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چکیده

سوره قصص ،به اتفاق آرای مفسهران ،در سهالههای میهانی حضهور پیهامبر

در مکهه بهه

طههور پیوسههته نههزول یافتههه اسههت؛ امهها برخههی بهها تکیههه بههر اسههباب نههزول و روایههات تفسههیری،
تاریخگذاری آیه  85این سوره را به آستانه هجرت ،زمانی که پیهامبر در جحفهه (سهرزمینی

میان مکه و مدینه) دلتنگ مکهه بهود ،رسهاندهانهد کهه طبه آن خداونهد وعهده بازگشهت بهه

مکه را به پیامبرش داده است .این درحالی است که روایهات اسهباب نهزول تنهها در منهابع
متأخر به صورت موقوف نقل شده و با انبوهی از روایات تفسهیری ذیهل ایهن آیهه در تعهار

اسهت .در مقابههل قراینهی همچههون امتهداد آیههه  - 85کههه خطهاب بههه مشهرکان اتمهها حجههت

نموده  -سیاق پیوسته این آیه با آیات همجوارش که در بهرای تأ کیهد بهر وقهو قیامهت نهازل
َ ّه
راد َک الی َمعاد» را بازگشت به سرای
شده و روایات تفسیری متعددی که مراد از عبارت «ل

آخرت (بهشت) معنها کهرده ،تهاریخگهذاری مکهی ایهن آیهه در سهالههای میهانی بعثهت و در
نتیجه ،نزول پیوسته آن همراه با دیگر آیات سوره قصص قابل اثبات است.
ّه
لراد ک الی معاد ،هجرت ،نزول پیوسته ،تاریخگذاری.
کلیدواژهها :سورۀ قصص،

قرآن و حدیث دانشگاه پردیس فارابی تهرانmahdavirad@isca.ac.ir .

 .1دانشیار گروه علو
 .2استادیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)amirahmadnezhad@outlook.com :
 . 3دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث دانشگاه اصفهانzahrakalbasi@gmail.com :

3

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

 .1مقدمه

سوره قصهص بنها بهر اتفهاق همهه روایهات ترتیهب نهزول و سهسس اقهوال مفسهران ،سهورهای مکهی

است که برحسب جایگاه آن در جداول ترتیب نزول ،در سالهای میانی دعهوت پیهامبر در ایهن

شهههر نههازل شههده اسههت؛ امهها در مههورد زمههان نههزول برخههی از آیههات آن بههه و ی ه ه آیههه  85ایههن سههوره
مناقشههای جدی پدید آمده است.

خداونههد در ایههن آیههه بههه پیههامبر وعههده داده ،همههانگونههه کههه قههرآن را بههر او نههازل نمههود ،وی را بههه

جایگههاه اصههلیاش بازگردانههد .برخههی زمههان نههزول ایههن آیههه را ،هههمزمههان بهها سههایر آیههات سههوره ،در

سههالهههای میههانی مکههه دانسههته و برخههی زمههان نههزول آن را در پایههان دوران مکههه در مکههانی بههه نهها
هجحفه  -که در راه مدینه بوده  -توصیف نمودهانهد و حتهی بهه دنبهال سهبب نهزول آن در خهارج از
شهر مکه ،آن را آیهای مستثنا تلقی کردند .مفسران باورمند به هر یه

از ایهن دو دیهدگاه ،بهه طهور

پراکنهده دالیلههی بهرای تثبیههت نظر یههه خهود بیههان کههردهانهد؛ هرچنههد عمومهها از پاسهخ بههه اشههکاالت

دیدگاه خود صرفنظر نمودند.

دیدگاه نخست ،برخالف شأن نزول مشهور ذیهل ایهن آیهه بهوده و دیهدگاه دو ارتبهاط معنهایی

خود را با سیاق آیات همجهوار و حتهی قسهمت دو آیهه  85از دسهت داده اسهت .از ایهن رو ،ایهن
مقاله بر آن شده تا ابتدا بها سهاماندههی بهه احتمهاالت مختلفهی کهه مفسهران ذیهل ایهن آیهه بیهان
کههردهانههد ،دیههدگاههههای آنههان را در قالههب نظر یههه مطههر سههازد .سههسس بههه نقههد و بررسههی هر ی ه

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

از

 .2مروری بر سوره قصص

سوره قصهص چههل و نهمهین سهوره در ترتیهب نهزول اسهت کهه بعهد از سهوره نمهل در مکهه نهازل

گردیده است 4.از سیاق آن هویداست که مسلمانان تحت شکنجه و عذاب مشرکان بودنهد .از
ّ
این رو به نظر میرسد هدف از نزول این سوره تسهلی بهه پیهامبر و مؤمنهان بهوده تها بداننهد آنهان نیه
همچون حضرت موسی و امتش  -که شدیدترین فشارها را از سوی فرعون تحمل مینمودنهد -
پیروزی خواهند شد 5.بدین ترتیب ،محتوای سوره قصص را میتوان چهار بخش نمود:

بخش نخست ،دربرگیرنده  46آیه اول این سوره اسهت کهه داسهتان حضهرت موسهی را از بهدو

تولههد در جامعههه خشههونت زده مصههر آغههاز کههرده و بهها فههرار او از مصههر ،سههفرش بههه مههدین ،دریافههت
4

 .4مجمع البیان ،ج ،10ص.613 -612
 .5احسن الحدیث ،ج ،8ص.4-3

نهایهت بهها توصهیف عههذاب سههنگین فرعهون و سههساهیانش بهه سههبب تکبههر در آیهات الهههی خاتمههه

داده است.

بخش دو  ،به تقاضای مشرکان مبنی بر نزول کتاب آسمانی همچون عههدین اشهاره کهرده و

سسس آنان را به سبب عد ایمهان بهه ایهن کتهب مهذمت نمهوده اسهت .در مقابهل ،برخهی از اههل

کتههاب را بههه سههبب ایمههان گذشههته بههه کتههب آسههمانی و ایمههان فعلههی بههه قههرآن بهها بهتههرین عبههارات

ممکن ستوده است .در ادامه ،تهدید به نزول عذاب را برای مشهرکان آغهاز کهرده و صهحنهههایی
هولناک از محاکمه مشرکان در قیامت را به تفصیل بازگو نموده است.

سومین بخش این سوره به داستان قهارون اختصهاص یافتهه کهه بهاز در عصهر حضهرت موسهی
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نخسههتین وحههی ،بازگشههت بههه مصههر و آغههاز رسههالت ،چنههدین مواجهههه بهها فرعههون ادامههه داده و در

واقههع شههده اسههت .قههارون ثروتمنههدی بهها شههکوه اسههت ک هه قیامههت را انکههار کههرده و جاذبههههههای

دنیهویاش برخهی سسهت ایمانهان را لرزانهده ،لهیکن خداونهد بها عهذابی بهیسهابقه صهحت گفتهار
عالمان به حقانیت جهان هستی را آشکار ساخته است.

آخههرین مقطههع سههوره قصههص آشههکارا بههه تأ کیههد بههر وقههو قیامههت و ج ه ای هههدایت شههدگان و

گمراهان پرداخته و در همین سیاق به پیامبر نی وعده بازگشت به «معاد» را داده است .سهسس

یرای تثبیت قلب پیامبرش ابتدا به نعمت نزول قرآن بر او  -که هیچگاه انتظار نداشهت محقه

ش هود  -تصههری نمههوده و سههسس وی را از هههر گونههه تمایههل بههه مشههرکان و اعههرا

از آیههات وحههی

بازداشته است .در نهایت ،آخهرین آیهه ایهن سهوره نیه بها تأ کیهد بهر آنکهه بقها مخهتص ذات بهاری

تعالی است و همه کس به سوی محکمه عدل او بازخواهد گشت ،به پایان رسیده است.
چنانکه هویداست تما این سوره بر دو بخش کلیدی تأ کید نموده است:

نخست ،داستان مفصلی از ابتدای حیات حضرت موسی در سختترین شرایط ممکن تا

پیروزی او بر حا کم ظالمی که نه تنهها اعتقهادی بهه معهاد نداشهت ،بلکهه خهود را خهدای مردمهان

مصر مینامید و آنان را به ذلت تما کشانده بود .موسی کلیم الل در چنین جامعهای برخاست

و بها اسههتقامت و اتکها بههه یههارانی کهه از ضههعیفتهرین اقشههار جامعههه بهه شههمار مهیرفتنههد ،در کمههال
نابههاوری بههر سههختیههها و شههکنجهههها فهها آمههد و فرعههون را نههابود سههاخت .از ایههن رو خداونههد بههه
پیامبرش نی وعده پیروزی بر مشهرکان ثروتمنهد مکهه را  -کهه همچهون فراعنهه مصهر مسهلمانان را

تحت فشار نهادند  -داده است.

بخش دو سوره نی به تفصیل ،به مقوله انکار معاد که یکی از مهمترین دستاوی مشهرکان در

عههد پههذیرش اسههال و سههرکوب مسههلمانان اسههت پرداختههه و ضههمن انههذار مشههرکان و توصههیف
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محاکمه آنان در قیامت ،بر تحق حتمی آن برای پیامبرش نی تأ کید نموده است.
 .3تبیین آیه  85سوره قصص
ْ
ْ
ُ
ُْ
ُ
انَّ ُها ََّّ
نَّجاا ََّّ ِبالهُاى ََّّوََّّم ْ َّ
لَّر ِبیَّأ ْعل ُ َّمَّم ْ َّ
ِإنََّّالذیَّفرضََّّعل ْیکََّّالق ْرآنََّّلرادکََّّ ِإلىََّّمَّعادََّّق َّ
فىَّضاللََّّ ُمبینَّ َّ .
َّ

خداونههد در آیههه  85سههوره قصههص خههود را بهها وصههف کسههی کههه قههرآن را علههی رغههم انتظههار و بههاور

پیهامبر بهر او نههازل کهرده ،خوانههده و بهه حضههرتش وعهده داده کهه بعههد از ایهن نیه او را بهه جایگههاهش

بازخواهد گردانید .سسس به رسولش فرمان داده تا به مشرکان بگوید :پروردگار من به کسانی کهه

اهل هدایت هستند و به کسانی که در گمراهی آشکار سرمی کنند ،آ گاه و دانا است.

ایههن آی ههه چن ههانک ههه از صههراحت الف ههاظش هویداس ههت ،ب ههرای تثبیههت قل ههب پی ههامبر ب هها بی ههان

بزرگترین معج ه رخ داده در زندگی او است و از طرفی درصدد انذار مشهرکان و امیهد بهه مؤمنهان

است .از یادآوری نعمت بهزرگ نهزول قهرآن بهه پیهامبر بهرای وعهده بهه فرارسهیدن یهاری خداونهد بهه

حضرتش میتوان استنباط نمهود کهه پیهامبر تحهت فشهارهای سهنگینی قهرار گرفتهه کهه ایهن گونهه

نیازمنهد دلهداری و تثبیهت قلههب اسهت .از دیگهر سههو ،مشهرکان چنهان وی را انکههار مهینماینهد کههه

تحق وحی الهی در خصوص باور به معاد شبیه به معج های دیگر است.

ایههن مههدعا را از آیههاتی کههه در ادامههه ایههن آیههه قههرار گرفتههه بههه وضههو بیشههتری مههیتههوان احسههاس

کرد؛ چنانکه خداوند در آیه  86به پیامبرش یهادآوری مهیکنهد کهه انتظهار نهزول قهرآن را نداشهت،

اما این رحمت خداوند بود که بهر او سهرازیر شهد؛ پهس مبهادا کهه یهاور کهافران باشهد .در آیهه  87بهاز

خطاب به پیامبرش فرموده :مبادا مشهرکان وی را پهس از نهزول قهرآن ،از (بهاور بهه) وحهی الههی بهاز

دارند .سسس در ادامه از پیامبر خواسته تها همچنهان مهرد را بهه سهوی پروردگهارش فرابخوانهد و از
مشرکین نباشد.
در آیه  88باز هم خطابهای عتاب آمی به پیامبر ادامه یافته و خداوند از رسهولش خواسهته

تا مبادا به شیوه مشرکان خدای دیگری را بها خهدای یگانهه عبهادت نمایهد و بدانهد کهه همهه چیه

ج ذات هستی نابود میشود و خداوند در حالیکه همگان به سوی او بهاز مهیگردنهد ،بهرای آنهان
داوری مینماید
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ْ
ْ
ُْ ْ ُ ْ ْ
ُ
کااف ِِ ننََّّ
تابَّ ِإلََّّر ْحمةََّّ ِم ْ َّ
نَّ ُیلقىََّّ ِإل ْیکََّّال ِک ُ َّ
وََّّماَّکنتََّّترج اَّأ َّ
نَّر ِبکََّّفاالَّتکا َنََّّظ ِهیاراََّّ ِلل ِ
ُ
ُ
ُ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ااتَّ ِإلیااکََّّوََّّاد َّعَّ ِإلااىََّّر ِبااکََّّوََّّلَّتکاا َنََّّ ِماانََّّ
اَّللَّبعااىََّّ ِإ َّذَّأَ ِزل َّ
اانَّآیااا ِ ََّّ ِ َّ
*َّوََّّلَّی ُصااىَکََّّع َّ
ُ
ْ
ْ ْ
ُ
امَّوََّّ
الَّش ْاىَّ ََّّها ِلاکََّّ ِإلََّّو ْجها ُ ََّّلا ُ ََّّا ُلحک ُ َّ
اَّللَّ ِإلهاََّّآخرََّّلَّ ِإلا ََّّ ِإلََّّ ُها ََّّک َّ
ال ُم ْش ِر ِکینََّّ*َّوََّّلَّت ْى ُ َّعَّمعََّّ ِ َّ
ِإل ْی ِ ََّّ ُت ْرج ُعونَّ َّ .

نبوت ادامه یافته و به هشدار و عتاب ختم شده  -به وضهو نشهانگهر فشهار سهنگین مشهرکان بهر
پیامبر است که او و یارانش را شکننده نموده است؛ تا جایی که الز شده خداوند وقو قیامت

و دادرسی را برای پیامبرش تأ کید نماید و او را در اجرای رسالت پایدار نماید.
 .4اقوال مطر ح شده در خصوص معنای «معاد» در (لرادک الی معاد)

آنچه ذیل آیه  85سوره قصص قابل توجه است ،اقوال متعدد برای مرجع «معاد» در عبارت
« َل َ
هراد َک الهی َمعههاد» اسهت؛ بههه گونههای کهه وجههه مشهترک بسههیاری از مفسهران ذیهل ایههن آیهه ،بههازگو

کردن همه اقوال بدون نقد و بررسی آنها است .برخی از آنان بدون هیچ داوری تنها ّ
مبین ایهن

اقهوال بهودهانهد 6و برخهی یه

قهول را تههرجی داده و مهابقی را در ادامهه نقهل کهردهانهد 7.در نهایههت،

معدود مفسرانی نی بودهاند که یا تنها به ذکر ی

و یا ضمن بیان همه اقهوال از یه

نظریه پرداخته و آیه را طب آن تفسیر کردهانهد

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

نزول این آیات  -که با تثبیت قلب پیامبر آغاز شده ،با دستور به ادامه رسالت و استواری در

8

9

نظر یهه بهه طهور محسهوس دفها کردنهد .بها ایهن توضهی  ،اقهوال

مطر شده درباره معاد را در پنج دسته میتوان جای داد:

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

دوم ،معاد به معنای قیامت است .خداوند وعده میدههد کهه پیهامبرش را بهه سهوی قیامهت

بازخواهد گرداند.

سوووم ،معههاد بههه معنههای بهشههت اسههت .خداونههد وعههده مههیدهههد کههه پیههامبرش را بههه بهشههت
بازمیگرداند.
چهو ووارم ،معه ههاد به ههه معنه ههای مکه ههه اسه ههت .خداونه ههد وعه ههده مه ههیده ه هد که ههه پیه ههامبرش را به ههه

مکه برمیگرداند.

پنجم ،معاد به معنای بیت المقدس است .خداوند وعده میدهد که پیهامبرش را بهه بیهت

المقدس بازمی گرداند.

10

 .6بحر العلو  ،ج ،2ص622؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن ابی حاتم) ،ج ،9ص3027 -3025؛ انوار التنزیل ،ج ،4ص.187
 .7جامع البیان ،ج ،20ص81 -79؛ الکشاف ،ج ،3ص436؛ البحر المحیط ،ج ،8ص331؛ االساس فهی التفسهیر ،ج،7
ص.4116 -4115
 .8تفسیر مقاتل ،ج ،3ص359؛ معانی القرآن ،ج ،2ص313؛ فی ظهالل القهرآن ،ج ،5ص2715 -2714؛ تفسهیر الکاشهف،
ج ،6ص.90
 .9المی ان ،ج ،16ص130 -128؛ تفسیر الحدیث ،ج ،3ص.347 -346
 .10به عنوان نمونه ر.ک :جامع البیان ،ج ،20ص81-79؛ تفسهیر القهرآن العظهیم (ابهن ابهی حهاتم) ،ج ،9ص3027 -3025؛
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علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

در خصوص نظریه اخیر ،برخی بیت المقدس را از آن رو که مکان محشور شهدن عالمیهان در

روز رستاخی است ،مرجهع معهاد دانسهته و برخهی از آن رو کهه مکهان عهروج پیهامبر بهه معهراج بهوده

اسهت .از ایهن رو ،طبه دیهدگاه نخسههت ،بیهت المقهدس بهه قههول دو  -کهه معهاد همهان قیامههت

است  -ن دی

شده و طب دیدگاه دو  ،پیامبر به سبب آنکه آرزوی دوباره معهراج را داشهته بهه

عروج ههی دو ب ههاره وع ههده داده ش ههده اس ههت .آلوس ههی در ح ههالی ای ههن احتم ههاالت را از س ههوی اف ههراد
ناشناسی مطر کرده که خود این قول را کامال توجیهگرانه و فاقد اعتبار دانسهته اسهت 11.سهعید

حوی نی بیت المقدس را مکان آخرت معرفی کرده است.

12

از دیگرسو ،سه نظریه نخست ،به وضو پیوندهای معنایی ن دیکی با هم دارند؛ بدین گونه

که مرگ ،قیامت و بهشت  -که به عنوان جایگاه پیامبر در قیامت مطر شهده  -هرسهه مراحهل
پیوسته ی

مقطع معین است .در نتیجه وجه مشترک ههر سهه قهول آن اسهت کهه «معهاد» در آیهه

 85را به بازگشت به سرای آخرت معنا کرده است.

در نتیجه از پنج قول مطر شده درباره «معاد» در آیه  85سهوره قصهص ،مهیتهوان سهه نظر یهه

ارا ه کرد:

نخست ،بازگشت معاد به سرای آخرت (مرگ ،قیامهت ،بهشهت ،بیهت المقهدس بهه عنهوان

جایگاه قیامت)؛ دوم ،بازگشت معاد به مکه و سوم ،بازگشت معاد به بیت المقدس به عنهوان
مکان معراج.
 .5روایات تفسیری درباره مرجع معاد در آیه  85سوره قصص

مفسران همه اقهوال مطهر شهده در بخهش پیشهین را بهه روایهات تفسهیری از صهحابه و تهابعین

مستند ساختهاند که برخی به مواردی از آنها و برخی به همه این روایات استناد نمودهانهد؛ امها
پراکندگی این روایات تفسیری از ی

سو و روایات مختلفی کهه اقهوال متعهار

را بهه یه

راوی

نسههبت داده از سههوی دیگههر موجههب سههردرگمی شههده اسههت .از ایههن رو ،در ادامههه ایههن روایههات در
قالب جدول دستهبندی شده و همپوشهانی یها تعهار

اقهوال ههر راوی نشهان داده شهده اسهت.

برای تهیه این جدول از تفسیر روایی الدر المنثور سیوطی  -که همه اقوال را به طور کامل و دقی

گ ارش کرده  -استفاده شده اسهت 13.قابهل ذکهر اسهت کهه مقصهود از روایهت تفسهیری یها روایهات

8

مفاتی الغیب ،ج ،25ص.20-19
 .11رو المعانی ،ج ،10ص.334
 .12االساس فی التفسیر ،ج ،7ص.4118
 .13الدر المنثور ،ج ،5ص.140 -139

که به معصو منتهی گردد با قراینی اهمیت و اعتبار روایی آن نشان داده خواهد شد.
جدول روایات سبب نزول آیه  85سوره قصص بر پایه تفسیر الدر المنثور سیوطی
روایات
متضاد
راوی

روایات همخوان
راوی

شماره

راوی

نقل از
معصوم

مرجع معاد

تعیین محل
نز ول آیه

1

ضحاک

----

مکه

جحفه

2

حسین بن
واقد

----

مکه

جحفه

3

ابن عباس

----

مکه

----

*

4

مجاهد

----

مکه

----

*

5

ضحاک

----

مکه

----

6

ابن عباس

----

موت

----

7

ابوسعید
خدری

----

موت

----

8

ابن عباس

----

روز قیامت

----

9

عکرمه

----

روز قیامت

----

10

مجاهد

----

روز قیامت

----

11

حسن

----

بهشت

----

12

اما علی

پیامبر

بهشت

----

13

ابوسعید
خدری

----

بهشت که همان قیامت
پیامبر است.

----

*

14

ابن عباس

----

بهشت

----

* (مواف با
موت و قیامت)

15

ابن عباس

----

بهشت

----

*

*

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

سههبب نههزول در ایههن مقالههه ،منقههوالت تفسههیری اسههت کههه از صههحابه و یهها تههابعین کبههار بههه عنههوان
معنای «معاد» در آیه  85سوره قصهص نقهل گردیهده اسهت .از ایهن رو ،در پهژوهش حاضهر روایتهی

*
*

*(مواف با
موت)

*
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راوی

نقل از
معصوم

مرجع معاد

تعیین محل
نز ول آیه

16

ابی صال

----

بهشت

----

17

نعیم القاری

----

بیت المقدس

----

18

قتاده

----

این از مواردی است که ابن
عباس معنایش را پنهان
کرد.

----

19

ابوسعید
خدری

-----

موت

------

شماره

روایات
متضاد
راوی

روایات همخوان
راوی

*

از مجمو روایاتی که در این جدول ذکر شد نکاتی را میتوان استنباط کرد:

 .1تنها روایتی که در این مجموعه از معصهو نقهل شهده و بهه معصهو متصهل گردیهده ،روایهت

اما علی

از پیامبر

است که معاد را به بهشت معنا کردهاند که البته این معنا چنانکهه

در ادامه خواهد آمد ،با سیاق آیه همراه است.

 .2جه روایهات ابهن عبهاس و ابوسهعید خهدری ،دیگهر مهوارد ،اجتههادات تهابعین ذیهل ایهن آیههه

است که به نسبت اقوال صحابه از اعتبار کمتری برخوردار است.

 .3ابوسه ههعید خه ههدری دو روایه ههت هماهنه ههگ دارد که ههه معه ههاد را به ههه قیامه ههت و بهشه ههت معنه هها

کرده است.

 .4ابن عباس شش روایت دارد که در یکی معاد را مکه دانسته ،در چههار مهورد معهاد را مهرگ،

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

نادیهههده گرفهههت و یههها چههههار روایهههت او کهههه معهههاد را بهههه سهههرای آخهههرت معنههها کهههرده را بهههه سه ههبب
کثرت پذیرفت.

 .5به سهبب تنهاق

روایهات تفسهیری در بهاره مرجهع «معهاد» ،مهیتهوان حکهم بهه بهیاعتبهاری

همه آنها داد و آیه را بدون این قرینه بیرونی و با تکیه بر سیاق درونی خودش معنا نمود.
 .6دیدگاهها پیرامون تاریخگذاری آیه  85سوره قصص

10

برای تاریخگذار ی آیه  85سهوره قصهص ،اقهوال پهیشتهر مطهر شهده در خصهوص مرجهع واژه

کلی بر اساس معیار زمان و مکان نزول آیه تقسیم نمود:

نخست ،اقوالی که این واژه را به معانی موت ،قیامت ،جنت و حتی بیت المقدس گرفته و

آیهه مهذکور را همچهون آیهات ههمجهوارش در سهیاق آیهات معهاد معنها کهرده و مکهی بهودن آیههه  85و
نهزولش همهراه بها سهایر آیهات سهوره قصهص را تأییهد کهرده اسهت .در ایهن دیهدگاه بهر حسهب آنکهه

سههورۀ قصههص در میانههۀ فهرسههت سههور مکههی در روایههات ترتیههب نههزول قههرار گرفتههه 14،تخمههین زده
میشود که تما این سوره به طور پیوسته در سالهای ششم تا دهم بعثت نازل شده باشد.

دوم نظری که معاد را به معنای مکه دانسته و بر نزول آن در جحفهه تأ کیهد کهرده و بهدین سهان

این آیه را مدنی و در زمره مستثنیات و یا ی

نمونه وی ه که نه به حیث زمان و مکهان نهه مکهی و

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

«معاد» را جدا از تقسیم سهگانهای که برحسب مکان نزول آیه مطر شد ،میتوان به سهه دسهته

نهه مهدنی محسهوب نمههیشهود ،بهه شههمار آورده اسهت .در ایهن نظر یهه سههورۀ قصهص در سهالهههای
میانی بعثت نازل شهده جه آیهۀ  85ایهن سهوره کهه جهدا از سهایر آیهات در راه هجهرت پیهامبر فهرود

آمده است .برحسب آنکه پیامبر در ماه ربیع االول سال چههاردهم بعثهت هجهرت کهرده ،نهزول

آیه  85سوره قصص به اوایل سال چهاردهم بعثت میرسد.

سووم نظهری کههه بازگشهت معهاد بههه مکهه را پذیرفتهه ،امهها در مهدنی بهودن ایههن آیهه تشههکی

وارد

کرده اسهت .بهه دیگهر عبهارت ،در ایهن نظر یهه آیهه  85در زمهره اخبهار غیبهی بهه شهمار مهیآیهد؛ ز یهرا

زمهانی کهه پیهامبر تحههت آزار مشهرکان اسهت ،بههه او خبهر مهیدهههد کهه بهه مکههه بازخواههد گشهت تهها
پیامبر بداند هجرتی در پیش دارد که بعدها به بازگشت دوباره او منجر میشهود .در ایهن نظر یهه،

همچون نظریۀ نخست ،همۀ سورۀ قصص به طور پیوسته در سالهای میانی بعثهت (ششهم تها

دهم) نازل شده است.

در ادامه ،هر سه دیدگاه همراه با قراین مؤید خود به تفصیل مطر شهده و سهسس مهورد نقهد و

بررسی قرار میگیرد.

 .1-6نزول آیه در سالهای میانی دعوت مکه

نخستین دیدگاه درباره تاریخگذار ی آیه  85سوره قصص آن است که این آیه همراه بها دیگهر

آیات سوره در سالهای میانی حضور پیامبر در مکه نازل شده و خداوند وعده بازگشهت پیهامبر

به سرای آخرت (موت ،قیامت ،بهشت) را به وی داده است.

15

 .14مجمع البیان ،ج ،10ص613 -612؛ مفاتی االسرار ،ج ،1ص.9
 .15التبیههان ،ج ،8ص183؛ جههواهر الحسههان ،ج ،4ص286؛ الصههافی ،ج ،4ص107؛ تفسههیر الحههدیث ،ج ،3ص-347
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برخههی مفسههران نی ه قههول راج ه را بازگشههت معههاد بههه سههرای آخههرت دانسههتهانههد؛ هرچنههد قههول

بازگشههت معههاد بههه مکههه را هههم مطههر کههرده و آن را بههدون اشههکال دیههدهانههد 16.فخههر رازی ابتههدا بههر

بازگشههت معههاد بههه آخههرت اصههرار ورز یههده و ایههن قههول را منطب ه بهها سههیاق دانسههته ،امهها در ادامههه

دیدگاهش دچار تحول شده و بازگشت معاد را به مکه معنا کهرده اسهت 17.در مجمهو  ،از اقهوال
مفسران پیرو این دیدگاه میتوان قراین ذیل را تأیید این تاریخگذار ی اقامه کرد:
 .1-1-6قراین تار یخگذاری نزول آیه در سالهای میانی مکه

 .1- 1- 1- 6پیوند آیه  85با سیاق آیات همجوار

مفسران متعددی به ارتباط میان آیات  88 –58سوره قصص  -که پایان این سوره است -

توجه داشته و این چند فقره را به سبب سیاق واحد در کنار هم ذکر کرده و معنا نمودهاند؛ 18امها
ّ
فارغ از این مفسران عدهای نی با وضو بیشتر به تبیین سهیاق ایهن آیهات پرداختهه و پیوسهتگی
معنایی آنها را نشان دادهاند.

چنانکه دروزه فضای نزول این آیات را زمانی دانسته که مشرکان سرسختانه از اسهال سهرباز

مهیزدنهد و پیهامبر بههه سهبب عالقهه شهدید بههه ههدایت آنهان بهه عقههبنشهینی بهرای جهذب ایشههان
متمایههل شههده بههود .از ایههن رو ایههن چهههار آیههه نههازل شههده و خداونههد پیههامبرش را بههه صههبر و عههد

عقبنشینی از دعوت الهی خود نه در قول و نه در عمل فراخوانده است.

19

محمد حسین فضل الل نزول آیات پایانی سوره قصص را  -که آیه  85در میهان آنهاسهت -

در شرایطی دانسته که فشارها بهر مسهلمانان و پیهامبر بهه نقطهه اوج خهود رسهیده بهود و مشهرکان بها
تما توان بر شرک و انکار پیا وحیانی پیامبر اصرار میورزیدند؛ از این رو آیات مذکور زمانی کهه

پیامبر در اندوه شدید از عهد پهذیرش مشهرکان بهود نهازل گردیهد تها پیهامبرش و مؤمنهان را تثبیهت

نمهوده و از حقانیهت سخنشههان مطمهئن سهازد .از ایههن رو نهزول وحهی را بههه آنهان یهادآور شههده کهه بهها
وجود انتظهار و بهاور آنهان اتفهاق افتهاد و سهسس بهه تحقه وعهدهههای خداونهد و برتهری دیهن اسهال

348؛ محاسن التأویل ،ج ،7ص.541
 .16المحرر الوجی  ،ج ،4ص 303و ج ،4ص187؛ البحر المحیط ،ج ،8ص331؛ الکشاف ،ج ،3ص436؛ تفسهیر القهرآن
العظ ههیم (اب ههن کثی ههر) ،ج ،6ص235 -233؛ االس ههاس ف ههی التفس ههیر ،ج ،7ص4118 -4115؛ التحر ی ههر و التن ههویر ،ج،20
ص.120
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 .17مفاتی الغیب ،ج ،25ص.20 -19
 .18جواهر الحسان ،ج ،4ص286؛ مفاتی الغیب ،ج ،25ص18؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیهر) ،ج ،6ص233؛ تفسهیر
الحدیث ،ج ،3ص346؛ المی ان ،ج ،16ص.127
 .19تفسیر الحدیث ،ج ،3ص.348-347

سه ههعید حه ههوی آیه ههات  56ته هها  85سه ههوره قصه ههص را ی ه ه

نازل شده است:

واحه ههد نه ههزول دانسه ههته که ههه به هها هه ههم

ْ
نَّیشا ُ ََّّوََّّ ُه ََّّأ ْعل ُ َّمَّ ِبال ُم ْهتىننََِّّ َّ...إنََّّال ِذیَّ
لکنََّّاَّللََّّی ْهىیَّم ْ َّ
ِإَکََّّلَّت ْهىیَّم ْ َّ
نَّأ ْحب ْبتََّّوََّّ ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُْ
انَّ ُه ا ََّّ ِفااىَّ َّ
انَّجااا ََّّ ِبالهُااى ََّّوََّّما ْ َّ
امَّما ْ َّ
الَّر ِباایَّأ ْعلا ُ َّ
فاارضََّّعل ْیااکََّّالقا ْارآنََّّلاارادکََّّ ِإلااىََّّمعااادََّّقا َّ
ضاللََّّ ُم ِبینَّ َّ َّ.

