق
پی بیاو ٠٭یؿۀ ج٭یهای ؾايىحى ٤ال هکاجبات يبىؾه اوث ،بكؼی ال ٨٭های هحؤؼك يیم بـه
ِىقت جلىیعی اظح﵀ال ج٭یهای بىؾو هکاجبات قا هٙكض ي﵀ىؾهايؿ (س .ک :فاضل آبی:0014 ،
003/0؛ وشاری804/0 :0001 ،؛ الهمذاوی ،بیجا000/6 :؛ زائشی021 :0004 ،؛ خىیی.)001/6 :0008 ،
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هیکكؾيؿ که ظؿیری قا ال ِعی٩ه (کحاب و يىٌحهای) ،بؿوو و﵀ا ،ٞهًاوله یا اشاله اؼف
کكؾه باًٌؿ (ضهیذ ااوی .)8٩٢ :706٢ ،هنچًیى گ٩حهايؿٌ :ؽُ کحـاب یـا ظـؿیری قا بـه
ؼٗ ٌؽّی بیابؿ ،ا٠ن ال ایًکه با او هنّ٠ك باٌؿ ،یا يباٌـؿ (عاامیی ،)709 :7067 ،او قا
هال٬ات کكؾه باٌؿ ،یا هال٬ات يکكؾه باٌؿ ،ولی ایى کحاب قا ال او و﵀ا ٞيکكؾه باٌؿ و
ال شاي آو ٌؽُ يیم اشالهای بكای او ِاؾق يٍؿه باٌؿ (ضهیذ ااوی8٩٢ :706٢ ،؛ غفاسی،
.)7٢7 - 7٢6 :792٩
ایى ٌؽُ هى ٟ٬ي٭﵂ بایؿ بگىیـؿ٫ :وشـؿت٬/كأت بؽـٗ ٨الو٨/ـی کحـاب ٨ـالو
بؽٙه :ظؿذًا ٨الو/وشؿت بؽٗ ٨الو ٠ى ٨الو ،٪اها لهايی که هع٭ ٫يٍـىؾ بـه ؼـٗ
٨اليی اوث بایىحی ال ال٩ا٫ ٚبلً٥ی ٠ى ٨الو/وشـؿت ٨ـی کحـاب اؼبكيـی ٨ـالو٨/ـی
کحاب ًًٜث ايه بؽٗ ٨الو٨/ی کحاب ـکك کاجبه ايه ٨الو٬/یـ﵂ بؽـٗ ٨ـالو ٪اوـح٩اؾه
کًؿ (غفاسی.)7٢8 - 7٢7 :792٩ ،
یکی ال يکاجی که ؾق ي٭﵂ قوایث به ٌیىۀ وشاؾهای ؾق لىـاو هعـؿذاو هـىقؾ جؤکیـؿ
بىؾه ،ا٬كاق گىیًؿه به وشاؾهای بـىؾو قوایـث بـا ال٩ـاٜی چـىو ٫وشـؿت/بلً٥ی بؽـٗ
٨الو ٪و هايًؿ آو بىؾه اوث٠ .ؿم اوح٩اؾه ال ایى ال٩ا ٚقا يى٠ی جؿلیه ؾايىحهايؿ ،لیـكا
جىهن و﵀ا ٞقا ؾاقؾ ؾق ِىقجی که اؼباق وشاؾهای هً٭ ٟٙهكو﵂ايؿ و بـا ٬ـىل ٫وشـؿت
٨ی کحاب ٪يى٠ی اجّال ٜاهكی ایصاؾ هیگكؾؾ (ضهیذ ااوی.)8٩٩ :706٢ ،
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وشىؾ ال٩اٜی هايًؿ ٫وشـؿ٫ ،٪بلـ٫ ،٪٣ـکـك ٪و هايًـؿ ایًهـا ؾق اوـًاؾ ِـؿو ،٪ؾق
ابحؿای اهك يٍاو ؾهًؿه بهکاقگیكی ٌیىۀ جع﵀﵂ وشاؾه جىوـٗ او اوـث .اهـا بـه ِـك٦
وشىؾ ایى ال٩ا ،ٚي﵀یجىاو قأی به ِعث وشاؾه يمؾ ِـؿو ٪ؾاؾ ،لیـكا ج١ـؿاؾی ال ایـى
ال٩ا ٚؾق هً١ای اِٙالظی ؼىؾ بهکاق گك٨حه يٍؿهايؿ .بكای ي﵀ىيـه آو لهـايیکـه ٌـیػ
ِؿو ٪ؾق ي٭﵂ کح ٤یكظؿیری ال ایى ال٩ا ٚاوح٩اؾه کكؾه اوث ٌاه﵂ کح ل٥ـىی (س.
ک :اباااه بابىیاااه865 - 98٢ :7069 ،؛  ،)900/0 :7079و کحـــ جـــاقیؽی (س .ک :هماااى:79٩1 ،
083 ،111/8؛  ،)710/8 :0834هــیٌــىؾ و ي﵀ــیج ـىاو هً١ــای اِــٙالظی وشــاؾه قا ال آو
بكؾاٌث کكؾ.

ج١ؿاؾی ال ایى ال٩ا ٚجىوٗ قاویاو هیايی اوًاؾ ٌیػ ِؿو ٪بهکاق گك٨حه ٌؿه اوث٬
یً١ی ایى اِٙالظات ال شاي ٌیػ ِؿو ٪بهکاق گك٨حه يٍؿه اوث (س .ک :هماى:79٢1 ،
9٢0-9٢9/8؛  .)812 ،80٢ ،801-800 :7069بًابكایى به ووـیلۀ آيهـا ي﵀ـیجـىاو او قا اوـح٩اؾه
کًًؿه ال ٌیىه وشاؾه ؾايىث .اها ج١ؿاؾی ال ایى ال٩ا ٚؾق هىقؾ جى٬ی١ات بـهکـاق گك٨حـه
ٌؿه اوث که بعد آو گفٌث.

 -2-3اػتباس تسمل زذیث به ؽیىۀ وخاده
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ؾق ا٠حباق ایى ٌیىه جع﵀﵂ ظؿید اؼحال ٦وشىؾ ؾاقؾ٠ .ؿهای شىال ٠﵀﵂ به وشاؾه
قا بهِىقت هٙل- ٫بؿوو ٌكٖ اشاله -ي٭﵂ کكؾهايؿ (خاراوی ،)8٢ - 82 :7060 ،و ٠ؿهای
يیم ٠﵀﵂ به وشاؾه قا بهِىقت هٙل ٫هً ٟکكؾهايؿ ،اها ؾق ه٭اب﵂٠ ،ؿهای ٬ای﵂ به جّ٩ی﵂
ٌؿهايؿ و ٠﵀﵂ به قوایات وشاؾهای ه٭ـكوو بـه اشـاله قا بـه هايًـؿ اشـاله هٙلـ ،٫شـایم
ؾايىحهايؿ (ضهیذ اااوی٠ .)969-967 :706٢ ،ؿهای يیم با اوحًاؾ بـه قوایـات ه١حبـك ایـىگىيـه
ظکن کكؾهايؿ ،هًگاهی که کحاب یا٨ـث ٌـؿه بـه ٌـیىه وشـاؾه ،ايحىـابً بـه هئلـ٧
ه١كو ٦باٌؿ ،وشاؾه ه١حبـك اوـث (بساش العیاى 8٢1 - 8٢0/9 :7929 ،؛ میاشصای واىسی:7072 ،
.)٢0/0
بكؼی بكای اظاؾید وشاؾهای با جىشه به يى ٞهحى ٬ای﵂ به جّ٩ی﵂ ٌـؿه و گ٩حـهايـؿ:
بكؼی ال ا٬ىام وشاؾه ه١حبـك اوـث ،ه﵀ـاو٘ـىق کـه ٌـیػ ِـؿو ٪ؾق کحـابهـایً ال
هکاجبات و جى٬ی١ات ائ﵀ه یاؾ هیکًؿ ،و ؾق هىأ١ی ال کح ؼىؾ ا٬كاق هیکًؿ کـه
ایى يىٌحاق ؾق يمؾ او وشىؾ ؾاقؾ ،و ب١یؿ يیىث که بكؼی ال آيهـا قا بـه ٘كیـ ٫وشـاؾه ال
کح هنّ٠كاو یا هح٭ؿهاو یا٨حه باٌؿ (تىی822 :79٢٩ ،؛ غفااسی .)7٢0 :792٩ ،ؾق ي٭ؿ ایـى
وؽى بایؿ گ٩ث ،اگك چه ٌیػ ِؿو ٪ؾق وًؿ ٫کاو ؼكز الی ال١﵀كی و ابًه قٔی الله
ً٠ه﵀ا قواه و١ؿ بى ٠بؿ الله ٬ال الٍیػ أبى ٠بؿ الله ش٩١ك قٔی الله ً٠ه وشؿجه هربحا ً٠ه
قظ﵀ه الله( ٪ابه بابىیاه ،)176/8 :79٩1 ،ایىگىيه جفکك هیؾهؿ که جى٬ی ٟهفکىق قا به ؼـٗ
ابى٠بؿالله ش٩١ك به ٘كی ٫وشاؾه یا٨حهايؿ و ه﵀یًیى ؾق ٫و ٬ال وشؿت ٨ی يىؽه ابی
العىى اله﵀ؿايی( ٪ ...هماان ،)166 :به اؼحال ٦يىػ ؾق جى٬ی١ی که بكایً قوایث ٌـؿه
و جى٬ی١ی که به ٌیىه وشـاؾه بـهؾوـث پـؿقي قوـیؿه اوـث ،ؾق ايحهـای بعـد اٌـاقه
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هیکًؿ ٬اها ؾق هك ؾو هىقؾ گ٩حه ٌؿهٌ ،یػ ِؿو ٪ؼىؾ به ٌـیىه وشـاؾه اؼـف يکـكؾه
اوث ،بلکه هٍایؽً به ٘كی ٫وشاؾه آو جى٬ی١ات قا یا٨حهايؿ ،و به ؾالیلی هايًؿ ًٌاوایی
ؼٗ اهام بك آو ا٠ح﵀اؾ کكؾهايؿ.
اشحًاب ٌیػ ِؿو ٪ال ي٭﵂ اظاؾید وشاؾهای ،به قوًٌی ؾق ي٭﵂ لیك ي﵀ایاو اوث.
او ؾق بیاو ي٭﵂ ؾیؿاق اظ﵀ؿ بى اوعا ٪با اهام ّ٠ك ایىگىيه جفکك هیؾهؿ:

٫هیچ قوایحی ؾق ایى هىقؾ يًٍیؿم شم يىٌحهای که به ؼـٗ ٠لـی بـى ٠بؿاللـه الـىقا٪
یا٨حن که ایى هٙل قا بالگى هیکكؾ ،هى آو يىٌحه قا يمؾ ِاظ ؼٗ بكؾم و ال او ؾق
ِعث آو وئال کكؾم٠ ،لی بى ٠بؿالله آو قا بكای هى با وًؿ قوایـث کـكؾ( ٪هماان:
.)9٢1 - 9٢0
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یً١ی ٌیػ ِؿو ٪قوایث وشاؾهای قا ب١ؿ ال و﵀ا ٞؾق کحاب ؼىؾ بـا ل٩ـ٫ ٛظـؿذًا
٠لی بى ٠بؿالله الىقا ٪٪ي٭﵂ کكؾه اوث .به ٤یك ال قوایث ٨ى ٪بـه هـیچ قوایحـی ؾوـث
يیا٨حین که ؾق ج١كی ٧اِٙالظی ظؿید ٬كاق بگیكؾ و ؾق ٠یى ظال ٌیػ ِؿو ٪به٘ـىق
هىح٭ین و به ِىقت وشاؾهای آو قا جع﵀﵂ کكؾه باٌؿ.
البحه ؾق بكؼی اوًاؾٌ ،یػ ِؿو ٪به٘ىق ٤یكهىح٭ین به ي٭﵂ وشاؾهای هباؾقت کكؾه
اوث و با چًؿ واوٙه ال اذك وشاؾهای قوایث هیکًـؿ ،هايًـؿ ي٭ـ﵂ وشـاؾهای ٠یاٌـی و
ی١٭ىب بى یمیؿ .ؾق ج﵀اهی ایى اظاؾید ٌـیػ ِـؿو ٪قوایـات قا ال اوـاجیؿي بـه قوي
جع﵀﵂ ظؿید ه١﵀ىل و ه١حبك ًٌیؿه اوث ،اها هٍایػ او ال ل٫ ٛ٩ـکك ٪یا ٫وشؿت ٪یـا
٫بلً٥ی ٪اوح٩اؾه کكؾهايؿ .ظال اگك ایى ال٩ا ٚقا ظ﵀﵂ بك وشاؾه کًین ،بایؿ بگىیین ایى
قوایث چًؿ يى﵂ ٬ب﵂ ٌیػ ِؿو ٪به ٘كی ٫وشاؾه اؼـف ٌـؿه ،ؾق ایًصـا چًـؿ اظح﵀ـال
هٙكض هیگكؾؾ :یکی ایًکه کحاب وشاؾهای يى﵂ به يى﵂ به ٌیػ ِؿو ٪قویؿه و او با
اشاله هٍایؽً آو قا ي٭﵂ کكؾه اوـث .ؾیگـكی ایًکـه ایـى قوایـث وشـاؾهای ؾق آذـاق
هٍایػ ِؿو ٪ذبث ٌؿه و او ال کح اواجیؿ ؼىؾ با و﵀ا ٞو ٬كائث اؼـف کـكؾه اوـث.
ؾق اظح﵀ال ؾوم ٘كی ٫اؼف ٌیػ ِؿو ٪وشاؾهای يؽىاهؿ بىؾ ،اها ؾق اظح﵀ال يؽىـث،
ٌیػ ِؿو ٪به ٌیىۀ وشاؾه اها با اشـالۀ اوـاجیؿي بـه ي٭ـ﵂ قوایـث پكؾاؼحـه اوـث .ؾق
ایى ِىقت او وشاؾه ه﵀كاه با اشاله قا ه١حبك ؾايىحه و ابایی ال ي٭﵂ آو يؿاٌحه اوث .البحه
اللم به جفکك اوث که اظاؾید وشاؾهای با ایى ٌكایٗ يیم ؾق آذـاق ٌـیػ ِـؿو ٪بىـیاق

ايؿ اوث و ٘ب ٫جحب١ات يگاقيؿه ال هىاقؾی که ؾق هحى ـکك ٌؿه ٨كاجك ي﵀یقوؾ ،پـه
بهً٠ىاو یک ٬ا٠ؿه ه١حبك يمؾ ٌیػ ِؿو٬ ٪اب﵂ ٠كٔه يیىث.

يتیدهگیشی

کتابياهه

 .7ابى بابىیه ٬﵀ی ،هع﵀ؿ بى ٠لی ،االهالی ،جهكاو ،کحابیی.;=٧0 ،
 .5ـــــ  ،الحىظیذ ،هع٭ :٫هاٌن ظىیًی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;=٩٨ ،
 .3ـــــ  ،الخصال ،هع٭٠ :٫لی اکبك ٩٤اقی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;=0< ،
 .0ـــــ  ،ػلل الؾشائغ٬ ،ن ،کحاب٩كوٌی ؾاوقی.;=٨2 ،
 .2ـــــ  ،ػیىو أخباس الشضا  ،جع٭ی :٫ههؿی الشىقؾی ،جهكاو ،يٍك شهاو.7378 ،
 .0ـــــ  ،کحاب هى ال یعضشه الفمیه ،جع٭ی٠ :٫لی اکبك ٩٤اقی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;0;= ،
 .7ـــــ  ،کمال الذیى و جمام الًؼمه ،جع٭ی٠ :٫لی اکبك ٩٤اقی ،جهكاو ،اوالهیه.;=٩2 ،
 .8ـــــ  ،هؼايی األخباس ،جع٭ی٠ :٫لی اکبك ٩٤اقی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;0:= ،
 .9ـــــ  ،الممًغ٬ ،ن ،هئوىه اهام هاؾی .;0;2 ،
 .70ایمؾی ،ههؿی« ،ػلل گشایؼ کمیًه هحمذهاو اهاهیه به عشق جعمل ظذید» ،پژوهًٍاهه ٬كآو و ظـؿید،
ٌ﵀اقه.7390 ،50





اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

اػتبار طرق تحمل حدیث وسد ضیخ صدوق

ٌ .7یػ ِؿو ٪ؾقِىقجی ؼىؾ قا هصال به ي٭﵂ ظؿید هـیؾايىـث کـه بـه ٌـیىۀ هـىقؾ
ا٠ح﵀اؾي آو قا اؼف کكؾه باٌؿ .ال بیى ايىا ٞجع﵀﵂ ظؿیدٌ ،یػ ِـؿو ٪بیٍـحكیى
ا٠حبــاق قا بــكای ٌــیىۀ وــ﵀ا ٞو ٬كائــث ٬ایــ﵂ بــىؾه ،و بــا ال٩ــا ٚظؿذًی/ظــؿذًا و یــا
اؼبكيی/اؼبكيا ٬كاءا به اوح٩اؾه ال هكیک ال ایى ٌیىهها جّكیط کكؾه اوـث .وی ال
ال٩اٜی که ؾال بك وِیث ،ا٠الم و هًاوله بىؾه باٌؿ ،اوح٩اؾه يکكؾه اوث.
ٌ .5یػ ِؿوٌ ٪یىۀ اشـاله و هکاجبـه ه﵀ـكاه بـا اشـاله قا يیـم ؾق اکرـك هىا٬ـ ٟبـا ل٩ـٛ
٫اؼبكيا ٪بهِىقت هٙل ٫یا ٫اؼبكيا اشالا ٪و ٫اؼبكيا کحابة ٪و هايًؿ ایى ٬یىؾ بـهکـاق
بكؾه اوث .وی ایى ؾو ٘كیـ ٫قا ؾاقای ؾقشـهای ال ا٠حبـاق ؾايىـحه و ؾق هـىا١٬ی کـه
ؾوحكوی به اوحاؾ بكای اؼف ظؿید به ٌیىۀ و﵀ا ٞيؿاٌحه ،ال ٘ك ٪همبـىق بهـكه بـكؾه
اوث.
 .3وشاؾه بهً٠ىاو قوٌی ؾق جع﵀﵂ ظؿید ال ا٠حباق ظؿا٬لی يمؾ ٌیػ ِؿو ٪بكؼىقؾاق
بىؾه و جًها ؾق اؼف جى٬ی١ات به ؼٗ و اهٕای هّ١ىم بك آو ا٠ح﵀اؾ ؾاٌـحه و آو قا
ي٭﵂ کكؾه اوث.
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٠ .57اهلی ،ظىیى بى ٠بؿ الّ﵀ؿ ،وصىل األخیاس الی أصىل االخباس ،جع٭یـ٠ :٫بـؿاللٙی ٧کـىه ک﵀ـكی،
٬ن ،هص﵀ ٟالفؼائك االوالهیة.;0:; ،
٠ .58﵀اؾی ظائكی ،هع﵀ؿ ،باصعاصی هحىو کهى ظذید ؽیؼه ٕسوػ ،جعلیل ،يمىيهٔ ،جهـكاو ،هكکـم اوـًاؾ
هصله ٌىقای اوالم.;=٨٨ ،
٩٤ .59اقی٠ ،لی اکبك ،دساعات فی ػلن الذسایه :جلخیص همباط الهذایه ،جهكاو ،شاه١ة االهام الّاؾ، ٪
.;=0٩
٨ .30أ﵂ آبی ،ظىى بى ابی ٘ال  ،کؾف الشهىص فی ؽشض هخحصش المًافغ ،جع٭ی٠ :٫لی پًاه اٌـحهاقؾی،
ظىیى یمؾی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.7008 ،
٨ .37٭یهی ،ظىیى« ،عیشی دس اعًاد اظادید کافی»٨ ،كهًگ کىذكٌ ،﵀اقه.;=٨0 ،00
٨ .35الضلاؾه ،ظىیى« ،هؾایخ اشاصه» ،ظؿید و ايؿیٍهٌ ،﵀اقه 77و .7383 ،75
 .33کلیًی ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،التافی ،جع٭ی٠ :٫لی اکبك ٩٤اقی و هع﵀ؿ آؼىيـؿی ،جهـكاو ،ؾاق الکحـ
االوالهیه.;0:٧ ،
 .30کًی ،هال ٠لی ،جىضیط الممال فی ػلن الششال ،جع٭ی :٫هع﵀ؿ ظىیى هىلىی٬ ،ن ،ؾاقالعؿید.;=٧٩ ،
 .32هصلىی ،هع﵀ؿ با٬ك ،هشآة الؼمىل فی ؽشض أخباس آل الشعىل ،هّعط هاٌن قوىلی هعالجی ،جهكاو،
ؾاقالکح االوالهیة.7000 ،





 .30هصلىی ،هع﵀ؿ ج٭ی ،سوضة المحمیى فی ؽشض هى ال یعضشه الفمیه ،هع٭ـ ٫ظىـیى هىوـىی کكهـايی و
٠لی پًاه اٌحهاقؾی٬ ،ن ،کىٌايبىق.7000 ،
 .37هؿؾی ،اظ﵀ؿ ،يگاهی به دسیا٬ ،ن ،هئوىه کحابًٍاوی ٌی١ه.;=٩= ،
 .38هؿیكٌايهچی ،کاٜن ،دسایة العذید٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;=٨٨ ،
 .39ه١اق ،٦هصیؿ ،جاسیخ ػمىهی ظذید با سویتشد جعلیلی ،جهكاو ،کىیك.;=٨٨ ،
لظیـاء
 .00هیكلای يىقی ،ظىیى بى هع﵀ؿ ج٭ی ،خاجمة هغعحذس الىععائل٬ ،ـن ،هئوىـه آل البیـث
الحكاخ.;0;0 ،
 .07يصاٌی ،اظ﵀ؿ بى ٠لـی ،سشال الًصاؽی ٕفهشعث أععما هصعًفی الؾعیؼهٔ ،جع٭یـ :٫هىوـی ٌـبیكی
ليصايی٬ ،ن ،يٍك اوالهی.;0=٩ ،
 .05يص٩ی ،هع﵀ؿ ظىى ،شىاهش التالم ،جع٭ی :٫هع﵀ىؾ ٬ىچايی ،جّعیط :ویؿ ابكاهین هیـايصی ،جهـكاو،
ؾاقالکح االوالهیة.7307 ،
لظیاء الحكاخ٬ ،ن ،هئوىه آل البیـث ،
 .03يكا٬ی ،اظ﵀ؿ ،هغحًذ الؾیؼه ،جع٭ی ٫هئوىه آل البیث
.7072
 .00ه﵀ؿايی ،آ٬ا قٔا ،هصباض الفمیه ،جهكاو ،هکحبة الًصاض ،بیجا.
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آمىصههای زذیثی ،سال پىدم ،ضماسۀ  ،5بهاس و جابسحان 0011

امامشناسی
در وامۀ مىسىب به امام صادق خطاب به اصحاب
2

٨ حعیه ٨حاظیلاؾه
3
 لهكا ِك٨ی
4
 و﵀یه وكو٬ؿ ه٭ؿم

چکیده

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7399/75/30 :جاقیػ پفیكي.7000/02/00 :
(.)f_fattahizadeh@alzahra.ac.i
 .2اوحاؾ گكوه ٠لىم ٬كآو و ظؿید ؾايٍگاه المهكا
(.)Sarfi@alzahra.ac.ir
 .3اوحاؾیاق گكوه ٠لىم ٬كآو و ظؿید ؾايٍگاه المهكا
 .4کاقًٌاوی اقٌؿ ٠لىم ٬كآو و ظؿید ؾايٍگاه المهكا ،يىیىًؿه هىوىل.





sarvghadmoghaddam@gmail.com

آمىزههای حدیثی

اهاهت اص ضشوسیام هزهب تؾیغ اعت و تبؼیت اص اهام جض با هؼشفت اهام هحق
يمیؽىد .بیتشدیذ بهتشیى هؼشفی آو اعت که اص صباو خىد اهقام هؼققىم باؽقذ.
اولیى حذیث اص کتاب سوضة الکافی ،ياههای اص اهام فاد  خغاب بقه افقحاب
اعت .يتایج تحلیل هحتىای ّ
کمی يؾاو هیدهقذ دس بخؾقی اص ایقى ياهقه ،کلیقذوا ۀ
«اهام» داسای تکشاس قابلتىجهی اعت؛ به گىيهای که اص يظقش فشاوايقی دس هقایغقه بقا
عایش کلیذوا هها جایگاه عىم سا داسا هیباؽذ و دس  %88هىاسد ،ایى کلیقذ وا ه بقشای
اؽاسه به ائمه هؼقىهیى بهکاس سفته اعت .اصایىسو دس پهوهؼ حاضقش بقا تحلیقل
هضمىو ایى ياهه تالػ ؽذ تا يگاه اهام دس هىضىع اهامؽًاعی تبییى ؽىد .يتقایج
تحلیل هحتىا ،ضمى ایًکه هؾخـ هیکًذ دس هقىلۀ «اهامؽًاعی» هباحث هشتبظ با
هؼشفی اهام و جایگاه اهاهت ،ففام و وظایف اهام و ح اهام بقش هقشدم بیقاو ؽقذه
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اعت؛ يؾاو هیدهذ ،حضشم دس پی اثبام جایگاه اهاهت یقا ؽقشک کاهقل اوفقا
اهام يبىده اعت ،بلکه تبییى اػتقاد فحیح اعالهی دس صهیًۀ اهام ؽًاعی و تیکیذ بقش
يیاصهًقذی افقحاب بقه اهقام ،جهقت بهشههًقذی ایؾقاو اص ؽقیو هقذایتگقشی ایقى
بضسگىاساو ،هىسد تىجه آو اهام همام بىده اعت.
واژگاو کلیذی :ياهۀ اهام فاد  ،افحاب ،تحلیل هحتىا ،اهامؽًاعی.

همذهه

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

اهاهث ؾق هکح جٍی ،ٟجؿاوم قوالث و اهاهث وِ ِّی قوىل ؼـاجن و هّـؿاِ ٪ـكاٖ
هىــح٭ین (رماای مطااهذی ،)041/0 :0824 ،و هٝهــك اوــ﵀ای اله ـی اوــث (مدیساای.)1/61 :0018 ،
ه١ك٨ث اهام با ه١ك٨ث يبی و بلکه ه١ك٨ث الله پیىيؿ ؾاقؾ .ا٘ا٠ث و جب١یث ال اهام کـه ُّ
جصىـن
٬كآو اوث ،هىحلمم ه١ك٨ث اهام هیباٌؿ و ال يگاه قوایات ،هك بؿوو ه١ك٨ـث اهـام ،هـك
شاهلی اوث (فیض تاضاوی .)40/6 :0012 ،ال ایى قو اهام ًٌاوی یکی ال هىائ﵂ هىقؾ جىشـه ؾق
قوایات اهاهاو اوث .به٘ىق ي﵀ىيه اظاؾیـد ٨كاوايـی کـه ؾق اب١ـاؾ هؽحلـ ٧بـه هىٔـى ٞاهـام
ًٌاوی پكؾاؼحهايؿ ؾق کحاب العصة اِىل کا٨ی گكؾآوقی ٌؿه اوث.
ؾق هیاو ائ﵀ه اهـام ِـاؾٌ ٪ؽّـیحی هعـىقی اوـث کـه بـهً٠ىاو بًیاوگـفاق
هفه ش٩١كیًٌ ،اؼحه هیٌىؾ و بؽً ٠﵀ؿهای ال هىأٌ ٟی١یاو ؾق هىاشهه با هفاه
و وشىه ج﵀ایم آياو يىبث به ٨ك ٪گىياگىو ،بك بًیـاؾ آهـىلههـای آو ظٕـكت ٌـک﵂گك٨حه
اوث .بؽٍی ال جاليهای جكبیحی و هـؿایحی ایـى اهـام ه﵀ـام قا ياهـههـای ایٍـاو جٍـکی﵂
هیؾهؿ .ياههای که ظٕكت ؼٙاب به اِعاب ؼىؾ يگاٌحهايؿ ،ال ش﵀لۀ آيهاوث.
يکحه ٬اب﵂ جىشه ،اه﵀یحی اوث که اهام بكای ایى ياهه ٬ائ﵂ بىؾه به گىيهای که ٘بـ ٫هـحى
قوایث به اِعاب ؾوحىق ؾاؾه آو قا به یکؿیگك ؾقن ؾهًؿ ،ؾق آو يگاه کًًؿ ،ال یاؾ يبكيـؿ و
بؿاو ٠﵀﵂ کًًؿ .اهام ال اِعاب ؾقؼىاوث هیکًؿ که ياهه قا بپفیكيؿ ٬ؾق کًًؿ و بـه آو
بیجىشهی يکًًؿ ٬اِعاب يیم بًا بك ا٘ا٠ث اهك آو ظٕكت ،قواله قا ؾق هىـاشؿ ؼايـههـای
ؼىؾ هیگفاٌحًؿ و چىو ال ي﵀ال ٨اق ٢هیٌؿيؿ ،ؾق آو ج٩کك هیي﵀ىؾيؿ جا به اهك ایٍاو ٠﵀ـ﵂
کكؾه و بؿیىوویله هٕاهیى آو قا ٨كاهىي يکًًؿ (تییىی3/01 :0065 ،و.)4
یکی ال هىٔى٠ات اِلی که اهام ِاؾ ٪ؾق ایى ياهـه بـه آو جىشـه ؾاٌـحه اوـث
اهامًٌاوی اوث .ؾق ایى پـژوهً يگـاه اهـام ؾقبـاقۀ ایـى هىٔـى ٞبـا قوي جعلیـ﵂

 -1بشسعی عًذ ياهه

ياهه اهام ِاؾ ٪به اِعاب قا ؾو قاوی ي٭﵂ کكؾهايـؿ (تییىای3/01 :0065 ،و .)4ؾق
ایى پژوهً قوایث هك ؾو قاوی بكقوی ٌؿه اوث .ال آيصا که قوایث یکـی ال قاویـاو،
أا٨اجی يىبث به قوایث قاوی ؾیگك ؾاقؾ ،ؾق اؾاهه ال بؽٍی ال ياهه که هك ؾو قاوی آو
قا قوایث کكؾهايؿ ،با ً٠ىاو ٫بؽً هٍحك ياهه ٪یاؾ هیٌىؾ.
ُ َّ ُ ن ُ ن ُ
وًؿ هكبىٖ بـه قوایـث اوـ﵀ا٠ی﵂ بـى شـابك ٠بـاقت اوـث ال :هع﵀ـؿ بـى ی١٭ـىب
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امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

هٕ﵀ىو واکاوی هیٌىؾ ،جا به ایى وئاالت پاوػ ؾاؾه ٌىؾ:
 .7واؼحاق ه٭ىلۀ اهام ًٌاوی ؾق ياهۀ اهام ِاؾ ٪به اِعاب چگىيه جكوین هیٌىؾ؟
 .5قویکكؾ اهام ِاؾ ٪به ه٭ىله ًٌاؼث اهام ؾق ایى ياهه چگىيه اوث؟
جع٭ی ٫ظأـك ال ٨ـى جعلیـ﵂ هعحـىای هٕـ﵀ىيی بهـكه بـكؾه و بـا اوـح٩اؾه ال هًـابٟ
کحابؽايهای به يگاقي ؾقآهؿه اوث .جعلی﵂ هٕ﵀ىيی ال ٌاؼههای جعلیـ﵂ هعحىاوـث.
ویژگــی ههــن جعلیــ﵂ هعحـىا ،اوــحًباٖ اوــث و چگــىيگی اوــحًباٖ هیجىايــؿ بكهبًــای
ه١ك٦های ه٭ؿاقی باٌؿ یا يباٌؿ (باسدن .)088 -086 :0830 ،اگك هؿ ٦ال ايصام پژوهً،
جبییى یک پؿیؿۀ هٍؽُ باٌؿ ،بهحك اوث ابحؿا ؾاؾههای ک﵀ی ش﵀ٟآوقی ٌىيؿ .وپه
با ش﵀ٟآوقی ؾاؾههای کی٩ی ،اب١اؾ هؽحلـ ٧پؿیـؿه بـا جّ٩ـی﵂ بیٍـحكی آٌـکاق ٌـىؾ.
ؾقيحیصه هیجىاو با ايصام جعلی﵂ هعحىا بهِىقت یک قوي جع٭ی ٫آهیؽحه ،هن ج١بیكهای
٠﵀ی٫جكی ال وًؿ هىقؾ هٙال١ه بهؾوث آوقؾ و هن جصمیه و جعلیـ﵂ آهـاقی قا پـیً بـكؾ
(فیضی .)60 -68 :0850 ،ؾق جعلی﵂ ياهۀ هفکىق ،ال ٨ى جعلی﵂ هعحىای هٕ﵀ىيی بك هبًـای
واظؿ ش﵀الت ،بهِىقت ک﵀ی و کی٩ی اوح٩اؾه ٌؿه اوث.
ؾقباقۀ پیٍیًه جع٭ی ٫بایؿ گ٩ث ٌكض ایى ياهه ؾق بكؼی هًابِ ٟىقت گك٨حه اوث ٬ال
ش﵀لـه :ؽشض هاصيعذسايی بعش التعافی (ماصواذساوی ،)000/00 :0846 ،بضعاػة المضشعاة (اباه
راسیاغذی ،)20/0 :0065 ،الىافی (فیض تاضاوی ،)53/62 :0012 ،هشآة الؼمىل فی ؽشض اخبعاس
آل الشعىل (مدیسای .)1/61 :0010 ،وـیؿ ٠الءالـؿیى هع﵀ـؿ گلىـحايه اِـ٩هايی يیـم ؾق
کحاب هًهس الیمیى به٘ىق هىح٭﵂ و هبىىٖ به ٌكض و ج٩ىیك ياهـه پكؾاؼحـه اوـث .ولـی
جاکًىو ياهه هفکىق با قویکكؾ جعلی﵂ هٕ﵀ىو هىقؾ واکاوی ٬كاق يگك٨حه اوث.
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ن ُ
ن ِّ
ن
َّ
َّ
الکل نیً ُّی٬ ،ال :ظؿذًی ٠ل ُّی نب ُى ا نبكاهین ٠ ،نى أبیه٠ ،ى نابى ٕ٨ال ٠ ،نى ظ ُ٩ال ُ﵀ئـو ٠ ،نى
أبی  ٠نبؿ َّالله ٬و  ٠نى ُهع َّ﵀ؿ نبى ا نو﵀ا٠ی﵂ نبى بمی ٠ ،ٟنى ُهع َّ﵀ؿ نبى وًاو ٠ ،ن
ـى ا نوـ﵀ا٠ی﵂
َّ
نبى شابك  ٠نى أبی  ٠نبؿ الله( تییىی.)3/01 :0065 ،
1
ؾق ایى وًؿ  ٧ٙ٠چًؿ قاوی بك چًؿ قاوی ِىقت گك٨حه اوث لفا ؾق آو جعىی﵂
وشىؾ ؾاقؾ و ایى وًؿ ؾق وا٬ ٟ٬اب﵂ ج٩کیک به ؾو وًؿ لیك هیباٌؿ:
 .7هع﵀ؿ بى ی١٭ىب الکلیًی ٬ال ظؿذًی ٠لی بى ابكاهین ٠ى أبیـه ٠ـى ابـى ٕ٨ـال ٠ـى
ظ ُ٩ال﵀ئـو ٠ى أبی ٠بؿالله.
 .5هع﵀ؿ بى ی١٭ىب الکلیًی ٬ـال ظـؿذًی ٠لـی بـى ابـكاهین ٠ـى أبیـه ٠ـى هع﵀ـؿ بـى
او﵀ا٠ی﵂ بى بمی٠ ٟى هع﵀ؿ بى وًاو ٠ى او﵀ا٠ی﵂ بى شابك ٠ى أبی ٠بؿالله.
ؾق وًؿ اول ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب کلیًی ؾق کح قشالی ذ٭ـه و اهـاهی (وداضای:0013 ،
834؛ طىسی085 :0840 ،؛ طىسی ،بی جا851 :؛ زیی٠ ،)001 :0000 ،لی بى ابكاهین ذ٭ـه و اهـاهی
(وداضی621 :0013 ،؛ زیی ،)011 :0000 ،جىِیٌ ٧ؿهايؿ .اگك چه ؾق هؿض پـؿق ٠لـی ابـى
ُ
ُ
ابكاهین یً١ی ابكاهین بى هاٌن ٬﵀ی جًها گ٩حهايؿ٫ :اول هى يٍك ظؿید الکـى٨ییى ب٭ـن٪
(وداضی02 :0013 ،؛ طىسی ،بی جا06 :؛ زیی ،)1 :0000 ،لکى آیث الله ؼـىیی بـه ؾلیـ﵂ ٬ـكائى
هح١ؿؾ ٌکی ؾق ٬بىل وذا٬ث وی يؿاقؾ( 2خاىیی ،)804-803/0 :0825 ،ش﵀١ـی ال هع٭٭ـاو
هايًؿ هكظىم بعكال١لىم ،هعؿخ يىقی ،هاه٭ايی يیم با ش﵀ـ ٟآوقی ٬ـكائى هح١ـؿؾ وی قا
 .1جعىی﵂ اِٙالظی ظؿیری به هً١ای ايح٭ال ال وـًؿی بـه وـًؿ ؾیگـك اوـث (٬اوـ﵀ی)578-577 :7057،
هً١ا که گاه بكؼی ال قوایات چًؿ وًؿ ؾاقؾ و بؽً یا بؽًهایی ال ایى اوًاؾ با هن هٍحك ايؿ ٬ؾق ایـى
ظالث يىیىًؿه بكای ش﵀ ٟهیاو ؾو یا چًؿ وًؿ ال ظكو ٧ٙ٠ ٦اوح٩اؾه هیکًؿ .اگك  ٧ٙ٠یـک قاوی
(٘ب٭ه) بك یک قاوی (٘ب٭ه) ِىقت گك٨حه باٌؿ وًؿ ٠ ٧ٙ٠اؾی ؼىاهؿ بىؾ و اگك  ٧ٙ٠یک یا چًـؿ
٘ب٭ه بك ؾو یا چًؿ ٘ب٭ه باٌؿ ٤ ٧ٙ٠یك ٠اؾی و وًؿ جعىیلی اوث (ؾلبكی.)570-572 :7398،
 .2بؽٍی ال ایى ٬كائى ٠باقجًؿ ال :ؾق کحاب ج٩ىیك ٨كليؿي قوایات بىیاقی ال او ي٭﵂ ٌؿه اوـث ؾق ظـالی
که يىیىًؿه ؾق ابحؿای کحاب ؼىؾ قا هلمم به قوایث ال ذ٭ات کكؾه اوث،وـیؿ بـى ٘ـاوون هًگـام ـکـك
قوایحی ال أهالی ِؿو ٪که ؾق وًؿي ابكاهین بى هاٌن واٌ ٟ٬ؿه بیاو هیکًؿ که ج﵀ام قاویاو آو ظـؿید
ذ٭ه هىحًؿ،وی اولیى ٨كؾی اوث که ظؿید قا ؾق ٬ن گىحكي ؾاؾه اوث .ایى ؾقظالی اوث که ٬﵀یهـا
ؾقباقۀ اظاؾید بىیاق وؽث گیك بىؾيؿ،وی ؾق ولىه اوًاؾ کحاب کاه﵂ المیاقات ٬كاق گك٨حه و ابى ٬ىلىیه
به وذا٬ث ج﵀ام قاویايی کـه ؾق اوـًاؾ کحـابً قوایـث قا بـه هّ١ـىم قوـايؿهايؿٌ،ـهاؾت ؾاؾه اوـث
(ؼىیی.)378-377/7 :7309،



 .1بكای هٙال١ه ٬كائى بیٍحك ق : .ویؿ ٠لی ؾلبكی،آًٌایی با اِـىل ٠لـن الكشال،هٍـهؿ :ؾايٍـگاه ٠لـىم
اوالهی قٔىی7398،ي.720-720َ،
 .2بــكای هٙال١ــه بیٍــحك ق : .هكجٕــی ٠ــكب و ظىــى ي٭ــی لاؾه٫،بالکــاوی ا٠حبــاق قشــالی هع﵀ــؿ بــى
وًاوّ٨،٪لًاهه ٠ل﵀ی پژوهٍی کحاب ٬ینٌ،﵀اقه ؾوم7390،ي ٬ظ﵀یؿ وحىؾه٫،هع﵀ؿبى وًاو ٬کاوٌـی
ؾق وذا٬ث و جٕـ١ی٨،٪٧٭ـه اهـ﵂ بیث،وـال ٌ،77ـ﵀اقه ،07-00جابىـحاو و پـائیم 7390ي٠ ٬لـی ؼـاؾم
پیك٫،بكقوی جىِی ٧قشالی هع﵀ؿبى وًاو،٪ظؿید و ايؿیٍهٌ،﵀اقه ؾوم،پائیم و لهىحاو  7382ي٬
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جىذی ٫ي﵀ىؾه و قوایات او قا ِعیعه هیؾايًؿ( 1دلبشی ،)010 :0854 ،ؾق هـىقؾ ابـى ٕ٨ـال
جىِی٧های هح٩اوجی ؾق کح قشال آهؿه اوث ٬ؾق قشـال کٍـی یکبـاق ال اِـعاب
اش﵀ا( ٞتطی ،)112 :0804 ،و باق ؾیگك ٙ٨عـی يـام بـكؾه ٌـؿه اوـث (تطای112 :0804 ،و
 ،)121بكؼی او قا ال اِعاب شلی﵂ (وداضی ،)061 :0013 ،و بكؼی يیم ذ٭ـه (طىسای:0840 ،
 ،)810جىِی ٧کكؾهايؿ .ال ظ ُ٩ال﵀ىـو ؾق کح ذ﵀ايیه قشالی جىِی٩ی يیاهؿه اوـث
و قشالیىو او قا هصهىل هیؾايًؿ البحه هاه٭ايی هیگىیؿ ٜاهكا اهاهی اوث (خاىیی:0825 ،
685/3؛ مامقاوی .)814/68 :0080 ،اگك چه بیٍحك قاویاو ایى وًؿ به وذا٬ث جىِیٌ ٧ؿهايؿ
اها بهؾلی﵂ هصهىل بىؾو ؤ١یث قشالی ظ ُ٩ال﵀ىـو٘ ،ب ٫ج١كی ٧هحؤؼكاو ایى وـًؿ
ٔ١ی ٧اوث.
ؾق وًؿ ؾوم هع﵀ؿ بى او﵀ا٠ی﵂ بى بمی ،ٟذ٭ه شلیـ﵂ و ذ٭ـه ِـعیط جىِـیٌ ٧ـؿه
اوث (وداضی880 :0013 ،؛ طىسی820 :0840 ،؛ زیی .)001 :0000 ،ؾق هىقؾ هع﵀ؿ بـى وـًاو
ا٬ىال قشالی هؽحل٩ی وشىؾ ؾاقؾٌ .یػ ه٩یؿ وی قا ذ٭ـه ؾايىـحه و ؾق قشـال کٍـی هـن
هىقؾ هؿض ٬كاق گك٨حه و هن به ٌؿت جٕ١یٌ ٧ؿه اوث (زیای610 :0000 ،؛ تطای:0804 ،
110 -116و  ،)102ؾق بكؼی هًاب ٟؾیگك١ٔ ،ی ٧جىِیٌ ٧ؿه اوث (اباه غضاائشی:0820 ،
56؛ وداضی864 :0013 ،؛ طىسی820 :0840 ،؛ طىسی ،بی جا٠ ،)013 :الهه ظلی يیم بهؾلیـ﵂ ایـى
اؼحال ٦ا٬ىال ،ؾق هىقؾ او قأی بـه جى٬ـ ٧ؾاؾه اوـث (زیای .)610 :0000 ،اهـا جىشـه بـه
اوباب و هىحًؿات جٕ١ی٧های هع﵀ؿبى وًاو ،واکاوی هٕـ﵀ىو و هعحـىای اظـاؾیری
که وی ي٭﵂ ي﵀ـىؾه و ه﵀یًـیى يٝـك بـه جىذی٭ـات و قوایـات هـؿض اوٕ٬ ،ـاوت ؾقبـاقۀ
جٕ١ی ٧وی قا با جكؾیؿ شؿی هىاشه واؼحه و ؾق ه٭اب﵂ يٍاو هیؾهؿ ذ٭ه بـىؾو هع﵀ـؿ
بى وًاو اظح﵀ال بىیاق ٬ىی جكی اوث .2ظحی به گ٩حه بكؼی هع٭٭او ٬كائى ؾق کًاق هن
٠الوه بك اذبات وذا٬ث وی يٍاو ال شایگاه واالی او يمؾ اهاهاو و اِعاب ؼاَ ایٍـاو
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ؾاقؾ (مهذوی ساد و خباسی .)15 :0850 ،قاوی ؾیگك ایى وًؿ یً١ی او﵀ا٠ی﵂ بى شابك يیـم ذ٭ـه
ه﵀ؿوض جىِیٌ ٧ؿه اوث (طىسی060 :0840 ،؛ زیای .)4 :0000 ،لفا با جىشه به ٌكض ظال
قشالی قاویاو و ذ٭ه ؾايىحى هع﵀ؿ بى وًاو با يٝك به ٌىاهؿ و ٬كائى ،ایـى وـًؿ ِـعیط
اوث.1
وًؿ وىم :هع﵀ؿ بى ی١٭ىب الکلیًی ٬ال و ظؿذًی العىیى بى هع﵀ؿ ٠ى ش٩١ك بى
هع﵀ؿ بى هالٯ الکى٨ی ٠ى ال٭اون بى الكبی ٟالّعا٠ ٦ى او﵀ا٠ی﵂ بى هؽلـؿ الىـكاز
٠ى أبی ٠بؿالله.
ؾق ایى وًؿ هكاؾ ال العىیى بى هع﵀ؿ ،2العىیى بى هع﵀ـؿ اشٌـ١كی هیباٌـؿ کـه
اوحاؾ کلیًی اوث (تییىی ،)4/01 :0065 ،و ؾق کحـ قشـالی ،ذ٭ـه جىِـیٌ ٧ـؿه اوـث
(وداضی22 :0013 ،؛ زیای .)16 :0000 ،ا٬ىال قشالی ؾق هـىقؾ ش٩١ـك بـى هع﵀ـؿ بـى هالـٯ
هؽحل ٧اوث .ابى ٕ٤ائكی او قا ٔ١ی ٧و ٌیػ ٘ىوی ،ذ٭ه ؾايىحه اوث (اباه غضاائشی،
04 :0820؛ طىسای .)004 :0840 ،يصاٌی ٔ﵀ى بیاو يٝك اوحاؾي ابى ٕ٤ائكی و جٕـ١ی٧
ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک ،ایى وئال بكایً ایصاؾ ٌؿه که چگىيه ابى ٠لی بى ه﵀ـام و
ابى ٤ال المقاقی که هك ؾو ال هٍایػ ذ٭ات هىحًؿ ال ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک قوایث
کكؾهايؿ؟ (وداضی٠ ،)066 :0013 ،الهه ظلی بهؾلی﵂ اؼحال ٦ا٬ىال قشـالیىو ،ؾق هـىقؾ او
قأی به جى ٧٬ؾاؾه اوث (زیی .)601 :0000 ،آیث الله ؼـىیی يیـم بـهؾلیـ﵂ ج١ـاقْ هیـاو
جىذی٫های ٌیػ ٘ىوی ،ابى ٬ىلىیه و ٠لی بى ابكاهین با جٕ١ی ٧يصاٌی ،وذا٬ـث ش٩١ـك
بى هع﵀ؿ بى هالٯ قا ي﵀یپفیكؾ (خىیی ،)004/0 :0825 ،اها هاه٭ـايی پـه ال بیـاو يٝـكات
قشالی ؾق هىقؾ ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک و جحب ٟؾق ایى لهیًـه بـك جىذیـٌ ٫ـیػ ٘ىوـی
 .1ؾق يكم ا٨ماق ؾقایة الًـىق يیـم ایـى وـًؿ هىـًؿ و ِـعیط اقلیـابی ٌـؿه اوـث (ق.
الًىق،بؽً اوًاؾ،کحاب الکا٨ی ،ز.)3َ ،8
 .2ؾق بكؼی ال يىؽهها به ٠لـث جّـعی،٧به ِـىقت ٫ظىـى بـى هع﵀ـؿ ٪ـکـك ٌـؿه اوـث .ؾلیـ﵂ ایـى
جّعی ٧جىشه به قوایات ؾیگكی اوث که ؾق کحاب الکا٨ی ال ظىیى بى هع﵀ؿ ال ش٩١ـك بـى هع﵀ـؿ ال
٬اون بى قبی ٟي٭﵂ ٌؿه و ش٩١ك بى هع﵀ؿ ؾق آو اوًاؾ ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک الکـى٨ی اوـث کـه ؾق
ایى وًؿ آهؿه،ه﵀او کىی که هٙاب ٫ي٭﵂ يصاٌی هیكاخ ٬اون بى قبی ٟقا قوایث کكؾه اوـث٠ .ـالوه بـك
ایى ؾق وایك قوایات کا٨ی يیم قوایث ظىیى بـى هع﵀ـؿ ال ش٩١ـكبى هع﵀ـؿ آهـؿه اوـث (کلیًـی:7059،
.)8/72
 :يـكم ا٨ـماق ؾقایـة

ا٠ح﵀اؾ کكؾه و هیگىیؿ ا٬ىی ایى اوث که ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک ذ٭ه اوث (مامقاوی،

ُ
ن
ن
ن
 ِ٫ .1نً٩او ه نى أ َّهحی ال يّی ل ُه﵀ا ٨ی ال نوالم ال ُ٥ال ُا و ال٭ؿق َّیـة( ٪ابـى بابىیـه )75/7 :7305،ؾو گـكوه ال
اهث هى ال اوالم يّیبی يؿاقيؿ٤ :الت و ٬ؿقیه.
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.)01/02 :0080
هاه٭ايی بكای ا٠ح﵀اؾ به جىذیٌ ٫یػ ٘ىوی ؾالیلی قا بیاو هیکًؿ که ٠باقجًؿ ال :ي٭﵂
ؾو ٌؽّیث هىقؾ ا٠ح﵀اؾ (ابی ٠لی بى ه﵀ام و ابی ٤ال المقاقی) ال ش٩١ك بـى هع﵀ـؿ
بى هالٯ ،ذ٭ه یاؾ ٌؿو ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک جىوٗ ِـاظ کحـاب االوـح٥اذه ٨ـی
بؿ ٞالرالذه که ال کح بىیاق ٬ؿی﵀ی و يىیىًؿه آو ال يىاؾگاو اهام شىاؾ اوث (تىفی،
 ،)060 :0838بیاو قوایحی ال اهام ِاؾ ٪جىوٗ ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک ؾق الؽّال
ٌیػ ِؿو ٪ؾق هفهث ٤الت( 1که با٠د بهوشىؾ آهؿو ایى پكوً بكای هاه٭ايی ٌؿه
اوث :چگىيه ابى ٕ٤ائكی به کىـی کـه چًـیى قوایحـی قا ي٭ـ﵂ هـیکًـؿ يىـبث ٤لـى
هیؾهؿ؟) ،قوایث البمو٨كی و ابى ٠٭ؿه ال ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک ،کریك الكوایه بىؾو
او و کركت هٍایؽی که ال وی قوایث کكؾهايؿ (مامقاوی.)03/02 :0080 ،
چًايکه هاه٭اهی هیگىیؿ ایى اظح﵀ال وشىؾ ؾاقؾ که جٕ١ی ٧ش٩١ـكبى هع﵀ـؿ بـى
هالک بهؼا٘ك بیاو ٠صائبی ال ه١صمات ائ﵀ه ا٘هاق بىیژه ه١صمات هكبىٖ به والؾت
اهام لهاو (٠س) باٌؿ .ظال آيکه ٠صی بىؾو ،ویژگی ه١صمات ايبیاء اوث و اگك چًیى
ي﵀یبىؾ ،ه١صمه يام ي﵀یگك٨ث٠ ،ؿم ٌ٩ا٨یث هً١ای ٤لى يیـم ال ش﵀لـه ؾالیـ﵂ ؾیگـكی
اوث که هاه٭ايی بؿاو اٌاقه کكؾه و هیگىیـؿ گـاهی بیـاو هٙـالبی کـه ال ٔـكوقیات
هفه هیباٌؿ ه﵀کى اوث ؾق هیاو گفٌـحگاو ٤لـى هعىـىب ٌـؿه و بـه ایـى ٠لـث
ش﵀١ی ال ذ٭ات جٕ١ی ٧گكؾيؿ (همان.)01-00/02 :
ایى ؾق ظالی اوث که هاه٭ايی يىبث ؾاؾو اجهام ؤ ٟبه کىیِ ،ك٨ا بكای قوایـث
٠صائ  ،ؾق ٌكایٙی که آو قاوی جًها قوایث کًًؿه آو ٠صائ يبىؾه بلکه ش﵀ـا٠حی ال
ذ٭ات يیم آيها قا قوایث کكؾهايؿ ،هصال ي﵀یؾايؿ .او ه١ح٭ؿ اوث ج﵀ام جه﵀ثهـای ؤـٟ
ظؿید٤ ،لى ،قوایث ال هصاهی﵂ و ٔ٩١اء و ...که به ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک يىـبث
ؾاؾه ٌؿه اوث ال اؼباقی يٍؤت هیگیكؾ که ٌیػ ِـؿو ٪و ٤یـكه يیـم آيهـا قا قوایـث
کكؾهايؿ .ه﵀یًیى به ي٭﵂ ال هصلىی بیاو هیکًؿ که ٜاهكا وكچٍ﵀ه ج﵀ام جٕ١ی٧های
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ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالٯ٬ ،ىل ابى ٕ٤ائكی اوث( 1مامقاوی .)03/02 :0080 ،ال ایـىقو بـا
جىشه به ایًکه ابى ٕ٤ائكی ٠٭یؿهای ؼاَ ؾق باب ٤لى ؾاٌحه اوث و اگك هحى قوایحـی
با ا٠ح٭اؾاجً ؾقباقۀ ٤لى ياوـالگاق هـیبـىؾ ،قاوی قا بـه کـفب و ش١ـ﵂ ظـؿید هـحهن
هیکكؾ( 2دلبشی ،)601 :0854 ،و ه﵀یًیى با جص﵀ی ٟيٝـكات قشـالیىو ؾق هـىقؾ ش٩١ـك بـى
هع﵀ؿ بى هالک ،اظح﵀ال ذ٭ه بىؾو وی ب١یؿ به يٝك ي﵀یقوؿ.
قاوی ؾیگك ایى وًؿ٬ ،اون بى قبی ،ٟاهاهی جىِیٌ ٧ؿه و وذا٬حً ذابث يٍـؿه اوـث
(س .ک :وش افضاس دسایة الىىس ،بخص اسىاد ،تحاب الکافی ،)8/4 ،ابى ٕ٤ائكی و ٠الهه ظلی بـه شهـث
٤لى وی قا جٕـ١ی ٧کـكؾهايـؿ (اباه غضاائشی42 :0820 ،؛ زیای .)604 :0000 ،گـك چـه ٤لـى و
٤الیگكی ال ش﵀له شكیـاوهـایی اوـث کـه ال ؾیكبـال جهؿیـؿ شـؿی بـكای ٠٭ایـؿ ٌـی١ی
هعىىب هیٌؿه اوث اها اؼحال٨ات گىحكؾهای که ؾق ج٩ىیك و هّاؾی ٫ایى شكیاو وشىؾ
ؾاقؾ ج١ییى ظؿوؾ ه١یى و ١ٙ٬ی بكای ایى شكیـاو قا بـا هٍـک﵂ هىاشـه وـاؼحه اوـث .لـفا
بكؼی ه١ح٭ؿيؿ ؾق يىبث ٤لىی که ابى ٕ٤ائكی به قاویاو هیؾهؿ بایؿ با ؾیـؿه اظحیـاٖ و
جكؾیؿ يگكیىث (دلباشی .)603 :0854 ،چًايکه آیث الله ؼـىیی بـه ؾلیـ﵂ ٌـهاؾت ٠لـی بـى
ابكاهین و ابى ٬ىلىیه ٜاهكا او قا ذ٭ه هیؾايؿ ٬لیكا ؾق ج٩ىیك ٬﵀ـی و کاهـ﵂ المیـاقات ال وی
قوایث ي٭﵂ ٌؿه اوث ٬ه﵀یًیى وی ؾق ٘كی ٫يصاٌی به کحاب هیاض ٬كاق گك٨حه و يصاٌی
ٔ ٧١ایى ٘كی ٫قا هًعّك به وشىؾ هع﵀ؿ بى وًاو کكؾه و وؽًی ال جٕ١ی٬ ٧اون بـى
قبی ٟبه هیاو يیاوقؾه اوث ٬ایى هٙل ال يٝك آیث الله ؼىیی هیجىايـؿ هئیـؿی بـك وذا٬ـث
٬اون باٌؿ (خىیی .)05-04 :00 :0825 ،ال او﵀ا٠ی﵂ بى هؽلؿ وـكاز ؾق ج٩ىـیك ٬﵀ـی قوایـث
ي٭﵂ ٌؿه و ؾق صبذة الممال ذ٭ه جىِیٌ ٧ؿه اوث (مشجضایٌ ،)613 :0 :0062 ،بىـحكی يیـم
او قا اهاهی جىِی ٧هیکًؿ ٬گك چه ؾق وایك کح قشالی ا٘ال٠اجی پیكاهـىو وی هىشـىؾ
يیىــث (ضبسااحشی041 :0 :0004 ،؛ مامقاااوی .)01 :841 :0080 ،ؾق يحیصــه وــًؿ وــىم ،هٙــاب٫
ج١اقی ٧اِٙالظی هحؤؼكاو ؾق اقلیابی اوًاؾ١ٔ ،ی ٧اوث.
 .1ابى ٕ٤ائكی ؾق ٌكض قشالی ش٩١ك بى هع﵀ؿ بى هالک گ٩حه اوث :کفاب هحكوٮ العؿید ش﵀لة و ٨ی
هفهبه اقج٩ا ٞو یكوی ٠ى الٕ٩١اء و ال﵀صاهی﵂ و ک﵂ ٠یىب الٕ٩١اء هصح﵀١ة ٨یه (ابـى ٕ٤ـائكی:7300،
.)08
 .2ؾق ِىقجی که لموها ٔ ٧١هحى،ؾاللث بك کفب قاوی يؿاقؾ (ؾلبكی.)572 :7398،
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امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

هالِالط هاليؿقايی ٔ﵀ى پكؾاؼحى به ٌكض ياهه اهام ِاؾ ٪به اِعاب ؾق هـىقؾ
هحى و وًؿ آو هیگىیؿ :ؾق يٝك هحؤؼكاو ه﵀ۀ ٘ك ٪ظؿید ٔـ١ی ٧اوـث ٬لکـى آذـاق
ِعث ال هٕ﵀ىو و هعحىای ياهه هٍؽُ هیٌىؾ و ٠٭ـ﵂ و ي٭ـ﵂ آو قا جؤییـؿ هیکًـؿ
(ماصوذساوی .)000/00 :0846 ،البحـه ٔـ١ی ٧ؾايىـحى ه﵀ـه ٘ـك ٪ظـؿید ؾق ِـىقت يگـاه
وؽث گیكايهای اوث که ؾق آو جىذی٭ـات ٠اهـه بـهکـاق يیایـؿ و هع﵀ـؿ بـى وـًاو هـن
جٕ١یٌ ٧ىؾ.
ابى ٬اقیا٤ؿی ٔ﵀ى آيکه وًؿ ؾوم قوایث قا ؾق يمؾ بكؼی ه١حبك بكهیٌ﵀كؾ ٬اوـًاؾ
قوایث قا ٔ١ی ٧و هصهىل ؾايىحه اها ه١ح٭ؿ اوث آذاق ِـعث ال وـیا ٪ياهـه هٍـؽُ
هیگكؾؾ و هٕاهیى و ظک﵀ثهای ياهه با ٠٭﵂ و ي٭﵂ جؤییؿ هیٌىؾ (ابه راسیاغاذی:0065 ،
٠ .)30/0الهــه هصلىــی يیــم وــًؿ ؾوم قا بــه ؾلیــ﵂ وشــىؾ ابــى وــًاو يــمؾ ٬ــىم ٔــ١ی٧
بكهیٌ﵀كؾ ٬لکى ؼىؾي ایى وًؿ قا ه١حبـك ؾايىـحه اوـثٔ .ـ﵀ى آيکـه وـایك اوـًاؾ قا
ٔ١ی ٧و هصهىل بكهیٌ﵀اقؾ (مدیسی.)2-1/61 :0010 ،
اگك چه هٙاب ٫يٝك ٠الهه هصلىی و بكقوی قشالی ِىقت گك٨حه هیجىاو وـًؿ ؾوم
ایى قوایث قا ِعیط ؾايىث اها ؾق ٨كْ ٔ١ی ٧ؾايىحى ج﵀ـام اوـًاؾ يیـم اللم بـه ـکـك
اوث که ٔ ٧١وًؿ هىش ٔ١یٌ ٧﵀كؾو ظـؿید ؾق اِـٙالض هحـؤؼكاو اوـث اهـا
ٔكوقجا به هً١ای هص١ىل بىؾو آو يیىث و ٌىاهؿ و ٬كائًی ؾق کًـاق هًبـ ،ٟوـًؿ و هـحى
ظؿید وشىؾ ؾاقؾ که هیجىايؿ بك ِؿوق قوایث ال هّ١ىم ههك جؤییؿ یـا جكؾیـؿ بميـؿ.
به٘ىق هرال ه﵀اهًگی ظؿید با ٬كآو ،وًث ١ٙ٬ی و ظکن ١ٙ٬ی ٠٭﵂ ،اج٭او هحى و ٠لى
هٕ﵀ىو ال ش﵀له ٬كایى هعحىایی ا٠حباق بؽً به ظؿید اوـث (دلباشی.)824-823 :0854 ،
چًايکه وذىِ ٪ؿوقی ٌیىه هح٭ؿهاو بكای ا٠ح﵀اؾ به ظؿید بىؾه اوث.
هعحىای ایى ياهه يه جًها با يّىَ آیات ٬كآو ياوالگاق يیىث بلکه ٨كالهای هح١ؿؾی
ال آو،گاه بهِىقت هىح٭ین به ٬كآو همیى بىؾه و گاهی بهِىقت جلـىیعی بـؿاو اٌـاقه
ؾاقؾ ٬بكؼی ال آیاجی که بهِىقت هىح٭ین ؾق ياهه بیاو ٌؿه ٠باقجًـؿ ال( :ظ ،64 /أوبیاا /
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مشسحت ،82 /أزقاف ،81 /فاطش ،)0 /و بكؼی ال آیاجی که به٘ىق جلىیعی به آيها اٌـاقه ٌـؿه
٠باقجًؿ ال( :زح ،36 /آل عمشان ،004 /عىکبىت ،02 /مؤمىىن ،52 /سو  ،63 /وسا  ،15 /مائاذه،60 /
رػع ،00 /وسل ،08 /أزضاب ،06-00 /رػع.)11 /
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جؤییؿ هٕ﵀ىو ياهه با ٠٭﵂ ،وایك قوایات ائ﵀ـه و هىـل﵀ات ا٠ح٭ـاؾی ٌـی١ه هايًـؿ
الهی بىؾو ايحّاب اهام ،ه٭ام اهام٠ ،لن الهی اهام و ...ال ؾیگـك ٬ـكائى هعحـىایی ا٠حبـاق
بؽً به ياهه اوث که ؾق بؽً جعلی﵂ هٕ﵀ىو ه٭اله پیً قو آهؿه اوث.
ّ٨اظث کالهی و بیايی يیم هیجىايؿ ٌاهؿی ؾیگك بك ِعث هٕ﵀ىو ياهـه باٌـؿ.
لیكا هحى ياهه ال ابهاهات لٝ٩ی ،کًایهها ،اوح١اقههای ياهؤيىن و ٤یك٬اب﵂ ٨هن و ه﵀یًیى
پیییؿگیهای هً١ائی به ؾوق اوث .یکی ال ؾالی﵂ ایى هىـوله هـیجىايـؿ وٜی٩ـۀ جبییًـی و
ج٩ىیكی اهاهاو هّ١ىم ؾق ه٭ام جٍكیط هىائ﵂ ؾیى باٌؿ ٬ي٭ٍی که يیالهًؿی شاه١ه
به آو ،ؾق لهاو اهام ِاؾ ،٪بهؾلی﵂ وشىؾ آقاء و ٠٭ایـؿ هؽحلـ ٧و ٨كاوايـی کـه هـك
کؿام هیجىايىث هىش ايعكا ٦هىل﵀اياو گكؾؾ (مطهشیٌ ،)25-21 :0834 ،ایؿ بـیً ال
هك لهاو ؾیگكی اظىان هیٌؿ ٬لیكا بهكه بـكؾو ال هً١ـای قوٌـى و ٠ـؿم بـهکاقگیكی
ابهام هً١ایی و لٝ٩ی ،هًصك بـه ايح٭ـال ؾقوـث ه٩هـىم و ٠ـؿم بكؾاٌـثهـای هح١ـؿؾ یـا
هح١اقْ ال کالم هیگكؾؾ.
ؾق هص﵀ى ،ٞه١حبك بىؾو وًؿی ال ایى قوایث يمؾ بكؼـی ٠ل﵀ـاء (اباه راسیاغاذی:0065 ،
30/0؛ مدیسی ،)2-1/61 :0010 ،و ه﵀یًیى ٘ب ٫بكقوی قشالی ِىقت گك٨حـه ،هٍـؽُ
بىؾو آذاق ِعث ال هٕ﵀ىو و هعحىای ياهه و جؤییؿ ایى هعحىا با ٠٭ـ﵂ و ي٭ـ﵂ (ماصواذساوی،
000/00 :0846؛ ابه راسیاغذی ،)30/0 :0065 ،وشىؾ ياهه ؾق کح ه١حبك (تییىی-3/01 :0065 ،
 ،)01پكؾاؼحى ٠ل﵀ای بمق به ٌكض ياهه ؾق هص﵀ى٠ههای قوایی ه١حبـك (ماصواذساوی:0846 ،
000/00؛ ابه راسیاغذی20/0 :0065 ،؛ فیض تاضااوی53/62 :0012 ،؛ مدیسای )65-1/61 :0010 ،و
گاها بهِىقت هىح٭﵂ و هّ٩ـ﵂ (گیساحاوه :0065 ،جماا اااش) ،الش﵀لـه ؾالیـ﵂ گـمیًً ایـى
هعحىا بىؾه اوث.

 -3تسلیل هضمىو ياهه اهام فادق به افساب

اولیى هكظلۀ ٠﵀لی جعلی﵂ هعحىا ،جكوین شؿول جعلی﵂ ک﵀ی اوث ایى شؿول ؾاقای

وحىوهای قؾی ،٧هحى ،کلیؿواژه ،هٕ﵀ىو اِلی ،هٕاهیى ٨ك٠ـی و کـؿ هـیباٌـؿ .ؾق
شؿول جعلی﵂ ک﵀ی ،هحى ياهه بك هبًای واظؿ ش﵀الت ج٭ٙیـ ٟگكؾیـؿ ،وـپه هٕـاهیى
اِلی و ٨ك٠ی هك واظؿ ه١یى ٌؿه و به آيها کؿهایی اؼحّاَ پیؿا کـكؾ و ؾق شـؿول
ذبث گكؾیؿ .ؾق وحىو هحى ،ش﵀الت ج٭ٙیـٌ ٟـؿۀ ياهـه ٬كاقگك٨حـه اوـث ٬کلیـؿواژهها،
هٕ﵀ىو اِلی و هٕاهیى ٨ك٠ی هك ش﵀له يیم ؾق وحىوهای هصما هٍؽُ ٌؿهايؿ (باشای
مطالعه بیطحش س .ک :سشورذ مقذ  :0854 ،جما ااش).

خذول .1يمىيه خذول تسلیل هستىای ّ
کمی ياهه اهام فادق به افساب
هحى

سدیف
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ؾیــــد
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پیــكوی ال اهــام ،قاه
هعبىب ؼؿا ٌؿو  C167اهاهیه و
هحىًٌا
هٙاب ٫با يحایس ظاِ﵂ ال شؿول جعلی﵂ ک﵀ی ٫اهامًٌاوی ٪یکی ال ه٭ىلههای هـىقؾ
ؼــــث
جىشه ظٕكت ؾق ياهه به اِعاب اوـث ،بـهگىيـهای کـه کلیـؿواژۀ ٫اهـام ٪ؾق بؽـً
٬كآين
هٍحك ياهه ال يٝك ٨كاوايی شایگاه وىم قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث .ي﵀ىؾاقٌ﵀اقه7
هیماو ٨كاوايی کلیؿواژههای بؽً هٍحك ياهه قا يٍاو هیؾهؿ .اللم به ـکك اوـث کـه
ؾق ایى ي﵀ىؾاقِ ،ك٨ا کل﵀ات کلیؿی با بىاهؿ بیٍحك ال  %2ؾقز ٌؿه اوث.
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هٙاب ٫با ي﵀ىؾاق ٌ﵀اقه  5کاقبكؾ کلیؿواژۀ ٫اهام ٪ؾق اکرك هىاقؾ بكای ائ﵀ه ا٘هاق
بىؾه اوث .بؿیى جكجی هیجىاو اوحًباٖ ي﵀ـىؾ هىـائ﵂ هـكجبٗ بـا ائ﵀ـه ؾق ایـى ياهـه
شایگاه ویژهای ؾاقيؿ.
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يموىداس  .2هیوضاو فشاوايووی کاسبشدهوای واژۀ اهووام دس بخوؼ هؾووتشک ياهوه اهووام
فادق به افساب

بك اوان يحایس ظاِ﵂ ال شؿول جعلی﵂ هعحىای ک﵀ی ،آيیـه ظٕـكت ؾق هىٔـىٞ
٫اهام ًٌاوی ٪هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾهايـؿ ،ؾق ه٭ىلـههای ه١ك٨ـی اهـام و شایگـاه اهاهـث،
ِ٩ات اهام ،وٜای ٧اهام و ظ ٫اهام بك هكؾم ٬كاق هیگیكؾ.

 -1-3هؼشفی اهام و خایگاه اهاهت

ايعكا ٦ال هىیك اهاهث ال ههنجكیى ايعكا٨اجی بىؾ که بهؾلیـ﵂ ٠ـؿم ٌـًاؼث اهـام و
شایگاه اهاهث ؾق شاه١ۀ اوالهی قغ ؾاؾ و شاه١ه قا با چالًهایی هىاشه کكؾ ٬ايعكا٨ی
که ب١ؿ ال پیاهبك اکكم آ٤ال و اهاهث و ؼال٨ث قا ؾق ظؿ ي﵀ایًؿگی ٬ىهی جًمل ؾاؾ .ال
ایىقو یکی ال هىائلی که ائ﵀ه ا٘هـاق ؾق ٘ـىل جـاقیػ بـؿاو اهح﵀ـام ؾاٌـحًؿ و اهـام
ِاؾ ٪يیم ؾق ایى ياهه به آو پكؾاؼحه اوثًٌ ،اوـايؿو شایگـاه اهـام و اهاهـث بـىؾه
اوث.

 -1-1-3الهی بىدو ايتقاب اهام

ؾق ٬كآو کكین آیات هح١ؿؾی بك ايحّابی بـىؾو هًّـ

اهاهـث ؾاللـث ؾاقؾ (بقاشه/
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 ،060طه ،81-611 /ظ ،62 /أوبیاا  .)38 /ایى ههن ال ياهۀ اهام ِاؾ ٪يیـم ٬ابـ﵂ اوـحًباٖ
اوث .ؾق بؽٍی ال ياهۀ ظٕكت ٔ﵀ى جىشه ؾاؾو اِعاب بـه ا٘ا٠ـث ال اهاهـاو،
َّ
ایٍاو قا بهً٠ىاو والا و شايٍیًاو اهك الهی ه١ك٨ی ي﵀ىؾه و هی٨كهایؿ٫ :و نا٠ل ُ﵀ىا أو أظؿا
ه نى ؼ نلَّ ٫الله ل نن ُیّـ ن قٔـا َّاللـه ا َّال بٙا٠حـه و ٘ا٠ـة ق ُوـىله و ٘ا٠ـة ُوالا أ نهـكه ه ن
ـى آل
ُ َّ
ُهع َّ﵀ؿِ -لىات الله ٠ل نیه نن٫ ٪-و بؿايیؿ که هیچ که به ؼًٍىؾی ؼؿا يكوؿ هگـك بـه
٨كهــايبكی ال او و پیـاهبكي و والیـاو اهــك او ال ؼايــؿاو هع﵀ــؿ( ٪تییىاای.)85 :0840 ،
ن ُ
ُ ِّ ن َّ
َّ
ه﵀یًیى هی٨كهایؿُ ٫ :ه نن أ نه﵂ الفکك الفیى أهك الل ُه هفه اش َّهة ب ُىئالهن٫ ٪ایًها يیم ه﵀او
اه﵂ ـکك هیباًٌؿ که ؼؿا به اهث ٨كهاو ؾاؾه ال آيها پكوً کًًؿ( ٪تییىی)86 :0840 ،
َّ
َّ ن ن ُ
٫و الفیى آج ُاه ُن الل ُه ٠لن ال٭ نكآو و ؤُ ١ه  ٠نًؿ ُه نن و أهك ب ُىئالهن٫ ٪آيها که ٠لن ٬كآو
بؿیٍاو بؽٍیؿه ٌؿه و يمؾ آيها يهاؾه ٌؿه و وئال ال ایٍاو واش گٍحه اوث( ٪تییىی،
.)86 :0840
ال بیايات ظٕكت ؾقباقۀ ایًکه اهاهاو ي﵀ایًـؿگاو الهـی ؾق بـیى هـكؾم ،شايٍـیًاو و
ي﵀ایًؿگاو اهك ؼؿاويؿ ؾق لهیىايؿ ،هیجىاو اوحًباٖ ي﵀ـىؾ کـه ؾق ياهـۀ اهـام ِـاؾ٪
اهاهث هًّبی الهی ه١ك٨ی ٌؿه اوث ٬بؿیى هً١ا که ؼؿاويؿ ایى هًّ قا به کىی که
ٌایىحهاي بؿايؿٙ٠ ،ا کكؾه و او قا بكای آو پىث و هى١٬یث بكهیگمیًؿ.
بیاو اهام ِاؾ ٪ؾق قابٙه بـا ايحّـاب الهـی اهـام ،هىٔـٟگیكی ایٍـاو ،ؾق بكابـك
ا٠ح٭ــاؾات اٌــا٠كه و اهــ﵂ ظــؿید قا يٍــاو هــیؾهــؿ ٬گــكوههــایی کــه ؾق کًــاق وــایك
شكیاوهای ايعكا٨ی ؾق لهاو اهام ِاؾ ٪هصال ١٨الیث گىـحكؾه یا٨حـه بىؾيـؿ و اگـك
١٨الیثهای هىٌ﵀ًؿايۀ ظٕكت ؾق لهیًـۀ جـؿ٬ی ٫و جّ٩ـی﵂ ج١ـالین اوـالهی ي﵀ـیبـىؾ،
هیجىايىحًؿ هًصك به ایصاؾ ايعكا٨اجی ؾق ٠٭ایؿ هىل﵀اياو گكؾيؿ .اٌا٠كه و اهـ﵂ ظـؿید
ه١ح٭ؿيؿ ؾق ٌك ،ٞبك هكؾم واش اوث اهام قا ايحؽاب کًًؿ (زیی .)113 :0836 ،ؾق ظالی
که ٘ب٠ ٫٭ایؿ ِعیط اوالهی هك کىیٌ ،ایىحگی شایگـاه اهاهـث قا يؿاٌـحه و هـكؾم
ي٭ٍی ؾق ايحؽاب اهام يؿاقيؿ.
ٔكوقت ايحّابی بىؾو اهام بك ّ٠﵀ث اهام اوحىاق اوث .الایىقو هحکل﵀او ٌـی١ه ال
اذبات هىولۀ ّ٠﵀ث اهام ٌكو ٞهیکًًؿ لیكا جٍؽیُ ّ٠﵀ث ال ٠هـؿۀ هـكؾم ؼـاقز
اوث ،په اهاهث بایؿ به يُ باٌؿ ،يه ج١ییى هكؾم .قوایات هح١ؿؾی ال اهـام ِـاؾ٪

38

ُ َّ ن
اب أو الهاهة
بك جًّیّی بىؾو اهك اهاهث جؤکیؿ ؾاقيؿ .بكؼی ال ایى قوایات ؾق باب ٫ب
 ٠نه أؿ هى َّالله َّ ٠موش َّ﵂ ه نُ ١ه أ
ىؾ ه نى واظؿ الی واظؿ ٪کحاب التافی آهؿه اوـث (تییىای،
ُ
 ٬)256/0 :0065بهً٠ىاو ي﵀ىيه هی٨كهایؿ٫ :أجك نوو نال ُ﵀ىِی ه ًَّا ُیىِی الی ه ن
ـى ُیك یـؿ؟ الو
ن
َّ
َّ
أ
ن
الله ،و لک نى  ٠نهؿ هى الله و ق ُوىله لك ُش﵂ ٨ك ُش﵂ ظحی یًحهی اش نه ُك الی ِاظبه( ٪همان:
٫ .)258آیا گ﵀او هیکًیؿ که هیجىايین وِایث (اهاهث) قا به هك کـه بؽـىاهین واگـفاق
کًین؟ يه بؽؿا چًیى يیىث بلکه ایى اهـك٠ ،هـؿی ال شايـ ؼـؿا و قوـىلً بـكای
ا٨كاؾی اوث که یکی په ال ؾیگكی آو قا بـه ٠هـؿه هیگیكيـؿ جـا بـه ِـاظبً (اهـام
ؾوالؾهن) قوؿ.٪
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ال آيصا که بكای جٍؽیُ و ًٌاوایی اهام ظ ،٫يیـال بـه قهً﵀ىؾهـای الهـی اوـث٬
ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآو ،با بیاو ویژگیهایی ،ایـى بمقگـىاقاو قا ه١ك٨ـی ي﵀ـىؾه و ٨كهـىؾه
ٓ ُ َ ً ُ َ َ
اوثَ ﴿ :و َش َؼلًاه ٓن أ ّئ َّمة َی ٓهذوو ّبأ ٓهشيا﴾ (أوبیا ٫ )38 /و آياو قا پیٍىایايی ٬كاق ؾاؾین کـه
ّ
به ٨كهاو ها هؿایث هیکكؾيؿ .٪اهام ِاؾ ٪يیم ؾق ياهه شهث ه١ك٨ی اهـام بـه ه﵀ـیى
آیه اوحًاؾ هیي﵀ایؿ:
ن
َ َ َ ٓ ُ ٓ َ َّ ً
َّ
َّ َّ
٨٫بو الله أهك بىالیة اشئ َّ﵀ة الفیى و َّ﵀ ُاه نن ٨ی کحابـه ٨ـی  ٬نىلـه﴿ :و شؼلًعاهن أ ّئمعة
ُ َ َ
َّ
َّ
َی ٓهذوو ّبأ ٓهشيا﴾ و ُه ُن الفیى أهك الل ُه بىالیحه نن و ٘ا٠حهن٫ ٪چه ؼؿاويؿ به ؾووحی اهاهايی
ّ
ٓ ُ َ ً ُ َ َ
ؾوحىق ؾاؾه که ؾق ٬كآيً ال ایٍاو يام بكؾهَ ﴿ :و َش َؼلًاه ٓن أ ّئ َّمة َی ٓهذوو ّبأ ٓهشيعا﴾ و آيـاو
ّ
ه﵀او کىايی هىحًؿ که ؼؿا به والیث و ٨كهايبكی ال ایٍاو ؾوـحىق ؾاؾه اوـث( ٪تییىای،
.)06-00 :0840
بك هبًای ایى آیه ،اهام به وویلۀ اهك ؼؿاويؿ ،هؿایث هیکًؿ بًابكایى اهام قابـٗ هیـاو
هكؾم و پكوقؾگـاق ؾق اٙ٠ـاء ٨یىٔـات بـاً٘ی اوـث (طباطباایی )888/00 :0853 ،چًايکـه
ظٕكت يیم ؾق ياهه هی٨كهایؿ قوي اهام ه﵀او ٌیىه و قوي ؼؿاويؿ اوث٫ :هـفا أؾ ُبًـا
أؾ ُب الله ٬٪بؿیى جكجی ظٕكت بـه٘ـىق ٤یكهىـح٭ین و بـا اٌـاقه بـه ویژگـیهـای اهـام
(هؿایثگكی و قابٗ هیاو هكؾم و پكوقؾگاق بىؾو) به ه١ك٨ی اهاهاو پكؾاؼحه اوث.
ؾق ٨كالهای ؾیگك ياهه ،اهاهاو قا ال ؼايؿاو هع﵀ؿ و ال اهـ﵂ بیـث قوـىل اللـه

ؾايىحه و بؿیى جكجی به٘ىق هىح٭ین يیم ائ﵀ه قا ه١ك٨ی ي﵀ىؾه اوث٨ .كالهایی ال ياهـه
که به ایى هٙل اٌاقه ؾاقؾ ٠باقجًؿ ال:
٫أ نولیاء َّالله ناشئ َّ﵀ة ه نى آل ُهع َّ﵀ؿ٘٫ ،٪ا٠ة ق ُوىله و ٘ا٠ة ُوالا أ نهكه ه ن
ـى آل ُهع َّ﵀ـؿ-
ن
ن
ُ
َّ
ُ َّ
ِلىات الله ٠ل نیه نن٠٫ ،٪-ل نیک نن بآذاق ق ُوىل الله و ُو ًَّحه و آذاق اشئ َّ﵀ة ال ُهـؿاا هـ نى أ نهـ﵂
َّ
ب نیث ق ُوىل الله ه نى ب ن١ؿه و ُو ًَّحهن.٪
بًابكایى اهام ِاؾ ٪هن با اٌـاقه بـه ویژگـیهـای اهاهـاو و هـن بـه٘ـىق هىـح٭ین
ائ﵀ه قا ه١ك٨ی ي﵀ىؾه اوث.
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ن ن
َّ
ن َّ َّ
َّ
ن ن
٫ه نى و َّك ُه أو یل٭ی الله و ُهى ُه نئه أى ظ٭ا ظ٭ا٨ ،لیحىل الله و ق ُوىل ُه و الفیى آه ًُىا ،و لی نبكأ
ِّ
َّ
أ
ُُ
َّ ن
ن ن
ُ
ـى ٕ٨ـله نن شو ٕ٨ـل ُه نن ال ی نبلُ ٥ـه هلـٯ
الی الله ه نى ٠ؿ ِّوه نن ،و ُیىل ُن ل﵀ـا نايحهـی ال نیـه ه
أ
َّ ُ ن ن
ـى ٕ٨ـ﵂ أ نجبـاٞ
ُه٭ َّك أب ،و ال يبی ُه نكو﵂ ،و ال ه نى ُؾوو ـلٯ ،أ ل نن ج نى﵀ ُ١ىا ها ـکـك اللـه ه
ُ
ن
َّ
ن
ن
َّ
اشئ َّ﵀ة ال ُهؿاا و ُه ُن ال ُ﵀ نئه ًُىو ٬ال٨ :ؤولوـٯ هـ ٟالـفیى أ ني١ـن الل ُـه ٠لـ نیه نن هـى َّالًب ِّیـیى و
ُ
ن
ُّ
ِّ ِّ
الٍهؿاء و َّ
الّالعیى و ظ ُىى أولوٯ ق٨ی٭ا ٨هفا و نش أه ه نى ُو ُشىه ٕ٨﵂ أ نجباٞ
الّؿی٭یى و
ن
ن
اشئ َّ﵀ة٨ ،ک نی ٧به نن و ٕ٨له نن؟٫ ٪هك که ؾووث ؾاقؾ ؼؿا قا ؾق ظـالی هال٬ـات کًـؿ
که هئهى ظ٭ی٭ی اوث بایؿ ؼـؿا و قوـىل و هئهًـاو قا ؾووـث بـؿاقؾ و يـمؾ ؼـؿا ال
ؾٌ﵀ًايٍاو جبكی شىیؿ و هك چه ال ٕ٨﵂ آيها به وی قوـؿ بپـفیكؾ ،ل یـكا هـیچ ٨كٌـحه
ه٭كب و پیاهبكی و يه هىشىؾات پائیىجك ال ایٍاو به کًه ٕ٨﵂ آيها يكوؿ .آیا يًٍیؿهایؿ
ُ
َّ
که ؼؿا ؾق بكجكی پیكواو هئهى اهاهاو هؿایثگك ٨كهىؾه اوث٨﴿ :ؤولوـٯ هـ ٟالـفیى

اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

ال يگاه ٬كآو کكین ه٭ام اهام بكجـك ال ه٭ـام يبـی اوـث (بقاشه )060 /و ابـال ٢آو ٌـكٖ
جع٭ ٫قوالث پیاهبك اکكم و اک﵀ال ؾیى و اج﵀ام ي١﵀ث و یـؤن ؾٌـ﵀ًاو ؾايىـحه ٌـؿه
اوث (مائاذه .)8 /ؾق بیاو ه٭ام و ٕ٨یلث ائ﵀ـه ،اهـام کـاٜن ؾق ج٩ىـیك آیـۀ  57وـىقۀ
ُ َّ
ن ن
ُ
ُن ُ
ُ ن
ل٭﵀او هی٨كهایؿ٫ :و يع ُى الکل﵀ات الحی ال جؿقٮ ٕ٨ائلًا و ال ج نىح٭ّی( ٪ابه ضهشآضاىب
ماصوذساوی ،)010/0 :0835 ،هّؿا ٪کل﵀ات الله ها هىحین که ٕ٨ای﵂ ها ٬اب﵂ اؾقاٮ و ٌ﵀اقه
يیىث.
اهام ِاؾ ٪يیم اهاهاو قا ؾاقای ه٭امٕ٨ ،یلث و بكجكی هیؾايؿٕ٨ ٬یلحی که بكای
هكؾم ٤یك٬اب﵂ ؾق اوث ٬ظٕكت پفیكي ٕ٨یلث اهام قا با ؾاٌحى ای﵀او هكجبٗ ؾايىـحه
و یکی ال ٌكایٗ ای﵀او ظ٭ی٭ی قا جىلین بىؾو ؾق بكابك ٕ٨﵂ اهام بكهیٌ﵀اقؾ:

39

َّ

41

ُ

ُّ
ِّ ِّ
الٍهؿاء و َّ
الّالعیى و ظ ُىى أولوٯ ق٨ی٭ـا﴾
الّؿی٭یى و
أ ني١ن الل ُه ٠ل نیه نن هى َّالًب ِّییى و
(نساء ،)66/ایى بؽٍی ال بكجكی پیكواو اهاهاو بىؾ ؾیگك چه قوؿ بـه ؼـىؾ اهاهـاو و
بكجكیٌاو؟( ٪تییىی.)83 :0840 ،
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اهام جىِیه هیکًـؿ هـیچ ٕ٨ـیلحی کىچـک یـا بـمق ال ائ﵀ـه ايکـاق يٍـىؾ و
ايکاقکًًؿگاو ٕ٨ای﵂ ایٍاو قا هًا ٫٨ؼىايؿه که ٠ا٬بحٍاو بییاوق هايؿو و شایگاهٍاو ؾق
ُ
ن
ُ
آؼكت ،پائیىجكیى ٘ب٭ه ؾولغ ؼىاهؿ بىؾ٫ :و ل نن ُی نًک نك ل ُه نن ٕ٨ال ٝ٠ن أ نو ِ٥ك و نا٠ل ُ﵀ىا
َّ ن ِّ
ن ِّ
َّ ن
ن
َّ َّ
ن ُ
أو ال ُ﵀ نًکك یى ُه ُن ال ُ﵀کف ُبىو ،و أو ال ُ﵀کفبیى ُه ُن ال ُ﵀ًا٨٭ىو ،و أو الله ٬ـال لل ُ﵀ًـا٨٭یى -و
ن
َّ ن
ُ ن
َّ
 ٬نىل ُه الع ُّ :-٫او ال ُ﵀ًا٨٭یى ٨ی الؿ نقٮ اش نو٩﵂ هى َّالًاق و ل نى جصؿ ل ُه نن يّیكإ٨٫ ٪﵂ آيهـا
قا چه کن چه ل یاؾ هًکك يٍىؾ ،بؿايیـؿ کـه هًکـكاو ه﵀ـاو هکفبايًـؿ و هکـفباو ه﵀ـاو
َّ
هًا٨٭او ،و ؼؿاويؿ وبعاو بع ٫ؾق وىقۀ يىاءآیه  702ؾقباقۀ هًا٨٭او ٨كهىؾه اوثّ ﴿ :إو
ٓ
َّ ٓ َ َ
َ َ َ َ َ
َّ
ًاف ّمی َى ّفی الذ ٓس ّن األ ٓعفل ّه َى الً ّاس َو ل ٓى ج ّصذ ل ُه ٓن ي ّصیشا﴾ (تییىی.)85 :0840 ،
ال ُم
ّ
ّ
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ؾو ویژگی ال ویژگیهای اهام که ؾق ایى ياهه هىقؾ جىشه ٬كاقگك٨حه اوث٠ ،باقجًؿ ال:
اه﵂ ٬كآو بىؾو٠ ،الن بىؾو.

