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وا یبررس و نقد  قصص سوره 85 یۀآ یگذار خیتار ۀحوز در یریتفس اتیر
 2/6/1397 دریافت: تاریخ
 5/7/1397 پذیرش: تاریخ

 1راد مهدوی علی محمد
 2نژاد احمد امیر
 3کلباسی زهرا

  چکیده
 بهه مکهه در  پیهامبر حضهور میهانی ههای سهال در مفسهران، آرای اتفاق به قصص، سوره
 تفسههیری، روایههات و نههزول اسههباب بههر تکیههه بهها برخههی امهها اسههت؛ یافتههه نههزول پیوسههته طههور
 )سهرزمینی جحفهه در پیهامبر که زمانی هجرت، آستانه به را سوره این 85 آیه گذاری تاریخ
 بهه بازگشهت وعهده خداونهد آن طبه  کهه انهد رسهانده بهود، مکهه دلتنگ مدینه( و مکه میان
 منهابع در تنهها نهزول اسهباب روایهات که است درحالی این است. داده پیامبرش به را مکه
 تعهار  در آیهه ایهن ذیهل تفسهیری روایات از انبوهی با و شده نقل موقوف صورت به متأخر
 حجههت اتمهها  مشهرکان بههه خطهاب کههه - 85 آیههه امتهداد همچههون قراینهی مقابههل در اسهت.
کیهد بهرای در که همجوارش آیات با آیه این پیوسته سیاق - نموده  نهازل قیامهت وقهو  بهر تأ
لی َک  َلراّده » عبارت از مراد که متعددی تفسیری روایات و شده  سرای به بازگشت را «َمعاد   ا 
 در و بعثهت میهانی ههای سهال در آیهه ایهن مکهی گهذاری تهاریخ کهرده، معنها )بهشت( آخرت
  است. اثبات قابل قصص سوره آیات دیگر با همراه آن ستهپیو نزول نتیجه،
 گذاری. تاریخ پیوسته، نزول هجرت، معاد، الی ک لراّده  قصص، سورۀ ها:  کلیدواژه

                                                   
 mahdavirad@isca.ac.ir .تهران فارابی پردیس دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه دانشیار .1

 amirahmadnezhad@outlook.com مسئول(: نده)نویس اصفهان دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه استادیار. 2

 zahrakalbasi@gmail.com اصفهان: دانشگاه حدیث و قرآن علو  دکتری دانشجوی . 3
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 مقدمه .1
 مکهی ای  سهوره مفسهران، اقهوال سهسس و نهزول ترتیهب روایهات همهه اتفهاق بهر بنها قصهص سوره
 ایهن در پیهامبر دعهوت میانی های  سال در نزول، ترتیب جداول در آن جایگاه برحسب که است
 سههوره ایههن 85 آیههه ویهه ه بههه آن آیههات از برخههی نههزول زمههان   مههورد در امهها ؛اسههت شههده نههازل شهههر

  است. آمده پدید جدی های مناقشه
 بههه را وی نمههود، نههازل او بههر را قههرآن کههه گونههه همههان ،داده وعههده پیههامبر بههه آیههه ایههن در خداونههد
 در ،سههوره آیههات سههایر بهها زمههان هههم ،را آیههه ایههن نههزول زمههان برخههی دانههد.بازگر اش اصههلی جایگههاه
 نهها  بههه مکههانی در مکههه دوران پایههان در را آن نههزول زمههان برخههی و دانسههته مکههه میههانی هههای سههال
حفه  از خهارج در آن نهزول سهبب دنبهال بهه حتهی و نهدا هنمود توصیف - بوده مدینه راه در که - جه
 طهور بهه دیهدگاه، دو ایهن از هریه  به باورمند مفسران کردند. تلقی تثنامس ای  آیه را آن مکه، شهر

کنهده  اشههکاالت بههه پاسهخ از عمومهها   هرچنههد ؛انهد کههرده بیههان خهود نظریههه تثبیههت ایبهر دالیلههی پرا
  نمودند. نظر صرف خود دیدگاه

 معنهایی ارتبهاط دو  دیهدگاه و بهوده آیهه ایهن ذیهل مشهور   نزول شأن برخالف ،نخست دیدگاه
 ایهن ،رو ایهن از اسهت. داده دسهت از 85 آیهه دو  قسهمت حتهی و همجهوار آیات سیاق با را خود
 بیهان آیهه ایهن ذیهل مفسهران کهه مختلفهی احتمهاالت بهه دههی سهامان بها ابتدا تا شده آن بر مقاله
 از هریهه  بررسههی و نقههد بههه سههسس سههازد. مطههر  نظریههه قالههب در را آنههان هههای دیههدگاه ،انههد کههرده

  نماید. تقویت را مختار دیدگاه سو  وهله در و دازدبپر نظریات

 قصص سوره بر یمرور .2

 نهازل مکهه در نمهل سهوره از بعهد کهه اسهت نهزول ترتیهب در سهوره نهمهین و چههل قصهص سوره
 از بودنهد. مشرکان عذاب و شکنجه تحت مسلمانان که هویداست آن سیاق از 4است. گردیده
 نیه  آنهان بداننهد تها بهوده مؤمنهان و پیهامبر بهه تسهّلی سوره این لنزو از هدف رسد می   نظر به رو این

 - نمودنهد می   تحمل فرعون سوی از را فشارها شدیدترین که - امتش و موسی حضرت همچون
  :نمود بخش چهار توان می   را قصص سوره محتوای ،ترتیب بدین 5شد. خواهند پیروزی
 بهدو از را موسهی حضهرت داسهتان کهه اسهت سوره این اول آیه 46 دربرگیرنده ،نخست بخش

یافههت مههدین، بههه سههفرش مصههر، از او فههرار بهها و کههرده آغههاز مصههر زده خشههونت جامعههه در تولههد  در
                                                   

 .613 -612ص ،10ج ،البیان مجمع .4

 .4-3ص ،8ج ،الحدیث احسن .5
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 در و داده ادامههه فرعههون بهها مواجهههه چنههدین رسههالت، آغههاز و مصههر بههه بازگشههت وحههی، نخسههتین
 خاتمههه لهههیا آیهات در تکبههر سههبب بهه سههساهیانش و فرعهون سههنگین عههذاب توصهیف بهها نهایهت
   است. داده

 و کهرده اشهاره عههدین همچون آسمانی کتاب نزول بر مبنی مشرکان تقاضای به ،دو  بخش
 اههل از برخهی ،مقابهل در اسهت. نمهوده مهذمت کتهب ایهن بهه ایمهان عد  سبب به را آنان سسس
 عبههارات بهتههرین بهها قههرآن بههه فعلههی ایمههان و آسههمانی کتههب بههه گذشههته ایمههان سههبب بههه را کتههاب
 ههایی صهحنه و کهرده آغهاز مشهرکان برای را عذاب نزول به تهدید ،ادامه در است. ستوده کنمم

کمه از هولناک  است. نموده بازگو تفصیل به را قیامت در مشرکان محا
 موسهی حضهرت عصهر در بهاز کهه یافتهه اختصهاص قهارون داستان به سوره این بخش سومین

 هههای جاذبههه و کههرده انکههار را قیامههت هکهه اسههت شههکوه بهها ثروتمنههدی قههارون اسههت. شههده واقههع
 گفتهار صهحت سهابقه بهی  عهذابی بها خداونهد لهیکن ،لرزانهده را ایمانهان سسهت برخهی اش دنیهوی
  است. ساخته آشکار را هستی جهان حقانیت به عالمان

کیههد بههه آشههکارا قصههص سههوره مقطههع آخههرین  و شههدگان هههدایت جهه ای و قیامههت وقههو  بههر تأ
 سهسس است. داده را «معاد» به بازگشت وعده نی  پیامبر به سیاق نهمی در و پرداخته گمراهان

 حقه م نداشهت انتظار گاه هیچ  که - او بر قرآن نزول نعمت به ابتدا پیامبرش قلب تثبیت اییر
 وحهههی آیهههات از اعههرا  و مشهههرکان بههه تمایهههل گونهههه هههر از را وی سهههسس و نمههوده تصهههری  - ودشهه

کیهد بها نیه  سهوره ایهن آیهه آخهرین ،نهایت در است. بازداشته  بهاری ذات مخهتص بقها کهه آن  بهر تأ
  است. رسیده پایان به گشت، بازخواهد او عدل محکمه سوی به کس همه و است تعالی
کید کلیدی بخش دو بر سوره این تما  هویداست  که چنان    :است نموده تأ

 تا ممکن شرایط ترین سخت در موسی حضرت حیات ابتدای از مفصلی داستان ،نخست
کم بر او پیروزی  مردمهان خهدای را خهود بلکهه نداشهت، معهاد بهه اعتقهادی تنهها نه که ظالمی حا
 برخاست ای  جامعه چنین در الل کلیم موسی بود. کشانده تما  ذلت به را آنان و نامید می   مصر
 کمههال در رفتنههد، مهی   شههمار بهه جامعههه اقشههار تهرین ضههعیف از کهه یههارانی بههه اتکها و اسههتقامت بها و

 بههه خداونههد رو ایههن از سههاخت. نههابود را فرعههون و آمههد فهها   ههها شههکنجه و ههها سههختی بههر نابههاوری
 را مسهلمانان مصهر فراعنهه همچهون کهه - را مکهه ثروتمنهد مشهرکان بر پیروزی وعده نی  پیامبرش
   است. داده - نهادند فشار تحت

 در مشهرکان دستاوی  ترین مهم از یکی که معاد انکار مقوله به ،تفصیل به نی  سوره دو  بخش
 توصههیف و مشههرکان انههذار ضههمن و پرداختههه اسههت مسههلمانان سههرکوب و اسههال  پههذیرش عههد 
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کمه کید نی  پیامبرش برای آن حتمی تحق  بر قیامت، در آنان محا   است. نموده تأ

 قصص سوره 85 هیآ نییتب .3
َّ ذیَِّإن  

ََّّال   ض  ر  َََّّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  راد ُ َََِّّّإلىَّل  َّم  ِیَُّقْلََّّعاد  ب  ُمََّّر  ْعل 
 
ْنََّّأ ََّّم  َََِّّّبالْهُاى َّجاا   اْنََّّو  ََّّم  َُّها  

َََّّّفى الل  ََّّض  َّ.ُمبین 

 بههاور و انتظههار رغههم علههی را قههرآن کههه کسههی وصههف بهها را خههود قصههص سههوره 85 آیههه در خداونههد
 جایگههاهش بهه را او نیهه  ایهن از بعههد کهه داده وعهده حضههرتش بهه و خوانههده کهرده، نههازل او بهر پیهامبر

 کهه کسانی به من پروردگار بگوید: مشرکان به تا داده فرمان رسولش به سسس دانید.گر بازخواهد
گاه کنند، سرمی آشکار گمراهی در که کسانی به و هستند هدایت اهل   است. دانا و آ

 بیهههان بههها پیهههامبر قلهههب تثبیهههت ایبهههر هویداسهههت، الفهههاظش صهههراحت از  کهههه چنهههان  آیهههه ایهههن
 مؤمنهان بهه امیهد و مشهرکان انذار درصدد طرفی از و است او زندگی در داده رخ معج ه ترین بزرگ
 بهه خداونهد یهاری فرارسهیدن بهه وعهده بهرای پیهامبر بهه قهرآن نهزول بهزرگ نعمت یادآوری از است.

 گونهه ایهن کهه گرفتهه قهرار سهنگینی فشهارهای تحهت پیهامبر کهه نمهود استنباط توان می   حضرتش
 کههه نماینهد مهی   انکههار را وی چنهان مشهرکان ،سههو دیگهر از اسهت. قلههب تثبیهت و دلهداری نیازمنهد
   است. دیگر ای  معج ه به شبیه معاد به باور خصوص در الهی وحی تحق 
 احسههاس تههوان مههی   بیشههتری وضههو  بههه گرفتههه قههرار آیههه ایههن ادامههه در کههه آیههاتی از را مههدعا ایههن
 نداشهت، را قهرآن نهزول تظهاران کهه کنهد مهی   یهادآوری پیامبرش به 86 آیه در خداوند  که چنان  ؛کرد
 بهاز 87 آیهه در باشهد. کهافران یهاور کهه مبهادا پهس شهد؛ سهرازیر او بهر که بود خداوند رحمت این اما

 بهاز الههی وحهی بهه( )بهاور از قهرآن، نهزول از پهس را وی مشهرکان مبادا فرموده: پیامبرش به خطاب
 از و فرابخوانهد پروردگهارش سهوی بهه را مهرد  همچنهان تها خواسته پیامبر از ادامه در سسس .دارند

  نباشد. مشرکین
 خواسهته رسهولش از خداوند و یافته ادامه پیامبر به آمی  عتاب های خطاب هم باز 88 آیه در
 چیه  همهه کهه بدانهد و نمایهد عبهادت یگانهه خهدای بها را دیگری خدای مشرکان شیوه به مبادا تا
 آنهان بهرای گردنهد، مهی   بهاز او سوی به همگان حالیکه در خداوند و شود می   نابود هستی ذات ج 

 نماید می   داوری
َّ ََّّماَّو  ْرُج اَُّکْنت  ْنََّّت 

 
َََُّّّیْلقىَّأ ْیک  ََِّّإل  ََّّاْلِکتاُبََِّّإل  ة  ْحم  ََِّّمْنََّّر  ِک  ب  االَّر  ََّّف  ن   ُکا َ  ِهیارا ََّّت  ََّّظ  نن  ِِ َِّلْلکااِف

*ََّّ ََّّلَّو  ک    َ ُصااى ُ ااْنََّّی  ََّّاَّلِلََّّآیاااِ ََّّع  ْعااى  ااْتََِّّإْذََّّب  ِزل  َْ ََّّأُ ْیااک  ََِّّإل  َََِّّّإلااىَّاْدُعََّّو  ِااک  ب  ََّّر  ََّّلَّو  ن   ُکاا َ  ََّّت  َِّماان 
َّ ََّّ*َّالُْمْشِرِکین  ْىُعََّّلَّو  ََّّت  ع  ر ََِّّإلها ََّّاَّلِلََّّم  ََّّلَّآخ  ََِّّإل  ََِّّإلا   ََُّّها  

اْىََُّّکال ُ ََّّش    ََّّ اُ ََِّّإل  ََّّهاِلاک  ْجه  اُ ََّّو  ْکاُمََّّل  ََّّاْلحُ َّو 
ْیِ َّ ََِّّإل  ُعون  َّ.ُتْرج 
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 در استواری و رسالت ادامه به دستور با شده، آغاز پیامبر قلب تثبیت با که - آیات این نزول
 بهر مشهرکان سهنگین فشهار گهر نشهان وضهو  به - شده ختم عتاب و هشدار به و یافته ادامه نبوت
 قیامت وقو  خداوند شده الز  که جایی تا است؛ نموده شکننده را یارانش و او که است پیامبر

کید پیامبرش برای را دادرسی و   نماید. پایدار رسالت اجرای در را او و نماید تأ

ح اقوال .4  (معاد یال لرادک) در «معاد» یمعنا خصوص در شده مطر
 عبارت در «معاد» مرجع برای متعدد اقوال است، توجه قابل قصص سوره 85 آیه ذیل آنچه

لهی َلهراَدَک »  بههازگو آیهه، ایههن ذیهل مفسهران از بسههیاری مشهترک وجههه کهه ای  گونهه بههه ؛اسهت «َمعههاد   ا 
 ایهن مبّین تنها داوری هیچ بدون آنان از برخی است. ها آن بررسی و نقد بدون اقوال همه کردن
 ،نهایههت در 7.انهد کهرده نقهل ادامهه در را مهابقی و داده تههرجی  را قهول یه  برخهی و 6انهد بهوده اقهوال
 8انهد کرده تفسیر آن طب  را آیه و پرداخته نظریه ی  ذکر به تنها یا که اند بوده نی  مفسرانی معدود

 اقهوال ،توضهی  ایهن بها 9کردنهد. دفها  محسهوس طهور بهه نظریهه یه  از اقهوال همه بیان ضمن یا و
 داد: جای توان می   دسته پنج در را معاد درباره شده مطر 

 همهان دهد می   وعده پیامبر به خداوند که معنا این به است. مرگ معنای به معاد نخست،
  گرداند. بازمی مرگ سوی به را او کرده، نازل وی بر را قرآن که گونه

 قیامهت سهوی بهه را پیهامبرش کهه دههد می   وعده خداوند است. قیامت معنای به معاد دوم،
   گرداند. بازخواهد
  بهشههت بههه را پیههامبرش کههه دهههد مههی   وعههده خداونههد اسههت. بهشههت معنههای بههه معههاد سوووم،
  گرداند. بازمی

  بههههه را پیههههامبرش کههههه ددههههه مههههی   وعههههده خداونههههد اسههههت. مکههههه معنههههای بههههه معههههاد ،چهووووارم
  گرداند. برمی مکه

 بیهت بهه را پیهامبرش که دهد می   وعده خداوند است. المقدس بیت معنای به معاد ،پنجم
  10گرداند. بازمی المقدس

                                                   
 .187ص ،4ج التنزیل، انوار ؛3027 -3025ص ،9ج حاتم(، ابی )ابن العظیم القرآن تفسیر ؛622ص ،2ج العلو ، بحر .6

 ،7ج ،التفسهیر فهی االساس ؛331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛436ص ،3ج ،الکشاف ؛81 -79ص ،20ج ،البیان جامع .7
  .4116 -4115ص

 ،الکاشهف تفسهیر ؛2715 -2714ص ،5ج ،القهرآن ظهالل فی ؛313ص ،2ج ،القرآن معانی ؛359ص ،3ج ،مقاتل تفسیر .8
 .90ص ،6ج

 .347 -346ص ،3ج ،الحدیث تفسیر ؛130 -128ص ،16ج ،المی ان .9

 ؛3027 -3025ص ،9ج ،حهاتم( ابهی )ابهن العظهیم القهرآن تفسهیر ؛81-79ص ،20ج ،البیان جامع ر.ک: نمونه عنوان به. 10
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 در عالمیهان شهدن محشور مکان که رو آن از را المقدس بیت برخی اخیر، نظریه خصوص در
 بهوده معهراج بهه پیهامبر عهروج مکهان کهه ور آن از برخهی و دانسهته معهاد مرجهع است، رستاخی  روز

 قیامههت همهان معهاد کهه - دو  قههول بهه المقهدس بیهت ،نخسههت دیهدگاه طبه  ،رو ایهن از اسهت.
 بهه داشهته را معهراج دوباره آرزوی که آن  سبب به پیامبر دو ، دیدگاه طب  و شده ن دی  - است

 افهههراد سهههوی از را حتمهههاالتا ایهههن حهههالی در آلوسهههی اسهههت. شهههده داده وعهههده دوبهههاره عروجهههی
 سهعید 11اسهت. دانسهته اعتبار فاقد و گرانه توجیه کامال   را قول این خود که کرده مطر  ناشناسی
  12است. کرده معرفی آخرت مکان را المقدس بیت نی  حوی
 گونه بدین ؛دارند هم با ن دیکی معنایی پیوندهای وضو  به ،نخست نظریه سه ،دیگرسو از
 مراحهل هرسهه - شهده مطر  قیامت در پیامبر جایگاه عنوان به که - بهشت و قیامت مرگ، که

 آیهه در «معهاد» کهه اسهت آن قهول سهه ههر مشترک وجه نتیجه در است. معین مقطع ی  پیوسته
  است. کرده معنا آخرت سرای به بازگشت به را 85
 نظریهه سهه تهوان مهی   ،قصهص سهوره 85 آیه در «معاد» درباره شده مطر  قول پنج از نتیجه در
 کرد: ارا ه

 عنهوان بهه المقهدس بیهت بهشهت، قیامهت، )مرگ، آخرت سرای به معاد بازگشت نخست،
 عنهوان به المقدس بیت به معاد بازگشت سوم، و مکه به معاد بازگشت دوم، قیامت(؛ جایگاه
  معراج. مکان

 قصص سوره 85 هیآ در معاد مرجع درباره یریتفس اتیروا .5
 تهابعین و صهحابه از تفسهیری روایهات بهه را پیشهین بخهش در شهده مطهر  الاقهو همه مفسران
 امها انهد؛ نموده استناد روایات این همه به برخی و ها آن از مواردی به برخی که اند ساخته مستند

کندگی  راوی یه  بهه را متعهار  اقهوال کهه مختلفی روایات و سو ی  از تفسیری روایات این پرا
 در روایههات ایههن ادامههه در ،رو ایههن از اسههت. شههده سههردرگمی موجههب دیگههر سههوی از داده نسههبت
 اسهت. شهده داده نشهان راوی ههر اقهوال تعهار  یها پوشهانی هم و شده بندی  دسته جدول قالب
 دقی  و کامل طور به را اقوال همه که - سیوطی المنثور الدر روایی تفسیر از جدول این تهیه برای
 روایهات یها تفسهیری روایهت از مقصهود کهه اسهت ذکهر قابهل 13اسهت. شده استفاده - کرده گ ارش

                                                                                                                        
 .20-19ص ،25ج ،الغیب مفاتی 

 .334ص ،10ج ،المعانی رو  .11

 .4118ص ،7ج ،التفسیر فی االساس .12

  .140 -139ص ،5ج ،المنثور الدر .13
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 عنههوان بههه کبههار تههابعین یهها و صههحابه از کههه اسههت تفسههیری منقههوالت مقالههه، ایههن در نههزول سههبب
 روایتهی حاضهر پهژوهش در ،رو ایهن از اسهت.    گردیهده نقهل قصهص سوره 85 آیه در «معاد» معنای

  شد. خواهد داده نشان آن روایی باراعت و اهمیت یقراین با گردد منتهی معصو  به که

 سیوطی المنثور الدر تفسیر پایه بر قصص سوره 85 آیه نزول سبب روایات جدول

 از نقل راوی شماره
 محل تعیین معاد مرجع معصوم

ول  آیه نز
وایات  ر
 متضاد

 راوی
وایات  همخوان ر

 راوی

 *  جحفه مکه ---- ضحاک 1

 بن حسین 2
   جحفه مکه ---- واقد

  * ---- مکه ---- عباس ناب 3

  * ---- مکه ---- مجاهد 4

 *  ---- مکه ---- ضحاک 5

  * ---- موت ---- عباس ابن 6

 ابوسعید 7
   ---- موت ---- خدری

 با *)مواف   ---- قیامت روز ---- عباس ابن 8
 موت(

   ---- قیامت روز ---- عکرمه 9

  * ---- قیامت روز ---- مجاهد 10

   ---- بهشت ---- حسن 11

   ---- بهشت پیامبر علی اما  12

 ابوسعید 13
 قیامت همان که بهشت ---- خدری

 *  ---- است. پیامبر

 با )مواف  *  ---- بهشت ---- عباس ابن 14
 قیامت( و موت

 *  ---- بهشت ---- عباس ابن 15
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 از نقل راوی شماره
 محل تعیین معاد مرجع معصوم

ول  آیه نز
وایات  ر
 متضاد

 راوی
وایات  همخوان ر

 راوی

   ---- بهشت ---- صال  ابی 16

   ---- سالمقد بیت ---- القاری نعیم 17

 ---- قتاده 18
 ابن که است مواردی از این

 پنهان را معنایش عباس
 کرد.

----   

 ابوسعید 19
 *  ------ موت ----- خدری

 
  کرد: استنباط توان می   را نکاتی شد ذکر جدول این در که روایاتی مجمو  از
 روایهت گردیهده، لمتصه معصهو  بهه و شهده نقهل معصهو  از مجموعه این در که روایتی تنها .1
  کهه چنان  معنا این البته که اند کرده معنا بهشت به را معاد که است  پیامبر از  علی اما 
  است. همراه آیه سیاق با آمد، خواهد ادامه در

 آیههه ایهن ذیهل تهابعین اجتههادات ،مهوارد دیگهر خهدری، ابوسهعید و عبهاس ابهن روایهات جه  .2
 است. برخوردار کمتری اعتبار از صحابه اقوال نسبت به که است
  معنهههها بهشههههت و قیامههههت بههههه را معههههاد کههههه دارد هماهنههههگ روایههههت دو خههههدری ابوسههههعید .3
 است. کرده
 مهرگ، را معهاد مهورد چههار در دانسته، مکه را معاد یکی در که دارد روایت شش عباس ابن .4

 مکتهو  را مهورد ایهن کهه گفتهه او دیهدگاه دربهاره قتهاده نی  آخری در و کرده معرفی بهشت و قیامت
 بایهد تشّتت سبب به را آیه این ذیل عباس ابن دیدگاه یا رسد می   نظر به نتیجه در داشت. نگاه

  سههههبب بههههه را کههههرده معنهههها آخههههرت سههههرای بههههه را معههههاد کههههه او روایههههت چهههههار یهههها و گرفههههت نادیههههده
  پذیرفت. کثرت
 اعتبهاری بهی  بهه حکهم تهوان مهی   ،«معهاد» مرجهع دربهاره تفسهیری روایهات تنهاق  سهبب به .5
  نمود. معنا خودش درونی سیاق بر تکیه با و بیرونی قرینه این بدون را آیه و داد ها آن همه

 قصص سوره 85 هیآ یگذار خیتار رامونیپ ها دگاهید .6
 واژه مرجهع خصهوص در شهده مطهر  تهر پهیش اقهوال ،قصهص سهوره 85 آیه یگذار تاریخ برای
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 دسهته سهه به توان می   شد، مطر  آیه نزول مکان برحسب که ای  نهگا سه تقسیم از جدا را «معاد»
  :نمود تقسیم آیه نزول مکان و زمان معیار اساس بر کلی

 و گرفته المقدس بیت حتی و تجن قیامت، موت، معانی به را واژه این که اقوالی ،نخست
 و 85 آیههه بهودن مکهی و کهرده معنها معهاد آیهات سهیاق در جهوارش ههم آیهات همچهون را مهذکور آیهه

 کهه آن  حسهب بهر دیهدگاه ایهن در اسهت. کهرده تأییهد را قصهص سهوره آیهات سهایر بها همهراه نهزولش
   زده تخمههین 14،گرفتههه قههرار نههزول ترتیههب روایههات در مکههی سههور فهرسههت میانههۀ در قصههص سههورۀ
  باشد. شده نازل بعثت دهم تا ششم های سال در پیوسته طور به سوره این تما  که شود می
کیهد جحفهه در آن نزول بر و دانسته مکه معنای به را معاد که نظری ومد  سهان بهدین و کهرده تأ
 و مکهی نهه مکهان و زمان حیث به نه که وی ه نمونه ی  یا و مستثنیات زمره در و مدنی را آیه این
 هههای سهال در قصهص سههورۀ نظریهه ایهن در اسهت. آورده شههمار بهه شهود، نمههی   محسهوب مهدنی نهه

 فهرود پیهامبر هجهرت راه در آیهات سهایر از جهدا کهه سهوره ایهن 85 آیهۀ جه  شهده نازل تبعث میانی
 نهزول کهرده، هجهرت بعثهت چههاردهم سال االول ربیع ماه در پیامبر که آن  برحسب است. آمده
   رسد. می   بعثت چهاردهم سال اوایل به قصص سوره 85 آیه

 وارد تشههکی  آیهه ایههن بهودن مهدنی رد امهها ،پذیرفتهه را مکهه بههه معهاد بازگشهت کههه نظهری سووم
 زیهرا آیهد؛ مهی   شهمار بهه غیبهی اخبهار زمهره در 85 آیهه نظریهه ایهن در ،عبهارت دیگهر بهه اسهت. کرده
 تهها گشهت بازخواههد مکههه بهه کهه دهههد مهی   خبهر او بههه ،اسهت مشهرکان آزار تحههت پیهامبر کهه زمهانی
 ،نظریهه ایهن در شهود. می   منجر او دوباره بازگشت به بعدها که دارد پیش در هجرتی بداند پیامبر
 تها )ششهم بعثهت میانی های سال در پیوسته طور به قصص سورۀ همۀ نخست، نظریۀ همچون
  است. شده نازل دهم(
 و نقهد مهورد سهسس و شهده مطر  تفصیل به خود مؤید قراین با همراه دیدگاه سه هر ،ادامه در
  گیرد. می   قرار بررسی

ول .6-1  مکه دعوت یانیم یها سال در هیآ نز
 دیگهر بها همراه آیه این که است آن قصص سوره 85 آیه یگذار تاریخ درباره دیدگاه نخستین

 پیهامبر بازگشهت وعده خداوند و شده نازل مکه در پیامبر حضور میانی های  سال در سوره آیات
  15است. داده وی به را بهشت( قیامت، )موت، آخرت سرای به

                                                   
 .9ص ،1ج ،االسرار مفاتی  ؛613 -612ص ،10ج ،البیان مجمع .14
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 قههول هرچنههد انههد؛ دانسههته آخههرت سههرای بههه معههاد بازگشههت را اجهه ر قههول نیهه  مفسههران برخههی
 بههر ابتههدا رازی فخههر 16.انههد دیههده اشههکال بههدون را آن و کههرده مطههر  هههم را مکههه بههه معههاد بازگشههت
یههده اصههرار آخههرت بههه معههاد بازگشههت  ادامههه در امهها ،دانسههته سههیاق بهها منطبهه  را قههول ایههن و ورز
 اقهوال از ،مجمهو  در 17اسهت. کهرده معنا مکه به را معاد بازگشت و شده تحول دچار دیدگاهش
  کرد: اقامه یگذار تاریخ این تأیید را ذیل قراین توان می   دیدگاه این پیرو مفسران

 مکه یانیم یها  سال در هیآ نزول یگذار خیتار نیقرا .6-1-1

 همجوار اتیآ اقیس با 85 هیآ وندیپ .6-1-1-1
 - است سوره این پایان که - قصص سوره 88 –58 آیات میان ارتباط به متعددی مفسران

 امها 18اند؛ نموده معنا و کرده ذکر هم کنار در واحد سیاق سبب به را فقره چند این و داشته توجه
 پیوسهتگی و پرداختهه آیهات ایهن سهیاق تبیین به بیشتر وضو  با نی  ای  عّده مفسران این از فارغ

   .اند داده نشان را ها آن معنایی
   سهرباز اسهال  از سرسختانه مشرکان که دانسته زمانی را آیات این نزول فضای دروزه  هک چنان 
 ایشههان جهذب بهرای نشهینی عقههب بهه آنهان ههدایت بههه شهدید عالقهه سهبب بههه پیهامبر و زدنهد مهی

 عههد  و صههبر بههه را پیههامبرش خداونههد و شههده نههازل آیههه چهههار ایههن رو ایههن از بههود. شههده متمایههل
   19است. فراخوانده عمل در نه و قول در نه خود الهی دعوت از نشینی عقب

 - هاسهت آن میهان در 85 آیه که - را قصص سوره پایانی آیات نزول الل فضل حسین محمد
 بها مشهرکان و بهود رسهیده خهود اوج نقطهه بهه پیهامبر و مسهلمانان بهر فشارها که دانسته شرایطی در

 کهه زمانی مذکور آیات رو این از ورزیدند؛ می   اصرار پیامبر وحیانی پیا  انکار و شرک بر توان تما 
 تثبیهت را مؤمنهان و پیهامبرش تها گردیهد نهازل بهود مشهرکان پهذیرش عهد  از شدید اندوه در پیامبر
 بهها کهه شههده یهادآور آنهان بههه را وحهی نهزول رو ایههن از سهازد. مطمهئن سخنشههان حقانیهت از و نمهوده
 اسهال  دیهن برتهری و خداونهد ههای وعهده تحقه  بهه سهسس و افتهاد اتفهاق آنهان بهاور و انتظهار وجود

                                                                                                                        
  .541ص ،7ج ،التأویل محاسن ؛348

 القهرآن تفسهیر ؛436ص ،3ج ،الکشاف ؛331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛187ص ،4ج و 303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .16
 ،20ج ،التنهههویر و التحریهههر ؛4118 -4115ص ،7ج ،التفسهههیر فهههی االسهههاس ؛235 -233ص ،6ج ،کثیهههر( )ابهههن العظهههیم

 .120ص

 .20 -19ص ،25ج ،الغیب مفاتی  .17

 تفسهیر ؛233ص ،6ج کثیهر(، )ابن العظیم القرآن تفسیر ؛18ص ،25ج الغیب، مفاتی  ؛286ص ،4ج الحسان، جواهر .18
  .127ص ،16ج المی ان، ؛346ص ،3ج الحدیث،

 .348-347ص ،3ج ،الحدیث تفسیر .19
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  20است. داده وعده
  هههههم بهههها کههههه دانسههههته نههههزول واحههههد یهههه  را قصههههص سههههوره 85 تهههها 56 آیههههات حههههوی سههههعید

  :است شده نازل
َّ ک    َ ْهىیَّلَِّإ ْنََّّت  ََّّم  ْبت  ْحب 

 
َََّّّأ ََّّو  ََّّلِکن   ْهىیَّاَّلل  ْنََّّی  شاُ ََّّم  ََّّی  ََّّو  ُمََُّّه   ْعل 

 
ََّّأ ىنن  ََّّ...َِّبالُْمْهت  ِذیَِّإن  

َّال  
َّ ض  اار  ََّّف  ْیااک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقااْرآن  ک  ااراد ُ َََِّّّإلااىَّل  عاااد  اایَُّقااْلََّّم  ِ ب  ااُمََّّر  ْعل 

 
ااْنََّّأ ََّّم  َََِّّّبالْهُااى َّجااا   ااْنََّّو  ََّّم  ََِّّفااىَُّهاا  

َّ الل  ََّّض  ََّّ.َُّمِبین 
 رفته کار به «هدی» مشتقات آیه دو هر در که کرده اشاره آیات این مشترک مضمون به سسس

 عههد  بههرای برخههی کههه - را مکههه از اخههراج تههرس   همچههون مههوانعی هههدایت، بههه دعههوت ضههمن و
 عهذاب از را مشهرکان آیهات ایهن سهسس اسهت. دانسهته قبول غیرقابل - آوردند می   اسال  پذیرش
 و بهود خواهنهد سهالمت به متقین تنها قیامت در که نموده تصری  دگر بار و داشته برحذر آخرت

 اسهههال ، بهههه را خهههود خاطبهههانم ،اسهههاس همهههین بههر گردنهههد. مهههی   مبهههتال عهههذاب بهههه دنیههها سرکشههان
یافههت و فراخوانهده الهههی فهرامین بههه عمهل و مجاههدت  اعههال  حتمهی را قیامههت در پاداششهان در

 پیههها  بهههه نسهههبت را او قلهههب و داده پیهههامبر بهههه یهههاری وعهههده 85 آیهههه در سهههرانجا  اسهههت. کهههرده
   21است. نموده تثبیت اش وحیانی

 قصهص سوره پایانی آیات نزول به اورمندب مفسران ،هویداست اقوال این مجمو  از  که چنان 
 خهود همجهوار آیهات با که محتوایی پیوندی اساس بر را 85 آیه نزول که طوری به اند؛ بوده هم با

 معههاد موضههو  بههه و شههده نههازل مکههه میههانی هههای  سههال در کههه آیههات همههین بهها هم مههان داشههته،
 ای  فقههره را 85 آیههه کههه اسههت دیههدگاهی برابههر در وضههو  بههه فههر  ایههن .انههد کههرده فههر  پرداختههه،
  است. شده نازل بعثت سی دهم سال پایان و جحفه در که گرفته نظر در مستقل
 نی  قصص سوره 88 تا 56 آیات ظواهر از وضو  به معنایی پیوند این مفسران، اقوال از فارغ

 حضههرت داسههتان از پههس ،گذشههت قصههص سههوره تبیههین در تههر پههیش  کههه چنههان  ؛اسههت مشههخص
 و قیامههت پههردازی صههحنه بههه - اسههت 75 -56 آیههات شههامل کههه - سههوره مقطههع یندومهه موسههی،
کمه مورد مشرکان که زمانی  در خداونهد قهاهره قهدرت و پرداختهه ،گیرنهد مهی   قهرار مجهازات و محا
 و روز تحقه  همچهون دنیها، ایهن در او ههای نمهایی قهدرت برخهی بهر تکیهه با را روزی چنین تحق 
 منکهران از بهارز مصهداقی کهه - را قهارون داسهتان 83 -76 آیه زا سسس است. شده یادآور شب،
 ،بهود کرده سست را مؤمنان برخی او مکنت و ثروت که درحالی چگونه که نموده ذکر - بود معاد

                                                   
 .351ص ،17ج ،القرآن وحی من .20

 .4116 -4115ص ،7ج ،التفسیر فی االساس .21
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 در خداونهد ج ادههی نظا  و قیامت تحق  به وضو  به باز 88 تا 84 آیات کرد. مبتال عذاب به
 گونهه ههر از را او و کهرده تثبیهت را پیهامبرش قهرآن نهزول عمتن یادآوری با سسس و پرداخته سرا آن

 کههه آن  یههادآوری بهها قصههص سههوره نهایههت در اسههت. داشههته برحههذر مشههرکان بههه تمایههل و سسههتی
   است. رسیده پایان به ،شد خواهند حاضر الهی محکمه در و هستند شدنیفنا همگان

ْنَّ ََّّم  ِةََّّجا   ن  س  ُ ََِّّباْلح  ل  ْیر ََّّف  ََِّّمْنهاَّخ  ْنََّّو  ََّّم  ِةََّّجا   ئ  ِ ی  الَِّبالس   ز  َّف  ََُّّیجْ ِذنن 
ِمُلا اَّال   ئاِ ََّّع  ِ ای  َِّإل  ََّّالس  

ََّّکاَُ اَّما ُلون  ْعم  ََّّ*َّی  ِذیَِّإن  
ََّّال   ض  ر  ََّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  راد ُ َََِّّّإلىَّل  عاد  ایَُّقْلََّّم  ِ ب  اُمََّّر  ْعل 

 
اْنََّّأ ََّّم  َّجاا  

َََِّّّبالْهُى  ْنََّّو  ََّّم  ََِّّفىَُّه   الل  ََّّض  ََّّ*َُّمِبین  ََّّماَّو  ْرُجََُّّکْنت  ْنََّّ ات 
 
َََُّّّیْلقىَّأ ْیک  ََِّّإل  ََّّاْلِکتااُبََِّّإل  اة  ْحم  َِّماْنََّّر 

َّ ِک  ب  الَّر  ََّّف  ن   ُک َ  ِهیرا ََّّت  ََّّظ  نن  ِِ ََّّ*َِّلْلکاِف ََّّلَّو  ک    َ ُصى ُ ْنََّّی  ََّّاَّلِلََّّآیاِ ََّّع  ْعى  ْتََِّّإْذََّّب  ِزل  َْ ََّّأُ ْیک  ََِّّإل  َّاْدُعََّّو 
َََِّّّإلاى ِاک  ب  ََّّر  ََّّلَّو  ن   ُکا َ  ََّّت  ََِّّماان  ََّّ*َّالُْمْشاِرِکین  اْىُعََّّلَّو  ََّّت  ااع  ار ََِّّإلهاا ََّّاَّلِلََّّم  ََّّلَّآخ  ََِّّإل  ََِّّإلاا   ََُّّها  

ااْىََُّّکال ُ ََّّش    َّ
َّ ُ ََِّّإل  ََّّهاِلک  ْجه  ُ ََّّو  ْکُمََّّل  ََّّاْلحُ ْیِ ََّّو  ََِّّإل  ُعون  ََّّ.ُتْرج 

 بهر همگهی کهه - آن پیرامهون آیهات دیگر با قصص سوره 85 آیه معنایی پیوستگی ،نتیجه در
 مراد تنها نه که دهد می   قسو سمت بدین را آیات این شنونده - گرفته شکل معاد تحق  محور
کید «معاد الی لرادک» از  ؛اوسهت قلهب تثبیهت منظهور بهه پیامبرش به قیامت وقو  بر خداوند تأ

 نهازل مکه میانی های سال در قصص سوره آیات سایر با هماهنگ نی  آیه این تردید بدون بلکه
   است. گردیده

 قصص سوره 85 هیآ دوم سمتق با «معاد یال لرادک» ییمعنا ارتباط وندیپ .6-1-1-2
 پیهامبر بهاور و انتظار وجود با را قرآن که کسی وصف با را خود قصص سوره 85 آیه در خداوند

 بازخواههد جایگهاهش بهه را او نیه  ایهن از بعد که داده وعده حضرتش به و خوانده کرده، نازل او بر
 اهههل کههه کسههانی بهه مههن ارپروردگهه بگویههد: مشهرکان بههه تهها داده فرمههان رسهولش بههه سههسس گردانیهد.
گاه کنند، سرمی آشکار گمراهی در که کسانی به و هستند هدایت   :است دانا و آ

َّ ذیَِّإن  
ََّّال   ض  ر  َََّّّف  ْیک  ل  ََّّع  ََّّاْلُقْرآن  ک  راد ُ َََِّّّإلىَّل  عاد  ِیَُّقْلََّّم  ب  ُمََّّر  ْعل 

 
ْنََّّأ ََّّم  َََِّّّبالْهُاى َّجاا   اْنََّّو  ََّّم  َُّها  

َََّّّفى الل  ََّّض  َّ.ُمبین 

ههْل » عبهارت از ههی قه ّب    َر
َ
...أ  پیههامبر هویداسههت، آن صههری  الفها  از  کههه چنههان  ،آیهه پایههان تهها «ْعَلهمه

 از بسهیاری کهه اسهت ای  انهدازه بهه صهراحت ایهن نمایهد. حجهت اتمها  مشهرکان بها تها شده مأمور
 را پیهامبر آنهان فشهار و انکهار کهه دانسهتند مشهرکانی را آیهه دو  قسهمت مخاطهب قاطعانه مفسران
  22است. کرده اللحن شدید الفا  این با آنان انذار به موظف

                                                   
 ،4ج التنزیهههل، انههوار ؛303ص ،4ج الههوجی ، المحههرر ؛81 -79ص ،20ج البیهههان، جههامع ؛359ص ،3ج مقاتههل، تفسههیر .22
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 دریافهت را آیهه این جحفه نا  به مکانی در مدینه به هجرت راه در پیامبر که صورتی در حال
 ،نمایهد ابهالغ آنهان بهه را آیهه دو  قسهمت بخواههد کهه نیسهت رودررو مشهرکان بها دیگهر باشد، کرده
 دو  قسهمت ،بهوده شایسهته جههنتی در کهه اسهت مدینهه مشهتاق مهرد  بها مواجهه آستانه در بلکه
  گردد. نازل آنان به خطاب آیه این

 پیهامبر دههد مهی   نشهان کهه شهده نهازل مشهرکان بهه خطهاب وضهو  بهه آیهه ایهن دو  قسمت اما
 مشهابه کهه ایهن کمها ؛مدینهه سهوی بهه حرکهت و آنهان طرد راه در نه است مشرکان با مجادله وسط
 نیه  قلهم سهوره 7 و نحهل سوره 125 انعا ، سوره 117 آیات همانند مکی سور دیگر در عبارت این
 اسهت چنین قصص سوره 85 آیه معنای آیه، دو  قسمت به توجه با ،رو این از است. شده ذکر
 بههر را قههرآن همگههان نابههاوری کمههال در کههه خداونهدی مشههرکان، سههوی از معههاد انکههار رغههم علههی کهه

 بهههههرای روز آن در و نمهههههوده حشهههههورم قیامهههههت روز را معهههههاد منکهههههران و او نمهههههود، نهههههازل پیهههههامبرش
  23کرد. خواهد حکم برند، سرمی به آشکار گمراهی در که کسانی و شدگان هدایت
  راه در سهههی دهم سهههال اولهههش قسهههمت شهههریفه آیهههه ایهههن قطعههها   کهههه آن  بهههه توجهههه بههها نتیجهههه در
 چنههین نیهه  کههس هههیچ و نشههده نههازل مکههه در آن از قبههل سههال چنههدین دومههش قسههمت و جحفههه
 ههای  سهال بهه را آن یگهذار تهاریخ و کهرده تشهکی  آیهه ایهن بهودن مسهتثنا در دبایه    ه،نکرد ادعایی
  رساند. مکه میانی

  یریتفس اتیروا .6-1-1-3
 هیجههده مجمههو  از روایههت یههازده شههد، ارا ههه پیشههتر جههدول در کههه تفسههیری روایههات برحسههب

 روایهات ایهن هرچنهد دند.کر معنا آخرت سرای به پیامبر بازگشت به را «معاد» به بازگشت فقره،
لی َلراَدَک » اما ،نکردند معین را آیه این نزول مکان  سهیاق با که نمودند معنا ای  گونه به را «َمعاد   ا 
 شهده همخهوان ،اسهت مشهرکان توسهط قیامهت سرسهختانه انکار درباره که سوره این آیات دیگر

 در کههه گرفتههه قههرار سههوره ایههن قبلههی آیههات امتهداد در نیهه  قصههص سههوره 85 آیههه سههان بههدین اسهت.
  است. شده نازل مکه میانی های  سال

 یبررس و نقد .6-1-2
 بههه نسههبت کمتههری شهههرت از اول وهلههه در کههه اسههت آن دیههدگاه ایههن بههر وارد اشههکال نخسویی 

                                                                                                                        
 رو  ؛107ص ،4ج الصهافی، ؛235ص ،6ج کثیهر(، )ابن العظیم القرآن یرتفس ؛331ص ،8ج المحیط، البحر ؛187ص

 ،7ج التأویههههل، محاسهههن ؛4115ص ،7ج التفسهههیر، فههههی االسهههاس ؛130ص ،16ج المیههه ان، ؛334ص ،10ج المعهههانی،
 .121ص ،20ج التنویر، و التحریر ؛541ص

 .347ص ج،3 ،الحدیث تفسیر .23
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 کهرده ذکهر آن بهرای را ههایی نهزول شأن و دانسته جحفه در را آیه این نزول که - خود رقیب دیدگاه
   است. برخوردار -

 دیهدگاه متعهددی مفسهران تنهها نهه شهد، بیهان تهر پهیش  کهه چنهان  اولیهه، تصهور ایهن وجود با اما
 دیهدگاه نیه  بسهیاری پذیرفتنهد، مختهار نظریهه عنهوان بهه را بهشهت و قیامهت بهه «معهاد» بازگشت
 و ابوحیههان  کههه چنههان ؛کردنههد معرفههی بهشههت و قیامههت بههه «معههاد» بازگشههت را مفسههران جمهههور
 نیهه  عطیههه ابههن 24اسههت. دانسههته آخههرت بههه معههاد بازگشههت را مفسههران جمهههور هدیههدگا ثعههالبی
 نیه  نهورالثقلین در حهوی ی 25اسهت. کهرده توصهیف آخرت به معاد بازگشت را گران تأویل جمهور
  است: کرده توصیف چنین را معاد درباره ابراهیم بن علی دیدگاه

 معنا رجعت به را آن خاصه سرانمف و بازگرداندند قیامت به را معاد عامه مفسران
 27 26نمودند.

 لفهه  معتقدنههد برخههی گههردد. بههازمی «معههاد» معنههای لههواز  بههه نیهه  دیههدگاه ایههن اشههکال دومووی 
 آن بههه حههال و بههوده آن در قههبال   فههرد کههه رود مههی   کههار بههه مکههانی بههرای «معههاد الههی لههرادک» بازگشههت
 مکه در لیکن ،بازگردد آن به که نبوده آخرت سرای در تر پیش پیامبر که حالی در ؛باشد بازگشته
  28است. صحی  آن به بازگشت به وعده و زیسته ها سال

  احتمههههال چههههار و پرداختهههه آن پاسهههخ بههههه خهههود اشهههکال ایهههن کههههردن مطهههر  از پهههس آلوسهههی
 بیان داشته، حضور سابقه آن در پیامبر که مکانی عنوان به آخرت سرای بر معاد انطباق برای را

  است. کرده
 بهدین داشهته حضهور بهشهت در بهوده آد  حضهرت سهلب در کهه زمهانی پیامبر که آن ، نخست

  است. دارمعنا بهشت به او بازگشت جهت
 ماننههد قابلیههت همههین و داشههته همههواره را بهشههت در حضههور قابلیههت و اسههتعداد پیههامبر ،دو 
  کهه چنهان  ؛یابهد مهی   معنا وی برای بهشت به بازگشت رو این از شود. می   محسوب او برای سابقه
  فرماید: می   مشرکان برای خداوند

َّ ََُّّثم   ُهْمََِّّإن   ْرِجع  ىَّم  ل  ِ
ِحیِمَََّّل  29ََّّ.َّاْلج 

                                                   
 .331ص ،8ج ،المحیط البحر ؛286ص ،4ج ،الحسان جواهر .24

 .303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .25

  .292ص ،4ج ،الثقلین نور .26

  نمودیم. نقل قمی از حوی ی قول از رو این از نیافتیم؛ قمی تفسیر در را سخن این .27

 .415 -414ص ،22ج ،الفرقان ؛333ص ،10ج ،المعانی رو  .28

   .68 آیه صافات، سوره .29



 و نقد
ررس
ب

یروا ی
 ات

فس
ت

 در یری
 خیتار ۀحوز

 یۀآ یگذار
85 

 سوره
ص
قص

 

 

 

17 

   داشتند. را آن در حضور قابلیت اما ،نداشتند فیزیکی حضور جهنم در نی  آنان که درحالی
 هنگها  در تبهش به او بازگشت رو این از یافت؛ راه بهشت به معراج زمان پیامبر که آن  ،سو 
 30است. معنایی وجه بهترین این آلوسی نظر به است. معنادار مرگ
 پیهامبر کهه اشهکال ایهن ،رو ایهن از اسهت. دانسهته همگهان گهاه بازگشهت را معهاد نیه  عطیه ابن
  31است. کرده تلقی اعتبار بی  را نداشته حضور آن در پیشتر

ول .6-2  هجرت آستانه در هیآ نز
 پیهامبر کهه کهرده معنها مکه به را معاد ،قصص سوره 85 آیه یگذار یختار حوزه در دو  دیدگاه

 مکهانی کهه - جحفه در آیه این نزول از صراحت به مفسران برخی گشت. خواهد باز آن به روزی
کیههد مکههه بههه معههاد بازگشههت بههر تنههها برخههی 32انههد. گفتههه سههخن - اسههت مدینههه راه در  کردنههد؛ تأ

 بهه جحفهه ن دیکهی بهه توجهه بها رسهد می   نظر به اما ،فتندنگ آیه این نزول مکان از سخنی هرچند
 را جمههور دیهدگاه کلهی طهور بهه نیه  مفسهران برخهی 33.انهد بهوده موافه  جحفهه در آن نزول با مکه،

   34کردند. اعال  مکه به معاد بازگشت
 هجرت آستانه در هیآ نزول نیقرا .6-2-1

 نزول اسباب اتیروا .6-2-1-1
 در عبهاس ابهن روایهت و نمهوده معرفهی جحفهه در را 85 آیهه نهزول کهه تفسهیری روایهات بر افزون

 جحفهه در را آیهه این نزول زمان نی  نزول اسباب کتب گرفته، قرار مفسران استناد مورد زمینه این
 جحفهه بهه پیهامبر کهه زمهانی کهه شهده نقهل ضهحاک از آیهه ایهن نهزول سبب است. کرده توصیف
   35گردید. نازل قصص هسور 85 آیه پس شد، مکه دلتنگ رسید

 یموس حضرت یروزیپ داستان با مکه به بازگشت انیم وندیپ .6-2-1-2
 درصهدد سهسس و کردنهد معنها مکهه بهه بازگشهت وعهده بهه را «معهاد الی لرادک» مفسران برخی

                                                   
 .333ص ،10ج ،المعانی رو  .30

 .303ص ،4ج ،الوجی  المحرر .31

 ،10ج ،المعههههانی رو  ؛286ص ،القهههرآن غریههههب تفسهههیر ؛313ص ،2ج ،القهههرآن معههههانی ؛359ص ،3ج ،مقاتهههل تفسهههیر .32
 مهن ؛90ص ،6ج ،الکاشهف تفسیر ؛416 -415ص ،22ج ،الفرقان ؛2715 -2714ص ،5ج ،القرآن ظالل فی ؛333ص
 .354ص ،17ج ،القرآن وحی

 .131 -130ص ،16ج ،نالمی ا ؛420ص ،7ج ،البیان مجمع .33

  .217ص ،4ج ،القدیر فت  ؛183ص ،8ج ،التبیان .34

 .301ص عنایۀ(، )غازی النزول اسباب ؛256ص الوصول، تسهیل .35
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 سههههوره ایههههن ابتههههدای در موسههههی حضههههرت پیههههروزی داسههههتان بهههها پیههههروزی وعههههده ایههههن انطبههههاق
  نویسد: می   خصوص این در باییطباط عالمه  که چنان  ؛برآمدند
 در مزبهور داسهتان کهه آنچهه بهه اسهت تصهریحی 85 آیهه که است آن گواه آیات سیاق در دقت

 حضههرت و اسههرا یل بنههی داسههتان سههوره اول در خداونههد زیههرا ؛اسههت کههرده اشههاره آن بههه سههوره اول
 از تهها بهود داده موسهی حضهرت امههت بهه را کهه ههایی نعمههت آن ضهمن در و کهرد نقهل را  موسهی
 مهوارد ایهن مجمهو  .نمهود بیهان ،برسهند الل کلهیم موسی با زندگی ع ت به فرعون با زندگی ذلت
 کههه عسههرتی و شههدا د و ههها  فتنههه از زودى بههه کههه داده  وعههده مههؤمنین همههه بههه الت امههی داللههت بههه

  یابد. می   برتری ادیان همه بر را دینشان و یابند می   نجات ،هستند گرفتارش
 زمههین در نداشهتند، جهایی مکهه در کهه آن  از بعهد موسههی حضهرت امهت همچهون ،سهان بهدین
 ههدایت بهرای آسمانی کتاب نزول ضرورت به داستان این از بعد گاه آن یافت. خواهند مکنت
 دو این از عالمه گردید. نازل هدایت برای که است موسی تورات همانند باز که کرده اشاره مرد 
   نههازل قصههص سههوره 85 آیههه کههه زمههانی تهها شههده آمههاده مخاطههب کههه تهههگرف نتیجههه چنههین تشههابه
 وعهده پیهامبرش بهه گردانیهد، پیهروزش کهه موسهی حضهرت همچهون خداوند که بفهمد شود، می
 بهر را قرآن که کسی آن است: این 85 آیه معناى نتیجه در پس دهد. می   را مکه بر پیروزی و فت 
 آن بههه را تههو زودى بههه بنهدى کههار بههه را دسهتوراتش و کنههی غابههال و بخهوانی مههرد  بههر تها کههرد واجههب تهو

 آن نهزول بها و کهرد نهازل موسهی بهر را تورات که چنان هم ؛شود معادت جا آن که گرداند برمی محلی
 در قهبال    خهدا رسهول کهه اسهت معلو  نی  سو دیگر از برد. باال را قومش و خودش من لت و قدر
 سههسس و کههرد مهههاجرت گههاه آن دیههد، را ههها فتنههه و شههدا د هگونهه همههه آن در کههه اى مکههه بههود، مکههه
 ادامهه سهسس عالمهه اسهت. گردیده مستحکم دینش و شده پیروز که حالی در برگشت، جا بدان
ْل » بگوید: مشرکان به شده مأمور پیامبر که را 85 آیه ی قه ّب  ْعَلمه  َر

َ
هدى جهاَء  َمهْن  أ اْلهه هَو  َمهْن  َو   ب  هی هه  ف 

ین   َضالل   ب   خوانهده سحر را او معج ات که دانسته فرعون به موسی حضرت سخن انندهم را «مه
ّب ی» گفت: پاسخ در نی  الل کلیم موسی نمود. تکذیبش و ْعَلمه  َر

َ
َمهْن  أ هدى جهاَء  ب  اْلهه هْن   ب  ه   م  ْنهد   َو  ع 

ونه  َمْن  َبةه  َلهه  َتکه ار   عاق 
 .«الّدَ

 کهه نمهوده یهادآوری پیهامبرش بهه خداونهد که کرده اشاره قصص سوره 86 آیه به سسس عالمه
 داده هشهدار رسهولش بهه رو ایهن از اسهت. نداشهته را انتظارش که بوده او بر وی ه نعمتی قرآن نزول
 از پههس موسههی حضههرت کههه دانسههته ای  جملههه شههبیه را هشههدار ایههن عالمههه نباشههد. کههافران از کههه

 بهه کهه نعمتهی ببسه بهه خداونهدا کهه فرمهود: خداونهد به خطاب مصری فرد آن ناخواسته کشتن
مههها َرّب  » :بهههود. نخهههواهم مجرمهههان یهههاور پهههس زیهههن دادی مهههن ْنَعْمهههَت  ب 

َ
هههوَن  َفَلهههْن  َعَلهههّیَ  أ که

َ
یهههرا   أ  َظه 
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میَن  ْجر  ْلمه   36«.ل 
 بهه بازگشهت وعهده میان ارتباط درباره را سخنان ترین تفصیلی که - طباطبایی عالمه از غیر
 کههه - را آیههه از برداشههت ایههن نیهه  رانههیته صههادقی - نمههوده بیههان موسههی حضههرت داسههتان بهها مکههه

 او پیهروزی بهه خداونهد وعهده و موسهی حضهرت داسهتان بها - است مدینه راه در آن نزول مستل  
 را موسهی حضهرت داسهتان با مکه به بازگشت وعده میان ارتباط نی  آلوسی 37دانستند. مرتبط

  38است. نموده بیان اجمال به قیل عبارت با
 یبررس و نقد .6-2-2
 توجهه نمودنهد، اقامهه قصهص سوره 85 آیه مدنی یگذار تاریخ موافقان که یقراین به پاسخ رد
  است: ضروری نکته چند به

 تههأملی قصههص سههوره 85 آیههه ذیههل مطههر  نههزول اسههباب و تفسههیری روایههات دربههاره نخسههت،
 بهاراعت بهی  را آنهان همهه کهه - تفسهیری روایهات دسهتگی چنهد و تعهار  دربهاره نمهود. بایهد دوباره
 ابهن از جحفه در آیه این نزول تفسیری روایت ترین مهم که آن  وی ه به ؛رفت سخن تر پیش – کرده

 در اسههت. کهرده معنها آخههرت سهرای بهه را معهاد دیگههری متعهدد روایهات در همههو کهه اسهت عبهاس
 ،نیسهت تفسهیری روایات از جدا که نمود دقت باید نکته این به ابتدا نی  نزول اسباب خصوص

 اسهباب کتهب در ،شهده بیهان تفسهیری کتب در و... مجاهد و ضحاک از که روایاتی همان بلکه
  39است. یافته انعکاس نی  نزول

 ذکههر را آن مسههتثنای آیههات سههوره هههر ابتههدای در البیههان مجمههع در طبرسههی کههه آن  نکتههه دومههین
 40؛است هدانست مکی را آن همه و نکرده ذکر مستثنایی آیه هیچ قصص سوره برای لیکن کرده،
گههر کههه حههالی در    تصههری  آیههه ایههن مکههی غیههر نههزول بههه دانسههت، مههی   معتبههر را جحفههه نههزول شههأن ا
  نمود. می

 و تهههرین قهههدیمی از یکهههی کهههه - واحهههدی النهههزول اسهههباب در نزولهههی سهههبب ههههیچ کهههه آن ، سهههو 
 سهبب کتهب در جحفهه در آیهه ایهن نهزول بلکهه نشهده، ذکهر - اسهت نزول سبب منابع معتبرترین

 نههزول اسههباب برگزیههدن در سههعی کههه نیهه  معاصههران  کههه چنههان  41؛اسههت شههده بیههان معاصههر نههزول
                                                   

 .133 -129ص ،16ج ،المی ان .36

 .416ص ،22ج ،الفرقان .37

 .333ص ،10ج ،المعانی رو  .38

 .301ص عنایۀ(، )غازی النزول اسباب ؛256ص الوصول، تسهیل ر.ک:. 39

 .373ص ،7ج ،البیان مجمع .40

 .349 -347ص ،)واحدی( النزول اسباب ر.ک:. 41
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   42نکردند. ذکر نزولی سبب هیچ قصص سوره 85 آیه ذیل داشتند، صحی 
  معهههاد مرجههع دربههاره سههنی و شهههیعی منههابع در کههه تفسههیری روایهههات بههر افههزون کههه آن ، چهههار 

 «معهاد» کهه شهده نقهل متعهددی روایهات هشیع روایی تفاسیر در گذشت، آن شر  که گردیده ذکر
 رسههولش بهه را دنیها بهه رجعهت وعهده خداونهد و بههوده رجعهت معنهای بهه قصهص سهوره 85 آیهه در

   43است. داده
 کهه اقهوالی همهه گردیهده، ارا هه کهه آیهه ایهن ذیل تفسیری روایات جدول برحسب که آن  ،پنجم

 اجتهاد از موقوف روایاتی کرده، تصری  هجحف در آن نزول بر برخی و بازگردانده مکه به را «معاد»
 از فقهره ههیچ کهه اسهت تهابعینی و نداشهته حضهور برههه آن در کهه عباس ابن همچون ای  صحابه
 حضهرت از روایتهی تفسهیری روایهات ایهن میهان در کهه اسهت حهالی در ایهن نکردنهد. درک را وحی
 پههذیرش تنههها نههه رو نایهه از اسههت. بهشههت «معههاد» از مههراد کههه شههده نقههل  پیههامبر از  علههی

 از 85 آیههه انقطهها  بلکههه ،نیسههت شایسههته علههوی روایههت مقابههل در صههحابه و تههابعین اجتهههادات
یهادی متضهادهای کهه موقهوفی روایهت چند به استناد با خود سیاق  غیهر امهر مراتهب بهه دارد نیه  ز
  بود. خواهد تری دفا  قابل

 صهدر میهان ارتبهاط عد  به ،قصص سوره 85 آیه غیرمکی یگذار تاریخ بر مطر  نقد دومین
 شهده نهازل جحفهه در آیهه ایهن کهه صهورتی در شهد گفتهه تهر پهیش  کهه چنهان  ؛گهردد بهازمی آیهه ذیل و

 ابههالغ آنههان بههر را «اعلههم... ربههی قههل» آیههه ادامههه تهها نداشههته مشههرکی مخاطبههان دیگههر پیههامبر باشههد،
  ست.ا مانده باقی ابالغ بدون و عبث آیه دو  قسمت نتیجه در نماید.

 آیهات کلهی سهیاق بها مکهه بهه بازگشهت وعهده انطبهاق عهد  بهه نیه  دیهدگاه ایهن بر نقد سومین
 آیهات رفهت، سهخن تفصهیل بهه سهیاق دربهاره تهر پهیش  که چنان  ؛گردد بازمی قصص سوره پایانی
 ابتهههدا اسههت. یافتههه اختصههاص مشههرکان سههوی از انکارمعهههاد موضههو  بههه قصههص سههوره پایههانی
 در خداونهد امها ،نمهود مهی   نفهی را آخهرت و داشهت اتکا دنیا مال به که هشد مطر  قارون داستان
 اعمهال جه ای و قیامهت وقهو  بهر سهسس سهاخت. مبتال سابقه بی  عذابی به را وی ناباوری کمال
کید  و گردانهد بازخواههد اش اصهلی جایگاه به را وی که داده وعده پیامبرش به خطاب و کرده تأ
یافههت آخههرت در را خههود گمراهههی جهه ای کههه بگویههد مکههه مشههرکان هبهه تهها داده دسههتور پیههامبر بهه  در

کیهد معهاد موضو  بر نی  بعدی آیات در کرد. خواهند  از تأثیرپهذیری هرگونهه از پیهامبر و گردیهده تأ
 پروردگههار ذات مخههتص بقهها کههه آن  بههر تصههری  بهها نیهه  سههوره آیههه آخههرین اسههت. شههده منههع مشههرکان

                                                   
 .176 -175، صالوصول تسهیل ر.ک:. 42

  .144ص ،4ج ،الثقلین نور ؛293-291ص ،4ج ،البرهان ؛147ص ،2ج ،قمیال تفسیر .43



 و نقد
ررس
ب

یروا ی
 ات

فس
ت

 در یری
 خیتار ۀحوز

 یۀآ یگذار
85 

 سوره
ص
قص

 

 

 

21 

 بسههیار و اسههت معههاد دربههاره وضههو  بههه آیههات ایههن سههیاق نتیجههه در .اسههت یافتههه خاتمههه ،اسههت
کید برای خداوند که است منطقی  گونهه همهان کهه دههد وعهده پیهامبرش به معاد به تصری  و تأ

 خهود وعهده اسهت قادر آنان باور رغم علی نی  باز نمود، نازل وی بر را قرآن دیگران باور وجود با که
گر که  حالی در ؛سازد محق  را قیامت و ساخته عملی را  بهه بازگشهت بهه وعهده معنای به معاد ا

کی آیهات سهیاق رفهت. خواههد بین از سیاق پیوستگی این شود، تلقی مکه  از معهاد انکهار از حها
  کوچ به حضرتش تصمیم یا پیامبر راندن بیرون به آنان تهدید از خبری اما ،است مشرکان سوی

 معهاد انکهار از سهخن بلکهه دههد. او بهه را مکهه بهه بازگشهت بهه وعهده خداونهد کهه نیست اجباری
 آیهه ادامه در  که چنان  ؛انگی اند برمی قیامت در را پیامبرش که نماید می   تصری  خداوند و است
کید روز این در گمراهان و یافتگان هدایت ج ای بر   نماید. می   تأ

 بهه را معهاد کهه - طباطبهایی عالمهه به خطاب الل فضل عالمه را دیدگاه این بر نقد چهارمین
 را نکتهه ایهن وی است. نموده مطر  - داده انطباق موسی حضرت داستان با و بازگردانده مکه
 قصهص سهوره آیهات دیگر از آیه این جحفه، در شریفه آیه نزول صورت در که ساخته نشان خاطر
 طبیه ت ،نتیجه در نیست. آنان سیاق در دیگر که شود می   محسوب مستقل ای  فقره و شده جدا

 اشههاره موسههی حضههرت داسههتان بههه و شههده نههازل تههر پههیش ههها سههال کههه آیههاتی دیگههر بهها آن مضههمون
  44بود. نخواهد منطقی امری ،نموده

 در سهوره ایهن 85 آیهه کهه صهورتی در گهردد. بهازمی قصهص سهوره نزول کیفیت به نقد پنجمین
 چنهد فاصهله بها سهوره ایهن باشهد، گردیهده نهازل مکه در تر پیش آن آیات دیگر و شده نازل جحفه
کنده طور به و ساله  85 آیهه بهدون بایهد را سهوره پایانی آیات ،صورت این در است. شده نازل پرا
ْنَت  ما َو  قصص سوره 86 آیه که حالی در ؛کرد معنا هوا که ْن  َتْرجه

َ
ْلقهی أ َلْیهَ    یه تهابه  إ  الَّ  اْلک   َرْحَمهة   إ 

ْن  َ   م  وَنّنَ  َفال َرّب  یرا   َتکه ْلکها َظه  یَن ل  ر   85 آیهه ابتهدایی عبهارت دوبهاره پهردازی عبهارت نهوعی بهه ف 
 86 آیهه تفسهیر در مفسهران  کهه چنهان  ؛معهاد... الی لرادک القرآن علی  فر  الذی إّن  است.
  نویسند: می   چنین قصص سوره

 خهههواهیم بهههاز معهههادت سهههوی بهههه را تهههو کهههه معناسهههت بهههدین ترجهههوا... کنهههت مههها و
  45نداشتی. امیدی آن به و نمودیم نازل تو بر ار قرآن که چنان  ؛گرداند

 -85 آیهات در اصهل و کهرده توصهیف آیه دو این در تأخر و تقد  را معنا اهل دیدگاه نی  ثعلبی
                                                   

  .354 -353ص ،17ج ،القرآن وحی من .44

 ،10ج ،المعههههانی رو  ؛331ص ،8ج ،المحههههیط البحههههر ؛187ص ،4ج ،التنزیههههل انههههوار ؛359ص ،3ج ،مقاتههههل تفسههههیر .45
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  است: نموده بیان چنین را 86
َّ ِذیَِّإن  

ََّّال   ض  ر  ََّّف  ْیک  ل  ََّّع  َََّّّالکتابَّإلیکَّیلقىَّأنَّترج َّکنتَّماَّوََّّاْلُقْرآن  ک  اراد ُ َََِّّّإلاىَّل  عااد  َّ،م 
ال ََّّف  ن   ُک َ  ِهیرا ََّّت  ََّّظ  نن  ِِ 46ََّّ.ِلْلکاِف

 القهرآن علیه  فهر  الذی إّن  عبارت به عطف واو را 86 آیه ابتدای در «واو» هم عاشور ابن
 47است. دانسته ...