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

و ضههمن دعههوت بههه هههدایت ،مههوانعی همچههون تههرس اخههراج از مکههه را  -کههه برخههی بههرای عههد

پذیرش اسال میآوردند  -غیرقابل قبول دانسهته اسهت .سهسس ایهن آیهات مشهرکان را از عهذاب

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

وعده داده است.

20

آخرت برحذر داشته و بار دگر تصری نموده که در قیامت تنها متقین به سهالمت خواهنهد بهود و

سرکشههان دنیهها بههه عههذاب مبههتال مههیگردنههد .بههر همههین اسههاس ،مخاطبههان خههود را بههه اسههال ،
مجاههدت و عمهل بههه فهرامین الهههی فراخوانهده و دریافههت پاداششهان در قیامههت را حتمهی اعههال

ک ههرده اس ههت .س ههرانجا در آی ههه  85وع ههده ی ههاری ب ههه پی ههامبر داده و قل ههب او را نس ههبت ب ههه پی هها

وحیانیاش تثبیت نموده است.

21

چنانکه از مجمو این اقوال هویداست ،مفسران باورمند به نزول آیات پایانی سوره قصهص

با هم بودهاند؛ به طوری که نزول آیه  85را بر اساس پیوندی محتوایی که با آیهات همجهوار خهود

داشههته ،هم مههان بهها همههین آیههات کههه در سههالهههای میههانی مکههه نههازل شههده و بههه موضههو معههاد
پرداختههه ،فههر

کههردهانههد .ایههن فههر

بههه وضههو در برابههر دیههدگاهی اسههت کههه آیههه  85را فقههرهای

مستقل در نظر گرفته که در جحفه و پایان سال سی دهم بعثت نازل شده است.

فارغ از اقوال مفسران ،این پیوند معنایی به وضو از ظواهر آیات  56تا  88سوره قصص نی

مشههخص اسههت؛ چنههانکههه پههیشتههر در تبیههین سههوره قصههص گذشههت ،پههس از داسههتان حضههرت
موسههی ،دوم هین مقطههع سههوره  -کههه شههامل آیههات  75 -56اسههت  -بههه صههحنهپههردازی قیامههت و

زمانی که مشرکان مورد محاکمه و مجهازات قهرار مهیگیرنهد ،پرداختهه و قهدرت قهاهره خداونهد در

تحق چنین روزی را با تکیهه بهر برخهی قهدرتنمهاییههای او در ایهن دنیها ،همچهون تحقه روز و
شب ،یادآور شده است .سسس از آیه  83 -76داسهتان قهارون را  -کهه مصهداقی بهارز از منکهران

معاد بود  -ذکر نموده که چگونه درحالی که ثروت و مکنت او برخی مؤمنان را سست کرده بهود،

 .20من وحی القرآن ،ج ،17ص.351
 .21االساس فی التفسیر ،ج ،7ص.4116 -4115
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به عذاب مبتال کرد .آیات  84تا  88باز به وضو به تحق قیامت و نظا ج ادههی خداونهد در

آن سرا پرداخته و سسس با یادآوری نعمت نهزول قهرآن پیهامبرش را تثبیهت کهرده و او را از ههر گونهه

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

ْ
ُ
ُ
نَّجا ََّّ ِبالس ِیئ ِ َّةَّفالَّ ْیجز َّال ِذننََّّع ِملا اَّالس ِایئا ِ ََّّ ِإلََّّ
نَّجا ََّّ ِبالحسن ِ َّةَّفل ُ ََّّخ ْیرََّّ ِم ْنهاَّوََّّم ْ َّ
م ْ َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ماَّ ُ
انَّجاا ََّّ
امَّم ْ َّ
لَّر ِبایَّأ ْعل ُ َّ
کاَ اَّی ْعملونََّّ*َّ ِإنََّّال ِذیَّفرضََّّعل ْیکََّّالق ْرآنََّّلرادکََّّ ِإلىََّّمعادََّّق َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
انَّ
تاابَّ ِإلََّّر ْحماةََّّ ِم ْ َّ
نَّ ُیلقىََّّ ِإل ْیکََّّال ِک ُ َّ
نَّ ُه ََّّ ِفىَّضاللََّّ ُم ِبینََّّ*َّوََّّماَّک ْنتََّّت ْر ُ َّج اَّأ ْ َّ
ِبالهُى ََّّوََّّم ْ َّ
ُْ
ُ
ْ
ُ
تَّ ِإل ْیکََّّوََّّ ْاد ُ َّعَّ
اَّللَّب ْعىََّّ ِإ َّذَّأ َْ ِزل ْ َّ
نَّآیا ِ ََّّ ِ َّ
کاف ِِ ننََّّ*َّوََّّلَّی ُصىَکََّّع ْ َّ
ر ِبکََّّفالَّتک َنََّّظ ِهیراََّّ ِلل ِ
ُ ُ
ْ
ُ
الَّشا ْاىَّ ََّّ
اَّللَّ ِإلهااََّّآخارََّّلَّ ِإلا ََّّ ِإلََّّ ُها ََّّک َّ
ِإلاىََّّر ِباکََّّوََّّلَّتکا َنََّّ ِماانََّّال ُم ْش ِار ِکینََّّ*َّوََّّلَّت ْاى ُ َّعَّمااعََّّ ِ َّ
ْ ْ
ها ِلکََّّ ِإلََّّو ْجه ُ ََّّل ُ ََّّالُحک ُ َّمَّوََّّ ِإل ْی ِ ََّّ ُت ْرج ُعونَّ َّ َّ.

در نتیجه ،پیوستگی معنایی آیه  85سوره قصص با دیگر آیهات پیرامهون آن  -کهه همگهی بهر

محور تحق معاد شکل گرفته  -شنونده این آیات را بدین سمت سوق میدهد که نه تنها مراد

از «لرادک الی معاد» تأ کید خداوند بر وقو قیامت به پیامبرش بهه منظهور تثبیهت قلهب اوسهت؛

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

 .2- 1- 1- 6پیوند ارتباط معنایی «لرادک الی معاد» با قسمت دوم آیه  85سوره قصص

خداوند در آیه  85سوره قصص خود را با وصف کسی که قرآن را با وجود انتظار و بهاور پیهامبر

بر او نازل کرده ،خوانده و به حضرتش وعده داده که بعد از ایهن نیه او را بهه جایگهاهش بازخواههد

گردانیهد .سههسس بههه رسهولش فرمههان داده تهها بههه مشهرکان بگو یههد :پروردگهار مههن بهه کسههانی کههه اهههل
هدایت هستند و به کسانی که در گمراهی آشکار سرمی کنند ،آ گاه و دانا است:

ْ
ُ
ُْ
ُْ
انَّ ُها ََّّ
نَّجاا ََّّ ِبالهُاى ََّّوََّّم ْ َّ
لَّر ِبیَّأ ْعل ُ َّمَّم ْ َّ
ِإنََّّالذیَّفرضََّّعل ْیکََّّالق ْرآنََّّلرادکََّّ ِإلىََّّمعادََّّق َّ
فىَّضاللََّّ ُمبینَّ َّ .
َّ

َ َ
هْ
از عبهارت «قههل َر ّبههی أ ْعل ههم »...تهها پایههان آیهه ،چنههانکههه از الفها صههری آن هویداسههت ،پیههامبر

مأمور شده تها بها مشهرکان اتمها حجهت نمایهد .ایهن صهراحت بهه انهدازهای اسهت کهه بسهیاری از

مفسران قاطعانه مخاطهب قسهمت دو آیهه را مشهرکانی دانسهتند کهه انکهار و فشهار آنهان پیهامبر را
موظف به انذار آنان با این الفا شدید اللحن کرده است.
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 .22تفسههیر مقاتههل ،ج ،3ص359؛ جههامع البیههان ،ج ،20ص81 -79؛ المحههرر الههوجی  ،ج ،4ص303؛ انههوار التنزیهههل ،ج،4



کرده باشد ،دیگهر بها مشهرکان رودررو نیسهت کهه بخواههد قسهمت دو آیهه را بهه آنهان ابهالغ نمایهد،

بلکه در آستانه مواجهه بها مهرد مشهتاق مدینهه اسهت کهه در نتیجهه شایسهته بهوده ،قسهمت دو
این آیه خطاب به آنان نازل گردد.

اما قسمت دو ایهن آیهه بهه وضهو خطهاب بهه مشهرکان نهازل شهده کهه نشهان مهیدههد پیهامبر

وسط مجادله با مشرکان است نه در راه طرد آنهان و حرکهت بهه سهوی مدینهه؛ کمها ایهنکهه مشهابه

این عبارت در دیگر سور مکی همانند آیات  117سوره انعا  125 ،سوره نحهل و  7سهوره قلهم نیه
ذکر شده است .از این رو ،با توجه به قسمت دو آیه ،معنای آیه  85سوره قصص چنین اسهت

کهه علههی رغههم انکههار معههاد از سههوی مشههرکان ،خداونهدی کههه در کمههال نابههاوری همگههان قههرآن را بههر

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

حال در صورتی که پیامبر در راه هجرت به مدینه در مکانی به نا جحفه این آیهه را دریافهت

پی ه ههامبرش ن ه ههازل نم ه ههود ،او و منک ه ههران مع ه ههاد را روز قیام ه ههت محش ه ههور نم ه ههوده و در آن روز ب ه ههرای

هدایتشدگان و کسانی که در گمراهی آشکار به سرمی برند ،حکم خواهد کرد.

23

در نتیج ههه ب هها توج ههه ب ههه آنک ههه قطع هها ای ههن آی ههه ش ههریفه قس ههمت اول ههش س ههال س ههی دهم در راه

جحفههه و قسههمت دومههش چنههدین سههال قبههل از آن در مکههه نههازل نشههده و هههیچ کههس نی ه چنههین
ادعایی نکرده ،بایهد در مسهتثنا بهودن ایهن آیهه تشهکی
میانی مکه رساند.

کهرده و تهاریخگهذار ی آن را بهه سهالههای

 .3- 1- 1- 6روایات تفسیری

برحسههب روایههات تفسههیری کههه در جههدول پیشههتر ارا ههه شههد ،یههازده روایههت از مجمههو هیجههده

فقره ،بازگشت به «معاد» را به بازگشت پیامبر به سرای آخرت معنا کردند .هرچنهد ایهن روایهات
مکان نزول این آیه را معین نکردند ،اما « َل َ
راد َک الی َمعاد» را به گونهای معنا نمودند که با سهیاق

دیگر آیات این سوره که درباره انکار سرسهختانه قیامهت توسهط مشهرکان اسهت ،همخهوان شهده

اسهت .بههدین سههان آیههه  85سههوره قصههص نیه در امتهداد آیههات قبلههی ایههن سههوره قههرار گرفتههه کههه در
سالهای میانی مکه نازل شده است.
 .2-1-6نقد و بررسی

نخسویی اشههکال وارد بههر ایههن دیههدگاه آن اسههت کههه در وهلههه اول از شهههرت کمتههری نسههبت بههه
ص187؛ البحر المحیط ،ج ،8ص331؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیهر) ،ج ،6ص235؛ الصهافی ،ج ،4ص107؛ رو
المع ههانی ،ج ،10ص334؛ المیه ه ان ،ج ،16ص130؛ االس ههاس فهههی التفسهههیر ،ج ،7ص4115؛ محاسهههن التأویههههل ،ج،7
ص541؛ التحریر و التنویر ،ج ،20ص.121
 .23تفسیر الحدیث3 ،ج ،ص.347
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دیدگاه رقیب خود  -که نزول این آیه را در جحفه دانسته و شأن نهزولههایی را بهرای آن ذکهر کهرده
 -برخوردار است.

اما با وجود ایهن تصهور اولیهه ،چنهانکهه پهیشتهر بیهان شهد ،نهه تنهها مفسهران متعهددی دیهدگاه
بازگشت «معهاد» بهه قیامهت و بهشهت را بهه عنهوان نظر یهه مختهار پذیرفتنهد ،بسهیاری نیه دیهدگاه
جمهههور مفسههران را بازگشههت «معههاد» بههه قیامههت و بهشههت معرفههی کردنههد؛ چنههانکههه ابوحیههان و
ثعههالبی دیههدگاه جمهههور مفسههران را بازگشههت معههاد بههه آخههرت دانسههته اسههت 24.ابههن عطیههه نی ه
جمهور تأویلگران را بازگشت معاد به آخرت توصهیف کهرده اسهت 25.حهوی ی در نهورالثقلین نیه
دیدگاه علی بن ابراهیم درباره معاد را چنین توصیف کرده است:
مفسران عامه معاد را به قیامت بازگرداندند و مفسران خاصه آن را به رجعت معنا
نمودند.

27 26

دومووی اشههکال ایههن دیههدگاه نی ه بههه لههواز معنههای «معههاد» بههازمیگههردد .برخههی معتقدنههد لف ه
بازگشههت «لههرادک الههی معههاد» بههرای مکههانی بههه کههار مههیرود کههه فههرد قههبال در آن بههوده و حههال بههه آن
بازگشته باشد؛ در حالی که پیامبر پیشتر در سرای آخرت نبوده که به آن بازگردد ،لیکن در مکه
28
سالها زیسته و وعده به بازگشت به آن صحی است.
آلوس ههی پ ههس از مط ههر کهههردن ای ههن اش ههکال خ ههود بهههه پاس ههخ آن پرداخت ههه و چه ههار احتمهههال

را برای انطباق معاد بر سرای آخرت به عنوان مکانی که پیامبر در آن سابقه حضور داشته ،بیان
کرده است.

نخست ،آنکه پیامبر زمهانی کهه در سهلب حضهرت آد بهوده در بهشهت حضهور داشهته بهدین
جهت بازگشت او به بهشت معنادار است.
دو  ،پیههامبر اسههتعداد و قابلیههت حضههور در بهشههت را همههواره داشههته و همههین قابلیههت ماننههد
سابقه برای او محسوب میشود .از این رو بازگشت به بهشت برای وی معنا مهییابهد؛ چنهانکهه

خداوند برای مشرکان میفرماید:

ْ
ُ
ثمََّّ ِإنََّّم ْر ِجع ُه ْ َّمَّ َِل لىَّالج ِح ِیمَّ َّ َّ29.
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 .24جواهر الحسان ،ج ،4ص286؛ البحر المحیط ،ج ،8ص.331
 .25المحرر الوجی  ،ج ،4ص.303
 .26نور الثقلین ،ج ،4ص.292
 .27این سخن را در تفسیر قمی نیافتیم؛ از این رو از قول حوی ی از قمی نقل نمودیم.
 .28رو المعانی ،ج ،10ص333؛ الفرقان ،ج ،22ص.415 -414
 .29سوره صافات ،آیه .68

سو  ،آنکه پیامبر زمان معراج به بهشت راه یافت؛ از این رو بازگشت او به بهشت در هنگها

مرگ معنادار است .به نظر آلوسی این بهترین وجه معنایی است.

30

ابن عطیه نیه معهاد را بازگشهتگهاه همگهان دانسهته اسهت .از ایهن رو ،ایهن اشهکال کهه پیهامبر

پیشتر در آن حضور نداشته را بیاعتبار تلقی کرده است.

31

 .2-6نزول آیه در آستانه هجرت

دیدگاه دو در حوزه تار یخگذار ی آیه  85سوره قصص ،معاد را به مکه معنها کهرده کهه پیهامبر

روزی به آن باز خواهد گشت .برخی مفسران به صراحت از نزول این آیه در جحفه  -کهه مکهانی

در راه مدینههه اسههت  -سههخن گفتهههانههد 32.برخههی تنههها بههر بازگشههت معههاد بههه مکههه تأ کیههد کردنههد؛

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

درحالی که آنان نی در جهنم حضور فیزیکی نداشتند ،اما قابلیت حضور در آن را داشتند.

هرچند سخنی از مکان نزول این آیه نگفتند ،اما به نظر میرسهد بها توجهه بهه ن دیکهی جحفهه بهه

مکه ،با نزول آن در جحفهه موافه بهودهانهد 33.برخهی مفسهران نیه بهه طهور کلهی دیهدگاه جمههور را

بازگشت معاد به مکه اعال کردند.

34

 .1-2-6قراین نزول آیه در آستانه هجرت

 .1- 1- 2- 6روایات اسباب نزول

افزون بر روایهات تفسهیری کهه نهزول آیهه  85را در جحفهه معرفهی نمهوده و روایهت ابهن عبهاس در

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

35

 .2- 1- 2- 6پیوند میان بازگشت به مکه با داستان پیروزی حضرت موسی

برخی مفسران «لرادک الی معهاد» را بهه وعهده بازگشهت بهه مکهه معنها کردنهد و سهسس درصهدد
 .30رو المعانی ،ج ،10ص.333
 .31المحرر الوجی  ،ج ،4ص.303
 .32تفس ههیر مقات ههل ،ج ،3ص359؛ معهههانی الق ههرآن ،ج ،2ص313؛ تفس ههیر غر یهههب الق ههرآن ،ص286؛ رو المعهههانی ،ج،10
ص333؛ فی ظالل القرآن ،ج ،5ص2715 -2714؛ الفرقان ،ج ،22ص416 -415؛ تفسیر الکاشهف ،ج ،6ص90؛ مهن
وحی القرآن ،ج ،17ص.354
 .33مجمع البیان ،ج ،7ص420؛ المی ان ،ج ،16ص.131 -130
 .34التبیان ،ج ،8ص183؛ فت القدیر ،ج ،4ص.217
 .35تسهیل الوصول ،ص256؛ اسباب النزول (غازی عنایۀ) ،ص.301
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انطبه ههاق ایه ههن وعه ههده پیه ههروزی به هها داسه ههتان پیه ههروزی حضه ههرت موسه ههی در ابته ههدای ایه ههن سه ههوره
برآمدند؛ چنانکه عالمه طباطبایی در این خصوص مینویسد:

دقت در سیاق آیات گواه آن است که آیهه  85تصهریحی اسهت بهه آنچهه کهه داسهتان مز بهور در

اول سههوره بههه آن اشههاره کههرده اسههت؛ ز یههرا خداونههد در اول سههوره داسههتان بنههی اسههرا یل و حضههرت
موسهی

را نقهل کهرد و در ضهمن آن نعمههتههایی کهه را بهه امههت حضهرت موسهی داده بهود تهها از

ذلت زندگی با فرعون به ع ت زندگی با موسی کلهیم الل برسهند ،بیهان نمهود .مجمهو ایهن مهوارد

بههه داللههت الت امههی بههه همههه مههؤمنین وعههده داده کههه بههه زودى از فتنهههههها و شههدا د و عسههرتی کههه
گرفتارش هستند ،نجات مییابند و دینشان را بر همه ادیان برتری مییابد.

بهدین سهان ،همچهون امهت حضهرت موسههی بعهد از آنکهه در مکهه جهایی نداشهتند ،در زمههین

مکنت خواهند یافت .آن گاه بعد از این داستان به ضرورت نزول کتاب آسمانی بهرای ههدایت

مرد اشاره کرده که باز همانند تورات موسی است که برای هدایت نازل گردید .عالمه از این دو

تشههابه چنههین نتیجههه گرفتههه کههه مخاطههب آمههاده شههده تهها زمههانی کههه آیههه  85سههوره قصههص نههازل
میشود ،بفهمد که خداوند همچهون حضهرت موسهی کهه پیهروزش گردانیهد ،بهه پیهامبرش وعهده

فت و پیروزی بر مکه را میدهد .پس در نتیجه معناى آیه  85این است :آن کسی که قرآن را بهر

تهو واجههب کههرد تها بههر مههرد بخهوانی و ابههالغ کنههی و دسهتوراتش را بههه کههار بنهدى بههه زودى تههو را بههه آن
محلی برمیگرداند که آنجا معادت شود؛ همچنانکه تورات را بهر موسهی نهازل کهرد و بها نهزول آن

قدر و من لت خودش و قومش را باال برد .از دیگر سو نی معلو اسهت کهه رسهول خهدا

قهبال در

مکههه بههود ،مکهههاى کههه در آن همههه گون هه شههدا د و فتنهههههها را دیههد ،آن گههاه مهههاجرت کههرد و سههسس

بدانجا برگشت ،در حالی که پیروز شده و دینش مستحکم گردیده اسهت .عالمهه سهسس ادامهه
َ ْ
َ َ
هْ
هاء بال هههدى َو َم ْهن هه َهو فهی
آیه  85را که پیامبر مأمور شده به مشرکان بگوید« :قل َر ّبی أ ْعل هم َم ْهن ج
َ
ضالل همبین» را همانند سخن حضرت موسی به فرعون دانسته که معج ات او را سحر خوانهده
َ ْ
َ َ
هاء بال هههدى م ْهن ع ْنهده َو
و تکذیبش نمود .موسی کلیم الل نی در پاسخ گفتَ « :ر ّبی أ ْعل هم ب َم ْهن ج
ه َّ
َ ْ َ ه ه َ
ون ل هه عاق َبة الدار».
من تک

عالمه سسس به آیه  86سوره قصص اشاره کرده که خداونهد بهه پیهامبرش یهادآوری نمهوده کهه

نزول قرآن نعمتی وی ه بر او بوده که انتظارش را نداشهته اسهت .از ایهن رو بهه رسهولش هشهدار داده

کههه از کههافران نباشههد .عالمههه ایههن هشههدار را شههبیه جملهههای دانسههته کههه حضههرت موسههی پههس از

18

کشتن ناخواسته آن فرد مصری خطاب به خداونهد فرمهود :کهه خداونهدا بهه سهبب نعمتهی کهه بهه
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ه َ َ
هون ظهی ههرا
مههن دادی ز ی ههن پ ههس ی ههاور مجرمههان نخ ههواهم ب ههودَ « :.ر ّب بم هها أنعمههت عل ههی فل ههن أ ک ه

غیر از عالمه طباطبایی  -که تفصیلیترین سخنان را درباره ارتباط میان وعهده بازگشهت بهه

مکههه بهها داسههتان حضههرت موسههی بیههان نمههوده  -صههادقی تهرانههی نیه ایههن برداشههت از آیههه را  -کههه
مستل نزول آن در راه مدینه است  -بها داسهتان حضهرت موسهی و وعهده خداونهد بهه پیهروزی او

مرتبط دانستند 37.آلوسی نی ارتباط میان وعده بازگشت به مکه با داسهتان حضهرت موسهی را

با عبارت قیل به اجمال بیان نموده است.

38

 .2-2-6نقد و بررسی

در پاسخ به قراینی که موافقان تاریخگذار ی مدنی آیه  85سوره قصهص اقامهه نمودنهد ،توجهه

به چند نکته ضروری است:

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

ل ْل هم ْجر َ
مین».

36

نخسههت ،در بههاره روایههات تفسههیری و اسههباب نههزول مطههر ذیههل آیههه  85سههوره قصههص تههأملی
و چنهد دسهتگی روایهات تفسهیری  -کهه همهه آنهان را بهیاعتبهار

دوباره بایهد نمهود .در بهاره تعهار

کرده – پیشتر سخن رفت؛ به وی ه آنکه مهمترین روایت تفسیری نزول این آیه در جحفه از ابهن

عبهاس اسهت کهه همههو در روایهات متعهدد دیگههری معهاد را بهه سهرای آخههرت معنها کهرده اسههت .در

خصوص اسباب نزول نی ابتدا به این نکته باید دقت نمود که جدا از روایات تفسهیری نیسهت،

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

39

دومههین نکتههه آنکههه طبرسههی در مجمههع البیههان در ابتههدای هههر سههوره آیههات مسههتثنای آن را ذکههر

کرده ،لیکن برای سوره قصص هیچ آیه مستثنایی ذکر نکرده و همه آن را مکی دانسته است؛

40

در حههالی کههه ا گههر شههأن نههزول جحفههه را معتبههر مههیدانسههت ،بههه نههزول غیههر مکههی ایههن آیههه تصههری
مینمود.

س ههو  ،آنک ههه ه ههیچ س ههبب نزول ههی در اس ههباب الن ههزول واح ههدی  -ک ههه یک ههی از ق ههدیمیت ههرین و

معتبرترین منابع سبب نزول اسهت  -ذکهر نشهده ،بلکهه نهزول ایهن آیهه در جحفهه در کتهب سهبب

نههزول معاصههر بیههان شههده اسههت؛ 41چنههانکههه معاصههران نی ه کههه سههعی در برگز یههدن اسههباب نههزول
 .36المی ان ،ج ،16ص.133 -129
 .37الفرقان ،ج ،22ص.416
 .38رو المعانی ،ج ،10ص.333
 .39ر.ک :تسهیل الوصول ،ص256؛ اسباب النزول (غازی عنایۀ) ،ص.301
 .40مجمع البیان ،ج ،7ص.373
 .41ر.ک :اسباب النزول (واحدی) ،ص.349 -347
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صحی داشتند ،ذیل آیه  85سوره قصص هیچ سبب نزولی ذکر نکردند.

42

چهههار  ،آنکههه افههزون بههر روایههات تفسههیری کههه در منههابع شههیعی و سههنی در بههاره مرجههع معههاد

ذکر گردیده که شر آن گذشت ،در تفاسیر روایی شیعه روایهات متعهددی نقهل شهده کهه «معهاد»

در آیهه  85سهوره قصهص بهه معنهای رجعهت بههوده و خداونهد وعهده رجعهت بهه دنیها را بهه رسههولش
43

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

«معاد» را به مکه بازگردانده و برخی بر نزول آن در جحفه تصری کرده ،روایاتی موقوف از اجتهاد
صحابهای همچون ابن عباس کهه در آن برههه حضهور نداشهته و تهابعینی اسهت کهه ههیچ فقهره از

وحی را درک نکردنهد .ایهن در حهالی اسهت کهه در میهان ایهن روایهات تفسهیری روایتهی از حضهرت

علههی

از پیههامبر

نقههل شههده کههه مههراد از «معههاد» بهشههت اسههت .از ای هن رو نههه تنههها پههذیرش

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

دومین نقد مطر بر تاریخگذار ی غیرمکی آیه  85سوره قصص ،به عد ارتبهاط میهان صهدر

و ذیل آیهه بهازمی گهردد؛ چنهانکهه پهیشتهر گفتهه شهد در صهورتی کهه ایهن آیهه در جحفهه نهازل شهده

باشههد ،پیههامبر دیگههر مخاطبههان مشههرکی نداشههته تهها ادامههه آیههه «قههل ر بههی اعلههم »...را بههر آنههان ابههالغ

نماید .در نتیجه قسمت دو آیه عبث و بدون ابالغ باقی مانده است.

سومین نقد بر ایهن دیهدگاه نیه بهه عهد انطبهاق وعهده بازگشهت بهه مکهه بها سهیاق کلهی آیهات

پایانی سوره قصص بازمی گردد؛ چنانکه پهیشتهر در بهاره سهیاق بهه تفصهیل سهخن رفهت ،آیهات

پایههانی سههوره قصههص بههه موضههو انکارمعههاد از سههوی مشههرکان اختصههاص یافتههه اسههت .ابتههدا

داستان قارون مطر شده که به مال دنیا اتکا داشهت و آخهرت را نفهی مهینمهود ،امها خداونهد در
کمال ناباوری وی را به عذابی بیسابقه مبتال سهاخت .سهسس بهر وقهو قیامهت و جه ای اعمهال

تأ کید کرده و خطاب به پیامبرش وعده داده که وی را به جایگاه اصهلیاش بازخواههد گردانهد و

بهه پیههامبر دسههتور داده تهها بهه مشههرکان مکههه بگو یههد کههه جه ای گمراهههی خههود را در آخههرت دریافههت
خواهند کرد .در آیات بعدی نی بر موضو معهاد تأ کیهد گردیهده و پیهامبر از هرگونهه تأثیر پهذیری از

مشههرکان منههع شههده اسههت .آخههرین آیههه سههوره نیه بهها تصههری بههر آنکههه بقهها مخههتص ذات پروردگههار
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 .42ر.ک :تسهیل الوصول ،ص.176 -175
 .43تفسیر القمی ،ج ،2ص147؛ البرهان ،ج ،4ص293-291؛ نور الثقلین ،ج ،4ص.144

منطقی است که خداوند برای تأ کید و تصری به معاد به پیهامبرش وعهده دههد کهه همهان گونهه

که با وجود باور دیگران قرآن را بر وی نازل نمود ،باز نی علی رغم باور آنان قادر اسهت وعهده خهود

را عملی ساخته و قیامت را محق سازد؛ در حالی که اگر معاد به معنای وعهده بهه بازگشهت بهه

مکه تلقی شود ،این پیوستگی سیاق از بین خواههد رفهت .سهیاق آیهات حهاکی از انکهار معهاد از

سوی مشرکان است ،اما خبری از تهدید آنان به بیرون راندن پیامبر یا تصمیم حضرتش به کوچ

اجباری نیست کهه خداونهد وعهده بهه بازگشهت بهه مکهه را بهه او دههد .بلکهه سهخن از انکهار معهاد

است و خداوند تصری مینماید که پیامبرش را در قیامت برمی انگی اند؛ چنانکه در ادامه آیهه

بر ج ای هدایتیافتگان و گمراهان در این روز تأ کید مینماید.
چهارمین نقد بر این دیدگاه را عالمه فضل الل خطاب به عالمهه طباطبهایی  -کهه معهاد را بهه

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

اسههت ،خاتمههه یافتههه اسههت .در نتیجههه سههیاق ایههن آیههات بههه وضههو در بههاره معههاد اسههت و بسههیار

مکه بازگردانده و با داستان حضرت موسی انطباق داده  -مطر نموده است .وی ایهن نکتهه را

خاطر نشان ساخته که در صورت نزول آیه شریفه در جحفه ،این آیه از دیگر آیهات سهوره قصهص

جدا شده و فقرهای مستقل محسوب میشود که دیگر در سیاق آنان نیست .در نتیجه ،تطبیه

مضههمون آن بهها دیگههر آیههاتی کههه سههالههها پههیشتههر نههازل شههده و بههه داسههتان حضههرت موسههی اشههاره

نموده ،امری منطقی نخواهد بود.