 -1-2-3اهل لشآو

یکی ال ههنجكیى ِ٩اجی که بكای اهام ؾق ایى ياهه ـکك ٌؿه ،اه﵂ ٬كآو هیباٌؿ کـه
با ً٠اویى اه﵂ ٠لن ٬كآو و اه﵂ ـکك يیم به آو اٌاقه ٌؿه اوث ٬ایى ً٠اویى ،بیايگك قابٙه
اهام و ٬كآو اوث ٬چكاکه اهاهاو گًصیًههای ؾايً ؼؿاويـؿ ،هحكش﵀ـاو و بیاوکًًـؿگاو
ُ
وا١٬ی و ه٩ىكاو کالم ؼؿاويؿ هح١ال بكای بٍكيؿ٫ :ي نع ُى ُؼ َّم ُاو ٠لن الله و ي ُ
عى جكاش﵀ـة
و نظی الله( ٪تییىای ،)030/0 :0065 ،و ال آيصا که ٬كآو جصلی ٠لن الهی بكای ؼلـ ٫اوـث:
ن
ن َّ َّ
٫ل٭ؿ جصلی الل ُه لؽل٭ه ٨ی کالهه( ٪مدیسای ،)013/45 :0018 ،اهاهـاو چهـكۀ ؾیگـك ٠لـن
الهی و واشؿ ه﵀ه ظ٭ائ٬ ٫كآو هىحًؿ .لفا هًگـاهی کـه قاوی ٬ـكآو قا بـهً٠ىاو ظصـث
ؼؿاويؿ په ال و٨ات پیاهبكً٠ ىاو هیکًؿ ٬ظصحی که يیال به ٬ین ؾاقؾ و ٬ین ٬كآو قا،
اهام ٠لی ه١ك٨ی هیي﵀ایـؿ ،اهـام ِـاؾ ٪بـا ٘لـ قظ﵀ـث بـكای وی او قا جؤییـؿ
هیي﵀ایؿ (تییىی.)008- 006/0 :0065 ،

امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

ؾقباقۀ هً١ای اه﵂ ٬كآو بایؿ گ٩ث هً١ای ظ٭ی٭ی هـاؾه ٫اهـ﵂ ٪جع٭ـ ٫ايـه ،بـا ؾو
ویژگــی اؼحّــاَ و ج١لــ ٫اوــث و ً٠ـىاو اهلیــث ال کىــی کــه ؾق او ج١لــ ،٫جىا٨ــ ٫و
40
اؼحّاَ هًح٩ی ٌؿه ،ي٩ی ٌؿه اوث .چًايکه ؼؿاويؿ هح١ال به ظٕكت يىض ؾق هىقؾ
اصى
َ
٨كليؿي هی٨كهایـؿ ﴿إ َّي ُه َل ٓی َظ ه ٓى أ ٓهل َه إ َّي ُه َػ َم ِل َغ ٓی ُ
صعالط﴾ (هاىد .)02 /ؾق ٠بـاقت
ش
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
لو
٫أه﵂ الکحاب ٪يیم ا٬حٕاء ج١ل ،٫اؼحّاَ و ايه با کحاب٠ ،﵀﵂ به کحـاب و ا٬اهـه آو
أ ؽیىه
أ أ
اوث (مػاطفىی040/0 :0081 ،و  ،)042و هًگاهی که گ٩حه هیٌىؾ ٨الو أه﵂ لکفا :ؼلی٫
های
به ،بؿیى هً١ی اوث که او ٌایىحه به آو چیم و هىحع ٫آو اوـث (ساغا اغافهاوی:0006 ،
جشبی
53؛ زمیشی802/0 :0061 ،؛ مشجضی صبیاذی .)82/00 :0000 ،أه﵂ ال٭كآو يیم کىايی هىحًؿ کـه
ت
آو قا هیؼىايًؿ و ظ٭ى ً٬قا ا٬اهه هیکًًؿ (مطشصی )10/0 :0535 ،و ٠باقت ٫أ نه﵂ ال٭كآو
کىد
هن أ نه﵂ الله و ؼاِحه ٪یً١ی ظاٝ٨او ٬كآو که ٠اه﵂ به آو هىـحًؿ ایًـاو اولیـای ؼـؿا و
کاو
ه٭كباو ؾقگاه الهیايؿ (ابه اایش .)48/0 :0823 ،بًابكایى اهاهـاو هـؤيىن بـا ٬ـكآو ،ظاٝ٨ـاو،
اظا
٠اهالو و ا٬اهه کًًؿۀ ظ٭ى ٪آو هىحًؿ ٬کىايی که اولیای ؼـؿا و ه٭كبـاو ؾقگـاه الهـی
ؾیــــد
بىؾه و ٌایىحه ً٠ىاو اهلیث ٬كآو و هىحع ٫آو هیباًٌؿ.
اهاهیه و
 -2-2-3ػالن به ػلن الهی
هحىًٌا
٠لن اهام ال هىائ﵂ ههن و ظىان ا٠ح٭اؾی و
ه١ك٨حی اوث .اهام ِاؾ ٪ؾق ظـؿیری ؼــــث
ن
ن ُ
ُ ُ
بكجكیى هًب٠ ٟلن
اهاهاو قا وظی ؾايىحه اوث ن٫ :هبلـ٠ ٣ل﵀ًـا ٠لـی ذ نالذـة و ُشـىه :نهـاْ ،و ٬كآين
ن
٤ابك ،و ظاؾخ٨ ٬ؤ َّها ال﵀أیُ ٨ ،﵀َّ ٩ى أك ٬و أ َّها ال٥ـاب ُك٨ ،﵀ نم ُب أ
ـىق ٬و أ َّهـا العـاؾخ٨ ،٭ـف أ٨ ٦ـی
ن
ن ُ ن
نُ ُ
ن
ال٭لىب و ي٭ أك ٨ی اش نو﵀ا ٞو ُهى إٔ٨﵂ ٠ل﵀ًا( ٪تییىی٫ .)212/0 :0065 ،هًب٠ ٟلن هـا بـك وـه
گىيه اوث :گفٌحه و آیًؿه و ظاؾخ ٬اها گفٌحه بكای ها ج٩ىیك ٌؿه اوث ٬آیًـؿه چیـمی
اوث که يىٌحه ٌؿه و اها ظاؾخ چیمی اوث که ؾق ٬ل های ها هیا٨حؿ و ِؿای آهىحه
اوث که ؾق گىي ها ٬كاق هیگیكؾ و ایى بكجكیى ٠لىم هاوث .٪ظٕكت ؾق ایـى ياهـه يیـم
٠لن اهاهاو قا الهی ؾايىحه اوث٠ .ل﵀ی که ؼؿاويؿ آو قا به اهاهاو اٙ٠ا ي﵀ىؾه و بـه ووـیلۀ
نُ
ایى ٠لن الهی ،اهاهاو قا هؽّىَ و ؾاقای کكاهحی ویژه گكؾايیؿه اوث٫ :و ش١﵂ لل٭ نكآو
ن
َّ
ن
ُّ ن ُ
و لح١لن ال٭ نكآو أ نهال ...أُ ً٤اه ُن الل ُه  ٠نى ـلٯ ب﵀ا آج ُاه نن ه نـى ٠ل﵀ـه ،و ؼ َّّ ُـه نن بـه ،و ؤـُ ١ه
ن
َّ
 ٠نًؿ ُه نن کكاهـة هـى اللـه ،أ کـكه ُه نن بهـا٫ ٪و بـكای ٬ـكآو و آهـىؼحى آو گكوهـی هٍـؽُ
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واؼحه ...ؼؿاويؿ آيها قا ؾق پكجى ٠ل﵀ی که بؿیٍاو وپكؾه و ویژۀ آيهـا وـاؼحه بـیيیالٌـاو
کكؾه و به آياو اقش﵀ًؿی بؽٍیؿه اوث( ٪تییىی.)86 :0840 ،
ال آيصا که ٬كآو کحاب هؿایث اوث و هكؾم قا ال جاقیکیها يصـات و بـه وـىی يـىق
ظ٭ی٭ی قاهً﵀ایی هیکًؿ ٬لفا بایؿ ٠ال﵀او و آ گاهايی باًٌؿ جا هـكؾم قا بهوـىی ه٩ـاهین
يىقايی ٬كآو هؿایث کًًؿ .ظٕكت ؾق ایى ياهـه هـی٨كهایـؿ کـه ایـى ٠ال﵀ـاو ،ائ﵀ـه
هىحًؿ که اه﵂ ٠لن ٬كآوايؿ و آيیه اهاهاو ؾقباقۀ ٬كآو بیاو هیکًًؿ ،ال ٠لن الهی ایٍاو
يٍوثگك٨حه اوث و به واوٙۀ ایى ٠لن الهی هصـال بـه پیـكوی ال هـىا و قأی و ٬یـان ؾق
٬كآو يبىؾه و ال آو بیيیال گٍحهايؿ .بؿیى جكجی به هىٔى٠ ٞلن الهی اهام که ٠لن ٬ـكآو
ن نُ ُ
َّ
َّ ن
ن نُ
اوث يیم اٌاقه ٌؿه اوث٫ :الیى ُ ٟأ نه﵂ ٠لن ال٭ نكآو الفیى آج ُاه ُن الل ُه ٠ل﵀ ُه أو یؤؼفوا ٨یه
ن
ن
َّ
ن
بهىی و ال قأی و ال ه٭اییه ،أُ ً٤اه ُن الل ُه  ٠نى ـلٯ ب﵀ا آج ُاه نن ه نى ٠ل﵀ه٫ ٪و بكای آياو که
ؼؿا ٠لن ٬كآو قا به آياو وپكؾه قوا يیىث که بـه ؼىاوـث و قأی و ٬یـان ه٩هـىم ،آو قا
ج٩ىیك کًًؿ ل یكا ؼؿاويؿ آيها قا ؾق پكجى ٠ل﵀ی کـه بؿیٍـاو وـپكؾه و ویـژۀ آيهـا وـاؼحه
بیيیالٌاو کكؾه( ٪تییىی.)86 :0840 ،
ظٕكت بهؾلی﵂ وشىؾ اهام ،پیكوی ال هىا و قأی و ٬یان ؾق ٬كآو قا بكای هكؾم شـایم
َٓ َ َ
َ َ ُ َ ٓ َ ِّ ٓ ٓ ُ ٓ ُ
يؿايىحه و با اٌاقه جلىیعی به آیۀ ﴿ف ٓغئلىا أهل الزکش ّإو کًح ٓن ال جؼل ُمعىو﴾ (وسال،)08 /
ّ
٫په اگك ي﵀یؾايیؿ ال پژوهًؿگاو کحابهـای آوـ﵀ايی شىیـا ٌـىیؿ ،٪وـئال کـكؾو ال
ن نُ
اهاهاو قا اهكی الهی ً٠ىاو کكؾه و هی٨كهایؿَّ ٫ :الفیى آج ُ
ـاه ُن اللـه ٠لـن ال٭ نـكآو و ؤـُ ١ه
 ٠نًؿ ُه نن و أهك ب ُىئاله نن٫ ،٪آيها که ٠لن ٬كآو بؿیٍاو بؽٍیؿه ٌؿه و يمؾ آيها يهاؾه ٌـؿه
و وئال ال ایٍاو واش گٍحه( ٪تییىی.)86 :0840 ،
ؾق بؽٍی ؾیگك ال ياهه با اوحًاؾ به ظؿید پیاهبك٠ ا٬بث پیكوی ال هىاهای ي٩ىايی
ن
ُ
و بؿ٠ثها بؿوو قاهً﵀ایی الهی قا گ﵀كاهی و ٠فاب ؾولغ بكهی ٌ﵀كؾ٫ :ال ُ﵀ؿاوهة ٠لی
ن
َّ
ن َّ
نال١﵀﵂ ٨ی ِّاجبا ٞاْلنذاق و ُّ
الىًى -و او ٬﵂ -أ نقٔی لله و أ ني ٠ ُٟ ٩نًؿ ُه ٨ی ال١ا٬بة هى اال نشحهاؾ
ن
ن
أ
ن
ن
َّ
َّ
٨ی البؿ ٞو ِّاجبا ٞاش نهىاء ،أال او ِّاجبا ٞاش نهىاء و ِّاجبا ٞالبؿ ٞب ٥نیك ُهؿی هـى اللـه ٔـالل و
ُ ُّ
ن أ ُ ُّ ن
ک﵂ ٔاللة بؿ٠ة و ک﵂ بؿ٠ة ٨ی َّالًاق٫ ٪هؿاوهث بك ٠﵀﵂ بك اوـان آذـاق و وـًث ،هـك
چًؿ ايؿٮ ،يمؾ ؼؿا پىًؿیؿه جك و ؼىي ٨كشامجك اوث ال وؽث کىٌی ؾق ٠بـاؾت بـك
اوان بؿ٠ث و هىن ،ه﵀ايا پیكوی ال هىی و ال بؿ٠ثها آو هـن بـؿوو هـؿایث الهـی

گ﵀كاهی اوث ،و هك گ﵀كاهی بؿ٠ث اوث ،و هك بؿ٠ث ؾق آجً اوث( ٪همان.)81 :
يهی ال پیكوی هىا و قأی و ٬یان ؾق ٬كآو ،گكچه هیجىايؿ جىِیهای ٠﵀ىهی باٌـؿ٬
اها ٠لث و قیٍۀ جاقیؽی يیم ؾاقؾ ٬لیكا ؾق لهاو اهام ِاؾ٨ ٪٭هایی قوی کـاق آهـؿه
بىؾيؿ که ٨٭ه قا بك اوان هًاب٤ ٟیك ِـعیط آو هرـ﵂ قأی و ٬یـان اوـحًباٖ هـیکكؾيـؿ
(مطهشی ،)21/04 :0834 ،به ه﵀یى ؾلی﵂ ظٕكت با شایم يٍـ﵀كؾو پیـكوی ال هـىا و قأی و
٬یان ؾق ٬كآو ،ظحی بكای اهاهاو ،ي٩ی ایى قوي و هىٔ ٟاوـالم ظ٭ی٭ـی ؾق بكابـك آو قا
يٍاو هیؾهؿ.

 -3-3وظایف اهام

اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

ؾق ایى ياهه اهام ِاؾ ٪به وٜی٩ۀ ج١لن ٬كآو و هـؿایثگـكی اهـام اٌـاقه کـكؾه و
ُّ ن ُ
نُ
هی٨كهایؿ٫ :و ش١﵂ لل٭ نكآو و لح١لن ال٭ نكآو أ نهال٫ ٪و بكای ٬ـكآو و آهـىؼحى آو گكوهـی
ن
ُ
َّ
هٍؽُ واؼحه( ٪تییىی٠٫ ،)86 :0840 ،ل نیک نن بآذاق ق ُوىل اللـه و ُو َّـًحه ،و آذـاق اشئ َّ﵀ـة
ن
َّ
ال ُهؿاا ه نى أ نه﵂ ب نیث ق ُوىل الله ه نى ب ن١ؿه و ُو ًَّحه نن٨ ٬ب َّي ُه ه نى أؼف بفلٯ ٨٭ؿ ناهحـؿی ،و
َّ
َّ
َّ
ه نى جكٮ ـلٯ و ق ٠ ٤نً ُه ٔ﵂ ٬ش َّي ُه نن ُه ُن الـفیى أهـك الل ُـه بٙـا٠حه نن و والیـحهن٫ ٪قوی
آوق یؿ به آذـاق پیـاهبك اکـكم و قوي آو ظٕـكت و آذـاق اهاهـاو هـؿایحگك ال ؼايـؿاو
پیاهبك په ال ایٍاو ،چه هك که بؿاو ٠﵀﵂ کًؿ هىل﵀ا هؿایث ٌـؿه ،و هـك کـه آو قا
وايهؿ و ال آو قوی بكجابؿ گ﵀كاه گكؾؾ .ل یكا آيها ه﵀او کىايی هىحًؿ که ؼؿاويؿ ٨كهاو
به ا٘ا٠ث و ؾووحی آياو ؾاؾه اوث( ٪تییىی.)81 :0840 ،
٠الهه ٘با٘بائی ،ؾق هىقؾ هؿایثگكی اهام هـیگىیـؿ٬ ،ـكآو کـك ین هـك شـا يـاهی ال
اهاهث هیبكؾ ،ؾيبالً هح١كْ هؿایث هیٌىؾ ٬ج١كٔی که گىئی هیؼىاهؿ کل﵀ۀ اهاهث
ٓ َ
قا ج٩ىیك کًؿ ٬ال وىی ؾیگك ایى هؿایث قا ه٭یؿ به اهك کكؾه اوـث .هايًـؿَ ﴿ :و َش َؼلعً ُه ٓن
َ َّ ً َ ٓ ُ َ
وو ب َأ ٓهش َيا﴾ (أوبیاا ( ،)38 /و ش ١نلًا ه نً ُه نن االئ َّ﵀ة ی نه ُؿوو بؤ نهكيا ل﵀ا ِب ُكوا و ُ
کايىا بآیاجًا
أئمة یهذ
ّ ّ
ُیىًُ ٬ىو) (سدذه ،)60 /و با ایى ٬یؿ هی٨ه﵀ايؿ که اهاهث به هً١ای هٙل ٫هؿایث يیىث ٬بلکه
بــه هً١ــای هــؿایحی اوــث کــه بــا اهــك ؼــؿا ِــىقت هیگیــكؾ ٬بــه٠باقت ؾیگــك اهــام
هؿایثکًًؿهای اوث که با اهـكی هلکـىجی کـه ؾق اؼحیـاق ؾاقؾ ،هـؿایث هیکًـؿ ٬پـه
اهاهث ال يٝك با٘ى ٌیىهای ال والیث اوث که اهام ؾق ا٠﵀ال هكؾم ؾاقؾ و هـؿایحً چـىو
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هؿایث ايبیاء و قوىالو و هئهًیى ِـك ٦قاهً﵀ـایی ال ٘ك یـ ٫يّـیعث ،هىٝ٠ـه و آؾقن
ؾاؾو يیىث ٬بلکه هؿایث اهام ،ایّال به هٙلىب اوث (طباطبایی.)631-630/0 :0853 ،
ؾقوا ٟ٬هؿایث اهام ،جّك٨ی جکىیًی ؾق ي٩ىن بهووـیلۀ اهـك ؼؿاويـؿ بـكای جکاهـ﵂
ايىاوها و قوايؿو ایٍاو به ه٭ّؿ اوـث ٬هـؿایحی کـه ال ٨یىٔـات هً١ـىی و ه٭اهـات
باً٘ی اوث که ال وىی اهام بهً٠ىاو هًبـ ٟهـؿایث بـه وـىی هـكؾم هًحٍكٌـؿه و هـكؾم
هحًاو با اوح١ؿاؾی که ؾاقيؿ ،هیجىايًؿ ال آو بهكههًؿ ٌىيؿ (همان.)888/00 :
ظٕكت بكای هؿایث اهام ویژگیهایی بكهیٌ﵀كؾ الش﵀له ایًکه ایى هؿایث ،هؿایحی
شاه ٟاوث و ج﵀ام قاههای ظ ٫قا ٌاه﵂ هیٌىؾ .هؿایحی که به وویله ٬كآو و با اـو ؼؿا
و به اهك او ِىقت هیگیكؾ .اهام ِاؾ ٪قاه بهكههًـؿی ال ایـى هـؿایث قا يیـم يٍـاو
َّ
ن َّ ن
ِّ
ن
ؾاؾه و هی٨كهایؿُ ٫ :ه ُن الفیى ه نى وؤل ُه نن -و ٬ؿ وب٨ ٫ـی ٠لـن اللـه أو ُیّـؿُ ٬ه نن و ی َّحبـٟ
َّ ن
ن نُ
ُ
أذك ُه نن -أ نقٌؿ ُوه و أ ن ٙ٠نى ُه ه نى ٠لن ال٭ نكآو ها ی نهحؿی به الی اللـه ببـيـه و الـی ش﵀یـُ ٟو ُـب﵂
ن
الع٫ ٪٫و هن ایٍايًؿ که هك که ال آيها بپكوؿ با هالظٝـه ایًکـه ؾق ٠لـن ؼـؿا گفٌـحه
اوث که بایؿ آيها قا جّؿی ٫کًؿ و ال آيها پیـكوی کًـؿ ،او قا بـهؾقوـحی قه ي﵀ایًـؿ و ال
ؾايً ٬كآو به او بؿهًؿ آي٭ؿق که بهوىی ؼؿا و ه﵀ه قاههای ظ ٫قه یابؿ( ٪تییىی:0840 ،
 .)86بًابكایى ا٨كاؾ بایؿ ؼىاوحاق ایـى هـؿایث باٌـًؿ ،اهاهـاو قا جّـؿی ٫کـكؾه و ال آيهـا
پیكوی ي﵀ایًؿ

 -4-3زك اهام بش هشدم

ُ ن
پیاهبك ؾقباقۀ وشه جى﵀یه اهام هی٨كهایؿُ ٫ :و ِّـ﵀ی ناله ُ
ـام اهاهـا ش َّي ُـه ٬ـؿو أا ل َّلًـان
ن
ن ن ُ َّ
ه نً ُ أ
ّىب ه نى ٬ب﵂ الله ج١الی ـک ُك ُه ُه٩حكْ الٙا٠ة ٠لـی ال١بـاؾ( ٪مدیسای)010/61 :0018 ،
٫اهام بؿاو شهث اهام ياهیؿه هیٌىؾ که ه٭حؿای هكؾم اوـث و ال وـىی ؼـؿای ج١ـالی
هًّىب ٌؿه و ا٘ا٠حً بك بًؿگاو واش اوث .٪ایى هٙل يٍاوؾهًؿۀ اللم ال٘ا٠ـه
بىؾو اهام اوث .ؾق ٨كالهای هؽحل ٧ایـى ياهـه يیـم بـه پیـكوی ال اهـام و جـك يکـكؾو
ا٘ا٠ث ال ؾوحىق الهی و ا٘ا٠ث اهام و٩اقي گكؾیؿه و به آیـۀ  73وـىقۀ أيبیـاء اوـحًاؾ
ُ
ن
َّ
ُ ن ُ َّ
ٌؿه اوث٫ :أ َّی ُحها الّ١ابة العا ٛ٨الل ُه ل ُه نن أ نهك ُه نن٠ ،ل نیک نن بآذاق ق ُوىل اللـه و ُو َّـًحه ،و
ن
ن
َّ
آذاق اشئ َّ﵀ة ال ُهؿاا ه نى أ نه﵂ ب نیث ق ُوىل الله ه نى ب ن١ؿه و ُو ًَّحه نن٨ ٬ب َّي ُه ه نى أؼف بفلٯ ٨٭ـؿ
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امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

َّ
َّ
َّ
ناهحؿی ،و ه نى جكٮ ـلٯ و ق ٠ ٤نً ُه ٔ﵂ ٬ش َّي ُه نن ُه ُن الفیى أهك الل ُه بٙا٠حه نن و والیـحهن٪
٫ای گكوهی که ؼؿاويؿ يگاهباو اهىق آيهاوث قوی آوق یـؿ بـه آذـاق پیـاهبك اکـكم و
قوي آو ظٕكت و آذاق اهاهاو هؿایحگك ال ؼايؿاو پیاهبك په ال ایٍاو ،چـه هـك کـه
بؿاو ٠﵀﵂ کًؿ هىل﵀ا هؿایث ٌؿه ،و هـك کـه آو قا وايهـؿ و ال آو قوی بكجابـؿ گ﵀ـكاه
گكؾؾ .ل ی كا آيها ه﵀او کىايی هىحًؿ که ؼؿاويؿ ٨كهاو به ا٘ا٠ـث و ؾووـحی آيـاو ؾاؾه
ن
َّ
َّ َّ
اوث( ٪تییىی٨٫ ،)81 :0840 ،بو الله أهك بىالیة اشئ َّ﵀ة الفیى و َّ﵀ ُاه نن ٨ی کحابه ٨ی  ٬نىله٫ :و
َّ
َّ
ُ
ش ١نل ُ
ًاه نن أئ َّ﵀ة ی نهؿوو بؤ نهكيا ٪و ُه ُن الفیى أهك الل ُه بىالیحه نن و ٘ـا٠حه نن٫ ٪چـه ؼؿاويـؿ بـه
ٓ ُ َ ً ُ َ
ؾووحی اهاهايی ؾوحىق ؾاؾه که ؾق ٬كآيً ال ایٍاو يام بكؾهَ ﴿ :و َش َؼلًاه ٓن أ ّئ َّمة َی ٓهعذوو
َ
ّبأ ٓهشيا﴾ (اوبیا  ،)38/و آياو ه﵀او کىايی هىحًؿ که ؼؿا به والیـث و ٨كهـايبكی ال ایٍـاو
ّ
ؾوحىق ؾاؾه اوث( ٪تییىی.)06-00 :0840 ،
ا٘ا٠ث و پیكوی ائ﵀ه ال چًاو اه﵀یحی بكؼىقؾاق اوث کـه ظٕـكت يا٨كهـايی ال
َّ
ایى بمقگىاقاو قا ه﵀ايًؿ يا٨كهايی ؼؿا ؾايىحه اوث٫ :و ه نّ١ی ُح ُه نن ه نى ه نّ١یة الله ٪بـك آو
َّ
وىگًؿ هیؼىقؾ و ا٘ا٠ث پكوقؾگاق و پیكوی ال اهام قا هاللم یکؿیگك هیؾايؿ٫ :و اللـه
َّ
َّ
َّ أ
ال ُیٙی ُ ٟالله  ٠نبؿ أبؿا اال أ نؾؼ﵂ الل ُه ٠ل نیه ٨ی ٘ا٠حه ِّاجباً٠ا٫ ٪بهؼؿا وىگًؿ بًؿهای ال ؼؿا
٨كهاو يبكؾه اوث هگك آيکه ؼؿاويؿ ؾق ٨كهايبكی ؼىؾ پیكوی ال ها قا يیـم ؾاؼـ﵂ کـكؾه
اوث( ٪تییىی.)08 :0840 ،
الآيصاکه ا٘ا٠ث و پفیكي والیث ؼؿا و والیث کىايی که ؼؿاويؿ اهك بـه ا٘ا٠ـث
آيها کكؾه اوث ،ؾق ؾيیا ه﵀کى اوث با وؽحی ه﵀كاه باٌؿ ٬ظٕكت با يگاهی اؼكوی،
اِعاب قا هحىشه ٠ا٬بث بهحك ایى اهك ؾق آؼكت کكؾه جا بؿیى وویله وؽحی ٘ا٠ث ؼؿا
َّ ن
الـً٩ه
و ائ﵀ه ا٘هاق ؾق ؾيیا قا جع﵀﵂ ي﵀ایًؿ ٬ایٍاو ؾق ایىباقه هی٨كهایـؿِّ ِ٫ :ـب ُكوا
ن
ن
َّ
َّ
ِّ َّ
ُّ
٠لی البالء ٨ی الؿ نيیا٨ ٬بو جح ُاب ٟالبالء ٨یها و الٍؿا ٨ی ٘ا٠ة الله و والیحه و والیة ه نى أهـك
بىالیحه ؼ نی أك ٠ا٬بة  ٠نًؿ َّالله ٨ی اْلنؼكا ه نى ُه نلٯ ُّالؿ نيیا و ا نو ٘ـال جح ُ
ـاب ُ ٟي١ی﵀هـا و ل نهكجهـا و
ٕ٤اق ُا  ٠نیٍها ٨ی ه نّ١یة َّالله و والیة ه نى يهی َّالل ُه  ٠ن
ـى والیحـه و ٘ا٠حـه٫ ٪ؼـىؾ قا بـكای
جع﵀﵂ بال ؾق ؾيیا ٌکیبا وـال یؿ ،ل یـكا بـالی پیىوـحه و وـؽحی کٍـیؿو ؾق ؾيیـا ؾق قاه
٘ا٠ث ؼؿا و ؾووحی او و کىايی که ؼـؿا ؾوـحىق ؾووـحی آيـاو قا ؾاؾه اوـث ،ايصـام
بهحكی ؾاقؾ و ؾق ؾیگك وكای ال هلٯ ؾيیا ،اگك چه ي١﵀ثها و ؼكهی و ٌکى٨ایی آو ،ؾق
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يا٨كهايی ال ؼؿا و ؾووحی کىايی که ؼؿا ؾووحی آيها قا ه﵀ًـى ٞکـكؾه پیىوـحه و پیـاپی
باٌؿ( ٪تییىی.)00 :0840 ،
ؾق ٨كالی ؾیگك ظٕكت ا٘ا٠ث ال اهام قا قاه کى قٔایث الهی بیـاو هـیکًـؿ٫ :و
َّ َّ
ن َّ
َّ
نا٠ل ُ﵀ىا أو أظؿا ه نى ؼل ٫الله ل نن ُیّ ن قٔا الله اال بٙا٠حه و ٘ا٠ة ق ُوىله و ٘ا٠ـة ُوالا أ نهـكه
ُ َّ
ه نى آل ُهع َّ﵀ؿِ -لىات الله ٠ل نیه نن ٪-و بؿايیؿ که هیچ که به ؼًٍىؾی ؼؿا يكوؿ هگـك
به ٨كهايبكی ال او و پیاهبكي و والیاو اهك او ال ؼايؿاو هع﵀ؿ( تییىی.)85 :0840 ،
ه﵀یًیى با ایصاؾ قابٙه بیى ظ ؼؿاويؿ و پیكوی ال اهام ،ا٘ا٠ث ال اهام قاهی بكای
َّ َّ
ن
هعبىب ؼؿا ٌؿو و بؽٍایً گًاهاو بیاو ٌـؿه اوـث٫ :و ه ن
ـى و َّـك ُه أو ی ن١لـن أو اللـه
َّ ن
ُن ن ُ
َّ
َّ
ن ن
ُیع ُّب ُه٨ ،لی ن١﵀﵂ بٙا٠ة الله و لی َّحب نً١ا ،أل نن ی نى﵀ ن ٬ ٟنىل اللهَّ ٠ -م و ش﵂ -لًب ِّیه٬٫ :﵂ او ک نً ُح نن
َّ
ُ ُ ُ
َّ
َّ
ُ َّ
َّ
أ
ن
ُجع ُّبىو الله َّ ٨اجب ُ١ىيی ُی نعب نبک ُن الل ُه و ی ٩٥نك لک نن ـ ُيىبک نن ٪؟ و الله ال ُیٙی ُ ٟاللـه  ٠نبـؿ أبـؿا اال
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
أ
أ نؾؼ﵂ الل ُه ٠ل نیه ٨ی ٘ا٠حه ِّاجباً٠ا ،و ال و الله ال ی َّحب ًُ١ا  ٠نبؿ أبؿا اال أظ َّب ُه الل ُـه ،و ال و اللـه،
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
أ
أ
الیؿ ُ ٞأظؿ ِّاجباً٠ا أبؿا اال أ نبًٕ٥ا ،و ال و الله ال ُی نبًٕ٥ا أظؿ أبؿا اال ّ٠ی الله ،و ه نى هات
ن
ن ُ َّ
َّ
َّ ن
٠اِیا لله أؼم ُاه الل ُه ،و أ ک َّب ُه ٠لی و نشهه ٨ی َّالًاق ،و الع ن﵀ؿ لله ق ِّب ال١ال﵀یى٪
٫هك که ؾووث ؾاقؾ که بؿايؿ ؼؿا او قا ؾووث ؾاقؾ بایؿ ک﵀ك به ٘ا٠ث الهی بًـؿؾ و
َ َّ
ُ ٓ ٓ ُٓ ُ
ال ها پیكوی ي﵀ایؿ ،آیا يًٍیؿهایؿ که ؼؿاويؿ به پیاهبكي ٨كهىؾ﴿ :لل ّإو کً ُح ٓن ج ّع ُّبىو الل َعه
َ َّ
ُ ٓ ٓ ُ ُ َّ ُ َ َ ٓ ٓ َ ُ ٓ ُ ُ َ ُ
ىبت ٓن﴾ (آل عمشان ،)80/بهؼؿا وىگًؿ بًؿهای ال ؼـؿا
فاج ّب ُؼ ّىيی یع ّببتن الله و یغ ّفش لتن ري
٨كهاو يبكؾه اوث هگك آيکه ؼؿاويؿ ؾق ٨كهايبكی ؼـىؾ پیـكوی ال هـا قا يیـم ؾاؼـ﵂ کـكؾه
اوث ،و بهؼؿا وىگًؿ هكگم بًؿهای ال ها پیـكوی يکـكؾه اوـث هگـك آيکـه ؼؿاويـؿ او قا
ؾووث ؾاقؾ ،و بهؼؿا وىگًؿ هیچ که پیكوی ال ها قا کًاق يًهاؾه هگك آيکه ها قا ؾٌـ﵀ى
ؾاٌحه اوث ،و بهؼؿا وىگًؿ هیچ که ها قا ؾٌ﵀ى يؿاٌحه اوث هگك آيکه ؼؿا قا ّ٠یاو
ي﵀ىؾه ،و هك که با ّ٠یاو الهی شاو ؼىؾ ال ک ٧ؾهؿ ،ؼؿاويؿ او قا ؼـىاق گكؾايـؿ و بـه
قو ؾق آجًٍ ا٨کًؿ .و وحایً ال آو ؼؿاويؿ شهايیاو اوث( ٪تییىی.)85 :0840 ،
اهام ؾق ایى کالم به آیۀ  37وىقۀ آل٠﵀كاو اوحًاؾ کكؾه اوث .بـك اوـان ایـى آیـه،
پیكوی ال قوىل اکكم قاهی بكای قویؿو به والیـث و ظـ ؼؿاويـؿ اوـث .آیـه 702
وىقۀ ب٭كه يیم قیٍه ظ قا گكایً ايىاو به ک﵀ال هیؾايؿ .ال ٘ك ٦ؾیگك قوٌى اوـث
که ایـى گـكایً ٬لبـی٨ ،ا٬ـؿ بـكول و ٜهـىق ؼـاقشی يیىـث .ال ههنجـكیى و واالجـكیى

جٝاهكات ظ  ،ا٘ا٠ث اهك هعبىب اوـث .ال ایـى قو ال اهـام ِـاؾ ٪قوایـث ٌـؿه
اوث٫ :ها أظ َّ َّالله َّ ٠م و ش َّ﵂ ه ن
ـى ّ٠ـاه( ٪ابهبابىیاه٫ )045 :0832 ،هـك کـه ؼؿاويـؿ
هح١ال قا ّ٠یاو کًؿ او قا ؾووث يؿاقؾ .٪ایى هٙل  ،اِلی هًٙ٭ی و ٨كاگیك اوث کـه
هؿ٠یاو ؾقو٤یى قا ال هعباو ظ٭ی٭ی هح﵀ایم هیوالؾ .په يٍايه ظ بًؿه بـه ؼؿاويـؿ،
ا٘ا٠ث ؼؿاويؿ هح١ال اوث.
قاه ا٘ا٠ث ؼؿاويؿ يیم ال ٘كیٌ ٫كی١ث به ايىـاو ابـالٌ ٢ـؿه اوـث .ال ههنجـكیى

اقکاو ٌكای ٟالهی ،جب١یث ال کىی اوث که بكگمیؿه الهی اوث .چًايکه ؼؿاويؿ هح١ال

ؾق آیه  29وىقۀ يىاء ،ا٘ا٠ث ال ؼىؾي قا با ا٘ا٠ث ال ایٍاو پیىيؿ لؾه اوث .بك ه﵀یى

اوان اهام ِاؾ ٪ؾق بؽًهای هؽحل ٧ياهه بیاو هیکًؿ ؼؿاويؿ هح١ال به پـفیكي
ُ
َّ
ُ
والیث و ا٘ا٠ث ال اهام ،اهك ي﵀ىؾه اوث٫ :ال ج نح ُكکىا أ نهك الله و أ نهك ه نى أهـكک نن بٙا٠حـه،٪
ن
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
٨٫بو الله أهك بىالیة اشئ َّ﵀ة٫ ،٪ش َّي ُه نن ُه ُن الفیى أهك الل ُه بٙا٠حه نن و والیحهنُ ٫ ،٪ه ُن الـفیى
َّ
أهك الل ُه بىالیحه نن و ٘ا٠حهن.٪
َ ُ
َ
َ
ٓ َ
کالم اهام اٌاقه جلىیعی اوث به آیـه ﴿أعی ُؼىا الله َو أعی ُؼىا َّ
الش ُعىل َو أ ّولعی األ ٓهعش
ّ
ّ
ّ
ٓ ُ
ّهًتن﴾ (وسا ٫ ،)15 :ای کىايی که ای﵀او آوقؾه ایـؿ ،ؼـؿا قا ا٘ا٠ـث کًیـؿ و پیـاهبك و
اولیای اهك ؼـىؾ قا (يیـم) ا٘ا٠ـث کًیـؿ .٪ؾق ایـى آیـه هًٝـىق ال اولـی اشهـك ٨ـكؾ ٨ـكؾ
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هیچ ٬یؿ و ٌك٘ی که ؾق آو آهؿه اوث ،ؾاللث بك ّ٠﵀ث اولی اشهك ؾاقؾ .اللم به ـکك

اوث ویژگی ّ٠﵀ث اهام قا هیجىاو ٔـ﵀ى ج٩ىـیك ایـى آیـه کـه جلىیعـا ال کـالم اهـام

بكؾاٌث ٌؿه اوث ،هالظٝـه ي﵀ـىؾ و ظٕـكت بـه ٘ـىق هىـح٭ین ؾق ياهـه اٌـاقهای بـه

ّ٠﵀ث ائ﵀ه ي﵀یکًؿ.

بؿیى جكجی ؾق ه٭ىله ظ ٫اهام بك هكؾم ،ظٕكت ؾق ٨كالهای هؽحل ٧ياهه بك جب١یـث

ال اهام جؤکیؿ هیي﵀ایؿ ،به آیات ٬كآو اوحًاؾ ي﵀ـىؾه و اه﵀یـث ایـى هىـوله قا بـا وـىگًؿ
ؼىقؾو بك آو هحفکك هیٌىؾ .ا٘ا٠ث پكوقؾگاق و پیكوی ال اهام قا هاللم یکؿیگك ؾايىحه

و اِعاب قا هحىشه ٠ا٬بث بهحك ایى اهك ؾق آؼكت هیوالؾ .ه﵀یًیى به ذ﵀كات جب١یـث

امام ضىاسی در وامه مىسىب به امام صادق (ع)...

اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
هّ١ىهیىايؿ که ا٘ا٠حٍاو بك ؼل ٫واش ٌـؿه اوـث (طباطباایی ،)060-000/0 :0853 ،و ٬كآين
آیه بك ّ٠﵀ث اولی اشهك ؾاللث ؾاقؾ (طبشسای ،)20/6 :0835 ،لیكا ا٘ا٠ث هٙل ٫و بـؿوو

ال اهام که ٠باقجًؿ ال :کى قٔایث الهـی ،هعبـىب ؼـؿا ٌـؿو و بؽٍـایً گًاهـاو
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اٌاقه هیي﵀ایؿ.1

يتیدهگیشی

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

ياهه هًىىب به اهام ِاؾ ٪ؼٙاب به اِعاب ،ؾاقای وه وًؿ اوث و جىوٗ ؾو
قاوی ي٭﵂ ٌؿه اوث .بك هبًـای اقلیـابی ِـىقت گك٨حـه یکـی ال ایـى اوـًاؾ ،هىـًؿ و
ِعیط اوث .بك اوان يحایس ظاِ﵂ ال جعلی﵂ هعحىای ک﵀ی ،کلیؿواژۀ ٫اهام ٪کـه ؾق
اکرك هىاقؾ بكای ائ﵀ه ا٘هاق بهکاق ق٨حه اوـث ،ؾق بؽـً هٍـحك ياهـه ،کـه هـك ؾو
قاوی آو قا قوایث کكؾهايؿ ،اليٝك ٨كاوايی شایگاه وىم قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث.
بك اوان يحایس ظاِ﵂ ال شؿول جعلی﵂ هعحىای ک﵀ی ،آيیه ظٕكت ؾق هىٔى٫ ٞاهـام
ًٌاوی ٪هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾهايؿ ،ؾق ه٭ىلههای ه١ك٨ی اهام و شایگاه اهاهـثِ ،ـ٩ات
اهام ،وٜای ٧اهام و ظ ٫اهام بك هكؾم ٬كاق هیگیكؾ .هٙاب ٫با جعلی﵂ هعحىای کی٩ی ايصام
ٌؿه اهام ِاؾ ٪به قابٙۀ اهام با ؼؿاويؿ ،اهام با ٬كآو و اهام با هكؾم جىشه ؾاٌحه و بـه
٨لى٩ه یا ٔكوقت وشىؾ اهام و وایك ویژگیهـا الش﵀لـه هىـولۀ ههـن ّ٠ـ﵀ث يپكؾاؼحـه
اوث .ؾق ه٭اب﵂ ظٕكت ؾق ٨كالهای هؽحل ٧به اللم ال٘ا٠ه بىؾو اهام جؤکیؿ هیي﵀ایؿ٬
الایىقو ایىگىيه اوحًباٖ هیٌىؾ ال آيصا که اهام ياهه قا ؼٙاب به اِـعاب يىٌـحه کـه
هىولۀ اهاهث قا پفیك٨حهايـؿ ،ظٕـكت ؾق پـی اذبـات شایگـاه اهاهـث و یـا ٌـكض کاهـ﵂
اوِا ٦اهام يبىؾه اوث .به٠باقت ؾیگك قویکكؾ ایٍاو ؾق ياهـه بـه بعـد اهـام ًٌاوـی
قویکكؾ اذباجی يیىث ٬بلکه هؿ ٦ظٕكت ال پكؾاؼحى به ه٭ىلۀ اهامًٌاوی ،جبییى ا٠ح٭اؾ
ِعیط اهاهیه ؾق بكابك ا٠ح٭اؾات شكیاوهای هؽحل ٧ايعكا٨ی و بیاو يیالهًؿی اِـعاب
به اهام اوث .ؾقوا ٟ٬اهح﵀ام ظٕكت ؾق قاوحای ،ج﵀ىک ه﵀یٍگی اِعاب بـه اهـام و
بهكههًؿی آيها ال ٌؤو هؿایثگكی ائ﵀ه به شهث بی﵀ه کكؾو و ظ ٛ٩هکح و بًیاو



 .1اللم به ـکك اوث که اهام ِاؾ ٪ؾق ایى ياهه به ٤یك ال اهام ًٌاوی به بیاو هٕـاهیى ه١ك٨حـی ؾیگـكی
يیم پكؾاؼحهايؿ ،که ًٌاؼث اه﵂ با٘﵂ ال ش﵀لۀ آيهاوث .بكای هٙال١ه بیٍحك ؾق ایى لهیًـه ق٨ : .حـاظی
لاؾه و ؾیگكاو،ه٭الــه ٌ٫ــًاؼث اهــ﵂ با٘ــ﵂ بــك هبًــای جعلیــ﵂ هعحــىای ياهــه اهــام ِــاؾ ٪بــه
أِعاب،٪هٙال١ات ٨هن ظؿید،وال ه٩حنٌ،﵀اقه ؾوم 7000،ي.



٨کكی اِعاب بىؾه اوث .ایى قویکكؾ اهام ِاؾ ٪به ه٭ىلـۀ ه١ك٨حـی اهـامًٌاوـی،
هیجىايؿ يٍاوؾهًؿه اه﵀یث و ٔكوقت جىشه به ٌكایٗ و ویژگیهای هؽا٘ باٌؿ.
ي﵀ىؾاق ٌ﵀اقه  3هىاقؾی کـه ظٕـكت ؾق ه٭ىلـۀ اهـامًٌاوـی ؾق ایـى ياهـه بـه آيهـا
پكؾاؼحهايؿ قا يٍاو هیؾهؿ .ایى ي﵀ىؾاق با جىشه به يحایس ظاِ﵂ ال جعلی﵂ هعحىای ک﵀ی
و کی٩ی بهؾوث آهؿه اوث .به ایىِىقت که ابحؿا با جىشه بـه شـؿول جعلیـ﵂ هعحـىای
ک﵀ی ه٭ىلههای ه١ك٨ی اهام و شایگاه اهاهث٩ِ ،ات اهام ،وٜای ٧اهام و ظـ ٫اهـام بـك
هكؾم ال هحى ياهه بهؾوث آهؿه اوث و وپه هك کؿام ال ایـى ه٭ىلـههـا بىوـیله جعلیـ﵂
هعحىای کی٩ی بىٗ ؾاؾه ٌؿه اوث.
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يمىداس .3عاختاس همىلهی اهامؽًاعی دس ياهۀ هًغىب به اهام فادق به افساب

کتابياهه

51

 .7لشآو هصیذ ،جكش﵀ۀ هع﵀ؿههؿی ٨ىالؾويؿ٬ ،ن ،ؾاقال٭كآو کكین.7373 ،
 .5ابى اذیك ،هباقٮ بى هع﵀ؿ ،الًهایة فی غش یب العذید و األذش ،هع٭/٫هّعط :هع﵀ىؾ هع﵀ؿ ً٘ـاظی و
٘اهك اظ﵀ؿ لاوی ،چا چهاقم٬ ،ن ،هئوىۀ هٙبى٠اجی او﵀ا٠یلیاو. 7307 ،
 .3ابىبابىیه ،هع﵀ؿ بى ٠لی ،األهالی ،چا ٌٍن ،جهكاو ،کحابیی.7370 ،
 .0ـــــ  ،الخصال ،هع٭/٫هّعط٠ :لی اکبك ٩٤اقی٬ ،ن ،شاه١ۀ هؿقویى. 7305 ،
 .2ابى ٌهكآٌىب هاليؿقايی ،هع﵀ؿ بى ٠لی ،هًالب آل أبی عالب ٬ ،ن٠ ،الهه. 7379 ،
 .0ابى ٕ٤ائكی ،اظ﵀ؿ بى ظىیى ،سشال ابى الغضائشی٬ ،ن ،هئوىۀ او﵀ا٠یلیاو.7300 ،
 .7ابى ٬اق یا٤ؿی ،هع﵀ؿظىیى ،البضاػة المضشاة٬ ،ن ،ؾاق العؿید. 7059 ،
 .8باقؾو ،لىقيه ،جعلیل هعحىا ،جكش﵀ۀ هلیعه آٌحیايی و هع﵀ـؿ ی﵀ًـی ؾولی وـكؼابی ،جهـكاو ،ايحٍـاقات
ؾايٍگاه ٌهیؿ بهٍحی.7370 ،
 .9ظىیًی شاللی ،ویؿ هع﵀ؿقٔا و ک١بیٌ ،یػ ٠لی هىوی« ،سعالة االهام صادق إلی اصعابه»٠ ،لىم
٬كآو و ظؿیدٌ ،﵀اقه . 7053 ،75
 .70ظلی ،ظىى بى یىو ،٧سشال الؼالهه العلی٬ ،ن ،ؾاقالفؼائك. 7077 ،
 .77ـــــ  ،کؾف المشاد ؽشض فاسععی جصشیعذ ا ػحمعاد ،هحـكشن ،ابىالعىـى ٌـ١كايی ،جهـكاو ،کحاب٨كوٌـی
اوالهیه.7375 ،
 .75ظ﵀یكی ،يٍىاو بى و١یؿ ،ؽمظ الؼلىم ،هع٭ـ/٫هّـعط :هٙهـك بـى ٠لـی اق یـايی و یىوـ ٧هع﵀ـؿ
٠بؿالله و ظىیى بى ٠بؿالله ٠﵀كی ،ؾهٍ ،٫ؾاقال٩کك.7050 ،
 .73ؼىیی ،ویؿ ابىال٭اون ،هؼصن سشال العذید٬ ،ن ،هكکم يٍك آذاق ٌی١ه.7309 ،
 .70ؾلبكی ،ویؿ ٠لی ،آؽًایی با اصىل ػلن سشال ،چا پًصن ،هٍـهؿ ،ؾايٍـگاه ٠لـىم اوـالهی قٔـىی،
.7398
 .72قا ٤اِ٩هايی ،ظىیى بى هع﵀ؿ ،هفشدات ألفاػ المشآو ،بیكوت ،ؾاقال٭لن. 7075 ،
 .70وكو٬ؿ ه٭ؿم ،و﵀یه٫ ٬جعلیل هعحىای ياهۀ اهام صادق به اصعاب ٬٪پایاو ياهـه کاقًٌاوـی اقٌـؿ،
قٌحه ٠لىم ٬كآو و ظؿید ،ؾايٍکؿه الهیات ،جهكاو :ؾايٍـگاه المهـكا 7398 ،ي ،اوـحاؾاو قاهً﵀ـا:
٨حعیه ٨حاظی لاؾه ،لهكا ِك٨ی.
ٌ .77بىحكی٠ ،بؿالعىیى ،الفائك فی سواة و أصعاب ا هام الصادق ٬ ،ن ،ش﵀ا٠ة ال﵀ؿقویى ٨ی العىلا
ال١ل﵀یة ب٭ن ،هئوىة الًٍك الوالهی. 7078 ،
٘ .78با٘بایی ،هع﵀ؿظىیى ،المیضاو فی جفغیش المشآو ،چا وىم ،جهكاو ،ؾاقالکح االوالهیه. 7397 ،
٘ .79بكوی٠ ،لی بى ظىى ،هصمغالبیاو فی جفغیش المشآو ،بیكوت ،ؾاقاظیاء الحكاخ ال١كبی. 7379 ،
٘ .50ىوی ،هع﵀ؿ بى ظىى ،سشال الؾیخ الغىعی ،يص ،٧ظیؿقیه. 7387 ،
 .57ـــــ  ،الفهشعث ،يص ،٧ال﵀کحبه ال﵀كجٕىیه ،بیجا.
٨ .55یٓ کاٌايی ،هع﵀ؿ هعىىبى ٌاه هكجٕی ،الىافی ،اِ٩هاو ،کحابؽايه أهیك ال﵀ئهًیى ٠لی .7000 ،
٨ .53یٕی ،کاهكاو و پیٍؿاق ،ههىا ،جعلیل هعحىای کعاسبشدی ،جهـكاو ،هكکـم چـا و ايحٍـاقات ؾايٍـگاه
٠الهه ٘با٘بائی.7390 ،
٬ .50او﵀ی ،ش﵀الالؿیى ،لىاػذ الحعذید هى فًىو هصغلط العذید ،هع٭ :٫هع﵀ؿ بهصه بیٙاق ،بیـكوت،
ؾاقالً٩ایه. 7057 ،
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٬ .52﵀ی هٍهؿی ،هع﵀ؿ بى هع﵀ؿقٔا ،جفغیش کًض الذلائك و بعش الغشائب ،هع٭ :٫ظىیى ؾقگاهی ،جهكاو،
ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی والهاو چا و ايحٍاقات.7308 ،
 .50کٍی ،هع﵀ؿ بى ٠﵀ك ،سشال کؾی ،هٍهؿ ،ؾايٍگاه هٍهؿ.7308 ،
 .57کلیًی ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،التافی٬ ،ن ،ؾاق العؿید. 7059 ،
 .58کلیًی ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،بهؾث کافی/جششمۀ سوضه کافی ،هحكشن ،ظ﵀یؿ قٔا آژ یـك٬ ،ـن ،ايحٍـاقات
وكوق.7387 ،
 .59کى٨ی٠ ،لی بى اظ﵀ؿ ،ا عحغاذه فی بذع الرالذة ،جهكاو ،هئوىة اش٠ل﵀ی.7373 ،
 .30گلىحايه ،ویؿ ٠الءالؿیى هع﵀ؿ ،هًهس الیمیى٬ ،ن ،ؾاق العؿید. 7059 ،
 .37هاليؿقايی ،هع﵀ؿ ِالط بى اظ﵀ؿ ،ؽشض التافی :األصىل و الشوضة ،جهكاو ،ال﵀کحبة الوالهیة. 7385 ،
 .35هاه٭ايی٠ ،بؿالله ،جًمیط الممال فی ػلن الششال ،هع٭ :٫هع﵀ؿ قٔا هاه٭ـايی و هعـی الـؿیى هاه٭ـايی،
لظیاءالحكاخ.7037 ،
٬ن ،هئوىه آل البیث
 .33هصلىی ،هع﵀ؿبا٬ك ،بععاس األيعىاس ٕط -بیعشوتٔ ،هع٭ـ/٫هّـعط :ش﵀١ـی ال هع٭٭ـاو ،چـا ؾوم،
بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.7003 ،
 .30ـــــ  ،هشآة الؼمىل فی ؽشض أخباس آل الشعىل ،هع٭/٫هّعط :ویؿ هاٌن قوىلی هعالجی ،چا ؾوم،
جهكاو ،ؾاق الکح االوالهیة.7000 ،
 .32هكجٕی ،بىام ،صبذة الممال هى هؼصن الششال ،بیكوت ،ؾاق ال﵀عصة البیٕاء.7050 ،
 .30هكجٕی لبیؿی ،هع﵀ؿ بى هع﵀ؿ ،جاز الؼعشوط ،هع٭ـ/٫هّـعط٠ :لـی ٌـیكی ،بیـكوت ،ؾاقال٩کـك،
.7070
 .37هّ٩ٙىی ،ظىى ،الحعمیك فی کلمات المشآو التش ین ،چا وىم ،بیكوت٬ -ـاهكه -لًـؿو ،ؾاق الکحـ
ال١ل﵀یة -هكکم يٍك آذاق ٠الهه هّ٩ٙىی.7030 ،
 .38هٙكلی ،ياِك بى ٠بؿالىیؿ ،المغشب ،هع٭/٫هّعط :هع﵀ىؾ ٨اؼىقی و ٠بؿالع﵀یؿ هؽحاق ،ظلـ ،
هکحبه اواهه بى ل یؿ.7979 ،
ٔ ،جهكاوِ ،ؿقا.7378 ،
 .39هٙهكی ،هكجٕی ،هصمىػه آذاس ٕعیشی دس عیشه ائمه
 .00ههؿوی قاؾ ،هع﵀ؿ٠لی و ٙ٠اءالله شباقی ،اهیك« ،هعمعذ بعى ععًاو اص وسای دیعذگاهها» ،ؾوّ٨ـلًاهه
ظؿید پژوهیٌ ،﵀اقه هٍحن ،پائیم و لهىحاو .7397
 .07يصاٌی ،اظ﵀ؿ بى ٠لی ،سشال الًصاؽی٬ ،ن ،شاه١ۀ هؿقویى. 7007 ،

آمىصههای زذیثی ،سال پىدم ،ضماسۀ  ،5بهاس و جابسحان 0011

بازخىانش شیىۀ راویشناسی و نظامباوری
ابه غضائری در دیدگاه اودیشهوران
٬ اون هعىًیهكی

چکیده

1

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7399/05/07 :جاقیػ پفیكي.7000/02/00 :
 .1ؾايً آهىؼحه ؾکحكی ٠لىم ٬كآو و ظؿید ال ؾايٍگاه پیام يىق جهكاو شًىب

goshadandish@gmail.com

آمىزههای حدیثی

ابى غضائشی اص ساوی ؽًاعاو بشجغتۀ حذیثی دس ػقش هتقذهاو اعت که با بهقشه
گیشیی اص دايؼ حذیثی و سجالی ویهه صهايۀ خىیؼ بقه بقاصخىايی احقىال سوایقاو
حذیثی پشداخته اعت .حىصۀ هغالؼام سجال ؽًاعقی وی باصيمقایی اص ؽخققیت
ػلمی ،الگىی فکشی و ؽیىۀ دعتیابی او به هًابغ سجالی هیباؽذ .سهیافت يقادايه
وی دس ایى دايؼ ،دس اثش سجالی تقاسیخی او (يقه ػیًقی) قابقل باصيمقایی و داوسی
هیباؽذ .اها کمی هًقابغ سوایقی تقاسیخی دسبقاسۀ هىیقت فقشدی و اجتمقاػی ابقى
غضائشی بغتشی بشای گمايههای هتفاوم هؼشفتقی دس حقىصۀ ؽخققیت تقاسیخی،
باوسی ودايؾی وی دس هیقاو دايؾقىساو پیؾقیًی و پغقیًی سجقالی و غیقش آو ؽقذه
اعت .دس ایى جغتاس با بهشهگیشی اص سوایقت سجالیقاو هقنصهقاو ابقى غضقائشی و
ساوی ؽًاعاو پظ اص وی ،تالػ ؽذ با ؽیىۀ تحلیلی ،ؽخقیت ػلمی و هزهبی،
سوػ ساوی ؽًاعی ابى غضائشی سا باصخىايؼ يمایذ و دس اداهقه کىؽقیذه ؽقذ تقا
داوسیهای هتفقاوم دسبقاسۀ ؽخققیت ػلمقی و اثقش ساوی ؽًاعقی وی اص عقىی
دايؾىساو سجالی پیؾیًی وپغیًی سا هىسد بشسعی قشاسدهذ.
واژگاو کلیذی :ابى غضائشی ،الضؼفاء ،جشک وتؼذیل ،سجال ؽًاعی ،غلى
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٠لن قشال بهً٠ىاو ؾايً ايىايی ٨كآوقؾهای ال ايؿیٍه بٍكی ؾق با٨حاق 1جاقیؽی اوث
و ه﵀ايًؿ ؾیگك ه١ك٨ثها ،ؾاقای يٍايههایی ال جاقیػ ویاوی ،اشح﵀ا٠ی و ٨كهًگی لهايه
ؼىؾ اوث .ؾايٍیاو قاوی ًٌان ،کاقکكؾ ایى ؾايً قا ؾقًٌاؼث اظىال و ویژگیهـای
٨كؾی قاویاو بكای اقليگفاقی و ا٠حباق قوایات هً٭ىل آياو ؾايىحهايؿ ٬لیكا ا٘﵀یًـاو بـه
ِؿوق ظؿید هّ١ىهاو ؾق پیىيؿ با وذا٬ث و اظىال قاوی اوـث کـه وٜی٩ـۀ ايح٭ـال
وؽًاو هّ١ىهاو قا ؾاقؾ .بًابكایى هئل٩ههای ِؿا٬ث و ٔابٗ بىؾو قاوی ال ٠﵀ـؿه
جكیى هال ها ؾق بالًٌاوی اظاؾید ِعیط اوث .ؾق اؾاهه بایؿ ا٨ـموؾ کـه ه٩ـاهین ؾق
گفق لهاو ؾق ه١كْ بكؾاٌثهای هح٩اوجی ٬كاق ؾاقيؿ ،بـك ایـى اوـان ه٩ـاهین و ج١ـابیك
قشالی ؾق ٨كایًؿ ؾچاق ؾگكگىيی ٌؿه و با٠د ٌؿ ؾاوقیهـای قشـالی ال وـىی قشـال
ًٌاواو هح٭ؿم/پیٍیًی و هحؤؼك/پىیًی ؾقجىذی ٫وجٕ١ی ٧بكؼی قاویاو ه﵀ىاو يباٌؿ.
ابى ٕ٤ائكی ال قاوی ًٌاواو هح٭ؿم اوث که بـا ٌـیىۀ ویـژهٌ ،ؽّـیث ٠ل﵀ـی و
کًًهای اؼال٬ی و ؾیًی قاویاو قا بكقوی کكؾه و قوایث قاویاو قا با هال ها و ج١ابیك
لبايی هح١اقّ٠ ٦كؼىؾ اقلیابی ي﵀ىؾه و آياو قا جٕ١ی ٧ي﵀ـىؾ ٬کـه بـه بـاوق بكؼـی ال
ؾايٍىقاو پىیًی ايؿ قاوی ال شكض وی ؾق اهـاو هايـؿه اوـث (بهبهااوی،065/0 :0066 ،
 ،)886با پفیكي ایى پیً ؾايىحهها ه﵀ايًؿ يمؾیکی لهايی به ؾوقۀ هّ١ىهاو ،لیىث
ؾق ؾوقاو اشحهاؾ ،آًٌایی ال اؤـا ،ٞبا٨ـث گ٩ح﵀ـايی و ٕ٨ـای ٨كهًگـی ّ٠ـك ؼـىؾ،
آ گاهی ال شكیاو ًٌاوی ٤لى و ؾ٬ث ؾق ؾايً قاوی ًٌاوی ،يگكي ٠ل﵀ی قا بـكای او
ایصاؾ ي﵀ىؾ که به گىيهای ؾ٬ی ٫با قاویاو ظؿیری قوبه قو ٌـىؾ و بـه ؾاوقی اظـىال آيـاو
بپــكؾالؾ .ي٭ــؿ جــاقیؽی ٌؽّــیث ٠ل﵀ــی ،اؼــال ٪و ؾیًــی ابــى ٕ٤ــائكی ه﵀بىــحه بــه
2
بالؼىايً قوایث جاقیؽی هیباٌؿ .ایى قوایثها يیم بكآهؿه ال ا٨ ٫٨هن قشالی ه﵀مهاو
1. context

 .2هٙال١ه هنلهايی يى٠ی ال هٙال١ه هً١ا اوث که ؾق ه٭ ٟٙلهاو ؼـاَ بـؿوو لعـا ٚگفٌـحه آو ِـىقت
هیگیكؾ (ِ٩ىی ،)797-790َ :7379،کـه ؾق ایـى پـژوهً بـه قهیا٨ـث ؾايٍـىقاو قشـالی ؾوقه ابـى
ٕ٤ائكی يىبث به وی ،هنلهايی و به قوای ًٌاواو په ال ؾوقۀ وی جـا لهايـه ه١اِـك ،ؾق لهـايی گ٩حـه
ٌؿ.

 -1ضشوست واهمیت پژوهؼ

هعؿوؾیث ؾاؾههای قوایی و جاقیؽی ؾق هىقؾ ليؿگی و ؾايً قشالی ابى ٕ٤ائكی،
لهیًه وال گ﵀ايههای هح١ؿؾ ؾقباقۀ او ٌؿه اوث .بكؼی ال قشـال ًٌاوـاو پـه ال وی،
 .1باوق،ظاالت ـهًی اوث که يگكي و لهیًه ٠﵀﵂ و ق٨حـاق آؾهـی قا ٨ـكاهن هـیکًـؿ (ِـبىظی و ه﵀حـی
ه٭ؿم ٬29 : 7397 ،چیگً﵂ ،)30 :7392 ،جکىو باوقها ؾق ـهـى آؾهـی ،ه﵀کـى اوـث بـه ٌـک﵂ پایـه و
بكاوان اولیات بؿوو يیال به اکحىاب يٝكی ؾق ـهى ایصاؾ ٌىؾ یـا بـه واوـٙۀ يٝـام آهىلٌـی و بـهً٠ـىاو
باوقهای ٠﵀ىهی بكاذك جبلی ٣و جکكاق ،جل٭یى ،٫ٍ٠ ،ي٩كت و هً١٩ث ؾق ـهى آؾهی يهاؾیًه ٌـىيؿ( .هیـىم،
.)700 :7392
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و ؾق لهاو وی هیباٌؿ کـه هكکـؿام ال وـاظات اشح﵀ـا٠ی ،ویاوـی و ٨كهًگـی لهايـه
ؼىیً بهكههًؿ بىؾه که به يى٠ی ؾق بالؼىايی هىیث وی جؤذیكگفاق بىؾه اوث.
ؾق اؾاهه بایؿ گ٩ث که ابى ٕ٤ائكی باآ گاهی ال قويؿ يگاقي کحاب ٔ٩١اء ؾقهیاو
اه﵂ وًث و قوي آياو ؾق شكض و ج١ؿی﵂ قاویـاو ،ا٬ـؿام بـه يىٌـحاق کحـاب الٕـ٩١اء بـا
وبک ٌی١ی ي﵀ىؾه اوث .هكچًؿ ایى کحاب ال وشىؾ جاقیؽی بكؼىقؾاق اوث ،بـهؾلیـ﵂
ؾق ؾوحكن يبىؾو ٠یًی آو ،ؾاوقی ؾقباقۀ آو آواو يیىث٠ .ىاهلی ه﵀ايًؿ ک﵀ـی هًـابٟ
ه١ك٨حی و ابهامگىیی قوایثهای هنلهـايی ال ابـى ٕ٤ـائكی ،با٠ـد ٌـؿ جـا قویـاقویی
ؾايٍیاو قشالی هحؤؼك يىبث به ٌؽّیث ٠ل﵀ی ،اؼال٬ی و آذاق وی هح٩اوت باٌـؿ .ؾق
ایى قاوحا هیجىاو پكوً اِلی قا ؾق چاقچىب لیكِىقتبًؿی کكؾ:
الٌ .٧یىۀ ليؿگی ،باوق و ؾايً ابى ٕ٤ائكی ؾققوایث هحىو قوایی هنلهـاو بـا او چگىيـه
اوث؟
ب .قویاقویی هح٭ؿهاو/پیٍیًیاو وهحؤؼكاو/پىیًیاو با ٌؽّیث ٠ل﵀ی ،بـاوقی و ؾاوقی او
ؾقباقۀ قاویاو ؾقکحاب الٕ٩١اء چگىيه اوث؟
پژوهً ظأك با بهكههًؿی ال قوایثهای هنلهاو و ؾق لهاو وبـا ٌـیىۀ جىِـی٩ی و
جعلیلی به بالؼىايی هًً ابى ٕ٤ائكی و ٌیىۀ قاوی ًٌاوی و يٝام باوقی1وی پكؾاؼحه
و جالي ٌؿه بًابك قوایث پیٍیًیاو هنلهـاو وی و گ٩حـههـای ؾايٍـیاو قشـالی پىـیًی،
ٌؽّیث ٠ل﵀ی و ٌیىۀ قاوی ًٌاوی وی هىقؾ بالؼىايً جعلیلی ٬كاقؾهؿ.

56

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

يام ٫ابى ٕ٤ائكی ٪قا هیاو پؿق و ٨كليؿ هىقؾ جكؾیؿ ٬كاق ؾاؾيؿ ٬بؿیى جكجیـ پـژوهًهـا
ؾقباقۀ ؾايـً و اذـك قشـالی وی هیـاو قاوی ًٌاوـاو اؾاهـه ؾاقؾ .ؾق ایـى شهـث ه٭الـۀ
٫شایگاه ٠ل﵀ی قشال ابى ٕ٤ائكی يمؾ ٠ل﵀ای قشال ال٬ـكو پـًصن هصـكی جـاکًىو ٪ال
آقام ( ،)11-63 :0853اوث کـه بـه بكقوـی کحـاب الضعؼفا ابـى ٕ٤ـائكی ال شهـث
ِعث ايحىاب ،جؤذیكگفاقی آو و ج٩اوت ؾیؿگاههای ظؿیری و ٨٭هی او پكؾاؼحه اوـث.
يىٌحه ٫شىحاقی ؾقباب يىبث کحاب الضؼفا به ابى ٕ٤ائكی ٪ال شاللـی (-00 :0840
 ،)00که آقاء هؽال٩یى ؾقباقۀ ايحىاب کحاب الضعؼفا بـه ابـى ٕ٤ـائكی قا ي٭ـؿ ي﵀ـىؾه
وؾیؿگاه وی قا ؾق جىذی ٫و شكض قاویاو بیاو کكؾه٬ ،اب﵂ جىشه اوث .يىٌـحاق ٫شىـحاقی
ؾق قویکكؾ ابى ٕ٤ائكی به جىذی ٫قشال ه﵀كاه با واکاوی ه٩هىم ٤لى ؾق ايؿیٍـه قشـالی
او ،٪ال ایمؾی ( ،)662-613 :0853به ؾیؿگاه ابى ٕ٤ائكی ؾقباقۀ ه٩هىم ٤لى پكؾاؼحـه .ؾق
اؾاهه شىحاق ٫ايحىاب کحاب الضؼفا به ابى ٕ٤ـائكی :آوـی ًٌاوـی جعلیـ﵂هـا ٪ال
٠﵀یؿ قٔا اکبكی ( ،)606-048 :0854به وـیك جعـىل ؾیـؿگاه ؾقبـاقۀ کحـاب الضعؼفا و
آوــی ًٌاوــی آو پكؾاؼحــه و يٝــكات هؽــال٩یى ايحىــاب قا ٨ا٬ــؿ هىــحًؿات کــا٨ی و
وًصههای آياو قا ؾق ياؾیؿه ايگاقی ا٠حباق کح و ٌكایٗ ٠﵀ىهی يىؽهها ؾايىحه ٌؿ.
با جىشه به يىٌحاق هح١ؿؾ ،پژوهً ظأك ا٨موو بك بهـكههًـؿی ال ه﵀ـۀ پـژوهًهـای
یاؾگٍحه به بكقوی قهیا٨ثهای ؾايٍـىقاو پیٍـیًی و پىـیًی ؾقبـاقۀ ٌؽّـیث ٠ل﵀ـی،
اؼال٬ی ،ؾیًی و قوٌی ابى ٕ٤ائكی پكؾاؼحه اوث و اؼحال ٦بّیكتها و ؾاوقیهـای
هح٩اوت ؾايٍیاو قشالی يىبث به او قا ياٌی ال ا٨٭های هح٩اوت ـهـىهـای آيـاو ؾايىـحه
اوث.

 -2صيذگی ابى غضائشی

يکحۀ آ٤الیى ٬اب﵂ جىشه ؾقباقۀ هىیث جاقیؽی ابى ٕ٤ائكی ک﵀بـىؾ هًـابٌ ٟـًاؼحی
اوث .ؾق ایى قاوحا چًؿاو آ گاهی ال لهاو ،چكایی هك و آذـاق وی ؾق ؾوـث يیىـث.
اها با ايؿ یاؾکكؾ وی ؾق هًاب ٟهح٭ؿهیى هیجىاو ًٌاؼحی قا بهؾوث ؾاؾ.
اظ﵀ؿبى ظىیى بى ٠بیؿالله بى ابـكاهین بـى ٠بؿاللـه ٕ٤ـائكیٙ٠/ـاقؾی (اباه زداش
عسقحوی ،188/6 :0002 ،ضماسگان ٌ ،)6313هكه به ابـى ٕ٤ـائكی و بـا ً٠ـىاو ابىالعىـى یـا

 .1با هٙال١ه قشال يصاٌی و وؽى کىجاه ٌیػ ٘ىوی ؾق ه٭ؿهه ٨هكوث هیجىاو ا٘ال٠ات هعـؿوؾ ؾقبـاقۀ
او بهؾوث آوقؾ .يصاٌی ؾق جكش﵀ۀ ٠لی بى هع﵀ؿ بى ٌیكاو ابلی هیگىیؿ ها ه﵀ـكاه بـا او يـمؾ اظ﵀ـؿبى
ظىیى گكؾ هن هیآهؿین .ایى وؽى گىیای آو اوث که اظ﵀ـؿبى ظىـیى بـكای يصاٌـی ه٭ـام اوـحاؾی
ؾاٌحه اوث و ٌاگكؾاو او،بكای کى ٠لن به وىی او هیٌحا٨حًؿ .يصاٌی ؾق ٨هكوث ؼىؾ بیىث و یک
هىقؾ ال او ي٭﵂ ٬ىل کكؾه اوث که يٍايگك اذك پفیكی ال وی وایى گ﵀ايه کـه يصاٌـی ؾوـث يىٌـحههـای
قشالی و کحاب ًٌاوی ابى ٕ٤ائكی قا ؾق اؼحیاق ؾاٌحه اوث( .بهبىؾی)07 :7305،
 .2يصاٌی ؾق ٌكض اظىال اظ﵀ؿ بى ظىیى ِی٭﵂ هـیيىیىـؿ :وی ؾاقای آذـاقی اوـث کـه جًهـا يـىاؾق آو
هٍهىق اوث که هى و اظ﵀ؿبى ظىیى بك پـؿق وی ٬كائـث کـكؾین( .يصاٌـی :٪7007،ـیـ﵂ ٌـ﵀اقه)500
چًیى قوایث گكی ؾق بكقوی قشالی ٠لی بى ظىى بى ٕ٨ـال (ٌـ﵀اقه  )275و٠بؿاللـه بـى ابـی ٠بؿاللـه
هع﵀ؿ بى ؼالؿ بى ٠﵀ك ٘یالىی (ٌ﵀اقه  )702آهؿه اوث.
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ابىالعىیى ،ال ٌؽّیثهای قاوی ًٌان و ظؿیدؾاو ٌـی١ی ؾق ٬ـكو چهـاقم وپـًصن
هصكی اوث (وداضای ،)00 :0013 ،ليؿگی ،يعىۀ لیىث ،بالًـؿگی ٨كهًگـی و اشح﵀ـا٠ی
وی بهؾلی﵂ يبىؾ ؾاؾهها و قوایثهای جاقیؽی قوٌى يیىث 1.قاوی ًٌاواو يام پـؿق وی
قا ظىیى بى ٠بیؿالله بى ابكاهین ،با ً٠ـاویى ابى٠بؿاللـه (عساقحوی ،105/6 :0002 ،ضاماسگان
 )6333اوؿی ،واوٙی ب٥ؿاؾی ،ؾقگفٌث به وال  077هصكی یـاؾ کكؾيـؿ .ظىـیى بـى
٠بیؿالله ال بمقگاو ٌی١ه ٬ل﵀ؿاؾ گٍحه و بكؼی ال ؾايٍـىقاو قشـالی و ؾیًـی بىـاو ٌـیػ
2
٘ىوی و يصاٌی الؾايً قوایث ًٌاوـی و قشـال وی بهـكه بكؾيـؿ (وداضای،48 :0013 ،
641 ،605؛ آرااا بااضس طهشاواای645/0 :0011 ،؛ اعیماای ،)810/0 :0008 ،يىــبحً بــه ٕ٤ــائكبى
و﵀ا یا به الٕ٥ائك اوث (صبیذی ،)600/08 : 6101 ،قشالیـاو ،اوـحاؾاو وی قا ا٨ـموو بـك
پؿقي که ال وكآهؿاو هعؿخ ب٥ؿاؾ بىؾه ،اظ﵀ؿ بـى ٠بـؿوو و ابىالعىـیى هع﵀ـؿ بـى
٠ر﵀او يّیبی قا یاؾ کكؾيؿ (وداضیٌ ،)614 ،605 ،48 :0013 ،اگكؾی ال وی ًٌاؼحه يٍؿ و
جًها يصاٌی ال ؾیؿگاه قشالی وی بهكه بـكؾه و گ٩حـههـای قاوی ًٌاوـی وی قا ٌایىـحه
جىشه هـیؾايىـث (اوػااسیٌ ،)820 :0831 ،ـیػ ٘ىوـی وی قا بـا ٠بـاقات کریكالىـ﵀ا ٞو
٠اق ٦به قشال وحىؾه و ؾق هىاقؾی با ؾقؼىاوث قظ﵀ث الهی بكای وی ،ال او به بمقگی
یاؾ کكؾه اوث (وداضی625 ،613 ،612 ،000 :0013 ،؛ طىسی.)061 :0001 ،
ؾق قهیا٨ث بكؼی ال ه١اِكاو ،ابى ٕ٤ائكی هكؾی ؾ٬ی ،٫ي٭اؾ و ؾايٍىقی هىٌـ﵀ًؿ
(ضىضاحشی 11/0 :0001 ،و  ،)23و ال هٍایػ ذ٭ـه يصاٌـی بـىؾه (ضىضاحشی016 :0851 ،؛ خاىیی،
 ،)011 :0008که ال ٌیىۀ قاوی ًٌاوی پؿقي بهكه شىحه و ال ياهىقاو قشـالی اهاهیـه بـه
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ٌ﵀اق ق٨حه اوث (ضىضحشی ،)008/0 :0001 ،با پفیكي ایى يگكه ،هیجـىاو گ٩ـث قوي وی
ؾق شكض و ج١ؿی﵂ قاویاو ه﵀ايًـؿ ٌـیى ،پـؿقي هـیباٌـؿ (اباه غضاائشی 08 :0841 ،و 061؛
وداضی.)015 :0013 ،

با جىشه به ٠باقت ٫اؼحكم هى و ٠﵀ـؿ ب١ـٓ وقذحـه الـی اهـال هـفیى الکحـابیى و
٤یكه﵀ا هى الکح ٠لی ها ظکـی بٕ١ـهن ً٠ـه( ٪طىسای ،)86/0 :0013 ،بـا ؾقيٝكگـك٨حى
واژه اؼحكم که ؾق ایى قوایث به هً١ای هال ٌؿ هیباٌؿ ،هیجىاو گ﵀ايه ليی ي﵀ـىؾ
که هك وی ٤یك ٘بی١ی بىؾه که بالهايؿگايً ا٬ؿام به يابىؾی آذاق وی کكؾيؿ .گكچـه
ٌیػ ٘ىوی ؾلی﵂ يابىؾی آذاقي جىوٗ واقذاو وی قا بیاو يؿاٌحه اوث .البحه بـا وـکىجی
که وشىؾ ؾاقؾ هٍؽُ يگٍـحه کـه ٌـیػ ٘ىوـی و يصاٌـی بـه ایـى آذـاق او ؾوحكوـی
ؾاٌحهايؿ.
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 -3يظام باوسی دیًی ابى غضائشی

چًايیه آهؿ ا٘ال ٞؾ٬ی٭ی ال ٌیىۀ لیىث ٨كؾی و اشح﵀ا٠ی ابـى ٕ٤ـائكی ؾق هیـاو
يیىث که بحىاو ؾقیا٨ث ؾ٬ی٭ـی ال يٝـام بـاوقی وی بـهؾوـث ؾاؾ .اهـا بكؼـی ال قاوی
ًٌاواو ه١اِك بكاوان ايؿ قوایـث پیٍـیًیاو ال وی ،1بـا ه١یاقهـای قاوی ًٌاوـی او
وگ٩حههای ؾايٍىقاو پىیًی٬ ،ىا٠ؿی قا اوحؽكاز کكؾيؿ و به گ﵀ايه ليـی يٝـام بـاوقی و
ای﵀ايیً پكؾاؼحًؿ .ؾق ایى پًؿاقه ابى ٕ٤ائكی هحى قوایی قاویاو قا با ه٭یان باوق ای﵀ايی
ؼىؾ بكقوی ي﵀ىؾه و اگك باوق قاویاو قا با قوایـثگـكی ؼـىؾ٬ -ا٠ـؿه ٠ل﵀ـای ابـكاق-2
(تذیىس :0841 ،جما مقاله) ،که ؼىايً بٍكی ال ائ﵀ه هیباٌؿ ؾق ج١اقْ ؾیـؿه ،اقج٩ـاٞ
ؾقظ ٫ائ﵀ه یا ٤لى ؾايىحه و قاوی آو قا به ؾقو ٢پكؾالی و ش١﵂ ظؿید ،جٕ١ی ٧ي﵀ـىؾ.
(سبساوی51 :0060 ،؛ تیباسای0886 ،ش ،)05/0 :گكچه ؾق ؾیؿگاه ؾايٍىقاو پىیًی ،جٕـ١ی٧
 .1يصاٌی ؾق اذك ؼىؾ  35قاوی قا به وب ايؿیٍه ٤لىآهیم جٕ١ی ٧ي﵀ىؾ که ؾق بكؼی هىاقؾ با ج١بیك ٬٫ی﵂٪
ال ؾقییه اواجیؿ ؼىیً ویا ٬﵀یها ویا بكؼی اِعاب بیاو ي﵀ىؾ (ؾیاق بیگؿلی)22-25َ :7380،
 .2ابى ٕ٤ائكی،ابى شًیؿ،هٍایػ ٬ن بىاو اظ﵀ؿبى هع﵀ؿ بـى ٠یىـی اٌـ١كی و ابـى ٬بـه ال باوقهًـؿاو بـه
ؾق وــاظات ٠لــن و ّ٠ــ﵀ث) بىؾيــؿ.
جوــىقی ٠ل﵀ــای ابــكاق (بــاوق بــه ٌــؤو بٍــكی ؾاٌــحى ائ﵀ــه
(کؿیىق :7382،ج﵀ام ه٭اله).