ول .6-3   هجرت درباره ییشگویپ با همراه مکه یانیم یها سال در هیآ نز
 لهرادک» عبهارت در «معهاد» کهه است آن قصص سوره 85 آیه یگذار تاریخ در دیدگاه سومین

 آیهه ایهن ،رو ایهن از 48است. بوده مکه همان در نی  آیه نزول لیکن ،گردد می   باز مکه به «معاد الی
 مکهه از کهه دههد می   خبر پیامبر به مشرکان آزار و فشار اوج در که است غیبی اعجاز آیات زمره در

  49گشت.بازخواهد آن به دوباره روزی و کرد خواهد هجرت
 یبررس و نقد .6-3-1

 راه در و بعثهت 14 سهال اوایهل بهه را آیهه این نزول زمان دو  نظریه همچون دیدگاه این هرچند
کنده نزول و آیه این شدن مستثنا به باورمند آن تبع به و نبرده مدینه  امها نشهده، قصص سوره پرا
 سههیاق کهه آن  جملهه از اسهت. مانهده بهاقی همچنهان آن در نیه  ههایی ضهعف نقطهه حهال عهین در

 نهازل هها آن با هم مان نی  آیه این که درصورتی و بوده معاد انکار درباره قصص سوره پایانی آیات
کیهد پیهامبرش برای آخرت وقو  بر خداوند که است طبیعی باشد، شده  لهیکن باشهد. نمهوده تأ
 میههان معنههایی نههدپیو در دانسههته، مکههه را معههاد مرجههع همچنههان دیههدگاه ایههن کههه آن  بههه توجههه بهها

 نهاقص همجهوارش آیهات و آیهه ایهن میان سیاقی ارتباط و سو ی  از آیه همین دو  و اول قسمت
  است. کرده عمل

 بازگردانهدن بهرای تفسهیری روایهات بهه سو ی  از که است آن دیدگاه این ضعف نقطه دومین
 بههه برخههی و بههوده سههاکت آیههه نههزول زمههان دربههاره ههها آن از برخههی کههه کههرده تکیههه مکههه بههه «معههاد»

 نکهرده کهاملی پیهروی روایهات همهین از دیگهر سهوی از امها خوانده؛ جحفه در را آن نزول صراحت
 در آیهه نهزول بهر مبنهی تفسهیری روایهات از قسهم ایهن تصهری  دلیهل بهی  مفسهران برخی بلکه ،است

                                                   
  .267ص ،7ج ،البیان و الکشف .46

 .122ص ،20ج التنویر، و التحریر .47

 و التحریههر ؛234ص ،6ج کثیههر(، )ابههن العظههیم القههرآن تفسههیر ؛20ص ،25ج الغیههب، مفههاتی  ؛436ص ،3ج ،الکشههاف .48
  .120ص ،20ج التنویر،

  .105 -104ص ،20ج ،المراغی تفسیر .49
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  .اند دهکر نی  آیه این بودن مکی به حکم سوره کل بودن مکی بر بنا و گرفته نادیده را جحفه
 عههین در آن مکههی یگههذار تههاریخ و آیههه ایههن بههودن غیبههی اعجههاز کههه آن  بههر افههزون ،همههه ایههن بهها

 بازگشههت تفسههیری   روایههات پههذیرش شههده، ادعهها دلیلههی هههیچ بههدون مکههه بههه «معههاد» بازگشههت
 بهههر تکیهههه بههها همجهههوارش آیهههات سهههیاق از وحهههی آیهههه سهههاختن جهههدا واقهههع در نیههه  مکهههه بهههه «معهههاد»

 وحههی نههزول شههاهد یهه  هههیچ کههه کسههانی سههوی از اجتهههاد اسههت. تههابعین و صههحابه اجتهههادات
 که آن  جالب کردند. نقل موقوف شکل به پیامبر، به انتسابی هیچ بدون را خود دیدگاه و نبودند

 خصههوص در متعارضههی کههامال   اقههوال دیگههری اسههناد بهها نیهه  تههابعین و صههحابه همههین از برخههی از
 دلیههل متقهد ، مسههلمانان از متنهاق  اجتهههاد چنهد نتیجهه در اسههت. شهده ذکههر «معهاد» معنهای
 بازگشت بر قصص سوره 85 آیه تصری  اثبات منظور به تکّلف و تالش همه این برای درخوری
  نیست. مکه به پیامبر

   یریگ جهینت .7
 در مختلههف احتمههاالت لههیکن اسههت؛ مکههی سههور بافههت در منسههجم ای  سههوره قصههص سههوره
  است. کرده خدشه دچار را سوره این پیوسته زولن آن، 85 آیه یگذار تاریخ خصوص

 میانی های  سال در قصص سوره فقرات دیگر با همراه آیه این یگذار تاریخ دیدگاه نخستین
 قبهل آیهات سیاق گردیده، نازل مشرکان به خطاب آشکارا که آیه این دو  قسمت از است. مکه
 متعهدد تفسهیری روایهات و شهده پیوسهته آیهه این به وضو  به و گفته سخن معاد درباره که بعد و
 حتمهی وعهده را «معهاد الهی لهرادک» از مراد که  پیامبر از  علی حضرت روایت انضما  به
  برد. نا  دیدگاه این مؤید قراین از ،اند دانسته قیامت تحق  به

 اسهت مدینهه راه در مکهانی کهه جحفهه بهه را آن نهزول آیهه، ایهن یگهذار تاریخ در دیدگاه دومین
 رسهانده بهود، دلتنهگ مکهه تهرک بهرای پیهامبر که زمانی و هجرت آستانه به را آن نزول زمان و برده

 بها آیهه ایهن ارتبهاط قطهع اسهت؛ مشهرکان بهه خطهاب که آیه دو  قسمت معنایی بی  لیکن است.
 اعتمهاد قابهل نهزول اسباب وجود عد  است، معاد وقو  درباره که سوره از بخش این آیات دیگر
 در تهابعین و صهحابه تفسهیری روایهات بهودن متعار  و موقوف و جحفه در آیه این نزول نپیرامو

 ایههن ضههعف عوامههل همگههی مدینههه، راه در آیههه ایههن نههزول و مکههه بههه «معههاد» بازگشههت خصههوص
  است. یگذار تاریخ در دیدگاه
 مههالاحت تهوان مهی   تنهها نهدارد، وجهود اعتمهادی قابهل و درخهور قرینهه ههیچ هرچنهد ،نهایهت در
 خهوانش معنهای بهه برداشت این که اند کرده تالوت را آیه این هجرت آستانه در  پیامبر داد،
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  است. آن نزول نه و پیامبر توسط آیه دوباره

 کتابنامه
 الهههرحمن عبههد محمههد  یتصههح ،یضههاویب عمههر بههن عبههدالل ،لیههالتأو أسههرار و لیههالتنز أنههوار   _

 .ق1418 ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یالمرعشل
کبر یعل دیس ،ثیالحد احسن _  .سو  ش،1377 بعثت، ادیبن تهران، ،یقرش ا
 . ششم ق،1424 السال ، دار ، قاهره حوى، دیسع ،ریالتفس فی االساس _
 .ق1411 ، لیالج دار ، روتیب ة،یعنا یغاز ،یالقرآن النزول أسباب _
 .ق1411 ة،یالعلم الکتب دار روت،یب واحدى، احمد بن علی ،القرآن نزول اسباب _
 محمهد یصهدق  یتصهح ،یاندلسه انیهابوح وسهفی بهن محمهد ،ریالتفسه فهی طیالمحه البحهر _

 .ق1420 الفکر، دار روت،یب ل،یجم
 .تا یب جا، یب نا، یب سمرقندى، محمد نصربن ،بحرالعلو  _

 موسسههة ةیاالسههالم الدراسههات قسههم ،یبحرانهه مانیسههل بههن هاشههم ،القههرآن ریتفسهه یفهه البرهههان
 .ق1416 بعثت، ادیبن ان،تهر قم، -البعثة

  یهتحق و یتهرانه آغهابزرگ خیشه مقدمهه بها ،یطوسه حسهن بهن محمهد ،القرآن ریتفس یف انیالتب
 .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یرعاملیقص احمد

 .تا یب خ،یالتار ۀمؤسس روت،یب عاشور، بن طاهر بن محمد ،ریالتنو و ریالتحر _
 المعرفهة، دار ، روتیهب العهّ ، الهرحمن عبهد خالهد ، النهزول أسهباب معرفهة إلهی الوصهول لیتسهه _

 . سو  ق،1424
 .دو  ق،1383 ة،یالعرب الکتب اءیإح دار قاهره، دروزة، ع ت محمد ،ثیالحد ریالتفس _
 شهمس نیحسه محمهد  یتصهح ،یدمشهق ریهکث ابهن عمرو بن لیاسماع ،میالعظ القرآن ریتفس _

 .ق1419 ضون،یب یعل محمد منشورات ة،یالعلم الکتب دار روت،یب ن،یالد
 ، بیهط محمهد اسهعد  یتصهح حهاتم، ابهی ابهن محمهد بن عبدالرحمن ، میالعظ القرآن ریتفس _
 . سو  ق،1419 الباز، یمصطف ن ار مکتبة ا ،یر
 الکتههاب، دار قههم، ،یریههج ا یموسههو بیههط  یتصههح ،یقمهه میابههراه بههن یعلهه ،یالقمهه ریتفسهه _

 .سو  ش،1363
 .ق1424 ة،یاإلسالم الکتب دار تهران، اد،جو محمد ه،یمغن ،الکاشف ریتفس _
 .تا یب العربی، التراث اءیاح دار روت،یب مصطفی، بن احمد مراغی، ،المراغی ریتفس _
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 ،یالعربهه التههراث اءیههاح دار روت،یههب ،یبلخهه مانیسههل بههن مقاتههل ،مانیسههل بههن مقاتههل ریتفسهه _
 .ق1423

 النشهر، و للطباعهة لمهالکا دار روت،یهب الل، فضهل نیحس محمد دیس ،القرآن وحی من ریتفس _
 .دو  ق،1419

 .ق1412 المعرفه، دار روت،یب ،یطبر ریجر بن محمد ،القرآن ریتفس یف انیالب جامع _
 علی محمد خیش  یتصح ثعالبی، محمد بن الرحمن عبد ،القرآن ریتفس فی الحسان جواهر _

 .ق1418 العربی، التراث اءیاح دار روت،یب عبدالموجود، احمد عادل خیش و معو 
 ،ینجفه یمرعشه الل ةیهآ کتابخانهه قهم، ،یوطیسه نیالهد جهالل ،المهأثور ریتفسه یفه المنثهور الدر _

 .ق1404
 ،یعط یعبدالبار یعل  یتصح ،یآلوس محمود دیس ،میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان رو  _
 .ق1415 ه،یالعلم الکتب دار روت،یب
 .ق1415 صدر، انتشارات تهران، ،یکاشان  یف محسن مال ،یالصاف _
 ۀمکتبهه صههنعاء، الههرحمن، عبههد یابهه یهههاد بههن مقههل ،النههزول اسههباب مههن المسههند  یالصههح _

 .ق1425 ،یۀاالثر الصنعاء
 .تا یب ، الهالل مکتبة و دار ، روتیب به،یقت ابن  مسلم بن عبدالل ، القرآن بیغر _
 ، بیههالط الکلههم دار ر،یههکث ابههن دار ، روتیههب دمشهه ، ، شههوکانی علههی بههن محمههد ،ریالقههد فههت  _

 .ق1414
 ،یاسههالم فرهنههگ انتشههارات قههم، ،یتهرانهه یصههادق محمههد ،بههالقرآن القههرآن ریتفسهه یفهه الفرقههان _

 .دو  ش،1365
 .هفدهم ق،1412 الشروق، دار قاهره، -روتیب قطب، دیس ،القرآن ظالل یف _
 ،یالعربههه الکتهههاب دار روت،یههب ،یزمخشهههر محمههود ،لیهههالتنز غهههوام  حقهها   عهههن الکشههاف _

 .سو  ق،1407
 التههراث اءیههاح دار روت،یههب ،یثعلبهه میابههراه بههن احمههد ،القههرآن ریتفسهه عههن انیههلبا و الکشههف _

 .ق1422 ،یالعرب
 ،یبالغهه جههواد محمههد  یتصههح ،یطبرسهه حسههن بههن فضههل ،القههرآن ریتفسهه یفهه انیههالب مجمههع _

 .سو  ش،1372 خسرو، ناصر انتشارات تهران،
 .ق1418 ة،یالعلم دارالکتب روت،یب ،یقاسم نیالد جمال محمد ،لیالتأو محاسن _
 روت،یههب ،یاندلسهه هیههعط ابهن غالههب بههن عبهدالح  ، یههالعز الکتههاب ریتفسه یفهه  یالههوج المحهرر _
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 .ق1422 ة،یالعلم دارالکتب
 و نجار محمدعلی ،نجاتی وسفی احمد  یتصح اد،یز بن ییحی ایابوزکر فراء ، القرآن معانی _

 .ق1980 ، الترجمه و فیللتأل هیالمصر دار مصر، شلب، لیاسماع عبدالفتا 
 ،یاذکها   یهپرو  یتصهح شهرسهتانی، میالکهر عبد بن محمد ،االبرار  یمصاب و االسرار  یمفات _

 .ش1368 ،یخط نسخ انتشار مرک  تهران،
 .سو  ق،1420 ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یفخرراز عمر بن محمد ،بیالغ  یمفات _
 همهدانی، موسهوى باقر محمد دیس ،ییطباطبا نیحس محمد دیس ،القرآن ریتفس یف  انیالم _

 .پنجم ش،1374 قم، هیعلم حوزه نیمدرس  جامعه اسالمی انتشارات دفتر قم،
 قم، ،یمحالت یرسول هاشم دیس  یتصح ،ی یحو یعروس جمعه بن یعل عبد ،نیالثقل نور _

 .چهار  ق،1415 ان،یلیاسماع انتشارات
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وا یها   گونه یابیارز و لیتحل  نینورالثقل محور بر حمد سوره یریتفس اتیر
 24/9/1396 دریافت: تاریخ
 9/4/1397 پذیرش: تاریخ

 1نجمه نجم
 2مهدی مهریزی
 3راد محمد علی مهدوی

 4سید محمدعلی ایازی
 چکیده

 روایههات نقههش میهه ان و حههدیث و قههرآن رابطههه بههاب در شههده مطههر  مختلههف هههای   دیههدگاه
کنون قرآن، تفسیر در تفسیری  اساس، این بر است. رفته   پیش نظری و فرضی های   پایه بر تا
 تفسهههیری روایهههات انهههوا  از عینهههی آمهههاری جامعهههه یههه  خهههأ در شهههده،   انجههها  ههههای   تهههالش
 هههای   گونههه سهههم ازآن تههر   مهههم و ههها   گونههه از یهه  هههر سهههم نیسههت مشههخص و گرفتههه   صههورت
 یعیشه و جهامع تفسهیر اسهاس بهر مقالهه ایهن اسهت  مقهدار چهه بهه قهرآن تفسهیر در تأثیرگذار

 و کّمهی مقولهه دو اسهاس بهر را حمهد سوره تفسیری روایات کّل   های   گونه فراوانی نورالثقلین،
 پایهایی کهل و جه ء کنتهرل بهر مبتنهی سهنجی   اعتبهار مراحهل و داده قرار بررسی مورد کارکردی
 بههر مههتن تفسهیر آن، اسههنادی تحلیههل تکنیه    و کیفههی مقالههه ایهن روش اسههت. شههده انجها 
 است. کّمی های   داده اساس
کی حمد، سوره در بررسی این نتیجه  «مفههومی روایهات» تفسهیری گونهه کهه اسهت آن از حا
 بهر داللهت نکتهه ایهن است. تفسیر مقصد به گونه نو  ترین   ن دی  و موثرترین ترین،   پردامنه

                                                   
دانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علو  سیاسی، واحد علو  و تحقیقات، دانشگاه آزاد  .1

 .N.najm313@yahoo.comاسالمی، تهران، ایران. 
گروه علو  قهرآن و حهدیث، دانشهکده حقهوق، الهیهات و علهو  سیاسهی، واحهد  .2 علهو  و تحقیقهات، دانشهگاه آزاد دانشیار 

 Toosi217@gmail.comاسالمی، تهران، ایران.)نویسنده مسئول(
گروه علو  قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران. .3  دانشیار 
گروه علو  قرآن و حدیث، دانشهکده حقهوق، الهیهات و علهو  سیاسهی، واحهد علهو  و تحقیقهات، دانشهگ .4 اه آزاد استادیار 

 اسالمی، تهران، ایران.
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 در مفههومی مدل اساس بر آیات مفاهیم و محتوا توضی  در  بیت اهل مندی   دغدغه
 سهههط  روایهههت، صهههدور فضهههای شهههناخت بهههه منجهههر نهایهههت در کهههه دارد مختلهههف اقسههها 

 کههه آن  ضههمن شههد؛ خواهههد دوره آن اجتمههاعی و علمههی فرهنگههی، اقتضهها ات و مخاطبههان
 روایههات تعههداد و تفسههیری، روایههات کههل آمههاری جامعههه بهها روایههت گونههه ایههن فراوانههی نسههبت
 کهه اسهت آن گهر نشهان ندارنهد، قهرآن یرتفسه در مستقیم تاثیر که روایاتی و تفسیری ارتباط   بی

 نههو  ایههن بهه تهها  وابسههتگی دارای قهرآن تفسههیر و بهوده تعلیمههی روایههات، ذکهر در ا مههه رویکهرد
  بود. نخواهد روایات
 حمد. سوره نورالثقلین، تفسیر مفهومی، ایضا  گونه تفسیری، روایات ها:   کلیدواژه

 مقدمه
 میههان مختلههف نظههری هههای  بحههث محههور می،اسههال معتبههر منبههع دو عنههوان بههه حههدیث و قههرآن

 و طهر  قابهل منبع دو این بین مختلفی اساسی مباحث است. بوده سنی و شیعه اندیشمندان
 و موضهو  ایهن در هها   دیدگاه اختالف محور که حدیث و قرآن رابطه تبیین جمله از است؛ بررسی
 حههوزه در تفسههیری وایههاتر جایگههاه رابطههه، همههین در .اسههت آن بهها مههرتبط موضههوعات در بههالتبع
 روایهات نقهش میه ان بررسهی آن، مههم مسها ل از یکهی کهه اسهت موضهوعاتی جملهه از قهرآن تفسیر

  است. تفسیر حوزه به آن وابستگی نو  تعیین و تفسیری
 می ان و حدیث و قرآن رابطه باب در شده   مطر  مختلف های   دیدگاه که است آن مهم نکته
 از کلهی تصهویری از برگرفتهه یها و داشهته نظهری جنبهه همهه قهرآن، یرتفسه در تفسهیری روایهات نقش
 ایهن لهذا اسهت. بهوده  معصهو  ا مه از یکی به محدود اریآم های   گ ارش یا تفسیری روایات

 هر البته .نیست عینی و کامل آماری جامعه ی  به متکی مختلف، های   دیدگاه و اظهارنظرها
کثر چند  در تفسهیری روایهات ههای   گونهه از برخی که دارند نظر اتفاق هحوز این در نظران   صاحب ا
 کهه آیهد   مهی وجهود بهه جها همهین در دقیقها   اصهلی مسهأله امها اسهت؛ آفرین   نقش قرآن تفسیر حیطه
 عینهی آمهاری جامعهه یه  خأ در آنها، از یکی رد یا اثبات جهت در تالش و ها   دیدگاه این طر 
 آن از تهر   مههم و هها   گونهه از یه  ههر سههم نیست مشخص و گرفته، صورت تفسیری روایات انوا  از

  است  مقدار چه به نظران(   صاحب آن دیدگاه )از قرآن تفسیر در تأثیرگذار های   گونه سهم
 ههای   گونهه از کامهل آمهاری جامعهه بهه یهابی دسهت شرو ، مبنای علمی، منط  نظر از بنابراین
 رابطههه پیرامههون مختلههف مسهها ل در نظریههه تولیهد و ارنظراظههه سههسس و تفسههیری روایههات مختلهف

 مبنهای بهر حمهد سهوره تفسهیری ههای   گونه ارزیابی و تحلیل مقاله، این در 5است. حدیث و قرآن
                                                   

 تفسهیری( روایهات ههای   گونهه بنهدی   طبقهه اسهاس بهر قهرآن ههای   سهوره کهل از آمهاری جامعهه )تهیهه ههدف ایهن بههیابی  دست .5
 کار ی  قالب در امر این دالیلی به که بود حدیث و قرآن علو  رشته دکتری دانشجویان از علمی گروه ی  اصلی دغدغه
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 گها  بتهوان تها اسهت توجهه مورد ها آن بندی   طبقه و شیعه روایی جامع تفسیر عنوان به نورالثقلین
 نقهش میه ان از نظهری( و فرضهی فقهط )نهه آماری و ینیع تصویری به یابی دست جهت در را اول

 و کامههل آمههاری جامعههه تحقهه  از پههس اسههت روشههن برداشههت. تفسههیر حههوزه در تفسههیری روایههات
 اسههت، حهدیث و قههرآن رابطهه بههه مربهوط مسهها ل بهه پههرداختن در مهمهی علمههی مبنهای کههه عینهی
 شد. خواهد فراهم عرصه این در دیدگاه طر  و پردازی   نظریه جهت در مطلوبی زمینه
 از حمههد سههوره تفسههیری روایههات تمهها    هههای   گونههه فراوانههی بههدانیم بههرآنیم مقالههه ایههن در رو ایهن از
 ههای   گونهه فراوانهی تهر،   ج  هی سهواالت قالهب در یها اسهت  صهورت چهه به کارکردی و کّمی حیث

 اوانههیفر اسههت  شههکلی چههه بههه دوره هههر در و معصههو  هههر محههور بههر تفسههیری روایههات مختلههف
 کههدا  جایگههاه اسههت  صههورت چههه بههه کتههاب هههر محههور بههر تفسههیری روایههات مختلههف هههای   گونههه
 فراوانهی دارد  برتهری کهارکردی و کّمهی حیث از تفسیری روایات دیگر های   گونه به نسبت ها   گونه
 است  تحلیل قابل چگونه تفسیری روایات مختلف کارکردهای اساس بر برتر، گونه

 کّمهی ههای   داده اسهاس بهر مهتن تفسهیر آن، اسهنادی تحلیهل تکنیه    و کیفهی مقاله این روش
 نتهههایج تحلیهههل بهههه اسهههتقرایی بنهههدی   مقولهههه طریههه  از تحلیلهههی - نظهههری رویکهههرد بههها کهههه اسهههت

 ترتیب به روشی و مقدماتی مباحث طر  از پس مقاله اصلی ساختار پردازد.   می آمده    دست    به
  است: ذیل

 فراوانههی کههارکردی؛ و کّمههی مقولههه اسههاس بههر حمههد سههوره تفسههیری روایههات ایههه   گونههه فراوانههی
 منبههع؛ و کتههاب محههور بههر مختلههف هههای   گونههه فراوانههی معصههو ؛ هههر محههور بههر مختلههف هههای   نههه   گههو

 از یکههدیگر بههه نسههبت ههها   گونههه جایگههاه تحلیههل قههرن؛ و دوره محههور بههر مختلههف هههای   گونههه فراوانههی
 سههم تحلیهل تفسهیری؛ روایهات دیگر های   گونه با برتر گونه رابطه لیلتح کارکردی؛ و کّمی حیث
 تفسیر. بر گذارتأثیرغیر های   گونه به نسبت برتر گونه گذاریتأثیر

 یمقدمات مباحث .1

  نهیشیپ .1-1
 مهورد جهّدی صهورت بهه اخیهر، ههای   دههه از پهیش تها «تفسهیری روایهات» انهوا  و هها   گونه مسأله
 تنظهیم و آوری   جمهع در خهود پیشهینیان کهه ایهن بها اسهت. نبهوده قرآنهی معهارف پژوهنهدگان توجهه

                                                                                                                        
 شهود برداشته اعضا از برخی توسط مقدماتی هایی   گا  شد مقرر مهم، این تحق  جهت در رو این از شد.ن محق  گروهی

 مقالهه حمهد، سهوره تفسهیری روایهات کهّل  بررسهی اسهاس بهر تحقیه ، این نگارنده آید. فراهم نهایی و جامع کار ی   زمینه تا
 است. کرده تدوین را حاضر
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 و تنهو  بهه ای   اشهاره چنهدان ولهی ،اند   داده نشان خود از برانگی ی تحسین تالش تفسیری روایات
گونی  بررسهی، بهه قرآنهی معهارف پژوهنهدگان از شماری اخیر های   دهه در 6اند.   نکرده روایات گونا
 مبنههای هههایی   مههالک اسههاس بههر یهه  هههر کههه انههد   نمههوده اقههدا  ههها   گونههه ایههن گههذاری   ا نهه و اسههتقرا
 و 7کلهی شهده   ارا هه تقسهیمات برخهی انهد؛   داده سهامان را ها   گونه و داده   شکل را خود بندی   تقسیم
 8است. شده مطر  تری   ج  ی های   مالک با دیگر برخی

  محققههان تقسههیمات و شناسههی   گونههه اسههاس بههر حههوزه، ایههن در شههده انجهها  کارهههای از برخههی
 در تفسهیری ههای   گونهه انهوا  بررسهی بهه اصهالحاتی و تکملهه با یا صورت همان به که است قبلی
 شناسهی   گونهه بهه مربهوط دیگهر اثرههای از برخهی یا 9است. پرداخته بیت اهل از یکی روایات

 قهرار بررسهی مورد محققان توسط تفسیری روایات انوا  مواردی در و 10است قرآن آیات موضوعی
 11است. گرفته
 البرههان در تفسهیری روایهات شناسهی گونه» نها  با ارشد کارشناسی نامۀ   پایان رسید   می نظر به
 هنگارند مسأله که شد روشن بررسی در اما باشد؛ مقاله این با اثر ترین   مرتبط 12«القرآن تفسیر فی
 است. بوده کلی طور به ها   گونه تقسیم و متفاوت او تحقی  سامان و اثر

 و آماری حیث از عینی و جامع اثری هنوز مبحث، این در شده انجا  مفید کارهای وجود با
 این تحق  جهت در اولیه گا  مقاله این لذا نیست، موجود تفسیری روایات انوا  برای تحلیلی
 بود. خواهد مقصود

 یشناس   مفهوم .1-2
 از: اند عبارت ،شود روشن مقاله این در است الز  که تعبیرهایی

                                                   
 .17ص ،«تفسیری روایات شناسی   گونه» .6

 .130-114، ص«روایی تفاسیر روایات تفکی  و شناسی گونه جهت تطبی ؛ و تأویل تفسیر، های شاخصه بررسی و نقد» .7

ّجیت و شناسی گونه شیعه، تفسیری روایات» .8 -92، صبیهت اهل فرهنگ در حدیث علم جایگاه جزوه ؛36-3، ص«حه
 ،«کلینههی روایههات در بیههت اهههل شناسههی   قههرآن جایگههاه زا تحلیلههی» ؛132-113، صروایههی جههامع تفسههیر بههر درآمههدی ؛93

 .33، ص« بیت اهل روایات در موضوعی تفسیر یشناس روش» اینترنتی؛

 ،«مصهداق تعیهین حوزه در  سّجاد اما  تفسیری روایات های گونه» ؛66-37، ص« رضا اما  روایات یشناس گونه» .9
 و شناسههی   گونههه» ؛40-21، ص«سههنت   اهههل تفسههیری روایههات در علههی امهها  تفسههیر هههای   روش و ههها   گونههه» ؛66-27ص
 .29-5، ص« صادق اما  تفسیری روایات شناسی   روش

 .78-51، ص«تفسیری روایات اساس بر مهدویت آیات شناسی   گونه» .10

 .74-54، ص«بیت اهل تفسیری روایات با تعامل و مجلسی عالمه» .11

 .166 و144-90، ص«القرآن   تفسیر فی البرهان در تفسیری   روایات شناسی   گونه» .12

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/885610
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 یریتفس اتیروا
 از برخهی شوند:   می تقسیم کلی گروه دو به دارند، ارتباط قرآن با مستقیم صورت به که روایاتی

 قههرآن، فهههم قواعههد قههرآن، جایگههاه قبیههل: از مبههاحثی و پردازنههد   مههی قههرآن معرفههی بههه روایههات ایههن
 بهه کهه هستند روایاتی دو ، گروه و اند   داده جای خود در را و... سور فضایل قرآنی، علو  مباحث
 از مقالهه ایهن در کنند.   می فراهم را آیه فهم های   زمینه یا و پردازند   می آیه ی  مراد بیان به ای   گونه
 شود.   می یاد «تفسیری روایات» عنوان با دو  گروه از و «شناسی   قرآن» نا  با اول گروه

 تفسهیری روایهت نجامهد،بیا قرآن آیات مفاد تبیین به ای   گونه به که روایتی هر معتقدند برخی
گههر حّتههی اسههت؛  از کههه روایههاتی از بخشههی دیگههری 13باشههد. نشههده آیههه بههه ای   اشههاره هههیچ آن، در ا
 تفسهیری روایهات را اسهت کهریم قهرآن آیهات تأویهل و تفسیر به ناظر و رسیده ما دست به ا مه
 از بخشهی کهه اسهت روایتهی تفسهیری، روایهت» اسهت: ایهن مقالهه ایهن برگزیده تعریف 14داند.   می
 نیسهت؛ مهذکور حهدیث، در آیهه، خهود کهه باشد ای   آیه به ناظر روایت، یا و باشد مذکور آن، در آیه،
 15؛«اسهت سهاخته فراهم را آن فهم زمینه یا و پرداخته آیه آن در خداوند مراد بیان به حدیث، اما
 ایهن تأییدکننهده مهأثور تفسهیر کتهب صهاحبان ارتکهازی و نانوشهته تعریف رسد   می نظر به که چرا

 باشد. تعریف

 یریتفس اتیروا یها   گونه
 بههه اصههطالحا   کههه انههد   شههده تقسههیم دسههته چنههد بههه تفسههیری روایههات کههارکرد، نههو  لحهها  بههه
 روایهات ههای   گونهه تقسهیم ،شهد اشهاره که طور   همان شود.   می گفته تفسیری روایات های   آن،گونه
 در که شده ارا ه بیشتر اقسا  و تر   جزیی کارکردهای با یا کلی صورت به مختلف آثار در تفسیری
 اقسههها  تفکیههه  در الز  دقهههت هههها آن از برخههی در و دارد وجهههود پوشهههانی   ههههم تقسهههیمات از برخههی
 نظههر بهه مههواردی در و داختههپر ههها   گونهه تقسهیم بههه متفهاوت منظههر از برخهی اسههت. نگرفتهه صهورت

   16باشد. نداشته سازگاری تفسیر، هدف با بندی   تقسیم نو  رسد   می

ّجیهت و شناسهی گونه شهیعه، تفسهیری روایهات» مقالهه در شهده   مطهر  ههای   گونه  دارای 17،«حه
 مبنهههای اصهههالحات، و تصهههرف انهههدکی بههها کهههه بهههوده کمتهههری اشهههکاالت و انسهههجا  جامعیهههت،

                                                   
 .270، ص«بیت اهل احادیث در تفسیری غنای تبیین در نو طرحی» .13

 .54، ص«بیت اهل تفسیری روایات با تعامل و مجلسی عالمه» .14 

ّجیت و ناسیش شیعه،گونه تفسیری روایات» .15  .30، ص«حه

 .20-19، ص«تفسیری روایات یشناس گونه»اینترنتی؛ ،پایگاه«قرآن به قرآن تفسیر در سنت جایگاه» .16

ّجیت و شناسی شیعه،گونه تفسیری روایات» .17  .36-33، ص«حه
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 است: مقاله این در تفسیری اتروای بندی   تقسیم
 بیههان بهه اشهاره کههه نهزول اسهباب یهها شهأن مفههو  بهها مهرتبط روایهات در :نووزول فضوای ترسویم .1
 گهاه که چرا خورد؛   می چشم به تر   فراخ ای   دایره بعضا   ،دارد آیه چند یا ی  نزول شرایط و ها   زمینه
 بههه آیهد.   مههی در تصهویر بههه نهزول، از پههس ههای   بازتههاب گهاه و شههود   مهی ترسههیم نهزول، از پههیش شهرایط  
 رایهج تعهابیر از تهر   جهامع و گویهاتر ،«نهزول فضای ترسیم» تعبیر رود   می گمان گستردگی، این جهت
 باشد. قبل
 را آن کهه کننهد   می معنا قرآنی آیات در را )لف ( واژه ی  احادیث، از برخی :لفظی ایضاح .2

 نامیم.   می لفظی ایضا 
 تبیههین و توضههی  بههه حههدیث، کههه اسههت آن مفهههومی، ایضهها  از مههراد :مفهووومی یضوواحا .3
   است. مراد جمله چند یا جمله ی  میان نسبت پردازد؛   می آیه در نسبت

 ؛پردازنهد   مهی آیهات مصهداق ذکهر بهه کهه اسهت دست در فراوانی های   روایت :مصداق ارائه .4
 آیههه انحصههاری مصههداق را مصهادی  ایههن تههوان   نمهی تفسههیری و زبههانی قواعههد پایهه بههر کههه حهالی در

 ندارند. انحصار بر داللتی نی  روایات این غالب و دانست،
 بطهون بهر کتهاب ایهن اشهتمال قرآن، بودن نو و تازگی وجوه از یکی :بط  و معنایی های   الیه .5
 خهود، در توانهد   مهی آن سهیاق یا عبارت ی  که سان   بدین ؛است )تأویالت( معنایی های   الیه یا

 از بخشهی گردنهد.   مهی آشهکار مختلف، های   فهم بر که باشد داشته همراه را طولی متعدد معانی
 است. پرداخته معنایی های   الیه این بیان به تفسیری روایات
 تشههری  آیههه در مههذکور حکههم حکمههت و علههت تفسههیری، روایههات از برخههی در :حکووم علوت .6
 گردد.   می
 ذکهر قهرآن از را آن مسهتند و بیهان را حکمهی  ا مهه یها پیهامبر گهاهی :رآنقو به اسیناد .7
 یهها مخاطههب سههاختن قههانع بههرای و شههده بیههان حکمههی یهها مطلبههی دیگههر، سههخن بههه انههد.   کههرده
 بهازگو حکهم، یها مطلهب آن قرآنهی مسهتند قهرآن، از استفاده چگونگی تعلیم برای یا و کننده   سؤال
 است. گردیده
 تنهها امها ، یها پیهامبر پرسهش، به پاسخ در تفسیری، روایات الی   البه در گاه :قرآن با پاسخ .8
کتفا قرآن، از ای   آیه قرا ت به  مهورد بهر انطبهاقش و توضهی  یا آن شر  به که آن بدون است؛ کرده ا

 بپردازد.
 کهه دانهد   مهی کننهده   سهؤال علهت، گونه در گفت: توان   می 8 و 7 و 6 های شماره بین تفاوت در
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 در شهود؛ روشهن بهرایش علهت تها کند   می سوال آن حکمت و علت از ولی فرموده، چنین خداوند
 در و شهود؛ روشهن امها  جایگهاه تها شهود   مهی مسهتند و شهده داده توضی  آیه با سوال استناد، گونه
  دریابد. را مراد تا پرسد   می و است جاهل حقیقت، در مخاطب گویی، پاسخ گونه
 بیهان بهه متعهددی مهوارد  ا مهه بهه منسهوب تفسهیری ههای   روایهت در :خیلفم قرائات .9

 بهدان تفسهیری روایهات در آن بررسهی و اسهت شهده   پرداختهه آیهات( قرا هت )در ها   قرا ت اختالف
 شود.   می آیه متفاوت تفسیر موجب مختلف های   قرا ت بیان گاه که است عّلت
 یهها تفسههیر چگههونگی کههه خههوریم   برمههی هههایی   نمونههه هبهه تفسههیری روایههات در :تفسوویر تعلوویم .10

 18دهند.   می تعلیم را آیات از استفاده
 در شههد. مطههر  تفسههیری روایههات مختلههف هههای   گونههه بههارهدر مختصههری توضههی  جهها بههدین تهها
 زمهره در کهه شهده ذکهر نیه  دیگهری روایهات ،نهورالثقلین تفسهیر جملهه از روایی تفاسیر کتب بررسی
 الز  روایهات، کامهل بررسی و کّمی تقسیم بودن   جامع جهت به اما ؛نیست فسیریت روایات گونه
 شود. گرفته نظر در بخش دو در دیگری عناوین است

 گونههه عنههوان بههه ولههی دارد؛ موضههوعیت آن در آیههات تفسههیر و آیههات کههه عنههاوینی اول، بخههش
 است: ذیل قرار به و نیست، تقسیم قابل تفسیری روایات
 بنهدی   طبقهه و شهده   ذکهر ههای   گونه جزو و هست تفسیری روایت در که دیگری رد)موا :.دیگر11
 فضهیلت شهامل کهه روایهاتی یها و باشهد تفسهیر بها مرتبط نوعی به که مواردی البته نیست( موجود
 مباحههث بههه مربههوط کههه چههرا شههود؛   نمههی قسههمت ایههن شههامل مسههلما   ،بههوده آیههات خههواص و سههور
 ر.تفسی نه است شناسی   قرآن
 تههوان   نمهی کهه خورنهد   مههی چشهم بهه مهواردی روایههی، تفسهیری کتهب در :ارتبوا    بوی .12و13و14
 گمهان بهه کهه دارنهد، ارتبهاط آیهه مضهمون و معنها با تنها بلکه کرد؛ قلمداد تفسیری روایت را ها آن

 شمرد. ارتباط   بی را احادیث این باید نگارندگان،
 که: توضی  این با

 یه  مهورد در ولهی نیسهت، روایهت مهتن در ای   آیهه یعنهی اسهت؛ تفسهیری رتباط  ا   بی :12 شماره
 کند.   می صحبت قرآن با مرتبط موضو 
 موضو  مورد در ولی هست، روایت متن در آیه یعنی است؛ تفسیری ارتباط   بی یا :13 شماره 
 آیه. آن تفسیر در نه ،گوید   می سخن دیگر موضوعی یا آن کلی

                                                   
 همان. .18
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 آن در را مختلهف سهور در متعهدد آیهات کهه معنها این به است موضوعی ارتباط   بی  :14 شماره
  است. داده قرار بحث مورد را آیه ذیل و صدر که این یا و کرده ذکر موضو 
 است.    شده ذکر روایت در دیگر مرتبط آیات بحث، مورد آیه ذیل :آیات ارتباطی مبی  .15

 تفسهیری روایهات اصهلی طبقهه در و اسهت سهیریتف روایهات تکهرار یها کهه عنهاوینی دو ، بخش
 همچنهان امها ؛گیرد   می بر در را استطرادی مباحث و است مفسر قول که این یا و ندارد جایگاهی

 از: اند عبارت آن عناوین و است. الز  آن آمار کیفی، تحلیل و کّمی تجمیع برای شد ذکر که
 عنهوان به صورت، این در که شده تکرار دیگر ای   شماره در تفسیری روایت عین تکراری: .16
 شود.   می آمارگیری تکراری
 پیامبر از منقوالت بر عالوه روایی، تفسیر کتب در هم دیگری موارد البته مفسر: قول .17

 موارد این حّتی باشد. حدیث به مستند که آن بدون است، مفّسران سخن که آمده  ا مه و
ّجیتهی و اعتبهار معصهو ، غیهر سهخن برای شیعه، که آن با دارد وجود هم شیعه کتب در  قایهل حه

 اسهت ممکهن مهورد ایهن در آیهد.   نمهی شهمار به تفسیری روایات زمره در موارد این مسلما   و نیست
 روشههن دقههت بهها ولههی آیههد حسههاب بههه تفسههیری هههای   گونههه زمههره در روایههت تناسههب بههه اول نگههاه در
 معصو . نه ،است مفسر قول آیه، ذیل شده ذکر توضی  که شود   می

 است. خارج تفسیر و سوره موضو  از کلی طور به شده   ذکر روایت اسیطرادی: .18
 علههو  مباحهث سههوره، خهواص و فضههیلت بطهن، و ظهههر حهاوی کههه روایهاتی شناسووی:   قورآن .19
 اند.   شده بندی   طبقه شناسی   قرآن نا  با باشند و... قرآنی

 بررسهی مهورد حمد سوره در ها   شماره همین با و ترتیب همین به لهمقا این در شده،   ذکر موارد
 شدند. شناسی   گونه سوره آن تفسیری روایات قالب در و قرارگرفته

ورت .1-3 وا تیکم   به یابی دست ضر   یریتفس اتیر
 چنههین ایههن تههوان   مههی را تفسههیری روایههات مههورد در صههحی  کمیههت بههه یههابی دسههت ضههرورت

 نظهرات عطهف نقطهه و علمها برخهی بهرای دغدغهه موجهب تفسهیری، یاتروا بحث داد: توضی 
 در ثقهه واحهد خبهر حجیهت پهذیرش عهد  و پهذیرش در حتهی و حهدیث و قهرآن رابطه در مختلف

 مثال: طور به ؛است بوده فقه غیر
  پهههههذیرش بههههها تفسهههههیری روایهههههات اسهههههتفاده عهههههد  از 19نظهههههران صهههههاحب از برخهههههی نگرانهههههی -
   یحههها  بیهههت اههههل تفسهههیری نکهههات اسهههتفاده از دنمانههه محهههرو  و ثقهههه خبهههر حجیهههت عهههد 

                                                   
کید با قرآن تفسیر در روایت جایگاه» ؛140ص ،«تفسیر در حدیث کاربرد» .19  .68، ص«معرفت  الل   آیت دیدگاه بر تأ



 یابیارز و لیتحل
یروا یها   گونه

 ات
فس
ت

 یری
 سوره

مد
ح

 بر 
حور
م

 
الثقل
نور

  ی

 

 

35 

  است. اهمیت
 و حهدیث تهاریخ بسهتر در انگیه    غهم رویهدادهای و هها   جریهان پیهدایش و ظههور دیگهر، سوی از -
 نیه  و حهدیث، و تفسهیر دانهش در اسهرا یلیات نفهوذ و پیهدایش گهران،   افهراط و غالیان چون تفسیر؛
 در پاشهی   سم و پردازی   دروغ برای زمینه شدن   فراهم و تفسیری روایات سندهای تدریجی حذف
 سههههخنان آمیخههههتن و سههههاختن آلههههوده در همههههه، و همههههه مسههههلمانان، علمههههی و فکههههری فضههههای

کی با معصومان  است. نبوده تأثیر   بی بیرونی های   ناپا
 در و یافتههه راه شهیعه روایهی تفسههیر منهابع در نادرسهت مههوارد   ایهن از بخشهی کههه آن  مههم نکتهه -

 کهه چنان هم ؛شد خواهد وارد حدیث و قرآن فهم بر تری   جدی های   آسیب آن، از غفلت صورت
کنون  وجههود اثههر در قههرآن آیههات از برخههی از ناصههوابی هههای   برداشههت ناخواسههته یهها خواسههته نیهه ، تهها
 20است. شده تفسیری روایات میان در اسرا یلی و ساختگی روایات چنین

  بهها کههه اسههت مههواردی جملههه از گفتههه،   پههیش دغدغههه فصههل و حههل و ههها آسههیب ایههن بههه توجههه
کهاوی  میهه ان کننههده   روشهن مههورد ایهن در دقیهه  آمهار اسههت. گههویی پاسهخ قابههل صهحی ، آمههاری وا
گههر کههه داد خواهههد نشههان و بههوده آیههه فهههم در تفسههیری روایههات مسههاعدتی یهها کننههده   تعیههین نقههش  ا
 تفسهیر فههم در خلل موجب مقدار چه نباشند، جتح و باشند یا و نباشند روایات این از برخی
 شد. خواهد
 است: مقاله این روی پیش راه، دو مقاله، موضو  به عنایت با
 آمههاری، جامعههه گیههری   شههکل از قبههل کههه اسههت شایسههته منطقههی نظههم لحهها  بههه اول راه در •

 صحت صورت در و گردد بررسی اسناد و محتوا سند، حیث از روایات این پاالیش مرحله
 در گرچههه روش، ایههن کههارگیری بههه ولههی پههذیرد؛ صههورت آن بنههدی   طبقههه و آمههار مرحلههه آن،

 نههاروا جهههت، دو بههه کههم دسههت تفسههیری روایههت حههوزه در ولههی اسههت، رایههج فقهههی روایههات
 سهند دارای یها سهند بدون روایات، این از زیادی بخش که آن ،نخست جهت بود: خواهد
 سههاقط اعتبههار درجههه از را ههها آن از انبههوهی روش، ایههن اجههرای نتیجههه در و اسههت ضههعیف

گهر حتههی کههه آن ،دو  جههت و کنههد.   مهی  بههه ولههی باشهند، سههند دارای شههده   یهاد روایههات هههم ا
 و ظّنهی روایهات، این از زیادی مقدار آنها، میان در آور   قطع و متواتر روایات بودن اندک دلیل
 عالمههان، از برخههی نه د کههم دسههت ،گذشهت کههه چنهان روایههات، ایههن و بهود. خواهههد آور   گمهان
 تفسهیر و اعتقادی مباحث به مربوط که چرا ؛نیست اعتبار و حجّیت شایسته و تعّبد قابل

                                                   
 .322ص ،«تفسیری روایات شناسی   آسیب» .20
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 .نیست تعّبد برای راهی امور این در و است

 و شناسهههی   روش نقادانهههه، مطالعهههه متنهههی، بررسهههی محتهههوایی، بازکهههاوی روش راه، دومهههین •
 و شههده   پذیرفتههه معیارهههای بهها ههها آن سههنجش و ،نظههر مههورد روایههات یکایهه  شناسههی   آسههیب
 اصهل از نگههداری و حفه  بها توانهد   مهی کهه روشی بهترین یا راه تنها گمان   بی است. قطعی
 روش همههین ،نمایهد تضهمین نیه  را آن سهالمت ، معصهومان از مانهده   یادگهار    بهه سهرمایه
21است. اخیر

 

 پهی در محتهوایی، بازکهاوی سهازی   زمینهه جههت دو ، راه اسهاس بهر مقالهه این ،اساس این بر
 روشهن کهه    چهرا سهازد؛ آماده محتوایی بررسی برای را الز  تمهیدات تا است ها   گونه انوا  فراوانی
 شد. خواهد منجر روایات این تر   راحت فهم به ها   گونه انوا  تر   دقی  شناخت است

  روش حیتوض .2

 مباحهث بها آن ترکیهب قابلیت و کیفی تحقی  مختلف های   روش بندی   تقسیم به عنایت با
 تحقیهه  روش نههدارد. وجههود زمینههه ایههن در نظههری اتفههاق اسههت، انگیهه    مسههأله و پیچیههده کههه کّمههی
 از کّمهی ههای داده محتهوایی تفسهیر بهرای روشهی تهوان می را کّمی های   داده تحلیل محور بر کیفی
م» و ،«بنهههدی کد» ،«منهههد نظا  بنهههدی طبقه» فراینهههدهای طریههه   الگوههههای طراحهههی یههها «سهههازی  ت 
 موجهود انت اعهی نظهری   رویکهرد تهوان می کّمهی ههای   داده کیفهی   تحلیهل با دانست. شده شناخته

 طههور بههه «اسههتقرایی مقولهه کههردن کههاربردی» بهها مرحلهه  بههه  مرحلههه و شههده کنترل شناسهانه، روش را،
 مقالهه ایهن کهه کرد ارا ه کّمی های   داده حقای    با متناسب ای   نظریه و داد قرار بررسی مورد عینی
 انجها  گردیهده ترسهیم ذیهل نمهودار در کهه روشی الگوی اساس بر مقاله این 22است. آن دنبال به

 است: شده

                                                   
 .323-322، ص«تفسیری روایات شناسی   آسیب» .21

 ؛98، صکیفی تحقی    روش بر درآمدی ؛172، صانسانی علو  در کیفی و کمی تحقی  های روش پارادایمی مبانی :ر.ک .22
 .163-55ص، 2ج کیفی، تحقی    وشر
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 23کیفی تحقیق در استقرایی مقولة کاربرد مرحلة :1 نمودار

 
 از بهود. مهّدنظر تفسهیری تروایه ههای   گونهه فراوانهی بررسهی بهرای مناسهب منبعهی گهزینش ابتدا
 کهه شهد، انتخهاب 24نهورالثقلین تفسهیر بهودن،   شهیعی و جامعیهت دلیهل بهه تفسهیری جوامع میان
   25دارد. حدیث 13422 حدود
 بها تفسهیری روایهات ههای   گونهه نسبت تا بود مهم شناسی   گونه در مبنایی انتخاب بعد گا  در

 حسهب بهر جهدولی مقالهه، ایهن برگزیهده شناسهی   گونهه مبنهای بر رو این از شود. مشخص یکدیگر
 اطالعهات آن، اساس بر کار، اتما  و جداول تکمیل از پس تا شد طراحی گونه هر اختصاری نا 

 آید. دست به کّمی های   نمونه و شود ساماندهی و تنظیم
 شد: انجا  زیر جدول طب  بندی   مقوله بعد مرحله در

                                                   
 .35، ص«کیفی محتوای تحلیل.»23

 هاشهم   سهّید آقهای وسیله به که است ق1112 درگذشته حوی ی، جمعه فرزند علی عبد مفّسر، محّدث نوشته تفسیر این. 24
تی، رسولی  عالمهه .است شده منتشر مجّلد پنج در ایشان، نظر زیر و طباطبایی عاّلمه مرحو  مقّدمه با و تصحی  محاّل

 ارزشهمند روایی،کتهاب تفسهیر زمینهه در آثهار تهرین   مههم از یکهی نویسهد:   مهی دارد، تفسهیر ایهن بر که ای   مقدمه در طباطبایی
 . تفسیر(    مقدمه ،1ج ،نورالثقلین تفسیر)است « نورالّثقلین»

 مجلدات. کل ،نورالثقلین تفسیر .25
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 مقاله مساله ذیل های   کد و ها زیرمقوله ها، مقوله تم، :2 جدول
 تم

  تفسیری روایات های   گونه مورد در عینی کّمی   داده فقدان
 قرآن( تفسیر بر تفسیری روایات تأثیر می ان با رابطه در انت اعی مختلف نظریات پذیرش یا رد )برای

 یک مقوله دو مقوله

 کارکردی حیث از تفسیری روایات های   گونه بررسی

 کّمی حیث از تفسیری روایات یبند   گونه
 تفسیری روایات مختلف های   گونه کّمی نسبت به یابی )دست

 یکدیگر( با

 یک مقوله های   مقوله زیر دو مقوله های   مقوله زیر
 تفسیر: در مستقیم تأثیر دارای گونه*

 آن، مقصهههود و معنهها کشههف نشهههانه مفهههومی ایضهها 
 و تهر   یجهد ارتباط لحا  بدین و است آیات توضی 
 هههای   گونههه بهها قیههاس در تفسههیر و آن بههین تههری   عمیهه 
 دارد. وجود دیگر

 تفسیر: در مستقیم غیر تأثیر دارای گونه*

 در تأثیرشهان قرا ت اختالف بیان و نزول ترسیم مثل
 است. مستقیم غیر تفسیر

 تفسیر: مقدمه عنوان به گونه*

 مثههل کننههد؛   مههی عمههل تفسههیر مقههدمات مثابههه بههه یهها 
 لفظی. ضا ای

 تفسیر: کننده   تکمیل و کننده کمک *گونه 

 و مفهههومی ههای   الیهه بیهان و مصهداق بیهان گونهه مثهل
 قرآن. به استناد یا حکم علت بیان

 کردن: تفسیر روش تعلیم صدد در گونه*

 تفسیر. تعلیم گونه مثل

   تفسیر: با ارتباط   بی گونه*
 و الههف تبههاطار   بههی تفسههیری)گونه    ارتبههاط   بههی روایههات
 ارتبههاط   بههی موضههوعی)گونه ارتبههاط   بههی روایههات و ب(
 تفسههیری مباحههث بهها ارتبههاطی محتههوایی نظههر ج(،از
 ندارند.

 اقههههول هههههایاتکراریا،   گونههههه بههههه مربههههوط روایههههات * 
 عنهههوان بهههه شناسهههیا   اقهههرآن و ااسهههتطرادیا مفسهههرا،
 شوند.   نمی شناخته تفسیری روایت

 نزول فضای ترسیم .1
 لفظی ایضا  .2
 مفهومی ایضا  .3
 مصداق ارا ه .4
 بطن و معنایی های   الیه .5
 حکم علت .6
 قرآن به استناد .7
 قرآن با پاسخ .8
  مختلف قرا ات .9
 تفسیر تعلیم .10
 دیگر .11
 موضوعی و تفسیری ارتباط   بی .12و13و14
  آیات ارتباطی مبین .15 

 تفسیری ایاترو شناسی   گونه بندی   طبقه جزو چند هر برخی
 خواهیم روبرو موارد این با روایات بررسی در اما گیرد؛   نمی جای
 شد:
 تکراری .16
 مفسر قول .17
 استطرادی .18
 شناسی   قرآن .19

 حمد سوره تفسیری روایات تما  بررسی: دامنه
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 کدها

 ،«مفسههههههههههر قههههههههههول» ،«تکههههههههههراری» روایههههههههههات
 یا رد در تأثیری «شناسی   قرآن» و «استطرادی»

 در روایهههت تهههأثیر بهههه مربهههوط نظریهههات پهههذیرش
 ندارد. تفسیر

 تعههههههداد چههههههه هههههههر
 ایضهههههها  روایههههههات
 بیشهههههههتر مفههههههههومی
 گهههههر نشهههههان باشهههههد،
 ایههن مسههتقیم تههأثیر

 تفسههههیر در روایههههات
 گههههر   اثبههههات و قههههرآن

 ارتبهههههههههاط نظریهههههههههه
 در روایهههت معنهههادار
 است. قرآن تفسیر

 تعههههههداد چههههههه هههههههر
 ارتبههاط   بههی روایههات

 بیشهههههههتر تفسهههههههیری
 گهههههر نشهههههان باشهههههد،
 روایههات تههأثیر عههد 
 و قههههرآن، تفسههههیر در
 وابستگی نظریه رّد 

 روایهههات بهههه تفسهههیر
 است.

 بههها هههها   گونهههه مهههابقی
 ذکر کارکرد به توجه
 در چنههد هههر شههده،

 نظریههههههههههه اثبههههههههههات
 معنهههههههادار ارتبهههههههاط
 تفسههههیر در روایههههات
 وابسهههههتگی و قهههههرآن
 بههههههه قههههههرآن تفسههههههیر
 ایفا نقشی روایات،
 بهههه امههها کنهههد؛   نمهههی
 آن بهر شهاهد عنوان
 تأثیرگههذاری هنظریهه
 دارد.

 

 بها حمهد سوره آیات نسبت حمد؛ سوره تفسیری روایات فراوانی جدول، نهایی تنظیم از پس
 نتایج مقوله، اساس بر شد. استخراج روایات کل با حمد سوره روایات نسبت سسس آیات، کل
 زیهر بها متناسهب و شهد روشهن کهارکردی و کّمهی حیهث از تفسهیری روایهات های   گونه نسبت هاولی

  گرفت. صورت تحلیل کدها و مقوله
 قابلیههت متفهاوت، نظههرات از نظهر صههرف اسهت. مطههر  متفهاوتی نظههرات اعتبارسهنجی بهرای
 کدگهذاری جههت خهوب ریه ی طر  ایجهاد در کّمی داده بر مبتنی کیفی های پژوهش در اعتماد
 بهرای کدگهذاری، بهرای مناسب ری ی   طر  بر عالوه سنجی،   اعتبار برای تحقی  این در 26است.
 شهد مقهرر خطها ضهریب کهاهش و گهری   غربهال جههت (1 شد: انجا  کار دو نتایج، پایایی و کنترل
 کّمهی ههای   داده نتهایج (2 گیهرد. قرار بررسی مورد نگارنده توسط بار دو روایت، هر گونه نو  تعیین
 و )شهههرایط انیزمهه مختلههف ههههای   دوره معصههو ، هههر اسهههاس بههر حمههد، سهههوره از آمههده    دسههت    بههه

 مهورد متفهاوت، اعتبهار درجات با مختلف منابع از نقل اساس بر دوره(، هر متفاوت اقتضا ات
 مختلهف، قهرن و دوره معصهو ، ههر اعتبهار بهه شهده   حاصهل نتهایج شهود روشهن تا گیرد قرار بررسی
 اولیهه تهایجن کننهده   ییهدأت اسهت؛ صهورتی چه به شده،   نقل آن از تفسیری روایت که کتابی و منبع
 مختلهف، منهابع و مختلهف ههای   دوره بهر بنها قهرآن تفسیر بر تفسیری روایات گذاریتأثیر یا است

 بود.   خواهد متفاوت
                                                   

 .229-166ص، 2ج، کیفی تحقی    روش ؛44-40، ص«کیفی محتوای تحلیل» .26
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 پایایی و کنترل :3شماره جدول

 

 یکارکرد و یکم   مقوله اساس بر حمد سوره یریتفس اتیروا یها   گونه یفراوان .3
 آمهار از حاصهل بنهدی   جمع که است بقره و حمد های   سوره شامل نورالثقلین تفسیر اول جلد
 مجمههو  از آیههه 7 داشههتن بهها حمههد سههوره 27:اسههت شههر  بههدین حمههد سههوره تفسههیری هههای   گونههه
 از همچنههین اسههت. آیههات کههل از درصههد( صههد  )یههازده ./.11% حههدودا شههامل قههرآن، کههل آیههات

 114 حمههد سههوره ذیههل روایههات ،نههورالثقلین تفسههیر در شههده   نقههل تفسههیری روایههات 13422مجمههو 
 در را نهورالثقلین تفسیر روایات کل درصد( صد  پنج و )هشتاد ./.85% حدودا که است روایت
 و کّمههی حیههث از حمههد سههوره تفسههیری روایههات بنههدی   گونههه هههای   مقولههه اسههاس بههر گیههرد.   مههی بههر

 است: شکل بدین ها   گونه فراوانی نمودار کارکردی،

                                                   
 خواههد دسهت بهه موضهو ، ایهن در فعهال محققان سایر علمی های   بررسی از پس سوره 114 اساس بر نهایی بندی   جمع. 27

 آمد.
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 122 فهوق جهدول در روایهات جمهع که بوده عدد 114 حمد سوره تفسیری ایاترو تعداد نکته:
 مثهال طهور به است؛ روایات برخی در گونه چند احتساب دلیل به اف ایش این است. شده عدد
 توضهیحات بهه توجهه بها همچنهین تعلیم. هم و است مفهومی گونه دارای هم 73 شماره روایت
 بود. نخواهد ما بحث محّل  شناسی   قرآن اتروای مقدماتی، مباحث در شده   ارا ه

 تفسهیر بهر مستقیم گذاریتأثیر دارای که عدد( 20) مفهومی تفسیری روایت گونه ترتیب    بدین
 قهرآن تفسهیر بهر یتهأثیر کهه عهدد(13) کهدا  ههر )الهف( ارتباط   بی و )ب( ارتباط   بی روایات است،
 ههای   رتبهه دارای - اسهت تفسهیر بهرای مقهدماتی ارابه  مثابهه بهه که - عدد(12) لف  گونه و ندارند،
 هستند. سو  تا اول
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  معصوم هر محور بر مختلف یها   گونه یفراوان .4

 

کهر  نبهی و  رضها امها  صهادق، امها  بهه متعله  ترتیهب بهه روایت، نقل   آمار بیشترین   ا
 است: آمده ذیل نمودارهای در ایشان، از شده   نقل روایات گونه نو  تفکی  است.
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 است: ذیل شکل به روایات سو  تا اول رتبه شده،   ارا ه نمودار سه به توجه با

کههر  نبهی  تطبیهه  گونههه تفسههیر، در مسههتقیم تههأثیر دارای عهدد(4) مفهههو  گونههه ترتیههب بههه : ا
  کهدا ههر مفسر قول و ب و الف ارتباط   بی روایات تفسیر، بحث کننده   تکمیل عنوان به عدد(2)
 ندارد. قرآن تفسیر در یتأثیر که عدد(1)

 گونهه تفسهیر، بهر گهذاریتأثیر بهدون عهدد(8) ب ارتباط   بی روایات ترتیب به : صادق اما 
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 مباحهث کننهده   تکمیهل جایگهاه در عهدد(6) تطبیه  گونهه تفسیر، مقدمه عنوان به عدد(7) لف 
 هستند. تفسیری
 و الهف ارتبهاط   بهی روایهات تفسهیر، بر تأثیر اراید عدد(5) مفهو  گونه ترتیب به : رضا اما 
 تفسهیر، بهرای مقهدماتی ابه ار عنهوان بهه دومهی و تفسیر با ارتباط   بی اولی که عدد(2) کدا  هر لف 
 ندارند. تفسیر بر یتأثیر که عدد(1) کدا  هر ج و ب ارتباط   بی

 اولیههه نتههایج کننههده   ییههدأت پایههایی، و کنتههرل 3 شههماره جههدول بههه توجههه بهها بخههش ایههن نتههایج  
 هاست.   مقوله زیر و ها   مقوله اساس بر آمده    دست    به

 منبع و کتاب محور بر مختلف یها   گونه یفراوان .5
 در منبههع اعتبهار حیههث از کهه گرفتههه بههره مختلفههی منهابع از روایههات بیهان در نههورالثقلین تفسهیر
  هستند. مختلفی درجات
 و الخهههههرایج    .4 ،الغیبههههة    .3 ،استبصههههار    .2  ،احتجههههاج .1از: دانههههه عبههههارت نههههورالثقلین منههههابع
  ،امامیههههة اعتقههههادات    .8 ،مفیههههد ارشههههاد    .7  ،طوسههههی امههههالی    .6  ،صههههدوق امههههالی    .5  ،الجههههرای 

 تفسههیر    .14  ،قمههی تفسههیر    .13 ،ثعلبههی تفسههیر    .12   ،الههدرجات بصهها ر    .11  ،کههافی    .10 ،اهلیلجههه    .9
 توحیهههههد    .18  ،االحکهههها  تهههههذیب    .17  ،االقههههوال تلخهههههیص    .16  ،واحههههدى تفسههههیر    .15  عیاشههههّی 
 روضههه    .22   ،الجههامع جوامههع    .21  ،خصههال    .20  ،االعمههال عقههاب و االعمههال ثههواب    .19  ،صههدوق

 عیههههون    .26 ، اال مههههه طههههب    .25 ،سههههجادیه صههههحیفه    .24 ،السههههعود سههههعد    .23  ،الههههواعظین
  ،الههههدین کمههههال    .30 ،االسههههناد قههههرب    .29  ،اللئههههالی غههههوالی    .28  ،الشههههرایع علههههل    .27 ،االخبههههار

  ،الشههههریعه مصههههبا     .34 ،ال ا ههههر مصههههبا     .33  ،دوریسههههتی کتههههاب    .32 ،المهجههههه کشههههف    .31 
 مهههج    .39  ،البیهان مجمههع    .38  ،محاسهنال    .37  ،کفعمهی مصههبا     .36 ،طوسهی مصهبا     .35

 ،شهرآشههوب ابهن مناقههب    .42 ،الفقیهه الیحضهره مههن کتهاب    .41 ،االخبههار معهانی    .40  ،الهدعوات
   28البالغه. نهج    .43
 

                                                   
 .338-325، ص«تفسیری روایات شناسی   آسیب» ؛3-2ص ،1ج نورالثقلین، تفسیر .28
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کنههدگی دلیههل بههه نشههده، ذکهههر آن منبههع کههه روایههاتی نتههایج، بنههدی   جمههع در  بهههودن   مههبهم و پرا
  نیست. عنایت مورد منبع، های   کتاب
 عیهون کتاب و الکافی کتاب ،البیان مجمع کتاب به متعل  ترتیب به ها   گونه تعداد ترینباال
 است: ذیل قرار به کتب این در روایات گونه سو  تا اول رتبه که است  الرضا اخبار

 عدد(2) تطبی  گونه است، تفسیر بر مستقیم تأثیر دارای که عدد(3) مفهو  گونه البیان: مجمع
 ندارد. تفسیر بر یتأثیر که عدد(1) ب ارتباط   بی است، تفسیری مباحث هکنند   کم  که
 و تفسههیر بههر تهأثیر دارای اولههی کههه عهدد(2) کههدا  هههر ب ارتبهاط   بههی روایههات و مفههو  گونههه کهافی:ال
 ندارد. تفسیر بر یتأثیر که عدد(1) ج ارتباط   بی است، گذاریتأثیر بدون دومی

 روایههات و تعلههیم گونههه اسههت، گههذارتأثیر تفسههیر بههر کههه عههدد(2) مفهههو  گونههه :اخبارالرضهها عیههون
 بههدون مههابقی و اسههت تفسههیر روش تعلههیم اّولههی کههه عههدد(1) کههدا  هههر ج و ب و الههف ارتبههاط   بههی
 تفسیر. بر گذاریتأثیر

 نتهایج نسبت پایایی، 3 شماره جدول طب  هم پایایی و کنترل از مرحله این در ترتیب   بدین
 شود.   می ییدأت اولیه
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 قرن و دوره محور بر مختلف یها   گونه یفراون .6

 فضهای وجهود بها مختلهف، ههای   قهرن در که است جهت    این از محور این بودن اهمیت  یحا
 نو  کدا  از استفاده مختلف، مخاطبان سط  وجود با متفاوت، اجتماعی و فرهنگی و فکری
  است. بوده  بیت اهل استفاده مورد گونه
کهر  نبهی زمهان از اول قهرن زمهان، مبنهای بها ها   قرن بهمحاس در  ، سهجاد امها  دوره تها  ا
 امها  زمهان تها  جهواد امها  زمهان از سهو  قهرن و ،    رضها امها  تها  بهاقر اما  زمان از دو  قرن

 است. شده نظرگرفته در  ریکعس حسن
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 است: ارا ه قابل توضی  این با یبترت به سو  تا اول قرون در ها   گونه سو  تا اول رتبه
 روایهههات و تطبیههه  گونهههه تفسهههیر، بهههر مسههتقیم گهههذاریتأثیر بههها عهههدد(5) مفههههو  گونهههه اول: قههرن

 بهر گهذاریتأثیر بهدون دومهی و تفسهیر مباحهث مکّمهل اولهی کهه عدد(3) کدا  هر )ب(    ارتباط   بی
 ارد.ند تفسیر بر یتأثیر که عدد(2) )الف(    ارتباط   بی است، تفسیر
 ارتبهاط   بهی روایهات و مفههو  گونهه است، تفسیر مقدماتی اب ار که عدد(11) لف  گونه دو : قرن
 بههر یتهأثیر بعههدی مهورد دو و تفسهیر بههر مسهتقیم تهأثیر دارای اولههی کهه عهدد(10) کههدا  ههر ب و الهف
 است. تفسیری مباحث کننده   تکمیل نقش در که عدد( 6) تطبی  گونه ندارد، تفسیر
 عدد(1) ها   گونه از تعدادی دارد، تفسیر بر مستقیم تأثیر که عدد(5مفهو ) گونه  :سو قرن
 مجههددا   پایهایی(، 3 شهماره جههدول )طبه  پایهایی و کنتههرل از مرحلهه ایهن در حاصههل نتهایج بها
 شود.   می ییدأت کارکردی و کّمی حیث از اولیه نتایج نسبت

 29یکارکرد و یکم   ثیح از گریکدی به نسبت ها   گونه گاهیجا لیتحل .7
 روایهت گونهه شناسهی،   قهرآن روایهات احتسهاب بهدون فهوق، نمودارههای و جداول به توجه با •

 و دو ، رتبهه )الهف( ارتبهاط   بی و )ب( ارتباط   بی روایات اول، رتبه مفهومی ایضا  تفسیری
 تفسهیر بهه تنسهب آن جایگهاه و ههدف که هستند ها   گونه بین در سو     رتبه دارای لف ، گونه
 است: توضی  قابل شکل بدین

                                                   
   خواهد بود.انجا قابل سوره، 114 اتما  از بعد نهایی، بندی   جمع .29
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 توضی  آن، مقصود و بوده معنا کشف مفهومی، ایضا  یعنی اول؛ رتبه گونه اصلی هدف -
  است. آیات
 روایهت در آیه )ب(، ارتباط   بی روایات در که است تفسیری ارتباط   بی روایات آن از دو  رتبه -
 ) ارتبهاط   بهی روایهات در اسهت. آیهه محتهوای زا غیهر موضهوعی در روایهت مطالهب ولی دارد؛ وجود
 بههدین کنهد.   مهی صهحبت آیهه محتهوای بها رابطهه در روایهت امها نهدارد؛ وجهود روایهت در آیهه الهف(،
 جهه  تههوان   نمههی محتههوایی، نظههر از تفسههیری روایههات مقصههود بههه توجههه بهها را روایههات نههو  ایههن ترتیهب
 آورد. حساب به تفسیری روایات
 شود.   می شناخته تفسیر مقدمات مثابه به که است لف  گونه به مربوط سو  رتبه -

 در امها دارد؛ مسهتقیم تأثیر قرآن تفسیر در که است بیشتر مفهومی ایضا  گونه فراوانی نتیجه:
 ندارد. قرآن تفسیر در گذاریتأثیر نقش که دارد قرار تفسیری ارتباط   بی روایات بعدی رتبه

 امهها  بههه متعلهه  ترتیههب بههه روایههت، نقههل   آمههار بیشههترین مههان،اما بهها روایههات بههین ارتبههاط در •
کر  نبی و رضا اما  صادق،  است.  ا

 مهوارد همهه در کهه شهود   مهی روشهن امامهان، اسهامی و هها   گونهه جدول در دقت با کلی طور به  •
 یهها اسههت رتبههه هههم دیگههر هههای   گونههه بهها مههوارد برخههی در یهها اسههت اول رتبههه دارای مفهههو  گونههه
 بوده مفهو  از غیر گونه ی  آن از هم آن و است 1 روایت آمار کل روایات، تعدادی در که این

 است.
 مفههومی ایضها  گونهه آن از اول رتبهه اسهت، توجهه قابهل روایهات تعهداد کهه مهواردی میان از  •

 ارتبهاط   بهی روایهات ترتیهب، بهه کهه اسهت  صهادق امها  و بهاقر اما  زمان در فقط است.
 فضهای و دوره به آن علت رسد   می نظر به هستند. اول رتبه دارای )ب( تباطار   بی و )الف(
 توان   نمی قبلی توضیحات طب  که آن  ضمن ؛گردد باز  صادقین اجتماعی و فرهنگی

 آن در دارنهد. ارتبهاط آیهه مضهمون و معنها بها تنهها بلکهه کهرد؛ قلمهداد تفسیری روایت را ها آن
 روایهات مورد در موجود های   زمینه بر عالوه صادقین، از فمختل روایات نقل دلیل به دوره

 طهرف از ارتبهاط   بهی تکهراری روایات شاهد راوی، فهم و زبان از شده نقل روایت یا منتسب
یههان  تفسههیری ارتبههاط   بههی روایههات آمههار کههه شههده موجههب مههوارد ایههن جمههع کههه هسههتیم نیهه  راو
   شود. افزوده