44

پنجمین نقد به کیفیت نزول سهوره قصهص بهازمی گهردد .در صهورتی کهه آیهه  85ایهن سهوره در

جحفه نازل شده و دیگر آیات آن پیشتر در مکه نهازل گردیهده باشهد ،ایهن سهوره بها فاصهله چنهد

ساله و به طور پراکنده نازل شده است .در این صورت ،آیات پایانی سهوره را بایهد بهدون آیهه 85
َ
َّ
معنا کرد؛ در حالی که آیه  86سوره قصص َو ما هک ْن َت َت ْر هجهوا أ ْن هی ْلقهی إ َل ْیه َ ْالکت ه
هاب إال َر ْح َمهة
م ْن َر ّب َ َفال َت هک َون َّن َظهیرا ل ْلکهافر َ
ین بهه نهوعی عبهارتپهردازی دو بهاره عبهارت ابتهدایی آیهه 85
استّ .إن الذی فر علی القرآن لرادک الی معهاد ...؛ چنهانکهه مفسهران در تفسهیر آیهه 86
سوره قصص چنین مینویسند:

و م هها کن ههت ترج ههوا ...ب ههدین معناس ههت ک ههه ت ههو را ب ههه س ههوی مع ههادت ب ههاز خ ههواهیم

گرداند؛ چنانکه قرآن را بر تو نازل نمودیم و به آن امیدی نداشتی.

45

ثعلبی نی دیدگاه اهل معنا را تقد و تأخر در این دو آیه توصهیف کهرده و اصهل در آیهات -85
 .44من وحی القرآن ،ج ،17ص.354 -353
 .45تفسه ههیر مقاته ههل ،ج ،3ص359؛ انه ههوار التنز یه ههل ،ج ،4ص187؛ البحه ههر المحه ههیط ،ج ،8ص331؛ رو المعه ههانی ،ج،10
ص334؛ المی ان ،ج ،16ص.132
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 86را چنین بیان نموده است:

ُ
ُْ
الکتابَّلارادکََّّ ِإلاىََّّمعاادََّّ،
َّ
ِإنََّّال ِذیَّفرضََّّعل ْیکََّّالق ْرآنََّّوَّماَّکنتَّترج َّأنَّیلقىَّإلیکَّ
ْ
ُ
کاف ِِ ننَّ َّ َّ46.
فالَّتک َنََّّظ ِهیراََّّ ِلل ِ

ابن عاشور هم «واو» در ابتدای آیه  86را واو عطف به عبارت ّإن الذی فهر

 ...دانسته است.
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علیه

القهرآن

 .3-6نزول آیه در سالهای میانی مکه همراه با پیشگویی درباره هجرت

سومین دیدگاه در تاریخگذار ی آیه  85سوره قصص آن است کهه «معهاد» در عبهارت «لهرادک

الی معاد» به مکه باز میگردد ،لیکن نزول آیه نی در همان مکه بوده است 48.از ایهن رو ،ایهن آیهه

در زمره آیات اعجاز غیبی است که در اوج فشار و آزار مشرکان به پیامبر خبر میدههد کهه از مکهه
هجرت خواهد کرد و روزی دوباره به آن بازخواهدگشت.

49

 .1-3-6نقد و بررسی

هرچند این دیدگاه همچون نظریه دو زمان نزول این آیهه را بهه اوایهل سهال  14بعثهت و در راه

مدینه نبرده و به تبع آن باورمند به مستثنا شدن این آیه و نزول پراکنده سوره قصص نشهده ،امها

در عهین حهال نقطهه ضهعفههایی نیه در آن همچنهان بهاقی مانهده اسهت .از جملهه آنکهه سههیاق
آیات پایانی سوره قصص درباره انکار معاد بوده و درصورتی که این آیه نی هم مان با آنهها نهازل

شده باشد ،طبیعی است که خداوند بر وقو آخرت برای پیهامبرش تأ کیهد نمهوده باشهد .لهیکن

بهها توجههه بههه آنکههه ایههن دیههدگاه همچنههان مرجههع معههاد را مکههه دانسههته ،در پیونههد معنههایی میههان
قسمت اول و دو همین آیه از ی

عمل کرده است.

سو و ارتباط سیاقی میان ایهن آیهه و آیهات همجهوارش نهاقص

دومین نقطه ضعف این دیدگاه آن است که از ی

سو بهه روایهات تفسهیری بهرای بازگردانهدن

«معههاد» بههه مکههه تکیههه کههرده کههه برخههی از آنههها در بههاره زمههان نههزول آیههه سههاکت بههوده و برخههی بههه
صراحت نزول آن را در جحفه خوانده؛ امها از سهوی دیگهر از همهین روایهات پیهروی کهاملی نکهرده

است ،بلکه برخی مفسهران بهیدلیهل تصهری ایهن قسهم از روایهات تفسهیری مبنهی بهر نهزول آیهه در
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 .46الکشف و البیان ،ج ،7ص.267
 .47التحریر و التنویر ،ج ،20ص.122
 .48الکشههاف ،ج ،3ص436؛ مفههاتی الغیههب ،ج ،25ص20؛ تفسههیر القههرآن العظههیم (ابههن کثیههر) ،ج ،6ص234؛ التحریههر و
التنویر ،ج ،20ص.120
 .49تفسیر المراغی ،ج ،20ص.105 -104

بهها ایههن همههه ،افههزون بههر آنکههه اعجههاز غیبههی بههودن ایههن آیههه و تههاریخگههذار ی مکههی آن در عههین

بازگشههت «معههاد» بههه مکههه بههدون هههیچ دلیلههی ادعهها شههده ،پههذیرش روایههات تفسههیری بازگشههت
«معههاد» بههه مکههه نیهه در واقههع جههدا سههاختن آیههه وحههی از سههیاق آیههات همجههوارش بهها تکیههه بههر

اجتهههادات صههحابه و تههابعین اسههت .اجتهههاد از سههوی کسههانی کههه هههیچ یه

شههاهد نههزول وحههی

نبودند و دیدگاه خود را بدون هیچ انتسابی به پیامبر ،به شکل موقوف نقل کردند .جالب آنکه

از برخههی از همههین صههحابه و تههابعین نی ه بهها اسههناد دیگههری اقههوال کههامال متعارضههی در خصههوص
از مسههلمانان متقهد  ،دلیههل

معنهای «معهاد» ذکههر شهده اسههت .در نتیجهه چنهد اجتهههاد متنهاق
ّ
درخوری برای این همه تالش و تکلف به منظور اثبات تصری آیه  85سوره قصص بر بازگشت

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

جحفه را نادیده گرفته و بنا بر مکی بودن کل سوره حکم به مکی بودن این آیه نی کردهاند.

پیامبر به مکه نیست.

 .7نتیجهگیری

سههوره قصههص سههورهای منسههجم در بافههت سههور مکههی اسههت؛ لههیکن احتمههاالت مختلههف در

خصوص تاریخگذار ی آیه  85آن ،نزول پیوسته این سوره را دچار خدشه کرده است.

نخستین دیدگاه تاریخگذار ی این آیه همراه با دیگر فقرات سوره قصص در سالهای میانی

مکه است .از قسمت دو این آیه که آشکارا خطاب به مشرکان نازل گردیده ،سیاق آیهات قبهل

و بعد که درباره معاد سخن گفته و به وضو به این آیهه پیوسهته شهده و روایهات تفسهیری متعهدد

به انضما روایت حضرت علی

از پیامبر

که مراد از «لهرادک الهی معهاد» را وعهده حتمهی

به تحق قیامت دانستهاند ،از قراین مؤید این دیدگاه نا برد.

دومین دیدگاه در تاریخگهذار ی ایهن آیهه ،نهزول آن را بهه جحفهه کهه مکهانی در راه مدینهه اسهت

برده و زمان نزول آن را به آستانه هجرت و زمانی که پیهامبر بهرای تهرک مکهه دلتنهگ بهود ،رسهانده

است .لیکن بیمعنایی قسمت دو آیه که خطهاب بهه مشهرکان اسهت؛ قطهع ارتبهاط ایهن آیهه بها

دیگر آیات این بخش از سوره که درباره وقو معاد است ،عد وجود اسباب نهزول قابهل اعتمهاد
پیرامون نزول این آیه در جحفه و موقوف و متعار

بهودن روایهات تفسهیری صهحابه و تهابعین در

خصههوص بازگشههت «معههاد» بههه مکههه و نههزول ایههن آیههه در راه مدینههه ،همگههی عوامههل ضههعف ایههن

دیدگاه در تاریخگذار ی است.

در نهایهت ،هرچنهد ههیچ قرینهه درخهور و قابهل اعتمهادی وجهود نهدارد ،تنهها مهیتهوان احتمههال

داد ،پیامبر

در آستانه هجرت این آیه را تالوت کردهاند که این برداشت بهه معنهای خهوانش
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دوباره آیه توسط پیامبر و نه نزول آن است.
کتابنامه

_ أنههوار التنز ی هل و أسههرار التأو ی هل ،عبههدالل بههن عمههر بیضههاو ی ،تصههحی محمههد عبههد الههرحمن
المرعشلی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی1418 ،ق.

_ احسن الحدیث ،سید علی اکبر قرشی ،تهران ،بنیاد بعثت1377 ،ش ،سو .
_ االساس فی التفسیر ،سعید حوى ،قاهره ،دار السال 1424 ،ق ،ششم.
_ أسباب النزول القرآنی ،غاز ی عنایة ،بیروت ،دار الجیل1411 ،ق.

_ اسباب نزول القرآن ،علی بن احمد واحدى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1411 ،ق.

_ البحهر المحهیط فهی التفسهیر ،محمهد بهن یوسهف ابوحیهان اندلسهی ،تصهحی صهدقی محمهد
جمیل ،بیروت ،دار الفکر1420 ،ق.

_ بحرالعلو  ،نصربن محمد سمرقندى ،بینا ،بیجا ،بیتا.

البرهههان ف هی تفس هیر القههرآن ،هاشههم بههن سههلیمان بحران هی ،قسههم الدراسههات االسههالمیة موسسههة
البعثة  -قم ،تهران ،بنیاد بعثت1416 ،ق.
التبیان فی تفسیر القرآن ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،بها مقدمهه شهیخ آغهابزرگ تهرانهی و تحقیه
احمد قصیرعاملی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
_ التحر یر و التنو یر ،محمد بن طاهر بن عاشور ،بیروت ،مؤسسۀ التار یخ ،بیتا.
_ تسههیل الوصهول إلهی معرفهة أسهباب النهزول ،خالهد عبهد الهرحمن العه ّ  ،بیهروت ،دار المعرفهة،
1424ق ،سو .

_ التفسیر الحدیث ،محمد ع ت دروزة ،قاهره ،دار إحیاء الکتب العربیة1383 ،ق ،دو .

_ تفسیر القرآن العظیم ،اسماعیل بن عمرو ابهن کثیهر دمشهقی ،تصهحی محمهد حسهین شهمس
الدین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون1419 ،ق.

_ تفسیر القرآن العظیم ،عبدالرحمن بن محمهد ابهن ابهی حهاتم ،تصهحی اسهعد محمهد طیهب،
ر یا

 ،مکتبة ن ار مصطفی الباز1419 ،ق ،سو .

_ تفس هیر القم هی ،عل هی بههن ابههراهیم قم هی ،تصههحی طی هب موسههوی ج ای هری ،قههم ،دار الکتههاب،
1363ش ،سو .

_ تفسیر الکاشف ،مغنیه ،محمد جواد ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة1424 ،ق.
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_ تفسیر المراغی ،مراغی ،احمد بن مصطفی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.

1423ق.

_ تفسیر من وحی القرآن ،سید محمد حسین فضهل الل ،بیهروت ،دار المهال ک للطباعهة و النشهر،
1419ق ،دو .

_ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن جر یر طبری ،بیروت ،دار المعرفه1412 ،ق.

_ جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،عبد الرحمن بن محمد ثعالبی ،تصحی شیخ محمد علی
معو

و شیخ عادل احمد عبدالموجود ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی1418 ،ق.

_ الدر المنثهور فهی تفسهیر المهأثور ،جهالل الهدین سهیوطی ،قهم ،کتابخانهه آیهة الل مرعشهی نجفهی،
1404ق.

نقد و بررسی روایات تفسیری در حوزۀ تاریخگذاری آیۀ  85سوره قصص

_ تفس هیر مقاتههل بههن سههلیمان ،مقاتههل بههن سههلیمان بلخ هی ،بی هروت ،دار احی هاء التههراث العر ب هی،

_ رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،سید محمود آلوسی ،تصحی علی عبدالبار ی عطی،
بیروت ،دار الکتب العلمیه1415 ،ق.

_ الصافی ،مال محسن فی

کاشانی ،تهران ،انتشارات صدر1415 ،ق.

_ الصههحی المسههند مههن اسههباب النههزول ،مقههل بههن هههادی اب هی عبههد الههرحمن ،صههنعاء ،مکتب هۀ
الصنعاء االثر یۀ1425 ،ق.

_ غر یب القرآن ،عبدالل بن مسلم ابن قتیبه ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل ،بیتا.

_ فههت القههدیر ،محمههد بههن علههی شههوکانی ،دمش ه  ،بی هروت ،دار ابههن کثی هر ،دار الکلههم الطی هب،
1414ق.

_ الفرقههان ف هی تفسهیر القههرآن بههالقرآن ،محمههد صههادقی تهرانهی ،قههم ،انتشههارات فرهنههگ اسههالمی،
1365ش ،دو .

_ فی ظالل القرآن ،سید قطب ،بیروت -قاهره ،دار الشروق1412 ،ق ،هفدهم.

_ الکشههاف عههن حقهها غههوام
1407ق ،سو .

التنز یههل ،محمههود زمخشههری ،بی هروت ،دار الکتههاب العر بههی،

_ الکشههف و البی هان عههن تفس هیر القههرآن ،احمههد بههن ابههراهیم ثعلب هی ،بی هروت ،دار احی هاء التههراث
العربی1422 ،ق.

_ مجمههع البی هان ف هی تفس هیر القههرآن ،فضههل بههن حسههن طبرس هی ،تصههحی محمههد جههواد بالغ هی،
تهران ،انتشارات ناصر خسرو1372 ،ش ،سو .

_ محاسن التأو یل ،محمد جمال الدین قاسمی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1418 ،ق.

_ المحهرر الههوجی فهی تفسهیر الکتههاب العز یه  ،عبهدالح بههن غالههب ابهن عطیهه اندلسهی ،بیهروت،
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دارالکتب العلمیة1422 ،ق.

_ معانی القرآن ،فراء ابوزکر یا یحیی بن ز یاد ،تصحی احمد یوسف نجاتی ،محمدعلی نجار و
عبدالفتا اسماعیل شلب ،مصر ،دار المصر یه للتألیف و الترجمه1980 ،ق.

_ مفاتی االسرار و مصابی االبرار ،محمد بن عبد الکهر یم شهرسهتانی ،تصهحی پرو یه اذکها ی،
تهران ،مرک انتشار نسخ خطی1368 ،ش.

_ مفاتی الغیب ،محمد بن عمر فخرراز ی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی1420 ،ق ،سو .

_ المی ان فی تفسیر القرآن ،سید محمد حسین طباطبایی ،سید محمد باقر موسهوى همهدانی،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1374 ،ش ،پنجم.

_ نور الثقلین ،عبد علی بن جمعه عروسی حو ی ی ،تصحی سید هاشم رسولی محالتی ،قم،
انتشارات اسماعیلیان1415 ،ق ،چهار .
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تاریخ دریافت1396/9/24 :
تاریخ پذیرش1397/4/9 :

نجمه نجم
مهدی مهریزی
3
محمد علی مهدویراد
4
سید محمدعلی ایازی
1

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

تحلیل و ارز یابی گونههای روایات تفسیر ی سوره حمد بر محور نورالثقلین

2

چکیده

دیههدگاههههای مختلههف مطههر شههده در بههاب رابطههه قههرآن و حههدیث و می ه ان نقههش روایههات
تفسیری در تفسیر قرآن ،تا کنون بر پایههای فرضی و نظری پیشرفته است .بر این اساس،
تهههالشههههای انجههها شهههده ،در خهههأ یههه جامعهههه آمهههاری عینهههی از انهههوا روایهههات تفسهههیری
صههورتگرفتههه و مشههخص نیسههت سهههم هههر ی ه از گونهههههها و مهههمتههر ازآن سهههم گونههههههای

تأثیرگذار در تفسهیر قهرآن بهه چهه مقهدار اسهت ایهن مقالهه بهر اسهاس تفسهیر جهامع و شهیعی
نورالثقلین ،فراوانی گونههای ّکل روایات تفسیری سوره حمهد را بهر اسهاس دو مقولهه ّ
کمهی و
کارکردی مورد بررسی قرار داده و مراحهل اعتبهارسهنجی مبتنهی بهر کنتهرل جه ء و کهل پایهایی
انجها شههده اسههت .روش ایهن مقالههه کیفههی و تکنیه تحلیههل اسههنادی آن ،تفسهیر مههتن بههر
اساس دادههای ّ
کمی است.
نتیجه این بررسی در سوره حمد ،حا کی از آن اسهت کهه گونهه تفسهیری «روایهات مفههومی»
پردامنهترین ،موثرترین و ن دی ترین نو گونه به مقصد تفسیر است .ایهن نکتهه داللهت بهر

 .1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث ،دانشکده حقوق ،الهیات و علو سیاسی ،واحد علو و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.N.najm313@yahoo.com .
 .2دانشیار گروه علو قهرآن و حهدیث ،دانشهکده حقهوق ،الهیهات و علهو سیاسهی ،واحهد علهو و تحقیقهات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)Toosi217@gmail.com
 .3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیار گروه علو قرآن و حدیث ،دانشهکده حقهوق ،الهیهات و علهو سیاسهی ،واحهد علهو و تحقیقهات ،دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
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دغدغهمندی اهل بیت

در توضی محتوا و مفاهیم آیات بر اساس مدل مفههومی در

اقسههها مختلهههف دارد کهههه در نهایهههت منجهههر بهههه شهههناخت فضهههای صهههدور روایهههت ،سهههط

مخاطبههان و اقتضهها ات فرهنگههی ،علمههی و اجتمههاعی آن دوره خواهههد شههد؛ ضههمن آنکههه

نسههبت فراوانههی ایههن گونههه روایههت بهها جامعههه آمههاری کههل روایههات تفسههیری ،و تعههداد روایههات

بیارتباط تفسیری و روایاتی که تاثیر مستقیم در تفسهیر قهرآن ندارنهد ،نشهانگهر آن اسهت کهه
رویکهرد ا مههه در ذکهر روایههات ،تعلیمههی بهوده و تفسههیر قهرآن دارای وابسههتگی تهها بهه ایههن نههو

روایات نخواهد بود.

کلیدواژهها :روایات تفسیری ،گونه ایضا مفهومی ،تفسیر نورالثقلین ،سوره حمد.
مقدمه

قههرآن و حههدیث بههه عنههوان دو منبههع معتبههر اسههالمی ،محههور بحههثهههای نظههری مختلههف میههان
اندیشمندان شیعه و سنی بوده است .مباحث اساسی مختلفی بین این دو منبع قابهل طهر و
بررسی است؛ از جمله تبیین رابطه قرآن و حدیث که محور اختالف دیدگاههها در ایهن موضهو و
بههالتبع در موضههوعات مههرتبط بهها آن اسههت .در همههین رابطههه ،جایگههاه روایههات تفسههیری در حههوزه
تفسیر قهرآن از جملهه موضهوعاتی اسهت کهه یکهی از مسها ل مههم آن ،بررسهی میه ان نقهش روایهات
تفسیری و تعیین نو وابستگی آن به حوزه تفسیر است.
نکته مهم آن است که دیدگاههای مختلف مطر شده در باب رابطه قرآن و حدیث و می ان
نقش روایهات تفسهیری در تفسهیر قهرآن ،همهه جنبهه نظهری داشهته و یها برگرفتهه از تصهویری کلهی از

بهوده اسهت .لهذا ایهن
روایات تفسیری یا گ ارشهای آماری محدود به یکی از ا مه معصهو
اظهارنظرها و دیدگاههای مختلف ،متکی به ی جامعه آماری کامل و عینی نیست .البته هر
چند اکثر صاحبنظران در این حوزه اتفاق نظر دارند که برخی از گونههههای روایهات تفسهیری در
حیطه تفسیر قرآن نقشآفرین اسهت؛ امها مسهأله اصهلی دقیقها در همهین جها بهه وجهود مهیآیهد کهه
طر این دیدگاهها و تالش در جهت اثبات یا رد یکی از آنها ،در خأ یه جامعهه آمهاری عینهی
از انوا روایات تفسیری صورت گرفته ،و مشخص نیست سههم ههر یه از گونهههها و مههمتهر از آن
سهم گونههای تأثیرگذار در تفسیر قرآن (از دیدگاه آن صاحبنظران) به چه مقدار است
بنابراین از نظر منط علمی ،مبنای شرو  ،دسهتیهابی بهه جامعهه آمهاری کامهل از گونههههای
مختلهف روایههات تفسههیری و سههسس اظههارنظر و تولیهد نظر یههه در مسهها ل مختلههف پیرامههون رابطههه
قرآن و حدیث است 5.در این مقاله ،تحلیل و ارزیابی گونهههای تفسهیری سهوره حمهد بهر مبنهای
28

 .5دستیابی بهه ایهن ههدف (تهیهه جامعهه آمهاری از کهل سهورهههای قهرآن بهر اسهاس طبقههبنهدی گونههههای روایهات تفسهیری)
دغدغه اصلی ی گروه علمی از دانشجویان دکتری رشته علو قرآن و حدیث بود که به دالیلی این امر در قالب ی کار



از ایهن رو در ایههن مقالههه بههرآنیم بههدانیم فراوانههی گونههههههای تمهها روایههات تفسههیری سههوره حمههد از
حیث ّ
کمی و کارکردی به چهه صهورت اسهت یها در قالهب سهواالت ج هیتهر ،فراوانهی گونههههای
مختلههف روایههات تفسههیری بههر محههور هههر معصههو و در هههر دوره بههه چههه شههکلی اسههت فراوانههی

گونههههههای مختلههف روایههات تفسههیری بههر محههور هههر کتههاب بههه چههه صههورت اسههت جایگههاه کههدا
گونهها نسبت به گونههای دیگر روایات تفسیری از حیث ّ
کمهی و کهارکردی برتهری دارد فراوانهی

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

نورالثقلین به عنوان تفسیر جامع روایی شیعه و طبقهبندی آنها مورد توجهه اسهت تها بتهوان گها
اول را در جهت دستیابی به تصویری عینی و آماری (نهه فقهط فرضهی و نظهری) از میه ان نقهش
روایههات تفسههیری در حههوزه تفسههیر برداشههت .روشههن اسههت پههس از تحق ه جامعههه آمههاری کامههل و
عینهی کههه مبنهای علمههی مهمهی در پههرداختن بهه مسهها ل مر بهوط بههه رابطهه قههرآن و حهدیث اسههت،
زمینه مطلوبی در جهت نظریهپردازی و طر دیدگاه در این عرصه فراهم خواهد شد.

گونه برتر ،بر اساس کارکردهای مختلف روایات تفسیری چگونه قابل تحلیل است
روش این مقاله کیفهی و تکنیه

تحلیهل اسهنادی آن ،تفسهیر مهتن بهر اسهاس دادهههای ّ
کمهی

اس ههت ک ههه ب هها رویک ههرد نظ ههری  -تحلیل ههی از طر یه ه مقول هههبن ههدی اس ههتقرایی ب ههه تحلی ههل نت ههایج

به دست آمده میپردازد .ساختار اصلی مقاله پس از طر مباحث مقدماتی و روشی به ترتیب

ذیل است:

فراوانههی گونهههه های روایههات تفسههیری سههوره حمههد بههر اسههاس مقولههه ّ
کمههی و کههارکردی؛ فراوانههی

گههونههههههای مختلههف بههر محههور هههر معصههو ؛ فراوانههی گونههههههای مختلههف بههر محههور کتههاب و منبههع؛

فراوانههی گونههههههای مختلههف بههر محههور دوره و قههرن؛ تحلیههل جایگههاه گونهههههها نسههبت بههه یکههدیگر از
حیث ّ
کمی و کارکردی؛ تحلیل رابطه گونه برتر با گونههای دیگر روایهات تفسهیری؛ تحلیهل سههم
تأثیرگذاری گونه برتر نسبت به گونههای غیرتأثیرگذار بر تفسیر.
 .1مباحث مقدماتی

 .1-1پیشینه

ّ
مسأله گونههها و انهوا «روایهات تفسهیری» تها پهیش از دهههههای اخیهر ،بهه صهورت جهدی مهورد

توجهه پژوهنهدگان معهارف قرآنهی نبهوده اسهت .بها ایهنکهه پیشهینیان خهود در جمهعآوری و تنظهیم
گروهی محق نشد .از این رو در جهت تحق این مهم ،مقرر شد گا هایی مقدماتی توسط برخی از اعضا برداشته شهود
ّ
تا زمینهی کار جامع و نهایی فراهم آید .نگارنده این تحقیه  ،بهر اسهاس بررسهی کهل روایهات تفسهیری سهوره حمهد ،مقالهه
حاضر را تدوین کرده است.
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روایات تفسیری تالش تحسین برانگی ی از خود نشان دادهاند ،ولهی چنهدان اشهارهای بهه تنهو و

گوناگونی روایات نکردهاند 6.در دهههای اخیر شماری از پژوهنهدگان معهارف قرآنهی بهه بررسهی،

اسههتقرا و ن ها گههذاری ایههن گونهههههها اقههدا نمههودهانههد کههه هههر ی ه

بههر اسههاس مههال کهههایی مبنههای
7

تقسیمبندی خود را شکلداده و گونهها را سهامان دادهانهد؛ برخهی تقسهیمات ارا ههشهده کلهی و
برخی دیگر با مال کهای ج یتری مطر شده است.

8

برخههی از کارهههای انجهها شههده در ایههن حههوزه ،بههر اسههاس گونهههشناسههی و تقسههیمات محققههان

قبلی است که به همان صورت یا با تکملهه و اصهالحاتی بهه بررسهی انهوا گونههههای تفسهیری در

روایات یکی از اهل بیت

پرداخته است 9.یا برخهی از اثرههای دیگهر مر بهوط بهه گونههشناسهی

موضوعی آیات قرآن است 10و در مواردی انوا روایات تفسیری توسط محققان مورد بررسهی قهرار

گرفته است.

11

به نظر میرسید پایاننامۀ کارشناسی ارشد با نها «گونهشناسهی روایهات تفسهیری در البرههان

فی تفسیر القرآن» 12مرتبطترین اثر با این مقاله باشد؛ اما در بررسی روشن شد که مسأله نگارنده

اثر و سامان تحقی او متفاوت و تقسیم گونهها به طور کلی بوده است.

با وجود کارهای مفید انجا شده در این مبحث ،هنوز اثری جامع و عینی از حیث آماری و

تحلیلی برای انوا روایات تفسیری موجود نیست ،لذا این مقاله گا اولیه در جهت تحق این
مقصود خواهد بود.

 .2-1مفهومشناسی

تعبیرهایی که الز است در این مقاله روشن شود ،عبارتاند از:

30

« .6گونهشناسی روایات تفسیری» ،ص.17
« .7نقد و بررسی شاخصههای تفسیر ،تأویل و تطبی ؛ جهت گونهشناسی و تفکی روایات تفاسیر روایی» ،ص.130-114
« .8روایات تفسیری شیعه ،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص36-3؛ جزوه جایگاه علم حدیث در فرهنگ اهل بیهت ،ص-92
93؛ درآمههدی بههر تفسههیر جههامع روایههی ،ص132-113؛ «تحلیلههی از جایگههاه قههرآنشناسههی اهههل بیههت در روایههات کلینههی»،
اینترنتی؛ «روششناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت » ،ص.33
ّ
« .9گونهشناسی روایات اما رضا » ،ص66-37؛ «گونههای روایات تفسیری اما سجاد در حوزه تعیهین مصهداق»،
ص66-27؛ «گونهههههها و روشهههای تفسههیر امهها علههی در روایههات تفسههیری اهههلسههنت» ،ص40-21؛ «گونهههشناسههی و
روششناسی روایات تفسیری اما صادق » ،ص.29-5
« .10گونهشناسی آیات مهدویت بر اساس روایات تفسیری» ،ص.78-51
« .11عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،ص.74-54
« .12گونهشناسی روایاتتفسیری در البرهان فی تفسیرالقرآن» ،ص144-90و .166

روایاتی که به صورت مستقیم با قرآن ارتباط دارند ،به دو گروه کلی تقسیم میشوند :برخهی از

ایههن روایههات بههه معرفههی قههرآن مههیپردازنههد و مبههاحثی از قبیههل :جایگههاه قههرآن ،قواعههد فهههم قههرآن،
مباحث علو قرآنی ،فضایل سور و ...را در خود جای دادهاند و گروه دو  ،روایاتی هستند کهه بهه

گونهای به بیان مراد ی

آیه میپردازند و یا زمینههای فهم آیه را فراهم میکنند .در ایهن مقالهه از

گروه اول با نا «قرآنشناسی» و از گروه دو با عنوان «روایات تفسیری» یاد میشود.

برخی معتقدند هر روایتی که به گونهای به تبیین مفاد آیات قرآن بیانجامهد ،روایهت تفسهیری
اسههت؛ ّ
حتههی ا گههر در آن ،هههیچ اشههارهای بههه آیههه نشههده باشههد 13.دیگههری بخشههی از روایههاتی کههه از

ا مه

به دست ما رسیده و ناظر به تفسیر و تأو یهل آیهات قهرآن کهریم اسهت را روایهات تفسهیری

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

روایات تفسیری

14

میداند .تعریف برگزیده ایهن مقالهه ایهن اسهت« :روایهت تفسهیری ،روایتهی اسهت کهه بخشهی از

آیه ،در آن ،مذکور باشد و یا روایت ،ناظر به آیهای باشد کهه خهود آیهه ،در حهدیث ،مهذکور نیسهت؛
اما حدیث ،به بیان مراد خداوند در آن آیه پرداخته و یا زمینه فهم آن را فراهم سهاخته اسهت»؛

15

چرا که به نظر میرسد تعریف نانوشهته و ارتکهازی صهاحبان کتهب تفسهیر مهأثور تأییدکننهده ایهن
تعریف باشد.