 .1او ال٥الا وال﵀ىٔة لً١هن الله یًکكوو وهىالًبی ...وکاو ٌیؽًا هع﵀ؿبى العىى بى اظ﵀ؿ بـى الىلیـؿ
قظ﵀ه الله ی٭ىل :اول ؾقشه ٨ی ال٥لى،ي٩ی الىهى ٠ى الًبیٌ( ...ـیػ ِـؿو7395،٪ي،530/7 :ـیـ﵂
ظؿید )08
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قاویاو ؾق ٌیىۀ ؾاوقی ابى ٕ٤ائكی بكاوان ٔ ٧١و ٨ىاؾ هفه و باوق قاویاو ،یا بـه
وب ٔ ٧١ؾق ي٭﵂ اظاؾید ووایك هئل٩ـههـای قاوی ًٌاوـی بـىؾه اوـث .هكچًـؿ ؾق
ه١یاق قاوی ًٌاواو ،هئل٩ههای ٔ ٧١قاوی ،قوایث قاویاو ٔ١ی ،٧ا٠ح﵀اؾ بـه هكاوـی﵂
یا به وب ؤ ٟظؿید یا ٠ؿم ؾ٬ث و ٔبٗ قاوی و یا آهیؽحگی ظؿید ِعیط با ٤یك
آو و ٨ىاؾ ٠٭یؿجی قاویاو گىياگىو گماقي ٌؿه اوث (دیاسی بیگذلی ،)10 :0840 ،ؾق ایـى
ایؿه ه١یاق وًصه قاوی ًٌاوی ابى ٕ٤ائكی با هئل٩ههای گىياگىو بالًٌاوی هیٌىؾ.
جبییى اجهام قاویاو به ٤لى ال شاي ابى ٕ٤ائكی ،يیال بـه بالًٌاوـی ه٩هـىم ٤لـى ؾق
هیاو پیًٍیاو هنلهاو او و قهیا٨ث هکاج ظؿیری ٌی١ه به آو اوـث .بـهيٝـك هـیقوـؿ
ه٩هىم ٤لى ؾق ايؿیٍه پیٍیًیاو/هح٭ؿهاو اهاهیه ياه﵀ىاو باٌؿ٬ .﵀یهـا و ابـى ٕ٤ـائكی
شایگاه ویژه و هكجبه هً١ىی ه١یًی ال ّ٠﵀ث و ک﵀ال بكظى قأی و بـاوق ؼـىؾ بـكای
ائ﵀ه٬ ائ﵂ بىؾيؿ ،و٨كاجك ال ایى يٝام باوقی قا ٤لى هیٌ﵀كؾيؿ .ؾق ایى گ٩ح﵀او کىايی
که وهى 1اهاهاو قا قؾ هیي﵀ىؾيؿ و یا ه١صمات وکكاهات ویژه بكای اهاهـاو بـاوق
ؾاٌحًؿ به ٤الیگكی هحهن هیٌؿيؿ (سبساوی ،)080-065 :0060 ،ؾق يگاه بكؼـی ،ايؿیٍـه
٤لى به ؾقوحی ًٌاؼحه ٌؿه يیىـث و قیٍـه ایـى ه٩هـىم قا ؾق هیـاو پیٍـیًیاو ،ال باً٘یـه
گكایاو گ﵀ايه ليی کكؾيؿ و گ٩حًؿ ایًاو اهىق هًاوک و ٌ١ائك هفهبی قا به ٜاهك و با٘ى
ج٭ىین کكؾه و با جك ٜىاهك واشبات و ايصام هعكهات به اباظه گكی هبـحال ٌـؿيؿ .ؾق
باوق باً٘یاو ؾايىحى هً١ای اهىق ٠باؾی ،پكوحً و ؾووحی اهام ،وشىب ٠باؾت قا واٗ٬
هیکًؿ (مطکىس52-50 :0836 ،؛ ضىضحشی ،)23-22 :0001 ،ؾق گ﵀ايه بكؼی ،پیٍـًیاو ه٩هـىم
٤لى قا ؾقباقۀ ٕ٨ای﵂ بهکاق ي﵀یبكؾيؿ جا گ٩حه ٌىؾ ٬﵀یها بكای ائ﵀ه ٕ٨ای﵂ ویژهای ٬ائ﵂
بىؾيؿ .ایى پًؿاقه بهؾلی﵂ وشىؾ لیاقت شاه١ه که ؾقباقۀ ِ٩ات وک﵀ـال ائ﵀ـه آهـؿه
جىوٗ ٬﵀یها قوایث ٌؿه و ٌیػ ِؿو ٪آو قا قوایث ي﵀ىؾه ،ياؾقوث هیي﵀ایـؿ (دیااسی
بیگااذلی 13 :0840 ،بااه وقاال اص غفاااسی ،غااذو 0856 ،ش ،)831/6 :ؾق ؾیــؿگاهی ،الگــىی ابــى
ٕ٤ائكی بكای ٤الی ؾايىحى قاویاو هٍؽُ يیىث ،لیكا يٝام بـاوقی و ه١ك٨حـی وی ؾق
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چیىحی شایگاه ائ﵀ـه هىشـىؾ ي﵀ـیباٌـؿ (غافشی فشوضااوی ،)031-030 :0831 ،ؾق ایـى
ِىقت يىبث ؾاؾو ایؿه ه٩هىهی ویژه ال ايگاقه ٤الی به وی ،گ٩حاقی بیؾلیـ﵂ ؼىاهـؿ
بىؾ.
قويؿ آٌکاق والی ه٩هـىم ٤ـالی ؾق يـمؾ پیٍـیًاو بـا ؼـىايً پىـیًیاو ب١ـؿ ال ؾوقه
ِ٩ىی ؾقآذـاق وظیـؿ بهبهـايی (ؾ( )٪ 7502خىاخاىی ،)632 :0836 ،و ٠الهـه هاه٭ـايی (ؾ
 ،)٪7327ؾيبال گٍث و جالي ٌؿ هً١ای ٤الی ؾق کحاب قاوی ًٌاواو هـنلهـاو ابـى
ٕ٤ائكی بالي﵀ایی گكؾؾ .ؾق ایى ؾیؿگاه ،يگكي ویژه به شایگـاه اهاهـث (ي٩ـی شایگـاه
٨كابٍكی ،ق١٨ث و شالل آياو و باوق بـه هكجبـه ه١یًـی ال ک﵀ـال بـكای هّ١ـىهاو،) 
٠اه﵂ ج١ییى کًًؿه هً١ـای ٤لـى گكؾیـؿ (مامقااوی٤ ،)853/6 :0000 ،لـى ؾق ایـى ايگـاقه ؾق
هً١ای ؾوث ؾقالی و جصاول ال ظؿوؾ اوث که ٤لىکًًؿگاو (ه﵀ايًؿ ٨ك٬ه بمی١یـهٌ ،ـؤو
پیاهبكی و يّیكیه شایگاه الىهی بكای اهاهـاو ٬ائـ﵂ بىؾيـؿ) ؾقبـاقۀ شایگـاه اهـ﵂ بیـث
ؾاٌحًؿ (هماان ،)853-852 :0000 ،آياو ؾق ي﵀ىيه جاقیؽی ،ال هع﵀ؿبى اقوهه یاؾ کـكؾهايـؿ
که ؾق هیاو ٬﵀یها به ٤لى هحهن بىؾه و اٌ١كیهای ٬﵀ی جّ﵀ین به ٬ح﵂ وی گك٨حًؿ ولی
با لیكيٝك گك٨حى و ؾیؿو ا٠﵀ال ٠باؾی ه﵀ايًؿ ٌـیىۀ ي﵀ـال ؼىايـؿو وی ال ایـى جّـ﵀ین
بكگٍحًؿ (وداضی.)865 :0014 ،
ه﵀ۀ ؼىايًهای بیاو ٌؿه ال وىی پژوهٍیاو هحؤؼك ،يٍاو ؾهًؿۀ ٌیىۀ يگكي آياو
به ابى ٕ٤ائكی ؾقباقۀ چگىيگی بـهکـاقگیكی واژه ٤لـى ال وـىی وی ؾقبـاقۀ ؾاوقی و
جٕ١ی ٧ؼىايی قاویاو اوث .با ایى جىٔیط ،يى ٞبهکـاقگیكی ٤لـى ؾق جكش﵀ـه قاویـاو ال
وىی اوٌ ،یىه ؾاوقیهـای قاوی ًٌاوـاو پـیً و هـنلهـاو او ،يگـكي وی بـه يعـىۀ
ؾاوقیهای آياو ،ال شهث هنوىیی و ياهنوىیی ،ج١ییى کًًؿه واکـًً قاوی ًٌاوـاو
پىیًی ؾق آٌکاق والی ه٩هىم واژه ٤لـى ؾق يـمؾ ابـى ٕ٤ـائكی و يٝـام بـاوقی او بـىؾه
اوث .جؤه﵂ ؾق کحاب الضؼفا و واژگاو بهکاق گك٨حه ؾق جٕ١ی ٧قاویاو ،يٝـام بـاوقی
ابى ٕ٤ائكی ؾق بالًٌاوی قاویاو قا ه١یى ي﵀ىؾ .وی ؾق شـكض قاویـاو هـحهن بـه ٤لـى ال
واژگاو و ج١ابیك ه﵀بىحه با آو بهكه گك٨ث .ج١ابیك کـاو ٤الیـا کـفابا ؾقبـاقۀ اظ﵀ـؿ بـى
هع﵀ؿ ویاق و یا ٫کاو ٤الیا کفابا ٪ؾق هىقؾ ؼیبك بى ٠لی ٤٫ال ال﵀فه  ٪به هًؽ﵂ بـى
ش﵀ی﵂ کى٨ی و ٨ی هفهبه ٤لى به هىوی بى و١ؿاو ظًاٖ و ؾق هىقؾ هع﵀ـؿ بـى ظىـى

 .1جؽلیٗ با هٍح٭ات آو،به هً١ای ؾق هن آهیؽحگی قوایث ِعیط و ٤یك ِعیط اوث( .هاه٭ـايی ،ه٭بـان
الهؿایه)300/5 :٪7077،
 .2کاقبكؾ اِٙالض ٨اوؿ ال﵀فه ؾق ٨هكوث ٌـیػ ٘ىوـی و قشـال يصاٌـی،به ٤الیـاو و کـفاباو،ا٘ال٪
هیگكؾؾ( .يصاٌیٌ ٬559 :٪7007،یػ ٘ىوی)85 :٪7007،
 .3هحها٨ـث (ابـى ٕ٤ــائكیِ :7380،ـُ،)85-92هصهـىل و ؤــا ٞو هٕـٙكب (ه﵀ـاو،)709 :هحــكو
العؿید (ه﵀او،)78 :کفاب (ه﵀او )700 :و اوح٩اؾه ال جكکیبات ٫ذ٭ه ٪و ٫ذ٭ه ذ٭ه ٪بكای ج١ـؿی﵂ قاویـاو
اوث.
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ٌ﵀ىو ج١بیك ٫وا ٧٬ذن ٤ال ٪جكکیبات ٫ـکكه ال٥اله وقوواه ً٠ـه ٪ؾق هـىقؾ ٠بؿاللـه بـى
ایىب ٬﵀ی که قوات ٤الت ال وی قوایث کكؾيؿ و يیم ج١ابیك ٨٫ی هفهبه اقج٩ـا ٞو کـاو
ٌهیكا ٨ی االقج٩ا ٞو هكج ٟ٩ال٭ىل و یا هكج٨ ٟ٩ی هفهبه( ٪ابه غضائشی،50 ،016 ،018 :0841 ،
32 ،43؛ غفشی فشوضاان ،)2 :0831 ،و کاقبكؾ جكکی هـای جؽلـیٗ٨1اوـؿ ال﵀ـفه ٨ ،2اوـؿ
الؿیى٨ ،اوؿ الكوایه و الؿیى (همان ،)23 :0841 ،ا٨موو بك ؾايً قاوی ًٌاوی او ،يٍـاو ال
يٝــام بــاوقی وی بــالؼىايی ٌــؿ .گكچــه ؾاوقی قشــالی وی بــا ج١ابیك ٤لى و اقج٩ــاٞ
ؾقهفه بكای جٕ١ی ٧قاویاو ؾق قوایات هًحى به او ي﵀ایی ال اشحهاؾ وی ؾق ایى ٨ـى
هن ؾايىحه ٌؿ (بهبهاوی ،بی جا ،)85-84/0 :البحه گاهی ابى ٕ٤ـائكی ال ٌؽّـی بـهً٠ـىاو
ؼٙابی یاؾ کكؾ که ؾاللث ؾاٌث ایى ٌؽُ ال پیكواو هع﵀ؿ بى ه٭ـالَ ه١ـكو ٦بـه
ابىالؽٙاب اوث .هايًؿ شعؿق بى ه٥یكه که هیيىیىؿ ٬کاو ؼٙابیا ٨ی هفهبـه و یـا ؾق
هىقؾ هٕ٩﵂ بى ٠﵀ك ش٩١ی هیگىیؿ١ٔ ٬ی ٧هكج ٟ٩ال٭ىل ؼٙابی و یا ج١بیك ه٥یـكی ؾق
هىقؾ کىی اوث که پیكو ه٥یكه بى و١یؿ که هبل٤ ٣لى بىؾ (هماان ،)2 :البحـه وی ال ج١بیـك
ؾیگك ؾق جٕ١ی ٧قاویاو هن بهكه بكؾ.3
ا٨موو بك ایى٨ ،هن چالًهای ايؿیٍهای -کالهی و ج٩ىـیكی -ال ؾیـى و اهاهـث ؾق
هیاو هکاج کى٨ه و ٬ن ؾق ٬كوهـای وـىم و چهـاقم ؾق ؾقیا٨ـث باوقهـای قشـالی ابـى
ٕ٤ائكی ،اللم هیباٌؿ .ؼىايًهای هح١ؿؾ ؾقباقۀ شایگاه اهاهاو به ٨كابٍكی و ٤یك آو
و ٘ك٨ؿاقاو هك کؿام ال ایـى ؼـىايًهـا بـه اجهـام ليـی یکـؿیگك بـه ه٭ّـكه و ه٩ىٔـه
(باوقهًؿاو ؼىايً ٨كابٍكی ،هًکـكاو قا بـه ه٭ّـكه وهًح٭ـؿاو گـكوه ق٬یـ قا ه٩ىٔـه
واگفاقکًًؿگاو اهك الىهی به اهاهاو هی ؼىايؿيـؿ) ي﵀ىيـهای ال ج٩ـاوت ؾیـؿگاه ؾق
بىحك جاقیؽی ؾق قوی آوقی بـه ابـى ٕ٤ـائكی اوـث .قوایـث بٍـكی ال اهاهـاو ؾق
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بّیكت ٬﵀ی ها و ابى ٕ٤ائكی بىحكی بكای اجهام ليی بكای قوایث ٨كابٍـكی ال ائ﵀ـه بـه
٤الیاو که گفق ال قأی و اشحهاؾ آياو جصاول ال ظؿوؾ و اقج٩ا ٞؾق هفه ٨ـكْ ٌـؿه و
1
ؾق يهایث به ٤الی گكی ؼىايً گٍحًؿ.
بهيٝك هیقوؿ بكای ؾقیا٨ث هً١ایی ٤لى ؾق ايؿیٍه ابى ٕ٤ائكی يیالهًـؿ بـالؼىايً
اؤا ٞو با٨حاقلهايه و هئل٩ههـای لیىـحه ابـى ٕ٤ـائكی و قویکـكؾ او ؾق هىاشهـه بـا آو
اوث .ؾق ایى قهیا٨ث هیجىاو گ﵀ايههای يمؾیک به وا١٬ی قا ؾقباقۀ ٤لى و پكبىاهؿی آو
ؾق اذك وی پی شىیی ي﵀ىؾ.

 -4آثاس ابى غضائشی
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قاوی ًٌاوــاو هــنلهــاو ابــى ٕ٤ــائكی (رااشن 0و ،)1ال هىیــث ؾايٍــی وی ؾق قاوی
ًٌاوی با اظحكام یاؾ ي﵀ىؾيؿ و ال يٝكات قشالی و جاقیؽی وی بهكه هًؿ ٌـؿيؿ (وداضای،
 ،) )861 ،015 :0013پــاقهای ال ؾايٍــىقاو ،ه﵀ايًــؿ ِــاظ ٨هكوــث اِــىل و ٨هكوــث
هًّ٩ات اهاهیه ال آذاق او یاؾ ي﵀ىؾيؿ که بهؾلی﵂ هك ياگهايی او ،جىوٗ واقذايً ال بیى
ق٨حه اوث( 2طىسی ،)86 :0013 ،اها ؾیؿگاه ؾايٍـیاو قشـالی ؾق لهـايی يىـبث بـه آذـاق او
 .1وال﵀كاؾ ايه کاو ٤الیا (ا٠لن) او الٝـاهك او کریـكا هـى ال٭ـؿهاء وـی﵀ا ال٭ی﵀ـیى هـًهن (والٕ٥ـائكی) کـايىا
هًملة ؼاِة هى الك١٨ة والصاللة وهكجبة ه١یًة هى الّ١﵀ة والک﵀ال بعى اشحهـاؾهن
ی١ح٭ؿوو لالئ﵀ة
وقأیهن وها کايىا یصىلوو الح١ؿی ً٠ها وکايىا ی١ؿوو الح١ؿی اقج٩ا٠ـا و٤لـىا ظىـ ه١ح٭ـؿهن ظحـی ايهـن
ش١لىا هر﵂ ي٩ی الىهى ً٠هن ٤لىا ب﵂ قب﵀ا ش١لى هٙل ٫الح٩ىیٓ الیهن أو الح٩ىیٓ الفی اؼحل٨ ٧یـه ک﵀ـا
وًفکك أو ال﵀بال٥ة ٨ی ه١صماجهن وي٭﵂ ال١صائ هى ؼىاق ٪ال١اؾات ً٠هن أو اال٤كا٨ ٪ی ٌايهن واشاللهن
وجًمیههن ٠ى کریك هى الً٭ائُ واٜهاق کریك ٬ؿقا لهن وـکك ٠ل﵀هن ب﵀کًىيات الى﵀اء واالقْ اقج٩ا٠ا أو
هىقذا للحه﵀ة به وی﵀ا بصهة او ال٥الا کايىا هؽح٩یى ٨ی الٍی١ة هؽلى٘یى بهن هؿلىیى (وبالص﵀لة) الٝاهك او
ال٭ؿهاء کايىا هؽحل٩یى ٨ی ال﵀ىائ﵂ االِىلیة ایٕا ٨كب﵀ـا کـاو ٌـن ً٠ـؿ بٕ١ـهن ٨اوـؿا أو ک٩ـكا ٤لـىا أو
ج٩ىیٕا أو شبكا أو جٍبیها أو ٤یك ـلٯ وکاو ً٠ؿ اؼك ه﵀ا یص ا٠ح٭اؾه اوال هفا وال ـاٮ وقب﵀ا کـاو هًٍـؤ
شكظهن باالهىق ال﵀فکىقا وشؿاو الكوایة الٝاهكا ٨یها هًهن ک﵀ا أٌكيا آي٩ا واؾ٠اه أقباب ال﵀ـفاه کىيـه
هًهن أو قوایحهن ً٠ه وقب﵀ا کاو ال﵀ًٍا قوایحهن ال﵀ًاکیك ً٠ه الی ٤یك ـلٯ ١٨لی هفا قب﵀ا یعّ﵂ الحؤه﵂ ٨ی
شكظهن باهرال االهىق ال﵀فکىقا (بهبهايی ،بی جا.)38 :
 .2أبى العىیى أظ﵀ؿ بى العىیى بى ٠بیؿ الله قظ﵀ه الله٨ ،بيه ٠﵀﵂ کحابیى ،أظـؿه﵀ا ـکـك ٨یـه ال﵀ّـً٩ات،
واالؼك ـکك ٨یه اشِىل ،واوحى٨اه﵀ا ٠لی هبل ٣ها وشؿه و٬ؿق ٠لیه٤ ،یك أو هفیى الکحـابیى لـن یًىـؽه﵀ا
أظؿ هى أِعابًا واؼحكم هى قظ﵀ه الله ،و٠﵀ؿ ب ٓ١وقذحه الی اهالٮ هفیى الکحابیى و ٤یكه﵀ا هى الکح
٠لی ها ظکی بٕ١هن ً٠ه (٘ىوی.)35 :٪7007،



ياه﵀ىاو اوث .بكؼی يىٌحه قشالی وی قا جاقیؽی ؾايىحهايؿکه يصاٌی ؾق جكش﵀ه اظ﵀ؿ
بى هع﵀ـؿبى ؼالـؿ بك٬ـی ال آو یـاؾ کـكؾ (آراابضس طهشاوای ،)661-660/8 :0011 ،گكوهـی
کحابهای الضؼفا  ،المزهىهیى و الرمات والممذوظیى قا به او يىبث ؾاؾيؿ (زسایىی
خحلاای05 :0841 ،؛ اماایه ،42 ،41/2 :0018 ،عحمااه زی ای ،010 :0003 ،ضىضااحشی)010/0 :0851 ،

البحه هى١٬یث ویژه ابى ٕ٤ائكی ؾقهیاو هحؤؼكاو بهؾلی﵂ وشىؾ کحاب الضؼفا هیباٌـؿ
(اوػاسی ،826/0 :0823 ،سبساوی40 :0060 ،؛ ضىضحشی.)001/0 :0851 ،

 -1-4بشسعی کتاب الضؼفاء

 .1بكؼی ال پژوهٍیاو اهكولیى ؾق باقۀ ؾلی﵂ یاؾ يکكؾو کحاب ابى ٕ٤ائكی ال شاي ٌیػ ٘ىوی قا ياٌی ال
لیىث بىم و ٌكایٗ اشح﵀ا٠ی و ویاوی ب٥ؿاؾ که وب وال پكهیم ي﵀ىؾو ٌـیػ ال بیـاو ٔـٔ ٧١ـ١ی٩او
بىؾه ؾايىحهايؿ .ؾق ایى گ﵀ايه هى١٬یث وكوؽحايه ویاوی با گىحكه ؾق اهىق ٨كهًگی -هًال٠ـات ٠ل﵀ـی و
هفهبی بیى ٌی١یاو و اه﵂ وًث -اهًیث ٠ل﵀ی و جع٭ی٭اجی آو ّ٠ك قا با ؼٙك هىاشه کكؾ .بًابكایى ٌـیػ
ؾق قویاقویی با ایى پؿیؿه ؼٍى ٌیىهای ؾق پیً گك٨ث که بحىايؿ ال هفه ٌی١ه ؾق ه٭ابـ﵂ اهـ﵂ وـًث
ؾ٨ا ٞکًؿ و هن به اؼحال ٦هٍایػ ٌی١ه پایاو ؾهؿ (ه١اق.)27 :7370،٦
 .2قوایث يصاٌی يٍاو هیؾهؿ که ؾقؼىايً بكؼی ال قاویـاو ال ابـى ٕ٤ـائكی بهـكه بـكؾه اوـث٫ :کـاو
هع﵀ؿ بى ٠بؿالله الع﵀یكی ذ٭ة وشها کاج ِاظ االهـك ،و وـؤله هىـائ﵂ ٨ـی ابـىاب الٍـكی١ة ٬ـال لًـا
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يام کحاب الضؼفا ؾق ٨هكوث آذاق قوای ًٌاواو هنلهـاو ابـى ٕ٤ـائكی يیاهـؿه و
جكش﵀ه هىح٭لی هن ال او یا٨ث يٍؿه اوث 1.اها چیىحی هىیث جاقیؽی و آقای ؾايٍی او
ؾق يىٌحاق ایى قشال ًٌاواو با گىيههای هح٩اوجی ٬اب﵂ ؾقیا٨ـث اوـثٌ .ـیػ ٘ىوـی ال
قاویًٌاواو هنلهاو ابى ٕ٤ائكی ،ؾیـؿگاه ؼـىؾ قا ؾقبـاقۀ ابـى ٕ٤ـائكی و قاویـاو ال
شهث جىذی ٫و جٕ١ی ،٧ؾقکحاب قشالی و ٨هكوث بیاو يکكؾ .پاقهای ال پژوهٍـیاو ایـى
کًً وی قا ياٌی ال يى ٞيگكي او به ٨كهًگ ظؿیری ٌی١ه ؾايىحًؿ .با ایى جىٔیط کـه
ٌیػ با جىشه به هى١٬یث هكش١یثٌ ،كایٗ ویاوی هفهبی ب٥ؿاؾ و يیم ظ﵂ اؼحال٨ـات و
ج١اقٔات هیاو ٠ل﵀ای ٌی١ه ٌیىه هّلعحی ؾق پـیً گك٨ـث و ؾق کحـابهـای قشـالی
ؼىؾ به ٠﵀ـؿ ال جٕـ١ی ٧بىـیاقی ال قاویـاو و هئل٩ـاو و آذاقٌـاو ؼـىؾؾاقی ي﵀ـىؾ ،و
بىیاقی ال ا٘ال٠ات قشال ؼىؾ قا هً١که يکكؾه اوث و و١ی کـكؾ ؾق ؾایـكه شـكض و
ج١ؿی﵂ قاویاو ٬ؿم يًهؿ (معاسف ،)10 :0832 ،اها يصاٌی قویه ؾیگكی ؾق پیً گك٨ث و ؾق
ؾاوقیهای قاوی ًٌاوی ؼىؾ2ؾق پاقهای هىاقؾ گ٩حاقي ه﵀اهًگ با هعحىیـات کحـاب
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الضؼفا اوث و با ٠باقتهـای هح٩ـاوت بهـكههًـؿی ؼـىؾ ال قهیا٨ـث ابـى ٕ٤ـائكی قا
گماقي هیؾهؿ (ضمطیشی و خحلی .)13 :0841 ،البحه ؾق بكؼی هىاقؾ به گىيه ياه﵀ىـىیايه و
1
هح٩اوت ال ؾیؿگاه ابى ٕ٤ائكی به ؾاوقی قاویـاو پكؾاؼحـه اوـث (پاضاایی 805 :0853 ،باه
بعذ).
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قويؿ قویاقویی با ٌؽّیث ؾايٍی ابى ٕ٤ائكی با ً٠ایث ال يىٌـحاق او بـا ٌـیىۀ ؾق
لهايی هن پیگیكی ٌؿ .يىٌحاق الضؼفا یا الششال جًها اذك به شای هايؿه ال وی ؾق
کهىجكیى يىؽه ؾوـث يىیىـی ال ابـى اؾقیـه ظلـی (ؾ  )٪290اوـث (دسایحای:0851 ،
 ،)543/60که ؾق هکح ظله ؾقکحابهای ظل االؽتال اظ﵀ؿ بى ٘ـاوون (ؾ )٪073
هىقؾ بالؼىايً ٬كاق گك٨ث (ابه طااووط ،)61 :0014 ،پـی شـىیی ايؿیٍـههـا و آقای او بـا
هیايصی ٌاگكؾاو ابى ٘اوون بىاو ٠الهه ظلی (ؾ  )٪705ؾق کحاب خالصة االلىل و
ابى ؾاووؾ (ؾ )٪ 707اؾاهه یا٨ث (مسقق زیی ،)681 ،56/0 :0013 ،ابى ؾاووؾ ٔ﵀ى جكش﵀ـۀ
اظىال اوحاؾ ؼىؾ ؾق کحاب قشالً قوٌى واؼث که بیٍحك يکات کحابً قا با اٌـاقت
و جع٭ی٭ات اوحاؾ ؼىؾ ابى ٘اوون گك٨حه اوث (سیسحاوی23/6 :0083 ،؛ سبساوی46 :0060 ،؛
زسیىی خحلی.)05 :0841 ،

ؾايٍىقاو په ال ٠الهه ظلی و ابى ؾاووؾ ،ه﵀گاو ال آياو قوایث ي﵀ىؾهايـؿ .ؾق ایـى
قويؿ جاقیؽی يىؽه ايحىابی کحاب الضؼفا که ابى ٘اوون ؾوحكوی ؾاٌحه ،پـه ال
وی ال بیى يك٨حه و بـهِـىقت قوایـث بیًـاهحًی ؾق اذـك قشـالی وی و وـپه ؾق آذـاق ؾو
ٌاگكؾي بالآ٨كیًی ٌؿ و ؾق لهايه ب١ؿی جىوـٗ ٠الهـه ٌىٌـحكی (ؾ  )٪7057بالجىلیـؿ
گكؾیؿ (رهپایی ،)01 :0820 ،با ایى جىٔیط که بهيٝك هیقوؿ کحاب ظل االؽتال ؾققويـؿ
جاقیؽی به ؼٗ هئل ،٧ؾق يمؾ ٌهیؿ ذايی ( 900ه) وشىؾ ؾاٌـحه و او ؾق اشـاله ؼـىؾ ال
اظ﵀ؿبى العىیى ٬و١٬ث هفه ال﵀ىـائ﵂ الحـی ٨ـی اِـلها ،والحى٬ی١ـات بـیى الىـٙىق( ٪يصاٌـی:٪7007،
َ .)320،755ایى کاقبىث بهكهگیكی و ا٠حكا ٦به آو ؾق يىٌحاق يصاٌی ٬ابـ﵂ ؾقیا٨ـث اوـث ٫و٬ـال٬
البی ش٩١ك اشظىل کحاب ا١٨﵂ الی١٩﵂،قایحه ً٠ؿ اظ﵀ؿبى العىیى بى ٠بیؿالله-قظ﵀ه الله-کحاب کبیـك ٪
(ه﵀ى )793 :قویه بهكه شىحى يصاٌی ال آذاق هّـً٩ات و اِـىل بؿوو یـاؾ کكؾکحـاب او بـا ج١ابیك ٬ـال
اظ﵀ؿبى العىیى و ـکك اظ﵀ؿبى العىیى آوقؾه اوث( .ه﵀او)755،757،77،00َ :
 .1بكای ؾقیا٨ث جٙیب٭ی کاقبىث آقای قشالی ابى ٕ٤ائكی ؾق قشال يصاٌـی و کحـاب الٕـ٩١اء بـه ه٭الـه
اکبكی 575 -783ُِ :7398،يگكیىحه ٌىؾ.

 .1ؼىیی با ه٭ایىه قوایث يصاٌی و وکحـاب الٕـ٩١اء و اؼـحال ٦هیـاو آيهـا،ؾق ايحىـاب آو جكؾیـؿ ي﵀ـىؾ.
(ؼىیی.)90/7 :٪7073،
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ٌیػ ظىیى بى ٠بؿالّ﵀ؿ ال آو یاؾ کكؾ که ب١ؿها ؾق اؼحیاق ٨كليؿي ِ-اظ ه١الن-
٬كاق گك٨ثِ .اظ ه١الن ابىهًّىق ظىى بى لیى الـؿیى (ؾ )٪7077کحـاب الحعشیعش
الغاووعی قا ال آو اوحؽكاز ي﵀ىؾه و ؾق پی آو يىؽه هًؿقن یاؾ گٍحه بـهؾوـث هـال
٠بؿالله بى ظىیًی ٌىٌحكی (ؾ )٪7057قویؿ .وی گ٩حاق کحاب الضؼفا هًىىب بـه
ابى ٕ٤ائكی قا ال آو شؿا ي﵀ىؾه و به جكجی ظكو ٦آو قا واهاو ؾاؾه و کحابی شؿاگايه
گكؾآوقؾ (هماان) .پـه ال وی ٌـاگكؾيً٠ ،ایـث اللـه ٬هپـایی آو قا ؾق هص﵀ـ ٟالكشـال
(ؾ )٪ 7050بهِىقت پكاکًؿه و ٘ب ٫جكجی کحاب ؼىؾ شای ؾاؾ (هماان) .بًابكایى ،ا٬ىل
کحاب ٔ٩١اء قا هیجىاو بهِىقت پكاکًؿه ال وه کحاب ،خالصة االلىل٠ ،الهه ظلـی،
سشال ابى داوود و هصمغ الششال ٬هپایی بهؾوث آوقؾ .ؾق وال  7327هصـكی ٬﵀ـكی،
آیث الله هكٍ٠ی يص٩ی به يىؽهای ال کحاب الٕ٩١اء ال ٠بؿالله جىحكی ؾوـث یا٨ـث و
آو قا اوحًراغ ي﵀ىؾ.
ؾاوقیهای هح٩اوت ؾقباقۀ يىبث کحاب به ابى ٕ٤ائكی ؾق هیاو پىیًیاو با ؾلی﵂های
گىيهگىيی پؿیؿاق ٌؿ .بكؼی یاؾ يٍؿو يىٌـحاق الٕـ٩١اء ؾقکحـابهـای پیٍـیًی (ٌـیػ
1
٘ىوی و يصاٌی) قا يٍايهای ال بی اِالحی آو ؾايىـحهايـؿ (خاىیی51/0 :0008 ،؛ )016/01
وپاقهای ایى يىٌحه قا ال قوایثهای پیٍـیًیاو ال وی بـه ايٕـ﵀ام گ٩حـههـای ياؾقوـث و
ش١لی پىیًیاو ؾق ايحىاب به او بكٌـ﵀كؾيؿ (آراابضس طهشاوای ،)641/0 :0011 ،ؾق ایـى هیـاو
بؽٍی به هًً اؼال٬ی و وذا٬ـث قوایـی او جكؾیـؿ ي﵀ـىؾه و وی قا ياٌـًاؼحه و هصهـىل
ؾايىحهايؿ (سبط ضهیذ ااویٌ ،)44-43/0 :0005 ،ـ﵀اقی هـن بـا پـفیكي يىـبث يىٌـحاق ایـى
کحاب به ابى ٕ٤ـائكی ،قوي وی قا ؾق وـًصً قاویـاو ،بـی ا٠حبـاق جىِـی ٧ي﵀ىؾيـؿ
(اسحشآبادی051/0 :0062 ،؛ امیه .)121/6 :0018 ،گكوهی ال قاویًٌاواو پىـیًی ،ا٨ـموو بـك
اِالث کحاب به او ،به ٌیىۀ ؾاوقی قشالی و قوٌ﵀ًؿ بىؾو وی اٌاقه کكؾيؿ (ضىضاحشی،
/01 :0001ظ ،)23 ،11و وی قا ال يا٬ـــؿاو قشـــالی و ال پژوهًـــؿگاو اؼبـــاق و ؾاقيـــؿه
ا٘ال٠ات ووی ٟؾق ٠لن قشال بك ٌ﵀كؾيؿ (ضىضحشی.)52 :0851 ،

 -2-4کتاب الضؼفاء دس سهیافت دايؾىساو
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باجىشه به ایًکه پیٍیًیاو هنلهاو ابى ٕ٤ائكی جكش﵀ـه ویـژه ال او یـاؾ يکكؾيـؿ و ؾق
اؾاهه پىیًیاو هن بیً ال ؾو ٬كو ؾقباقۀ وی و أذك قشالی او وکىت کكؾيؿ ،لهیًه بـكای
قایميیهای هح٩اوت ؾقباقۀ هًً اؼال٬ی ،ؾايٍی و يىٌحاق او ٨كاهن ٌـؿ .ال ایـى شهـث
ؾیؿگاهها به ابى ٕ٤ائكی قا هیجىاو بـه٘ـىق کلـی بـه ؾو ؾیـؿگاه ٠﵀ـؿه ،ياه﵀ىـىیاو و
ه﵀ىىیاو ج٩کیک کكؾ.
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هؽال٩ث و ياه﵀ىىیی قاوی ًٌاواو با ابى ٕ٤ائكی ،ا٨موو بك اذك قشـالی او ٕکحاب
الضؼفأٌ ،اه﵂ ٌؽّیث وشىؾی ،اؼال٬ی ،ؾايٍی و ٌیىۀ قوی آوقی وی ؾق شكض و
جٕ١ی ٧ؼىايی قاویاو هن هیٌىؾ .گكوهی به هًً ؾايٍی و باوقی ابى ٕ٤ائكی جكؾیؿ
1
کكؾيؿ (اسدبییی ،)011/4 :0018 ،بكؼی ٌؽّیث اظ﵀ـؿ بـى ظىـیى قا هصهـىل ؾايىـحًؿ
(سبط ضهیذ ااوی ،)44-43/0 :0005 ،و ؾق اؾاهه کىايی ه﵀ايًؿ ،هع﵀ـؿج٭ی هصلىـی ا٨ـموو
بك ياًٌاؼحگی ابى ٕ٤ائكی ،جكؾیـؿ ؾق ٠ـؿالث و وذا٬ـث او قا هٙـكض کكؾيـؿ (خىاخاىی،
ٌ )632 :0836﵀اقی يىبث کحاب به ابى ٕ٤ائكی قا پفیك٨حـه اهـا قوي و وـًصه او قا بـه
چالً کٍايؿه و وی قا شكاض ؼىايؿيـؿ (اساحشآبادی ،)886-865 :0066 ،و ؾق پـی آو او قا
هحهن واؼحًؿ که با اهىقی که وب شكض ي﵀یگكؾؾ یا ؾق آيها اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ،
ؾق شكض قاویاو ٌحاب وقلیؿه و بكگىحكۀ شكض و جٕ١ی٧های او جاؼحهايؿ ،جا شایی کـه
گ٩حهايؿ ٬هیچ که ال ٘١ى او ؾق اهاو ي﵀ايؿه و ٔ﵀ى ٘١او ؼىايؿو ،ؾق جٕـ١ی٧هـای
وی جٍکیک ي﵀ىؾيؿ (زسیىی خحلی ،60 ،61 :0841 ،اوػاسی ،13/0 :0823 ،میشداماد ،بی جا15 :؛
اسحشآبادی ،)050/0 :0062 ،ؾق ایى شهث هع﵀ؿبا٬ك هصلىـی و پـؿقي (ؾ )٪7777پـفیكي
ؾیؿگاه ابى ٕ٤ائكی قا بىحكی بكای ي٩ی و ايکاق گىحكۀ قوایث و ٨حـاوای هٍـهىق ٌـی١ه
ؼىايؿيؿ (مدیسی ،)00/0 :0018 ،ؾق يگاه بكؼـی ،چًـیى ؼـىايً اؼباقیـاو ال قوي ابـى
 .1وــیؿ هع﵀ــؿ هىوــىی ٠ــاهلی ٌــًاؼحه ٌــؿه بــه ِــاظ هــؿاق ال ؾايٍــىقاو ّ٠ــك ِــ٩ىی
(ؾقگفٌث ،)٪7030ا٨موو بك ياؾقوث ؾايىحى کحاب الٕ٩١اء به ظىیى ٠بیؿالله ٕ٤ائكی آو قا به اظ﵀ـؿ
يىبث ؾاؾه که ٌؽّی هصهىل اوث و يگكي ٌهیؿ ذايی قا ؾق ایىباقه به چالً کٍايؿه (وـبٗ ٌـهیؿ
ذايی.)723،90،80/7 :7079،

ٕ٤ائكی ،به وظٍث آياو ال وكيىٌث قوایثها پًؿاٌحه ٌـؿ (زسایىی خحلای،)61 :0841 ،

ؾق اؾاهه ،بكؼی ٠ؿم قوی آوقی به وؽًاو ابى ٕ٤ـائكی قا بـهؾلیـ﵂ قوي اشحهـاؾی او
ؾايىحهايؿ هكچًؿ ٌکىه ؾايٍی او قا پفیكا بىؾيؿ (میش دامااد ،بای جاا15 :؛ سابساوی-45 :0060 ،
.)58

 .1ؾق باوق بكؼی ٌیػ آ٬ابمق ٘هكايی کحاب الٕ٩١اء قا به ؾٌ﵀ًاو ٌی١ه يىـبث ؾاؾه .البحـه ایـى اؾ٠ـا ؾق
يىؽه ؼٙی الفقی١ة وشىؾ يؿاقؾ .اظح﵀ال ؾاقؾ ايحىاب ایى ؾیؿگاه به ٌیػ آ٬ا بمق ٘هكايی يحیصه ؼلٙی
ؾق يىؽه چاپی اذك هیاو ا٬ىال هئل ٧و جىٔیعات هّعط باٌؿ (اکبكی.)795 :7398 ،
٠ .2﵀ؿه کاقبىـث واژگـايی يصاٌـی و ٌـیػ ٘ىوـی ؾق قوایحگـكی الظىـیى بـى ٠بیؿاللـه کـه ي﵀ایٍـگك
چگىيگی ؾقیا٨ـث قوایـث آيـاو اوـث ٠باقجًـؿ :اؼبكيـا (يصاٌـی٬ )500،539،700،50 :7008 ،ـال
(ه﵀او )50،37 :قواه ً٠ه (ه﵀او ،)80 :ظکی ـلک (ه﵀او )500 :و ٬كأت ٠لی العىیى بى ٠بیؿالله
(ه﵀او )778 :اها ج١ابیك واژگايی بكای ٨كليؿي ٬ال (ه﵀او ،)705،77 :قأیحه ً٠ؿ أظ﵀ـؿ بـى العىـیى بـى
٠بیؿاللـــه (ه﵀ـــى )352 :ـکكأظ﵀ـــؿ بـــى العىـــیى (ه﵀ـــاو )029،707 :و ٬كأجـــه أيـــا وأظ﵀ـــؿ بـــى
العىیى قظ﵀هالله ٠لی أبیه (ه﵀او.)83 :
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بازخىاوص ضیىۀ راویضىاسی و وظامباوری ابه غضائری...

گكوهی با بمقگؿاٌث شایگاه ؾايٍی ابى ٕ٤ائكیٌ ،کىه وٌـؤو وی قا ٨كاجـك ال آو
ؾايىحهايؿ که به يگاقي چًیى يىٌحاقی ؾوث ليؿ .ایًـاو يىـبث ؾاؾو ایـى يىٌـحه قا بـه
وی ،وحن بمق ؾق ظ ٫وی پًؿاٌحه و يىٌحاق کحاب قا بـه بـؿؼىاهاو و ؾٌـ﵀ًاو ٌـی١ه
يىبث ؾاؾيؿ 1.آياو ؾق ایى پًؿاقه چًاو پاٍ٨اقی کكؾيؿ جا شایی که جؤلی ٧ایى کحـاب قا
به ٬﵀یها (اٌا٠كه ٬ن) که ٌیػ ه٩یؿ ال آيها به ً٠ىاو ه٭ّكیى یاؾ هیکًؿ ،يىبث ؾاؾيؿ
جا بؿیى جكجی بىیاقی ال قوایثگكاو قا بهوویله او هحهن به ٤لى کًًؿ (ضیخ آرابضس طهشاوی،
645-644/0 :0011و51/01؛ خىیی ،)016/0 :0008 ،ایًاو ؾق اؾاهه هیا٨مایًؿ که هیاو يصاٌی
و ابى ٕ٤ائكی پیىيؿ ؾووحی بىؾ ،اگك ایى کحاب ال يىٌحاق ابى ٕ٤ائكی باٌـؿ ،يصاٌـی
ال آو آ گاهی هییا٨ث .يصاٌی ؾق بیىث و ايؿی هىقؾ ال ابى ٕ٤ائكی قوایث هیکًـؿ
که بیٍحك ال واژگاو ٬ال و ٬اله اظ﵀ـؿ بـى العىـیى بهـكه شىـحه کـه ي﵀ایٍـگك قوایـث
ٌ٩اهی و ًٌیؿاقی ال ابى ٕ٤ائكی اوث گكچه ؾق پاقهای ال هىاقؾ ج١بیك ـکـك اظ﵀ـؿبى
2
العىیى قا بهکاق گك٨ث که به يٝك هیقوؿ به يىٌحاق وی قشـى ٞؾاٌـحه اوـث (خاىیی،
 ،016/0 :0008زسیىی خحلای .)68 :0841 ،به پًؿاق بكؼـی ياه﵀ىـىیاو٘ ،كیـ ٫ؾوـحیابی بـه
يىٌحاق الٕ٩١ا ،وشاؾهای بىؾه و يىؽه کحاب بـا ٘كیـ ٫ه٭بـىل ال شايـ ٠الهـه ظلـی
قوایث يٍؿه اوث (زسیىی خحلی ،)60 :0841 ،ایـى گ﵀ايـه ؾقبـاقۀ یـاؾ کـكؾ ابـى ٘ـاوون
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الکحاب الضؼفا ؾق کحاب ظل االؽتال هـن وشـىؾ ؾاقؾ کـه وـیؿ ایـى کحـاب قا ال
قوایث هئل ٧آو ؾقیا٨ث يکكؾه بلکه به٘ىق وشاؾهای ؾقیا٨ث ؾاٌحه اوث.
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ؾق بكابك جوىقی هؽال٩او کـه بـا يٝكهـای هح٩ـاوت ه﵀ـكاه بـىؾ آقاء هىا٨٭ـاو کحـاب
الضؼفا به ابى ٕ٤ائكی يیم ياه﵀ىاو هیباٌؿ .به باوق ه﵀ىـىیاو ،قوي ابـى ٕ٤ـائكی
ؾق قاویًٌاوی با الگىی ٠ل﵀ی ؾايٍىقاو پیٍیى و هنلهاو ؼىؾ ه﵀پىٌايی ؾاقؾ (زسیىی
خحلی ،)61 :0841 ،ؾق ایى ؾیؿگاه ،قهیا٨ث ي٭اؾايه وی ؾق اقلیابی اظـىال قشـال ظـؿید
(ضىضحشی ،)008/0 :0851 ،قوٌ﵀ًؿی وی ؾق ي٭ؿ قشال ،کحابها و اظاؾید (بىاو قاویاو
٬﵀ی) (ضىضاحشی ،)24/0 :0001 ،ؾايً قشالی گىحكؾه ،ؾ٬ـث (هماان ،)52 :0851 ،و بیـًً
باوقی وی با٠د ج٩اوت قهیا٨ثهای وی ؾق يىبث ؾیگـك قشـال ًٌاوـاو ؾايىـحه ٌـؿ.
گكوهی وی قا الهٍایػ بمق و ال ذ٭ات ؾايىحهايؿ (رمی ،بای جاا ،)830/0 :و ه﵀ًٍـیًی بـا
هٍایػ بمق ظؿیری و قشالی ٌی١ه ،يصاٌی و ٌیػ ٘ىوی يٍايی الی٭ـیى بـه هىیـث،
هًً ؾايٍی و ای﵀ـايی او پًؿاٌـحه ٌـؿ (آراابضس طهشاوای ،)645/0 :0011 ،ؾق ایـى يگـكي،
قوي ي٭ؿ اظىال قاویاو ال وىی ابى ٕ٤ائكی به پؽحگـی و هحايـث ؼـىايً ٌـؿ کـه ال
اِىل ؾ٬ی٠ ٫ل﵀ی و ـهى ايباٌحه ال ؾايً پیكوی هیکكؾ و ؾق اؾاهه با وـؽًی کىجـاه و
 .1کىايی که ؾق ِعث ايحىاب کحاب الٕ٩١اء به اظ﵀ؿبى ٠بیؿالله ٕ٤ائكی اج٩ا ٪ؾاقيؿ و ؾق کحابٍـاو ال
ایى کحاب بهكههًؿ ٌؿيؿ ٠باقجًؿ الٌ ٬هیؿ اول (ؾ )٪780ـکكی الٍی١ه ٨ـی اظکـام الٍـكی١ه٬ 050/7 ،
هع٭ ٫اقؾبیلی (ؾ )٪ 993هص﵀ ٟال٩ائؿه والبكهاو ٨ی ٌكض االقٌاؾ االـهاو 375/0،وِ ٬ 022/8ـاظ
ال﵀١الن (ؾ )٪7077هًح٭ی الص﵀او ٨ی االظاؾید الّعاض واالظىاوٌ ٬ 037/7،ـیػ ٠بـؿالًبی الصمائـكی
(ؾ ،)٪7057ظاوی اال٬ىل ( ٬ )0هیكلا هع﵀ؿ اوحكآباؾی (ؾ  )٪7058هـًهط ال﵀٭ـالٌ ٬ 009 ،ـیػ بهـایی
(ؾ )٪7030العب﵂ ال﵀حیى ٬ 783،هع٭ٌ ٫یػ هع﵀ؿ ظ٩یـؿالرايی (ؾ  ، 7030اوح٭ّـاء اال٠حبـاق٬ 88/7 ،
هع٭ ٫ؾاهاؾ (ؾ7007ه) الكواٌط الى﵀ایه ٬ 777/هصلىـی اول (ؾ ، )٪7077ي٭ـؿالكشال ٬ 772/7 ،هع٭ـ٫
وـــبمواقی (ؾ )٪7090ـؼیـــكه ال﵀١ـــاؾ٠ ٬ 39/7،الهـــه هصلىـــی (ؾ )٪7777بعـــاقااليىاق الصاه١ـــه
لؿققاؼباقاالئ﵀ه اال٘هاقٌ ٬ 07/7،یػ ولی﵀او ظىلی (ؾ  )٪ 7757ه١كاز الک﵀ال ٬ 07-00ُِ،هع﵀ؿ
اقؾبیلی (ت  )٪7028شاه ٟالكواه  ٬ 08/7هع٭ ٫بهبهايی (ؾ  7500ه) ج١لی٭ه ٠لـی بـًهس ال﵀٭ـال 32 ،و
ظاٌیه هص﵀ ٟال٩ائؿه ، ٬297-707/ویؿ بعكال١لىم (ؾ  )٪7575قشال ویؿ بعكال١لىم ٬ 723/0 ،هعـؿخ
يــىقی(،ؾ  )٪ 7350هىــحؿق الىوــائ﵂٠ ٬ 702-77/7،بؿاللــه هاه٭ــايی (ؾ  )٪ 7327جً٩ــیط ال﵀٭ــال،
. 27/77

 ،014/0جفشضی.)005 ،20 ،11 ،85/0 :0833 ،

 .1ؾق کحاب قشال ٌیػ ٘ىوی (ٌ،008 :7072﵀اقگاو  ،)0305جٕ١ی ٧وال شاي ابى بابىیه به ٤لى هـحهن
اوث (٘ىویٌ،550 :7007،﵀اقه  ٬050يصاٌی.)359 :7007،
٠ .2الهه ظلی ؾق ٬كو هٍحن (750-008ه) وه ٬كو ب١ؿ ال ابى ٕ٤ائكی لیىث ؾاٌـحه و وـًصه وی ال ابـى
ٕ٤ائكی گ﵀ايههایی قا ایصاؾ کكؾ .يؽىث آيکه وی به هًاب١ی ال کحابهای ابى ٕ٤ائكی ؾوحكوی ؾاٌحه
که ؾق ایىِىقت با يٝك يصاٌی و ٌیػ ِؿو ٪ياه﵀ىال اوث یا ایًکه گ٩حـه ٌـىؾ اشحهـاؾ ٠الهـه ظلـی
بكاوان قوایثهایی اوث که جىوٗ پیٍیًیاو بیاو ٌؿه اوث ،ؾق ایىِىقت اشحهاؾ وی بایؿ بكاوان اؾله
باٌؿ ٬لیكا وشىؾ کحاب الٕ٩١اء ال شاي وی اذبـات يٍـؿه اوـث (شـىاؾ ٬یـىهی :7077،ه٭ؿهـه کحـاب
ؼالِة اال٬ىال ٠الهه ظلی.)52،
 .3ابى ؾاوؾ ؾق جكش﵀ه  787هىقؾ ال ابى ٕ٤ائكی گماقي کكؾه اوـث ،اهـا قوی آوقی وی بیٍـحك بـا وـىیه
جىذی ٫اوث (ابى ؾاوؾ.)598،590،29 :7002،
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ٌیىههای قوٌ﵀ًؿ به ؾاوقی قاویاو و قشال اظاؾید پكؾاؼـث .ي٭ـؿ او ال ابـى بابىیـه بـا
ج١بیك ٫و٤لٗ ابىش٩١ك ٨ی هفا ال٭ىل ٪با بیاو ایًکه کحابهای لیؿیى قا ال هع﵀ؿ بى ابی
٠﵀یك ًٌیؿه و ؾیؿه اوث (ضیخ طىسی081 :0013 ،؛ وداضی030 ،031 :0013 ،؛ زسایىی خحلای،
 ،)40-41 :0841ج٩اوت ؾیؿگاه او قا ؾق ؾاوقیهای قاویـاو ؾق يىـبث بـه قشـال ًٌاوـاو
ه﵀ايًؿ ٌیػ ٘ىوی يٍاو هیؾهؿ که يٍايه چیكگی و لبكؾوحی ؾايً قشـالی او اوـث.
چًیى هًً هح٩اوت ي٭اؾايه قشالی با ؾیگك قاوی ًٌاواو هـنلهـايی او ؾق جكش﵀ـه ا٨ـكاؾ
ؾیگك بىاو هع﵀ؿ بى اقوهه 1ایؿه ؾايٍی وی قا بیٍحك آٌکاق هیوالؾ.
ؾايً و ٌیىه ؾاوقی قشالی ابى ٕ٤ائكی ال وـىی ؾايٍـىقاو قشـالی پىـیًی بىـاو
٠الهه ظلی2پفیك٨حه ٌؿ و آقای قاوی ًٌاوی او قا ؾق جٕ١ی ٧ا٨كاؾ ،بـك جىذیـ ٫ؾیگـكاو
بكگمیؿ (زیی ،)52 ،20 ،81 :0000 ،و گىحكۀ ا٠ح﵀اؾ به وی قا ؾق ٌـكایٗ يیـا٨حى ٌـاهؿ هـن
گىحكايؿ (همان601 ،613 :؛ خحلی .)64-63 :0841 ،چًیى قویـه ه﵀ىـىیی ؾق ابـى ؾاوؾ هـن
ؾیؿه هیٌىؾ 3.يگكه ه﵀ىىگكايه ؾايٍىقاو ظله با ابى ٕ٤ائكی ایى گ﵀ايه قا بكای پاقهای
ال پژوهٍیاو پىیًی ایصاؾ کكؾ که قوی آوقی هکح ظله قا بـه ابـى ٕ٤ـائكی ؼـىايً
کًًؿ (بهبهاوی881/0 :0066 ،؛ مامقااوی ،)666/0 :0080 ،ایـى قویـه ؾقآذـاق قشـالی ؾايٍـىقاو
شب﵂ ال١اه﵂ (ضهیذ اولٌ )30/0 :0000 ،ـهیؿ ذـايی (ضاهیذ اااوی ،)458/6 :0008 ،و ؾايٍـىقاو
٬ــكوو  77-70هــن وشــىؾ ؾاقؾ (عااامیی،606 :0062 ،؛ بهااایی04 ،03 :0060 ،؛ رهپااایی:0820 ،
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ههاقت ابى ٕ٤ائكی ؾق ًٌاوایی يىٌحهها و يگاٌـحههـای قاویـاو ظـؿیری و ؾاوقی
ؾقباقۀ يٍاو ال چیكهگی وی ؾق ؾايً قشال اوث .وی ؾق بالؼىايً اظىال و ًٌاوایی
1
آذاق قاویاو گاه به٘ىق گىحكؾه وگاهی با ٠باقات کىجاه بىًؿه کكؾه (اباه غضاائشی:0841 ،
 .)010 ،10 ،10 ،02هص١ىل ؼىايی اذك ظؿیری ال شاي قاویاو یا کىـاو ؾیگـك ،قوٌـی ؾق
ًٌاوایی و پفیكي اذك و يگاقيؿه آو ؾق يىٌحاق ابى ٕ٤ائكی اوث .کحاب ولین بى ٬یه
ي﵀ىيهای ال ایى وًػ بالؼىايی ابى ٕ٤ائكی ؾقپفیكي هىیث و اذك وی هیباٌـؿ .او ؾق
جكش﵀ه ولین بى ٬یه هیگىیؿ :اِعاب ها پیىوحه یاؾآوق ٌؿيؿ که وی ياًٌاؼحه بـىؾه
وؾق اؼباق ال او یاؾ يکكؾيؿ و کحاب او قا بكواؼحه اباو بى ٠یاي ؾايىحهايؿ 2.البحه با وىیه
ؾیگك اٌاقه آٌکاق به بكواؼحگی اذك ج٩ىیك هًىىب بـه اهـام ظىـى ٠ىـگكی3کـكؾ.
بكواؼحه ؼىايی بكؼی ال يامها ه﵀ايًؿ ابكاهین بـى ٠بیؿاللـه هـؿيی (اباه غضاائشی:0841 ،
٠ ،)84﵀اقبى لیؿ ؼیىايی هّكی (همان ،)34-33 :و ولین بى ٬ـیه (هماى ،)28 :و بـی
جىشهی و وه﵂ ايگاق ؼىايؿو قاویايی که ال ٔ١ی٩او قوایحگكی ؾاقيؿ (همان،16 ،04 ،84 :
 ،)004 ،52 ،50-58و قاویايی که ا٨موو بك ٔ١ی٩او به هكو﵂ها هن جکیـه ؾاقيـؿ (هماان،04 :
 ،)58 ،00 ،81ي﵀ىيـــهای ال قوي ؾايٍـــی او ؾق بـــالؼىايً قاویـــاو اوـــث .بكؼـــی ال
قاویًٌاواو ٌیىۀ ؾاوقی قشالی ابى ٕ٤ائكی ؾق بالؼىايی قاویاو قا ياٌی الاوـح٭الل،
پىیً ٠ل﵀ی و اشحهاؾ او ؾايىحهايؿ (زسیىی خحلی60 :0841 ،؛ سابساوی ،)45 ،48 :0060 ،وی
ؾق ؼىايً جكش﵀ۀ ابكاهین بى ٠بیؿالله بى ٠الء هؿيی ،ایـى يـام قا بكوـاؼحه ٠بؿاللـه بـى
 .1بالؼىايً جكش﵀ه ولین بى ٬یه ي﵀ىيههایی ال جّ٩ی﵂ اوث (ابى ٕ٤ائكی.)778،03،30 :7380،
والعىـ نیى،و٠ل ِّی بـى ُ
كال﵀ نئهًیى،والعىىُ ،
ُ .2ول نی ُن ُ
بـى  ٬نیه،الهاللی،ال١ـاهكی .قوی ٠ـى أهی ُ
العىـ نیى .
ُ
ُ
ُ
ن
ُ
ُ
ُ
أِـعابًا ی٭ىلـىو :او ُوـل نی﵀ا ال ُی ن١ـك،٦وال ـکـك ٨ـی ؼبـك .و٬ـؿ
الکحاب ال﵀ٍ ُه ُىق وکـاو
و ُی نًى ُ الیه هفا
ُ ن
ُ
وشؿت ـکك ُه ٨ی هىأ ٟهى ٤یك شهة کحابه،وال هى قوایة أباو ابى أبی ٠یاي ً٠ـه (ابـى ٕ٤ـائكی:7380،
.)03
ُ ن
ابى بابى نیه ١ٔ .نی أ،٧کف أ
الوح نكآباؾی .قوی ُ
ً٠ه ُأبى ش ن٩١ك ُ
ال﵀ِّ ٩ىك ،ن
ُ .3هع َّ﵀ ُؿ ُبى ال٭اونُ ،
ً٠ـه ج٩ىـ نیكا
اب .قوی
نقو نیه ٠ى ق ُشل نیى ه نص ُهىل نیى :أظؿه﵀ا ُی ن١ك ُ ٦ب ُی ُ
ىو ٧بى ُهع َّ﵀ؿ بى ل یاؾ،واْلؼك٠ :لی بى ُهع َّ﵀ؿ بـى یىـاق
ُ
أ
ن
٠ى أبیه﵀ا٠،ى أبی العىى الرالد  .والح٩ىی ُك ه نىٔى٠ ٞى وه﵂ الؿ نیباشی٠،ى أبیـه بؤظاؾ نیـد هـى هـفه
ال﵀ًاک نیك (ابى ٕ٤ائكی.)98 :7380،





هع﵀ؿ بلىی ؾايىحه که با واوٙه واژگاو کفاب و ش١ال ٌـًاؼحه هـیٌـىؾ (اباه غضاائشی،

 ،)83 ،41 :0841وی ؾق بالؼىايی اظىال قاویـاو باوقهـای هـفهبی آيـاو بىـاو ابىهع﵀ـؿ
ظىى بى اوؿ ٘٩اوی بّـكی و ؾیگـكاو بـا گ٩حه ٨اوـؿ ال﵀ـفه جٕـ١ی ٧کـكؾ (اباه
غضائشی ،)30 ،14 ،10 ،06 ،16 :0841 ،بیاو باوق قاویاو با جکیه بك اوًاؾ ي٭لـی و يگـكه قاوی
ًٌاواو (زسیىی خحلی ،)64 :0841 ،قوایث ٤الیاو ال قاویاو (ابه غضائشی،43 ،40 ،03 :0841 ،
٤ ،)060 ،45الی باوقی قاویاو (همان ،)51 ،40 ،45 ،30 ،12 :ولً١ث ي﵀ىؾو قاویاو (هماى،48 :
 ،)44بالي﵀ىيی ال ولى و ٌیىۀ ؾاوقی ابى ٕ٤ائكی ؾقبالؼىايی قاویـاو اوـث .وی بـا
اقشا ٞبه کحابهای قاویاو و يگاهی ي٭اؾايه به قوایثها ،يٝام باوقی آيـاو قا بـالؼىايً
کكؾه و ؾقاؾاهه هىیث وشىؾی ،اؼال٬ی و آذاقٌاو قا ؾاوقی ي﵀ىؾ (زسیىی خحلای:0841 ،
 ،)81وی با ایى قوي پىیٍی ؾق جكش﵀ه ابىهع﵀ؿ ٠بؿالله بى ٠بؿالكظ﵀ى اِن هىـ﵀١ی،
کحاب لیاقجً قا بكقوی هیکًؿ و با پی شىیی ؾق هییابـؿ کـه هـفه وی پكیٍـاو و
وا ٗ٬اوث ا٨موو بكآو با ؾ٬ث ؾق اظـىال وی ،او قا شـم ؾقو ٢ليـاو بّـكه ؼىايـؿ (اباه
ال ٌؽّـیث ؾايٍــی و قوي ابــى ٕ٤ـائكی ؾق بــالؼىايی قاویــاو هـیجـىاوٌ ،ــیىۀ
ُ
ؾقیا٨ث او ال ٘ب٭ه قاویاو ويعىۀ قوایحگكی آياو قا بالًٌاوی کكؾ .وی ؾق جكش﵀ه و١یؿ
ُ
ُبى ُبؽر نینٔ ،﵀ى بكٌـ﵀اقی وی ال لیؿیـه ،او قا ال ٘ب٭ـه جـاب١ی ؾايىـحه کـه ال ِـعابی
قوایث ي﵀ىؾه اوث (ابه غضاائشی ،)25 ،20 :0841 ،ؾق يـىبحی بـا بالًٌاوـی کىـايی کـه ال
قاوی قوایث ي﵀ىؾهايؿ به٘ىق ٔ﵀ًی ٘ب٭ه او قا بیاو هیکًؿ .ه﵀ايًؿ قوایث ابى بابىیه ال
ج﵀ نی ُن ُبى  ٠نبؿالله بى ج﵀ نین ،ال٭كٌی بهِـىقت جلـىیعی اٌـاقه هـیکًـؿ کـه او ؾق ٘ب٭ـه
هٍایػ ِؿو ٪شای ؾاقؾ (همى ،)01 ،و يیم به قاویايی که قوایثگك ائ﵀ه هىحًؿ به آو
جّكیط هیکًؿ (همان.)40 ،05 ،33 ،30 ،25 ،51 ،50 ،43 :
پاقهای ال ؾايٍىقاو قاویًٌان ،آقاء قشالی ابى ٕ٤ائكی قا بك اوان اشحهاؾ او پـی
شىیی ي﵀ىؾهايؿ که با واژگاو ویژه بیاو ٌؿه اوث (زسایىی خحلای ،)65 :آيـاو ٌـیىه ابـى
ٕ٤ائكی ؾق بالؼىايی قاویاو قا هحکی بك قأی ،اشحهـاؾ و پـىیً ؾايٍـی ،وا٬ـ ٟگكایـی،
بالگىیی ؾیؿگاه ٠ل﵀ی ه﵀بىحه با اوحًاؾات ؾايىـحهايـؿ .ایـى پـىیً ؾق بـالؼىايی هـًً
قاویايی ه﵀ايًؿ ابى ایىب ی١٭ىب اوعا ٪بى هع﵀ؿ با ج١ابیك ٨اوؿ ال﵀فه  ،کفاب ٨ی
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غضائشی.)32 ،33 :0841 ،
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قوایه  ،ؤا ٞللعؿید و ال ُی نلحُ ٩ث الی ها ق ُ
واه که ج﵀ام وىیههای ٔ ٧١قا ؾاقؾ٬ ،اب﵂
ؾقیا٨ث اوث (ابه غضاائشی ،)00 :0841 ،چًیى ج١ابیكی ؾق هـىقؾ ؾیگـكاو هـن وشـىؾ ؾاقؾ
(همان.)51 ،41 ،06 :
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واژگاو کاقبكؾی ابى ٕ٤ـائكی ؾق اقلیـابی قاویـاو هحًـى ٞهـیباٌـؿ .ؾق ایـى هیـاو
هیجىاو به ٠باقتهای ال ا٠ح﵀ؿ (همان١٘ ،)84 ،ى با ِىقجبًؿی هح٩اوت (زسایىی خحلای،
ُ
ُ
ـکكج ُ
ـــه
 ،)60 :0841یـــ نكوی ٠ـــى الٕـــ٩١اء (اباااه غضاااائشی،)16 ،05 ،00 ،85 :0841 ،
أ
٨ی الٕ٩١اء (همى ١ٔ ،)32 ،26 ،12 ،85 :نی( 1 ٧همان ،)38 ،36 ،12 ،85 :ال﵀ًکك ،الىٔ،ٟ
االقوال ،الٍاهؿ ،ال١لة ،الحؽلیٗ ،ال٥لى و الح٩كؾ بال٥كائ (زسیىی خحلای ،)81 ،841 :اٌاقه
کكؾ .قویه ابى ٕ٤ائكی ؾق وًصً قاویاو گاهی ؾق شهث کاوحى ٔ ٧١آيـاو اوـث.
ن
کاق ق٨ث واژگـايی ی ُص ُىل أو ُیؽ َّـكز ٌـاهؿ (هماان ،)22 ،13 ،83 ،51 ،42 :و لکـى ظؿیر ُـه
یصی ُن ٨ی ظؿید أِعابًا (همان ،)008 ،000 :ؾقایى قاوحا هیباٌؿ (ایضدی.)662 ،853 :
ٌیىۀ پكؾالي ابى ٕ٤ائكی ؾق قاوی ًٌاوی جًها با وىیه جٕ١ی ٧قاویاو يیىث بلکه
ٌ﵀اقی ال قاویايی که ؾیگك قاوی ًٌاواو جٕـ١ی ٧ي﵀ـىؾهايـؿ ،ج١ـؿی﵂ کـكؾ (ضىضاحشی،
 ،)11 ،23/0 :0000او وًصً ٬﵀یها ؾقباقۀ ٤لـى و بـؿ کیٍـی (٨اوـؿ ال﵀ـفه بـىؾو)
قاویاو قا ي٭ؿ کكؾه و قأی ياه﵀ىىی آياو با هکح ب٥ـؿاؾ قا بیـاو ؾاٌـحه اوـث .ؾق ایـى
هیاو اظ﵀ؿ بى هع﵀ؿ ؼالؿ بك٬ی که ٬﵀یها ؾق وی ٘١ى واقؾ واؼحًؿ ؾق بالؼىايٍـی او
قا پا ال ؾاوقی ٬﵀یها ؾايىحه و ٘١ى قا بهوىی کىايی بـكؾهکـه بك٬ـی الآيـاو قوایـث
کكؾه و ياٌی الٌیىۀ وی ؾق قوایحگكی ال آياو هیباٌؿ .ؾق باوق ابى ٕ٤ائكی ،بك٬ـی ؾق
قوایحگكی ال ٌیىۀ اه﵂ اؼباق/هىقؼاو که با جىاهط وکن ؾ٬حی هیباٌـؿ ،پیـكوی کـكؾه
اوث (ابه غضائشی ،)85 :0841 ،چًیى ٌیىۀ ياه﵀ىىیی با هکح ٬ن ؾق جكش﵀ـۀ أ نظ﵀ ُـؿ ُ
بـى
ُ
العى نیى بى و١یؿ بى ظ﵀اؾ بى و١یؿ بى ه نهكاو (هماانُ ،)00-01 :هع َّ﵀ ُـؿ ُ
بـى أ نوقهـة (هماى،
 ،)58هن ؾیؿه هیٌىؾ .گاهی ٨كاجك ال ٬﵀یها با قاویًٌاواو هن ياه﵀ىى هیگكؾؾ ،ایـى
ؾاوقی ؾق جكش﵀ه ُ
العى نی ُى ُبى ال٭اون بى ُهع َّ﵀ؿ بى أیىب بـى ٌ ُّـ﵀ىو و ُ٠﵀ ُـك ُ
بـى أبـی
ن
ال﵀٭ؿام هیجىاو ؾیؿ .بك اوان ؾیؿگاه ؾايٍىقاو پىـیًی قوي ابـى ٕ٤ـائكی ؾق وـًصه
 .1گاهی کاقق٨ث بؿوو ٬یؿ واژه ٔـ١ی ٧بـكای قاویـاو ـکـك ٌـىؾ يٍـاو ٔـ ٧١ه﵀ـه شايبـه (ٔـ ٧١ؾق
هفه ،قوایث و ي٭﵂ قوایث هیباٌؿ (ظىیًی شاللی.)53 :7380،

قاویاو ه﵀ىى با ٌیىۀ هعؿذاو هکح ٬ـن (هماان ،)84 :ياٌـی ال هبـايی قاوی ًٌاوـی او
هیباٌؿ (آرابضس طهشاوی ،)886-864/0 :0011 ،البحه ایـى چـالً ه﵀یًـاو وشـىؾ ؾاقؾ کـه
هبايی يگكٌی ابى ٕ٤ائكی چگىيه به وشىؾ آهؿ که ایىگىيه ه﵀ىاو با قوي هکح ٬ن
اوث؟

يتیدهگیشی
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 .7ک﵀ی هًابًٌ ٟاؼحی ؾقباقۀ ابى ٕ٤ائكیًٌ ،اؼث ؾقباقۀ وشىؾٌ ،یىۀ لیىحه ،هـًً
اؼال٬ی و ؾايٍی قا ؾٌىاق واؼحه اوث.
 .5هنلهايی لیىحه ابى ٕ٤ائكی ؾق ؾوقۀ اشحهاؾ و يمؾیکی لهايی به ؾوقۀ هّ١ىهاو
و آًٌایی به اؤا ،ٞبا٨ث گ٩ح﵀ايی و ٕ٨ای ٨كهًگی ّ٠ك ؼىؾ وآ گاهی ال شكیـاو
ًٌاوی ٤لى و ؾ٬ث يٝك ؾايٍی ؾق قاویًٌاوی ،يگكه و چٍن ايؿال ٠ل﵀ی قا بكای او
ایصاؾ ي﵀ىؾ که بكاوان آو ا٨موو بـك هىیـث ؾايٍـی او يـى ٞوـًصه قاویـاو قا ؾق وی
ج٭ىیث ي﵀ىؾ .بًابكایى قهیا٨ث ،يى ٞاقلیـابی قاویًٌاوـی وی بـكای قشـال ًٌاوـاو
هنلهاو و ؾق لهاو او اه﵀یث لیاؾی یا٨ث.
 .3بك اوان ؾیؿگاه پىیًی ،ولى ابى ٕ٤ـائكی ؾق ي٭ـؿ و بـالؼىايً قاویـاو ،هحکـی
بكاوح٭الل قأی ،اشحهاؾ ،واٟ٬گكایی و بیاو ؾیؿگاههای ٠ل﵀ی اوـث .ایـى ؾیـؿگاه ؾق
ٌیىۀ ؾاوقی وی ؾق جكش﵀ۀ اظىال قاویاو ٬اب﵂ ؾقیا٨ث اوث.
ٌ .0یىۀ ابى ٕ٤ائكی ؾق بالًٌاوی قاویاو بكپایـه هـال و جـكالوی ٔـ ٧١ؾق ؾیـى و
هفه (٤یك اهاهی یا وابىحگی به یکی ال هفاه اوالهی)٨ ،٭ؿاو ویژگی ٠ؿالث و
ؾقو٤گىیی ؾق قوایث ،وىءظ ٛ٩و ٔبٗ ؾق قاوی اوث١ٔ .ی ٧ؼىايی قاوی بؿوو
٬یؿ ،يٍايگك ٔ ٧١قاوی ؾق ه﵀ۀ وىیههای بالگ٩حه هیباٌؿ.
 .2بهيٝك هیقوؿ بكای ؾقیا٨ث يٝام باوقی و کاقبىث واژگايی ٤لى ؾق يىٌحاق ايحىـابی
به ابى ٕ٤ائكی ،بالؼىايً اؤا ٞو با٨حاقلهايه و هئل٩ههای لیىـحه ابـى ٕ٤ـائكی و
قویکكؾ او ؾق هىاشهه با آو اوث .ؾق ایى يگكه هیجىاو گ﵀ايههای يمؾیک به وا٬ـ ٟقا
ؾقباقۀ ٤لى و پكبىاهؿی آو ؾق اذك وی پیشىیی ي﵀ىؾ.
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 .7آقام ،هع﵀ؿ قٔا« ،شایگاه ػلمی ابى غضائشی يضد ػلمای سشال اص لشو پًصن هصشی جاکًىو» ،هٙال١ات
جاقیؽی ٬كآو و ظؿید ،وال ٌ ،50﵀اقه .7397 ،20-57ُِ ،00
 .5آ٬ابمق ٘هكايی ،هع﵀ؿ هعىى ،الزسیؼة الی جصايیف الؾیؼة ،جهكاو ،ولاقت اقٌاؾ7002 ،
 .3ایمؾی ،ههؿی« ،شغحاسی دس سویتشدهای ابى غضائشی به جىذیك سشال همشاه بعا واکعاوی هفهعىم غلعى دس
ايذیؾه سشالی او» ،ؾوّ٨لًاهه ٠ل﵀ی پژوهی ،وال ؾهنٌ ،﵀اقه يىلؾهن. 7397 ،550-507َ ،
 .0ابى ؾاوؾ ،ظىى بى ٠لی ،الششال ،چا اول ،جهكاو ،ؾايٍگاه جهكاو.7305 :
 .2ابى ٘اوون ،اظ﵀ؿبى هىوی ،ظل االؽتال فی هؼشفة الششعال ،ؾق ٔـ﵀ى الحعكیـك الٙاوووـی (ِـاظ
ه١الن) ،به کىًٌ هع﵀ؿ ظىى جكظیًی ،چا اول ،بیكوت ،هئوىة اال٠ل﵀ی لل﵀ٙبى٠ات.7008 ،
 .0ابى ٕ٤ائكی ،اظ﵀ؿ بى ظىیى ،الششال ،جع٭ی ٫هع﵀ؿ قٔا ظىـیًی شاللـی ،چـا اول٬ ،ـن :وـالهاو
چا ويٍك.7380 ،
 .7اقؾبیلی ،هع﵀ؿبى ٠لی ،شاهغ الشواة ،چا اول ،بیكوت :ؾاقاالٔىاء.7003 ،
 .8اوحكآباؾی ،هع﵀ؿبى ٠لی ،هًهس الممال ،چا اول٬ ،ن ،آل البیث لظیاء الحكاخ.7055 ،
 .9ا٠ل﵀ی ،هع﵀ؿظىیى ،دائشةالمؼاسف الؾیؼیة الؼاهة ،چا ؾوم ،بیكوت ،هئوىـة اال٠ل﵀ـی لل﵀ٙبى٠ـات،
.7073
 .70اکبكی٠ ،﵀یؿ قٔا« ،ايحغاب کحاب الضؼفا به ابى غضائشی :آععیب ؽًاععی جعلیعلهعا» ،هٙال١ـات
جاقیؽی ٬كآو و ظؿید ،وال ٌ ،52﵀اقه .7398 ،573 -783ُِ ،02
.77ايّاقی ،ظىى« ،ابى غضائشی» ،دائشة المؼاسف بضسگ اعالهی ،لیكيٝك کاٜن هىوىی بصًىقؾی ،جهكاو،
هكکم ؾائكا ال﵀١اق ٦بمق اوالهی.7307 ،
 .75اهیى ،وـیؿ هعىـى ،اػیعاو الؾعیؼه ،جع٭یـ ٫وـیؿ ظىـى اهـیى ،چـا اول ،بیـكوت ،ؾائـكا ال﵀١ـاق٦
لل﵀ٙبى٠ات.7003 ،
 .73بهبىؾی ،هع﵀ؿ با٬ك ،هؼشفة العذید ،چا اول ،جهكاو ،ايحٍاقات ٠ل﵀ی و ٨كهًگی.7305 ،
 .70بهبهايی ،وظیؿ (هع﵀ؿ با٬كبى هع﵀ؿ اک﵀﵂) ،الفىائذ الششالیعه ،يىـؽه الکحكويیکـی کحابؽايـه هؿقوـه
٨٭اهث ،بی جا.
 .72ج٩كٌی ،ویؿ هّ٩ٙی ،يمذ الششال ،چا اول٬ ،ن ،هئوىه آل البیث لظیاءالحكاخ ال١كبی.7078 ،
 .70پاٌایی ،آ٬ابابا و ؾیگكاو« ،جعلیل و يمذ يظشیه ؽىؽحشی دسباسۀ آسا سشالی ابى غضائشی» ،کحـاب ٬ـین،
وال هٍحنٌ ،﵀اقه .7397 ،79
 .77ظىیًی شاللی ،هع﵀ؿ قٔا ،همذهه بش سشال ابى غضائشی ،چا اول٬ ،ـن ،هئوىـۀ ٠ل﵀ـی و ٨كهًگـی
ؾاقالعؿید.7380 ،
 .78شاللی ،ههؿی« ،سوػ ابى غضائشی دس يمذ سشال»ّ٨ ،لًاهه هٙال١ات اوالهی 7383 ،ه ٌـ﵀اقه  02و
.7383 ،80 -22َ ،00
 .79ـــــ « ،شغحاسی دس باب يغبث کحاب الضؼفا به ابى غضائشی»ّ٨ ،لًاهه هٙال١ـات اوـالهیٌ ،ـ﵀اقه
.7380 ،00-77َ ،08
 .50ـــــ  ،قظی﵀ه ٌ﵀ٍـیكی ،بشسعی و اسصیابی سوػ ؽیخ عىعی دس يمذ سشال و آذعاس ،هٙال١ـات اوـالهی،
ٌ﵀اقه .7387 ،80
 .57ظلی ،ظىیى بى یىو ،٧خالصةااللىال ،جّعیط شىاؾ ٬یىهی ،چا اول٬ ،ن ،يٍك ال٩٭اهه.7077 ،
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 .55چیگً﵂ ،ايؿقو ،اخالق باوس ،جكش﵀ۀ اهیكظىیى ؼؿاپكوث ،جهكاو٬ ،٭ًىن.7392 ،
 .53ؼىیی ،ابىال٭اون ،هؼصن الششال ،چا پًصن٬ ،ن ،بی يا.7073 ،
 .50ؼىاشىی ،هع﵀ؿ او﵀ا٠ی﵂ بى ظىیى بًه هع﵀ؿ قٔا هاليؿقايی ،فىائذ الششالیعه ،جع٭یـ :٫وـیؿ ههـؿی
شاللی ،هٍهؿ ،بًیاؾ پژوهًهای اوالهی.7375 ،
 .52ؼا٬ايی٠ ،لی ،سشال الخالايی ،جع٭ی :٫هع﵀ـؿ ِـاؾ ٪البعـك ال١لـىم ،چـا ؾوم٬ ،ـن ،ؾ٨حـك جبلی٥ـات
اوالهی. 7000 ،
 .50ؾقایحی ،هّ٩ٙی ،فهشعحگاو يغخههای خغی ،چا اول ،جهكاو ،والهاو اوًاؾ و کحابؽايه هلی.7390 ،
 .57ؾیای بیگؿلی ،هع﵀ؿ ج٭ی« ،ششیاو ؽًاعی غلى و غالیعاو دس سشعال يصاؽعی» ،ه٭ـاالت و بكقوـیهـا،
ؾ٨حك٠ )0( 77لىم ٬كآو.7380 ،00-07ُِ ،
 .58لبیؿی ،هكجٕی ،جاز الؼشوط هى شىاهش الماهىط ،جهكاو ،ؾاقالهؿایة.5070 ،
 .59وبعايی ،ش٩١ك ،کلیات فی ػلن الششال ،چا چهاقم٬ ،ن ،شاه١ه هؿقویى.7057 ،
 .30ویىحايی ،ویؿ هع﵀ؿ قٔا ،لبغات هى ػلن الششال ،بیكوت ،ؾاقال﵀ىقغ ال١كبی.7037 ،
ٌ .37﵀ٍیكی ،قظی﵀ه« ،سوػ و ػملتشد ػمىهی يصاؽی دس فهشعث»٠ ،لىم ظؿید ،وـال ٌ ،77ـ﵀اقه ،07
.7382
ٌ .35ىٌحكی ،هع﵀ؿ ج٭ی ،االخباس الذخیله ،ج١لی٭ات ٠لی اکبك ٩٤اقی ،جهكاو ،هکحبة الّؿو.7390 ،٪
ٌ .33ىٌحكی ،هع﵀ؿ ج٭ی ،لاهىط الششال ،چا ؾوم٬ ،ن ،هئوىة الًٍك االوالهی.7070 ،
ٌ .30هیؿ اول هع﵀ؿ بى هکی ،غایة المشاد ،چا اول٬ ،ن ،والهاو جبلی٥ات اوالهی.7070 ،
ٌ .32هیؿ ذايی ،لیى الؿیى بى ٠لی ،هغالک األفهام ،چا اول٬ ،ن ،هئوىة ال﵀١اق.7073 ،٦
ٌ .30هیؿی ،قوض الله« ،هال های لذها دس اسصیابی و يمذ ظذید دس آئیًه فهشعث سشالی» ،ظؿید ايؿیٍه،
ؾوقه شؿیؿ وال ؾومٌ ،﵀اقه .7308 ،3
ِ .37اظ هؿاق  ،هع﵀ؿبى ٠لی ،هذاس األظتام ،بیكوت ،آل البیث.7077 ،
ِ .38بىظی٠ ،لی و ه﵀حی ه٭ؿم ،اظ﵀ؿ قٔا ،يظشیات هاده ايگاسايه رهى٬ ،ن ،پژوهٍگاه ٠لىم و ٨كهًـگ
اوالهی.7397 ،
ِ .39ؿو ،٪هع﵀ؿبى ٠لی بى بابىیه ٬﵀ی ،هى الیعضشه الفمیه ،جّعیط ٠لی اکبك ٩٤ـاقی٬ ،ـن ،ايحٍـاقات
شاه١ه هؿقویى.7395 ،
٩ِ .00كی ٨كوٌايی ،ي١﵀ث الله« ،ششیاو ؽًاعی غلى»٠ ،لىم ظؿید٬ ،نٌ ،﵀اقه 7و.7372 ،5
٩ِ .07ىی ،کىقي ،دسآهذی بش هؼًاؽًاعی ،جهكاو ،وىقه ههك.7379 ،
٘ .05ىوی ،هع﵀ؿ بى ظىى ،الفهشعث ،جع٭ی :٫شىاؾ ٬یىهی ،چا وىم٬ ،ن ،ايحٍاقات اوالهی.7007 ،
 .03ـــــ  ،الششال ،جع٭ی :٫شىاؾ ٬یىهی ،چا اول٬ ،ن ،ايحٍاقات اوالهی.7072 ،
٠ .00ى٭اليی ،ابى ظصك ،لغاو المیضاو ،بیكوت ،ؾاقالظیاءالحكات ال١كبی.7070 ،
٠ .02لی يژاؾ ،ابى ٘ال « ،آؽًایی با عشیك ؽیخ عىعی و يمعؼ کعاسبشدی آو» ،ظـؿید ظـىلهٌ ،ـ﵀اقه ،5
.7390
٬ .00﵀ی٠ ،بان ،التًی و االلماب ،بی شا ،بی جا.
٬ .07هپاییً٠ ،ایة الله ،هصمغ الششال ،جع٭یٔ :٫یاالؿیى ٠الهه ،چا ؾوم٬ ،ن ،او﵀ا٠یلیاو.7300 ،
 .08کلباوی ،هع﵀ؿ ابكاهین بى هع﵀ؿ ظىى ،عما الممال فی ػلن الششال٬ ،ن ،چا هع﵀ؿ٠لی قؤـاجی
اِ٩هايی.7335 ،
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 .09هع٭ ٫ظلی ،ش٩١كبى ظىى ،المؼحبش ،به کىًٌ هع﵀ؿ ٠لی ظیؿقی و ؾیگكاو ،چا اول٬ ،ـن ،وـیؿ
الٍهؿاء.7007 ،
 .20هصلىی ،هع﵀ـؿ ج٭ـی بـى ه٭ّـىؾ ،سوضعة المحمعیى ،جع٭یـ :٫ظىـیى هىوـىی کكهـايی و ٠لـی پًـاه
اٌحهاقؾی٬ ،ن ،هئوىۀ ٨كهًگی اوالهی کىٌاو پىق.7000 ،
 .27هصلىی ،هع﵀ؿ با٬ك ،بعاسااليىاس ،بیكوت ،ؾاقالظیاء الحكاخ ال١كبی.7003 ،
 .25ه١اق ،٦هصیؿ« ،همایغه دیذگاه سشالی يصاؽعی و ؽعیخ عىععی» ،ه٭ـاالت و بكقوـیهـاٌ ،ـ﵀اقه ،05
.7370
 .23هیكؾاهاؾ ،هع﵀ؿ ظىى بى هع﵀ؿ با٬ك ظىیًی ،الشواؽط الغماویه فی ؽشض االظادیعد االهاهیعه ،چـا
وًگی ،بی شا ،بی جا.
 .20هاه٭ايی٠ ،بؿالله ،جًمیط الممال فی ػلن الششال ،جع٭ی ٫و اوحؿقا  :الٍیػ هعی الؿیى ال﵀٭ـايی٬ ،ـن،
هئوىه آل البیث لظیاءالحكاخ ال١كبی.7077 ،
 .22ـــــ  ،همباط الهذایة فی ػلن الذسایة ،جع٭ی :٫هع﵀ؿ قٔا هاه٭ايی٬ ،ن ،هئوىه آل البیث لظیاء الحكاخ
ال١كبی.7077 ،
 .20هٍکىق ،هع﵀ؿ شىاؾ ،فشهًگ فشق اعالهی ،با ه٭ؿهه کاٜن هؿیك ٌايه چـی ،چـا اول ،هٍـهؿ ،بًیـاؾ
پژوهًهای آوحاو ٬ؿن قٔىی.7375 ،
 .27هىوىی ؼىايىاقی ،اِ٩هايی ،هیكلا هع﵀ؿ بـا٬ك ،سوضات الصًات فی اظىال الؼلما و الغادات ،چـا
اول٬ ،ن ،او﵀ا٠یلیاو. 7390 ،
 .28يص٩یٌ ،یػ هع﵀ىؾ ؾقیاب ،هؾیخه الًصاؽی ،الٙب٭ه االولی٬ ،ن ،ياٌك هع﵀ىؾ ؾقیاب.7073 ،
 .29يصاٌی ،اظ﵀ؿ بى ٠لی ،سشال الًصاؽعی ،جع٭یـ :٫وـیؿ هىوـی ٌـبیكی ليصـايی٬ ،ـن ،هئوىـة الًٍـك
االوالهی.7007 ،
 .00هیىم ،ؾیىیؿ ،سعالهای دسباسۀ عبیؼث آدهی ،جكش﵀ۀ شالل پیکايی ،جهكاو٬ ،٭ًىن.7392 ،

آمىصههای زذیثی ،سال پىدم ،ضماسۀ  ،5بهاس و جابسحان 0011

حدیث مسید از نظر تا عمل
شروط محدثان و عمل فقیهان
 ویؿ ههؿی اظ﵀ؿیيیک

چکیده

 اهیك قٔا ؾقیاؾل

2

3

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7000/02/75 :جاقیػ پفیكي.7000/75/70 :
ٕ٠ .2ى هیوث ٠ل﵀ی گكوه ٨٭ه و هبايی ظ٭ى ٪ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی

sm.ahmadinik@gmail.com

 .3ؾايٍصىی کاقًٌاوی اقٌؿ ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی (.)daryadel@yahoo.com

آمىزههای حدیثی

حذیث هضیذ اص افغالحام ػلن دسایه و به حذیثی اعال هیؽىد کقه يغقبت بقه
حذیث هن هضمىو خىد صیادتی دس هتى یا عًذ داؽته باؽقذ .بشخقی بقش آيًقذ کقه
صیادی دس هتى بایذ هؼًای جذیذی سا ایجاد کًذ تقا بقش آو ،حقذیث هضیقذ اعقال
ؽىد .ولی بشخی دیگش فش وجىد صیاده دس هتى سا بهعىس هغل کافی هیدايًقذ.
يغبت به صیادی دس عًذ هن بشخی وجىد یک یا چًذ ساوی بیؾقتش و بشخقی دیگقش
فقظ وجىد یک ساوی بیؾتش سا دس عًذ ؽشط اعال هضیذ هیدايًذ.
يگاسيذهگاو ایى هغئله سا به سوػ تىفیفی -تحلیلی هبتًی بش هغالؼقۀ کتابخايقهای
بشسعی يمىده و به ایى يتیجه دعت یافتهايذ که هايؼی بشای اعال حذیث هضیذ بش
هشکذام اص ايىاع فى وجىد يذاسد.
یافته دیگش ایى اعت که اگش چه دس کتابهای دسایه ،افىل و قىاػذ هختلفی بشای
هضیذ رکش ؽذه؛ اها فقیهاو به ایًها کمتش پایبًذ بىده و دس ػمل بقه هبقايی افقىلی،

77

﵁

78

حذیثی و سجالی خىد هشاجؼه کشدهايذ؛ هايًذ احتمقال اؽقتباه ساوی یقا کاتقب دس
بیاو یا يىؽتى صیاده ،ػذم اختال جىهشی یک سوایت با عقایش سوایقام ،بشسعقی
وثاقت همۀ ساویاو هىجىد دس علغله عًذ ،تققذین افقل «ػقذم صیقاده» بقش افقل
«ػذم يقیقه» ،اضبظ بىدو ساوی.
واژگاو کلیذی :حذیث هضیذ ،صیادی دس هتى ،هؼًای جذیقذ ،صیقادی دس عقًذ،
فقیهاو.