 کهه دههد   مهی نشان اند،   دوره آن در  صادقین که دو  قرن در روایات آمار بندی   جمع در  •
 عههدد 10 آمهار بها و دو  رتبهه در سههه ههر ب، و الهف ارتبهاط   بههی روایهات مفههومی، ایضها  گونهه

  است. عدد 11 آمار با لف  گونه آن از اول رتبه و هستند



 یابیارز و لیتحل
یروا یها   گونه

 ات
فس
ت

 یری
 سوره

مد
ح

 بر 
حور
م

 
الثقل
نور

  ی

 

 

51 

 دو  قهرن از شهده   لحاصه نتیجهه بهه توجهه بها و صادقین زمان از فارغ که شود   می روشن نییجه:
 در بها حتهی است. بیشتر مفهومی ایضا  گونه فراوانی کلی طور به است، آنان زمان به مربوط که
 گرفتههه نظههر در تفسههیری روایههات جههزو ههها   ارتبههاط   بههی کههه آن  لحهها  بهها صههادقین زمههان گههرفتن نظههر
 جایگهاه مفههومی، ایضها  بها لفظهی ایضها  اول رتبهه عهددی یه  تفاوت به توجه با و شوند   نمی

 دارد. حضور تفسیری ارتباط   بی روایات بعد رتبه در و است. اولویت دارای مفهومی ایضا 
 آن کهارکرد و مفههومی ایضها  گونهه از استفاده ، ا مه همه زمان در نسبی طور به نتیجه در
 است. اول رتبه دارای تفسیری نکات بیان برای
 خههاص طهور بههه و تفسهیری روایههات کهه آن  بههه توجهه کتههب، و تفسهیری روایههات بهین ارتبهاط در •

 از نشهان اند،   شده نقل اعتباری درجه چه با و منابع چه از مجمو  در مفهومی ایضا  گونه
 ایهن آمهده    دسهت    بهه هفایهد نهایهت، در داشهت. خواههد گونهه آن علمهی قهّوت عهد  یها قّوت
 منهابع از تفسهیری روایهات ونههگ تهرین مههم روایهات   از تعهداد چهه شود   می مشخص که است
 است. اول دسته

 ،البیهان مجمهع کتهاب آن از ترتیهب بهه آمهار باالترین ،«ندارد» منبع با روایات احتساب بدون 
 شهده، ذکهر کتهاب سهه از نهایی بندی   جمع در که است الرضا اخبار عیون کتاب و الکافی کتاب
 است. مفهومی ایضا  تفسیری روایات گونه به مربوط گونه، آمار باالترین
 منبهع سهه نسهبی طهور بهه و اسهت بیشهتر کتاب سه هر در مفهومی ایضا  گونه فراوانی نتیجه:

 شوند.   می شناخته شیعه معتبر منابع ج 
 اول قهرن سهسس دو ، قهرن در ترتیب به تفسیری روایات تعداد قرن، و روایات بین ارتباط در •
 دارای مفههومی ایضا  گونه سو  و اول قرن در است. بیشتری فراوانی دارای دو  قرن بعد و

 و مفههومی ایضها     گونه و عدد( 11) لف  گونه ابتدا که آن  وجود با سو  قرن در و است برتری
 دارنهد؛ قهرار بعهدی رتبهه در عهدد(10) کمتهر فراوانهی یه  بها )ب( و )الهف( ارتبهاط   بهی روایات
 است. بیشتر مفهومی ایضا  گونه یفراوان که شود   می مشخص کلی بندی   جمع در ولی
 اجتمههاعی، و فرهنگههی و فکههری فضههای در تفههاوت لحهها  بهها و مختلههف هههای   دوره در نییجووه:

 ههای   دوره مخاطبهان سهط  در تفاوت مسلما   و جغرافیایی و سیاسی های تفاوت وجود با حتی
 دارای ا مههه ایبههر آن کههارکرد و قابلیههت بههه توجههه بهها مفهههومی ایضهها  گونههه از اسههتفاده مختلههف،
   است. بوده اولویت
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   یریتفس اتیروا گرید یها   گونه با برتر گونه رابطه لیتحل .8

 بههه حههدیث کههه اسههت آن مفهههومی، ایضهها  از مههراد اسههت. مفهههومی ایضهها  گونههه برتههر، گونههه
 30اسهت. مهراد جملهه چنهد یها جملهه یه  میان نسبت پردازد؛   می آیه در نسبت تبیین و توضی 
 برخی که سازد   می روشن را های   تفاوت و ها   نسبت ها،   گونه سایر با مفهومی ایضا  هگون مقایسۀ

 از: اند عبارت ها آن از
 آیههات توضههی  آن، مقصههود و بههوده معنهها کشههف مفهههومی، ایضهها  هگونهه اصههلی هههدف الههف:
 دیگههر یههها   گونهه بهها قیهاس در تفسههیر و آن بهین تههری   عمیه  و تههر   جهدی ارتبههاط لحها  بههدین اسهت.
 ترسهیم گونهه مثهل اسهت؛ مسهتقیم غیهر تفسهیر در تأثیرشهان یها دیگهر ههای   گونهه که چرا ؛دارد وجود
 گونههه مثههل کننههد؛   مههی عمههل تفسههیر مقههدمات مثابههه بههه یهها قرا ههات، اخههتالف بیههان و نههزول فضههای
 بیههان و مصههداق بیههان گونههه مثههل اسههت؛ تفسههیر کننههده   تکمیههل و کننههده   کمهه  یهها لفظههی، ایضهها 

 کهردن تفسهیر روش تعلهیم صهدد در یها و قهرآن، بهه اسهتناد یها حکهم علت بیان و مفهومی های   یهال
 تفسیر. تعلیم گونه مثل است؛
 هها آن بررسهی لهذا و هسهتند تفسیری روایات گونه ترین   گسترده مفهومی، تفسیری روایات ب:

 است. برخوردار بیشتری اهمیت از
 ،هسهتند دارا را درونهی تقسهیمات و بنهدی   طبقهه قابلیهت حهدودی تا ها   گونه همه چند هر ج:
 و تقسههیم قابلیههت نههو ، هههر تعههداد   و تقسههیم تنههو    حیههث از مفهههومی تفسههیری روایههات گونههه امهها
گون بندی   طبقه  بهودن منسهوخ و ناسهخ مثهال طهور بهه داراسهت؛ را بیشتری آماری جامعه و تر   گونا

گههر را تفسههیری روایههات  طبهه  کههه اسههت آن حههداقل ،باشههد گونههه ایههن یانحصههار قسههم نگههوییم ا
 31بود. خواهد دیگر های   گونه به نسبت در تری   افزون تعداد دارای گونه، این قابلیت

                                                   
  .36  ،439، ص1ج ،یننورالثقل تفسیر مثال: طور به .30
 محهور ایجهاد و تأمل با که چرا است؛ بوده شده   ذکر تحقی    گروه   مّدنظر دیگر، های   گونه و مفهومی ایضا  گونه بندی   .طبقه31

 محل نکات گو، پاسخ محوری نکات گو، پاسخ و گر پرسش جایگاه توضی ، های   روش بیان، نو  گونه، هر بندی   طبقه در
گون اقسا  بود. خواهد ارزیابی قابل تری   دقی  طور به و... رگ پرسش تأمل  مطل  خاص، و عا  مثل: مفهومی؛ ایضا  گونا
 و...( م جهی عقلهی، قهرآن، بهه )قهرآن روش اعتبهار بهه اسهت. مههم روایهت، فههم و تحلیهل در منسهوخ و ناسخ بیان مقید، و

 سهنجش و نکتهه ایهن شهناخت گیرند.   می بهره روشی چه از بیشتر مطلب تبیین و توضی  برای معصومان کند   می روشن
 صهدور جهو و فضا فهم عصر، آن شرایط تحلیل در حدیث، صدور عصر و مخاطبان سط  به نسبت بعدی مراحل در آن

یههابی و رصههد کههه و...( فقهههی تههاریخی، اخالقههی، )اعتقههادی، موضههو  اعتبههار بههه یهها اسههت. مههوثر حههدیث  موضههوعات ارز
ت فردی و موقعی تحلیل به توان   می و داشت، خواهد دوره آن علمی اقتضا ات و مشکالت و نیازها زا حاکی شده،   مطر 

 از اصهلی هدف انحصاری( غیر و )انحصاری معصو  به فهم در وابستگی می ان اعتبار به یااجتماعی آن دوره پرداخت 
 یاکه البته نیازمند تعیین شاخص است  است قرآن تفسیر در معصومان به ما نیازمندی می ان تعیین مالک، این تعیین
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 و آن در موجههود هههای   قابلیههت بههه توجههه بهها گونههه ایههن از اسههتفاده کههه اسههت جهههت همههین بههه
 است. بوده یتاهم  یحا تفسیر معلمان عنوان به  ا مه برای آن، متنو  کارکردهای

 ریتفس بر گذارریتأثریغ یها   گونه به نسبت برتر گونه یگذارریتأث سهم لیتحل .9
 مفههومی ایضها  گونهه بهه متعله  تفسهیری روایهات گونهه تهرین   پردامنهه و تهرین مههم کهه جها آن از
 بررسی آنها، بندی   طبقه و روایات این از آماری گ ارش چون مباحثی طر  با آید   می نظر به است
 یهها بههودن تعبههدی بررسههی نیهه  و قههرآن تفسههیر بهها آن نسههبت و روایههات نههو  ایههن طههر  در ا مههه رویکههرد
 ابهها  نقطهه پاسهخگوی زیادی حد تا بتوان روایات، این بیان در  ا مه رویکرد بودن تعلیمی

 .بهود ههم بهه نسهبت تفسهیر حهوزه در آن وابسهتگی نهو  تعیهین و حدیث و قرآن منبع دو با رابطه در
گانهه نگاشتی در مهم این است الز  چند هر  نگهاه بها ولهی گیهرد؛ قهرار تحلیهل و بررسهی مهورد جدا

 به گونه این در آن کارکردی و کّمی بندی   طبقه و مفهومی ایضا  تفسیری روایت گونه به اجمالی
 توضی  و تبیین به قرآن کردن وابسته روایات، گونه این طر  از ا مه هدف و رویکرد رسد   می نظر

 و تعلهیم قصهد بهه و مخاطهب های وی گی و فضا تناسب به بودند صدد در بلکه نبوده، خودشان
 نمایند. بیان را آیات معنایی مختلف های   الیه خود، تربیتی نقش ایفای
 شههده نقههل تفسههیری روایههات بههه مخاطههب متعبههدکردن ا مههه قصههد مههوارد، ههمهه در عبههارتی بههه

 تفسههیری روایههات ذکههر بههه تعلیمههی نقههش قالههب در و الگههو و شرو ارا ههه عنههوان بههه بلکههه نیسههت،
 روایات به مربوط آمار مفهومی، ایضا  تفسیری روایات گونه کارکرد بر عالوه که چرا اند؛   پرداخته

 گهر نشهان ج( ارتبهاط   )بهی موضوعی ارتباط   بی روایات و ب( و الف ارتباط   )بی تفسیری    ارتباط   بی
 قهههرار تفسهههیری روایهههات بنهههدی   طبقهههه در ظهههاهرا کهههه روایهههاتی از تهههوجهی ابهههلق تعهههداد کهههه اسهههت آن
 روایههات آمهار بها دیگههر طرفهی از ندارنهد. تفسهیری مباحههث بها ارتبهاطی محتههوایی نظهر از گیرنهد،   مهی
 روایهات بهه آمهار ایهن افهزودن بها کهه هستیم مواجه «استطرادی» و «مفسر قول» ،«تکراری» ،«دیگر»
کید اشاره وردم نکته ارتباط،   بی  شود.   می تأ

 یبند   جمع

 و کنتهرل و کدگهذاری بنهدی،   مقولهه اسهاس بر حمد سوره تفسیری روایات ارزیابی و تحلیل در

                                                                                                                        
 فایهده ...( آیهه از اقتباسهی برداشت اقناعی، پاسخ آیه، به استدالل احتجاج، مقا  )در اما  نظر اظهار موقعیت اعتبار به
 دوره آن مرد  علمی و فرهنگی و فکری سط  از حکایت که است معصومان گفتمانی الگوی انوا  با آشنایی محور، این
 بود. خواهد مخاطب با گفتمان نو  انتخاب و روش در مهمی عامل مخاطب، سط  که چرا ؛دارد
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 جایگههاه کههارکردی و کّمههی حیههث از مفهههومی ایضهها  گونههه کههه شههد روشههن گرفتههه،   صههورت پایههایی
 اول جایگههاه در 32،شههده یههابیارز سههور مجمههو  در کّمههی حیههث از مقولههه در گونههه ایههن دارد. برتهری
 روایههات مههورد در را گونههه ایههن بههودن تههرین   پردامنههه و تههرین   گسههترده فرضههیه مطلههب، ایههن و اسههت
  رساند.   می اثبات به تفسیری
 توضهی  در بیهت اههل دغدغهه بهر داللت گونه، این بودن پردامنه کارکردی، حیث از مقوله در
 کهه آن  از بیشهتر آیهات، تفسهیر در معصهومان  تهرجی  رسهد   مهی نظهر بهه دارد. آیهات مفهاهیم و محتوا

 بهههه نهههاظر ،باشهههد و... آیهههه بهههه اسهههتناد و معنهههایی ههههای   الیهههه و تأویهههل و مصهههداق ذکهههر بهههه معطههوف
 دیگهر سهوی از چنهد ههر ؛اسهت مخاطهب بهرای مفههو  توضهی  از گیهری   بهره برای آنان صالحدید

کثر در گونه این اتخاذ  مطالب بهتر پذیرش و مخاطب سط  گر نشان ،نمعصوما  طرف از موارد ا
 مراحههل در آمهده    دسهت    بههه نتهایج همچنهین باشهد. توانههد   مهی ههم شههیوه ایهن طریه  از او جانهب از

 منههابع محههور بههر و مختلههف هههای   دوره معصههو ، هههر زمههان در ههها   داده سههنجش و پایههایی و کنتههرل
 بود. اولیه نتایج کننده   ییدأت معتبر،
 گهذاریتأثیر دارای کهه - دیگهر ههای   گونهه و موضهوعی و تفسهیری ارتبهاط   بهی روایهات فتنگر قرار
کی بعههدی، هههای   رتبههه در - هسههتند تفسههیر بههر گههذارتأثیرغیر یهها مسههتقیم غیههر  کههه اسههت آن از حهها

 و بیهان بهه آیهات فههم و توضهی  کهردن انحصهار و تفسهیر ارا هه لزومها    بیت اهل اصلی دغدغه
 نهو  ایهن به تا  وابستگی دارای قرآن تفسیر یعنی ؛است نبوده تعبدی شیوه به و خودشان تبیین
 شهاهد، نشهانه، بیهان مفهومی، روایات در  بیت اهل هدف ،عبارتی به بود. نخواهد روایات
 بههه مخاطهب کههردن وابسهته نههه ،اسهت بههوده تعلیمهی نقههش در و تفسهیر زمینههه در روش و الگهو ارا هه
گههر کههه صههورتی )بههه قههرآن تفسههیر و فهههم بههرای روایههت  ممکههن قههرآن صههحی  تفسههیر نباشههد روایههات ا
گهر کهه هسهتند آیهه فههم در مسهاعدتی نقهش دارای تفسهیری روایهات نتیجهه در نباشد(.  از برخهی ا

 آمد. نخواهد وجود به تفسیر فهم در خللی نباشند، حجت و باشند یا و نباشند روایات این

 کتابنامه
 انتشهارات قهم: محالتهی، رسهولی هاشهم تصحی : حوی ی، جمعه    بن    علی ،نورالثقلین تفسیر _

 ق.1426 دارالتفسیر،

 اسههالمی آزاد دانشههگاه ایههازی، محمههدعلی ،بیههت اهههل فرهنههگ در حههدیث علههم جایگههاه جههزوه _
                                                   

کنون .32  فرضیه این تا یدکننده شد، اشاره آن به قبال که موضو  این به مند هعالق محققان توسط شده ارزیابی سور نتایج تا
  است.



 یابیارز و لیتحل
یروا یها   گونه

 ات
فس
ت

 یری
 سوره

مد
ح

 بر 
حور
م

 
الثقل
نور

  ی

 

 

55 

 .1390 ،تهران تحقیقات و علو  واحد
 علمهی موسسهه انتشهارات قهم: شههری،   ری    محمهدی محمهد ،روایهی جهامع تفسهیر بهر درآمدی _

 .1390دارالحدیث،
 مطالعهات و انسهانی علهو  پژوهشهگاه تههران: محمهدی، بیهوک ،کیفهی تحقی  روش بر درآمدی _

 .1393 سو ، چا  فرهنگی،
کبههر   علههی ،«تفسههیری روایههات شناسههی   آسههیب» _  و بهههار ،قرآنههی هههای پههژوهش فصههلنامه رسههتمی، ا

 .343-322ص ،26-25 شماره ،1380 تابستان
 علهو  در پهژوهش عیهار نوشهادی، رضها محمهد و ایمهان تقهی دمحمه ،«کیفهی محتهوای تحلیل» _

  .44 _ 15ص ،1390 زمستان و پایی  دو ، شماره سو ، سال ،انسانی
 ایههههازی، محمههههدعلی ،«کلینههههی روایههههات در بیههههت اهههههل یشناسهههه قههههرآن جایگههههاه از تحلیلههههی» _

http://kwww.ayazi.net   

کید با قرآن تفسیر رد روایت جایگاه» _  پیها  ،مجلههناصه  علهی ،«معرفهت  الل   آیهت دیهدگاه بهر تأ
 .86-67ص ،6 شماره ،1384 بهار ،جاویدان

 فرهنگ مرک  موضوعی تفسیر گروه اسالمی،   مدبر علی ،«قرآن به قرآن تفسیر در سنت جایگاه» _
 .1393 اسالمی، فرهنگ و علو  پژوهشگاه سایت قرآن معارف و
ّجیههت و شناسههی گونه شههیعه، فسههیریت روایههات» _  ،حههدیث علههو  مجلههه مهریهه ی، ،مهههدی«حه

 .34-4ص ،1شماره ش،1389 ،15سال
 چهها  ان،شناسهه جامعههه انتشههارات تهههران: ،2 و1ج ،محمههدپور احمههد ،«کیفههی تحقیهه  روش» _

 .1390 اول،
 مسهههههههعود و راد علهههههههی ،«بیهههههههت اههههههههل روایهههههههات در موضهههههههوعی تفسهههههههیر شناسهههههههی   روش» _

 زمسههتان و پههایی  ،2شههماره ،اول سههال ،بیههت اهههل تفسههیر دوفصههلنامه ی،گلشههان   زاده   حسههن
1392. 

 فصههلنامه فههر،   احسههانی محمههد ،«بیههت اهههل احادیههث در تفسههیری غنههای تبیههین در نههو طرحههی» _
 .273-258ص ،36 و 35ش ،1384تابستان و بهار ،حدیث علو 

 ،حهدیث علهو  همجله نصهیری، علهی ،«بیت اهل تفسیری روایات با تعامل و مجلسی عالمه» _
 .74-54ص ،22 شماره ،1380 زمستان

 ،1380 پههایی  ،حقههوق و الهیههات فصههلنامه معرفههت، ،محمههدهادی«تفسههیر در حههدیث کههاربرد» _
   .146-141ص ،1 شماره

http://kwww.ayazi.net/
http://kwww.ayazi.net/
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 اصههفهانی،   رضههایی محمههدعلی ،«تفسههیری روایههات اسههاس بههر مهههدویت آیههات شناسههی   گونههه» _
 .78-51ص ،31شماره ،1388 زمستان ،موعود انتظار فصلنامه

 دیمهههههه محسهههههن و پهههههوری دی مصهههههال ی عبهههههاس ،« رضههههها  امههههها روایهههههات شناسهههههی   گونهههههه» _
   .66-37ص ،3 شماره ،1389 تابستان و بهار دو ، سال ،پژوهی   حدیثکارگراب،

 مقطهههههع نامهههههه   پایهههههان ،«القهههههرآن تفسهههههیر فهههههی البرههههههان در تفسهههههیری روایهههههات شناسهههههی   گونهههههه» _
 دانشههکده زاده،   فقهههی عبههدالهادی دکتهر راهنمهها اسههتاد خوشهدونی، مهههدی ارشههد،   کارشناسهی
 .1390تهران، دانشگاه اسالمی، معارف و الهیات

-16ص ،1شماره ،1388 تابستان ،حسنا ن اد،   رستم مهدی ،«ریتفسی روایات شناسی   گونه» _
36. 

 اویسی، کامران و بمؤد رضا ،«صادق اما  تفسیری روایات شناسی   روش و شناسی   گونه» _
 . 29-5ص ،10 شماره ،1391 تابستان و بهار ،حدیث و قرآن نامه   پژوهش دوفصلنامه

کسور حسهین ،«سهنت اههل تفسهیری روایهات در علهی اما  تفسیر های   روش و ها   گونه» _  و خها
 .40-31ص ،3 شماره ،1390 تابستان و بهار ،علوی    نامه   پژوهش عابدی، احمد

 و کندری   یجالل سهیال ،«مصداق تعیین حوزه در  سّجاد اما  تفسیری روایات های گونه» _
 شماره ،4 دوره ،1390 تابستان صادق، اما  دانشگاه حدیث، و قرآن مطالعات میثاقی، عذرا
 .66-27ص ،8
 قهم: ایمهان، تقهی محمهد ،«انسهانی علهو  در کیفهی و کمی تحقی  های روش پارادایمی مبانی» _

 .1388 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه
 روایههات تفکیه  و شناسهی گونه جههت تطبیه ؛ و تأویهل تفسهیر، های شاخصهه بررسهی و نقهد» _

 آشهنانی، محمهدی    علهی دکتهر راهنمها: استاد فا ،   محمدی نامه،حسین انپای ،«روایی تفاسیر
 .1390 کریم، قرآن معارف و علو  دانشگاه تهران: قرآنی فنون و علو  دانشکده

http://www.ensani.ir/fa/21302/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/21174/magazine.aspx
http://www.hawzah.net/fa/magazine/numberlist/6439
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6439/7042/0
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6439/7042/0
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/885610
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/985
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/47039
http://quran.sadiqjournals.ir/?_action=article&vol=239&issue=245&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390
http://quran.sadiqjournals.ir/?_action=article&vol=239&issue=245&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390
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وشمند لیتحل   امبریپ احتضار ثیحد در «َنْفس» واژه یمعنا ر
یافت: تاریخ  16/11/1396 در
 11/2/1397 پذیرش: تاریخ

 1 )گلسیانی( نیمردا مهدی
 چکیده

 ایهن کهه اسهت آن مفهردات صهحی  فههم نیازمنهد حهدیث، یه  دقیه  فههم بهه یابی دست
 و تهاریخی روایهی، متهون پایهه بهر کلمهه معنهای تحلیل نیازمند واژگانی، بررسی از فراتر مهم،
 تحلیل نیازمند و بوده همراه چالش با آن معنای که واژگانی از یکی است. مؤثر قراین دیگر
 ارتحهال لحظهه قرینهۀ بهه کهه اسهت البالغهه    نههج 197 خطبه در «َنْفس» واژه است، تبیین و

 و همسهو نها عبهارات برخهی دلیهل بهه لکهن اسهت. شهده دانسهته رو  معنهای بهه  پیامبر
 پهژوهش اسهت. شهده مواجه جدی تردیدی با معنا این شناختی، متن مالحظات بعضی
 محققهان و مترجمهان شهارحان، آرای انتقهادی - تحلیلهی روش به تا است کوشیده حاضر
یابی را البالغه   نهج  امیرالمؤمنین کال  در ظاهری دوگانگی حدیث، فهم منط  پایه بر و ارز
 و تهاریخی روایهی، مسهتندات بهر تکیه با که تحقی  این از حاصل نتیجه نماید. رفع را 
 در  امیرالمههؤمنین  کههال در َنْفههس واژه کههه دهههد   مههی نشههان اسههت، آمههده دسههت بههه لغههوی
 است. رفته کار به رو  غیر معنایی
 نههج 197 خطبهه البالغهه، نههج فههم متن، تحلیل شناسی، واژه حدیث، فهم ها: واژه کلید

 البالغه.

ح .1   مسأله طر
 از ای   مجموعههه نیازمنههد اسههت، مههتن بههر ههها آن اصههلی تمرکهه  کههه هههایی دانههش دربههاره پههژوهش
گاهی  متون درباره که آنگاه ها   نیازمندی این است. متنی مطالعات با مرتبط یها   توانایی و ها   آ

                                                   
 mardani.m@qhu.ac.ir قم حدیث، و قرآن دانشگاه استادیار .1

mailto:mardani.m@qhu.ac.ir
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 قصهور که چرا یابد. می   مضاعفی حساسیت و اهمیت گردد،   می مطر  حدیث( و )قرآن مقدس
 بدعت و تحریف بهای به بلکه متن، از ناقص و نارس فهم موجب تنها نه حوزه این در تقصیر و
 فهههاخر ادبیههاتی از کههه البالغههه نهههج چههون متههونی درک و فهههم رو، ایههن از شههود. مههی   تمهها  دیههن در

  است. پذیر امکان مهارت و تخصص بر مبتنی تالش   سایۀ در تنها است، برخوردار
 تهرین   مقهد  از خود که است یشناس واژه محور، متن های   پژوهش در الز  های   مهارت از یکی

 حکههم در مههتن، یهه  مفههردات و واژگههان زیههرا ؛یههدآ   مههی حسههاب بههه مههتن فهههم مراحههل تههرین مهههم و
 از کشهند.   مهی تصهویر بهه را مهتن زیبهای و بلنهد نمای هم، کنار در که 2اند ساختمان ی  آجرهای

 بهه را آن مفهردات و الفها  ابتهدا    بایهد مهتن یه  صهحی  و دقیه  فههم بهه یابی دست برای ،رو این
 کلمهههات لغهههوی معنههای فههههم در تنهههها یشناسهه واژه امههها کهههرد. معناشناسههی و فهمیهههد شایسههتگی
 کتهب پایهه بهر کلمهه معنهای تحلیهل نیازمنهد لغهت، کتهب بررسهی از فراتهر گهاه و شهود نمی   خالصه
 رو بهه رو ابها  با آن معنای که واژگانی مورد در امر این که است مؤثر قراین دیگر و تاریخی روایی،
  یابد. می   مضاعفی اهمیت است، دخیل حدیث معنای فهم در و بوده

 نظهر اخهتالف آن تفسهیر دربهاره و شهده مواجهه جهدی چالشهی بها آن معنای که واژگانی از یکی
 است: آمده البالغه نهج 197 خطبه از بندی در است. «َنْفس» واژه است، گرفته صورت

َّ ْىََّّو  ق  ََّّل  ُسوُلََُّّقِبض  َََّّّاَّلِلََّّر  ََّّو  ُ ََِّّإن   س 
ْ
أ ىَّر  ل  ع  ْىِریَّل  ََّّص  ْىََّّو  ق  ْتََّّل  ال  ْفََّّس  اىَِّفىَُّسُ ََّ  ف ِ ااَّک  ْرُته   ِ ْم

 
أ َّف 

ى ل  ْجِهىَّع  ََّّو  ْىََّّو  ق  یُتََّّل  ِ ُ ََُّّول  َََُّّّغْسل  ُةََّّو  ِئک  ال  اَى؛َّالْم  ْع  
 
ََّّأ

 آن جههان و شههد، رو  قههب  بههود مههن سههینه روى سههرش کههه حههالی در خههدا رسههول
 آن غسل دار عهده من کشید . خود چهره به را آن و گشت روان دستم در حضرت
  3کردند. می یارى مرا امر آن در فرشتگان و بود  حضرت

 - کشهد می تصهویر به را  پیامبر با خود ن دی  رابطۀ که - جمله این در  ینمؤمنامیرال
 بها اسهت. رو  معنهای بهه ( پیهامبر )رحلهت سهیاق قرینهۀ بهه کهه کهرده اسهتفاده «َنْفس» واژه از

 تردیههد بها معنها ایهن سهت،ا رفتهه کهار بهه مههتن در کهه عبهاراتی و کلمهات برخهی دلیهل بهه همهه، ایهن
 جریههان قابههل مههواد بههر «سههالت» کلمههۀ چههه، ؛اسههت نیافتههاده طبههع مقبههول چنههدان و شههده مواجههه
َههها» عبههارت و دارد داللهت ْمَرْرته

َ
ههی َعَلههی أ  در ؛کنههد مههی   حکایههت «َنْفههس» بههودن لمهس قابههل از « َوْجه 

 نهدارد. لمهس یها ریانج قابلیت و است مادی غیر و مجرد آدمی رو  مشهور، باور طب  که حالی
                                                   

 .54ص ،القرآن الفا  مفردات .2

 .197 خطبه ،البالغه نهج .3
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  امیرالمهههؤمنین کهههال  در «َنْفههس» واژه از مقصهههود کهههه اسههت آمهههده پدیهههد سههؤال ایهههن ،رو ایههن از
  است  انسان رو  از غیر چی ی  ینمؤمنامیرال مراد آیا چیست 

 بیهان متفهاوتی ههای دیهدگاه البالغهه،   نههج محققهان و مترجمان شارحان، سوی از باره این در
  امیرالمههههؤمنین کههههال  در موجههههود ظههههاهری دوگههههانگی رفههههع در سههههعی همگههههی و اسههههت شههههده
 ایهن حهّل  در و نسرداختهه مسهأله ایهن روشهمند تحلیل به باید که چنان آن همه، این با اند. داشته
 فهرازی تبیهین» مقالهه در افضهلی علهی آقهای تهر پهیش کهه چنهان انهد؛ نیافتهه توفی  چندان معضل
 آدمهی رو  از ای  مرتبهه خوانهدن مهادی بها و پرداختهه مسهأله ایهن بررسهی بهه «البالغهه   نههج از دشوار
 پهژوهش کهه اسهت حهالی در ایهن 4اسهت؛ شهده آن دریافهت و لمهس جهواز به قایل حیوانی( )رو 
 جدیهد نظهری اثبهات صهدد در و دارد تفهاوت شهده یهاد تحقیه  با فرضیه و روش جهت به حاضر
  است.

 ثیحد یسنجاعتبار .2

 طریه  از کهه اسهت روایهات یاعتبارسهنج حهدیث، فهم منط  در شده پذیرفته قواعد از یکی
 از منقهههول مهههتن )درسهههتی آن اصهههالت و معصهههو ( بهههه سهههخن )انتسهههاب حهههدیث صهههدور بررسهههی
 و صهدور از انه،شناسه واژه ههای بررسی از قبل است شایسته رو، این از گیرد. می   صورت معصو (
 د.شو برررسی آن اعتبار بر دال قراین و شود حاصل اطمینان  ینمؤمنامیرال کال  اصالت

 ثیحد صدور .2-1
 بههه آن انتسههاب از اطمینههان و حههدیث صههدور احههراز احادیههث، فهههم در آغههازین مراحههل از یکههی
 گههرو در آیههد، مههی   دسههت بههه روایههی متههون از کههه برداشههتی اعتبههار و ارزش کههه چههرا ؛اسههت معصههو 
 از ،شهود مهی   ارا هه متهون از کهه تحلیلی و تفسیر صورت، این غیر در است؛ معصو  به آن انتساب
 نیازمنههد حههدیث، صههدور احههراز اسههت. دینههی ارزشههی فاقههد بههوده، بههرون حههدیثی مطالعههات دایهره
 ؛گههردد مههی   طههر  حههدیث مههتن و سههند مصههدر، وی گههی سههه بههه نظههر بهها کههه اسههت قواعههدی و روش
 در معصهو  بهه منسهوب مهتن کهه اسهت منهابعی بررسی دار عهده «یشناس مصدر» روش که چنان
 باشههند، برخههوردار اعتبههار و شهههرت ،کثههرت از منههابع، آن قههدر چههه هههر و اسههت شههده گهه ارش ههها آن

 «یشناسهه سههند» روش در یابههد. مههی   قههوت آن صههدور و شههده تقویههت معصههو  بههه حههدیث انتسههاب
گهر که گیرد می   قرار بررسی مورد حدیث راویان احوال  گه ارش ،باشهند برخهوردار وثاقهت مراتهب از ا

                                                   
 .61ص ،«البالغه نهج از دشوار فرازی تبیین» .4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 
ع

سوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

60 60 

 دو از نیه  «یشناسه مهتن» روش و گهردد مهی   احهراز حهدیث انتسهاب و شهده واقهع اعتمهاد مورد ها آن
 روایهات اسهلوب بها سهخن سهب  کهه چنهان و پردازنهد می   حدیث بررسی به محتوا و سب  منظر
 صهدور باشد، هماهنگ دینی های آموزه با نی  حدیث مضمون و باشد همخوان  بیت اهل

 بها شهده یهاد معیارههای تطبیه  بها تها اسهت شایسته رو این از گردد. می   تقویت معصو  از حدیث
 اثبهات را  امها  بهه آن انتساب درستی و بپردازیم آن صدور بررسی به ، ینمؤمنامیرال کال 

 نماییم.
 یمأخذشناس .2-1-1
 از البالغهه نههج 197 خطبه که آید می   دست به چنین البالغه نهج مدارک و مآخذ مطالعه با

 امیهر بهه آن انتسهاب منظر، این از و است بوده تاریخی-روایی منابع در متداول و مشهور سخنان
 شهیخ ،صهفین وقعهة در ق(202)  منقهری مه احم بهن نصهر کهه چنهان ؛اسهت ثابهت  ینمؤمنال

 و الحکم عیون در (6 )قرن واسطی لیثی و االمالی در ق( 460 ) طوسی شیخ و ق( 413 ) مفید
 از خههود سههند بهها منقههری نمونههه، بههرای انههد؛ کههرده نقههل  ینمههؤمنامیرال از را هخطبهه ایههن المههواع 

گهاه عهاص عمهرو و معاویه خطبه از  علی وقتی که است کرده نقل چنین أسلمی سنان   أبی  آ
 حمههد از پههس گههاه آن شههوند؛ جمهع مههرد  تهها داد دسههتور شههوراندند، ایشهان علیههه بههر را مههرد  کههه شهد
 فرمود: چنین آن از بخشی در که کرد دایرا ای  خطبه الهی وثنای

َّ ل 
 
ََّّأ ََّّو  ااِ ََِّّمااْنََِّّإن   ْعج 

 
اِئااِ ََّّأ ج  ََّّاْلع  ن  

 
ََّّأ ااة  اِوی  ََُّّمع  ِباایَّْباان 

 
ََّّأ ان  ََُّّسااْفی  وَّو   ِ ْماا ََّّع  اااِ ََّّْباان  ََّّاْلع  ااْهِمى   َّالس  

ا ح  ْصب 
 
اِنََّّأ ض  ِ ر  ََُّّیح  اس  اىَّالن   ل  اِ ََّّع  ل  نِنََّّط  ِ ااَّالاى  ْعِمِهم  ََِّّبز  اْىََّّو  ِلْماُتْمََّّق  ِاىَّع   َ

 
اْمََّّأ اَّل  خ 

ُ
ََّّاِلْفَّأ ُساول  َّر 

ََّّاَّلِلَّ ط ُ ََّّق  ْمََّّو  ْعِصِ ََّّل 
 
ْمر ََِّّفىَّأ

 
ََّّأ ط ُ ِقیِ ََّّق 

 
ْفِسىَّأ اِطِنََِّّفىَِّبن  ِتىَّالْم   

ْنُکُصََّّال   اَّی  ااُلََِّّفیه  ْبط 
 
ََّّاْْل َّو 

ُىَّ اَُّتْرع  اِئُصََِّّفیه  ر  ََّّاْلف  ة  ى  جْ ِنىَّن  م  ْکر 
 
اَّاَّلُلََّّأ ُ ََِّّبه  ل  ْمُىََّّف  ََّّاْلح  ْىََّّو  ق  ََّّل  ُسوُلََُّّقِبض  َََّّّاَّلِلََّّر  ََّّو  ُ ََِّّإن   س 

ْ
أ َّر 

ِفى یَّل  ِِ ْج ََّّح  ْىََّّو  ق  یُتََّّل  ِ ُ ََُّّول  ِىیَُّغْسل  ْحِىیَِّبی  ُبُ ََّّو  ل ِ اُةََُّّتق  ِئک  ال  ََّّالْم  ُباون    ِ ِعاىَّالُْمق  ََّّم  ااَّاَّلِلََّّاْیاُمََّّو  َّم 
ْتَّ ف  ل  ََّّاْخت  ة  م  
ُ
ََّّأ ط ُ ََّّق  ْعى  اَّب  ه  ِ ِبی   َََّّ ر ََِّّإل   ه  ْهُلََّّظ 

 
اَّأ اِطِله  ىَّب  ل  ْهِلََّّع 

 
اَّأ ه  ِ ق  ََّّح  اَِّإل   ََّّم  َّش  5ََّّاَّلُل.َّا  

 تهه،نبا بن اصبغ از سند ذکر با خود االمالی از هفتم و بیست مجلس در مفید شیخ همچنین
  فرمود: خطبه ی  از بخشی در ینمؤمنالامیر که است کرده گ ارش چنین

َّ ل 
 
ََّّأ ََّّو  ََِّّإن   ا   ْعج 

 
اِ ََّّأ ج  ََّّاْلع  ن  

 
ََّّأ اة  اِوی  ََُّّمع  ِبایَّْباان 

 
ََّّأ ان  ََُّّساْفی  اِوی   م 

ُ
ََّّاْْل وَّو   ِ ْماا َّْباَّع  ااِ ََّّن  ََّّاْلع  ااْهِمى   َّالس  

اِنَّ ض  ِ ر  ََُّّیح  اس  ىَّالن   ل  ِ ََّّع  ل  مََِّّط  اَّاْبِنََّّد  ِهم  م ِ ََّّع  ِىَّو   َ ََِّّإ ْمََّّاَّلِلََّّو  اِلْفََّّل  خ 
ُ
ََّّأ ُسول  َََّّّاَّلِلََّّر  اط ُ ََّّق  اْمََّّو  َّل 

ْعِصاِ َّ
 
ْماار ََِّّفاىَّأ

 
ََّّأ اط ُ ِقیاِ ََّّق 

 
ْفِسااىَّأ اِطِنََِّّفاىَِّبن  ا   ِتااىَّالْم 

اْنِکُصََّّال   ااَّت  اااُلََِّّفیه  ْبط 
 
ََّّاْْل ْرََّّو  اااَُّعاُىَّت  َِّمْنه 

اِئُصَّ ر  ََّّاْلف  ة  ََِّّبُق    ِنى  م  ْکر 
 
اَّاَّلُلََّّأ ُ ََِّّبه  ل  ْمُىََّّف  ََّّاْلح  ْىََّّو  ق  ََّّل  ََُّّقِبض  ِبى ُ َََّّّالن   ََّّو  اُ ََِّّإن   س 

ْ
أ ِفاىَّر  یَّل  ِِ ْجا ََّّح  َّو 

                                                   
 .224ص صفین، وقعة .5
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ْىَّ ق  یُتََّّل  ِ ُ ََُّّول  ِىیَُّغْسل  ُبُ ََِّّبی  ل ِ ُةََُّّتق  ِئک  ال  ََّّالْم  ُبون    ِ ِعىَّالُْمق  ََّّم  اَّاَّلِلََّّاْیُمََّّو  اَّم  ف  ل  ََّّْتَّاْخت  اة  م  
ُ
ََّّأ ْعاى  ااَّب  ه  ِ ِبی   ََّ

َّ ر ََِّّإل   ه  اَّظ  اِطُله  ىَّب  ل  اَّع  ه  ِ ق  ََّّح  اَِّإل   ََّّم  ا    6َّ.َّاَّللَّش 

 االمهالی از اول مجلهس در مفیهد( )شهیخ خهود اسهتاد از نقهل بهه طوسهی شهیخ را گه ارش همین
 ههههای نشهههانه از مؤلفهههان برجسهههته شخصهههیت نیههه  و مآخهههذ تعهههدد و قهههدمت 7اسهههت. کهههرده نقهههل

 انتسهاب به ما اعتماد بر و گردد می   شده یاد مآخذ اعتبار و ارزش موجب که است اعتباربخشی
 بها البالغهه نههج در رضهی سهید گه ارش مقایسهه همه، این با اف اید. می    ینمؤمنامیرال به کال 

 دهشه یهاد مآخهذ در البالغهه نههج مهتن از بخشهی کهه دههد مهی   نشهان مفیهد شهیخ و منقری گ ارش
هههه  َسههاَلْت  َلَقههْد  َو » بههارتع و اسههت نیامهده هی َنْفسه ههی ف  َههها َکّف  ْمَرْرته

َ
ههی َعَلههی َفأ  و صههفین وقعههة در «َوْجه 

 ندارد. وجود أالمالی
 یشناسسند .2-1-2

 مؤلفههان و اسههت برخهوردار نیهه  سههند امتیهاز از مآخههذ، اعتبههار بهر عههالوه ینمههؤمنامیرال خطبهه
 یکهی ایهن، کهه انهد پرداختهه نیه   امها  کهال  نقهل در واسطه افراد و راویان ذکر به نامبرده، مآخذ
گر زیرا ؛گردد می   محسوب  ینمؤمنامیرال خطبه به اعتبار اف اینده قراین از دیگر  کلمات چه ا
 مسهند نقهل به که مآخذی شناسایی با لکن ،است سند فاقد البالغه نهج در  ینمؤمنامیرال

یههابی را لبالغههها نهههج َاسههناد تههوان   مههی ،انههد پرداختههه  امهها  سههخنان  قههراین احیههای بههه و کههرد باز
 پرداخته  ینمؤمنامیرال خطبه نقل به ذیل سند ذکر با منقری که چنان ؛پرداخت آن سندی
 است:

ُرَّ ََّّْبُنََُّّعم  ْعى  ْنََّّس  ِبیَّع 
 
یَّأ ی  حْ ْنََّّی  ِىََّّع  م   ََّّْبِنََُّّمح  ة  ْلح  ْنََّّط  ِبیَّع 

 
ََّّأ ان  ََِّّسن  ِمى ِ ْسل 

 
...َّاْْل ال  َّق 

 است: نموده گ ارش را  اما  خطبه ذیل، سند ذکر با مفید شیخ و
َِى ر  ْخب 

 
ِ ََّّأ ِ ی 

ُب الط  
 
ْیُنََّّأ س  ََّّْبُنََّّاْلحُ ى  م   ََُّّمح  ْحِوی ُ اُرََّّالن   م   ََّّ،الت   اال  اَّ:ق  ن  ث  اى   اُىََّّح  م   اِنََّّْباُنََُّّمح  س  ََّّ،اْلح  اال  َّ:ق 

ا ن  ث  ى   ُب َّح 
 
ََّّأ ْیم  ع  َُ،ََّّ ال  اَّ:ق  ن  ث  ى   اِلُحََّّح  ْبِىََّّْبُنََّّص  ََّّ،اَّلِلََّّع  ال  ث ََّّ:ق  اى   اح  ََّّن  اام  اْنََّّ،ِهش  ِبایَّع 

 
ََََّّّّأ اف  ن  اِنََّّ،ِمخْ َّع 

ِشَّ ْعم 
 
ْنََّّ،اْْل ِبیَّع 

 
ََََّّّّأ اق  ََِّّإْسح  ِبیِعى ِ ِنََّّ،الس   ِغََّّع  ْصب 

 
ََّّْبِنََّّاْْل ة  ات  ب  ََُّ...َّ

ههه بهها مفیههد شههیخ دو ، سههند در و واسههطه چهههار بهها منقههری نخسههت، سههند در  خطبههه واسههطه نه
کثهر و نیسهت دسهت در کافی  اطال راویان همه درباره که است کرده نقل را امیرالمؤمنین  هها آن ا

 دارای ،نبههوده معتبههر رجههالی معیارهههای جهههت بههه شههده یههاد َاسههناد رو، ایههن از ند.هسههت   مجهههول
                                                   

 .234ص مفید، األمالی، .6

 .11ص طوسی، ،األمالی .7
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 را روایهات یاعتبارسهنج مهالک کهه _ مختهار مبنهای پایهه بهر همهه، ایهن بها نیست. سندی وثاقت
 دیگهر کمه  بهه و داخهتپر مهذکور اسهناد ضهعف جبهران بهه تهوان   مهی _ دانهد مهی   صدوری وثاقت
 کههه - یشناسهه مصههدر قرینههه کههه چنههان ؛کههرد دفهها  امیرالمههؤمنین خطبههه اعتبههار از موجههود، قههراین
 قهراین دسهت این از - آمد خواهد ادامه در که یشناس متن قرینه و گرفت قرار بحث مورد تر پیش
 است.

 یشناس متن .2-1-3
 دو پایههه بههر کههه اسههت احادیههث شههناختی مههتن بررسههی ی،اعتبارسههنج هههای روش از دیگههر یکههی
گهر کهه نحو بدین پذیرد. می   صورت محتوا و سب  وی گی  اسهلوب بها حهدیث ادبیهات و سهب  ا
 دینههی هههای آمههوزه بهها حههدیث محتههوای و مضههمون یهها و باشههد همخههوان  بیههت اهههل روایههات

گر گردد، می   استناد قابل و شده شمرده معتبر حدیث آن باشد، هماهنگ  سهند جههت بهه چهه ا
 باشد. شده تلقی ضعیف مصدر، ای

   قههرار بررسههی مههورد بیههانی اسههلوب منظههر از را  ینمههؤمنامیرال خطبههه وقتههی اسههاس، ایههن بههر
 در واحهدی سهب  و اسهت همسهاز و همسهو حضهرت کلمهات دیگهر بها کهه یهابیم می   در دهیم، می
گر که حالی در دارد؛ جریان ها آن همه  ایهن نبهود صهحی   امها  بهه کلمهات از یکهی انتسهاب ا

 در روش ایهن کارآمهدی دربهاره الحدید ابی ابن که چنان آمد. نمی   چشم به یکنواختی و یکسانی
 است: گفته البالغه نهج اعتبار

 ایهن در را او و باشهد منهد بههره بیهان علهم از انهدکی و باشهد داشته انس خطابه و کال  با کس هر
 فههرق کههار تههازه و دار  ریشههه و شههیواتر و اشههیو اسههتوار، و سسههت سههخن میههان ناچههار باشههد، ذوقههی کههار
گر این  گذارد... می  دیهد خهواهی یکنواخهت و یکدسهت را آن تما  کنی، تأمل البالغه نهج در ا
 هیچیه  و نهدارد اى آمیه ه ههیچ که است خالص عنصر ی  همچون و دارد یکسانی سب  که
   8نیست. دیگر اج اء مخالف آن اج اء از

   مقایسهه  بیت اهل احادیث دیگر با را امیرالمؤمنین خطبه محتوای وقتی دیگر، سوی از
 بهه و اسهت شده تکرار نی  معصومان کلمات دیگر در مضمون این که شویم می   متوجه کنیم، می

 یهاد  ینمهؤمنامیرال آغهوش در ایشهان َنْفس شدن خارج و  پیامبر سسردن جان از صراحت
 ایراد  زهرا حضرت دفن هنگا  به که  ینمؤمنامیرال از کالمی در نمونه، برای ؛است شده
 است: آمده و رفته اشاره موضو  این به است، شده

                                                   
 .128ص ،10ج الحدید، ابی ابن ،البالغه نهج شر  .8
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َّ
ل   اَّ:ق  ََّّی  ُسول  ْنََّّاَّلِلََّّر  ََّّع  ِتک  ِفی   یَّص  ِِ اْب ََّّص  ََّّو  ق  ااََّّر  ْنه  اِىیَّع 

ل ُ ج  ََّّت  ََِّّإل   ن  
 
اىَِّفاىَّأ ِ س 

 
أ ِظایِمََِّّلاىَّالت   َِّبع 

َّ ِتک  ََُّّفْرق  اِدِحََّّو  ََّّف  ِتک  ََُّّمِصیب  ْ ِضع  ز  َّت ََّّم  اْىََّّع  ق  ل  ََّّف  اْىُتک  س   ِةََِّّفاىَّو  ْلُحا د  ََّّم  ْباِرک  ََّّق  اْتََّّو  اض  ََّّف  اْین  َّب 
ی ِِ حْ

ََّّن  ْىِریَّو  .َّص  ْفُسک   َ9ََّّ

 بهه  پیهامبر پایهانی سفارش عنوان به موضو  این ، خدا رسول از حدیثی در همچنین
 است: آمده و شده مطر   ینمؤمنامیرال

ا م   ل  ََّّف  ُرب  وُجََّّق  ُِ ْفِسِ ََُّّخ  ََََّّّ ال  ُ ََّّق  ْعََّّ:ل  ِسىَّض 
ْ
أ اَّر  ََّّی  ِلى ُ ََِّّفىَّع  ْجِرک  ْىََّّح  ق  ََّّف  ا   ْمُرََّّج 

 
از  ََّّاَّلِلََّّأ ََّّع  ََّّو 

ال   َّ،ج 
ا ااِذذ  ااْتََّّف  اض  ْفِسااىََّّف  لْه اااََّ  او  ن  ت  ََّّف  ااِىک  ََِّّبی  ااْحََّّو  اااَّاْمس  ََِّّبه  ااک  ْجه  ََّّو  ْهِنااىَُّثاام   ج ِ ااىَّو  ااِةََِّّإل  ََّّاْلِقْبل  ََّّو 

ل   ااو  َّت 
ی. ِِ ْم

 
10ََّّأ

 آمهده و شهده برده نا  حضرت فضایل از یکی وانعن به ، ینمؤمنامیرال نامه زیارت در یا و
 است:

َّ ََّّو  ل  ذ  ُ ََّّب  ْفس  ااِ ََِّّفىََّ  ْرض  ََّّم  ُسا ِلک  ََّّر  ااَّو  ه  ل  ع  ْقفاا ََّّج  اىَّو  ل  ِتاِ ََّّع  اع  ََّّط  اا ََّّو  ن  ََِّّمج  ِتاِ ََُّّدون  ْکب  اىََّ  ت   َّح 
ْتَّ اض  ْفُسُ َََّّّف  ِ ََِّّفىَََّّ  ِ ف  ََّّک  ََّّو  ل    اَّاْست  ه  ْرد  ََّّب  ُ ََّّو  ح  س  ىَّم  ل  ْجِهِ ََّّع  ََّّو  تََّّْو   َ ا ع 

 
ََُّّ َّأ ُتک  ِئک  ال  اىَّم  ل  َّع 

ََُّّغْسِلِ َّ ِهیِزِهََّّو  جْ ََّّت  ىَّو 
ل   ْیِ .َّص  ل  11َّع 

 اسهلوب وحهدت نیه  و البالغهه نههج 197 خطبهه بها خهانواده ههم احادیهث به توجه با بنابراین،
 بهههه شههده یههاد خطبهههه انتسههاب کههه گفهههت تههوان مههی   چنهههین حضههرت کلمههات دیگهههر بهها آن بیههانی

 است. محرز نآ اعتبار و است ثابت  امیرالمؤمنین

 ثیحد اصالت .2-2
 از گهها  دومههین بههه نوبههت آن، صههدور از اطمینههان و دسههت در مههتن بههودن حههدیث احههراز از پههس
 سهالمت حدیث، اصالت از منظور رسد. می   حدیث اصالت احراز یعنی ،یاعتبارسنج مراحل
 از حهدیث انتقهال مسهیر در است ممکن که است زایی آسیب و مخرب تغییرات از حدیث متن

 حاصهل اطمینهان کهه آنهیم صهدد در مرحلهه ایهن در ،حقیقهت در باشهد. داده رخ امروز تا معصو 
 مسهیر در و اسهت شهده صهادر معصهو  از کهه اسهت متنی همان ماست، اختیار در که متنی شود

 ههای نسهخه مقایسهه طریه  از مهم، این است. مانده مصون و... تحریف و تصحیف از انتقال،
 منظهور، ایهن بهرای شهود. مهی   حاصهل آن احتمهالی تغییرات بررسی و حدیث متن چاپی و خطی

                                                   
 .281ص مفید، ،األمالی ؛459ص ،1ج ،الکافی ؛202 خطبه ،البالغه جنه .9

 .237ص ،1ج ، طالب أبی آل مناقب ؛136ص ،الوری إعال  ؛186ص ،1ج ،االرشاد .10

 .107ص ،الم ار .11



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 
ع

سوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

64 64 

 تطبیه  را آن مآخذ دیگر نسخ با سسس و بررسی البالغه( )نهج حدیث اصلی مصدر نسخ ابتدا
 بهه اسهتناد قابهل و اسهتوار متنهی احتمهالی، ههای آسیب ترمیم و شناسایی از پس تا شود می   داده
 آید. دست

 البالغه نهج نسخ .2-2-1
کثهههر در حهههدیث مهههتن کهههه آیهههد مهههی   دسهههت بهههه چنهههین البالغهههه نههههج ههههای نسهههخه بررسهههی بههها  ا
 ق،469 نگاشهته مهودب   ابهن نسخه در که چطور است. نداشته تغییری البالغه نهج های نسخه
 ق(،679 ) میههثم   ابههن ق(،656)  الحدیههد ابههی   ابههن نسههخه و ق،499 نگاشههته نصههیریه نسههخه
 و تغییههر گونههه هههیچ بههدون نظههر مههورد مههتن )معاصههر( السههال ا فههی  و ق(1323 ) عبههده محمههد
 است. آمده اختالفی

 مآخذ گرید نسخ .2-2-2
 دچهار حهدیث مهتن کهه آیهد   مهی دسهت بهه چنهین خطبه، مآخذ دیگر های نسخه بررسی با اما
 قسم نمونه است. تقسیم قابل تقطیع و تصحیف گونه دو به خود که است شده تغییرات برخی

ّنَ » عبارت و است آمده پدید خطبه انواژگ برخی نگارش در که است تیتغییرا نخست، َسهه  إ 
ْ
  َرأ

ی َلَعَلی ّنَ » عبارت به ،«َصْدر  َسههه  إ 
ْ
هی  َرأ  دو ، قسهم نمونهه و 12اسهت کهرده پیهدا تغییهر «َحْجهر ی َلف 

ههه  َسهاَلْت  َلَقهْد  َو » عبهارت کهه است خطبه متن از بخشی حذف به مربوط هی َنْفسه هی ف  َههافَ  َکّف  ْمَرْرته
َ
 أ

ی َعَلی  در تقطیهع احتمهال بهر عهالوه ،را امهر ایهن دلیهل 13اسهت. نشهده نقل مآخذ برخی در «َوْجه 
 ؛کهرد دنبهال شهده یهاد مؤلفهان و رضهی سهید منبع تفاوت در توان   می ،صفین وقعة و أمالی نسخه
 کهه هداشهت صفین وقعة و امالی از غیر مآخذی خطبه، این نقل در رضی سید است ممکن چه،
 وجهود دلیهل بهه همهه، ایهن بها اسهت. بهوده متفهاوت مفید شیخ و منقری گ ارش با متن جهت به

 و کهرد اسهتناد بهدان تهوان   مهی 15روایهی متهون دیگهر و 14خطبه مآخذ البالغه، نهج در شده یاد متن
 داد. قرار بررسی مورد

                                                   
 َلَقهْد  َو » عبهارت در «سهالت» واژه خطبهه، ههای گه ارش از دیگر برخی در است گفتنی .507ص ،المواع  و الحکم عیون .12

ههه  اَلْت َس  هی َنْفسه هی ف   ،1ج ،الکهافی ک:جههت معنها تفهاوت چنهدانی ندارنهد. ر. بهه کهه اسهت یافتهه تغییهر «فاضهت» بهه «َکّف 
 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ؛459ص

 .224ص ،صفین وقعة ؛234ص مفید، ،األمالی .13

 .145ص ،5ج ،األخبار صنصو و األبرار ربیع ؛507ص ،المواع  و الحکم عیون .14

 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ؛459ص ،1ج ،الکافی .15
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 ثیحد یهپژو واژه .3
 و واژگهان شهناخت بهه نوبهت آن، تاصهال و صهدور از اطمینهان و حدیث یاعتبارسنج از پس
 منظهور ایهن بهرای آید. می   حساب به حدیث فهم مراحل از گا  نخستین که رسد می   آن مفردات
 لغههت، معتبههر منههابع بههر تکیههه بهها سههسس و گههزینش، حههدیث کلیههدی واژگههان ابتههدا اسههت شایسههته
   نظهر بهه البالغهه، ههجن 197 خطبهه از دو  بنهد در آمهده پدیهد ابهها  بهه توجهه بها شود. یشناس معنا
 نیازمنههد و بههوده حههدیث معنههای در مههؤثر و مهههم واژگههان از «سههالت» و «َنْفههس» واژه دو کههه رسههد مههی

 است. یشناس واژه و بررسی
 16َنْفس .3-1
 دیگههر کههه اسههت نسههیم خههروج معنههای بههه اصههل در «َنْفههس» مههاده فههارس، ابههن دیههدگاه پایههه بههر

 د:گرد می   بر معنا همین به نی  آن مشتقات
ََّّالسینَّوَّالفا َّوَّالنون ََّّواحىَّأصل 

سیمَُّخِوجَّعلىَّیىل ُ َّوَّغیرها،َّأوَّریحَّمنَّکان،َّکیفَّالن  
17ََََّّّّفِوع .َّنرجُعََّّإلی 

س» وی اساس، این بر هیس» و است دانسته سینه درون از هوا خروج معنای به را «َتَنّفه  را «َتنف 
 معنها بدن از خون خروج به ار «ن فاس» و است بازگردانده گرفتار شخص از راحت َنَفس   خروج به

گون کهاربرد تناسهب بهه لغهت، کتب و معاجم صاحبان دیگر، سوی از است. کرده  واژه ایهن گونها
 آدمهههی، رو  کهههه انهههد برشهههمرده «َنْفهههس» کلمهههه بهههرای متعهههددی معهههانی مختلهههف، ههههای دوره در

 ه،همه ایهن بها 18اسهت. معهانی این جمله از آب و چشم جسد، خون، دسترس، از دور ارزشمند،
 نشهده داده دسهت به گوید، پاسخ را شده طر  سؤال و باشد سازگار نظر مورد متن با که معنایی

 برطهرف را آمهده پدیهد مشهکل نتوان ی،شناس واژه کتب بر تکیه با تنها که رسد می   نظر به چنین و
 ساخت.

 سالت .3-2
 فارس ابن که نانچ است. جریان و حرکت معنای به اصل در و «َسْیل» ماده از «سالت» واژه

                                                   
 شهده اسهتعمال فهاء فهت  بهه «َنَفس» و فاء سکون به «َنْفس» صورت دو به «نفس» واژه عرب لغت در که است ذکر شایان .16

 و د  هنگها  بهه کهه اسهت ههوایی معنهای بهه دو  شهکل و اسهت البالغهه نههج در بحث مورد واژه نخست شکل که است
 .(984ص ،3ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ک:شود )ر. می  خارج دهان از بازد 

 .460ص ،5ج ،اللغة مقاییس معجم .17

 .984ص ،3ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ؛849ص ،2ج ،اللغة جمهرة ؛270ص ،7ج ،العین کتاب .18
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 است: آورده
ََّّالاالمَّوَّالیااا َّوَّالساین ََّّواحاىَّأصاال 

ََّّعلاىَّیااىل ُ یااان  .َّوَّجِ ََّّغیااُرهَّوَّالمااا ََّّساالَّ:َّیقااالَّامتاىاد 
ْیالََّّیسیل الَا.َّوَّس  ی  19ََّّس 

 آن اسهتعمال بهر عمومها   و دانسهته شده یاد معنای به را واژه این نی  لغت کتب صاحبان دیگر
کید مایعات برای  و اسهت شهده بیهان نیه  21«فاضهت» واژه برای معنا همین ظیرن 20.اند ورزیده تأ
کثر  است: نگاشته فارس ابن که نانچ اند؛ کرده تفسیر روان جریان معنای به را آن نالغوی ا

ََّّواحى،َّصحیحَّأصل ََّّبسه لة،َّ َّالشىَّجِیانَّعلىَّیىل  َّفااضَّذلاکَّمانَّعلیا ،َّیقاسَّثم 
ىَّمألهَّإذاَّإَا ه:َّأفاضَّیقالَّوَّیفیض.َّالما  22ََّّدم ع .َّأفاضَّوَّفاض.َّحت 

 مهاهیتی واژگانی، معنای جهت به «فاضت» و «سالت» کلمه دو که گردد می   معلو  بنابراین
 واژه بها جههت همهین بهه و گهردد مهی   اطهالق جریهان قابهل مهواد و مایعات به عموما   و داشته مادی

 .یستن   جمع قابل _ است مادی غیر و مجرد امری که - انسان رو  معنای به «َنْفس»

 ثیحد یشناسمعنا .4
 بههه نوبههت مههتن(، )فهههم حههدیث فهههم در نخسههت گهها  از گههذار و حههدیث مفههردات فهههم از پههس
 نامور «مقصود فهم» به معاصر محققان برخی ادبیات در که - گا  این رسد. می   مهم گا  دومین
 گوینههده مقصههود کشههف صههدد در کههه گههردد مههی   اطههالق حههدیث فهههم از ای  مرحلههه بههه - 23اسههت
 بها بایهد    اسهاس، ایهن بهر کنهد. مهی   دنبهال را معصهو  مهراد پنههان، و پیهدا قهراین کم  به و آید   یبرم

 اولیه فهم منفصل(، )قراین متن از برون قراین و متصل( )قراین متن در موجود قراین شناسایی
 رو، ایههن از شههود. سههنجیده گوینههده( )مقصههود اصههلی فهههم بهها آن نسههبت و بررسههی حههدیث مهتن از
یههابی بههه ابتههدا ،«َنْفههس» واژه از  امیرالمههؤمنین مههراد بههه یههابی دسههت ایبههر    پیشههینیان آرای ارز
 گماریم. می   همت آن تبیین و تحلیل به باره،    این در مؤثر قراین گردآوری با سسس و پردازیم می

                                                   
 .122ص ،3ج ،اللغة مقاییس معجم .19

 المنیهر المصهبا  ؛317ص ،البالغهة أسهاس ؛1733ص ،5ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ؛299ص ،7ج ،العین کتاب .20
 .299ص ،1ج ، للرافعی الکبیر الشر  غریب فی

 «سالت» واژه جای به «فاضت» واژه ،البالغه نهج 197 خطبه خانواده هم و مشابه متون برخی در رفت، اشاره که چنان .21
 .136ص ،الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ،459ص ،1ج ،الکافی ن : است. فتهر کار به

 .465ص ،4ج ،اللغة مقاییس معجم .22

 .109ص ،حدیث فهم روش .23
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 انینیشیپ یآرا .4-1
 اندیشهمندان سهوی از تفهاوتیم ههای دیدگاه البالغه،   نهج 197 خطبه در داده رخ ابها  درباره

 حهل در سهعی ، امیرالمهؤمنین کهال  از خهود برداشهت و فههم فراخهور ی  هر و است شده بیان
 نههج محققهان و مترجمهان شهارحان، گهروه سهه در کهه - افهراد این است. داشته شده یاد اشکال
 دو هها آن برآینهد کهه دانه داشهته ابراز  اما  کال  به نسبت مختلفی آرای - گیرند می   قرار البالغه
 یهاد تفاسهیر خهون. بهه «َنْفهس» تفسهیر دو ، و رو  به «َنْفس» تفسیر نخست است: متفاوت نظریه
 پهیش رو، ایهن از اسهت. نقهد نیازمنهد و بوده خدشه قابل مختلف جهات از ،«َنْفس» واژه از شده
 گیرد. رقرا سنجش بوته در و نقل پیشینیان آرای است شایسته مختار، نظریه طر  از

 البالغه نهج مترجمان .4-1-1 
کثر  پیامبر جان و رو  به را آن ،«َنْفس» واژه ظاهری معنای پذیرش با البالغه نهج مترجمان ا
 :اند پرداخته حضرت کال  ترجمه به آمده، پدید چالش به اشاره بدون و اند کرده معنا 

 آن جهان و شهد، رو  قهب  بهود مهن سهینه روى سهرش که حالی در  خدا رسول
   24کشید . خود چهره به را آن و گشت روان دستم در حضرت

یهده خودداری آن فارسی معادل ذکر از 25«َنْفس» معنای بودن مبهم به اذعان با نی  برخی  ورز
کتفا کلمه عربی نقل به تنها و  :اند کرده ا

 مهن کهف در او َنْفس و بود. من سینه بر او سر که حالی سسرد جان  خدا رسول و
 26کشید . خویش چهره بر را آن شد. روان

 توجهه از نشهان کهه _ پیشهین گهروه دو از متفهاوت ای  ترجمهه ذکهر بها مترجمان، از دیگر برخی اما
 عبهاراتی آن توضهی  در و گرفتهه خهون معنهای بهه را «َنْفهس» واژه _ دارد شهده طهر  ابهها  بهه ایشان
   27.اند افزوده

                                                   
 محمدمهدی سید ،البالغه نهج ترجمه ؛457ص آیتی، ،البالغه نهج ترجمه ؛439ص انصاریان، ،البالغه نهج ترجمه .24

 .315ص جعفری،

 روان را «نفسهه سهالت» فارسهی مترجمهان بعه » اسهت: نگاشهته جمله این بر خود تعلیقه در شهیدی مرحو  که چنان .25
 «مانهد. مهی معنهی بهی «وجههی علهی فأمررتهها» جملهه ترجمهه، گونهه ایهن با که اند نشده متوجه و اند کرده معنی رو  شدن

 .(504ص ،البالغه نهج ترجمه)

 .677ص جعفری، محمدتقی ،البالغه نهج ترجمه ؛231ص شهیدی، ،البالغه نهج ترجمه .26

 .196ص اردبیلی، ،البالغه نهج ترجمه ؛47ص ،2ج کاشانی، ،البالغه نهج ترجمه .27
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 البالغه نهج شارحان .4-1-2
کثرا   و نبوده داستان هم  امیرالمؤمنین کال  تفسیر در نی  البالغه هجن شارحان  از یکهی به ا

  پیهامبر خهون را «َنْفهس» واژه از منظهور برخهی کهه چنهان .انهد شهده متمایهل شده یاد دیدگاه دو
 انهد آورده چنین نظریه این توضی  در اینان 28است. گردیده خارج ایشان دهان از که اند دانسته
  ینمههؤمنامیرال دسههتان بههر نیهه  همههان و کههرد قههی خههون مقههداری رحلههت، قبههل  مبرپیهها کههه

 گشت: جاری
کهر  پیهامبر که شده نقل زیرا ؛است حضرت آن خون  پیامبر َنْفس از مراد   ا
  29کشید. خود چهره بر را آن  علّی  و کرد قی خون اندکی وفات، هنگا  در

 واژه از منظههور نخسههت، دیههدگاه تضههعیف ضههمن البالغههه نهههج شههارحان از دیگههر برخههی امهها
 مفارقهت حضهرت بهدن از سهسردن جهان هنگها  به که دانسته  پیامبر قدسیه نفس را «َنْفس»

 نمود:
گهاهی و حلهم و علم و ذکر و فکر منشأ که است قدسی ناط  نفسه نفس، از منظور  آ
 از  علههی امهها  مقصههود پههس داراسههت. را پههاکی و حکمههت هههای وی گههی و اسههت
 طهاهر بهدن از شهدن جهدا هنگها   پیهامبر کامهل و پاک رو  که است آن عبارت
  30کشید . ا  چهره به را آن و شد جاری من دست در ایشان

 بهه یها و 31کهرده سهکوت یها مشهخص، دیهدگاهی اتخهاذ بهدون نیه  البالغهه نههج شارحان دیگر
  32.اند کرده نقل را شده یاد دیدگاه دو هر آمی ، تردید شکل

 البالغه نهج محققان .4-1-3
 کهههال  از متفهههاوتی تحلیهههل مسهههتقل، پژوهشهههی انجههها  بههها محققهههان از بعضهههی میهههان، ایهههن در

 حیههوانی رو  بههه را «َنْفههس» واژه پیشههینیان، آرای نقههد بهها ایشههان نمودنههد. ارا ههه  امیرالمههؤمنین
  شدند: قایل مادی خصوصیتی آن برای و کرده تفسیر

                                                   
 ،3ج میهثم، ابهن ،البالغهه نههج شهر  ؛182ص ،10ج الحدیهد، ابی ابن ،البالغه نهج شر  ؛176ص ،البالغه نهج أعال  .28

 .189ص ،3ج ،البالغه نهج ظالل فی ؛441ص

 .441ص ،3ج میثم، ابن ،البالغه نهج شر  .29

 .240ص ،12ج خویی، ،البالغه نهج شر  فی البراعة منهاج .30

 .292ص ،2ج راوندی، ،البالغه نهج شر  فی البراعة منهاج ؛308ص، البالغه نهج معارج .31

 ،7ج ، ینمههؤمنامیرال  امهها پیهها  ؛110ص ،34ج ،االنههوار بحههار ؛104ص ،4ج ،البالغههه نهههج شههر  فههی الصههباغة بهههج .32
 .660ص
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 دینههی متههون بهها کههه - درسههت فسههیرت و نیسههت صههحی  یادشههده تفاسههیر مههن نظههر از
 نفس از منظور که است این - ندارد بر در هم عقلی محذور و اشکال و است سازگار

 بههها کهههه اسهههت حیهههوانی رو  یههها حیهههاتی رو  همهههان  امیهههر حضهههرت عبهههارت در
 لمس قابل خود به خود رو این از و است مادی موجودی ،آمد خواهد که توضیحی

 33است. تماس و
 دو آدمههی رو  بههرای اسههالمی، روایههات برخههی و متکلمههان آرای بههه اسههتناد بهها وی حقیقههت، در
 رو » اولهی حیهوان؛ بها مشترک دیگری و است انسان مختص یکی که شده قایل متفاوت مرتبه
 و اسههت نههامور «حیههوانی رو » بههه دومههی و اسههت مههادی غیههر و مجههرد موجههودی و دارد نهها  «عقههل