گونههای روایات تفسیری

بههه لحهها نههو کههارکرد ،روایههات تفسههیری بههه چنههد دسههته تقسههیم شههدهانههد کههه اصههطالحا بههه

آن،گونههای روایات تفسیری گفته میشود .همانطور که اشهاره شهد ،تقسهیم گونههههای روایهات

تفسیری در آثار مختلف به صورت کلی یا با کارکردهای جزییتر و اقسا بیشتر ارا ه شده که در
برخههی از تقسههیمات هههمپوشههانی وجههود دارد و در برخههی از آنههها دقههت الز در تفکیهه

اقسهها

صهورت نگرفتهه اسههت .برخهی از منظههر متفهاوت بههه تقسهیم گونههههها پرداختهه و در مههواردی بهه نظههر
16

میرسد نو تقسیمبندی با هدف تفسیر ،سازگاری نداشته باشد.
ّ
ه
گونهههای مطهر شهده در مقالهه «روایهات تفسهیری شهیعه ،گونهشناسهی و حجیهت» ،دارای
17

جامعی ههت ،انس ههجا و اش ههکاالت کمت ههری ب ههوده ک ههه ب هها ان ههدکی تص ههرف و اص ههالحات ،مبن ههای
« .13طرحی نو در تبیین غنای تفسیری در احادیث اهل بیت» ،ص.270
« .14عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،ص.54
« .15روایات تفسیری شیعه،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص.30
« .16جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن»،پایگاه اینترنتی؛«گونهشناسی روایات تفسیری» ،ص.20- 19
« .17روایات تفسیری شیعه،گونهشناسی و هح ّجیت» ،ص.36-33
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تقسیمبندی روایات تفسیری در این مقاله است:

 .1ترسویم فضوای نووزول :در روایهات مهرتبط بهها مفههو شهأن یهها اسهباب نهزول کههه اشهاره بهه بیههان

زمینهها و شرایط نزول ی

یا چند آیه دارد ،بعضا دایرهای فراختر به چشم میخورد؛ چرا که گهاه

شهرایط پههیش از نهزول ،ترسههیم مهیشههود و گهاه بازتههابههای پههس از نهزول ،بههه تصهویر در مههیآیهد .بههه

جهت این گستردگی ،گمان میرود تعبیر «ترسیم فضای نهزول» ،گو یهاتر و جهامعتهر از تعهابیر رایهج
قبل باشد.

 .2ایضاح لفظی :برخی از احادیث ،ی

ایضا لفظی مینامیم.

واژه (لف ) را در آیات قرآنی معنا میکننهد کهه آن را

 .3ایضوواح مفهووومی :مههراد از ایضهها مفهههومی ،آن اسههت کههه حههدیث ،بههه توضههی و تبیههین

نسبت در آیه میپردازد؛ نسبت میان ی

جمله یا چند جمله مراد است.

 .4ارائه مصداق :روایتهای فراوانی در دست اسهت کهه بهه ذکهر مصهداق آیهات مهیپردازنهد؛

در حهالی کههه بههر پایهه قواعههد ز بههانی و تفسههیری نمهیتههوان ایههن مصهادی را مصههداق انحصههاری آیههه
دانست ،و غالب این روایات نی داللتی بر انحصار ندارند.

 .5الیههای معنایی و بط  :یکی از وجوه تازگی و نو بودن قرآن ،اشهتمال ایهن کتهاب بهر بطهون

یا الیههای معنایی (تأویالت) است؛ بدینسان که ی

عبارت یا سهیاق آن مهیتوانهد در خهود،

معانی متعدد طولی را همراه داشته باشد که بر فهمهای مختلف ،آشهکار مهیگردنهد .بخشهی از

روایات تفسیری به بیان این الیههای معنایی پرداخته است.

 .6علوت حکووم :در برخههی از روایههات تفسههیری ،علههت و حکمههت حکههم مههذکور در آیههه تشههری

میگردد.

 .7اسیناد به قورآن :گهاهی پیهامبر

یها ا مهه

حکمهی را بیهان و مسهتند آن را از قهرآن ذکهر

کههردهانههد .بههه سههخن دیگههر ،مطلبههی یهها حکمههی بیههان شههده و بههرای قههانع سههاختن مخاطههب یهها

سؤالکننده و یا برای تعلیم چگونگی استفاده از قهرآن ،مسهتند قرآنهی آن مطلهب یها حکهم ،بهازگو
گردیده است.

 .8پاسخ با قرآن :گاه در البهالی روایات تفسیری ،در پاسخ به پرسهش ،پیهامبر یها امها  ،تنهها

به قرا ت آیهای از قرآن ،اکتفا کرده است؛ بدون آن که به شر آن یا توضهی و انطبهاقش بهر مهورد
بپردازد.
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در تفاوت بین شمارههای  6و  7و  8میتوان گفت :در گونه علهت ،سهؤالکننهده مهیدانهد کهه

گونه استناد ،سوال با آیه توضی داده شهده و مسهتند مهیشهود تها جایگهاه امها روشهن شهود؛ و در
گونه پاسخگویی ،مخاطب در حقیقت ،جاهل است و میپرسد تا مراد را دریابد.
 .9قرائات مخیلف :در روایهتههای تفسهیری منسهوب بهه ا مهه

مهوارد متعهددی بهه بیهان

اختالف قرا تها (در قرا هت آیهات) پرداختههشهده اسهت و بررسهی آن در روایهات تفسهیری بهدان
ّ
علت است که گاه بیان قرا تهای مختلف موجب تفسیر متفاوت آیه میشود.

 .10تعلوویم تفسوویر :در روایههات تفسههیری ب هه نمونههههههایی برمههیخههوریم کههه چگههونگی تفسههیر یهها

استفاده از آیات را تعلیم میدهند.

18

تهها بههدینجهها توضههی مختصههری در بههاره گونههههههای مختلههف روایههات تفسههیری مطههر شههد .در

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

خداوند چنین فرموده ،ولی از علت و حکمت آن سوال میکند تها علهت بهرایش روشهن شهود؛ در

بررسی کتب تفاسیر روایی از جملهه تفسهیر نهورالثقلین ،روایهات دیگهری نیه ذکهر شهده کهه در زمهره
گونه روایات تفسیری نیست؛ اما به جهت جامعبودن تقسیم ّ
کمی و بررسی کامهل روایهات ،الز

است عناوین دیگری در دو بخش در نظر گرفته شود.

بخههش اول ،عنههاوینی کههه آیههات و تفسههیر آیههات در آن موضههوعیت دارد؛ ولههی بههه عنههوان گونههه

روایات تفسیری قابل تقسیم نیست ،و به قرار ذیل است:

.11دیگر( :موارد دیگری که در روایت تفسیری هست و جزو گونهههای ذکهرشهده و طبقههبنهدی

موجود نیست) البته مواردی که به نوعی مرتبط بها تفسهیر باشهد و یها روایهاتی کهه شهامل فضهیلت

سههور و خههواص آیههات بههوده ،مسههلما شههامل ایههن قسههمت نمههیشههود؛ چههرا کههه مر بههوط بههه مباحههث
قرآنشناسی است نه تفسیر.

14و13و .12بویارتبوا  :در کتهب تفسهیری روایههی ،مهواردی بهه چشهم مههیخورنهد کهه نمهیتههوان

آنها را روایت تفسیری قلمداد کرد؛ بلکه تنها با معنها و مضهمون آیهه ارتبهاط دارنهد ،کهه بهه گمهان
نگارندگان ،باید این احادیث را بیارتباط شمرد.
با این توضی که:

شماره  :12بیارتباط تفسهیری اسهت؛ یعنهی آیههای در مهتن روایهت نیسهت ،ولهی در مهورد یه

موضو مرتبط با قرآن صحبت میکند.

شماره  :13یا بیارتباط تفسیری است؛ یعنی آیه در متن روایت هست ،ولی در مورد موضو

کلی آن یا موضوعی دیگر سخن میگوید ،نه در تفسیر آن آیه.
 .18همان.
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شماره  :14بیارتباط موضوعی است به این معنها کهه آیهات متعهدد در سهور مختلهف را در آن

موضو ذکر کرده و یا اینکه صدر و ذیل آیه را مورد بحث قرار داده است.

 .15مبی ارتباطی آیات :ذیل آیه مورد بحث ،آیات مرتبط دیگر در روایت ذکر شده است.

بخش دو  ،عنهاوینی کهه یها تکهرار روایهات تفسهیری اسهت و در طبقهه اصهلی روایهات تفسهیری

جایگاهی ندارد و یا اینکه قول مفسر است و مباحث استطرادی را در بر میگیرد؛ امها همچنهان
که ذکر شد برای تجمیع ّ
کمی و تحلیل کیفی ،آمار آن الز است .و عناوین آن عبارتاند از:
 .16تکراری :عین روایت تفسیری در شمارهای دیگر تکرار شده که در این صورت ،به عنهوان

تکراری آمارگیری میشود.

 .17قول مفسر :البته موارد دیگری هم در کتب تفسیر روایی ،عالوه بر منقوالت از پیامبر
مفسران است ،بدون آن که مستند به حدیث باشدّ .
آمده که سخن ّ
حتی این موارد
و ا مه
در کتب شیعه هم وجود دارد با آن که شیعه ،برای سهخن غیهر معصهو  ،اعتبهار و هح ّجیتهی قایهل

نیست و مسلما این موارد در زمره روایات تفسیری به شهمار نمهیآیهد .در ایهن مهورد ممکهن اسهت

در نگههاه اول بههه تناسههب روایههت در زمههره گونههههههای تفسههیری بههه حسههاب آیههد ولههی بهها دقههت روشههن
میشود که توضی ذکر شده ذیل آیه ،قول مفسر است ،نه معصو .

 .18اسیطرادی :روایت ذکرشده به طور کلی از موضو سوره و تفسیر خارج است.

 .19قورآنشناسووی :روایهاتی کههه حهاوی ظهههر و بطهن ،فضههیلت و خهواص سههوره ،مباحهث علههو

قرآنی و ...باشند با نا قرآنشناسی طبقهبندی شدهاند.

موارد ذکرشده ،در این مقاله به همین ترتیب و با همین شمارهها در سوره حمد مهورد بررسهی

قرارگرفته و در قالب روایات تفسیری آن سوره گونهشناسی شدند.
 .3-1ضرورت دستیابی به کمیت روایات تفسیری

ضههرورت دسههتیههابی بههه کمیههت صههحی در مههورد روایههات تفسههیری را مههیتههوان ایههن چنههین

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

غیر فقه بوده است؛ به طور مثال:
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 -نگرانه ههی برخه ههی از صه ههاحب نظه ههران از عه ههد اسه ههتفاده روایه ههات تفسه ههیری به هها په ههذیرش

عههد حجی ههت خب ههر ثق ههه و مح ههرو مانه هدن از اسههتفاده نک ههات تفس ههیری اه ههل بی ههت
34

« .19کاربرد حدیث در تفسیر» ،ص140؛ «جایگاه روایت در تفسیر قرآن با تأ کید بر دیدگاه آیتالل معرفت» ،ص.68

ح ههای

 -از سوی دیگهر ،ظههور و پیهدایش جر یهانهها و رو یهدادهای غهمانگیه در بسهتر تهاریخ حهدیث و

تفسیر؛ چون غالیان و افهراطگهران ،پیهدایش و نفهوذ اسهرا یلیات در دانهش تفسهیر و حهدیث ،و نیه

حذف تدریجی سندهای روایات تفسیری و فراهمشدن زمینه برای دروغپردازی و سمپاشهی در

فضه ههای فکه ههری و علمه ههی مسه ههلمانان ،همه ههه و همه ههه ،در آله ههوده سه ههاختن و آمیخه ههتن سه ههخنان
معصومان

با ناپاکیهای بیرونی بیتأثیر نبوده است.

 -نکتهه مههم آنکههه بخشهی از ایهن مههوارد نادرسهت در منهابع تفسههیر روایهی شهیعه راه یافتههه و در

صورت غفلت از آن ،آسیبهای جدیتری بر فهم قرآن و حدیث وارد خواهد شد؛ همچنانکهه

تههاکنون نی ه  ،خواسههته یهها ناخواسههته برداشههتهههای ناصههوابی از برخههی از آیههات قههرآن در اثههر وجههود

چنین روایات ساختگی و اسرا یلی در میان روایات تفسیری شده است.

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

اهمیت است.

20

توجههه بههه ایههن آسههیبههها و حههل و فصههل دغدغههه پههیشگفتههه ،از جملههه مههواردی اسههت کههه بهها

وا کهاوی آمههاری صهحی  ،قابههل پاسهخگههویی اسههت .آمهار دقیه در ایهن مههورد روشهنکننههده میه ان

نقههش تعیههینکننههده یهها مسههاعدتی روایههات تفسههیری در فهههم آیههه بههوده و نشههان خواهههد داد کههه ا گههر
برخی از این روایات نباشند و یا باشند و حجت نباشند ،چه مقدار موجب خلل در فههم تفسهیر

خواهد شد.

با عنایت به موضو مقاله ،دو راه ،پیش روی این مقاله است:

• در راه اول بههه لحهها نظههم منطقههی شایسههته اسههت کههه قبههل از شههکلگیههری جامعههه آمههاری،
مرحله پاالیش این روایات از حیث سند ،محتوا و اسناد بررسی گردد و در صورت صحت

آن ،مرحلههه آمههار و طبقهههبنههدی آن صههورت پههذیرد؛ ولههی بههه کههارگیری ایههن روش ،گرچههه در
روایههات فقهههی رایههج اسههت ،ولههی در حههوزه روایههت تفسههیری دسههتکههم بههه دو جهههت ،نههاروا

خواهد بود :جهت نخست ،آن که بخش زیادی از این روایات ،بدون سهند یها دارای سهند

ضههعیف اسههت و در نتیجههه اجههرای ایههن روش ،انبههوهی از آنههها را از درجههه اعتبههار سههاقط

مهیکنههد .و جههت دو  ،آن کههه حتههی ا گهر هههم روایههات یهادشههده دارای سههند باشهند ،ولههی بههه
دلیل اندک بودن روایات متواتر و قطعآور در میان آنها ،مقدار زیادی از این روایهاتّ ،
ظنهی و
گمهانآور خواهههد بهود .و ایههن روایههات ،چنهان کههه گذشهت ،دسههتکههم نه د برخههی از عالمههان،
ّ
قابل ّ
حجیت و اعتبار نیست؛ چرا که مربوط به مباحث اعتقادی و تفسهیر
تعبد و شایسته

« .20آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.322
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است و در این امور راهی برای ّ
تعبد نیست.

• دوم ههین راه ،روش بازک ههاوی محت ههوایی ،بررس ههی متن ههی ،مطالع ههه نقادان ههه ،روششناس ههی و
آسههیبشناسههی یکایه

روایههات مههورد نظههر ،و سههنجش آنههها بهها معیارهههای پذیرفتهههشههده و

قطعی است .بیگمان تنها راه یا بهترین روشی کهه مهیتوانهد بها حفه و نگههداری از اصهل

سهرمایه بهه یادگهارمانهده از معصهومان

اخیر است.

21

 ،سهالمت آن را نیه تضهمین نمایهد ،همههین روش

بر این اساس ،این مقالهه بهر اسهاس راه دو  ،جههت زمینههسهازی بازکهاوی محتهوایی ،در پهی

فراوانی انوا گونهها است تا تمهیدات الز را برای بررسی محتوایی آماده سهازد؛ چهرا کهه روشهن

است شناخت دقی تر انوا گونهها به فهم راحتتر این روایات منجر خواهد شد.
 .2توضیح روش

با عنایت به تقسیمبندی روشهای مختلف تحقی کیفی و قابلیت ترکیهب آن بها مباحهث

ّ
کمههی کههه پیچیههده و مسههألهانگیه اسههت ،اتفههاق نظههری در ایههن زمینههه وجههود نههدارد .روش تحقی ه
کمی را میتهوان روشهی بهرای تفسهیر محتهوایی دادهههای ّ
کیفی بر محور تحلیل دادههای ّ
کمهی از

طر یه ه فراین ههدهای «طبقهبن ههدی نظا من ههد»« ،کدبن ههدی» ،و «تمس ههازی» ی هها طراح ههی الگوه ههای
شناخته شده دانست .با تحلیهل کیفهی دادهههای ّ
کمهی میتهوان رویکهرد نظهری انت اعهی موجهود

را ،روششناسهانه ،کنترلشههده و مرحلههه بههه مرحلهه بهها «کههاربردی کههردن مقولهه اسههتقرایی» بههه طههور
عینی مورد بررسی قرار داد و نظریهای متناسب با حقای دادههای ّ
کمی ارا ه کرد کهه ایهن مقالهه
به دنبال آن است 22.این مقاله بر اساس الگوی روشی کهه در نمهودار ذیهل ترسهیم گردیهده انجها
شده است:

36

« .21آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.323-322
 .22ر.ک :مبانی پارادایمی روشهای تحقی کمی و کیفی در علو انسانی ،ص172؛ درآمدی بر روشتحقی کیفی ،ص98؛
روشتحقی کیفی ،ج ،2ص.163-55
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نمودار  :1مرحلة کاربرد مقولة استقرایی در تحقیق کیفی

23

ّ
ابتدا گهزینش منبعهی مناسهب بهرای بررسهی فراوانهی گونههههای روایهت تفسهیری مهدنظر بهود .از

میان جوامع تفسهیری بهه دلیهل جامعیهت و شهیعیبهودن ،تفسهیر نهورالثقلین 24انتخهاب شهد ،کهه

حدود  13422حدیث دارد.

25

در گا بعد انتخاب مبنایی در گونهشناسی مهم بود تا نسبت گونههههای روایهات تفسهیری بها

یکدیگر مشخص شود .از این رو بر مبنهای گونههشناسهی برگز یهده ایهن مقالهه ،جهدولی بهر حسهب

نا اختصاری هر گونه طراحی شد تا پس از تکمیل جداول و اتما کار ،بر اساس آن ،اطالعهات
تنظیم و ساماندهی شود و نمونههای ّ
کمی به دست آید.
در مرحله بعد مقولهبندی طب جدول زیر انجا شد:

«.23تحلیل محتوای کیفی» ،ص.35
ّ
مفسر ،عبد علی فرزند جمعه حوی ی ،درگذشته 1112ق است که به وسیله آقهای ّ
محدث ّ
سهیدهاشهم
 .24این تفسیر نوشته
ّ
ّ
ّ
ّ
رسولی محال تی ،تصحی و با مقدمه مرحو عالمه طباطبایی و زیر نظر ایشان ،در پنج مجلد منتشر شده است .عالمهه
طباطبایی در مقدمهای که بر ایهن تفسهیر دارد ،مهینویسهد :یکهی از مههمتهرین آثهار در زمینهه تفسهیر روایی،کتهاب ارزشهمند
« ّ
نورالثقلین» است (تفسیر نورالثقلین ،ج ،1مقدمه تفسیر).
 .25تفسیر نورالثقلین ،کل مجلدات.
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جدول  :2تم ،مقولهها ،زیرمقولهها و کدهای ذیل مساله مقاله
تم

فقدان داده ّ
کمی عینی در مورد گونههای روایات تفسیری
(برای رد یا پذیرش نظریات مختلف انت اعی در رابطه با می ان تأثیر روایات تفسیری بر تفسیر قرآن)
مقوله یک

گونهبندی روایات تفسیری از حیث ّ
کمی
(دستیابی به نسبت ّ
کمی گونههای مختلف روایات تفسیری بررسی گونههای روایات تفسیری از حیث کارکردی
با یکدیگر)
زیر مقولههای مقوله یک

 .1ترسیم فضای نزول
 .2ایضا لفظی
 .3ایضا مفهومی
 .4ارا ه مصداق
 .5الیههای معنایی و بطن
 .6علت حکم
 .7استناد به قرآن
 .8پاسخ با قرآن
 .9قرا ات مختلف
 .10تعلیم تفسیر
 .11دیگر
14و13و .12بیارتباط تفسیری و موضوعی
 .15مبین ارتباطی آیات
برخی هر چند جزو طبقهبندی گونهشناسی روایات تفسیری
جای نمیگیرد؛ اما در بررسی روایات با این موارد روبرو خواهیم
شد:
 .16تکراری
 .17قول مفسر
 .18استطرادی
 .19قرآنشناسی
دامنه بررسی :تما روایات تفسیری سوره حمد
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مقوله دو

زیر مقولههای مقوله دو
*گونه دارای تأثیر مستقیم در تفسیر:

ایضهها مفهههومی نشههانه کشههف معنهها و مقصههود آن،
توضی آیات است و بدین لحا ارتباط جهدیتهر و
عمی ه تههری بههین آن و تفسههیر در قیههاس بهها گونههههههای
دیگر وجود دارد.
*گونه دارای تأثیر غیر مستقیم در تفسیر:

مثل ترسیم نزول و بیان اختالف قرا ت تأثیرشهان در
تفسیر غیر مستقیم است.
*گونه به عنوان مقدمه تفسیر:
یهها بههه مثابههه مقههدمات تفسههیر عمههل مههیکننههد؛ مثههل
ایضا لفظی.
*گونه کمک کننده و تکمیلکننده تفسیر:
مثهل گونهه بیهان مصهداق و بیهان الیههههای مفهههومی و
بیان علت حکم یا استناد به قرآن.
*گونه در صدد تعلیم روش تفسیر کردن:
مثل گونه تعلیم تفسیر.
*گونه بیارتباط با تفسیر:
روایههات بههیارتبههاط تفسههیری(گونه بههیارتبههاط الههف و
ب) و روایههات بههیارتبههاط موضههوعی(گونه بههیارتبههاط
ج)،از نظههر محتههوایی ارتبههاطی بهها مباحههث تفسههیری
ندارند.
* روایه ههات مر به ههوط به ههه گونه ههههه ههایاتکراریا ،اقه ههول
مفس ههرا ،ااس ههتطرادیا و اق ههرآنشناس ههیا ب ههه عن ههوان
روایت تفسیری شناخته نمیشوند.

روایه ه ه ه ههات «تکه ه ه ه ههراری»« ،قه ه ه ه ههول مفسه ه ه ه ههر»،
«استطرادی» و «قرآنشناسی» تأثیری در رد یا
پههذیرش نظر ی ههات مر بههوط ب ههه تههأثیر روای ههت در
تفسیر ندارد.

هه ه ههر چه ه ههه تعه ه ههداد
روایه ه ههات ایضه ه هها
مفه ه ه ههومی بیش ه ه ههتر
باشه ههد ،نشه ههانگ ه ههر
تههأثیر مسههتقیم ایههن
روایه ههات در تفسه ههیر
قه ههرآن و اثبه ههاتگه ههر
نظر ی ه ه ه ههه ارتب ه ه ه ههاط
معنههادار روایههت در
تفسیر قرآن است.

هه ه ههر چه ه ههه تعه ه ههداد
روایههات بههیارتبههاط
تفسه ه ههیری بیشه ه ههتر
باشه ههد ،نشه ههانگ ه ههر
عههد تههأثیر روایههات
در تفسه ههیر قه ههرآن ،و
ّرد نظریه وابستگی
تفس ههیر ب ههه روای ههات
است.

م ههابقی گون هههه هها ب هها
توجه به کارکرد ذکر
شههده ،هههر چنههد در
اثبه ه ه ه ههات نظر یه ه ه ه ههه
ارتبه ه ههاط معن ه ه ههادار
روایه ههات در تفسه ههیر
ق ه ههرآن و وابس ه ههتگی
تفسه ه ههیر قه ه ههرآن به ه ههه
روایات ،نقشی ایفا
نم ههیکن ههد؛ ام هها ب ههه
عنوان شهاهد بهر آن
نظر ی هه تأثیرگههذاری
دارد.
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کدها

پس از تنظیم نهایی جدول ،فراوانی روایات تفسیری سوره حمد؛ نسبت آیات سوره حمهد بها

کل آیات ،سسس نسبت روایات سوره حمد با کل روایات استخراج شد .بر اساس مقوله ،نتایج
اولیه نسبت گونههای روایهات تفسهیری از حیهث ّ
کمهی و کهارکردی روشهن شهد و متناسهب بها ز یهر
مقوله و کدها تحلیل صورت گرفت.

بهرای اعتبارسهنجی نظههرات متفهاوتی مطههر اسهت .صههرف نظهر از نظههرات متفهاوت ،قابلیههت
اعتماد در پژوهشهای کیفی مبتنی بر داده ّ
کمی در ایجهاد طر ر یه ی خهوب جههت کدگهذاری

است 26.در این تحقی برای اعتبارسنجی ،عالوه بر طر ری ی مناسب بهرای کدگهذاری ،بهرای

کنترل و پایایی نتایج ،دو کار انجا شد )1 :جههت غربهالگهری و کهاهش ضهریب خطها مقهرر شهد
تعیین نو گونه هر روایت ،دو بار توسط نگارنده مورد بررسی قرار گیهرد )2 .نتهایج دادهههای ّ
کمهی

بههه دسههت آمههده از سههوره حمههد ،بههر اسههاس هههر معصههو  ،دورههههای مختلههف زم هانی (شههرایط و
اقتضا ات متفاوت هر دوره) ،بر اساس نقل از منابع مختلف با درجات اعتبهار متفهاوت ،مهورد

بررسی قرار گیرد تا روشهن شهود نتهایج حاصهلشهده بهه اعتبهار ههر معصهو  ،دوره و قهرن مختلهف،

منبع و کتابی که روایت تفسیری از آن نقلشده ،به چه صهورتی اسهت؛ تأییهدکننهده نتهایج اولیهه

است یا تأثیرگذاری روایات تفسیری بر تفسیر قهرآن بنها بهر دورهههای مختلهف و منهابع مختلهف،
متفاوت خواهدبود.

« .26تحلیل محتوای کیفی» ،ص44-40؛ روشتحقی کیفی ،ج ،2ص.229-166
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جدول شماره :3کنترل و پایایی

 .3فراوانی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر اساس مقوله کمی و کارکردی

جلد اول تفسیر نورالثقلین شامل سورههای حمد و بقره است که جمعبنهدی حاصهل از آمهار

گونههههههای تفسههیری سههوره حمههد بههدین شههر اسههت 27:سههوره حمههد بهها داشههتن  7آیههه از مجمههو

آیههات کههل قههرآن ،شههامل حههدودا ( ./.11%یههازده صههد درصههد) از کههل آیههات اسههت .همچنههین از
مجمههو  13422روایههات تفسههیری نقههلشههده در تفسههیر نههورالثقلین ،روایههات ذیههل سههوره حمههد 114

روایت است که حدودا ( ./.85%هشتاد و پنج صد درصد) کل روایات تفسیر نهورالثقلین را در
بههر مههیگیههرد .بههر اسههاس مقولههههههای گونهههبنههدی روایههات تفسههیری سههوره حمههد از حیههث ّ
کمههی و
کارکردی ،نمودار فراوانی گونهها بدین شکل است:
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 .27جمعبندی نهایی بر اساس  114سوره پس از بررسیهای علمی سایر محققان فعهال در ایهن موضهو  ،بهه دسهت خواههد
آمد.
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نمودار گونه های تفسیری سوره حمد(بر مبنای تعداد از مجموع

نکته :تعداد روایات تفسیری سوره حمد  114عدد بوده که جمهع روایهات در جهدول فهوق 122

عدد شده است .این اف ایش به دلیل احتساب چند گونه در برخی روایات است؛ به طهور مثهال
روایت شماره  73هم دارای گونه مفهومی است و هم تعلیم .همچنهین بها توجهه بهه توضهیحات
ّ
ارا هشده در مباحث مقدماتی ،روایات قرآنشناسی محل بحث ما نخواهد بود.
بدین ترتیب گونه روایت تفسیری مفهومی ( 20عدد) که دارای تأثیرگذاری مستقیم بهر تفسهیر

است ،روایات بیارتباط (ب) و بیارتباط (الهف) ههر کهدا (13عهدد) کهه تهأثیری بهر تفسهیر قهرآن

ندارند ،و گونه لف (12عدد)  -که بهه مثابهه ابه ار مقهدماتی بهرای تفسهیر اسهت  -دارای رتبههههای

اول تا سو هستند.

41
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ندارد
نبی(ص) و امام علی
نبی(ص)
امام کاظم
امام علی
امام عسکری-نبی(ص)
امام عسکری-امام علی و نقل از…
امام عسکری -امام علی
امام عسکری از امام رضا
امام صادق از نبی(ص)
امام صادق از امام باقر
امام صادق
امام سجاد
امام رضا-امام علی
امام رضا
امام حسن عسکری و امام صادق و…
امام حسن
امام باقر از نبی(ص)
امام باقر
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نو گونه روایات نقلشده از ایشان ،در نمودارهای ذیل آمده است:
بیشترین آمار نقل روایت ،بهه ترتیهب متعله بهه امها صهادق ،امها رضها

و نبهی ا کهر

است .تفکی
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 .4فراوانی گونههای مختلف بر محور هر معصوم

تعداد روایات تفسیری به تفکیک ائمه(ع)
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نبی اکرم(ص)
5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

0
فضا

لفظ

مفهوم

تطبیق

بطن

علت

استناد

پاسخگویی

قرائت

تعلیم

دیگر

بی ارتباط -الف

بی ارتباط -ب

بی ارتباط -ج

تکراری

قول مفسر

.مبین ارتباطی

استطرادی

قرآن شناسی

با توجه به سه نمودار ارا هشده ،رتبه اول تا سو روایات به شکل ذیل است:
نبهی ا کههر

 :بههه ترتیههب گونههه مفهههو (4عهدد) دارای تههأثیر مسههتقیم در تفسههیر ،گونههه تطبیه

(2عدد) به عنوان تکمیلکننده بحث تفسیر ،روایات بیارتباط الف و ب و قول مفسر ههر کهدا
44

(1عدد) که تأثیری در تفسیر قرآن ندارد.
اما صادق

 :به ترتیب روایات بیارتباط ب (8عهدد) بهدون تأثیرگهذاری بهر تفسهیر ،گونهه

تفسیری هستند.
اما رضا

 :به ترتیب گونه مفهو (5عدد) دارای تأثیر بر تفسهیر ،روایهات بهیارتبهاط الهف و

لف هر کدا (2عدد) که اولی بیارتباط با تفسیر و دومهی بهه عنهوان ابه ار مقهدماتی بهرای تفسهیر،
بیارتباط ب و ج هر کدا (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارند.

نتههایج ایههن بخههش بهها توجههه بههه جههدول شههماره  3کنتههرل و پایههایی ،تأییههدکننههده نتههایج اولیههه

به دست آمده بر اساس مقولهها و زیر مقولههاست.
 .5فراوانی گونههای مختلف بر محور کتاب و منبع

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

لف (7عدد) به عنوان مقدمه تفسیر ،گونهه تطبیه (6عهدد) در جایگهاه تکمیهلکننهده مباحهث

تفسهیر نههورالثقلین در بیهان روایههات از منهابع مختلفههی بههره گرفتههه کهه از حیههث اعتبهار منبههع در

درجات مختلفی هستند.

منه ههابع نه ههورالثقلین عبه ههارتانهه هد از .1:احتجه ههاج .2 ،استبصه ههار .3 ،الغیبه ههة .4 ،الخه ههرایج و

الجه ههرای  .5 ،امه ههالی صه ههدوق .6 ،امه ههالی طوسه ههی .7 ،ارشه ههاد مفیه ههد .8 ،اعتقه ههادات امامیه ههة،

 .9اهلیلجههه .10 ،کههافی .11 ،بصهها ر الههدرجات .12 ،تفسههیر ثعلبههی .13 ،تفسههیر قمههی .14 ،تفسههیر
عیاشه ه ّهی  .15تفسه ههیر واحه ههدى .16 ،تلخه ههیص االقه ههوال .17 ،تهه ههذیب االحکه هها  .18 ،توحیه ههد
صههدوق .19 ،ثههواب االعمههال و عقههاب االعمههال .20 ،خصههال .21 ،جوامههع الجههامع .22 ،روضههه

الهههواعظین .23 ،سهههعد السهههعود .24 ،صهههحیفه سهههجادیه .25 ،طهههب اال مهههه

 .26 ،عیه ههون

االخبهههار .27 ،عله ههل الشه ههرایع .28 ،غه ههوالی اللئه ههالی .29 ،قه ههرب االسه ههناد .30 ،کمه ههال اله ههدین،
 .31کشهههف المهجه ههه .32 ،کته ههاب دوریسه ههتی .33 ،مصهههبا ال ا ه ههر .34 ،مصه ههبا الشه ههریعه،

 .35مصهبا طوسهی .36 ،مصههبا کفعمهی .37 ،المحاسهن .38 ،مجمههع البیهان .39 ،مهههج

الهدعوات .40 ،معهانی االخبههار .41 ،کتهاب مههن الیحضهره الفقیهه .42 ،مناقههب ابهن شهرآشههوب،

 .43نهج البالغه.