همذهه

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

٬كآو کكین ؾق هیاو هىل﵀اياو ال شایگاه بىیاق باالیی بكؼىقؾاق بىؾه ،به گىيهای کـه
ه﵀گاو آو قا ١ٙ٬ی الّؿوق هیؾايًؿ .اها بـا ایـى وشـىؾ قوٌـى اوـث کـه ایـى کحـاب
آو﵀ايی بیايگك کلیات اظکام ٌك٠ی اوث .لفا بكای بـهؾوـث آوقؾو شمئیـات اظکـام،
٨٭ها ياچاقيؿ که به هًاب ٟؾیگكی يیم قشى ٞکًًؿ .ؾق ایىباقه ه﵀ۀ ٨٭ها هىیك یکوايی قا
يپی﵀ىؾهايؿ٨ .٭های ٠اهه به هًاب١ی يٝیك وًث پیـاهبك اکـكم ،وـًث ِـعابه٬ ،یـان،1
اوحعىاو ،2اوحّالض٨ ،3حط ـقای ،ٟوؿ ـقای 4ٟو ...ج﵀ىک کكؾهايؿ٨ .٭های اهاهیه يیـم
با بهكهگیكی ال قهً﵀ىؾهای اِی﵂ پیاهبك اکكم ،وًث هّ١ىهیى قا ؾق کًاق وًث
پیاهبك اکكم ،ال اِلی جكیى هًاب ٟاوحًباٖ اظکام ٬كاق ؾاؾهايؿ ٬بهگىيهای که بىـیاقی
ال ٨٭هایی که ؾق ؾوقاو اولیۀ ٤یبث اهام لهاو (٠ص﵂ الله ج١ـالی ٨كشـه الٍـكیٜ )٧هـىق
کكؾهايؿ بهً٠ىاو هعؿخ ًٌاؼحه هیٌؿيؿ ٬چكا که ٨حاوای ؼىؾ قا ؾق ٬ال اظاؾید بیاو
٬ .1یان ٠باقت اوث ال اوحًباٖ ظکن وا١٬های که يّی ؾقباقۀ آو واقؾ يٍؿه اوث،ال ظکن وا١٬ـهای کـه
يّی ؾقباقۀ آو واقؾ ٌؿه اوث ٬بهؾلی﵂ جىاوی آو ؾو وا١٬ه ؾق ٠لث،هًـاٖ و هـال ظکـن (وـبعايی،
.)7383 :97
 .2اوحعىاو ٠باقت اوث ال ٠ؿول ال ه٭حٕای ؾلی﵂ به آيیه که هصحهؿ ظىى هیؾايؿ (ه﵀او.)770 ،
 .3اوحّالض یا هّالط هكوله ٠باقت اوث ال هّلعثهایی که هىحًؿ به هیچ اِ﵂ کلی یا شمئـی يبـىؾه و
هال جٍؽیُ آو یا قأی و يٝك هصحهؿ اوث و یا ایًکه هصحهؿ با اوح٩اؾه ال اِىل کلی و شمئی هىـلن
و هح١ؿؾ ه١حبك ٌك٠ی آو هّالط قا جٍؽیُ هیؾهؿ (هلکی اِ٩هايی.)7393 :007 ،
 .4ـقی١ه ٠باقت اوث ال قویؿو به ه٩ىؿهای ال ٘كیٌ ٫یوی که ؼىؾ هّلعث ؾاقؾ .و وؿ ـقای ٟبه هً١ای
هً ٟال چیمی اوث که ه٭ؿهۀ قویؿو به ظكام اوث .بكؼی ـقی١ه قا به هً١ای ٌیوی گك٨حهايـؿ کـه ووـیله
بكای قویؿو به ٌیء ؾیگكی اوث و هیجىاو ال آو ج١بیك به ه٭ؿهه کكؾ .بكایى اوان ٨حط ـقای ٟبـه هً١ـای
وشىب ه٭ؿهه بكای قویؿو به ـی ال﵀٭ؿهه هىث (هکاقم ٌیكالی.)090/7058 :5 ،

 -1هفهىم ؽًاعی
-1-1هفهىم لغىی

ال هیاو ٨كهًگهای کهى ؾق ٫ال١یى ٪و ٫ه١صن ه٭اییه الل٥ه ٪اٌاقهای بـه هً١ـای
همیؿ يٍؿه و ٨٭ٗ هً١ای قیٍۀ آو یً١ی ٫لیؿ ٪بیاو ٌؿه اوـث (فشاهیاذی833/3 :0014 ،؛
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هیکكؾيؿ .ؾق ؾوقاو ب١ؿ٨ ،٭ه ال ٬ال ظؿیری بیكوو آهؿ و ٨٭ها ٨حاوای ؼىؾ قا ؾق ٬ال
٠باقات ٨٭هی بیاو هیکكؾيؿ ٬اها ه﵀یًاو وًث بهً٠ىاو یک هًب ٟاِلی ًٌاؼحه هیٌؿ
و ٨٭ها بكای اوحًباٖ ٨كو٠ات شؿیؿ ٨٭هی ؼىؾ قا يیالهًؿ به اظاؾید هیؾیؿيؿ .ال ٘ك٦
ؾیگك ؾق بكؼىقؾ با اظاؾید با هىائ﵂ هؽحل٩ـی قوبـكو بىؾيـؿ .هىـائلی ال ٬بیـ﵂ ظصیـث
اؼباق ،اٌکاالت وًؿی ،اظح﵀ال ش١ـ﵂ یـا ؤـ ،ٟجعكیـ ،٧جّـعی ،٧ي٭ـ﵂ بـه هً١ـا،
ج١اقْ اظاؾید با یکؿیگك و یا بـا اِـىل هىـلن ٠٭لـی ،وشـىؾ واژههـا و اِـٙالظات
ياهؤيىن ؾق بكؼی اظاؾید و . ...بًابكایى ال یکىى يیالهًؿی بـه ظـؿید ؾق ه﵀ـۀ اب١ـاؾ
ًٌاؼحی ا٠ن ال جبییى آیات ٬كآو و بهؾوث آوقؾو اظکام ٌك٠ی و ٤یك آو ،ايؿیٍـه وقاو
ؾیًی جىشه ٨٭ها قا بـه هٙال١ـات ظـؿیری واؾاٌـحه ،و ال وـىی ؾیگـك هىاشهـه بـا هىـائ﵂
هفکىق ،با٠د بهوشىؾ آهؿو ؾايًهای هؽحل ٧ظؿیری ٌؿ ٬ؾايًهایی ال ٬بی﵂ قشـال
العؿید٠ ،ل﵂ العؿید٤ ،كی العؿید٠ ،الز العؿید و . ...ال ش﵀لۀ ایى ؾايـًهـا
هّٙللط العؿید یا ؾقایة العؿید هیباٌؿ .ایى ٠لن به بكقوی اِـٙالظات وـًؿی و
هحًی پیكاهىو ظؿید هیپكؾالؾ .ؾق ایى ٠لن اِٙالظات ٨كاوايی هٙكض ٌـؿه اوـث .ال
ش﵀لۀ ایى اِٙالظات ٫ظؿید همیؿ ٪اوث .ؾق ایى ه٭اله ؾو بعد اِلی ؾيبال ٌـؿه،
اول ج١كی ٧ظؿید همیؿ ؾق کح ؾقایـۀ اهاهیـه ،ؾق ایـى قابٙـه بـكای اؼحال٨ـی کـه ؾق
ج١كی ٧ظؿید همیؿ وشىؾ ؾاقؾ وشه ش﵀١ی بیاو گكؾیؿه .ؾوم ایًکه با بیاو چًؿ ي﵀ىيـه
ظؿید همیؿ که ؾق کح ٨٭هی آهؿه اوـث ،يعـىۀ بكؼـىقؾ ٨٭هـا قا بـا اظاؾیـد همیـؿ
بكقوی ي﵀ىؾه و ؾق پایاو هن به ه٭ایىۀ اظکام ـکك ٌؿه ؾق کحابهای ؾقایه ؾقباقۀ ظؿید
همیؿ ه﵀كاه با بكؼىقؾ ٠﵀لی ٨٭ها با اظاؾید همیؿ پكؾاؼحه ٌؿه ،جا قوٌى ٌىؾ کـه ٨٭هـا
ؾق ه٭ام ٠﵀﵂ چه٬ؿق جىشه به آو اظکام ؾاٌحهايؿ.
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ابه فاسط .)01/8 :0855 ،قا ٤اِ٩هايی ؾق جىٔیط کل﵀ۀ همیؿ که ؾق آیۀ  30وىقۀ  1٪به
کاق ق٨حه اوث هیگىیؿ٫ :همیؿ ؾق ایى آیه هیجىايؿ بههً١ای ٘ل لیاؾت باٌؿ یا ایًکه
جًبیهی اوث بك ایًکه شهًن پك ٌؿه اوث( ٪ساغ اغفهاوی .)842 :0006 ،ؾق ٫الص﵀هكه ٨ی
الل٥ه ٪ؾقباقۀ هً١ای همیؿ چًیى آهؿه اوث٫ :همیؿ ال هك چیمی بههً١ای لیـاؾ ٌـ﵀كؾو
آو اوث .هرال گ٩حه هیٌىؾ ً٠٫ؿالله ال﵀میؿ هى الً١ین( ٪ابه دسیاذ اذرسی.)200/6 :0013 ،
بكؼی گ٩حهايؿ :همیـؿ بـههً١ـای ٫ي﵀ـى ٪و ٫ؼـال ٦ي٭ّـاو ٪اوـث (اباه مىواىس:0000 ،
 ٬)054/8بكؼی بههً١ای ٫لیـاؾت( ٪طشیسای ،)15/8 :0002 ،و بكؼـی بـههً١ـای ٫ي﵀ـى ٪و
٫لکاء ٪ؾايىحهايؿ (واسطی صبیذی.)046/0 :0000 ،

-2-1هفهىم افطالزی
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ؾق ٠لن هّٙلط العؿید ،همیؿ به ظؿیری گ٩حه هیٌىؾ کـه هٍـح﵀﵂ بـك لیـاؾی ؾق
هحى یا وًؿ باٌؿ بهگىيهای که ؾق ٤یك آو ظؿید چًیى لیاؾی یا٨ث ي﵀یٌىؾ (سابساوی،
 .)40 :0840بًابكایى ظـؿید همیـؿ بـه ؾو ؾوـحۀ همیـؿ ؾق هـحى و همیـؿ ؾق وـًؿ ج٭ىـین
هیٌىؾ.

 -1-2-1هضیذ دس هتى

ه﵀ايٙىق که بیاو ٌؿ همیؿ ؾق هحى ٠باقت اوث ال ظؿیری که يىـبث بـه ٤یـك همیـؿ
ؼىؾ لیاؾجی ؾق هحى ؾاٌحه باٌؿ .اها ال جىٔیعاجی که ـیـ﵂ ایـى ً٠ـىاو ؾق کحـ ؾقایـه
آهؿه اوث ،بهيٝك هیقوؿ ؾق هىقؾ یک هىوله اؼحال ٦وشىؾ ؾاقؾ ،و آو ایى اوث کـه
آیا ایى لیاؾی بایؿ با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿی بٍىؾ جا به آو ظؿید همیؿ ا٘الٌ ٪ىؾ یا
ِك ٦ایصاؾ لیاؾه و لى هً١ای شؿیؿی قا ایصاؾ يکًؿ بكای ا٘ال ٪ظؿید همیـؿ کـا٨ی
اوث؟
ٜاهك ج١كی ٧بكؼی چًیى اوث که هً١ای ظؿید همیؿ يىبث به ٤یك همیؿ هح٩ـاوت
اوث ،ال جىٔیعات بكؼی ال ايؿیٍه وقاو بهؾوـث هیآیـؿ کـه ظـؿیری کـه يىـبث بـه
ظؿید ه﵀ىاو ؼىؾ لیاؾجی ؾق هحى ؾاقؾ ،لهايی ظؿید همیؿ بك آو ا٘ال ٪هیٌىؾ کـه
ن
ُ ُ
ُ ُ ن
 ﴿ .1ی نىم ي٭ىل لصه ًَّن ه﵂ ناهحَلت و ج٭ىل ه﵂ ه نى همیؿ﴾.

٫ایى ج١بیك بكای ظؿیری بهکاق هیقوؾ که ؾق هـحى آو ٠بـاقجی أـا٨ه جـك باٌـؿ و ایـى
٠باقت هٙلبی قا بكوايؿ که ال ٤یك آو ظؿید ٨ه﵀یؿه ي﵀یٌىؾ .بایؿ جىشه ؾاٌث کـه
چىو اظاؾید ٠﵀ىها ي٭﵂ به هً١ا ٌؿهايؿ ،قاویاو ه﵀کى اوث یک هً١ـا قا بـا ٠بـاقاجی
کىجاه یا بلًؿ بالگى کًًؿ .ج١بیك همیؿ بكای ایىگىيه بلًؿی ؾق ٠باقت که بك اذك ي٭ـ﵂ بـه
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آو لیاؾه ؾق آو ظؿید يىبث به ظؿید ؾیگك هً١ای شؿیؿی قا ایصاؾ کًؿ .ؾق ایًصا به
بكؼی ال ٠باقات اٌاقه هیٌىؾ.
ٌهیؿ ذايی و هاه٭ايی هیگىیًؿ٫ :والمیاؾه ج٭٨ ٟی ال﵀حى بؤو یكوی ٨یه کل﵀ـه لائـؿه
جحٕ﵀ى هً١ی الیىح٩اؾ هى ٤یـكه( ٪ضاهیذ اااوی060 :0014 ،؛ هماى ،بای جاا060 :و061؛ مامقااوی،
 .)620/0 :0000هكظىم ویؿ ظىى ِؿق يیم هیگىیؿ٫ :وهى ها لیؿ ٨یـه ٠لـی ٤یـكه ب﵀ـا
شاء ب﵀ً١اه اها ٨ی ال٭ىل ...او ٨ی ال١٩﵂( ٪ ...غذس ،بی جا (ب) .)812 :هیكؾاهاؾ هیگىیـؿ:
٫والمیاؾا ٨ی ال﵀حى باو جكوی ٨یه کل﵀ة ،او کل﵀ات لائؿه ج٩یؿ هً١ی لائؿا ٤یك هىح٩اؾ هى
الًا ُ٬ال﵀كوی ٨ی هً١اه( ٪میشداماد.)020 :0011 ،
ٌهیؿ ذـايی و هیكؾاهـاؾ ؾق ه﵀ـاو ؾو هًبـ ،ٟظکـن همیـؿ ؾق هـحى قا ایـىگىيـه بیـاو
هیکًًؿ٫ :لیاؾت ؾق هحى اگك جىوٗ قاوی ذ٭هٌ ،ک﵂ گك٨حه باٌؿ و هیچگىيه هًا٨ـاجی
يیم با ظؿید ٤یك همیؿ ه﵀ىاو ؼىؾ که قاوی آو هن ذ٭ه اوث ،يؿاٌحه باٌؿ ،آو ظؿید
همیؿ ؼىاهؿ بىؾ و هىقؾ ٬بىل و ا٠ح﵀اؾ اوث ٬چكا که چًـیى أـا٨های با٠ـد بـهوشـىؾ
آهؿو ظؿید هىح٭لی ي﵀یٌىؾ (ضهیذ ااوی060 :0014 ،و 066؛ همى ،بی جا060 :و061؛ میشدامااد،
 .)020 :0011ایى ٠باقت ؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه ظؿید همیؿ ه﵀ىاقه با ٤یـك همیـؿ هًا٨ـات
يؿاقؾ .ایى ٠باقت ٌهیؿ بكؼالِ ٦ؿق آو که ٬بال ـکك ٌؿٜ ،هىق ؾق ایى ؾاقؾ که اگك
لیاؾی ؾق هحى هىش ایصاؾ هً١ای شؿیؿی يٍىؾ بال هـن بـه ظـؿید ؾاقای آو لیـاؾه،
هیجىاو ظؿید همیؿ ا٘ال ٪کكؾ .چكا که ؾق ایى٠باقت جّكیط ٌؿه اوث که ظـؿید
همیؿ هیجىايؿ هیچگىيه هًا٨اجی با ظؿید ٤یك همیؿ ه﵀ىاو ؼىؾ يؿاٌحه باٌؿ و با٠د به
وشىؾ آهؿو ظؿید هىح٭لی يٍىؾ.
بكؼی ال ه١اِكیى يیم به پیكوی ال ٌهیؿ ذايی و ؾیگكاو بك ایى باوقيـؿ کـه لیـاؾۀ ؾق
هحى بایؿ هً١ای شؿیؿی قا ایصاؾ کًؿ جا به آو ظؿید همیـؿ ا٘ـالٌ ٪ـىؾ .بـكای ي﵀ىيـه
ؼاين ي٩یىی ؾقباقۀ همیؿ ؾق هحى هیيىیىؿ:
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هً١ا بهوشىؾ آهؿه اوث ،ا٘ال ٪ي﵀یٌىؾ ،بلکه بایؿ ؾق ٠باقات أا٨ه ،هٙلبـی شؿیـؿ
و هً١ایی بیٍحك ال اظاؾید هٍابه آو وشـىؾ ؾاٌـحه باٌـؿ جـا بـه آو همیـؿ گ٩حـه ٌـىؾ٪
(وفیسی.)604 :604 :0850 ،

ه﵀یًیى آ٬ای هئؾب يیم ه﵀یى يٝك قا پفیك٨حه اوث و هیگىیؿ:

٫لیاؾت ؾقهحى بهگىيهای اوث که کل﵀ه یا کل﵀ات ا٨موؾه ٌؿه به هحى ظؿید همیـؿ،
ؾقهً١ای آو يیم جؤذیك ؾاقؾ( ٪مؤدب.)30 :0834 ،

اها بكؼی ؾیگـك ال ه١اِـكیى ِـك ٦وشـىؾ لیـاؾه قا با٠ـد ا٘ـال ٪ظـؿید همیـؿ
هیؾايًؿ ٬چه آو لیاؾه با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿ بٍىؾ و چـه يٍـىؾ (دلباشی:835 :0850 ،
835و.)841
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خمغ بیى تؼاسیف هختلف دسباسۀ زذیث هضیذ دسهتى
پیً ال ش﵀ ٟبًؿی ؾق ایى بعد ـکك یک يکحـه ٔـكوقی اوـث .يـىۀ ٌـهیؿ ذـايی
ؾقباقۀ شؿي هیگىیؿ:

٫ؾق لهیًۀ جًّی ٧ؾق٠لن ؾقایـه هـیچ یـک ال ٠ل﵀ـای ٌـی١ه بـك ٌـهیؿ ذـايی وـب٭ث
يگك٨حهايؿ و او اولیى کىی اوث که باب ایى ٠لن قا بال کكؾه اوـث( ٪عاامیی:0088 ،
.)211/6

البحه بكؼی ه١ح٭ؿيؿ که ٬ب﵂ ال ٌهیؿ ذايی هن بمقگايی بـىؾهايـؿ کـه ؾق ٠لـن ؾقایـه
کحابهایی يىٌحهايؿ .هرال هكظىم ویؿ ظىى ِـؿق ،ظـاکن يیٍـابىقی قا اولـیى کىـی
هیؾايؿ که ؾق ایى لهیًـه جـؤلی ٧ؾاٌـحه اوـث (غاذس ،بای جاا (الا ) .)650 :ب١ـؿ ال ظـاکن
يیٍابىقی ،ویؿ بى ٘اوون و ٠الهه ظلی ؾق ایى لهیًه جؤلی ٧ؾاٌحهايـؿ ٬وب١ـؿ ال آوؾو
ٌـهیؿ اول ؾق ه٭ؿهـۀ «رکععشی الؾعیؼه» و ب١ــؿ ال او اظ﵀ــؿ بـى ٨هــؿ ظلــی ؾق ه٭ؿهـۀ
«المهزب الباسع» پاقهای ال اِٙالظات ایى ٠لن قا بیاو کكؾهايؿ (سباوی بیشخىاذی:0845 ،
.)3
ؾقوث اوث که ٬ب﵂ ال ٌهیؿ ذايی ٠ل﵀ای هفکىق جؤلی٩اجی ؾق ٠لن ؾقایه ؾاٌـحهايـؿ،
اها اولیى کىیکه ایى ؾايً قا بهِىقت گىحكؾه و کاهال هؿوو ؾقآوقؾ ٌهیؿ ذايی بىؾ.
ٌاهؿ ایى اؾ٠ا هن ایى اوث که با وشىؾ جؤلی٩ات ؾیگك٠ ،ل﵀ای ب١ؿ ال ٌهیؿ ذايی چـه ال

 -2-2-1هضیذ دس عًذ

همیؿ ؾق وًؿ ظؿیری اوث که يىبث به ظؿید هـن هً١ـای ؼـىؾ لیـاؾجی ؾق وـًؿ
ؾاٌحه باٌؿ .ال هیاو هحؤؼكیى ٌهیؿ ذايی و هیكؾاهـاؾ ج١كی٩ـی بـكای همیـؿ ؾق وـًؿ ـکـك
ي﵀یکًًؿ و ٨٭ٗ با هرالی آو قا جىٔیط هیؾهًؿٌ .هیؿ ذايی هیگىیؿ٫ :و [ال﵀میؿ] ٨ـی
االوًاؾ کاو یكویه بٕ١هن باوًاؾ هٍح﵀﵂ ٠لی ذالذه قشال ه١یًـیى هـرال٨ ،یكویـه ال﵀میـؿ
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حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

هحؤؼكیى و چه ال ه١اِكیى ،ه﵀ه جعث جؤذیك جؤلی٩ات ٌهیؿ ذايی ؾق ایى ٠لن بىؾهايؿ .به
گىيه ای که بكؼی ال ٠باقاجٍاو قا ٠یًا هايًؿ ٠باقات ٌهیؿ ذايی یا با ک﵀ی اؼحال ٦بیـاو
کكؾهايؿ .ه٭ّىؾ يىۀ ٌهیؿذايی هن که او قا اولیى کىی هیؾايؿ که باب ایى ٠لن قا بـال
کكؾه اوث ،ه﵀یى گىحكؾگی و شاه١یث جؤلی٩ات او هىث.
ظال که جؤذیك پفیكی ٠ل﵀ا ال کح ٌهیؿ ذايی قوٌى ٌؿ ،هیجىاو يحیصه گك٨ـث کـه
اؼحال٠ ٦ل﵀ا ؾق ا٘ال ٪ظؿید همیؿ ،بك ظؿیری که لیـاؾۀ ؾق هـحى آو هىشـ ایصـاؾ
هً١ای شؿیؿی ٌؿه اوث ٬یا بك ا٠ن ال آو و ظـؿیری کـه لیـاؾی ؾق آو هىشـ ایصـاؾ
هً١ای شؿیؿی يٍؿه اوث ،به ٠باقت ٌـهیؿ ذـايی بكهیگـكؾؾ .لیـكا ِـؿق ٠بـاقت او
ؾاللث بك يٝك اول و ـی﵂ آو ؾاللث بك يٝك ؾوم ؾاقؾ ( ٪ضهیذ اااوی060 :0014 ،و 066؛ هماى،
بی جا060 :و .)061بكای ظ﵂ ج١اقْ هیاو ایى ِؿق و ـی﵂ هیجىاو گ٩ث که ظؿید همیـؿ
بك هكؾو ٬ىن ا٘ال ٪هیٌىؾ .یً١ی چه آيصا کـه لیـاؾی با٠ـد ایصـاؾ هً١ـای شؿیـؿی
بٍىؾ و چه آيصا که يٍىؾ .ـی﵂ ٠باقت ٌاهؿی بك ایى هٙل اوث .لیكا ٌهیؿ بكای بیاو
ظکن همیؿ ،آو قا به ؾو ؾوحه ج٭ىین کكؾه اوث .یکی آيصا که بیى آيها هًا٨ـات باٌـؿ٬
یً١ی لیاؾه با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿی ٌؿه باٌؿ ٬و ؾیگك آيصـا کـه بـیى آيهـا هًا٨ـات
يباٌؿ ٬یً١ی لیاؾه با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿی يٍـؿه باٌـؿِ .ـؿق ٠بـاقت قا يیـم بایـؿ
ظ﵀﵂ بك ٤ال کكؾ .لیكا لیاؾه ؾق ظؿید همیؿ ؾق ا٤ل هـىاقؾ بـهگىيـهای اوـث کـه
با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿی هیٌىؾ.
بك ایى اوان با جىشه به جؤذیكپفیكی بىیاقی ال ايؿیٍه وقاو ال ٠باقات ٌـهیؿذايی ؾق
٠لن ؾقایه و با جىشه به جعلیلی که ال ٠باقت ایٍاو ـکك ٌؿ ،هیجىاو يحیصـه گك٨ـث کـه
هاي١ی بكای ا٘ال ٪ظؿید همیؿ بك هك ؾو ٬ىن آو وشىؾ يؿاقؾ.
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باقب١ه ،یحؽل﵂ بیى الرالذه( ٪ضهیذااوی060 :0014 ،؛ همى ،بای جاا .)060 :هیـك ؾاهـاؾ يیـم هايًـؿ
ه﵀یى ج١ك ی ٧قا با ک﵀ی اؼحال ٦ؾق ٠باقت ـکك هیکًؿ (میشداماد.)026 :0011 ،
اها ج١اقی ٧ه١اِكیى ک﵀ی با هن اؼحال ٦ؾاقيؿ .بكؼـی ال آيهـا جؤ کیـؿ ؾاقيـؿ کـه
همیؿ يىبث به ٤یك همیؿ ٨٭ٗ یک قاوی بیٍحك ؾق ولىله اوًاؾ ؼىؾ ؾاقؾ (غذس ،بی جا (ب):
812؛ مذیشضاوه چی30 :0826 ،؛ دلبشی840 :0850 ،؛ وفیسی605 :0850 ،؛ ) .اها بكؼی ؾیگك همیـؿ
قا هًعّك ؾق وشىؾ یک قاوی أا٨ه يکكؾه و ٬ائ﵂ ٌؿهايـؿ کـه اگـك ؾق ولىـله اوـًاؾ
ظؿیری ،يىبث به ظؿید هن هً١ای ؼىؾ بیٍحك ال یـک قاوی أـا٨ه هـن وشـىؾ ؾاٌـحه
باٌؿ ،بالهن به آو ،ظؿید همیؿ ا٘ـال ٪هیٌـىؾ٫ :لیـاؾت گـاهی ؾق وـًؿ اوـث بـه
ٌکلی که ؾق وًؿ ظؿید همیؿ ،یک ي٩ك یا بیٍحك يىبث به ظؿید ه﵀ىاو ؼـىؾ وشـىؾ
ؾاقؾ( ٪مىدب.)30 :0834 ،
ال هیاو هح٭ؿهیى ٌهیؿ ذايی و هیكؾاهاؾ ج١كی٩ی بكای همیؿ ؾق وًؿ ـکك ي﵀ـیکًًـؿ و
٨٭ٗ با هرالی آو قا جىٔیط هیؾهًؿٌ .هیؿ ذايی ؾق الك٠ایه هیگىیـؿ٫ :و [ال﵀میـؿ] ٨ـی
االوًاؾ کاو یكویه بٕ١هن باوًاؾ هٍح﵀﵂ ٠لی ذالذه قشال ه١یًـیى هـرال٨ ،یكویـه ال﵀میـؿ
باقب١ه ،یحؽل﵂ بیى الرالذه( ٪ضاهیذااوی .)060 :0014 ،هیك ؾاهاؾ يیم هايًـؿ ه﵀ـیى هرـال قا بـا
ک﵀ی اؼحال ٦ؾق ٠باقت ـکك هیکًؿ (میشداماد.)026 :0011 ،

خمغ بیى تؼاسیف هختلف دسباسۀ هضیذ دس عًذ
٬بال ـکك ٌؿ که ٠ل﵀ا ؾق ٠لن ؾقایه ،جعث جؤذیك کح ٌهیؿ ذايی بىؾهايؿ .لفا ایًکـه
بكؼی ه١اِكیى جؤ کیؿ ؾاقيؿ که همیؿ ؾق وًؿ ،ظؿیری اوث که يىبث بـه ظـؿید هـن
هً١ای ؼىؾ ٨٭ٗ یک قاوی بیٍحك ؾق ولىلۀ قاویاو آو وشىؾ ؾاقؾ ،بهؾلی﵂ ٠باقت ٌهیؿ
ذايی اوث .لیكا ه﵀او٘ىق که ـکك ٌؿ ٌهیؿ ذايی هیگىیـؿ٫ :و [ال﵀میـؿ] ٨ـی االوـًاؾ
کاو یكویه بٕ١هن باوًاؾ هٍح﵀﵂ ٠لی ذالذه قشال ه١یًیى هـرال٨ ،یكویـه ال﵀میـؿ باقب١ـه،
یحؽل﵂ بیى الرالذه( ٪ضهیذااوی060 :0014 ،؛ همى ،بی جا .)060 :اها ه﵀او٘ىق که ال کل﵀ۀ هرال
ؾق ٠باقت پیؿاوثٌ ،هیؿذايی آيصا ؾق ه٭ام هرـال بـكای همیـؿ ؾق وـًؿ بـىؾه اوـث يـه
ج١كی ٧آو ،لفا هاي١ی وشىؾ يؿاقؾ که به ظؿیری که يىبث به ظؿید هـن هً١ـای ؼـىؾ
بیً ال یک قاوی بیٍحك ؾاقؾ ،همیؿ ؾق وًؿ ا٘الٌ ٪ىؾ.

 -2ازکام زذیث هضیذ

ؾق ایًصا به بكقوی اظکام همیؿ هیپكؾالین

-1-2زکن هضیذ دس هتى

٠ل﵀ا ؾق کح ؾقایه و اِىل ٨٭ه بكای ظؿید همیؿ ؾق هحى اظکاهی بیاو کكؾهايؿ.

 -2-1-2ازکام رکش ؽذه بشای هضیذ دس هتى دس کتب دسایه

ال ٠باقات بكؼی ال ايؿیٍه وقاو ؾق کحابهای ؾقایه ایى٘ىق بك هیآیؿ که قابٙۀ هیاو
ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ یکی ال ظاالت لیك هیباٌؿ

 -2-2-1-2غیش تغاوی
يىبثهای ٤یك جىاوی هیاو ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ ٌاه﵂ جبـایى کلـی و ٠﵀ـىم و
ؼّىَ هٙل ٫هیباٌؿٜ .اهك ٠باقت هكظىم ویؿ ظىى ِؿق چًیى اوـث کـه ظکـن
هیچکؿام ال ؾو ِىقت هفکىق قا به٘ىق شؿاگايه بیاو ي﵀یکًًؿ ،بلکه به٘ـىق کلـی ؾق
ِىقت ٠ؿم جىاوی ،ظکن همیؿ و ٤یك همیؿ قا ظکن هح١اقٔیى هیؾايؿ (غذس ،بی جا (ب):
 .)812اها هكظىم هیكؾاهاؾ ظکن هك ؾو ِىقت و ٌهیؿ ذايی ظکن یک ِـىقت قا بیـاو
هیکًًؿ.
 -3-2-1-2ػمىم و خقىؿ هطلك
ٌهیؿذايی و هكظىم هیكؾاهاؾ هكکؿام ظکن شؿاگايـهای قا بـكای ِـىقجی کـه قابٙـۀ
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حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

 -1-2-1-2تغاوی
لیاؾت ؾق هحى اگك جىوٗ قاوی ذ٭ه ٌک﵂ گك٨حه باٌؿ و هـیچگىيـه هًا٨ـاجی يیـم بـا
ظؿید ٤یك همیؿ ه﵀ىاو ؼىؾ که قاوی آو هن ذ٭ه اوث يؿاٌحه باٌؿ ،آو ظؿید همیـؿ
هىقؾ ٬بىل و ا٠ح﵀اؾ اوث (ضهیذااوی060 :0014 ،و066؛ همى ،بی جاا060 :و061؛ میشدامااد:0011 ،
 .)020هكظىم ویؿ ظىى ِؿق هن هیگىیؿ اگـك ِـاظ ظـؿید همیـؿ ٌـاـ يباٌـؿ و
هًا٨اجی هن هیاو آوؾو ظؿید يباٌؿ ؾق ایىِىقت ظؿید همیؿ هىقؾ ٬بىل اوث (غاذس،
بی جا (ب).)812 :
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هیاو همیؿ و ٤یكهمیؿ ٠﵀ىم و ؼّىَ هٙل ٫باٌؿ بیاو هیکًًؿ:
ٌهیؿذايی هیگىیؿ ،اگك بیى همیؿ و ٤یك همیؿ جًا٨ی بـه ٌـک﵂ ٠ـام و ؼـاَ باٌـؿ
(همیؿ ٠ام باٌؿ و ٤یك همیؿ ؼاَ و یا بك ٠که) ،ؾق ایىِىقت ظـؿید همیـؿ ظکـن
ظؿید ٌـاـ قا ؼىاهـؿ ؾاٌـث (ضاهیذااوی060 :0014 ،و066؛ هماى ،بای جاا .)061 :بـا بكقوـی
وؽًاو ٌهیؿ ذايی ؾق بعد ظؿید ٌاـ ،چًیى بـهؾوـث هیآیـؿ کـه اگـك قابٙـۀ هیـاو
ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ ٠﵀ىم و ؼّىَ هٙل ٫باٌؿ ،ظکن آو چًیى ؼىاهؿ بىؾ :اگك
یکی ال ؾو ظؿید همیؿ یا ٤یك همیؿ ،يىـبث بـه ؾیگـكی هٍـهىق باٌـؿ و قاوی آو هـن
يىبث به ؾیگكی اظ ،ٛ٩أبٗ و ا٠ؿل باٌؿ جكشیط با ه﵀او اوث و ؾیگكی هكشـىض و
هكؾوؾ اوث .و اگك یکی ال همیؿ یا ٤یك همیؿ ،هٍـهىق و ؾیگـكی ٌـاـ باٌـؿ ،اهـا قاوی
ظؿید ٌاـ ،يىبث به ؾیگكی اظ ،ٛ٩أبٗ و ا٠ؿل باٌؿ ،با یکؿیگك ج١اقْ هیکًًؿ.
واگك قاوی هك ؾو ال ظید اظ ،ٛ٩أبٗ و ا٠ؿل بىؾو با هن هىاوی باٌـًؿ هـیچکـؿام
جكشیط بك ؾیگكی يؿاقؾ (ضهیذ ااوی001 :0014 ،و002؛ همى ،بی جا004 :و.)005
اها هكظىم هیكؾاهاؾ هیگىیؿ :هفه اکرك ٠ل﵀ای اِىل و ظؿید ال ٠اهه و ؼاِـه
ایى اوث که ظؿید همیؿ ؾق ایىِىقت ه٭بىل اوث و به آو ٠﵀﵂ هیٌىؾ ،چه ظؿید
همیؿ و ٤یك همیؿ قا یک ٌـؽُ قوایـث کـكؾه باٌـؿ و چـه ایًکـه هكکـؿام قا ٌـؽُ
شؿاگايهای قوایث کكؾه باٌؿ (میشداماد.)020 :0011 ،

 -4-2-1-2تبایى کلی
ظکن ایىِىقت قا جًها هكظىم هیك ؾاهاؾ بیاو هیکًؿ ٬به ایى يعى که اگـك همیـؿ بـا
قوایات وایك ذ٭ات جًا٨ی کاهلی ال هك شهث ؾاٌحه باٌؿ ،ؾق ایىِـىقت ظـؿید همیـؿ
هكؾوؾ اوث (ه﵀او).

-2-1-2ازکام رکش ؽذه بشای هضیذ دس هتى دس کتب افىلی

ؾق کح اِىلی بكای ظؿید همیؿ ؾق هحى ،بعری جعث ً٠ىاو ٫اِ﵂ ٠ؿم لیـاؾه٪
و ٠٫ؿم ي٭یّه ٪هٙكض ٌؿه اوث .هك شا ٌک کًین آیا کل﵀های بك ظؿید ا٨موؾه ٌؿه
اوث یا ؼیك اِ﵂ ٠ؿم لیاؾی اوث ٬یً١ی ظؿید همیؿ ،بك ٤یك همیؿ ه٭ؿم هیٌـىؾ .و
هكشا ٌک کًین که آیا کل﵀های ال ظؿید کن ٌؿه اوث یا ؼیـك ،اِـ﵂ ٠ـؿم ي٭یّـه

اوث ٬یً١ی ظؿید ٤یك همیؿ ،بك همیؿ ه٭ؿم هیٌىؾ (سباوی بیشخىذی.)010 :0845 ،
اگك لیاؾی ؾق هحى با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیؿی ٌىؾ ،بیى ؾو اِ﵂ هـفکىق ج١ـاقْ
قغ هیؾهؿ (غذس.)085/1 :0003 ،
ؾق ج١اقْ بیى ایىؾو اِ﵂ بكؼی ٨٭ها اِ﵂ ٠٫ؿم لیاؾه ٪قا ه٭ـؿم کـكؾهايـؿ (تماشه
ای ،باای جااا810/6 :؛ مکاااس ضاایشاصی )680/8 :0064 ،و بكؼــی ؾیگــك اِــ﵂ ٠٫ــؿم ي٭یّــه ٪قا
(ا٠كا٨ی (ؾقن ؼاقز) ،وایث هئوىۀ اٌكا ٪و٠ك٨او) ،که اؾلۀ آو ؾق کح اِىلی ـکك
ٌؿه اوث.

-2-2زکن هضیذ دس عًذ

 -3بشخی اص هقادیك زذیث هضیذ دس فمه

ؾق هىــائ﵂ ٨٭هــی هّــاؾی٨ ٫كاوايــی ال ظــؿید همیــؿ وشــىؾ ؾاقؾ ،کــه بــا جىشــه بــه
هعؿوؾیث ظص﵀ی ه٭اله به ـکك چهاق هرال اکح٩اء هیکًین .ب١ؿ ال هك هرـال قوي ٨٭هـا
ؾق هىاشهه با ظؿید همیؿ قا با ٬ىا٠ؿ هٙكض ٌؿه ؾق کحـ ؾقایـه ه٭ایىـه هـیکًین ،جـا
ببیًن ؾق ه٭ام ٠﵀﵂ ٨٭ها چه٬ؿق به ایى ٬ىا٠ؿ پایبًؿ بىؾهايؿ.
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حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

ؾق ایًصا به بكقوی ظکن همیؿ ؾق وًؿ هیپكؾالین:
هكظىم ٌهیؿ ذايی همیؿ ؾق وًؿ قا هىقؾ ٬بىل هیؾايؿ و چًیى اوحؿالل هیکًؿ٫ :ؾق
ایًصا ه﵀کى اوث ٌؽّی که ظؿید قا به ٌک﵂ همیؿ ؾق وًؿ ي٭﵂ هیکًؿ ،بـك وشـىؾ
قاوی یا قاویايی ا٘ال ٞپیؿا کكؾه اوث که ٌؽُ ؾیگكی که بهِىقت ٤یك همیؿ ي٭ـ﵂
هیکًؿ ،بك آو قاوی یا قاویاو ا٘ال ٞپیؿا يکكؾه باٌؿ ٬یا اگك هن ا٘ال ٞپیؿا کكؾه اوث
آيها قا يًىٌحه اوث .بًابكایى ؾق ایًصا يیم چىو همیؿ با ٤یك همیؿ هًا٨اجی يـؿاقؾ ،ظـؿید
همیؿ هىقؾ ٬بىل اوث( ٪ضهیذااوی.)066 :0014 ،
اها هكظىم ویؿ ظىى ِؿق بكای ج٭ؿین ظؿید همیؿ ؾو ٌكٖ ـکـك هیکًًـؿ ٬اول:
ایًکه ؾق شاییکه بهً٠ىاو هرال ظؿید ه١ً١ى اوث قاوی لیاؾه جّكیط به و﵀ا ٞکـكؾه
باٌؿ ٬و ؾوم :ایًکه قاوی ٤یك همیؿ أج٭ى ال همیؿ يباٌؿ (غذس ،بی جا (ب).)812 :
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ؾق ایًصا به بكقوی ؾو هرال ال ظؿید همیؿ ؾق هحى هیپكؾالین

 -1-1-3زذیث الضشس

٬ا٠ؿۀ ٫الٔكق ٪ال ٬ىا٠ؿ ه١كو٨ ٦٭هی اوث ،که ٨٭هـا ؾق کحـ اِـىلی و ٨٭هـی
ؼىؾ ال ه٩اؾ ایى ٬ا٠ؿه بعد کكؾهايـؿ .اهـا ٬بـ﵂ ال بعـد ؾقبـاقۀ ه٩ـاؾ آو بـه بكقوـی
هىحًؿات آو پكؾاؼحهايؿ .ایى ٬ا٠ؿه هىـحًؿات قوایـی ٨كاوايـی ؾاقؾ .آيیـه بـكای هـا ؾق
ایًصا ههن اوث ٠باقت ٫الٔكق و الٔكاق ٪ؾق قوایات اوث .ایى ٬ىـ﵀ث ال قوایـث بـه
وه ِىقت ي٭﵂ ٌؿه اوث:
ال .٧الٔكق و الٔكاق (ازمذ به زىبل ،بی جاا863/1 :؛ اباه ماخاه ،بای جاا340/6 :؛ بیهقای:0060 ،
614/2؛ تییىی650/1 :0013 ،؛ هماان641/1 :؛ طىسای003/3 :0013 ،؛ هماان020/3 :؛ عاامیی،
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065/61 :0015؛ وىسی)814/08 :0014 ،
ب .الٔــكق و الٔــكاق ٠لــی ه ـئهى (تییىاای650/1 :0013 ،؛ همااان041/01 :؛ عااامیی:0015 ،
065/61؛ مدیسی)632/6 :0018 ،
1

ز .الٔكق و الٔكاق ٨ی االوالم (ابه اایش40/8 :0848 ،؛ ضیخ غاذو 880/0 :0008 ،؛ اباه ابای
خمهىس661/0 :0011 ،؛ طشیسی838/8 :0002 ،؛ عامیی)00/62 :0015 ،

ه﵀او٘ىق که پیؿاوث ٬یـؿ ٠٫لـی هـئهى ٪و ٨٫ـی االوـالم ٪هىشـ همیـؿ ٌـؿو
ظؿید ؾوم و وىم يىبث به ظؿید اول ٌؿه اوث .ؾق اؾاهه به ؾیـؿگاه بكؼـی ال ٨٭هـا
يىبث به ا٠حباق یا ٠ؿم ا٠حباق ایىؾو ٬یؿ اٌاقه هیٌىؾ:

 -1-1-1-3دیذگاه فمها
الف .هشزىم هیشصا هسمذ زغیى يائیًی
ایٍاو هی٨كهایًؿ٫ :هحى ظـؿید بـهِـىقت ٫الٔـكق و الٔـكاق ٪بـؿوو ٬یـؿ ٨٫ـی
االوالم ٪و ٠٫لی هئهى ٪يمؾ ٨كی٭یى هٍهىق اوـث ٬و أـبٗ بلکـه هح١ـیى ه﵀ـیى ي٭ـ﵂
هٍهىق اوث بؿوو هیچ یک ال آو ؾو ٬یؿ (وائیىی.)820/8 :0004 ،
 .1ؾق ٫ال٩٭یه ٪به شای کل﵀ۀ ٔ٫كاق٫،٪أكاق ٪آهؿه اوث.

ب .هشزىم بسشالؼلىم
ایٍاو يىبث به ٬یؿ ٠٫لـی هـئهى ٪چًـیى هی٨كهایًـؿ٫ :قوایـث ؾاقای ٬یـؿ ٠٫لـی
هئهى ٪جكشیط ؾاقؾ بك قوایث بؿوو ایى ٬یـؿ .لیـكا ؾق ؾوقاو اهـك بـیى لیـاؾه و ي٭یّـه،
جكشیط با قوایحی اوث که ؾاقای لیاؾه هىث (بسشالعیى  ،بی جا.)866/8 :
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حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

وپه ایٍاو يىبث به ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪چًیى هی٨كهایًؿ٫ :اظـاؾیری کـه بیـاوگـك
اظکام ٌك٠یه باًٌؿ ي٭﵂ بـه هً١ـای آيهـا شـایم اوـث ،لـفا ه﵀کـى اوـث قاوی هًگـام
ظکایث ال ٕ٬ایای پیاهبك اکكم آو ٬یـؿ قا أـا٨ه کـكؾه باٌـؿ و چـىو ي٩ـی ٔـكق ال
هص١ىالت ٌك٠ی هىث ،قاوی چًیى جىهن کكؾه اوث که پیاهبك اکكم آو قا ؾق اوالم
ي٩ی کكؾه اوث ٬هؽّىِا ایًکه ایى ٬یؿ ؾق ٤ال ٕ٬ایای پیاهبك اکكم وشىؾ ؾاٌـحه
اوث ٬هايًؿ ٫ال قهبايیه ٨ی االوالم( ٪ابه زیىن٫ ٬)058/6 :0841 ،ال ِكوقه ٨ی االوالم٪
(صمخطشی٫ ٬)608/6 :0003 ،ال اؼّاء ٨ی االوـالم( ٪بیهقای .)00/01 :0060 ،ه﵀یًـیى ؾق
هىايیؿ اهاهیه ظؿید ٫الٔكق ٪بؿوو ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪آهؿه اوث .ابى اذیك که ال ٠اهه
هىث ایى ظؿید قا با ه﵀ـیى ٬یـؿ ي٭ـ﵂ کـكؾه اوـث (اباه اایاش٠ ،)40/8 :0848 ،الهـه ؾق
جفکكه يیم ظؿید قا ه﵀كاه با آو ٬یؿ بـهِـىقت هكوـ﵂ ي٭ـ﵂ کـكؾه اوـث (زیای:0000 ،
ن
َّ ُ ُ
ُ
الّؿو ٪و ٬ال َّالًب ُّی ال نوال ُم یمیؿ و
 ٬)24/00البحه ؾق ووائ﵂ چًیى آهؿه اوث٬٫ :ال
ن
ن
ن
ُ
ُ
ال ی نً٭ ُُ٬ .ال و ٬ال ال ٔكق و ال ٔكاق ٨ی ال نوالم٨ -ال نوال ُم یمیؿ ال ُ﵀ نىلن ؼ نیكا و ال
ُ
یمیؿ ُه ٌكا( ٪عاامییٜ .)00/62 :0015 ،اهك ٠باقت آو اوث که هكظىم ٌیػ ِـؿو ٪آو قا
به٘ىق هكو﵂ ي٭﵂ ي﵀ىؾه .په با وشىؾ ٠ؿم ایى ٬یؿ ؾق ٤ال هىايیؿ اهاهیه ،ي﵀یجىاو به
قوایث ابى اذیكٌ ،یػ ِؿو ٪و ٠الهه ظلی ا٠ح﵀اؾ کكؾ (وائیىی820/8 :0004 ،و.)821
وپه يىبث به ٬یؿ ٠٫لی هئهى ٪هی٨كهایًؿ٫ :قوایحی کـه هٍـح﵀﵂ بـك ٬یـؿ ٠٫لـی
هئهى ٪هىث ال ٘كی ٫اهاهیه ي٭﵂ ٌؿه اوث و وشىؾ ایى ٬یؿ ؾق ٫کا٨ی ٪ؾق ذبـىت آو
ک٩ایث هیکًؿ ،اها اوح٩أۀ ایىظؿید بؿوو ٬یؿ ٠٫لی هئهى ٪ال ٘ك٨ ٪كی٭یى هىش
وهى آو٬یؿ هیٌىؾ .ه﵀یًیى اظح﵀ال ؾاقؾ ٬یؿ ٠٫لی هئهى ٪ال شاي قاوی به هًاوبث
ظکن و هىٔى ٞأا٨ه ٌؿه باٌؿ ،لیكا هئهى ٌاه﵂ ً٠ایث الهی هیٌىؾ و هىحع ٫ایـى
اوث که ٔكق ال او ي٩ی ٌىؾ( ٪همان).
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وپه يىبث به ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪ایٍاو هی٨كهایًؿ٫ :قوایث ٫ال٩٭یه ٪کـه ؾاقای ایـى
٬یؿ هىث ،بهِىقت هكو﵂ با ل٬٫ ٛ٩ال ٪ي٭﵂ ٌؿه اوث و يهایث چیمی که ل٬٫ ٛ٩ـال٪
بك آو ؾاللث ؾاقؾ ایى اوث که آو ؼبك يمؾ ٌیػ ِؿوِ ٪عیط اوث ،لیكا او ا٘﵀یًاو بـه
قاوی پیؿا کكؾه و ال او ي٭﵂ کكؾه اوث .اهـا ه﵀کـى اوـث هـا بـه آو قاوی [کـه ؾق وـًؿ
ظفٌ ٦ؿه اوث] ا٘﵀یًاو يؿاٌحه باٌین .چكا که هبايی ؾق ظصیث اؼباق هؽحل ٧اوـث.
بكؼی ؼبك ٠اؾل قا ظصث هیؾايًؿ و بكؼی ٨٭ٗ ؼبك ذ٭ه قا و بكؼی ؾیگك ؼبـك هحـىاجك یـا
هع٩ى ٦به ٬كیًۀ ٠﵀لیه قا ظصـث هیؾايًـؿ .بـا وشـىؾ چًـیى اؼحال٨ـی ؾق ظصیـث ؼبـك
ي﵀یجىاو هكاوی﵂ ِؿو ٪قا ظصث ؾايىث ،لیكا ٌایؿ هبًایی که او ؾق ظصیث ؼبـك بـه آو
ا٠ح﵀اؾ کكؾه اوث٤ ،یك ال آو هبًایی باٌؿ که ها به آو ا٠ح﵀اؾ ؾاقیـن .پـه جـا لهـايی کـه
ٌیػ ِؿو ٪اون قاوی قا ي٭﵂ يکكؾه اوث ،ي﵀یجىاو بك قوایات او ا٠ح﵀اؾ کكؾ .پـه ٬یـؿ
٨٫ی االوالم ٪به ٘كی ٫ه١حبكی بكای ها ذابث يیىث( ٪همان866/8 :و.)868
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ج .هشزىم اهام خمیًی
ایٍاو يىبث به ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪چًیى هی٨كهایًؿ:

ن
ٌ٫یػ ِؿو ٪قوایث قا به ٘ىق کاه﵂ ایى گىيه ي٭﵂ هیکًؿ٫ :ال ٔكق و ال أكاق ٨ی
ن
ن
ُ ن
ُ
ال نوالم٨ .ال نوال ُم یمیؿ ال ُ﵀ نىلن ؼ نیكا و ال یمیؿ ُه ٌكا( ٪غذو .)880/0 :0008 ،

اظح﵀ال ؾاقؾ ؾق يىؽه بكؾاقی ال ٫ال٩٭یه ٪کل﵀ه ٨٫ی االوالم ٪اٌحباها أـا٨ه ٌـؿه
باٌؿ .لیكا بىیاق اج٩ا ٪هیا٨حؿ که کاج يٝكي به یک کل﵀ه هیا٨حـؿ ولـی آو قا ؾوبـاق
جکكاق هیکًؿ .ؾق ایًصا هن کاج کل﵀ه ٨٫ی االوالم ٪قا یک باق ؾیؿه ولی ؾوباق جکكاق
کكؾه اوث .وپه کىايی کـه ب١ـؿا ؼىاوـحهايؿ ایـى يىـؽه قا جّـعیط کًًـؿ ،گ﵀ـاو
کكؾهايؿ که کاج اٌحباها به شای ٨٫ی ٪ال ٨٫اء ٪اوح٩اؾه کـكؾه اوـث ٬لـفا ٨٫ـاء ٪قا
جبؿی﵂ به ٨٫ی ٪کكؾهايؿ( ٪خمیىی.)61/0 :0001 ،
وپه ایٍاو يىبث به ٬یؿ ٠٫لی هئ هى ٪چًیى هی٨كهایًؿ٫ :هـك چًـؿ ایـى ٬یـؿ ؾق
قوایحی هكو﵂ آهؿه اوث ،ولی چىو شىهك ٕ٬یۀ آو هٙاب ٫با هىذ٭ۀ لقاقه 1و قوایث ابـی

َّ ٠ .1ؿ أا ه َّ نى أ نِعابًا  ٠نى أ نظ﵀ؿ نبى ُهع ن َّ﵀ؿ نبى ؼالؿ  ٠نى أبیه  ٠نى  ٠نبؿ َّالله نبى ُبک نیك  ٠نى ُلقاقا  ٠نى أبی ش ن٩١ك
٬ال :او و ُ﵀كا نبى ُش نًؿب کاو ل ُه ٠ف( ...٪کلیًی.)595/7007 :2 ،

٠بیؿۀ ظفاء 1هىث ،با٠د ا٘﵀یًاو به ِؿ ٪و ِؿوق آو هیٌىؾ .ه﵀یًیى بًـاء ٠٭ـال
ؾق ؾوقاو اهك بیى لیاؾه و ي٭یّه بك ج٭ؿین اِـ﵂ ٠٫ـؿم لیـاؾه ٪هىـث( ٪خمیىای:0001 ،
.)62/0
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د .هشزىم عیذ هسمذ بالش فذس
ایٍاو قوایاجی که بؿوو ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪و ٠٫لی هئهى ٪واقؾ ٌؿه اوث قا به وـه ؽیىه
ؾوحه ج٭ىین کكؾهايؿ و ؾقباقۀ آيها هی٨كهایًؿ٫ :بك اوان ٬ـىايیى جّـعیط وـًؿ٨ ،٭ـٗ های
قوایحی که ؾق ٫کا٨ی ٪ابى بکیك ال لقاقه ي٭﵂ کكؾه اوث (تییىیِ ،)650/1 :0013 ،ـعیط جشبی
اوث .اها وایك قوایاجی که ٌی١ی الىًؿ هىحًؿ به ٠٭بة بى ؼالـؿ ؼـحن هیٌـىيؿ (تییىای ،ت
641/1 :0013؛ طىسی ،)020/3 :0013 ،و جىذی٭ی بكای او ذابث يٍؿه اوث ،ه﵀یًیى قاویاو کىد
٬ب﵂ ال او ؾق ولىلۀ وًؿ ٔ١ی ٧هىحًؿ .و قوایاجی کـه وـًی الىـًؿ هىـحًؿ هكچًـؿ بـه کاو
٠باؾا بى ِاهث ؼحن هیٌىيؿ (ازمذ به زىبل ،بی جا863/1 :؛ ابه ماخه ،بای جاا340/6 :؛ بیهقای،
اظا
 ،)614/2 :0060و ؾق ظ ٫او گ٩حهايؿ که ال اشالی اِعاب و ال ٠لىییى هىث ،اها ا٨كاؾ
ؾیــــد
٬ب﵂ ال او هايًؿ اظ﵀ؿ بى ظًب﵂ ٬اب﵂ هًاٍ٬ه هىحًؿ( ٪غذس055/0 :0013 ،و.)111
اهاهیه و
وپه ایٍاو ؾقباقۀ قوایاجی که با ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪و ٠٫لی هئهى ٪ي٭﵂ ٌؿه اوث
هحىًٌا
هی٨كهایًؿ٫ :بهؾلی﵂ اقوال ؾق وًؿ ایى قوایات ال ظصیث وا ٗ٬هىحًؿ( ٪همان).
ؼــــث
ه  .هشزىم عیذ زغى هىعىی بدًىسدی
٬كآين
ایٍاو هی٨كهایًؿ٫ :با جىشه به ایًکه بًاء ٠٭ال بك ج٭ؿین اِ﵂ ٠٫ؿم لیاؾه ٪بك اِـ﵂
٠٫ؿم ي٭یّه ٪هىث ،هك ؾو ظؿید همیؿ ه١حبك هىحًؿ .و هكوـ﵂ بـىؾو ظـؿید همیـؿ
٫الٔكق و الٔكق ٨ی االوالم ٪ؾق «الفمیه» ٔكقی به آو ي﵀یليؿ ،لیـكا اِـعاب آو قا
جل٭ی به ٬بىل کكؾهايؿ( ٪مىسىی بدىىسدی)608/0 :0833 ،
لو

 .1قوی نالعى ُى َّالّ نی٭ ُ﵂ ٠نى أبی ُ٠ب نیؿا نالع َّفاء ٬ال ٬ـال أ ُبـى ش ن٩١ـك
ظائٌٗ( ...یػ ِؿو.)703/7073 :3 ،٪

ن أ
کـاو لى ُـ﵀كا نبـى ُش نًـؿب يؽلـة ٨ـی

حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

و .آیت الله هکاسم ؽیشاصی
ایٍاو يىبث ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪هی٨كهایًؿ :ایى ٬یؿ ٨٭ٗ ؾق هكولۀ ِـؿو( ٪غاذو ،

 ،)880/0 :0008هكولۀ ابى اذیك (اباه اایاش ،)40/8 :0848 ،و هكوـلۀ ٘كیعـی (طشیسای:0002 ،
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 ،)838/8آهؿه اوث .ؾق هكولۀ ٘كیعی ایى ظؿید ـی﵂ ظؿید ٌ١٩ه آهؿه ،اها ایى ٬یـؿ
ال وهى ٬لن او هىث .لیكا ظؿید ٌ١٩ه ؾق شىاه ٟقوایی ها بؿوو ایى ٬یؿ آهؿه اوـث و
بؿوو ٌک ٘كیعی ایى ظؿید قا ال شىاه ٟقوایی هـا گك٨حـه اوـث .ولـی ايّـا ٦ایـى
اوث که ایى هكوالت با وشىؾ وهى و اٌحباهی که ؾق آيها اوـث بـه ظـؿی يیىـث کـه
بحىايؿ وشىؾ ٬یؿ ٨٫ی االوالم ٪قا ذابث کًؿ (مکاس ضیشاصی01/0 :0831 ،و.)02
وپه ایٍاو يىبث به ٬یؿ ٠٫لی هئهى ٪هی٨كهایًؿ :ایى ٬یؿ ؾق قوایث ابـى هىـکاو
ال لقاقه ي٭﵂ ٌؿه اوث (تییىی650/1 :0013 ،؛ هماى ،)041/01 ،اها ابـى بکیـك هايًـؿ ه﵀ـیى
قوایث قا ال لقاقه بؿوو ایى ٬یؿ ي٭ـ﵂ کـكؾه اوـث (تییىای .)656/1 :0013 ،ه﵀یًـیى ابـى
٠بیؿه ظفاء هايًؿ ه﵀یى قوایث قا ال اهام با٬ك بؿوو ایى ٬یؿ ي٭﵂ کكؾه اوث (غاذو ،
 .)018/8 :0008په چگىيه هیجىاو به قوایث ابى هىکاو ؾق اذبات ایى ٬یؿ ا٠ح﵀اؾ کكؾ،
هؽّىِا ایًکه ؾق ٌؤو ٌؽّی ه﵀یىو لقاقه يیىث که به چًـیى ٬یـؿی اهح﵀ـام وقلؾ
(همان.)03 ،

ص .آیت الله عبسايی
ایٍاو يىبث به ٠ؿم ا٠حبـاق ؾو ٬یـؿ ٨٫ـی االوـالم ٪و ٠٫لـی هـئهى ٪هی٨كهایًـؿ:
٫کل﵀ۀ ٨٫ی االوالم ٪و ٠٫لی هئهى ٪ال کل﵀اجی هىحًؿ که بىیاق بك لباوها شاقی و ال
اهىق هكجکم ؾق اـهاو هی باًٌؿ و چه بىا بؿوو اؼحیاق بك لباو یا ٬لن شاقی ٌؿه اوـث٪
(سبساوی010 :0001 ،و.)011
 -2-1-1-3بشسعی زکن زذیث «الضشس» بشاعاط ازکوام هطوشذ ؽوذه دس کتوب
دسایه
قابٙۀ هیاو ظؿید ٫ال ٔكق و ال ٔكاق ٪با هكیک ال ؾو ظؿید همیـؿ ؾیگـك ،یً١ـی
٫ال ٔكق و ال ٔكاق ٨ی االوالم ٪و ٫ال ٔكق و ال ٔكاق ٠لی هئهى٠ ،٪﵀ىم و ؼّىَ
هٙل ٫هىث .لیـكا ؾو ظـؿید همیـؿٔ ،ـكق و ٔـكاق قا ؾق اوـالم ،یـا بـك هـئهى ،ي٩ـی
هیکًًؿ ،ؾق ظالی که ظؿید ٤یك همیؿ به٘ىق هٙلٔ ٫كق قا ي٩ی کكؾه اوث.
اگك قابٙه همیؿ و ٤یك همیؿ ٠﵀ىم و ؼّىَ هٙل ٫باٌؿ ،بكاوان يٝك ٌـهیؿ ذـايی

ظـؿید همیـؿ ظکــن ٌـاـ قا ؾاقؾ (ضاهیذااوی060 :0014 ،و066؛ همااى ،بای جاا ،)061 :و بــكای
جكشیط یکی بك ؾیگكی بایؿ به ٌهكت یک قوایث يىبث به ؾیگكی و ه﵀یًـیى اظ٩ـ،ٛ
أبٗ و ا٠ؿل بىؾو قاویاو یکی يىبث به ؾیگكی جىشه کكؾ (ضهیذ اااوی001 :0014 ،و002؛
همى ،بی جاا004 :و .)005بك اوان يٝك هكظىم هیـك ؾاهـاؾ يیـم قوي اکرـك ٠ل﵀ـای اِـىل و
ظؿید ایى اوث که ؾق ایىِىقت به ظؿید همیؿ ٠﵀﵂ هیکًًؿ (میشداماد.)020 :0011 ،
بكاوان يٝك هكظىم ویؿ ظىى ِؿق ؾق ِىقت ٠ؿم جىاوی ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ،
آوؾو ظکن هح١اقٔیى قا ؼىاهًؿ ؾاٌث (غذس ،بی جا (ب).)812 :

اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

 -3-1-1-3همایغۀ سوػ فمها دس هىاخهه با زذیث «الضشس» و همایغۀ آو با ازکام
هطشذ ؽذه دس کتب دسایه
ال کالم ٨٭ها که ؾق باال اٌاقه ٌؿ پیؿاوث که آيها ؾق هىاشهه با ي٭﵂هـای هؽحلـ٧
ظؿید ٫الٔكق ٪به هبايی ظـؿیری ،قشـالی و اِـىلی ؼـىؾ ج﵀ىـک کكؾهايـؿ .هبـايی
ظؿیری هايًؿ اظح﵀ال اٌحباه وهىی قاوی یا کاج اظاؾید ؾق أـا٨ه ٌـؿو ٬یـؿ ٠٫لـی
هئهى ٪و ٬یؿ ٨٫ی االوالم٠ ،٪ؿم اؼحال ٦شىهكی یک قوایث با وایك قوایات و ٠ـؿم
جًاو ٌؤو بكؼی قاویاو بكای ـکك بكؼی ال ٬یـىؾ ٬هبـايی قشـالی هايًـؿ ٠ـؿم ظصیـث
هكاوی﵂٠ ،ؿم ا٠ح﵀اؾ به اظاؾیری که ال ٘كی٠ ٫اهه ي٭﵂ ٌؿه اوث و ٠ؿم وذا٬ـث بكؼـی
قاویاو اظاؾید ٬و هبايی اِىلی هايًؿ شبكاو ٔ ٧١وًؿ بهوویلۀ ٌهكت ٠﵀لی ،ج٭ـؿین
اِ﵂ ٠٫ؿم لیاؾه ٪بك اِ﵂ ٠٫ؿم ي٭یّه.٪
بًابكایى ال ه٭ایىۀ قوي ٨٭ها ؾق ظؿید ٫الٔكق ٪بـا اظکـام هٙـكض ٌـؿه ؾق کحـ
ؾقایه بهؾوث هیآیؿ که آيها جىشه کنجكی به اظکام هٙكض ٌؿه ؾق کح ؾقایه ؾاٌحهايؿ
و ؾق ه٭ام ٠﵀﵂ بیٍحك به هبايی ظؿیری ،قشالی و اِـىلی ؼـىؾ هكاش١ـه کكؾهايـؿ .لیـكا
ٌهیؿ ذايی ٬ائ﵂ بىؾ ؾق شاییکه قابٙۀ ظؿید همیـؿ و ٤یـك همیـؿ ٠ـام و ؼـاَ هٙلـ٫
باٌؿ ،ظؿید همیؿ ظکن ٌاـ قا ؾاقؾ (ضهیذااوی060 :0014 ،و066؛ همى ،بی جا ،)061 :و بایـؿ
به ٌهكت قوایی یک ظؿید يىبث به ؾیگكی و ه﵀یًیى اظ ،ٛ٩أبٗ و ا٠ـؿل بـىؾو
قاویاو یک ظؿید يىبث به ؾیگكی بهً٠ىاو هكشعات هكاش١ه کـكؾ (ضاهیذ اااوی:0014 ،
001و002؛ همى ،بی جا004 :و .)005اها ٨٭های هفکىق يه اٌاقهای به ظکن ٌاـ بىؾو ظـؿید
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همیؿ ؾاٌحًؿ و يه اٌاقهای به ٌهكت و اظ ،ٛ٩أبٗ و ا٠ؿل بىؾو قاویاو یـک ظـؿید
يىبث بهؾیگكی .البحه هكظىم يائیًی (واائیىی820/8 :0004 ،و .)821هكچًـؿ ٌـهكت قوایـی
ظؿید ٤یك همیؿ ٫الٔكق و الٔكاق ٪قا هكشعی بكای آو هیؾايؿ ،اها ؾق اؾاهۀ اوـحؿالل
ؼىؾ بك ؼال ٦کالم ٌهیؿ ذايی به اظ ،ٛ٩أـبٗ و ا٠ـؿل بـىؾو قاویـاو یـک ظـؿید
يىبث بهؾیگكی اٌاقهای يکكؾه و هبايی ظؿیری ؼىؾ قا پیً گك٨حه اوث.
هكظىم هیكؾاهاؾ يیم ؾق ِىقجیکه قابٙۀ همیؿ و ٤یك همیؿ ٠﵀ـىم و ؼّـىَ هٙلـ٫
باٌؿ ،ظؿید همیؿ قا ه٭ؿم ؾايىحه (میشدامااد .)020 :0011 ،ال ٨٭های هفکىق ٨٭ٗ هكظـىم
بصًىقؾی هك ؾو ظؿید همیؿ ٫الٔكق و الٔكاق ٠لی هئهى ٪و ٫الٔـكق و الٔـكاق ٨ـی
االوالم ٪قا ه١حبـك ؾايىحهاوـث (مىساىی بدىاىسدی ،)608/0 :0833 ،اهـا وـایكیى یـا هـك ؾو
ظــؿید همیــؿ قا ٤یــك ه١حبــك ؾايىــحهايؿ (وااائیىی820/8 :0004 ،و821؛ غااذس111/0 :0013 ،؛
سبساوی010 :0001 ،و011؛ مکااس ضایشاصی02/0 :0831 ،و )03یـا ِـك٨ا یکـی ال آوؾو ظـؿید
همیــؿ قا ه١حبــك و ؾیگــكی قا يــاه١حبك هیؾايًــؿ (خمیىاای61/0 :0001 ،و62؛ بسشالعیااى  ،باای جااا:
866/8و .)868په ه﵀گی ؾق ه٭ؿم بىؾو ظؿید همیؿ اج٩ا ٪يٝك يؿاقيؿ.
هكظىم ویؿ ظىى ِؿق يیم ؾق ِىقجیکه قابٙۀ ظـؿید همیـؿ و ٤یكهمیـؿ ٠﵀ـىم و
ؼّىَ هٙل ٫باٌؿ آيها قا هح١اقٔیى هیؾايؿ (غذس ،بی جا (ب) .)812 :ؾق ظالیکه ٨٭های
هفکىق هیچکؿام بعری ال ج١اقْ اؼباق ٫الٔكق ٪يکكؾهايؿ.