  است. لمس قابل و مادی موجوی
ز و دنق .4-2  یابیار
 واژه از نظهر مهد معنهای بها شهده یهاد اقهوال کهه داشهت اذعهان تهوان مهی   پیشهین، آرای مطالعهه با
 نهاهمخوان آن ماهیهت و مهتن سهیاق بها رو  بهه «َنْفس» تفسیر که چرا ؛دارد بسیار فاصله «َنْفس»

 رو  بههه «َنْفههس» تفسههیر و اسههت ناسههازگار شههیعه فقهههی مبههانی بهها خههون بههه «َنْفههس» تفسههیر و اسههت
  پیهامبر رو  بهه «َنْفهس» تفسهیر بیشهتر، بیهان بهه اسهت. مواجهه کالمهی محهذوریت بها حیهوانی
 و باشههد  پیههامبر سههسردن جههان بها هم مههان «َنْفههس» خههروج کههه باشهد صههحی  توانههد مههی   زمهانی

 وجهود جهدی تردیهد نظهر، دو ههر در کهه حهالی در گهردد؛ تلقهی لمس قابل و مادی امری نی  «َنْفس»
 داده رخ ایشههان سههسردن جههان از قبههل پیههامبر َنْفههس   خههروج روایههی، متههون برخههی پایههه بههر چهه، دارد؛
 و متکلمههان بههین و نههدارد وجههود نظههر وحههدت نیهه  «َنْفههس» بههودن مههادی یهها تجههّرد سههر بههر و 34اسههت
  35است. گرفته شکل فراوانی ن ا  فالسفه
ی روی از اساسها   کهه - خهون بهه «َنْفهس» تفسهیر ،دیگهر سوی از  گرفتهه شهکل معنهایی تمحهذور
گهر کهه چهرا ؛اسهت مواجهه کالمهی -فقههی اشهکال بها نیه  - ندارد معتبری مستند و است  تفهاوتی ا
 رفتههار توجیههه بههدانیم، نجهس را آن و نشههویم قایههل دیگهران بهها  پیههامبر خهون فقهههی حکههم میهان
 حالهت بهر وهعهال زیهرا ؛گهردد   مهی دشهوار بسهیار آن کشیدن چهره به و برگرفتن در  ینمؤمنامیرال

 آن در ههم حکمتهی اسهت، ناسهازگار انسان سلیم طبع با و دارد وجود عمل این در که اشمئ ازی
                                                   

 .66ص ،«البالغه نهج از دشوار فرازی تبیین» .33

 .186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .34

 .3289ص ،1ج ،«نفس تجرد» .35
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 از نشهان و گیهرد می   انجا  تیّمن منظور به معموال   شیء ی  کشیدن چهره به زیرا شود؛ نمی   دیده
 میههان گهرا امها نیسهت. تصهور قابهل خههون بهرای شهرافتی ههیچ کهه حهالی در دارد، آن معنهوی ارزش
 کهه ایهم داده تهن غلهوآمی  آموزه ی  به شویم، قایل تفاوت دیگران با  پیامبر خون فقهی حکم
 ییاحسهها احمههد شههیخ دیههدگاه پایههه بههر کههه چنههان ؛کنههد   مههی تلقههی پههاک را معصههومان و انبیهها خههون
 در وی اسهت. شهده استثنا عمومی قاعده از و نبوده نجس معصومان خون شیخیه، فرقه ر یس
 است: نگاشته باره این در یسؤال پاسخ

 اثهر بهر نجاسهت کهه چهرا ؛اسهت پهاک معصهومان  و... بهول خون، که است این اصل
کند گناه از معصومان  و است معاصی گر و پا  این به ،است نجس گوید می   مشهور ا
کی از مرد  مبادا که است علت  نیه  را هها انسان سایر خون بودن پاک اما ، خون پا
 36دانند. نمی نجس هم مشهور گرنه و بگیرند نتیجه

 شمرده پاک انسانها خون نی  «منصوریه» نا  به غالت های فرقه از یکی باور در که آن بر عالوه
 غلهوآمی  ای  آمهوزه  پیهامبر خهون طههارت بهه بهاور کهه رسهد مهی   نظهر بهه رو ایهن از 37است. شده
 است. یافته راه نی  البالغه نهج شارحان برخی آثار در متأسفانه که است
 رو  بههه «َنْفههس» تفسههیر کههه آن ،نخسههت اسههت: خدشههه قابههل جهههت دو از سههو  دیههدگاه امهها
کثهر بهاور در کهه چهرا ؛کهرد معنها نیه  عقهل رو  بهه را «َنْفهس» تهوان مهی   و نهدارد خصوصیتی حیوانی  ا

  ینمههههؤمنامیرال جانههههب از آن لمهههس و 38اسههههت مههههادی موجهههوی نیهههه  عقههههل رو  متکلمهههان،
 دیگهر بهه نسهبت و اسهت انسهان رو  از نهازل ای  مرتبهه حیوانی رو  که آن ،دو  دارد.ن محذوریتی

 نظهر در بها رو، ایهن از بکشهد. چههره بر را آن  ینمؤمنامیرال که ندارد قدسی جنبه َنْفس، مراتب
 رود   مهی انتظهار چنهین - اسهت گرفتهه صهورت تبهّرک عنوان به که -  ینمؤمنامیرال رفتار گرفتن
 از کهه باشهد ایشهان عقهل رو  یها ناطقهه نفهس پهذیرش( صهورت )در  پیهامبر َنْفهس از منظور که

 گردد. می   محسوب انسان رو  مراتب ترین   شریف
 دهیبرگز نظر .4-3
 کهههال  در «َنْفهههس» از مهههراد کهههه گردیهههد مشهههخص آن، نقهههدهای و شهههده ذکهههر آرای بهههه توجهههه بههها
 رو ایهن از اسهت. شهده بیهان کنهون تا که است مصادیقی و معانی از غیر چی ی  ینمؤمنامیرال

                                                   
 .324ص ،رسا ل مجموعه .36

 .101ص ،غالیان .37

 .3289ص ،1ج ،«نفس تجرد» .38
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 شههود. ارا ههه آن مههرتبط قههراین و مسههتندات و گههردد تبیههین و طههر  مختههار نظریههه تهها اسههت شایسههته
 «َنْفهس» از مهراد لغهوی، و تهاریخی روایهی، مسهتندات و شهواهد پایه بر که گفت باید منظور، بدین
  است. سازگار متنی درون قراین و سیاق با که است دهان آب  امیرالمؤمنین کال  در

 ییروا مستند .4-3-1
 جان از قبل  پیامبر َنْفس خروج دارد، وجود روایی متون برخی در که شواهدی به توجه با

 «َنْفهس» بهرای رو  معنهای احتمال عمال   واقعیت، این پذیرش با و است داده رخ ایشان سسردن
 است: هآمد ها گ ارش از برخی در که چنان ؛گردد می   منتفی

َّ ىَُّثم   ض  َََّّّق  ُىََّّو  ِمیرََِّّی 
 
ََّّأ ىََّّالُْمْؤِمِنین  ََّّاْلُیْمن  ت  حْ ِکِ ََّّت  ن  ْتََّّح  اض  ف  ْفُسُ ََّّف  اَََّّ  ااَِّفیه  ه  ع  ف  ر  َّف 

ى ْجِهِ ََِّّإل  ُ ََّّو  ح  س  م  اَّف  ََِّّبه  ُ ََُّّثم   ه  ج   ََّّو  ُ ََّّو  ض  م   ََّّغ  ََّّو  ى   ْیِ ََّّم  ل  ُهََّّع  ار  ََِّّإز  ََّّو  ل  غ  رََِّّاْشت  ظ  ْمِرِه.َِّفىَِّبالن  
 
39ََّّأ

 بههوده ایشههان رحلههت از قبههل و سههسردن جههان آسههتانه در  پیههامبر َنْفههس خههروج کههه تپیداسهه
 مبهارکش بهدن  پیهامبر فوت از قبل  ینمؤمنامیرال    باید احتضار، آداب پایه بر چه، ؛است
 شهد، جهاری  پیهامبر َنْفهس که آن از پس حضرت که حالی در خوابانید، می   قبله سمت به را

 بهر ملحفهه و بسهت رو ( قهب  از )پهس را ههایش  چشهم خوابانید، قبله سمت به را مبارکش بدن
 َنْفهس خهروج از بعهد  پیهامبر سهسردن جهان لحظه که دهد می   نشان این کشید. مبارکش بدن
 چانهه زیهر ینمهؤمنامیرال دسهت گذاشتن از حکایت که عبارتی دیگر، سوی از است. بوده ایشان
 کهه آن طرفهه اسهت. شهده خهارج پیهامبر دههان از چیه ی گویها کهه کنهد می   القا چنین دارد، پیامبر
 بهههه توصهههیه در حضهههرت و شهههده ذکهههر  پیهههامبر توسهههط پیشهههتر  ینمهههؤمنامیرال رفتهههار ایهههن
 نمودند: سفارش عملی چنین به را حضرتش ، ینمؤمنامیرال

ا م   ل  ََّّف  ُرب  وُجََّّق  ُِ ْفِسِ ََُّّخ  ََََّّّ ال  ُ َََّّّق  ْعََّّل  ِسىَّض 
ْ
أ اَّر  ََّّی  ِلى ُ ْجارََِِّّفىَّع  َّح  اْىََّّک  ق  ََّّف  اا   ْماُرََّّج 

 
از  ََّّاَّلِلََّّأ ََّّع  َّو 

َّ
ل   اَّج  ِذذ  ْتََّّف  اض  ْفِسىََّّف  لْه اََّ  او  ن  ت  ََّّف  ِىک  ََِّّبی  ْحََّّو  اَّاْمس  ََِّّبه  ک  ْجه  ََّّو  ْهِناىَُّثام   ج ِ اىَّو  اِةََِّّإل  ََّّاْلِقْبل  ََّّو 

ل   او  َّت 
ی. ِِ ْم

 
40ََّّأ

 نکهاتی جملهه از ایشهان، نفهس شهدن جهاری از پهس قبلهه سهمت به  پیامبر نمودن متوجه
 است. یافته انعکاس روشنی به نی  گ ارش این در هک است

                                                   
 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .39

 .237ص ،1ج ، طالب ابی بن علی االما  مناقب ؛186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .40
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 یخیتار مستند .4-3-2
 و داشهته موافقهت شهده یهاد معنهای بها نیه  تهاریخی ههای   گه ارش برخهی روایهی، متهون بر عالوه
 الطبقهات کتهاب در ق(230 ) بغهدادی سهعد ابهن نمونهه، بهرای ؛نمایهد   مهی ییهدأت را مختهار نظریه
  ینمهؤمنامیرال حضهرت، رسهید، فهرا  پیامبر احتضار لحظه وقتی که است آورده الکبری

 بهه  پیهامبر دههان آب از بخشهی کهه آن تها بهود او بها وگو گفت مشغول پیوسته پس فراخواند. را
 کرد: اصابت ایشان

َّ،أبی َّعنَّ،طال َّأبیَّبنَّعلىَّبنَّعمرَّبنَّمحمىَّبنَّاَّللَّعبىَّحىثنىَّعمر.َّبنَّمحمىَّأخبرَا
َّفقاال:َّعلاىَّل َّفىعىَّقال:َّأخى.َّلىَّادع اَّمرض :َّفىََّّاَّللَّرسولَّقالَّقال:َّجىهَّعن
َّبعاضَّإنَّحتاىَّلیکلمناىَّإَا َّوَّإلاىَّمساتنىاَّناللَّفلامَّإلىَّفاستنىَّمن َّفىَ  َّمنىَّادن
 41َّحجِی.َّفىَّثقلَّوََّّاَّللَّبرسولََّللَّثمَّلیصیبنىَّالنبىَّرنق

 تههرین محبههوب دربههاره عایشهه از وقتههی کههه اسهت شههده نقههل تهاریخی منههابع دیگههر در همچنهین
 در  پیههامبر بهها  ینمههؤمنامیرال خلههوت بههه اسههتناد بهها او کردنههد، سههؤال  پیههامبر نهه د  مههرد

 یههاد  ینمههؤمنامیرال توسههط  پیههامبر دهههان آب برگههرفتن از ایشههان، حیههات لحظههه آخههرین
   42نمود.

 یلغو مستند .4-3-3
 ذکههر نیه  لغهت کتهب از شههماری در کهه اسهت معنهایی دهههان آب بهه «َنْفهس» تفسهیر بهاالخره، و
 «َنْفهس» مهاده ذیهل در که چنان اند؛ کرده تصری  بدان نی  عربی زبان خبره انشناس لغت و شده
 است: آمده

یََّفُس ََّّفاضت
 
43ََُّّروح .َّخِوجَّعنىَّشفتی َّعلىَّیجتمعَّالذیَُّلعاُب َّأ

 قهراین با که است دهان آب ،«َنْفس» واژه برای معنا ترین مناسب که گفت توان می   رو، این از
 _ دارد پیهامبر احتضهار لحظهه از سهخن کهه _ امها  کهال  سیاق با سو، ی  از است. راههم فراوانی
 دیگههر بهها ،دیگههر سههوی از نههدارد. نیهه  را آن لمههس و َنْفههس بههودن مههادی محههذوریت و اسههت سههازگار
 و اسهت هماهنهگ بودنهد، پیهامبر رحلت لحظه کننده حکایت که تاریخی و روایی های گ ارش

                                                   
 .202ص ،2ج ،الکبری الطبقات .41

 .54ص ، طالب ابی بن علی االما  مناقب .42

 ،10ج ، القاموس جواهر من العروس تاج ؛211ص ،7ج ،لعربا لسان ؛485ص ،3ج ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة .43
 .129ص
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 دارد. همخوانی نی  کهن ادبی متون و یشناس واژه منابع با نهایت در

  جهینت .5
 جملهه از البالغه نهج 197 خطبه در نفس واژه که: گردید مشخص حاضر پژوهش به توجه با
 معنهای تفسهیر اسهت. تبیهین و تحلیل نیازمند که است  ینمؤمنامیرال کلمات دشوار واژگان
گاهی از ای  مجموعه به واژه این  منطقهی پایهه بهر دبای    که دارد نیاز لغوی و یتاریخ حدیثی، های آ

 نهههج محققهان و مترجمههان شهارحان، ، ینمهؤمنامیرال مههراد فههم بهرای پههذیرد. صهورت علمهی
 کهه انهد داشهته ابهراز آن بهرای متفاوتی نظریه ی  هر و داده انجا  تقدیری قابل های تالش البالغه
 کهال  شناختی متن تحلیل به توجه با است. بوده مواجه کالمی و فقهی روایی، نقدهای با البته
 بها همخهوانی بهر عهالوه کهه است دهان آب نفس واژه برای معنا ترین مناسب ، ینمؤمنامیرال
 است. برخوردار لغوی و روایی تاریخی، مستندات از کال ، سیاق

 کتابنامه

 قههم، مفیههد(، )شههیخ نعمههان بههن محمههد بهن محمههد ،العبههاد علههی الل حجههج معرفههة فههی اإلرشهاد _
 ق.1413 مفید، شیخ کنگره

  .1979 صادر، دار بیروت، زمخشری، عمر بن محمود ،البالغة أساس _
 ق.1417 البیت، آل مؤسسه قم، طبرسی، حسن بن فضل ، الهدى بأعال  الورى إعال  _
 ش.1373 فرهنگی، و علمی انتشارات تهران، سرخسی، ناصر بن علی ،البالغه نهج أعال  _
 ق.1414 الثقافة، دار قم، طوسی، حسن بن محمد ،األمالی _
 ق.1413 المفید، دار قم، مفید(، )شیخ نعمان بن محمد بن محمد ،االمالی _
 ق.1403 ، العربی التراث إحیاء دار بیروت، مجلسی، محمدباقر ،االنوار بحار _
 امیرکبیهههر، مؤسسهههه تههههران، شوشهههتری، محمهههدتقی ،البالغهههه نههههج شهههر  فهههی الصهههباغة بههههج _

 ش.1376
 بهن علهی امها  انتشهارات قهم، همکهاران، از جمعهی و مکهار  ناصر ، یرالمؤمنینام اما  پیا  _

 ش.1390 ، طالب ابی

 ق.1414 الفکر، دار بیروت، زبیدی، محمد بن محمد ، القاموس جواهر من العروس تاج _
 ، للمالیههین العلههم دار بیههروت، جههوهری، حمههاد بههن اسههماعیل ،العربیههة صههحا  و اللغههة تههاج _

 ق.1376
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 ش.1379 آزادی، پیا  تهران: انصاریان، حسین ،البالغه نهج ترجمه _
  بیهت، اههل فرهنهگ نشهر دفتهر جها: بهی  اردبیلهی، الهدین شهرف بن حسین ،البالغه نهج ترجمه _

 تا. بی
 ش.1378 فرهنگی، و علمی انتشارات تهران: شهیدی، جعفر سید ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1388 ذکر، تهران: جعفری، مهدی محمد سید ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1378 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران: آیتی، الحمید عبد ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1380 رضوی، قدس آستان مشهد: جعفری، تقی محمد ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1378 ح ، پیا  تهران: کاشانی، الل فت  مال ،العارفین تذکرة و الغافلین تنبیه _
   .1988 ، للمالیین العلم دار بیروت، رید،د بن حسن بن محمد ،اللغة جمهرة _
 األعلمهههی مؤسسهههة بیهههروت، زمخشهههری، عمهههر بهههن محمهههود ،األخبهههار نصهههوص و األبهههرار ربیهههع _

 ق.1412 للمطبوعات،
 ش.1384 سمت، سازمان تهران، مسعودی، عبدالهادی ،حدیث فهم روش _
 النجفههی، یالمرعشهه الل آیههة مکتبههة قههم، الحدیههد، ابههی بههن الحمیههد عبههد ،البالغههه نهههج شههر  _

 ش.1337
 ش.1362 الکتاب، نشر دفتر تهران، میثم، بن علی بن میثم ،البالغه نهج شر  _
 ق.1410 العلمیة، الکتب دار بیروت، سعد، بن محمد ،الکبری الطبقات _
 ش.1376 الحدیث، دار قم، لیثی، محمد بن علی ،المواع  و الحکم عیون _
 ش.1378 ،رضوی دسق آستان مشهد، فروشانی، صفری الل نعمت ،غالیان _
 ش.1358 للمالیین، العلم دار بیروت، مغنیه، محمدجواد ،البالغه نهج ظالل فی _
 ق.1407 االسالمیه، الکتب دار قم، کلینی، یعقوب بن محمد ،الکافی _
 ق.1409 هجرت، نشر قم، فراهیدی، احمد بن خلیل ،العین کتاب _
 ق.1414 صادر، دار بیروت، منظور، بن مکر  بن محمد ،العرب لسان _
 تا. بی  سعادت، نشر کرمان، احسا ی، احمد ،رسا ل مجموعه _
 ق.1410 مهدی، اما  مؤسسه قم، اول(، )شهید مکی بن محمد ،الم ار _
 الهجهرة، دار قهم، فیهومی، محمهد بهن احمهد ، للرافعهی الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا  _

 ق.1414
 ش.1367 مرعشی، الل آیت هکتابخان قم، بیهقی، زید بن علی ،البالغه نهج معارج _
 ق.1404 ، االسالمی االعال  مکتب قم، فارس، بن احمد ،اللغة مقاییس معجم _
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 ق.1412 القلم، دار بیروت، اصفهانی، راغب محمد بن حسین ، القرآن ألفا  مفردات _
 األضههواء، دار بیههروت، مغههازلی، بههن محمههد بههن علههی ، طالههب ابههی بههن علههی االمهها  مناقههب _

 ق.1412
 ق.1379 عالمه، نشر قم، آشوب، شهر بن علی بن محمد ، طالب أبی لآ مناقب _
 الل آیههت کتابخانههه قههم، راونههدی، الل هبههة بههن سههعید ،البالغههه نهههج شههر  فههی البراعههة منهههاج _

 ش.1364 مرعشی،
 االسههالمیه، مکتبههة تهههران، خههویی، الل حبیههب سههید ،البالغههه نهههج شههر  فههی البراعههة منهههاج _

 ش.1358
 ، اسههماعیلیان مؤسسههه قههم، اثیههر، ابههن محمههد بههن مبههارک ،األثههر و الحههدیث غریههب فههی النهایههة _

 ش.1367
 ق.1414 الهجرة، دار قم، رضی(، )سید حسین بن محمد ،البالغه نهج _
 الل آیهة مکتبهة قهم، هارون، محمد عبدالسال  تصحی : منقری، م احم بن نصر ،صفین وقعة _

 ق.1404 مرعشی،

 ،80-58ص ،55 شهماره حهدیث، علهو  افضلی، علی ،«هالبالغ نهج از دشوار فرازی تبیین» _
 ش.1389

 اسهالمی، المعهارف دایهره بنیهاد تههران: اسهال . جههان دانشهنامه برخهواه، انسیه ،«نفس تجرد» _
 ش.1393
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ل و یسند یبررس وا یدال س   یَعل َدهه یَ  الله  َوَضَع » تیر ؤه  «العباد    ره
 یقرآن یها سنت پرتو در

 23/9/1396 دریافت: تاریخ
 11/2/1397 پذیرش: تاریخ

 1میرزائی محمد
کبر علی   2حبیبی مهر ا

 چکیده
 بهدون اسهت. مسهلمانان حهدیثی مکتهوب تراث از بخشی  محمد آل قا م قیا  روایات
 باب از گاهی و ناباورانه گاهی روایات قیا ، عصر وی ه شرایط و درست مفهو  گرفتن درنظر
 سهر بهر را دسهتش خداونهد مها، قها م قیها  هنگامه ود:فرم باقر   اما  کند. می جلوه معج ه
 بررسههی صههدد در مقالههه ایههن شههود. می کامههل آنهان حلههم و تجمیههع آنههان عقههول نهههاده، مهرد 

 در الههههی های سهههنت پرتهههو در آن داللهههی صهههحت سهههسس و روایهههت ایهههن داللهههی و سهههندی
 اسهت. مدهآ فراهم ای کتابخانه منابع از و است  تحلیلی -توصیفی مقاله، روش دنیاست.

 رحمت ساز زمینه بشر، شیرین و  تلخ تجارب و علمی رشد دهد می نشان مقاله های یافته
 تحههت را آن قابلیههت کههه اسههت کسههانی بههرای غیبههی امههدادهای مقدمههه خههود و اسههت الههی

 سههر بههر خهدا  دسههت و اسههت صهحی  روایههت کننهد. پیههدا  زمههان   امها  رهبههری و مهدیریت
گون های قالب اب الهی رحمت از کنایه بندگان   زمهان   امها  واسهطه بهه قیا  از پس و گونا
  است. قرآن در الهی های سنت با منطب  فوق، نگاه با قیا  عصر رخدادهای است.

 قرآنی. های سنت روایت، الّل، ید وضع عقالنیت، رشد ، قا م قیا  ، قا م کلیدواژه:

ح  مسأله طر
 اقامهه منظهور به فریقین مشترک روایات ساسا بر  محمد آل قا م قیا  و مهدویت موضو 

                                                   
   .((mirzaee6515@gmail.com )نویسنده مسئول( مشهد رضوی اسالمی علو  دانشگاه علمی هیئت عضو .1

 (.ali7213@mailfa.com) ی علو  قرآن و حدیث، دانشگاه رضویدکتر دانشجوی .2
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گون های پدیهده و انسهانی علمهی، متفاوت اوضا  وقو  3است. الوقو  حتمی قسط و عدل  گونها
یههادی روایههات در - اسههت نظیههر کم و اعجازگونههه غالبهها   کههه - طبیعههت در  آقههای اسههت. شههده یههاد ز

 اسهت. آورده جلهد پهنج در خهود معجهم کتهاب در فریقین منابع از را روایات این مجموعه کورانی
 اسهت عبهاد سهر بر  االعظم  الل بقیة دست یا و خداوند دست فروهشتن ،روایات این از یکی
 ایهم.   پرداختهه بهدان مقالهه در کهه اسهت احهال  کمهال و عقهول جمهع ،روایت تعبیر به آن نتیجه که

 گههر بیههان آن یمحتههوا و دارد جایگههاهی چههه سههندی لحهها  بههه روایههت ایههن کههه اسههت ایههن سههؤال
 سهنت ماننهد دنیها در الههی ثابهت های سهنت بها آیها محتهوا، و سند صحت صورت در چیست 
 تعهار  در ... و 5الههی مشهروط ههای کمه  و امهدادها 4انسان، توسط سرنوشت آزادانه انتخاب
 محهدوده در ،اسهت آمده متفاوت حدودی تا و متعدد منابع در روایت این که آن  با بود  نخواهد
گانهه شههکل بهه آن الحههدیث فقه نگارنهده، عهاتمطال  و امکههان آن، از تهر مهههم و نشهده پههژوهش جدا

 فرضیه است. نشده سنجش الهی الیتغیر و ثابت های سنت با روایاتی چنین تحق  چگونگی
 آیهات دایهره از خهارج نبایهد هها آن تحقه  مهذکور، روایات صحت صورت در که است آن نگارنده
 های پرسهش پاسهخ بهه یهابی دسهت منظهور بهه نگارنهده باشهد. دنیها در خداونهد ههای سنت و قرآن
 نقههد و پژوهان حهدیث و شههارحان نگهاه در روایهت هایبنههد بررسهی بههه سهند بررسهی بهها ابتهدا فهوق،
 های سهنت گهر بیهان کهه - قهران آیهات بها را روایهت محتهوای تحقه  گهاه آن و پرداخته مشکل موارد
  است. نموده سنجش - است الهی ثابت

 بحث نهیشیپ
 ماننهد:  الل بقیهة حضهرت زادروز از پهیش سهالیان به مهدویت و مهدی درباره نگارش
 فههههی المصههههنف الکتههههاب ق(،229 ) حمههههاد بهههن نعههههیم الفههههتن ق(،211 ) صههههنعانی المصهههنف
 از بعهد یها قبهل تحهوالت دربهاره نلهیک ؛گهردد برمی ... و ق(235 ) شیبه   ابی   ابن االثر و االحادیث

 رحهیم «خهانواده بنیهادین تحهوالت در آن نقهش و ظههور عصهر» ههای   مقالهه بهه توان   می ظهور عصر
 و سههتایش رحمههان محمههدکاظم «مهههدی   امهها  از پههس جهههان» و اخویههان محمههدعلی و کههارگر
 کهارگر رحهیم «منتظهر جامعهه در آن انهداز چشهم و ظههور عصهر در فرهنگهی توسعه» و قضاوی منیره
 عصهر در عقالنهی آثهار شناسهی گونهه» نها  بهه مقالهه دو تنهها حهدیث نایه موضهو  در اما ؛کرد اشاره

                                                   
 .104-81ص ،1ج ، المهدی االما  احادیث معجم .3

  .3آیه انسان،سوره  ؛42آیه انفال،سوره  .4

  .214آیه بقره،سوره  ؛7آیه محمد،سوره  .5
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 دریکونههدی الل و ر و جعفههری جههواد آقایههان از «ظهههور عصههر در عقههول تکامههل و تمرکهه » و «ظهههور
  کنیم: می   بیان محور چند ذیل را رو پیش مقاله تمای  و تفاوت که است شده شتهنگا
 شده؛ ارزیابی السند صحی  هم ها آن همه که حدیث متن برای طری  سه به یابی دست .1
 تنهها کهه یافتنهد دسهت طریه  دو بهه «ظههور عصهر در عقهول تکامهل و تمرکه » مقاله در که حالی در

یهابی صحی  ها آن از یکی  هها آن معیهار کهه اسهت قهدمایی منظهر از خصهوص هبه ؛اسهت شهده ارز
   6است. روایت صدور به وثوق

 در الل لف  تصحیف احتمال بررسی داللی، بحث در بیتوها مانند فرق برخی به اشاره .2
سههخ دیههدن بها وّراقههان توسههط کلینههی روایههت در «یههده الل وضهع» گون هههای   ضههبط و نه  ،حههدیث گونهها

 دیگهههر از الهههی هههای سههنت پرتههو در حههوادث ایههن شههر  و بررسههی و عبههاد دایههره کههردن مشههخص
 .است فوق شده یاد مقاالت به نسبت رو پیش مقاله تمای ات

 ثیحد اصل 
 بن سعد و صدوق( و )کلینی ثالث محمدون از نفر دو طری  از روایات در مسند حدیث این
 است: شده نقل  باقر    اما  از متفاوت تعابیر با حدیثی اولیه منابع در قمی اشعری عبدالل
 کلینی: ثقةاالسال  از متصل سند با .1

اْیُنَّ س  ،َّْباُنََّّاْلحُ اى  م   اْنََُّّمح  اىَّع 
ل   ،َِّنَّْباَُّمع  اى  م   اِنََُّّمح  ااِ ،َّع  ش   اِنََّّاْل   اىَّع  ن   ،ََّّالُْمث  ِِ اا ن   اْنََّّاْلح  یبااةَّع  َُّقت 

ْعشى
 
ِنََّّ،َّاْْل ِبیَََّّّاْبِنََّّع 

 
،ی ََََّّّّأ ْنََّّْعُفور  ََّّع  ْ لى  ََََّّّّلبنىَّم  ان  ْیب  ْنََّّش  ِبیَّع 

 
ر ََََّّّّأ

ْعف  :َّ،ج  ال  ا»َّق  ََِّّإذ  ام  ا،ََّّق  اِئُمن  َّق 
َّ ع  ض  ُهَّی َََّّّاَّلُلَََّّّو  لىََّّى  اِدََُّّرُؤوِسَََّّّع  ََّّ،اْلِعب  ع  م  ج  اََّّف  ََُّّعُق ل هُْمََِّّبه  ْتََّّو  ل  م  ْحالُمُهمََِّّبِ ََّّک 

 
7َّ.«أ

 صدوق: شیخ از متصل سند با .2

ا ن  ث  ى   ُرََّّح  ْعف  ِىََّّْبُنََّّج  م   ور ََّّْبِنََُّّمح  ُِ ْس ََّّ،م  ال  اَّ:ق  ن  ث  ى   ْیُنََّّح  س  ِىََّّْبُنََّّاْلحُ م   اِمر ََّّْبِنََُّّمح  اِنََّّ،ع  اىَّع 
ل   َّْباِنََّّالُْمع 

َّ ى  م   ََُّّمح  ی ِ ِِ ْص ِنََّّ،اْلب  ِنَّاْلََّّع  س  ََّّْبِنََّّح  ِلى   اِ ََّّع  ش   ْنََّّ،اْل   ىَّع  ن   ََُّّمث  ِِ ا ن   ْنََّّ،اْلح  یبةَّع  ىَُّقت  ْعش 
 
اِنََّّ،اْْل َّع 

ِبیَََّّّاْبِنَّ
 
ْنََّّ،ْعُفور َّی ََََّّّّأ ِنىَّم لىَّع  ََََِّّّّلب  ان  ْیب  ْنََّّ،ش  ِبیَّع 

 
ر ََََّّّّأ

ْعف  ااِقرََِّّج  :ََّّاْلب  اال  ا»َّق  ااَّقاامَِّإذ  اِئُمن  ََّّق  اع  ض  َّو 
ُهَّ ى  ىَّی  ل  اِدََُّّرُ وِسََّّع  ََّّاْلِعب  م  ج  َّف  اََّّع  َََّّّل هُْمَُّعُق َِّبه  ْتََّّو  ل  م  اَّک  ْحالَِّبه 

 
8َّ.«َُّمُهْمَّأ

  قمی: اشعری عبدالل بن سعد بصا رالدرجات کتاب از متصل سند با راوندی قطب .3
ااْنَّ ااِىََّّع  م   ااىَّْبااِنََُّّمح  ااْنََّّ،ِعیس  ََّّع  ان  ااْف   ااْنََّّ،ص  ااىَّع  ن   ََََُّّّّمث  ِِ ااا ن   ااْنََّّ،اْلح  ِباایَّع 

 
ََََّّّّأ اِلااى  ااْنََّّ،الکاااُبلىَّخ  َّع 

                                                   
  .178ص ،التقلید و االجتهاد .6

  .61ص ،5ج ، الهداة إثبات ؛114ص ،1ج ، الوافی ؛57ص ،1ج ،الکافی.7

 .675ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .8
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ِبی
 
ْعف ََََّّّّأ :ََّّر َّج  ال  ا»ََّّق  ََِّّإذ  ام  اَّق  اِئُمن  ََّّق  ع  ض  ُهََّّو  ى  ىَّی  ل  اِدََُّّرُ وِسََّّع  ََّّاْلِعب  ع  م  ج  اَّف  ََّّل هُْمَُّعُق َِّبه  ََّّو  ال  ْکم 

 
ََّّأ

ا ْخالَِّبه 
 
ُهمأ 9َّ.«ق 

 اشتباه است ممکن قبلی روایت دو در «احالمهم» جای هب فوق روایت در «اخالقهم» تفاوت
 حسههن بههن محمههد الههدرجات بصهها ر کتههاب از یپیههرو بههه را کتههاب ایههن گویهها سههعد 10باشههد. نسهاخ
 سعد کتاب چند هر 11است.  اطهار ا مه مناقب و لیفضا هم آن موضو  که نگاشته صفار
 بههن سههعد کتههاب خالصههه در حههدیث ایههن ولههی 12،نیسههت دسههترس در قمههی اشههعری عبههدالل بههن

 گونهه بدین بحث مورد روایت و موجود حلّی  سلیمان بن حسن از البصا ر مختصر نا  به عبدالل
  است: شده نقل

اْنَّ اِىََّّع  م   ااى،َّْباِنََُّّمح  اْنََِّّعیس  ،َّع  ان  اْف   ااْنََّّص  اىَّع  ن   ،َُّمث  ِِ اا ن   اْنََّّاْلح  ِباایَّع 
 
ََّّأ اِلاى  ااْنََّّالکااُبلى،َّخ  َّع 

ِبی
 
ر ََََّّّّأ

ْعف  :َّج  ال  ا»َّق  ََِّّإذ  ام  اََّّق  اِئُمن  ََّّق  ع  ض  ُهَََّّّو  ى  ىََّّی  ل  اِد،َُّرُ وِسََّّع  ََّّاْلِعب  ع  م  ج  ََُّّعُق ل هُْم،َِّبِ َََّّّف  کََّّْو 
 
َّأ ل  َّم 

ُهْمََِّّبِ َّ م  ْحال 
 
13َّ.«أ

 16الهدرجات بصها ر و 15النعمهة تمها  و الدین کمال 14،الکافی های کتاب از ی  هر انتساب در
 از را مها و نهدارد وجهود تردیهدی فهن   اهل نگاه از قمی اشعری عبدالل بن  سعد و صدوق کلینی، به

 دو ، و اول حهدیثی روات شهتراکا دلیهل بهه کنهد. مهی نیاز بی  بزرگان این خود تا ها واسطه بررسی
 کند: می   کفایت سو ، و اول روایت سند رنجیره بررسی

 یسند یبررس
 نههایی نتیجهه و قرارگرفتهه پهژوهش مهورد وثاقت و مذهب نظر از بررسی این در راویان ت    ت 
  است: شده اعال 

                                                   
  .840ص ،2ج ، الجرا   و الخرا ج .9

 .840ص پاورقی مان،ه .10

  قمی. اشعری عبدالل سعدبن عنوان ،شیعه ویکی .11

  .215ص للطوسی(، ) الفهرست .12

  .319ص البصا ر، مختصر .13

 .393ص للطوسی(، ) .الفهرست14

  .215ص الزرارى، غالب أبی رسالة .15

  .215ص للطوسی(، ) الفهرست .16
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وات رهیزنج  دوم و اول ثیحد سند در ر
 17؛اسهت عالمهان همه وثوق مورد و شیعه بزرگان از اول، سند در کلینی یعقوب بن محمد .1
 ضهبط قهدرت باالترین دارای و حدیث در مرد  ترین موث  ایشان گوید: نجاشی ،مثال عنوان به
 کهه گونهه همهان 18؛اسهت نمهوده تصهنیف سهال بیسهت در را کهافی بزرگش و معروف کتاب و بوده

 از و  گشهوده صهدوق شهیخ بهه فمعهرو الحسین بن علی بن محمد مد  به زبان رجالیان تمامی
   19اند. نموده یاد بزرگی به او

 بههن جعفههر بههن محمههد همههان - آمههده دو  سههند در تنههها کههه - مسههرور بههن محمههد بههن جعفههر .2
 و المهذهب صهحی  امهامی، ایشهان بنهابراین 20اند.   کرده نقل برخی را احتمال این .است قولویه
   21هستند. ثقه

  22است. ثقه و امامی قمی، و اشعری هب ملقب عامر بن محمد بن حسین .3
 کهه شهده نقل ایشان درباره عباراتی رجال عالمان توسط چند هر بصری محمد بن معلی .4
 را نجاشهی گفتهه و    کهرده قبهول را وی روایهات خرأمته عالمهان از بسهیاری امها 23،اسهت قد  موهم
 25اسهت. معتبر های   کتاب حبصا و اجازه مشایخ از وی اوال   زیرا 24؛اند ندانسته او وثاقت مانع
 کههه اسههت ایههن - فرمههوده نجاشههی کههه - «ینکههر و یعههرف الحههدیث مضههطرب» سههخن از مههراد ثانیهها  
 قابهل و شهده شهناخته رجهالی، المانع بین رو این از .است اصول با مطاب  وی روایات از برخی
 بنههابراین ،نبههوده اصههول بهها همسههو نمههوده، نقههل ایشههان کههه احههادیثی از دیگههر برخههی و اسههت عمههل
 فهن، ایهن عالمهان از نقهل بهه سهخن ایهن البتهه 26نهدارد. عمهل قابلیهت که بوده ناشناخته روایاتی
 ایههن ،دیگهر عبههارت بهه 27.نیسههت ایشهان بهه مخههتص و کنهد   مههی صهدق ثقههات از بسهیاری دربهاره

                                                   
  .147ص الحلی، العالمة رجال ؛341ص ،داود( البن الرجال) ؛377ص ، النجاشی رجال ک: ر. .17

 .377ص ، النجاشی رجال .18

 .439ص ، الطوسی ؛رجال147ص ، الحلی العالمة رجال ؛389ص همان، ک: ر. .19

  .91ص ،5ج، الحدیث رجال معجم .20

 .123ص ، النجاشی رجال ؛109ص للطوسی(، ) ستالفهر ک: ر. .21

 .66ص ، النجاشی رجال ک: ر. .22

 البهههن الرجهههال)) ینکهههر و حدیثهههه یعهههرف (،418ص ، النجاشهههی رجهههال) قریبهههة کتبهههه و المهههذهب و الحهههدیث مضهههطرب .23
 .96ص الغضا ری(،

24. http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167  

  418ص ، النجاشی رجال .25

 .7610ص ،24ج نکا ، کتاب .26

 .7903ص ،25ج همان، .27
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 کهه معناسهت ایهن بهه بلکهه ،نمهوده   مهی روایهت جعهل گهاهی ایشهان کهه نیسهت معنها این به تعبیر
 اعمههال حیطههه در مهها بحههث مههورد روایههت اوال   28.اسههت شههده   نمههی عمههل ایشههان منقههوالت برخههی

 ایههن تههوان   مههی ،آیههد   مههی روایههت ایههن در کههه بحثههی مههورد جهههات بههه توجههه بهها ثانیهها   و نبههوده مکلفههان
 بههن حسههین از حههدیث 838 در کلینههی مرحههو  ثالثهها   آورد. شههمار بههه اول دسههته جهه ء را حههدیث
 محمهد بهن حسهین روایهات درصد88 از بیش و نموده اعتماد او به و کرده روایت عامر بن محمد
 جههت بهه شهاید 29اسهت.   کهرده نقهل بصهری محمهد بهن معلهی طریه  از را حدیث(629عامر) بن

 ایشهان بهودن ثقهه بهه تصهری  31خهویی و 30زنجهانی شهبیری ماننهد: عالمهانی ،قهراین همین وجود
 حهدیث نقل به که باشد ضعیفی شخص محمد بن علیم که رسد   می نظر به بعید لذا اند.   کرده
 تفسههیر و الزیههارات کامههل اسههناد در ایشههان نهها  وجههود ماننههد دیگههری قههراین البتههه 32نشههود. اعتنهها او

 گرفتهه، رییغضها ابهن از را تضهعیف ایهن نجاشی که این  و 33آن( در مبانی اختالف )بنابر القمی
34دارد. وجود

 

گفته  ایهن بهر برخهی ماننهد ههم مها لهذا 35،نشهده ثابهت مهذهب در ایشان اضطراب که نماند نا
 36است. بوده مذهب امامی ایشان که باوریم
37است. ثقه و شیعه بزرگان از الوشاء به ملقب بجلی زیاد بن علی بن حسن ابامحمد .5

 

اط)گند  به شغلش جهت به شاید که - ولید بن مثّنی .6  امهامی - شهده ملقب فروش( َحّنَ

                                                   
  همان. .28

  النور درایة اف ار نر  ک: ر. .29

 و7792ص ،25ج ؛7610ص ،24ج ،6766ص ،21ج ؛5129ص ،16ج ؛3929ص ،11ج ؛904ص ،3ج ،نکهها  کتههاب .30
7903. 

  .280ص ،19ج الحدیث، رجال معجم .31

کههههههههد المههههههههاء فههههههههی فصههههههههل ادامههههههههه، طهههههههههارت فقههههههههه خههههههههارج تبریهههههههه ی(، جههههههههواد )میههههههههرزا فقههههههههه خههههههههارج درس .32 : الرا
(http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/)   

 جدید قرینه عنوان به سخن این. 417 ،301 ،256ص ،2ج ، القمی تفسیر ؛140 و 135ص النص، ، الزیارات کامل ک: ر. .33
 مذکور کتاب دو در راوی این وجود به استناد اصال محمد بن معلی عنوان ذیل در خویی ابوالقاسم زیرا؛ شد آورده اینجا
 .(281-279ص ،19ج، الحدیث رجال معجم ) کند   نمی

کههههههههد المههههههههاء فههههههههی فصههههههههل ادامههههههههه طهههههههههارت، فقههههههههه خههههههههارج تبریهههههههه ی(، جههههههههواد )میههههههههرزا فقههههههههه خههههههههارج سدر .34 : الرا
(http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/)   

 الماء فی فصل ادامه طهارت، فقه تبری ی(،خارج جواد )میرزا فقه خارج درس ؛258ص ،18ج ،الحدیث رجال معجم .35
   (/http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2): الراکد

  .2966ص ،9ج ،نکا  کتاب .36

 .39ص ، النجاشی رجال .37
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38است. ثقه و
 

39است. وثوق مورد و امامی االعشی، محمد بن بةقتی .7
 

ی اْبن   عبدالل .8 ب 
َ
ور أ 40است. ثقه و امامی کوفی، َیْعفه

 

 ایشهان کهه 41بهوده شیبانی اعین بن زرارة شیبان(،   بنی شده )آزاده شیبان   لبنی   مولی از مراد .9
42است. اجما  اصحاب از بلکه ثقه، ،   امامی

 

 و امهامی را سند سلسله روات تمامی رجالیان، و معصو  به متصل حدیث، سند نتیجه، در
 شود.   می ارزیابی صحی  سند، دو این بنابراین دانند.   می ثقه

وات رهیزنج  سوم ثیحد سند در ر
 و فقیههههها و الطا فهههة ههههذه شهههیخ» بهههه ملقهههب ق(301 ) قمهههی اشهههعری عبهههدالل بهههن سهههعد .1

44است. ثقه و امامی شیعه، بزرگان زمره در و ،زیسته    کلینی از پیش روزگار در که 43«وجیهها
 

 بههن محمههد قمههی(، عبههدالل بههن )سههعد اش   «عنههه   مههروی» اعتبههار بههه کههه عیسههی بههن محمههد .2
45است. وثوق مورد و امامی که است یقطینی عبید بن عیسی

 

 بجلهی یحیهی بهن صفوان عبید(، بن عیسی بن )محمد اش   «عنه   مروی» بر بنا که صفوان .3
 موردشان در که 46رود   می شمار به ثقات ج ء و اجما  اصحاب از و رضا   اما  وکیل ق(210 )

47«.به یوث   عمن إال  یرسلون ال و  الیروون» :است شده گفته
 

ی .4 َثّنَ 48است. ثقه و امامی فروش(، )گند  حناط ولید بن مه
 

 یهاران و حواریهون از اتروای در 49بوده؛ «کنگر» اسمش و «وردان» نامش که کابلی خالد ابی  .5

                                                   
 .338ص الکشی، رجال .38

 .135ص ، الحلی العالمة رجال ؛317ص ، النجاشی رجال .39

  .246 و 10ص ، الکشی رجال ؛213ص ، النجاشی رجال .40

  .50ص النص، داماد(، میر تعلیقات مع الکشی) رجال .41

  .134 ،146 ،136 ،133 ،138 ،154 ،155ص ، الکشی رجال ؛337ص ، الطوسی رجال .42

  .177ص ، النجاشی رجال .43

 .427ص ، الطوسی رجال ؛178ص همان، .44

 .538ص ، الکشی رجال .45

 .120ص ، النجاشی رجال، 508ص الکشی، رجال .46

دة .47   .154ص ،1ج ، الفقه أصول فی العه

 .338ص ، الکشی رجال .48

 .25ص ،1ج ،( داماد میر تعلیقات مع الکشی) رجال .49
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 51است. وثوق مورد و مذهب امامی 50شده، برشمرده  سجاد    اما  خاص و برگزیده

 شود.   می ارزیابی صحی  و معصو  به متصل حدیث سند نتیجه در 

 یدالل یبررس
 در ،گهردد می اثبهات معقهول و معهروف طهرق بهه معصهو  امها  بهه روایهت ی  اتصال که زمانی
 چنههد هههر اخبههار و بههاور حههوزه در امهها نههدارد؛ وجههود تردیههدی فقههها بههین آن حجیههت عمههل، حههوزه
 صههحت لههذا گرفههت. نادیههده را آن تههوان نمی و اسههت معتبههر حههدیثی ولههی ،نیسههت علیههه   مجمههع
 یکی در که گفته پیش حدیث کند. می متقاعد آن باور به را ما مقبول، معیارهای با آن محتوای

 اسهههت، مهههدویت یعنههی ،شههیعه خصههوص هبهه و لمانانمسهه اعتقههادی هههای حوزه ینتههر بههزرگ از
 بررسی به آن، های واژه برخی لغوی مفهو  بررسی ضمن تا داشت برآن را ما آن، سندی صحت

 اوال   نیازمنهههد حهههدیث، ایههن داللهههت و محتهههوا شههدن روشهههن بپهههردازیم. نیهه  آن داللهههی و محتههوایی
 رهدایهه ثالثها   و «عقههول جمهع» مفهههو  ثانیها   و «یههده» در ضهمیر مرجههع و «یهد وضههع» مفههو  شهناخت

 روشهن، نگهاهی بها بتهوان تها است خصوص این در پژوهان حدیث آرای و اقوال بررسی و «العباد»
  نمود: سنجش قرآنی ثابت های سنت با را خبر این درستی

  دی وضع یشناس مفهوم
 روایهت اول بنهد 53اسهت. دادن قهرار و نههادن فروهشهتن، مفههو  بهه لغهت در 52رفهع ضهد وضع

 فرمودند:  باقر      اما  که است ینا
   بنههدگان سههر بههر را دسههتش کنههد قیهها  االعظههم( بقیههةالل )حضههرت مهها قهها م کههه زمههانی
  نهد.  می

    آمههده گونههه بههدین َوَضههَع  فعههل از پههس صههراحت بههه «الل» لفهه  کلینههی روایههت در کههه آن  وجههود بهها
  :است

َّ ع  ض  ُهَََّّّاَّلُلَََّّّو  ى  لىََّّی  اَُّرُؤوِسَََّّّع  َّ.ِدَّاْلِعب 

 و شههههارحان بههههین «یههههده»ضههههمیر مرجههههع در دیگر، روایههههت دو در الل لفهههه  نبههههود دلیههههل هبهههه امهههها 
                                                   

 .342ص ،22ج األنوار، بحار ؛61ص االختصاص، .50

 .123 ،122 ،10 ،115ص الکشی، رجال .51

  .396 ،8ج العرب، لسان .52

 .117ص ،6ج ،اللغة مقاییس معجم .53
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 خداونهد آیها کهه ایهن در وضع، این نتیجه از نظر صرف با ندارد. وجود واحدی نظر پژوهان حدیث
 و روایهت مفههو  در ضهمیر، مرجع اختالف چون خدا، ولّی  یا و دهد می   قرار عباد سر بر را دستش
  است. بررسی نیازمند ،است ارذگتأثیر وضع، یچگونگ

 «اهلل»لفظ به ریضم برگشت با «دی وضع» مفهوم
َرق و عالمان که آن  وجود با  چهون ولهی داننهد؛   مهی خداوند را ضمیری چنین مختلف،مرجع ف 
گونی ،دارنههد متفههاوتی اصههول و مبههانی  نظههر بههه بههدیهی روایههت از بنههد ایههن داللههت و مفهههو  در گونهها
  :رسد می
 یمیتجس نگاه .1

 را حههدیث مرجههع احادیههث، گونههه ایههن در ظههاهری، نگههاهی بهها وهابیههت ماننههد ههها   فرقههه برخههی
 کهه هنگهامی مثهال عنوان به ؛هستند تعالی باری ذات جسمانیت به باورمند و دانسته خداوند
 ندیشهها اصهلی ههواداران جملهه از و عربسهتان مفتهی بهاز، بهن عبهدالل بن عبدالعزی  از ذیل روایت
کر  پیامبر سوی به شکل بهترین در خداوند شبی که مضمون این به ،شد پرسیده گری   سلفی  ا
 بحهث ههم بها چهه دربهاره اعلهی مهال در دانهی   مهی آیها ،محمهد یها» فرمهود: ایشان به سسس آمد. 
 َبههْیَن  َدهه َیه َفَوَضهَع  ...» [پروردگهار کهه دیهد  سهسس دانهم   نمهی] نهه گفهتم: [فرمهود: پیهامبر] کننهد    مهی

، َفّیَ ی َکت   کهه جهایی تها گهذارد مهن پشهت بر را دستش خداوند ... 54؛َثْدَیّی  َبْیَن  َبْرَدَها َوَجْدته  َحّتَ
 55....« دانستم را بود زمین و ها آسمان در آنچه سسس و یافتم هایم   سینه بین را دستش سردی
 از فهرار رایبه لکهن ،پهذیرد   مهی تجسهیمی و ظهاهری شکل به خداوند به را ضمیر برگشت   باز   بن

  است: بوده خواب در اتفاقی چنین است گفته مذکور معنای معذورات
َّ،الترمذیَّشِحَّفىَّالمبارکفوریَّتابع َّوَّکثیرَّابنَّرجح َّکماَّالمنامَّفىَّکانَّاَلتیانَّهذاَّفذن

56َّ.ذلکَّفیىیَّبماَّالتصِیحَّمنَّالِوایا َّإحى َّفىَّماَّىلیَّو
 در اوال   اسههت: معههذوراتی و مشههکالت دربردارنههده ارنههدهنگ نهه د توجیههه و یههد وضههع معنههای ایههن
 بهه بهاز    بهن خود ثانیا   57 است. نیامده «المنا  فی» قید سنت اهل معتبر و اولیه منابع از بسیاری

                                                   
هه  َوَضَع ﴿ آمده دیگر های نقل در .54 َفّیَ  َبْیَن  َکّفَ ی َکت  ل   َبْرَد   َوَجْدته  َحّتَ َنام 

َ
ی َبْیَن   ه  أ  ،36ج ،حنبهل بهن احمهد مسهند) ﴾... َصهْدر 

  (.423ص

 سههنن(الصههحی  الجههامع ؛1366ص ،2ج ،الههدارمی مسههند ؛256ص ،38ج ؛423ص ،36ج ؛171ص ،27ج ،همههان .55
  209 ،208 ،207ص ،5ج (، الترمذی

 .52031فتوی رقم اإلسالمیة، الشبکة فتاوى .56

 ،208 ،207ص ،5ج الصههحی ، الجههامع ؛256ص ،38ج ؛423ص ،36ج ؛171ص ،27ج حنبههل، بههن احمههد مسههند .57
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 شهدن بیدار از بعد پشتم بر خداوند ید وضع» فرموده: پیامبر که است  آورده حنبل بن احمد نقل
 است:    گفته سسس و «است بوده خواب(، در )نه

َّعنااى:یَّإسااعاعیلَّباانَّمحمااىَّسااألتَّصااحیحَّحساانَّحااىی َّهااذاَّ:قااالَّوَّالترمااذیَّأخرجهااا
58ََّّ.صحیحَّهذاَّ:فقالَّالحىی َّهذاَّعنَّالبخاری

 شههذوذاتی آن جهه ء «المنهها  فههی» قیههد کههه    کههرده تصههری  سههنی متعصههب شههناس حههدیث ثالثهها  
 59مانهد.   نمهی بهاقی بهاز   بهن برای مفری راه صورت این در که گشته، افزون حدیث این بر که است
 ؛کنهد مقاومهت توانهد   نمهی خداونهد بهودن فراجسهم بهراهین برابر در روایت ظاهر شیعه نگاه از رابعا  
 هاحاطهه تحههت نامحههدود، موجههود زیههرا 60؛«البرهههان التصههاد  الظههواهر» انههد:   گفتههه کههه گونههه همههان

 نگهههاه سههویی از 61گیهههرد.   نمههی قهههرار بیههداری( در چهههه و خههواب در )چهههه محههدود موجهههود شهههودی
 62است. ناسازگار نی  الهی محکم آیات با تجسیمی،

 تأویلی نگاه .2
 برگشهت از مهانع 63«االبعهد یمنع االقرب» مشهور قاعده استناد به مذکور روایت به ادبی نگاه
 طرفههداران کههه شههده باعههث تجسههیمی نگههاه محههذورات آن، بههر عههالوه سههت.ا «قا منهها» بههه ضههمیر
 از مههراد کاشههانی فههی  باشههند. داشههته مههذکور حههدیث بههه تههأویلی نگههاه ،«للا» بههه ضههمیر برگشههت

  :است فرموده و دانسته «یدالل» را «یده»
ر ُلََّّها َّالاذیَّالعقاُلََّّأوَّالقاائُمََّّإمااَّبهااَّالماراُدََّّوَّفیضا َّوَّج ِدهَّواسطِةََّّعنَِّبالیِىََُّّعب  و  

 
َّمااَّأ

َّ ق  ل  ََّّأوَّعرش َّیمینَّعنَّاَّلُلََّّخ  64ََّّ.عظمت َّأَ ارََِّّمنََّور ََّّوَّقىس َّمالئکِةََّّمنَّملک 

 اشهاره بدون سسس و است «الهی فی  و جود واسطه» ،«یدالل» از مراد که است باورمند وی
                                                                                                                        

 ؛418ص ،1ج للطبرانی، الدعاء ؛342و326ص اول، ج ء حمید، بن عبد مسند ؛1366ص ،2ج الدارمی، مسند ؛209
 شهر ؛ 369ص ،7الجه ء ،الزوا هد مجمهع ؛28ص ،27ج ؛162ص ،7ج ،البیهان جهامع ؛584ص ،11ج الطبهری، تهاریخ
 کتاب ؛646ص ،34ج دمش ، مدینة تاریخ ؛147ص ،8ج بغداد، تاریخ ؛226ص ،3ج الحدید، أبی البن البالغة نهج

  ... و 321ص ،7ج الساری، ارشاد؛ 321، ص1ج الرب، صفات إثبات و التوحید

  .18610فتوی رقم واإلفتاء، العلمیة للبحوث الدا مة اللجنة فتاوی .58

  .1108 شماره األعلی، المأ تصا اخ حدیث باب االلبانی، مجددالعصر االما  العالمة موسوعة .59

  .39ص ،2ج ،االصول کفایة .60

  .478ص ،26ج تسنیم، .61

 اعراف،سوره  ؛153 آیه نساء،سوره  ،55آیه ،هبقرسوره  ؛126آیه نساء،سوره  ؛103آیه انعا ،سوره  ؛11آیه شوری،سوره  ک: ر. .62
  . ... و 143آیه

  .327ص الشمسین، مشرق .63

  .114ص ،1ج ، الوافی .64
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 مال کهه از ملکهی عقهل، ،االعظهم بقیهةالل حضهرت ماننهد مهورد چههار بهه خاص، مصداق به
 وضهع» توضهی  در نیه  مجلسهی عالمهه است. کرده اشاره الهی عظمت انوار از نوری یا و خداوند

 ،صههورت هههر در ولههی ؛«قهها م حضههرت» بههه یهها و اسههت «الل» یهها «یههده» ضههمیر برگشههت «یههده الل
 نجفهی آقهای 65اسهت. دانسهته بنهدگان بهر خداونهد یاسهتیال و قهدرت شفقت، رحمت، از کنایه
 گیتهی فهت  در را زمهان   امها  کهه داند   می فراوانی عادات خرق جمله از را مذکور یداللهی وضع

   66است. داده نسبت محققان و عالمان از بسیاری به را سخن این و کند   می تتقوی و ییدأت
 بشهریت کهه داننهد   مهی شهیرینی و تلهخ تجهارب و زمان مرور همان را «یدالل وضع» نامعاصر از
 عقل شدن افزون و تکامل تطور، باعث تجارب، این و چشیده را آن متفاوت های زمان طول در

 و نظریههات همههه کههه رو آن از .شههود می انسههانی اسههتعدادهای نمههو و رشههد بههه منجههر و هشههد بشههری
کها  جهان مشکالت حل و موجود وضعیت تغییر در گیتی های اید ولوژی  هها انسهان ،ماندنهد نا

 از 67گویند.   می لبی  بشریت عالم منجی ندای به اشتیاق با و تردیدی هیچ بدون سرعت، به
 یهد وضهع و اسهت «الل» ضمیر، مرجع کلینی، روایت تقدم هم و ادبی دلیل به هم نگارنده دید

گون ههای   قالهب در کهه اسهت الهی امداد و رحمت مذکور،  آن، از قبهل ولهی ،شهود   مهی نمهودار گونها
گون تجهارب کسب و عقل و علم تکامل سایه در بشر ابتدا  ظههور اسهتحقاق ظههور، عصهر تها گونها
 واسهطه ظههور مقدمهه مذکور، بشری زمینه شدن همفرا ،عبارتی به کند.   می فراهم را الهی واسطه

 لهذا آورد.   مهی پدیهد را ید( )وضع روایت در مذکور عنایت و امداد شرایط و است ید( فی )وضع
 و تلههخ تجهارب و زمهان مههروز یها و دانسهته العهاده خههارق امهری را یهد وضهع مفهههو    کهه کسهانی گفتهه
 کهه - الههی ههای سهنت بها مهذکور عادت خرق سو ی  از چون ؛نیست درست دانند،   می شیرین
 )جمههع الهههی امههداد عنایههت گههر بیههان روایههت سههویی از و اسههت تعههار  در - گفههت خههواهیم بعههدا  
 ؛یابهد تحقه  اسهت ممکهن )سهبحانی( نویسهنده گفتهار اسهت. قیا  از پس احال ( کمال و عقول
 فهراهم را دیه وضهع زمینهه کهه اسهت مقهدماتی بلکهه ،نیسهت یهد وضهع مفههو  اشتیاقات، آن ولی

گون ههای صهورت بهه البتهه کهه - قیا  از پس مواهب و کرد خواهد  متعهدد مصهادی  دارای و گونها
 دیهدگاه یهدؤم ،آیهد می ادامهه در که نی  قرآنی مصر  های سنت ندارد. وجود ظهور از قبل - است

  ماست.

                                                   
  .80ص ،1ج العقول، مرآة .65

  .42ص ،1الج ء المهدی، اإلما  والدة .66

  .96ص ،2ج العقا د، بیان فی الخالد الفکر .67
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 «قائم حضرت» به ریضم برگشت با «دی وضع» مفهوم
 - اسهت کلینهی بهر مقهد  و - 68بهوده قمهری هجری 301 توفیم که - اشعری عبدالل بن سعد

 یه  در بجه  صهدوق شهیخ طریه  کهه آن  بها ؛اسهت نیهاورده را «الل» واژه 69،کرده نقل که روایتی در
 است: شده نقل گونه بدین ،است کلینی طری  عین نفر

َّ ع  ض  ُهََّّو  ى  ىَّی  ل  اِدََُّّرُ وِسََّّع  ََّّ.اْلِعب 

 عصههر   ولههّی  حضههرت را «یههده» ضههمیر مرجههع برخههی ،ور ایههن از اسههت. نیامههده «الل» لفهه  و
 کشهیدن دسهت و بهوده عنایهت دست حضرتش، دست ید وضع از آنان مراد لی  70؛اند   دانسته
 کهه حهدیثی در کهه گونهه همهان ؛پیوندد   می وقو  به فراطبیعی کاری و ساز در و 71نیست. ظاهری
 کهه اسهت آمهده ،نموده نقل علی   اما  از سند با خودش الدین اکمال کتاب در صدوق شیخ
  :آید   درمی اهت از به زمان   اما  پرچم که ای   هنگامه در

اَّ... ز  ََِّّإذ  ُ ََّّه  ت  ای  ََّّر  ا   ض 
 
اَّل ه اَّأ ََّّم  ْین  ِقََّّب  ِِ ْش ََّّالْم  ْغِرِبََّّو  ََّّالْم  ََّّو  ع  ض  ُهَََّّّو  ى  ىََّّی  ل  اِدَََُّّّرُ وِسَََّّّع  72ََّّ؛اْلِعب 

 بهر دست ایشان( )سسس و گردد   می روشن مغرب و مشرق بین ما ایشان پرچم برای
  گذارد.   می بندگان سر

 مفهههو  حتمههالا ،باشههد الل   ولههّی  ضههمیر مرجههع چنانچههه اسههت باورمنههد مجلسههی عالمههه
 االعظهم  الل بقیهة حضهرت دسهت بها مهرد  سهرهای نهوازش همهان که 73دارد وجود وضع حقیقی
 ،دانهد نمی عقلهی محهال را، قیها  عصهر مقیاس در هم آن ،بندگان سرهای مس  نگارنده باشد.
 بها را آن وار   معجه ه تحقه  ،سویی از بیند.  نمی مسحی چنین برای هم قرآنی روایی توجیهی ولی

 74بیند. می تعار  در انسان دست به سرنوشت انتخاب سنت

 تیروا در عباد رهیدا
 و افکههار تجمیههع بههه کههه _ الهههی رحمههت نههوازش دسههت کههه اسههت ایههن ،روایههت در بعههدی نکتههه

                                                   
  .178ص ، النجاشی رجال .68

  .319ص البصا ر، مختصر .69

 ،اسهانیالخر الوحیهد الل آیة الدینی المرجع محاضرات من مستفادة بحوث ، المعصومین معرفة فی المبین الح  .70
  .5ص ،74الج ء

  همان. .71

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .72

  .80ص ،1ج العقول، مرآة .73

  .42آیه انفال،سوره  .74
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 یها گهردد می عالم مرد  تمامی شامل آیا _ گردد می منجر حلم کمال و عاقالن راسخ ع   و قولع
 جمههع اسههم کههه دلیههل ایههن بههه برخههی دارد: وجههود بههاره ایههن در نگههاه دو اسههت  خاصههی عبههاد مههراد

 تمها  کهه باورنهد ایهن بهر و اسهت عبهاد جمیهع شهامل 75،اسهت عمهو  مفیهد ال ، و الهف به محلی
 فهی امهر ایهن نگارنده نگاه از 76گردد.   می کامل عقلشان العاده خارق عنایت این اثر در ها انسان
 انتخهههاب در خداونهههد ثابهههت و قطعهههی های سهههنت بههها قطعههها   ولهههی ،نیسهههت عقلهههی محهههال نفسهههه

 77ندارد. سازگاری امداد شرایط و سرنوشت
 ؛ودشه   نمهی همهه حهال شهامل یهد وضهع آثهار کهه انهد گفته عباد جمیع پذیرش ضمن نی  برخی 
وس   َعَلی َیَدهه  َوَضَع » عبارت از پس روایات از برخی در زیرا ءه َباد   ره   :است آمده جمله این «اْلع 

َّ ال  ىَّف  ْبق  َََّّّن  َََُّّّمْؤِمن  ار ََِّّإل   ْلُبُ ََّّص  ََّّق  ى   ش 
 
رََِِّّمْنََّّأ ب  ِىیِىََُّّز ََّّاْلح  اُهََّّو  ْعط 

 
ىَّاَّلُلََّّأ ال  ع  ََّّت  ة  ََُّّق    ِعین  ْرب 

 
...َّأ ُجال  78ََّّر 

 بههاقی یمههؤمن ،کشههد   مههی بنههدگان همههه سههر بههر دسههت حجههت حضههرت کههه ایههن از بعههد یعنههی
 گردد. می عطا او به مرد چهل نیروی و مستحکم آهن های پاره چون قلبش که آن  مگر ،ماند   نمی

 79شهوند.   مهی یهد وضهع آثهار مشهمول انمؤمنه ولهی ،شود می بندگان همه شامل ید وضع بنابراین
 نیست. مشکلی فاعل فاعلیت در گرنه و گردد   برمی آنان یتقابل عد  به کفار بر آثار شمول عد 
 سهوی از مهانع نلهیک ؛اسهت موجهود او فهی  واسطه و خداوند طرف از مقتضی ،دیگر عبارت به
 کمهاالت و خیهرات از برخهی از موجهودات برخهی محرومیهت أمنش که است روشن 80است. کفار
 بهرای خهدا رسهول کهه طهور همهان اسهت رمنهدباو نیه  نگارنهده 81گهردد.   برمهی ها آن قابلیت عد  به

گیهر و جههانی نی  حجت حضرت قیا  82،هاست انسان تما  هدایت  طهور همهان و 83اسهت فرا
 الههی گیری دسهت و امدادها و ماندند باز خدا رسول هدایت از خود شو  انتخاب به ای عده که

 بود. خواهد چنین نی  قیا  عصر در است بدیهی ،نشد حالشان شامل

                                                   
 .27ص المجتهدین، مالذ و الدین معالم .75

  42ص ،1الج ء ، المهدی اإلما  والدة .76

  .7آیه محمد،سوره  ؛3انسان،آیهسوره  ؛42آیه انفال،سوره  .77

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .78

، الخراسهانی الوحیهد الل آیهة الدینی المرجع محاضرات من مستفادة بحوث،  المعصومین معرفة فی المبین الح  .79
  .5ص ،74الج ء

  .74ص ،3ج همان، .80

  .146ص ،2ج مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه .81

  .158 آیه ،اعرافسوره  ؛28آیه سبأ، سوره .82
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 کهه رسهیدیم نتیجهه ایهن بهه آمهده، «القا م قا  اذا» جمله ها آن در که حدیثی خانواده ندید با
گون های   برنامه با حضرت نهضت طول در ید وضع تعبیر  و آید می   پدید مختلف گروه برای گونا
 کم  ها ظرفیت و قابلیت و مراتب لحا  با مرد  فکری رشد به ها تصمیم و ها برنامه از ی  هر

 84حضههرت، قرآنههی تعههالیم انجامیههد. خواهههد ههها آن عاقالنههه و درسههت انتخههاب بههه و کههرد خواهههد
 بههههر حجههههت اتمههها  و 85مهههههدی حضههههرت بهههه ایشههههان اقتههههدای و عیسهههی حضههههرت نهههزول

 و اصهههلی تهههورات اسهههاس بهههر یهودیهههان بهههرای مههههدی حضهههرت ههههای قضهههاوت 86مسهههیحیان،
 آسهمانی کتب در هایی   انهنش کردن روشن 87زبورشان، به زبور اهل و انجیل اساس بر مسیحیان

 حقیقت عرضه 88آسمانی، کتب در گانه   دوازده ا مه و  پیامبر نا  آمدن بر تورات مانند
 است. مستندات این از ای  نمونه و... 90دنیوی های نعمت ظهور 89ناصبان، بر
گر که گفت باید قسمت این بندی  جمع در   آغهاز و باطهل دولت پایان «قا منا قا  اذا» از مراد ا

 طهول در کهه ههای   تجربهه ماننهد ادلهه بهه مهرد  عقهل هنگامهه، ایهن در .باشهد ح  دولت استیالی
 افه ایش انهد،   کهرده پیهدا انقهالب اسهتیالی تها قیها  آغهاز از کهه مدتی در مخصوصا   ،داشتند تاریخ
 و ذمهه   اههل نهدمان و شهوند   مهی مند   بهره عقول اف ایش این از مرد  همه که جاست این در .یابد   می

 اسهال  مهذهب وارد و آورده ایمهان اختیهار بها هنگامهه ایهن در ،نشهدند اسهال  وارد هنهوز که کسانی
  92است. یشناس دین و خداشناسی عقول، اف ایش نتایج از زیرا 91؛شوند   می

گر ولی  اسهاس بهر صهورت ایهن در ،بهدانیم مهدوی انقالب آغاز «قا منا قا  اذا» جمله از مراد ا
 عمهل، مقها  در کهه ای   گونهه بهه ،انهد   درآمهده ابلهیس غوایت تحت که هایی   انسان روایات، و آیات
 از دا مهی تبعیهت و عقیهدتی گمراههی ایهن و 93کننهد   می حرکت او سر پشت و شده شیطان مرید

                                                   
گفته .680ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة. 84  شده نقل نی  مفید شیخ از مرسل شکل به روایت این که نماند نا

 .(386ص ،2ج اإلرشاد،) است

 .671ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة .85

 .457ص ،2ج ، المهدی االحادیث المعجم .86

  .397ص ،3ج ، األطهار األ مة فضا ل فی األخبار شر  .87

  .17ص ،«پیدایش سفر در ابراهیم بشارت به نو نگاهی تورات؛ در اما  دوازده» .88

 .227ص ،8ج الکافی، .89

 .188ص ،1ج ، محمد آل فضا ل فی الدرجات بصا ر .90

ّی   َیْبَقی اَل  ... .91 ود  ّی   اَل  َو  َیهه ة   به َصاح   اَل  َو  َنْصَران 
َ
ّل   م 

َ
اّل ی َدَخَل  إ  ْساَل    ف   .(61ص ،51ج ،بحار االنوار) ... اإْل 

  .27ص ،«ظهور عصر عقالنی آثار شناسی گونه» .92

کرده اند) معنا این ای   گونه به «تبعیت» واژه در لغویان همه. 93  ؛254ص ،1ج اللغهه، جمههرة ؛78ص ،2ج ،العینرا لحا  
 ،1ج ،المنیههر المصههبا  ؛59ص ،البالغههة اسههاس ؛362ص ،1ج اللغههة، یسمقههای معجههم ؛167ص ،2ج ،اللغههة تهههذیب

 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 
ع

سوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

90 90 

کله و    ملکه ایجاد باعث گناه،  عمهل بهدن، در جهاری رو  ماننهد عمهل بهه نسهبت کهه شود ای   شا
 برابهر در طبیعهی طهور بهه و سهخت بسهیار اعمالشهان( خهاطر )بهه فطهرت از ها آن پیروی 94،ندک   می

ّنَ  َو  الههی وعهده و شهوند   می دچار ابلیس سرنوشت به و گویند   نمی لبی  زمان   اما  دعوت  إ 
َم  ْم  َجَهّنَ هه ده ْجَمعین َلَمْوع 

َ
 شود.   می محق  موردشان در 95أ

 خردهاشهان بهر حجهت حضهرت توسط ،دارد وجود درآنان عقل نور اثاره امکان که کسانی اما
 منحرف راست راه آن از را آنان شیطان که آن  از بعد ؛گردند   برمی راست راه به و 96 گردد   می افزون
  97بود. کرده

 احالم کمال و عقول جمع
 بهر اهه آن اتفهاق یها و 98آنهان خردههای تقویهت و شهدن افهزون معنای به شارحان نگاه در عقول
 برچیههده حهه  دیههن جهه  مههذاهب تمهها  بسههاط و 100اختالفههات آن اثههر در کههه 99اسههت حهه  محههور
 تحهت مهذاهب شهدن برچیده و تقویت این که ندادند توضی  شارحان از ی  هیچ 101شود.   می
 اسهت یهد وضهع تشهری  نو  تابع شان دیدگاه گفت بتوان چند هر ؛گیرد می صورت یندیافر چه
 نیهه  بنههدگان احههال  شههدن کامههل دربههاره شههد. اشههاره مجلسههی المهههع مثههل آنههان از برخههی بههه کههه

 شهدن جمهع اثهر در کهه گفهت طهور ایهن باید «حلم» لغت در فارس   ابن نظر بر بنا اند. گفته متفاوت
 ثابهت بها شهتاب دگی هیچ بدون پسندیده کارهای انجا  و نی  های   تئوری ریختن در عقولشان
 شهدن جمهع معلهول نی ، کارهای در پایداری و راسخ افکار 102کنند.   می اقدا  بردباری و قدمی
 بهه لغهت در جمهع کهه دههد   مهی نشهان الحهدیث غریب و لغوی کهن منابع است. آنان های عقل

کنههده امههری گردآمههدن و دیگههر چیهه  بههه چیهه  یهه  پیونههد معنههای  مفهههو  پژوهههان واژه 103اسههت. پرا

                                                                                                                        
 .(72ص

  .189ص ،13ج ، القرآن تفسیر فی المی ان .94

  .43 آیة حجر،سوره  .95

 .«ظهور عصر عقالنی آثار شناسی گونه» ک: ر. .96

  .16 آیة ،اعرافسوره  .97

 .266ص ،1ج الکافی، شر  فی الشافی .98

 .95ص الکافی، ولأص شر  فی الوافی الکشف .99

 .80ص ،1ج ،مرآةالعقول .100

  .399ص ،1ج الروضة، و األصول -الکافی شر  .101

  .93ص ،2 ج اللغه، مقاییس معجم .102

  .134ص ،اللغة فی الفروق ؛1198ص ،3ج ،الصحا  ؛483ص ،1ج ،الجمهرة ؛479ص ،1ج همان، .103



ررس
ب

 ی
 و یسند

» تیروا یدالل
َضَع 
َو

ه   ه یَ  الل  یَعل َده
س  
ه هؤ   ر

عباد  
ال

» ... 