28

 .28تفسیر نورالثقلین ،ج ،1ص3-2؛ «آسیبشناسی روایات تفسیری» ،ص.338-325
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در جمههعبنههدی نتههایج ،روایههاتی کههه منبههع آن ذکههر نشههده ،بههه دلیههل پراکنههدگی و مههبهمبههودن

کتابهای منبع ،مورد عنایت نیست.

باال ترین تعداد گونهها به ترتیب متعل به کتاب مجمع البیان ،کتاب الکافی و کتاب عیهون

اخبار الرضا
مجمع البیان :گونه مفهو (3عدد) که دارای تأثیر مستقیم بر تفسیر است ،گونه تطبی (2عدد)
که کم کننده مباحث تفسیری است ،بیارتباط ب (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.
الکهافی :گونههه مفههو و روایههات بههیارتبهاط ب هههر کههدا (2عهدد) کههه اولههی دارای تهأثیر بههر تفسههیر و
دومی بدون تأثیرگذاری است ،بیارتباط ج (1عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.
است که رتبه اول تا سو گونه روایات در این کتب به قرار ذیل است:

عیههون اخبارالرضهها :گونههه مفهههو (2عههدد) کههه بههر تفسههیر تأثیرگههذار اسههت ،گونههه تعلههیم و روایههات
بههیارتبههاط الههف و ب و ج هههر کههدا (1عههدد) کههه ّاولههی تعلههیم روش تفسههیر اسههت و مههابقی بههدون
تأثیرگذاری بر تفسیر.

بدینترتیب در این مرحله از کنترل و پایایی هم طب جدول شماره  3پایایی ،نسبت نتهایج

اولیه تأیید میشود.
46

حای اهمیت بودن این محور از این جهت است که در قهرنههای مختلهف ،بها وجهود فضهای

فکری و فرهنگی و اجتماعی متفاوت ،با وجود سط مخاطبان مختلف ،استفاده از کدا نو

گونه مورد استفاده اهل بیت

بوده است.

در محاسبه قرنها بها مبنهای زمهان ،قهرن اول از زمهان نبهی ا کهر

قرن دو از زمان اما بهاقر

حسن عسکری

تها امها رضها

در نظرگرفته شده است.

تها دوره امها سهجاد

 ،و قهرن سهو از زمهان امها جهواد

تعداد روایات تفسیری به تفکیک سه قرن اول

تها زمهان امها

،

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

 .6فراونی گونههای مختلف بر محور دوره و قرن
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تعداد گونه های روایات تفسیری در قرن سوم

رتبه اول تا سو گونهها در قرون اول تا سو به ترتیب با این توضی قابل ارا ه است:

قههرن اول :گونههه مفهههو (5عههدد) بهها تأثیرگههذاری مسههتقیم بههر تفسههیر ،گونههه تطبیهه و روایههات
بیارتباط (ب) هر کدا (3عدد) کهه اولهی ّ
مکمهل مباحهث تفسهیر و دومهی بهدون تأثیرگهذاری بهر

تفسیر است ،بیارتباط (الف) (2عدد) که تأثیری بر تفسیر ندارد.

قرن دو  :گونه لف (11عدد) که اب ار مقدماتی تفسیر است ،گونهه مفههو و روایهات بهیارتبهاط

الهف و ب ههر کههدا (10عهدد) کهه اولههی دارای تهأثیر مسهتقیم بههر تفسهیر و دو مهورد بعههدی تهأثیری بههر
تفسیر ندارد ،گونه تطبی ( 6عدد) که در نقش تکمیلکننده مباحث تفسیری است.

قرن سو  :گونه مفهو (5عدد) که تأثیر مستقیم بر تفسیر دارد ،تعدادی از گونهها (1عدد)

بها نتهایج حاصههل در ایهن مرحلهه از کنتههرل و پایهایی (طبه جههدول شهماره  3پایهایی) ،مجههددا
نسبت نتایج اولیه از حیث ّ
کمی و کارکردی تأیید میشود.
 .7تحلیل جایگاه گونهها نسبت به یکدیگر از حیث کمی و کارکردی

29

• با توجه به جداول و نمودارههای فهوق ،بهدون احتسهاب روایهات قهرآنشناسهی ،گونهه روایهت
تفسیری ایضا مفهومی رتبه اول ،روایات بیارتباط (ب) و بیارتبهاط (الهف) رتبهه دو  ،و
گونه لف  ،دارای رتبه سو در بین گونهها هستند که ههدف و جایگهاه آن نسهبت بهه تفسهیر

بدین شکل قابل توضی است:

 .29جمعبندی نهایی ،بعد از اتما  114سوره ،قابل انجا خواهد بود.
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 -هدف اصلی گونه رتبه اول؛ یعنی ایضا مفهومی ،کشف معنا بوده و مقصود آن ،توضی

آیات است.

 -رتبه دو از آن روایات بیارتباط تفسیری است که در روایات بیارتباط (ب) ،آیه در روایهت

وجود دارد؛ ولی مطالهب روایهت در موضهوعی غیهر از محتهوای آیهه اسهت .در روایهات بهیارتبهاط (

الهف) ،آیهه در روایهت وجهود نهدارد؛ امها روایهت در رابطهه بها محتهوای آیهه صهحبت مهیکنهد .بههدین
ترتیهب ایههن نههو روایههات را بهها توجههه بههه مقصههود روایههات تفسههیری از نظههر محتههوایی ،نمههیتههوان جه
روایات تفسیری به حساب آورد.

 -رتبه سو مربوط به گونه لف است که به مثابه مقدمات تفسیر شناخته میشود.

نتیجه :فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است که در تفسیر قرآن تأثیر مسهتقیم دارد؛ امها در

رتبه بعدی روایات بیارتباط تفسیری قرار دارد که نقش تأثیرگذاری در تفسیر قرآن ندارد.

• در ارتبههاط بههین روایههات بهها امامههان ،بیشههترین آمههار نقههل روایههت ،بههه ترتیههب متعل ه بههه امهها
صادق ،اما رضا و نبی اکر

است.

• به طور کلی با دقت در جدول گونهههها و اسهامی امامهان ،روشهن مهیشهود کهه در همهه مهوارد

گونههه مفهههو دارای رتبههه اول اسههت یهها در برخههی مههوارد بهها گونههههههای دیگههر هههم رتبههه اسههت یهها

اینکه در تعدادی روایات ،کل آمار روایت  1است و آن هم از آن ی
است.

گونه غیر از مفهو بوده

• از میان مهواردی کهه تعهداد روایهات قابهل توجهه اسهت ،رتبهه اول از آن گونهه ایضها مفههومی
است .فقط در زمان اما بهاقر و امها صهادق

اسهت کهه بهه ترتیهب ،روایهات بهیارتبهاط

(الف) و بیارتباط (ب) دارای رتبه اول هستند .به نظر میرسد علت آن به دوره و فضهای
فرهنگی و اجتماعی صادقین

باز گردد؛ ضمن آنکه طب توضیحات قبلی نمیتوان

آنها را روایت تفسیری قلمهداد کهرد؛ بلکهه تنهها بها معنها و مضهمون آیهه ارتبهاط دارنهد .در آن

دوره به دلیل نقل روایات مختلف از صادقین ،عالوه بر زمینههای موجود در مورد روایهات

منتسب یا روایت نقل شده از زبان و فهم راوی ،شاهد روایات تکهراری بهیارتبهاط از طهرف

راو یههان نیه هسههتیم کههه جمههع ایههن مههوارد موجههب شههده کههه آمههار روایههات بههیارتبههاط تفسههیری

افزوده شود.

• در جمعبندی آمار روایات در قرن دو که صادقین
50

در آن دورهاند ،نشان مهیدههد کهه

گونهه ایضها مفههومی ،روایهات بههیارتبهاط الهف و ب ،ههر سههه در رتبهه دو و بها آمهار  10عههدد

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

که مربوط به زمان آنان است ،به طور کلی فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است .حتهی بها در

نظههر گههرفتن زمههان صههادقین بهها لحهها آنکههه بههیارتبههاطههها جههزو روایههات تفسههیری در نظههر گرفتههه

نمیشوند و با توجه به تفاوت یه

عهددی رتبهه اول ایضها لفظهی بها ایضها مفههومی ،جایگهاه

ایضا مفهومی دارای اولویت است .و در رتبه بعد روایات بیارتباط تفسیری حضور دارد.
در نتیجه به طور نسبی در زمان همه ا مه

برای بیان نکات تفسیری دارای رتبه اول است.

 ،استفاده از گونهه ایضها مفههومی و کهارکرد آن

• در ارتبهاط بهین روایههات تفسهیری و کتههب ،توجهه بههه آنکهه روایههات تفسهیری و بههه طهور خههاص
گونه ایضا مفهومی در مجمو از چه منابع و با چه درجه اعتباری نقل شدهاند ،نشهان از
ّقوت یها عهد ق ّهوت علمهی آن گونهه خواههد داشهت .در نهایهت ،فایهده بهه دسهت آمهده ایهن

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

نییجه :روشن میشود که فارغ از زمان صادقین و بها توجهه بهه نتیجهه حاصهلشهده از قهرن دو

است که مشخص میشود چهه تعهداد از روایهات مههمتهرین گونهه روایهات تفسهیری از منهابع

دسته اول است.

بدون احتساب روایات با منبع «ندارد» ،باالترین آمهار بهه ترتیهب از آن کتهاب مجمهع البیهان،

کتاب الکافی و کتاب عیون اخبار الرضا است که در جمعبندی نهایی از سهه کتهاب ذکهر شهده،

باالترین آمار گونه ،مربوط به گونه روایات تفسیری ایضا مفهومی است.

نتیجه :فراوانی گونه ایضا مفهومی در هر سه کتاب بیشهتر اسهت و بهه طهور نسهبی سهه منبهع

ج منابع معتبر شیعه شناخته میشوند.

• در ارتباط بین روایات و قرن ،تعداد روایات تفسیری به ترتیب در قهرن دو  ،سهسس قهرن اول

و بعد قرن دو دارای فراوانی بیشتری است .در قرن اول و سو گونه ایضا مفههومی دارای
برتری است و در قرن سو با وجود آنکه ابتدا گونه لف ( 11عدد) و گونه ایضها مفههومی و
روایات بهیارتبهاط (الهف) و (ب) بها یه

فراوانهی کمتهر (10عهدد) در رتبهه بعهدی قهرار دارنهد؛

ولی در جمعبندی کلی مشخص میشود که فراوانی گونه ایضا مفهومی بیشتر است.

نییجووه :در دورههههای مختلههف و بهها لحهها تفههاوت در فضههای فکههری و فرهنگههی و اجتمههاعی،

حتی با وجود تفاوتهای سیاسی و جغرافیایی و مسلما تفاوت در سهط مخاطبهان دورهههای

مختلههف ،اسههتفاده از گونههه ایضهها مفهههومی بهها توجههه بههه قابلیههت و کههارکرد آن بههرای ا مههه دارای

اولویت بوده است.
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 .8تحلیل رابطه گونه برتر با گونههای دیگر روایات تفسیری

گونههه برتههر ،گونههه ایضهها مفهههومی اسههت .مههراد از ایضهها مفهههومی ،آن اسههت کههه حههدیث بههه

توضی و تبیین نسبت در آیه میپردازد؛ نسبت میان یه

جملهه یها چنهد جملهه مهراد اسهت.

30

مقایسۀ گونه ایضا مفهومی با سایر گونهها ،نسبتها و تفاوتهای را روشن میسازد که برخی

از آنها عبارتاند از:

الههف :هههدف اصههلی گون هه ایضهها مفهههومی ،کشههف معنهها بههوده و مقصههود آن ،توضههی آیههات

اسهت .بههدین لحها ارتبههاط جهدیتههر و عمیه تههری بهین آن و تفسههیر در قیهاس بهها گونهههههای دیگههر
وجود دارد؛ چرا که گونههههای دیگهر یها تأثیرشهان در تفسهیر غیهر مسهتقیم اسهت؛ مثهل گونهه ترسهیم

فضههای نههزول و بیههان اخههتالف قرا ههات ،یهها بههه مثابههه مقههدمات تفسههیر عمههل مههیکننههد؛ مثههل گونههه

ایضهها لفظههی ،یهها کم ه کننههده و تکمیههلکننههده تفسههیر اسههت؛ مثههل گونههه بیههان مصههداق و بیههان
الیههای مفهومی و بیان علت حکهم یها اسهتناد بهه قهرآن ،و یها در صهدد تعلهیم روش تفسهیر کهردن

است؛ مثل گونه تعلیم تفسیر.

ب :روایات تفسیری مفهومی ،گستردهترین گونه روایات تفسیری هسهتند و لهذا بررسهی آنهها

از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ج :هر چند همه گونهها تا حهدودی قابلیهت طبقههبنهدی و تقسهیمات درونهی را دارا هسهتند،

امهها گونههه روایههات تفسههیری مفهههومی از حیههث تنههو تقسههیم و تعههداد هههر نههو  ،قابلیههت تقسههیم و
طبقهبندی گوناگونتر و جامعه آماری بیشتری را داراسهت؛ بهه طهور مثهال ناسهخ و منسهوخ بهودن
روایههات تفسههیری را ا گههر نگههوییم قسههم انحصههار ی ایههن گونههه باشههد ،حههداقل آن اسههت کههه طب ه
قابلیت این گونه ،دارای تعداد افزونتری در نسبت به گونههای دیگر خواهد بود.
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 .30به طور مثال :تفسیر نورالثقلین ،ج ،1ص.36 ،439
ّ
.31طبقهبندی گونه ایضا مفهومی و گونههای دیگر ،مدنظر گروه تحقی ذکرشده بوده است؛ چرا که با تأمل و ایجهاد محهور
در طبقهبندی هر گونه ،نو بیان ،روشهای توضی  ،جایگاه پرسشگر و پاسخگو ،نکات محوری پاسخگو ،نکات محل
تأمل پرسشگر و ...به طور دقی تری قابل ارزیابی خواهد بود .اقسا گوناگون ایضا مفهومی؛ مثل :عا و خاص ،مطل
و مقید ،بیان ناسخ و منسهوخ در تحلیهل و فههم روایهت ،مههم اسهت .بهه اعتبهار روش (قهرآن بهه قهرآن ،عقلهی ،م جهی و)...
روشن میکند معصومان برای توضی و تبیین مطلب بیشتر از چه روشی بهره میگیرند .شهناخت ایهن نکتهه و سهنجش
آن در مراحل بعدی نسبت به سط مخاطبان و عصر صدور حدیث ،در تحلیل شرایط آن عصر ،فهم فضا و جهو صهدور
حههدیث مههوثر اسههت .یهها بههه اعتبههار موضههو (اعتقههادی ،اخالقههی ،تههاریخی ،فقهههی و )...کههه رصههد و ارزیههابی موضههوعات
مطر شده ،حاکی از نیازها و مشکالت و اقتضا ات علمی آن دوره خواهد داشت ،و میتوان به تحلیل موقعیت فردی و
اجتماعی آن دوره پرداخت یا به اعتبار می ان وابستگی در فهم به معصو (انحصاری و غیر انحصاری) هدف اصهلی از
تعیین این مال ک ،تعیین می ان نیازمندی ما به معصومان در تفسیر قرآن است که البته نیازمند تعیین شاخص است یا



کارکردهای متنو آن ،برای ا مه

به عنوان معلمان تفسیر حای اهمیت بوده است.

 .9تحلیل سهم تأثیرگذاری گونه برتر نسبت به گونههای غیرتأثیرگذار بر تفسیر

از آنجها کهه مههمتهرین و پردامنههتهرین گونهه روایهات تفسهیری متعله بهه گونهه ایضها مفههومی

است به نظر میآید با طر مباحثی چون گ ارش آماری از این روایات و طبقهبندی آنها ،بررسی
رویکههرد ا مههه در طههر ایههن نههو روایههات و نسههبت آن بهها تفسههیر قههرآن و نیه بررسههی تعبههدی بههودن یهها

تعلیمی بودن رویکرد ا مه

در بیان این روایات ،بتوان تا حد زیادی پاسهخگوی نقطهه ابهها

در رابطه با دو منبع قرآن و حدیث و تعیهین نهو وابسهتگی آن در حهوزه تفسهیر نسهبت بهه ههم بهود.

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

بههه همههین جهههت اسههت کههه اسههتفاده از ایههن گونههه بهها توجههه بههه قابلیههتهههای موجههود در آن و

هر چند الز است این مهم در نگاشتی جداگانهه مهورد بررسهی و تحلیهل قهرار گیهرد؛ ولهی بها نگهاه
اجمالی به گونه روایت تفسیری ایضا مفهومی و طبقهبندی ّ
کمی و کارکردی آن در این گونه به
نظر میرسد رویکرد و هدف ا مه از طر این گونه روایات ،وابسته کردن قرآن به تبیین و توضی

خودشان نبوده ،بلکه در صدد بودند به تناسب فضا و وی گیهای مخاطهب و بهه قصهد تعلهیم و
ایفای نقش تربیتی خود ،الیههای مختلف معنایی آیات را بیان نمایند.

بههه عبههارتی در هم هه مههوارد ،قصههد ا مههه متعبههدکردن مخاطههب بههه روایههات تفسههیری نقههل شههده

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

بیارتباط تفسیری (بیارتباط الف و ب) و روایات بیارتباط موضوعی (بهیارتبهاط ج) نشهانگهر

آن اسههت کههه تع ههداد قابههل تههوجهی از روای ههاتی کههه ظ ههاهرا در طبقهههبنههدی روای ههات تفسههیری ق ههرار
مهیگیرنهد ،از نظهر محتههوایی ارتبهاطی بها مباحههث تفسهیری ندارنهد .از طرفهی دیگههر بها آمهار روایههات

«دیگر»« ،تکراری»« ،قول مفسر» و «استطرادی» مواجه هستیم کهه بها افهزودن ایهن آمهار بهه روایهات

بیارتباط ،نکته مورد اشاره تأ کید میشود.
جمعبندی

در تحلیل و ارزیابی روایات تفسیری سوره حمد بر اسهاس مقولههبنهدی ،کدگهذاری و کنتهرل و
به اعتبار موقعیت اظهار نظر اما (در مقا احتجاج ،استدالل به آیه ،پاسخ اقناعی ،برداشت اقتباسهی از آیهه  )...فایهده
این محور ،آشنایی با انوا الگوی گفتمانی معصومان است که حکایت از سط فکری و فرهنگی و علمی مرد آن دوره
دارد؛ چرا که سط مخاطب ،عامل مهمی در روش و انتخاب نو گفتمان با مخاطب خواهد بود.
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پایههایی صههورتگرفتههه ،روشههن شههد کههه گونههه ایضهها مفهههومی از حیههث ّ
کمههی و کههارکردی جایگههاه
برتهری دارد .ایههن گونههه در مقولههه از حیههث ّ
کمههی در مجمههو سههور ارز یههابی شههده 32،در جایگههاه اول

اسههت و ایههن مطلههب ،فرضههیه گسههتردهتههرین و پردامنهههتههرین بههودن ایههن گونههه را در مههورد روایههات
تفسیری به اثبات میرساند.

در مقوله از حیث کارکردی ،پردامنه بودن این گونه ،داللت بهر دغدغهه اههل بیهت در توضهی

محتوا و مفهاهیم آیهات دارد .بهه نظهر مهیرسهد تهرجی معصهومان در تفسهیر آیهات ،بیشهتر از آنکهه

معطههوف بههه ذکههر مصههداق و تأو یههل و الیههههههای معنههایی و اسههتناد بههه آیههه و ...باشههد ،نههاظر بههه

صالحدید آنان برای بهرهگیهری از توضهی مفههو بهرای مخاطهب اسهت؛ ههر چنهد از سهوی دیگهر

اتخاذ این گونه در اکثر موارد از طرف معصومان ،نشانگر سط مخاطب و پذیرش بهتر مطالب

از جانهب او از طر یه ایهن شههیوه ههم مهیتوانههد باشهد .همچنهین نتهایج بههه دسهت آمهده در مراحههل
کنتههرل و پایههایی و سههنجش دادهههها در زمههان هههر معصههو  ،دورههههای مختلههف و بههر محههور منههابع
معتبر ،تأییدکننده نتایج اولیه بود.

قرار گرفتن روایهات بهیارتبهاط تفسهیری و موضهوعی و گونههههای دیگهر  -کهه دارای تأثیرگهذاری

غیههر مسههتقیم یهها غیرتأثیرگههذار بههر تفسههیر هسههتند  -در رتبههههههای بعههدی ،حههاکی از آن اسههت کههه

دغدغه اصلی اهل بیت

لزومها ارا هه تفسهیر و انحصهار کهردن توضهی و فههم آیهات بهه بیهان و

تبیین خودشان و به شیوه تعبدی نبوده است؛ یعنی تفسیر قرآن دارای وابستگی تا به ایهن نهو
روایات نخواهد بود .به عبارتی ،هدف اهل بیت

در روایات مفهومی ،بیهان نشهانه ،شهاهد،

ارا هه الگهو و روش در زمینههه تفسهیر و در نقههش تعلیمهی بههوده اسهت ،نههه وابسهته کههردن مخاطهب بههه
روایههت بههرای فهههم و تفسههیر قههرآن (بههه صههورتی کههه ا گههر روایههات نباشههد تفسههیر صههحی قههرآن ممکههن
نباشد) .در نتیجهه روایهات تفسهیری دارای نقهش مسهاعدتی در فههم آیهه هسهتند کهه ا گهر برخهی از

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

_ تفسیر نورالثقلین ،علی بن جمعه حوی ی ،تصحی  :هاشهم رسهولی محال تهی ،قهم :انتشهارات
دارالتفسیر1426 ،ق.

_ جههزوه جایگههاه علههم حههدیث در فرهنههگ اهههل بیههت ،محمههدعلی ایههازی ،دانشههگاه آزاد اسههالمی
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 .32تاکنون نتایج سور ارزیابی شده توسط محققان عالقهمند به این موضو که قبال به آن اشاره شد ،تا یدکننده این فرضیه
است.

_ درآمدی بهر تفسهیر جهامع روایهی ،محمهد محمهدی ریشههری ،قهم :انتشهارات موسسهه علمهی
دارالحدیث.1390،

_ درآمدی بر روش تحقی کیفهی ،بیهوک محمهدی ،تههران :پژوهشهگاه علهو انسهانی و مطالعهات
فرهنگی ،چا

سو .1393 ،

_ «آسههیبشناسههی روایههات تفسههیری» ،علههیاکبههر رسههتمی ،فصههلنامه پههژوهشهههای قرآنههی ،بهههار و
تابستان  ،1380شماره  ،26-25ص.343-322

_ «تحلیل محتهوای کیفهی» ،محمهد تقهی ایمهان و محمهد رضها نوشهادی ،عیهار پهژوهش در علهو
انسانی ،سال سو  ،شماره دو  ،پایی و زمستان  ،1390ص.44 _ 15

تحلیل و ارزیابی گونههای روایات تفسیری سوره حمد بر محور نورالثقلی

واحد علو و تحقیقات تهران.1390 ،

_ «تحلیلهههی از جایگه ههاه قهههرآنشناس ه هی اهه ههل بیهههت در روایه ههات کلینهههی» ،محمه ههدعلی ایه ههازی،
http://kwww.ayazi.net

_ «جایگاه روایت در تفسیر قرآن با تأ کید بهر دیهدگاه آیهتالل معرفهت» ،علهی ناصه ،مجلهه پیها
جاویدان ،بهار  ،1384شماره  ،6ص.86-67

_ «جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن» ،علی مدبراسالمی ،گروه تفسیر موضوعی مرک فرهنگ
و معارف قرآن سایت پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی.1393 ،
_ «روایههات تفسههیری شههیعه ،گونهشناسههی و هح ّجیههت»،مهههدی مهر ی ه ی ،مجلههه علههو حههدیث،
سال1389 ،15ش ،شماره ،1ص.34-4

_ «روش تحقیه کیفههی» ،احمههد محمههدپور ،ج1و  ،2تهههران :انتشههارات جامعهههشناسهان ،چهها
اول.1390 ،

_ «روششناسه ه ههی تفسه ه ههیر موضه ه ههوعی در روای ه ه ههات اهه ه ههل بیه ه ههت
حسههنزادهگلشههانی ،دوفصههلنامه تفسههیر اهههل بیههت
.1392

» ،عله ه ههی راد و مس ه ه ههعود

 ،سههال اول ،شههماره ،2پههایی و زمسههتان

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

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

_ «کههاربرد حههدیث در تفسههیر»،محمههدهادی معرفههت ،فصههلنامه الهیههات و حقههوق ،پههایی ،1380
شماره  ،1ص.146-141
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_ «گونهههشناسههی آیههات مهههدویت بههر اسههاس روایههات تفسههیری» ،محمههدعلی رضههاییاصههفهانی،
فصلنامه انتظار موعود ،زمستان  ،1388شماره ،31ص.78-51

_ «گونه هههشناسه ههی روایه ههات امه هها رض ه هها

» ،عبه ههاس مصه ههال ی په ههوری دی و محسه ههن دیم ه ههه

کارگراب،حدیثپژوهی ،سال دو  ،بهار و تابستان  ،1389شماره  ،3ص.66-37

_ «گون ه هههشناس ه ههی روای ه ههات تفس ه ههیری در البره ه ههان ف ه ههی تفس ه ههیر الق ه ههرآن» ،پای ه ههاننام ه ههه مقط ه ههع
کارشناسهیارشههد ،مهههدی خوشهدونی ،اسههتاد راهنمهها دکتهر عبههدالهادی فقهههیزاده ،دانشههکده

الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران.1390،

_ «گونهشناسی روایات تفسیری» ،مهدی رستمن اد ،حسنا ،تابستان  ،1388شماره ،1ص-16
.36

_ «گونهشناسی و روششناسی روایات تفسیری اما صادق

» ،رضا مؤدب و کامران اویسی،

دوفصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث ،بهار و تابستان  ،1391شماره  ،10ص. 29-5

_ «گونهها و روشهای تفسیر اما علهی

در روایهات تفسهیری اههل سهنت» ،حسهین خهاکسور و

احمد عابدی ،پژوهشنامه علوی ،بهار و تابستان  ،1390شماره  ،3ص.40-31
_ «گونههای روایات تفسیری اما ّ
سجاد در حوزه تعیین مصداق» ،سهیال جاللیکندری و

عذرا میثاقی ،مطالعات قرآن و حدیث ،دانشگاه اما صادق ،تابستان  ،1390دوره  ،4شماره
 ،8ص.66-27

_ «مبانی پارادایمی روشهای تحقی کمی و کیفهی در علهو انسهانی» ،محمهد تقهی ایمهان ،قهم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1388 ،

_ «نقهد و بررسهی شاخصهههای تفسهیر ،تأو یهل و تطبیه ؛ جههت گونهشناسهی و تفکیه

روایههات

تفاسیر روایی» ،پایاننامه،حسین محمدیفا  ،استاد راهنمها :دکتهر علهی محمهدی آشهنانی،

دانشکده علو و فنون قرآنی تهران :دانشگاه علو و معارف قرآن کریم.1390 ،
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َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احتضار پیامبر
تاریخ دریافت1396/11/16 :
تاریخ پذیرش1397/2/11 :

مهدی مردانی (گلسیانی)

چکیده

دستیابی بهه فههم دقیه یه

1

حهدیث ،نیازمنهد فههم صهحی مفهردات آن اسهت کهه ایهن

مهم ،فراتر از بررسی واژگانی ،نیازمند تحلیل معنهای کلمهه بهر پایهه متهون روایهی ،تهاریخی و

دیگر قراین مؤثر است .یکی از واژگانی که معنای آن با چالش همراه بوده و نیازمند تحلیل
ْ
و تبیین است ،واژه « َنفس» در خطبه  197نههج البالغهه اسهت کهه بهه قرینهۀ لحظهه ارتحهال
پیامبر

بهه معنهای رو دانسهته شهده اسهت .لکهن بهه دلیهل برخهی عبهارات نها همسهو و

بعضی مالحظات متن شناختی ،این معنا با تردیدی جدی مواجه شهده اسهت .پهژوهش

حاضر کوشیده است تا به روش تحلیلهی  -انتقهادی آرای شهارحان ،مترجمهان و محققهان

نهجالبالغه را ارزیابی و بر پایه منط فهم حدیث ،دوگانگی ظاهری در کال امیرالمؤمنین

را رفع نماید .نتیجه حاصل از این تحقی که با تکیه بهر مسهتندات روایهی ،تهاریخی و
ْ
لغههوی بههه دسههت آمههده اسههت ،نشههان مههیدهههد کههه واژه َنفههس در کههال امیرالمههؤمنین در
معنایی غیر رو به کار رفته است.

کلید واژهها :فهم حدیث ،واژهشناسی ،تحلیل متن ،فههم نههج البالغهه ،خطبهه  197نههج

البالغه.
 .1طر ح مسأله

پههژوهش در بههاره دانههشهههایی کههه تمرک ه اصههلی آنههها بههر مههتن اسههت ،نیازمنههد مجموعهههای از

آ گاهیها و تواناییهای مرتبط با مطالعات متنی است .این نیازمندیها آنگاه که درباره متون
 .1استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،قم mardani.m@qhu.ac.ir
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مقدس (قرآن و حدیث) مطر میگردد ،اهمیت و حساسیت مضاعفی مییابد .چرا که قصهور

و تقصیر در این حوزه نه تنها موجب فهم نارس و ناقص از متن ،بلکه به بهای تحریف و بدعت

در دیههن تمهها مههیشههود .از ایههن رو ،فهههم و درک متههونی چههون نهههج البالغههه کههه از ادبیههاتی فههاخر
برخوردار است ،تنها در سایۀ تالش مبتنی بر تخصص و مهارت امکانپذیر است.

یکی از مهارتهای الز در پژوهشهای متنمحور ،واژهشناسی است که خود از مقهد تهرین

و مهههمتههرین مراحههل فهههم مههتن بههه حسههاب مههیآیههد؛ ز یههرا واژ گههان و مفههردات ی ه
آجرهای ی

مههتن ،در حکههم

ساختماناند 2که در کنار هم ،نمای بلنهد و زیبهای مهتن را بهه تصهویر مهیکشهند .از

این رو ،برای دستیابی بهه فههم دقیه و صهحی یه

مهتن بایهد ابتهدا الفها و مفهردات آن را بهه

شایسههتگی فهمیههد و معناشناسههی کههرد .امهها واژهشناس هی تنههها در فهههم معنههای لغههوی کلمههات

خالصه نمیشهود و گهاه فراتهر از بررسهی کتهب لغهت ،نیازمنهد تحلیهل معنهای کلمهه بهر پایهه کتهب
روایی ،تاریخی و دیگر قراین مؤثر است که این امر در مورد واژگانی که معنای آن با ابها رو بهه رو

بوده و در فهم معنای حدیث دخیل است ،اهمیت مضاعفی مییابد.