 -2-1-3زذیث دیه لطمه بش فىست

اگك ٌؽّی به ِـىقت ؾیگـكی لٙ﵀ـهای واقؾ کًـؿ ؾق هـىقؾ ؾیـۀ آو ؾق بكؼـی ال
قوایات چًیى آهؿه اوث:

 -1-2-1-3سوایت اول:
ن َّ
ن
ن
ن
ن
ن
٠٫لی نب ُى ا نبكاهین  ٠نى أبیه ٠ى ابى هع ُبىب ٠ى ا نوعا ٪بى َّ ٠﵀اق ٠ى أبی ٠بؿ اللـه
ن
ن
ن
َّ
َّ ن
ُ
٬الٕ٬ :ی أهی ُك ال ُ﵀ نئهًیى٨ ی اللٙ﵀ة ی نىى ُّؾ أذ ُكها ٨ی الى نشه أو أ نقٌها و َّحة ؾيايیك ٨ـبو ل نـن
ج نىى َّؾ و ناؼٕ َّك نت ٨ب َّو أ نقٌها ذالذ ُة ؾيـايیك ٨ـبو ناظ﵀ َّـك نت و ل نـن ج نؽٕ َّـك ٨ـب َّو أ نقٌـها ؾیً أ
ـاق و
أ
ي نّ ٬٪٧اهام ِاؾ٨ ٪كهىؾيؿ :اهیكال﵀ئهًیى ؾقباقۀ لٙ﵀ه ایى٘ىق ٕ٬اوت کكؾيـؿ
که اگك شای آو ویاه ٌىؾ اقي آو ًٌ ؾیًاق اوث و اگك ویاه يٍىؾ و وـبم ٌـىؾ اقي

آو وه ؾیًاق اوث و اگك ٬كهم ٌىؾ و وبم يٍىؾ اقي آو یک ؾیًاق و يّ ٧اوث (تییىی،

888/3 :0013؛ طىسی.)633/01 :0013 ،
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ِاظ قیاْ ال﵀ىائ﵂ ؾق جىٔیط ٠باقت هع٭ ٫ظلی هیگىیؿ:

٫ؾلی﵂ ایًکه هع٭٬ ٫ىل جًّی ٧ؾیه ؾق بؿو قا به ش﵀ا٠حی يىبث ؾاؾه اوث ایى اوث
که ؾق ایى ٬ىل جكؾیؿ ؾاٌحه اوث ٬لیكا جًها يّی که ؾق ایىباقه يمؾ او بىؾه اوث ه﵀او
قوایث هىشىؾ ؾق ٫کا٨ی ٪و ٫جهفی  ٪بىؾه اوث ٬که ؾق آو اٌاقهای به ایـى هٙلـ
يٍؿه اوث .اها يٝك هع٭٬ ٫اب﵂ هًاٍ٬ه اوث ٬لیكا ؾق قوایحـی کـه ؾق ٫ال٩٭یـه ٪آهـؿه
اوث جًّی ٧ؾیه ؾق بؿو ـکك ٌؿه اوث( ٪طباطبایی زائشی.)163/02 :0004 ،

هع٭ ٫اقؾبیلی يیم ؾق جىٔیط ایى ٠باقت هع٭ ٫ظلی هـیگىیـؿ٫ :ؾلیـ﵂ ایًکـه ؾیـۀ
لٙ﵀ه بك بؿو يّ ٧ؾیۀ لٙ﵀ه بك ِىقت اوث٤ ،یـك ٜـاهك اوـث .و اظح﵀ـاال بـه ه﵀ـیى
شهث هع٭ ٫ؾق ٌكای ٟایى ٬ىل قا به ش﵀ا٠حی يىبث ؾاؾه اوث [ه٩هىم کالم هع٭ ٫ایى

حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

 -2-2-1-3سوایت دوم
ن
َّ
ُ
ُ
ن
ن
ن
ن
ن
َّ
٫قوی نالعى ُى نب ُى ه نع ُبىب ٠ى اوعا ٪بى ٠﵀اق ٠ى أبی  ٠نبؿ الله٬ ال :وـؤلحه ٠ـى ل و
ق ُش﵂ لٙن ق ُشال ٠لی و نشهه  ٨ناوى َّؾت َّالل نٙ﵀ ُة ٨٭ال اـا ناوى َّؾت َّالل نٙ﵀ ُة ٩٨یها و َّـح ُة ؾيـايیك و ؽیىه
ن
ن ُ
أ
اـا ناؼٕ َّك نت ٩٨یها ذالذ ُة ؾيايیك و اـا ناظ﵀ َّك نت ٩٨یهـا ؾیً أ
ـ ٧های
ـاق و ي نّـ ٧و ٨ـی البـؿو يّ
جشبی
ـلٯ( ٪غذو .)014/0 :0008 ،
ه﵀او٘ىق که پیؿاوث ظؿیری که ؾق ٫هى الیعٕكه ال٩٭یه ٪آهؿه اوث ،يىـبث بـه ت
ظؿیری که ؾق ٫کا٨ی ٪و ٫جهفی االظکام ٪ـکك ٌـؿه اوـث٠ ،بـاقت ٫و ٨ـی البـؿو کىد
يّ ٧ـلک ٪قا أا٨ه ؾاقؾ .ه٭ّىؾ ال ایى ٠باقت ایى اوث که اگك ٔكبهای به ٬ى﵀حی کاو
ال بؿو ٤یك ال ِىقت واقؾ ٌىؾ يّ ٧ؾیۀ ِـىقت بایـؿ پكؾاؼـث ٌـىؾ ٬یً١ـی اگـك آو
اظا
ٔكبه با٠د ویاه ٌؿو آو ٬ى﵀ث ال بؿو ٌىؾ وه ؾیًاق و اگك با٠د وبم ٌؿو ٌىؾ یک ؾیــــد
ويین ؾیًاق و اگك با٠د ٬كهم ٌؿو بٍىؾ وه چهاقم ؾیًاق بایؿ پكؾاؼث ٌىؾ.
اهاهیه و
هحىًٌا
 -3-2-1-3بشسعی الىال فمها دس سابطه با دیۀ لطمه بش بذو
هع٭ ٫ظلی ؾق ایىباقه هیگىیؿ٬٫ :ال ش﵀ا٠ة و ؾیة هفه الـرالخ ٨ـی البـؿو ٠لـی ؼــــث
٬كآين
الًّ( ٪٧مسقق زیی620/0 :0014 ،؛ همى.)806/6 :0004 ،
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اوث که ش﵀ا٠حی ؾیگك ٬ائ﵂ بـه آو يیىـحًؿ] و ه٭حٕـای ٬ىا٠ـؿ ؾقبـاقۀ لٙ﵀ـه بـك بـؿو
ظکىهث (اقي) اوث( ٪اسدبییی.)021/00 :0018 ،
اها ِاظ شىاهك جًّی ٧ؾیه ؾق بؿو قا هیپفیكؾ و ؾق ٌكض ٠بـاقت هع٭ـ ٫ظلـی
هیگىیؿ٠٫ :باقت هع٭ـ ٫اٌـ١اق بـه ایـى هٙلـ ؾاقؾ کـه ش﵀ـا٠حی ؾق هىـوله جى٬ـ٧
کكؾهايؿ ٬اها ایى ؾقوث يیىث ٬چكا که ؾق ايحّاق و ً٤یه و ؼال ٦اؾ٠ای اش﵀ا ٞبك آو
ٌؿه اوث و ایى اش﵀ا ٞظصث اوث ب١ؿ ال آو قوایحی که ؾق ٫ال٩٭یه ٪ي٭﵂ ٌؿه اوث.
هك چًؿ آو قوایحی که ؾق ٫جهفی االظکام ٪و ٫کا٨ی ٪ي٭﵂ ٌؿه اوـث آو ٠بـاقت ؾق
آو وشىؾ يؿاقؾ( ٪ودفی.)803/08 :0010 ،
هكظىم ؼىايىاقی جًّی ٧ؾیه ؾق بؿو قا ي﵀یپفیكؾ و چًیى اٜهاق يٝك هیکًؿ٫ :آو
چه ؾق ٫ال٩٭یه ٪ـکك ٌؿه اوث ٌاه﵂ ٠باقت ٫و ٨ی البؿو يّ ٧ـلک ٪هیباٌؿ ،ولی
آيیه ؾق ٫کا٨ی ٪و ٫جهفی االظکام ٪ـکك ٌؿه اوث ؼالی ال آو اوـث .و بـا وشـىؾ
اؼحال ٦ؾو ي٭﵂ و أبٙیة کا٨ی ي﵀یجىاو ا٘﵀یًاو به ي٭﵂ ٫ال٩٭یه ٪پیؿا کكؾ .هـك چًـؿ
که اظح﵀ال وهى ؾق لیاؾه أ ٧١اوث ال اظح﵀ـال وـهى ؾق ي٭یّـه( ٪خىاوسااسی:0011 ،
.)630/2
هكظىم آیث الله ؼىیی يیم هی٨كهایؿ٫ :هكچًؿ ٠باقت هع٭ ٫ظلی ٜهىق ؾق جى٬ـ٧
ؾاقؾ ،و ٜاهك ٠باقت هع٭ ٫اقؾبیلی هن هی﵂ به ٠ؿم جًّی ٧ؾیۀ لٙ﵀ه بك بؿو اوث ،اهـا
وشهی بكای وؽى آياو يیىث ،و ِعیط ه﵀او چیمی اوث کـه هٍـهىق بـیى اِـعاب
هىث ،یً١ی ٬ىل به جًّی ٧ؾیه .و قوایث ٌیػ ِؿو ٪که با وـًؿ ِـعیط ي٭ـ﵂ ٌـؿه
اوث ؾاللث بك ایى هٙل ؾاقؾ( ٪خىیی.)043/06 :0066 ،

 -4-2-1-3بشسعی زذیث «دیۀ لطمه بوش بوذو» بشاعواط ازکوام هطوشذ ؽوذه دس
کتب دسایه و همایغۀ آو با سوػ ػملی فمها
ه﵀او٘ىق که پیؿاوث ،قابٙۀ هیاو ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ ؾق ایى ؾو هرال٠ ،﵀ىم و
ؼّىَ هٙل ٫هىث .لیكا ؾق قوایث همیؿ هن ظکن ؾیۀ ِىقت و هـن ؾیـۀ بـؿو بیـاو
ٌؿه اوث ،ؾق ظالیکه ؾق قوایث ٤یك همیؿ ٨٭ٗ ظکن ؾیۀ ِىقت بیاو ٌؿه اوث.
په با جىشه به آيیه ال کح ؾقایه ي٭﵂ ٌؿ ،بًابك يٝك ٌهیؿ ذايی ظؿید همیؿ ظکن

-2-3هقادیك هضیذ دس عًذ

بكای همیؿ ؾق وًؿ يیم به بكقوی ؾو هرال ؾق ٨٭ه هیپكؾالین

 -1-2-3زذیث ضمايت خشائن هیاو اهل رهه

ؾق قابٙه با ٔ﵀ايث شكائن هیاو اه﵂ ـهه قوایث لیك با وه وًؿ ي٭﵂ ٌؿه اوث

 -1-1-2-3سوایت اول
َِّّ
َّ
ُ
٫أ نظ﵀ؿ نب ُى ُهع َّ﵀ؿ ٠ى نابى ه نع ُبىب  ٠نى أبی  ٠نبؿ الله٬ ـال :لـ نیه بـ نیى أ نهـ﵂ الفهـة
أ
ُه١ا٬ل أة ٨ی﵀ا ی نص ًُىو ه نى  ٬نح﵂ أ نو شكاظة ا َّي﵀ا ُی نئؼ ُف ـلٯ ه نىأ نهىاله نن ٨ب نو ل نـن ی ُک ن
ـى ل ُه نـن هـال
ن
ن ُ
قش١ث الصًایة ٠لی اهام ال ُ﵀ نىل﵀یى٫ ٬ ٪. ...ه١ا٬له ؾقباقۀ اهـ﵂ ـهـه شـاقی ي﵀یٌـىؾ،
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اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
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ٌاـ قا ؼىاهؿ ؾاٌث (ضهیذااوی060 :0014 ،و066؛ همى ،بی جاا .)061 :و بكای جكشیط یکی بـك
ؾیگكی بایؿ به ٌهكت قوایی یک ظؿید يىبث به ؾیگكی و ه﵀یًیى اظ ،ٛ٩أـبٗ و
ا٠ؿل بىؾو قاویاو یکی يىبث به ؾیگكی جىشه کكؾ (ضهیذ اااوی001 :0014 ،و002؛ هماى ،بای
جا004 :و ،)005ؾق ظالیکه ؾق ایى هرال هیبیًین ٨٭ها چًیى بعری يکكؾهايؿ.
بًابك يٝك هكظىم هیكؾاهاؾ يیم ؾق شاییکه قابٙۀ همیؿ و ٤یك همیؿ ٠﵀ـىم و ؼّـىَ
هٙل ٫باٌؿ ،به ظؿید همیؿ ٠﵀﵂ هیٌىؾ (میشداماد .)020 :0011 ،ؾق ایًصا هكچًؿ بكؼـی
٨٭ها به ظؿید همیؿ ٠﵀﵂ کكؾهايؿ (طباطبایی زائشی163/02 :0004 ،؛ ودفی803/08 :0010 ،؛
خىیی043/06 :0066 ،؛ ) ،اها بكؼی ؾیگك به آو ٠﵀﵂ يکكؾهايـؿ (مسقاق زیای620/0 :0014 ،؛
همى806/6 :0004 ،؛ اسدبییی021/00 :0018 ،؛ خىاوساسی .)630/2 :0011 ،په ؾق ج٭ؿین ظؿید
همیؿ ه﵀گی اج٩ا ٪يٝك يؿاقيؿ.
بًابك يٝك هكظىم ویؿ ظىى ِؿق يیم چىو ؾق ایى هرال ظؿید همیؿ و ٤یك همیـؿ بـا
هــن هىــاوی يیىــحًؿ ،ظکــن هح١اقٔــیى قا ؼىاهًــؿ ؾاٌــث (غااذس ،باای جااا (ب) .)812 :ؾق
ظالیکه ؾق هرال باال ؾیؿین ٨٭ها بعری ال ج١اقْ ایىؾو ظؿید يکكؾهايؿ.
ؾق ایى هرال ؾیؿین که ٨٭ها به اهىقی ه﵀یىو ٬ا٠ؿۀ ٨٭هی ٫اقي ،٪اش﵀ـا ،ٞأـبٗ
بىؾو کا٨ی و ٌهكت ٨حىائیه ج﵀ىک کكؾهايؿ په جىشهی به ٬ىا٠ؿ هٙكض ٌؿه ؾق کح
ؾقایه يؿاٌحهايؿ.
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(یً١ی اگك اه﵂ ـهه هیـاو هـن هكجکـ شـكم ؼٙـایی بٍـىيؿ ؾیـه ال هـال ٠ا٬لـه گك٨حـه
ي﵀یٌىؾ) يه ؾق اقجکاب ٬ح﵂ و يه ؾق ایكاؾ شكض و شًایث ،بلکه بایؿ ؾیۀ شكائن قا ال ؼىؾ
آياو ؾق یا٨ث کكؾ ٬اگك ٬اج﵂ و شايی ِاظ هال يباٌؿٔ ،ـ﵀ايث آو بـك اهـام هىـل﵀یى
ج١ل ٫ؼىاهؿ گك٨ث( ٪...طىسی.)031/01 :0013 ،

 -2-1-2-3سوایت دوم
ـى نبـىُ
ه﵀یى ظؿید قا ٌیػ ِؿو ٪با وًؿی هح٩اوت ي٭﵂ هیکًـؿ٫ :و قوی نالعى ُ
َّ
ن ِّ
َّ
ن
هع ُبىب  ٠نى أبی والؾ  ٠نى أبی  ٠نبؿ الله٬ ال :ل نیه ب نیى أه﵂ الف َّهـة ُه١ا٬لـة( ٪...غاذو ،
.)000/0 :0008
ه٭ایىۀ هیاو ؾو وًؿ يٍاو هیؾهؿ که ٫ابی والؾ ٪ال وًؿ جهـفی االظکـام ظـف٦
ٌؿه اوث.
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 -3-1-2-3سوایت عىم
ُ
ـى ی نعیـی  ٠ن
کلیًی يیم ایى ظؿید قا با وًؿی هح٩اوت ي٭﵂ کكؾه اوثُ ٫ :هع َّ﵀ؿ نب ُ
ـى
َّ
أ نظ﵀ؿ نبى ُهع َّ﵀ؿ و ٠ل ُّی نب ُى ا نبكاهین  ٠نى أبیه ش﵀ی١ا ٠ى نابى ه نع ُبىب  ٠نى أبی والؾ  ٠نى أبـی
ِّ
َّ
أ
 ٠نبؿ الله٬ ال :ل نیه ب نیى أ نه﵂ الف َّهة ُه١ا٬لـة( ٪...تییىای .)820/3 :0013 ،ه﵀ـاو٘ـىق کـه
وأط اوث ایى وًؿ ال يى ٧ٙ٠ ٞجعىیلی اوث که به ؾو وًؿ جصمیـه هیٌـىؾ ٬یکـی
٫هع﵀ؿ بى یعیی ٠ى أظ﵀ؿ بى هع﵀ؿ ٠ـى ابـى هعبـىب ٠ـى أبـی والؾ ٠ـى أبـی ٠بـؿ
الله ،٪و ؾیگكی ٠٫لی بى ابكاهین ٠ى أبیه ٠ى ابى هعبىب ٠ى أبی والؾ ٠ى أبی ٠بؿ
الله .٪ه٭ایىۀ وًؿ جهفی و کا٨ی يٍاو هیؾهؿ که هع﵀ؿ بى یعیی ال ابحؿای وـًؿ
جهفی ظفٌ ٦ؿه اوث.
 -4-1-2-3ػملکشد فمها دس بشخىسد با زذیث ضمايت خشائن هیاو اهل رهه
٨٭ها ؾق کح ؼىؾ اٌاقهای به همیؿ بىؾو ؾق وًؿ ایى اظاؾید يؿاٌحه و به هٕـ﵀ىو
آو ٨حىا ؾاؾهايؿ که اگك اه﵂ ـهه هكجک ٬ح﵂ ؼٙایی ؾق هیاو ؼىؾٌاو بٍىيؿ ؾیـۀ آو ال
هال ؼىؾٌاو پكؾاؼث هیٌىؾ يه ال هال ٠ا٬له .و اگك هالی يؿاٌحه باًٌؿ اهـام٠ ا٬لـۀ
آيها هعىىب هیٌىؾ (طىسی048/3 :0843 ،؛ مسقق زیی844/8 :0006 ،؛ هماى636/0 :0014 ،؛

فاضاال هىااذی118/00 :0002 ،؛ طباطبااایی زااائشی603/02 :0004 ،؛ ضااهیذ ااااوی800/01 :0001 ،؛

ودفی081/08 :0010 ،؛ خىاوساسی811/2 :0011 ،؛ خمیىی ،بی جا.)211/6 :

 -2-2-3زذیث زح يیابتی اص هال اهايی
 -1-2-2-3سوایت اول
َّ
ن
ن
ُ ٫هع َّ﵀ ُؿ نب ُى ی نعیی  ٠نى ُهع َّ﵀ؿ نبى ال ُعى نیى  ٠نى ٠ل ِّی نبى ُّالً ن١﵀او  ٠نى ُوى نیؿ ال٭ـالء  ٠ن
ـى
ن
ن
َّ
أ ُّیىب  ٠نى ُبك نیؿ ال ١نصل ِّی  ٠نى أبی  ٠نبؿ الله٬ ال :وؤل ُح ُه  ٠نى ق ُش﵂ ناوح نىؾً٠ی هاال ٨هلـٯ و
ن
ن
ل نیه ل ُىلؿه ٌ نی أء و ل نن ی ُع َّس ظ َّصة ال نوالم ٬ال ُظ َّس  ٠نً ُـه و هـا ٕ٨ـ﵂ ٨ـؤ نٙ٠هن ٬٪ال اهـام
ِاؾ ٪ؾقباقۀ هكؾی پكویؿم که هالی قا به اهايث پیً هى گفاٌحه بىؾ و ٨ىت ي﵀ىؾ.
٨كليؿ او هن ٨٭یك اوث و ال ٘ك ٦ؾیگك آو هكؾ ظصة االوالم قا هن به شا يیاوقؾه اوث.
اهام ؾق پاوػ ٨كهىؾيؿ[ :با آو هال] به يیابث ال او ظس به شا آوقؾ و آيیه أا٨ه هايـؿ
به ٨كليؿي بؿهؿ (تییىی.)812/0 :0013 ،
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 -3-2-2-3ػملکشد فمها دس بشخىسد با زذیث زح يیابتی اص هال اهايی
٨٭ها اٌاقهای به همیؿ ؾق وًؿ بىؾو ایى قوایث يکكؾه و به هٕـ﵀ىو آو ٨حـىا ؾاؾهايـؿ
که اگك هیث هالی قا يمؾ ؾیگكی به وؾی١ه گفاٌحه و آو هیث ظس هـن بـك ـهـهاي بـا٬ی
هايؿه باٌؿ ،هىحىؾ ٞبایؿ با ه﵀او هال ال ٘ك ٦او ظس بهشا آوقؾ یا ٌؽّی قا اشیك کًؿ
که ال ٘ك ٦او ظس بهشا آوقؾ (مسقق زیای330/6 :0013 ،؛ هماى615/0 :0014 ،؛ عحماه زیای،
011/3 :0000؛ هماااى041/08 :0006 ،؛ بسشاوااای634/00 :0011 ،؛ رمااای866/0 :0008 ،؛ ودفااای،

.)016/06 :0010

حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

اظا
ؾیــــد
 -2-2-2-3سوایت دوم
اهاهیه و
ه﵀یى قوایث قا ٌیػ ٘ىوی با یک قاوی بیٍـحك یً١ـی ٫ظكیـم ٪چًـیى ي٭ـ﵂ ي﵀ـىؾه هحىًٌا
اوث
ؼــــث
ن
ُ َّ ُ ن ُ ن ن ن
ن ِّ ن ُّ ن
ن ُ ن
ن ُ َّ ن ُ ن
ن َّ ٫هع﵀ؿ بى أظ﵀ؿ بى یعیی ٠ى ه نع﵀ؿ بى العىیى ٠ى َّ٠لی بى الً١﵀ نـاو ٠ـى وـىیؿ ٬كآين
ال٭الء  ٠نى أ ُّیىب  ٠نى ظك یم  ٠نى ُبك نیؿ ال ١نصل ِّی  ٠نى أبی  ٠نبؿ الله٬ ـال :وـؤل ُح ُه  ٠ن
ـى ق ُشـ﵂
ناوح نىؾً٠ی هاال( ٪...طىسی.)002/1 :0013 ،
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-3-3همایغۀ هیاو سوػ فمها دس هىاخهوه بوا زوذیث هضیوذ دس عوًذ بوا
ازکام هطشذ ؽذه دس کتب دسایه

ؾق ؾو هرال ـکك ٌؿه٨ ،٭ها هیچ اٌاقهای به ایًکه ایى اظاؾید همیـؿ ؾق وـًؿ اوـث
يکكؾهايؿ ،و ؾق ه٭ام ٠﵀﵂ به هٕ﵀ىو ظـؿید همیـؿ ٨حـىا ؾاؾهايـؿ .ایـى قوي ٨٭هـاء ال
ظید يحیصه هٙاب ٫با کالم ٌهیؿ ذايی هىث ،چكا که او ظؿید همیـؿ ؾق وـًؿ قا هـىقؾ
٬بىل هیؾايىث (ضاهیذااوی .)066 :0014 ،اهـا بـا قوي هكظـىم وـیؿ ظىـى ِـؿق بىـیاق
هح٩ــاوت اوــث ،چــكا کــه ایٍــاو ظــؿید همیــؿ ؾق وــًؿ ه١ــً١ى قا بــا ؾو ٌــكٖ ه٭ــؿم
هیؾايىحًؿ ،اول ایًکه قاوی لیاؾه جّكیط به و﵀ا ٞکكؾه باٌـؿ و ؾوم ایًکـه قاوی ٤یـك
همیؿ اج٭ى ال همیؿ يباٌؿ (غذس ،بیجاا (ب) .)812 :ؾق ؾو هرـال ـکـك ٌـؿه بـا وشـىؾ ایًکـه
ظؿید همیؿ ه١ً١ى اوث٨ ،٭ها بعری ال آوؾو ٌكٖ يکكؾهايؿ.
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 -4ػلت کن تىخهی فمها دس همام ػمل به ازکام هطشذ ؽذه بشای
زذیث هضیذ دس کتب دسایه

ؾق هًاب ٟقوایی ها ،اظاؾید همیؿ ٨كاوايی که هكجبٗ با ابىاب هؽحل٨ ٧٭ه اوث وشىؾ
ؾاقؾ .هىائ﵂ ٨٭هی ال ٘هاقت جا ؾیات آوچًاو گىحكؾه و هحًى ٞهىث ،که ي﵀یجىاو ه﵀ۀ
آو اظاؾید همیؿ قا جعث یک یـا چًـؿ ٬ا٠ـؿۀ کلـی ٬ـكاق ؾاؾ .گـاهی یـک هىـوله ؾق
٘هاقت اوث و گاهی یک هىوله ؾق ظؿوؾ اوث که ٨حىای ٨٭یه با شاو ايىاوها وكوکاق
ؾاقؾ ،لفا ٨٭یه ؾق هك هىوله با جىشه بـه ه٭حٕـیات هًاوـ آو هىـوله بـك اوـان وـبک
اشحهاؾی ؼاَ ؼىؾ ٠﵀﵂ هیکًؿ .ال ایى قووث که ؾق هرالهای ـکك ٌؿه ؾیؿین کـه
٨٭ها ؾق هىاشهه با ظؿید همیؿ ،به هبايی ظؿیری ،قشـالی و اِـىلی ؼـىؾ بیٍـحك پایبًـؿ
بىؾهايؿ جا به اظکام هٙكض ٌؿه ؾق کح ؾقایه .جًها ٬ا٠ؿهای که بیٍحك ٨٭ها ؾق هىاشهـه
با ظؿید همیؿ ؾق هحى به آو اٌاقه کكؾهايؿ ،ج٭ؿین اِ﵂ ٠٫ؿم لیاؾه ٪بك اِـ﵂ ٠٫ـؿم
ي٭یّه ٪اوث .اها بایؿ جىشه ؾاٌث که اوال ؼىؾ ایـى ٬ا٠ـؿه هـن هـىقؾ اج٩ـا ٪ه﵀گـاو
يیىث (مکاس ضیشاصی02/0 :0831 ،؛ اعشافی (دسط خاسج) ،سایث مىسسۀ اضشا وعشفان) .ذايیا ه﵀او
٘ىق که ٬بال بیاو ٌؿ ،ایى ٬ا٠ؿه ؾق کح اِىلی آهؿه و هكبىٖ به ٠لن اِىل اوث يـه

٠لن ؾقایه .البحه بًابك ٨عُ يگاقيؿگاو ه٭اله٨ ،٭ٗ یک ي٩ك ال ه١اِكیى بعد ال ایىؾو
اِ﵂ قا ؾق کحاب ؾقایۀ ؼىؾ ـکك کكؾه اوث (سباوی بیشخىاذی ،)010 :0845 ،کـه آوهـن بـه
جؤذیك ال ٠لن اِىل بىؾه اوث .اها وایك ٠ل﵀ا بىیژه ٌهیؿ ذايی که کح او هكشـ ٟاِـلی
ؾق ٠لن ؾقایه بكای اهاهیه اوث ،ال ایى اِ﵂ ؾق کح ؾقایۀ ؼىؾ بعد يکكؾهايؿ.
ه﵀یًیى ٠ل﵀ا بكؼی ِىقی قا که ؾق اقجباٖ با ظؿید همیؿ ؾق کح ؾقایۀ ؼىؾ بیاو
کكؾهايؿ ،بیٍحك ياٜك به شًبههای ٨كٔی اوث جا به شًبههای ٠﵀لی و کـاقبكؾی ؾق٨٭ـه.
هر﵂ شاییکه قابٙۀ ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ جبایى کلی باٌؿ (میشداماد ،)020 :0011 ،چـكا
که بىیاق ب١یؿ اوث کل﵀ه یا کل﵀اجی به هحى ظـؿید أـا٨ه ٌـىيؿ و با٠ـد جبـایى کلـی
هً١ای ظؿید همیؿ با ٤یك همیؿ ٌىيؿ .یا هر﵂ شاییکه یکـی ال ٌـكایٗ ج٭ـؿین ظـؿید
همیؿ ه١ً١ى ؾق وًؿ قا جّكیط به و﵀ا ٞؾايىحهايؿ (غذس ،بی جا (ب) ،)812 :ؾق ظالیکـه بـا
٨عُ ؾق کح قوایی هییابین ،اظاؾید هً١ً١ی که ؾق آو جّكیط به و﵀اٌ ٞؿه باٌـؿ
بىیاق ايؿ اوث.
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اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
يتیدهگیشی
یکی ال بعدهای هىقؾ اؼحال ٦ؾق ظؿید ًٌاوی ایى اوث که آیا أـا٨ۀ ؾق هـحى هحىًٌا
ظؿید بایؿ به گىيهای باٌؿ که هً١ای شؿیؿی قا ایصـاؾ کًـؿ جـا بـه آو ظـؿید همیـؿ ؼــــث
ا٘الٌ ٪ىؾ و یا اگك چًیى يبىؾ و هً١ای شؿیؿی قا ایصاؾ يکكؾ بال هـن هـیجـىاو بـك آو ٬كآين
ظؿید همیؿ ا٘ال ٪کكؾ .ه﵀یًیى لیاؾی ؾق وًؿ ِك٨ا بایؿ با أا٨ه کكؾو یـک قاوی
اج٩ا ٪بی٩حؿ یا اگك بیً ال یک قاوی هن به آو أا٨ه ٌؿه باٌؿ بال هـن هـیجـىاو بـك آو
ظؿید همیؿ ا٘ال ٪کكؾ .آيیه وأط اوث ایى اوث که ه١ايی اِٙالظات ٠لن ؾقایه،
ال وىی ٌاق ٞؤ ٟيٍؿه اوث ٬بلکه اِٙالظاجی اوث که ب١ؿها ال وـىی هعـؿذاو و
ظؿید پژوهاو بهوشىؾ آهؿه اوث .بًا بك ایى قوٌى اوث که اؼحال ٦هفکىق بـه اِـ﵂
ٌكی١ث اقجبا٘ی يؿاقؾ .ال ٘ك ٦ؾیگك با ک﵀ی جؤه﵂ ؾق هییابین که ایـى اؼـحال ٦ذ﵀ـكۀ
چًؿايی يؿاقؾ و هاي١ی هن بـكای ا٘ـال ٪همیـؿ بـك قوایحـی کـه لیـاؾی ؾق هـحى هً١ـای
شؿیؿی قا ایصاؾ يکكؾه اوث و یا بك قوایحی که بـیً ال یـک قاوی ؾق وـًؿ آو أـا٨ه
ٌؿه اوث ،وشىؾ يؿاقؾ.
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 .7ؾق کح ؾقایۀ ايؿیٍ﵀ًؿاو اهـاهی يىـبث بـه ج١كیـ ٧ظـؿید همیـؿ ؾق هـحى و وـًؿ
اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ .بكؼی همیؿ ؾق هحى قا ظؿیری هیؾايًؿ که يىبث به ظؿید
هن هً١ای ؼـىؾ ،لیـاؾجی ؾق هـحى ؾاقؾ و ایـى لیـاؾه با٠ـد ایصـاؾ هً١ـای شؿیـؿی
هیٌىؾ .اها بكؼی ِك ٦وشىؾ لیاؾه قا بكای ا٘ال ٪همیؿ ؾق هـحى کـا٨ی هیؾايًـؿ،
چه آو لیاؾه با٠د ایصاؾ هً١ای شؿیـؿی بٍـىؾ و چـه يٍـىؾ .هًٍـاء ایـى اؼـحال٦
ج١اقٔی اوث کـه ؾق ِـؿق و ـیـ﵂ ٠بـاقت ٌـهیؿ ذـايی وشـىؾ ؾاقؾ .لیـكا بـهؾلیـ﵂
گىحكؾگی و شاه١یث يىبی آذاق ٌهیؿ ذايی ؾق ٠لن ؾقایه٠ ،ل﵀ای ب١ـؿ ال او ه﵀گـی
جعث جؤذیك او بىؾهايؿ .با ظ﵂ ج١اقْ هیاو ِؿق و ـی﵂ ٠باقت ٌهیؿ ذـايی ،هیجـىاو
بیى ؾو يٝك ٨ى ٪ش﵀ ٟکكؾ و يحیصه گك٨ث که چه لیاؾه با٠د ایصـاؾ هً١ـای شؿیـؿ
بٍىؾ و چه يٍىؾ ،ؾق هك ِىقت به آو همیؿ ا٘ال ٪هیٌىؾ.
ه﵀یًیى بهيٝك هیقوؿ هًٍاء ایى جىهن که همیؿ ؾق وًؿ يىـبث بـه ٤یـك همیـؿ جًهـا
یک قاوی ؾق وًؿ آو أا٨ه ؾاقؾ ٠باقت ٌهیؿ ذايی ؾق الك٠ایه اوث .چكا که ایىکحاب
ؾق هفه اهاهیه اولیى کحابی اوث که ؾق ٠لن ؾقایه يىٌحه ٌؿه اوث و ٠ل﵀ـای ب١ـؿی
جعث جؤذیك آو بىؾهايؿ .اها ظ ٫ایى اوث که ؾق آيصا که ٌهیؿ ذايی هی٨كهایـؿ٫ :همیـؿ
ؾق وًؿ آو اوث که قوایحی قا که بكؼی با وه قاوی ي٭﵂ هیکًًؿ ،بكؼی ؾیگك با چهـاق
قاوی ي٭﵂ کًًؿ ،٪ؾق ه٭ام هرال بىؾه اوث يه ج١كی ٬٧لفا ه٭ّىؾ ٌـهیؿ ،لیـاؾی قاوی
ؾق وًؿ اوث چه یک قاوی باٌؿ و چه بیٍحك ال آو.
 .5يىبث به همیؿ ؾق وًؿ يیم ؾايٍىقاو اهاهی ال ظید وًؿ يیم اؼـحال ٦ي﵀ـىؾه کـه آیـا
همیؿ ؾق وًؿ ٨٭ٗ یک قاوی بیٍحك ال ٤یك همیؿ ؾاقؾ یا ایًکه هیجىايـؿ بـیً ال یـک
قاوی هن ؾاٌحه باٌؿ .هًٍاء ایى اؼحال ٦يیم ٠باقت ٌهیؿ ذايی اوث .لیكا ٠باقت او
بهگىيهای آهؿه که ه﵀کى اوث جىهن ٌىؾ همیؿ ؾق وًؿ يىـبث بـه ٤یـك همیـؿ ٨٭ـٗ
یک قاوی بیٍحك ؾاقؾ .چكا که او گ٩حه اوث٫ :همیؿ ؾق وًؿ آو اوث کـه قوایحـی قا
که هرال بكؼی با وه قاوی ي٭﵂ هیکًًؿ ،بكؼـی ؾیگـك بـا چهـاق قاوی ي٭ـ﵂ کًًـؿ.٪
ه﵀او٘ىق که ال کل﵀ۀ هرال پیؿاوثٌ ،هیؿ ؾق ایًصا ؾق ه٭ام ـکك هرال بكای همیـؿ ؾق
وًؿ بىؾه اوث يه ج١كی ٧آو .په چه ؾق وًؿ ظؿیری يىبث به ظؿید ؾیگـك یـک
قاوی بیٍحك باٌؿ و چه بیً ال یک قاوی ،به ه﵀ۀ آيها همیؿ ؾق وًؿ ا٘ال ٪هیٌىؾ.

کتابياهه

 .7ابى ابی ش﵀هىق ،هع﵀ؿبى لیى الؿیى ،ػىالی اللئالی الؼض یض یه فی األظادید الذیًیه٬ ،ن ،ؾاق ویؿ الٍهؿاء
للًٍك.7002 ،
 .5ابى اذیك ،هباق بى هع﵀ؿ ،الًهایه فی غشیب العذید و األذش ،بیكوت ،ال﵀کحبة االوالهیه.7383 ،
 .3ابى ظیىو ،ي١﵀او بى هع﵀ؿ ه٥كبی ،دػائن االعالم ،چا ؾوم٬ ،ن ،هئوىۀ آل البیث .7382 ،
 .0ابى ؾقیؿ االـقی ،ابىبکك هع﵀ؿ بى ظىى ،شمهشة اللغه ،بیكوت ،ؾاقال١لن لل﵀الییى.7007 ،
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با بكقوی اظاؾید همیؿی که ؾق کح ٨٭هی ـکك ٌؿه اوث هـیجـىاو ؾقیا٨ـث کـه
٨٭ها به ٬ىا٠ؿی که ؾق کح ؾقایه ـکك ٌؿه اوث ک﵀حك جىشه کكؾهايؿ ،و ؾق ه٭ام ٠﵀﵂
بیٍحك به هبايی اِىلی٨ ،٭هی ،ظؿیری و قشالی ؼىؾ هكاش١ه کكؾهايؿ .هرـ﵂ اِـ﵂ ٠ـؿم
لیاؾه و ي٭یّه ،أبٗ بىؾو قاوی ،جكشیط ؾاٌحى یک قوایث بك ؾیگكی یـا هبـیى بـىؾو
یک قوایث يىبث به ؾیگكی که هرالهای آو ؾق هحى ه٭اله به جّ٩ی﵂ بیاو گكؾیؿ.
 .3با بكقوی اظاؾید همیؿی که ؾق هًاب٨ ٟ٭هی آهؿه اوث هیجىاو ؾقیا٨ث کـه ٨٭هـای
اهاهیه به ٬ىا٠ؿی که ؾق کح ؾقایه بكای ظؿید همیؿ ـکك ٌؿه اوـث ک﵀حـك جىشـه
ي﵀ىؾه ،ؾق ه٭ام ٠﵀﵂ بیٍحك به هبايی ظؿیری ،قشالی و اِىلی ؼـىؾ پایبًـؿ بىؾهايـؿ.
هايًؿ اظح﵀ال اٌحباه وـهىی قاوی یـا کاجـ ؾق أـا٨ه کـكؾو کل﵀ـه یـا کل﵀ـاجی بـه
اظاؾید٠ ،ؿم اؼحال ٦شىهكی یک قوایث با وایك قوایات٠ ،ؿم جًاو ٌؤو بكؼی
قاویاو بكای ـکك بكؼی ال ٬یىؾ هايًؿ أبٗ بىؾو قاوی٠ ،ؿم ظصیث هكاوـی﵂٠ ،ـؿم
ا٠ح﵀اؾ به اظاؾیری که ال ٘كی٠ ٫اهـه ي٭ـ﵂ ٌـؿه اوـث٠ ،ـؿم وذا٬ـث بكؼـی قاویـاو
اظاؾید ،شبكاو ٔ ٧١وًؿ بهوویلۀ ٌهكت ٠﵀لی ،ج٭ـؿین اِـ﵂ ٠٫ـؿم لیـاؾه ٪بـك
اِ﵂ ٠٫ؿم ي٭یّه ،٪اوـحًاؾ بـه اش﵀ـاٌ ،ٞـهكت ٨حىائیـه٠ ٬لـث ایـى کـن جـىشهی،
گىحكؾگی و جًى ٞهىائ﵂ ٨٭هی اوث کـه ي﵀یجـىاو اظاؾیـد همیـؿ هـكجبٗ بـا ابـىاب
هؽحل٨ ٧٭ه قا جعث یک یا چًؿ ٬ا٠ؿۀ کلی ٬كاق ؾاؾ ،بلکه ٨٭یه ؾق هك هىوله با جىشه
به ه٭حٕیات آو ،به وبک اشحهاؾی ؼاَ ؼىؾ ٠﵀﵂ هیکًؿ .ه﵀یًیى بكؼی ِىق
هٙكض ٌؿه ؾق کح ؾقایه بیٍحك شًبۀ ٨كٔـی ؾاقؾ جـا وا١٬ـی .هرـ﵂ آيصـا کـه قابٙـۀ
ظؿید همیؿ و ٤یك همیؿ جبایى کلی باٌؿ ،یا آيصا که ٌكٖ ج٭ـؿین همیـؿ ؾق وـًؿ ؾق
قوایات ه١ً١ى قا جّكیط به و﵀ا ٞؾايىحهايؿ.
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 .2ابى ٨اقن (ابی العىیى بى ٨اقن بى لکكیا) ،هؼصن هماییظ اللغه ،بیكوت ،ؾاقال٩کك.7399 ،
 .0ابى هاشه ،ابى٠بؿالله هع﵀ؿ بى یمیؿ ٬مویًی ،عًى ابى هاشه ،بیشا ،ؾاق اظیاء الکح ال١كبیة ،بیجا.
 .7ابى هًٝىق ،ابى الٕ٩﵂ ش﵀ال الؿیى هع﵀ؿ بى هکكم ،لغاو الؼشب ،چا وىم ،بیكوت ،ؾاق ال٩کك للٙبا٠ة
و الًٍك و الحىل ی.7070 ،ٟ
 .8اظ﵀ؿ بى ظًب﵂ ،هغًذ االهام اظمذ بى ظًبل ،بیكوت ،ؾاق ِاؾق ،بیجا.
 .9اقؾبیلی ،اظ﵀ؿ بى هع﵀ؿ ،هصمغ الفائذة و البشهاو فی ؽشض إسؽاد األرهاو٬ ،ن ،ؾ٨حـك ايحٍـاقات اوـالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ٬ن.7003 ،
 .70ا٠كا٨ی٠ ،لیكٔا« ،لاػذه دس باب اخحالف يغخه»http://www. eshragh-erfan. com ،
 .77بعكال١لىم ،ویؿ ٠الءالؿیى ،هصابیط االصىل ،بیشا ،ؾاقالمهكا ،بیجا.
 .75بعكايی آل ٩ّ٠ىق ،یىو ٧بى اظ﵀ؿ ،العذائك الًاضشة فی أظتام الؼحشة الغاهشه٬ ،ـن ،ؾ٨حـك ايحٍـاقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ٬ن.7002 ،
ُ
 .73بیه٭ی ،اظ﵀ؿ بى ظىیى بى ٠لی بى هىوی ؼىكوشكؾی ؼكاوايی ،الغًى التبشی ،چا وىم ،بیكوت،
ؾاق الکح ال١ل﵀یة.7050 ،
 .70ظك٠اهلی ،هع﵀ؿبى ظىى ،وعائل الؾیؼه٬ ،ن ،هئوىةآل البیث .7009 ،
 .72ظلی ،ش٩١ك بى ظىى يصن الؿیى (هع٭ ٫ظلـی) ،ؽشائغ ا عالم فی هغعائل الععالل و الععشام ،چـا
ؾوم٬ ،ن ،هئوىه او﵀ا٠یلیاو.7008 ،
 .70ـــــ ،المخحصش الًافغ فی فمه ا هاهیه٬ ،ن ،هئوىة ال﵀ٙبى٠ات الؿیًیه ،چا ٌٍن.7078 ،
 .77ـــــ  ،المؼحبش فی ؽشض المخحصش٬ ،ن ،هئوىه ویؿ الٍهؿاء .7007 ،
 .78ـــــ  ،يتث الًهایة٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ٬ن.7075 ،
 .79ظلی ،ظىى بى یىو ٧بى هٙهك (٠الهه ظلی) ،جزکشة الفمها ٬ ،ن ،هئوىه آل البیث .7070 ،
 .50ـــــ  ،هًحهی المغلب فی جعمیك المزهب ،هٍهؿ ،هص﵀ ٟالبعىخ الوالهیه.7075 ،
 .57ؼ﵀یًی ،ویؿقوض الله ،الشعائل٬ ،ن ،او﵀ا٠یلیاو.7070 ،
 .55ـــــ  ،جعش یش الىعیلة٬ ،ن ،هئوىۀ هٙبى٠ات ؾاق ال١لن ،بیجا.
 .53ؼىايىاقی ،ویؿ اظ﵀ؿ بى یىو ،٧شاهغ المذاسن فی ؽشض هخحصعش الًعافغ ،چـا ؾوم٬ ،ـن ،هئوىـه
او﵀ا٠یلیاو.7002 ،
 .50ؼىیی ،ویؿابىال٭اون ،هبايی جتملة المًهاز٬ ،ن ،هىوىۀ اظیاء آذاق اهام ؼىیی.7055 ،
 .52ؾلبكی ،ویؿ٠لی ،آعیب ؽًاعی فهن ظذید ،هٍهؿ ،ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی.7397 ،
 .50قا ٤اِ٩هايی ،ظىیى بى هع﵀ؿ ،هفشدات ألفاػ المشآو ،وىقیه ،الؿاق الٍاهیه.7075 ،
 .57قبايی بیكشًؿی ،هع﵀ؿظىى ،دايؼ دسایة الععذید ،چـا چهـاقم ،هٍـهؿ ،ؾايٍـگاه ٠لـىم اوـالهی
قٔىی.7389 ،
 .58لهؽٍكی ،هع﵀ىؾ بى ٠﵀ك ،الفائك فی غشیب العذید ،بیكوت ،ؾاقالکح ال١ل﵀یه.7077 ،
 .59وبعايی ،ش٩١ك ،أصىل العذید و أظتاهه فی ػلن الذسایه٬ ،ن ،شاه١ۀ هؿقویى ظىلۀ ٠ل﵀یۀ ٬ـن ،ؾ٨حـك
ايحٍاقات اوالهی.7380 ،
 .30ـــــ  ،الشعائل االسبغ ٕجمشیشات دسط آیث الله عبعايیٔ٬ ،ن ،هىوىۀ اهام ِاؾ.7072 ، ٪
 .37ـــــ  ،اصىل الفمه المماسو فیما ال يص فیه٬ ،ن ،هىوىة االهام الّاؾ.7383 ، ٪
ِ .35ؿق ،ویؿ ظىى ،جأعیظ الؾیؼه لؼلىم االعالهی ،بیيا ،بیشا ،بیجا (ال.)٧
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حدیث مسید از وظر تا ػمل ضروط محدثان و ػمل فقیهان ن

 .33ـــــ  ،يهایه الذسایه ،يٍكال﵀ٍ١ك ،بیشا ،بیجا (ب).
ِ .30ؿق ،ویؿ هع﵀ؿ بـا٬ك ،هباظد االصىل ٕجمشیشات دسط آیث الله عیذ هعمذ بالش صعذس بعه للعن ععیذ
کاظن ظغیًی ظائشیٔ٬ ،ن ،هکح اال٠الم االوالهی.7007 ،
 .32ـــــ  ،بعىخ فی ػلن األصىل ٕجمشیش دسط آیث الله هعمذ بالش صذس به للن آیث الله هعمعىد هاؽعمی
ؽاهشودیٔ ،چا وىم٬ ،ن ،هئوىه ؾائكه ال﵀١اق٨ ٦٭ه اوالهی بك هفه اه﵂ بیث .7077 ،
ِ .30ؿو ،٪هع﵀ؿ بى ٠لی ابى بابىیه (ٌیػ ِؿو ،)٪هى ال یعضشه الفمیه ،چا ؾوم٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍـاقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىلۀ ٠ل﵀یه ٬ن.7073 ،
٘ .37با٘بایی ظائكی ،ویؿ ٠لی بى هع﵀ؿ ،س یاض المغائل فی جعمیك األظتام بالعذالئل٬ ،ـن ،هئوىـه آل
البیث .7078 ،
٘ .38ك یعی٨ ،ؽك الؿیى ،هصمغ البعشیى ،چا وىم ،جهكاو ،کحاب٩كوٌی هكجٕىی.7070 ،
٘ .39ىوی ،هع﵀ؿ بى العىى ،جهزیب األظتام ،چا چهاقم ،جهكاو ،ؾاق الکح الوالهیة.7007،
 .00ـــــ  ،المبغىط فی فمه االهاهیه ،چا وىم ،جهكاو.7387 ،
٠ .07اهلی ،لیى الؿیى بى ٠لی (ٌهیؿ ذايی) ،الشػایه فعی ػلعن الذسایعه ،چـا ؾوم٬ ،ـن ،هکحبـه آیـث اللـه
الٝ١﵀ی هكٍ٠ی يص٩ی.7008 ،
ْ
 .05ـــــ  ،الشوضة البهیة فی ؽشض اللمؼة الذهؾمیه ٕالمعؾی کاليحشٔ٬ ،ن ،کحاب٩كوٌی ؾاوقی.7070 ،
 .03ـــــ  ،ؽشض البذایة فی ػلن الذسایة ،بیشا ،بیيا ،بیجا.
٠ .00اهلی٠ ،لی بى هع﵀ؿ بى ظىى بى لیى الؿیى ٠اهلی ،الذس المًرىس هى المعأذىس و غیشالمعاذىس ،جهـكاو،
ال﵀كکم ال١الی لل١لىم و الر٭ا٨ة االوالهیه.7033 ،
٨ .02أ﵂ هًؿی اِ٩هايی ،هع﵀ؿ بى ظىى ،کؾف اللرام و ا بهام ػى لىاػذ األظتام٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠ل﵀یه ٬ن.7070 ،
٨ .00كاهیؿی ،ؼلی﵂ بى اظ﵀ؿ ،کحاب الؼیى ،بیكوت ،هئوىة اال٠ل﵀ی لل﵀ٙبى٠ات.7008 ،
٨ .07یكول آباؾی ،هصؿالؿیى ابى٘اهك هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،الماهىط المعیظ ،چا هٍحن ،بیكوت.7050 ،
٬ .08﵀ی ،هیكلا ابى ال٭اون بى هع﵀ؿ ظىى ،شاهغ الؾحات فی أشىبعة الغعالاالت ،جهـكاو ،هئوىـه کیهـاو،
.7073
 .09کلیًی ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،التافی ،چا چهاقم ،جهكاو ،ؾاق الکح الوالهیه.7007 ،
 .20ک﵀كهای ،هع﵀ؿ با٬ك ،اصىل الفىائذ الغشویه فی هغعائل ػلعن أصعىل الفمعه االععالهی ،جهـكاو ،هٙب١ـه
٨كؾووی ،بیجا.
 .27هاه٭ايی٠ ،بؿالله ،همباط الهذایه فی ػلن الذسایه٬ ،ن ،هىوىۀ آل البیث .7077 ،
 .25هصلىی ،هع﵀ؿ با٬ك بى هع﵀ؿ ج٭ی (هصلىی ؾوم) ،بعاسااليىاس ،چا ؾوم ،بیـكوت ،ؾاق اظیـاء الحـكاخ
ال١كبی.7003 ،
 .23هؿیك ٌايه چی ،کاٜن ،ػلن العذید و دسایة العذید ،چا وىم٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی.7305 ،
 .20هکاقم ٌیكالی ،ياِك ،المىاػذ الفمهیه ،چا وىم٬ ،ن ،هؿقوة االهام ٠لی بى ابی ٘ال .7370 ،
 .22ـــــ  ،ايىاس األصىل ٕجمشیشات دسط خاسز آیث الله هتاسم ؽیشاصی به للن اظمعذ لذععیٔ ،چـا ؾوم،
.7058 ،
٬ن ،هؿقوة االهام ٠لی بى ابی ٘ال
 .20هلکی اِ٩هايی ،هصحبی ،فشهًگ اصغالظات اصىل ،چا ؾوم٬ ،ن ،هكکم بیى ال﵀للـی جكش﵀ـه و يٍـك
ال﵀ّ٩ٙی.7393 ،
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 .27هئؾب ،ویؿقٔا ،ػلن العذید٬ ،ن ،ايحٍاقات اظىى العؿید.7378 ،
 .28هىوىی بصًىقؾی ،ویؿ ظىى ،المىاػذ الفمهیه٬ ،ن ،يٍكالهاؾی.7377 ،
 .29هیكؾاهاؾ ،هع﵀ؿ با٬ك ،الشواؽط الغماویه٬ ،ن ،هًٍىقات هکح آیث الله الٝ١﵀ی هكٍ٠ی يص٩ی.7002 ،
 .00يائیًی ،هیكلا هع﵀ؿ ظىیى ،هًیة الغالب فی ؽشض المتاعب٬ ،ن ،هئوىۀ يٍك اوالهی.7078 ،
 .07يص٩ی ،هع﵀ؿظىى ،شىاهش التالم فی ؽشض ؽشائغ ا عالم ،چـا ه٩ـحن ،بیـكوت ،ؾاق اظیـاء الحـكاخ
ال١كبی.7000 ،
 .05ي٩یىیٌ ،اؾی ،دسایة العذید ،چا هٍحن ،جهكاو ،و﵀ث.7397 ،
 .03يىقی ،هیكلا ظىیى ،هغحذس الىعائل ،بیكوت ،هئوىۀ آل البیث .7008 ،
 .00واوٙی لبیؿی ،هع﵀ؿ هكجٕی ،جاز الؼشوط هى شىاهش الماهىط ،بیكوت ،ؾاق ال٩کك للٙبا٠ة و الًٍك و
الحىل ی.7070 ،ٟ
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آمىصههای زذیثی ،سال پىدم ،ضماسۀ  ،5بهاس و جابسحان 0011

فضیلت زیارت امام رضا با پای پیاده
از زاویۀ ادلۀ خاص روایی
چکیده

 هايی ل٩٠كايی

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7000/03/57 :جاقیػ پفیكي.7000/75/70 :
 .1ؾايً آهىؼحه هكکم جؽّّی ظؿید ظىلۀ ٠ل﵀یه ٬ن (.)hanizafarani93@gmail.com

آمىزههای حدیثی

پهوهؾگشاو حىصۀ صیاسم ،بشای اثبام فضیلت صیاسم هؼقىهاو با پای پیقاده
بهػًىاو یک ؽیىۀ صیاستی که ػالقههًذاو بغیاسی داسد ،به ػمىهاتی هايًذ فضیلت
هغل پیادهسوی ،تؼظین ؽؼائش و ...تمغک جغقتهايقذ کقه دس جقای خقىد یصم و
ضشوسی اعت .اها ادلۀ خافی يیض دس ایى هىضقىع و بقهعقىس خقاؿ دس سابغقه بقا
صیاسم پیاده اهام حغیى ،اهام ػلی ،اهقام سضقا و اهقام بقاقش وجقىد
داسد که بهعىس کاهل جمغآوسی يؾذه و اص فقذاو یک تحلیقل هًغقجن و دیلقت
عًجی دقی  ،سيج هیبشد .اص ایىسو ،ایى سوایام ،همچًقاو يیاصهًقذ يگاؽقتههقایی
جاهغ و يظامهًذ اعت تا به جمغآوسی ،دعتهبًذی و دیلت عًجی آيهقا بپقشداصد.
اص هیاو سوایام فضیلت صیاسم اهاهاو با پقای پیقاده ،تؼقذاد هفقت سوایقت دس
سابغه با فضیلت صیاسم اهام سضا با پای پیاده هقیباؽقذ .هقالقۀ پقیؼ سو ،ایقى
سوایام سا دس عه دعته ،اسائه يمىده و به تحلیل آيها پشداخته اعت .بشسعی سوایام،
ایى يتیجه سا حافل هیکًذ که فضیلت صیاسم اهام سضا با پای پیاده بش اعاط
ادلۀ خاؿ سوایی و با ػًىاو اولی دس هیاو سوایام ؽیؼه ،هغشک يمیباؽذ؛ دسػقیى
حال ،اهکاو اعتحباب صیاسم اهقام سضقا بقا پقای پیقاده بقهػًىاو هققذاقی اص
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«تؼظین ؽؼائش»« ،تىاضغ» و ...همچًاو باقی اعقت و پقهوهؼهقایی يیقض دس ایقى
صهیًه ،اسائه گشدیذه اعت.
واژگاو کلیذی :دیلت عًجی سوایام ،صیاسم اهقام سضقا ،صیقاسم بقا پقای
پیاده ،گام ،پابشهًه ،عختی کؾیذو

همذهه
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لیاقت اهاکى ه٭ؿن با پای پیاؾه ،پؿیؿهای اوث که ٠ال٬ههًـؿاو لیـاؾی ؾق هیـاو
هىــل﵀اياو ؾاقؾ .قایــسجــكیى ي﵀ىيــه ال ایــى ٌــک﵂ لیــاقت ،لیــاقت ظــكم ظٕــكت اهــام
ظىیى ؾق ایام اقب١یى اوث .ایى و٩ك لیاقجی بكکات بىیاقی ،هن بـكای لائـكاو و هـن
بكای هیمباياو آيها ؾاٌحه و ه﵀یى هىٔى ،ٞبا٠د ٌـؿه اوـث کـه قول بـه قول بـه ج١ـؿاؾ
٠ال٬ههًؿاو آو ا٨موؾه گكؾؾ٠ .ال٬ـههًـؿی بـه ایـى ٌـیىه لیـاقت جـا ظـؿی اوـث کـه
شاهايــؿگاو ال لیــاقت اقب١ــیى ؾق ٬الــ لیــاقت ظــكم ؾیگــك اهاهــاو و ظحــی
اهاملاؾگاو با پای پیاؾه ،وـ١ی ؾق شبـكاو بؽٍـی ال بكکـات ال ؾوـث ق٨حـۀ لیـاقت
اقب١یى قا ؾاقيؿ .بكایى اوان ،لیاقت اهام ظىیى با پای پیاؾه ؾق ایام اقب١یى بـه یـک
٫الگى ٪جبؿی﵂ ٌؿه اوث و ؾق لیاقت ؾیگك هٍاهؿ هٍك٨ه يیم ؼىؾ قا يٍاو هیؾهؿ.
ایــى الگــىگیكی ال لیــاقت اقب١ــیى ،جــا ظــؿوؾی ؾق هــىقؾ لیــاقت ظــكم ٠لــی بــى
هىویالكٔا ؾق ایام آؼك ِـ٩ك يیـم وشـىؾ ؾاقؾ .ایـى لیـاقت ،هكچًـؿ کـه وـاب٭های
جاقیؽی ؾاقؾ و ٬ب﵂ ال قوي٫گیكی لیاقت اقب١یى يیـم وشـىؾ ؾاٌـحه اوـث ٬اهـا اهـكوله،
ٌی١یاو با الگىگیكی ال لیاقت اقب١یى ،بیً ال گفٌحه به لیاقت ظٕكت قٔا با پای
پیاؾه ،هی﵂ و اٌحیا ٪پیؿا کكؾهايؿ.
به ه﵀او هیماو که ٠ال٬ههًؿی و پایبًؿی ٌی١یاو به ویكۀ لیاقت ظكم اهـام قٔـا بـا
پای پیاؾه ا٨مایً هییابؿٔ ،كوقت پژوهًهای ٨٭هی و قوایی ؾق قابٙه با ایـى ٠﵀ـ﵂ يیـم،
بیً ال پیً اظىان هیٌىؾ .چه آيکه ایى ٌیىۀ لیاقجی ال ظید همیًه و لهاو ،يىبث به
ٌیىههای ؾیگك ه٭كوو به ِك٨ه يیىث و جًها ،ايگیمههـای هً١ـىی با٠ـد ٌـؿه اوـث کـه
ٌی١یاو به ایى ٌیىۀ لیاقجی ،قوی بیاوقيؿ .ال ایىقو ،بكقوی ِعث و و٭ن ایى ايگیمهها ال
ظید هیماو اوحًاؾ آو به قوایات اه﵂بیث اهكی ٔكوقی اوث که ؾق جّـ﵀ینگیـكی-
های هكؾهی و ویاوثگفاقیهای کالو ؾق ظىلۀ لیاقت ،جؤذیكگفاق ؼىاهؿ بىؾ.
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

ٌایىحه اوث ؾق هىیك بكقوی اوحًاؾ و هٍكو٠یث لیاقت ظكم اهام قٔا ،بـا پـای
پیاؾه ابحؿا به ٨حاوای هكاشٝ٠ ٟام ج٭لیؿ بهً٠ىاو پیٍیًۀ پژوهً اشحهاؾی ؾق ایى هىٔـىٞ
هكاش١ه ٌىؾ و ؾق گام ب١ؿ ،هكاش١ه به ؾیگك پژوهًهای ايصام ٌؿه يیم ؾق ؾوـحىق کـاق
٬كاق گیكؾ.
شىث و شىهای يگاقيؿه يٍاو هیؾهؿ که آيیه ال اوح٩حائات و ٨حاوای هكاش ٟج٭لیؿ
ؾق ٘ىل ٬كوها ؾق قابٙه با لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه وشىؾ ؾاقؾ ،بىـیاق هعـؿوؾ و
ؾق ٠یى ظال هح٩اوت اوث .بكؼی ال هكاش ٟج٭لیؿ ،اـ٠او هیکًًؿ که قوایحـی هبًـی بـك
ٕ٨یلث لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ؾق هیاو قوایـات ٌـی١ه يیا٨حـهايـؿ (س .ک :زسایىی
زائشی ،)063 :0846 ،بكؼی ال آياو ،بكای ایى ٌیىۀ لیاقجی ،به ؼىؾی ؼىؾ ذـىابی قا ذابـث
ي﵀یؾايًؿ اها بهً٠ىاو ٠﵀لی که با٠د جٝ١ین شایگاه اهام هیگكؾؾ آو قا هیپفیكيؿ (س.
ک :مکاس ضیشاصی .)makarem. ir ،بكؼی ؾیگك ،به قوایحـی ؾق کحـاب بعـاقااليىاق –کـه ؾق
اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ -اٌاقه هیکًًؿ اها ظکن ِكیعی ؾق ایىقابٙه اجؽاـ ي﵀یي﵀ایًؿ (س .ک:
فاضل مىزذی لىکشاوی ٬)050/6 ،یکی ؾیگك ال هكاش ٟيیم به قوایحی ال کحاب کاه﵂ المیـاقات
اوحًاؾ هیکًؿ که بك اوان آو ،ذىاب لیاقت ج﵀ام اهاهاو ،ه﵀ايًؿ ذىاب لیاقت اهـام
ظىیى اوث .ایٍاو بك اوان ایى قوایث ٕ٨یلث لیاقت اهام ظىیى با پای پیـاؾه
قا به ؾیگك اهاهاو هّ١ىم يیم جىكی هیؾهًؿ (س .ک :جبشیضی.)081 :0061 ،
قهاوقؾ ايؿ پیشىییهای يگاقيؿه و پاوػهای ٔؿ و ي٭یٕی کـه ؾق هیـاو ایـى يحـایس
هعؿوؾ وشىؾ ؾاقؾ ،يٍاو هیؾهؿ که هىٔىٕ٨ ٞـیلث لیـاقت اهـام قٔـا بـا پـای پیـاؾه
بهً٠ىاو یک هىولۀ ٨٭هی ،هًىل ؾق هالهای ال ابهام ٬كاق ؾاٌحه و کٍ ٧هىحًؿات آو يیالهًـؿ
پژوهًهای بیٍحك اوث .ابهاهات هىشىؾ ؾق هىقؾ اوحًاؾ ٕ٨یلث لیاقت ظكم اهام قٔا با
پای پیاؾه و به٘ىق کلی ،لیاقت با پای پیاؾه ظكم اهاهاو هّ١ىم ،با٠ـد ٌـؿه اوـث کـه
پژوهٍگكاو ظىلۀ لیاقات ،جاليهای پژوهٍی هٕا٩٠ی ؾق قابٙه با ایى ٌیىۀ لیـاقجی ايصـام
ؾهًؿ .ؾق يحیصه ایى پژوهًها ،ه٭الهها و کحابهای هحًى٠ی به قٌحه جعكیك ؾقآهؿه اوث که
با جىشه به ٌیىۀ اوحؿالل و يى ٞيگاه به وه ؾوحه ٬اب﵂ ج٭ىین هىحًؿ:

019

001

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

 .7بكؼی ال پژوهٍگكاو بكای اذبات ٕ٨یلث لیاقت با پای پیـاؾه بـه ٠﵀ىهـاجی ه﵀یـىو
ُ
َّ
٫إ٨﵂ اال٠﵀ال اظ﵀ ُمها( ٪مدیسی )683/23 :0010 ،و ٫هـا ُ٠بـؿ اللـه بٍـیء اٌـؿ هـى
ال﵀ٍی و ال إ٨﵂( ٪طىسی )00/1 :0013 ،ج﵀ىک شىـحهايـؿ .ه﵀یًـیى بـا جٍـؽیُ
لیاقت با پای پیاؾه ،بهً٠ىاو هّؿا٬ی ال ً٠ىاوهای ٫جٝ١ین ٌـ١ائك٫ ،٪جىأـ ٪ٟو...
شًبههای ؾیگكی ال ٕ٨یلث ایى٠﵀﵂ قا يیم هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾهايؿ .ه٭الـۀ ٫ظکـن
٨٭هی پیاؾهقوی بكای لیاقت ٬بىق اولیای الهـی و اهـاکى ه٭ـؿن 1٪ي﵀ىيـهای ال ایـى
ه٭الهها هیباٌؿ.
 .5گكوهی ؾیگك ال پژوهٍگكاو ،پژوهً ؼىؾ قا بك اؾلۀ ؼاَ قوایی هح﵀كکم کكؾهايـؿ.
قوایاجی که به٘ىق ؼاَ ،بك ٕ٨یلث لیاقت با پـای پیـاؾه اٌـاقه ؾاقيـؿ ،ش﵀ـٟآوقی
کكؾه و ال آيها بهً٠ىاو ؾلی﵂ و یا هئیؿ ایى ٌیىۀ لیاقجی ،اوح٩اؾه ي﵀ـىؾهايـؿ .ؾق ایـى
يگاٌحهها ،قوایات ٕ٨یلث لیاقت ظس ،اهام ظىیى و اهام ٠لی با پـای پیـاؾه،
بیٍحك به چٍن هـیؼـىقؾ .ه٭الـههـایی ه﵀یـىو ٕ٨٫ـیلث پیـاؾهقوی بـكای لیـاقت
هّ١ىهیى 2٪و ٫ايذس سه ػؾك 3٪و کحابهایی هايًؿ ٫پیاده جا کعشبال 4٪و ٫پیعاده جعا
ػشػ» 5ال ش﵀لۀ ایى يگاٌحهها هىحًؿ.
 .3بكؼی ال پژوهٍگكاو يیم ال هك ؾوی ایى اوحؿاللها بكای اذبات ٕ٨یلث لیاقت با پای
پیاؾه بهكه بكؾهايؿ .ه٭الههای ٨٫٭ه پیاؾهقوی 6٪و ٫آیا پیـاؾهقوی بـكای لیـاقت اهـام
ظىیى هىحًؿ ؾیًی ؾاقؾ؟ 7٪ؾق ایى ؾوحه ٬كاق هیگیكيؿ.
 .1ؾقگاهی،ههؿی٫،ظکن ٨٭هی پیاؾهقوی بكای لیاقت ٬بىق اولیای الهی و اهاکى ه٭ؿن،٪پژوهًٍاهة ظس
و لیاقتٌ،﵀اقه،5پاییم و لهىحاو .7392
٠ .2لىی،ویؿ ٠اؾل،هحكشن ٌهكوحايی،ظىیىٕ٨٫،یلث پیاؾهقوی بكای لیاقت هّ١ـىهیى ّ٨،٪ـلًاهۀ
٨كهًگ لیاقت،وال پًصنٌ،﵀اقه،79جابىحاو و پاییم .7393
 .3يیلی پىق،ههؿی٫،ايؿق قه ،٪٫ٍ٠هاهًاهه لیاقت،وال يىلؾهنٌ،﵀اقه ،707ؾی .7393
 .4پىقیمؾی،قظ﵀ث،پیاؾه جا کكبال٬،ن٬ ،ؿن.7399،
 .5ؾايیالی،هصیؿ،پیاؾه جا ٠كي،هٍهؿ،آقیا هًٍىق ٘ىن.7392،
٠ .6بؿالىاظــؿ الىــا٠ؿی،ظبی اللــه،هحكشن ههــؿی پىق،هع﵀ــىؾ٨٫،٭ــه پیــاؾه قویّ٨،٪ــلًاهۀ ٨كهًــگ
لیاقت،وال پًصنٌ،﵀اقه ،79جابىحاو و پاییم ،7393
 .7هئوىه جع٭ی٭اجی ولی ّ٠ك (٠س)٫،آیا پیاؾهقوی بكای لیاقت اهام ظىیى هىحًؿ ؾیًی ؾاقؾ؟،٪وایث
کحابؼايه هؿقوه ٨٭اهث.7392 ،lib.eshia.ir :





اؾلۀ ؼاَ قوایی که ؾق ایى ه٭الهها و کحابها ،هـىقؾ اوـح٩اؾه ٬ـكاق گك٨حـه اوـث،
لیاقت پیاؾه اهام ٠لی ،اهام ظىیى ،اهام با٬ك و اهام قٔا قا ٌاه﵂ هیٌـىؾ.
بكقوی ایى پیٍیًۀ پژوهٍی با جؤ کیؿ بك لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ،يٍـاو هـیؾهـؿ
که جعلی﵂ ؾ٬ی ٫اؾلۀ ؼاَ قوایی ،ک﵀حك هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو بىؾه و ایٍاو ،بیٍحك ؾق
ِؿؾ ش﵀ٟآوقی و اقائۀ قوایات بىؾهايؿ .ه﵀یًیى بكؼی ال قوایـات ال ؾیـؿ پژوهٍـگكاو
ه٩٥ىل هايؿه و ؾوحهبًؿی هًاوبی يیم اقائه يگكؾیؿه اوث .ال ایـى قو ،ش﵀ـٟآوقی ج﵀ـام
قوایات ایى باب و ٨هن يٝامهًؿ و ؾق ٠یى ظـال ،ؾ٬یـ ٫هحـىو اظاؾیـد بـهگىيـهای کـه
قوٌىکًًؿۀ وٜی٩ۀ ٠﵀لی هکل ٧باٌؿ ،يیالهًؿ پژوهٍی ؾگك باقه اوث.
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

ؾق هىیك پژوهً ایى هىٔى ،ٞابحؿا کلیؿواژههای هكجبًٌٗ ،اوایی و قوایات هنوى،
ش﵀ٟآوقی گكؾیؿ .ظاِ﵂ ایى شىثوشى ،ه٩ث قوایث اوث که هكکؿام بهگىيهای بـه
هىٔى ٞلیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه هـكجبٗ هـیٌـىيؿ .ؾق ایـى ه٭الـه ،بـا جىشـه بـه
٬كاقگك٨حى قوایات ایى باب ؾق هیاو قوایات ٫وًى ،٪ا٠حباقوًصی آيها بهِىقت اش﵀الی
ايصام ٌؿه اوث .به ایىِىقت که وًؿًٌاوی بك هبًـای يكما٨ـماق ؾقایـة الًـىق ِـىقت
گك٨حــه و قوایــاجی کــه ال لعــا ٚوــًؿی ٔــ١ی ٧هىــحًؿ ؾق ِــىقت ا٠ح﵀ــاؾ ِــاظباو
کحابهای ه١حبك ،هىقؾ ا٠ح﵀اؾ يگاقيؿه يیم٬ ،كاق گك٨حهايؿ.
ؾق قابٙه با ٌیىۀ گماقي قوایات ،اللم به ـکك اوث ،قوایاجی که ؾق قاوی هحّ﵂ بـه
هّ١ىم و هعحىا هٍحك هىحًؿ -هكچًؿ ؾق هحى ،کاهال هٍحك يباًٌؿ -ؾق ـیـ﵂ یـک
ٌ﵀اقه و به يام قاوی آو ،يامگفاقی ٌؿه اوث ٬لیكا اٌحكا ؾق قاوی و هعحىا ،بیـايگك
ایى يکحه اوث که ایى قوایات ،ه﵀گی ي٭﵂هـای گىيـاگىو ال یـک ظـؿید هىـحًؿ .ال
هیاو هحىهای گىياگىو ایى قوایات هٍحك  ،هحى هكبىٖ به اولیى هًب( ٟه١حبكجـكیى هًبـٟ
ال هیاو هًاب ٟیاؾ ٌؿه) ايحؽاب ٌـؿه اوـث .قوایـاجی کـه قاوی یـا وـًؿ آيهـا هٍـؽُ
يیىث ،به يام هئل ٧کحاب يامگفاقی ٌؿه اوث.
قوایات هكجبٗ با لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه به وه ؾوحه٬ ،ابـ﵂ ج٭ىـین هىـحًؿ:
٫قوایات اشك لیاقت با پای پیاؾه٫ ،٪قوایات اشـك وـؽحی کٍـیؿو ؾق قاه ٪و ٫قوایـات
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بكجكی لیاقت اهام قٔا بك لیاقت اهام ظىیى .٪ؾق اؾاهه ،به وًؿًٌاوی اش﵀ـالی
و ؾاللث وًصی ایى قوایات ،ؼىاهین پكؾاؼث.

 -3سوایات اخش صیاست با پای پیاده

ؾق بؽً قوایات ٕ٨یلث لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ،ؾو قوایث وشىؾ ؾاقؾ:
ُ ُ
َّ
ن ُ
ِّ َّ
ُ
العى ُ
یى بى اظ﵀ؿ ال٩٭یه٫ :أ٬ىل وشؿت بؽٗ الٍیػ ُظىیى بنـ ى
 .7قوایث ا ُبىالٙی
ن
نُ
َّ ُ ُ َّ
 ٠نبؿ َّ
الٙی نال ُعى ُ
یى نب ُى أ نظ﵀ؿ ال٩٭یه :ه نى لاق
الّ﵀ؿها هفا لُ ٝ٩ه ـکك الٍیػ أبى
ن
ـ
ِّ
َّ
ـ
ِّالكٔا أ نو واظؿا هى اشئ َّ﵀ةّ٨ لی  ٠نًؿ ُه ِالا ش ن ٩١ك ٨بيَّـ ُه یکحـ ُ ل ُه بکـ﵂
نـ
ن
ن
ن
قک١ة ذى ُ
اب ه نى ظ َّس أل ٧ظ َّصة و نا٠ح﵀ك أل ٠ُ ٧ن﵀كا و أ ن٠ح ٫أل ٧ق٬بة و و ٧٬أل ٧
ُ ِّ
َّ
ن
ک﵂ ُؼ نٙىا ذى ُ
اب هائة ظ َّصة و هائة ُ٠﵀نـ كا و
و٩٬ة ٨ی وبی﵂ الله ه ٟيبی ُه نكو﵂ و له ب
َّ
ُ
ُ
ُ َّ ن
 ٠نح ٫هائة ق٬بة ٨ی وبی﵂ الله و کح ل ُه هائة ظىًة و ظٗ هً ُه هائة ویوة ( ٪مدیسای،
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.)083/53 :0010

به ؼٗ ٌیػ ظىیى بى ٠بؿ الّ﵀ؿ چیمی یا٨حن که ل ًٝ٩ایى اوثٌ ٬یػ ابىالٙی
ظىیى بى اظ﵀ؿ ٨٭یه ـکك کكؾ :هكکه قٔا یا یکی ال ائ﵀ه قا لیاقت کًؿ و يمؾ
او ي﵀ال ش٩١ك ٘یاق بؽىايؿ ،په بكای او به الای هك قک١ث ذىاب کىی قا هیيىیىًؿ کـه
هماق ظس و هماق ٠﵀كه بهشا آوقؾه و هماق بكؾه آلاؾ کكؾه و هماق هكجبـه ،ه﵀ـكاه پیـاهبكی
الهی ؾق قاه ؼؿا ٬یام کكؾه اوث ٬و بكای اووث به الای هك گام ،ذىاب ِؿ ظس و ِـؿ
٠﵀كه و آلاؾ کكؾو ِؿ بكؾه ؾق قاه ؼؿا ٬و بكای او ِؿ ٠﵀﵂ يیک يىٌحه هیٌىؾ و ِؿ
٠﵀﵂ ياپىًؿ هعى هیگكؾؾ.
ن
ُ
ن
 .5قوایث هع﵀ؿ بى ظىى بى اظ﵀ؿ بى ولیؿ ٬﵀ی٫ :اـا أقؾت ل یاقا  ٬نبك أبی العىى ٠لی
ن ن
ُ
ُ
ُ
ن
نبى ُهىوی بٙىن ٨ا٤حى﵂  ٠نًؿ ؼ ُكوشک ه نى ه نًملک و ٬﵂٨ ...بـا ؼك نشـث ٨٭ـ٧
ُ ن
ن ُ
ن ن ُن
ُ
٠لی باب ؾاق و ٬﵂٨ ...بـا وا٨یث وال﵀ا ٨ا٤حى﵂ و ٬﵂ ظـیى ج٥حىـ﵂ ...ذ َّـن الـب نه
الىکیًة و نالى٬اق ب َّ
أ ن٘هك ذیابک و ناهً ظا٨یا و ٠لیک َّ
الحکبیك و َّالح نهلیـ﵂ و َّالح نع﵀یـؿ و
ن ُ ُ
ُن
ِّ ُ
ّ نك ؼٙا و ٬﵂ ظیى جـؿؼ﵂( ٪ ...غاذو 216/6 :0008 ،؛ طىسای:0013 ،
َّالح نىبیط و ٬
42/2؛ اباه رىلىیااه815 :0812 ،؛ غااذو 623/6 :0834 ،؛ ابااه مطااهذی203/0 :0005 ،؛ مدیساای،
.)100/0 :0068

هًگاهیکه جّ﵀ین به لیاقت هماق ظٕكت قٔـا گك٨حـی پـه هًگـام ؼـكوز ال
هًمل٤ ،ى﵂ کى و بگى ...په آيگاه که ؼـاقز ٌـؿی پـه بـك ؾق ؼايـهات بایىـث و
بگى ...په لهايی که به والهث قویؿی په ٤ى﵂ کى و به هًگام ٤ى﵂ بگى ...وپه
پاکیمهجكیى لبانهایث قا بپىي و با پاهای بكهًه ظكکث کى ؾق ظالی که آقاهً و و٬اق
ؾاقی و جکبیك و جهلی﵂ و جع﵀یؿ و جىبیط هـیگـىیی و ٬ـؿمهایـث قا کىجـاه بـكؾاق و بـه
هًگام وقوؾ بگى...

ّ
 -4بشسعی سوایت ابىالط ّیب
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

ؾق قوایث ابى الٙی  ،به الای هك گام ؾق هىیك لیـاقت اهـام قٔـا ذـىابی ؾق يٝـك
گك٨حه ٌؿه اوث ٬ال ایىقو ،جا ظؿوؾی به ٕ٨یلث لیاقت پیاؾه اٌاقه هـیکًـؿ ٬اهـا بـه
ؾلی﵂ ک﵀بىؾهای جؤذیكگفاقی که ؾق قابٙه با ا٠حباق آو وشىؾ ؾاقؾ ،ي﵀یجىاو به قاظحی بـه
ه٩اؾ آو پایبًؿ بىؾ .ایى ک﵀بىؾها بؿیى ٌكض اوث:
 .7ایى قوایث هى٬ى ٦اوث و به هیچ یک ال ائ﵀ة يىبث ؾاؾه يٍؿه اوث.
 .5ایى قوایث شمو يىاؾق اوث و هیچ یک ال کحابهای ه١حبـك ٌـی١ه ،ایـى قوایـث قا
بالجاب يؿاؾهايؿ .گىیا ِاظ بعاقااليىاق يیم به ایى قوایث ا٠ح﵀ـاؾ کـا٨ی يؿاٌـحه
ُ
اوث .وی ؾق بابی جعث ً٠ىاو ُ ٫
آؾاب ِّ
الم یاقا و أظک ُام َّالكؤات و بَّ ٓ١الًىاؾق٪
(مدیسی )060/53 :0010 ،په ال بیاو هص﵀ى٠ه قوایات باب و بیـاو ا٬ـىال ٠ل﵀ـا ،ؾو
قوایث قا ـکك هی کًؿ کـه قوایـث یاؾٌـؿه ،یکـی ال آوؾو قوایـث اوـث .بـهيٝـك
ُ
هیقوؿ که ٠بـاقت ٫ب١ـٓ الًَّـ ىاؾق ،٪اٌـاقه بـه ه﵀ـیى ؾو قوایـث ؾاٌـحه باٌـؿ.
ه﵀یًیى ِاظ کحاب هىحؿق الىوائ﵂ ،ایى قوایث قا ال کحاب بعاقااليىاق ي٭﵂
َّ
کكؾه و ؾق بابی جعث ً٠ىاو ٫يىاؾق ها یح١ل ٫بؤبىاب ال﵀ماق( ٪وىسی،)001/01 :0014 ،
آوقؾه اوث.
 .3ؾق ابحؿای وًؿ ایى قوایث يام ظىیى بى ٠بؿ الّ﵀ؿ ،ـکك ٌـؿه اوـث .ظىـیى بـى
٠بؿ الّ﵀ؿ (ؾ  )٪980پؿق ٌیػ بهائی و ال ٠ال﵀او و هئل٩او بمق ٌی١ه هیباٌؿ که
هیاو او و ٠الهه هصلىی ،یک ٘ب٭ه٨ ،اِله اوث .هكچًؿ ٠الهه ،ایى قوایث قا بؿوو
هیچ واوٙهای و ال ٘كی٫ ٫وشاؾه ٪ال او ي٭﵂ هیکًؿ ٬اها با جىشه به ایًکـه بـه ٠لـث
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کىجاه بىؾو ٨اِلۀ لهايیًٌ ،اؼث ؼـٗ وی بـكای ٠الهـه ؾٌـىاق يبـىؾه اوـث ،لـفا
ُ ِّ َّ
الٍیػ ُظى ُیى ُبى ٠بؿ َّ
الّـ﵀ؿ٪
هیجىاو به ٠باقت ٠الهه که هیگىیؿ ٫وشؿت بؽٗ
ا٠ح﵀اؾ کكؾ و ِعث ايحىاب ایى هحى به پؿق ٌیػ بهایی قا پفیك٨ث .اها با ایى وشـىؾ
بهؾلی﵂ ٨اِلۀ لهايی بىیاقی که هیاو پؿق ٌیػ بهائی و ّ٠ك هّ١ـىهاو ،وشـىؾ
ؾاٌحه اوث ،وی بكای ي٭﵂ ال ایٍاو ،يیالهًؿ واوٙههای هح١ؿؾی بىؾه ،ؾق ظالیکـه
قوایث ابىالٙی قا جًها با یک واوٙه ،ي٭﵂ کكؾه اوث .لفا وًؿ ایـى قوایـث ،ؾاقای
اقوال هیباٌؿ.
َّ
 .0کًی ـه ُ ٫ابىالِّ ٙی ـ  ٪ؾق بىــیاقی ال ً٠ــاویى کحــابهــای قشــال و جــكاشن ،بــه چٍــن
هیؼىقؾ .ؾق بىیاقی ال ایى هىاقؾ ،بكای ابىالٙی  ،يام و يىبی هح٩اوت با يام و يى
یاؾٌؿه ؾق قوایث بعاق ،ـکك ٌؿه اوث ٬لفا ج﵀ایم آيها با قاوی هـىقؾ بعـد ،قوٌـى
اوث .اها ؾق چًؿ هىقؾ ،یا يام و يى وی با قاوی قوایث بعاق ،هنواو هیباٌؿ و یا
يام و يىبً ـکك يگكؾیؿه اوث .هك کؿام ال ایى هـىاقؾ بـك قاوی ایـى قوایـث٬ ،ابـ﵂
جٙبی ٫هیباٌؿ .ایى هىاقؾ قا ؾق کحابهای قشالی و جكاش﵀ی به اؼحّاق ،هىقؾ بكقوی
٬كاق ؼىاهین ؾاؾ:
َّ
ٌ .7یػ ٘ىوی ؾق کحاب ال٩هكوث ،ـی﵂ ً٠ىاو ٫ا ُبىالِّ ٙی َّالكالی ٪هیيىیىؿ:
٫یکی ال بمق جكیى ٠ال﵀او ٠لن کالم اوث .کحابهای بىـیاقی ؾق هىٔـىٞهـای
اهاهث٨ ،٭ه و ...يگاٌحه اوث .ه﵀یًیى کحاب لیاقت الكٔـا و ٕ٨ـله و ه١صماجـه ال
آو اووث که بال ٣بك ؾویىث بكگه ؾاقؾ( ٪ ...طىسی :0061 ،عىىان.)418
٠الهه ظلی و ابى ؾاوؾ ؾق کحابهای ؼىؾ ،او قا ؾق بؽـً اول ـکـك کـكؾه و بـه او
ا٠ح﵀اؾ کكؾهايؿ (ابه داود زیی ،010 :0806 ،ش13؛ عحمه زیای ،044 :0000 ،ش .)02يـكم ا٨ـماق
ؾقایة الًىق ؾق جىِی ٧ایى ٌؽُ هیيىیىؿ٫ :اهاهی ِع ُیط ال﵀فه ٜاهكا.٪
با جىشه به ایًکه هٕ﵀ىو قوایث هىقؾ بعـد يیـم ؾق قابٙـه بـا لیـاقت اهـام قٔـا
هیباٌؿ ،هیجىاو گ٩ث اٌحكا ابىالٙی یاؾ ٌؿه ؾق وًؿ ،با ابىالٙی قالی ؾق کحاب
ال٩هكوث ،هعح﵀﵂ اوث ٬هكچًؿ٬ ،اب﵂ اذبات يیىث.
ُ َِّّ
َّ
ُ
ُ
ُ
 .5اً٨ؿی ؾق کحاب ٫قیاْ ال١ل﵀ا ٪ـی﵂ ً٠ىاو ٫الٍیػ ابىالٙی العىیى بى اظ﵀ؿ،٪
او قا ٨أ﵂٨ ،٭یه و هعؿخ ه١ك٨ی کكؾه اوث .وی گ﵀ايه هیليـؿ کـه پـؿق ٌـیػ

ُ
ـ
بهایی ؾق کحاب ٫اال٠﵀ال ال﵀كو َّیة ً٠ؿ ٔ كائط االئ﵀َّـ ه ٪ؾق ظـالی ال وی ي٭ـ﵂
قوایث کكؾه که با او ه١اِك يبىؾه اوث (افىذی ،)01/6 :0080 ،ه﵀یًیى ،ـی﵂ ً٠ىاو
َّ
َّ
ُ
العى ُ
یى ُبى اظ﵀ؿ ال٩٭یه ٪هی يىیىـؿ کـه او ال بمقگـاو اِـعاب
٫الٍیػ ُابىالِّ ٙی
هاوث و ٠الهه هصلىی ال پؿق ٌیػ بهایی ،ؾق اوای﵂ کحاب ٫هـ ماق الب ـ
ع اق ٪ال وی
ي٭﵂ قوایث کكؾه اوث ٬ؾق ٠یى ظال هیگىیؿ ؾق کحـابهـای قشـالی ،جكش﵀ـه و
ؾوقاو ليؿگی او قا يیا٨حه اوث (هماان٠ .)64 :ـالوه بـك ایـىؾو ً٠ـىاو ،ـیـ﵂ ً٠ـىاو
َّ
٫أ ُبىالٙی  ٪هیيىیىؿ:

٫گاهی ٌیػ ٘ىوی ؾق أهالی ؼىؾ ال او قوایث کـكؾه اوـثٌ .ـایؿ بـا واوـٙه ،ي٭ـ﵂
قوایث کكؾه باٌؿ لیكا هى او قا شمو اواجیؿ ٌیػ يیـا٨حن ٬هكچًـؿ وی ؾق اهـالی گ٩حـه
َّ
َّ
اوث :ظؿذًا ُابىالٙی ٠ى ٠لی بى هاهاو( ٪همان)030/1 :
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

ُ َّ
ال ٙیِّـ
َّ
الـكال ی  ٪کـه هٙالـ
 .3هكظىم آ٬ا بمق جهكايـی ،شـؿای ال ً٠ـىاو  ٫أب ى
ال٩هكوث قا ؾق آو اي١کان ؾاؾه اوث (آرابضس جهشاوی ،)08/0 :0081 ،ال ٌؽّی به
َّ
يام ُ ٫
الع ى ُ
َّ
الكال ی  ٪یاؾ هیکًؿ .وی ،او قا اوحاؾ
یى ُبى أ ظ﵀ ؿ بى  ٬عٗ ُأب ىالِّ ٙی
ٌیػ ِؿو( ٪ؾ  )٪387ه١ك٨ی کكؾه و گ﵀ايه اٌحكا ایى ٌؽُ با قاوی هىقؾ
بعد قا پیً هی کٍؿ (هماان .)012 :به يٝك هی قوؿ ً٠ىاو هٙكض ٌؿه جىوٗ آ٬ـا
بمق  ،به قوایحی ال هكظىم ِؿو ٪ؾق کحاب ٠یىو اؼباق الكٔـا ،اٌـاقه ؾاقؾ
ُ َّ
َّ
ُ
یى ُ
الع ـى ُ
ال ٙیِّـ
بـى ا ظ﵀ـ ؿ بـى ُه ع ﵀َّـ ؿ َّ
الـكال ی ٪آ٤ـال
که با ٠باقت ٫ظ ؿ ذ ً ا ا ب ى
هی گـكؾؾ (غاذو  .)684/6 :0834 ،يـكم ا٨ـماق اوـًاؾ ِـؿو ،٪بـكای ایـى ٌـؽُ
ا٘ال٠اجی ـکك يکكؾه اوث ٬ولی ؾق ٠یى ظال ،قوایث ِؿو ٪ال وی قا با وشىؾ
وذا٬ث ؾیگك قشال وًؿ١ٔ ،ی ٧بكٌ﵀كؾه اوث .ال ایى قو ،اظح﵀اال ال يٝك قشالی
او قا هصهىل هیؾايؿ.
َّ
با جىشه به هٙال بیاو ٌؿه ،کیىحی ا ُبىالٙی العى ُیى بى اظ﵀ؿ ال٩٭یه ،بیى ً٠ 0ىاو
هكؾؾ اوث که البحه اٌحكا بكؼی ال ایى ً٠ىاوها ،ؾوق ال ـهـى يیىـث .بكؼـی ال آيهـا
هىقؾ ا٠ح﵀اؾ قشالیاو ٬ـكاق گك٨حـه ،بكؼـی هـىقؾ وـحایً وا٬ـٌ ٟـؿه و بكؼـی جىِـی٧
يٍؿهايؿ که به ج٩کیک ؾق شؿول لیك٬ ،اب﵂ هٍاهؿه اوث.
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ابىالٙی قالی

هح٭ؿم یـا ه١اِـك ٌـیػ
٘ىوی

ال٩هكوث

ا٠ح﵀اؾ ٠الهه و ابى ؾاوؾ
و اهاهی ال﵀فه

اوحاؾ بؿوو واوٙه و یـا قیـــــــــاْ

ابىالٙی

با واوٙه ٌیػ ٘ىوی

ابىالٙیـ ظىــیى

بى اظ﵀ؿ [ال٩٭یه]
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ابىالٙی

عبمه

هًبغ

جىصیف
ال هحکل﵀او بمق  ،هىقؾ

اظح﵀اال ؾق ٘ب٭ه اواجیؿ
والؿ ٌیػ بهـائی يبـىؾه
اوث.

العىیى

بـــى اظ﵀ـــؿ بـــى اوحاؾ ٌیػ ِؿو٪
٬عٗ الكالی

ال١ل﵀اء

جىِی ٧يٍؿه
ِـــاظ قیـــاْ او قا

قیـــــــــاْ ٨أ﵂٨ ،٭یـه ،هعـؿخ و
ال١ل﵀اء

ال بمقگــاو اِــعاب هــا
ه١ك٨ی کكؾه اوث.

٘ب٭ات ا٠الم
الٍی١ه

يكم ا٨ماق اوـًاؾ ِـؿو،٪
او قا هصهــىل ،بكٌــ﵀كؾه
اوث.