 

 

91 

 نگههاه در نیهه  عقههل 104.انههد   دانسههته فکههارا و آرا جمع]بنههدی[ و عهه   معنههای بههه را مههاده ایههن متعههدی
 و مدرکههه قههّوه مفههو  بههه ههم - کههرده تعریههف روایهی و قرآنههی اسهتنادات پایههه بههر کهه - راغههب جهامع
 بههه کهه اسهت دانشهی مفههو  بهه ههم و داراسههت را فههم و دانهش پهذیرش آمهادگی که اسهت نیرویهی
 متهرادف را حلهم و عقهل لغهت، اههل عالمان از برخی چند هر 105آید. می   دست به نیرو آن وسیله
 غالبها   ولهی 107بدانیم؛ حلم نقی  را سفاهت ما که است صورتی در این ظاهرا   که 106اند   دانسته
 کهه اسهت حلهم نها  بهه بشری پسندیده صفات از یکی به رسیدن عقل، آثار و نتایج از ندباورمند

 هیجانهات از دور بهه ماتنامالی برابر در عقالنی مسیری بر مقاومت و آسودگی آرامش، معنای به
  108است. احساسات و

 قها م چهه و باشهد خداوند َجَمَع  و َوَضَع  فعل فاعل   چه رفته، کار به متعدی مفهو  در بنابراین
 شهارحان شهر  و روایهت از قیها  از پس عرصه الهی مدیر و مجری و فی  واسطه ، محمد   آل

 شهود   می یآور جمع ها عقل که وستا وسیله و واسطه به و است. بقیةالل حضرت که پیداست
 و آثهار و رسهد می خهود کمهال درجهه بهه ،شهده گفتهه معنای به ،حلم که است جمع این سایه در و

 شههکل بههه شههارحان برخههی کههه چونههان نههه ،عقههول جمههع نشههیند. مههی   بههار بههه تعقههل ارزنههده نتههایج
 بههها و طبیعهههی مسههیری در الههههی، های سههنت اسهههتناد بههه بلکهههه ،انههد گفته وار   معجههه ه و فراطبیعههی
گاهانهههه انتخهههاب و رشهههد سهههایه در الههههی مهههدیریتی کثریهههت عالمانهههه و آ  سهههاز زمینه کهههه - مهههرد  ا
یهادی ههای   وی گهی گرفهت. خواههد شهکل - اسهت الههی مقیهد و ویه ه امدادهای  رشهد همچهون ز
گهههاهی و علمههی گون تجههارب اثهههر در دنیههها مهههرد  آ  مهههدیریتی و شخصهههیتی وی گهههی گذشهههته، گونههها
 حضهرت، خاص مأموریت و - است الهی مقید امدادهای از بسیاری ساز زمینه که - رعص   اما 
 حهال عهین در ؛داد خواههد رخ قیها  عصر در که است فردی هب منحصر بعضا   اتفاقات ضلع سه
 ماننهد ،قیها  از پهس خهاص آمهوزش بهود. نخواههد بیهرون نیه  دنیها در الههی ثابت های سنت از که

 أنهه ل مهها علههی القههرآن النههاس یعّلههم لمههن فسههاطیط ضههرب ا مالقهه قهها  إذا» صههحی  روایههت
 هاست. آن از ای نمونه 109«الل...

                                                   
  .108ص ،2ج القرآن، کلمات فی التحقی  ؛ 72ص11ج العروس، تاج .104

 . 557ص القرآن، الفا  مفردات .105

  .364ص ،3ج ، األعظم المحیط و المحکم .106

  .9ص ،4ج العین، .107

-275ص، 2ج  القرآن، کلمات فی التحقی ؛ 433-4334ص ،1ج النهایه،؛ 253-254ص القرآن، الفا  مفردات .108
272 . 

شههیخ مفیههد نیهه  نقههل شههده اسههت رسههل از م شههکل بههه روایههت ایههن. 680، ص المهههدی معرفههة فههی المهتههدی کفایههة .109
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 قرآن ثابت یها سنت پرتو در هیآ داللت یبررس
گون آرای بیان از بعد  ههای نگهاه نقهد و ههانپژو واژه و شهارحان نگهاه سایه در روایت مفهو  گونا

 پرتههو در مختههار نظههر انتخههاب و ههها گاهدیههد بررسههی نیازمنههد مقالههه، مسههأله و موضههو  نادرسههت،
  است. قرآن در الهی الیتغّیر های سنت

 110اسههت. مسههلمانان مسههّلم باورهههای از قههرآن صههری  نههص قههرآن در تنههاق  و اخههتالف عههد 
 موضهوعی خداونهد، سهوی از دنیها در آد  و عهالم تدبیر ضوابط و قواعد عنوان به الهی های سنت
 و 111اسههت. نمههوده یهاد صههراحت بههه قهرآن در آنههان ناپههذیری تبهدیل و تحویههل بههر خداونهد کههه اسهت
 روایت، در شده یاد تحوالت است. شده تبدیل مجرب امری به بشر تاریخ در ها آن مکرر تجربه
  باشد. سازگار یادشده های سنت با که گیرد قرار باور و تأیید مورد تواند می زمانی

 مشهروط سهنت بها ،قها م قیا  زگاررو در الهی رحمت به یابی دست آیا که است این سؤال
ْن  آیه در خدا وا ...إ  ره ْم  الَل  َتْنصه ْرکه ْت  َو  َیْنصه َثّب  ْم  یه ْقَداَمکه

َ
گر» ؛أ  شهما ههم خدا کنید، یاری را خدا ا

 اصههل بهها آیهها نیسههت  تعههار  در 112«سههازد مهی   اسههتوار و محکههم را هایتههان گهها  و کنههد مههی   یهاری را
ها آیهه همچهون هها انسهان اراده و آزاد ابانتخه سهایه در سرنوشت انتخاب ّنَ یَل  َههَدْیَناهه  إ  هب  ها الّسَ ّمَ  إ 
ا ر  ک  ا َو  َشا ّمَ ا إ  هور  هْن  َو  آیهه یها  113َکفه هَی  َلک  َیْقض  ا الله  ل  ْمهر 

َ
هوال   َکهاَن  أ هَ   َمْفعه َیْهل  َنهة   َعهْن  َهَلهَ   َمهْن  ل   َو  َبّی 

َنهة   َعهْن  َحهّیَ  َمهْن  َیْحَیهی  بههه علهت در علهی   امها  توسهط بارههها کهه تیسهن اسهت  سهو هههم 114َبّی 
 او بهه خواسهتند کهه آنهان پاسهخ در حسهین   اما  و 115 ،معاویه نابودی در وی ه قدرت نبستنکار

 بهههر یزیهههد ]ظهههاهری[ تسهههلط علهههت در  حههه  حجهههت خهههود توقیعهههات نیههه  و 116 رسهههانند یهههاری
 الهههی ویهه ه و ادامههد های سههنت از نویسههنده 117اسههت. گرفتههه قههرار اسههتناد مههورد حسههین   امهها 

 شهده، یهاد 120انبیها دیگهر و 119 پیهامبر زنهدگی تجربه در مکرر که 118ح  نامر ی جنود همچون
                                                                                                                        

 .(386ص ،2ج ،اإلرشاد)

  .82آیه نساء،سوره  .110

  .23آیه فت ،سوره  ؛43آیه فاطر،سوره  ؛62آیه اح اب،سوره  ؛77آیه اسراء،سوره  .111

  .7آیه محمد،سوره  .112

  .3آیه انسان،سوره  .113

  .42آیه انفال،سوره  .114

 .281-280ص ،33ج ،االنوار بحار .115

 .331ص ،44ج همان، .116

 .278ص ،2ج ،النعمة تما  و الدین کمال .117

  .31آیه مّدّثر،؛ سوره 7و4سوره فت ، آیه .118

  .9آیه اح اب،سوره  ؛40 و26آیه ،هتوبسوره  .119
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 و شههرایط تحههت یهه  هههر مههذکور هههای سههنت تحقهه  کههه ندانههد کههه کیسههت ولههی ؛نیسههت غافههل
 214 آیهه نگارنهده نگهاه در قهرآن آیه ترین   بدیهی ندارد. تحق  امکان ها آن بدون و است ضوابطی
  است: قرهب سوره

ْمَّ
 
ِسْبُتْمََّّأ ْنََّّح 

 
ْىُخُل اَّأ ََّّت  ة  ن   ََّّاْلج  اَّو  ِتُکْمََّّل م  

ْ
أ ُلََّّی  ث  ََّّم  اِذنن 

اْ اَّال   ل  اْبِلُکْمََِّّماْنََّّخ  ُهُمََّّق  ْْ ا س   ااُ ََّّم  س 
ْ
أ ََّّاْلب  َّو 

اُ َّ ر   ََّّالض   ىَُّزْلِزُل اَّو  ت   ََّّح  ُقول  ُسوُلََّّی  ََّّالر   ََّّو  ِذنن 
ُن اَّال   ُ ََّّآم  ع  ىَّم  ت  ْصُرََّّم  ََّّ؛...َّاَّللََّ 

 را شههما گذشهتگان حههوادث ماننهد هههایی   حادثهه هنهوز کههه حهالی در ایههد   نداشهتهپ آیها
 وچنهان رسهید ههایی   آسهیب و هها   سهختی آنهان بهه شهوید   مهی   بهشت وارد نیامده،
 بودنهد آورده ایمهان او بها کهه کسهانی و پیهامبر کهه جهایی تها شدند مضطرب و مت ل ل
 ... است  زمانی چه خدا یاری گفتند:   می

 هههای وی گی چههه قیهها  عصههر آیههد  مههی   وجههود بههه شههرایطی چههه تحههت شههده یههاد اتفاقههات پههس
 تجمیهع هها آن از یکهی کهه شهود   مهی ری ان چنان آن الهی رحمت که دارد ها زمان دیگر با متفاوتی
 بهه ثمراتش عقالنی، اندیشه دستاوردهای عنوان به حلم و گردد می واحد ع   به تبدیل و عقول
 یها و تنهد هیجانهان و هها بهدی جانشین نامالیمات برابر در مقاومت و آرامش و وقار و نشیند می   بار

  گردد    می منطقی غیر احساسات
کنون هم و بوده بسیار الهی فی  های   واسطه  حقیقهت 121عقهل، ماننهد ؛هست عالم در هم ا
 123حجهههت، حضهههرت تههها علهههی   امهها  از او اوصهههیای و  محمهههد حضهههرت 122کامهههل انسههان

 چنهههان سهههّر  پهههس هسهههتند. و بهههوده 125غیبهههت، دوره در عالمهههان از ای عهههده حتهههی و 124فرشهههتگان
 آن مکهین یها و آن مکهان یها دارد موضوعیت قیا  زمان آیا چیست  در نظیر   کم بعضا   رخدادهای

 چنهان کهه دارنهد خصوصهیتی چهه آن مهرد  مگهر باشهد  االوصهیاء خاتم مقدس وجود و مرد  که
 زمهههان نههه کهههه پیداسههت قهههرآن آیههات و روایهههات از شههود  یم حالشهههان شههامل متمهههای ی عنایههات

 فهی  واسهطه ابهر پس خورشید همچون که حضرتش نازنین وجود مکان. نه و دارد خصوصیت
 کههه جاسههت ایههن چیسههت  در تفههاوت پههس اسههت. داشههته وجههود نیهه  غیبههت از قبههل و 126بههوده

                                                                                                                        
  .17آیه نمل،سوره  .120

  .237ص ،1 ج الحکم، أسرار .121

  .44ص مقدمه، المعارف، أصول .122

  .1ص ،1 ج ، یشناس اما  .123

  .754ص ،2 ج بالغه،ال نهج شر  ترجمه .124

 .18ص ،1 ج ،اإلحتجاج .125

 .180ص، 53ج ،األنوار بحار .126
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 روزگهار سهازی   زمینهه در مههم عامل عنوان به مرد  توده های   اراده و عمومی افکار و مرد  دگرگونی
 کبهری و صهغری غیبهت و حضهور عصهر جمله از دیگر روزگاران و روز آن میان تمای  عنوان به قیا 
 مقیاس در باید که مردمی هم   آن 127هستند؛ مرد  خود ها زمان طول در مفقوده حلقه کرد. توجه
گههر کههه چنههان ؛کننههد  پیههدا آمههادگی و اسههتعداد  حجةالحسههن قیهها  طههراز و  وجههود زمینههه ایههن ا

 کهه اسهت طبیعهی کهرد. می طهی را خهودش درست مسیر عالم و نبود اما  غیبت به نیاز ،داشت
گون های تجربه ها قرن محصول بلکه ،آید نمی وجود به باره ی  دگرگونی این  تلهخ و شیرین گونا

 و تمتفهاو اب ارهای و مختلف های عرصه در علمی رشد و بشر اقتصادی و اجتماعی سیاسی،
گاهی  ایهن لهذا 128شهد. یهاد آن از بزرگهان برخهی کهال  در کهه دنیاست چهارسوی از ها انسان نو  آ
گیهر ظلم ولو ،دگرگونی  و زمینهه کهه اسهت ای گونهه عطش تقاضهای و آمهادگی نهوعی ،باشهد ههم فرا
 صهادق    امها  کهه ویه ه اسهتقبال نهو  رسد می نظر به آورد. می فراهم را حضرت ظهور اقتضای
 جههههال مهههن  الل رسهههول اسهههتقبله ممههها أشهههد النهههاس جههههل مهههن اسهههتقبل قههها  إذا» :فرمهههود

  فرمود: حضرت استقبالی چنین چرایی در حتی ؛است دیدگاه همین گر بیان ،«الجاهلیة
 هههههابی چههههوب و صههههخره و ها سههههنگ مههههرد  کههههه شههههد مبعههههوث هنگههههامی پیههههامبر
 قههرآن بههه مهها قهها م ظهههور درعصههر مههرد  ولههی ،پرسههتیدند می را خههود سههاخته دست

  129دانند. می قرآن تأویل و کرده احتجاج
گههر حههال  مقیههاس در معلمههی ،نههدا حضههرت قیهها  والههه کههه ای دیههده  تجربههه تشههنگان میههان در ا
 و عقههول جمههع معجهه ه ،شههود متوسهل ای معجهه ه بههه کههه آن  بهدون ،نمایههد قیهها   محمههد   آل   قها م

 آثهههار عنهههوان بههه حلهههم و داد خواهههد رخ خهههود طبیعهههی بسههتر در افکهههار و آرا شههدن یکسهههو و عههاقالن
 در حضهرت های برنامه مجموعه رسید. خواهد خود کمال نقطه به رایی،گهم چنان گرانسنگ
گههاه و مشههتاق هههای انسههان سههاختن شههکوفا  ماننههد توحیههدی نههاب تعههالیم از برآمههده کههه روز، آن آ
 بهر حضهرت هواسهط بهه خداونهد کهه باشد یدی وضع تواند می است   آن مانند و 130فسطاط روایت
گاهی و دارد می ارزانی بندگان  کهه باشهد روایت آن عینی مصداق که کند فراز حدی تا را علم و آ
گاه بدان مرد  روزگار آن در دیگر حرف پنج و بیست و حرف دو بشری علو  مجمو   131،گردند آ

                                                   
 .474ص ،3ج ، المهدی االما  احادیث معجم .127

 . 96ص ،2ج ،العقا د بیان فی الخالد الفکر .128

 150ص ،3ج ، المهدی االما  احادیث معجم .129

 .680ص ، المهدی معرفة فی المهتدی کفایة .130

  .336ص ،52ج األنوار، بحار .131
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 انمؤمنهه ویهه ه کههه دنیهها در ،کههردیم یههاد قههبال   کههه الهههی جنههود مثههل الهههی مقیههد و خههاص امههدادهای
 برخهی بهه قهرآن آیهات در خداونهد کهه چنهان ؛افهزود خواههد تعهالیم این کمیت و کیفیت بر ،است

 :که کرده اشاره نی  دیگر امدادهای
ُکْنََِّّإْنَّ ََِّّمْنُکْمََّّی  ون  ُِ ََِّّعْش ون  ُِ اِب ْغِلُب اَّص  ْیِنََّّی  ت  ِإْنََِّّمائ  ُکْنََّّو  ََِّّمْنُکْمََّّی  ة  ْغِلُب اَِّمائ  اَّی  ْلف 

 
132ََّّ.أ

  فرمود: انفاق بحث در بقره سوره در یا
ُلَّ ث  ََّّم  ِذنن 

ََّّال   ال هُْمََُّّیْنِفُقون  ْم  
 
ِبیِلََِّّفىَّأ ِلََّّاَّلِلََّّس  ث  م  ََّّک  ة  ب   ْتََّّح  ت  ب  َْ ََّّأ  اْبع  ََّّس  اِبل  ان  ََِّّفاىَّس  ِ

ََُّّکال  ة  َُّساْنُبل 
َّ ة  ََِّّمائ  ة  ب   133ََّّ.ح 

 برابهههر چههههل نیروشهههان و قهههوی آههههن همچهههون انمؤمنههه قلهههب کهههه اسهههت آمهههده نیههه  روایهههات در و
 بهاتقوا و ایمانی جامعه کامل مصداق فوق شاخصه با ای جامعه که نیست تردیدی 134شود. می
 بهه زمهین و آسهمان درههای کننهده بهاز و کننهده جلب الهی، حتمی هوعد اساس بر خود که باشد
  هاست: انسان روی

َّ ْ ََّّو  ََّّل  ن  
 
ََّّأ ْهل 

 
ُن اَّاْلُقر  َّأ ََّّآم  ْ اَّو  ق  اَّات   ْحن  ت  ف  ْیِهْمََّّل  ل  ََّّع  ا   ک  ر  ََّّب  ََِّّمن  اِ َّالس   ََّّم  ْرِضََّّو 

 
135َّ.اْْل

 کند. می تأیید را ما ادعای صحت عرصه این روایات که آن  چه

 یریگ   جهینت
 در یههد وضههع اسههت. صههحی  سههندی لحهها  بههه« وضههع الل یههده علههی رؤس العبههاد» روایههت
 آمهادگی و اسهتعداد اثهر در قیها ، از پس روزگار در که است الهی رحمت و عنایت از کنایه روایت،
گون های قالب در حجت حضرت واسطه به مرد  حیرو و علمی  نصهیب زمهان آن اب ار با و گونا
گر عباد از مقصود شود. می مرد   بهه کهه هسهتند کسهانی جهدی، مهراد ولهی اسهت مهرد  همه چه ا

 ههها، عقل آوردن گههرد از مههراد باشههند. داشههته را امامههت سههایه در حرکههت قابلیههت مراتههب حسههب
 ایهن دستاورد و شود می مدیریت اما  رهبری تحت که است واحدی راسخ ع   و افکار تجمیع
 های سهنت بها همسهو فهوق، مفههو  بها روایهت ایهن رسهد. می کمهال نقطهه به جمعی واحد حرکت
 دنیاست. در قرآنی ثابت

                                                   
  .65آیه انفال،سوره  .132

  .261آیه بقره،سوره  .133

  .653ص ،2ج النعمة، تما  و الدین کمال .134

  .96آیه اعراف، سوره .135
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 ق.1425
 ق.1420 دو ، قم، حوزه اسالمی تبلیغات دفتر قم: صدر، رضا ،قلیدالت و االجتهاد _
 مشههد: خرسهان، محمهدباقر تحقیه  طبرسهی،  علهی بهن احمهد اللجهاج، أهل علی اإلحتجاج _

 ق.1403 ، اول ، مرتضی
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 شیعه ویکی سایت
 : قههم ،درایتههی  محمدحسههین تصههحی  قههزوین،  غههازى بههن مالخلیههل الکههافی، شههر  فههی الشههافی
 ق.1429 ، اول ، دارالحدیث

  محمدحسههین تصههحی  و تحقیهه  حیههون،   ابههن ،األطهههار األ مههة فضهها ل فههی األخبههار شههر  _
 . ق1409 ، اول ، مدرسین جامعه : قم جاللی،   حسینی

  ابوالحسهههن تحقیههه  مازنهههدرانی، احمههد بهههن محمدصهههال  الروضههة، و األصهههول -الکهههافی شههر  _
 ق.1382 ، اول میة،اإلسال المکتبة : تهران اشعری،

 الل آیههة مکتبههة : قههم ابههراهیم،  ابوالفضههل محمههد تحقیهه  الحدیههد،   ابههی   ابههن البالغههة، نهههج شههر  _
 ق.1404 ، اول ، النجفی المرعشی

دة _  ق.1417 ، اول ، عالقبندیان محمدتقی : قم طوسی،  حسن بن محمد ، الفقه أصول فی العه
 . ق1409 ، دو  ، هجرت نشر : قم فراهیدى، احمد بن خلیل ، العین _
-عربسهتان الهدویش، عبهدالرزاق ابهن احمهد واإلفتهاء، العلمیة للبحوث الدا مة اللجنة فتاوی _

 تا.   بی األولی، الریا ، ،للطبع العامة اإلدارة ؛واإلفتاء العلمیة البحوث إدارة ر اسة ریا :
 ق.1425 ، اول ، قصاد   اما  مؤسسه : قم سبحانی، جعفر العقا د، بیان فی الخالد الفکر _
  حسههن بههن محمههد األصههول، أصههحاب و المصههّنفین أسههماء و أصههولهم و الشههیعة کتههب فهرسههت _

 ، اول ، الطباطبهها ی المحقهه  مکتبههة : قههم طباطبهها ی، عبههدالعزی  تصههحی  و تحقیهه  طوسههی،
 . ق1420

 ، اول ، دارالحهدیث : قهم ، دارالحهدیث تحقیه  و تصهحی  کلینهی،  یعقهوب بهن محمد الکافی، _
 ق.1429

کبههر   علههی تحقیهه  و تصههحی  کلینههی،  یعقههوب بههن محمههد الکههافی، _  ، آخونههد محمههد و غفههاری ا
 ق.1407 ، چهار  ، االسالمیة دارالکتب : تهران

 : اشههرف نجههف امینههی،  الحسههین عبههد تحقیهه  قولویهه، ابههن محمههد بههن جعفههر ، الزیههارات کامهل _
 ش.1356 ، اول دارالمرتضویة،

 إبههراهیم بههن العزیهه  عبههد تحقیه  خزیمههه،   ابههن اسههحاق الهرب، صههفات إثبههات و التوحیههد کتهاب _
  .1994 الخامسة، الریا ، _ الرشید مکتبة ریا : الشهوان،
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 موسسهههه قهههم: پهههرداز،   رای پژوهشهههی موسسهههه تحقیههه  زنجهههانی،   شهههبیری موسهههی نکههها ، کتهههاب _
  ق.1419 ، اول پرداز،   رای پژوهشی

 شهیرازى(   محمد)آصهف الدین   معین بن محمدهادى الکافی، أصول شر  فی الوافی الکشف _
 ق.1430 ، اول ، دارالحدیث : قم شیرازى،   شریف

 النشهر موسسهه : قهم خراسهانی، آخونهد محمهدکاظم سهبزواری(، زارعهی تعلیقة )با االصول کفایة _
 ق.1430 ، ششم ، االسالمی

 : قههههم سههههبزوارى، میرلههههوحی محمههههد بههههن محمههههد ، المهههههدی معرفههههة فههههی المهتههههدی کفایهههة _
 ق.1426 اول، رالتفسیر،دا
کبههر علههی تصههحی  صههدوق، ،النعمههة تمهها  و الههدین کمههال _  ، دو  ، اسههالمیه : تهههران غفههارى، ا

 . ق1395
 نهر  در ق.)موجهود1430جها،   بهی اإلسهالمیة، الشبکة فتاوى االسالمیة، بالشبکة الفتوی لجنة _

 الشاملة( المکتبة اف ار
   . ق1414 ، سو  دارصادر، : بیروت ، میردامادى  ینالد   جمال تحقی  منظور،   ابن ، العرب لسان _
 ، مرتضههوی : تهههران اشههکورى،   حسههینی احمههد تحقیهه  طریحههی، الههدین فخههر ، البحههرین مجمههع _

 ش.1375 ، سو 
 طباطبهایی ی دى  الل فضل تصحی  طبرسی،  حسن بن فضل ، القرآن تفسیر فی البیان مجمع _

 . ش1372 سو ، ناصرخسرو، : تهران رسولی،  هاشم و
 قهاهره: قدسهی، الهدین حسها  تحقیه  هیثمی، بکر ابی بن علی الفوا د، منبع و الزوا د مجمع _

 ق.1414 چا،   بی القدسی، مکتبة
 ش.1372 هشتم، صدرا، قم: مطهری، مرتضی مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه _

 النشههر مؤسسههة : قههم مظفههر،  مشههتاق تصههحی  حلههی، سههلیمان بههن حسههن ،البصهها ر مختصههر _
 . ق1421 ، اول ، سالمیاإل
 اإلسههالمیة، دارالکتههب : تهههران محالتههی، رسههول تصههحی  مجلسههی، محمههدباقر العقههول، مههرآة _

   ق.1404 ، دو 
 مؤسسة : بیروت دیگران، و عرقسوسی تحقی  حنبل، بن احمد حنبل، بن احمد االما  مسند _

 ق.1416 اول، الرسالة،
یههها  دادانهههی،  سهههلیم   حسهههین یههه تحق دارمهههی،  عبهههدالرحمن بهههن عبهههدالل مسهههندالدارمی، _  : ر

 ق.1421 اول، ، دارالمغنی
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 تا.   بی حمید، بن عبد ،حمید بن مسندعبد _
 الرضهویة آسهتانة مشهد: رجا ی،  مهدى تحقی  بهایی، السعادتین، اکسیر و الشمسین مشرق _

 ق.1429 ، دو  اإلسالمیة، البحوث مجمع المقدسة،
 ، دو  دارالهجهههرة، موسسهههه : قهههم فیهههومی، حمهههدا الکبیهههر، الشهههر  غریهههب فهههی المنیهههر المصهههبا  _

 . ق1414
 ، نههم اسهالمی، انتشهارات دفتهر : قهم ، الهدین زیهن بهن حسهن ، المجتههدین مهالذ و الهدین معالم _

 تا.   بی
 قهم،-االسالمیه المعارف موسسه العاملی، الکورانی علی ،المهدی االما  احادیث معجم _

 ق.1411
 . ق1413 پنجم، جا:   بی ی،خوی  ابوالقاسم ،الحدیث رجال معجم _
 االعهال  مکتهب : قهم ههارون، محمهد عبدالسهال  تصهحی  فهارس،   ابهن اللغهه، مقهاییس معجهم _

 ق.1404 ، اول ، االسالمی
 ق.1412 ، اول ، القلم   دار : بیروت اصفهانی، راغب القرآن، الفا  مفردات _
 بههن محمههد بههن شههادی صههنعه البههانی، محمههد ،االلبههانی مجددالعصههر االمهها  العالمههة موسههوعة _

 وتحقیهه  اإلسههالمیة والدراسههات للبحههوث النعمههان مرکهه  لههیمن:ا _ صههنعاء نعمههان، آل سههالم
 ق.1431 األولی، والترجمة، التراث

 ، للمطبوعهات األعلمهی مؤسسهة : بیهروت طباطبایی،  محمدحسین ، القرآن تفسیر فی المی ان _
 . ق1390 دو ،

 احمههد طههاهر و  طنهاحی محمههد محمههود تحقیه  ثیههر،ا ابهن األثههر، و الحههدیث غریهب فههی النهایهة _
  . ش1367 ، چهار  ، اسماعیلیان مطبوعاتی موسسه قم: زاوى،

 ق.1406 ، اول ،علی أمیرالمؤمنین اما  کتابخانه : اصفهان کاشانی، فی  ، الوافی _
 اإلمهههها  فههههی التخصصههههیة الدراسههههات مرکهههه  تحقیهههه  نجفههههی، بشههههیر المهههههدی، اإلمهههها  والدة _

 تا.   بی جا:   بی ،المهدی
 الهدینی المرجهع محاضهرات من مستفادة بحوث « المعصومین معرفة فی المبین الح » _

  .2003ق/1424 دو ، جا،   بی العاملی، الکورانی علی الخراسانی، الوحید الل آیة
 و تقههوی علههی   ههادی ،«پیههدایش سهفر در ابههراهیم بشههارت بهه نههو نگهاهی تههورات؛ در امها  دوازده» _

 .1393زمستان ،12 شماره ،پژروهی امامت بخشی، فی  محسن و ریقندها محمد
 ،انتظههارموعود دریکونههدی، الل رو  و جعفههری جههواد ،«ظهههور عصههر عقالنههی آثههار شناسههی   گونههه» _



ررس
ب

 ی
 و یسند

» تیروا یدالل
َضَع 
َو

ه   ه یَ  الل  یَعل َده
س  
ه هؤ   ر

عباد  
ال

» ... 

 

 

101 

 .1394 تابستان ،49 شماره
_ http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167/ 

http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167/
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 معرفت الل تیآ یمبان و ها   دگاهید لیتحل
وا یاعتبارسنج و دامنه کاربرد، در  یریتفس اتیر

 20/10/1396 دریافت: تاریخ
 19/2/1397 پذیرش: تاریخ

 1صراف اخوان زهرا
 چکیده

 به یافتن   دست برای دارند، باور تفسیر در را روایات کارآمدی و حجیت الجمله فی که ها آن
گونی های   دیدگاه تفسیری معتبر احادیث     الل   آیهت گهردد.   برمی ها آن مبانی به که دارند گونا
 ویه ه ههایی   دیهدگاه بهاب ایهن مختلهف عنهاوین در عرصهه، ایهن برجسهته پهژوه      قرآن معرف،
 چهه در که این آن، دالیل و تفسیر در  معصومان احادیث کارآمدی اصل بر افزون دارد.
گههاهی سههنخ یهها دارد، اعتبههار حههدیث بهها تفسههیر موضههوعاتی و نهه  مههأثور تفسههیر از حاصههل آ

 را آیهات از بخشهی چهه احادیهث است، محسوب تفسیری حدیث حدیثی، چه چیست،
 نقهد راه کهه این تر مهم همه از و هستند کسانی چه تفسیری روایات حامالن اند،   کرده تفسیر

 بزرگهوار آن آثهار از حوزه این در که است متعددی وجوه چیست، تفسیری حدیث پاالیش و
 شهفاهی آثار استقصای و مکتوب آثار در وجو جست با حاضر نوشتار است. برداشت قابل
 و پهردازد   مهی هها آن بررسی و مبنایابی تحلیل، تبیین، به تفسیر، و قرآن علو  حوزه در ایشان
 تفسهیری حهدیث بهرای مرحهو ، نآ کهه این از است عبارت کند، می آشکار که نتایجی اهم

 داشهته فقهی اثر که داند   نمی اموری به منحصر را آن کارآمدی و است قایل ذاتی کاشفیت
 تمهها  و اسههت شده تفسههیر  معصههومان توسههط قههرآن تمهها  اسههت معتقههد بلکههه باشههد،
 معصههومان از اعهم مههأثور تفسهیر حههامالن اسهت، قههرآن تفسهیر نههوعی بهه معصههومان احادیهث
 دلیهل بهه اسهت، معتبهر بهاب این در هم تابعین بزرگان و صحابه دانشمندان قلن و هستند
 سهندی نقهد دارد، وی ه اهمیت ها آن تمحیص و نقد تفسیری، روایات خاص های   آسیب

                                                   
 .akhavan_qom@yahoo.com مفید دانشگاه(  حدیث و قرآن علو  )دکترای استادیار. 1
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 معیههار اسههت، سههودمند مههتن نقههد اول درجههه در و دارد دو  درجههه اهمیههت احادیههث ایههن
 سهنت و کتهاب محکمهات و عقهول تحجه بهه عرضه کند   می عرضه متن نقد که اعتباری
 باشد. اف ا   معرفت و زا   ابها  که کند   می کارآمد را حدیثی که است

 مههأثور، تفسههیر متنههی، نقههد سههندی، نقههد معرفههت، الل   آیههت تفسههیری، احادیههث کلیوودواژه:
 حجیت.

 مقدمه
 بهه نیهاز اسهت، معهین شناسهانه   حهدیث مباحهث در کهه دالیلی به دینی، معارف حامل اخبار

 کهار به آیات لف  از قنا  کشف و زدایی ابها  در بتوانند نوعی به که روایاتی دارد. تمحیص و نقد
 گیهر   دامهن خهاص طور به که هایی آسیب دالیل به بلکه و اند    قاعده این مشمول هم بیایند مفسر
 متواترنهد یها اخبار ثنایی، تقسیم طب  است. شدیدتر ها آن در عالج و تمحیص لزو  هاست، آن
گههر هههم را آحههاد اخبهار اسههت. سههنجش و نقههد از نیههاز   بهی و آور علههم ذاتهها   خبرمتههواتر آحههاد. یها  قههراین ا

 تمهها  پههس هسههتند. اول دسههته بههه ملحهه  بررسههی و نقههد از نیههازی   بههی در کننههد، همراهههی آور علههم
 نآ غهر  و نهدارد ای خصیصهه چنهین کهه اسهت واحدی خبر تفسیری روایات ارزیابی در سخن

 در و واجهد را اعتبهار نصاب و برسد آوری   اطمینان حد به خبر آن تمحیص، فرآیند طی که ستا
  شود. خارج تفسیر منابع گردونه از صورت این غیر

 فرآینهد در توانهد   می نوعی هب یا است شده صادر قرآن آیات تفسیر در که دین بزرگان از کلماتی
 سههوی دو میانهه اسهت. مهههم بسهیار تفسهیر دانههش بهرای مبهانی، بعضههی حسهب آیهد، کههار   بهه تفسهیر
یهان از بعضهی به .دارد وجود یبسیار مراتب مبانی، این یطتفر و افراط  کهه اسهت منسهوب اخبار
 تفریط جهت افراط، سوی این مقابل نیست. قرآن تفسیر به راهی ، معصومان احادیث ج 
ههرد دارای و عصههری را احادیههث کههه کسههانی یهها دیههن فهههم در بسههندگان قههرآن یهها قرآنیههان، مثههل -  به

 تخصهیص همیشهه بهرای را قرآنهی عها  روایی خاص مثال   که پذیرند نمی   پس و دانند می   محدود
 احادیهث، آن اسهت معتقهد - کنهد مهی معهین را عها  مصادی  صدورش شرایط در چند هر ؛ب ند
گر  مفسهر امهروزه که ندندار صالحیت باشند، حدیث دانش نظر از هم اعتبار حد باالترین واجد ا
  گیرند. قرار قرآن
 دسهت امها ،معتقدنهد تفسهیری روایهات تعبهدی و مطل  حجیت اصل به برخی میانه این در

 از ای میانهه و تر   خفیف های درجه دیگرانی بینند. می کوتاه معتبر، مأثور تفسیر دامن از را پژوهش
 و حجیههت الجملههه فی کههه ههها آن میههان نههد.ا قایههل ،اعتبههار شههرط بههه ،روایههات آن بههرای حجیههت
 تفسهههیری معتبهههر احادیهههث بهههه یهههافتن   دسهههت بهههرای دارنهههد، بهههاور تفسهههیر در را روایهههات کارآمهههدی
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گون های   دیدگاه  گردد.   برمی تر   ای   ریشه سطوحی در ها آن صاحبان مبانی به که دارد وجود گونا
 کارآیههد، بههه قههرآن تفسههیر در اسههت ممکههن کههه دیههن بزرگههان از هههایی   نقههل یهها مههأثور تفسههیر منههابع
 بهه را اعتبار نصاب باید دیگری نقل هر مثل که هستند روایات از بزرگ و کوچ  هایی   مجموعه
 بها تعامهل در منهجی ی  هر دارند، توجه مأثور تفسیر به که مفسرانی و پژوهان   قرآن آورند. دست
 ایهن نقهل طهرق یها اسهانید بررسهی طهرق، ایهن تهرین   رایج از یکی اند.   نهاده   پیش ها   نقل دست این

 درجهه معیهار و دانسهته فایهده کهم را سهندی نقهد معرفهت، الل   آیهت مثل دیگر برخی است. روایات
   اند. داده قرار متنی بررسی را اول

گردی توفیه  سهال ده نگارنهده کهه - فقیهد برجسهته شهناس قرآن این تفسیری های   دیدگاه  شها
 ،اسهت اصهطیاد قابهل قرآنهی علهو  در ایشهان آثار الی هالب از که آن  بر هعالو - است داشته را ایشان
 تفسیر ارزشمند بسیار کتاب نی  و القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر کتاب از مشخص طور به
 همهه از و - دانسهت   مهی آن از بهتهر بسهیار و اول تهألیف از مستقل تألیف را آن خود که - مفسران و

 الجهههامع األثهههری التفسهههیر سلسهههله بهههر کهههه ارجمنهههدی مقدمهههه از ،مقالهههه ایهههن ضهههو مو در ،تهههر   مههههم
  است. برداشت قابل است، نگاشته
گردان و هههانپژو قههرآن  صههاحبان از بعضههی انههد.   کههرده قلمههی بههاب ایههن در مقههاالتی او از بعههد شهها
 از: اند عبارت ،ندا مربوط معرفت الل آیت ن د مأثور تفسیر به نوعی به که آثاری
 آیهت دیدگاه از تفسیر در روایی گرایش بررسی» مقاله موضو  این در رستمی علی حیدر قایآ
 دیهدگاه یگهانگی سهنت، دقیه  تعریهف جمله: از نقاطی به آن در و است  نگاشته را «معرفت الل

 کهاربرد احادیث، بودن تفسیری مالک قرآن، تفسیر در روایت جایگاه مورد در فقیهان و اخباریان
 دیهدگاه از را موارد این پرداخته، تفسیری احادیث بررسی و نقد شیوه و لزو  تفسیر، در دواح خبر
   است.  بررسیده معرفت الل آیت
 مقالهه ناصه  احمهد علهی آقهای نوشهته «معرفت الل آیت دیدگاه از تفسیری روایات حجیت»

 روایهههات تحجیههه موافقههان و مخالفهههان دیهههدگاه تقریههر از پهههس آن در نویسهههنده کههه اسهههت دیگههری
 احادیههث، دسههته ایههن اعتبههار و حجیههت بههاب در معرفههت الل آیههت نظریههه توضههی  بهها تفسههیری،
 است. پرداخته آن بررسی به سسس و تبیین را نظریه این بدیع های جنبه و ها نوآوری
 األثههری التفسههیر کتههاب یشناسهه روش» مقالههه در نیهه  اصههفهانی رضههایی علههی محمههد آقههای
 آن منهابع و سهاختار مقدمهه، بررسهی بهه ،الجامع األثری التفسیر کتاب به کلی نگاهی با «الجامع
 بر آن تطبی  و معرفت الل آیت نگاه از تفسیری های گرایش و ها روش بیان از پس گاه آن ،پرداخته
 است. کرده ارا ه بعدی جلدهای تکمیل برای پیشنهادهایی کتاب،
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 - اند شههده چهها  «قرآنههی عرفههتم» کتههاب جلههدی پههنج مجموعههه در کههه - یادشههده مقههاالت 
 حهد از عمومها   امها ،پرداختهه ایشهان ههای   دیهدگاه و روش طهر  به کلی یا ج  ی صورت به هرچند
 و نقههد و بررسههی و تفصههیلی تحلیههل جنبههه فاقههد و انههد نرفته فراتههر اجمههالی هههای تحلیل یهها گهه ارش
 و ارزشهمند های یهدگاهد ایهن بهه اندیشهوران و علمی مجامع تفصیلی توجه ضامن که -    مالحظه
کمال و بالندگی و رشد  ند.هست - هاست آن ا

 روایهات اعتبارسهنجی» عنهوان بها ای مقالهه در معهارف مجیهد آقای و زاده حکیم فاطمه خانم
یههابی رویکههرد بهها معرفههت الل آیههت دیههدگاه از تفسههیری  نظههر «الجههامع االثههری التفسههیر روایههات ارز
 ،اول داننهههد: می مرحلهههه سهههه در ،تفسهههیری روایهههات جیسهههن اعتبهههار دربهههاره را معرفهههت الل آیهههت
 شههامل خههود کههه ،تفسههیری روایههات منبههع حجیههت بررسههی و تفسههیری روایههات بههه بخشههیاعتبار

 تابعان و صحابه تفسیری روایات اعتبار و  بیت اهل و  پیامبر تفسیری روایات حجیت
 گهاه آن تفسهیری. تروایها محتهوایی بررسهی ،سهو  تفسهیری. روایهات سهندی بررسهی ،دو  .اسهت
یهابی بهرای معرفههت الل آیهت اصهلی هههای مالک کهه کننهد می بیهان  و قههرآن بهر عرضهه احادیههث، ارز
 سههنت و کتههاب فصههلنامه از شههماره دومههین در مقالههه ایههن اسههت. عقههل بهها تعههار  عههد  و سههنت

 است.  منتشرشده
 گهههههواربزر آن تفسهههههیری های دیهههههدگاه و هههههها نوآوری بیهههههان بهههههه متعهههههدد مقهههههاالت در نگارنهههههده
  ازجمله: ؛است پرداخته
 الل آیهت بزرگداشهت همهایش در کهه «معرفهت الل آیهت قرآنی های دیدگاه برخی به نگاهی» -

 نوشهتار ایهن اسهت. شهده منتشهر نیه  «قرآنهی معرفهت» کتهاب در و ارا هه مفیهد دانشگاه در معرفت
 های افسهانه از برخهی جملهه: از ،معرفهت الل آیهت دیدگاه از قرآنی مهم موضوعات بر مروری ابتدا

 گههاه آن .دارد تأویههل و قههرآن بطههون قههرآن، تحریههف قههرآن، تههدوین و جمههع قههرآن، اعجههاز تههاریخی،
 بهه توجهه بها را و... زمانهه فرهنهگ از تأثیرپهذیری پیشهین، کتب از قرآن تأثیرپذیری مانند شبهاتی
 است. داده قرار بررسی و نقد مورد معرفت الل آیت خاص شیوه
 های اندیشهههه در کاوشهههی» نشسهههت در کهههه «قرآنهههی علهههو  در معرفهههت الل آیهههت ایهههه نوآوری» -

 یدهرسهه چهها  بههه قههرآن گلسههتان نشههریه در و ارا ههه اندیشههه، باشههگاه در «معرفههت الل آیههت تفسههیری
 گهاه آن شهده، بررسهی معرفهت الل آیهت علمهی سلوک و روشی امتیازات ابتدا مقاله این در .است

 شهامل کهه گهردد می بیهان قهرآن علهو  و تفسهیر حوزه در وی حتواییم های نوآوری و ها برجستگی
 در لحهن وجود تحریف، روایات تحریف، از قرآن حف  قرآن، جمع و نزول اعجاز، در ایشان آرای
 و محکهم و منسهوخ و ناسخ قرآن، بطن و تأویل تفسیری، روایات قرآنی، قصص قرآن، زبان قرآن،
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 است. متشابه
 سایر بسا چه و الجامع األثری تفسیر مقدمه بر مروری آثار، این تمامی دچن هر رسد   می نظر به

 آن ههای   دیهدگاه ابییه هریشه و بررسهی با تفصیلی تحلیلی اما ،اند داشته معرفت مرحو  تألیفات
 کلمهات در کهه ههایی تعار  گهاه، و هها   ابهها  رفهع برای گیری چشم تالش و اند   نکرده ارا ه مرحو 
 و گنهگ همچنهان متعهدد جههات از مسهأله ،نکهرده رسهد   مهی نظهر بهه امر بدو در باره این در ایشان
 تکهرار حهدی تها شهده انجها  کارههای و نشهده واضه  هها   دیهدگاه ایهن مسهتند مبانی و است مبهم

 است. یکدیگر
 ایشههان بناهههای و ههها   دیههدگاه مبناشناسههی و یههابی   ریشههه بههر اهتمههامش کههه – حاضههر نوشههتار در
یههت بهها - اسههت  دو، هههر متنههی نقههد روش و سههندی نقههد روش بههر بررسههی، و تحلیههل و تبیههین محور
 سهنت دایهره نیه  و تفسهیری روایهات حجیهت و کارآمدی بررسی به اول گفتار شد. خواهد مروری
 توجههه آن اسههباب و سههندی روش تههأثیری   کههم تبیههین بههه دو  گفتههار در دارد. اختصههاص تفسههیری

 نظهر نقهاط عمهده - دارد اختصهاص تفسهیری روایهات متنهی ررسهیب بهه کهه - دو  گفتهار شود.   می
 گذارد.   می بررسی به باب این در را ایشان

 و اسههت تفسههیری روایههات سههنجیاعتبار روش مبناشناسههی و تحلیههل بههر پههژوهش ایههن تمرکهه 
 سهخت خود که است چی ی اعتالی و ترویج روش، این به دقی  نگاه و تعم  از نگارنده هدف
 چنانچهه روش ایهن در مبهم موارد که است خاطر این به مالحظات، طر  است. تهبس   دل بدان
 و ارتقهها بهها ،اسههت روش اصههل بههه مربههوط چنانچههه و دانشههوارن، بیههان بهها ،اسههت تبیههین بههه مربههوط
 از کهه اسهت اسهتادی بهه نسهبت وظیفهه اقهل ایهن شهود. مانهدگار روش شهده، طرف بر آن، تکمیل
 ایم.   یدهچ ها   خوشه پربرکتش دانش خرمن
 در نگارنهده شفاهی های   استفاده معرفت، مرحو  شده منتشر آثار بر افزون مطالعه این منبع
گردان دیگهر کهه اسهت معلومهاتی اضهافه هب درس های   کالس  و برداشهت ایشهان از دانشهوران و شها
   اند.   کرده نقل

 مهأثور فسهیرت عرصهه بهه معرفهت مرحهو  تفصهیلی توجهه بهودن متهأخر پهژوهش این محدودیت
 موضهو  ایهن بهر بیشهتر شهریفش عمهر آخهر های سهال در بزرگهوار آن هاسهت.   زمینهه سهایر بهه نسبت
 ؛اسهت گذاشته باقی متعددی ابهامات و تنگ را تبیین مجال که است امری این و شد متمرک 
گههر کههه ابهامهاتی  و تکمیههل متعاقههب، آثههار در گمههان بی داشههت، بیشهتری مجههال معرفههت مرحههو  ا
 ایهن از کهدا  ههر کهه دارد یقهین ،شناسهد   مهی ایشهان مهنهج از آنچه حسب نگارنده کرد.   می تبیین
 تحقیقههات راه کههه گرفههت   مههی ای   سههنجیده و شههده حسههاب پاسههخ شههد،   مههی پرسههش وی از مههوارد
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 کرد.   می هموارتر را بعدی

 یریتفس اتیروا دامنه و یکارآمد .اول گفتار

وا تیحج و یکارآمد .1  قرآن ریتفس در اتیر
 یهها قههرآن تفسههیر در تفسههیری روایهات حجیههت اصههل خصههوص در پژوهههان قرآن و اصهولیان آرای
 دارند استدالل دسته دو نافیان است. اثبات و نفی عمده دیدگاه دو بین مأثور، تفسیر کارآمدی

 از آنقهر اسهتقالل لهزو  بهه نافیان گردد. برمی واحد خبر به برخی و خبر مطل  به ها آن از برخی که
 بهه توجهه بها تفسهیری روایهات حجیهت به قول که دوری محذور بودن، شیء کل تبیان در روایات
 شههرعی اثههر آنچههه بههه واحهد خبههر حجیههت ادلههه دامنههه محهدودیت 2آورد، مههی پدیههد عههر  روایهات
 و تفسهیر در واقهع به یابی دست لزو  غیراعتباری، امور در ظن به تعبد امکان عد  3باشد، داشته
 تمسه  آن نبهودن ذاتهی کاشهف یها واقهع از گهری حکایهت حیثیهت از واحهد خبر ورداریبرخ عد 
 اخبههار حجیههت بههر را ها خدشههه ایههن همههه راه متعههدد هههای بیان و ههها برهان بههه مثبتههان 4انههد. کرده

 5اند. بسته تفسیری

 از آنچهههه بهههه او اسهههت. تفسهههیر در روایهههات اعتبهههار بهههه انباورمنهههد جملهههه از معرفهههت الل آیهههت
 ارا ههه نههو تقریههری یهها افههزوده جدیههد عناصههری شههد، نقههل نظریههه ایههن طرفههدار بزرگههان های دیههدگاه
  است. کرده

 او اسهت. آشهکار دارد، طباطبهایی عالمهه نظهر به که مبسوطی نقدهای در او دیدگاه از بخشی
 اسهتوار ها پایهه ایهن بهر را قهرآن معهانی کشهف در واحهد خبر تباراع عد  بر عالمه استدالل خالصه

 اند:د می
 اسهت پهذیر امکهان مهواردی در تعبهد کهه ایهن و ،نبهودن ذاتی و واحد خبر حجیت بودن تعبدی

 دارد. وجود فقه حوزه و نامکلف عمل باب در تنها این و باشد شرعی اثر دارای که

 و باشهد معصهو  بیهان کاشهف تواند می نه خبر پس .واحد خبر نبودن واقع از قطعی کاشفیت
 آیه. از واقعی مراد کاشف نه

                                                   
 .85 و 84ص ،3ج ،القران تفسیر فی المی ان. 2

 .94ص ،3 ج ،األفکار نهایة ؛7-6ص ،1 ج ،القرآن تفسیر فی التبیان ؛123ص ،5 جات(، )اإلعتقاد مصنفات. 3

 .351ص ،10 ج ،القران تفسیر فی المی ان. 4

 ،الرجهال علهم فی الکلیات ؛176-174ص ،التفسیر مدخل ؛398ص ،الرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم. 5
 .507ص
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 آن عهر  روایهات از مسهتفاد چهون ؛آیهد می الز  دور قرآن فهم در واحد خبر حجیت به قول از
کنهون گرفت. بهره قرآن از توان می واحد، خبر مفاد صحت به بردن پی برای که است گهر ا  بهرای ا
 آید. می پدید دور کنیم، استفاده واحد خبر از که باشد الز  قرآن از گرفتن بهره

 یابد: نمی تما  زیر دالیل به را داللاست این وی
 ای حهوزه بهه را اعتبهار ایهن عقهال و نیسهت تعبهدی و اسهت عقالیهی ثقهه واحهد خبهر حجیت .1

 بینند. نمی محدود

کی یعنههی ؛دارد ذاتههی کاشههفیت عقههال دیههدگاه از ثقههه واحههد خبههر .2  پههس اسههت. واقههع از حهها
 کشههف در کهه طهور همهان ؛آیهد کهار بهه هههم قهرآن تفسهیر و تهاریخ و عقایهد مثهل واقعیهاتی در توانهد می

 تعقالسه آمهد سهر خهود کهه - مقهدس شار  آید. می کار به ،فقهی احکا  یعنی ،شار  اعتبارات
 فاقهد انسهان خبرآورنهده، کهه مهواردی در جه  اسهت؛ نگرفته ای ردهخ و کرده رفتار شیوه همین بر -

 ان شهود: داده اثهر ترتیهب او تههگف بهه دنبایه تحقیه  بدون و نیست اطمینان قابل که باشد تعهد
 شهرعی احکها  و فقهه مخصهوص نهه ثقهه، واحد خبر اعتبار رو این از .فتبینوا بنبإ فاس  جاءکم
 جملهه از عقهال کهه اسهت مهواردی تمهامی در و عها  آن اعتبهار بلکهه ،دارد تعبدی جنبه نه و است
 تفسهیر دربهاره چهه معصو ، بیان زا ثقه عدل اخبار اساس، این بر .اند پذیرفته را آن کاربرد شار ،
 گهر بیهان و کاشهف و اسهت برخهوردار شهر  پهذیرش مهورد عقالیهی اعتبهار از مهوارد، دیگهر چهه و قرآن
 تلقهی معصهو  از مسهتقیما   و شخصها   کهه اسهت آن هماننهد و دارد حجیهت و اسهت معصو  بیان
 6باشد.  شده

 بحث جهینت
 میههان هبهه و تر واضهه  بیههان بهها معرفههت مرحههو  ،تفسههیر در روایههات اعتبههار بههه انباورمنههد میههان از
کیههد مثههل اصههطالحات و مفههاهیم از ای پههاره تر صههری  آوردن  و واحههد خبههر عقالیههی حجیههت بههر تأ

 مرحههو  چههون دیگرانههی هرچنههد ؛اسههت  کهرده رونهه  و رنههگپر را حجیههت ادلههه آن، ذاتههی کاشهفیت
گر حتی است گفته ایشان که ینا مثل اند. افزوده رون  این بر دیگر جهاتی از نی  لنکرانی فاضل  ا
 حجیهت مثهل مفهاهیمی ادلهه این مدلول در باشد، هم روایات و آیات واحد خبر حجیت دلیل
 بهه نسهبت بلکهه و آیهد میهان بهه عملهی شهرعی اثهر و منجزیهت و معهذریت پهای کهه نیست موجود
 7.است مطل  نباشد، یا باشد عملی شرعی اثر دارای امر که این

                                                   
 .146-141 ،«تفسیر در حدیث کاربرد»: از برگرفته. 6

 .176-174ص ،التفسیر مدخل. 7
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 یریتفس سنت رهیدا .2
 است: مطر  پرسش دو تفسیری سنت دایره به نسبت
 است  شده تفسیر روایات توسط قرآن آیات از بخش کدا 
 دانست  تفسیری توان   می را احادیث از دسته کدا 

کر  پیامبر سنت معرفت، الل   آیت نظر از   پهرده قهرآن های اجمال و ابها  تمامی چهره از  ا
 وظیفههههه خداونهههد جانهههب از او کهههه چهههرا ؛اسههههت  داده تفصهههیل ،دهکهههر تبیهههین را هههها آن و برداشهههته
 گمهان   بهی و نمایهد تفههیم را آن ابهها  مواضهع و کند تببین آن مخاطبان برای را آیات است داشته

  گوید: می دیگری جای وی 8است. کرده ادا کامل طور به را الهی رسالت این حضرتش
 تمامی کبار اصحاب وی ه به امت، براى  پیامبر بگوییم که است این صحی 
 قهرآن شریف مقاصد و اهداف تمامی و است داشته بیان را کریم قرآن آیات معانی

 دربهاره  ا مهه از مانهده جهاى بهر احادیث که وی ه به ؛است داده شر  برایشان را
 نقطهه ههیچ صهورت این در که نماییم، ضمیمه بدان را قرآن مفاهیم و احکا  فرو 

 9ماند. نخواهد باقی قرآنی اهیممف درباره ابهامی
کهر  نبهی تفسهیری سهنت در کهه است این ایشان نظر از اول پرسش پاسخ پس  آنچهه ههر  ا
کل از قنا  کشف برای  چنهد ههر اسهت.    شهده تفسهیر قرآن تما  یا است  آمده ،بوده الز  قرآن مشا

 خههود از نقههل بهها آن از توجههه قابهل هههایی بخش امهها ،نباشههد مهها اختیهار در امههروزه تفسههیر ایههن تمهامی
 ماست. اختیار در  معصومان ها آن رأس در و تابعان و صحابه توسط ایشان

کیههد معرفههت مرحههو  گفههت بایههد دو  پرسههش بههه نسههبت  پیههامبر تفسههیری روایههات کنههد   مههی تأ
 حهدیثی ههر یعنهی ؛اسهت شهده گهردآوری قرآن تفسیر عنوان تحت که نیست کلماتی به منحصر
گههر حتههی ،آیههد کههار بههه ای آیههه تفسههیر در اسههت ممکههن  نداشههته آیههه آن بههه مسههتقیمی ربههط و اشههاره ا
 است: داده توسعه بسیار را تفسیری سنت دایره ایشان سان بدین باشد.

 کهه قهرآن کنهار در سهنت گرفتن نظر در با مخصوصا   دارد، گسترده دامنه مأثور تفسیر
 10.شود می افزوده منقول تفسیر حجم رب ترتیب بدین

 محهدودیتی دیگر سوی از داده، توسعه بسیار را مأثور تفسیر دایره طرف ی  از رچنده وی اما
                                                   

 .248ص ،1 ج ،الجامع التفسیراألثری. 8

 .167 ،1 ج ،مفسران و تفسیر. 9

 .166ص ،1 ج. همان، 10
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 ولهی ،نیایهد شهمار بهه تفسهیری روایهت شهاید کهه روایاتی بسیار چه است. داده قرار آن برای جدی
 آید. کار به قرآن تفسیر در که باشد «معرفتی حاوی»

 هها آن از اسهتفاده امها ،رونهد   مهی شهمار بهه تفسهیری روایهت که روایاتی بسیار چه مقابل سوی در
 از خاصههی ونؤشه بهه یهها اسهت شخصهی قضههایای یها کهه چههرا ؛نیسهت جهای  قههرآن تفسهیر در امهروزه
  نیست. تعمیم قابل که گردد می   بر  پیامبر
 و کردارهها گفتارهها، تما  به قرآن تفسیر را روایت و سنت با قرآن تفسیر توان نمی او دیدگاه از -

 بزرگهوار آن قضهاوت شهأن بهه آنچهه کهه آن  توضهی  دانسهت. هها آن نقهل یها و  معصو  تقریرهای
 بهه آنچهه و نیسهت دیگهر مهوارد بهه تعمیم قابل خا  شکل به و است شخصی قضایای گردد   برمی
 محدود خود مکان و زمان به که است والیی احکا  هم ،گردد برمی ایشان سیاسی رهبری شأن
 بکند. دیگر موارد در عا  های برداشت آن زا فقیه که آن  مگر ،است
 و عادی زندگی مقتضای که برگردد اما  و پیامبر شخصی امور به شده نقل سنت نباید نی  -

 باشد. مربوط بزرگوار آن رسالی جنبه به باید و هاست آن بشری طبیعت

 یریتفس اتیروا یسند یبررس .دوم گفتار
، و کلی طور هب  در سهند فقهط و است منسوب متأخران مشهور به که منهجی مبنای بر اجماال 

 آن سههند رجههال همههه وثاقههت بههه وابسههته حههدیث ارزش یعنههی ؛اسههت دخیههل روایههت رد و پههذیرش
 امهروز بهه تها کهه قدمایی منهج مبنای بر اما ؛است حدیث ارزیابی راه تنها سندی بررسی است،
 تواننهد   مهی کهه اسهت دیگهر قهراین نارک در قرینه ی  سند دارد، فراوان طرفداران دانشوران بین هم
  کنند. ایجاد وثوق معصو ، از حدیث صدور به نسبت مجمو  در

رس یریتأث کم وا یسند یبر  معرفت اهلل   تیآ نظر از یریتفس اتیر
یهابی در ایشهان نظهر از اسهت. متفهاوت تفسهیری روایهات بهه نسهبت معرفهت مرحو  دیدگاه  ارز
 بهه امهر ایهن و 11نیسهت سهودمند چنهدان و نهدارد اول جههدر نقش سندی بررسی تفسیری روایات
 ههها آفت ایههن اسههت. شههده احادیههث دسههته ایههن گیههر دامههن کههه گههردد برمی ای گانههه سههه هههای آفت

  :از اند عبارت
 اسناد؛ کامل حذف یا ها آن ارسال و سندها سلسله ضعف .1
 باب؛ این در تزویر و پردازی حدیث رواج .2

                                                   
 .219، ص1ج ،الجامع التفسیراألثری. 11
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 12سازد. می اعتبار کم و ارزش کم را نقلی تفسیر که تاریخ و تفسیر در اسرا یلیات فراوانی .3

 اند، شهده گرفتهار هها آفت ایهن بهه کهه ههایی روایت مهورد در سهند نقهد کهه اسهت بهاور ایهن بر وی
 برخهوردار بیشهتری اهمیهت از هها روایت این مورد در آنچه و نیست بخش نتیجه و کارساز چندان
 مهورد در  معصهو  امامهان و   پیهامبر از روایهاتی بهه شهارها بها و اسهت هها آن متنهی نقد است،

 نویسد: می بزرگواران، آن از منقول روایات بررسی و نقد چگونگی

 ضههعیف، هههای روایت از قههوی هههای روایت جداسههازی بههرای معیههار اولههین بنههابراین
 بههر قههرآن متشههابه های آیههه عرضههه همچههون اسههت، دیههن محکمههات بههر ههها آن عرضههه
 و تجربهه توانها، مرتبهه بلنهد خهدای از جسهتن یهاری از پهس که کاری ؛محکم های آیه

 اوقات بیشتر در و جانبی بحثی سندها از بحث اما طلبد. می را جانبه همه احاطه
یههان از بسههیاری و مرسههل روایههات از بسههیاری کههه چههرا ؛اسههت نتیجههه بی  و مهمههل راو

 متهون بهودن تگیسهاخ احتمهال کهه طهور همهان ،ایهن بهر افهزون نهد.ا حال شر  بدون
 عر  راه حال هر در پس .است ممکن هم اسناد در چی ی شدن وارد دارد، وجود
 13.است تر بخش نتیجه و تر مناسب کماتمح بر

 است: قایل ثانویه نقشی آن برای اما ،نیست سندی بررسی نقش منکر کلی به ایشان البته
یابی و تمحیص راه  محتهوا بلندای نظر از ها آن محتوای بررسی تفسیری روایات ارز
 اعتبارسنجی در نقشی هم اسناد چه گر ؛است اسناد مالحظه از پیش معنا قوت و

 تنها که متأخران از بعضی روش خالف بر ؛است دو  رتبه در ها آن نقش ولی ؛دارند
 14.کنند نمی بررسی را محتوی اعتالی و قوت و سندهاست به اهتمامشان

 ،نهایهت در و اسهت. کهرده رنهگ کهم ههم را دو  درجه شنق همین ،گذشت که چنان  که این گو
 تعیهههین حهههدیث نقهههد در کهههه اسهههت مهههتن تنهههها ایهههن تفسهههیر و تهههاریخ در ،ایشهههان تصهههری  حسهههب
 است: کننده

 شهود، می تعیهین متن خود گرفتن نظر در با تنها تاریخ، و تفسیر در واحد خبر ارزش
 15.آن سند نه

                                                   
 .25ص ،2ج ،القرآن علو  فی التمهید. 12

 .222، ص1ج ،الجامع التفسیراألثری. 13

 .218ص ،1ج. همان، 14

 .25، ص2ج  ،مفسران و تفسیر. 15
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وا ینجاعتبارس در معرفت مرحوم دگاهید تیاهم وجوه  یریتفس اتیر
 با بسیار تفسیری روایات به نسبت سند نبودن کننده تعیین در بزرگوار آن دیدگاه اصل یکم.
گر مخصوصا   ؛است اهمیت  ،اسهت دسهترس در بهاب ایهن در امروزه آنچه بیشتر که کنیم توجه ا
 قابهل و روشهن وضهع حیهث ایهن از شیعه، روایی تفسیر مصادر امهات است. صحی  سند فاقد
 ندارند: قبولی
 از و شهده نقهل  بهاقر حضهرت از که آن  با ق(150) همدانی منذر بن زیاد ابوالجارود تفسیر -
 از یکههی ابوالجههارود چههون ؛نههدارد اعتبههار دارد، اهمیههت معصههو  از مسههتقیم نقههل و قههدمت حیههث
  16است. محسوب  صادق اما  نفرین و لعن مورد و منحرفان و زیدیه رهبران
 شهده تدوین و نقل الحال مجهول نفر دو توسط  عسکری حسن اما  به بمنسو تفسیر -
 17است.