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

ْ
ُ
ْ ْ
ُ
تََّ َّف ُس ُ ََّّ ِفىَّک ِفاىَّفأ ْمِ ْر ُتهااَّ
اَّللَّ َّوََّّ ِإنََّّرأس ُ ََّّلعلىَّص ْى ِریَّوََّّلق ْ َّىَّسال َّ
ولَّ ِ َّ
وََّّلق ْ َّىَّق ِبضََّّر ُس َّ
ْ
ْ ُ ُ ُ
ُ
یتَّغ ْسل ُ ََّّ َّوََّّالمال ِئک َّةَّأ ْع اَى؛َّ َّ
علىَّو ْج ِهىَّوََّّلق َّىَّو ِل َّ

رسههول خههدا در حههالی کههه سههرش روى سههینه مههن بههود قههب

رو شههد ،و جههان آن

حضرت در دستم روان گشت و آن را به چهره خود کشید  .من عهده دار غسل آن
حضرت بود و فرشتگان در آن امر مرا یارى میکردند.

در این جمله  -که رابطۀ ن دی

خود با پیامبر

امیرالمؤمنین
ْ
از واژه « َنفس» اسهتفاده کهرده کهه بهه قرینهۀ سهیاق (رحلهت پیهامبر

3

را به تصهویر می کشهد -

) بهه معنهای رو اسهت .بها

ایهن همهه ،بهه دلیهل برخهی کلمهات و عبهاراتی کهه در مههتن بهه کهار رفتهه اسهت ،ایهن معنها بها تردیههد
مواجههه شههده و چنههدان مقبههول طبههع نیافتههاده اسههت؛ چههه ،کلمههۀ «سههالت» بههر مههواد قابههل جر یههان
َ
َ
ْ
داللهت دارد و عبههارت «أ ْم َر ْر هت َههها َعلههی َو ْجهههی» از قابههل لمهس بههودن « َنفههس» حکایههت مههیکنههد؛ در

حالی که طب باور مشهور ،رو آدمی مجرد و غیر مادی است و قابلیت جریان یها لمهس نهدارد.
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 .2مفردات الفا القرآن ،ص.54
 .3نهج البالغه ،خطبه .197

چیست آیا مراد امیرالمؤمنین

چی ی غیر از رو انسان است

در این باره از سوی شارحان ،مترجمان و محققهان نههجالبالغهه ،دیهدگاهههای متفهاوتی بیهان

شهههده اسهههت و همگهههی سه ههعی در رفهههع دوگهههانگی ظه ههاهری موجهههود در کهههال امیرالمه ههؤمنین
ّ
داشتهاند .با این همه ،آن چنان که باید به تحلیل روشهمند ایهن مسهأله نسرداختهه و در حهل ایهن
معضل چندان توفی نیافتههانهد؛ چنهان کهه پهیشتهر آقهای علهی افضهلی در مقالهه «تبیهین فهرازی

دشوار از نههجالبالغهه» بهه بررسهی ایهن مسهأله پرداختهه و بها مهادی خوانهدن مرتبههای از رو آدمهی
(رو حیوانی) قایل به جهواز لمهس و دریافهت آن شهده اسهت؛ 4ایهن در حهالی اسهت کهه پهژوهش

َْ
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ْ
از ایههن رو ،ایههن سههؤال پدیههد آمههده اسههت کههه مقصههود از واژه « َنفههس» در کههال امیرالمههؤمنین

حاضر به جهت روش و فرضیه با تحقیه یهاد شهده تفهاوت دارد و در صهدد اثبهات نظهری جدیهد
است.

 .2اعتبارسنجی حدیث

یکی از قواعد پذیرفته شده در منط فهم حهدیث ،اعتبارسهنجی روایهات اسهت کهه از طر یه

بررسههی ص ههدور حههدیث (انتس ههاب س ههخن بههه معص ههو ) و اص ههالت آن (درسههتی م ههتن منق ههول از
معصو ) صورت میگیرد .از این رو ،شایسته است قبل از بررسیههای واژهشناسهانه ،از صهدور و

اصالت کال امیرالمؤمنین

اطمینان حاصل شود و قراین دال بر اعتبار آن برررسی شود.

 .1-2صدور حدیث

یکههی از مراحههل آغههازین در فهههم احادیههث ،احههراز صههدور حههدیث و اطمینههان از انتسههاب آن بههه

معصههو اسههت؛ چههرا کههه ارزش و اعتبههار برداشههتی کههه از متههون روایههی بههه دسههت مههیآیههد ،در گههرو

انتساب آن به معصو است؛ در غیر این صورت ،تفسیر و تحلیلی کهه از متهون ارا هه مهیشهود ،از

دایهره مطالعههات حههدیثی بههرون بههوده ،فاقههد ارزشههی دینههی اسههت .احههراز صههدور حههدیث ،نیازمنههد
روش و قواعههدی اسههت کههه بهها نظههر بههه سههه وی گههی مصههدر ،سههند و مههتن حههدیث طههر مههیگههردد؛

چنانکه روش «مصدرشناسی» عهدهدار بررسی منهابعی اسهت کهه مهتن منسهوب بهه معصهو در

آنههها گ ه ارش شههده اسههت و هههر چههه قههدر آن منههابع ،از کثههرت ،شهههرت و اعتبههار برخههوردار باشههند،
انتسههاب حههدیث بههه معصههو تقو یههت شههده و صههدور آن قههوت مههییابههد .در روش «سههندشناس هی»

احوال راویان حدیث مورد بررسی قرار میگیرد که ا گهر از مراتهب وثاقهت برخهوردار باشهند ،گه ارش
« .4تبیین فرازی دشوار از نهج البالغه» ،ص.61
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آنها مورد اعتمهاد واقهع شهده و انتسهاب حهدیث احهراز مهیگهردد و روش «مهتنشناسهی» نیه از دو
منظر سب

اهل بیت

و محتوا به بررسی حدیث میپردازنهد و چنهان کهه سهب

سهخن بها اسهلوب روایهات

همخوان باشد و مضمون حدیث نی با آموزههای دینی هماهنگ باشد ،صهدور

حدیث از معصو تقویت میگردد .از این رو شایسته اسهت تها بها تطبیه معیارههای یهاد شهده بها
کال امیرالمؤمنین

نماییم.

 ،به بررسی صدور آن بپردازیم و درستی انتساب آن بهه امها

را اثبهات

 .1-1-2مأخذشناسی

با مطالعه مآخذ و مدارک نهج البالغه چنین به دست میآید که خطبه  197نههج البالغهه از

سخنان مشهور و متداول در منابع روایی-تاریخی بوده است و از این منظر ،انتسهاب آن بهه امیهر

المؤمنین

ثابهت اسهت؛ چنهان کهه نصهر بهن مه احم منقهری ( 202ق) در وقعهة صهفین ،شهیخ

مفید (  413ق) و شیخ طوسی (  460ق) در االمالی و لیثی واسطی (قرن  )6در عیون الحکم و
المههواع ایههن خطب هه را از امیرالمههؤمنین

نقههل کههردهانههد؛ بههرای نمونههه ،منقههری بهها سههند خههود از

أبیسنان أسلمی چنین نقل کرده است که وقتی علی

از خطبه معاویه و عمهرو عهاص آ گهاه

شهد کههه مههرد را بههر علیههه ایشهان شههوراندند ،دسههتور داد تهها مههرد جمهع شههوند؛ آنگههاه پههس از حمههد
وثنای الهی خطبهای ایراد کرد که در بخشی از آن چنین فرمود:

ْ
ْ
ْ
انَّأ ْعج ا ِ ََّّالعجا ِئ ا ِ ََّّأنََّّ ُمع ِاویااةََّّ ْباانََّّأ ِباایَّ ُساافیانََّّوََّّع ْمااِوَّ ْباانََّّالعااا ِ ََّّالسا ْاه ِمىََّّ
ألََّّوََّّ ِإنََّّ ِما ْ َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
فَّر ُساولََّّ
امَّأخاا ِل َّ
اىَّع ِل ْمات ْ َّمَّأ َِاىَّل ْ َّ
ننَّ ِبزع ِم ِهمااَّوََّّق َّ
الاى ِ َّ
أ ْصبحاَّیح ِرض ِ َّ
انَّالناسََّّعلاىَّطلا ِ ََّّ ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
االَّوََّّ
صَّ ِفیهاَّاْل ْبط َّ
نَّال ِتىَّی ْنک ُ َّ
طَّأ ِقی ِ ََّّ ِبنف ِسىَّ ِفىَّالم ِاط ِ َّ
طَّوََّّل ْ َّمَّأ ْع ِص ِ ََّّ ِفىَّأ ْمرََّّق َّ
اَّلل َّق َّ
ِ َّ
ْ
ُ ْ
ْ
ُ ُ
ْ
ْ ُ
ُ
ُ
اَّللَّ َّوََّّإنََّّرأس ََُّّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ن
ل
ولَّ ِ َّ
اَّللَّ ِبهاَّفل ََّّا حم َّىَّوََّّلق َّىَّق ِبضََّّرس َّ
صَّ جىةََّّأ کرم ِنىَّ َّ
ُت ْرع َّىَّ ِفیهاَّالفرا ِئ َّ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
اَّللَّمااَّ
امَّ ِ َّ
اةَّال ُمقِ ُباونََّّم ِعاىَّوََّّ ْای ُ َّ
یتَّغ ْسل ُ ََّّ ِبی ِىیَّو ْح ِىیَّ ُتق ِل ُب ُ ََّّالمال ِئک َّ
ل ِفىَّح ْج ِِیَّوََّّلق ْ َّىَّ ُو ِل ُ َّ
ُ
ْ ْ ُ ُ
ْ
لَّحقهاَّإلََّّماَّشَّا ََّّ ُ
اَّللَّ َّ5.
طَّب ْعىَََّّ ِب ِیهاَّ ِإلََّّظهرََّّأ ْه َّ
تَّأمةََّّق َّ
اختلف َّ
لَّب ِ
اط ِلهاَّعلىَّأه ِ َّ ِ ِ

همچنین شیخ مفید در مجلس بیست و هفتم از االمالی خود با ذکر سند از اصبغ بن نباتهه،

چنین گ ارش کرده است که امیرالمؤمنین در بخشی از ی

خطبه فرمود:

ُْ
ْ
ْ
ْ
ألََّّوََّّ ِإنََّّأ ْعجا ََّّالعجا ِ ََّّأنََّّ ُمع ِاویاةََّّ ْباانََّّأ ِبایَّ ُسافیانََّّاْلم ِاویََّّوََّّع ْمااِوَّ ْبانَّالعاا ِ ََّّالسا ْاه ِمىََّّ
ُ
ُ ْ
ُ
امَّ
اطَّوََّّل ْ َّ
اَّللَّ َّق َّ
فَّر ُسولََّّ ِ َّ
اَّللَّل ْ َّمَّأخا ِل َّ
نَّع ِم ِهماَّوََّّ ِإ َِىَّوََّّ ِ َّ
انَّالناسََّّعلىَّطل ِ ََّّد َِّمَّ ْاب ِ َّ
یح ِرض ِ َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
اىَّ ِم ْنهاااَّ
االَّوََّّت َّْر ُع ُ َّ
صَّ ِفیهااَّاْل ْبطا َّ
نَّال ِتااىَّت ْان ِک ُ َّ
اطَّأ ِقیا ِ ََّّ ِبنف ِسااىَّ ِفاىَّالما ِاط ِ َّ
أ ْع ِصا ِ ََّّ ِفاىَّأ ْماارََّّق َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ُ ُ
ىَّ َّوََّّ ِإنََّّرأسا ُ ََّّل ِفاىَّح ْج ِاِیَّوََّّ
اَّللَّ ِبهاَّفل ُ ََّّالح ْم ُ َّىَّوََّّلق ْ َّىَّق ِبضََّّالن ِب ُ َّ
صَّ ِبق ةََّّأ کرم ِنىََّّ ُ َّ
الفرا ِئ َّ
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همین گه ارش را شهیخ طوسهی بهه نقهل از اسهتاد خهود (شهیخ مفیهد) در مجلهس اول از االمهالی

نق ههل ک ههرده اس ههت 7.ق ههدمت و تع ههدد مآخ ههذ و نیه ه شخص ههیت برجس ههته مؤلف ههان از نش ههانهه ههای
اعتباربخشی است که موجب ارزش و اعتبار مآخذ یاد شده میگردد و بر اعتماد ما به انتسهاب
کال به امیرالمؤمنین

میاف اید .با این همه ،مقایسهه گه ارش سهید رضهی در نههج البالغهه بها

گ ارش منقری و شهیخ مفیهد نشهان مهیدههد کهه بخشهی از مهتن نههج البالغهه در مآخهذ یهاد شهده
َّ ََ
َ
َ
ْ
ََ ْ
نیامهده اسههت و عبههارت « َو لقههد َسههال ْت َنف هسه ههه فهی کفههی فأ ْم َر ْر هت َههها َعلههی َو ْجهههی» در وقعههة صههفین و

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

ْ ُ
ُ ْ
ْ
ْ ُ ُ ُ
ْ
تَّأماةََّّب ْعاىَََّّ ِب ِیهااَّ
اَّللَّماَّاختلفا َّ
یتَّغ ْسل ُ ََّّ ِبی ِىیَّ ُتق ِل ُب ُ ََّّالمال ِئک َّةَّال ُمقِ ُبونََّّم ِعىَّوََّّ ْای ُ َّمَّ ِ َّ
لق َّىَّو ِل َّ
ُ
6
اَّللَّ .
اطلهاَّعلىَّح ِقهاَّ ِإلََّّماَّشا ََّّ َّ
ِإلََّّظهرََّّب ِ

أالمالی وجود ندارد.

 .2-1-2سندشناسی

خطبهه امیرالمههؤمنین

عههالوه بهر اعتبههار مآخههذ ،از امتیهاز سههند نیه برخهوردار اسههت و مؤلفههان

مآخذ نامبرده ،به ذکر راویان و افراد واسطه در نقهل کهال امها

دیگر از قراین اف اینده اعتبار به خطبه امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین
سههخنان امهها

نیه پرداختههانهد کهه ایهن ،یکهی

محسوب میگردد؛ زیرا اگر چه کلمات

در نهج البالغه فاقد سند است ،لکن با شناسایی مآخذی که به نقهل مسهند
َ
پرداختهههانههد ،مههیتههوان اسههناد نهههج البالغههه را باز یههابی کههرد و بههه احیههای قههراین

سندی آن پرداخت؛ چنان که منقری با ذکر سند ذیل به نقل خطبه امیرالمؤمنین

است:

پرداخته

ْ
ْ
ْ ُ
ىَّقالَّ ...
نَّأ ِبیَّ ِسنانََّّاْل ْسل ِم ِ َّ
نَّطلحةََّّع ْ َّ
نَّمحم ِ َّىَّ ْب ِ َّ
نَّأ ِبیَّ ْیحییَّع َّ
نَّس ْعىََّّع ْ َّ
ُعم َُّرَّ ْب ُ َّ

و شیخ مفید با ذکر سند ذیل ،خطبه اما

را گ ارش نموده است:

ُم ُ ْ ُ ْ
ْلُ ْ ُ ْ ُ ُ
ْ
انَّ،قاالََّّ:
انَّالحس ِ َّ
اىَّب َّ
ارَّ،قاالََّّ:حاىثناَّ حم َّ
یَّالتم َُّ
نَّمحمىََّّالن ْح ِو ُ َّ
نَّب َّ
أخبر َِىَّأ ُب الط ِی ِ ََّّا حسی َّ
ْ
انَّ
انَّأ ِبایَّ ِمخنافََّّ،ع ِ َّ
اَّللَّ،قالََّّ:حاىثَّناَّ ِهشاامََّّ،ع ْ َّ
نَّع ْب ِ َّىَّ ِ َّ
حَّ ْب ُ َّ
حىثناَّأ ُب َّ َُع ْیمََّّ،قالََّّ:حىثناَّصا ِل ُ َّ
ْ
ْ
نَّ َُباتةَََّّّ ...
غَّ ْب ِ َّ
نَّاْل ْصب ِ َّ
ىَّ،ع ِ َّ
نَّأ ِبیَّ ِإ ْسحاقََّّالس ِب ِیع ِ َّ
شَّ،ع ْ َّ
اْل ْعم ِ َّ

در سههند نخسههت ،منقههری بهها چهههار واسههطه و در سههند دو  ،شههیخ مفیههد بهها هنههه واسههطه خطبههه

امیرالمؤمنین را نقل کرده است که درباره همه راویان اطال کافی در دسهت نیسهت و اکثهر آنهها
َ
مجهههول هسههتند .از ایههن رو ،اسههناد یههاد شههده بههه جهههت معیارهههای رجههالی معتبههر نبههوده ،دارای
 .6األمالی ،مفید ،ص.234
 .7األمالی ،طوسی ،ص.11
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علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

وثاقت سندی نیست .بها ایهن همهه ،بهر پایهه مبنهای مختهار _ کهه مهال ک اعتبارسهنجی روایهات را
وثاقت صدوری مهیدانهد _ مهیتهوان بهه جبهران ضهعف اسهناد مهذکور پرداخهت و بهه کمه

دیگهر

قههراین موجههود ،از اعتبههار خطبههه امیرالمههؤمنین دفهها کههرد؛ چنههان کههه قرینههه مصههدرشناس هی  -کههه

پیشتر مورد بحث قرار گرفت و قرینه متنشناسی که در ادامه خواهد آمد  -از این دسهت قهراین

است.

 .3-1-2متنشناسی

یکههی دیگههر از روشهههای اعتبارسههنجی ،بررسههی مههتنشههناختی احادیههث اسههت کههه بههر پایههه دو

وی گی سب

و محتوا صورت میپذیرد .بدین نحو کهه ا گهر سهب

روایههات اهههل بیههت

و ادبیهات حهدیث بها اسهلوب

همخههوان باشههد و یهها مضههمون و محتههوای حههدیث بهها آمههوزههههای دینههی

هماهنگ باشد ،آن حدیث معتبر شمرده شده و قابل استناد میگردد ،اگر چهه بهه جههت سهند

یا مصدر ،ضعیف تلقی شده باشد.

بههر ایههن اسههاس ،وقتههی خطبههه امیرالمههؤمنین

را از منظههر اسههلوب بیههانی مههورد بررسههی قههرار

میدهیم ،در مییهابیم کهه بها دیگهر کلمهات حضهرت همسهو و همسهاز اسهت و سهب

همه آنها جریان دارد؛ در حالی که اگر انتسهاب یکهی از کلمهات بهه امها

واحهدی در

صهحی نبهود ایهن

یکسانی و یکنواختی به چشم نمیآمد .چنان که ابن ابی الحدید در بهاره کارآمهدی ایهن روش در

اعتبار نهج البالغه گفته است:

هر کس با کال و خطابه انس داشته باشهد و انهدکی از علهم بیهان بههرهمنهد باشهد و او را در ایهن

کههار ذوقههی باشههد ،ناچههار میههان سههخن سسههت و اسههتوار ،شههیوا و شههیواتر و ریشههه دار و تههازه کههار فههرق
میگذارد ...این

که سب

اگر در نهج البالغه تأمل کنی ،تما آن را یکدسهت و یکنواخهت خهواهی دیهد

یکسانی دارد و همچون ی

عنصر خالص است که ههیچ آمیه هاى نهدارد و هیچیه

از اج اء آن مخالف اج اء دیگر نیست.

8

از سوی دیگر ،وقتی محتوای خطبه امیرالمؤمنین را با دیگر احادیث اهل بیت

مقایسهه

میکنیم ،متوجه میشویم که این مضمون در دیگر کلمات معصومان نی تکرار شده اسهت و بهه
ْ
و خارج شدن َنفس ایشهان در آغهوش امیرالمهؤمنین یهاد
صراحت از جان سسردن پیامبر

شده است؛ برای نمونه ،در کالمی از امیرالمؤمنین

شده است ،به این موضو اشاره رفته و آمده است:
62

 .8شر نهج البالغه ،ابن ابی الحدید ،ج ،10ص.128

که به هنگا دفن حضرت زهرا

ایراد

همچنین در حدیثی از رسول خدا

امیرالمؤمنین

مطر شده و آمده است:

ْ
ُ ُُ ُ ْ
اَّللَّعازََّّوََّّجالََّّ،
ىَّ ِفىَّح ْج ِرکََّّفق ْ َّىَّجا ََّّأ ْم َُّرَّ ِ َّ
عَّرأ ِسىَّیاَّع ِل ُ َّ
وجََّف ِس ِ ََّّقالََّّل ُ ََّّ:ض ْ َّ
فلماَّقربََّّخِ َّ
ْ
لْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اةَّوََّّتااولََّّ
احَّ ِبهاااَّوجهااکََّّثاامََّّو ِجه ِنااىَّ ِإلااىَّال ِقبلا ِ َّ
اتَََّّف ِسااىَّفتناو هاااَّ ِبیا ِاىکََّّوََّّامسا َّ
فا ِاذذاَّفاضا
أ ْم ِِیَّ َّ10.

و یا در زیارت نامه امیرالمؤمنین

است:

 ،این موضو به عنوان سفارش پایهانی پیهامبر

بهه

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

ُ
ایمَّ
نَّص ِفی ِتکََّّص ْاب ِِیَّوََّّر قََّّع ْنهااَّتجل ِاىیَّ ِإلََّّأنََّّ ِفاىَّالتأ ِساىَّ ِلاىَّ ِبع ِظ ِ َّ
اَّللَّع ْ َّ
قلََّّ:یاَّر ُسولََّّ ِ َّ
ْ
ُ
اتَّب ْاینََّّ
اىَّوس ْاى ُتکََّّ ِفاىَّمل ُحا د ِ َّةَّق ْب ِارکََّّوََّّفاض ْ َّ
حَّ ُم ِصیب ِتکََّّم ْ ِضعََّّتَّعزََّّفلق ْ َّ
ف ْرق ِتکََّّوََّّف ِاد ِ َّ
ْ
ْنح ِِیَّوََّّص ْى ِریََّف ُسکَّ َّ9.

 ،به عنوان یکی از فضایل حضرت نا برده شهده و آمهده

ْ
ْ
ْ
وََّّبذلَََّّفس ُ ََّّ ِفىَّم ْرضاا ِ ََّّر ُسا ِلکََّّوََّّجعلهااَّوقفااََّّعلاىَّطاع ِتا ِ ََّّوََّّ ِمجنااََّّ ُدونَََّّکب ِتا ِ ََّّحتاىَّ
ْ
فاض ْتَََّّف ُس ُ ََّّ َّ ِفىَّک ِف ِ ََّّوََّّ ْاستل ََّّب ْردهاَّوََّّمسح ُ ََّّعلىَّو ْج ِه ِ ََّّوََّّأعاَ َّْت ُ ََّّمال ِئک ُتکََّّعلاىَّ
ُ
غ ْس ِل ِ ََّّوََّّ ْتج ِه ِیز ِ َّهَّوََّّصلىَّعل ْی ِ َّ 11.

بنابراین ،با توجه به احادیهث ههمخهانواده بها خطبهه  197نههج البالغهه و نیه وحهدت اسهلوب

بیههانی آن بهها دیگههر کلمههات حضههرت چنههین مههیتههوان گفههت کههه انتسههاب خطبههه یههاد شههده بههه
امیرالمؤمنین

ثابت است و اعتبار آن محرز است.

 .2-2اصالت حدیث

پههس از احههراز حههدیث بههودن مههتن در دسههت و اطمینههان از صههدور آن ،نوبههت بههه دومههین گهها از

مراحل اعتبارسنجی ،یعنی احراز اصالت حدیث میرسد .منظور از اصالت حدیث ،سهالمت

متن حدیث از تغییرات مخرب و آسیبزایی است که ممکن است در مسهیر انتقهال حهدیث از
معصو تا امروز رخ داده باشهد .در حقیقهت ،در ایهن مرحلهه در صهدد آنهیم کهه اطمینهان حاصهل

شود متنی که در اختیار ماست ،همان متنی اسهت کهه از معصهو صهادر شهده اسهت و در مسهیر

انتقال ،از تصحیف و تحریف و ...مصون مانده است .این مهم ،از طر یه مقایسهه نسهخهههای

خطی و چاپی متن حدیث و بررسی تغییرات احتمهالی آن حاصهل مهیشهود .بهرای ایهن منظهور،
 .9نهج البالغه ،خطبه 202؛ الکافی ،ج ،1ص459؛ األمالی ،مفید ،ص.281
 .10االرشاد ،ج ،1ص186؛ إعال الوری ،ص136؛ مناقب آل أبی طالب  ،ج ،1ص.237
 .11الم ار ،ص.107
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ابتدا نسخ مصدر اصلی حدیث (نهج البالغه) بررسی و سسس با نسخ دیگر مآخذ آن را تطبیه

داده میشود تا پس از شناسایی و ترمیم آسیبههای احتمهالی ،متنهی اسهتوار و قابهل اسهتناد بهه
دست آید.

 .1-2-2نسخ نهج البالغه

بهها بررس ههی نس ههخههههای نه ههج البالغ ههه چن ههین بههه دس ههت م ههیآی ههد کههه م ههتن ح ههدیث در اکث ههر

نسخههای نهج البالغه تغییری نداشته است .چطور که در نسخه ابهنمهودب نگاشهته 469ق،

نسههخه نصههیریه نگاشههته 499ق ،و نسههخه ابههنابههی الحدیههد ( 656ق) ،ابههنمیههثم ( 679ق)،
محمههد عبههده ( 1323ق) و فههی

اختالفی آمده است.

االسههال (معاصههر) مههتن مههورد نظههر بههدون هههیچ گونههه تغییههر و

 .2-2-2نسخ دیگر مآخذ

اما با بررسی نسخههای دیگر مآخذ خطبه ،چنهین بهه دسهت مهیآیهد کهه مهتن حهدیث دچهار

برخی تغییرات شده است که خود به دو گونه تصحیف و تقطیع قابل تقسیم است .نمونه قسم
َ ْ
نخست ،تغییراتی است که در نگارش برخی واژگان خطبه پدید آمده است و عبارت «إ ّن َرأ َس هه
َ ْ َ
َ َ
ْ
ل َعلی َصدر ی» ،به عبارت «إ ّن َرأ َس ههه لفهی َح ْجهری» تغییهر پیهدا کهرده اسهت 12و نمونهه قسهم دو ،
َّ ََ
َ
ْ
ََ ْ
مربوط به حذف بخشی از متن خطبه است کهه عبهارت « َو لقهد َسهال ْت َنف هس ههه فهی کفهی فأ ْم َر ْر هت َهها
َ
َعلی َو ْجهی» در برخی مآخذ نقل نشهده اسهت 13.دلیهل ایهن امهر را ،عهالوه بهر احتمهال تقطیهع در
نسخه أمالی و وقعة صفین ،میتوان در تفاوت منبع سهید رضهی و مؤلفهان یهاد شهده دنبهال کهرد؛

چه ،ممکن است سید رضی در نقل این خطبه ،مآخذی غیر از امالی و وقعة صفین داشهته کهه

به جهت متن با گ ارش منقری و شیخ مفید متفهاوت بهوده اسهت .بها ایهن همهه ،بهه دلیهل وجهود
متن یاد شده در نهج البالغه ،مآخذ خطبه 14و دیگهر متهون روایهی 15مهیتهوان بهدان اسهتناد کهرد و
مورد بررسی قرار داد.
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ََ ْ
 .12عیون الحکم و المواع  ،ص .507گفتنی است در برخی دیگر از گه ارش ههای خطبهه ،واژه «سهالت» در عبهارت « َو لقهد
َ
َّ
ْ
َسال ْت َنف هس ههه فهی کفهی» بهه «فاضهت» تغییهر یافتهه اسهت کهه بهه جههت معنها تفهاوت چنهدانی ندارنهد .ر.ک :الکهافی ،ج،1
ص459؛ األمالی ،مفید ،ص281؛ إعال الورى بأعال الهدى ،ص.136
 .13األمالی ،مفید ،ص234؛ وقعة صفین ،ص.224
 .14عیون الحکم و المواع  ،ص507؛ ربیع األبرار و نصوص األخبار ،ج ،5ص.145
 .15الکافی ،ج ،1ص459؛ األمالی ،مفید ،ص281؛ إعال الورى بأعال الهدى ،ص.136

پس از اعتبارسنجی حدیث و اطمینهان از صهدور و اصهالت آن ،نوبهت بهه شهناخت واژ گهان و

مفردات آن میرسد که نخستین گا از مراحل فهم حدیث به حساب میآید .بهرای ایهن منظهور

شایسههته اسههت ابتههدا واژ گههان کلیههدی حههدیث گههزینش ،و سههسس بهها تکیههه بههر منههابع معتبههر لغههت،
معناشناسی شود .بها توجهه بهه ابهها پدیهد آمهده در بنهد دو از خطبهه  197نههج البالغهه ،بهه نظهر
ْ
مههیرسههد کههه دو واژه « َنفههس» و «سههالت» از واژ گههان مهههم و مههؤثر در معنههای حههدیث بههوده و نیازمنههد

بررسی و واژهشناسی است.
َْ
16
 .1-3نفس

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

 .3واژهپژوهی حدیث

ْ
بههر پایههه دیههدگاه ابههن فههارس ،مههاده « َنفههس» در اصههل بههه معنههای خههروج نسههیم اسههت کههه دیگههر

مشتقات آن نی به همین معنا بر میگردد:

ُ
ُ
یىلَّعلىَّخِوجَّالنسیمَّکیفَّکانَّ،منَّریحَّأوَّغیرهاَّ،وَّ
النونَّوَّالفا َّوَّالسینَّأصلََّّواحىَّ َّ
َّ َّ17
نرجعَّفِوع َّ .
إلی َّ ُ َّ

ّه
بر این اساس ،وی « َت َنفس» را به معنای خروج هوا از درون سینه دانسته است و « َتنفهیس» را
َ
به خروج َنفس راحت از شخص گرفتار بازگردانده است و «نفاس» را به خروج خون از بدن معنها

کرده است .از سوی دیگر ،صاحبان معاجم و کتب لغهت ،بهه تناسهب کهاربرد گونهاگون ایهن واژه
ْ
در دورهه ههای مختل ههف ،مع ههانی متع ههددی ب ههرای کلم ههه « َنف ههس» برش ههمردهان ههد ک ههه رو آدم ههی،
ارزشمند ،دور از دسترس ،خون ،جسد ،چشم و آب از جمله این معهانی اسهت 18.بها ایهن همهه،
معنایی که با متن مورد نظر سازگار باشد و سؤال طر شده را پاسخ گوید ،به دسهت داده نشهده

و چنین به نظر میرسد که تنها با تکیه بر کتب واژهشناسی ،نتوان مشهکل پدیهد آمهده را برطهرف
ساخت.