 -5بشسعی سوایت ابى ولیذ لمی

ابى ٬ىلىیه ،قوایـث ابـى ولیـؿ ٬﵀ـی قا بـا ج١بیـك ُ ٫قوی  ٠ن
ـى ب نٕ١ـه نن ٪آوقؾه اوـث.
ه﵀یًیى ٌیػ ِؿو ٪ؾق کحاب هى الیعٕكه ال٩٭یـه ،وـًؿی بـكای ایـى قوایـث ،ـکـك
ن
ُ
ُ
ي﵀یکًؿ اها ؾق ٠یىو اؼباق الكٔا هیيىیىؿ٫ :ـکكها ٌیؽًا ُهع َّ﵀ؿ نب ُى العىى ٨ی شاه١ه
٨٭الٌ .٪ ...:یػ يیم ؾق الحهفی  ،ه﵀یى وًؿ قا بیاو هیکًؿ و هیگىیـؿ٫ :ـکـك هـفه
ن
ن
ن
َّ
نُ
ُ
ِّالمیاقا ُهع َّ﵀ؿ نب ُى العىى نبى أ نظ﵀ؿ نبى الىلیؿ ال٭ ِّ﵀ی قٔی الل ُـه  ٠نً ُـه ٨ـی کحابـه ال ُ﵀ح نـكشن
ن
بالصاه ٬٪ٟبًابكایى ،هكش ٟاولیه ایى قوایث ،کحاب الصاه ،ٟاذك هع﵀ؿ بى ظىى بى اظ﵀ؿ
بى ولیؿ ٬﵀ی اوث .وی ال بمقگاو ٬ن و اوحاؾ ٌیػ ِؿو ٪اوـث و يصاٌـی و ٌـیػ بـا
ِكاظث او قا جىذی ٫کكؾه بلکه شلی﵂ ال٭ؿق ؾايىحهايؿ (وداضی :0821 ،عىاىان ،0106طىسای،
 :0061عىىان ،315همى :0838 ،عىىان.)2638
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

بمقگايی ه﵀یىو ٌیػ ِؿوٌ ،٪یػ ٘ىوی و ابى ٬ىلىیه ،با جىشه به ٬كیًههـایی کـه
ؾق ؾوث ؾاٌحهايؿ به قوایث ابى ولیؿ ٬﵀ی ا٠ح﵀اؾ کكؾه و قوایث او قا پفیك٨حـهايـؿ .ایـى
پفیكي ،به هً١ی پفیكي ِؿوق ایى قوایث ال هّ١ىم هـیباٌـؿ ٬لیـكا هعحـىای ایـى
قوایث ،بیـاو شمئیـات ا٠﵀ـال لیـاقت اوـث و ٠لـن بـه ایـى شمئیـات ،جًهـا ؾق اؼحیـاق
هّ١ىهیى٬ كاق ؾاقؾ .با ایى يگاه ،هكچًـؿ ؾق ٜـاهك ،وـًؿ قوایـث ابـى ولیـؿ ٬﵀ـی،
هى٬ى ٦هیباٌؿ ٬اها هیجىاو به پٍحىايۀ ا٠ح﵀اؾ بمقگاو به ایى قوایث ،آو قا پفیك٨ث و بـه
ه٩اؾي ٠﵀﵂ کكؾ.
٘ب ٫ایى قوایث ،لائك و٬حی به هٍهؿ قویؿ ،بایؿ ٤ى﵂ کًؿ ،پاکیمهجك یى لبـانهـایً
قا بپىٌؿ و ال ه﵀اوشا ،پیاؾهقوی ؼىؾ قا آ٤ال کًؿ .او بایؿ پابكهًه و با ٬ؿمهای کىجـاه،
ه﵀كاه با آقاهً و و٬اق و با لهمهۀ اـکاقی ه﵀یىو جىبیط ،ایى هىیك قا ٘ی کًؿٜ .ـاهك
ایى قوایثٕ٨ ،یلث پیاؾهقوی با ایى ٌكایٗ ؼاَ قا ؾق ؾاؼ﵂ ٌهك و ظؿ ٨اِ﵂ هعـ﵂
٤ى﵂ جا هك٬ؿ هٙهك ،ذابث هیؾايؿ .بؿوو ٌک ،هٍهؿ ؾق ّ٠ك هّ١ىهاوٌ ،ـهك یـا
قووحای کىچکی بىؾه و بالحب٨ ،ٟاِله هع﵂ ٤ى﵂ جا هك٬ؿ يیـم ،کىجـاه بـىؾه اوـث ٬اهـا
اهكوله با وو١ث پیؿا کكؾو ٌهك هٍهؿ ،با جىشه به هکايی کـه لواق بـكای اوـکاو -کـه
٬ا٠ؿجا هع﵂ ٤ى﵂ آيها اوث -ايحؽاب هیکًًؿ ،ه﵀کى اوث ٨اِلۀ هع﵂ ٤ى﵂ جا ظـكم
به چًؿیى کیلىهحك يیم بكوؿ .آیا قوایث هىقؾ بعد ،ایى ٨ىاِ﵂ چًؿیى کیلىهحكی قا يیم
ٌاه﵂ هیٌىؾ؟
بكقوی يى ٞاوح١﵀ال ٠باقات ٫ظا٨یا٫ ،٪أؼف ي ن١لیـه ٪و ...ؾق قوایـات ،هـیجىايـؿ ؾق
ظ﵂ ایى هىوله ،وىؾهًؿ باٌؿ .ؾق ٌ﵀اقی ال ایى قوایات٠ ،لث ٕ٨یلث پیاؾهقوی با پای
بكهًه ،هٍؽُ ٌؿه اوـث .بـهً٠ىاو ي﵀ىيـه ؾق قوایحـی ال اهـام ِـاؾ ٪ؾق قابٙـه بـا
لیاقت اهام ظىیى آهؿه اوث:
ن
ن
ن
َّ
ن
ُ
ُ
َّ
ُ
 ...٫اـا أجیث أبا ٠نبؿالله٨ ا٤حى﵂ ٠لی ٌا٘ن ال٩كات ذ َّن الب نه ذیابک الٙاهكا ذـ َّن
َّ
ناهً ظا٨یا ٨ب َّيک ٨ی ظكم ه نى ظكم الله و ظكم ق ُوىله( ٪ ...تییىای ٬)131/0 :0013 ،لهايی
که يمؾ ابا٠بؿالله آهؿی ،په ؾق قوؾ ٨كات ٤ى﵂ کى .وپه لبانهای پـاکیمهات قا
بپىي .وپه با پاهای بكهًه پیاؾهقوی کى که جى ؾق ظكهی ال ظكمهای ؼؿا و قوـىلً
٬كاق ؾاقی...
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ایى قوایث ،چكایی پیاؾهقوی با پاهای بكهًه قا ظٕىق ؾق ظكهی ال ظكمهـای الهـی
بیاو کكؾه اوث .ه﵀یًیى ؾق هاشكای ظٕكت هىوی ؾق کىه ٘ـىق ،ؼؿاويـؿ بـه او
هی٨كهایؿ:
ن ن ُ َّ ُ
ن
٫ا ِّيی أيا ق ُّبک ٨اؼل ن ٟي ن١لیـک ا َّيـک بـالىاؾ ال﵀٭ـؿن ٘ـىی( ٪طاه )06 /ه﵀ايـا هـى،
پكوقؾگاق جى هىحن ،په ي١لیى ؼىؾ قا ال پای بیكوو کى که جى ؾق وكلهیى ه٭ؿن ٘ـىی
٬كاق ؾاقی.
٘ب ٫ایى آیه ،ؾلی﵂ بكهًه کكؾو پاها ،ج٭ؿن هکاو اوث .ؾق قوایحی آهـؿه اوـث کـه
اهیكال﵀ئهًیى ؾق پًس هى٘ى ٠یؿ ٙ٨ك٠ ،یؿ ٬كباو ،قول ش﵀١ه ،هًگام ٠یاؾت هكیٓ و
جٍیی ٟشًاله ،با پاهای بكهًه ،آهؿ و ٌؿ هیکكؾيؿ و هی٨كهىؾيؿ:
َّ ُ
ن
 ...٫ايهــا هــىا٘ ُى للــه ٨ؤظ ـ ُّ أو أ کــىو ٨یهــا ظا٨یــا( ٪ ...ابااه زیااىن م شباای:0841 ،
 ...٬)041/0ایًها هىا٘ى ؼؿاويؿ هىحًؿ ،په ؾووث ؾاقم که ؾق آيها پابكهًه باٌن...
هًىىب بىؾو ایى لهاوها به ؼؿاويؿ ،با٠د ٌؿه اوث که جكؾؾ بـا پـای بكهًـه ،يـمؾ
ظٕكت هعبىب باٌؿ .ؾق قوایث ؾیگكی ؾق قابٙه با لیاقت ک١به ،آهؿه اوث:
ن
ن
ن
ُ
 ...٫هى نايحهی الی العكم ً٨مل و ا٤حى﵂ و أؼف ي ن١لیه بیـؿه ذ َّـن ؾؼـ﵂ العـكم ظا٨یـا
ُ َّ
جىأ١ا لله َّ ٠م و ش﵂ ٪ ...هك که به ظكم قویؿ ،ال هكک پیاؾه ٌىؾ٤ ،ى﵂ کًـؿ و بـه
هًٝىق جىأ ٟؾق بكابك ؼؿاويؿ ،ي١لیًً قا بهؾوث گیكؾ و با پاهای بكهًه واقؾ ظكم ٌىؾ.
(غذو .)610/6 :0008 ،

ایى قوایث ؾلی﵂ پابكهًه بىؾو ؾق هعؿوؾۀ ظكم قا جىأ ٟو ؼٕى ٞهیؾايؿ .ه﵀یًیى
ؾق بىیاقی ال قوایات لیاقات ،ؾق کًاق پابكهًه بىؾو ،ؾوحىق به جفل﵂ و جىأ ٟؾاؾه ٌؿه
که هیجىايؿ اٌاقهای به ٠لث پابكهًه بىؾو ؾاٌحه باٌؿ.
بكقوی ایى اوح١﵀االت يٍاو هیؾهؿ که ٠لث اِلی ؾوـحىق بـه بكهًـه کـكؾو پـا ؾق
بكؼی هکاوهاٌ ،كا٨ث و ج٭ؿن باالی آيهاوث و ایى ٌكا٨ث و ج٭ؿن ایصاب هـیکًـؿ
که بههًٝىق ظ ٛ٩ظالث جىأ ٟو ؼٕى ٞبا پاهای بكهًه ؾق آيها ظأـك ٌـىین .ال ایـى
قو ،بهيٝك هیقوؿ قوایث ابى ولیؿ ٬﵀ی ؾق ه٭ام جؽا٘  ،ؾاقای ٬یـؿی اقجکـالی اوـث
هبًی بك ایًکه ایـى ؾوـحىق ،بایـؿ ؾق هعـؿوؾهای ايصـام ٌـىؾ کـه ؾاقای ج٭ـؿن اوـث.
هعؿوؾهای که ؾق لهاو هّ١ىهاو ،لواق بـه هعـٓ وقوؾ بـه ٌـهك و ايصـام ٤ىـ﵂،

ياؼىؾاگــاه ؾق آو هعــؿوؾه ظأــك بــىؾهايــؿ ٬پــه جــفکك ؾاؾو ایــى يکحــه ال وــىی
هّ١ىهاؤ ،كوقجی يؿاٌحه اوـث .بـا ایـى يگـاه ،ؾاللـث قوایـث ابـى ولیـؿ ٬﵀ـی،
اوحعباب پیاؾهقوی با پاهای بكهًه بكای لیاقت ظكم اهام قٔا قا ؾق هعؿوؾۀ ظـكم و
یا يهایحا ال يمؾیکی ظكم اذبات هیکًؿ و ؾق هىقؾ هىیكهای ؾوقجك ،واکث اوث.

 -6سوایات اخش عختی کؾیذو دس ساه
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فضیلت زیارت امام رضا (ع) با پای پیاده از زاویۀ ادلۀ خاص روایی

ؾق ایى بؽً وه قوایث وشىؾ ؾاقؾ که هك وه ال ٘كیٌ ٫یػ ِؿو ٪ي٭﵂ ٌـؿهايـؿ.
٠الوه بك ا٠حباق هًاب ٟایى قوایات ،وًؿ آيها يیم بك اوان يكم ا٨ـماق ؾقایـة الًـىقِ ،ـعیط
هیباٌؿ .ایى قوایات ٠باقتايؿ ال:
َُّ
ُ
َّ
 .7قوایث ُ ٠بؿالٝ١ین ظىًی ال اهام هاؾی :ظؿذًا ُهع َّ﵀ؿ نب ُى أ نظ﵀ؿ ِّ
الىًايی قٔی الله
ن
ن
ُ
َّ
ُ
َّ
 ٠نً ُه ٬ال ظؿذًا أ ُبى ال ُعىیى ُهع َّ﵀ؿ نب ُى ش ن٩١ك اشوؿی ٬ال ظؿذًی و نه﵂ نب ُى ل یاؾ اْلنؾهی
ن
َّ ن
ن
ُ
ُ
 ٠نى  ٠نبؿ الٝ١ین نبى  ٠نبؿ الله العىًی ٬ال و﵀ ن١ث ٠لی نبى ُهع َّ﵀ؿ ال ١نىکكی ی٭ىل:
ُ
ُ
ُ ُ
نُ
ِّ
٫أ نه﵂ َّ ٬ن و أ نه﵂ آبة ه ٩٥أىق ل ُه نن لمیاقجه نن لصؿی ٠لی نبى ُهىوی ِّالكٔا بٙـىن أال و
َّ
َّ
ه نى لاق ُه ٨ؤِاب ُه ٨ی ٘ك ی٭ه  ٬نٙك أا هى َّ
الى﵀اء ظ َّكم الل ُه شىؿ ُه ٠لی الًـاق ( ٪هماى:0834 ،
 ٬)621/6هع﵀ؿ بى ظ﵀ؿ وًايی ال ابىالعىیى هع﵀ؿ بى ش٩١ك اوؿی ال وه﵂ بى لیاؾ
آؾهی ال ٠بؿالٝ١ین بى ٠بؿالله ظىًی ال ٠لی بى هع﵀ؿ ال١ىکكی :هكؾم ٬ن و آبه
بهؼا٘ك ل یاقت شؿم ٠لی بى هىویالكٔا ؾق ٘ىن ،آهكلیؿه هىحًؿ .آ گاه باٌیؿ
که هكکه او قا لیاقت کًؿ و ؾق قاهٙ٬ ،كهای ال آو﵀او به او اِابث کًؿ ،ؼؿاويـؿ
بؿيً قا بك آجً شهًن ،ظكام هیگكؾايؿ.
ُ
َّ
ن
 .5قوایث ُ ٠بؿ َّ
الىالم بى ِالط هكوی ال اهام قٔا :ظؿذًا ُهع َّ﵀ؿ ب ُى ٠لـی هاشیلىیـه
قٔی َّالل ُه  ٠نً ُه ٬ال ظ َّؿذًا ٠لی نب ُى ا نبكاهین نبى هاٌن  ٠نى أبیه  ٠نى  ٠نبؿ َّ
الىالم نبى ِـالط
ن
ن
ُ
ُ
الهكوی ٬ال و﵀ ن١ث ِّالكٔا ی٭ىل ...٫ :و ها ه نى ُه نئهى ُیم ُوقيی ٨یّی ُ و نشه ُه ٙ٬ـك أا
َّ
ن
َّ
هى ال﵀اء اال ظ َّكم الل ُه ج١الی شىؿ ُه ٠لی َّالًاق ( ٪همان ٬)662 :هع﵀ؿ بى ٠لی هاشیلىیه
ال ٠لــی بــى ابــكاهین بــى هاٌــن ال پــؿقي ال ٠بؿالىــالم بــى ِــالط هــكوی ال اهــام
قٔا ...:و هیچ هئ هًی يیىث که هكا لیاقت کًؿ و ٙ٬كه آبی به ِىقجً اِابث
کًؿ هگك ایًکه ؼؿاويؿ بؿيً قا بك آجً شهًن ظكام هیگكؾايؿ.
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َّ
َّ
ُ
الٍ ُیػ نالصل ُی﵂ أ ُبى ش ن٩١ك ُهع َّ﵀ ُؿ نب ُ
ـى
 .3قوایث ٠بؿالٝ١ین ظىًی ال اهام شىاؾ :ظؿذًا
ن
ن ُ َّ
نُ
َّ
٠لی نبى ال ُعىیى نبى ُهىوی نبى بابىیه ال٭ ِّ﵀ی قٔىاو الله ٠لیه ٬ال ظؿذًا ٠لی نب ُى أ نظ﵀ؿ
َّ ن
َّ
َّ َّ ُ
َّ
ُ
َّ
نبى ُهىوی الؿ٬ا ٪قظ﵀ ُه الل ُه ٬ال ظؿذًا ُهع َّ﵀ؿ نب ُى أبی  ٠نبؿ الله الکى٨ی ٬ال ظـؿذًا أ ُبـى
َّ ن
ُ ن
ن
َّ
و١یؿ العى ُى نب ُى أبی ل یاؾ اْلنؾهی َّالكالی ٬ال ظؿذًا  ٠نبؿ الٝ١ین نب ُى  ٠نبؿ الله العىـًی
ُ
أ
ُ
٬ال و﵀ ن١ث ُهع َّ﵀ؿ نبى ٠لی نبى ُهىوی ِّالكٔا ی٭ىل٫ :هـا لاق أبـی أظـؿ ٨ؤِـاب ُه
َّ
َّ
أـی ه نى هٙك أ نو ب نكؾ أ نو ظ ٍّك اال ظ َّكم الل ُه شىؿ ُه ٠لـی َّالًـاق ( ٪هماىٌ ٬)210 :0832 ،ـیػ
ِؿو ٪ال ٠لی بى اظ﵀ؿ بى هىوی ؾ٬ا ٪ال هع﵀ؿ بى ابی٠بؿالله کـى٨ی ال ابىوـ١یؿ
ظىى بى ابی لیاؾ آؾهی قالی ال ٠بؿالٝ١ین بى ٠بؿالله ظىًی ال هع﵀ؿ بى ٠لی بـى
هىوی الكٔا :پؿقم قا اظؿی لیاقت ي﵀یکًؿ که لظ﵀حی ه﵀یىو باقاو و وكها و
گكها به او بكوؿ هگك ایًکه ؼؿاويؿ بؿيً قا بك آجً شهًن ظكام هیگكؾايؿ.
٠باقتهای ٨٫ؤِاب ُه ٨ی ٘ك ی٭ه  ٬نٙك أا هى َّ
الىـ﵀اء ٪ؾق قوایـث اول٨٫ ،یّـی ُ و نشه ُـه
ن
ن
ٙ٬ك أا هى ال﵀اء ٪ؾق قوایث ؾوم و ٨٫ؤِاب ُه أـی ه نى هٙك أ نو ب نكؾ أ نو ظ ٍّك ٪ؾق قوایـث وـىم،
هىٔى ٞاِلی بعد ها ؾق ایى بؽً هیباًٌؿ .وـئال ایـى اوـث کـه آیـا ایـى ٠بـاقات
هیجىايًؿ بك پیاؾهقوی ا٘الٌ ٪ىيؿ؟
آيیه ال ٜاهك قوایات پیؿاوـث ؾو قوایـث اول کـه هٍؽّـا بـه بـاقي بـاقاو اٌـاقه
ُ
کكؾهايؿِ ،ك٨ا هّؿا٬ی ال یک هال کلی هىحًؿ کـه قوایـث ٠بـؿالٝ١ین ظىـًی ال
اهام شىاؾ آو قا هٙكض کكؾه اوث .آو هال کلی ،وؽحی کٍـیؿو ؾق وـ٩ك اوـث
که ؾق باقاو ،وكها و گكها ،هّؿا ٪پیؿا هیکًؿ .ایى هال ال ؾو شهث ي﵀یجىايـؿ بـك
پیاؾهقوی ا٘الٌ ٪ىؾ:
اوال :ایى وؽحیها ؾق هك يى ٞو٩كی ،چه پیاؾه و چـه وـىاقه وشـىؾ ؾاقؾ .ظحـی ؾق
و٩كهای اهكولی يیم که ووائ﵂ ي٭لیه ،و٩ك کكؾو قا بىیاق جىهی﵂ کكؾهايؿ ،ه﵀یًاو ایى
وؽحیها ،ه﵀کى الى٬ى ٞهىحًؿ .ؾق يحیصه ،بكای ؾوحیابی به اشك هى٠ىؾ ؾق ایـى قوایـث،
يیالی به هحع﵀﵂ ٌؿو و٩ك پیاؾه يیىث.
ذايیا :يى ٞوؽحیهای اٌاقه ٌؿه ؾق قوایث ال شًه وؽحیهای ٤یك اقاؾی اوث ٬به
ایى هً١ا که ٌكایٗ به گىيهای ق٬ن هیؼىقؾ که آو وؽحی به ايىاو هـیقوـؿ ،يـه ایًکـه
ؼىؾ ٌؽُ ،کاقی کًؿ که ؾچاق لظ﵀ث و وؽحی ٌىؾ٠ .باقت ٨٫اِابه اـی ٪يیم جـا

ظؿوؾی به ایى يکحه ؾاللث هیکًؿ ٬چكا که ٫اـی٨ ،٪ا٠﵂ ١٨﵂ ٫اِاب ٪هیباٌؿ .ؾق
ظالیکه اگك ايىاو ؼىؾي ،ؼىؾي قا به لظ﵀ـث بیايـؿالؾ ،لظ﵀ـث و اـیـث ؾق ه٭ـام
٨ا٠لیث يؽىاهؿ بىؾ .با ایى يگاه ،وؽحی پیاؾهق٨حى به لیاقت که ايىاو ؼىؾي ،بك ؼىؾ
جع﵀ی﵂ هیکًؿ ،ي﵀یجىايؿ هّؿا٬ی ال ٫اـی ٪ؾق ایى قوایث باٌؿ.

 -7سوایات بشتشی صیاست اهام سضا بش صیاست اهام زغیى
ؾق باب ٕ٨یلث لیاقت اهام ظىیى با پای پیاؾه ،بال ٣بك  53قوایـث وشـىؾ ؾاقؾ.
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ُ
ؾق ایى هص﵀ى٠ه قوایات ،کلیؿواژههایی ه﵀یىو ٫ؼٙىه٫ ،٪هاٌـیاُ ٫ ،٪هَّ ٥بـك ٪و ...هـك
کؿام بهگىيهای بك ایى ٕ٨یلث ،ؾاللث هیکًًؿ .بهً٠ىاو هرال ٌـیػ ٘ىوـی ؾق کحـاب
ٌكی ٧جهفی االظکام ال اهام ِاؾ ٪ي٭﵂ هیکًؿ:
ن
ن
ُ
 ...٫ه نى ؼكز ه نى ه نًمله یك یؿ ل یاقا ال ُعىیى نبى ٠لی نبى أبی ٘ال  او کاو هاٌیا
ن
َّ
َّ
ِّ ُ ن
ن
کح الل ُه ل ُه بک﵂ ؼٙىا ظىًة و ظٗ بها ُ ً٠ه ویوة ظ َّحی اـا ِـاق بالعـائك( ٪ ...طىسای،
)08/2 :0013؛ کىیکه به ّ٬ؿ لیاقت ظىیى بى ٠لی بى ابی٘ال  ال ؼايهاي ؼاقز
ٌىؾ اگك پیاؾه باٌؿ ،ؼؿاويؿ بكای او به الای هك گام ،یک ٠﵀﵂ يیک ذبث هـیکًـؿ و
یک ٠﵀﵂ ياپىًؿ قا هعى هیگكؾايؿ جا ایًکه به ظائك بكوؿ.
ال ٘ك٨ی ؾق قابٙه با لیاقت اهام قٔا ،قوایاجی به چٍن هیؼىقؾ که بك اوان آو،
لیاقت اهام قٔا بكجك ال لیاقت اهام ظىیى هیباٌؿ .قوایات ایى ؾوحهٌ ،ـاه﵂ ؾو
ُ
قوایث ال ٠بؿ الٝ١ین ظىًی و ٠لی بى ههمیاق اوـث .ایـى قوایـات کـه ؾق کحـابهـای
ه١حبك و با وًؿهای ِعیط ،واقؾ ٌؿهايؿ٠ ،باقتايؿ ال:
ن
ُ
ُ
ن
 .7قوایث ٠بؿالٝ١ین ظىًی ال اهام شىاؾ :و بهفا ال نوًاؾ ( ُهع َّ﵀ؿ ب ُى ٠لـی هاشیلىیـه
ن
َّ
َّ
قٔی الل ُه  ٠نً ُه ٬ال ظؿذًا ٠لی نب ُى ا نبكاهین نبى هاٌن  ٠نى أبیه)  ٠نى  ٠نبؿ الٝ١ین نبـى  ٠نبـؿ
َّ
َّ
ُ
ن
ُن ُ
الله ٬ال٬٫ :لث شبی ش ن٩١ك٬ ؿ جع نیكت بیى ل یاقا  ٬نبك أبی  ٠نبؿ الله و بـیى ل یـاقا
ُ
 ٬نبك أبیک ب ُٙىن ٨﵀ا جكی ٨٭ال لی هکايک ُذ َّن ؾؼ﵂ و ؼكز و ُؾ ُه ُ
ىُ ٠ه جىی﵂ ٠لـی
ُ
ُ
ؼ َّؿیه ٨٭ال ُل َّو ُاق  ٬نبك أبـی  ٠نبـؿ َّاللـه کر ُ
یـكوو و ُل َّو ُاق  ٬نبـك أبـی بٙـىن ٬لیلـىو ٪
(غاذو  ٬)612/6 :0834 ،به ایى اوًاؾ (هع﵀ؿ بى ٠لی هاشلیلىیه ال ٠لی بى ابكاهین بـى
هاٌن ال پؿقي) ،ال ٠بؿالٝ١ین بى ٠بؿالله ظىًی :به اهام شىاؾ٠ كٔه ؾاٌحن بیى

020

022

آمىزههای حدیثی  /ضمارۀ  / 9بهار و تابستان 1400

لیاقت ٬بك ابی٠بؿالله و لیـاقت ٬بـك پـؿقجاو ؾق ٘ىوـی هـكؾؾ هىـحن ٬يٝـك ٌـ﵀ا
چیىث؟ په ظٕكت به هى ٨كهىؾيؿ ه﵀یىشا بایىث [جا بكگكؾم] .وـپه بـه ؾاؼـ﵂
[هًملٍاو] ق٨حًؿ و ؾق ظالیکه اٌکهایٍاو بك ؾو گىيهٌاو شاقی بىؾ بیكوو آهؿيؿ.
په گ٩حًؿ لواق ٬بك ابی٠بؿالله بىیاقيؿ و لواق ٬بك پؿقم ؾق ٘ىن کن هىحًؿ.
 .5قوایث ٠لی بى ههمیاق ال اهام شىاؾ٠ :لی نب ُى ا نبكاهین  ٠نى أبیه  ٠نى ٠لی نبـى ه نهمیـاق
َّ
ن ُ
ن ُ
ُن ُ
٬ال٬٫ :لث شبی ش ن٩١كُ ش١لث ٨ؿا ل یاق ُا ِّالكٔا إٔ٨﵂ أ نم ل یاق ُا أبی  ٠نبؿ الله
ن
ُّ
َّ
ن ُ
َّ
ال ُعىیى٨ ٭ال ل یاق ُا أبی إٔ٨﵂ و ـلک أو أبا  ٠نبؿ اللهُ یم ُوق ُه ک﵂ َّالًان و أبی ال
َّ ن
ِّ
ُّ
ُیم ُوق ُه اال الؽىاَ هى الٍی١ة ( ٪تییىی140/0 :0013 ،؛ غذو 146/6 :0008 ،؛ همى:0834 ،
620/6؛ طىسی40/2 :0013 ،؛ اباه رىلىیاه812 :0812 ،؛ اباه مطاهذی٠ ٬)100 :0005 ،لـی بـى
ابكاهین ال پؿقي ال ٠لی بى ههمیاق :بـه اهـام شـىاؾ٠ كٔـه ؾاٌـحن ٨ـؿایحاو ٌـىم
لیاقت ظٕكت قٔا بكجك اوث یا لیاقت ابی ٠بؿالله العىیى ؟ په ظٕـكت
٨كهىؾيؿ لیاقت پؿقم بكجك اوث و ؾلیلً ایى اوـث کـه ابا٠بؿاللـه قا ه﵀ـۀ هـكؾم
لیاقت هیکًًؿ اها ٨٭ٗ ؼىاِی ال ٌی١ه به لیاقت پؿقم هیآیًؿ.
با ؾق کًاق هن ٬كاق ؾاؾو ایىؾو ؾوحه قوایث ،هیجـىاو ٨كٔـیۀ ٕ٨ـیلث لیـاقت اهـام
قٔا با پای پیاؾه قا ؾق ٬ال یک ٬یان اوحرًایی٘ ،كض ي﵀ىؾ .به ایىِىقت کـه اگـك
لیاقت اهام قٔا بكجك ال لیاقت اهام ظىیى باٌؿ٬ ،ا٠ؿجا ذىاب لیاقت اهام قٔا
با پای پیاؾه يیم بیٍحك ال ذىاب لیاقت اهام ظىیى با پای پیاؾه ،ؼىاهـؿ بـىؾ (ه٭ـؿم).
ظال آيکه ٘ب ٫قوایات یاؾ ٌؿهٕ٨ ،یلث لیاقت اهام قٔا ،بیٍحك ال ٕ٨یلث ل یـاقت
اهام ظىیى هیباٌؿ (جالی) .ؾق يحیصه ،لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ،يه جًها ؾاقای
ٕ٨یلث اوث ،بلکه ٕ٨یلحی بیٍحك ال لیاقت اهام ظىیى با پای پیـاؾه ؾاقؾ( .يحیصـه)
با ایى اوحؿاللٕ٨ ،یلث لیاقت پیاؾه٠ ،الوه بك لیاقت اهام ظىیى ،ؾق لیـاقت اهـام
قٔا يیم وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث.
ؾق ایى ٬یان اوحرًایی ،هىٔى ٞبكجكی لیاقت اهام قٔا بك لیاقت اهام ظىـیى
که ؾق ه٭ؿم به آو اٌاقه ٌؿه اوث ،يیالهًؿ بكقوی اوث .ؾق قوایات یاؾ ٌـؿه ،يىـبث
به بكجكی لیاقت اهام قٔا ،يىبث به لیاقت اهام ظىیى جّكیط ٌؿه ،اها بكای ایى
ٕ٨یلث و بكجكی٠ ،لث ؼاِی بیاو ٌؿه اوث .جا لهايیکـه ایـى ٠لـث ؼـاَ ،جـؿاوم
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ؾاٌحه باٌؿ ،ظکن هىشىؾ ؾق قوایات که بكجكی لیـاقت اهـام قٔـا بـك لیـاقت اهـام
ظىیى هیباٌؿ يیم ،جؿاوم ؼىاهؿ ؾاٌث و ؾق ِىقجیکـه ٠لـث هىشـىؾ ؾق قوایـث
هًح٩ی ٌؿه باٌؿ ،ظکن آو يیـم هًح٩ـی ؼىاهـؿ ٌـؿ .ؾق اؾاهـه ،جـؿاوم یـا ايح٩ـاء ٠لـث
ُ
هًّىَ ؾق ؾو قوایث ٠بؿالٝ١ین ظىًی و ٠لی بى ههمیاق ،هىقؾ بكقوـی ٬ـكاق ؼىاهـؿ
گك٨ث.
ُ
٘ب ٫قوایث ٠بؿالٝ١ین ظىًی ال اهام شىاؾ ،ؾلی﵂ بكجكی لیـاقت اهـام قٔـا،
کن بىؾو ج١ؿاؾ لواق ٬بك آو ظٕكت هیباٌؿ .بك اوان ایى قوایث ؾق آو لهايه ،لیـاقت
ظٕكت اهام قٔا ،ؾچاق يى٠ی هعصىقیث بـىؾه ،لـفا اهـام بـه هًٝـىق قويـ٫گیـكی
لیــاقت ظٕــكت قٔــا ،لیــاقت ٬بــك آو ظٕــكت قا بكجــك ال لیــاقت ٬بــك ظٕــكت
ویؿالٍهؿا ا٠الم هیکًًؿ .با جىشه به ایًکه اهكوله ،بىیاقی ال هـىاي١ی کـه ؾق لهـاو
هّ١ىهاو بكای لیاقت اهام قٔا وشىؾ ؾاٌث بك٘كٌ ٦ؿه اوث ،ظكم ظٕـكت
اهام قٔا ؾق ج﵀ام ایام وال ،آ کًؿه ال لائكاو آو ظٕكت هـیباٌـؿ .ؾق يحیصـه ؾق
لهاو ها ،ج١ؿاؾ لواق ایٍاو بك ؼال ٦لهاو هّ١ىهاو٨ ،كاواو بىؾه و ٠لـث هًّـىَ
ؾق قوایث ،هًح٩ی هیگكؾؾ.
ؾق قوایث ٠لی بى ههمیاق يیم ،بكای بكجكی لیاقت اهام قٔا يىبث به لیاقت اهـام
ظىیى٠ ،لحی بیاو ٌؿه اوث٘ .ب ٫ایى قوایث٠ ،لث بكجكی لیاقت اهام قٔا ،ایى
اوث کـه ٨٭ـٗ ٌـی١یاو ؼـاَ ،هـماق ظٕـكت قا لیـاقت هـیکًًـؿ .ؾق جىٔـیط واژه
ن
٫الؽىاَ ٪ؾو گ﵀ايه ،وشىؾ ؾاقؾ .اول :ایًکه بهؾلی﵂ ؾوق بىؾو هىـیك و يبـىؾ اهکايـات
اهكولی ه﵀یىو ووائ﵂ ي٭لیه ،و٩ك به ؼكاواو ،بىیاق وؽث و ؾٌىاق بىؾ ٬لفا ٨٭ٗ ج١ؿاؾ
ايؿکی ال ٌی١یاو اهکاو ایى لیاقت قا ؾاٌـحًؿ .ؾوم :ایًکـه ؾق لهـاو اهـام قٔـا ،بـك
ؼال ٦ؾوقاو اهام ظىیى٨ ،ك٬ههای هح١ؿؾی ال ٌی١یاو ،ه﵀یىو لیؿیه ،اوـ﵀ا٠یلیه،
وا٩٬یه و ...وشىؾ ؾاٌث .با جىشه به ایًکه پیكواو ایى ٨ك ،٪به اهاهث اهام قٔا ه١ح٭ؿ
يبىؾيؿ ،لفا به لیاقت ظٕكت ي﵀یآهؿيؿ .ؾق ظالیکه ج﵀ام ایى ٨ك ،٪يىبث بـه لیـاقت
اهام ظىیى ،الحمام ؾاٌحًؿ (مدیسی.)850/1 :0010 ،
هیچکؿام ال ایىؾو گ﵀ايه ؾق لهـاو هـا هّـؿا ٪يـؿاقؾ .ؾق هـىقؾ گ﵀ايـه اول ،اوال:
هٍک﵂ ؾوق بىؾو هىیك و وؽحی قاه به ک﵀ـک ووـای﵂ ي٭لیـه (هاٌـیىٙ٬ ،ـاق ،هىاپی﵀ـا)
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بك٘كٌ ٦ؿه اوث ٬ال ایى قو اهكوله ،ق٨حى به لیاقت ظكم ظٕكت قٔا بكای ٠﵀ـىم
هكؾم ،آوـاو و ه﵀کـى اوـث .ذايیـا :ج١ـؿاؾ بىـیاق لیـاؾی ال ٌـی١یاو ؾق يمؾیکـی ظـكم
ظٕكت ،واکى هىحًؿ و اظحیاشی به ٘ی کكؾو قاه ٘ىاليی يؿاقيؿ.
گ﵀ايه ؾوم يیم هًح٩ی اوث ٬لیـكا اوال :اهـكوله ،اکرـك ٬ـاٌ٘ ٟـی١یاو ،ؾوالؾه اهـاهی
هىحًؿ و بىیاقی ال ٨ك٬ههای ٌی١ه که اهاهث ظٕكت قا ٬بىل يؿاقيؿ یا ال بیى ق٨حهايـؿ و
یا پیـكواو بىـیاق ايـؿکی ؾاقيـؿ .لـفا اؼحال٨ـات ٨ك٬ـهای ؾق جٍـی ٟبـه هـیچ وشـه با٠ـد
هعصىقیث لیاقت ظٕكت يٍؿه اوث .ذايیا٨ :كهًگ هىل﵀یى بهگىيهای ج٥ییك یا٨حه
اوث که ظحی اه﵂ جىًى يیم ؼىؾ قا ال لیاقت ظٕكت قٔا هعـكوم ي﵀ـیکًًـؿ ٬ؾق
يحیصه ،لائكاو هٍهؿ ،هعؿوؾ به ٌی١یاو ؼاَ ؾوالؾه اهاهی يیىحًؿ.
بك هبًای جىٔیعات پیًگ٩حه٠ ،لث هًّىَ ؾق ایى قوایات ؾق لهاو ها هّـؿا٬ی
يؿاقؾ .با هًح٩ی ٌؿو ٠لث ،ظکن آو يیـم کـه بكجـكی و ٕ٨ـیلث لیـاقت اهـام قٔـا
يىبث به لیاقت اهام ظىیى اوث ،ؾیگك با٬ی يؽىاهـؿ بـىؾ .ؾق يحیصـه٫ ،ه٭ـؿم ٪ؾق
٬یان اوحرًایی هىقؾ ٨كْ ،ؼؿٌهؾاق ؼىاهؿ ٌؿ و ایـى اوـحؿالل ،ؾاللحـی بـك ٕ٨ـیلث
لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ،يؽىاهؿ ؾاٌث.

يتیدهگیشی

ؾق قابٙه با اوحعباب لیاقت اهام قٔا با پای پیاؾه ،شؿای ال ٠﵀ىهاجی که ه﵀کى
اوث بك ایى اوحعباب ؾاللث کًًؿ ،اؾلۀ ؼاِی يیم وشىؾ ؾاقؾ که ؾق وـه ؾوـحه٬ ،ابـ﵂
اقائه هیباًٌؿ .ؾوحهای ال قوایات ،هىح٭ی﵀ا به لیاقت با پای پیاؾه اٌاقه ؾاقيؿ ،ؾوـحهای
ؾیگك ،وؽحی کٍیؿو ؾق قاه قا ؾاقای اشك ؾايىحهايؿ و ؾوحهای ال ٘كی ٫بكجـكی لیـاقت
اهام قٔا يىبث به لیاقت اهام ظىیى به وكایث ٕ٨یلث لیاقت پیـاؾه ،ال لیـاقت
اهام ظىیى به لیاقت اهام قٔا ،اٌاقه هیکًًؿ.
ؾوحۀ اول ال ؾو قوایث ،جٍکی﵂ ٌؿه اوث .هحى قوایث ابىالٙی  ،اش﵀اال بك ٕ٨یلث
پیاؾهقوی بهوىی ظكم اهام قٔا ؾاللث ؾاقؾ اها کاوحیهای وًؿی قوایـث ،هـاي ٟال
پفیكي ه٩اؾ آو هیگكؾؾ .قوایث ؾوم ،قوایث ابى ولیؿ ٬﵀ی اوث کـه ؾق هًـاب ٟه١حبـك،
هىشىؾ هیباٌؿ٘ .بٜ ٫اهك ایى قوایث ،پیاؾهقوی با پای بكهًه و ٬ؿمهای کىجاه و ه﵀كاه
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ـکك ،ؾق ظؿ ٨اِ﵂ بیى هکايی که لائك ؾق ٌهك هٍهؿ٤ ،ىـ﵂ هـیکًـؿ جـا ظـكم ،ؾاقای
ٕ٨یلث اوث .اها بكقوی اوح١﵀االت واژه ٫ظا٨یا ٪يٍاو هیؾهؿ کـه ایـى آؾاب ؼـاَ
پیاؾهقوی ،هؽّىَ هکاوهای ه٭ؿن و ٌكی ٧اوث ٬ؾق يحیصه ،ایى ٕ٨یلث ،جًها ؾق
ؾاؼ﵂ ظكم و یا ال يمؾیکی ظكم٬ ،اب﵂ پفیكي اوث.
ؾوحۀ ؾوم ال وه قوایث که ؾاقای هًب ٟه١حبـك و وـًؿ ِـعیط هىـحًؿ جٍـکی﵂ ٌـؿه
اوث .ؾق ایى قوایات بكای کىی کـه ؾق هىـیك لیـاقت اهـام قٔـا ،بـا وـؽحیهـایی
ه﵀یىو باقاو و وكها و گكها ه﵀كاه ٌىؾ ،ذىابی هًٝىق گكؾیؿه اوث .با جىشـه بـه ایًکـه
اوال ایى وؽحیها بك ؼال ٦پیـاؾهقوی٤ ،یـك اؼحیـاقی هىـحًؿ و ذايیـا ؾق ِـىقت وـ٩ك
کكؾو با هكک (او ٌ ،حك و ) ...يیم ،بكای لائكاو اج٩ا ٪هیا٨حاؾهايؿ ٬بًابكایى ،قوایـات
یاؾ ٌؿه بك اوحعباب پیاؾهقوی ،ؾاللث ي﵀یکًًؿ.
ؾوحۀ وىم ال ؾو قوایث ،جٍکی﵂ ٌؿه اوث .ؾق ایى قوایـات ،لیـاقت اهـام قٔـا
بكجك ال لیاقت اهام ظىیى ه١ك٨ی ٌؿه اوث .ال ٘ك٨ی ؾق قوایـات ٨كاوايـیٕ٨ ،ـیلث
لیاقت اهام ظىیى با پای پیاؾه٘ ،كض گكؾیؿه اوث .با ؾق کًاق هن ٬كاق ؾاؾو ایـىؾو
ؾوحه قوایث٨ ،كٔیۀ ٕ٨یلث لیاقت اهام قٔا با پای پیـاؾه ،هٙـكض هـیٌـىؾ ٬اهـا بـا
جىشه به ایًکه بكجكی لیاقت اهام قٔـا بـك لیـاقت اهـام ظىـیى ،بـهؾلیـ﵂ ٌـكایٗ
ویاوی -اشح﵀ا٠ی ؼاَ آو لهاو بىؾه اوث ،ایى بكجـكی بـهً٠ىاو یـک ٬ا٠ـؿۀ کلـی،
پفیك٨حًی يیىث.
ش﵀ ٟبًؿی يهایی يگاقيؿه بؿیى ٌكض اوث که ٕ٨یلث لیاقت اهام قٔـا بـا پـای
پیاؾه بك اوان اؾلۀ ؼاَ قوایی و با ً٠ىاو اولی ؾق هیاو قوایات ٌی١ه ،هٙكض ي﵀یباٌؿ٬
ؾق٠یىظال ،اهکاو اوحعباب لیاقت اهـام قٔـا بـا پـای پیـاؾه بـهً٠ىاو هّـؿا٬ی ال
٫جٝ١ین ٌ١ائك٫ ،٪جىأ ٪ٟو ...ه﵀یًاو با٬ی اوث و پژوهًهـایی يیـم ؾق ایـى لهیًـه،
اقائه گكؾیؿه اوث.
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گىنهشناسی
معیارهای تاریخ محىر اعتبارسىجی محتىای احادیث
چکیده

 البكل هع٭٫گك٨﵀ی
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 ویؿ ٠لی ؾلبكی
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 جاقیػ ؾقیا٨ث - 7000/07/00 :جاقیػ پفیكي.7000/75/70 :
 .1کاقًٌاوی اقٌؿ ٠لىم ٬كآو وظؿید ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی (يىیىًؿه هىوىل).

Mohaghegh.gr@gmail.com

 .2ؾايٍیاق ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی (.)saddelbari@gmail.com

آمىزههای حدیثی

ظى بشايگیض با عًجههایی چىو قشآوّ ،
هحتىای اخباس ّ
عًت هؼتبشه ،ػققل ،اجمقاع،
هقافذ ؽشیؼت ،گضاسه ػلمی و تاسیخ اسصیابی هیؽىيذ .اص ایى هیقاو ،آ گقاهی اص
هؤلفه های تاسیخی دس کؾف ػلل و ػىاهل فذوس حذیث و يیض تغبی هحتىای آو
بش سخذادهای بیشويقی بغقیاس سهگؾقا خىاهقذ بقىد .ایقى يىؽقتاس بقا بهقشه اص هًقابغ
کتابخايهای و به سوػ تحلیلی -اکتؾافی ،دس پی گىيهؽًاعی هالکهای هؼتبشی
بشای يقذ و تحلیل احادیث اعت که با دايؼ تاسیخ و تاسیخ هًذی پیىيذی هؼًاداس
داسيذ .دعتاوسد ػمىهی پهوهؼ ایى اعت که گىيههایی کقه بشگضاسههقای يقلقی و
تحلیل ػقاليی اعتىاس هغتًذ دس قاهت قشیًهها و يؾايههایی بشای حکقن بقه هیقضاو
اػتباس حذیث ،يقؼآفشیى خىاهًذ بىد .دس ایى هیاو ،دیلتهای قغغ آفشیى ققـ
قشآو ،عًت قغؼیه و سخقذادهای قغؼقی اعقتىاستشیى هًقابغ تقاسیخی يققذ حقذیث
هغتًذ .بشخی اص هقىاسد اعمیًقاو بخقؼ هقشتبظ بقا تقاسیخ يیقض ػباستًقذ اص :ققشائى
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پیشاهىيی حذیث هايًقذ آ گقاهی اص ؽاخققههای اجتمقاػی ،عیاعقی و هقزهبی و
ػادام و آداب سفتاسی فضای فذوس حذیث؛ ؽًاخت هًقابغ هؼتبقش يققل تقاسیخ؛
بشسعی احىال افشاد و سخذادهای گضاسػ ؽذه دس هتى و يیقض تؾقخبـ اهقىس ػقام
البلىی .تحلیل ػقاليی و سوػهًذ گضاسػها با واکاوی دس قشیًههای پیشاهىيی يیض
دس فشآیًذ يقذ تاسیخی حذیث بغیاس عىدهًذ خىاهذ بىد.
واژگاو کلیذی :حذیث ،يقذ هتى ،تاسیخ ،قشائى هتًی ،ققشائى پیشاهقىيی ،تحلیقل
ػقاليی

همذهه
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اگك شىال ٠﵀﵂ به ظؿیدِ ،عث وًؿی ؾايىحه ٌىؾ ،ظؿید ه٭بىل ؼبكی اوـث
که هعؿذیى آيكا ِعیط و ظىى هیياهًؿ .ولی ؾق يمؾ اِىلیاو ،ؼبكی اوث که جل٭ی به
٬بىل ٌؿه و ظصث ٌ﵀كؾه ٌىؾ (سبساوی45 :0000 ،؛ غفاسی .)15/،0858 ،ال ؾیك بال ،جىشـه
به هحى ظؿید بكای قاوحیآلهایی ،قاهبكؾی قایس بىؾهاوث (دمیىای .)11 :0540 ،یکـی ال
وًصههای ا٠حباقوًصی اظاؾید٠ ،كٔه به جاقیػ ١ٙ٬ی اوث .ؾق ظـىله هـحى ،يگـاقي
ظؿید ال آوشهث که ال وًث ٬ىلی١٨ ،لی و ج٭كیكی هّ١ىم ظکایث ؾاقؾ ،گىيهای ال
جاقیػيگاقی ٌ﵀كؾه هیٌىؾ .و ال آوشهث که جاقیػ ؾو ٬كو يؽىث اوالهی ال ٘كیـ٫
ظؿید بهؾوث قویؿه اوث ،ي٭ً هعـؿذیى و هـىقؼیى یکىـاو ؼىاهـؿ بـىؾ (غاسشایی
اسدتااوی .)10 :0842 ،ال ؾیگك وى ،گماقيهای جـاقیؽی ایـى ؾوقه ال آوشهـث کـه ق٨حـاق
هّ١ىهیىِ ،عابه و جاب١یى قا جبییى هیکًًؿ ظؿید ٌ﵀كؾه هیٌىيؿ.
يیک قوٌى اوث که ا٠حباق هًـاب ٟجـاقیؽیًّ٠ ،ـكی ههـن ؾق ٠كٔـه ظـؿید بـه
ؾايىحههای جاقیؽی اوث .به٘ىق کلی ؾاؾههایی ؾق ایى ه١یاق ه١حبك ٌ﵀كؾه هیٌىيؿ که
ؾقظؿوخ ،لهاو و کی٩یث آيها ا٘﵀یًاو آوقی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .ه١یـاق جـاقیػ ،اگـك ال
٬كائى هحًاوبی ظاِ﵂ آهؿه باٌؿ وب ا٘﵀یًاو آ٨كیًی ٌؿه و هیجىايـؿ ؾق ٨كآیًـؿ ي٭ـؿ
ظؿید هىقؾ بهكه ٬كاق گیكؾ.
پژوهً ظأك ال شهث بیاو هئل٩ههای جاقیؽی ي٭ـؿ هـحى ؾق قوـحه ي٭ـؿ يٝـكی بـا
گكایً جٙبی ٫گماقهها هیگًصؿ و ال آو يٝك که ي﵀ىيـهها قا وا هیکـاوؾ ؾق ظـىله ي٭ـؿ
کاقبكؾی ٬كاق هیگیكؾ.

 -1پیؾیًه
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بىیاقی ال يگاٌـحههای ٨٭ـه العـؿیری بؽٍـی قا بـه بیـاو وـًصً اؼبـاق بـا جـاقیػ
اؼحّاَ ؾاؾهايؿ .به شًبههای يٝكی بهكه ال ایى ٬ا٠ـؿه ؾق يىٌـحاقهایی چـىو ٫قابٙـه
جاقیػ و ٨هن و ي٭ؿ ظؿید٫ ،)0841( ٪جاقیػ ؾق ي٭ؿ ظؿید ٫ ،)0852( ٪پیىيؿ جـاقیػ بـا
ظؿید ؾق هیاو هىل﵀یى )0842( ٪و پایاوياهه ٫ي٭ً جـاقیػ ؾق ي٭ـؿ و بكقوـی ظـؿید٪
( )0841جىشــه ٌــؿه اوــث .بیٍــیًه جىشــه ایــى يىیىــًؿگاو بــه جؤذیكگــفاقی ظــؿید بــك
جاقیػيگاقیٌ ،اؼّههای ي٭ؿ هً٭ىالت جاقیؽی و ي٭ً جاقیػ ؾق واکاویهای وـًؿی
هٙ١ى ٦بىؾهاوث .ه٭اله ٫قهیا٨حی به ٔىابٗ ه١یـاق ٬ـكاق گـك٨حى جـاقیػ بـكای اقلیـابی
قوایات )0854( ٪يیم به بكؼی هال های جٍؽیُ جاقیػ ه١حبك هايًـؿ اش﵀ـا ٞهىقؼـاو،
وکىت جىاقیػ و هىقؾ ٠﵀﵂ بىؾو قوایث ؾق بىحك جاقیػ جىشه ؾاٌحه اوث.
ه٭اله ٫قويًٌاوی ویؿ هكجٕی ٠ىکكی ؾق ي٭ؿ قوایات جاقیؽی )0855( ٪يیم بیٍحك
به شًبه کاقبكؾ جاقیػ ؾق ليصیكه اوًاؾ هايًؿ لیىـثياهه وی و اهکـاو ظٕـىق قاوی ؾق
ظاؾذه جىشه ؾاٌحه اوث .يىٌحاق ٫آوی ًٌاوی ي٭ؿهای جـاقیؽی ٠الهـه ٌىٌـحكی ؾق
ظىله قوایات ج٩ىیكی )0855( ٪يیم به پیاهؿهای بهكه ياؾقوث ال ه١یاق جـاقیػ و ؾق يٝـك
يگك٨حى ه﵀ه ٌىاهؿ جاقیؽی ؾق قويؿ ي٭ؿ جىشه ؾاٌحهايؿ ،گى ایًکه ؼىؾ ؾق ي٭ؿ ي﵀ىيهها
گاهی ؾچاق ل٥مي ٌؿهاوث.
ؾقهیاو يگاٌحههای هكجبٗ با قويًٌاوی ايؿیٍىقاو ،ه٭اله ٫ي٭ؿ جاقیؽی اظاؾید ؾق
ج٩ىیك ال﵀یماو )0850( ٪کىٌٍی وحىؾيی ؾق ج٩کیک گىيههای بهكهوقی ال ه١یاق جـاقیػ
اوث که ٌ 0اؼّه کلی جاقیؽی بكای ي٭ؿ هـحى اؼبـاق ؾق ج٩ىـیك ال﵀یـماو اقائـه ي﵀ـىؾه
اوث .ایى قويؿ بًیـاؾیى هًـىل شـای گىـحكي و ژق ٦يگـكی بیٍـحكی ؾاقؾ .ال ایـىقو
يىٌحاق ظأك با اوح٩اؾه ال الگىی ؼىقٌیؿی ؾق يٝكیه پكؾالی (باقي ٨کكی) و با بهكه
ال قوي جعلیلـی -اکحٍـا٨ی و هًـاب ٟکحابؽايـهای ؾق پـی جبیـیى ايـىا ٞه١یاقهـای ه١حبــك
جاقیؽی بكای ي٭ؿ ظؿید اوث و ال يٝك ج٭ىین بًـؿی هًؿوـی ایـى وـًصهها ،پژوهٍـی
يىیى ٌ﵀كؾه هیٌىؾ .ج٩اوت ایـى يىٌـحاق بـا وـایك شىـحاقها ،ؾق ه١ك٨ـی و جبیـیى ايـىاٞ
أ
گىيههای ه١كوْ ٠لیه بكای ٨كآیًؿ ٠كٔه ظؿید به جاقیػ اوث .گام ب١ؿی ایى قويـؿ،
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جاقیػ ال هاؾه ٫أقغ ٪هه﵀ـىل ال٩ـاء بـىؾه و ؾقبـاب ج١٩یـ﵂ ؾق آو ابـؿال قغ ؾاؾه بـه
ٌــک﵂ ٫أقغ ،یــئقغ ،جــؤقیػ ٪بکــاق هــیقوؾ (صبیااذی .)612/0 :0000 ،ؾق ل٥ــث بــههً١ــای
ًٌاوايؿو و٬ث (ابه مىوىس )0/8 :0000 ،و ؾق اِٙالض به هً١ای آًٌایی با اؤا ٞو اظىال
شهاو به ه﵀كاه آ گاهی ال لهاو و٬ى ٞقؼؿاؾهاوث کـه هىٔـى ٞآو اظـىال گفٌـحگاو
اوث (ابه خیذونٜ .)6/0 :0851 ،اهك ٠لن جاقیػ ،بیاو اؼباق و وكگفٌـث ا٨ـكاؾ و شىاهـٟ
بىؾه ؾقظالیکـه ؾق بـا٘ى ؾق پـی ٠لـ﵂ و ٠ىاهـ﵂ و٬ـى ٞقؼؿاؾهاوـث (هماان) .ه٩هـىم
اِٙالظی جاقیػ ؾق يگاٌحههای هىل﵀یى ؾقًٌ ظىله گاهٍ﵀اق قؼؿاؾها ،ویك لهاو و
ظىاؾخ ،جاقیػ يگاقی (کكويىلىژی) ،جعلی﵂ و٬ایٌ ،ٟكضظال يگـاقی و يگـاقيهـایی
پیكاهىو ٨كهًگ ا٬ىام و ویژگیهـای هصـاه ٟؼـكؾ و کـالو ايىـايی وـاهاو یا٨حـه اوـث
(غسشایی اسدتاوی.)00 :0842 ،

 -2-2يمذ تاسیخی هتى

ي٭ؿ ،ؾايً کاقبكؾی ًٌاؼث ،جعلی﵂ و اقلیابی پؿیؿهها ،آذاق و گماقههاوث که بك
شًبه ٨هن هحى و به چالً کٍـیؿو هًٙ٭ـی آو اوـحىاق اوـث .ي٭ـؿ هـحى ،بـه آوـی ها،
کاوحیها و ياقواییهای ٠ل﵀ی هعحىا جىشـه ؾاٌـحه و هیکىٌـؿ آيهـا قا بـه گىيـه قوي
هًؿی بیاو کًؿ .ؾق ي٭ؿ هحى هئل٩ههایی چىو هىٔى ،ٞهعحـىا و لبـاو هـحى هـىقؾ جىشـه
ؾ٬ی٬ ٫كاق هیگیكيؿ (دهقاوی003 :0851 ،؛ دسودی.)03 :0856 ،
بایىحگی پاالیً اؼباق هًحى به هّ١ىهیى يیم به وب وقوؾ آوی های گىياگىو
به ظىله وًؿ و هحى بك ؾايٍىقاو پىٌیؿه يیىث .ؾق ؾوقههایی ال جاقیػ اوـالم ،وـاؼحى
اؼباق بهؾوث ظؿیدپكؾالاو آوچًاو قواز ؾاٌث که ِـاظ يٝكاو بـكای اظاؾیـد يـا
اوحىاق ال ٠باقت کًایی ٫هى شكاب الًىقه ٪اوح٩اؾه هیکكؾيؿ (مدیسای.)616/04 :0018 ،
ؾق هیاو وًصههای گىياگىو ا٠حباقوًصی هحى ظـؿید ،وـًصه جـاقیػ بـه وـب ؾقهـن

 -3-2زىصه داوسی تاسیخ دس اػتباسعًدی زذیث

يیک قوٌىاوث که بكؼی هىٔى٠ات هًؿقز ؾق قوایات قا ي﵀یجىاو با وًصهای شم
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جًیؿگی شكیاو ظؿیديگاقی وه ٬كو يؽىحیى پیؿایً اوالم با ویكهيگاقی و بیاو وًث
هّ١ىهیى و ِعابه ،ه١یاقی ؾق ؼىق جىشه اوث.
ؾق ٬ا٠ؿۀ ٠كٔه ظؿید به جاقیػ ،هًٝىق ال جاقیػ ،آ گاهی ا٘﵀یًاو بؽً بـه و٬ـىٞ
قؼؿاؾها ؾق بىحك لهاو اوث .ؾق ایى ه١یاق ،جاقیػ بههً١ای گماقٌی ال قویؿاها و ا٨كاؾ و
يیم جعلی﵂ جاقیؽی اوث .ه١یاقهایی که ؾق ي٭ؿ جاقیؽی ظؿید بایؿ کٌٍ ٧ىيؿ بك ه﵀ه
٬كائى پیكاهـىيی هايًـؿ جاقیػيگـاقی ،پیٍـیًه ًٌاوـی ،جبـاق ًٌاوـی ،جعلیـ﵂ کـًًهـا،
لهیًههای اشح﵀ا٠ی ،ویاوی و ٨كهًگی و يیم بك ویا ،٪با٨ث و لباو هحى بًا هیٌىيؿ .بك
ایى اوان ،هیجىاو ي٭ؿ جاقیؽی هحى قا والوکاقی ؾايىث که هعؿوؾ بـه بهـكهگیـكی ال
ه١اق ٦ؾقووؾیًی يیىث بلکه بكای ا٠حباقوًصی هحى ظؿید بـه ٬ـايىو ٠لیـث پؿیـؿهها
جىشه ؾاٌحه و ال هك هئل٩ه هًاوبی که ؾق پیىيؿ با جاقیػ ه١حبك اوث ،بهكه هیشىیؿ.
ظصیث بهكه ال ٬ا٠ؿۀ ٠كٔۀ ظؿید بك جاقیػ ،بك هبايی ٠٭لی و ي٭لی اوحىاق اوـث.
لموم ا٠حباقوًصی اؼباق آظاؾ ؾق کًاق ا٘﵀یًاو آوقی گماقههـای جـاقیؽی ه١حبـك ،بًیـاو
٠٭لی بایىحگی ٠كٔۀ ظـؿید بـك جـاقیػ قا جٍـکی﵂ هیؾهـؿ .هـنچًـیى قوي ٬ـكآو و
هّ١ىهیى ؾق بهكه ال جاقیػ ،ؾلی﵂ ٌك٠ی بكای ا٠حباق ایى ٬ا٠ؿه ٌ﵀كؾه هیٌىؾ٠ .لی
ذ﵀كه يگكي ؾق جاقیػ قا کى جصاقبی به بلًؿای ٠﵀ك آؾهی و ایصاؾ ِ٩ث قوٌى بیًی
بكای وی ؾايىحه و آو قا ؾوث هایه ي٭ؿ ٨كهًگ ،قویهها و ویاوثهـا اقلیـابی هیکًـؿ
(ضشی سضی.)656 :0000 ،
ایى ه١یاق با ً٠اویًی چىو «جاسیخ» (ادلبی٫ ،)818 :0018 ،جاسیخ ذابعث( ٪زااج زساه،
٫ ،)803 :0531آذاس هؾعهىد جعاسیخی( ٪طباطباایی٫ ،)56/0 :0851 ،ؽعهادت و ضعشوست
جاسیخی( ٪معشفث:0065 ،ال ٫ ،)58/0 ،ظمایك هغلن جاسیخی ػصش پیاهبش( ٪زاج زسه،
٫ ،)802 :0531لضایای همشسه دس جاسیخ( ٪عحاش٫ ،)800 :0535 ،جاسیخ لغؼعی( ٪طباطباایی،
 )18/2 :0851و ٫جعاسیخ صععیط( ٪سابساوی )21 :0005 ،ؾق يگاٌـحههای ؾايٍـىقاو ٠اهــه
وؼاِه آهؿه اوث .بكؼی يیـم کاقبىـث جـاقیػ ؾق ي٭ـؿ و ٨هـن ظـؿید قا هًعّـك بـه
اظاؾیری هیؾايًؿ که ؾال بك و٬ى ٞقؼؿاؾی هىحًؿ (دمیىی.)048 :0010 ،
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جاقیػ اقلیابی کكؾ .بكای ي﵀ىيه قوایات هكبىٖ به ش﵀٬ ٟكآو ؾق ّ٠ك پیاهبك به ٌـک﵂
جكجی کًىيی قا ي﵀یجىاو با ؾاوقی ٠٭﵂ به ٔـكوقت و هّـلعث ایـىکـاق بـكای آیًـؿه
اوالم وًصیؿ بلکه ؾق ایىگىيه هىاقؾ جًها هیجىاو ال گماقٌات جاقیؽی بهكه گك٨ث .چكا
که بـكای هـك ظاؾذـه جـاقیؽی ،وـه قکـى هـحى ظاؾذـه ،لهـاو و٬ـى ٞظاؾذـه و هکـاو آو
هحّىقاوث و ایى وه قکى ؾقباقۀ يگاقي جكجیبی ٬كآو ؾق ّ٠ـك پیـاهبك وشـىؾ يـؿاقؾ
(معشفث.)645/0 :0065 ،
ال ؾیگك وى ؾق بكؼی ظىلهها هايًؿ ٠٭ایؿ ،ي﵀یجىاو ال جاقیػ بكای ا٠حباقوًصی بهكه
بكؾ .بكؼی ال هؽال٩او ا٠حباق گماقههای جاقیؽی ،ظصثآ٨كیى يبىؾو آيها قا ؾوـث هایـه
ايح٭اؾ ٬كاق ؾاؾهايؿ ،ؾق ظالیکه بی اقلٌی گماقههـای جـاقیؽی ؾق اهـىق ؾیًـی ،اؾ٠ـایی
هبال٥ه آهیماوث (مطهشی .)081 :0831 ،چكا که بىیاقی ال گماقيهای جـاقیؽی ؾق هًٝـك
٠﵀ىم هكؾم ّ٠ك ؼىؾ بىؾه و ٟٙ٬آ٨كیى هىحًؿ.
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ظّىل ی٭یى شالم ،ال گماقههای جاقیؽی ؾق بىیاقی هىاقؾ اهکاوپفیك يیىث .اواوا
ؾق گماقيهای جاقیؽی ،يیالی به ظّىل  ٟٙ٬هىلن يیىث بلکه ٌهكت یا اوح٩أـه ؾق
ي٭﵂ آيها وب ا٘﵀یًاو هیٌىؾ .اگك با اوح٩اؾه ال پیىيؿ ٬كیًههای گىيـاگىو ،يىـبث بـه
آو گماقه ،ا٘﵀یًاو و ؾل آقاهی ظاِ﵂ ٌىؾ ،ؾق ا٠حباق آو کـا٨ی ؼىاهـؿ بـىؾ هـك چًـؿ
ه﵀کى اوث هكیک الآو ٬كائى و ٌىاهؿ به جًهایی ٌایىحگی ي٭ؿ ه١حبك ظؿید قا يؿاٌحه
باًٌؿ (یىسفی غشوی010 :0850 ،؛ همى.)21/0 :0003 ،
هىائ﵂ جاقیؽی هايًؿ هىای﵂ ٨٭هی يیىث که يیال به ظّىل ظصیث جام ؾاٌحه باٌؿ.
ؾق ایى هىائ﵂ ،هال ٠ك٨ی بكای ي٭﵂ و٬ای ٟو ظحی الـمام بـه یـک وا١٬ـه کـا٨ی اوـث.
هًٝىق ال هال ٠ك٨ی ،جص﵀ی٬ ٟكائى اوث (یىسفی غشوی .)010 :0850 ،ؾق باؾی اهك ،اِ﵂
٠ؿم ظؿوخ و٬ای ،ٟبهٜاهك هؽال ٧جص﵀ی٬ ٟكائى بكای اذبات ٕ٬یه جـاقیؽی اوـث .اهـا
اِ﵂ ٠ؿم ظؿوخ و٬ـای ،ٟاِـلی هىا٨ـ ٫قوي ٠٭ـالء ؾق پـفیكي گماقههـای جـاقیؽی
يیىث .چكا که ٠ك ،٦ؾقباقۀ هىائ﵂ جـاقیؽی ابحـؿا ٬ـكائى هىشـىؾ بـكای اذبـات قؼـؿاؾ
جاقیؽی قا هیکاوؾ يه ایًکه هحىو﵂ بـه اِـالة ال١ـؿم ٌـىؾ .ؾق جص﵀یـ٬ ٟـكائى اگـك ٜـى

ا٠ح﵀اؾآ٨كیى ظاِ﵂ ٌىؾ ،به و٬ى ٞقؼؿاؾ جاقیؽی ظکن ؼىاهؿ ٌؿ .شكیاو ؾاؾو اِالة
ال١ؿم و پایبًؿی جام به ِعث وًؿی وب ال ؾوث ق٨حى بؽً بمقگی ال جاقیػ ؼىاهؿ
ٌؿ.
بك ایى اوان ،گماقههای جاقیؽی لهايی ٌایىحگی ي٭ؿ کًًؿگی ؼىاهًؿ ؾاٌـث کـه
وب ظّىل ا٘﵀یًاو گكؾيؿ (طباطبایی .)231 :0851 ،بكؼی ال هال های ایصاؾ ا٘﵀یًاو
ؾق گماقههای جاقیؽی ٠باقجًؿ ال :وشىؾ وظؿت قویـه ؾقهیـاو جاقیػيگـاقاو هـفاه و
يعلههای گىياگىو٠ ،ؿم وشىؾ ي٭﵂ هؽال ،٧يبىؾ ايگیمههای ش١ـ﵂ ،ه٭بىلیـث ٠ك٨ـی،
٠ؿم هؽال٩ث با ٬كآو٠ ،ؿم هؽال٩ث با وًث ١ٙ٬یه و يیـم ٠ـؿم اي٩ـكاؾ ؾق اهـىق ههـن و
٠امالبلىی (یىسفی غشوی.)061-010 :0850 ،

 -3گىيههای ػشضه به تاسیخ
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ه١حبكجكیى گماقههای جاقیؽی قا ال آیات وظی هیجىاو شىث .ؾو ویژگـی اوـحىاقی
هًب ٟي٭﵂ و ؼٙا ياپفیكی ؾق گماقي٬ ،كآو قا ال آوی های ًٌاؼحی ؾاهىگیك هً٭ـىالت
ايىايی ؾق اهاو ؾاٌحه اوث .ه﵀یًیى ٬ـكآو هصیـؿ ؾق بیـاو جـاقیػ گفٌـحگاو ،ال ا٨ـكاؾ
ظ٭ی٭ی و قویؿاؾهای وا١٬ی وؽى هیگىیؿ که وب لؾایً آهیؽحگی ٬ ُّ٬كآيی با
هئل٩ههای ؼیالی ؾاوحاو وكایی ٌؿه اوث .ال ؾیؿگاه ایى شىـحاق ،جـاقیػ ٬كآيـی ٌـاه﵂
ؾالالت بكآهؿه ال ؾوحهای ال آیات ٬كآو اوث که با ؾق يٝـك گـك٨حى هـؿایث بؽٍـی بـه
آؾهی ،شًبۀ گماقي جاقیؽی ؾاقيؿ .ایى ؾالالت گاهی هىح٭ی﵀ا ال آیات ٬كآيی بكکٍـیؿه
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هكاؾ ال گىيههای جاقیؽی ا٠حباقوًصی هعحىای ظؿید ،هئل٩ههاییاوث که ؾق پیىيؿ
با جاقیػ ٬كاق ؾاٌحه و وًصیؿو قوایث با آيها وب ایصاؾ ا٘﵀یًاو به ؾقوحی یا يا اوحىاقی
ظؿید هیٌىؾ .ایى هئل٩هها ال هًاب ٟگىياگىو ي٭لی بهؾوث آهؿه و با جعلی﵂ ٠٭الیـی،
هایهای بكای جكالیؿو ظؿید هىحًؿ .جىشه به ٠ـىاهلی چـىو اؤـا ٞو اظـىال ویاوـی،
ٌكایٗ ظاک﵀اوٕ٨ ،ای ِؿوق ظؿید و شایگاه اشح﵀ا٠ی قاویـاو ؾق بـكآوقؾو ه١یـاقی
ؾ٬ی ٫جك ي٭ًآ٨كیى ؼىاهؿ بىؾ.

035

036

هیٌىيؿ و گاهی بهگىيه ٤یكهىح٭ین و با اوح٩اؾ ال ًٌاؼث اوباب يمولی که ؾق قوایات
ه١حبكه بؿاو اٌاقت ق٨حه اوث .ال آيصا که قوایات ٌؤو يمول يیم بؿوو وشىؾ آیات الهی،
هىٔى٠یحی يؿاقيؿ ،هیجىاو آيها قا ال هىاقؾ هكبىٖ به ٬ ُّ٬كآيی ؾايىث .ه﵀ـاوگىيـه
که ؾق ـکك  ُّ٬و ا٠الم ٬كآو ال آيها بهكه بكؾه هیٌىؾ .ؾاوحاوهای هىشىؾ ؾق کحاب
الهی٠ ،یاقی ؾقووؾیًی بكای ي٭ؿ اؼباق ٌ﵀كؾه هیٌىيؿ .هكاؾ ال هؽال٩ث با ؾاوحاوهای
٬كآيی ،هؽال٩ث بیى با ايىا ٞؾالالت هكبـىٖ بـه ّ٬ـُ ٬كآيـی اوـث .ال ایـىقو٠ ،ـؿم
هىا٨٭ث یا وکىت ٬كآو ؾقباقۀ هاشكایی قا ي﵀یجىاو ٌاؼّهای بكای بیا٠حباقی ظـؿید
ؾايىث.

 -1-1-3تطبیك با صهاو يضول آیه
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آ گاهی ال لهاو يمول آیات ؾق وًصً ا٠حباق قوایات ج٩ىیكی و ٨٭هی ي٭ـً آ٨ـكیى
ؼىاهؿ بىؾ.

يمىيه زذیثی
ؾق ؼبكی ،ابى ٠بؿالله شؿلی ال ٠ایٍـه ؾقبـاقۀ کی٩یـث پاقچـهای کـه پیـاهبك ؾق
هًگام اولیى يمول وظی ؼىؾ قا با آو پىٌايؿ پكوً ٌؿه اوث٠ .ایٍه چًیى پاوػ ؾاؾ:
٫قوايؿالی هىئیى با ٘ىل چهاقؾه ـقا ٞبىؾ که يی﵀ی ال آو بك هى بىؾ ؾق ظالیکه ؼىاب
بىؾم و يی﵀ی ؾیگك بك او بـىؾ( ٪اعیبای .)14/01 : 0066 ،ؾقظـالیکـه وـىقۀ همهـ﵂ ؾوهـیى
وىقهای اوث که په ال ب١رث ؾق هکه يالل ٌؿ (وازذی0000/6 :0001 ،؛ آل غااصی:0846 ،
 .)51/0و يیم بًا بك گماقيهای جاقیؽی ،الؾواز پیاهبك اوالم با ٠ایٍـه ؾق هؿیًـه قوی
ؾاؾه اوث .ؾوهىقؾ ال ایى گماقيها ٠باقجًؿ ال )7 :بؽاقی به اوًاؾ ؼىؾ ال ٠ایٍـه ي٭ـ﵂
هیکًؿ که گ٩ث٫ :به هیچ ليی بهايؿالۀ ؼؿیصه ،ظىاؾت يکكؾم ٬لیكا قوىل ؼـؿا
لیاؾ ال او یـاؾ هی کـكؾ و وـه وـال ب١ـؿ ال ؼؿیصـه بـا هـى الؾواز کـكؾ (بخااسی:0013 ،
 )5 .)0845/8ـهبی يیم هیيىیىؿ٫ :وىؾه ؾق وال آؼك ؼال٨ـث ٠﵀ـك ال ؾيیـا ق٨ـث ،او
چهاق وال جًها ه﵀ىك قوىل ؼؿا بىؾ ،هیچ ليی و هیچ کًیـمی ؾق آو چهـاق وـال بـا
وىؾه ؾق ایى اهك ٌكیک يبىؾ ،وپه قوىل ؼؿا با ٠ائٍه الؾواز کكؾ( ٪رهبی:6118 ،
 .)021/6ؾق يحیصه٠ ،ائٍه ظؿا٬﵂ په ال وال وىم هصكت با آو ظٕـكت الؾواز کـكؾه

اوث و ه﵀کى يیىث که ؾق هًگام يمول وىقۀ همه﵂ ه﵀كاه ایٍاو بىؾه باٌؿ.
ؼبك گكؾ آوقؾو ٨ا٘﵀ه ٠ ،ایٍه و ظّ٩ه جىوٗ پیـاهبك پـه ال يـمول آیـه ﴿ َو
َٓ َ َ َ ٓ َٓ
أي ّز ٓس ػ ّؾی َشجه األل َش ّبیى﴾ (ضاعشا  )600 /ؾق بكؼی هًاب ٟقوایی ي٭ـ﵂ ٌـؿه اوـث (سایىطی،
 .)52/1 :0010ایى ؼبك با آ گاهی ال ایًکه آیه هفکىق ؾق وال پًصن ب١رث يالل ٌؿه و ؾق
آو وال ٠ایٍه و ظّ٩ه هًىل ؾق ٠٭ؿ قوىل ؼـؿا يبىؾيـؿ اوـحىاق ي﵀یي﵀ایـؿ (مشجضای
عامیی .)018/6 :0018 ،بهویژه ایًکه آیه ٌكی٩ه ال ايفاق ؼىیٍاويؿاو وؽى هیگىیؿ.

 -2-1-3تىفیف لشآو دسباسۀ افشاد ،الىام و سخذادها
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٬كآو کكین به هًاوبثهای هؽحلـ ،٧ال بكؼـی ویژگیهـای پیـاهبكاو ،ا٨ـكاؾ و ا٬ـىام
پیٍیى وؽى گ٩حهاوث٠ .كٔۀ ظؿید به آیاجی که ؾق بكؾاقيـؿه ویژگیهـای گىيـاگىو کىد
ا٨كاؾ ،ا٬ىام و قویؿاؾهاوث وًصه هًاوـبی بـكای ا٠حباقوـًصی ظـؿید اوـث .قوایـات کاو
هؽال ٧با ایى ؾاللثهای ٬كآيی هكؾوؾ هىحًؿ ولی قوایـات هىا٨ـ ٫بـا آيهـا لموهـا ه١حبـك
اظا
اقلیابی ي﵀یٌىيؿ.
ؾیــــد
اهاهیه و
يمىيه زذیثی
ُ
ن
ُ
َّ
٠ایٍه ال قوىل ؼؿا ي٭﵂ هیکًؿ کـه ٨كهىؾيـؿ٫ :ل١ـى ُ
اللـه الی ُهـىؾ اجؽـفوا ُ ٬بـىق هحىًٌا
أ نيبیائه نن هىاشؿ( ٪ابه زىبل .)001/6 :0002 ،ایى قوایث قا هیجىاو بـه آیـات ٬كآيـی کـه ال ؼــــث
ت
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ویژگیهای ٬ىم یهىؾ وؽى هیگىیؿ ٠كٔه کكؾ٬ .كآو کكین ؾق آیاجی ال جکفی ٌـؿو ٬كآين
و ٬ح﵂ گكوهی ال پیاهبكاو بهؾوث یهىؾیاو وؽى گ٩حهاوث (مائذه31 /؛ خمعاه1 /؛ غا 1 /؛
ازضاب25 /؛ وسل008 /؛ آل عمشان006 /؛ بقشه .)20 /ایى آیـات بیـاوگـك ق٨حـاق بًـی اوـكایی﵂ و
َ ٓ َ َّ َ َ َ ٓ
یهىؾیاو با پیاهبكاو ليؿه ؾوقاو ؼىیً اوث .ا٨موو بك ایى ٬كآو ؾق آیه ﴿ف ّإو کز ُبىن فمذ
ُ ِّ
َ َ
ِ
کز َب ُس ُعل ّه ٓى ل ٓب ّله﴾ (آل عمشان )040 /ال قٔـایث یهىؾیـاو ّ٠ـك پیـاهبك بـه ا٬ـؿاهات
پؿقايٍاو هايًؿ جکفی پیاهبكاو وؽى هیگىیًؿ .با ایىوشىؾ چگىيه ه﵀کى اوث پـه
ال جکفی و کٍحى پیاهبكاو بكای آيها بًاهای یاؾبىؾ بىاليؿ؟! بهيٝك هیقوـؿ قوایـاجی ال
ایىؾوث بكواؼحه ا٨كاؾی باٌؿ که ؾق ِؿؾ ٌبیه والی باوق به لیاقت ٬بىق ِالعاو ؾق
آهىلههای ٌی١ه با پًؿاقهای یهىؾی بىؾيؿ.

 -3-1-3بهشه اص اعباب يضول

038

ال آيصا که ٬كآو ٘ی  53وال بك ظى هًاوبثها ،ه٭حٕیات لهايی و هکايی ،و٬ىٞ
قویؿاؾها و ایصاؾ وئاالت و هى١٬یث وًصی ؾق بیاو آهىلهها يـالل ٌـؿ ،ؾايٍـی بـا يـام
٫اوباب يمولٌ ٪ک﵂ گك٨ث جا ایى ٠ل﵂ و ٠ىاه﵂ قا بًٍاوؿ .ؾق ؼـىق جىشـه اوـث کـه
گاهی اوباب يمول یک آیه اهىق هؽحل٩ی هىحًؿ که ؾق کًاق هن ٠لحی بكای يمول آیه بـه
ٌ﵀اق هیقويؿ .قوایات اوباب يمول بهشهث بیاو قؼؿاؾها و لهـاوهـا ؾق ظـىله جـاقیػ
اوالم ٬كاق هیگیكيؿ.
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يمىيه زذیثی
ًّ َ َ َ ً
َّ َ ُ ٓ ُ َ َ ٓ َ ُ ٓ َّ ٓ َ َّ
اليیة﴾ (بقشه ،)630 /ؾق
هاس ّعشا و ػ ّ
ؾق ج٩ىیك آیه ﴿ال ّزیى یً ّفمىو أهىالهن ّباللی ّل و الً ّ
قوایحی آهؿه اوث که ایى آیه ؾقباقۀ اي٩ـا٠ ٪ر﵀ـاو و ٠بـؿالكظ﵀او بـى ٠ـى ٦ؾق ٕ٬ـیه
شًگ جبىٮ يالل ٌؿهاوث (سایىطی .)828 /0 : 0010 ،ظال آيکه ایى آیـه ال آیـات وـىقۀ
ب٭كه بىؾه و ایى وىقه اولیى وىقۀ يالل ٌـؿه پـه ال هصـكت پیـاهبك اکـكم بـه هؿیًـه
اوث ،ؾقظالیکه به  ٟٙ٬جاقیؽی شًگ جبىٮ ؾق وال يهن هصـكی اج٩ـا ٪ا٨حـاؾه اوـث
(جشماویىی.)06/0 :0841 ،
ه﵀یًیى ؾقباقۀ ٌؤو يمول آیه شىال اهىق هباض ؾق ٨اِله ه٥كب جا وعك ٌ های هاه
هباق قهٕاو (بقاشه ،)043 /ؼبكی وشىؾ ؾاقؾ که شكیاو پیكهـكؾی ال ايّـاق قا گـماقي
هیکًؿ .ؾق باوق وی ،اگك قوله ؾاق پیً ال اٙ٨اق ؼىابً هیبكؾ ،اشاله اٙ٨اق جا ه٥ـكب
ب١ؿی قا يؽىاهؿ ؾاٌث (عىایه .)001 :0000 ،ؾق ظالیکه ؾوحهای ؾیگك ال قوایات٠ ،لـث
يمول آیه قا وه﵂گیكی بك شىايايی هیؾايؿ که بًابك ٠اؾت شاهلی ،ال هباٌكت ؼاَ بـا
ه﵀ىكاو ؼىؾ ؾق ٌ های هاه قهٕاو هًٌ ٟؿهبىؾيؿ (مدیسی .)642 /58 :0018 ،با ؾ٬ـث
ؾق اوــًاؾ ایــى ؾو ؾوــحه ال قوایــات هیجـىاو ؾقیا٨ــث کــه هــك ؾو شكیــاو ؾق يــمول آیــه
ي٭ًآ٨كیى بىؾهايؿ و ي﵀یجىاو ظکن به ياؾقوحی هیچیک کكؾ.

 -2-3ػشضه به ازادیث (گضاسههای تاسیخی عًت)

هّ١ىهیى با بهكههًؿی ال آ گاهیهای جاقیؽی که به وـب ه٭ـام ٠لـن الهـی ویـژه
ایٍاو و هٙال١ات ؾ٬ی ٫اکحىابی ظاِ﵂ هیآیـؿ٨ ،كالهـای ا٘﵀یًـاو بؽٍـی ال جـاقیػ قا

بالگى ي﵀ىؾهايؿ .هه﵀حكیى ؾلی﵂ بك اوحىاقی و ؾقوحی ایى گماقهها ،وكچٍ﵀ه گك٨حى آيها
ال ؼمايه ٠لن الهی اوث که ؾق قوایاجی (ن .ک :مدیسی ،)032-015/62 :0018 ،بؿاو اٌـاقه
ٌؿه اوث .ایى اظاؾید به ٌكٖ بهكههًؿی ال ا٠حباق وـًؿی و هحًـی ،ؼـىؾ گىيـهای ال
گماقي جاقیػ ٌ﵀كؾه هیٌىيؿ که ؾق پاقهای هىاقؾ بكآهؿه ال اقجباٖ ؼايـؿاو قوـالث بـا
هًب ٟالهی و ؾق بكؼی هىاقؾ ظاِ﵂ هٙال١ات ؾق گ٩حاق پیٍیًیاو اوـث .وـ٩اقي اهاهـاو
ؾق بهكه ال جاقیػ بكای گىيههای قهشىیی و هؿایث یابی (ضشی سضای )628 :0000 ،ؾلیلـی
ي٭لی بك کاقبىث جاقیػ ؾق ٬اهث وًصهای اوحىاق اقلیابی هیگكؾؾ.

 -3-3ػشضه به عیشۀ هؼقىهیى

ویكه ،هّؿق يى٠ی ال هاؾه ٫ویك ٪بههً١ای قوي و هـًهس (بساحاوی )113 :0831 ،و ؾق
اِٙالض٠ ،باقت اوث ال جکكاق و اوح﵀كاق قوي ٠﵀لی هكؾم یا ش﵀١ی ال آياو بك ايصـام
ؾاؾو یا جكٮ ٠﵀لی واظؿ (هاضمی ضاهشودی .)138/0 :0856 ،یکی ال گىيههای ا٠حباقوًصی
جاقیؽی اظاؾید٠ ،كٔه آيها به ویكۀ ِعیعه هّ١ـىهیى اوـث .گكچـه وـیكه ؼـىؾ ال
ه٭ىله ظؿید و جاقیػ اوث و ي٭ؿ ظـؿید بـا آو لیـك هص﵀ى٠ـه ي٭ـؿ ظـؿید بـا وـًث
ِعیعه اوث ٬اها ویكه به وب بهكههًؿی ال جىاجك ،ا٘﵀یًاو بؽـً بـىؾه و ٌایىـحگی
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يمىيه زذیثی
قوایات ؾال بك ٌبیه ٌؿو ٬اج﵂ ظٕكت ٠یىی به وی و هّـلىب ٌـؿيً هايًـؿ
(٫شبكئی﵂) او قا ال ال قوليه هًملً به آو﵀او بكؾ و ٌ﵀ای﵂ او قا بك کىی که ٬كاق بـىؾ او
قا بکٍؿ ايؿاؼث .په او بهشای ٠یىی کٍحه ٌؿ و هكؾم گ٩حًؿ کـه او هىـیط اوـث٪
(مدیسی )681/5 :0018 ،با قوایات ِعیعهای که بك ٌبیه ٌؿو یکـی ال ظىاقیـىو ایٍـاو
به ٜاهك ٠یىىی ؾاللث ؾاقؾ هؽال ٧اوث .قوایث ٠یىی٨ كهىؾ :پكوقؾگـاق بـك هـى
وظی کكؾ که هن اکًىو هكا بهوىی ؼىؾ باال بكؾ ،و هكا ال هیاو یهىؾیاو پـا هیکًـؿ.
په کؿام یک ال ٌ﵀ا ؾاو٘ل هیٌىؾ که به ٌک﵂ هى ؾق آیؿ و ؼؿاويؿ ٌک﵂ هـكا بـه
او بؿهؿ و به شای هى کٍحه ٌؿه و هّلىب گكؾؾ و ه﵀كاه هى ؾق بهٍث باٌؿ؟ شىايی
ال آياو گ٩ث :هى ظأكم( ٪رمی )018/0 :0010 ،ؾق ه﵀یى قاوحا ،وًصهای بـكای يـاه١حبك
بىؾو اؼباق ه٭ٙى ٞالىًؿ ؾوحه اول اوث.