 18.است اعتبار فاقد جهت این از و ناشناس نی  نعمانی تفسیر نویسنده -

  است. سند فاقد ق(300 )حدود کوفی ابراهیم بن فرات تفسیر تفسیر روایات -
 آیههات تفسههیر در مهمههی تروایهها دربردارنههده کههه ق(320) عیاشههی مسههعود بههن محمههد تفسههیر -
 امها ،اسهت شده تدوین سند با هرچند دارند، وجود منبع این در فقط ها آن از بسیاری که است
 فعهال   انهد،   کهرده آن اسهانید حهذف در ناسهخان از بعضهی کهه اجتههادی دلیهل به آن موجود نسخه
 19.است سند فاقد

 داشهته تفسهیری ههم حتمها   و اسهت امامیهه روات اجهالی از ق(329) قمهی ابراهیم بن علی -
 از ترکیبهی کتهاب ایهن و اسهت خدشهه محهل وی، بهه موجهود تفسهیر انتسهاب صهحت اما ،است
 محمهد بهن عبهاس ابوالفضل نا  به شخصی سوی از که است سند گونه سه با مختلف روایات
 در فهراوان کتهاب ایهن اعتبهار اصهالت دربهاره سهخن و اسهت مجههول او و اسهت شهده نقهل علوی
 20.است کافی اعتبار اقدف مجمو 

   ندارد. سند ( ق330 حدود ) حجا  ابن به معروف ماهیار عباس بن محمد تفسیر -

 معصهومان تفسهیر مالحظهه لهزو  بهه اعتقهاد وجهود بها حتی ،دانشوران از بسیاری که است این
                                                   

 .230ص ،الکشی رجال. 16

 .148، ص12ج  ،الرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم. 17

 .479، ص1 ج ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر. 18

 .4ص ،العیاشی تفسیر. 19

 .479، ص1ج  ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر. 20
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 انههد.   کهرده بسههنده آن از حهداقلی بهه یهها شسهته دسهت قههرآن تفسهیر عظهیم منبههع ایهن از عمهال   ،
 آشهکار حدیث متن مثل دیگر جوانب به سند از بررسی جهت انصراف اهمیت که جاست این
 شود.   می

کثهههر چهههون را قهههرآن تفسهههیر در معتبهههر ههههای نقل ایشهههان، کهههه ایهههن ،دوم  احادیهههث بهههه شهههیعیان، ا
 حههد تهها را مههأثور تفسههیر مسههأله و اسههت توجههه قابههل دیههدگاهی کنههد،   نمههی منحصههر  معصهومان
  کند.   می متحول زیادی
 یابی   شهیر و لیتحل و نقد

کثههر ادبیههات و ههها   بررسههی  رد و پههذیرش در کننههده تعیههین و اول نقههش سههند بههرای کههه کسههانی ا
 یهها باشههد سههند حههذف خههاطر بههه ،سههند ضههعف ههها آن نظههر از کههه دهههد   مههی نشههان نههدا قایههل روایههات
 دیههدگاه سههت.ا روایههت اعتبههار عههد  و ضههعف بهها مسههاوی ،... یهها رجههال توثیهه  عههد  یهها ارسههال
 دقیههه  بسهههیار ای   نکتهههه از پهههرده تفسهههیری، روایهههات خصهههوص در معرفهههت مرحهههو  از گفتهههه   پهههیش
 در اولیهه مهواد حکم سند، اطالعات که است آن واقعیت است. غفلت مورد غالبا   که دارد   برمی

یهههابی  تعیهههین آن سهههند اطالعهههات را حهههدیث ارزش شهههود. پهههردازش دبایههه و داراسهههت را روایهههت ارز
 شهود.   مهی انجها  اطالعهات ایهن بهر کهه اسهت پردازشهی محصهول روایهت، اعتبهار بلکهه ،کنهد   نمی

 حههدیث اعتبارسههنجی در مسههتقیما   دنبایهه را ،ارسههال خههاطر بههه ضههعف مثههل ،سههندی اطالعههات
 نهههامعتبر و معتبهههر را حهههدیث لزومههها   سهههند، ضهههعف و قهههوت ،تهههر   واضههه  عبهههارت بهههه کهههرد. مصهههرف
 آید.   می کار به بارسنجیاعت فرآیند در بلکه کند،   نمی

 از را او تفسهیری روایهت اسهناد ضهعف که است این است. متنبه نکته این به معرفت مرحو 
 بررسههی چنینههی ایههن روایهات بههه نسههبت کههه رسهاند   مههی نتیجههه ایههن بهه بلکههه ،کنههد   نمههی ناامیهد آن

 متنههی یبررسهه آن و رفههت اعتبارسههنجی در دیگههری راه بایههد و نیسههت سههودمند یهها مفیههد سههندی
 ای   چرخههه وارد سههنجی اعتبههار بههرای بلکههه ،شههود   نمههی گذاشههته کنههار ضههعیف روایههت پههس اسههت.
 شود.   می دیگر
 بررسهی جایگهاه کهه اسهت آن ،آیهد   مهی ذههن بهه بهاب ایهن در ایشهان کهال  بهر که ای   مالحظه اما
کثهر در یا دارد، دو  درجه نقش باالخره که نیست واض  نهایت در سندی  و اسهت عقهیم مهوارد ا
 در واحهد خبهر ارزش کهه شهد نقهل ایشهان از کهه چنهان  اسهت  نقهش فاقهد کلهی بهه یا و ندارد، نقش
 آن. سند نه ،شود   می تعیین متن خود گرفتن نظر در با تنها تاریخ و تفسیر

 سهایر کنهار در ای   قرینهه عنهوان بهه آحهاد اخبهار اسهانید کهه اسهت بهوده ایهن بزرگهوار آن نظهر شاید
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 مقهد  آن بهر رتبهی و زمهانی لحها  از مهتن نقهش امها ،دارنهد نقهش روایهت تکلیهف تعیهین در قهراین
 ؛شهود می بررسهی ،انهد   کهرده ارا ه ایشان که معیارهایی با ،روایت متن ابتدا که بیان این به ؛است

 ضهرری حهدیث بهه باشهد، بهد آن وضهع و ضعیف سند هم قدر هر بود، قبول قابل کامال   چنانچه
 کمکههی آن بههه سههند صههحت و قههوت ،آمههد بیههرون مههردود مههتن نقههد از حههدیث چنانچههه و زنههد نمی
 نیازمنهد آوری   وثهوق نصهاب بهه رسهیدن بهرای حهدیث که - وضعیت دو این بین ما اما ؛کند   نمی
 یها تقویهت باعهت اسهت ممکهن دیگهر قهراین کنهار در ای   قرینهه عنهوان بهه سند - است دیگر قراین

 شود. حدیث تضعیف
 ورت:ص این در
 از مههتن نقههد معیههار از آنچههه همههه انههد   کههرده تصهور دانشههوران بعضههی کههه نیسههت طههور ایههن پهس •

 شود. حاصل اطمینان سند صحت از که است آن از بعد ،است رسیده معرفت مرحو 
 نتیجهه به را او متن وضعیت که - معرفت مرحو  که شود اشکال ندارد جا مقابل سوی در •

 برد. می اسم دو  درجه معیار عنوان هب ولو اسانید از اصال   چرا - رساند می نهایی
 اسهانید نباشهد، قطعی آن ثبوت عد  یا ثبوت و کند ایجاب متن وضعیت وقت هر ،واقع در
 باشند. داشته منفی یا مثبت نقش توانند می وثوق تشکیل در

 یریتفس اتیروا یمتن یبررس .سوم گفتار
 شسهتن دست معنای به معرفت مرحو  نظر از تفسیری، احادیث اسانید از یأس که گذشت

 آوردن دسهت بهه کنهد.   مهی سهنجیاعتبار مهتن بها را حهدیث معیارهایی با ایشان نیست. ها آن از
 ایهن در شهده تهدوین مقهاالت و آثهار از آنچه خالف به ،وی دیدگاه در متنی نقد دقی  معیارهای

 کشهف بهرای خهود کهه مراحلهی بهر مهروری منظهور ایهن بهه نیسهت. آسهان چنهدان ،است ظاهر باره
 باشد. بعدی های   بررسی مقدمه تواند   می ،است   کرده بیان آیات از نهایی قنا 

 گانه سه مراحل یمبناشناس و لیتحل و شرح .1
 اتیآ یذات یها داللت استخراج .1-1
 در کهه ویهدگ   می سخن ای   گانه   سه مراحل از معرفت الل   آیت ،الجامع األثری التفسیر مقدمه در
 آوردن دسهههت هبهه بههرای اول مرحلههه 21.شههود   مههی طههی آیههات تفسههیر بههه رسههیدن بههرای وی تفسههیر

 هاست.   داللت این «دعم و تکمیل» برای سو  و دو  مراحل و است آیات «ذاتی های   داللت»
                                                   

 .248و247، ص1ج  ،الجامع التفسیراألثری. 21
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 بههه آیههات خههود چهارچوب از اوال   کههه دارنههد ذاتهی هههایی داللت عمومهها   قهرآن آیههات ایشههان نظهر از
 فههم در مسهتقیم تهأثیر کهه دیگهری شهواهد و قهراین مانهد، بهاقی ابههامی چنانچهه و آینهد   می دست
 ظههاهری هههای داللت از عبههارت شهواهد و قههراین ایههن شهوند.   مههی وجههو جسهت دارنههد، قههرآن معهانی
 و محکههم هههای نزول شههاهد یهها صههال  سههلف صههحی  احادیههث تصههری  آن از پههس و آیههات سههایر
 را مجموعههه ایههن وی اسههت. ،معنهها در داشههتن مباشههر دخههل ختصهههم بهها ،شههواهد سههایر و معتبههر
 آیات ظاهر های داللت را آیه ی  ابها  که این برای ایشان خواند.   می تفسیر ذاتی مبانی و اصول
 و دههد   مهی توضهی  را دیگهر بعضهی قهرآن بعه  کهه آورد   مهی دلیهل چنهین کنهد رفهع توانهد   می دیگر
  :فرمودند  علی حضرت که جا آن ؛داند   می قرآن ستنطاقا معنای را این و است آن شاهد

22َّ.لکمَّینطقَّلنَّوَّفاستنطق هَّالقرآنَّذلک

 آوری   علههم خصیصههه شههاید دانههد،   مههی ذاتههی را امههور ایههن هههای داللت ایشههان کههه ایههن سههبب
 المثهل   فهی ؛ندارنهد ای   واسهطه کهنش بهه نیهازی معهانی، افهاده بهرای کهه این و باشد ها آن استقاللی

  شود. انجا  ها آن اعتبار و حجیت برای عملیاتی نیست الز 
 کههار او نظههر از امهها ؛شههود   مههی آشههکار آیهه بههرای هایی مههدلول فههوق فرآینههد طریهه  از ،صههورت ههر در
 و مالحظههه تفسههیری روایههات نهههایی، گیههری   نتیجههه از پههیش دبایهه حتمهها   و یابههد   نمههی پایههان تفسههیر
  شوند. بررسی

 هیآ درباره سلف اتیروا ۀهم یگردآور .1-2
 از اسهتنباط کالمهی مبهانی از یکهی بهه تفسهیر، فرآینهد در سهلف روایهات مالحظهه لهزو  بر ایشان

 کهه اسهت ایهن مبنها آن آورد.   مهی دلیهل کهریم قرآن خود از مبنا این بر و کند   می تمس  کریم، قرآن
کههر  پیهامبر گههر و کههرده تفسهیر امههت بههرای را قهرآن همههه  ا  مهها باشههد، رسهیده مهها بههه آن از چیه ی ا
 ادعهها، ایههن اول بخههش اثبههات بههرای بههدهیم. آن بههه مناسههب جایگههاه تفسههیر در هسههتیم موظههف
 ایشهان و رسهیده حضهرت آن بهه قهرآن آیهات تبیهین قهرآن صهری  طب  که کند   می استدالل چنین
 ایشهان ایبهر را مجمهالت و کننهد تفههیم ایشهان بهه را مبهمهات و بیهان مهرد  برای اند   بوده موظف
 دهند: تفصیل

...ََّّ ْلناَّو  ز  َْ ََّّأ  ْیک  ْکر ََِّّإل  ِ ََّّالذ  ن  ی ِ اِسََِّّلُتب  ََّّماَِّللن   ل  ِ ل  ْیِهْمََََُّّّ َََِّّّإل  ُهْمََّّو 
ل   ع  ََّّل  ون  ُِ ک   ف  ت  23.ی 

 

                                                   
 .61، ص1، ج لکافی. ا22

 .44، آیه نحل. سوره 23
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 حضهرت آن پهس انهد.   رسهانده انجها  بهه کمهال و تمها  را وظیفهه ایهن ایشهان که نداریم شکی و
 اند.   برداشته پرده کامل طور به آن ابهامات از و حل را کتاب این مشاکل

گر که این اما  توجهه با هستیم، آن اخذ به موظف ما باشد، رسیده ما به چی ی بیانات این از ا
 بهرای اسهت. ثابهت اسهت،  پیهامبر فعلهی و قهولی سهنت حجیهت که دیگر، کالمی مبنای به

 آیهه دربهاره سهلف از تفسهیری روایهات همهه گهردآوری کهه شهود   مهی برداشهته دو  گها  منظهور همین
 ههای داللت آوردن دست به برای فقط قبل، مرحله در روایات مالحظه که نشود فراموش است.
 اینجها کهه حهالی در شهد   مهی عنایهت هها آن از صهری  صهحی  به فقط خاطر، همین به و بود ذاتی
   آیند.   می میدان به روایات همه

  معصومان آنها، رأس در و تابعان و هصحاب سسس و  پیامبر اوال   سلف، از ایشان مراد
 و صهحابه مهورد در ،شهود مالحظهه نهایی فرآیند در باید نی  بزرگان این کال  که این دلیل ند.هست
 واضه  امهری ایهن و انهد   بوده ن دی   پیامبر عصر به یا آیات بیان شاهد که است این تابعان
  الل رسهول از بعهد قهرآن معهانی مفهه مرجهع آنان که است این  معصومان مورد در و است

 بها دوسهته ههر در است معتقد معرفت مرحو  است. استنباط کالمی مبانی از نی  این و هستند.
یهادی صهحی  روایات توان   می تمحیص،  تکمیهل و تقویهت را اول گها  ذاتهی دالالت کهه یافهت ز

 کند.   می
 شده یگردآور اتیروا صیتمح .1-3

 آن آور   اطمینههان بخههش بههه رسههیدن منظههور بههه شههده گههردآوری وایههاتر پههاالیش و نقههد سههو  گهها 
 افهه ا   معرفههت و زدا   ابههها  تفسههیری، نقههل یهه  اعتبههار اول درجههه معیههار بزرگههوار آن دیههدگاه در .اسههت
 یها دانشهمند صهحابی از ،نبهوده  معصهو  امامهان از هرچنهد ؛اسهت آیهات بهه نسبت آن بودن
 است:   نوشته ارهب این در ایشان باشد. بزرگی تابعی

 نظهر در کند برطرف را موضو  ی  در موجود ابها  تا شده وارد که حدیثی محتوای
گهر و بهود، خواهد آن صدق شاهد خبر، متن   خود و شود   می گرفته  برطهرف را ابهها  ا
یم. آن تعبهدی پهذیرش بهر دلیلهی _ باشهد صهحی  سند نظر از چند هر _ نکند  نهدار

 از فههردی یهها   معصههو  امامههان از یکههی یهها  پیههامبر از مههأثور حههدیث بنههابراین،
گر تابعان، بزرگان یا صحابه دانشمندان  افه ایش موضهو  بهه نسبت را ما شناخت ا

 گهواه وی گهی، همهین کنهد، برطهرف را آیه معنای یا قرآن لف  در موجود ابها  یا دهد
 .است آن درستی و صدق
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 که: آورد می دلیل چنین امر این برای وی
 ؛اند داشهته دسترسهی بهدان تهر   آسان حداقل یا دانند می بهتر را آیات نزول شأن آنان
 بهه یها و انهد کرده نقهل مها بهرای و انهد بوده خاص موارد در آیه نزول شاهد خود یا چون
 حتهی و ثقهه شهخص خبهر کهه اسهت ایهن بهر عقهال شهیوه و اند بوده ن دی  نزول زمان
 24.پذیرند می ندارد آشکار فس  که را کسی

 ارا ههه معیههاری آیههات، بههه نسههبت حههدیث یهه  بههودن زدا ابههها  و آوری   شههناخت بههرای ایشههان
 کهه اسهت ظهاهر چنهین ،انهد کرده بیان آیات تفسیر به رسیدن برای که سومی گا  از اما ؛اند نکرده
 عرضهه ،روایهات و آیهات یعنهی ،نقهل محکمهات بهه کهه دانهد   مهی کارآمهد قهرآن تفسهیر در را حدیثی
 آیههات بههه نسههبت آنههها، بهها نداشههتن تعههار  بههر افههزون و کنههد حمایههت را آن عقلههی یههلدال و شههود

 26 و 25.شوند داده تشخیص زدا ابها  و بخش معرفت
 صههدور بههر اصههل کههه ایههن یعنههی ،ایشههان حههدیثی و تفسههیری مبههانی از دیگههر یکههی روش ایههن از

 نقهد گهاه کهه آن  ،توضهی  شهود.   مهی آشهکار ،شهود خهارج دلیهل بها آنچهه جه  اسهت تفسیری روایات
 بها مهتن معنهوی و لفظهی سهازگاری معنها، علهو بررسهی طریه  از ایجهابی شهیوه بهه روایت ی  متن

 آشههکار بههرای انهشناسهه سههنخ بررسههی ،واقههع در کههه شههود می انجهها  آن نظههایر و    معصههومان کلمههات
 روایهت صهدور» بررسهی، قسهم ایهن با است. معصو  به آن انتساب صحت و متن اصالت کردن
گر اما ؛شود   می احراز «معصو  از  احهراز را صهدور که معنا این به ،باشد سلبی ای شیوه به بررسی ا

 ،باشهد روایهت صدور بر اصل تر پیش باید جا این دهد، نشان را صدور بر مانعی نبود بلکه ،نکند
 اسههت. آن عهد  یها مهانع وجهود دانسهتن منظهور بههه بررسهی اینجها .باشهد بهین در مهانعی کهه آن  مگهر
 راه دانهد،   مهی غیرمجهدی و عقهیم را سندی بررسی تفسیری روایات خصوص در معرفت الل   آیت

 حهدیث صهدور اثبهات برای ،دیگر قراین از وجو جست یا مصدری های بررسی مثل ،هم دیگری
 پهس .نباشهد بهین در عقلهی و نقلهی مهانع که پاید   می حدیث به وثوق برای اما ؛کند   نمی پیشنهاد
 منسههوب کههل» کههه باشههد گذاشههته ایههن بههر را اصههل ،تفسههیری روایههات بههاب در الاقههل ،ایههدب ایشههان
 .«صادر

                                                   
 .26، ص2ج  ،مفسران و تفسیر. 24

 .248ص ،1 ج، الجامع التفسیراألثری. 25

26. :  و الکتهاب مهن المتلّقهاة المحکمهات علهی منهه تشابه ما بعر  النزیه، النقد أصول علی الروایات تلکم تمحیص ثالثا 
کم إذا:» الل رسول عن الحدیث فی کما العقول، بحجج دعمها مع و القویمة الّسنة  علهی فاعرضهوه حهدیث عّنهی أتا
إاّل  فاقبلوه وافقهما فإن عقولکم، حّجة و الل کتاب  .«الجدار عر  به فاضربوا و
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 محکمهات بهه عرضهه کهه جها آن ؛کنهد   مهی تأییهد ایشهان کال  داخل از ای قرینه را برداشت این
 27.28ها آن تمامی نه ،شمرد   می الز  روایات از متشابهات برای را عقول حجت و سنت و کتاب

 تعههار  مبحههث از کههه اسههت ایههن برداشههت ایههن تأییههد بههر ایشههان کههال  خههارج زا دیگههر قرینههه
 روی کتههاب موافقههت مثهل معیارهههایی کههه دانهیم   مههی یشناسهه حهدیث و اصههول دانههش در روایهات
 بها حجهت» انهد   گفتهه کهه چنهان  گرنهه و هسهتند حجهت دو ههر کهه شهود   مهی اعمهال تعار  طرفین

 کند.   نمی تعار  - حجتال با الحجت اولی طری  به و - «الحجت
 چهه و اسهت ایشهان کهال  الفها  مجهرد از برخاسهته انتسهاب، و اسهتنتاج این که است گفتنی

 بهه را اطمینهان از حهدی یقراینه با تر پیش که دهد قرار متنی نقد معر  در را روایتی عمل در بسا
 نخواههد دقی  انایش به گفته پیش مبنای نسبت فرضی چنین در که باشد    کرده پیدا آن صدور
 بود.
وا یسنجاعتبار در استاد مرحوم دگاهید رهدربا شنهاداتیپ و مالحظات .2  اتیر

 تفسهیری احادیهث سندی بررسی بودن ناسودمند یا دشواری مشکل بزرگوار آن .اول مالحظه
 گاه آن و بیند می شدنی حل متنی بررسی با را احادیث دسته این بر شده عار  آفات خاطر به

 نیسههت. دقیه  یهها واضه  چنهدان کههه کنهد می پیشههنهاد ههایی روش و ها سهنجه منظههور یهنا بهرای
 انجهها  متعههددی اب ارهههای و ههها روش بههه ظههاهرا   ندارنههد، مرتبههی اسههانید کههه روایههاتی اعتبارسههنجی

 نیست. متنی بررسی به منحصر و است شدنی

 جها «مصهدری» بررسهی متنهی، بررسهی به رسیدن نوبت از پیش فنی لحا  به که آن  ،توضی 
 هها آن کتهاب در آمهدن یها اجهالء از یکهی نقهل خهاطر بهه مرسهل حهدیثی مهثال   کهه معنها ایهن به ؛دارد
 یهها آمههده «ثقههة عههن اال الیههروون و الیرسههلون» عبههارت ههها آن دربههاره مههثال   کههه چههرا ؛شههود   مههی معتبههر

  .... یا است فرموده ثنا آن صاحب بر اما  و شده عرضه  معصو  اما  به کتابشان
 دیگههر ههایی راه مههتن، سهراغ رفههتن از پهیش و سههند از ناامیهدی از بعههد احادیهث سههایر مثهل پهس
 مرحهو ، آن پیشهنهاد درکنهار یها پهیش هها آن بهه توجه که دارد وجود تفسیری حدیث ارزیابی برای
 نیست. متن به منحصر سند، از غیر قرینه و باشد سودمند تواند   می

 زدا ابههها  و افهه ا معرفههت کههه اسهت معتبههر گههاه آن تفسههیری وایهتر» کههه معیههار ایههن .دوم مالحظوه
 نیست: شفاف معیاری چند جهاتی از ،«باشد
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 .العقول بحجج دعمها مع و القویمة السّنة و الکتاب من المتلّقاة المحکمات علی منه تشابه ما بعر  .28
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 بسها چهه و هاسهت آن صهحت و درستی به هایند، آن حامل روایات که اطالعاتی ارزش یکم.
 را آیهات تفسهیر» بیایهد: ای نویسهنده کهال  در مهثال   ؛کند رفع نادرست طریقی به را ابهامی حدیثی
 را تعبیههر ایههن کسههی و باشههد  بیههت اهههل او مقصههود و «آورد دسههت بههه واقعههی مفسههران از بایههد
 زدا ابهها  تفسهیری، کهال  این هرچند جا این اند. صحابه واقعی مفسران که دهد توضی  طور این
 ندارد. صحت و نیست واقع با مطاب  چون ؛نیست معتبر اما ،است اف ا معرفت و

 یهه  تفسههیر تفسههیری حههدیث بههودن پههذیرفتنی معیههار چههرا کههه هسههت پرسههش ایههن جهای دوم.
 اسهت آمهده کجا از معیار این بگشاید  آیه از ابهامی او نظر از حدیث که اند داده قرار این را مفسر
   چیست  آن مبنای و

 و معهارف وی چهون کهه کهرد بازتقریر صورت این به بشود بیشتر بسط با را ایشان کال  شاید •
 بهه تفسیری نقل است معتقد داند،   نمی تعبدی ،شود   می حاصل تفسیر زا را آنچه جمله از

 مشهکل لفه  از قنا  کشف فرآیند در و دهد اف ایش آیات باره در را ما اطالعات که آن  شرط
 و اسهت پذیرفتهه «تفسهیری حهدیث» عنهوان بهه کنهد، رفهع را ابههامی و باشد داشته ای   آورده
گر حتی گرنه  آید.   نمی قرآن تفسیر کار به ،باشد هم صحی  سند ا

گر •  اسهت ایهن اش   الزمهه یها معنها باشهد، ایشان مراد واقع مطاب  مرحو  آن کال  از بیان این ا
گههر کههه  سههودمند ،المشههکل اللفهه  عههن القنهها  کشههف یعنههی ،تفسههیر در صههحی  حههدیثی ا

 مثههل دیگههری، عنههوان بهها اسههت ممکههن هرچنههد ؛نیسههت پذیرفتههه تفسههیر عنههوان هبهه نیفتههاد،
 باشد. پذیرفته ،آیات تعبدی بطون بیان یا تأویل

گر اما •  از ،تأویهل و تعبهدی بطهون بعنهوان حتهی ،علمهی سودمندی گونه هر نفی ایشان مراد ا
 ایههن دارد،   برنمههی ای   پههرده آیههه ابهامههات از امهها ،اسههت صههحی  چنههد هههر کههه باشههد حههدیثی
 مالحظهه کهه آن  مگهر ؛اسهت سهازگار بزرگهوار آن مبهانی سهایر بها نهه و اسهت درسهت نه مطلب
 آن متنبههه کسهی کنهون تها نهه و کههرده واضه  را آن ایشهان خهود نهه کههه باشهد بهین در تهری   دقیه 
 هسهتند هها آن بطهون قهرآن، آیهات تأویل معرفت مرحو  نظر از که است گفتنی است.  شده
 بهها چنههد هههر ،اسههت رسههیده مهها بههه  معصههومان از و آیههد   نمههی دسههت بههه لفهه  ظههاهر از کههه
 درک قابهل ،منطقهی تقسهیم و سبر مثل علمی های   روش به و ،ایشان سخنان از گیری   ها ال
 29است. یابی دست و
گهر •  معصهومان از ،کنهد   نمهی ابهها  رفهع مها بهرای کهه را صهحیحی حهدیث صهدور ایشهان ههم ا
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 مانند ؛است ممکن هم اسانید ،است کرده تصری  دیگر جای که طور آن ؛داند   نمی ثابت
 30.باشند ختگیسا متون

 آن «تعبههدی پههذیرش بههرای دلیلههی» کههه بیههان ایههن بهها وقههت آن امهها ؛اسههت متههین اندیشههه ایههن 
 نیست. خوان   هم چندان نداریم،
 بها متنهی نقد معیار این نسبت که است این «بودن زدا   ابها » معیار درباره دیگر پرسش سوم.
 و سهنت و کتهاب محکمهات بهه عرضهه» یعنهی ؛اسهت کهرده ارا ه نقدالنزیه عنوان به ایشان آنچه

گر یعنی چیست  «عقول حجت  پهس شهد، داده تشخیص تفسیر در اطالعاتی حامل حدیثی ا
 هستند عرضی معیارها این یا شود   می عرضه عقول حجت و سنت و کتاب محکمات به آن از
 دارد  وجود دیگری گزینه یا

 را مطلههب ایشههان معیههار بیههان و اندیشههیده ای   چههاره پرسههش، ایههن پاسههخ بههرای خههود نگارنههده
 و گههویی پاسههخ امکههان متأسههفانه کههه چههرا ؛باشههد معیههار دسههته دو هههر جمههع کههه    کههرده ارا ههه طههوری
 حهدیث بهودن زدا   ابهها  یعنی معیار، این حال هر به اما ؛ندارد وجود بزرگوار آن توسط زدایی   ابها 

 نیست. ابها  از خالی خود تفسیری،
 کنهد.   نمهی ایجهاب را آن دقیقها   ،اسهت شهده اقامه مطلب این بر که هم دلیلی سوم. مالحظه

 تر   آسان حداقل یا دانند می بهتر را آیات نزول شأن آنان که است آن ،گذشت که چنان  وی دلیل
 نقهل مها بهرای و انهد بوده خهاص مهوارد در آیهه نهزول شهاهد خهود یها چهون ؛اند داشته دسترسی بدان
 حتهی و ثقهه شهخص خبهر کهه اسهت ایهن بهر عقال شیوه و اند بوده ن دی  ولنز زمان به یا و اند کرده
 31.پذیرند می ندارد آشکار فس  که را کسی
 پهذیرش تهوان   نمهی سهبب این با اما ،کند اقتضا را تابعان و صحابه از پذیرش شاید دلیل این
گهر یها دارد نیهاز دیگهری دالیهل به امر این و کرد تصویب را متأخر امامان از تفسیر  بهه ههم را ایشهان ا
 ههم را ها آن دانشمند عصران هم سایر دبای بدانند، دلیل این مدلول در داخل عصر قرابت دلیل

 و انههد   فرمهوده تابعهان بزرگهان و صههحابه دانشهمندان مهورد در کهه چنههان آن ؛بشهمارند حکهم مشهمول
 نیست. دقی  و شفاف و دارد ابها  قضیه ،حال ای علی

 جینتا
  :که این از اند عبارت پژوهش این در آمده دست به نتایج اهم
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 معرفت: الل آیت
 پههس و دانههد   مههی سههلف کههال  بههه وابسههته ،کالمههی هههای فر  پههیش ای   پههاره بهها ،را قههرآن تفسههیر .1
گزیر را تفسیر فرآیند  در تحقیقهات دههی   سهامان بهرای پهس و داند   می تفسیری سنت مالحظه از نا
 دارد. بدیع یعلم های   واسطه حوزه این

 امههوری بههه منحصههر را آن کارآمههدی و اسههت قایههل ذاتههی کاشههفیت تفسههیری حههدیث بههرای .2
 باشد.  داشته فقهی اثر که داند   نمی

 دانشهمندان و  معصهومان ایشهان تبهع بهه و  پیهامبر توسهط قهرآن تما  است معتقد .3
  است.    شده تفسیر تابعان بزرگان و صحابه
 شههأن بهه کهه شهمارد   مهی قهرآن تفسهیر در دا مهی امهوری آنگهاه را  پیهامبر سهنت حکایهت .4

 او خهود عصهر در سیاسهی رهبهری یها قضهاوت منصب به مربوط و برگردد ایشان عا  گری هدایت
  گردد.   برمی او طبیعی بشری جنبه به که نباشد وی شخصی امور از نی  نباشد،
 برزگهان و صهحابه دانشهمندان نقل و اندد   می  معصومان از اعم را مأثور تفسیر حامالن .5
 شمارد.   می معتبر باب این در هم را تابعین

 ویه ه اهمیهت حها   را هها آن تمحهیص و نقهد تفسیری، روایات خاص های   آسیب دلیل به .6
 داند.   می

 مهههتن نقهههد اول درجهههه در و دارد دو  درجهههه اهمیهههت احادیهههث ایهههن سهههندی نقهههد او نظهههر از .7
 است. سودمند

 محکمهات و عقهول حجهت بهه عرضهه کنهد   مهی عرضهه مهتن نقهد بهرای کهه اعتبهاری معیار .8
 باشد. اف ا   معرفت و زا   ابها  که کند   می کارآمد را حدیثی که است سنت و کتاب

 ایشان: روش و کال  در -

 ابهها  از خهالی متعهدد جههات از تفسهیری، سهنت اعتبهار بهرای حدیث بون زدا   ابها  معیار .9
 ت.نیس

 دومههی، بههر تمرکهه  و اولههی شههمردن عقههیم و متنههی، و سههندی بههه بررسههی کههردن منحصههر بهها .10
 عههالج یها تفسههیری حهدیث صههدور بهه نسههبت وثهوق تشههکیل در تواننهد می کههه دیگهری هههای عامهل
 شوند.   می دیده کمتر حدیث، مصادر مثال   باشد، سودمند آن از برداشت یا متن و سند

 در الاقهل کهه سهتا ایهن بر مبتنی کند   می پیشنهاد احادیث الیشپا برای ایشان که روشی .11
 .«بالدلیل خرج ما اال صادر منسوب کل» اسال : اهل دواوین محدود در فسیریت روایات حوزه
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 کتابنامه
 کریم. قرآن

 .تا  بی ،العربی داراحیاءالتراث بیروت، ،طوسی حسن بن محمد ،القرآن تفسیر فی التبیان _
 .ق1380 ،العلمیة المطبعة تهران، ،عیاشی مسعود بن محمد ،العیاشی تفسیر _
 اسهالمی علهو  دانشهگاه مشهد: ،معرفت هادی محمد ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر _

 ق.1418 ،رضوی

 ق.1379 ،التمهید فرهنگی مؤسسه قم: ،معرفت هادی محمد ،مفسران و تفسیر _

 ق.1379 ،القربی ذوی اراتانتش قم: ،معرفت هادی محمد ،الجامع التفسیراألثری _

 ق.1415 ،اإلسالمی النشر مؤسسة قم: ،معرفت هادی محمد ،القرآن علو  فی التمهید _

 ق.1409 ،مشهد دانشگاه نشر مؤسسه مشهد، کشی، عمر بن محمد ،الکشی رجال _
 ق.1407 ،اإلسالمیة دارالکتب تهران: کلینی یعقوب بن محمد ،الکافی _

 ق.1427 ، صادق اما  مؤسسه قم، حانیسب جعفر ،الرجال علم فی الکلیات _
 ق.1396 ،حیدری چاپخانه تهران، لنکرانی، فاضل محمد ،التفسیر مدخل _

 ق.1413 ،اإلسالمی األعال  مکتب قم: ،محمد بن محمد مفید )اإلعتقادات(،مصنفات _

 دار بیهروت: ،خهو ی موسهوی ابوالقاسهم سهید ،الرجهال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم _
 ق.1403 ،ال هراء

 جامعهه اسهالمی انتشارات دفتر قم: ،طباطبا ی حسین محمد سید ،القران تفسیر فی المی ان _
 ق.1417 ،قم علمیه حوزه مدرسین

 ق.1417 ،اسالمی انشارات دفتر قم: ،عراقی الدین ضیاء ،األفکار نهایة _

 ش.1380 ،1ش ،حقوق و الهیات ،معرفت هادی محمد ،«تفسیر در حدیث کاربرد» _
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  آن نشیگز ای و ثیاحاد یآور جمع ؛االنوار بحار فیتأل
 13/3/1397 دریافت: تاریخ
 28/6/1397 پذیرش: تاریخ

 1آباد هاشم مخیاری ابوطالب
 2پور قاسم محس 

 3جزی رسیگار پرویز
  چکیده

 در مجلسههی بههاقر محمههد عالمههه رویکههرد دربهاره دیههدگاه سههه شههیعه معاصههر دانشههوران میهان
 احادیهث آوری جمهع فقهط وی هدف که اند برآن آنان بیشتر دارد. ودوج االنوار بحار تألیف
 بههه را االنههوار بحههار احادیههث و مصههادر انتخههاب در وی گزینشههی   نقههش ای  عههده اسههت. بههوده
 بحهار روایهات بهودن گزینشهی تأییهد بهر افهزون دیگهری گهروه انهد. پذیرفتهه شهدن کارآمهد قصد
 آورده، االنهوار بحهار در دانسهته مهی    صهحی  خهود کهه را روایهاتی وی کهه باورنهد این بر االنوار،
  است. کرده اشاره حدیث اعتبار عد  به خود که اندکی موارد در مگر
کههاوی بههه تحلیلههی - توصههیفی روش بهها پههژوهش ایههن  خاسههتگاه و شههده یههاد هههای   دیههدگاه وا
 بحار مقدمه در مجلسی عالمه عبارات اساس بر دهد نشان تا پردازد می ها آن گیری   شکل
 سهو  دیهدگاه وی، نه د روایهات اعتبارسنجی مبانی و احادیث، بر ایشان های   شر  و االنوار

 مکتههوب میههراث از پاسههداری کههه داشههت دور دیههده از نبایههد گرچههه نمایههد؛ مههی تههر صههحی 
   شهمار بهه آن تهألیف دسهتاورد و انگیه ه تهرین مههم گسهترده، گهردآوری ایهن در شیعه حدیثی
  رود. می

 احادیهث، اعتبار مصادر، گزینش تألیف، انگی ه مجلسی، عالمه االنوار، بحار ها: کلیدواژه
 اخبارگرایی.

                                                   
   .(tahamokhtary@gmail.com) مسئول( )نویسندۀ سپردی واحد اسالمی آزاد دانشگاه اسالمی معارف گروه استادیار .1

 (.ghasempour@kashanu.ac.ir) کاشان دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه دانشیار .2

 (.p.rastegar@kashanu.ac.ir) کاشان دانشگاه حدیث و قرآن علو  گروه دانشیار .3

mailto:tahamokhtary@gmail.com
mailto:ghasempour@kashanu.ac.ir
mailto:p.rastegar@kashanu.ac.ir
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  مقدمه .1
 از حهدیث وضهع و جعهل پدیده وقو  و مسلمانان دینی های آموزه در حدیث محوری جایگاه

 و صهحت بررسهی و احادیث اعتبارسنجی گفتمان اسالمی، تاریخ طول در همواره اسال ، صدر
  است. داده رواج دانشوران میان در را ها آن سقم

گون شرایط به باتوجه  و زمهانی شهرایط و مخاطبان و راویان تنو  جهت از احادیث صدور گونا
گون مکانی  تهوان نمی شهیعیان، و  امامهان ضهّد  ها دشهمنی و فشهارها وجهود بهه توجه با و گونا
 صههّحت از درجههه یهه  رد و یکنواخههت را  بیههت اهههل عصههر از شههده منتقههل احادیههث تمهها 

 فههر  سههقم و صههحت یهها و ضههعف و قههوت از مراتبههی دارای را احادیههث تههوان می بلکههه دانسههت،
 اشهاره حهدیث ضعف بودن نسبی و بندی رتبه نظا  وجود به نی  مجلسی عالمه که چنان ؛نمود
 ههای دوران در شهیعه دانشهوران نه د حهدیث صهحت گهر   نشهان شهواهد   و قهراین چهون4اسهت. کرده
گ  ضهعیف حهدیث و صحی  حدیث تعریف است، نبوده یکسان شیعه، حدیث تاریخ ونگونا
   است. نبوده یکسان همواره نی 
 محتمههل ضههعف و شههدت بهها حههدیثی جههامع هههر در ضههعیف روایههات وجههود دیگههر، سههوی از

 سال از پس را شیعه حدیثی جامع ینتر بزرگ ق(1110 -1037) مجلسی عالمه شود. می دانسته
گون موضوعات در و  بیت اهل احادیث محوریت با ق1070  آن و نگاشته مجلد 25 در گونا
 وجهود احتمهال اسهاس ایهن بهر 5 اسهت. نامیده «االطهار اال مة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار» را

 چهارصههد از بههیش از حههدیث ههه ار ههها ده کههه - حههدیثی المعههارف دایههرة ایههن در ضههعیف روایههات
 افهراط بها دانشهوران برخهی ولهی شهود، می انگاشته بیشتر مراتب هب - گردآمده آن در حدیثی منبع
 اعتمهههاد غیرقابهههل و ضهههعیف را االنههوار بحهههار روایهههات درصهههد پههنج و نهههود حهههدود موضهههو ، ایههن در
   7دانند. می منتفی آن در را ضعیف روایات حضور آن، در تفریط با برخی و 6دانند می

                                                   
 برخهی از آن روایهات برخهی بهودن تر قهوی بها کهافی، روایهات تمها  بودن معتبر گوید: می العقول مرآةه مقدم در وی نمونه برای .4

 «داللهة اوضه » و «سهندا   اصه » ،«سندا اقوی» مانند تعابیری همچنین. (22ص ،1ج ،العقول مرآة) ندارد منافاتی دیگر،
 و 42ص ،11ج؛ 116ص ،10ج؛ 314، ص6، جاالنههوار بحههار ک:ثههار وی مؤیههدی دیگههر بههر ایههن معناسههت )بههرای نمونههه ر.آ در

 ،3ج ،األخیههههار مههههالذ ؛274ص ،15ج؛ 116 و107، 76ص ،14ج ،العقههههول مههههرآة ؛385ص ،86ج؛ 101ص ،56ج؛ 279
 (.460ص ،5ج؛ 730ص ،4ج؛ 126ص

  .213ص ،االنوار بحار با آشنایی ؛143-142ص ،مجلسی عالمه :ر.ک ؛6-5ص ،1ج ،االنوار بحار

  هستند. االنوار بحار من المعتبر و االنوار بحار مشرعة مؤلفان منظور .6

 شهرت که است این االنوار بحار کتاب های وی گی از ونویسد:  ه استادش عالمه مجلسی میب اش نامه در ذوالفقار مآل مثال   .7
 آنکهه  ایهن از بعهد. شود می آشکار کند، ظهور  مهدی حضرت که زمانی آن بزرگی و من لت و یابد می فزونی آن اعتبار و

 .(179ص ،107ج ،االنوار بحار) کند می حکم آخر تا اول از آن صّحت به و کند می نظر آن در حضرت
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 و صههّحت و اعتبههار مهورد در شههیعه منداناندیشهه میهان بههاز،دیر از کههه اسهت ایههن اصههلی مسهأله
 سههایر دیههدگاه از هههم و مجلسههی، عالمههه آن، مؤلههف دیههدگاه از هههم االنههوار بحههار احادیههث ضههعف
 نگههاه سههه بههه کلههی طههور بههه اخههتالف و بحههث ایههن اسههت. بههوده نظههر اخههتالف و بحههث دانشههوران
  :است معطوف
 وی گزینشهی نقهش بهه و داننهد مهی   روایات کننده یآور جمع فقط را مجلسی عالمه ،اول گروه

 بحههار تهألیف در مجلسههی عالمهه باورنههد بهراین ،دو  گهروه ؛ندارنههد ای  اشهاره االنههوار بحهار تهألیف در
 بهاالخره و ؛نیسهت لیهقا خهویش جامع احادیث تما  صحت به ولی ،کرده عمل گزینشی االنوار
 معتبهر را خهویش جهامع توایار کلی طور به مجلسی عالمه معتقدند و نهاده فراتر را پا ،سو  گروه

 است(. نموده اشاره خود که اندک ردموا در )ج  است دانسته
 بهه را هها آن ههواداران از برخهی و شهده یهاد گهروه سهه دیهدگاه ابتدا که است آن بر حاضر پژوهش
کهههاوی و مشههههور نظهههر خاسهههتگاه بررسهههی بهههه سهههسس و کنهههد بیهههان تهههاریخی ترتیهههب  تحلیهههل و وا
 ازد.بپرد موجود های دیدگاه

 االنوار بحار بارهدر ها دگاهید .2

 سههه تهوان مهی   االنهوار بحههار تهألیف انگیه ه و چگهونگی مهورد در شههیعه دانشهوران اقهوال بررسهی بها
 داد ارا ه موضو  این در را ذیل دیدگاه

 (مشهور دگاهید) اول دگاهید .2-1

 االنههوار حههارب تههألیف از هههدف بحههث در حاضههر، عصههر بههه قریههب یهها و معاصههر دانشههوران بیشههتر
کیههد احادیههث نمههودن مرتههب و حههدیثی کتههب یآور جمههع بههر بیشههتر مجلسههی، عالمههه توسههط  تأ
 دانشههوران ایهن از برخهی انههد. نکرده اشهاره مؤلهف، سههوی از روایهات و مصهادر گههزینش بهه و انهد کرده

  : از اند عبارت
 9،ش(1331کمهری)  کهوه حجهت محمهد سهید 8،ش(1290)  تبریه ی شفیع موسی بن علی
 مطههههری مرتضهههی   11(،ش1352 )  شهههعرانی ابوالحسهههن 10 ،ش(1352 )  زنجهههانی احمهههد سهههید

                                                   
 .155ص ،4ج ،الکتب مرآة .8

  .84-83ص ،موعود مهدی مقدمه .9

 نکرده کاری کتابخانه ی  تأسیس ج  کتاب این تألیف در مجلسی گوید: می  وی .34-32ص ،1ج ،الکال  یجر الکال  .10
 است.

 تحمیهل عهد  یها و فرصهت نداشهتن و وقهت تنگی دلیل به عالمه دهد می  احتمال وی.  1، ص53، جاالنوار بحار مقدمه .11
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 سههید 14،ش(1381)  چههی شههانه مههدیر کههاظم  13،ش(1368)  خمینههی امهها    12 ،ش(1358) 
 عصرما. در دیگر انگر پژوهش از برخی و 16شیرازی مکار  ناصر  15ش(،1386 )  شهیدی جعفر

17 
 محمد توسط آن مجلدات تما  انتشار و االنوار اربح سنگی چا  از پس مرور به دیدگاه این 

 در ش(1276-1265 )حهدود 18ق1315 تها 1303 ههای سهال در حسین فرزندش و کمسانی حسن
 بهههه حهههدودی تههها و شهههد مشههههور مهههرد  عمهههو  آن تبهههع بهههه و شهههیعه عالمهههان و علمیهههه ههههای حهههوزه
 بهازنگری مهورد اخیهر ههای سال در که این با یادشده دیدگاه کرد. کم  اجتما  در گری ی حدیث

  است. غالب نظر همچنان ولی ،شده واقع انگر پژوهش از ای  عده نقد و
  دوم  دگاهید .2-2

 گزینشهی نقهش بهر قبهل، گهروه خهالف بهر اخیهر های سهال در ویه ه بهه ،شهیعی دانشوران از برخی
کیهد االنهوار بحهار روایهات و مصادر انتخاب در مجلسی عالمه  ایهن دارانههوا از برخهی انهد. کرده تأ
 کارآمههدی قصههد بههه را ههها آن مصههادر و اخبههار کههه ایههن بهها مجلسههی عالمههه کههه ندهسههت آن بههر دیههدگاه
  است. دانسته نمی معتبر آورده، می بحار در آنچه تما  است، کرده می گزینش
 و گذشهته عالمهان ههای دیهدگاه مهرور بهه توجهه بها معاصهر نویسهندگان برخهی ،دیگهر عبهارت به
 یعنهی ؛انهد داده ارا هه ای  میانه نظریه ،االنوار بحار روایات کلی اعتبار به نگر ثبتم دیدگاه ارزیابی

                                                                                                                        
 است. نسرداخته صحی  احادیث آوردن به فقط آیندگان بر خود نظر

 حهدیث کتهب تهرین جهامع کتهاب ایهن نویسهد: مهی  االنهوار بحهار مهورد در ایشان .473ص ،انایر و اسال  متقابل خدمات .12
 بیشتر مؤلف هدف است. آمده جمع جا ی  کتاب این در، بوده موجود متفرق طور به حدیث کتب سایر در آنچه. است

 است. شده ذکر جا ی  سقیم و صحی  لهذا است. بوده حدیث کتب شدن تلف از جلوگیری

 نها  اسهم یه  بها کهه اسهت دانسته کوچ  کتابخانه ی  حقیقت در را االنوار بحار نی  اما  .320- 319ص ،اسرار کشف .13
  شود. می  برده

 .113ص ،الحدیث علم؛ 210ص ،حدیث تاریخ .14

 .79-78ص ،2ج ،مجلسی یادنامه .15

  .6ص ،1ج ،االنوار بحار من اآلثار منتخب .16

 ؛50-48ص ،1ج ،«مجلسهی عالمهه حهال شهر » ،مجلسی عالمه نامه شناخت) وانید رجبی علی به توان می  جمله از .17
 علههی (268ص ،2ج ،اسههال  جهههان دانشههنامه ،«بحهار االنههوار» )مههدخل فریههد عبههدالوهاب (،90-87ص ،موعههود مههدی
 مهاجر جعفر (،140ص ،حدیث تاریخ) مؤدب رضا سید (،45-44ص ،مجلسی عالمه کارنامه) خراسانی عطا ی اصغر
 نقهد ههای روش و مبهانی) معمهاری داوود (،158-157ص ،3ج ،«بحار االنهوار المجلسی الف لماذا» مجلسی، نامه)یاد
 مآخهذ نشر و تصحی » ،مجلسی عالمه نامه شناخت) مختاری رضا (،71ص ،شیعه اندیشوران دیدگاه از حدیث متن

  کرد. اشاره (197-195ص ،شیعه حدیثی جوامع) حجت هادی و (235-234ص ،2ج ش،1378 ،«بحار االنوار

  .277ص ،االنوار بحار با آشنایی .18
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 االنههوار بحههار منههابع و روایههات بهها مواجهههه در را وی گزینشههی رفتههار مجلسههی، عالمههه آثههار اسههاس بههر
 بهه معتقهد را وی بلکه دانند، نمی االنوار بحار روایات تما  اعتبار به قایل را وی ولی ،اند پذیرفته
  دانند. می   آن از مواردی صحت
 بهودن المعهارفی دا هرة ،االنهوار بحهار مطالهب تنهو  به توان می   ،دانشوران این دالیل ترین مهم از
 در تردیهد یها و االنهوار بحهار روایهات برخهی بطالن به وی حکم احادیث، ذیل عالمه های شر  آن،
 از نمود. اشاره تر قدیمی و تر صحی  های نسخه به یابی دست برای وی تالش و آن صحت مورد

 حسهههن و 20جعفریهههان رسهههول 19،سهههبحانی جعفهههر از: انهههد عبهههارت دیهههدگاه ایهههن ههههواداران جملهههه
   21طارمی.

  سوم دگاهید .2-3
 بهه قایهل را وی دیگهر دالیهل و مجلسهی عالمه اخبارگرایی به توجه با شیعه دانشوران از برخی
 از داننههد. می - داشههته اعههال  خههودش کههه - اسههتثنا مههوارد در جهه  االنههوار بحههار روایههات تمهها  اعتبههار
  :از اند عبارت گروه این توسط شده بیان دالیل ترین مهم
 اعتبههار دالیهل بیهان و مجلسهی عالمههه توسهط االنهوار بحهار اصههلی مصهادر دانسهتن معتبهر الهف( _

 ؛االنوار بحار مقدمه در ها آن
 در وی گزینشهههی رفتهههار گههر ننشههها کهههه احادیههث برخهههی ذیهههل مجلسههی عالمهههه توضههیحات ب( _

 ؛است روایات و مصادر انتخاب
 مههورد در ویهه ه بههه ،معقههولی و صههحی  معنههای ارا ههه و احادیههث تعههار  رفههع بههرای تههالش ج( _

  ؛غریب احادیث
                                                   

 ،3ج سهبحانی، جعفهر الل آیهت بها گهوو گفهت ؛150-149ص ،3ج ،«المجلسهی العالمهه ترجمهة» ،مجلسی عالمه یادنامه .19
 .220ص

 از هایی نمونهه ذکهر از پهسگهر  پهژوهش ایهن .42ص ،«المعارفی دایرة نگاه زاویه ازبحار االنوار » ،80 شماره ،مشکوة مجله .20
 که کرد تصور توان می البته» نویسد: می نموده، اذعان را روایات برخی به خود اعتمادی بی  مجلسی عالمه که  االنوار بحار
 حتهی و دانسهته می صهحی  را روایهات ایهن عمهده بخهش بهوده، احادیهث و اخبهار شهیفته کهه مجلسهی عالمه چون مردی
گرد  تأملی و نگاه با کند، ظهور  محّمد آل قا م گاه هر که است کرده نظر اظهار چنان تابک باره در مالذوالفقار وی شا
 .(44ص )همان، «شد خواهد افزون کتاب این اعتبار و شهرت کرد، خواهد کتاب این در که

 و نجانیز احمد سید قول از مشهور دیدگاه ازبیان پس وی .268ص ،2ج ،اسال  جهان دانشنامه ،«االنوار بحار» مدخل .21
 هماهنهگ امامیهه عالمهان بیشهتر رأی بها کهه نظهر ایهن گفهت بایهد همه این با» نویسد: می  فرید عبدالوهاب و خمینی اما 

 دیگهر اثهر در طهارمی حسهن «.نیست بحار تألیف از مجلسی غر  تما  معرف شناسد، می  را بحار که کسی برای است،
 عالمههه) اسههت کهرده اشههاره کارآمههدی قصهد بههه آثهار آوری جمههع انگیهه ه و  االنهوار بحههار تهآلیف گزینشههی جنبههه بهه نیهه  خهویش
 .(170ص ،مجلسی
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 مجلسی. عالمه فارسی کتب در االنوار بحار احادیث از بسیاری مشاهده د( _
 23،عابههههدی احمههههد 22 ،میعیسهههه کیههههوان : از انههههد عبههههارت دیههههدگاه ایههههن هههههواداران از برخههههی
  25رفیعی. محمد علی سید و24 زاده فقهی عبدالهادی

   ها دگاهید یبررس .3

 نبهودن گزینشهی یعنهی مشههور دیهدگاه پیهدایی دالیهل ابتهدا ،شهده یهاد دیدگاه سه بیان از پس
کاوی مورد روایات بودن گزینشی دیدگاه سسس و االنوار بحار روایات و مصادر   گیرد. می   قرار وا

رس .3-1   مشهور دگاهید یبر
 بحهار روایهات نبهودن گزینشهی-مشههور دیهدگاه تهرویج و پیهدایش در عامهل سهه رسد می   نظر به
  :است بوده مؤثر -االنوار

کیهد همهان دلیهل تهرین مههم و نخسهتین  ضههرورت بهر االنهوار بحهار مقدمهه در مجلسهی عالمهه تأ
   26است. شیعه حدیثی مکتوب میراث حف  و یآور جمع

 برخههی مضههامین شههیعی، اندیشههمندان از ای  عههده دیههدگاه از چههون کههه اسههت ایههن ،دو  دلیههل
 ناسههازگار علمههی یهها عقلههی امهور بهها یهها و صههحی  و محکههم احادیهث و آیههات بهها االنههوار بحههار روایهات
 وجهود تها انهد نمهوده مطهر  را دیهدگاهی چنین مجلسی عالمه علمی مقا  از دفا  برای 27است،

                                                   
گون فوا د و فرا د یا پراکنده اوراق .22   .262-260ص ،گونا

 در مجلسهی عالمهه توضهیحی عبهارات از نمونهه 24 خهویش دالیل ارا ه ضمن وی .131-125ص ،االنوار بحار با آشنایی .23
  است. آورده - است االنوار بحار تألیف در او گزینشی رفتار گر نشان که -را   االنوار بحار

  .289-287ص ،حدیث فهم و مجلسی عالمه .24

 گزینشهی نقهش بهه کهه -را  اندیشهمندان از برخهی .108 -105ص ،نقهدها هها، نگهاه زمانهه، زنهدگی، مجلسی باقر مالمحمد .25
 از داد. قرار گروه این در توان می - اند نسرداخته روایات باراعت بحث به ولی، اند کرده اشاره مجلسی عالمه توسط احادیث

 (.307، صسلوک بی  سیر)ن بهاء الدین خرمشاهی را نا  برد توا می  جمله آن

  .4-3ص ،1ج ،االنوار بحار .26

 اعتبهار بهی  یها و اعتبهار کهم معاصهر، دانشهوران برخهی دیهدگاه از مجلسهی عالمهه دیهدگاه از معتبهر احادیث و منابع از ای پاره .27
یههابی در را خههویش سههنجیمبهانی اعتبار غالبهها   انگههر پههژوهش ایهن. اسههت شههده شهمرده  و انههد ننمههوده مشههخص روایهات ارز
 عسهکری مرتضهی سهید :زاانهد  عبهارت منتقهدان این از تعدادی نمونه برای؛ است آنان اجتهادات حاصل آنان انتقادات

 کتاب علی التعلی ر.ک: ) سبزواری موسوی عبداالعلی سید ؛( 588 -586ص ،1ج، دین احیاى در ا مه نقشر.ک: )
 ههای حهدیثر.ک: ) آبهادی نجهف صهالحی الل نعمهت ؛(343-342 و177، 172-171، 128، 112ص ،1ج، االنوار بحار

 عقایهد و افکار بر )درآمدی غلو ؛119-103ص و 96-94ص ،تفسیری مقاله چهار همراه به البیان مجمع تفسیر در خیالی
 مهن المعتبهرر.ک: ) الل حهب حیهدر و (االنوار بحار مشرعةر.ک: ) محسنی آصف محمد ؛173-84ص دین(، در نغالیا
 .(االنوار بحار
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   نسازد. دارو ای  خدشه مجلسی عالمه علمی جایگاه به نواراال بحار در ضعیف روایات
 اشهتمال بهر مبنهی االنهوار بحهار بهر کهه اشهکالی بهه اسهت پاسهخی دیهدگاه ایهن ،دیگر عبارت به
 سهوی از ترتیهب و تههذیب بهه آن نیازمنهدی و ضهعیف و قهوی و بهد و خهوب روایهات بهر االنهوار بحار
 28.است شده وارد امین محسن سید مثل ای عّده

کیهههد از پهههس دیهههدگاه ایهههن ههههواداران از یکهههی نمونهههه بهههرای    عالمهههه توسهههط میهههراث حفههه  بهههر تأ
  نویسد: می

 جزواتهی و کتهب از یا هستند الضعف ظاهر که شود می پیدا اخبارى کتاب این در
 نقهل هها آن از که ستا این از اجّل   مجلسی مثل شخصی، شأن که اند شده نقل

 ا مه مناقب و فضا ل قسمت در خاصه ؛بفرماید هم اداعتم که این از فضال   نماید،
.29 

 اننویسهندگ برخهی االنهوار بحهار شهده چها  ههای نسهخه نشهر از پهس که است این ،سو  دلیل
 علهی و کسهروی احمهد سهید او از پهس و ،ش1314 سال در سنگلجی شریعت حمدحسنم مثل
کبهر  ناسههازگار جملهه از دالیلهی بهه نآ مؤلههف و االنهوار بحهار بهه شههریعتی علهی بعهدتر و زاده حکمهی ا
 برخهی بهر اشهکال از پهس زاده حکمهی مثهال بهرای 30؛گرفتنهد خهرده عقهل بها روایهاتش برخهی یافتن

  :است کرده مطر  احادیث، از بسیاری نادرستی بر را ذیل گانه شش دالیل مشهور، احادیث
 بها ناسهازگاری ،زنهدگی بها ناسازگاری حس، با گاهی و علم با ناسازگاری عقل، با ناسازگاری

 بههه ظههّن  از پیههروی عههد  و ههها آن بههودن ظنههی و ههها آن از بسههیاری بههودن سههاختگی احادیههث، سههایر
 31 قرآن. و عقل دستور
 از ای  پهاره بها مخهالف اندیشهمندان   برخهی فکهری خاسهتگاه که است الز  نکته این آوری یاد
کم و یفکهر التتحو به تاریخی جهت از احادیث برخی جمله از و دینی مبانی  نظها  شهدن حها

 تهدریجی پهذیریتأثیر و رنسهانس از پهس زمهین مغهرب در منطقهی – تجربهی ههای روش و تکنیه 
 از غهرب تمهدن بها ایهران ارتبهاط تهدریجی گسهترش بها گهردد. برمهی شهیوه آن از ایرانهی گهران اندیشه
 و دانشهوران از برخهی بهر تمهدن آن تأثیر و قاجار شاه فتحعلی دوره در وی ه به و بعد به صفویه دوره

                                                   
  .183ص ،9ج ،الشیعة اعیان .28

 از وی اسهت. کهرده نقهل کمهری کهوه حجهت محمد سید از دوانی علی را سخن این .84-83ص ،موعود مهدی مقدمه .29
  است. کرده مطر  را دیدگاهی چنین خمینی اما  و زنجانی احمد سید از پس که است کسانی نخستین

  .175-169ص ،صفوی تشیع و علوی تشیع ؛ 83 -81ص ،خمینی اما  زندگی و زمانهر.ک:  .30

  .32ص، ساله ه ار اسرار .31
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 تههههأثیر تحههههت و غربهههی قههههوانین و فرهنهههگ دوسههههتدار اندیشههههمندان   از ای  عهههده ایرانههههی، نخبگهههان
پهها در شههایع پوزیتیویسههم  فتحعلههی میههرزا ماننههد بودنههد دربههاری و سیاسههی رجههال از بیشههتر کههه ارو
 از پهههس و قبهههل فرهنگهههی تحهههوالت در اجتمههاعی -سیاسهههی لیبرالیسهههم جریهههان بهههه 32 آخونههدزاده
 اسهههدآبادی الهههدین جمهههال سهههید مثهههل خواههههان آزادی برخهههی و بخشهههیدند، صهههورت مشهههروطه
 بهه مسهلمانان سهنتی نگهرش در تجدیهدنظر و آن کهردن عصهری و دیهن بهه جدیهد نگاه نی خواهان

   33شدند. جدید علم منظر از دین
 اندیشههمندان از برخههی ،بعههد هههای دوره در ،شههد سههبب یادشههده گسههترده فرهنگههی تحههوالت

 تجهّددگرایی بهه و شهده خارج خان رضا زمان در وی ه به نجف یا و قم علمیه زهحو از کشور دینی
 رضاشهاه تجددگرایانهه و سهتی انه روحانیت های سیاست که آن  بر عالوه .آورند رو غربی سب  به
 بودندکهه کسهروی احمهد و سهنگلجی شهریعت جریان این اصلی چهره دو بود، همسو آنان با هم
 دینهی تفکهر در نو اصولی ارا ه و گرایی علم و گرایی عقل بهانه به احادیث از بسیاری با مبارزه به
 34پرداختند. جدید علو  و غربی مدرنیسم پایه بر اسال  از جدید تفسیری و

کههنش در  احمههد سههید ماننههد دانشههورانی تجههددگرا، اندیشههمندان ایههن هههای گیههری خههرده بههه وا
 از پهس و - 35بهود آمهده قهم به ق(1346) ش1306 سال اوایل در که - ش(1352-1270) زنجانی

 شهده مطهر  شهبهات بهه پاسهخ در ش1323 سهال در را اسهرار کشهف کتهاب که - خمینی اما  او
 ،بهود سهنگلجی شهریعت و کسهروی افکهار از ثرأمت که  ه ارساله اسرار کتاب در زاده حکمی توسط
 لحجههةعبدا سههید نامههه بههه پاسههخ در کمههری کههوه حجههت محمههد سههید سههسس و -36نمههود تههألیف

                                                   
 شهیرازی صهال  میهرزا ماننهد بهه تهوان مهی  آخونهدزاده بهر عهالوه گهروه ایهن در نفهوذ صهاحب و مهوثر افراد از بسیارند، گروه این .32

 حسهین میهرزا اخبهار(، کاغهذ نها  بهه ای روزنامهه کننهده منتشهر اولهین و میرزا عباس دستگاه در انگلیس در کرده )تحصیل
 امهین خهان علهی میهرزا الدولهة، ناظم خان َملَکم میرزا، الدوله مستشار خان یوسف میرزا، )سسهساالر( الدوله مشیر خان

  کرد. اشاره کرمانی آقاخان میرزا و طالبوف حیمعبدالر میرزا الدوله،

 مشهروطه ؛218 و 206-167، 148، 140-126، 120-118، 112-108، 78-73، 42 -36ص ،1ج ،معاصر تفکر سیرر.ک:  .33
یهه دو بها ایهران گران اندیشه های رویارویی نخستین ؛290-219ص ،ایرانی -192، 160-141ص ،غهرب بهورووازی تمهدن رو
گاهی بحران؛ 317-272 و 244-248، 224   .232-160 و 149-140، 131-128ص ،ایران در فکری روشن تکوین و آ

  .262-258ص ،1ج، معاصر تفکر سیر :. ر.ک34

یا از ای جرعه .35   .561 و 539ص ،3ج؛ 626ص ،2ج، در

 هایی کتاب آن در ... نویسد: می  زاده حکمی اشکاالت به واکنش در خمینی اما  .81ص ،خمینی اما  زندگی و زمانه .36
 این چرا که کند اشکال کسی تا بنویسد عملی کتاب نخواسته او و داند نمی  درست را ها آن بحار صاحب خود که است
؛ اسهت حهس یا عقل خالف آن که کشید داران دین رخ به است بحار در که خبری هر نتوان پس کردی. فراهم را ها کتاب
 بها آنگهاه و شهود بررسهی بایهد روایتهی ههر در بلکهه، نیسهت مها سهلیقة موافه  کهه کرد رد را آن اخبار جهت بی  نتوان که چنان
که علما ها می ان کرد عم کردند تعیین اصول دریی   .(320-319ص ،اسرار کشف)لی بودن یا نبودن آنرا اعالن 
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 انگیه ه ایهن بهر ش(1325 از )پهس قهم علمیهه حهوزه در بروجهردی الل آیهت زعامهت زمان در بالغی
کیهد االنهوار بحار تألیف  و اسهت بهوده آثهار حفه  و یآور جمهع مجلسهی عالمهه قصهد کهه کردنهد تأ

 دیههدگاهی چنههین سههان، بههدین و اسههت، محقهه  عهههده بههه احادیههث سههقم و صههحت تشههخیص
 شد. مشهور

 دیههدگاه بههر ش(1290)  تبریهه ی شههفیع موسههی بههن علههی ،الکتههب مههرآة احبصهه ایههن از پههیش
کید مشهور  وی از تهأثرم ،سهایران و زنجهانی احمد سید که ندارد وجود دلیلی ولی است، کرده تأ
  باشد. کرده مطر  را دیدگاه این
 ایدار لیهدال آن که شود می   روشن مشهور دیدگاه هواداران توسط شده ارا ه دالیل در دقت با
گر ؛نیست کافی علمی تتبع و الز  اتقان  تهرین مههم اسهت. تر متداول و مشهورتر آنان دیدگاه چه ا
 صهحت علمهی تشهخیص در اندیشهانآزاد و آینهدگان برای راه بودن ازب ،اند نموده طر  که دلیلی

 ههر تهألیف مهورد در دلیهل ایهن اسهت. دیگهران بهر خهویش نظرات نکردن حمیلت و حدیث سقم و
 و بهتههر های نسههخه بههه دسترسههی امکههان مههورد در شههده یههاد مههورد هسههت. متصههور یثیحههد جههامع

گون مطالههب ارا ههه نیهه  و 37آینههدگان بههرای جهههت ایههن از حههدیث تصههحی   در دانشههمندان از گونهها
گذاری و موضو  ی   ولهی 38دارد، شهواهدی االنهوار بحار در خواننده به ها آن بهترین انتخاب   وا
  است. نشده مشاهده کلی طور به احادیث مورد در

 نیتهههی بههها کهههه بهههوده شهههیعه دانشهههوران از برخهههی شخصهههی اجتههههاد مشههههور، دیهههدگاه بنهههابراین
 آن، در عقهل بها مخهالف ظهاهر بهه احهادیثی وجهود دلیهل بهه االنهوار بحهار از دفا  برای خیرخواهانه

 است. گرفته صورت
رس .3-2  (سوم و دوم دگاهید) االنوار بحار ثیاحاد بودن ینشیگز دگاهید یبر
 مجلسی عالمه که این یکی :کرد تفکی  همدیگر از باید را بحث دو االنوار بحار با مواجهه در
 بهر مجلسهی عالمه که است این پژوهش این موضو  کرد  می   باید چه او که این دیگر و کرد  چه

 شهود مهی   روشهن آیهد مهی   ذیهل در کهه یقراین از کرد  چه خویش الحدیثی علم های دیدگاه اساس
 قصد حتی و است کرده می   گزینش و انتخاب را االنوار بحار احادیث و منابع مجلسی عالمه که
  است. بوده االنوار بحار در معتبر احادیث آوردن بر وی کلی

                                                   
 .382ص ،86ج؛ 275ص ،85ج؛ 88ص ،53ج؛ 157ص ،43ج ،االنوار بحارر.ک:  نمونه برای .37

 .104ص ،58ج ،ر.ک: همان مونهن برای .38
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  االنوار بحار مقدمه بر یمرور .3-2-1

 توسههط االنههوار بحهار تههألیف اصهلی عامههل کههه شهود می روشههن االنهوار بحههار مقدمههه بهه نگههاهی بها
گیهری زا بعهد کهه دارد اشاره ابتدا وی زیرا ؛است بوده وی شدید ییاخبارگرا مجلسی، عالمه  فرا
گون علو   و شود می   انسان تعالی و رشد باعث چی ی چه که اندیشیده می   این به جوانی در گونا
 اللز منشهأ تنهها کهه کهرده یقهین موضهو  ایهن در تعمه  پهی در وی اوسهت  آخهرت نفع به واقع در

 الهی دانش دار خزینه  پیامبر بیت اهل وی باور به .است  بیت اهل اخبار و قرآن علم،
 فقههط بهوده جبر یهل توسهط وحههی مههبط الههی برگزیهدگان ایهن منهه ل چهون و ،انهد وحهی ترجمهان و

گاه قرآن علم به ایشان    ند.ا آ
 خههویش عمههر تضههیع باعههث نههوعی بههه - آموختههه درگذشههته کههه - را عقلههی علههو  وی بنههابراین

کید و دانسته  کنهد. سهسری  بیهت اههل معهارف کسهب در را خهود عمهر بقیهه بایهد کهه نموده تأ
 و دقهت تمها  بها  آ هین نی  و پاک امامان اخبار جستجوی به داشت آن بر را وی نگاه، این
   بپردازد. توان

 بههه ،تههاریخ طههول در شههیعه حههدیثی اصههول از بخشههی شههدن مهجههور بیههان بهها مجلسههی عالمههه
 و شهده رهها احادیهث و کتهب یاحیها و یآور جمع جهت در گروهی تالش برای خویش دیریتم

 دسترسههی دشههواری بیههان بهها سههسس و کنههد مههی   اشههاره آثههار آن نمههودن مرتههب و تصههحی  و تههرویج
 از یهاری و خیهر طلهب از پهس ،مبتکرانهه تنظهیم و تهألیف بهر را خهویش ع   احادیث، به موضوعی
 گوید: می الهی حمد از پس و کند می اعال  ،پروردگارش

  شد. انجا  داشتم، که طرحی ازآن بهتر پروردگار  فضل به
 و نیهاز مهوارد در هها آن تفسهیر و قهرآن آیهات بها بهاب ههر نمودن آغاز در را خویش روش سسس وی
 اعههال  کتههاب نشههدن حجههیم جهههت در ههها آن مختصههر شههر  و مههوارد برخههی در روایههات تقطیههع
   دارد. می
 تهاریخ معهاد، و عدل کتاب تألیف مثل کتاب این در خود های نوآوری از برخی به هادام در او

 بهه دینهی بهرادران از دعهوت از پس و کرده اشاره «العالم و السماء» کتاب و  امامان و پیامبران
 مقصهدها تمها  کهه نظیهر بی کتابی وجود برای آنان به بشارت و )علمی( طعا  هسفر این پذیرش

 نویسد: می دارد بر در را
َّساعیت َّاْلخباارَّکتا َّجمیاعَّعانَّإغنائا َّوَّاْلسارارَّوَّالحکامَّوَّالعلا مَّأَا اعَّعلىَّلشتمال َّو

َّعلااىَّسابحاَ َّفضاال َّمانَّفاأرج َّاْلطهااارَّاْلئماةَّأخبااارَّلاىررَّالجامعاةَّاْلَاا ارَّبحاارََّّبکتااب
َّعلاایهمَّ-َّمحمااىَّآلَّقااائمَّقیااامَّإلااىَّهااذاَّکتااابیَّیکااونَّأنَّامتناَاا َّوَّرحمتاا َّالراجااىَّعبااىه
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کرامَّوَّالتحیةَّوَّالسالمَّوَّالصالة َّطلا َّمانَّلکالَّمصاىرا ََّّوَّالکارامَّلألفاضالَّمرجعاا ََّّ-َّاَل
39َََّّّ؛...َّوَّاْلعالمَّاْلئمةَّعل م
 تما  از آن نیازی بی و اسرار و ها حکمت و علو  انوا  بر آن بودن مشتمل دلیل به و

یاهای» را آن اخبار کتب  « پاک امامان اخبار مرواریدهای دربرگیرنده و نورها در
 که دار  امید امتنانش، و رحمت به امیدوار هبند بر من ه خدای فضل از و نهاد  نا 

 مرجهع - بهاد کرامهت و تحیت و سال  و درود ها آن بر - محمد آل قا م قیا  تا کتابم
 باشد.  مشخص امامان   علو  هجویند هر منبع و بزرگوار و فاضل افراد

 داشههته توفیهه  حههدیث، بههه مههرد  تههوجهی کههم اثهر در مجلسههی عالمههه شههده، یههاد عبههارات بههر بنها
 از احادیهث، بهه موضهوعی دسترسهی نمهودن آسهان و حهدیثی جهامع ایهن آوردن فهراهم بها تا است
 بهه ها انسهان هدایت به مربوط موضوعات تما  در را خواص و عوا  بیشتر توجه اسباب سو ی 

 حفهه  را عهشههی مکتههوب حههدیثی میههراث دیگههر سههوی از و سههازد فههراهم  بیههت اهههل احادیههث
  کند.