 .2-3سالت

واژه «سالت» از ماده « َس ْیل» و در اصل به معنای حرکت و جریان است .چنان که ابن فارس

َ
ْ
 .16شایان ذکر است که در لغت عرب واژه «نفس» به دو صورت « َنفس» به سکون فاء و « َنفس» بهه فهت فهاء اسهتعمال شهده
است که شکل نخست واژه مورد بحث در نههج البالغهه اسهت و شهکل دو بهه معنهای ههوایی اسهت کهه بهه هنگها د و
بازد از دهان خارج میشود (ر.ک :تاج اللغة و صحا العربیة ،ج ،3ص.)984
 .17معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.460
 .18کتاب العین ،ج ،7ص270؛ جمهرة اللغة ،ج ،2ص849؛ تاج اللغة و صحا العربیة ،ج ،3ص.984
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آورده است:

ُ
ساالَّالمااا َّوَّغیا ُارهََّّ
اىلَّعلاىَّجِیااانََّّوَّامتاىادَّ.یقااالََّّ َّ:
الساینَّوَّالیااا َّوَّالاالمَّأصاالََّّواحاىَّیا َّ
یسیلَّس ْیالَّوَّسیالَاَّ َّ19.
َّ

دیگر صاحبان کتب لغت نی این واژه را به معنای یاد شده دانسهته و عمومها بهر اسهتعمال آن

برای مایعات تأ کید ورزیدهاند 20.نظیر همین معنا برای واژه «فاضهت» 21نیه بیهان شهده اسهت و

اکثر لغویان آن را به معنای جریان روان تفسیر کردهاند؛ چنانکه ابن فارس نگاشته است:

الشى َّبسه لةَّ،ثمََّّیقاسَّعلیا َّ،مانَّذلاکَّفااضَّ
أصلَّصحیحَّواحىَّ،یىلََّّعلىَّجِیانَّ َّ
22
الما َّیفیضَّ.وَّیقالَّأفاضَّإَا هَّ:إذاَّمألهَّحتىَّفاضَّ.وَّأفاضَّدم ع َّ َّ .

بنابراین معلو میگردد که دو کلمه «سالت» و «فاضت» به جهت معنای واژگانی ،مهاهیتی

مادی داشته و عموما به مایعات و مهواد قابهل جر یهان اطهالق مهیگهردد و بهه همهین جههت بها واژه
ْ
« َنفس» به معنای رو انسان  -که امری مجرد و غیر مادی است _ قابل جمع نیست.
 .4معناشناسی حدیث

پههس از فهههم مفههردات حههدیث و گههذار از گهها نخسههت در فهههم حههدیث (فهههم مههتن) ،نوبههت بههه

دومین گا مهم میرسد .این گا  -که در ادبیات برخی محققان معاصر به «فهم مقصود» نامور
اسههت - 23بههه مرحلهههای از فهههم حههدیث اطههالق مههیگههردد کههه در صههدد کشههف مقصههود گوینههده
برمیآید و به کم

قهراین پیهدا و پنههان ،مهراد معصهو را دنبهال مهیکنهد .بهر ایهن اسهاس ،بایهد بها

شناسایی قراین موجود در متن (قراین متصل) و قراین برون از متن (قراین منفصل) ،فهم اولیه

از مهتن حههدیث بررسههی و نسههبت آن بهها فهههم اصههلی (مقصههود گوینههده) سههنجیده شههود .از ایههن رو،
ْ
بههرای دسههتیههابی بههه مههراد امیرالمههؤمنین از واژه « َنفههس» ،ابتههدا بههه ارز یههابی آرای پیشههینیان
میپردازیم و سسس با گردآوری قراین مؤثر در این باره ،به تحلیل و تبیین آن همت میگماریم.
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 .19معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص.122
 .20کتاب العین ،ج ،7ص299؛ تاج اللغة و صحا العربیة ،ج ،5ص1733؛ أسهاس البالغهة ،ص317؛ المصهبا المنیهر
فی غریب الشر الکبیر للرافعی ،ج ،1ص.299
 .21چنان که اشاره رفت ،در برخی متون مشابه و هم خانواده خطبه  197نهج البالغه ،واژه «فاضت» به جای واژه «سالت»
به کار رفته است .ن  :الکافی ،ج ،1ص ،459األمالی ،مفید ،ص281؛ إعال الورى بأعال الهدى ،ص.136
 .22معجم مقاییس اللغة ،ج ،4ص.465
 .23روش فهم حدیث ،ص.109

درباره ابها رخ داده در خطبه  197نهجالبالغه ،دیدگاهههای متفهاوتی از سهوی اندیشهمندان

بیان شده است و هر ی

فراخهور فههم و برداشهت خهود از کهال امیرالمهؤمنین

 ،سهعی در حهل

اشکال یاد شده داشته است .این افهراد  -کهه در سهه گهروه شهارحان ،مترجمهان و محققهان نههج

ابراز داشهتهانهد کهه برآینهد آنهها دو
البالغه قرار میگیرند  -آرای مختلفی نسبت به کال اما
َْ
ْ
نظریه متفاوت است :نخست تفسیر « َنفس» به رو و دو  ،تفسهیر «نفهس» بهه خهون .تفاسهیر یهاد
ْ
شده از واژه « َنفس» ،از جهات مختلف قابل خدشه بوده و نیازمنهد نقهد اسهت .از ایهن رو ،پهیش
از طر نظریه مختار ،شایسته است آرای پیشینیان نقل و در بوته سنجش قرار گیرد.

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

 .1-4آرای پیشینیان

 .1-1-4مترجمان نهج البالغه

ْ
اکثر مترجمان نهج البالغه با پذیرش معنای ظاهری واژه « َنفس» ،آن را به رو و جان پیامبر
معنا کردهاند و بدون اشاره به چالش پدید آمده ،به ترجمه کال حضرت پرداختهاند:
رسول خدا

در حالی که سهرش روى سهینه مهن بهود قهب

حضرت در دستم روان گشت و آن را به چهره خود کشید .

24

رو شهد ،و جهان آن

ْ
برخی نی با اذعان به مبهم بودن معنای « َنفس» 25از ذکر معادل فارسی آن خودداری ورز یهده

و تنها به نقل عربی کلمه اکتفا کردهاند:
و رسول خدا

ْ
جان سسرد حالی که سر او بر سینه من بود .و َنفس او در کهف مهن

روان شد .آن را بر چهره خویش کشید .

26

اما برخی دیگر از مترجمان ،بها ذکهر ترجمههای متفهاوت از دو گهروه پیشهین _ کهه نشهان از توجهه
ْ
ایشان بهه ابهها طهر شهده دارد _ واژه « َنفهس» را بهه معنهای خهون گرفتهه و در توضهی آن عبهاراتی

افزودهاند.

27

 .24ترجمه نهج البالغه ،انصاریان ،ص439؛ ترجمه نهج البالغه ،آیتی ،ص457؛ ترجمه نهج البالغه ،سید محمدمهدی
جعفری ،ص.315
 .25چنان که مرحو شهیدی در تعلیقه خود بر این جمله نگاشهته اسهت« :بعه مترجمهان فارسهی «سهالت نفسهه» را روان
شدن رو معنی کردهاند و متوجه نشدهاند که با ایهن گونهه ترجمهه ،جملهه «فأمررتهها علهی وجههی» بهی معنهی مهیمانهد».
(ترجمه نهج البالغه ،ص.)504
 .26ترجمه نهج البالغه ،شهیدی ،ص231؛ ترجمه نهج البالغه ،محمدتقی جعفری ،ص.677
 .27ترجمه نهج البالغه ،کاشانی ،ج ،2ص47؛ ترجمه نهج البالغه ،اردبیلی ،ص.196
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 .2-1-4شارحان نهج البالغه

شارحان نهج البالغه نی در تفسیر کال امیرالمؤمنین هم داستان نبوده و اکثرا به یکهی از
ْ
دو دیدگاه یاد شده متمایهل شهدهانهد .چنهانکهه برخهی منظهور از واژه « َنفهس» را خهون پیهامبر
دانستهاند که از دهان ایشان خارج گردیده است 28.اینان در توضی این نظریه چنین آوردهانهد
کههه پیههامبر

جاری گشت:

قبههل رحلههت ،مقههداری خههون قههی کههرد و همههان نی ه بههر دسههتان امیرالمههؤمنین
ْ
مراد از َنفس پیامبر خون آن حضرت است؛ زیرا نقل شده که پیهامبر ا کهر
29
در هنگا وفات ،اندکی خون قی کرد و ّ
علی آن را بر چهره خود کشید.

امهها برخههی دیگههر از شههارحان نهههج البالغههه ضههمن تضههعیف دیههدگاه نخسههت ،منظههور از واژه

ْ
« َنفس» را نفس قدسیه پیامبر

نمود:

دانسته که به هنگها جهان سهسردن از بهدن حضهرت مفارقهت

منظور از نفس ،نفسه ناط قدسی است که منشأ فکر و ذکر و علم و حلهم و آ گهاهی

اسههت و وی گههیهههای حکمههت و پههاکی را داراسههت .پههس مقصههود امهها علههی
عبارت آن است که رو پا ک و کامهل پیهامبر

از

هنگها جهدا شهدن از بهدن طهاهر

ایشان در دست من جاری شد و آن را به چهرها کشید .

30

دیگر شارحان نههج البالغهه نیه بهدون اتخهاذ دیهدگاهی مشهخص ،یها سهکوت کهرده 31و یها بهه

شکل تردید آمی  ،هر دو دیدگاه یاد شده را نقل کردهاند.

32

 .3-1-4محققان نهج البالغه

در ای ههن می ههان ،بعض ههی از محقق ههان ب هها انج هها پژوهش ههی مس ههتقل ،تحلی ههل متف ههاوتی از ک ههال
ْ
امیرالمههؤمنین ارا ههه نمودنههد .ایشههان بهها نقههد آرای پیشههینیان ،واژه « َنفههس» را بههه رو حیههوانی

تفسیر کرده و برای آن خصوصیتی مادی قایل شدند:
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 .28أعال نهج البالغه ،ص176؛ شر نهج البالغه ،ابن ابی الحدیهد ،ج ،10ص182؛ شهر نههج البالغهه ،ابهن میهثم ،ج،3
ص441؛ فی ظالل نهج البالغه ،ج ،3ص.189
 .29شر نهج البالغه ،ابن میثم ،ج ،3ص.441
 .30منهاج البراعة فی شر نهج البالغه ،خویی ،ج ،12ص.240
 .31معارج نهج البالغه ،ص308؛ منهاج البراعة فی شر نهج البالغه ،راوندی ،ج ،2ص.292
 .32بهههج الصههباغة فههی شههر نهههج البالغههه ،ج ،4ص104؛ بحههار االنههوار ،ج ،34ص110؛ پیهها امهها امیرالمههؤمنین  ،ج،7
ص.660

سازگار است و اشکال و محذور عقلی هم در بر ندارد  -این است که منظور از نفس
در عب ههارت حض ههرت امی ههر

هم ههان رو حی ههاتی ی هها رو حی ههوانی اس ههت ک ههه ب هها

توضیحی که خواهد آمد ،موجودی مادی است و از این رو خود به خود قابل لمس
و تماس است.

33

در حقیقههت ،وی بهها اسههتناد بههه آرای متکلمههان و برخههی روایههات اسههالمی ،بههرای رو آدمههی دو

مرتبه متفاوت قایل شده که یکی مختص انسان است و دیگری مشترک بها حیهوان؛ اولهی «رو

عقههل» نهها دارد و موجههودی مجههرد و غیههر مههادی اسههت و دومههی بههه «رو حیههوانی» نههامور اسههت و

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

از نظههر مههن تفاسههیر یادشههده صههحی نیسههت و تفسههیر درسههت  -کههه بهها متههون دینههی

موجوی مادی و قابل لمس است.
 .2-4نقد و ار ز یابی

با مطالعهه آرای پیشهین ،مهیتهوان اذعهان داشهت کهه اقهوال یهاد شهده بها معنهای مهد نظهر از واژه
ْ
ْ
« َنفس» فاصله بسیار دارد؛ چرا که تفسیر « َنفس» بهه رو بها سهیاق مهتن و ماهیهت آن نهاهمخوان

ْ
ْ
اسههت و تفسههیر « َنفههس» بههه خههون بهها مبههانی فقهههی شههیعه ناسههازگار اسههت و تفسههیر « َنفههس» بههه رو
ْ
حیهوانی بها محهذوریت کالمهی مواجهه اسهت .بهه بیهان بیشهتر ،تفسهیر « َنفهس» بهه رو پیهامبر

ْ
زمهانی مههیتوانههد صههحی باشهد کههه خههروج « َنفههس» هم مههان بها جههان سههسردن پیههامبر
ْ
« َنفس» نی امری مادی و قابل لمس تلقهی گهردد؛ در حهالی کهه در ههر دو نظهر ،تردیهد جهدی وجهود
ْ
دارد؛ چهه ،بههر پایههه برخههی متههون روایههی ،خههروج َنفههس پیههامبر قبههل از جههان سههسردن ایشههان رخ داده
باشههد و

ْ
اسههت 34و بههر سههر تجه ّهرد یهها مههادی بههودن « َنفههس» نی ه وحههدت نظههر وجههود نههدارد و بههین متکلمههان و
35

فالسفه ن ا فراوانی شکل گرفته است.
ْ
از سوی دیگهر ،تفسهیر « َنفهس» بهه خهون  -کهه اساسها از روی محهذوریت معنهایی شهکل گرفتهه

است و مستند معتبری ندارد  -نیه بها اشهکال فقههی -کالمهی مواجهه اسهت؛ چهرا کهه ا گهر تفهاوتی
میهان حکههم فقهههی خهون پیههامبر

امیرالمؤمنین

بهها دیگهران قایههل نشههویم و آن را نجهس بههدانیم ،توجیههه رفتههار

در برگرفتن و به چهره کشیدن آن بسهیار دشهوار مهیگهردد؛ ز یهرا عهالوه بهر حالهت

اشمئ ازی که در این عمل وجود دارد و با طبع سلیم انسان ناسهازگار اسهت ،حکمتهی ههم در آن
« .33تبیین فرازی دشوار از نهج البالغه» ،ص.66
 .34اإلرشاد فی معرفة حجج الل علی العباد ،ج ،1ص.186
« .35تجرد نفس» ،ج ،1ص.3289
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دیده نمیشود؛ زیرا به چهره کشیدن ی

شیء معموال به منظور ّ
تیمن انجا میگیهرد و نشهان از

ارزش معنهوی آن دارد ،در حهالی کهه ههیچ شهرافتی بهرای خههون قابهل تصهور نیسهت .امها ا گهر میههان

حکم فقهی خون پیامبر

آموزه غلهوآمی تهن دادهایهم کهه

با دیگران تفاوت قایل شویم ،به ی

خههون انبیهها و معصههومان را پههاک تلقههی مههیکنههد؛ چنههان کههه بههر پایههه دیههدگاه شههیخ احمههد احسههایی
ر یس فرقه شیخیه ،خون معصومان نجس نبوده و از قاعده عمومی استثنا شهده اسهت .وی در

پاسخ سؤالی در این باره نگاشته است:

اصل این است که خون ،بهول و ...معصهومان پها ک اسهت؛ چهرا کهه نجاسهت بهر اثهر

معاصی است و معصومان از گناه پاکند و اگر مشهور میگوید نجس است ،به این
علت است که مبادا مرد از پاکی خون اما  ،پا ک بودن خون سایر انسانهها را نیه

نتیجه بگیرند و گرنه مشهور هم نجس نمیدانند.

36

عالوه بر آن که در باور یکی از فرقههای غالت به نا «منصوریه» نی خون انسانها پاک شمرده

شده است 37.از ایهن رو بهه نظهر مهیرسهد کهه بهاور بهه طههارت خهون پیهامبر

آمهوزهای غلهوآمی

است که متأسفانه در آثار برخی شارحان نهج البالغه نی راه یافته است.
َْ
امهها دیههدگاه سههو از دو جهههت قابههل خدشههه اسههت :نخسههت ،آن کههه تفسههیر «نفههس» بههه رو
ْ
حیوانی خصوصیتی نهدارد و مهیتهوان « َنفهس» را بهه رو عقهل نیه معنها کهرد؛ چهرا کهه در بهاور اکثهر
متکلم ههان ،رو عقهههل نیه ه موج ههوی مهههادی اسهههت 38و لم ههس آن از جانهههب امیرالمهههؤمنین

محذوریتی ندارد .دو  ،آن که رو حیوانی مرتبههای نهازل از رو انسهان اسهت و نسهبت بهه دیگهر
ْ
مراتب َنفس ،جنبه قدسی ندارد که امیرالمؤمنین آن را بر چههره بکشهد .از ایهن رو ،بها در نظهر

گرفتن رفتار امیرالمؤمنین
ْ
که منظور از َنفهس پیهامبر

 -که به عنوان تب ّهرک صهورت گرفتهه اسهت  -چنهین انتظهار مهیرود

(در صهورت پهذیرش) نفهس ناطقهه یها رو عقهل ایشهان باشهد کهه از

شریفترین مراتب رو انسان محسوب میگردد.
 .3-4نظر برگز یده

ْ
ب هها توج ههه ب ههه آرای ذک ههر ش ههده و نق ههدهای آن ،مش ههخص گردی ههد ک ههه م ههراد از « َنف ههس» در ک ههال

امیرالمؤمنین

70

چی ی غیر از معانی و مصادیقی است که تا کنهون بیهان شهده اسهت .از ایهن رو

 .36مجموعه رسا ل ،ص.324
 .37غالیان ،ص.101
« .38تجرد نفس» ،ج ،1ص.3289

در کال امیرالمؤمنین

آب دهان است که با سیاق و قراین درون متنی سازگار است.

 .1-3-4مستند روایی

ْ
با توجه به شواهدی که در برخی متون روایی وجود دارد ،خروج َنفس پیامبر

قبل از جان
ْ
سسردن ایشان رخ داده است و با پذیرش این واقعیت ،عمال احتمال معنهای رو بهرای « َنفهس»
منتفی میگردد؛ چنان که در برخی از گ ارشها آمده است:

ْ
ْ
ْ ْ
ُ
تََّف ُس ُ ََّّ َّ ِفیهاَّفرفعهااَّ
یرَّال ُم ْؤ ِم ِنینََّّ َّال ُی ْمنىَّ ْتحتََّّحن ِک ِ ََّّففاض َّ
ثمََّّقضىَّ َّوََّّی ُ َّىَّأ ِم َِّ
ُ
ِإلىَّو ْج ِه ِ ََّّفمسح ُ ََّّ ِبهاَّثمََّّوجه ُ ََّّوََّّغمض ُ ََّّوََّّمىََّّعل ْی ِ ََّّ ِإزار ُ َّهَّوََّّ ْاشتغلََّّ ِبالنظ َِّرَّ ِفىَّأ ْم ِر ِهَّ َّ39.

ْ
پیداسهت کههه خههروج َنفههس پیههامبر

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

شایسههته اسههت تهها نظر یههه مختههار طههر و تبیههین گههردد و مسههتندات و قههراین مههرتبط آن ارا ههه شههود.
ْ
بدین منظور ،باید گفت که بر پایه شهواهد و مسهتندات روایهی ،تهاریخی و لغهوی ،مهراد از « َنفهس»

در آسههتانه جههان سههسردن و قبههل از رحلههت ایشههان بههوده

است؛ چه ،بر پایه آداب احتضار ،باید امیرالمؤمنین قبل از فوت پیهامبر
ْ
را به سمت قبله میخوابانید ،در حالی که حضرت پس از آن که َنفهس پیهامبر

بهدن مبهارکش
جهاری شهد،

بدن مبارکش را به سمت قبله خوابانید ،چشهمههایش را (پهس از قهب رو ) بسهت و ملحفهه بهر
ْ
بعهد از خهروج َنفهس
بدن مبارکش کشید .این نشان میدهد که لحظه جهان سهسردن پیهامبر
ایشان بوده است .از سوی دیگر ،عبارتی که حکایت از گذاشتن دسهت امیرالمهؤمنین ز یهر چانهه
پیامبر دارد ،چنین القا میکنهد کهه گو یها چیه ی از دههان پیهامبر خهارج شهده اسهت .طرفهه آن کهه

ای ههن رفت ههار امیرالم ههؤمنین
امیرالمؤمنین

پیش ههتر توس ههط پی ههامبر

ذک ههر ش ههده و حض ههرت در توص ههیه ب ههه

 ،حضرتش را به چنین عملی سفارش نمودند:

ُ ْ ْ
ُ ُُ ُ ْ
اَّللَّعازََّّوََّّ
اىَّجاا ََّّأ ْم َُّارَّ ِ َّ
ىَّ ِفىَّح ْج َِّارکََّّفق ْ َّ
عَّرأ ِسىَّیاَّع ِل ُ َّ
وجََّف ِس ِ ََّّقالََّّ َّل ََّّض َّ
فلماَّقربََّّخِ َّ
ْ
لْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اةَّوََّّتاولََّّ
حَّ ِبهاَّوجهکََّّثامََّّو ِجه ِناىَّ ِإلاىَّال ِقبل ِ َّ
جلََّّف ِذذاَّفاضتَََّّف ِسىَّفتناو هاَّ ِبی ِىکََّّوََّّامس َّ
أ ْم ِِیَّ َّ40.

متوجه نمودن پیامبر

به سهمت قبلهه پهس از جهاری شهدن نفهس ایشهان ،از جملهه نکهاتی

است که در این گ ارش نی به روشنی انعکاس یافته است.

 .39اإلرشاد فی معرفة حجج الل علی العباد ،ج ،1ص186؛ إعال الورى بأعال الهدى ،ص.136
 .40اإلرشاد فی معرفة حجج الل علی العباد ،ج ،1ص186؛ مناقب االما علی بن ابی طالب

 ،ج ،1ص.237
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 .2-3-4مستند تار یخی

عالوه بر متهون روایهی ،برخهی گه ارش ههای تهاریخی نیه بها معنهای یهاد شهده موافقهت داشهته و

نظریه مختهار را تأییهد مهینمایهد؛ بهرای نمونهه ،ابهن سهعد بغهدادی ( 230ق) در کتهاب الطبقهات
الکبری آورده است که وقتی لحظه احتضار پیامبر

فهرا رسهید ،حضهرت ،امیرالمهؤمنین

را فراخواند .پس پیوسته مشغول گفتوگو بها او بهود تها آن کهه بخشهی از آب دههان پیهامبر

ایشان اصابت کرد:

بهه

أخبرَاَّمحمىَّبنَّعمرَّ.حىثنىَّعبىَّاَّللَّبنَّمحمىَّبنَّعمرَّبنَّعلىَّبنَّأبیَّطال َّ،عنَّأبی َّ،
عنَّجىهَّقالَّ:قالَّرسولَّاَّللَّ َّفىَّمرض َّ:ادع اَّلىَّأخىَّ.قالَّ:فىعىَّل َّعلاىَّفقاالَّ:
ادنَّمنىَّفىَ َّمن َّفاستنىَّإلىَّفلامَّناللَّمساتنىاَّإلاىَّوَّإَا َّلیکلمناىَّحتاىَّإنَّبعاضَّ
رنقَّالنبىَّلیصیبنىَّثمََّللَّبرسولَّاَّللَّ َّوَّثقلَّفىَّحجِیَّ41.

همچنهین در دیگههر منههابع تهاریخی نقههل شههده اسهت کههه وقتههی از عایشهه در بههاره محبههوبتههرین

مههرد نه د پیههامبر

سههؤال کردنههد ،او بهها اسههتناد بههه خلههوت امیرالمههؤمنین

آخههرین لحظههه حیههات ایشههان ،از برگههرفتن آب دهههان پیههامبر

نمود.

42

بهها پیههامبر

توسههط امیرالمههؤمنین

در

یههاد

 .3-3-4مستند لغوی

ْ
و بهاالخره ،تفسهیر « َنفهس» بهه آب دهههان معنهایی اسهت کهه در شههماری از کتهب لغهت نیه ذکههر
ْ
شده و لغتشناسان خبره زبان عربی نی بدان تصری کردهاند؛ چنان که در ذیهل مهاده « َنفهس»

آمده است:

َفس َّأیَّ ُل ُ
فاضتَّ ُ
عاب َّالذیَّیجتمعَّعلىَّشفتی َّعنىَّخِوجَّ ُر وح َّ َّ43.
َّ

ْ
از این رو ،میتوان گفت که مناسبترین معنا برای واژه « َنفس» ،آب دهان است که با قهراین

فراوانی همراه است .از ی سو ،با سیاق کهال امها _ کهه سهخن از لحظهه احتضهار پیهامبر دارد _
ْ
سههازگار اسههت و محههذوریت مههادی بههودن َنفههس و لمههس آن را نی ه نههدارد .از سههوی دیگههر ،بهها دیگههر
گ ارشهای روایی و تاریخی که حکایت کننده لحظه رحلت پیهامبر بودنهد ،هماهنهگ اسهت و
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 .41الطبقات الکبری ،ج ،2ص.202
 .42مناقب االما علی بن ابی طالب  ،ص.54
 .43النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،3ص485؛ لسان العرب ،ج ،7ص211؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج،10
ص.129

 .5نتیجه

با توجه به پژوهش حاضر مشخص گردید که :واژه نفس در خطبه  197نهج البالغه از جملهه

واژگان دشوار کلمات امیرالمؤمنین

است که نیازمند تحلیل و تبیهین اسهت .تفسهیر معنهای

این واژه به مجموعهای از آ گاهیهای حدیثی ،تاریخی و لغوی نیاز دارد که باید بهر پایهه منطقهی

علمهی صهورت پههذیرد .بهرای فههم مههراد امیرالمهؤمنین
البالغه تالشهای قابل تقدیری انجا داده و هر ی

 ،شهارحان ،مترجمههان و محققهان نهههج

نظریه متفاوتی بهرای آن ابهراز داشهتهانهد کهه

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

در نهایت با منابع واژهشناسی و متون ادبی کهن نی همخوانی دارد.

البته با نقدهای روایی ،فقهی و کالمی مواجه بوده است .با توجه به تحلیل متنشناختی کهال
امیرالمؤمنین

 ،مناسبترین معنا برای واژه نفس آب دهان است کهه عهالوه بهر همخهوانی بها

سیاق کال  ،از مستندات تاریخی ،روایی و لغوی برخوردار است.
کتابنامه

_ اإلرشهاد فههی معرفههة حجههج الل علههی العبههاد ،محمههد بهن محمههد بههن نعمههان (شههیخ مفیههد) ،قههم،
کنگره شیخ مفید1413 ،ق.

_ أساس البالغة ،محمود بن عمر زمخشری ،بیروت ،دار صادر. 1979 ،

_ إعال الورى بأعال الهدى ،فضل بن حسن طبرسی ،قم ،مؤسسه آل البیت1417 ،ق.

_ أعال نهج البالغه ،علی بن ناصر سرخسی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1373 ،ش.
_ األمالی ،محمد بن حسن طوسی ،قم ،دار الثقافة1414 ،ق.

_ االمالی ،محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) ،قم ،دار المفید1413 ،ق.
_ بحار االنوار ،محمدباقر مجلسی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

_ به ههج الص ههباغة ف ههی ش ههر نه ههج البالغ ههه ،محم ههدتقی شوش ههتری ،ته ههران ،مؤسس ههه امیرکبی ههر،
1376ش.

_ پیا اما امیرالمؤمنین
ابی طالب

1390 ،ش.

 ،ناصر مکهار و جمعهی از همکهاران ،قهم ،انتشهارات امها علهی بهن

_ تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد زبیدی ،بیروت ،دار الفکر1414 ،ق.

_ تههاج اللغههة و صههحا العربیههة ،اسههماعیل بههن حمههاد جههوهری ،بیههروت ،دار العلههم للمالیههین،
1376ق.
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_ ترجمه نهج البالغه ،حسین انصاریان ،تهران :پیا آزادی1379 ،ش.

_ ترجمه نهج البالغه ،حسین بن شهرف الهدین اردبیلهی ،بهیجها :دفتهر نشهر فرهنهگ اههل بیهت،
بیتا.

_ ترجمه نهج البالغه ،سید جعفر شهیدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی1378 ،ش.
_ ترجمه نهج البالغه ،سید محمد مهدی جعفری ،تهران :ذکر1388 ،ش.

_ ترجمه نهج البالغه ،عبد الحمید آیتی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1378 ،ش.
_ ترجمه نهج البالغه ،محمد تقی جعفری ،مشهد :آستان قدس رضوی1380 ،ش.

_ تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین ،مال فت الل کاشانی ،تهران :پیا ح 1378 ،ش.
_ جمهرة اللغة ،محمد بن حسن بن درید ،بیروت ،دار العلم للمالیین. 1988 ،

_ ربی ههع األب ههرار و نص ههوص األخب ههار ،محم ههود ب ههن عم ههر زمخش ههری ،بی ههروت ،مؤسس ههة األعلم ههی
للمطبوعات1412 ،ق.

_ روش فهم حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران ،سازمان سمت1384 ،ش.

_ شههر نهههج البالغههه ،عبههد الحمیههد بههن ابههی الحدیههد ،قههم ،مکتبههة آیههة الل المرعش هی النجفههی،
1337ش.

_ شر نهج البالغه ،میثم بن علی بن میثم ،تهران ،دفتر نشر الکتاب1362 ،ش.
_ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1410 ،ق.

_ عیون الحکم و المواع  ،علی بن محمد لیثی ،قم ،دار الحدیث1376 ،ش.

_ غالیان ،نعمت الل صفری فروشانی ،مشهد ،آستان قدس رضوی1378 ،ش.

_ فی ظالل نهج البالغه ،محمدجواد مغنیه ،بیروت ،دار العلم للمالیین1358 ،ش.
_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،قم ،دار الکتب االسالمیه1407 ،ق.
_ کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،نشر هجرت1409 ،ق.

_ لسان العرب ،محمد بن مکر بن منظور ،بیروت ،دار صادر1414 ،ق.
_ مجموعه رسا ل ،احمد احسا ی ،کرمان ،نشر سعادت ،بیتا.

_ الم ار ،محمد بن مکی (شهید اول) ،قم ،مؤسسه اما مهدی1410 ،ق.

_ المصبا المنیر فی غریب الشر الکبیر للرافعهی ،احمهد بهن محمهد فیهومی ،قهم ،دار الهجهرة،
1414ق.
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_ معارج نهج البالغه ،علی بن زید بیهقی ،قم ،کتابخانه آیت الل مرعشی1367 ،ش.
_ معجم مقاییس اللغة ،احمد بن فارس ،قم ،مکتب االعال االسالمی1404 ،ق.

_ مناقههب االمهها علههی بههن ابههی طالههب
1412ق.

_ مناقب آل أبی طالب

 ،علههی بههن محمههد بههن مغههازلی ،بیههروت ،دار األضههواء،

 ،محمد بن علی بن شهر آشوب ،قم ،نشر عالمه1379 ،ق.

_ منهههاج البراعههة فههی شههر نهههج البالغههه ،سههعید بههن هبههة الل راونههدی ،قههم ،کتابخانههه آیههت الل
مرعشی1364 ،ش.