039

041

ایى قا ؾاقؾ که ه١یاقی بكای ا٠حباقوًصی ظؿید ٬كاق بگیكيؿ .ؾق وا٠ ٟ٬كٔه ظؿید بـه
ویكۀ ِعیعه گىيهای ال ٠كٔه به ه٩هىم هحىاجكی اوث که ایى ه٩هىم گاه ال ظؿید بك
هیآیؿ ،گاه ال ٬كآو و گاهی ال ي٭﵂ هكؾهاو ٠اؾی.
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يمىيه زذیثی
قوایات ؾال بك هً ٟال ظصاهث و يىقه کٍیؿو بهؼا٘ك ياهباقکی لهـاوهـا (زشعاامیی،
 )811/00 :0015با ویكۀ هّ١ىهیى هبًی بك ايصام ایى اهـىق ؾق ایـى قول ياوـالگاق اوـث.
اهام ِاؾ ،٪اهام کاٜن و اهام هـاؾی بـكؼال٠ ٦٭یـؿه قایـس ؾق هیـاو هـكؾم،
چهاقًٌبه ظصاهث هیکكؾيؿ (ابه بابىیه854/0 :0826 ،؛ مدیسی .)056 :0841 ،ه﵀یًیى اهام
ِاؾ ٪يیم يىقه کٍیؿو ؾق هـك لهـايی قا هایـه پـاکی ؾايىـحهايـؿ (هماانٌ .)054 ،ـیػ
ِؿو ٪يیم په ال ي٭﵂ قوایات يهی ال يٝا٨ـث ؾق چهاقٌـًبه ،هیيىیىـؿ٫ :ؾق بىـیاقی
قوایات شایم بىؾو ایىکاق و ظحی بكجكی و قشعاو آو ي٭﵂ ٌؿهاوث( ٪اباه بابىیاه:0826 ،
.)843/0
ه﵀یًیى بكؼی قوایات هكبىٖ به ٌؤو يمول آیات ابحؿایی وىقۀ ٠به که ظـاکی ال
جكي قویی پیـاهبك بـا ابـىام هکحـىم يابیًـا هىـحًؿ (وازاذی .)030 :0000 ،ؾق ظـالیکـه
گماقيهای قوایی ٠ام ؾقباقۀ ویژگیهایی چىو هـكؾم ؾاقی ،اؼـال ٪هـؿاقی و قأ٨ـث
ایٍاو و يیم قوایات ؼاَ ؾقباقۀ هعبث و اکكام پیاهبك بك ابىام هکحىم (زىیضی:0001 ،
 )115/1ياوالگاق بىؾه و بیا٠حباق هیي﵀ایًؿ.
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با جىشه به ظؿوؾ  300وال ظٕىق هّ١ىهاو ؾق شاه١ه ،ال ب١رـث يبـىی جـا ابحـؿای
ؾوقاو ٤یبث کبكی ،وًث ؾق ٌكایٗ گىياگىيی ٌک﵂ هیگك٨ث .جىشه به ٕ٨ای ظاکن
بك ّ٠ك ِؿوق ظؿید ال هًٝك شكیـاوهـای ٨کـكی ،ویاوـی ،ظـاک﵀یحی٨ ،٭هـی و...
وًصه ؼىبی بكای ي٭ؿ و ٨هن ظؿید به ٌ﵀اق هیقوؾ .يیـک هى یؿاوـث کـه ؾق جٙبیـ٫
ه٩هىم بك آهؿه ال ظؿید با هئل٩ههای ٕ٨ای ِؿوق ظؿید (٬كائى شاه١ه ًٌاؼحی) جًها
اظاؾیری بیا٠حباق جل٭ی هیٌىيؿ که هؽال٩ث آيها با ٬كائى پیً گ٩حه ٬اب﵂ جؤوی﵂ يباٌؿ.
بكؼی ال هئل٩ههای پیكاهىيی ِؿوق ظؿید ،وب ٌک﵂ گـك٨حى ظـالحی ؾق ظـؿید

ٕ٬یه ٨ی أ
هیٌىؾ که به ٫جاقیؽیث اذك( ٪دهقااوی )016 :0851 ،یا  ٫أ
وا١٬ه ٪يام بكؾاق اوـث.
ایى هىاقؾ ،جًاو هعحىای ظؿید با هىاقؾ ٕ٬ایای ؼـاقشی ووـىگیكیهـای هىٔـى٠ی
ظؿید قا قوٌى هیواليؿ (تشخی .)044 :0841 ،بكقوی ٬ـكائى ظالیـه ؾق کٍـ ٧وـب و
ٕ٨ای ِؿوق ظؿید بىیاق قهگٍا هىحًؿ .پاقهای ال ایى هىاقؾ ،هايًؿ ٕ٨ای ِؿوق ،ال
يى٬ ٞكائى هحّ﵂ هعىىب هیٌىيؿ که وب ج٭ییؿ یـا جؽّـیُ ظـؿید ؼىاهًـؿ بـىؾ
(موفش.)800/0 :0842 ،
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با گىحكي ٬ل﵀كو ظکىهث اوالهی و ههاشكت بكؼی ِعابه و جاب١یى بـه ٌـهكهای
هؽحل ،٧گكایٍات ظؿیری ،هفهبی و ویاوـی ؼاِـی ؾق آو ٌـهكها بكشىـحه هیٌـؿ .کىد
باقلجكیى ي﵀ىيه ایى گكایًها قا ؾق ٬كائات گىياگىو ٬ـكآو ال هّـاظ ٧اِـعاب چـىو کاو
ُ
٬كائث اهالی ظ﵀ُ ال هّع ٧ه١اـ بى شب﵂ ،ؼىايً اهالی ؾهٍ ٫ال هّع ٧ابی بى
اظا
ک ١و ابى الؿقؾاء ،پیكوی هكؾم بّـكه ال هّـع ٧ابىهىوـی اٌـ١كی و ٬كائـث هـكؾم ؾیــــد
بّكه ال هّع ٧ابى هى١ىؾ هیجىاو ؾیؿ (سامیاس.)846 ،841 ،820 ،801 :0845 ،
اهاهیه و
هحىًٌا
يمىيه زذیثی
قوایات هكبىٖ بـه هٙـال ٪بـىؾو اهـام ظىـى هصحبـی( زشعاامیی )5/66 :0015 ،ؾق ؼــــث
ٕ٨ایی بیاو ٌؿه که ٠باویاو با ٬یامهای واؾات ظىًی قوبكو بـىؾه و اقکـاو ظکىهـث ٬كآين

گىوهضىاسی مؼیارهای تاریخ محىر اػتبارسىجی محتىای احادیث

ؼىیً قا ؾق ؼٙك هیؾیؿيؿ .ه﵀یًیى بًا بك پژوهً به٠﵀﵂ آهؿه يؽىحیى کحابیکه بـه
يگاقي ایى ٕ٬یه پكؾاؼحه ،ال ٬ىل ٠لی بى ٠بؿالله بّكی هٍهىق به هؿائًی (  )661ایـى
ؼبك قا ي٭﵂ ي﵀ىؾهايؿ (طاائی .)03 :0080 ،ا٨موو بك اجّـا ٦وی بـه ؾقو٢گـىیی ؾق کحـ
قشالی ،قیٍه ایى اهك به ؾوقاو اهىیاو يیم بك هیگكؾؾ که ؾق ّ٠ك هًّىق ؾوايی٭ی بـكای
هؽال٩ث با واؾات ظىًی ایى ؼبك با وًؿهای هؽحل ٧هًحٍك ٌؿ (هماان .)38 ،او اؼبـاق
ؼىؾ قا ال ٠ىاية بى ظکن هیگك٨ث که یکی ال ؼبكوالاو ؾوحگاه اهىی بىؾه و ه﵀یًیى
جعث جؤذیك و﵀كا بى ظبی بىؾ که ال ؾٌ﵀ًاو اه﵂ بیـثٌ ـ﵀كؾه هیٌـؿ (عساقحوی،
 .)842/0 :0530يؽىحیى هًب٬ ٟاب﵂ جىشه اهاهی ،کـه ال ایـى شكیـاو وـؽى گ٩حـه کحـاب
ال﵀عاوى بك٬ی (  )630اوث (بشری.)210/6 :0830 ،

ت
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یکــی ال ظک﵀ــثهــای شــاوؾايگی ؾیــى اوــالم جٙــاب ٫اظکــام آو بــا لهــاوهــا و
هکاوهاوث .ي﵀ىيههایی ال جىِیه اه﵂ بیث به جىشـه بـه لهـاوهـا و هکـاوهـا بـكای
گمیًً ظکن هًاو ؾق گماقيهای قوایی یا٨ث هیٌىؾ (تییىی .)15/06 :0065 ،جىشـه
به گىيه های ا٬ىام ّ٠ك ِؿوق ظؿید يیم يه جًها ؾق ي٭ؿ آو بلکه بـكای ٨هـن آو يیـم اذـك
بؽً اوث .بكای ي﵀ىيه بكای ٨هن ظؿید يهی ال ه١اهله با أ کـكاؾ (هماان ،)84/01 :بایـؿ
هكاؾ ال واژه ٫أکكاؾ ٪قا ؾق ایى ٠باقت ًٌاؼث٠ .الهه هصلىی بكایى باوق اوث که ایـى
گكوهٌ ،اؼهای ال ٬ىم کكؾ بىؾيؿ که ؾق هؿیًه ليؿگی هیکكؾيؿ و ؾق ه١اهالت ه١﵀ـىال
اه﵂ يیكيگ و کن ٨كوٌی بىؾيؿ (مدیسی .)001/05 :0010 ،په ي﵀یجىاو ه﵀ۀ ٬ىم کكؾ قا
هحهن به ایى ِ٩ث ؾايىث.
بكای آ گاهی ال ٠اؾات ّ٠ك شاهلی ،هكاش١ه بـه يگاٌـحههایی کـه بـا ً٠ـىاو ٫ایـام
عبش و ُ
ال١كب ٪ؾق هیاو ایٍاو قواز ؾاٌث وىؾهًؿ ؼىاهؿ بىؾ .کحاب ُ ٫
الم َّ
الم ًَّمعك ٪ال
هع﵀ؿ بى ظبی ( )٪502و ٪المفصل فی جاسیخ الؼعشب لبعل االععالم ٪شـىاؾ ٠لـی
(7300ي) هًب ٟؼىبی ؾق ایى لهیًه ؼىاهؿ بىؾ.

يمىيه زذیثی
ن
ن
ُ
قوایث يبىی ِ٫اظ العیىاو بالؽیاق ذالذة أ َّیام( ٪تییىی )30/01 :0065 ،قا ي﵀یجىاو با
ن
ن
ن ن
٨كهایً ِ٫اظ ُ العیىاو ال ُ﵀ٍـحكی بالؽیـاق ذالذـة أ َّیـام( ٪طىسای )23/3 :0013 ،ال اهـام
قٔا ج٭ییؿ لؾ و به ايعّاق ظ٨ ٫ىػ بكای هٍحكی ؾق ه١اهله ظیىاو ه١ح٭ؿ ٌـؿ .چـكا
که با بكقوی جاقیػ ؾق هییابین قوایث يبىی ؾق ؾوقهای ِـاؾق ٌـؿه کـه جصـاقت هیـاو
هكؾم بىیاق واؾه بىؾه و جباؾل کاالها هايًؿ ٨كوي ظیىاو به ظیىاو بىیاق قایس بىؾه ٬ولی
قوایث اهام قٔا ؾق لهايهای بیاو ٌؿه که ه١﵀ىال ؼكیؿ ظیـىاو ؾق ٠ـىْ پكؾاؼـث
پىل وا ٟ٬هیٌؿ (مىسىی خمیىی .)628/0 :0844 ،ال ایىقو قوایث اول ال وشىؾ ؼیـاق بـكای
ؾو ٘ك ٦ه١اهله (که هك ؾو هن ؼكیؿاق ظیىاو ؾیگـكی هىـحًؿ و هـن ٨كوٌـًؿه ظیـىاو
ؼىؾ) وؽى هیگىیؿ و قوایث ؾوم ال وشىؾ ؼیاق بكای ؼكیؿاق ظیىاو.
ُ َّ
نُ
قوایث ٫ل١ى ق ُوىل اللهُ ل َّواقات ال٭ ُبىق( ٪بیهقی )34/0 :0800 ،با بىیاقی ال قوایـات

ن
ن
نُ
ُ
هايًؿ ٫أ َّها ل یاق ُا ال٭ ُبىق ٨ال بؤن بها ،و ال ُج نبًی  ٠نًؿها ال﵀ىـاشؿ( ٪تییىای )120/1 :0065 ،و
ویكۀ هّ١ىهیى بك لیاقت ٬بىق هؽال ٧هیي﵀ایؿ (مدیسای .)025/35 :0018 ،بـا ؾ٬ـث
ؾق لهايه ِؿوق ظؿید اول ؾايىحه هیٌـىؾ کـه ؾق آو ّ٠ـك قوـىم و ٠ـاؾات شـاهلی
ؾقباقۀ کٍحگاو شًگها شـاقی بـىؾ .یکـی ال آو قوـىم ،جبـكز و پـكؾه ؾقی ليـاو ؾق
يىظهگكی بك ٬بىق هكؾگاو بىؾ .ایى ٠اؾت وب ٌؿ جا قوىل ؼـؿا بـكای لؾوؾو آو،
ؾق بكههای ال لهاو ال لیاقت ٬بىق جىوٗ لياو هً٨ ٟكهایًؿ .پـه ال ک﵀كيـگ ٌـؿو ایـى
٠اؾت ،ؾق ؾوقههای ب١ؿی ٠﵀﵂ ٠ا٘٩ی و ٙ٨كی لیاقت ٬بىق ؾق وـیكۀ هّ١ـىهیى
هحؿاول گٍث (زاتم ویطابىسی180/0 :0000 ،؛ وىسی.)820/6 :0014 ،
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آ گاهی ال ابماق آالت قایس ؾق ٕ٨ای ِؿوق ظؿید بكای ٨هن ،ي٭ؿ و ظـ﵂ ج١ـاقْ
اظاؾید ي٭ًآ٨كیى ؼىاهؿ بىؾ.
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يمىيه زذیثی
َّ
ن
ُ
ن
ؾق قوایحی ال اهام ِاؾ ٪ؾقباقۀ هیماو کك آهؿه٫ :الک ُّك هى ال﵀اء الـفی ال ُیً ِّص ُى ُـه
َّ
ن
ن أ
ٌ نی أء أل ٧و هائحا ق٘﵂( ٪طىسی )00/0 :0013 ،و ؾق ظؿید ؾیگكی ال ایٍـاو آهـؿه٫ :أو
ن ُ
ن
الک َّك و ُّح﵀ائة ق٘﵂( ٪همى .)00/0 :0851 ،بكظى ٜاهك ظؿید ؾوم ،هیماو کك قا ٌٍّـؿ
ق٘﵂ بیاو کكؾهاوث .هؽا٘ ؾق ظؿید اول ٠كا٬ی بىؾه و ؾق ؾوهی هع﵀ؿ بى هىـلن
که ال ٬بیلۀ ذ٭ی٘ ٧ائ ٧بىؾ .و اهام با ابكال ه١هىؾه هکیاو با او ِعبث کـكؾهايـؿ .چـكا
که ق٘﵂ ٠كا٬ی ظص﵀ی به هیماو يّ ٧ق٘﵂ ظصالی ؾاٌث (مدیسی ،مسماذ جقای:0012 ،
.)01/0
بك اوان ؼبك ٠٫لی بـك ي١لـیى هىـط هیکـكؾ و بًـؿهای ک٩ـً قا ي﵀یگٍـىؾ٪
(زشعامیی٠ ،)004/0 :0015 ،لـی بـؿوو بـال کـكؾو بًـؿهای ک٩ـً بـك قوی آو هىـط
هیکٍیؿ .ؾق ظالیکه هىط بك قوی پىوث پا ،ظک﵀یاش﵀ا٠ی يمؾ اهاهیه بىؾه و ک﵀یًه
٠كْ آو بـهايـؿاله وـه ايگٍـث چىـبیؿه و ٘ـىل آو ال ايگٍـحاو پـا جـا ک١بـیى ج١یـیى
ٌؿهاوث (مکاس ضیشاصی .)15 :0843 ،جىشه به ٌک﵂ ٜـاهكی ي١لـیى ٠كبـی گٍـایًؿه ایـى
ابهام ؼىاهؿ بىؾ ٬چكاکه ایىگىيه ال پاپىيها جًها با بًـؿهایی يـال بـه قوی پـا هحّـ﵂

043

هیٌؿ و هاي١ی بكای هىط ايگٍحاو پا جا ک١بیى ٨كاهن ي﵀یآوقؾ (زش عامیی.)003/0 :0015 ،
044
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جىشه به جاقیػيگاقی و ویك جٍكی ٟاظکام ،قاهً﵀ای ؼىبی بـكای وـًصً اظاؾیـد
اوث .ا٨موو بك شىحصىهای جاقیؽی بكای کٍ ٧يمول و ِؿوق اظکام ،ؾو هئل٩ه اج٩ا٪
٠ل﵀اء بك آو ظکن ٨٭هی و هىو﵀ی يبىؾو (٠ؿم وشىؾ يىػ) وًصههایی بكای ه١حبك بىؾو
بهكه ال ایى ه١یاق ؾق ي٭ؿ وًؿی اوث.
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يمىيه زذیثی
قوایات ؾال بك جصىیم ٬﵀اق کكؾو ال وىی پیاهبك اوالم و ايصام ایـى ٠﵀ـ﵂ جىوـٗ
ابىبکك بكای ٌكٖ بًؿی با هٍكکیى بك پیكولی قوهیاو بك ایكايیاو که ـیـ﵂ آیـۀ ؾوم وـىقۀ
قوم بیاو ٌؿه (سیىطی )011/1 :0010 ،اوث که با ویك جٍكی ٟاظکام ياوـالگاق هیي﵀ایـؿ.
چكا که ظکن ظكهث هك اذ﵀ی ؾق ابحؿای ب١رث ٘ی آیاجی (اعشاف )88 /يـالل ٌـؿه و آیـۀ
 579وىقۀ ب٭كه يیم به بیاو بكؼی ال هّاؾی ٫آو پكؾاؼحه اوث .ال آيصا که ظكهث ٌكاب
و ٬﵀اق ال ه﵀او ابحؿای ب١رث ذابث بىؾه و ال ٌاؼّـههای ؾیـى شؿیـؿ ٌـ﵀كؾه هیٌـؿ
(طباطبایی ،)020/02 :0851 ،چگىيه آوقيؿه آو ،به جصىیم ایى ظکن ٨كهاو هیؾهؿ؟!
٠الهه ٠ىکكی قوایات ٘بكی ،ؾقباقۀ ؾیؿاق قوىل ؼؿا با ه﵀ىـك لیـؿ بـى ذابـث
یً١ی لیً بًث شعً و ؾیؿو چهكه بی ظصاب او (طباشی )01/66 :0006 ،قا بـه وـب
هؽال٩ث با جاقیػ جٍكی ٟظصاب و يیم پیىيؿ ؼايىاؾگی پیاهبك و لیً کـه ؾیـؿاقهای
٨كاواو پیاهبك با او قا به ه﵀كاه ؾاٌث ،هكؾوؾ هیؾايؿ (عسکشی.)013 :0850 ،

 -5-4-3وخىد واژگاو ياهتؼاسف

اظحىاء قوایـات بـك واژگـاو ياهح١ـاق ٦ؾق ّ٠ـك ِـؿوق و يیـم ؾق بكؾاٌـحى ٠بـاقات
جؽّّی ٠لىهی هايًؿ ٨٭ه و کـالم کـه ؾق ؾوقاوهـای ب١ـؿی ایصـاؾ ٌـؿه ،ؾلیلـی بـك
واؼحگی بىؾو آو اوث .البحه ایى ظکن ؾق ِـىقجی شكیـاو هـییابـؿ کـه يحـىاو جؤویـ﵂
هًاوبی ال هعحىای ظؿید یا وشه ش﵀ ٟه٭بىلی هیاو هؿلىل ظؿید و ه٩ـاهین بـه ٜـاهك
هح١اقْ بك٬كاق کكؾ .هرال اگك ؾق ؼبكی هًحى به پیاهبك ال هكشوه٬ ،ؿقیه و قوا٨ـٓ

یاؾ ٌؿه باٌؿٌ ،ائبه ٬ىی بك واؼحگی بـىؾو آو وشـىؾ ؾاقؾ .چـكا کـه اولـیى هؽا٘بـاو
پیاهبك اوالم ه﵀او هكؾم لهايه بىؾيؿ که با ایى کل﵀ات بیگايه بىؾيؿ .ظ﵀﵂ وـؽًايی کـه
ؾال ال اؼباق هّ١ىهیى ال آیًؿه اوث يیم ؾالی﵂ ١ٙ٬ی هايًؿ وًؿ اوحىاق ،شهث ِؿوق و
اذبات شًبه ا٠صال آهیم آيهاوث .بؿوو اذبات ایى ٌـكایٗ ،ي﵀یجـىاو هـك ؼبـكی کـه ؾق
بكؾاقيؿه واژگاو و ه٩اهین ياهح١اق ٦اوث قا ال گىيه اؼباق ٤یبی هّ١ىهیى ٌ﵀كؾ.

045

اصى
لو
ؽیىه

يمىيه زذیثی
قوایث ٫قوىل ؼؿا هـك گـاه هیؼىاوـث آب بیًـی ؼـىؾ قا بیًـؿالؾ و هـكؾم ؾق جشبی
بكابكي بىؾيؿ ،وكي قا هیپىٌـايؿ و آو قا ؾ٨ـى هیکـكؾ و لهـايیکـه هیؼىاوـث آب ت
ؾهايً قا بیًؿالؾ چًیى هیکكؾ و و٬حی هیؼىاوـث بـه هىـحكاض بـكوؾ ،وـك ؼـىؾ قا بـا کىد
چیمی هیپىٌايؿ( ٪ساوواذی ،بایجاا )08 :بـه وـب ؾق بكؾاٌـحى واژه ٫کًیـ ٪٧يـا اوـحىاق کاو
هیي﵀ایؿ .چكا که ایى واژه په ال اوالم بكای هع﵂ ٕ٬ای ظاشث ش١ـ﵂ ٌـؿ و بًـا بـك
اظا
گماقٌات جـاقیؽی و قوایـی ،ا٠ـكاب پـیً ال اوـالم بـكای ٕ٬ـای ظاشـث بـه ِـعكا
ؾیــــد
هیق٨حًؿ (طباطبایی.)836/2 :0851 ،
ن ُ
اهاهیه و
ن
ُ
ن
َّ
ن
ؼبك ابى ٠بان ال پیاهبك که ٨كهىؾِ٫ :ـً٩او هـى أهحـی لـیه له﵀ـا ٨ـی الوـالم
هحىًٌا
ن
ُ
ُ
يّی أ ال ُ﵀ نكشوة وال٭ؿق َّیة( ٪جشمزی )66/0 :0554 ،يیم ؾق ه﵀یى قاوحا ٬اب﵂ ي٭ؿ اوث.
ؼــــث
 -6-4-3تىخه به هکاو و صهاو فذوس زذیث
٬كآين
آ گاه بىؾو به هکاو ،هؽحّات و ٌكایٗ ش٩كا٨یایی ِؿوق ظؿید ،هیجىايؿ ؾق ي٭ـؿ
جاقیؽی ظؿید ذ﵀ـك بؽـً باٌـؿ ٫هعشوز العزهب و هؼعادو الصعىهش ٪و ٫الحًبیعه و
االؽشاف ٪به کىًٌ هى١ىؾی ،ؾق بكؾاقيؿه گماقههای جاقیؽی ال ش٥كا٨یـای ٌـهكهای
وؿههای يؽىحیى اوالهی ،بهؾوث هیؾهؿ .کحـابهـای ٫جعاسیخ خلیفعة بعى خیعاط
( ٫ ،٪)601جاسیخ االهعن و الملعى ٘ ٪بـكی و ٫المؼشفعه و الحعاسیخ ٪ی١٭ـىب ٨ىـىی
(  )633آ گاهیهای هًاوبی ال وال ٌ﵀اق و٬ای ٟؾق بكؾاقيؿ .اهاهاو اهـ﵂ بیـث يیـم جـؤؼك
ِؿوق قا هالکی بكای ا٠حباق ظؿید ٌ﵀كؾهايؿ (تییىی.)062/0 :0065 ،
های

گىوهضىاسی مؼیارهای تاریخ محىر اػتبارسىجی محتىای احادیث

يمىيه زذیثی
ُ
بكای ي﵀ىيه ،هكظىم ویؿ بى ٘اوون ؾق کحاب الغشف ؼالِه ؼبكی قا ال ٠یىی بى

046

هىح٩اؾ ي٭﵂ هیکًؿ کـه ج١ـؿاؾ کل﵀ـات آو بـه ظـؿوؾ  0200واژه هیقوـؿ .ایـى ؼبـك،
گماقٌی ال وِیث اهـام کـاٜن ؾق هًگـام و٨اجٍـاو اوـث .هٕـ﵀ىو ایـى ؼبـك ،بـك
هٝلىهیث اه﵂ بیث و ؾوحىق پكوقؾگاق به پیكوی ال ایٍاو قهً﵀ىو اوـث (مدیسای:0018 ،
 .)045-032/66بًابك گماقيهای هىلن جاقیؽی ،اهام ه٩حن ٌی١یاو ؾق ليؿاو وـًؿی بـى
ٌاهک ؾق ب٥ؿاؾ بهجًهایی بهوك هیبكؾ (ن .ک :عقیقای بخطایطای .)251 :0843 ،و ي٭ـ﵂ ایـى
ه٭ؿاق ش﵀الت ال ایٍاو ؾق ٌكایٗ ليؿاو اي٩كاؾی بىیاق ب١یؿ هیي﵀ایؿ.
ن
ن
َّ
قوایث ٫ال٩ك ُاق هى الُ ٙا٠ىو کال٩كاق هى َّالم نظ٨ ٬٧كاق ال ٘ا٠ىو هايًـؿ ٨ـكاق ال یـىقي
ؾٌ﵀ى اوث( ٪دوذبای )0180/8 :0060 ،ؾق ه﵀ـۀ ٌـكایٗ ِـاؾ ٪يیىـث .اهـام کـاٜن
ٌكائٗ ِؿوق ایى ؼبك قا ؾقباقۀ ا٨كاؾی هیؾايؿ که ؾق هكلها ؾق ظال شًگ با ؾٌـ﵀ًاو
بىؾيؿ و بهشهث جكن ال ٘ا٠ىو ٌـهكهای هـكلی قا ؼـالی هیکكؾيـؿ (اباه بابىیاه:0018 ،
.)610
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 -5-3تاسیخيگاسی هًبغ يمل زذیث

يیک قوٌى اوث که بكقوی بكای قویؿو به يؽىحیى هًب ٟي٭﵂ ظؿید ،ي٭ً هه﵀ی
ؾق ا٠حباق یابی ظؿید ؾاقؾ .ایى ه١یاق بكای ي٭ؿ اظاؾید هً٩كؾ بىیاق وىؾهًؿ اوث .چكا
که اگك ؾق هًاب ٟؾوقه های يؽىث ال اؼباق هً٭ىل ؾق شىاه ٟقوایی هحؤؼك اذـكی يباٌـؿ،
ٌائبه شؿی بك ؤ ٟو ش١﵂ آيها وشىؾ ؾاقؾ.

يمىيه زذیثی
ؼبك اظحصاز پیكهكؾ ٌاهی با اهام وصاؾ هًگام وقوؾ کاقواو اویكاو اه﵂ بیث بـه
ٌام و شكیاو جىبه آو پیكهكؾ ،ؾق ٫کحاب الفحىض ٪يىٌحه ابـى ا٠ـرن کـى٨ی (  )800ـکـك
ٌؿهاوث (تىفی .)081/1 :0000 ،پژوهٍهای ايصام گك٨حه ؾقباقۀ هًاب ٟهح٭ؿم ٨كی٭یى يٍاو
هیؾهؿ که جا پیً ال ٬كو چهاقم هیچ ؼبكی با ایى هعحىا وشىؾ يؿاٌحهاوـث .يؽىـحیى
هًبٌ ٟی١ی که ایى قوایث قا ي٭﵂ کكؾه کح ٫االظحصاز ػلی اهعل اللصعاز ٪هكظـىم
اهیى االوالم ٘بكوی (  )144اوث (طبشسی .)812/6 :0018 ،ال ایىقو ي﵀یجىاو هئیؿی بـك
پفیكي ایى ؼبك هً٩كؾ یا٨ث (یىسفی غشوی.)000 :0850 ،

 -6-3بشسعی ازىال ؽخقیتهای هىخىد دس هتى (تبواس ؽًاعوی افوشاد
هتى زذیث)

یکــی ال وــًصههای ا٠حبــاق یــابی ظــؿید ،جٙــاب ٫هیــاو لیىــثياهه ا٨ــكاؾ و آو
قؼؿاؾهاوث .هنپىٌاو يبىؾو ؾو هئل٩ه پـیً گ٩حـه ،یـا بـه يعـى ٠ـؿم اذبـات ظٕـىق
ٌؽُ ؾق آو قؼؿاؾ به يعى کبكوی اوث یـا ِـ٥كوی .ؾق گىيـه اول ،بـهشهـث ٠ـؿم
جٙبی ٫لهايی یا هکايی هیاو ٨كؾ و قؼؿاؾ جاقیؽی بایؿ ظکن به يااوحىاقی ظؿید کكؾ .و
ؾق گىيه ؾوم ٠ؿم جٙبی ٫هیاو ظٕىق ٨ـكؾ و قؼـؿاؾ جـاقیؽی ،بـا ؾالیـ﵂ ؾیگـكی چـىو
هفه ٨كؾ و ...آٌکاق هیٌىؾ.
ویژگیهایی چىو جاقیػ ظیات ،ايىاب ،و٩كها ،هع﵂ ليؿگی ،ؼىیٍاويؿاو و ه﵀ـۀ
آيیه هكبـىٖ بـه لیىـثياهه یـک ٌـؽُ اوـث و ؾق ٠لـن جـكاشن ال آو وـؽى گ٩حـه
هیٌىؾ٬ ،كائى هًاو قا بهؾوث هیؾهًؿ که ؾق قويؿ ي٭ؿ ظؿید بهکاق هیآیًؿ.
کٍ٩ِ ٧ات و ايگیمههای ٌؽّی ا٨كاؾ يیم هیجىايؿ ؾق ي٭ؿ ظؿید قاهگٍا باٌؿ
(غالر ،622 :6115 ،زاج زسه .)801 :0531 ،بـكای ي﵀ىيـه ظـؿید ابـى ٠﵀ـكاو ال پیـاهبك
ؾقباقۀ شىال يگه ؿاقی کل ِیؿ و هاٌیه قا با ظؿید ابىهكیكه که به آو کل لق ٞهن
ا٨موؾه بىؾ ه٭ایىه کكؾه و ال ٬ىل ٠بؿالله بى ٠﵀ك هیگىیؿ٫ :ابـىهكیكه ،چـىو ؼـىؾي
کل لق ٞؾاٌث ،قوایث قا چًیى ج٥ییك ؾاؾ( ٪بیهقی.)050/6 :0800 ،
ُ
ـى نال١ـاَ ه ن
قوایث  ٠٫ن﵀ ُـكو نب ُ
ـى ِـالعی ٬ـك نیً( ٪جشمازی )244/1 :0554 ،بـه وـب
هؽال٩ث با جاقیػ ِعیط هكؾوؾ اوث (سابساوی .)014 :0005 ،چكا که بك اوان گماقيها
و جعلی﵂های جاقیؽی ،وی ال ٨حًـه ايگیـماو جـاقیػ ِـؿق اوـالم بـىؾ يـه ال ِـالعاو و
پیاهبك اشح﵀ا ٞاو و ه١اویه قا وب ٨حًه ؾايىحه و بك او ي٩كیى کكؾ (ابه ابای ضایبه:0015 ،
.)162/3

 -2-6-3عفشها

یکی ال ٬كائى ؾقويی ظؿید که پیقيگی جاقیؽی ؾاقؾ ،بكقوی و٩كهایی اوـث کـه

اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
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اظا
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هحىًٌا
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٬كآين
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 -1-6-3ففات و ايگیضههای افشاد

047

048

هیجىاو ال ؾالالت ظؿید بكکٍیؿ .جٙبی ٫ایى و٩كها با و٬ای١ٙ٬ ٟی جـاقیؽی ،وـًصهای
بكای قاوحی آلهایی ظؿید اوث .بكای ي﵀ىيه ٌیػ ٘ىوی به اوًاؾ ؼىؾ ؾیؿاق ابىالعىى
بى ٠لی ؼما٠ی و بكاؾقي ؾ٠ب﵂ قا با اهام قٔا ؾق وـال ٬ 798﵀ـكی ؾق ٘ـىن ي٭ـ﵂
هیکًؿ (طىسی .)815 :0000 ،ؾق ظالیکـه اهـام هٍـحن ؾق وـال ٬ 500﵀ـكی واقؾ ٘ـىن
ٌؿيؿ.
ن
ن
َّ
ُ
ه﵀یًیى قوایث ٫او یمیؿ نبى ُه١اویة ؾؼ﵂ ال﵀ؿیًة و ُهى ُیك یؿ العس٨ ،ب١د الی ق ُش﵂
ُ
ه نى ٬ك نیً( ٪تییىی )181/01 :0065 ،هىقؾ جؤییؿ هىقؼاو يیىث .چكاکـه بـك ظىـ اج٩ـا٪
جاقیػيگاقاو ،یمیؿ جا پایاو ٠﵀ك هكگم ال ٌام ؼاقز يٍؿه بىؾ (مدیسی.)034/62 :0010 ،

 -3-6-3ولىع سخذادهای هغلن دس صیغتياهه افشاد
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اگك ال ايىا ٞؾالالت ظؿید بحىاو گماقيهایی ال هاشكاهای ليـؿگی ا٨ـكاؾ بكکٍـیؿ،
وًصهای هًاو بكای ا٠حباق وًصی آوؼبك ؾق اؼحیاق ؼىاهؿ بىؾ .ؾق ایىگىيه هىاقؾ ،ایى
هاشكاها ٬اب﵂ جٙبی ٫با گماقههای ظح﵀ی جاقیؽی پیكاهىو ه﵀او هىٔى ٞاوث .بكای ي﵀ىيه
َّ َّ
قوایث ٫کاو نال ُ﵀ نىل ُ﵀ىو ال ی نً ُُ ٝكوو الی أبی ُو ن٩یاو وال ُی٭اُ ٠ؿوي ُه ٨٭ـال ل َّلًب ِّ
ـی اللـه
ـی یـا يب
ُ ُ
ن
أ
ن
ُ
ذالخ أ نًٙ٠یه َّى ٬ال ٫ي ١نن٬ .٪ال  ٠نًؿی أ نظى ُى ال١كب وأ نش﵀ل ُه أ ُّم ظبیبة ب نًـث أبـی ُوـ٩یاو
ُ
أل ِّو ُشکها ٬ـال ٫ي ١نـن( ٪بیهقای )001/3 :0800 ،بـا جـاقیػ ِـعیط هؽـال ٧اوـث چكاکـه
اباو٩یاو په ال ٨حط هکه ؾق وال هٍحن هصكی اوالم آوقؾ و ام ظبیبه ؾق وال ٌٍـن یـا
ه٩حن هصكی به جمویس پیاهبك ؾق آهؿ (غىعاوی .)066/0 :0003 ،بك ایـى اوـان ،پیٍـًهاؾ
اباو٩یاو به پیاهبك بكای الؾواز با ؾؼحكي اوحىاق ي﵀یي﵀ایؿ.
ؾق قوایحی به ي٭﵂ ال ابىهك یكه هیؼىايین که او بك ق٬یه  -ؾؼحك قوىل ؼؿا و ه﵀ىك
٠ر﵀او  -واقؾ ٌؿ ،ؾق ظالیکه ؾق ؾوحً ٌايهای بىؾ و گ٩ث٫ :ايـؿکی پـیً ،قوـىل
ؼؿا بیكوو ق٨ث و هى هىهایً قا ٌايه کكؾم (زاتم ویطاابىسی .)04/0 :0000 ،بـه يىٌـحه
ظاکن ؾق هىحؿقٮ ،ایى ظؿید اوًاؾ ِعیعی ؾاقؾ ،ولی هحى آو ِعیط يیىـث ،ل یـكا
با جاق یػ ١ٙ٬ی والگاق يیىث .چىو ق٬یه ؾق وال وىم هصكی ،هًگام شًگ بؿق قظلث
کكؾ و ؾق آو لهاو ابىهك یكه اواوا هىل﵀او يٍؿه و هًىل به هؿیًه يیاهؿه بىؾ .وی په ال
٨حط ؼیبك هىل﵀او ٌؿهاوث (همان).

 -4-6-3بشسعی تباس و خايىاده افشاد

قوایث ؾال بك ا٠صاب پیاهبك ال ؾیؿو ه﵀ىك لیؿ بى ظاقذه (طباشی،)01/66 :0006 ،
با گماقه های ١ٙ٬ی پیكاهىو پیىيؿ ؼايىاؾگی هیاو پیاهبك اوالم و لیً اوحىاق ي﵀یي﵀ایؿ.
چكاکه لیً ؾؼحك أهی﵀ه بىؾه و ؾؼحك ٠﵀ه پیاهبكٌ ـ﵀كؾه هیٌـؿ و پـیً ال الؾواز
لیً  ،پیاهبك اوالم باقها وی قا ؾیؿه بىؾ و به گىاهی جاقیػ ،الؾواز او با لیؿ بى ظاقذـه
به پیًٍهاؾ ؼىؾ پیاهبك بىؾ (سیىطی .)616/1 :0010 ،په ؾیؿو چهكه لیً يبایؿ وـب
ٌگ٩حی و ٌىق پیاهبك ؾق ق٤بث به الؾواز با وی ٌـىؾ .ا٨ـموو بـك ایـى هـىاقؾ ،چًـیى
٠﵀لی با ٌؤو پیاهبكاو که ظاٝ٨او ياهىن و پؿقاو اهث هىحًؿ ياوالگاق اوث.

 -5-6-3صهاو وفات

 -6-6-3تطبیك تاسیخ زیات دو ؽخـ

اگك قوایحی گماقي ؾهًؿه هاشكاهای هیاو ؾو یا چًؿ ي٩ك باٌؿ ،هیجىاو ال هئل٩ههای
گىياگىيی بكای قاوحی آلهایی آو گماقيها بهكه بكؾ .یکی ال ایى هئل٩هها ،جٙبیـ ٫ؾوقۀ
لیىحی ایى ا٨كاؾ اوث .ایى قويٌ ،بیه کٍ٘ ٧ب٭ات ولىله قاویـاو ؾق اوـًاؾ قوایـات
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ه١یاق ٬كاق ؾاؾو لهاو و٨ات ا٨كاؾ جـؤذیك گـفاق ؾق هـحى قوایـث ،قوٌـی بـكای قاوـحی
آلهایی گماقيهای هىشىؾ ؾق اؼباق اوث .ؾق ایى قوي ،کًًگكی ا٨كاؾ په ال لهاو
و٨اجٍاو ،يٍايه ش١﵂ یا و٬ى ٞآوی های ظؿیری اوث .بكای ي﵀ىيه ،ؾق قوایحی ال ايه بى
هالک چًیى آهؿه اوث٫ :أ٬ب﵂ قوىل الله هى ٤ـموا جبـىٮ ٨اوـح٭بله وـ١ؿ بـى ه١ـاـ
اشيّاقی ّ٨ا٨عه الًبی( ٪خطی ب ذادی ،بیجا )803/8 :ا٠حباقی يؿاقؾ .چكا کـه وـ١ؿ بـى
ه١اـ اووی ايّاقی ؾق وال ٬ 35ب﵂ ال هصكت به ؾيیا آهؿ و ؾق وـال پـًصن هصـكی ؾق
شكیاو شًگ ؼًؿ ٪هؿ ٦جیكی ٬كاق گك٨ث و په ال یک هاه بـه ٌـهاؾت قوـیؿ (اباه
ساعذ .)860/8 :0001 ،ال ؾیگك وى ٤موه جبى به اج٩ا ٪ه﵀ـۀ جاقیػيگـاقاو ؾق هـاه قشـ
وال يهن هصكی قغ ؾاؾ (وارذی.)0111/8 :0015 ،
قوایث يبىی ٫اج٭ىا البكؾُ ،
٨بيه ٬ح﵂ أؼاکن اباالـؿقؾاء ٪يیـم بـه وـب هؽال٩ـث آو بـا
جاقیػ هك ابا الؿقؾاء په ال قظلث پیاهبكاوـالم هىٔـىٌ ٞـ﵀كؾه ٌـؿه اوـث (ادلبای،
.)862 :0018
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اوث .بكای هرال ،بًا بك گماقي ابى يٕكه ال قولهای هًحهـی بـه ٌـهاؾت اهـام بـا٬ك،
ایٍاو شابك بى ٠بؿالله ايّاقی قا ٨كاؼىايؿ جا هٍاهؿات ؼىیً ؾقباقۀ ِعی٩ه ظٕكت
لهكا قا گماقي کًـؿ (اباه بابىیاه .)01/0 :0834 ،هىقؼـاو ،جـاقیػ و٨ـات شـابك قا بـیى
والهای  08جا  79هصكی ؾايىحهايؿ (دیىىسی .)31 : 0524 ،ظال آيکه ٌهاؾت اهام با٬ك
بیى والهای  773جا  778ـکك ٌؿه اوث (مدیسی )605-606/02 :0018 ،په ظٕىق شابك
ؾق بالیى اهام با٬ك ؾق هًگام اظحٕاق ایٍاو با جاقیػ والگاق يیىث.
ه﵀یًیى قوایحی که ظاکی ال هال٬ات ٌبايه اِ﵀١ی با اهام وصاؾ ؾق کًـاق ؼايـه
ؼؿاوث (مدیسای )41/02 :0018 ،با ؾق يٝك گك٨حى لهاو ظیات او و جاقیػ ٌـهاؾت اهـام
وصاؾ اوحىاق ي﵀یي﵀ایؿ .بًابك گماقٌات جـاقیؽی ایٍـاو ؾق یکـی ال وـالهـای بـاله
لهايی  95جا ٬ 700﵀كی ال ؾيیـا ق٨حًـؿ کـه وـال  90هٍـهىقجك هیي﵀ایـؿ (مدیسای:0018 ،
 .)010/02ؾق ظالیکه جاقیػ و٨ات اِ﵀١ی قا هیاو والهـای  570جـا  577هصـكی ي٭ـ﵂
کكؾهايؿ (سیشافی.)018 :0522 ،

 -7-3تطبیك با سویذاهای لطؼی

ایى هئل٩ه ؾقباقۀ اظاؾیری که ؼبـك ال قؼـؿاؾهایی ؾق لهـاو ؼـاَ هیؾهًـؿ ه٩یـؿ
اوث.

 -1-7-3ولایغ لبل اص فذوس زذیث

یا٨حى جاقیػ قویؿاؾهای بیاو ٌؿه ؾق ظؿید وايٙبا ٪آيها بـا و٬ـای ٟپیٍـیى جـاقیؽی
َّ
یکی ال قاههای ا٠حباق وًصی هعحىای ظؿید اوث .بكای ي﵀ىيه ،قوایث ٫أو َّالًب َّی ؾؼ﵂
ن
َّ
ُ َّ
هکة ٨ی ُ ٠ن﵀كا ال٭ٕاء و ٠نبؿ الله نب ُى قواظة بـ نیى یؿ نیـه ی ن﵀ٍـی( ٪بیهقای )664/01 :0800 ،بـا
ظ٭ی٭ث جاقیؽی ؾقباقۀ لهاو هك ٠بؿالله بى قواظه ياوالگاق اوث .به گـىاهی جـاقیػ
وی چهاق هاه پیً ال ٨حط هکه ؾق ٤موه هىجه ال ؾيیا ق٨ث (دمیىی.)041 :0010 ،

 -2-7-3ولایغ پظ اص فذوسزذیث

جٙبی ٫اؼباق آجی هىشىؾ ؾقگماقيهای قوایی با و٬ای١ی که پـه ال ِـؿوق ظـؿید،
قغ ي﵀ىؾهايؿ ،یکی ال قاهکاقهای ا٠حباق وًصی ظؿید اوث .بـكای هرـال ،قوایـث ٫ال

ن

ن

یؤجی ٠لی َّالًان هائ ُة وًة و٠لی  ٜنهك اش نقْ ي ن ٩أ
ـه هً٩ىوـة( ٪اباه ا
زباان)610/3 : 0014 ،
هؽال ٧ظ٭ی٭حی جاقیؽی اوث .چكا که ا٨كاؾ لیاؾی په ال وال ِؿم هصـكی ليـؿگی
کكؾيؿ .البحه بًا بك بكؼی گماقيها هكاؾ پیاهبك ا٨كاؾی بىؾه که ؾق لهاو ِؿوق قوایث
ليؿه بىؾيؿ (ابه زىبل )658/68 :0060 ،و ال ایى ظید ظؿید ؾچاق ا٨حاؾگی ٌؿه اوث.

 -8-3واکاوی دس اهىس ػامالبلىی
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اهىق ؾیًی ٨كاگیك و ٠ام البلىی به آهىلههایی گ٩حـه هیٌـىؾ کـه ٠﵀ـىم هىـل﵀یى ؾق
ليؿگی ؼىؾ بهشهث کاقبىث ٨كاواو ایـى اهـىق ،يیالهًـؿ ؾايىـحى آيهـا هىـحًؿ .بكؼـی جشبی
ه١ح٭ؿيؿ که آ گاهی ال بكؼی قوایات بك ه﵀ۀ هىل﵀یى واشـ اوـث و بكؼـی ؾیگـك بـك ت
اوان ٠اؾت بایىحه اوث به ٌک﵂ هحىاجك ي٭﵂ ٌىيؿ .ي٭﵂ هً٩ـكؾ ایـى قوایـات ؾلیلـی بـك کىد
واؼحگی بىؾو آيهاوث .بكایى اوان ٌایىحه يیىث ،هىٔى٠ی که ه﵀ۀ اهث به ؾايىـحى کاو
آو يیال ؾاقيؿ ،به ٌـک﵂ ؼبـك واظـؿ ي٭ـ﵂ ٌـىؾ (سابساوی811 :0005 ،؛ ساباعی630 :0532 ،؛
اظا
خطی ب ذادی.)810/6 :0003 ،
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اهاهیه و
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ن
ُ
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قوایث ٫ه نى أِاب ُه  ٬نی أء أ نو ُق٠ا ٦أ نو ٬ل أه أ نو هف أی٨ ،لیًّك٨ ،٦لیحىٔؤ ،ذ َّن لی نبى ٠لی هحىًٌا
ِالجه ،و ُهى ٨ی ـلٯ ال یحک َّل ُن( ٪ابه ماخه )640/6 :0081 ،کـه بیـاوگـك جصؿیـؿ ؤـى بـه ؼــــث
های
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وب جهى ،ٞآب بیًی و ؼكوز هفی اوث ٬به وب ي٭﵂ هً٩كؾ ال او﵀ا٠ی﵂ بـى ٠یـاي٬ ،كآين
٬اب﵂ پفیكي يیىث (دمیىی .)034 :0010 ،چكا که ایى و٬ای ،ٟهىقؾ ابحالی ٠﵀ىم هكؾم اوث
و يیم ي٭﵂ ظکن آيها جىوٗ چًؿیى ي٩ك و ؾايىحى ظکن آيها بكای ٠﵀ىم شاه١ـه هىـل﵀او
بایىحه هیي﵀ایؿ.

 -9-3تسلیل ػماليی تاسیخ

ظؿید پژوه با جٙبی ٫و چیؿهاو و٬ای ٟجاقیؽیٌ ،كایٗ ِؿوق و جعلی﵂ گماقيها بـه
بیًٍی ؾوث هییابؿ که بك آهؿه ال قوٌی ٠٭اليی و بكهايیىث .ایىگىيه ال واکـاویهـا
ؾق بكقوی هحى ظؿید بىیاق ي٭ًآ٨كیى اوث.

 -1-9-3عبش و تمغین ػماليی هذلىل سوایت
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وبك ؾق ل٥ث بههً١ای بكقوی و آلهایً و ج٭ىین بههً١ای بؽً کكؾو چیمی آهـؿه
اوث (فشاهیذی .)610/3 :0015 ،هًٝىق ال ایى قوي ،بكقوی ه﵀ـۀ اظح﵀ـاالت هؽحلـ ٧ؾق
پاوػ به یک هىٔى ٞو قؾ کكؾو اظح﵀االت ياؾقوث با هؿ ٦با٬ی هايؿو جًهـا اظح﵀ـال
ِعیط اوث (مسقق گشفمی و همکاسان.)016 :0855 ،
آیث الله وبعايی ؾق جعلی﵂ قوایث ٠كوه که گ٩ث٫ :أو الًبی ِلی الله ٠لیه و ولن
ؼ٠ ٙائٍة الی أبی بکك ٨٭ال له أبى بکك اي﵀ا أيا أؼىٮ ٨٭ـال أيـث أؼـی ٨ـی ؾیـى اللـه
وکحابه وهی لی ظالل( ٪بخاسی ،)0510/1 :0013 ،ه١ح٭ؿ اوث که جـاقیػ ِـعیط ؾاللـث
بك ياؾقوحی ایى قوایث هیکًؿ .چكا که هكاؾ ابىبکك ال ٠باقت ٫اي﵀ا اؼى  ٪یـا بـكاؾقی
َّ ٓ ٓ ُ َ
يىبی اوث که بٙالو آو وأط اوث .یا بكاؾقی اوالهی بكآهؿه ال آیه ّ إي َما ال ُمال ّهًىو
ٓ
ّإخ َىة( زداشات )01 /اوث که ایى اهك هن هاي ٟال الؾواز ي﵀یٌىؾ .په ظح﵀ا هـكاؾ وی،
هّاظبث و هنقاهی با پیاهبك اوث و بك اوان جاقیػ ،ایـى هـنقاهـی جًهـا ؾق هؿیًـه
هع٭ٌ ٫ؿ .په اگك ایى ٠باقت بؽٍی ال قوایث باٌؿ ه﵀کـى يیىـث پیـاهبك اوـالم
پیً ال هصكت به ؼىاوحگاقی ٠ایٍه ق٨حه باٌؿ و ابىبکك بهؾلی﵂ اؼـىت ال ایـى الؾواز
٠فق بیاوقؾ (سبساوی.)22 :0005 ،

 -2-9-3هساعبات تمىیمی

جٙبی ٫جاقیػ قویؿاؾهای هفکىق ؾق قوایـث و قؼـؿاؾهای پیكاهـىيی آو ،بـا بهـكه ال
گاهٌ﵀اقیهای ١ٙ٬ی وًصهای ا٘﵀یًاوآ٨ـكیى بـكای ي٭ـؿ ظـؿید اوـث .بـكای ي﵀ىيـه
قوایث ٫و أؼكز ٠بؿ بى ظ﵀یؿ ٠ى و١یؿ بى ال﵀ىی ٨ی اْلیة ٬ال او یک٩ك بها أه﵂ هکة
٨٭ؿ وکلًا بها أه﵂ ال﵀ؿیًة هى اشيّاق( ٪سایىطی )64/8 :0010 ،که هـكاؾ ال ٬ـىم قا ؾق آیـه
٫په اگك ایًاو به ایى اهىق ک٩ك وقليؿ ،بی جكؾیؿ ها ٬ىهی قا بؿاو بكگ﵀اقؾهاین که هكگـم
بؿاو کا٨ك يباًٌؿ( ٪اوعا  ،)45 /ايّاق پیاهبك هیؾايؿ با جاقیػ ظىاؾخ وـالگاق يیىـث.
چكا که ایى آیات به اج٩ا ٪ه﵀ۀ جاقیػيگاقاو و ه٩ىكاو ؾق هکه يالل ٌؿهايؿ ،ظال آيکـه
واژه ايّاق ً٠ىايی اوث که په ال هصكت پیاهبك بكای گكوهی ال اهالی هؿیًـه ؤـٟ
ٌؿ و ایى ا٨كاؾ ؾق لهاو يمول آیات ال کا٨كاو بىؾيؿ .چگىيـه ه﵀کـىاوـث کـه کـا٨كاو

هؿيی آو ّ٠ك ،هىک﵂ ظ ٛ٩ؾیى ؾق لهاو ِؿوق آیه باًٌؿ؟! (طباطبایی.)614/3 :0851 ،

 -3-9-3ػذم وخىد گضاسػهای هؼتبش تاسیخی

به ظکن ؼكؾ قوٌى بیى ،بایىحه اوث که قؼؿاؾهای هٍهىقی که بكؼـی اظاؾیـد
ال آيها وؽى گ٩حهايؿ ؾق هًاب ٟگىياگىو و با اوًاؾ هؽحل ٧ي٭ـ﵂ ٌـؿه باٌـًؿ .وـکىت
هًاب ٟجاقیؽی و يیم ٠ؿم اهکاو و٬ى ٞجاقیؽی آيها (مشجضی عامیی .)01/0 :0018 ،قاهً﵀ـایی
اوحىاق بك ش١﵂ و ؤ ٟؾق ایىگىيه اؼباق اوث.
اؼباقی که به قوایات ٤كايی ٫يام ؾاقيؿ (سایىطی )823/0 :0010 ،به شهث ٠ـؿم ٔـبٗ
وگماقي شكیاو آيهـا ؾق جـاقیػ ،يـاه١حبك هیي﵀ایًـؿ .چـكا کـه ؾق ِـىقت ؾقوـحی آيهـا
هیبایىث گماقيهای ٨كاوايی ال ً٘١ه هٍكکیى به پیاهبك اوالم بهشهث ؼٙا ؾق ؾقیا٨ث
وظی وشىؾ هیؾاٌث (معشفث.)064/6 :0065 ،

٨هن ،ي٭ؿ و ظ﵂ ج١اقْ هیاو اظاؾید يیالهًؿ بكقوـی ه﵀ـه شايبـه ً٠اِـك هحًـی و
پیكاهىيی آو اوث .بكای قویؿو به ٨كآیًؿی ا٘﵀یًاو بؽً ؾق ایى ٠كِههـا ،آ گـاهی ال
جاقیػ ،ي٭ً هعىقی ؼىاهؿ ؾاٌث .ؾق ایى پژوهً 9 ،هئل٩ه اِـلی و 52لیكهص﵀ى٠ـه
٨ك٠ی هكجبٗ با جاقیػ بكای ي٭ـؿ هعحـىای ظـؿید ه١ك٨ـی ٌـؿه و ؾق هـك بؽـً ي﵀ىيـه
هحًاو ظؿیری ،به ي٭ؿ کٍیؿه ٌؿه اوث .چکیؿه ظاِ﵂ ایى کـاوي بـه ٌـكض ـیـ﵂
هیباٌؿ:
 .7اوحىاقجكیى هًاب ٟجاقیؽی بكای ي٭ؿ ظؿید ،ؾاللثهای ٟٙ٬آ٨كیى ٬ ُّ٬كآو ،وًث
١ٙ٬یه و ظىاؾخ هحح٨ ٫٩یها هىحًؿ.
 .5ویكۀ هّ١ىهیى که گاهی ال هعحىا پژوهی قوایات ایٍاو و گـاهی ال جـىاجك هً١ـىی و
اش﵀الی وؽًاو ِعابه و هكؾهاو ظاِ﵂ هیآیؿ ،وًصهای جاقیؽی بكای ي٭ؿ ظـؿید
ٌ﵀كؾه هیٌىؾ.
 .3جىشه به ٬كائى پیكاهىيی ِؿوق ظؿید هايًؿ وپهك هفهبی ،ویاوی و ٨كهًگـی ّ٠ـك
ِؿوق٨ ،كهًگ و ٠اؾات اشح﵀ا٠ی ،ویك جًمیلی جٍكی ٟاظکام ،واژه ًٌاوی ّ٠كی،
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هکاو ،لهاو و يیم ٠لثهای ِؿوق ظؿید یکی ال قاهبكؾهای ي٭ؿ جـاقیؽی ظـؿید
ؼىاهؿ بىؾ.
 .0جاقیػ يگاقی هًب ٟي٭﵂ ظؿید ؾق یابیؿو ا٘﵀یًاو به ِؿوق آو اذك بؽً ؼىاهؿ بىؾ.
 .2اؼباقی که ؾق بكؾاقيؿه ي٭ًآ٨كیًی اٌؽاَ ؾق و٬ى ٞقؼؿاؾها هىحًؿ با هئل٩ههایی
هايًؿ ویژگـیهـای ٜـاهكی ،لیىـث ياهـه ،جباقًٌاوـی ،قؼـؿاؾهای ٌـاؼُ ٘ـىل
ليؿگی ،و يیم ايـىا ٞگـكایًهـای هـفهبی٨ ،ك٬ـهای و ویاوـی آيهـا بـه ي٭ـؿ کٍـیؿه
هیٌىيؿ.
 .0اؼباقی که گماقيگك قؼؿاؾهایی ؾق گفٌحه یا آیًؿه هىـحًؿ بـا گـماقههـای ه١حبـك
جاقیؽی هىقؾ ي٭ؿ ٬كاق هیگیكيؿ.
 .7ي٭﵂ هً٩كؾ اؼباقی که ظاکی اظکام هىقؾ يیال ٠﵀ىم شاه١ه ّ٠ك ِؿوق و ؾوقههای
ب١ؿی هىحًؿٌ ،اؼّهای بكای ي٭ؿ جاقیؽی اظاؾید ٌ﵀كؾه هیٌىؾ.
 .8بهكه ال جعلی﵂ ٠٭اليی با اوح٩اؾه ال بكاهیى ٠٭لی هايًؿ وبك و ج٭ىین و يیم بكهاو ٠ؿم
اهکاو پفیكی ؾق کًاق هعاوبات ج٭ىی﵀ی بكای وًصً هیماو ا٠حباق ظـؿید وـىؾهًؿ
ؼىاهؿ بىؾ.
يیک هىیؿاوث که بىیاقی ال هىاقؾ پیً گ٩حه ؾق ظّىل ی٭یى شمهی بكای ياه١حبك
ٌ﵀كؾو ظؿید کا٨ی يیىحًؿ .اها ال آيصا که ؾق ظؿید پژوهی ،کى ا٘﵀یًاو ،بىـًؿه
ؼىاهؿ بىؾ هیجىاو ال ؾقهن جًیؿو ه١یاقهای گفٌحه ،هایهای ا٘﵀یًـاو بؽـً بـكای ي٭ـؿ
ظؿید و ظکن به هیماو ا٠حباق آو یابیؿ.
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 .02هصلىی ،هع﵀ؿبا٬ك ،ظلیة المحمیى٬ ،ن ،اقه٥او یىو.7382 ،٧
 .00ــــــ  ،بعاسااليىاس الصاهؼه لذسس اخباس االئمه االعهاس  ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.7003 ،
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 .70هٙهكی ،هكجٕی ،فلغفه جاسیخ ،جهكاوِ ،ؿقا.7370 ،
 .77ه١ك٨ث ،هع﵀ؿ هاؾی ،الحفغیش األذشی الصاهغ ،چا اول٬ ،ن ،هئوىه الح﵀هیؿ 7059 ،ال.٧
 .75ــــــ  ،الحمهیذ فی ػلىم المشآو ،چا اول٬ ،ن ،هىوىه الح﵀هیؿ7059 ،ب.
 .73هکاقم ٌیكالی ،ياِك ،سعاله جىضیط المغائل ،چا اول ،جهكاو ،هیرا.7387 ،٪
 .70يىقی ،ظىیى بى هع﵀ؿ ج٭ی ،هغحذسن الىعائل و هغحًبظ المغائل ،چا اول٬ ،ن ،هئوىه آل البیـث،
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 .72واظؿی٠ ،لی بى اظ﵀ؿ ،الىشیض فی جفغیش التحاب الؼضیض ،بیكوت ،ؾاقال٭لن.7072 ،
 .70ــــــ  ،اعباب يضول المشآو ،بیكوت ،ؾاق الکح ال١ل﵀یة.7077 ،
 .77وا٬ؿی ،هع﵀ؿ بى ٠﵀ك ،المغاصی ،چا وىم ،بیكوت ،ؾاقاش٠ل﵀ی.7009 ،
 .78هاٌ﵀ی ٌاهكوؾی ،ویؿ هع﵀ىؾ ،فشهًگ فمه هغابك هزهب اهل بیث ٬ ،ن ،هىوىه ؾائكه ال﵀١ـاق٦
٨٭ه اوالهی.7395 ،
 .79یىو٩ی ٤كوی ،هع﵀ؿ هاؾی ،آؽًایی با هًابغ جاسیخ اعالم و جؾیغ ،جهكاو ،ه١اق.7390 ،٦
 .80ــــــ  ،هىعىػة الحاسیخ االعالهی٬ ،ن ،هص﵀ ٟال٩کك االوالهی.7077 ،
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آمىزههای حدیثی

تؼاسك و اختال احادیث بقه هؼًقای ياعقاصگاسی دس هفقاد و هقذلىل دو یقا چًقذ
حذیث اعت .بحث سفغ تؼاسك و اختال احادیث  -به جض هقىاسد ايقذک  -بقه
فهن و هًظىسؽًاعی حذیث هشبىط هیؽقىد يقه بقه يققذ و پا عقاصی و تؾقخیـ
حذیث هؼتبش اص ياهؼتبش .پهوهؼ حاضش با سوػ تىفقیفی  -تحلیلقی بقه واکقاوی
سوػهای سفغ تؼاسك اخباس دس دیقذگاه ؽقیخ ايققاسی پشداختقه و بقه ایقى يتیجقه
سعیذه اعت که :ؽیخ اػظن ،بشای سفغ تؼاسك اخباس اص عه سوػ جمغ ،تشجیح و
تخییش  -با حفظ تشتیب یاد ؽذه  -اعتفاده هیکًذ بذیىفىسم که جمغ ػشفی سا
ّ
بش اجشای قىاػذ تشجیح هقذم هیداسد و اگش جمقغ و عاصگاسعقاصی ػشفقی اهکقاو
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يذاؽته باؽذ بشای تشجیح یکی اص دو خبش هتؼاسك بش دیگشی به عقشاؽ ّ
هشجحقام
هیسود و چًايچه تشجیحی دس هیاو يباؽذ ،يىبت به تخییقش هیسعقذ و یکقی اص دو
خبش هتؼاسك سا بشهیگضیًذ .حمل ػام بش خاؿ ،حمل هغل بش هقیذ ،حکىهت
و وسود ،حمل فیغه اهش بش اعتحباب ،حمل فیغه يهی بش کشاهت ،حمل بش صهاو
خاؿ و حمل بش تقیه اص ؽایغتشیى سوػهای جمغ بیى سوایام هتؼاسك دس يگقاه
ؽیخ ايقاسی هیباؽذ.
واژگعاو کلیععذی :تؼققاسك ،سفقغ تؼققاسك ،سوػ جمققغ ،تقشجیح ،تخییققش ،ؽققیخ
ايقاسی.

همذهه
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اؼباق هح١اقْ ٨كاوايی ؾق بیى شىاه ٟظـؿیری ؾیـؿه هیٌـىؾ بـهگىيـهای کـه ٌـیػ
٘ىوی ک﵀حك بابی ال ابىاب ٨٭ه قا ؼالی ال اؼباق هح١ـاقْ ؾايىـحه اوـث (طىسای:0003 ،
 )084-083/0ایى پكوً به ـهى هیآیؿ کـه چـه اوـباب و ٠ـىاهلی با٠ـد پؿیـؿ آهـؿو
ج١اقْ ؾق بیى اؼباق و اظاؾید گٍحه اوث.
ٌیػ ايّاقی ؾق کحاب گكايىگ اِىلی ؼىؾ ٨٫كائؿ اشِىل٠ ٪ىاهلی هايًؿ ج٭ٙیٟ
اؼباق ،ي٭﵂ به هً١ا ،ال هیاو ق٨حى ٬كایى ظالی و ه٭الی و ج٭یـه قا ال ش﵀لـه ٠لـ﵂ و ٠ىاهـ﵂
ج١اقْ اؼباق بكٌ﵀كؾه (اوػاسی( :0008 ،الا ) )081/0 ،1ولی اهىقی که ؾق قوایات و کالم
٠ال﵀او و ٨٭یهاو بهً٠ىاو ٠اه﵂ ج١اقْ ه١ك٨ی ٌؿه بیً ال ایى اوث که بكؼـی ال آيهـا
بؿیى ِىقت ٌ﵀اقي ٌؿه اوث( :دلبشی 018 :0851 ،و ویض س ک :ازساویفش.)15 :0854 ،
 -7وىء ٨هن و شه﵂ به اظاؾید  -5ج٭یه و کح﵀او  -3ؤ ،ٟش١﵂ و جمویك  -0ي٭ـ﵂
به هً١ا و جّك ٦قاویاو ؾق ظؿید  -2اظکام ظکىهحی ،جبلی٥ی و ٕ٬ایی هّ١ىهاو
 -0اؼحال ٦هكاج قاویاو ال يٝـك شهـ﵂ ،يىـیاو و وـهى  -7ق٠ایـث ٌـكایٗ و اؤـاٞ
گىياگىو هکل٩ـاو  -8اؼـحال ٦ظـىاؾخ و ٌـكایٗ لهـايی و هکـايی  -9ال هیـاو ق٨ـحى
پاقهای ال ٬كایى ظالیه و ه٭الیه بىیژه وب ِـؿوق ؼبـك  -70يعـىه کحابـث و جّـعی٧
 .1با جىشه به ایًکه اوح٩اؾه ال کح ٌیػ ايّاقی ؾق ایى ه٭اله لیاؾ اوث و جـاقیػ بكؼـی ال کحـ یکىـاو
اوث ،با جىشه به جكجیبی که ؾق کحابًاهه آهؿه اوث ،هىاقؾی قا که جاقیؽهای یکىاو ؾاقيؿ با ظكو ٦ابصؿ
ال هن شؿا هیٌىيؿ.

قوایات  -77ج٭ٙی ٟاظاؾید  -75اظاؾید هؿقز  -73جؽییك ؾق ظکـن  -70ال بـیى ق٨ـحى
پاقهای ال اظاؾید  -72ج٩ىیٓ و واگفاقی اظکام به اه﵂ بیث -70 ق٠ایث ٜك٨یث
قاوی  -77ج٥ییك اظکام ال ٘ك ی ٫يىػ  -78ال٭ـای اؼـحال ٦ال وـىی ائ﵀ـه بـهؾلیـ﵂
هّلعث ٌی١یاو  -79جٍك ی ٟجؿق یصی  -50جب١یٓ ؾق بیاو اظکام  -57ؼلٗ بیى کـالم
اهام (قوایث) و کالم ؾیگك ا٨كاؾ ال وـىی قاو یـاو  -55هًـ ٟجـؿو یى ظـؿید (س ک :ساصی،
816/0 :0006؛ عامیی2 :0630 ،؛ بسشاوی ،بیجا.)03/0 ،

سوػهای سفغ تؼاسك اخباس

ٌیػ اٝ٠ن ه﵀ايًؿ ش﵀هىق ٨٭یهاو و اِىلیاو ٌی١ه ،بكای ق ٟ٨ج١اقْ اؼبـاق ال وـه قوي
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ج١اقْ و اؼحال ٦اظاؾید بههً١ای ياوالگاقی ؾق ه٩اؾ و هؿلىل ؾو یا چًؿ ظـؿید
اوــث ٌ .ـیػ ايّــاقی ؾق ج١ك ی ـ٫ ٧ج١ــاقْ ٪هیيىیىــؿ٫ :ج١ــاقْ ٠بــاقت اوــث ال
ياوالگاقی هؿلىل ؾو ؾلی﵂ بهگىيۀ جًا ٓ٬یا جٕاؾ( ٪اوػاسی(:0064 ،ال ).)00/0 ،
يکحه هه﵀ی که ؾق اقجباٖ با اؼحال ٦و ج١اقْ اؼباق بایؿ ؾق يٝك ؾاٌـث ایـى اوـث
که ٠﵀ؿه اظاؾید هح١اقْ و هؽحل ٧قا بایؿ ؾق واؾی هًٝىقًٌاوی اقل یابی ي﵀ىؾ بـؿیى
ِىقت که ج١اقْ٬ ،ك یًه اوث بك ایى که ٜاهك ؾو ؼبك هح١اقْ ،هكاؾ وا١٬ی و ظ٭ی٭ی
هّ١ىم يیىث و ٬ك یًهای بك ؼالٜ ٦ـاهك بـىؾه کـه ال هـا پًهـاو ٌـؿه اوـث .آقی ؾق
هىاقؾی که هًٍؤ اؼحال ٦و ج١اقْ ؼبك ،ش١﵂ و جمویك بىؾه آيصا ال ه٭ىله هًٝىقًٌاوی
يیىث و هكبىٖ به شؿاوالی ظؿید (ظصث) ال ٤یك ظؿید (الظصث) و پاالیً وـكه
ال ياوكه اوث ،ولی ج١اقْ ياٌی ال ش١﵂ و جمویـك ؾق شىاهـ ٟظـؿیری ايـؿٮ هیباٌـؿ.
ٌیػ ايّاقی ایى يکحه ههن قا به ؼىبی هٙكض ي﵀ىؾه اوث٫ :ه﵀ايـا ٠﵀ـؿه اؼـحال ٦و
ج١اقْ پیً آهؿه ؾق قوایات بهؼا٘ك ایى اوث که ؾق بىیاقی ال هـىاقؾ ؼـالٜ ٦ـاهك
قوایث اقاؾه ٌؿه اوث( ٪همان.)081 ،
بًابكایى ،بعد ق ٟ٨ج١اقْ و اؼحال ٦اظاؾید  -بـه شـم هـىاقؾ ايـؿٮ  -بـه ٨هـن و
هًٝىقًٌاوی ظؿید هكبىٖ هیٌىؾ يه به ي٭ؿ و پاٮوالی و جٍؽیُ ظـؿید ه١حبـك ال
ياه١حبك ٬ؾق ایى شىحاق ،قويهای ٌیػ ايّاقی ؾق ق ٟ٨ج١اقْ بیى أؼباق هىقؾ واکاوی
٬كاق هیگیكؾ.
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ش﵀ ،ٟجكشیط و جؽییك  -با ظ ٛ٩جكجیـ
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یـاؾ ٌـؿه  -اوـح٩اؾه هیکًـؿ (س ك :مامقااوی:0000 ،

624/0؛ خشاساااوی083 :0015 ،؛ همااى081 :0001 ،؛ وااائیىی363/0 :0012 ،؛ موفااش688/6 :0831 ،؛ خمیىای،

044 :0831؛ مکاس ضیشاصی131/8 :0064 ،؛ دلبشی .)011 :0851 ،بؿیىِىقت که ش﵀ـ٠ ٟك٨ـی قا بـك
اشكای ٬ىا٠ؿ جكشیط ه٭ؿم هیؾاقؾ جا شایی که ٠ك٨ا اهکاو ؾاٌحه باٌؿ بكای والگاق ي﵀ـىؾو و
ه﵀ؽىاو واؼحى ؾو یا چًؿ ظـؿید هح١ـاقْ جـالي هیکًـؿ و اگـك ش﵀ـ ٟو والگاقوـالی
٠ك٨ی اهکاو يؿاٌحه باٌؿ بكای جكشیط یکی ال ؾو ؼبك هح١اقْ بك ؾیگكی به وـكا ٢هكشطهـا
هیقوؾ و چًايیه جكشیعی ؾق هیاو يباٌؿ آيگاه يىبث به جؽییـك هیقوـؿ و یکـی ال ؾو ؼبـك
هح١اقْ قا بكهیگمیًؿ (اوػاسی( 0064 ،ال ).)46-40/0 ،
اکًىو ،ؾیؿگاههای ٌیػ اٝ٠ن ؾقباقۀ ایى وه قوي قا به ه﵀كاه ي﵀ىيههای جٙبی٭ـی ال
جكاخ ٨٭هی و اِىلی وی هیآوق ین.
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 -1سوػ خمغ

قوي ش﵀ــ ٟو ایصــاؾ ه﵀ــاهًگی و وــالي بــیى اؼبــاق هحًــا٨ی بــیى ٠ال﵀ــاو و
ظؿیدپژوهاو به ظؿی هٍهىق اوث که بهِىقت ٬ا٠ؿه ٫الص﵀ ٟهه﵀ا أهکى أولـی هـى
الٙكض ٪ؾق آهؿه اوث ،ظحی بكؼی هايًؿ ابـى ابـی ش﵀هـىق اظىـائی ،يىیىـًؿه کحـاب
٫ػىالی اللئالی ٪آو قا اش﵀ا٠ی ؾايىحهايؿ (ابه أبی خمهىس أزساائی082/0 :0011 ،؛ و ویاض س ک:
اوػاسی(: 0064 ،ال )05/0 ،؛ موفش)663/6 :0831 ،

ه﵀اوگىيه که ٌیػ اٝ٠ن جّك یط ي﵀ىؾه و اؾلهای يیم بك آو ا٬اهه کكؾه اوث ،هًٝىق
2
ال ش﵀ــ ٟؾق ایــى ٬ا٠ــؿه ،ش﵀ــ ٟه٭بــىل هیباٌــؿ (اوػاااسی(: 0064 ،الاا ))81-61/0 ،
 .1ولــی ٌــیػ ٘ىوــی بــك ایــى بــاوق اوــث کــه قوي جــكشیط بــك قوي ش﵀ــ ٟه٭ــؿم اوــث (ق
٘ىوی،7390،ز ٬0َ،7ه﵀ى،7077،ز.)707َ،7
ٌ .2ـیػ اٝ٠ــن ایــىگىيــه ش﵀ــ ٟقا ٫ش﵀ــ ٟه٭بــىل ٪ياهیـؿه اوــث (ايّــاقی،7058،ز 779َ،73َ،0و
َ ،)730که به آو ،ش﵀٠ ٟك٨ی ،ؾاللی و ؾاللحی يیم گ٩حه هیٌـىؾ (ه٩ٝـك،7370،ز .)533َ،5ش﵀ـٟ
٠ك٨ی٠ ،باقت اوث ال ش﵀ ٟبیى ؾو ؾلی﵂ بهٜاهك هح١اقْ بـا جّـك ٦ؾق ؾاللـث آيهـا بـك اوـان ٬ىا٠ـؿ
پفیك٨حــه يــمؾ ٠ــك ٦کــه ؾق کٍــ ٧هــكاؾ ال ؾو کــالم هح١ــاقْ بــه آيهــا هكاش١ــه هیٌــىؾ (ش﵀ ١ـی ال
پژوهٍگكاو،7050،ز ،)770َ،3ؾق ه٭اب﵂ ش﵀٠ ٟك٨ی،ش﵀ ٟجبك٠ی ٬كاق ؾاقؾ کـه ٠بـاقت اوـث ال ق٨ـٟ
ج١اقْ و ش﵀ ٟهیاو ؾو ؾلی﵂ هح١اقْ،بؿوو وشىؾ ٬ك یًهای ٠ك٨ی یا لٝ٩ی بك آو (ه﵀او،ز.)709َ،3
:

بؿیىِىقت که هكگاه یکی ال ؾو ؼبك هح١اقْ به لعا ٚؾاللث ال ؾیگكی ٬ىیجك باٌؿ
ه٭ؿم هیگكؾؾ و ؾاللث ؾیگكی جىشیه هیٌىؾ .به٠باقت ؾیگك ؾق ش﵀ ٟه٭بىل ،یکی ال
ؾو ؾلی﵂٬ ،ك یًه بك ه٭ّىؾ هحکلن ال ؾلی﵂ ؾیگك اوث ،هايًـؿ ٠ـام و ؼـاَ کـه ج١ـاقْ
ٜاهكی آو ؾو با ج٭ؿین ؼاَ بك ٠ام و ٬ك یًه گك٨حى آو بـك هـكاؾ ال ٠ـام ،ق٨ـ ٟهیٌـىؾ.
بًابكایى ،ؾق هىاقؾی که ش﵀ ٟؾاللی ه﵀کى باٌؿ ج١اقْ هايـؿگاق يیىـث و ؾق وا٬ـ ٟؾو
ظؿید ج١اقْي﵀ایًؿ .ؾق واٌ ٟ٬یػ اٝ٠ن ،بك ایى باوق اوث که ؾق هـىاقؾ ش﵀ـ ٟه٭بـىل
ؾق وا ٟ٬ج١اقٔی وشىؾ يؿاقؾ٫ :أو هفه هى ٬بی﵂ الًُ و الٝاهك و اشٜهك و الٝـاهك و ال
ج١اقْ بیًه﵀ا و ال جكشیط ٨ی الع٭ی٭ة ،ب﵂ هی هى هـىاقؾ الص﵀ـ ٟال﵀٭بـىل( ٪هماى0064 ،
(:ال ).)005/0 ،

 -1-1زمل ػام بش خاؿ

ج١اقْ بیى ٠ام و ؼاَ ؾق يگاه ٠ك ،٦بؿوی و ٜـاهكی اوـث بـؿیىِـىقت کـه
ؼاَ قا بك ٠ام ه٭ؿم هیؾاقؾ و آو قا کاٌ ٧ال هـكاؾ شـؿی و وا١٬ـی گىیًـؿه وـؽى
هیؾايؿ و ٠ام قا با جىشه بؿاو ج٩ىیك هیکًـؿ .بًـابكایى ٠ـك ٦بـا ظ﵀ـ﵂ ٠ـام بـك ؼـاَ
ج١اقْ بؿوی بیى آوؾو قا ال بیى هیبكؾٌ .یػ اٝ٠ن ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی با ظ﵀﵂ ٠ـام بـك
ؼاَ ،ج١اقْ ٜاهكی بكؼی اؼباق قا بك٘ك ٦واؼحه اوث .بهً٠ىاو ي﵀ىيـه ،هیجـىاو ال
ش﵀١ی که ؾق اقجباٖ با اؼباق ٔ﵀او ٠اق یه ٘ال و ي٭كه اقائه کكؾه اوث یاؾ ي﵀ىؾ.
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البحه ه٭ّىؾ ال اولىیث ؾق ٬ا٠ؿه ش﵀ ،ٟإ٨لیث يیىث بلکه وشىب و لـموم اوـث٬
(همااان(:ال ا )05/0 ،؛ اعحمااادی .)080/8 :0843 ،بــؿیى ِــىقت کــه اگــك ب ـیى ؾو ظــؿید
هح١اقْ ،ش﵀٠ ٟك٨ی ه﵀کى باٌؿ بایؿ بیى آوؾو ش﵀ ٟکـكؾ و يبایـؿ بـه ٬ىا٠ـؿ جـكشیط
هكاش١ه کكؾ (همان(:ال ) ،05/0 ،ظ 30و ظ.)40
ٌیػ اٝ٠ن ،اظاؾید هح١اقْ قا جا شائی که ٠ك٨ا اهکاو ؾاٌحه باٌؿ ش﵀ ٟهیکًؿ و
ؾق بیٍحك هىاقؾ بكای ش﵀ ٟهىقؾ يٝكي ٌاهؿی ال قوایـات هـیآوقؾ .وی ؾق ش﵀ـ ٟبـیى
اؼباق هح١اقْ ال جىشیهها و جؤوی﵂هایی که ٬ك یًهای بك ؾقوحی آيها يیىث (ش﵀ ٟجبك٠ی)
پكهیم هیکًؿٌ .یػ اٝ٠ن ؾق جكاخ ٨٭هی و اِىلی ؼىؾ ،اظاؾید ج١اقْي﵀ای ٨كاوايـی
قا به گىيههایی ال ش﵀٠ ٟك٨ی ج٩ىیك ي﵀ىؾه اوث که بكؼی ال آيها قا هٙكض هیکًین.
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٨٭یهاو اهاهیه ؾق ٠ؿم ٔ﵀او ٠اق یه ؾقهن و ؾیًاق هنؾاوحايًؿ ولی ؾق ٔ﵀او یـا ٠ـؿم
ٔ﵀او ٘ال و ي٭كههایی که ؾقهن و ؾیًاق يیىحًؿ اؼـحال ٦ؾاقيـؿ (ودفای.)040/63 :0010 ،
هًٍؤ اؼحال ،٦اؼباق ج١اقْي﵀ایی اوث که ؾق ایىقابٙه واقؾ ٌؿه اوـثٌ .ـیػ اٝ٠ـن
ایى اؼباق قا به وه گكوه ؾوحهبًؿی ي﵀ىؾه اوث( :اوػاسی(: 0064 ،ال ).)014-013/0 ،
ؾوحه اول :اؼباق ٠اهی که بؿوو هیچ ج٭ییـؿی ؾاللـث ؾاقيـؿ کـه ؾق ٠اق یـه ٔـ﵀او
يیىث هايًؿ ِعیعه ظلبی ال اهام ِاؾ ٪که ظٕكت هی٨كهایؿ٫ :لیه ٠لی ُه نىح١یك
ن
ن
أ
٠اق یة ٔ﵀او و ِاظ ُ ال١اق یة و الىؾی١ة ُه نئج﵀ أى ٬٪بـك گیكيـؿۀ ٠اق یـه ٔـ﵀ايی يیىـث و
ِاظ ٠اق یه و وؾی١ه ،اهیى ٬كاق گك٨حهايؿ (طىسی ،046/3 :0013 ،ذ.)0
ؾوحه ؾوم :اؼباقی که ال ٠ؿم ٔ﵀او ٠اق یه ،هٙل٘ ٫ـال ٪و ي٭ـكه قا اوـحرًاء کـكؾه
اوث هايًؿ ظىًه لقاقه ال اهام ِاؾ ٪که ظٕـكت هی٨كهایـؿ٫ :ش﵀یـ ُ ٟهـا ناوـح ١نكج ُه
َّ َّ
ن
ن
ن َّ ُ
٨حىی ٨ال یلم ُهٯ ها جى ُاه اال الفه ُ و الٕ٩ة ٨ب َّي ُه﵀ا یلمهـاو ٬٪هكچـه قا ٠اق یـه بگیـكی و
جلٌ ٧ىؾ بك جى چیمی اللم ي﵀یٌىؾ هگـك ٘ـال و ي٭ـكه کـه آوؾو بـك جـى اللم هیگـكؾؾ
(تییىی ،684/1 :0065 ،ذ.)8

ؾوحه وىم :اؼباقی که ال ٠ؿم ٔ﵀او ٠اق یه ،ؾیًاق و ؾقهـن قا اوـحرًاء کـكؾه اوـث
ن
ُ
ن
هايًؿ ِعیعه ابى هىکاو ال اهام ِاؾ ٪که ظٕكت هی٨كهایؿ٫ :ال ُجٕـ﵀ ُى ال١اق یـة
َّ ن ُ
ن
أ
ن أ ن
ن ن
َّ َّ
اال أو یکىو اٌحكٖ ٨یها ٔ﵀ايا اال الؿيايیك ٨ب َّيها هٕ ُ﵀ىية و او ل نـن یٍـحكٖ ٨یهـا ٔـ﵀او٬٪
٠اق یه ٔ﵀او يؿاقؾ هگك ایًکه ؾق آو ٔ﵀او ٌكٖ ٌىؾ ولی ؾیًاقها هٕ﵀ىوايؿ اگكچه ؾق
آو ٔ﵀او ٌكٖ يٍىؾ (طىسی ،048/3 :0013 ،ذ.)3
ایٍاو په ال ج٭ىین اؼباق بـه وـه گـكوه ،بـهگىيـۀ ظ﵀ـ﵂ ٠ـام بـك ؼـاَ بـیى آيهـا
والگاقی ایصاؾ کكؾه اوث ٬وی ؾق ایىباقه هیگىیؿ:

٫ؾق ایى هًگام چاقهای شم ش﵀ ٟيیىث ،په اؼكاز ؾقهن و ؾیًاقهـا اللم اوـث ل یـكا
٘ب ٫ؾو وشه اؼیك ؼاقز هیٌىيؿ په لهايیکه آو ؾو ال ٠ام ؼاقز ٌىيؿ٠ ،ام يىبث
به ٤یك آو ؾو ؾق ٠﵀ىهً با٬ی اوث و جؽّیُ به هٙل ٫شًه ٘ال و ي٭كه با ایى ٠ام
ه١اقٔه هیکًؿ په چاقهای يیىث به شم ش﵀ ٟبیى آو ؾو بؿیى ِىقت کـه ٠ـام بـك
ؼاَ ظ﵀﵂ ٌىؾ( ٪اوػاسی(: 0064 ،ال ).)014/0 ،

ي﵀ىيه ؾیگكی ال ظ﵀﵂ ٠ام بك ؼاَ که ؾق آذاق ٌیػ اٝ٠ن آهؿه اوث ایى اوث که

ٌیػ ايّاقی بك ایى ٠٭یؿه اوث که ظؿید ا٬كاق بهوویله ؾلیلـی کـه بـك ٠ـؿم ظصیـث
ا٬كاق ِبی و هصًىو ؾاللث ؾاقؾ ،جؽّیُ ؼىقؾه اوث و ؾق ه٭ام ج١لی﵂ آوقؾه اوـث:
٫ل١ؿم ال١بكا بکالهه﵀ا ٨ی اليٍاء و الؼباق( ٪همى )050 :0000 ،البحـه ؼـكوز هصًـىو ال
ظؿید ا٬كاق بهِىقت جؽُّ اوث يه جؽّیُ ،ل یكا هىٔى ٞظکن ؾق ظؿید ا٬ـكاق
٠٫٭الء ٪اوث و هصًىو ال ا٨كاؾ ٠٭ال به ظىاب ي﵀یآیؿ.
وی ؾق شای ؾیگك آوقؾه اوث که ؾق هىاقؾی ؼاَ که ا٬كاق ِبی يا٨ف اوث ،ؾلیـ﵂ آو
ظؿید ا٬كاق يیىث و ؾق اؾاهه چًیى گ٩حه اوث٫ :هىحًؿ هىاقؾ ِعث ا٬كاق ِـبی ،ظـؿید
ا٬كاق يیىث ل یكا بًای ٨٭یهاو بك ؼكوز ِبی ال ظؿید ا٬كاق اوث چىو بـا جىشـه بـه ظـؿید
ق٬ ٟ٨لن اؼباق و ايٍاء ِبی بیاقلي گكؾیؿه اوث (همان )056 :بًابكایى ،با جىشـه بـه ظـؿید
ق٬ ٟ٨لن (غاذو /0 :0826 ،ظ ،50-58ذ٠ ،)01﵀ـىم و ٌـ﵀ىل ظـؿید ا٬ـكاق (س ک :زیای:0546 ،
055-054؛ عاااامیی وبااااطی044/8 :0840 ،؛ اباااه ابااای خمهاااىس ،668/0 :0011 ،ذ010؛ زشعاااامیی:0015 ،
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واکاوی روشهای رفغ تؼارض اخبار از دیدگاه ضیخ اوصاری