 گههر نشههان مجلسههی عالمههه از ...« األسههرار و الحکههم و العلههو  أنههوا  علههی الشههتماله و» عبههارت
 علهو  حتهی است احادیث از ها حکمت و علو  تما  استخراج برای او تالش و وی اخبارگرایی
   طبیعی.
 اههل کتهب از منبهع 85 و شهیعی منهابع از عنوان 378 ،االنوار بحار مقدمه در مجلسی عالمه
گرچه ؛برد می نا  را تسنن  اسهت، کهرده نقهل انهدک بسهیار یها و نکهرده نقهل اصهال   ها آن از اندکی از ا
 وجهود بهه مجلسی عالمه خود 40است. شده استفاده منبع ششصد از بیش از االنوار بحار در ولی
 41است. نموده اذعان - آورد می را ها آن نا  استفاده هنگا  در که - دیگر منابع

 بحارالنوار فیتأل مهم یها زهیانگ از یکی عهیش مکتوب یثیحد راثیم حفظ .3-2-2
 حفه  را االنهوار بحهار تهألیف از مجلسهی عالمهه مهم و اصلی هدف ی  شیعه دانشوران تما 
 ایهن بهه بحار مقدمه در خود مجلسی عالمه که چنان اند؛ دانسته شیعه مکتوب حدیثی میراث

                                                   
 تلخیص. اندکی با عبارات ترجمه .6-2ص ،1ج ،االنوار بحار .39

 بحار مصادر از عدد 629 اسامی محققان .46-6ص ،1ج ،االنوار بحارر.ک:  نی  و ؛226-225ص ،االنوار بحار با آشنایی .40
گوینهد: ایهن  نمهوده اسهت و می اسهتفاده هها آن از خهویش توضهیحات و اصهلی مهتن در مجلسهی که اند نموده استخراج را

 نهورد و لیهها نرجهع قهد اخهری تألیفات له» و «رسا له سا ر» مثل عباراتی با مجلسی عالمه خود چون؛ نیست کاملاحصا 
 أللفا  المفهرس المعجم)است  بحار مصادر از تعدادی اسامی، برده نا  مقدمه در آنچه دهد می نشان آن شبیه و «منها

 .(98 -87ص ،االنوار بحار احادیث

  .24ص ،1ج ،االنوار بحار .41
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  است؛ کرده اشاره مطلب
َّترکاتَّالتاىَّالمهجاورةَّالمعتبارةَّاْلصولَّتتبعتَّالمشهورةَّالمتىاولةَّبالکت َّاَلحاطةَّعىبَّثم

َّغِبهااَّوَّالابالدَّشِقَّفىَّعنهاَّأسألَّفطفقتَّ...َّالمتمادیةَّاْلزمانَّوَّالمتطاولةَّاْلعصارَّفى
َّعناىیَّاجتماعَّحتاىَّ...َّذلاکَّمانَّشایئا ََّّعناىهَّأظانَّمانَّکلَّلى َّالطل َّفىَّألحَّوَّحینا

َّالماضایةَّاْلعصاارَّفىَّالعلما َّمعولَّعلیهاَّکانَّالتىَّالمعتبرةَّاْلصولَّمنَّکثیرَّربیَّبفضل
َّوَّتِویجهااااَّفاااىَّجهااىیَّغایاااةَّفبااذلتَّ...َّالخالیاااةَّالقااِونَّفاااىَّاْلفاضاالَّرجاااوعَّإلیهاااَّو

کثارَّوجاى َّوَّالفساادَّغایاةَّفىَّالزمانَّرأیتَّلماَّوَّتنقیحها.َّوَّتنسیقهاَّوَّتصحیحها َّأهلهااَّأ
َّماانَّعلیاا َّکاَااتَّماااَّإلااىَّلقلیااَّعماااَّترجااعَّأنَّخشاایتَّالرشااادَّإلااىَّنااؤدیَّعماااََّّحائااىنن
42ََّّ...َّوَّالخ انَّالىهرَّمساعىةَّلعىمَّالتشتتَّإلیهاَّیتطِقَّأنَّخفتَّوَّالهجرانَّوَّالنسیان

 حهدیثی اصهول از بخشی شدن مهجور به اشاره با مجلسی عالمه شده یاد عبارات اساس بر
 غیهر و فلسهفه )یعنهی باطهل علهو  رواج دلیهل بهه یها شهیعه مخهالف پادشاهان   تسلط اثر بر شیعه،
 آثار یافتن برای خود بسیار کوشش بیان به ها، آن به متأخر علمای اعتنای عد  دلیل به یا و آن(

 یههاری و ،ها نسههخه و کتههب صههاحبان از ای عههده بخههل وجههود بهها ،غههرب و شههرق بههالد در حههدیثی
 معتبهر اصهول از بسهیاری یآور جمهع سهبب که دارد اشاره امر این در برادرانش از ای عده رساندن
 بسهیاری مهدارک بهر آن در و نهدارد را فواید آن مشهور کتب که شده بسیار فواید بر مشتمل یثیحد
 یافتههه دسههت داشههتند، اعتههراف حههدیثی آثههار در ههها آن وجههود عههد  بههه علمهها بیشههتر کههه احکهها  از

 اسهت. گرفتهه کهار  هبه آثهار آن نمهودن مرتهب و تصهحی  تهرویج، در را خود کوشش تما  لذا است،
کنهدگی و گشهتن فرامهوش شدن، نهاده کنار احتمال از خویش نگرانی زابرا با وی  حهدیثی آثهار پرا

کثر انحراف و زمانه فساد دلیل به آینده در مکتوب  حفه  بهر دوبهاره ههدایت، مسهیر از هها انسهان ا
کید االنوار بحار تألیف وسیله به حدیثی میراث   کند. می   تأ
 کتهب از حهدیث نقهل عهد  بهر مجلسهی مههعال قصهد جملهه از دیگهری شهواهد که مطلب این
 بهه تهذکر و 43،شهیعیان میهان کتهب ایهن بهودن متداول و مشهور دلیل به سجادیه صحیفه و اربعه
 تههألیف مهههم ثمههرات از ،دارد 44آن احادیهث یهها و کتههب مضههامین از برخهی بههودن کمیههاب و غریهب

                                                   
  .4-3ص ،1ج ،همان .42

 دارد احتمهال کمتهر همهه، دسهترس در و معهروف آثهاری کهه است آن منظور .452ص ،92ج و 48ص ،1ج، ،ر.ک: همان .43
 که بوده این یهسجاد صحیفه و اربعه کتب از کمتر استفاده دیگر دلیل، آن بر عالوه گردد. نابودی و فراموشی خوش دست
 .نگردد کتب آن شدن مهجور سبب بحار لیفأت داشته قصد عالمه

 فضهل بهن حسهن بهن علهی االنهوار مشهکاة مفیهد، شهیخ بهه منسهوب االختصهاص مانند آثاری مجلسی عالمه نمونه برای .44
 . (28 و 27ص ،1ج ،همان)کند  می  توصیف غریب اخباری دارای را طبرسی
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 است. االنوار بحار
کثر که دارد اشاره تهرانی آقابزرگ نمونه برای  اصهول و اعتمهاد مهورد کتهب از االنوار بحار خذمآ ا
 نوری عالمه ما شیخ حتی نیست، آسان آن یافتن کس هر برای و است کمیاب که است معتبر
 بهه نشهد موفه  ،گهرفتن امانهت بها حتهی بهود، نمهوده میّسهر نفیسهی هکتابخان او برای خدا که این با

 بها نقهل بهه کتهب آن از نقهل در سها لو بهر مسهتدرکش تهألیف در و یابهد دسهت آن مآخذ از تعدادی
 نمهوده تصهری  مسهتدرک خاتمهه اول در خهودش کهه طهور همهان ؛شهد نیازمنهد بحهار کتاب هواسط
 عالمههه از پههس متههأخران مصههنفات بیشههتر بگههوییم کههه هسههت امکههان ایههن مهها بههرای پههس .اسههت

 45اند. شده سیراب و گرفته آب دریاها آن از مجلسی،
 االنوار بحار فیتأل در گرید یاه تیاولو و ها زهیانگ .3-2-3
 االنهوار بحهار تهألیف از مجلسهی عالمهه قصهد کهه اسهت واض  پر ،االنوار بحار همقدم اساس بر
 کهه اسهت داشهته نی  دیگری های اولویت وی بلکه است، نبوده یآور جمع و میراث حف  فقط
 آسهان دسترسی برای موضوعی جهت از منظم و مرتب جامع، ای مجموعه هتهی ها آن ترین مهم

 علهو  برابهر در دینهی علهو  در محهوری حهدیث تهرویج و سهو یه  از حهدیث به دینی علو  طالبان
  است. دیگر سوی از تصوف و فلسفه عقلی،
 جملههه: از االنههوار بحهار همقدمهه در اش حهدیثی جههامع از مجلسههی عالمهه توصههیفات ،درنهگ بی
 و علهم انهوا  بهر مشهتمل کهال ، یرینیش و رفیع شأن دارای دلسوز، دوست نظیر، بی و نی  کتاب

یهای و کتهب سهایر از نیاز بی حکمت،  بهرادران از وی دعهوت نیه  و اخبهار گوهرههای هدربرگیرنهد در
 سههفره ایههن از بههری بهره در شههتاب بههرای - دارنههد را  محمههد آل والیههت اّدعههای کههه - اش دینههی
 بههودن پرفایههده بههه سههیمجل عالمههه قههوی اعتقههاد از نشههان اطمینههان، بهها آن بههه تمسهه  و نعمههت
  است. او ن د آن کلی اعتبار جهتی از و وی ییاخبارگرا کتابش،

 در وی کههه اسهت ناسههازگار ایهن بهها االنهوار بحههار مقدمهه در مجلسههی عالمهه از شههده یهاد مطالهب
 و باشهد جعلهی دهد احتمال یا و بداند جعلی را ها آن خودش که کند نقل را مطالبی االنوار بحار

                                                   
 مهههدی تههألیف «پههنجم و چهههار  های سهده در شههیعه حههدیث تههاریخ» مقالهه در دقههت بهها رنههدهنگا .26ص ،3ج ،الذریعهة .45

 دست به و است بوده موجود دهم قرن تا که راهای چهار و پنج  دیثی شیعه در قرنح کتب ازکتاب  61 اسامی احمدی،
است، ولی اآلن موجود نیست داشته  وجود نی  صفویه زمان در ها آن از مورد بیست که، استخراج نموده است نرسیده ما
گمان،  (163- 53ص ،هفتم تا سو  های سده در شیعه حدیث تاریخ)  اسهتفاده  االنوار بحار در منابع این از برخی از. به 

 عالمههه الهههی توفیهه  از نشهانی ،االنههوار بحههار تههألیفه سهای در شههیعه حههدیثی مکتههوب میهراث حفهه  رو ایههن از اسههت. شهده
  است. شیعه دانشمند این موقع به تصمیم و باال فهم و درک مجلسی،
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گر   .شهود می مهتهم بهزرگ گنهاهی انجا  و گویی دروغ به باشد، کرده کاری چنین حالم فر  به ا
 نتیجهه در مجلسهی. محمهدباقر عالمهه بهه برسهد چهه ؛اسهت قبهی  عهادی فرد از کار این ش  بی
 را موجود شواهد باید یا ،رو این از یابد. می ضرورت االنوار بحار در وی اعتماد مورد احادیث نقل

 مجلسهی عالمهه از االنهوار بحهار یآور جمع در را اخبار گزینش که گروهی نظرات یا و گرفت نادیده
  خواند. نادرست کنند می منتفی
 مجلسهی عالمهه دیهدگاه از االنهوار بحهار از ضهعیف احادیهث نفهی معنهای بهه مطلهب این البته
 هکهرد اشهاره منهابع یها و احادیهث ضهعف بهه انهدکی مهوارد در وی ،آمهد خواههد کهه چنان و نیست
 است. بندی  رتبه نظا  دارای االنوار بحار احادیث و منابع اعتبار می ان وی دیدگاه از و است

 ها انیب در ثیاحاد رشیپذ .3-2-4 
 نتیجهه بهه که مواردی در و کوشد می حدیث داللت بیان و مقصود فهم برای مجلسی عالمه 

گهذار بیهت اههل به را علمش نرسد، خوبی  و روایهات مهورد در را ودخه توضهیحات وی .کنهد می وا
گون عناوین با االنوار بحار در شده مطر  مطالب  را خهویش ههای شهر  وی .اسهت کرده ذکر گونا

 619) «توضهی » مهورد(، 4659) «اقهول» ،مورد( 8871) «بیان» :مانند متعددی عناوین ذیل در
 مهورد(، 77) «یهانتب» ،مورد( 166) «تفسیر» مورد(، 185) «تبیین» مورد(، 316) «ایضا » مورد(،

 مههههورد(، 35) «تتمههههیم» مههههورد(، 36) «تحقیهههه » مههههورد(، 39) «تههههذییل» مههههورد(، 44) «تههههذنیب»
 «شههر » مههورد(، 12) «فذلکههة» ،مههورد( 15) «تأییههد» مههورد(،16) «تنقههی » مههورد(،27) «تفصههیل»
 و اشههکال رفههع» مههورد(، 2) «توجیههه» مههورد(، 5) «فوا ههد» یهها «فا ههدة» مههورد(، 5) «تنههویر» ،مههورد(9)

 گهاهی را شهده یهاد ههای واژه البتهه اسهت. کهرده ذکهر مهورد( 1) «تفضی  » مورد(،1) «اجمال تبیین
 هبه نمهوده، آغهاز عنهاوین سهایر بها کهه توضیحاتی ذیل یا و دیگر های واژه با همراه گاهی و مستقل

 شهده، یهاد عنهاوین 15140 ذیهل آن از بخشهی کهه - وی توضهیحات این تردید بی  است. برده کار
 غیهر در ؛اسهت قایهل صهحت از ای  درجه روایات از ی  هر برای وی دهد می   نشان - است آمده
 وی کوشههش ،دیگههر سههوی از .نههدارد دلیلههی حهدیث الحههدیثی فقههه مباحههث تبیههین ،صههورت ایهن
 وی اعتقهاد بها ها نسهخه بهتهرین اسهاس بر احادیث تصحی  و حدیث مقصود و معنا بیان برای
  نمایاند. می ناسازگار دیثح اصل بودن اساس بی  به

گرد  از مجلههههد 15 کههههه اسههههت کههههرده اشههههاره اصههههفهانی، مالذوالفقههههار مجلسههههی، عالمههههه شهههها
 سههایر روایههات و اسههت عالمههه سههوی از مطالههب تفسههیر و شههر  دارای االنههوار بحههار مجلههدات25

 منتشههر نیهه  و شههر  (25 الههی 23 و21 الههی 19 و17 الههی14 مجلههدات) مجلههد ده یعنههی ،مجلههدات
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 در ایهن از پهس کهه - نیه  23 و 16 و 14 مجلهدات موجهود، شهواهد اساس بر البته 46ست.ا نگشته
کنویس عالمه حیات زمان  هفهت در یعنهی 47اند؛ گشته برخوردار وی شرو  از - شده منتشر و پا
  شود. می   مشاهده کمتر بسیار مجلسی عالمه های شر  (آن ثلث از )کمتر االنوار بحار از مجلد

  مصادر از یاندک یاعتبار کم نییتب و نابعم قیتوث .3-2-5
 و پرداختههه آن مؤلفههان و آن منههابع بیههان بههه االنههوار بحههار مقدمههه اول فصههل در مجلسههی عالمههه
 اختالفهها و المهذکورة الکتهب علهی الوثوق بیان فی الثانی الفصل» عنوان با دو  فصل در سسس
 قههراین اسههاس بههر آن درجههات تالفاخهه و االنههوار بحههار منههابع وثاقههت دالیههل بیههان بههه « ذلهه  فههی

 توسههط االنههوار بحههار منههابع گههزینش بههر رهگههذر ایههن از و 48اسههت. پرداختههه خههویش شناسههه کتههاب
  است. نموده داللت خویش
 مهورد جهدهیه فقهط تعهداد آن از ولی ،کرده یاد االنوار بحار مقدمه در شیعی منبع 387 از وی 
 اخبههار نقهل جملههه از دالیلهی بههه االسهال  دعهها م و الشهریعه مصههبا  برسهی، االنههوار مشهارق ماننهد را

 و اصهیل روایهات بها عبهارات ناسهازگاری خاصه، و عامه روایی منابع خلط غالیانه، و ناک شبهه
   اعتبههار کههم روایههات، اصههل بههه تههوجهی کههم و مصههادر بههودن المؤلههف مجهههول ، ا مههه صههحی 

 را االنهوار بحهار شهیعی حهدیثی ابعمنه درصهد پهنج از کمتهر کهه - یادشده منبع جدهیه از داند. می
 نقهل االنهوار بحهار در حهدیثی «النبهذة» و «نثرالآللهی» ،«االلفهین» ههای کتهاب از - دههد می   تشکیل
 احادیهث درصهد دو از کمتهر کهه اسهت شهده نقهل حهدیث ه ار از کمتر دیگر، مورد پان ده از و نشده
 49دهد. می   تشکیل را االنوار بحار
 و اعتقهادی مباحهث در ویه ه بهه ،مجلسهی عالمهه نگارنهدگان پهژوهش اسهاس بر دیگر سوی از
 ذکر عد  دالیل از یکی مجلسی عالمه 50.است برده بهره بیشتر اعتبار با و اصیل منابع از فقهی

                                                   
  .178ص ،107ج ،االنوار بحار .46

  .219-218ص ،االنوار بحار با آشنایی .47

 دوفصهلنامهر.ک:   االنوار بحار تألیف در مجلسی عالمه شناسانه کتاب ن. برای اطال  از قرای46-6ص ،1ج ، االنوار بحار .48
 .159-153 ،«مجلسی عالمه ن د  االنوار بحار روایات جیسن اعتبار مبانی» ،18 شماره ،پژوهی حدیث

  االنوار بحار احادیث و مصادر انتخاب در مجلسی عالمه محورانه متن مبنای» ،80شماره، حدیث علو  فصلنامهر.ک:  .49
کید با   .113-111ص، «امامت بر ناظر احادیث بر تأ

 درصههد 73 از بههیش جلههدی( 110 مجموعهه 27-23 لههدهای)ج االنههوار بحهار هفههتم مجلههد در نگارنهده پههژوهش اسههاس بهر .50
 در مجلسی عالمه محورانه متن مبنای»شیخ طوسی و یا هم مان با اوست )ر.ک:  از قبل معتبر و اصیل منابع از احادیث
 مجلد در و(  120ص ،80 شماره، حدیث علو ، «امامت بر ناظر احادیث بر کیدأت با االنوار بحار روایات و مصادر انتخاب

  است. متقدمان دوره منابع از احادیث درصد 71 از بیش نی  العالم و السماء چهاردهم،
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 االنوار بحار احادیث بیشتر و 51داند. می   منبع آن بر کامل اعتماد نداشتن را منابع برخی برای رم 
  است. داشته اعتماد ها آن بر و دارد اختصاری عالمت که ستا آورده منابعی از را

  ثیاحاد از یاندک یاعتبار یب  نییتب .3-2-6

 االنههوار بحههار مطالههب و احادیههث دربههاره مجلسههی عالمههه توضههیحات بههر مههرورری بهها نگارنههده
 بهههرای فقهههط آن بهههر خهههویش اعتمهههادی بهههی  یههها حهههدیث ضهههعف بهههه را وی اذعهههان مهههورد(، 15140)

 علهم و کهرده تردیهد حهدیث صهحت در جا هفت در موارد این از البته نمود. اهدهمش حدیث سی
 که مواردی درصددهم  دو از کمتر در تقریبا   وی بنابراین است. برگردانده  بیت اهل به را آن
 گههر نشهان کهه اسهت کهرده اشهاره هها آن اعتبهاری بههی  بهه ،اسهت داشهته شهر  مطالهب و احادیهث بهر

   است. خویش جامع دیثاحا به وی کلی اعتماد
 نقهل جملهه از دالیلهی بهه عالمهه شهود مهی   روشهن احادیهث این ذیل مجلسی عالمه مطالب از

 نقهل 53آن، سند بر اعتمادی بی  52عامه، احادیث با آن موافقت یا و تسنن اهل طری  از حدیث
 و  بیهت اههل سهیره بها آن مضهمون مخالفهت 55آن، مهتن غرابهت 54معتبهر، اصهل از آن نشدن
 احادیههث آن بهر 57 معصهومان  کهال  اسهلوب بها سهازگاری عهد  56معتبهر، مشههور اخبهار یرسها

  کند. می   تردید اعتبارش در یا و ندارد اعتمادی
 موافقت جمله از دالیلی به را شده یاد احادیث که کند می   بیان مجلسی عالمه ،حال این با
 58نهدارد، منافهاتی اخبهار ریسها با که یمطالب بر اشتمال یا و معتبر احادیث با آن مضامین برخی

 در بهییغرا وجود59 تاریخی، موارد برخی ابها  رفع و تفصیل شر ، برای آن مضامین از استفاده
 از شهدن روایهت یها و امامیه اصحاب تألیفات در حدیث وجود 60نیست، ناسازگار عقل با که آن

   است. دهآور خویش جامع در 62کتاب مؤلف بر اعتماد و 61 ، شیعه امامان
                                                   

  .48ص ،1ج ،االنوار بحار .51

  .220-219ص ،89ج ؛330ص ،54ج ؛357، ص15؛ ج278، ص11. همان، ج52

  .109-101ص ،56ج ؛77ص ،16ج ؛104ص ،15ج همان، .53

  .341ص ،54ج همان، .54

  .341ص ،54ج ؛104، ص15، جهمان .55

 .104ص ،54ج ؛64ص ،29ج همان، .56

  .228-227ص ،95ج همان، .57

  .46ص ،29ج ؛77ص ،16ج ؛104، ص15. همان، ج58

 .414ص ،15ج ؛372ص ،12ج همان، .59

  .357ص ،15ج همان، .60

  .109ص ،56 ج؛ 357 ،15ج همان، .61
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 بها احهادیثی نقهل و انتخهاب بهرای را مههم دلیل ی  مجلسی عالمه ،شده یاد قراین اساس بر
 از قسههمتی یهها تمهها  مضههمون تطههاب  را تسههنن اهههل منههابع از حتههی و ضههعیف یهها و کمتههر صههحت
 مجلسی عالمه محتوانگری گر نشان مطلب این است. کرده ذکر شیعه معتبر روایات با حدیث

 خههانواده سههویی از تهها اسههت موضههوعات بیشههتر در سههندی قههراین بههر متنههی قههراین دادن اولویههت و
 ،دیگههر سههوی از و گهردد ارا ههه مضههامین وحهدت بههرای بیشهتری شههواهد و گههردد تهر تکمیههل احادیهث
  گیرد. قرار دسترس در آینده در هانپژو حدیث بررسی برای بیشتری روایی ومتون حدیثی میراث

  ثیاحاد یبرخ یسنج اعتبار نییتب .3-2-7
 مههورد در و اسهت الحههدیثی فقهه توضههیحات احادیهث ذیههل مجلسهی عالمههه ههای بیههان بیشهتر

 الحهدیثی علهم مباحهث در نیه  وی ههای بیهان برخهی ،حهال ایهن بها .اسهت حدیث مفهو  و معنا
 کهه داده نشهان رهگهذر ایهن از و است، داده نظر آن اعتبار درجات و خبر صحت مورد در و است
 چهارصد حدیث ذیل وی نمونه برای است؛ نبوده احادیث آوری جمع فقط واراالن بحار تألیف
  نویسد: می   مسلمان دنیای و دین برای  امیرالمؤمنین مطلب

َّیکانَّلامَّإنَّوَّالقاىما َّطِیقاةَّعلىَّالعتبارَّوَّال ثاقةَّغایةَّفىَّالخبرَّهذاَّأصلَّأنَّاعلمَّثم
کثارَّذکارَّوَّ-َّاَّللَّرحما َّ-َّالکلیناىَّعلی َّاعتمىَّوَّالمتأخِننَّبزعمَّصحیحا َّ قاةَّأجزائا َّأ َّمتفر 

کابرَّمنَّغیرهَّکذاَّوَّالکافىَّأب ابَّفى ثینَّأ 63َّ...َّالمحى 

 در محههههدث قههههدمای شههههیوه از را خههههویش تبعیههههت ضههههمنی طههههور بههههه وی شههههده یههههاد مههههورد در
   دهد. می   نشان روایات اعتبارسنجی

 نابهه از ،عکرمههه از ،تسههنن اهههل طریهه  از را نبههی جههرجیس قصههه مجلسههی عالمههه :دیگههر مثههال
  نویسد: می   پایان در ولی ،کند می   نقل شیعی کتاب از و عباس

َّعلاىَّالعتماادَّلعىمَّإنرادهاَّترکناَّذلکَّمنَّأطولَّالت اریخَّفىَّمذکورةَّالقصةَّهذهَّأقول:
َّ.64.سنىها

   زیههرا ؛اسههت کههرده مههی   گههزینش را احادیههث مجلسههی عالمههه کههه مههتقن اسههت شههواهدی ههها ایههن
 اعتمهاد سهندش بهر چهون ولهی ،آمهده ایهن از تر طوالنی یخیتار کتب در جرجیس قصه فرماید می

                                                                                                                        
 .77ص ،16ج؛ 104، ص15. همان، ج62

 117ص ،10ج ،همان .63

  - 445ص ،14 ج همان، .64
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کتفا نمونه دو همین بر اختصار رعایت دلیل به نیاورد . کتاب در را آن ،نداشتم   65شود. می   ا
  شواهد گرید .3-3-8

 کههه دهههد مههی   نشههان را ههها آن دیههدگاه صههحت مشهههور، نظههر مخالفههان توسههط شههده ارا ههه دالیههل
 کوشهیده احادیهث تعهار  رفهع در مجلسهی، عالمهه که این مثل مواردی ،شده یاد موارد بر عالوه
 روشهن اسهت. جملهه ایهن از آورده، ههم خهود فارسهی کتهب در را احادیهث ایهن از بسیاری و است
  و شهود دانسهته معتبهر متعهار  دوحدیث هر که است صحی  صورتی در تعار  رفع که است
 انتظههار ،هسهتند مهرد  عمهو  هطبقهه بیشهتر کهه خواننهدگانی از اش فارسههی کتهب در وی ،تردیهد بهی
 بهرای را کتهب آن بلکهه بپردازنهد، ها آن سقم و صحت بررسی به احادیث از استفاده از قبل ندارد

  است. نوشته عاّ   مرد  راهنمایی
  یمجلس عالمه نزد االنوار بحار اتیروا یسنج اعتبار یمبان .3-2-9

 در را آن و داشهته توجه احادیث سندی ارزیابی در متأخران روش به که این با مجلسی عالمه
 ضهعیف» مثهل عبهاراتی بها را خهویش مخالفهت ولهی ،است کاربرده هب األخیار مالذ و العقول مرآة
 در را سهههندی بررسهههی و اسهههت کهههرده بیهههان مهههوارد برخهههی در «عنهههدی صهههحی » و «المشههههور علهههی

 حدیث از وی تعریف ،رو این از 66است. دانسته می   تر مهم روایات تعار  رفع و فقهی احادیث
   67نیست. سندمحورانه متاخران شیوه به ضعیف حدیث و صحی  حدیث
 عالمههه نهه د را روایههات و مصههادر سههنجیاعتبار مبههانی تههوان مههی    ارنههدگاننگ پههژوهش اسههاس بههر

  :دانست ذیل مورد چهار اهمیت ترتیب به را مجلسی
  ؛شناسانه کتاب نقرای اساس بر حدیثی معتبر کتب و اصول بر اعتماد الف(
  ؛روایات سنجیاعتبار در سندی قراین بر متنی قراین دادن اولویت ب(
  ؛آن روایات بودن شیعی قید با سنن هادل در تسام  هقاعد ج(

                                                   
 ؛17ص ،26 ج ؛299ص ،16 ج ؛278ص، 11 ج ؛296ص، 8 ج ،االنهوار بحهار :ر.ک دیگهر ههای نمونهه برخهی بر اطال  برای .65

، 99 ج ؛252ص، 92 ج ؛339و322، ص83 ج ؛45ص، 71 ج ؛335ص ،55ج ؛294ص ،45 ج ؛174، ص43 ج
 .209ص

 .48ص ،1ج ،بحار االنوار ؛136 و 21ص ،1،جاالخیار مالذ؛80 و36، 22ص ،1ج ،العقول مرآةر.ک:  نمونه برای .66

 احادیهث صهّحت بهر را محهدث قهدمای کهه نهییقرا بیشهتر رفهتن بهین بههایی،از شهیخ و معهالم صاحب سخنان اساس بر .67
 ضهعیف، و موّثه  حسهن، صهحی ، بهه احادیهث چهارگانهه تقسهیم پهذیرش بای حل عالمهکه  شد سبب کرد، می داللت
 محهدثان و فقهها میهان در روش ایهن از همهواره کنهون تها حلهی عالمهه از پهس دههد. قرار سندمحور را احادیث ارزیابیه شیو

 279ص ،ضههعیف حههدیث .؛35-30ص ،الشمسههین مشههرق ؛3ص ،1ج ،الجمههان منتقههی) اسههت شههده می اسههتفاده
 . اقتباس(
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 68 احتیاط. اصل اساس بر ضرورت به مگر ،تأویل از پرهی  و احادیث متن بر تحف  د(
 بهه توجه یعنی روایات، ارزیابی در شخوی سنجیاعتبار مبانی اساس بر وی که این ،توضی 
 محههدثان سههیره از پیههروی بههه را ضههعیف حههدیث شناسههانه، کتههاب قههراین و محورانههه مههتن شههواهد
 موجهود آن صهحت بهرای کهافی متنهی قهراین محتهوا و مهتن جههت از کهه دانهد مهی   حهدیثی متقد 
 قهههراین و منبههع جهههت از یهها و باشههد معتبههر احادیههث بهها مخالفههت و غرابههت دارای مههثال   ؛نباشههد
 و مهتن جههت از اشهکال دو ههر یها و المؤلهف مجههول مثال ؛باشد اشکالی دارای شناسانه، کتاب
 بحهار منهابع از برخهی مجلسهی عالمهه ،اسهاس ایهن بهر 69باشهد. داشهته وجهود آن در حدیث منبع
 بهر را دخهو اعتمهاد عد  و دانست اعتبار کم را الشریعه مصبا  و برسی االنوار مشارق مانند ،االنوار
 بها آن مضمون مطابقت به توجه با را ها آن احادیث برخی معدودی موارد در ولی نمود، اعال  آن

کیهد و تأییهد بهرای نیه  و سنن ادله در تسام  قاعده اساس بر یا و صحی  احادیث سایر  سهایر تأ
 و حهههدیثی متههون بهههر تحفهه  اصههل همچنهههین اسههت. آورده حههدیثی خهههانواده تکمیههل و مطالههب
 و شهواهد هچنانچه شهود مهی   سهبب احادیهث از سهیمجل عالمهه ارزیابی در احتیاط صلا رعایت
   توقهف آن صهحت بهه حکهم مهورد در ،نباشهد کهافی حهدیث ندانسهتن معتبهر بهرای وی نه د دالیل
گذار  بیت اهل به را آن علم و کند می  بهر متقهد  محدثان همچون وی همچنین کند. می   وا

 و شهدت هها آن اعتبهار بهرای و کنهد مهی بنهدی  رتبهه اعتبار جهت از را احادیث ،قراین نظا  اساس
 است. قایل ضعف

کثههر بگهوییم س اسههت مجلسههی عالمهه نهه د روایهات سههنجیاعتبار مبههانی بهه توجههه بها  روایههات ا
 مصهادر بیشهتر خهویش، همحورانه کتهاب مبنهای اسهاس بهر وی زیهرا ؛است معتبر او ن د االنوار بحار
 ههم آن احادیهث بر منبع، تبع به لذا و داند می شیعه حدیث معتبر کتب و اصول از را االنوار بحار

 مبنهای بهر نیه  و اسهت کهرده نقل االنوار بحار در کمتری احادیث اعتبارتر کم منابع از و دارد اعتماد
 ای وجهاده مهثال   و ضهعیف سندشهان کهه احهادیثی و کتهب محوری، سند بر محوری متن اولویت  
 متههون برخههی از و کنههد نمی رّد  هسههتند، صههحی  احادیههث بهها موافهه  و مضههمون هههم ولههی ،اسههت
 مبنهای بهر و بهرد می بههره احادیهث سهایر مطالهب تأیید برای مجهول افراد یا و تسنن اهل حدیثی
 آداب، بهههه نسهههبت _ آن روایهههات بهههودن شهههیعی قیهههد بههها البتهههه و _ سهههنن هادلههه در تسهههام  قاعهههده

یهارات ادعیهه، مستحبات،  هقاعهد اسهاس بهر و بهرد، می بههره ههم اعتبهارتر کهم منهابع از قصهص و ز
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 ههها آن نمههودن مههردود نتیجههه در و روایههات دلیههل بههی  تأویههل و توجیههه از احادیههث مههتن بههر تحفههّ  
  70کند. می اجتناب

   یریگ جهینت
 بهر سویی از االنوار بحار تألیف در مجلسی عالمه شود می   روشن شده یاد مقدمات به توجه با
 مشههی اسههاس بههر ،دیگههر سههوی از و کنههد حفهه  را شههیعه حههدیثی مکتههوب میههراث اسههت بههوده آن

 از را معتبر روایات ،کرده تالش متقدمان شیوه به روایات اعتبارسنجی مبانی و خود اخبارگرایی
گون موضوعات در خاّصی نظا  با موث  منابع  فراهم و تألیف هانپژو حدیث استفاده برای گونا
 و مبنهها کههه جها آن از بیاف ایههد. خهویش اثههر ارزش بهر خههویش هعالمانه توضههیحات و شهر  بهها و نمایهد
 مههتن روش و حههدیث صههحت قههراین نظهها  همههان از برگرفتههه روایههات اعتبارسههنجی در وی روش

 بها االنهوار بحهار احادیهث ضهعف و صهحت بهه نسهبت تهوان نمهی   ،است محدث قدمای محورانة
   .داد نسبت مجلسی عالمه به را آن و نمود داوری دیگر مبنای
 کلههی اعتبههار بههه قایههل کههه کسههانی سههخن گفتههه پههیش قههراین و االنههوار بحههار مقدمههه اسههاس بههر

 هسهتند، حهدیث ضهعف بهه شهده تصهری  مهوارد در جه  مجلسهی عالمه ن د االنوار بحار احادیث
 در فقهط ،اسهت موجهود احادیث ذیل وی شر  که مجلد هیجده در چون ؛نمایاند می تر درست
 در زد حهدس تهوان مهی   ،اسهت کهرده اشاره حدیث اعتباری بی  به رد(مو سی )حدود اندکی موارد
گر هم مجلدات سایر  را انهدکی احادیهث منهوال، همهان بهر یافهت می   را احادیث شر  مهلت او ا

 شمرد. می   ضعیف
کثر که این به توجه با همچنین  در اعتبارتر کم منابع یا و روایات از مجلسی عالمه که مواردی ا

 ، بیهت اههل و  پیامبر تاریخ پیامبران، قصص موضو  در جسته بهره االنوار بحار تألیف
 در عالمه روش شود می   روشن است، بوده «العالم و السماء» مجلد از یا و آنان، لیفضا و مناقب
 ایهن در نیسهت. یکسهان مجلهدات تمها  در آن روایهات از وی اعتبارسهنجی و االنهوار بحهار تألیف

  کند. می   جلوه بیشتر حدیثی میراث  حف انگی ه مجلدات
 یافههت نههدرت بههه ضههعیف حههدیث االنههوار بحههار در کههه نیسههت معنهها ایههن بههه شههده یههاد مطالههب

 اسههاس بههر مجلسههی عالمههه دیههدگاه از ضههعیف احادیههث انههدک وجههود گههر بیههان بلکههه شههود، می
 وایهاتر اعتبارسهنجی در متقهد  محهدثان هسهیر از او تبعیهت و وی همحورانه حدیث های دیدگاه
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 است.

   کتابنامه
 اسهههالمی،اول، ارشههاد و فرهنههگ وزارت نشههر تهههران: عابههدی، احمههد ،االنههوار بحههار بهها آشههنایی _

  ش.1378
کبر علی ،ساله ه ار اسرار _   ش.1322 پیمان، چاپخانه پرچم دفتر تهران: زاده، حکمی ا
 ق.1420پنجم، دارالتعارف، بیروت: عاملی، امین محسن سید ،الشیعة اعیان _

کنههههده اوراق _ گون فوا ههههد و فرا ههههد یهههها پرا  اول، زوار، کتابفروشههههی تهههههران: سههههمیعی، کیههههوان ،گونهههها
 ش.1366

  ق.1403 العربی، التراث إحیاء دار بیروت: مجلسی، باقر محمد ،االنوار بحار _
گههاهی بحههران _  اول، کههویر، انتشههارات تهههران: ،آبادیههان ایران،حسههین در روشههنفکری تکههوین و آ

  ش.1388
 قم: رحمتی، کاظم محمد و احمدی مهدی ،هفتم تا چهار  های سده در شیعه حدیث تاریخ _

 ش.1389 اول، الحدیث، دار

 سهو ، چها  المصهطفی، نشهر و ترجمهه المللی بین مرک  قم: مؤدب، سیدرضا ،حدیث تاریخ _
 ش.1393

 ش.1388 هفتم، سمت، انتشارات تهران: چی، شانه مدیر کاظم ،حدیث تاریخ _
 .ش1393 دو ، باوران، سسیده مشهد: شریعتی، لیع ،صفوی تشیع و علوی تشیع _
یا از ای  جرعه _   ش.1390 شیعه، شناسی کتاب مؤسسه قم: زنجانی، شبیری موسی سید ،در
 حههدیث، علههو  دانشههکده و سههمت انتشههارات تهههران: حجههت، هههادی ،شههیعه حههدیثی جوامههع _

 ش.1386

 ش.1393 اول، چا  دارالحدیث، قم: پوری، حسین امین ،ضعیف حدیث _

 دوازدهههههم، صههههدرا، انتشههههارات تهههههران: مطهههههری، مرتضههههی ،ایههههران و اسههههال  متقابههههل اتخههههدم _
 ش.1362

یعهة _  دو ، داراالضهواء، بیهروت: الطهرانهی بهزرگ آقها محسهن محمهد ،الشهیعة تصهانیف الهی الذر
 ق.1403

 و خمینههی امهها  پژوهشههکده تهههران: سرشههت، بهشههتی محسههن ،خمینههی امهها  زنههدگی و زمانههه _
 ش.1391 اول، اسالمی، انقالب
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  ش.1376 سو ، ناهید، انتشارات تهران:،خرمشاهی الدین بهاء ،سلوک بی  سیر _
 هنههر و فرهنههگ پژوهشههگاه مهههر سههوره انتشههارات تهههران: مههددپور، محمههد ،معاصههر تفکههر سههیر _

  ش.1386 دو ، اسالمی،
 ش.1393 دو ، کتاب، بوستان قم: زاده، فقهی عبدالهادی ،حدیث فهم و مجلسی عالمه _

 ش.1389 دو ، چا  نو، طر  انتشارات تهران، طارمی، حسن ،مجلسی عالمه _

 ش.1385 نوزدهم، اسالمی، انتشارات دفتر قم: چی، شانه مدیر کاظم ،الحدیث علم _

  اسهالمی، کتابفروشی انتشارات مشهد: خراسانی، عطا ی اصغر علی ،مجلسی عالمه کارنامه _
 تا. بی

 تا. بی  آزادی، راتانتشا قم: ،)اما ( خمینی اله رو  سید ،اسرار کشف _

 تا. بی  حکمت، هچاپخان قم: زنجانی، احمد سید ،الکال  یجر الکال  _

 بوسهتان قهم: معمهاری، داوود ،شهیعه اندیشوران دیدگاه از حدیث متن نقد های روش و مبانی _
 ش. 1384 کتاب،

 االسههالمیة، دارالکتههب تهههران: مجلسههی، بههاقر محمهد ، الرسههول آل أخبههار شههر  فههی العقههول مهرآة _
 ق.1404

 آیههة مکتبههة قههم: حهها ری، علههی محمههد تحقیهه  تبریهه ی، شههفیع موسههی بههن علههی ،الکتههب مههرآة _
 ش. 1378 اول، چا  )ره(، النجفی المرعشی العظمی

 ق.1423 اول، عزی ی، مکتبة قم: محسنی، آصف محمد ،االنوار بحار مشرعة _

 کنگههره :عاملی،مشههد حسهین بهن محمهد الههدین بههاء ،السهعادتین اکسهیر و الشمسهین مشهرق _
 دو ، رضهههوی، قهههدس آسهههتان ههههای پژوهش بنیهههاد و بههههایی شهههیخ بزرگداشهههت المللهههی بهههین
 ق.1429

   ش.1383 چهار ، اختران، نشر تهران: آجودانی، اله ماشاء ،ایرانی مشروطه _

 حهب حیهدر ظلهه(، دا  محسنی آصف الشیخ الل آیة للنظریات )وفقا االنوار بحار من المعتبر _
 ق.1437 االولی، البیضاء،الطبعة المحجة دار بیروت: فهداوی، رعما تنظیم و تهیه الل،

 احمهههد و راد مههههدوی محمهههدعلی ،االنهههوار بحهههار احادیهههث أللفههها  المفههههرس المعجهههم مقدمهههه _
 ش. 1371 اسالمی، تبلیغات دفتر عابدی،قم:

 مرعشههی، الههه آیههة کتابخانهه قههم: مجلسههی، بهاقر محمههد ،األخبههار تهههذیب فههم فههی األخیههار مهالذ _
 .ق1406

 انتشهارات تههران: رفیعی، محمد علی سید ،نقدها ها نگاه زمانه زندگی مجلسی مالمحمدباقر _
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 ش.1381 قدیانی،اول،

 بههن علههی امهها  دارالنشههر قههم: دیگههران، و شههیرازی مکههار  ناصههر ،االنههوار بحههار مههن اآلثههار منتخههب _
 ق.1434 اول، ، طالب ابی

 مکتبهة قم:،عهاملی الهدین زیهن بهن حسهن ،الحسهان و الصهحی  احادیهث فهی الجمهان منتقهی _
 ش.1362 اول، ، البیت اهل

 ،28 چهها  اسههالمیه، نشهر تهههران: دوانههی، علهی (،االنههوار بحههار 51 جلهد )ترجمههه موعههود مههدی _
 ش.1378

یههارویی نخسههتین _ یههه دو بهها ایههران گههران اندیشههه هههای رو  عبههدالهادی ،غههرب بههورووازی تمههدن رو
  .ش1387 پنجم، کبیر، امیر انتشارات تهران: حا ری،

یههه از االنههوار بحههار» _  هههای پههژوهش بنیههاد مشهههد: جعفریههان، رسههول ،«المعههارفی دایههرة نگههاه زاو
 ش. 1388 ،80 شماره ،مشکوة فصلنامه رضوی، قدس آستان اسالمی

 فرهنهگ وزارت تههران: ،مجلسهی عالمهه یادنامه سبحانی، جعفر ،«المجلسی العالمه ترجمة» _
 ش.1379 اسالمی، ارشاد و

 تهههران، ،مجلسهی عالمههه نامهه شههناخت مختهاری، رضهها ،«االنهوار بحههار مآخهذ رنشهه و تصهحی » _
 ش.1378 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت

 وزارت تهههران: ،مجلسههی عالمههه نامههه شههناخت دوانههی، علههی ،«مجلسههی عالمههه حههال شههر » _
 ش.1378 اسالمی، ارشاد و فرهنگ

 وزارت انتشههارات تهههران، ،مجلسههی عالمههه یادنامههه ،«سههبحانی جعفههر الل آیههت بهها وگههو گفههت» _
 ش.1377 اسالمی، ارشاد و فرهنگ

 اسهالمی، ارشهاد و فرهنهگ وزارت تههران: ،مجلسی یادنامه ،«شهیدی جعفر سید با وگو گفت» _
 ش.1379 اول،

 وزارت تهههران: ،مجلسههی عالمههه یادنامههه مهههاجر، جعفههر ،«االنههوار بحههار المجلسههی الههف لمههاذا» _
 ش.1377 اسالمی، ارشاد و فرهنگ

 ابوطالهب و پهور قاسهم محسهن ،«مجلسهی عالمه ن د االنوار بحار روایات سنجی اعتبار یمبان» _
  ش.1396 ،80 شماره ،پژوهی حدیث دوفصلنامه کاشان: مختاری،

کیههد بها االنههوار بحهار ورایههات و مصهادر انتخههاب در مجلسهی عالمههه محورانهه مههتن مبنهای» _  بههر تأ
 ،حههدیث علهو  فصهلنامه مختههاری، لهبابوطا و پهور قاسههم حسهنم ،«امامهت بههر نهاظر احادیهث
   .1395 ،80شماره
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 غالمعلههههی و میرسههههلیم سیدمصههههطفی نظههههر زیههههر ،  طههههارمی، حسههههن ،«االنههههوار بحههههار مههههدخل» _
 ش.1375 اسالمی، المعارف دا رة بنیاد تهران: حدادعادل،
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وا یشناخت متن یبررس  عورة و یع النساء تیر
 

 16/10/1396 دریافت: تاریخ
 12/8/1397 پذیرش: تاریخ

1رجبیان زهره
 

 چکیده
َساءه » عبارت بر مشتمل روایاتی ، َو   َعهی   الّن  وا َعهْوَرة  ره ، اْلَعهْوَرات   َفاْسهته وت  یه هاْلبه وا َو  ب  ره هّیَ  اْسهته  اْلع 

وت   هکه الّسه  اسههاس بههر حههدیث مفههاد کههه جهها آن از اسهت. شههده نقههل شههیعه روایههی منههابع در «ب 
 گهرفتن نادیهده و فرودسهتانه جایگهاه ترسیم در ریمؤث نقش تواند   می مفسران، رایج برداشت
 ویه ه اهمیهت آن، مفهاد بررسهی و بهازپژوهی باشهد، داشهته زنهدگی مههم های   عرصه در زنان
 تنهها حاضهر تحقیه  اسهت، معتبر سند ی  حداقل دارای روایت این که رو آن از و یابد   می
 حمایهت انگیه ه با گ اره ینا که گیرد می   نتیجه پرداخته, شریف حدیث داللی مباحث به
 زنهان بها وگهوی گفهت در خشهونت و گهری پرخهاش از مهردان داشهتن برحهذر ههدف با و زنان از

 دفها  در زنهان عجه  و زبهانی کهم مقابهل در مهردان کهه اسهت آن حهدیث معنای و شده صادر
 از زنهان که آن دلیل به و باشند نداشته گری پرخاش و جدال و کنند سکوت خود، از کالمی
 اسهت بهتهر هسهتند، پذیر   آسیب دیگر، سوی از و داشته قرار طمع و کنجکاوی مورد سویی
 تهرین   مناسهب کهه - هها   خانهه در دارد، وجهود یحهترجی آنهان خهروج بهرای کهه مهواردی غیر در

 بمانند. - است احتمالی های   آسیب از آنان ماندن محفو  و امنیت تأمین برای مکان
 زنهههان، بهههودن عهههورت عهههی، النسهههاء پژوههههی، حهههدیث جنسهههیتی، اتروایههه هوووا:   واژه کلیووود
 کال . در عج  زنان، پذیری آسیب

 مسأله انیب .1
َسهههاءه » مضهههمون بههها روایهههاتی وا ،َعهههْوَرة   َو   َعهههی   الّن  ره ّنَ  َفاْسهههته هه هههّیَ وت   ع  هههکه الّسه وا َو  ،ب  ره ّنَ  اْسهههته ه   َعهههْوَرات 

                                                   
 (. rajabian@rc.ir) خانواده و زن تحقیقات مرک  استادیار. 1
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وت   یه اْلبه  ایهن از بخشهی اسهت. شهده وارد شهیعه دیثیحه منهابع در متعهددی ههای   نقل طری  از «ب 
   دارد. وجود نی  عامه روایی منابع در - عورة المرأة – حدیث
 2،گفهتن سخن نابخردانه و جاهالنه ،«عورة» و «عی» لغوی معانی اساس بر حدیث ناشارح
 بهه را ... و 4رانهدن زبهان بهر آمیه    جدال سخنان و برهان و دلیل اقامه در ناتوانی 3،مراد بیان از عج 
 زنهان نمهودن وادار یها زنهان، برابهر در سهکوت بهه مهردان توصیه آنان عقیده به اند.   داده نسبت زنان
 آزار ههای   زمینهه خهود، آمیه    جهدال و جاهالنهه سهخنان بها زنهان کهه اسهت دلیهل این به سکوت، به

 بههر دلیههل را عههورت واژه کههاربرد همچنههین و 5نسههازند. فههراهم را خههویش سههاختن مفتضهه  و مههردان
 6اند.   دانسته آنان نشینی خانه مطلوبیت و زن اندا  همه پوشش وجوب
 تعلههم، و تعلههیم ماننههد اجتمههاعی و فههردی مشههابه هههای   مسههؤولیت اسههال ، در دیگههر، سههوی از
 و انفهاق البهین، ذات اصهال  منکهر، از نههی و معروف به امر نیازمندان، به رسیدگی و دوستی نو 

 ایهههن بهههه پهههرداختن اسهههت. شهههده گرفتهههه نظهههر در مهههردان و زنهههان بهههرای یگهههر،د مهههوارد از بسهههیاری
 مسهتل   گهاهی و نظهر تبهادل ،وگهو گفهت مسهتل   ش ، بدون اجتماعی، و فردی های   مسؤولیت
 نشهده محهار  غیهر بهه مقیهد سهکوت، بهه توصهیه روایهت در کهه، آن ویه ه به ؛است 7من ل از خروج
  است.

 و رفتههاری سههیره بهها شههارحان،  قرا ههت اسههاس بههر ،حههدیث از رایههج هههای   برداشههت آن، بههر عههالوه
 ههای   پاسهخ و تعهامالت و زنهان دربهاره  آنهان مؤکهد و و مکهرر ههای سفارش و  معصومان  کالمی

 رسهیدند،   مهی آنهان حضهور بهه که زنانی فقهی و کالمی سؤاالت برابر در آنان آمی    احترا  و بزرگوارانه
 بهه را زنهی دینهی پیشهوایان کهه اسهت نرسهیده گ ارشهی گهاه ههیچ  ،ثالم عنوان به ؛ندارد خوانی هم
 او خهود و نفرسهتاده دیگهر حهاجتی یا و دینی امر ی  از سؤال برای را خود محار  چرا که این  دلیل

 ایهن بهر باشهند. داده قهرار عتهاب مهورد شهده، وگهو گفت وارد اما  با و شده خارج من ل از ،شخصا  
کاوی تحقی ، این رسالت ،اساس  ارا هه امکهان و رایهج ههای   قرا ت بررسی و حدیث محتوای وا
 است. آن از جدید های   برداشت

                                                   
 .106، ص8، ج الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 2

 .373ص ،20 ج ،الرسول آل أخبار شر  فی العقول مرآة. 3

 . 900ص ، ج )زنجانی(، نکا  کتاب. 4

 .373ص ،20 ج ،الرسول آل أخبار شر  فی العقول مرآة؛ 106، ص8 ج، الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 5

 .253ص ، ج ،الصالة تبیان ؛163ص ، ج ،اإلسال  شرا ع شر  فی الکال  جواهر .6

 .من ل از خروج برای شوهر اذن به نیاز از نظر صرف. 7
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 سند یبررس .2
َساءه » روایت  است: شده وارد شیعه روایی منابع در مختلف نقل چند با ...« َعْوَرة   َو   َعی   الّن 

  د:فرمو که کند   می نقل  پیامبر از الفقیه الیحضره من در صدوق شیخ 
م ا اُ ََِّّإن   س  ََّّالن ِ َََِّّّعى  ََّّو  ة  ْور  واَّع  ُِ اْسُت ََّّف  ة  ْور  ََِّّباْلُبُی ِ ََّّاْلع  واَّو  ُِ ََّّاْسُت ُک ِ .َّاْلِعى   8ََِّّبالس ُ

 پیهامبر قهول از ،تفاوت اندکی با روایت، همین الکافی در است. ضعیف و مرفو  روایت سند
کر    است: شده نقل  ا

َّ ِلى ُ ََّّْبُنََّّع  اِهیم  ْنََّّ،ِإْبر  ِبیِ ََّّع 
 
ِنََّّ،أ ِبیَّاْبِنََّّع 

 
ْیر ََّّأ ْنََّّ،ُعم  امََِّّع  ََّّْبِنََِّّهش  اِلم  ْنََّّ،س  ِبایَّع 

 
ْباِىََّّأ ََّّاَّلِلََّّع 

َّ ال  ََّّ:ق  ال  ُسوُلََّّق  اُ َّ»َّ:ََّّاَّلِلََّّر  س  ََّّالن ِ اى  َََّّّع  ََّّو  ة  اْور  واَّع  ُِ اْساُت اِ ََّّف  اْور  ََِّّبااْلُبُی ِ ََّّاْلع  واَّو  ُِ ََّّاْساُت َّاْلِعاى  
ُک ِ َّ 9ََّّ.«ِبالس ُ

 است. صحی  روایت سند
 10اسهت. کهرده نقهل  پیهامبر از را مضهمون همهین دیگهری سهند با ،أالمالی در طوسی شیخ
  هستند. ناشناخته هم روات از برخی و مرسل سند

  فرمود: که کرده نقل  المؤمنین امیر قول از الکافی در کلینی مرحو  همچنین
  پیهامبر همانها نکنیهد، دعهوت طعها  بهه را هها آن و نکنیهد سال  به ابتدا زنان به
َسهههاءه » مودنهههد:فر ، َو   َعهههی   الّن  وا َعهههْوَرة  ره ّنَ  َفاْسهههته هه هههّیَ ، ع  وت  هههکه الّسه وا َو  ب  ره ّنَ  اْسهههته ه   َعهههْوَرات 

وت   یه اْلبه   11«.ب 
 اصهحاب ذیهل ،الرجهال در طوسهی شهیخ کهه اسهت صهدقه بهن مسهعدة حدیث، این روات از
 تصهری   صهادق اما  اصحاب ذیل ولی 12،است دانسته مذهب عامی را وی  باقر اما 
 و ثقههه را وی ،المتقههین روضههة در مجلسههی تقههی محمههد عالمههه 13اسههت. نکههرده او بههودن عههامی بههه

 » است: گفته او باره در و دانسته اعتماد
 امامیهه از اعتمهاد مورد افراد روایات با مواف  و متانت نهایت در کرده نقل وی آنچه

                                                   
 .390ص ،3 ج ،الفقیه یحضره ال من. 8

 .535ص ،5 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 9

 .585ص )للطوسی(، األمالی. 10

 .227ص ،11 ج الحدیث(، دار - )ط الکافی. 11

 .146ص ،الطوسی رجال. 12

 .307ص همان،. 13
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  14.اند کرده ملع سنت اهل از او امثال و او روایات به علما لذا است؛
   15اند.   دانسته موثقه را او روایت اساس همین بر فقها از بسیاری
 الترمهذی سهنن در اسهت. شده نقل نی  عامه روایی منابع در حدیث این از قسمتی همچنین

  فرمود:  پیامبر که است آمده
  16 شود.   می جلب او به شیطان توجه شود   می خارج که زمانی است عورت زن

  فرمود:  پیامبر که شده نقل نی  شیعی منابع از رخیب در
 خانهه در هها آن حهبس بهراى و کنید حبس ها   خانه در را ها آن پس است، عورت زن
  17جویید. توّسل کردن عریان به

 سههند بیشههتر بررسههی از 18،اسههت ههها   نقههل از برخههی در صههحی  سههند دارای روایههت کههه جهها آن از
 متعهدد ههای   نقهل در صهدور قهراین یهافتن چنهد ههر ؛پهردازیم   مهی مهتن بررسهی بهه و کرده خودداری

 کند. کم  حدیث اعتبار احراز به تواند   می

 متن یبررس .3

رس .3-1  یع مفهوم یبر
ّی  ی و َعّی  مصدر عین سکون و فاء کسر به ع   و عجه  معنهای بهه لغهت در اسهتعیا، و تعایها و َعی 
 آن مشهبهه صهفت 20.رود   مهی کهار بهه متعهدی و الز  و 19 است گفتن سخن یا کار انجا  از ناتوانی
ّی   و عّی  یهل وزن بر َعی   بههذا عییهته  22رود.   مهی کهار بهه شهده ادغها  صهورت بهه بیشهتر و 21اسهت َفع 
ْعَیا 23دهد. انجا  درستی به را کار تواند   نمی فرد که رود   می کار به زمانی االمر

َ
 یعنی الَبعیَر  السیره  أ

                                                   
 .266ص ،14 ج ،الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 14

 نظهها ؛ 71ص ، ج النکهها ، کتههاب - الههوثقی العههروة سههند؛ 57ص النکهها ، - الوسههیلة تحریههر شههر  فههی الشههریعة تفصههیل. 15
 .78ص ، ج ،الغراء اإلسالمیة الشریعة فی النکا 

 .310ص ،3 ج ،الترمذی سنن. 16

 .94ص ،(األشعثیات) الجعفریات. 17

 .535ص ،5 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 18

 .716ص ، ج ،القاموس جواهر من العروس تاج؛ 271ص ،2 ج ،العین کتاب. 19

 .441ص ،2 ج ،الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا . 20

 .271ص ،2 ج ،العین کتاب. 21

 .111ص ،15 ج ،العرب لسان. 22

 . 112ص ،همان. 23
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َی  24کرد. تهخس را شتر رفتن راه ، الَمْنط   فی َعی  ّیا  َر  معنای به  ع   ناتوان گفتن سخن از یعنی َحص 
یه  جوهری چنانچه شد.  معهانی لغهوی ریشهه ایهن برای همچنین 25است. دانسته بیان ضد را  ع 

  است. شده بیان 27 حماقت و جهل 26 زبان لکنت قبیل از دیگری
 یامعنه کهه گهردد   مهی معلهو  حهدیثی و ویلغ متون در عی کاربرد مختلف موارد بررسی از پس
 در واژه ایهن سهیاق و قهراین اساس بر و مورد حسب به اما ،است ناتوانی و عج  موارد همه در عی
گون معانی مختلف موارد َی  مثال   ؛است یافته گونا ه    فی َعی  هَر  یامعنه بهه الَمْنط   عهد  یعنهی َحص 
ْعیا در عی و 28گفتن. سخن بر قدرت

َ
ی، أ   کمها بهامرهم عیهوا» :شاعر کال  در همچنین و 29الَماش 

  30است. خستگی یامعن به «الحمامة ببیضتها عیت
  :است آمده حدیث در

ِذْنَّ ََّّف  ِسى  اُمَََّّ  م  ْوََّّاَْلِ
 
اَّأ ای  ع  ُم ُه؛َّت  31ََّّق    

گر  32دهید. تذکر او به کرد ش  یا و کرد فراموش جماعت اما  ا
 کهال  از عجه  معنهای در «عهی» واژه کاربرد ردموا که دهد   می نشان منابع این بررسی همچنین 

 ذکههر واژه ایههن حقیقههی معنههای عنههوان بههه را آن نالغویهه دلیههل همههین بههه ظههاهرا   و 33اسههت بسههیار
 کهار بهه آن متعله  ذکهر بهدون کهال  در کهه هنگامی عی معنای تشخیص ،صورت هر در اند.   کرده
 .است پذیر   امکان سیاقی و لفظی قراین طری  از تنها رود،

                                                   
 .111ص همان،. 24

 .113ص همان،. 25

 .264ص ،5 ج ،اللغة مقاییس معجم. 26

 .113ص ،15 ج ،العرب لسان؛ 271ص ،2 ج ،العین کتاب. 27

 .716ص ، ج ،القاموس جواهر من العروس تاج. 28

ْعیا:  717ص همان،. 29
َ
ی: أ ، الَماش  . فهو َکّلَ ْعی   مه

 .716 ص همان.. 30

 .10738   ،305ص ،8 ج ،الوسا ل. 31

 یحضهره ال مهن شهر  فی المتقین روضة) اند   گرفته کردن فراموش یا کردن ش  یامعن به را تعایا کلمه، حدیث ناشارح. 32
 (.490ص ،2 ج القدیمة(، - )ط الفقیه

هه  َو  َصَواب  : »91ص ،العقول تحف؛ 88ص ،7 ج ،الحدید أبی البن البالغة نهج شر . 33 وته که ْن  سه ی   َغْیر   م   شهر ؛ «اب  َجَو   ع 
َناءه :  َقاَل  َو : »262، ص19 ج، الحدید أبی البن البالغة نهج ْکَثَر  الّثَ

َ
أ َن  ب  ْحَقاق   م  ْست  یره  َو  َمَل    اال  ْقص  ْحَقاق   َعهن   الّتَ ْسهت   اال 

ی   ْو   ع 
َ
یهَل : »226ص ،العقهول تحهف؛ «َحَسد   أ هیه  َفَمها: ق  ْحَیهة   اْلَعَبهثه : َقهاَل  ، اْلع  الّل      َکْثهَرةه  َو  ب 

َنْحهنه ْنهَد  الّتَ ه  ع   عیهون؛  «اْلَمْنط 
َما: »179ص )للیثی(، المواع  و الحکم ّنَ ّ ه  إ  ْمت   اْسَم  َیْسَتح  عه  الّصَ ْضَطل  َجاَبة   اْلمه اإْل    َو  ب 

َ
اّل ه    َفاْلَعیه  إ  ْوَلی ب 

َ
 .«أ



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 
ع

سوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

152 152 

 ثیحد در یع از مراد .3-2
 در یها و ناتواننهد زنان که است این حدیث معنای ،گذشت لغوی معنای زمینه در آنچه بر بنا
 معنهای دو از ی  کدا  که این  اما بپوشانید. سکوت با را ها آن ناتوانی پس ناتوانند. گفتن سخن
 گونهه ههر ذکهر بهدون دیثحه در «عهی» نمهود. رجهو  کالمی قراین به باید است، حدیث مراد فوق
 است. آمده قیدی

 مطلق عجز .3-2-1
 کهه معنها ایهن بهه ؛باشهد نهاتوانی و عجه  مطل  عی، از مراد که است این احتمال ی  اینبنابر
 و ریحانهة المهرأة» :اسهت آمهده حهدیث در کهه گونهه   همهان ناتواننهد؛ و ضهعیف جسمی نظر از زنان

 است: احتمال دو سکوت به امر مورد در حدیث، از برداشت این اساس بر 34.«بقهرمانة لیست
 طاقهت فهوق و سنگین کارهای انجا  از زنان ناتوانی برابر در مردان، که است آن احتمال ی 

 زنههان از حههد از بههیش توقههع دیگههر، عبههارت بههه کننههد. سههکوت و نگشههایند اعتههرا  بههه زبههان ههها آن
 قههرار سههرزنش مههورد سههنگین و تسههخ کارهههای نههدادن انجهها  دلیههل بههه را زنههان و باشههند نداشههته
 ندهند.

 دلیهل بهه زنهان شهود، گفتهه کهه اسهت آن ،نهدارد آن در چنهدانی ظههور روایهت کهه دیگهر احتمال
 هها آن ابهربر در مهردان پهس .ناتوانند و عاج  خود از دفا  به نسبت بدنی، قدرت و جسمی ضعف
 این از تا ندهند قرار سخن رمحو را آنان جسمی های   وی گی و زنان که امعن این به ؛کنند سکوت
 ترتیهب ایهن بهه و نماینهد ایجهاد جنسی هیجانات و ساخته ور   شعله را مردان شهوت آتش طری 
 و محافهل و جهاهلی شهعرهای در کهه چنهان  دهنهد؛ قهرار اسهتفاده سهوء و آسهیب معر  در را زنان

 بهوده رایجهی امهر ن،آنا جسمی های   وی گی و زنان از گفتن سخن روزگار، آن عرب مردان مجالس
 است.

 کالم از عجز .4-1-2
 قطعها   صهورت، ایهن در باشهد. گفهتن سهخن از عجه  «عهی» از مراد که است آن ،دیگر احتمال 
 کهه اسهت آن مهراد القاعهده علهی پهس عاج نهد. گفهتن سهخن از کلهی بهه زنهان که نیست این مراد
 امعنههه زبههان لکنههت را عههی لغههت، کتههب از بعضهههی در بگوینههد. سههخن خههوب تواننههد   نمههی زنههان
 زیههرا ؛نیسههت مههراد زبههان لکنههت مصههطل  و رایههج یامعنهه حههدیث، ایههن در قطعهها   امهها 35؛انههد   کههرده

                                                   
 .405ص صال (، )للصبحی البالغة نهج. 34

 .264ص ،5 ج اللغة، مقاییس معجم. 35
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 دیگهری علهل کهال  از عجه  اینبنهابر ندارنهد. زبهان لکنهت غالبها   زنهان که است آن عینی واقعیت
  گیرد:   می قرار بررسی مورد ادامه در که باشد داشته تواند   می

 جهل .4-1-2-1
 کهه اسهت آن روایهت معنهای اساس، این بر است. جهل گفتن، سخن در ناتوانی علل از یکی
 نیکهو نهد،ا جاههل محتهوا بهه نسهبت دیگهر، عبارت به و بگویند چه دانند   نمی که آن دلیل به زنان

ههی   َدَواءه » روایههت ماننههد روایههات، از برخههی در کههه اسههت آن معنهها  ایههن مؤیههد گوینههد.   نمههی سههخن   اْلع 
َؤالا  مطهر  حهدیث شهارحان  از برخهی را معنها  ایهن 37اسهت. آمهده جهل معنای به  «عی» 36«لّسه

  :نویسد   می بند این شر  در مجلسی تقی محمد عالمه 38.اند   کرده
 مبهادا سهال ، حهد در حتهی ،کهرد وگهو گفهت هها زن بها نباید است ممکن که جایی تا

 39.شود آشکار ها آن جهل و گفتن سخن در ها آن ناتوانی
 بها هها آن بها نکردن مقابله سکوت، با «عی» ستر از مراد که سازد   می نشان خاطر فی  مرحو 
 مرآة در مجلسی باقر محمد عالمه و 40است گفتار در آنان ازخطاهای پوشی چشم و گویی جواب
  نویسد،   می نی  العقول

 کهه طهور آن اننهدتو   نمهی مواقهع بیشهتر در هها آن کهه طوری به ؛است بیان از عج  عی،
 تها نماییهد سهکوت بهه وادار را هها آن کنیهد سعی پس .بگویند سخن است شایسته

یهد کراهههت آن از کهه نگوینههد سهخنی هها آن  زنههان سهکوت سههکوت، از مهراد پههس .دار
 قهرار مخاطهب که باشد مردانی سکوت مراد که دارد وجود هم احتمال این و است
 برای که بگویند سخنی زنان مبادا نشوند کال  هم زنان با که معنا  این به ؛اند   گرفته
  41«.باشد دهنده آزار مردان

 کننهد سکوت زنان آمی  جدال هاى گفته برابر در مردان که سازد   می نشان خاطر دیگر فقیهی و
                                                   

 است. پرسیدن و کردن سؤال جهل درمان .40ص ،1 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 36

 ،3 ج األثههر، و الحهدیث غریهب فههی النهایهة؛   113ص ، ج العهرب، لسههان؛  716ص ، ج القهاموس، جهواهر مههن العهروس تهاج. 37
 .312ص ،1 ج البحرین، مجمع؛  334ص

 آل أخبهار شهر  فهی العقهول مرآة؛  797ص ،22 ج ،الوافی؛  106ص – 8 ج، الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 38
  .373ص ،20 ج الرسول،

 .106ص – 8 ج، الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 39

 .797ص ،22 ج ،الوافی. 40

 .373ص ،20 ج ،الرسول آل أخبار شر  فی العقول مرآة. 41
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 42نگیرد. در مخاصمه و دعوا آنان ناتوانی اثر بر تا
 اسهت ذاتهی فهمهی کم و دادیاستع کم از ناشی یا است، گفتن شایسته آنچه به نسبت جهل

 پرسهش و تعلهم بها کهه اسهت عرضی فهمی کم از ناشی یا و برد   نمی بین از را آن یادگیری و تعلم که
 عقهل ضهعف بهه نهوعی بهه کهه اسهت روایاتی مؤید روایت این اول، احتمال بر بنا گردد.   می مرتفع
گیهری بهه ترغیهب را زنهان  امها  بایهد القاعده علی دو ، احتمال بر بنا و کند   می اشاره زنان  فرا
 هها آن مقابهل در پهس .نهدا جاههل زنهان د،بفرمایه که آن نه ؛نماید تعلیم به تشوی  را مردان و نموده

 آب، بههودن مضههر و پوسهتی بیمههاری نههوعی وجهود بهها کهه فههردی مههورد در حهدیث در کنیههد. سهکوت
 سهؤال چهرا کشتند. را او :فرمود  صادق اما  بود، رفته دنیا از وی و داده غسل را او )اطرافیان(
  44.است جهل عی از مراد حدیث این در 43است. کردن سؤال عی درمان که چرا  نکردند

 یزبان کم .4-1-2-2
 بها احتمهال ایهن فهرق .اسهت زبهانی کهم گرفهت، نظهر در تهوان   مهی «عی» برای که دیگری معنای
 نهادانی و محتهوا بهه جههل دلیهل بهه کهال  در نهاتوانی سهاب  احتمهال در کهه اسهت آن قبهل احتمهال
گهاهی و فههم از کهه آن بها فهرد کهه اسهت آن زبهانی کهم از مهراد کهه حهالی در ؛است  بهه نسهبت کهافی آ
 او به نسبت که کسی با محاجه و وگو گفت هنگا  اما ،است مند   بهره است گفتن شایسته آنچه
 توانههد   نمههی و کنههد   مههی گههم را خههود پههای و دسههت ،شههده واقههع مرعههوب دارد، قههرار ضههعف موضههع در

   نماید. دفا  خود از و کند اثبات را خود ادعای
 و هسههتند زبهان کهم زنهان شههود، گفتهه کهه اسهت آن حههدیث معنهای در دیگهر احتمهال ،بنهابراین

 دفها  و گفهتن سهخن مقها  در زنهان چون که معنا  این به باشد؛ مردان سکوت هم سکوت از مراد
 و مرعوب را آنان کالمی، مناقشات و آوری زبان با نباید دانمر ،هستند ضعف موضع در خود از

 مقابههل در محاجههه و اسههتدالل ،وگههو گفههت مقهها  در مههردان ،دیگههر عبههارت بههه سههازند. خههود مقهههور
   بکنند. را آنان حال رعایت مدارا و سکوت با باید زنان زبانی   کم

 جهههل، امها شههود؛   مهی بمحسهو نقههص دو ههر زبههانی کهم و جههل کههه اسهت آن توجههه قابهل    نکتهه
 گرفتهه قهرار مهذمت مهورد بسهیاری روایهات در کهه اسهت یتهر بزرگ بسیار نقص زبانی کم به نسبت
 آن یدارا گههاه هههیچ  جاهههل فههرد کههه اسههت ای   درجههه و رتبههه دارای دینههی نگههاه از عههالم فههرد اسههت.