اظا
 ،040/68باب ،8ذ65806؛ وىسی ،825/08 :0014 ،باب ،8ذ )8يىبث به ِبی ،هـكاؾ شـؿی و وا١٬ـی
ؾیــــد
هّ١ىم يیىث یً١ی ظؿید ا٬كاق به وویله ظؿید ق٬ ٟ٨لن جؽّیُ ؼىقؾه اوث.
اهاهیه و
 -2-1زمل هطلك بش همیذ
هحىًٌا
ظ﵀﵂ هٙل ٫بك ه٭یؿ هًگاهی اوث که ؾو قوایث ؾق اقجباٖ با یک هىٔـى ،ٞاظکـام ؼــــث
هؽحل٩ی قا بیاو کكؾهايؿ که یکی هٙل ٫و ؾیگك ه٭یؿ باٌؿ ٬هرال یکی هیگىیـؿ٫ :اگـك ٬كآين
ٜهاق کكؾی یک بًؿه آلاؾ کى ٪و ؾیگكی هیگىیـؿ٫ :اگـك ٜهـاق کـكؾی یـک بًـؿۀ
هئهى آلاؾ کى .٪ؾق ایًصا ٠ك ٦با ظ﵀﵂ هٙل ٫بك ه٭یؿ ياوالگاقی و جًا٨ی هىشـىؾ بـیى
آوؾو قا ال بیى هیبكؾ و ؾق وا ٟ٬هٙل ٫قا با ه٭یؿ ج٩ىیك هیکًؿ.
ٌیػ ايّاقی ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی ،هٙل ٫قا بك ه٭یؿ ظ﵀﵂ کكؾه و بؿیى گىيه ج١ـاقْ
ٜاهكی بكؼی ال قوایات ج١اقْي﵀ا قا بك ٘ك ٦واؼحه اوث.
و﵀ا٠ة بى ههكاو هیگىیؿ ال اهام ِاؾ ٪ؾقباقۀ هكؾی پكویؿم که بیهىؾه آب ؾق
ن
ُ
ؾهاو هیچكؼايؿ و ياگهاو واقؾ ظل٭ً هیٌىؾ .ظٕـكت ٨كهـىؾ٠٫ :لیـه ٕ٬ـاإ ُه و او
ن
ُ
کاو ٨ی ُؤىء ٨ال بؤن ٬بایؿ ٕ٬ای آو قول قا بگیكؾ ولی اگك هًگام ؤـى چًـیى کًـؿ
اٌکالی يؿاقؾ( ٪طىسای ،866/0 :0013 ،ذ ،)15ؾق بكابك هىذ٭ه و﵀ا٠ه ،هىذ٭ه ٠﵀اق وـابا٘ی
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اوث که ال اهـام ِـاؾ ٪ؾقبـاقۀ هـكؾی هیپكوـؿ کـه ؾق ظـال قوله ،آب ؾق ؾهـاو
هیچكؼايؿ و ياگهاو واقؾ ظل٭ً هیٌىؾ .ظٕكت ؾق پاوػ هی٨كهایـؿ٫ :لـیه ٠لیـه
ن
ٌی أء اـا ل نن یحَّ ١﵀ؿ ـلٯ ٬اگك ٤یك ٠﵀ؿی بىؾه هیچ اٌکالی يؿاقؾ و چیمی بك ٠هـؿهاي
يیىث( ٪همان ،868 ،ذ.)20
ه﵀اوگىيه که هالظٝه هیگكؾؾ قوایث يؽىث ،ه٭یـؿ اوـث و قوایـث ؾوم هٙلـ٬٫
ٌـیػ اٝ٠ــن پــه ال ي٭ــ﵂ قوایـث يؽىــث ،هیيىیىــؿ٫ :و٠لیـه یع﵀ــ﵂ ا٘ــال ٪قوای ـة
الىابا٘ی ...ظ﵀﵂ ال﵀ٙل٠ ٫لی ال﵀٭یؿ ٬و ا٘ال ٪قوایـث وـابا٘ی ٪ ...بـه گىيـه ظ﵀ـ﵂
هٙل ٫بك ه٭یؿ بك قوایث يؽىث ظ﵀﵂ هیٌىؾ (اوػاسی(: 0008 ،ب) ،ظ.)011
ا٨موو بك ایى ،ؾق هىاقؾ ؾیگكی يیم ٌیػ اٝ٠ن با ظ﵀﵂ هٙل ٫بك ه٭یؿ ج١اقْ ٜاهكی
بكؼی ال اؼباق ج١اقْي﵀ـا قا بكؾاٌـحه اوـث (هماى( 0001 ،د)016/8 ،؛ هماان861/0 ،؛ هماى،
( 0001ج)668/0 ،؛ (ال )818-816 ،؛ همى( 0064 ،ب).)24-23/6 ،
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 -3-1زکىهت و وسود

ظکىهث و وقوؾٌ ،یىهای بكای ش﵀ ٟکكؾو گماقههای ج١اقْي﵀ـا اوـث کـه بـكای
جٍؽیُ هكاؾ وا١٬ی گىیًؿه بىیاق ٔكقوی اوث (موفش ،)661/8-0 :0831 ،گكچـه ٌـیػ
ايّاقی يؽىحیى کىی اوث که اِٙالض ظکىهث و وقوؾ قا بهِىقت گىحكؾه بهکـاق
بكؾه اوث ولی کاقبكؾهایی ال ایىؾو واژه ؾق بكؼی آذاق ٨٭یهاو و اِىلیاو پیً ال او ،ال
ش﵀له هع﵀ؿبا٬ك بهبهايی (بهبهااوی ،)825 :0003 ،یىو ٧بعكايی (بسشاوای ،)841/4 :0011 ،و
هع﵀ؿظىى يص٩ی (ودفی 011/01 :0010 ،و ج ،00ظ ،)226به چٍن هیؼىقؾ.
هًٝــىق ٌ ـیػ اٝ٠ــن ال ؾو اِــٙالض ظکىهــث و وقوؾ کــاهال قوٌــى اوــث ول ـی
ه﵀او٘ىق که هكظىم ه٩ٝك گ٩حه ایىؾو اِٙالض به ؼـىبی ال وـىی ٌـیػ اٝ٠ـن جبیـیى
ا
يگٍحه اوث (موفش ،)660-661/6 :0831 ،بؽٍی ال جىٔیعات هكبىٖ به ایـىؾو اِـٙالض
قا ؾق ابحؿای بعد ج١ـاؾل و جـكاشیط آوقؾه اوـث (اوػااسی(: 0064 ،الا ) )00-06/0 ،و ؾق
شاهای ؾیگكی يیم بهِىقت گفقا جىٔیعاجی اقائه کـكؾه اوـث (هماان08-00/6 ،؛ -026
028؛ همان ،)800/8 ،به هك ظال هیجىاو ظکىهث ال يٝك ٌیػ قا ایىگىيه ج١كی ٧کكؾ که
یکی ال ؾو ؾلی﵂ لٝ٩ی ؾق ؾیگكی جّك ٦کكؾه و با يٝاقت بك آو ،هىٔـى ٞیـا هع﵀ـىل

آو قا ؾق ٠الن جٍكی ،ٟبه گىيه ٔ﵀ًی ج٩ىیك کًؿ ،آو قا جىو١ه ؾهؿ یا هٕی ٫کًؿ( .همى،
(: 0064ال ).)08/0 ،
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اکًىو بكای هك یک ال ظکىهث و وقوؾ ال کالم ٌیػ اٝ٠ن ي﵀ىيهای هیآوق ین.
ي﵀ىيه ظکىهث :یکی ال هى٭ٙات ؼیاق هصله ،اٌحكاٖ و٭ىٖ آو ؾق ٔـ﵀ى ٠٭ـؿ
لو
ن
اوــث .ههــنجــك یى ؾلیـ﵂ هىــ٭ٗ بــىؾو آو٠ ،﵀ــىم ظــؿید هىــح٩یٓ ٫ال ُ﵀ نئه ًُــىو  ٠نًــؿ
ؽیىه
ُ
ٌ ُكو٘ه نن( ٪زشعامیی ،02/04 :0015 ،باب ،2ذ6 ،0و ،)1هیباٌؿِ .اظ شىاهك گ﵀او کكؾه
های
اوث که ؾق ِىقت اٌحكاٖ و٭ىٖ ؼیاق ؾق ٔ﵀ى ٠٭ؿ بـیى ؾلیـ﵂ ؼیـاق هصلـه یً١ـی
جشبی
ن
ن
ن
٫البی١ــاو بالؽی ـاق ظ َّح ـی ی٩حك٬ــا( ٪تییى ای ،031/1 :0065 ،ذ ،)0و ب ـیى ؾلی ـ﵂ ٌــكٖ ی ً١ـی
ت
ن
ُ
٫ال ُ﵀ نئه ًُىو  ٠نًؿ ٌ ُكو٘ه نن( ٪زشعامیی ،02/04 :0015 ،باب ،2ذ6 ،0و ،)1ج١اقْ پیً هیآیؿ و
کىد
چىو ؾلی﵂ ٌكٖ هكشط ؾاقؾ بك ؾلی﵂ ؼیاق جكشیط ؾاؾه هیٌىؾ (ودفی.)06-00/68 :0010 ،
کاو
ٌیػ اٝ٠ن ؾیؿگاه ِاظ شىاهك قا ٔ١یٌ ٧﵀كؾه اوث و گ٩حـه اوـث کـه ؾلیـ﵂
اظا
ٌكٖ به لعا ٚؾاللث و وًؿ بك ؾلی﵂ ؼیاق هصله هیچ قشعايی يؿاقؾ ٬وی بك ایى بـاوق
اوث که بیى ایىؾو ؾلی﵂ ج١اقْ وشىؾ يؿاقؾ که به ؾيبال هكشط باٌین بلکه ؾلی﵂ ٌـكٖ ؾیــــد
بــك ؾلیـ﵂ ؼیـاق ظــاکن اوــث (اوػاااسی( 0064 ،ب) .)16-10/1 ،ي﵀ىيــههــای ؾیگــكی بــكای اهاهیه و
ظکىهث ؾق کالم ٌیػ اٝ٠ن به چٍن هیؼىقؾ (همى(: 0064 ،الا ) 08/6 ،و  31-30و 028؛ هحىًٌا
801 /8؛ 01-08 /0؛ همى( 0008 ،ال )068/ ،؛ همى( 0008 ،ب) 20-21/ ،و 012/؛ هماى( 0064 ،ب) ،ؼــــث
٬كآين
 43/8؛ 000 /0؛ 10-18/ 1؛ همى 002 :0000 ،و .)685
اصى

٫اگك اِ﵂ ال اِىلی باٌؿ که هئؾای آو به ظکـن ٠٭ـ﵂ اوـث ،هايًـؿ بكائـث ٠٭لیـه،
اظحیاٖ ٠٭لی و جؽییك ٠٭لی ؾق ایىِـىقت ؾلیـ﵂ ،واقؾ بـك آو اوـث و هىٔـى ٞآو قا
بكهیؾاقؾ ل یكا هىٔى ٞاولی (بكائث ٠٭لیه) ٠ؿم البیاو و هىٔى ٞؾوهی (اظحیاٖ ٠٭لی)
اظح﵀ال ٠٭اب و هىٔى ٞوىهی (جؽییك ٠٭لی) يبىؾو هكشط بـكای یکـی ال ؾو ٘ـك٦
جؽییك اوث و هك کؿام ال ایًها با ؾلی﵂ ٠ل﵀ی هفکىق بكؾاٌحه هیٌىؾ( ٪اوػاسی0065 ،
(الا ) )08-06/0 ،یا ایًکه ٌیػ بیى اؼباق اظحیاٖ و اکرـك اؼبـاق بكائـث (٤یـك ال کـ﵂
ٌیء هٙل ) ...٫به ایى ٌک﵂ ش﵀ ٟهیکًؿ کـه اؼبـاق اظحیـاٖ واقؾ بـك اؼبـاق بكائـث
هىحًؿ (همى( 0064 ،ال ).)30/6 ،

واکاوی روشهای رفغ تؼارض اخبار از دیدگاه ضیخ اوصاری

ي﵀ىيه وقوؾٌ :یػ اٝ٠ن وشـه ج٭ـؿین اؾلـه اظکـام بـك اِـىل ٠٭لیـه قا ال بـاب وقوؾ
هیؾايؿ ٬وی ؾق ایى لهیًه هیگىیؿ:
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هٍهىق اِىلیاو بك ایى باوقيؿ که ِی٥ه اهك و هك اولىب کالهی که ؾاللث بك ٘لـ
کًؿٜ ،هىق ؾق وشىب ؾاقؾ و جًها با ٬ك یًه ؾق ٤یك وشىب اوح١﵀ال هیٌىؾ (موفش:0831 ،
 ،)21/0گاهی ؾق قوایحی به ٠﵀لی اهك ٌؿه اوث و ِی٥ه اهك ؾق آو بـؿوو ٬ك یًـه هحّـله
بهکاق ق٨حه و ٜهىق ؾق وشىب ؾاقؾ و قوایـث ؾیگـكی ،جـك آو ٠﵀ـ﵂ قا شـایم ٌـ﵀كؾه
اوث .ؾق يگاه اول ،ایىؾو قوایث هح١اقْ بهيٝك هیقوؿ ولی ٠ك ٦قوایـث ؾوم قا کـه
ؾاللث بك شىال جك هیکًؿ٬ ،ك یًه ِاق٨ه بكای قوایث يؽىث هیؾايؿ ٬لفا ؾق ٜهىق آو
جّك ٦هیکًؿ و آو قا ظ﵀﵂ بك اوحعباب هیکًؿ و با ایى کاق ج١اقْ ٜـاهكی بـیى آو
ؾو قا بك٘ك ٦هیکًؿ (عامیی ،بیجا18/0 :؛ سبساوی.)800/0 :0080 ،
ٌیػ اٝ٠ن با ظ﵀﵂ بك اوحعباب ،ج١اقْ ٜاهكی بكؼـی ال اؼبـاق ج١اقْي﵀ـا قا بـك
٘ك ٦ي﵀ىؾه اوث .هايًؿ ي﵀ىيه ـی﵂ :هٍهىق ٨٭یهاو بك ایى ٠٭یؿهايؿ که ِـؿق هیـث ال
ه﵀ۀ اظکام هیث بكؼىقؾاق اوث یً١ی اگك ال إ٠ای ه٭حىل جًها ِؿق او پیؿا ٌىؾ بایـؿ
آو قا ٤ى﵂ ؾهًؿ و ظًىٖ و ک٩ى کًًؿ و بك آو ي﵀ال بؽىايًؿ ولی ب٭یه إ٠اء هايًؿ وـك،
ؾوث ،پا و ...چًیى ظک﵀ی يؿاقؾ .اؼباق ٨كاوايی بك ایى هٙلـ ؾاللـث ؾاقؾ (زشعاامیی،
 ،084-080/8 :0015باب ،)84ؾق بكابك ایى ،ؾو قوایث هىث که ؾاللث ؾاقؾ بـك هـك ٕ٠ـى
جام بایؿ ي﵀ال ؼىايؿه ٌىؾ:
ُ ِّ
ُ
ن
ن
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ال ٠ .٧نى أبی  ٠نبؿ الله ٬ال اـا وشؿ َّالكش﵂ ٬حیال ٨بو وشؿ له  ٕ٠أـى جـام ِـلی ٠لیـه
َّ
ن
ن ُ ن
و ُؾ٨ى و او ل نن یىشؿ ل ُه  ٕ٠أى جام ل نن یّ﵂ ٠لیه و ُؾ٨ى (تییىی ،606/8 :0065 ،ذ.)8
ن
َّ
ُ ِّ ن
ب٠ .ى نابى ال ُ﵀٥یكا أ َّي ُه ٬ال بلً٥ی  ٠نى أبی ش ن٩١ك أ َّي ُه یّلی ٠لی ک﵂ ُٕ٠ـى ق نشـال
ن
ن
َّ
کاو أ نو یؿا أو َّالكأن ُش نمءا ٨﵀ا لاؾ ٨ـبـا ي٭ـُ ٠ـ نى قأن أ نو یـؿ أ نو ق نشـ﵂ ل نـن یّـ﵂ ٠لیـه
(زشعامیی ،084/8 :0015 ،باب ،4ذ.)8663

ٌیػ اٝ٠ن ؾو قوایث ٨ى ٪قا بك اوحعباب ظ﵀ـ﵂ هیکًـؿ و ؾق ایـىبـاقه هیگىیـؿ:
٫ولی ایى ؾو قوایث ي﵀یجىايؿ ؾق ه٭اب﵂ اؼباق ٨كاوايی که وشىب ٤ى﵂ قا ال ٕ٠ىی که
ؾق آو ِؿق يیىث ،ي٩ی کكؾه ه٭اوهث کًؿ .یـا هكوـلۀ ِـؿو( ٪غاذو ،023/0 :0008 ،
ذ )041که وشىب ٤ى﵂ قا ال قأن ي٩ی کكؾه اوث ٬په آوؾو قوایث بك اوحعباب ظ﵀﵂
هیٌىؾ( ٪اوػاسی(: 0001 ،د) ج.)000-001 ،0

ٌیػ اٝ٠ن ؾق هىاقؾ بىیاق ٨كاواو ال ایىگىيه ش﵀ ٟبكای ق ٟ٨ج١اقْ ٜـاهكی بكؼـی
اؼباق ،اوـح٩اؾه کـكؾه اوـث (س ک :اوػااسی(: 0001 ،د) 843/0 ،و  008و  068و  024؛  036 /6و
 611و  614و  812؛  03 /8و  016و  811و  010و  008؛  10 /0و  610و  641و  868؛  82 /1و  816و
835؛ همى( 0001 ،ج) 860/0 ،و 844-845؛ همى( 0008 ،ال ) 683 ،و 601؛ همى( 0001 ،الا )011 ،؛
همى( 0001 ،ب)06 ،؛ همى( 0061 ،ال )43 ،؛ همى( 0064 ،ب) 34/0 ،؛  81 /6و 038؛ .)015 /1
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هًٝىق ال ِی٥ه يهی ،هك واؼحاق کالهی اوث که بك ٘ل جك ١٨لی ؾاللث کًـؿ.
هٍهىق اِىلیاو بك ایى باوقيؿ که ِی٥ه يهی ٜهىق ؾق جعك ین ؾاقؾ و ؾق ِىقجی بكای ٤یك
جعك ین اوح١﵀ال هیٌىؾ که ه﵀كاه ٬ك یًه باٌؿ (موفش ،)016/0 :0831 ،ظ﵀﵂ ِی٥ه يهی بـك
کكاهث ،هًگاهی اوث که ؾو ظؿید واقؾ ٌؿه باٌؿ ،یکی ال ايصام ٠﵀لی يهی کًؿ و
ؾیگكی به ايصام آو اشاله ؾهؿ .ؾق ایـىِـىقت ٠ـك ،٦ظـؿید ؾال بـك شـىال قا ٬ك یًـه
ِاق٨ه بكای يهی ٬كاق هیؾهؿ و آو قا بك کكاهث ظ﵀﵂ هیکًؿ.
ٌیػ اٝ٠ن ؾق هىاقؾی بكای ق ٟ٨ج١اقْ ٜاهكی ال ایىگىيه ظ﵀﵂ بهكه بـكؾه اوـث٬
بكای ي﵀ىيه :اؼبـاق هىح٩یٕـهای هىـث کـه ؾاللـث ؾاقؾ :پـیً ال لوال هیجـىاو قوله
ٕ٬ای هاه قهٕاو قا اٙ٨اق ي﵀ىؾ ،اگكچه ال ٌ يیث قوله کكؾه باٌـؿ (زشعاامیی:0015 ،
 ،61-01/01باب ،)0اها ؾق بكابك آيهاِ ،عیعه ٠بـؿالكظ﵀ى بـى ظصـاز ال آو يهـی کـكؾه
ن
ن
ن ن
ن
اوث ٠٫ :نى  ٠نبؿ َّالك نظ﵀ى نبى الع َّصاز ٬ال وؤل ُح ُه ٠ى َّالك ُش﵂ ی٭ٕی قهٕاو أ ل ُـه أو یٙ٩ـك
ب ن١ؿ ها ی نّب ُط  ٬نب﵂ َّالموال اـا بؿا ل ُه ٨٭ال اـا کاو يىی ـلٯ هـى َّاللیـ﵂ و کـاو ه ن
ـى ٕ٬ـاء
ن
قهٕاو ٨ال ی ٙ٩نك و یح ُّن ِ نىهه( ٪طىسی ،042/0 :0013 ،ذ.)1
ٌیػ اٝ٠ن په ال ي٭﵂ ِعیعه ٠بؿالكظ﵀ى بى ظصاز هیيىیىؿ٫ :و ی﵀کى ظ﵀لها
٠لی الکكاهة ،ش﵀١ا بیًها وبیى ها هـى ِـك یط ٨ـی الصـىال هـى ال﵀ىح٩یٕـةِ ٬٪ـعیعه
٠بؿالكظ﵀ى قا هیجىاو بك کكاهث ظ﵀﵂ کكؾ جـا بـیى آو و بـیى اؼبـاق هىح٩یٕـهای کـه
ؾاللث بك شىال هیکًًؿ ش﵀ٌ ٟىؾ (اوػاسی( 0008 ،ب).)601 ،
ایٍاو ؾق هىاقؾ ؾیگكی يیم ال ایى ظ﵀ـ﵂ بـكای ق٨ـ ٟج١ـاقْ اوـح٩اؾه کـكؾه اوـث.
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گاهی هّ١ىهاو پاقهای ال ؾوـحىقها قا بـك ظىـ هى١٬یثهـای ویـژه لهـايی و
هکايی بیاو ؾاٌحهايؿ و ایىگىيه اظکام ،ذابث يیىث ،جىشه به ایـى ؾو ًّ٠ـك و جـؤذیك آو
ؾق اظکام ،ال هباظد بىیاق ههن و اواوی اوث که ظؿیدپژوه قا ؾق ٨هن وؽى هّ١ىم
و يیم ظ﵂ ج١اقْ و اؼحال ٦بكؼـی ال اظاؾیـد ،بىـیاق ک﵀ـک هیکًـؿ (دلباشی:0851 ،
 .)682بك ه﵀یى اوانٌ ،یػ ايّاقی با ظ﵀﵂ پاقهای ال اؼباق بك لهـاو ؼـاَ یـا هکـاو
ؼاَ ،ج١اقْ ٜاهكی هیاو بكؼی قوایات قا بكؾاٌـحه اوـث .بـكای ي﵀ىيـه ،هیجـىاو ال
ش﵀١ی که ؾق ظ﵂ ج١اقْ اؼباق جؽییك با اؼباق جى ٧٬اقائه کكؾه اوث یاؾ کكؾ:
ؾق هیاو اؼباق ٠الشیه یک ؾوحه ؾاللث ؾاقيؿ که وٜی٩ه ؾق هىقؾ ؾو ؼبك هحکا٨ن و
ه﵀ىاو ،جؽییك اوث کـه بـه ً٠ـىاو ي﵀ىيـه قوایـث ظىـى بـى شهـن ال اهـام قٔـا قا
ن
ن
أ
ُن ُ
هیآوق ین٬٫ :لث یصی ُوًا َّالك ُشالو و کال ُه﵀ا ذ٭ة بعؿیریى ُهؽحل٩یى و ال ي ن١ل ُن أی ُه﵀ا الع ُّـ٫
ن
٬ال ٨بـا ل نن ج ن١ل نن ُ ٨﵀ى َّو أ٠ ٟلیٯ بؤیه﵀ا أؼفت٠ ٬٪كٔه ؾاٌحن :ؾو هكؾی که هك ؾو ذ٭هايؿ
بكای ها ؾو ظؿید هح١اقْ هیآوقيـؿ و ي﵀ـیؾايین کـؿامیـٯ ؾقوـث اوـث ،ظٕـكت
٨كهىؾيؿ :هكگاه يؿايی ،په ؾق گٍایٍی هك کؿام قا که ؼىاوحی ايحؽاب کى (طبشسای،
.)813/6 :0842

ؾق بكابك اؼباق جؽییك ،ؾوحهای ؾیگـك ال قوایـات بـك جى٬ـ ٧ؾاللـث هیکًًـؿ ٬هايًـؿ
أ ن
ن ن
ُن ُ
قوایث و﵀ا٠ة بى ههكاو ال اهام ِاؾ٬٫ :٪لث یك ُؾ ٠لیًا ظؿیراو واظؿ یؤ ُه ُكيا باشؼف به
ن
ن
َّ ن
ُن ُ
و اْلنؼ ُك ی نًهايا  ٠نً ُه ٬ال ال ج ن١﵀﵂ بىاظؿ ه نً ُه﵀ا ظ َّحی جل٭ی ِـاظبٯ ٨ح نىـؤله ٬لـث ال ُبـؿ أو
ُ ن
ن
ي ن١﵀﵂ باظؿه﵀ا ٬ال ؼف ب﵀ا ٨یه ؼال ُ ٦الَّ ١اهة٠ ٬كٔه ؾاٌحن :٪ؾو ظؿید به ها هیقوـؿ
یکی ها قا به ايصام کاقی اهك هیکًؿ و ؾیگكی ها قا ال آو يهی ،ظٕـكت ٨كهىؾيـؿ :بـه
هیچکؿام ٠﵀﵂ يکى جا ِاظ ؼىؾ قا هال٬ـات کًـی و ال او بپكوـی٠ .كٔـه ؾاٌـحن:
ياچاقم که به یکی ال آو ؾو ٠﵀﵂ کًن .ظٕكت ٨كهىؾيؿ :هك کؿام که با ٠اهه هؽـال٧
اوث آو قا ايحؽاب کى (همان ،ظ.)813

بًابكایى ،ایىؾو ؾوحه ال قوایات به ٜاهك هح١اقْ هیباًٌؿٌ .ـیػ اٝ٠ـن بـكای ظـ﵂
ج١اقْ بؿوی آيها ال ًّ٠ك لهاو بهكه شىحه اوث و قوایات هكبىٖ به جى ٧٬قا بك لهاو
ؼاَ ٬یً١ی لهاو ظٕىق ظ﵀﵂ کكؾه اوث .وی ؾق چًؿیى شای کحـاب گـكاووـًگ
٫فشائذ األصىل ٪به آو جّك یط کكؾه اوث٫ :و أها أؼباق الحى٨ ...٧٬هی هع﵀ىلة ٠لـی
ِىقا الح﵀کى هى الىِىل الی الهام ک﵀ا یٝهك هى بٕ١ها ٬٪و اهـا اؼبـاق جى٬ـ ...٧بـك
ِىقجی که اهکاو ؾوحكوی به اهام باٌؿ ظ﵀﵂ هیٌىؾ ه﵀او٘ىق کـه ال بٕ١ـی ال آيهـا
بكهیآیؿ (اوػاسی )01/0 :0013،ؾق شای ؾیگـك هیيىیىـؿ٫ :وأؼبـاق الحى٬ـ٠ - ٧لـی هـا
٠ك٨ث و وح١ك - ٦هع﵀ىلة ٠لی ِىقا الح﵀کى هى ال١لن ٬اها اؼباق جى - ٧٬ه﵀اوگىيه
که ًٌاؼحی و ؼىاهی ًٌاؼث  -بك ِىقت ج﵀کى ال ٠لن ظ﵀ـ﵂ هیٌـىؾ( ٪هماان)31 :
وی ؾق پایاو بعد ج١اؾل و جكاشیط يیم به ایىگىيـه ش﵀ـ ٟجّـك یط کـكؾه اوـث (هماان:
.)014
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ٌ .1یػ اٝ٠ن جّك یط ؾاقؾ که هكشعات ؾاللی (ش﵀٠ ٟك٨ی) بك ه﵀ه هكشعات ال ش﵀له هكشعـات شهحـی
ه٭ؿم اوث (ق  :ايّاقی( 7058،ال،)٧ز )87-80َ،0یـا ؾق شـای ؾیگـك بـا ِـكاظث ج﵀ـام ش﵀ـٟ
ه٭بىل قا بك ظ﵀﵂ بك ج٭یه ه٭ؿم هیؾاقؾ (ه﵀او )730َ،ؾق بعدهای ٨٭هـی هـن ؾق پاوـػ کىـايی کـه
قوایحی قا ظ﵀﵂ بك ج٭یه ي﵀ىؾهايؿ با آو که ش﵀ ٟؾاللی ه﵀کى بىؾه اوـث ایـى گىيـه آوقؾه اوـث٫ :و٬ـؿ
یصاب ً٠ه﵀ا :ب﵀ىا٨٭حه﵀ا ل﵀فه ال١اهة٨،لحع﵀ال ٠لی الح٭یة .و٨یـه :أو الحـكشیط ب﵀ىا٨٭ـة ال١اهـة ٨ی﵀ـا اـا
کاو ج١اقْ الؽبك یى ٠لی ٤یك وشه ال٘ال ٪و الح٭ییؿ،و اال ٨ال﵀٭یؿ ال﵀ىا٨ـ ٫لل١اهـة ال یٙـكض ٨ـی ه٭ابـ﵂
ال﵀ٙل ٫ال﵀ؽال ٧له،شو أؼباق ٠الز الح١اقْ ال جٍ﵀﵂ هفا ال٭ىن هًه،ک﵀ا ال یؽ٩ی ٠لی هـى قاش١هـا٪
(ايّاقی( 7072،ز)،ز)89-90َ،7
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ظ﵀﵂ بك ج٭یه ؾق شایی اللم اوث که ظـؿیری بـا وـًؿ ه١حبـك ،بـا اظاؾیـد اوـحىاق و
٨حاوای هٍهىق ٠ال﵀او ،ه١اقْ ٌىؾ بهگىيهای کـه هـیچ ٘ك یـ ٫ش﵀ـ ٟو ظلـی ي﵀ايـؿ و
قاهی يیم بكای ج٩ىیك و جؤوی﵂ آو یا٨ث يٍىؾ 1.ؾق ایى ظالث ظؿید ال ظصیث هیا٨حؿ،
اها با جىشه به ؾقوحی و اج٭او وًؿ ظؿید ،ياگمیك ال ج٥ییك ؾق ؾاللث ظـؿید یـا کٍـ٧
شهث ِؿوق آو هىحین .آيیه ؾق ظالثهای ٬بلی آهؿ ،ج٥ییك ؾق ؾاللث بـىؾ ،اهـا ج٭یـه،
کاٌ ٧شهث ِؿوق اوث ٬یً١ی بؿوو آيکه به گماقي قاوی و وذا٬ث او ٌک کًین یا
ؾق ؾاللث وأط و ِك یط هحى ظؿید ؾوـث ببـك ین ،آو قا ظ﵀ـ﵂ بـك ج٭یـه هـیکًین و
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گىیین :اهام بكای هّلعحی بمقگحك ،يـاگمیك ال ابـكال ظکـن بـه ایـىِـىقت هؽـال ٧بـا
اظاؾید ؾیگك ٌؿه اوث (مسعىدی.)021 :0845 ،
ال هیاو ي﵀ىيههای ٨كاواو ج٭یـه ،قوایـث ِـعیعه ٠لـی بـى ش٩١ـك ال بـكاؾقي اهـام
ن
کاٜن قا هیآوق ین ٠٫ :نى ٠لی نبى ش ن٩١ك  ٠نى أؼیه ُهىوـی٬ ـال وـؤل ُح ُه ٠ـى َّالك ُشـ﵂
ن
ن
ن
ِّ
ن
ن
ن
یّلی هى ال٩ك یٕة ها ی نصه ُك ٨یه بال٭كاءا ه﵂ ٠لیه أو ال ی نصهك ٬ال او ٌاء شهـك و او ٌـاء
ن ن
ل نن ی١٩﵂٠ ٬٪لی بى ش٩١ك ال بـكاؾقي هىوـی ي٭ـ﵂ هیکًـؿ کـه ال او ؾقبـاقۀ هـكؾی
پكویؿم که هیؼىاهؿ ي﵀ال شهكی بؽىايؿ آیا هیجىايؿ به شهك يؽىايؿ؟ ظٕكت ٨كهـىؾ:
اگك ؼىاوث به شهك بؽىايؿ و اگك ؼىاوـث بـه اؼ٩ـات بؽىايـؿ (طىسای،026/6 :0013 ،
ذٌ ،)50یػ ايّاقی ؾق قابٙه با ایى قوایث هیيىیىؿ٫ :و قوایة ٠لی بى ش٩١ك ال﵀ىِى٨ة
بالّعة ...هع﵀ىلة ٠لی الح٭یة( ٪اوػاسی( 0001 ،ج))846/0 ،
ایٍاو ؾق جكاخ ٨٭هی اوحؿاللی ؼىؾ اظاؾید ٨كاوايی قا ظ﵀﵂ بـك ج٭یـه کـكؾه اوـث
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(اوػاااسی815 :0000 ،؛ همااى(: 0001 ،ذ)056 ،؛(: 0001ص)612 ،؛ (: 0001الاا )828 ،؛ (: 0001ب)،
 06و  80و  065و  021و 846؛ (: 0001ج) 24/0 ،و  33و  840و  851و  851و  853و  000و 110؛ 0001
(:د) 006/0 ،و  611 /6و 028 /1؛ (: 0064ب).)81-65/6 ،

 -8-1خمغ بیى اخباس با تىخه به لشائى هىخىد ،غیش اص لشائى ػاهه

ؾق بكؼی ال هىاقؾ هن ٌیػ ايّاقی به ٤یك ال ٬كائى ٠اهه  -هايًؿ جؽّـیُ ،ج٭ییـؿ،
ظکىهث و - ...بكای ش﵀ ٟبیى قوایات ج﵀ىک هیي﵀ایًؿ ٬بكای ي﵀ىيـه ٌـیػ ؾق ش﵀ـٟ
بیى اؼباقی که هٙل ٫ؼبك ذ٭ه قا ظصث هیؾايـؿ و اؼبـاقی کـه هًعّـكا ذ٭ـه ٌـی١ه قا
ظصث هیؾايؿ ،با ایًکه اؼباق ؾال بك ظصیث ؼبك ذ٭ـه اهـاهی ؼـاَ هىـحًؿ اهـا ٌـیػ
(البحه یکی ال ؾالی﵂ ٌیػ اوث) به ٬كیًه ج١لی﵂ ؾق بٕ١ی ال ایى اؼبـاق کـه ؾق آو آهـؿه
اؼباق اه﵂ ٠اهه ظصیث يیىحًؿ چىو ٫ؼايىا الله و قوىلهٌ ٪یػ يحیصه هیگیكؾ کـه اگـك
ذ٭ه باًٌؿ ،بعد ؼیايث هًح٩ی اوث و لفا اٌکالی يؿاقؾ (اوػاسی(: 0064 ،ال ).)801/0 ،
گاهی يیم ٌیػ ؾق ج١اقْ بیى ؾو ؾوحه ال اظاؾید به ؾوحهای کـه اظـاؾیرً بیٍـحك
اوث ٠﵀﵂ هیکًؿ .بكای ي﵀ىيه ٌیػ هیگىیؿ :بك ٨كْ قوایات هى ٨ىـك ال٭ـكآو بكأیـه،
ؾاللث بك ٠ؿم ظصیث ٜىهك کًؿ اها چىو قوایاجی که ؾاللث بك ظصیث ٜىاهك هیکًًؿ

بیٍحك اوث بایؿ به آيها ٠﵀﵂ کكؾ (هماان .)000/0 ،یـا ایًکـه ؾق ظصیـث ؼبـك ذ٭ـه چـىو
بٕ١ی ال قوایات هٙل ٫ؼبك ذ٭ه قا ظصث هیؾايًؿ و بٕ١ی ايعّاقا ؼبك ذ٭ـه اهـاهی قا
ظصث هیؾايًؿٌ ،یػ هیگىیؿ :چىو اؼباقی که ؾاللث بك ظصیث هٙلـ ٫ذ٭ـه ؾاقيـؿ
بیٍحكيؿ بایؿ ؾق اؼباق ه٭اب﵂ جّك ٦کكؾه و بگىیین ه٭ّىؾ ال ٠ؿم ظصیث اؼباق اهاهی
ؾق شایی اوث که ذ٭ه ي﵀یباًٌؿ یا ظ﵀﵂ بك اؼف ٨حىی ال ٠ل﵀ای ٠اهه هـیکًین (هماان،
.)801/0
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اطحعات و مذاسك اسحمی.)305 :0845 ،

بهشهث ؾیگك ،هكشعات یا ؾاللیايؿ یا ٤یـك ؾاللـی ٬هكشعـات ؾاللـی ،هكشعـاجی
هىحًؿ که با٠د ج٭ؿین ٜهىق یکی ال ؾو ؼبك هح١اقْ بـك ٜهـىق ؼبـك ؾیگـك هیگـكؾؾ
هايًؿ ج٭ؿین ه٩هـىم ٤ایـث بـك ه٩هـىم ٌـكٖ ٬هكشعـات ٤یـك ؾاللـی ه﵀ـاو هكشعـات
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ؾوهیى قوي ؾق ظ﵂ ج١اقْ اؼباق ،جـكشیط اوـث ٬جـكشیط ٠بـاقت اوـث ال ه٭ـؿم
ؾاٌحى یکی ال ؾو قوایث هح١اقْ بك ؾیگـكی ؾق ه٭ـام ٠﵀ـ﵂ ٬بـهؼـا٘ك همیحـی کـه بـك
ؾیگكی ؾاقؾ (اوػاسی(: 0064 ،ال )ٌ ،)03/0 ،یػ ايّاقی ه﵀ايًؿ هٍهىق اِىلیاو جكشیط قا
واش هیؾايؿ (هماان 03 ،و  ،)12هكشعات یا هًّىَ هىحًؿ هايًـؿ جـكشیط بـه ِـ٩ات
قاوی ،اظؿذیثٌ ،هكت ،هىا٨٭ث ٬كآو و هؽال٩ث ٠اهه ،یا ٤یك هًّىَ هايًؿ هىا٨٭ـث
با اِ﵂ یا اش﵀اٌ .ٞیػ بك ایى باوق اوث که اکح٩ا به هكشعات هًّىِـه شـایم يیىـث.
(همان ،)38 ،و جكشیط به هٙل ٫هكشعـات قا اهـكی هیؾايـؿ کـه ال اٌـاقات و جلىیعـات
اؼباق ٠الشیه اوح٩اؾه هیٌىؾ (اوػاسی(: 0061 ،ب).)236/6 ،
به لعا ٚؾیگك ،هكشعات یا ِؿوقیايؿ یا شهحـی یـا هٕـ﵀ىيی ٬هـكشط ِـؿوقی،
ِؿوق وا١٬ی یکی ال ؾو ؼبك هح١اقْ قا ال هّ١ىم بـه ـهـى يمؾیـٯجـك هـیي﵀ایـؿ هرـ﵂
هىا٨٭ث هٍهىق ٬هكشط شهحی ،شهث ِؿوق قا ه١یى هیکًؿ ل یكا گاهی ِؿوق قوایـث
ه١لىم اوث اها شهث ِؿوق آو  -یً١ی بكای بیاو ظکن وا١٬ی اوث یا به شهث ج٭یـه -
قوٌى يیىث ،هايًـؿ هؽال٩ـث بـا ٠اهـه .هـكشط هٕـ﵀ىيی ،وـب هیٌـىؾ هٕـ﵀ىو و
هعحىای ؼبك ،ا٬كب به وا ٟ٬بهيٝك آیؿ ،ه﵀یىو هىا٨٭ـث ؼبـك بـا کحـاب و وـًث (مشتاض

جشبی

ِؿوقی ،شهحی و هٕ﵀ىيیايؿ (اوػاسی(: 0064 ،ال ).)58/0 ،
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جكشیط به یکی ال هكشعات ؾاللی ؾق وا ٟ٬ه﵀او ش﵀ ٟؾاللی (ش﵀ ٟه٭بىل و یا ش﵀ٟ
٠ك٨ی) اوث (خمعی اص پژوهطگشان .)002/6 :0062 ،که يؽىـحیى قوي ظـ﵂ ج١ـاقْ اؼبـاق
هیباٌؿ .به ه﵀یى وب اوث که ٌیػ ايّاقی هكشعات ؾاللی قا بك ؾیگـك هكشعـات
ه٭ؿم هیؾاقؾ ٬وی ؾق ایىباقه هیگىیؿ٫ :وظید ٨كً٤ا ٠ى ب ٓ١الکالم ٨ی هكشعـات
الؿاللة الحی هی ه٭ؿهة ٠لی ٤یكها ٨لًٍك٨ ٞی هكشعـات الكوایـة هـى الصهـات اشؼـك٪
(اوػاسی(: 0064 ،ال ) ،)008/0 ،وی ؾق شای ؾیگكی يیم جّك یط ؾاقؾ که جكشیط ؾاللی بـك
٤یك ؾاللی ه٭ؿم اوث و هیگىیؿ٫ :الحكشیط بالًّىِیة و الٝهىق ه٭ؿم ٠لـی الحـكشیط
بالٍهكا( ٪اوػاسی(: 0001 ،د) .)816/1 ،بًابكایى قوي جكشیط هحؤؼك ال قوي ش﵀ ٟو جكشیط
ؾاللی اوث.
اکًىو بكای هرال ؾو ي﵀ىيه هیآوق ین.
ي﵀ىيه اول :اگك ٌؽّی ب١ؿ ال ؾؼىل و٬ث ي﵀ال بؿوو ایًکه ي﵀ال بؽىايؿ و٩ك ٌك٠ی
قا آ٤ال کًؿ ،ظال ایى ي﵀ال قا ؾق هىیك و٩ك بایؿ به ّ٬ك بؽىايؿ یا ج﵀ـام؟ بكؼـی ٨٭یهـاو
هايًؿ ابى ٠٭ی﵂ ٠﵀ايیٌ ،یػ ِؿو ٪و ٠الهه ظلی بك ایى باوقيؿ کـه بایـؿ ي﵀ـال قا ج﵀ـام
بؽىايؿ ،ولی بىیاقی ال آياو بك ایى ٠٭یؿهايؿ کـه بایـؿ ي﵀ـال قا ٌکىـحه بؽىايـؿ (ودفای،
810-818/00 :0010؛ اوػاسی( :0001 ،ج).)21/8 ،

هًٍؤ اؼحال ،٦ج١اقْ اؼباق هكبىٖ به ایى هىوله اوثِ ٬عیعه هع﵀ـؿ بـى هىـلن
(زشعامیی ،100-108/4 :0015 ،بااب ،60ذ .)00802و قوایث بٍیك يبال (هماان ،101/4 :بااب،60
ذ )00860ؾاللث ؾاقؾ که بایؿ ي﵀ال ج﵀ام ؼىايؿه ٌـىؾ ؾق ه٭ابـ﵂ ِـعیعه اوـ﵀ا٠ی﵂ بـى
شابك (همان ،108-106/4 :بااب ،60ذ .)00808و ِـعیعه ؾیگـك هع﵀ـؿ بـى هىـلن (هماان:
 ،106/4باب ،60ذ .)00806بك وشىب ّ٬ك ؾاللث ؾاقؾٌ .یػ ايّاقی ٬ائ﵂ به وشىب ّ٬ك
ٌـؿه و ؾق ج٭ك یـك آو آوقؾه اوــث٫ :و الٝـاهك جـكشیط هــاجیى ٠لـی الىـاب٭حیى بؤٌــهك یة
هٕ﵀ىيه﵀اٜ ٬٪اهك ایى اوث که ایىؾو قوایث بك ؾو قوایـث پیٍـیى بـهشهـث هٍـهىقجك
بىؾو هٕ﵀ىيٍاو ه٭ؿم ؾاٌحه هیٌىؾ (اوػاسی( 0001 ،ج))21/8 ،
ي﵀ىيه ؾوم :ه﵀ۀ ٨٭یهاو بؿوو هیچ اؼحال ٦بك ایـى ٠٭یؿهايـؿ کـه آ٤ـال و٬ـث ي﵀ـال
ه٥كب٤ ،كوب ؼىقٌیؿ اوث ،ولـی ؾق چگـىيگی آو بـا یکـؿیگك ه﵀ؿاوـحاو يیىـحًؿ٬

گكوهی ٤كوب ؼىقٌیؿ قا به پًهاو ٌؿيً ال ؾیؿگاو و بكؼـی بـه لوال ظ﵀ـكه هٍـك٬یه
هیؾايًؿ و هك یک ال ٘ك٨یى بكای اذبات اؾ٠ای ؼىؾ به اؼباقی اوحًاؾ کكؾهايؿ (اوػااسی،
(: 0001ج)ٌ ،)33-31/0 ،یػ اؼباق هكبىٖ به ا٠حباق لوال ظ﵀كه قا جكشیط هیؾهؿ و چًیى
هیگىیؿ٫ :یص جكشیط أؾلة ا٠حباق لوال الع﵀كا ب﵀ىا٨٭ة ال﵀ٍهىق وهؽال٩ة الص﵀هـىق٬٪
جكشیط اؾله ا٠حباق لوال ظ﵀كه به وب هىا٨٭ث هٍهىق و هؽال٩ث با ٠اهه واشـ اوـث
(همان.)33 :

ٌیػ ؾق جكاخ ٨٭هی و اِىلی ؼىؾ ال قوي جكشیط بكای ظ﵂ ج١ـاقْ اؼبـاق ٨ـكاواو
بهكه بكؾه اوـث (اوػااسی( :0001 ،د)054/6 ،؛ ( :0001ج) 012/0 ،و  862و  021و 11 /8؛ :0000
.)831
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٫ایى ه٭حٕای ٬ا٠ؿه اولیه اوث ...ولی اؼباق هىح٩یٓ بلکه هحىاجكی ؾاللث بـك ٠ـؿم
جىا ٗ٬ؾق ِىقت ٨٭ؿاو ِّ
هكشط ؾاقؾ .ؾق ایى هًگام آیا به جؽییك ظکن هیٌىؾ؟ یـا بـه
٠﵀﵂ کكؾو به آيیه هٙاب ٫اظحیاٖ اوث؟ یا به اظحیاٖ اگكچه اظحیاٖ هؽال ٧با هك ؾو
ؼبك باٌؿ هايًؿ ش﵀ ٟبیى ٜهك و ش﵀١ه ؾق ِىقت ج١اقْ اؾله آوؾو و ه﵀یًیى ش﵀ـٟ
بیى ّ٬ك و اج﵀ام؟ وشىهی هىث .هٍهىق  -که ش﵀هىق هصحهؿاو بك ه﵀ـیى باوقيـؿ -
وشه اول (جؽییك) اوث ل یكا اؼباق هىح٩یٓ بلکه هحىاجكی بك آو ؾاللث ؾاقؾ( ٪اوػاسی،
(: 0064ال ).)85/0 ،

ال آيصا که ٌیػ اکح٩ا به هكشعـات هًّىِـه قا شـایم ي﵀یؾايـؿ (هماان ،ظ ،)85بـه
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٘ب ٫ؾیؿگاه هٍهىق اِىلیاو و ٨٭یهاو ،وىهیى هكظله ؾق ظ﵂ ج١اقْ اؼبـاق ،جؽییـك
اوث (طىسی1-0/0 :0851 ،؛ زیای012 :0018 ،؛ هماى 688 :0010؛ عاامیی ،بیجاا611 :؛ اغافهاوی،
010 :0010؛ اوػاسی(: 0064 ،الا ) .)85/0 ،بؿیى هً١ا که هًگام ج١اقْ ؾو ظؿید و اهکاو
يؿاٌحى ش﵀ ٟه٭بىل بیى آوؾو و يیم ٠ؿم اهکاو جكشیط یکی بك ؾیگكی يىبث بـه جؽییـك
هیقوؿ.
ٌیػ اٝ٠ن په ال بكقوی ه٭حٕای ٬ا٠ؿۀ اولیـه ؾق ؾو ظـؿید ه﵀ىـاو ،هحکـا٨ن و
هح١اؾل ،هیيىیىؿ:

کاو

076

يؿقت اج٩ا ٪هیا٨حؿ که ؾو ؼبك هح١اقْ يمؾ وی هحکا٨ن و ه﵀ىاو باًٌؿ و جـا ؾو ؼبـك
هحکا٨ن و هح١اؾل يباًٌؿ يىبث به جؽییك ي﵀یقوؿ ل یكا جؽییك٨ ،ك ٞجکا٨ئ اوث .بًابكایى،
هىاقؾ بهكهگیكی ٌیػ ال قوي جؽییك بكای ظ﵂ ج١اقْ اؼباق بىیاق ايؿ اوـث٠ .اهـ﵂
ؾیگكی که با٠د ٌؿه ٌیػ ال ایى قوي بىیاق ايـؿ اوـح٩اؾه کًـؿ ایـى اوـث کـه ؾق
ؾوقاو اهك بیى ج١ییى و جؽییك ،ج١ییى هٙاب ٫اظحیاٖ اوث و جؽییك بك ؼال ٦اظحیاٖ.
اکًىو ي﵀ىيهای قا هیآوق ین که ٌیػ با ٨كْ جکا٨ئ ،جؽییك قا بكگمیؿه اوث :اگك بـك
ٌؽّی قوله ؾو هاه پی ؾق پی واش و ال ايصام آو ٠اشم باٌؿ چه بایؿ بکًـؿ؟ پاوـػ
ایى پكوً ؾق ؾو قوایث ،اها بهِىقت هح١اقْ آهؿه اوث ٬یکی ،قوایث أبـی بّـیك و
و﵀ا٠ة بى ههكاو که گ٩حه اوث بایؿ هصؿه قول قوله بگیكؾ (طىسای ،53/6 :0851 ،ذ ،)1و
ؾیگكیِ ،عیعه ٠بؿالله بى وًاو که ِؿ٬ه ؾق ظؿ جىاو قا اللم ؾايىحه اوث (زشعاامیی،
 ،00/01 :0015باب ،4ذ.)06345
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ٌهیؿ اول (عامیی ،)633/0 :0003 ،و ٌهیؿ ذايی (عامیی ،)84/6 :0008 ،جؽییـك بـیى قوله
هصؿه قول و ِؿ٬ه ؾق ظؿ جىاو قا ايحؽاب کكؾهايؿٌ .ـیػ ايّـاقی ،ایـى ؾیـؿگاه قا بـا
٨كْ ه﵀ىاو بىؾو ؾو قوایث يیکى ٌـ﵀كؾه اوـث .وی ؾق ایـىبـاقه هیگىیـؿ٫ :و هـى
ظىى ه ٟجکا٨ئ الؽبك یى ٬يگكه آياو با ٨كْ ه﵀ىاو بىؾو ؾو ؼبـك يیکىوـث( ٪اوػااسی،
(: 0008ب).)051 ،

ي﵀ىيه ؾیگك ایى هىقؾ اوث که اگك ؼىو ظیٓ با ؼىو لؼن هٍـحبه ٌـىؾ ،اِـعاب
ؾق آو اؼحال ٦کكؾهايؿ و هًٍؤ اؼحال ٦هن أٙكاب ؾق هحى قوایث اوث .ذ٭ة االوالم
کلیًی ؾق کا٨ی هك٨ى٠ا ال اباو ي٭﵂ کكؾه اوث که به اهام ِـاؾ٠ ٪ـكْ کـكؾم :ؾق
٨كز بكؼی ؾؼحكاو ها ؾه﵂ یا شكاظحی پیؿا هیٌىؾ که ؼىو شاقی اوث و ي﵀یؾايؿ آیـا
ن
ال ؼىو ظیٓ اوث یا ؼىو شكاظث (چه بایؿ کكؾ) ؟ ظٕكت ٨كهىؾيؿُ ٫ :ه نكها نج نىـحل٫
ن
ن
ن ُ
ن
ُ
ُ
َّ
٠لی  ٜنهكها ذ َّن ج نك ُٟ ٨ق نشلیها ذ َّن ج نىحؿؼ﵂ ا نِب١ها ال ُى نوـٙی ٨ـبو ؼـكز الـؿ ُم هـى الصايـ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
اشی﵀ى ُ ٨هى هى العیٓ و او ؼكز هى الصاي اشیىك ُ ٨هى هى ال٭ نكظة ٬٪اهك کى لو قا جـا
بك پٍث بؽىابؿ و وپه پاهای ؼىؾ قا باال بكؾ و ايگٍث هیايه قا ؾاؼ﵂ کًؿ ،اگك ؼـىو
ال شاي قاوث بیكوو آهؿ ،ظیٓ اوث و اگك ال شاي چپ ؼاقز ٌؿ ،شكاظث اوث
(تییىی ،50-51/8 :0065 ،ذٌ .)8یػ ٘ىوی ه﵀یى قوایث قا ي٭﵂ کـكؾه ،ولـی ؾق آؼـك آو،
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شــای شايــ چــپ و شاي ـ قاوــث قا ج٥ییــك ؾاؾه و چً ـیى گــماقي کــكؾه اوــث:
ن
ن ُ
ن
ن
ُ
ُ
َّ
ُ ٫ه نكها نج نىحل٠ ٫لی  ٜنهكها ذ َّن ج نك ُٟ ٨ق نشلیها ذ َّن ج نىحؿؼ﵂ ا نِب١ها ال ُى نوٙی ٨بو ؼكز الؿ ُم هى
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
الصاي اشیىك ُ ٨هى هى العیٓ و او ؼكز هى الصاي اشی﵀ى ُ ٨هى هى ال٭ نكظـة( ٪طىسای،
 ،841-842/0 :0013ذ٘ ،)4ب ٫ي٭﵂ ٌیػ جهفی  ،اگك ؼىو ال شاي چـپ ؼـاقز ٌـىؾ،
٫ظیٓ ٪و اگك ال شاي قاوث ؼاقز ٌـىؾ ٫لؼـن ٪اوـث ولـی ٘بـ ٫ي٭ـ﵂ کـا٨ی بـك
٠که اوث.
ٌیػ ايّاقی ؾق اقجباٖ با ایى هىوله وه ؾیؿگاه بیاو هیکًؿ:
ال )٧هٍهىق بك ایى ٠٭یؿهايؿ که اگك ؼىو ،ال شاي چپ ؼاقز ٌىؾ٫ ،ظیٓ ٪و
اگك ال شاي قاوث ؼاقز ٌىؾ ٫لؼن ٪اوثِ .ـؿو٬یىٌ ،ـیػ ه٩یـؿٌ ،ـیػ ٘ىوـی،
٬أی ،ابى اؾق یه ظلی ،ابى ظ﵀مه ،ابى و١یؿ٠ ،الهه ظلیٌ ،هیؿ اول ؾق بیاوٌ ،ـهیؿ
ذايی ،هع٭ ٫ذايی و ویؿهع﵀ؿشىاؾ ٠اهلی ال ٘ك٨ؿاقاو ایى ؾیؿگاه هىحًؿ.
ب) اگك ؼىو ،ال شاي قاوث ؼاقز ٌىؾ٫ ،ظیٓ ٪و اگك ال شاي چـپ ؼـاقز
ٌىؾ ٫لؼن ٪اوث .ابى شًیـؿ اوـکا٨یٌ ،ـهیؿ اول ؾق دسوط ،ابـى ٘ـاون و کاٌـ٧
الٙ٥اء ایى ٬ىل قا ايحؽاب کكؾهايؿ.
ز) هع٭ ٫ظلی ؾق ؽعشائغ٠ ،الهـه ؾق هخحلعفٌ ،ـهیؿ ذـايی ؾق سوض الصًعاو و
هع٭ ٫بعكايی ؾق ظذائك ٬ائ﵂ به جىٌ ٧٬ؿهايؿ (اوػاسی(: 0001 ،ب).)084-085/8 ،
ٌیػ اٝ٠ن په ال گماقي قوایث ال ٘ك ی ٫کلیًی و ٌیػ ٘ىوی و اٌاقه به اؼحال٦
و أٙكاب ِىقت گك٨حه ؾق آوؾو ،يؽىـث بـكای ي٭ـ﵂ جهـفی هكشعـاجی هـیآوقؾ و
وپه هك یٯ ال ایى هكشعات قا به ي٭ؿ هیکٍؿ و وـكايصام چًـیى هیگىیـؿ٫ :هىـوله
هع﵂ اٌکال اوث و ٠﵀﵂ بك ٘ب٬ ٫ىل هٍهىق (ي٭﵂ جهفی ) اوث ٬ل یكا ٌـهكت با٠ـد
ٜى به ِؿوق قوایث جهفی هیٌىؾ( ٪همان.)008/8 ،
ا
هع٭ ٫ظلی ؾق هؼحبش (زیی ،)055/6 :0013 ،و ِاظ هـؿاقٮ (عاامیی،)804/0 :0000 ،
و هع٭ ٫وبمواقی ؾق رخیشه (سبضواسی ،)26/0 :0063 ،بك ایى باوقيـؿ کـه ایـى قوایـث بایـؿ
٘كض ٌىؾ چىو وًؿ آو ٔ١ی ٧و هحى آو هٕٙكب اوث .ولی ٌیػ اٝ٠ن بك ایـى بـاوق
اوث که ٔ ٧١وًؿ به ٌهكت شبكاو هیگـكؾؾ و أـٙكاب هـن بـا جـكشیط ؾاؾو ي٭ـ﵂
جهفی بك ٘ك ٦هی ٌىؾ و بال٩كْ که أـٙكاب باٌـؿ چـىو وـًؿ ه١حبـك اوـث ٘ـكض
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قوایث شایم يیىث يهایث هؽیك هىحین یکی ال ؾو ي٭﵂ قا ايحؽاب کًـین .وی ؾق پاوـػ
آيها هیگىیؿ:

٫اها ٔ ٧١قوایث ال شهث اقوال١ٙ٬ ،ا با ٌهكت قوائیـه و ٨حىائیـه شبـكاو هیٌـىؾ،
په قوایث ال شهث وًؿ اٌکالی يؿاقؾ ٬اها أـٙكاب هحًـی قوایـث با٠ـد ٘ـكض آو
ي﵀یگكؾؾ ل یكا په ال ا٠حباق وًؿ ٨كْ ایى اوث کـه یکـی ال ؾو هـحى ال اهـام ِـاؾق
ٌؿه اوث .بًابكایى ،ایى قوایث اؾله ِ٩ات و ٤یك آو قا به هىقؾی که ظـیٓ و لؼـن
اٌحباه يٍؿه اؼحّاَ هیؾهؿ .په ؾق ِىقت ايح٩اء هكشط٬ ،ا٠ؿۀ جؽییـك اوـث يـه
٘كض و قشى ٞبه ٠﵀ىهات ،ولی ًٌاؼحی که قوایث جهفی ؼالی ال قشعـاو يیىـث٪
(اوػاسی(: 0001 ،ب).)008-000/8 ،

يتیدهگیشی
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با جع٭ی ٫هیؿايی ؾق آذاق ٨٭هی و اِىلی ٌیػ ايّاقی هیجىاو قويهای ق ٟ٨ج١اقْ
بیى قوایات ؾق يٝك ایٍاو قا بهؾوث آوقؾ ل یكا ٌیػ ؾق آذاق ؼىؾ ،هًگام ي٭ـؿ و اقل یـابی
قوایات به قويهای ق ٟ٨ج١اقْ بیى قوایات يٝك ؾاٌحه اوث.
ٌیػ اٝ٠ن ه﵀ايًؿ ش﵀هىق ٨٭یهاو و اِىلیاو ٌی١ه ،بكای ق٨ـ ٟج١ـاقْ اؼبـاق ال وـه
قوي ش﵀ ،ٟجكشیط و جؽییك  -با ظ ٛ٩جكجی یاؾ ٌؿه  -اوح٩اؾه هیکًؿ بـؿیىِـىقت
که ش﵀٠ ٟك٨ی قا بك اشكای ٬ىا٠ؿ جكشیط ه٭ؿم هیؾاقؾ جا شاییکـه ٠ك٨ـا اهکـاو ؾاٌـحه
باٌؿ بكای والگاق ي﵀ىؾو و ه﵀ؽىاو واؼحى ؾو یا چًؿ ظؿید هح١اقْ جالي هیکًؿ و
اگك ش﵀ ٟو والگاقوـالی ٠ك٨ـی اهکـاو يؿاٌـحه باٌـؿ بـكای جـكشیط یکـی ال ؾو ؼبـك
هح١اقْ بك ؾیگكی به وكا ٢هكشطها هیقوؾ و چًايیه جكشیعـی ؾق هیـاو يباٌـؿ آيگـاه
يىبث به جؽییك هیقوؿ و یکی ال ؾو ؼبك هح١اقْ قا بكهیگمیًؿ.
ٌیػ اٝ٠ن ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی با ظ﵀﵂ ٠ام بك ؼاَ ،ظ﵀﵂ هٙلـ ٫بـك ه٭یـؿ ،ظ﵀ـ﵂
ِی٥ه اهك بك اوحعباب ،ظ﵀﵂ ِی٥ه يهی بك کكاهث ،ظ﵀﵂ بك لهـاو ؼـاَ و ظ﵀ـ﵂ بـك
ج٭یه ج١اقْ ٜاهكی بكؼی اؼباق قا بك٘ك ٦واؼحه اوث .ؾق ِـىقجیکـه اهکـاو ش﵀ـٟ
٠ك٨ی بیى قوایات هح١اقْ يباٌؿ ،يىبث به جكشیط و ب١ؿ ال آو جؽییك ؼىاهؿ قویؿ بؿیى
هً١ا که هًگام ج١اقْ ؾو ظؿید و اهکاو يؿاٌحى ش﵀ ٟه٭بـىل بـیى آوؾو و يیـم ٠ـؿم
اهکاو جكشیط یکی بك ؾیگكی يىبث به جؽییك هیقوؿ.

کتابياهه
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 .7آؼىيؿ ؼكاوايی ،هع﵀ؿکاٜن ،کفایة األصىل ،اول٬ ،ن ،هئوىه آل البیث .7009 ،
 .5ـــــ  ،دسس الفىائذ فی العاؽیة ػلی الفشائذ ،اول ،جهكاو ،ايحٍاقات ولاقت اقٌاؾ.7070 ،
 .3ابى أبی ش﵀هىق أظىائی ،هع﵀ؿ بى ٠لی ،ػىالی الآللی ،اول٬ ،ن ،ايحٍاقات ویؿالٍهؿاء.7002 ،
 .0اظىايی٨ك لًگكوؾی ،هع﵀ؿ ،اعباب اخحالف العذید ،ؾاقالعؿید.7398 ،
 .2اِ٩هايی ،هع﵀ؿظىیى ،الفصىل الغشویة فی األصعىل الفمهیعة ،اول٬ ،ـن ،ؾاق اظیـاء ال١لـىم الوـالهیه،
.7000
 .0ا٠ح﵀اؾی ،هّ٩ٙی ،ؽشض الشعائل ،ؾوم٬ ،ن ،يٍك ٌ.7387 ،٫٩
 .7ايّاقی ،هكجٕی ،أظتام الخلل فی الصالة ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌـیػ ايّـاقی7073 ،
(ال.)٧
 .8ـــــ  ،سعائل فمهیة ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی.7070 ،
 .9ـــــ  ،فشائذ األصىل ،هٍحن٬ ،ن ،هص﵀ ٟال٩کك الوالهی.7058 ،
 .70ـــــ  ،کحاب العس ،اول٬ ،ن ،هص﵀ ٟال٩کك الوالهی( 7052 ،ال.)٧
 .77ـــــ  ،کحاب الخمظ ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ال.)٧
 .75ـــــ  ،کحاب الضکاة ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ب).
 .73ـــــ  ،سعالة فی الشضاع ،اول٬ ،ن ،هًٍىقات ؾاقالفؼائك( .7077 ،ایى قواله ه﵀ـكاه کحـاب ال﵀کاوـ
چا ٌؿه اوث).
 .70ـــــ  ،کحاب الصالة ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ز).
 .72ـــــ  ،کحاب الصىم ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7073 ،ب).
 .70ـــــ  ،کحاب الغهاسه ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ اٝ٠ن ايّاقی( 7072 ،ؾ).
 .77ـــــ  ،کحاب الًتاض ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ه).
 .78ـــــ  ،کحاب المتاعب ،یالؾهن٬ ،ن ،هص﵀ ٟال٩کك الوالهی( 7058 ،ب).
 .79ـــــ  ،سعالة فی المىاس ید ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ض).
 .50ـــــ  ،المضا والؾهادات ،اول٬ ،ن ،کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ ايّاقی( 7072 ،ل).
 .57ـــــ  ،هغاسض األيظاس ،ه٭كق :هیكلا ابىال٭اون کاليحكی ٘هكايی ،اول٬ ،ن ،هص﵀ ٟال٩کك االوالهی7052 ،
(ب).
 .55بعكايی ،یىو ،٧العذائك الًاضشه٬ ،ن ،ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى ،بیجا.
 .53ش﵀١ی ال پژوهٍگكاو (ل یك يٝك :هاٌ﵀ی ٌاهكوؾی ،ویؿهع﵀ىؾ ) ،فشهًعگ فمعه هغعابك هعزهب اهعل
بیث  ،اول٬ ،ن ،هئوىه ؾائكا ال﵀١اق٨ ٦٭ه اوالهی بك هفه اه﵂ بیث .7050 ،
 .50ظك ٠اهلی ،هع﵀ؿ بى ظىى ،وعائل الؾیؼه إلی جعصعیل هغعائل الؾعش یؼه ،جّـعیط :گـكوه پـژوهً
هئوىۀ آل البیث ٬ ،ن ،هئوىه آل البیث .7009 ،
 .52ظلی ،ش٩١ك بى ظىى ،هؼاسز األصىل ،اول٬ ،ن ،هئوىه آل البیث .7003 ،
 .50ـــــ  ،المؼحبش فی ؽشض المخحصش ،اول٬ ،ن ،هئوىه ویؿالٍهؿاء .7007 ،
 .57ظلی ،ظىى بى یىو ،٧هبادی الىصىل إلی ػلن األصىل ،اول٬ ،ن ،ال﵀ٙب١ة ال١ل﵀یه.7000 ،
 .58ـــــ  ،يهس العك و کؾف الصذق ،اول ،بیكوت ،ؾاق الکحاب اللبًايی.7985 ،
 .59ؼ﵀یًی ،ویؿقوض الله ،الحؼادل و الحششیط ،اول ،جهكاو ،هئوىۀ جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼ﵀یًی.7372 ،

079

081

 .30ؾلبكی ،ویؿ٠لی ،هبايی سفغ جؼاسض اخباس اص دیذگاه ؽیخ عىععی دس اعحبصعاس ،ؾوم ،هٍـهؿ ،ؾايٍـگاه
٠لىم اوالهی قٔىی.7390 ،
 .37قالی٨ ،ؽكالؿیى هع﵀ؿ بى ٠﵀ك ،المعصىل فی ػلن اصىل الفمه ،جع٭ی٘ :٫ه شابك ٨یٓ ٠لىايی ،ؾوم،
بیكوت ،هىوىة الكوالهُ.7075 ،
 .35وبعايی ،ش٩١ك ،المبغىط فی أصىل الفمه ،اول٬ ،ن ،هئوىۀ اهام ِاؾ.7037 ، ٪
 .33وبمواقی ،هع﵀ؿبا٬ك ،رخیشة المؼاد فی ؽشض ا سؽاد ،اول٬ ،ن ،هئوىۀ آل البیث .7057 ،
ِ .30ؿو ،٪هع﵀ؿ بى ٠لی ،الخصال ،هّعط٩٤ :اقی٠ ،لی اکبك ،اول٬ ،ن ،شاه١ۀ هؿقویى.7305 ،
 .32ـــــ  ،هى ال یعضشه الفمیه ،جّعیط٠ :لی اکبك ٩٤اقی ،ؾوم٬ ،ن ،ايحٍـاقات اوـالهی وابىـحه بـه
شاه١ۀ هؿقویى.7073 ،
٘ .30بكوی ،أبی هًّىق أظ﵀ؿ بى ٠لی بى أبـی ٘الـ  ،ا ظحصعاز ،ج١لیـ ٫و هالظٝـات :وـیؿهع﵀ؿ بـا٬ك
ؼكواو ،يص ،٧هٙاب ٟالً١﵀او الًص ٧اشٌك ٦ظىى الٍیػ ابكاهین الکحبی.7380 ،
٘ .37ىوی ،هع﵀ؿ بى ظىى ،ا عحبصاس فیما إخحلف هى األخباس ،جهكاو ،ؾاقالکح الوالهیه.7390 ،
 .38ـــــ  ،جهزیب األظتام ،جّعیط :ظىى هىوىی ؼكواو ،چهاقم ،جهكاو ،ؾاقالکح الوالهیه.7007 ،
 .39ـــــ  ،الؼذة فی أصىل الفمه٬ ،ن ،چاپؽاية وحاقه.7077 ،
٠ .00اهلی ،ظىى بى ل یى الؿیى ،هؼالن الذیى و هالر المصحهذیى ،يهن٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی ،بیجا.
 .07ـــــ  ،هغاله األفهام إلی جًمیط ؽشائغ ا عالم ،هّعط :گكوه پژوهً هئوىۀ ه١اق ٦اوـالهی٬ ،ـن،
هئوىة ال﵀١اق ٦الوالهیه.7073 ،
٠ .05اهلی ،هع﵀ؿ بى ٠لی ،هذاسن األظتام فی ؽعشض ػبعادات ؽعشائغ ا ععالم ،اول ،بیـكوت ،هئوىـه آل
البیث .7077 ،
٠ .03اهلی ،هع﵀ؿ بى هکی ،الذسوط الؾشػیه فی فمه ا هاهیة ،ؾوم٬ ،ن ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی.7077 ،
 .00ـــــ  ،الزکشی٘ ،ب ٟظصكیه ،بیشا ،بیيا.7577 ،
٠ .02اهلی يبا٘ی٠ ،لی بى هع﵀ؿ ،الصشاط المغحمین إلی هغحعمی الحمذین ،اول ،يص ،٧ال﵀کحبة العیؿق یه،
.7380
 .00کلیًی ،هع﵀ؿ بى ی١٭ىب ،التافی ،جّعیط :ؾاق العؿید٬ ،ن ،ؾاق العؿید.7059 ،
 .07هاه٭ايی٠ ،بؿالله ،همباط الهذایه ،اول٬ ،ن ،هئوىۀ آل البیث .7077 ،
 .08هكکم ا٘ال٠ات و هؿاقٮ اوالهی ،فشهًگ ياهه اصىل فمه ،اول٬ ،ن ،پژوهٍگاه ٠لىم و ٨كهًگ اوالهی،
.7389
 .09هى١ىؾی٠ ،بؿالهاؾی ،دسعًاهه فهن ظذید ،اول٬ ،ن ،والهاو چا و يٍك ؾاق العؿید.7389 ،
 .20ه٩ٝك ،هع﵀ؿقٔا ،اصىل الفمه ،چهاقم٬ ،ن ،او﵀ا٠یلیاو.7370 ،
.7058 ،
 .27هکاقم ٌیكالی ،ياِك ،أيىاس األصىل ،ؾوم٬ ،ن ،هؿقوة الهام ٠لی بى أبی ٘ال
 .25يائیًی ،هع﵀ؿظىیى ،فىائذ األصىل ،ه٭كق :هع﵀ـؿ٠لی کـاٜ﵀ی ،اول٬ ،ـن ،هئوىـة الًٍـك الوـالهی،
.7000
 .23يص٩ی ،هع﵀ؿظىى ،شىاهش التالم فی ؽشض ؽشائغ ا عالم ،هّعط٠ :بان ٬ىچايی و ٠لی آؼىيـؿی،
ه٩حن ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.7000 ،
 .20يىقی ،هیكلا ظىیى ،هغحذس الىعائل و هغحًبظ المغائل ،هّعط :گكوه پژوهً هئوىـۀ آل البیـث،
بیكوت ،هئوىۀ آل البیث.7008 ،
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abomination (Arabic: )اکـكاه, ascription to specific time and
080

اصى
لو
ؽیىه
های
جشبی
ت
کىد
کاو
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
كآين٬

ascription on taqīyya (Arabic: ج٭یـة, literally prudence, fear) are
the most common methods of merging between conflicting
narrations in the view of Shaykh Ansārī.
Keywords:

Conflict,

Conflict

resolution,

Preference, Right of choice, Shaykh Ansārī.

Merging

method,

ḥadīths. The issue of resolving of conflict and difference of
ḥadīths, except in a few cases, is related to the understanding
and knowing of purpose of ḥadīth, not about criticism,

082

purification and distinguishing an authentic ḥadīth from
invalid one. The present study, using descriptive-analytical
method to analyze the methods of resolving the conflict of
news in Shaykh Ansārī's view and concludes that: in order to
resolve the conflict of news, Shaykh Ansārī (Grand Shaykh)
uses the three methods of Merging, preference and right of
conventional

wisdom

takes

precedence

over

the

implementation of the rules of preference and if adaptation
and conventional wisdom is not possible, he chooses the
preferences to prefer one of the two conflicting news to the
other, and if there is no preference, it is his turn to option and
chooses one of the two conflicting news. Ascription of general
to specific rules, ascription of absolute to limited rules,

ُ

ُ
Ḥukūma and Wurūd (government and entry, Arabic: العکىهـة و
 ُالىقوؾ, the two mentioned terms are Shaykh Ansārī's innovation
which refer to merge evidence and resolve their conflict and
this issue means the precedence of a religious reason over
another religious reason or a practical principle), ascription
the imperative form (mood) to istiḥbab (admiration and
desirability, Arabic: )ا نوح نعباب, ascription the prohibition to
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choice (option), with mentioned order, in such a way that

sources of ḥadīth criticism. Some reassuring facts related to
083

اصى

history also include: conjectures about ḥadīth such as
knowledge of social, political and religious characteristics,

لو

and habits and behavioral customs of the issuance of ḥadīth;

ؽیىه

recognition of reliable sources of history narration (quotation);

های

investigation of the status of individuals and events reported

جشبی

in the text, as well as identifying public affairs. Rational and

ت

methodical analysis of reports by analyzing the Peripheral

کىد

conjectures will also be very useful in the process of historical

کاو

critique of ḥadīth.

Keywords: Ḥadīth, Textual criticism, History, Textual conjectures,
اظا
 ؾیــــدPeripheral conjectures, Rational analysis.
اهاهیه و
 هحىًٌاAnalysis of Ways to Resolve the Conflict of News
ؼــــث
from Shaykh Ansārī's Point of View
كآين٬
1
 Ali Nosrati

 Sayyid Abolqasem Hosseini Zaidi

2

3

 Muhammad Hassan Qasemi

Conflict and difference of ḥadīths means inconsistency
(incompatibility) in the meaning and context of two or more

1. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Razavi University of
Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Razavi University of
Islamic Sciences, Mashhad, Iran (Corresponding Author).
3. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Razavi University of
Islamic Sciences, Mashhad, Iran.

Typology of History-based Criteria for Validating
the Content of Ḥadīths

084

1

 Alborz Mohaqeq Garfami
2

 Sayyid Ali Delbari

The content of conjecture news is evaluated by measures
(criteria) such as the Qur'an, creditable (authentic) tradition,
ʿaql (rational demonstration, proof), ijmāʿ (consensus, Arabic:

ٞ)اش﵀ــا, the purposes of Sharīʿa, scientific proposition and
discovering the causes and factors of issuing ḥadīths and
adapting its content to external events will be very helpful.
This article, using library resources and analytical-exploratory
method (exploratory data analysis), seeks typology of valid
criteria for criticism and analysis of ḥadīths that are
significantly related to the knowledge of history and
historicity. The general achievement of the research is that the
types that are based on narrative propositions and rational
analysis will play a role in the form of conjecture and signs
for the ruling to the extent of the validity of the ḥadīth. In the
meantime, the convincing implications of Qur'anic stories, the
conclusive tradition and definite events are the best historical
1. Master of Qur'anic and Ḥadīth Sciences, Razavi University of Islamic Sciences (Corresponding Author).
2. Associate Professor, Razavi University of Islamic Sciences.
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history. Hence, awareness of historical components in

a method of pilgrimage that has many enthusiasts. However,
085

there are special evidences in this regard, and specifically

اصى

regarding the pilgrimage of Imam Hussein (AS), Imam Ali

لو

(AS), Imam Reza (AS) and Imam Baqir (AS), which have not

ؽیىه

been fully collected and suffer from the absence of a coherent

های

analysis and accurate implication. Therefore, these narrations

جشبی

still require comprehensive and systematic writings to collect,

ت

categorize and signify them. Among the narrations of the

کىد

excellence of pilgrimage of Imams (AS) on foot, seven

کاو

narrations are about the excellence of pilgrimage of Imam

اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
كآين٬

Reza (AS) on foot. The following article presents these
narrations in three categories and analyzes them. The study of
the narrations concludes that the excellence of the pilgrimage
of Imam Reza (as) on foot is not based on specific narrations
and with the prior title among the Shīʿa narrations; while, the
possibility of recommending the pilgrimage (visiting) of
Imam Reza (AS) on foot still remains as an example of
glorification of sacraments (ritual signs), modesty, etc., and
some researches have been presented in this field.
Keywords: Signification of narrations, Pilgrimage of Imam Reza
(AS), Pilgrimage on foot, Step, Barefoot, Hardship.

books of ḥadīth terminology, but the jurists were less
committed to them and in practice have referred to their
fundamental principles, ḥadīth and biographical evaluation

086

(Arabic: الكشـال, Romanized: al-rijāl), such as the possibility of
the narrator or scribe making a mistake in expressing or
writing too much, the lack of substantial difference between a
narration and other narrations, the examination of the
authenticity (trustworthy) of all the narrators in the chain of
evidence, the preceding of the principle of [non-redundant]
narrator.
Keywords: Redundant ḥadīth, A redundant in the text, New
meaning, A redundant in the evidence, Jurists.

The Excellence of Pilgrimage of Imam Reza (AS)
by Walking from the Angle of Special Narrative
Evidences
1

 Hani Zafarani

Researchers in the field of pilgrimage have cited to
generalities such as the absolute excellence of walking,
glorification of sacraments (ritual signs), etc., which are
necessary in place, in order to prove the excellence of
pilgrimage of the Infallibles (PBUT) by walking (on foot), as
1. A Graduated Student at Ḥadīth Center of Qom Seminary.
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over the principle of [non-defect], and the accuracy of the

terminology (Arabic: لط العـؿیدٙهّـ, Romanized: muṣṭalaḥu l087

ḥadīth) and refers to a ḥadīth that has an abundance in the text

اصى

or evidence compared to its ḥadīth. Some believe that the

لو

redundant of text should create a new meaning in order to

ؽیىه

consider it as a redundant ḥadīth. But others consider merely

های

the existence of redundant in the text to be absolutely

جشبی

sufficient. Some consider the existence of one or more

ت

narrators about the redundant in the evidence and others

کىد

consider the existence of only one more narrator in the

کاو

evidence as a condition for the absoluteness of redundant.

اظا
The authors have studied this issue by descriptive ؾیــــدanalytical method based on library study and have concluded
 اهاهیه وthat there is no obstacle for the consideration of redundant
 هحىًٌاḥadīth on any of the above types.
ؼــــث
Another finding is that although different principles and
كآين٬
rules are mentioned for more; But the jurists are less
committed to these and in practice have referred to their
principles, hadith and rijali; Such as the possibility of the
narrator or scribe making a mistake in expressing or writing
too much, the lack of substantive differences between a
narration and other narrations, checking the authenticity of all
narrators in the chain of transmission,
Another finding is that although different principles and
rules have been mentioned for redundant (al-mazīd) in the

intellectual model and method of accessing Rijāl sources. His
critical approach to this knowledge can be represented and
judged by his historical Rijāl (not objective). However, the

088

lack of historical narrative sources about Ibn Ghadāʿirī's
personal and social identity has become a position for
different epistemological speculations in the field of his
historical personality, beliefs and knowledge among the
earlier and later (posterior) scholars of Rijāl and other
scholars. It was attempted in this article to reread analytically,
narrations of the contemporary Rijālian scholars of Ibn
Ghadāʿirī and the narratorologists after him
Keywords: Ibn Ghadāʿirī, weaknesses, injury and modification,
rhetoric, exaggeration.

Redundant Ḥadīth from Theory to Practice
The Conditions of the Narrators and the Practice
of the Jurists
1

 Sayyid Mehdi Ahmadinik
 Amir Reza Daryadel

2

A redundant ḥadīth (Arabic: ظؿید ال﵀میـؿ, Romanized: ḥadīth
al-mazīd) is one of the terms of the knowledge of ḥadīth
1. Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Razavi University of Islamic Sciences
(Corresponding Author).
2. A M.A. student at Razavi University of Islamic Sciences.
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Ibn Ghadāʿirī's scientific and religious character by using the

related to the introduction of the Imam and the position of
089

Imamate, attributes and duties of the Imam and the Imam's

اصى

right to the people have been mentioned, shows that the Imam

لو

did not seek to prove the position of Imamate or to specify a

ؽیىه

complete description of attributes of the Imam, rather the

های

explanation of the correct Islamic belief in the field of

جشبی

Imamology and the emphasis on the need of the companions

ت

to the Imam, in order to use them for benefiting from the

کىد

guidance of these nobles, has been important for that Great

کاو

Imam.

Keywords: Letter of Imam al-Ṣādiq (AS), Companions, Content
اظا
 ؾیــــدAnalysis, Imamology.
اهاهیه و
هحىًٌا
A Rereading of Ibn Ghaḍāirī's Method of
 ؼــــثNarratorology and Believing in the System (Belief
كآين٬
System) in the Viewpoint of Thinkers
1

 Qasim Mohseni Mary

Ibn Ghadāʿirī (Arabic: ٕـائكی٤  )ابـىis one of the prominent
ḥadīth narrators in the earlier age who has reread the ḥadīth
narrator's status using the knowledge of ḥadīth and
biographical evaluation (Arabic: الكشـال, Romanized: al-rijāl)
specific to his time. His field of biographical evaluation
studies is a representation of his scientific personality,
1. Graduate of PhD in Quran and Hadith from Payame Noor University of South Tehran.

Imamology in a Letter Attributed to Imam Ṣādiq
(AS) Addressed to the Companions

091

1

 Fathiyeh Fattahizadeh
2

 Zahra Sarfi

 Sumayyeh Sarvqad Moqaddam

3

Imamate is one of the necessities of the Shi'a religion and
obedience to the Imam can only be achieved with the
knowledge of the Imam. The best introduction is undoubtedly
first ḥadīth from the book ar-Rawdat ol-Kāfī (Arabic: قؤـة

ن
٨ )ٱلکـاis a letter from Imam Ṣādiq (AS) addressed to the

companions. The quantitative content analysis results show
that in part of this letter, the keyword [Imam] has a
considerable repetition, so that it has a third place in terms of
frequency compared to other keywords and this keyword in
order to refer to the Infallible Imams (AS) has been used in
%88 of cases. Therefore, it was attempted by analyzing the

content of this letter in this study to explain Imam's view on
the subject of Imamology. The results of the content analysis,
while indicating that in the category of [Imamology], issues

1. Professor, Department of Qur'anic and Ḥadīth Sciences, Alzahra University.
2. Assistant Professor, Department of Qur'anic and Ḥadīth Sciences, Alzahra University.
3. Master of Qur'anic and Ḥadīth Sciences, Alzahra University, Corresponding Author.
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that it is from the language of the Infallible Imam (AS). The

research has studied the application and validity of these three
090

methods using descriptive-analytical method before Saduq to

اصى

show his adherence in mentioning the methods and its effect

لو

on the validity of narrations. The results of this study show

ؽیىه

that permission in two absolute and conjugated (connected)

های

types with other methods of tolerating the ḥadīth has a

جشبی

different degree of validity and only the validity of absolute

ت

permission is the subject of discussion. Al-Ṣadūq has resorted

کىد

to the methods of absolute permission and correspondence

کاو

due to lack of access to al-Shaykh or lack of time to listen to

اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
كآين٬

the ḥadīth. He has stipulated (clarified) through his unusual
tolerating method with the word [we were informed, Arabic:

ُن
أؼبكيــا, Romanized: ukhbirnā] and other statements in most
cases. He believed in the invalidity (the lack of credibility) of

finding (Arabic:  )وشـاؾاand has considered the finding valid

only in the original version of the scripts (Arabic: ٟیــ٬الحى,
Romanized: al-tawqī‘āt) with the Infallible's (al-Maʿṣūm)
handwriting.
Keywords:

Shaykh

al-Ṣadūq,

Methods

of

ḥadīth

Permission, Correspondence, Finding (Arabic: )وشاؾا.

tolerating,

Abstracts
The Validity of the Methods of Tolerating
(learning with difficulty) Ḥadīth in the Presence of
Shaykh al-Ṣadūq [Case Study: Permission,
Correspondence, and Finding (Arabic: ])وجادة
ِ
1

 Masoumeh Taherian Qadi
2

 Sayyid Mohsen Musavi

There have been various methods of receiving ḥadīth in
the earlier period, which are called methods of tolerating

(learning with difficulty, Arabic:  )جع ُّ﵀ــ﵂ العــؿیدḥadīth. The
method of tolerating (learning with difficulty) through the

آمىزههای حدیثی

validity of the ḥadīth has been effective in the tradition of

﵁

obtaining ḥadīth. Although permission, correspondence and
finding (Arabic:  )وشـاؾاas ways of tolerating ḥadīth have a
lower validity than listening and reciting, but these methods
have been used in the ḥadīth works of Shaykh al-Ṣadūq. This

092
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