                                                   
 . 900ص ، ج )زنجانی(، نکا  کتاب. 42

 . 40ص ،1 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 43

 .327ص ،1 ج قزوینی(، خلیل )مال کافی شر  در صافی؛  179ص ،1 ج ،الوافی. 44
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گههاه روایههات، دیههدگاه از امهها ،نیسههت کمههال و ارزش  آن، بیههان در نههاتوانی و حهه  بههه نسههبت بههودن آ
 شهده یهاد آن از مثبهت صهفتی عنهوان بهه مهواردی در حتهی و است اغما  قابل که است وی گی
 است: آمده حدیثی در ،نمونه عنوان به ؛است

ََّّوَّالکالمَّکثرةَّالبیانَّلیس ََّّفیماَّالخ ضَّلکن  ََّّلایسَّوَّرس ل َّوَّاَّللَّیح   ساانَّعانََّّالعاى  َّالل 
ةَّلکنَّو ََّّالمعرفةَّقل  45ََّّ؛بالحق 

 و خهدا کهه اسهت چی ههایی از بحهث بهه بلکهه ،نیسهت گفتهار فراوانی به خوب بیان
  است. ح  معرفت کمی از بلکه ،نیست زبان به لکنت .دارند دوست پیغمبرش

  است: آمده دیگری نقل در
ْنُقُصََّّثالث ََّّی  ََُّّیْىِرُکََّّوَّالىَیاَّفىَّالعبُىََّّبهن  عظمَّه َّماَّاآلخرةَّفىَّبهن 

 
ْحُمََّّذلک:َّمنَّأ َّوََّّالر ُ

یاُ َّ ََّّوَّالح  46َََّّّاللسان.َِّعى ُ
 بها و رحهیم فهرد فرمایهد،   مهی و شده یاد مثبت صفتی عنوان به حدیث این در «اللسان عی» از
 او آخرتههی بههره عهو  در امها شهود، کاسهته دنیها در او بههره از اسهت ممکهن چهه گهر زبهان کهم و حیها
 آوری نزبها و پررویهی و قلهب قسهاوت واسهطه بهه بهود ممکن دنیا در که بود خواهد چی ی از بیشتر
   آورد. دست به

   فرمود:  صادق اما  است، آمده دیگری حدیث در
اُ َّ ی  ََّّاْلح  اُفََّّو  ف  ََّّاْلع  ْعِنىَُّىَّاْلِعََّّو 

 
ََّّأ اِنَََِّّّعى  س  ََّّلََّّالل ِ ْلِ ََِّّعى   ََّّاْلق  یم اِنََِّّمن  47ََّّ؛اَْلِ

 ایمهان از _ قلهب ناتوانی نه است زبان ناتوانی مقصود  _ ناتوانی و ورزی عفت و حیا
  ست.

  :شود   می اطالق معنا  دو به عی :نویسد   می حدیث این شر  در مازندرانی  صال مال
 کههه اسههت کههال  در نههاتوانی و لکنههت آن از منظههور کههه اسههت لسههان عههی معنههای  یهه 

 اسهت قلهب بیمهاری دیگهری و اسهت، گفتن فصی  و روشن سخن از عج  موجب
 توضهی  بها   امها و شهود.   مهی معقهوالت درک و حقای  ادراک از عج  موجب که
 کهه قلبهی مهر  همهان یعنهی ،القلهب عهی «عهی» از مهراد کهه فرمایهد   مهی اشهاره خود
 اسهت اول معنهای  عهی از مراد بلکه نیست؛ گردد   می ایمان در فاحش نقص باعث

                                                   
 .657ص ،الفصاحة نهج. 45

 .210ص ،2 ج ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة؛ 233ص ،12 ج ،العرب لسان. 46

 .106ص ،2 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 47
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 حدیث معنای  و است ایمان و آخرتی بهره اف ایش و دنیوی بهره کاهش موجب که
 دینهی آداب و نهواهی و اوامهر و تعهالی  حه مراعات موجب که حیایی که است این
یهاده بهه نسهبت انسهان داری   خویشهتن سبب که عفافی و است  و دنیها در خهواهی    ز

یاده از خودداری یا بیان در قصور از عبارت که اللسانی عی و است معاصی  گویی   ز
  48.است ایمان از است بیهوده سخنان و

 ایههن در «اللسهان عهی» از منظههور کهه سهازد   مهی اننشهه خهاطر نیه  العقههول مهرآة در مجلسهی عالمهه
 آن امثههال و مههرد  اذیههت بههر و علههم بههدون فتههوای بههر جههرأت عههد  و بیهههوده سههخنان تههرک حههدیث،
 فرمهود کهه کنهد   مهی نقهل  صهادق امها  از را حهدیثی سهسس وی اسهت. ممهدوحی امر که است
 نفههاق از درازی زبههان و تخشههون و فحاشهی و ایمههان از - القلههب عههی نهه اللسههان عههی - عههی و حیها

 آن از و داده قههرار بهدزبانی و فحاشهی مقابههل در را اللسهان عهی حههدیث، ایهن در  امها  49اسهت.
 است. فرموده اراده مثبتی معنای

 به که دنیوی م ایای برخی از انسان آن واسطه به که است زبانی   کم عی از مراد شود   می معلو 
 و بیهان خوش فرد مثال، عنوان به ماند.   می محرو  گردد، مند   بهره توانست   می آوری زبان واسطه
 کهه را حقهی دیگهران، نمهودن مرعهوب یها و دادن قهرار تهأثیر تحهت واسهطه بهه اسهت ممکهن آور   زبان

 را آن و کهرده دفها  بهاطلی از نهاح  بهه یها و نمایهد اثبات دیگری یا و خود برای نیست آن مستح 
 تها است، عاج  نی  خود برای ح  اثبات از زبان   کم فرد که حالی در آن. امثال و دهد جلوه موجه
 غیههر الخصهها  فههی هههو و کریمههه آیههه تفسههیر در هکهه چنههان دیگههری؛ بههرای حهه  اثبههات بههه رسههد چههه
 نظههر مههورد توانههد   مههی معنهها  همههین بههدانیم، مؤنههث جههنس شههامل را آن کههه صههورتی در نیهه  50مبههین
 باشد.

 شههرایط در را بههودن مبههین غیههر شههریفه، آیههه کههه اسههت ایههن ،کنههد   مههی تأییههد را فههوق نکتههه آنچههه
 از اسهتفاده بها یه  ههر همهاورد دو کهه کنهد   مهی ایجاد شرایطی خصومت کند.   می بیان خصومت
 حریهف بهر غلبهه و سهلطه دنبهال بهه غیهره و اجتمهاعی جایگهاه بهر تکیهه بها و کالمهی و بدنی قدرت
 حریههف، مقابهل در دارنهد، قهرار ضهعف موضهع در ،یادشهده جههات از کهه کسهانی غالبها   و هسهتند
 را آن تهوان   مهی خهاص موقعیهت ایهن در کهه گردنهد،   می مرعوب و کنند   می گم را خود پای و دست
 مههردان مقابههل در کههه نههدا صههفت ایههن دارای زنههان، کههه گفههت تههوان   مههی پههس نمههود. تعبیههر زبههانی   کههم

                                                   
 .2  ،299ص ،8 ج، الروضة و األصول-الکافی شر . 48

 .188ص ،8 ج ،الرسول آل أخبار شر  فی العقول مرآة. 49

 .18 آیه زخرف، سوره. 50



ررس
ب

 ی
 می 

اخی
شن

 تیروا ی
ساء

الن
 ورةع و یع 

 

 

157 

 خهوب توانند   نمی و داشته قرار ضعف موضع در خود، از دفا  و گویی پاسخ مقا  در و ندا زبان   کم
 شهریفه، آیهه ایهن ذیهل ،مفسهران از برخهی که این  رسد   می نظر به ،اساس این بر کنند. دفا  خود از

 و جهالهههت یههها و 51عقهههل ضهههعف بهههه مربههوط را خصهههومت هنگههها  خهههود از دفههها  در توانهههایی عههد 
  52نیست. صحی  اند،   دانسته زنان سفاهت

  است: نگاشته آیه این تفسیر در که گردد   می آشکار دیگر مفسری گفته ضعف همچنین
 دلیهل با نیست قادر و بوده ناتوان خصم، درآوردن زانو به در که است کسی آیه مراد
 و زنهان عقهل ضهعف جه  نیسهت چیه ی آن دلیهل نماید. مغلوب را حریف برهان و

 کمتهر شهده، گفتهه کهه وریطه بهه مهردان، بهه نسهبت آفهرینش، حیث از ها آن کاستی
 علیهه برههانی ولهی بیهاورد، دلیلهی بخواههد خهود از دفها  مقها  در زنهی آیهد   می پیش
 53نکند. اقامه خود

 ریاخ یمعنا حیترج بر یاقیس نهیقر .3-3
 قرینهه روایهت ایهن ههای   نقل از برخی در که است آن ،کند   می تقویت را اخیر معنای که چی ی
 گهری حمایهت و دفها  مقها  در خهود، فرمایش در  اما  که دهد   می اننش که دارد وجود سیاقی

 اسهت آمهده ،کنهد   مهی نقهل االسهال  دعا م صاحب که روایتی در تنقیص. نه ،است بوده ها زن از
  فرمود:  پیامبر که

ُقا ا ََّّات   ااِ ََِّّفاىَّاَّلل  س  ََّّالن ِ ُهن   اِذ    ََّّف  اى  َََّّّع  ََّّو  ة  اْور  ََّّع  ُکاُمََّّو    َ ْلُتُمََِّّإ ْحل  َّاْسات  اِةََّّ ُهن    َ ا م 
 
ََّّاَّلِلََِّّبأ ََّّو  ُکْمََُّّهان   َِّعْناى 

َّ ان  ُ واََّّع    اْدر  ََّّف  ُهن   ی   ُک ِ ََّّع  ََِّّبالس ُ اُرواَّو  ََّّو  اِتِهن   ْور  54ََِّّباْلُبُی ِ .َّع 

 زنهان یپذیر آسیب و ضعف به توجه با  اما  که دهد   می نشان «النساء فی الل اتقو» تعبیر
 و مناقشههات در را آنههان و کننههد پههروا خههدا از زنههان بهها عامههلت و معاشههرت در کههه خواهههد   مههی مهردان از

ّنَ » عبههارت ندهنههد. قههرار آزار مههورد هههاوگو گفههت وهه مه َماَنههة   اْسههَتْحَلْلته
َ
أ ههّنَ  َو  الل   ب  ْم  هه ْنههَدکه  در «َعههَوان   ع 

 دفها  و حمایهت مقها  در گفتار، این در  اما  که است ادعا این بر دیگری گواه ،حدیث ادامه
 از کههه دیگههری نقهل در امهها ،اسهت مرسههل چههه گهر نقههل ایهن مههردان. از جانبههداری نهه اسههت، نزنها از

  فرمود:  صادق اما  که است آمده است، معتبر و موثقه سند، حیث

                                                   
 .90ص ،18 ج ،القرآن تفسیر فی المی ان. 51

 .66ص ،9 ج ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع. 52

 .243ص ،4 ج ،التنزیل غوام  حقا   عن الکشاف. 53

 .214ص ،2 ج ،اإلسال  دعا م. 54
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ُق ا ََّّات   ْیِنَََِّّّفىََّّاَّلل  ِعیف  ْعِنىََّّالض   ََّّی  ِلک  ََِّّبذ  ِتیم  ََّّاْلی  ََّّو  ا   س  ََّّالن ِ م اَّو  ََِّّإن   .َُّهن   ة  ْور  55ََّّع 

 «عهورت» لفه  فقهط چهه گهر روایهت ایهن در 56اسهت. شهده نقل هم دیگری طرق از روایت این
 در یکههدیگر، کنههار واژه دو ایههن کههه آن دلیههل بههه امهها ،اسههت نشههده «عههی» بههه ای   اشههاره و شههده ذکههر

 اسهت، متصهور روایهت، ایهن در واژه ایهن بهرای که حیثیتی همان است، آمده بحث مورد روایات
 است. تاثبا قابل نی  بودن عی برای
 او حهه  رعایههت بههه نسههبت سههفارش از پههس بالفاصههله زن، بههودن عههورت ذکههر روایههت، ایههن در

 بایهد آن سهبب بهه کهه اسهت چیه ی بهودن عهورت کهه ایهن  و دههد   مهی نشهان را آن تعلیلهی حیثیهت
 جانهب از برداشهت ایهن کهه شهود   مهی معلو  بنابراین .نمود را او جانب رعایت و زن ح  مراعات
 «ببینیهد آزار شهما کهه بگوینهد سهخنی مبادا تا کنید سکوت به وادار را زنان» که حانشار  از برخی

 ندارد. تعابیر این با مناسبتی و نیست صحی 
 در آنهان، جههل پوشاندن برای زنان مقابل در سکوت به اما  توصیه شود، گفته است ممکن
 شهده آشکار آنان نقص و نادانی مبادا تا است زنان از گری حمایت و خیرخواهی امتنان، جهت

 بههه جههل دادن نسههبت بها زنهان از حمایههت دیگهر، عبههارت بهه گردنهد. شرمسههار و سهرافکنده آنهان و
 اسهت ایهن حدیث ظاهر زیرا نیست؛ صحی  احتمال این رسد   می نظر به ندارد. منافات آنان،
 کهه حالی در است؛ زنان با وگو گفت موارد غالب یا همه به مربوط و داشته کلیت توصیه این که

 حههدیث شههارحان  از برخهی هکهه چنهان – سههال  جهواب حههد در حتهی زنههان، گفهتن سههخن جاهالنهه
  نیست. الت ا  قابل 57آنان، سخنان غالب یا و – اند   کرده بیان
 تعبیهر سهازد.   می منتفی را فوق احتمال که دارد وجود ظریفی نکته حدیث، در دیگر، سوی از
 58دارد، وجود شده وارد سنی و شیعه طری  از که متعددی احادیث رد که «النساء فی الل اتقوا»

 سههوء بهها خواهنههد،   مههی کههه اسههت مههواردی از مههردان بههودن حههذر بههر حههدیث، مههراد دهههد،   مههی نشههان
 نهه ؛سهازند مقههور و مغلهوب و داده قرار تعدی و ظلم مورد را آنان زنان ناتوانی و ضعف از استفاده
 مهراد دیگهر، عبهارت بهه .شهود   مهی آشهکار معمهول ههایوگو گفهت در زنان، عج  و جهل که مواردی

                                                   
 .170ص ،20 ج ،الشیعة وسا ل. 55

َهَذا َو »: 370ص )للطوسی(، األمالی. 56 ، ب  ْسَناد  د   َعْن  اإْل  َحّمَ ّی   ْبن   مه هه  ، َعل  ّنَ
َ
وا» َقاَل: أ قه ْنف 

َ
ا أ ّمَ ْم  م  که ها َقهاَل: «َرَزْقنا ّمَ همه  م   َرَزَقکه

ْم  الله  َفَرَ   َما َعَلی الله  یَما َعَلْیکه ْم، َمَلَکْت  ف  که ْیَمانه
َ
وا َو  أ قه ی  الَل  اّتَ یَفْین    ف  ع 

ی - الّضَ َساَء  َیْعن  ْم َعْوَرة   -یَم اْلَیت   َو  الّن  َما هه ّنَ  .«َو إ 

 .106، ص8 ج، الفقیه یحضره ال من شر  فی المتقین روضة. 57

 ،5 ج؛ 422ص ،2 ج ،النسهههها ی سههههنن؛ 821، ص2 ج، داود أبههههی سههههنن؛ 172ص ،11 ج الحههههدیث(، دار -)ط   الکههههافی. 58
 .288ص ،7 ج؛ 375ص
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 آنههان پههذیری   آسهیب از اسههتفاده سهوء ممنوعیههت ،مهراد بلکههه ،نیسهت زنههان پوشهی عیههب حهدیث
 اسهت احادیهث از دسهته این در زنان به «یتامی» عطف ،کند   می تأیید را نکته این چه آن است.
   دارد.   می برحذر ها آن اموال خوردن ناح  به ری ط از آنان به تعدی و ظلم از را افراد که
 حههدیث گرانههه حمایههت لحههن بهها – سههال  حههد در ولههو - زنههان بهها نگفههتن سههخن ،دیگههر سههوی از

 بهانهه بهه زنهدگی، مختلهف ههای   عرصهه در آنان با وگو گفت ترک به سفارش زیرا ندارد؛ مناسبتی
 بتهوان نکتهه همهین اسهاس بهر شهاید و تاسه امتنان خالف و آزار و تحقیر سبب یقینا   جهالتشان
 را زنهان مهردان، کهه است آن «بالبیوت عوراتهن فاسترو» از مراد حدیث، ادامه در که کرد استفاده

 در هکه چنهان نکشهند؛ بیهرون هها خانهه از منه ل، از بیهرون امهور انجها  برای و مختلف های   بهانه به
  است. بوده مرسو  آن الامث و ها   جنگ در زنان بردن همراه گذشته، دوران

 و زنهان، نهه نهدا مهردان ،سهکوت بهه مهأمور حهدیث، ایهن در کهه، گرفهت نتیجهه توان   می بنابراین
 کراههت آن از مهردان کهه سهخنی مبهادا تها کننهد سهکوت به وادار را زنان مردان که نیست این مراد
 آنههان بهها زنههان الههتجه خههاطر بههه مههردان کهه نیسههت ایههن مههراد همچنههین، و 59براننههد زبههان بههر دارنهد
 رعایهت زنهان بها احتجهاج و مناقشهه ،وگهو گفت در مردان که است آن مراد بلکه 60نگویند، سخن
 در را آنهان گفتهار، و کالمهی ارتباطهات در آنهان، زبهانی   کهم از اسهتفاده سهوء بها و بنمایند را آنان حال

 مهرد و زن کالمهی بهاطارت بهه نهاظر روایهت کهه ایهن  همچنهین ندهنهد. قرار آسیب و مخاطره معر 
 یها ممنوعیهت زیهرا نیسهت؛ سهازگار - اسهت گفتهار در عجه  کهه - «عهی» معنهای بها باشد، نامحر 

 ندارد. گفتن سخن از آنان ناتوانی با ارتباطی نامحر  زنان با کالمی ارتباط مرجوحیت
رس .3-4  عورت مفهوم یبر

رَ  عههورت واژه اصههلی ریشههه  لغههوی ریشههه ایههن کههاربرد مختلههف مههوارد بررسههی از پههس اسههت. َعههو 
 اسهت؛ شهده تعبیهه نقهص و عیب معنای نوعی به آن، کاربرد و معنا در که گرفت نتیجه توان   می

 کهه کهودنی و ترسهو فهرد»  ،«چیه  ههر از پسهت مصهادی » 61،«چشهم یه  نابینهایی» از تعبیهر هنگا 
 64،«نهدارد رمهاد و پدر جانب از برادری که فردی» و63«کهنه کتاب» 62،«نیست او در خیری هیچ

                                                   
 .373ص ،20 ج ،الرسول آل أخبار شر  فی عقولال مرآة. 59

 آل أخبهار شهر  فهی العقهول مهرآة؛  797ص ،22 ج ،الهوافی؛  106، ص8، ج الفقیهه یحضهره ال من شر  فی المتقین روضة. 60
  .373ص ،20 ج ،الرسول

 .612ص ،4 ج ،العرب لسان؛  235ص ،2 ج ،العین کتاب. 61

 .272ص ، ج ،القاموس جواهر من العروس تاج. 62

 همان.. 63
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 شهناخته مهردود و زشهت او کهار کهه کسهی به مجازا   همچنین شود.   می استفاده لغوی ریشه این از
یهادی مهال «العهین عها ر» 65گویند.   می اعور ،است نرسیده خود مطلوب به و شده  بهه کهه اسهت ز
 66.رددرآو حدقهه از و کنهد کهور را چشم باشد ن دی  که طوری به ؛باشد کنپر چشم و برسد فردی
 آمهده حهدیث در لهذا و شهود   مهی گفتهه َعهوار ذات معیهوب کهاالی بهه و اسهت عیب معنای به  َعوار

  است:
ُذََّّل ََّّفىَُّنْؤخ  ى  ِةَّالص   ََّّق  ة  ِرم  ار ََّّذاُ ََّّلَّوَّه  ََّّ.ع   

 زشهتی کهال  بهه و 67«َعهوار» ،دارد وجهود آن ماننهد و مسهکن و لباس در که شکافی و کهنگی به
ر 68شود.   می گفته َعوراء شود، گفته سری سب  و عقلی کم روی از که  زشهتی معنهای به  َعَور از َعو 
  69است. باطن زشت و طینتبد که شود   می گفته کسی به

 اند:   کرده ذکر را زیر معانی َعورت، واژه برای لغویین
 بههه و 70دارد؛ وجهود طریه  آن از دشهمن یها بیگانهه آسههیب و نفهوذ خهوف کهه شهکافی و رخنهه  •

  71شود.   می اطالق عورة شدن، پنهان برای مخفیگاهی هر به مناسبت همین
 همههین بههه 72شههود.   مههی داشههته شههر  آن شههدن دیههده از کههه چیهه ی هههر و مههرد و زن شههرمگاه •

 گفتهههه عهههورت - گیرنهههد   برمهههی خهههود از جامههه افهههراد، کهههه - اسهههتراحت اوقهههات بهههه مناسههبت،
  است: آمده شریفه آیه در هک چنان 73شود؛   می

الُثَّ ْوََّّث  َّع  ُکْمََّّرا   74ََّّ.ل 

 مختلفهی مهوارد بهه عهورت کهه گفهت تهوان   مهی واژه، ایهن اسهتعمال مهوارد لحها  با مجمو ، در
  است: مشترک وی گی چند وجود موارد این همه در اما ،شود   می اطالق

                                                                                                                        
 همان.. 64

 همان.. 65

 .237ص ،2 ج ،العین کتاب. 66

  همان.. 67

 .615ص ،4 ج ،العرب لسان؛  236ص همان،. 68

 .277ص ، ج ،القاموس جواهر من العروس تاج. 69

  .237ص ،2 ج ،العین کتاب؛275ص همان،. 70

 .275ص ، ج ،القاموس جواهر من العروس تاج. 71

 .237ص ،2 ج ،العین کتاب. 72
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 عورت یمعنا در مشترک یها   یژگیو .4-4
  داشتن قرار یخصوص میحر در .4-4-1

 امهوال، همسهر، سهکونت، محهل از اعهم ،فرد متعلقات که دهد   می نشان «عورت» واژه کاربرد 
 خصوصهی حهریم در البتهه .شهوند   مهی شهناخته عهورت نهوعی بهه ... و بدن یاعضا زندگی، اسرار
 از اعههم کشههور، یهه  فرهنگههی و سیاسههی اقتصههادی، اسههرار مثههال، طههور بههه اسههت؛ نسههبی نیهه  بههودن

 بهه نسبت غیره و دفاعی امور ها،   یدارای ت،صادرا واردات، مرد ، عیشتم به مربوط اطالعات
   آید.   می حساب به عورت و خصوصی حریم بیگانه کشور

 حراست به یازمندین و بودن ریپذ بیآس .4-4-2

 و است. چی  آن در نقص و عیب ای   گونه وجود به ناظر ،آن مصادی  تما  در عور ماده کاربرد
 بهه آن، امثهال و ثغور و حدود در شکاف و رخنه یا و ناامن خانه یا زن، قبیل از مواردی بر آن حمل
  رود.   می شمار به نقص و عیب نوعی خود یپذیر آسیب زیرا هاست؛ آن یپذیر آسیب لحا 

  بودن دهیپوش و پنهان .4-4-3

 تههوان   مههی - یگدیگرنههد ملههزو  و الز  نههوعی بههه و مههرتبط هههم بهها کههه - سههو  و دو  وی گههی مههورد در
 دیگهران طمع و کنجکاوی مورد غالبا   که آن دلیل به آیند،   می حساب به عورت هک اموری گفت
 بایهد و است ماندن مستور حراست، های   راه از یکی چون و حراستند و حف  نیازمند دارند، قرار
  بمانند. مستور و مخفی امور، آن

 بههه نیههاز اسههت ممکههن عههورت مصههادی  از برخههی در کههه دیگههری دلیههل فههوق، نکههات بههر عههالوه
 همچنههین و سهوأة، باشههد. آور شهر  چیهه ، آن شهدن آشهکار کههه اسهت آن کنههد، توجیهه را مسهتوریت

 آنهان خصوصهی حهریم در افهراد، نقهص و عیهب اسهت. قبیهل ایهن از افراد به مربوط نقص و عیب
 افههراد از بسهیاری لهذا و اسههت ر شه مایهه و ناخوشههایند انسهان بهرای آن، شههدن آشهکار و داشهته قهرار
گهاهی دیگهران عیوب از تعییر و استفاده سوء برای ندا مایل ،طینتبد  دلیهل، همهین بهه .یابنهد آ
 بههه نسههبت و بپوشههانند را یکههدیگر عههورات کههه شههده سههفارش مسههلمانان بههه روایههات از برخههی در

 عهورت مصهادی  همهه بهر وی گی این اما 75؛باشند نداشته تجسس و کنجکاوی یکدیگر عیوب
 از ،کنهد   مهی ایجهاد نهاامنی کهه شکافی و رخنه همچنین و نتسکو محل و خانه .نیست صادق
گر نیست. شر  مایه ها آن شدن ظاهر اما است؛ عورت مصادی   دانسهته عهورت روایات در زن ا

                                                   
 .511ص ،3 ج  همان،؛  432ص ،3 ج الحدیث(، دار - )ط الکافی. 75
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 ماننهد او ههای   وی گهی سهایر بلکه 76،است شر  مایه او شدن آشکار که نیست دلیل این به شده
 او بهر عهورت عنهوان صهدق بهرای بهودن طمهع و کنجکهاوی مایهه و داشهتن قرار خصوصی حریم در

  کند.   می کفایت
 - سهتر وجهوب حکهم اثبهات بهرای فقهها از بسهیاری کهه شده باعث نکته همین به توجه عد 

 ایههن از و کههرده اسههتناد «عههورة و عههی النسههاء» روایههت بههه - دارد اختصههاص انسههان شههرمگاه بههه کههه
 مختلفههی هههای   تبیههین 77کننههد. تثابهه را کفههین و وجههه حتههی بههدن همههه پوشههش وجههوب طریهه 
  شود:.   می اشاره ها آن از برخی به که است گرفته صورت    برداشت این به نسبت
 نشهان خهاطر اسهت، سهوأة عهورت عرفهی معنهای کهه ایهن  بهه تصهری  ضمن بروجردی الل آیة •

 زن عبهارت، ایهن در گفهت بایهد ناچهار بهه پهس .نیسهت عهورت معنها  ایهن به زن که سازد   می
 از پههس سههتر. لههزو  جهه  نیسههت چیهه ی عههرف نهه د شههبه وجههه و اسههت شههده عههورت بههه شههبیهت

 78بپوشاند. را کفین و وجه حتی خود بدن همه باید زن که شود   می استفاده روایت
 عهورت لف  از متبادر که - ظاهری معنای اند:   آورده    حدیث داللت شر  در 79دیگر برخی •

 مقههد  لغههوی معنههای بههر عرفههی معنههای لفهه ، اطههالق صههورت در و اسههت سههوأتین - اسههت
 احتمهال سهه ایهن از یکهی شهده دانسهته عهورت زن روایت این در که این  دلیل حال، .است
 است:
 در مشهبه بها بهه   مشهبه شهدید مشارکت از است عبارت بلیغ تشبیه و بلیغ تشبیه باب از .الف

  است. ستر وجوب اوصاف، اشهر جا این در که آن، اوصاف مشهورترین
 عههورت زن جهه ء، و کههل عالقههه بههاب از و اسههت عههورت زن بههدن اعضههای از کههه ایههن  بههاب از .ب
 است. شده نامیده

 و حرکات او چون بلکه زن، عنوان به زن وجود نه البته ؛است شر  مایه زن که این  باب از .ج
  بود. خواهد شر  مایه او خود پس است؛ آور شر  که دارد افعالی

 وجههه ایههن کههه ایههن  دلیههل بههه نیهه  و بههودن ظههاهر خههالف دلیههل بههه را و د احتمههال سههسس ایشههان

                                                   
یَثا. 76 ة   اْلَحد 

َ
ّیَ  اْلَمْرأ ا َو  ع   مجمع) ظهرت إذا العورة من یستحی کما منها یستحی ظهرت إذا ألنها عورة نفسها جعلها َعْوَرة 

 (. 416ص ، ج ،البحرین

 .253ص ، ج ،الصالة تبیان؛  163ص ، ج ،اإلسال  شرا ع شر  فی  الکال جواهر. 77

 .252ص ، ج ،الصالة تبیان. 78

 . 62ص ، ج ،البروجردی السید بحث تقریر. 79
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 نیه  و 80مجهاز ارتکاب علت به نی  را سو  احتمال و داند   نمی صحی  ندارد، زنان به اختصاص
 تههههرجی  را اول احتمههههال نهایههههت، در و دانسههههته    مههههردود زن، کارهههههای نبههههودن آور شههههر  علههههت بهههه
  81دهد.   می
 سهوأتان بهه زن انهد:   نگاشهته آن توضی  در و داده ترجی  را سو  مالاحت فقها از دیگر برخی •

 سهواتان آن مصهادی  از کهه شهده بهرده کار به عورت لغوی معنای در زن بلکه ،نشده تشبیه
 شهر  مایهه او شهدن ظهاهر زیهرا اسهت؛ لغهوی عورت حقیقی مصادی  از زن بنابراین .است
 افعههال و قبههی  اعمههال مرتکههب کههه آن لدلیهه بههه بلکههه بههودنش، زن خههاطر بههه نههه امهها اسههت؛
 رفتارش از نظر صرف زن خود اال و رود   می انتظار او از تنها ها آن انجا  که شود   می نادرستی
  82باشد. شر  مایه که نیست چی ی
 سهوأة عهورت عرفهی معنهای چهه گهر کهه است این دارد وجود اول برداشت به نسبت که نقدی
 در و لغهوی معنهای در واژه ایهن کهاربرد صهدور، عصهر روایهی فضهای در رسهد   مهی نظهر بهه اما ،است
 در کهه اسهت ایهن آن شهاهد و است نداشته قرینه به نیازی و بوده رایجی امر شرمگاه معنای غیر

  83است. رفته کار به آن از اعم یا شرمگاه معنای غیر در عورت بسیاری روایات
 اشهاره آن بهه نیه  صهافی علهی الل آیهت ردی،بروجه الل آیهة مباحهث مقهرر که است ای   نکته این
  :نویسد   می و کرده

 و کنیم عرفی معنای این بر حمل را روایت در «عورت» واژه که ندارد دلیلی بنابراین

                                                   
 آور.   شر  کارهای انجا  دلیل به زن خواندن آور شر  در هم و زن دانستن عورت در هم. 80

 . 62ص ، ج ،البروجردی السید بحث تقریر. 81

 . 580ص الصالة، - الوسیلة تحریر شر  فی الشریعة لتفصی. 82

ن    َعلی َسَتَر  َمْن  َو ». 83 ْؤم  َها، َعْوَرة   مه یَن  َعَلْیه   الله  َسَتَر  َیَخافه ْن  َعْوَرة   َسْبع  ْنَیا َعْوَرات   م  َرة   الّده  الحدیث(، دار -)ط   الکافی« )َو اآْلخ 
ی َعْن »(؛ 511ص ،3 ج ب 

َ
َثة   اَل:قَ   الل   َعْبد   أ ن   َثاَل ْؤم  ْلمه یَها ل  َعة   َدار   َراَحة   ف  ی َواس  َوار  وَء  َو   َعْوَرَتهه  ته ه   سه َن  َحال  هاس   م 

ة   َو  الّنَ
َ
 اْمهَرأ

َحة   هه  َصال  ینه ع  ْمهر   َعَلهی ته
َ
ْنَیا أ هَرة   َو  الهّده َهها اْبَنهة   َو  اآْلخ  جه ْخر  ها یه ّمَ َمهْوت   إ  ْو  ب 

َ
یج   أ َتهْزو  (؛ 328ص ،5 ج ،( المیةإسه -)ط   الکهافی« )ب 

َباطه » ی َیْو    َلر  یل   ف  ، َسب  ْن  الل  َراء   م  یَن، َعْوَرة   َو م  ْسل  ا، اْلمه هب  ْحَتس  هْن  مه ْعَظهمه  َرَمَضهاَن، َشهْهر   َغْیهر   م 
َ
ا أ ْجهر 

َ
هْن  أ َبهاَدة   م  اَ هة   ع  ، م   َسهَنة 

َها َیام  َها، َو  ص  َیام  َباطه  َو  ق  ی َیْو    ر  یل   ف  ، َسب  َراء   ْن م   الل  یَن، َعْوَرة   َو م  ْسل  ا، اْلمه ب  ْحَتس  ْن  مه ْفَضله  َرَمَضاَن، َشْهر   م 
َ
ْنَد  أ ْعَظمه  َو  الل   ع 

َ
 أ

ا ْجر 
َ
َراهه  -أ

ه
ْن  -َقاَل  أ َباَدة   م  ْلف   ع 

َ
ی اْزَهْد  : َقاَل »(؛ 316ص ،4 ج ،ماجه ابن سنن) «َسَنة   أ ْنَیا ف  ْرَک  الّده َبّص  َها الله  یه  اَل  َو  َعْوَرات 

ْل  ول   َفَلْسَت  َتْغفه َمْغفه ة  :  َقاَل »(؛ 545ص ،البالغة نهج« )َعْنَ   ب 
َ
ْلَمْرأ َذا َعهْوَرات   َعْشره  ل  َجهْت  إ  َذا َو  -َعهْوَرة   اْسهَتَتَرْت  َتَزّوَ  إ 

َههها اْسههَتَتَرْت  َماَتههْت  َههها َعْوَراته ّله  - )ط الکههافی« ) َعْوَرَتهههه  لله ا َسههَتَر  َغَضههَبهه  َکههّفَ  َمههْن »(؛ 70ص ، الرضهها اإلمهها  صههحیفة« )که
َک »(؛ 303ص ،2 ج اإلسالمیة(، ا ّیَ َة  َو  إ  َشاّرَ اس   مه

َها الّنَ ّنَ فه  َفإ  ّ    َتهْذَهبه  َو  اْلَعْوَرَة  َتْکش  هاْلع   ،2 ج اإلسهالمیة(، - )ط الکهافی« )ب 
 ... و( 328ص
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   84گردیم. تکلف دچار تشبیه این توجیه بابت
 در گذشههت، هکهه چنههان کههه رسههد   مههی نظههر بههه مخههدوش جهههت ایههن از نیهه  سههو  و دو  برداشههت

 سهوی از 85.اسهت رفتهه کهار بهه آن در عهورت واژه کهه نیسهت معنهایی یگانهه بهودن، آور شهر  لغت،
 از متبهادر روایهات، صهدور عصهر در که است معنایی شود،   می مقد  لغوی معنای بر آنچه دیگر،
  نیست. چنین سوأة معنای که حالی در باشد؛ گشته عرفی و بوده لف 

 و 86اسههت. مراقبههت سهه اوار بههودن نههاامن لدلیهه بههه کههه اسههت چیهه ی عههورت، لغههوی معنههای
 و لغهت در آنچه شود.   می انجا  همان تناسب به چی  هر ستر و است ستر مراقبت، راه مؤثرترین
 خانهه، زن قبیهل از شهود،   مهی یهاد عهورت عنهوان به آن از عا ، عرف در همچنین و روایات و آیات
  د.رون   می شمار به عورت مصادی  همه آن، امثال و سوأة

 معنهای غیهر در عهورت واژه کهه مهواردی دههد،   مهی نشهان نیه  روایهات در واژه ایهن کهاربرد بررسی
 وضههعیت 87لغهه ش، و عیههوب معنههای بههه  روایههات، در عههورت اسههت. بسههیار رفتههه کههار بههه سههوأتان
 90پنهان، اسرار 89اسالمی، های   سرزمین مرزهای و حدود 88خصوصی، حریم مسا ل و اندرونی
 صههدور فضههای در گفههت تههوان   نمههی بنههابراین اسههت. رفتههه کههار بههه 92سههوأتین و 91خصوصههی حههریم

 دلیهل بهه بعهدی اعصهار در اسهت ممکهن چنهد ههر دارد؛ انصراف سوأتین به عورت لف  روایات،
 فقههها از برخههی آن، بهر عههالوه گهردد. متبههادر آن از معنها همههین معنها، ایههن در واژه ایهن فههراوان کهاربرد
 بهههه تعبیههر زن از کهههه  معصههومان  پرلطافهههت و آمیهه    احتههرا  عبیهههراتت بهها را سهههوأة بههه زن تشههبیه

 93داند.   می ناسازگار اند،   کرده «ریحانه»
                                                   

 .254ص ، ج ،الصالة تبیان. 84

 کتههاب.275ص ، ج ،القههاموس جههواهر مههن العههروس تههاج؛  237ص ،2 ج ،العههین کتههاب و275ص ،العههرب لسههان ر.ک:. 85
 .237ص ،2 ج ،العین

 .611ص ،4 ج ،العرب لسان. 86

 همههان،؛  354ص ،2 ج ،( إسههالمیة -)ط   همههان،؛  511ص ،3 ج الحههدیث(، دار - ط) الکههافی؛  104ص ،1 ج ،المحاسهن. 87
 .10 ، 302ص

 ،( إسالمیة -)ط   همان،؛  328ص ،14 ج الحدیث(، دار -)ط   یالکاف؛  139ص ،1 ج ،المحاسن؛  328ص ،5 ج همان،. 88
 .504ص ،2 ج ،الخصال؛  543ص ،5 ج

 .317ص ،4 ج ،ماجه ابن سنن. 89

 200ص ،2 ج ،( إسالمیة -)ط   الکافی؛  545ص ،البالغة نهج. 90

 203ص ،البالغة نهج .91

 .4  ،663ص همان،؛  2  358ص ،2 ج اإلسالمیة(، - )ط الکافی. 92

 . 477ص ، ج )زنجانی(، نکا  تابک. 93
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 در بلکهه ،نیسهت بهدن اعضهای پوشهش وجوب فقهی حکم به ناظر روایت این که، آن نتیجه
 نهد،پذیر   آسهیب و طمهع مورد که آن دلیل به زنان که این  و 94است، اخالقی حکم ی  بیان صدد
 تعبیهر کهه چنهان  کهرد؛ تهأمین خانهه در هها آن مانهدن بها را هها آن امنیت و نمود حراست ها آن از باید
 را معنهها ایههن کههه ای   نکتههه اسههت. یپههذیر آسههیب همههین بههه نههاظر شههریفه آیههه در 95«عههورة بیوتنها ان»

 دسهترس از آن داشهتن نگهاه دور چیه ی، امنیهت تأمین راه بهترین که است این کند،   می تقویت
 طهور بهه را امنیهت امها کاههد،   مهی جنسهی تحریکهات از هرچنهد پوشهش .پوشهش و سهتر نه است،
 هها   خانهه در مانهدن بها را زنهان پذیری   آسیب که شده سفارش روایت در لذا .کند   نمی تأمین کامل
گر که حالی در بپوشانید؛ و کرده مداوا  مایهه وا شهدن آشهکار کهه بهود ایهن سبب به او بودن عورت ا
 و نمهود   مهی پوشهش و سهتر بهه امهر بهود، پوشهش و سهتر حکهم بیهان مقها  در روایهت یها و اسهت، شر 
   نبود. خانه در ماندن به نیازی
 ته احم در بسهیاری مهوارد در خانهه، در زن مانهدن اسهتحبابی حکهم که داشت توجه باید البته

گیهریف برای خانه از شدن خارج همچون دیگری مستحب و واجب امور با  الز ، ههای   آمهوزش را
 شود.   می واقع مرجو  و گرفته قرار ... و معاش تأمین دوستانه،   نو  امور انجا  ،   درمان رحم، صله
 وجهود همچهون، متعهددی امهور باید اجتماعی، های   فعالیت سایر بر اخالقی حکم این تقد  در

کمیهت جامعهه، اخالقهی سهالمت اجتماعی، امنیت  وجهود فهرد، در عفهاف و داری خویشهتن حا
 نظهر بهه گیهرد. قهرار نظهر مد و... آن اهمیت درجه و من ل از خروج در اجتماعی و فردی مصلحت

 مصهلحت انکسهار، و کسر از پس که است شرایطی به مربوط خانه در ماندن استحباب رسد   می
  باشد. نیافته تقد  آن بر اقوایی

 جهینت
َسههاءه » روایههت وا َعههْوَرة   َو   َعههی   الّن  ره ّنَ  َفاْسههته هه ههّیَ وت   ع  ههکه الّسه وا َو  ب  ره ّنَ  اْسههته ه  وت   َعههْوَرات  یه ههاْلبه  منههابع در «ب 
 معنههای بهه روایهی کاربردهههای و لغهت در «عهی» واژه اسهت. صههحی  سهند دارای امامیهه حهدیثی
 سهخنان رانهدن زبهان بهر را کهال  در زنهان عجه  حهدیث، شارحان  است. آمده کال  در عج  و عج 

 نشههان حههدیث مختلههف هههای   نقههل بررسههی انههد.   کههرده معنهها دهنههدهآزار یهها و آمیهه  جههدال جاهالنههه،
 و گهری پرخهاش از مهردان داشهتن برحهذر ههدف بها و زنهان از حمایت انگی ه با حدیث که دهد   می

                                                   
 رجحهان و اسهتحباب گهر بیهان تنهها و نبهوده ال امهی اخالقهی حکم این، نیست حرا  خانه از زن شدن خارج که جا آن از و. 94

 است.

  .13 آیه اح اب، سوره. 95
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 معنها زبهانی کهم را «عهی» تهوان   می ،رو این از .است شده صادر زنان با گرانه سرکوب هایوگو گفت
 معنهای بنهابراین است. رفته کار به معنا همین در متعددی روایات در واژه این که نهمچنا ؛کرد
 خههود، از کالمههی دفهها  در زنههان عجهه  و زبههانی کههم مقابههل در مههردان کههه اسههت آن حههدیث اول فقههره

 باشند نداشته گری پرخاش و جدال و کنند سکوت
 کههه شههکافی و رخنههه یههلقب از مختلفههی مصههادی  بههه روایههی کاربردهههای و لغههت در عههورت واژه
 هههای   سههرزمین مرزهههای و حههدود سههوأتین نقههص، و عیههب دارد، وجههود آن از بیگانههه نفههوذ خههوف

 ایههن مشههترک وی گههی اسههت. شههده اطههالق آن امثههال و خصوصههی حههریم پنهههان، اسههرار اسههالمی،
 بهودن مسهتور و حراست به نیازمندی و پذیری   آسیب داشتن، قرار خصوصی حریم در مصادی ،

 بر عورت اطالق بنابراین است. آن مصادی  از برخی به مربوط تنها بودن آور   شر  وی گی و است
 کثههرت کههه ایههن  چههه ؛اسههت شههر  مایههه آن شههدن آشههکار کههه نیسههت ایههن معنههای بههه لزومهها   چیهه ی

 حهدیث صهدور عصهر بهه مربهوط آن، از معنها ایهن تبهادر و سهوأتین معنای در عورت واژه استعمال
 تشههیبه سههوأتین بهه زن حههدیث، ایهن در کههه انههد   کهرده برداشههت چنهین برخههی هکهه ایهن  لههذا و نیسهت
 حهدیث معنای ،بنابراین نیست. صحی  اند،   دانسته پوشش وجوب حکم به ناظر را آن و شده
 دیگهر، سهوی از و دارنهد قهرار طمهع و کنجکهاوی مهورد سهویی از کهه آن دلیهل بهه زنهان کهه است این

 بهرای مأوا ترین   مطمئن و گزینه بهترین    خانه ،کنند دفا  خود از که ندندار توان و بوده پذیر   آسیب
 حکههم ایههن رعایههت البتههه .اسهت احتمههالی هههای   آسههیب از آنهان مانههدن محفههو  و امنیههت تهأمین
 آن بهر اقهوایی مصهلحت زن، اجتمهاعی ههای   فعالیهت بها ته احم در کهه اسهت الز  زمهانی اخالقی
   باشد. نیافته تقد 

 کتابنامه

  ق.1414 الثقافة، دار : قم ،طوسی الحسن بن محمد ،األمالی 
 ق.1403، العربی التراث إحیاء دار : بیروت ،مجلسی تقی محمد بن باقر محمد ،األنوار بحار
 دارالفکهههر،  بیهههروت:  ،زبیهههدی حسهههینی مرتضهههی محمهههد ،القهههاموس جهههواهر مهههن العهههروس تهههاج
  ق.1414
 گههنج :قههم صههافی، علههی گلسایگههانی، مقرر: بههایی،طباط بروجههردى حسههین آقهها ،الصههالة تبیههان 

  ق.  النشر، و للطباعة عرفان
 /ق1404  مدرسهین، جامعه  قم:  دو ، چا  ،حرانی شعبه ابن علی بن حسن  ،العقول تحف
  ش.1363
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 مرکه  قهم: ،لنکرانی فاضل موحدى محمد ، النکا  -الوسیلة تحریر شر  فی الشریعة تفصیل 
 ق.  ، اطهار ا مه فقهی

 دار : قههههههاهره ،ترمههههههذى عیسههههههی بههههههن محمههههههد ،الترمههههههذی سههههههنن هههههههو و الصههههههحی  الجههههههامع 
 .ق1419  الحدیث،

 التههراث إحیههاء دار :بیههروت ،نجفههی حسههن محمههد ،اإلسههال  شههرا ع شههر  فههی الکههال  جههواهر 
 ق.  العربی،

  ش. 1362 مدرسین، جامعه قم، بابویه، بن علی بن محمد ،الخصال
 ق.1385 ، البیت آل مؤسسة : قم ،مغربی حیون ابن محمد بن نعمان ،اإلسال  دعا م
 لجامعههة التابعههة االسههالمی النشههر مؤسسههة : قههم  ،طوسههی الحسههن بههن محمههد ،الطوسههی رجههال
 . ش 1373  المقدسه، بقم المدرسین

  قههم: ،مجلسههی محمههدتقی القدیمههة(، -ط )الفقیههه یحضههره ال مههن شههر  فههی المتقههین روضههة 
  ق.1406 کوشانبور، اسالمی فرهنگی مؤسسه

 ق.  فدک، مکتبة قم: ،بحرانی سند محمد ، النکا  کتاب -الوثقی العروة سند 

  ق. ه. 1420 الحدیث دار : قاهره  ،اشعث بن سلیمان ابوداود، ،داود أبی سنن
ینهی یزیهد بهن محمهد عبدالل أبی الحاف  سنن  دار  :بیهروت ماجهه، ابهن یزیهد بهن محمهد ،القزو
 .ق1418 الجیل
 المکتبهههة : تههههران ،مازنهههدرانی احمهههد بهههن صهههال  محمهههد ،الروضهههة و األصهههول -الکهههافی شهههر 
  ق.1382 اإلسالمیة،

 المرعشهی الل آیهة مکتبهة  قهم: الحدیهد، أبهی ابهن الل هبهة بهن الحمیهد عبد البالغة، نهج شر  
 ق. 1404 النجفی،

 . ش1387/ق1429  الحدیث، دار : قم  ،قزوینی غازى بن خلیل مال ،کافی شر  در صافی
 دار  قهههم: ، اول چههها : نوبهههت ،واسهههطی لیثهههی محمهههد بهههن علهههی ،المهههواع  و الحکهههم عیهههون
 . ش 1376  الحدیث،
  ق.1407 اإلسالمیة، الکتب دار  تهران: ،کلینی یعقوب بن محمد ،الکافی
  ق.1409  هجرت، نشر  قم: ،فراهیدى أحمد بن خلیل ،العین کتاب
  ق.  پرداز، راى هشیپژو مؤسسه قم: ،شبیرى موسی سید ، نکا  کتاب

 عمههر بههن محمههود ،التأویههل وجههوه فههی األقاویههل عیههون و التنزیههل غههوام  حقهها   عههن الکشهاف
  ق.1407  العربی، الکتاب دار  :بیروت زمخشرى،
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 و للطباعهة الفکهر دار  بیهروت: ، سهو  چها : نوبهت  ،منظهور ابهن مکر  بن محمد ،العرب لسان
 ق.1414 صادر، دار -التوزیع و النشر

 تا. بی  الدولیة، األفکار بیت  :عمان -اردن نسا ی، علی بن احمد ،السنن من لمجتبیا

  ش. 1375  مرتضوى،  تهران:  سو ، چا : ،طریحی محمد بن الدین فخر ،البحرین مجمع
 ش.1372 ،خسرو ناصر  :تهران ،طبرسی حسن بن فضل ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع

  ق.1371 ،اإلسالمیة الکتب دار تهران:  برقی، خالد بن محمد بن احمد ،المحاسن
 دار  تهههران: ،مجلسههی تقههی محمههد بههن بههاقر محمههد ،الرسههول آل أخبههار شههر  فههی العقههول مههرآة 

  ق.1404اإلسالمیة، الکتب
 آل مؤسسهههة : قهههم ،نهههورى تقهههی محمهههد بهههن حسهههین ،المسههها ل مسهههتنبط و الوسههها ل مسهههتدرک 

  ق.1408  ،البیت
 :قههم ،فیههومی مقههرى محمههد بههن احمههد ،للرافعههی الکبیههر الشههر  بغریهه فههی المنیههر المصههبا  

 تا. بی  ، الرضی دار منشورات

 تبلیغهات دفتهر انتشهارات : قهم ،زکریها بهن فهارس بهن احمهد الحسین ابو ، اللغة مقا یس معجم 
 ق.  ،قم علمیه حوزه اسالمی

 .ق1412،الشامیة دار : بیروت ،اصفهانی راغب محمد بن حسین ،القرآن ألفا  مفردات
 األعلمههههههی مؤسسهههههة : بیهههههروت ،طباطبهههههایی محمدحسههههههین ،القهههههرآن تفسهههههیر فهههههی المیههههه ان
  ق.1390للمطبوعات،

 تا. بی  جا، بی قم، ،تبری ى سبحانی جعفر ، الغراء اإلسالمیة الشریعة فی النکا  نظا 

 مطبوعهاتی موسسهه : قهم جهزری، اثیر ابن محمد بن مبارک ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة
 . ش 1367  ،ماعیلیاناس

  ق.1414  هجرت، : قم الرضی، شریف حسین بن محمد صال (، للصبحی ) البالغة نهج
  تهههران: ،پاینههده القاسههم ابههو (، رسههول حضههرت قصههار کلمههات مجموعههه) الفصههاحة نهههج
 . ش 1382 دانش، دنیاى
 یهههرأم امههها  کتابخانهههه  اصهههفهان: ،کاشهههانی فهههی  مرتضهههی شهههاه بهههن محسهههن محمهههد  ،الهههوافی 

 ق.1406 ،  علی المؤمنین
 ق.1409  ، البیت آل مؤسسة  قم: ،عاملی حر حسن بن محمد ،الشیعة وسا ل
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 مسجدی حیدر عربی/ به مقاالت چکیده
 
 
 
 
 
 

یة الواردة وایات التفسیر  نقد و دراسة الر
ول اآلیة   یخ نز  من سورة القصص 85في تأر

 محمد علي مهدوي راد
 امیر احمد نجاد

 باسيزهراء الکل
اتف  المفسرون علی أّن سورة القصص من السور المکیهة النازلهة فهل السهنوات الوسهطی مهن 
إّبههان  العههد المّکهل وبصههورة متتالیهة. لکهن اّدعههی الهبع  أّنهها ن لههت فهل نهایهة العهههد المّکهل و

من هذه السورة ، حیث ورد أنها ن لت  85الهجرة ؛ وذلك اعتمادا  علی ما جاء بشأن نزول اآلیة 
کان النبل ع فل الجحفة )أر  بین مکة والمدینة( وکان یتوق الی مکة، حیث وعهد الل  |ندما 

رسههوله بههالرجو  الههی مکههة . فههل حههین أن روایههات أسههباب نزولههها وردت فههل الکتههب المتههأخرة 
فحسب، وبشکل موقوف، ومهع ذلهك فههل معارضهة لکهّم ها هل مهن الروایهات التفسهیریة الهواردة 

ذلهك نجهد بعه  القههرا ن الداّلهة علهی نزولهها فهل أواظسهط العههد المکههل؛ ذیهل اآلیهة. وفهل قبهل 
إتمهها  للحجههة علههیهم ، وکههذلك فههإن سههیاقها  نظیهر: ذیههل اآلیههة والههذا هههو خطههاب للمشههرکین و
متصل بسیاق اآلیات المجاورة لها والتل تدّل علی وقو  القیامة ، ووجهود العدیهد مهن الروایهات 

َك إلی َمعاد  بقوله تعالی: التفسیریة الدالة علی أن المراد  هو العودة لعالم اآلخهرة والجّنهة،  َلراّده
وهل دالة علی أن تأریخ نزول اآلیة ههو فهل أواسهط العههد المکهل، وبالتهالل یمکننها إثبهات نهزول 

 اآلیة الی جانب اآلیات األخری من هذه السورة بصورة متصلة.
یووة: َك إلههی َم سههورة القصههص،  األلفوواا المحور ، الهجههرة، النههزول المتصههل، تعیههین عههاد  َلههراّده

 تاریخ النزول.



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 
ع

سوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

170 170 

یة وایات التفسیر  تحلیل وتقییم اصناف الر
 لسورة الحمد والواردة في نور الثقلین

 نجمة نجم
 مهدي المهریزي
إن اآلراء والنظریهههات المطروحهههة بشهههأن العلقهههة بهههین القهههرآن والحهههدیث ومهههدی دور الروایهههات 

لحد اآلن علی أسس فرضهیة ونظریهة. ولههذا فهإن مها بهذل مهن  التفسیریة فل تفسیر القرآن تعتمد
جهود فل هذا النطهاق فههو فهل فهراغ وغیهاب اإلحصها یات العینیهة ألنهوا  الروایهات التفسهیریة ، 
کل صنف من األصهناف فهل التفسهیر، بهل األههم مهن ذلهك أننها ال نعلهم أّن أّا  ولهذا یعلم سهم 

کبر فل تفسیر   القرآن الکریم.األصناف منها یلعب دورا  أ
المقههال الحاضههر تنههاول بالدراسههة الروایههات التفسههیریة لسههورة الفاتحههة والههواردة فههل التفسههیر 

مهن زاویتهل الکهّم والهدور الهوظیفل الهذا تؤدیهه فهل ههذا اإلطهار ، « نهور الثقلهین»الشیعل الجهامع 
تحلیهل الوثها    کما تم تقییمها من زاویة األج اء والمجمو . علما  أن نهجنا فل هذا المقهال ههو

کمیة البیانات المتوفرة.  المتوفرة ویعتمد تفسیر النص علی 
کمههها  وتههههأثیرا  ههههو  کثهههر أصههههناف الروایهههات التفسههههیریة  الروایههههات »ونتیجهههة البحهههث هههههل أّن أ

مضههافا  إلههی أنههها أقههرب األصههناف الههی التفسههیر. وهههذه النقطههة تکشههف عههن مههدی « المفهومیههة
اآلیههات علههی ضههوء الههنهج المفهههومل فههل األقسهها   فههل بیههان مضههامین اهتمهها  اهههل البیههت

المختلفهههههة ، وبالتهههههالل یکشهههههف عهههههن أجهههههواء صهههههدور الروایهههههات ومسهههههتوی المخهههههاطبین بهههههها 
کثهرة ههذا النهو   والمقتضیات الثقافیة والعلمیة واالجتماعیة فل أیا  صدورها . مضافا  إلهی أن 

یریة، وعهههدد الروایهههات مهههن الروایهههات فهههل ههههذه اإلحصههها یة بالنسهههبة لمجمهههو  الروایهههات التفسههه
کاشههف عههن أن نهههج األ مههة فههل هههذه  التفسهیریة المههؤثرة فههل التفسههیر بالنسههبة لغیههر المهؤثرة 
 الروایات تعلیمل وأن تفسیر القرآن ال یعتمد بالمرة علی هذه الطا فة من الروایات.

یة: سهورة  الروایات التفسیریة، صنف اإلیضا  المفهومل، تفسیر نور الثقلهین، األلفاا المحور
 الحمد.
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ْفس»تحلیل منهجي لمعنی   في حدیث احتضار النبي )ص(« الن َ
 مهدي المرداني )الگلستاني(
إّن الفهم الصحی  للحدیث بحاجة لفهم مفرداته بشکل دقی ، وهو أمر یفوق دراسة معهانل 
المفهههردات، فههههو بحاجهههة لتحلیهههل معهههانل المفهههردات علهههی ضهههوء اسهههتعمالها فهههل النصهههوص 

إن إحدی ههذه المفهردات الحدیثیة وال  _تاریخیة وغیرها من القرا ن المؤثرة فل هذا المجال. و
ْفس»وهل بحاجة لتحلیل وبیان هل  _والتل طالما وقع الکال  فل معناها  التهل وردت فهل « الّنَ

فقهد تهم تفسهیرها بهالرو ، إاّل أن  |البالغة، وبما أنها اقترنهت برحیهل النبهل  من نهج 197الخطبة 
نهی واجهه إشهکاال  بسهبب تعقیبهها بهبع  العبهارات اآلبیهة عهن ههذا المعنهی. البحههث ههذا المع

أن یقهههّیم آراء شهههرا  نههههج البالغهههة ومترجمیهههه  _بنهجهههه التحلیلهههل النقهههدا  _الحاضهههر یحهههاول 
کال  أمیر المهؤمنین مهن خهالل أسهس فههم الحهدیث. والهذا  ومحققیه، وأن یزی  التهافت عن 

خالل االعتمهاد علهی الوثها   اللغویهة والحدیثیهة والتاریخیهة ههو  ومن _توّصلنا إلیه فیه البحث 
 فل هذه الخطبة مستخدمة بغیر معنی الرو .« النفس»أن 

یة: فهم الحدیث، فهم المفردات، تحلیل النص، فهم نهج البالغة، الخطبهة  األلفاا المحور
 من نهج البالغة. 197

وایة  ُؤوِس العباِد  َوَضَع اهلُل َیَدُه »دراسة سندیة وداللیة للر  «َعلی ُر
 علی ضوء السنن القرآنیة

 محمد المیرزائي
 علي أکبر نوده 
إن الروایهات الههواردة بشههأن قیها  اإلمهها  الحجههة تمثهل جهه ءا  مههن التهراث الحههدیثل اإلسههالمل.  
کمهة فهل عصهر الظههور قهد یصهعب  وبدون فهم النصوص بشکل صحی  ولحها  الشهرا ط الحا

کما أن اإل : یمان قد یصعب إال من باب اإلعجاز. فیقول اإلمها  البهاقرقبول بع  النصوص 
ههم» هه ْحالمه

َ
ههه  أ َکَمَلههْت ب  ْم َو  ههوَلهه قه َههها عه وس  العبههاد  َفَجَمههع ب 

اه َنهها َوَضههَع الله َیههَدهه َعلههی ره مه َذا َقههاَ  َقا   «.  إ 
البحهههث الحاضهههر بصهههدد دراسهههة ههههذه الروایهههة مهههن زاویتهههل السهههند والداللهههة، ثهههم دراسهههة صهههحة 

کمههة فههل عهالم الههدنیا. ونهجنهها فههل هههذا مضه مونها مههن خههالل عرضههها علهی السههنن اإللهیههة الحا
 التحلیلل والتتبع فل الکتب. _البحث هو النهج الوصفل 
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والهذا تشهیر إلیههه نتها ج البحههث ههو أن التطهور العلمههل البشهرا والتجههارب البشهریة الکثیههرة 
وها مقدمة لإلمداد الغیبل اإللهل الهذا تهیئان األرضیة الخصبة لنزول الرحمة اإللهیة وهل بد

إدارة اإلما  الحجة وضهع ». علما  أّن الروایة صحیحة السند، والمراد بهسیکون تحت رعایة و
کنایهههة عهههن الرحمهههة اإللهیهههة النازلهههة « الل یهههده علهههی راوس العبهههاد ههههو معناهههها المجهههازا وههههل 

إّن أحداث مابأشکالها المختلفة بعد ظهور اإلما  الحجة مهن خهالل ههذه  _بعد الظهور  ، و
کمة فل عالم الدنیا. _الرایة   منطبقة مع السنن اإللهیة الحا

یة: القا م، قیا  القا م، التطور العقلل ، وضهع الل یهده، الروایهة، السهنن اإللهیهة  األلفاا المحور
 فل القرآن.

 في مجال تحلیل آراء و مباني آیة اهلل هادي المعرفة
یةنطاق وتطبیقات وتقییم  وایات التفسیر  الر

 زهراء أخوان الصراف
هههل حجیههة الروایهههات  _والتههل تخّللتههها بعههه  اإلیضههاحات أحیانهها   _مههن األمههور المطروقههة 

التفسههیریة فههل الجملههة ، وأن الروایههات لههها دور فههل تفسههیر القههرآن الکههریم. وألجههل العثههور علههی 
ی االخهتالف فهل المبهانل. األحادیهث التفسهیریة المعتبهرة توجهد وجههات نظهر عدیهدة، ترجهع اله

وجهههات نظههر خاصههة طرحههها  وفههل هههذا اإلطههار نههری للباحههث القرآنههل آیههة الل هههادا المعرفههة
ضمن العدید من العناوین. فمضافا  لتعرضه لدور األحادیث فهل التفسهیر ومها یهدّل علهی ذلهك 

معرفههة منههها، تعههّر  إلههی أّن الحههدیث لههه دور فههل أا المواضههیع التفسههیریة   ومهها هههو سههنخ ال
الحاصلة من التفسیر المأثور  وما هل األحادیهث التفسهیریة  وأّا قسهم مهن اآلیهات تهّم تفسهیره 
کلههه مهها هههو السههبیل لنقههد  بالحههدیث   ومههن هههم حملههة الروایههات التفسههیریة   واألهههم مههن ذلههك 

 وتنقی  الروایات التفسیریة  یمکننا استنباط  العدید من الوجوه من مؤلفاته رحمه الل. 
لنا فل البحث الحاضر أن نتتبع ونستقصل وجهات النظر المذکورة فل اآلثهار المکتوبهة حاو

إن  والشفویة ضمن محور علو  القرآن والتفسهیر، مضهافا  لبیانهها وتحلیلهها وبیهان مبانیهه فیهها. و
أهم النتا ج التل انتهینا إلیها هل أنه رحمهه الل یهری الکاشهفیة الذاتیهة لأحادیهث التفسهیریة ، 

إنمهها یههری أن جمیههع اآلیههات تههم وأ ن دور األحادیههث التفسههیریة ال یقتصههر علههی اآلثههار الفقهیههة و
، وأن جمیع أحادیث أهل البیت هل تفسیر للقرآن بنحو مهن تفسیرها من قبل المعصومین

أعم من المعصهومین ونقهل المحهدثین والصهحابة وأعهاظم  _األنحاء، وأن حملة التفسیر المأثور 
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رة فل هذا الباب. وأن تمحیص الروایهات التفسهیریة لهه أهمیهة بالغهة بسهبب مها معتب _التابعین 
تعرضت له من خلهل ههل بالخصهوص ، وأمها النقهد السهندا فههو فهل الدرجهة الثانیهة حیهث إن 
کثر. وأما معیار اعتبار المتن ونقده فهو من خالل عرضه علی حجهة  نقد المتن یحظی بأهمیة أ

وبالتهههالل سههیکون الحهههدیث بعیهههدا  عههن اإلبهههها  ویفیهههدنا العقههل ومحکمهههات الکتههاب والسهههنة 
 المعرفة.

یووة: السههندا، النقههد المتنههل،  االحادیههث التفسههیریة، آیههة الل المعرفههة، النقههد األلفوواا المحور
 التفسیر المأثور، الحجیة.

 تألیف بحار األنوار هل هو جمع لألحادیث أم اختیار لها 
 أبو طالب مختاري هاشم آباد

 ورمحسن قاسم پ
 پرویز رستگار الجزي
فیما یتعل  بمنهج العالمة محمد باقر المجلسل فل تألیف بحار األنوار توجد وجههات نظهر 
عدیهههدة بهههین المعاصهههرین، فیهههری غهههالبهم أن هدفهههه األصهههلل مهههن تهههألیف الکتهههاب ههههو جمهههع 
النصوص فحسب، بینما یری آخرون أن لهه دورا  فهل اختیهار المصهادر واألحادیهث الهواردة فیهها 

ل یکون الکتاب ذا تأثیر فاعل. وأما الطا فة الثالثة فهل وافقهت الثانیهة علهی أنهه وقهع االختیهار ک
، مها خهال نهزر یسهیر مهن الروایهات التهل  _مضافا  لذلك  _للروایات ورأت  أّنهه یعتقهد صهّحتها أیضها 

 صّر  بعد  اعتبارها.
اآلراء المههذکورة  یحههاول أن یقههیم ویحلههل _بمنهجههه الوصههفل التحلیلههل  _البحههث الحاضههر 

ویتعر  لمناشئها وجذورها لینتهل الی أن الرأا األخیر هو األصوب وهو أوف  بهاألمور التالیهة: 
( مبانیهه فهل تقیهیم 3( شهرحه لأحادیهث. 2( عبارات العالمة المجلسل فل مقدمهة الکتهاب. 1

تهألیف الضهخم ههل الحدیث. علنا  أنه ال ینبغل إغفال النقطة التالیة وهل أن أهّم ثمرة لههذا ال
 الحفا  علی التراث الحدیثل الشیعل المکتوب.

یة:  بحار األنوار، العالمهة المجلسهل، الههدف مهن التهألیف، اختیهار المصهادر، األلفاا المحور
 اعتبار األحادیث، األخباریون.
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وایة   «النساء عي  و عورة»دراسة لنص الر
 زهرة رجبیان

ههل  »الههنّص التههالل:   ورد فههل بعهه  المصههادر الحدیثیههة الشههیعیة َسههاءه ع  وا   الّن  ره َو َعههْوَرة  َفاْسههته
وت   هکه الّسه هّلَ ب  وا اْلع  ره وت  َو اْسته یه اْلبه وفه  الرایهة  _ونظهرا  لکهون المسهتفاد مهن الحهدیث «. اْلَعْوَرات  ب 

مههن شههأنه أن یحهدد الههدور الفاعههل للمههرأة فهل میههادین الحیههاة المختلفههة ،  _الرا جهة للمفسههرین 
یة دراسة مفاد هذا الحدیث. وبما أن للروایة سهندا  صهحیحا  واحهدا  علهی األقهل فهإن تتض  أهم

البحث الحاضر سیتناول البحث الداللل لها فحسهب. والهذا انتهینها الیهه ههو أن ههذا الهنّص 
بصدد الدفا  عن المهرأة وتحهذیر الرجهال مهن الغلظهة فهل التعهاطل معههن. وبالتهالل فهإن معنهی 

للرجهال السهکوت إذا واجههوا عجه  النسهاء فهل الهدفا  عهن أنفسههّن. مهن  الحدیث هو أنه ینبغل
جانب آخر فإن النساء مطمع لآلخرین مهن جههة، وههّن ضهعیفات وسهریعات التضهرر مهن جههة 

 ثانیة، فأجل سترهّن األفضل بقاؤهّن فل البیوت ما لم تکن مرّجحات لخروجهّن.
یوة: ة الحهدیث، النسههاء عهل، النسهاء عههورة، الروایهات بمحههور الجنسهیة، دراسه األلفواا المحور

 سرعة تضرر النساء، العج  فل الکال .
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 ساالرکیا حمیدرضا انگلیسی/ به مقاالت چکیده
 
 