_ منهههاج البراعههة فههی شههر نهههج البالغههه ،سههید حبیههب الل خههویی ،تهههران ،مکتبههة االسههالمیه،
1358ش.

َْ
تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احیضار پیامبر

_ مفردات ألفا القرآن ،حسین بن محمد راغب اصفهانی ،بیروت ،دار القلم1412 ،ق.

_ النهایههة فههی غر یههب الحههدیث و األ ثههر ،مبههارک بههن محمههد ابههن اثیههر ،قههم ،مؤسسههه اسههماعیلیان،
1367ش.

_ نهج البالغه ،محمد بن حسین (سید رضی) ،قم ،دار الهجرة1414 ،ق.

_ وقعة صفین ،نصر بن م احم منقری ،تصحی  :عبدالسال محمد هارون ،قهم ،مکتبهة آیهة الل
مرعشی1404 ،ق.

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

_ «تجرد نفس» ،انسیه برخهواه ،دانشهنامه جههان اسهال  .تههران :بنیهاد دایهره المعهارف اسهالمی،
1393ش.
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ه
َ
ه َ ه َ
بررسی سندی و داللی روایت « َوض َع الل َیده علی هر ؤس العباد»
در پرتو سنتهای قرآنی

تاریخ دریافت1396/9/23 :
تاریخ پذیرش1397/2/11 :

محمد میرزائی
علی اکبر حبیبی مهر

1

2

چکیده

روایات قیا قا م آلمحمد

بخشی از تراث مکتهوب حهدیثی مسهلمانان اسهت .بهدون

درنظر گرفتن مفهو درست و شرایط وی ه عصر قیا  ،روایات گاهی ناباورانه و گاهی از باب
معج ه جلوه می کند .اما باقر

فرمود :هنگامه قیها قها م مها ،خداونهد دسهتش را بهر سهر

مهرد نهههاده ،عقههول آنههان تجمیههع و حلههم آنهان کامههل میشههود .ایههن مقالههه در صههدد بررسههی

سهههندی و داللهههی ایهههن روایهههت و سهههسس صهههحت داللهههی آن در پرتهههو سهههنتهای الههههی در

دنیاست .روش مقاله ،توصیفی -تحلیلی است و از منابع کتابخانهای فراهم آمدهاسهت.

یافتههای مقاله نشان میدهد رشد علمی و تجارب تلخ و شیرین بشر ،زمینهساز رحمت

الههی اسههت و خههود مقدمههه امههدادهای غیبههی بههرای کسههانی اسههت کههه قابلیههت آن را تحههت
مهدیریت و رهبههری امها زمههان

پیههدا کننهد .روایههت صهحی اسههت و دسههت خهدا بههر سههر

بندگان کنایه از رحمت الهی با قالبهای گونا گون و پس از قیا بهه واسهطه امها زمهان

است .رخدادهای عصر قیا با نگاه فوق ،منطب با سنتهای الهی در قرآن است.
کلیدواژه :قا م  ،قیا قا م  ،رشد عقالنیت ،وضع ید ّ
الل ،روایت ،سنتهای قرآنی.
طر ح مسأله

موضو مهدویت و قیا قا م آلمحمد
76

بر اساس روایات مشترک فریقین به منظهور اقامهه

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه علو اسالمی رضوی مشهد (نویسنده مسئول) ).)mirzaee6515@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث ،دانشگاه رضوی (.)ali7213@mailfa.com

در طبیعههت  -کههه غالبهها اعجازگونههه و کمنظیههر اسههت  -در روایههات ز یههادی یههاد شههده اسههت .آقههای
کورانی مجموعه این روایات را از منابع فریقین در کتهاب معجهم خهود در پهنج جلهد آورده اسهت.

یکی از این روایات ،فروهشتن دست خداوند و یا دست بقیة الل االعظم

بر سهر عبهاد اسهت

که نتیجه آن به تعبیر روایت ،جمهع عقهول و کمهال احهال اسهت کهه در مقالهه بهدان پرداختههایهم.

سههؤال ایههن اسههت کههه ایههن روایههت بههه لحهها سههندی چههه جایگههاهی دارد و محتههوای آن بیههانگههر

چیست در صورت صحت سند و محتهوا ،آیها بها سهنتهای ثابهت الههی در دنیها ماننهد سهنت
انتخاب آزادانه سرنوشت توسط انسان 4،امهدادها و کمه ههای مشهروط الههی 5و  ...در تعهار

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

عدل و قسط حتمیالوقو است 3.وقو اوضا متفاوت علمهی ،انسهانی و پدیهدههای گونهاگون

نخواهد بود با آنکه این روایت در منابع متعدد و تا حدودی متفاوت آمده اسهت ،در محهدوده

مطالعهات نگارنهده ،فقهالحههدیث آن بهه شههکل جداگانهه پههژوهش نشهده و مهههمتهر از آن ،امکههان و

چگونگی تحق چنین روایاتی با سنتهای ثابت و الیتغیر الهی سنجش نشده است .فرضیه

نگارنده آن است که در صورت صحت روایات مهذکور ،تحقه آنهها نبایهد خهارج از دایهره آیهات
قرآن و سنتههای خداونهد در دنیها باشهد .نگارنهده بهه منظهور دسهتیهابی بهه پاسهخ پرسهشهای

فهوق ،ابتهدا بهها بررسهی سهند بههه بررسهی بنههدهای روایهت در نگهاه شههارحان و حهدیثپژوهان و نقههد
موارد مشکل پرداخته و آنگهاه تحقه محتهوای روایهت را بها آیهات قهران  -کهه بیهانگهر سهنتهای

ثابت الهی است  -سنجش نموده است.
پیشینه بحث

نگارش درباره مهدی

و مهدویت به سهالیان پهیش از زادروز حضهرت بقیهة الل

ماننهد:

المص ههنف صهههنعانی ( 211ق) ،الفهههتن نعهههیم ب ههن حمهههاد ( 229ق) ،الکتهههاب المصهههنف فهههی

االحادیث و االثر ابنابیشیبه ( 235ق) و  ...برمی گهردد؛ لهیکن در بهاره تحهوالت قبهل یها بعهد از

عصر ظهور میتوان بهه مقالههههای «عصهر ظههور و نقهش آن در تحهوالت بنیهادین خهانواده» رحهیم
کههارگر و محمههدعلی اخو یههان و «جهههان پههس از امهها مهههدی

» محمههدکاظم رحمههان سههتایش و

منیره قضاوی و «توسعه فرهنگهی در عصهر ظههور و چشهمانهداز آن در جامعهه منتظهر» رحهیم کهارگر

اشاره کرد؛ اما در موضهو ایهن حهدیث تنهها دو مقالهه بهه نها «گونههشناسهی آثهار عقال نهی در عصهر
 .3معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،1ص.104-81
 .4سوره انفال ،آیه42؛ سوره انسان ،آیه.3
 .5سوره محمد ،آیه7؛ سوره بقره ،آیه.214
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ظهههور» و «تمرک ه و تکامههل عقههول در عصههر ظهههور» از آقایههان جههواد جعفههری و رو الل دریکونههدی

نگاشته شده است که تفاوت و تمای مقاله پیش رو را ذیل چند محور بیان میکنیم:

 .1دستیابی به سه طری برای متن حدیث که همه آنها هم صحی السند ارزیابی شده؛

در حالی که در مقاله «تمرکه و تکامهل عقهول در عصهر ظههور» بهه دو طر یه دسهت یافتنهد کهه تنهها
یکی از آنها صحی ارز یهابی شهده اسهت؛ بهه خصهوص از منظهر قهدمایی اسهت کهه معیهار آنهها
وثوق به صدور روایت است.

6

 .2اشاره به برخی فرق مانند وهابیت در بحث داللی ،بررسی احتمال تصحیف لف الل در
«وضهع الل یههده» در روایههت کلینههی توسههط ّوراقههان بها دیههدن هنسههخ و ضههبطهههای گونههاگون حههدیث،
مشههخص کههردن دایههره عبههاد و بررسههی و شههر ایههن حههوادث در پرتههو سههنتهههای الهههی از دیگههر

تمای ات مقاله پیش رو نسبت به مقاالت یاد شده فوق است.
اصل حدیث

این حدیث مسند در روایات از طری دو نفر از محمدون ثالث (کلینی و صدوق) و سعد بن

عبدالل اشعری قمی در منابع اولیه حدیثی با تعابیر متفاوت از اما باقر
 .1با سند متصل از ثقةاالسال کلینی:

نقل شده است:

ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ْ ُل ْ ُ ْ ُ ُ
ْ ُ
انَّقتیبااةَّ
ااَِّ،ع َّ
انَّال شاا ِ َّ،ع ِ َّ
نَّمحماىَّ،ع ِ َّ
انَّ ُمعلاىَّبا ِ َّ
انَّمحماىَّ،ع ْ َّ
نَّب َّ
ا حسای َّ
انَّال ُمثناىََّّالحن ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
نَّأ ِبیَّجعفرَّ َّ،قالِ «َّ:إذاَّقامََّّقا ِئمناَّ،
نَّم لىََّّلبنىَّشیبانََّّع َّ
نَّاب ِنَّأ ِبیَّیَّعفورَّ،ع َّ
اْل ْعشىََّّ،ع ِ َّ
ْ
ُ
ُ ُ لُ
ْ
تَّب ِ ََّّأ ْح ُ
الم ُهم»َّ 7.
وسَّال ِعب ِ َّ
اَّللَّیَّى ُهََّّعلىََّّ ُر ؤ ِ َّ
وضعََّّ ُ َّ
ادَّ،فجمعََّّ ِبهاَّعق ه ْ َّمَّوََّّکمل َّ ِ

 .2با سند متصل از شیخ صدوق:

ْ
ْ ُل ْ ُ ْ ُ ُ
ْ ُْ ُ ُ
انَّ
انَّال ُمعلاىَّ ْب ِ َّ
نَّع ِامرََّّ،ع ِ َّ
نَّمحم ِ َّىَّ ْب ِ َّ
نَّب َّ
نَّم ْس ُِورََّّ،قالََّّ:حىثناَّا حسی َّ
نَّمحم ِ َّىَّ ْب ِ َّ
حىثناَّجعف َّرَّب َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ل
ل
انَّ
نَّقتیبةَّاْلعشىَّ،ع ِ َّ
اَِّ،ع َّ
نَّمثنىَّا حن ِ َّ
نَّع ِلىََّّال شا ِ ََّّ،ع َّ
نَّب ِ َّ
نَّا َّحس ِ َّ
یَّ،ع ِ َّ
محمىََّّالب ْص ِِ ِ َّ
ْ
ُ
ااق َِّرَّ َّقاالِ «َّ:إذاَّقاامَّقا ِئ ُمنااَّوضاعََّّ
نَّم لىَّ ِلب ِنىَّش ْیبانََّّ،ع ْ َّ
ْاب ِنَّأ ِبیَّیَّ ْعفورََّّ،ع ْ َّ
نَّأ ِبیَّج ْعفرََّّالب ِ
ْ
ُ
تَّ ِبهاَّأ ْحال ُم ُه ْمَّ»َّ 8.
ادَّفجمَّعََّّ ِبهاَّ ُعق لهُ ْمََّّوََّّکمل ْ َّ
وسَّال ِعب ِ َّ
یى ُ َّهَّعلىَّ ُر ُ ِ َّ

 .3قطب راوندی با سند متصل از کتاب بصا رالدرجات سعد بن عبدالل اشعری قمی:

ْ
ْ ْ
ْ ُ
انَّ
انَّأ ِباایَّخا ِلااىََّّالکا ُاابلىَّ،عا ْ َّ
ااَِّ،عا ْ َّ
انَّ ُمثنااىَّالحنا ِ َّ
انَّصااف انََّّ،عا ْ َّ
انَّ ِعیسااىَّ،عا َّ
اىَّ ْبا ِ َّ
انَّمحما ِ َّ
عا َّ
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 .6االجتهاد و التقلید ،ص.178
.7الکافی ،ج ،1ص57؛ الوافی ،ج ،1ص114؛ إثبات الهداة ،ج ،5ص.61
 .8کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.675

تفاوت «اخالقهم» در روایت فوق به جای «احالمهم» در دو روایت قبلی ممکن است اشتباه

نسهاخ باشههد 10.سههعد گو یهها ایههن کتههاب را بههه پیههرو ی از کتههاب بصهها ر الههدرجات محمههد بههن حسههن
صفار نگاشته که موضو آن هم فضایل و مناقب ا مه اطهار

است 11.هر چند کتاب سعد

بههن عبههدالل اشههعری قمههی در دسههترس نیسههت 12،ولههی ایههن حههدیث در خالصههه کتههاب سههعد بههن
عبدالل به نا مختصر البصا ر از حسن بن سلیمان ّ
حلی موجود و روایت مورد بحث بدین گونهه

نقل شده است:

ْ
ْ ْ
ْ ُ
انَّأباایَّخا ِلاىََّّ ُ
انَّ
الکاابلىَّ،عا ْ َّ
انَّصاف انَّ،عا ْ َّ
انَّ ِعیسااىَّ،ع َّ
اىَّ ْب ِ َّ
انَّمحم ِ َّ
ع َّ
انَّ ُمثناىَّالحن ِ
ااَِّ،ع ْ َّ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
وسَّال ِعب ِادَّ،فجمعََّّ ِب ِ ََّّعق له ْمَّ،وََّّأ َّکملََّّ
أ ِبیَّجعفرَّ َّقالِ «َّ:إذاَّقامََّّقا ِئمناَّوضعََّّیىهََّّعلىَّ ُر ُ ِ َّ
ِب ِ ََّّأ ْحالم ُه ْ َّم»َّ 13.

در انتساب هر ی

از کتابهای الکافی 14،کمال الدین و تمها النعمهة 15و بصها ر الهدرجات

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

ْ
ْ
ُ
ادَّفجمعََّّ ِبهاَّ ُعق لهُ ْ َّمَّوََّّأ کمالََّّ
وسَّال ِعب ِ َّ
أ ِبیَّج ْعفَّرََّّ َّقالِ «ََّّ:إذاَّقامََّّقا ِئ ُمناَّوضعََّّیى ُ َّهَّعلىَّ ُر ُ ِ َّ
ْ
ِبهاَّأخال ق ُهم»َّ 9.

16

به کلینی ،صدوق و سعد بن عبدالل اشعری قمی از نگاه اهلفهن تردیهدی وجهود نهدارد و مها را از

بررسی واسطهها تا خود این بزرگان بینیاز مهیکنهد .بهه دلیهل اشهتراک روات حهدیثی اول و دو ،
بررسی رنجیره سند روایت اول و سو  ،کفایت میکند:

بررسی سندی

ت ت

راویان در این بررسی از نظر مذهب و وثاقت مهورد پهژوهش قرارگرفتهه و نتیجهه نههایی

اعال شده است:

 .9الخرا ج و الجرا  ،ج ،2ص.840
 .10همان ،پاورقی ص.840
 .11ویکی شیعه ،عنوان سعدبن عبدالل اشعری قمی.
 .12الفهرست ( للطوسی) ،ص.215
 .13مختصر البصا ر ،ص.319
.14الفهرست ( للطوسی) ،ص.393
 .15رسالة أبی غالب الزرارى ،ص.215
 .16الفهرست ( للطوسی) ،ص.215
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زنجیره روات در سند حدیث اول و دوم

 .1محمد بن یعقوب کلینی در سند اول ،از بزرگان شیعه و مورد وثوق همه عالمهان اسهت؛

17

به عنوان مثال ،نجاشی گوید :ایشان موث ترین مرد در حدیث و دارای باالترین قهدرت ضهبط
بوده و کتاب معروف و بزرگش کهافی را در بیسهت سهال تصهنیف نمهوده اسهت؛ 18همهانگونهه کهه

تمامی رجالیان زبان به مد محمد بن علی بن الحسین معهروف بهه شهیخ صهدوق گشهوده و از

او به بزرگی یاد نمودهاند.

19

 .2جعفههر بههن محمههد بههن مسههرور  -کههه تنههها در سههند دو آمههده  -همههان محمههد بههن جعفههر بههن

قولویه است .این احتمال را برخی نقل کردهاند 20.بنهابراین ایشهان امهامی ،صهحی المهذهب و

ثقه هستند.

21

 .3حسین بن محمد بن عامر ملقب به اشعری و قمی ،امامی و ثقه است.

22

 .4معلی بن محمد بصری هر چند توسط عالمان رجال عباراتی درباره ایشان نقل شهده کهه

موهم قد اسهت 23،امها بسهیاری از عالمهان متهأخر روایهات وی را قبهول کهرده و گفتهه نجاشهی را

مانع وثاقت او ندانستهاند؛ 24زیرا اوال وی از مشایخ اجازه و صاحب کتابهای معتبر اسهت.

25

ثانیهها مههراد از سههخن «مضههطرب الحههدیث یعههرف و ینکههر»  -کههه نجاشههی فرمههوده  -ایههن اسههت کههه
برخی از روایات وی مطاب با اصول است .از این رو بین عالمان رجهالی ،شهناخته شهده و قابهل

عمههل اسههت و برخههی دیگههر از احههادیثی کههه ایشههان نقههل نمههوده ،همسههو بهها اصههول نبههوده ،بنههابراین
روایاتی ناشناخته بوده که قابلیهت عمهل نهدارد 26.البتهه ایهن سهخن بهه نقهل از عالمهان ایهن فهن،

در بهاره بسهیاری از ثقههات صهدق مههیکنهد و مخههتص بهه ایشهان نیسههت 27.بهه عبههارت دیگهر ،ایههن

80

 .17ر .ک :رجال النجاشی ،ص377؛ الرجال( البن داود) ،ص341؛ رجال العالمة الحلی ،ص.147
 .18رجال النجاشی ،ص.377
 .19ر .ک :همان ،ص389؛ رجال العالمة الحلی ،ص147؛رجال الطوسی ،ص.439
 .20معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص.91
 .21ر .ک :الفهرست ( للطوسی) ،ص109؛ رجال النجاشی ،ص.123
 .22ر .ک :رجال النجاشی ،ص.66
 .23مض ههطرب الح ههدیث و الم ههذهب و کتب ههه قریب ههة (رج ههال النجاش ههی ،ص ،)418یعهههرف حدیثهههه و ینکهههر (الرج ههال( الب ههن
الغضا ری) ،ص.96
24. http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167
 .25رجال النجاشی ،ص418
 .26کتاب نکا  ،ج ،24ص.7610
 .27همان ،ج ،25ص.7903

برخههی منقههوالت ایشههان عمههل نمههیشههده اسههت 28.اوال روایههت مههورد بحههث مهها در حیطههه اعمههال
مکلفههان نبههوده و ثانیهها بهها توجههه بههه جهههات مههورد بحثههی کههه در ایههن روایههت مههیآیههد ،مههیتههوان ایههن

حههدیث را ج ه ء دسههته اول بههه شههمار آورد .ثالثهها مرحههو کلینههی در  838حههدیث از حسههین بههن
محمد بن عامر روایت کرده و به او اعتماد نموده و بیش از 88درصد روایهات حسهین بهن محمهد

بن عامر(629حدیث) را از طر یه معلهی بهن محمهد بصهری نقهل کهردهاسهت 29.شهاید بهه جههت

وجود همین قهراین ،عالمهانی ماننهد :شهبیری زنجهانی 30و خهویی 31تصهری بهه ثقهه بهودن ایشهان
کردهاند .لذا بعید به نظر میرسد که معلی بن محمد شخص ضعیفی باشد که به نقل حهدیث

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

تعبیر به این معنها نیسهت کهه ایشهان گهاهی جعهل روایهت مهینمهوده ،بلکهه بهه ایهن معناسهت کهه

او اعتنهها نشههود 32.البتههه قههراین دیگههری ماننههد وجههود نهها ایشههان در اسههناد کامههل الز یههارات و تفسههیر
القمی (بنابر اختالف مبانی در آن) 33و اینکه نجاشی ایهن تضهعیف را از ابهن غضهایری گرفتهه،

وجود دارد.

34

35

ناگفته نماند که اضطراب ایشان در مهذهب ثابهت نشهده ،لهذا مها ههم ماننهد برخهی بهر ایهن
36

باوریم که ایشان امامی مذهب بوده است.

37

 .5ابامحمد حسن بن علی بن زیاد بجلی ملقب به الوشاء از بزرگان شیعه و ثقه است.
َ
ّ .6
مثنی بن ولید  -که شاید به جهت شغلش به َح ّناط(گند فروش) ملقب شهده  -امهامی

 .28همان.
 .29ر .ک :نر اف ار درایة النور
 .30کتههاب نکهها  ،ج ،3ص904؛ ج ،11ص3929؛ ج ،16ص5129؛ ج ،21ص ،6766ج ،24ص7610؛ ج ،25ص7792و
.7903
 .31معجم رجال الحدیث ،ج ،19ص.280
 .32درس خهه ه ههارج فقهه ه ههه (میهه ه ههرزا جهه ه ههواد تبر یه ه ه ه ی) ،خهه ه ههارج فقهه ه ههه طههه ه ههارت ،ادامههههههههه فصههههههههل فههههههههی المههههههههاء الراکههههههههد:
()http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/
 .33ر .ک :کامل الزیارات ،النص ،ص 135و 140؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص .417 ،301 ،256این سخن به عنوان قرینه جدید
اینجا آورده شد؛ زیرا ابوالقاسم خویی در ذیل عنوان معلی بن محمد اصال استناد به وجود این راوی در دو کتاب مذکور
نمیکند ( معجم رجال الحدیث ،ج ،19ص.)281-279
 .34درس خهه ه ههارج فقهه ه ههه (میهه ه ههرزا جهه ه ههواد تبر یه ه ه ه ی) ،خهه ه ههارج فقهه ه ههه طههه ه ههارت ،ادامههههههههه فصههههههههل فههههههههی المههههههههاء الراکههههههههد:
()http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/
 .35معجم رجال الحدیث ،ج ،18ص258؛ درس خارج فقه (میرزا جواد تبری ی)،خارج فقه طهارت ،ادامه فصل فی الماء
الراکد)http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/( :
 .36کتاب نکا  ،ج ،9ص.2966
 .37رجال النجاشی ،ص.39
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و ثقه است.

38

 .7قتیبة بن محمد االعشی ،امامی و مورد وثوق است.
َ
ه
40
 .8عبدالل ْابن أبی َی ْعفور کوفی ،امامی و ثقه است.

39

 .9مراد از مولیلبنیشیبان (آزاده شده بنیشیبان) ،زرارة بن اعین شیبانی بهوده 41کهه ایشهان

امامی ،ثقه ،بلکه از اصحاب اجما است.

42

در نتیجه ،سند حدیث ،متصل به معصو و رجالیان ،تمامی روات سلسله سند را امهامی و

ثقه میدانند .بنابراین این دو سند ،صحی ارزیابی میشود.
زنجیره روات در سند حدیث سوم

 .1س ههعد ب ههن عب ههدالل اش ههعری قم ههی ( 301ق) ملق ههب ب ههه «ش ههیخ ه ههذه الطا ف ههة و فقیهه هها و

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

44

 .2محمههد بههن عیسههی کههه بههه اعتبههار «مههرویعنههه»اش (سههعد بههن عبههدالل قمههی) ،محمههد بههن

عیسی بن عبید یقطینی است که امامی و مورد وثوق است.

45

 .3صفوان که بنا بر «مرویعنه»اش (محمد بن عیسی بن عبید) ،صفوان بهن یحیهی بجلهی

( 210ق) وکیل اما رضا

و از اصحاب اجما و ج ء ثقات به شمار میرود 46که در موردشان
47

گفته شده است« :الیروون و ال یرسلون إال عمن یوث به».
َ
48
 .4هم َث ّنی بن ولید حناط (گند فروش) ،امامی و ثقه است.

 .5ابیخالد کابلی که نامش «وردان» و اسمش «کنگر» بوده؛ 49در روایات از حوار یهون و یهاران
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 .38رجال الکشی ،ص.338
 .39رجال النجاشی ،ص317؛ رجال العالمة الحلی ،ص.135
 .40رجال النجاشی ،ص213؛ رجال الکشی ،ص 10و .246
 .41رجال الکشی( مع تعلیقات میر داماد) ،النص ،ص.50
 .42رجال الطوسی ،ص337؛ رجال الکشی ،ص.134 ،146 ،136 ،133 ،138 ،154 ،155
 .43رجال النجاشی ،ص.177
 .44همان ،ص178؛ رجال الطوسی ،ص.427
 .45رجال الکشی ،ص.538
 .46رجال الکشی ،ص ،508رجال النجاشی ،ص.120
 .47ه
العدة فی أصول الفقه ،ج ،1ص.154
 .48رجال الکشی ،ص.338
 .49رجال الکشی( مع تعلیقات میر داماد) ،ج ،1ص.25

در نتیجه سند حدیث متصل به معصو و صحی ارزیابی میشود.

بررسی داللی

زمانی که اتصال ی

روایهت بهه امها معصهو بهه طهرق معهروف و معقهول اثبهات می گهردد ،در

حههوزه عمههل ،حجیههت آن بههین فقههها تردیههدی وجههود نههدارد؛ امهها در حههوزه بههاور و اخبههار هههر چنههد
مجمههععلیههه نیسههت ،ولههی حههدیثی معتبههر اسههت و نمیتههوان آن را نادیههده گرفههت .لههذا صههحت
محتوای آن با معیارهای مقبول ،ما را به باور آن متقاعد می کند .حدیث پیش گفته که در یکی

از بههزرگتههر ین حوزههههای اعتقههادی مس هلمانان و ب هه خصههوص شههیعه ،یعنههی مهههدویت اسههت،

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

برگزیده و خاص اما سجاد

برشمرده شده 50،امامی مذهب و مورد وثوق است.

51

صحت سندی آن ،ما را برآن داشت تا ضمن بررسی مفهو لغوی برخی واژههای آن ،به بررسی
محتههوایی و داللههی آن نی ه بپههردازیم .روشههن شههدن محتههوا و داللههت ایههن حههدیث ،نیازمنههد اوال

شهناخت مفههو «وضههع یهد» و مرجههع ضهمیر در «یههده» و ثانیها مفهههو «جمهع عقههول» و ثالثها دایهره
«العباد» و بررسی اقوال و آرای حدیثپژوهان در این خصوص است تها بتهوان بها نگهاهی روشهن،

درستی این خبر را با سنتهای ثابت قرآنی سنجش نمود:
مفهومشناسی وضع ید

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

این است که اما باقر

فرمودند:

زمههانی کههه قهها م مهها (حضههرت بقیههةالل االعظههم) قیهها کنههد دسههتش را بههر سههر بنههدگان

مینهد.

َ
بهها وجههود آنکههه در روایههت کلینههی لفه «الل» بههه صههراحت پههس از فعههل َوضه َهع بههدین گونههه آمههده

است:

ْ
ُ
وسَّال ِعبا ِ َّدَّ .
اَّللَّیى ُهََّّعلىََّّ ُر ؤ ِ َّ
وضعََّّ ُ َّ

امههها ب ه هه دلیهههل نبه ههود لف ه ه الل در دو روایهههتدیگر ،در مرجه ههع ضه ههمیر«یهههده» به ههین شه ههارحان و
 .50االختصاص ،ص61؛ بحار األنوار ،ج ،22ص.342
 .51رجال الکشی ،ص.123 ،122 ،10 ،115
 .52لسان العرب ،ج.396 ،8
 .53معجم مقاییس اللغة ،ج ،6ص.117
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حدیثپژوهان نظر واحدی وجود ندارد .با صرف نظر از نتیجه این وضع ،در ایهنکهه آیها خداونهد
دستش را بر سر عباد قرار میدهد و یا ّ
ولی خدا ،چون اختالف مرجع ضهمیر ،در مفههو روایهت و
چگونگی وضع ،تأثیرگذار است ،نیازمند بررسی است.
مفهوم «وضع ید» با برگشت ضمیر به لفظ«اهلل»

با وجود آنکه عالمان و ف َرق مختلف،مرجع چنین ضمیری را خداوند مهیداننهد؛ ولهی چهون

مبههانی و اصههول متفههاوتی دارنههد ،گونههاگونی در مفهههو و داللههت ایههن بنههد از روایههت بههدیهی بههه نظههر

میرسد:

 .1نگاه تجسیمی

برخههی فرقهههههها ماننههد وهابیههت بهها نگههاهی ظههاهری ،در ایههن گونههه احادیههث ،مرجههع حههدیث را

خداوند دانسته و باورمند به جسمانیت ذات باری تعالی هستند؛ به عنوان مثهال هنگهامی کهه

روایت ذیل از عبدالعزی بن عبهدالل بهن بهاز ،مفتهی عربسهتان و از جملهه ههواداران اصهلی اندیشهه

سلفیگری پرسیده شد ،به این مضمون که شبی خداوند در بهترین شکل به سوی پیامبر اکر

آمد .سسس به ایشان فرمهود« :یها محمهد ،آیها مهیدانهی در مهال اعلهی در بهاره چهه بها ههم بحهث
َ
َ َ
مهیکننهد [پیهامبر فرمهود ]:گفهتم :نهه [نمهیدانهم سهسس دیهد کهه پروردگهار] « ...ف َوض َهع َیهد هه َبه ْهی َن
َ
َ َ
َْ
ْ
کتف َّیَ ،ح ّتی َو َجد هت َب ْر َد َها َب ْی َن ثد َی ّی؛ ... 54خداوند دستش را بر پشهت مهن گهذارد تها جهایی کهه

سردی دستش را بین سینههایم یافتم و سسس آنچه در آسمانها و زمین بود را دانستم .»...

55

بنباز برگشت ضمیر را به خداوند به شکل ظهاهری و تجسهیمی مهیپهذیرد ،لکهن بهرای فهرار از

معذورات معنای مذکور گفته است چنین اتفاقی در خواب بوده است:

فذنَّهذاَّاَلتیانَّکانَّفىَّالمنامَّکماَّرجح َّابنَّکثیرَّوَّتابع َّالمبارکفوریَّفىَّشِحَّالترمذیَّ،
وَّیىلَّماَّفىَّإحى َّالِوایا َّمنَّالتصِیحَّبماَّیفیىَّذلکَّ 56.

ایههن معنههای وضههع یههد و توجیههه نه د نگارنههده دربردارنههده مشههکالت و معههذوراتی اسههت :اوال در

بسیاری از منابع اولیه و معتبر اهلسنت قید «فی المنا » نیامده است 57 .ثانیا خود بهن بهاز بهه

84

َ َ َّ
َ
َ َ
ْ
ْ
ََ
 .54در نقلهای دیگر آمده ﴿ َوض َع کف هه َب ْی َن کتف َّی َح ّتی َو َجد هت َب ْر َد أنامله َب ْی َن َصهدر ی( ﴾...مسهند احمهد بهن حنبهل ،ج،36
ص.)423
 .55همههان ،ج ،27ص171؛ ج ،36ص423؛ ج ،38ص256؛ مسههند الههدارمی ،ج ،2ص1366؛ الجههامع الصههحی )سههنن
الترمذی) ،ج ،5ص209 ،208 ،207
 .56فتاوى الشبکة اإلسالمیة ،رقم فتوی.52031
 .57مسههند احمههد بههن حنبههل ،ج ،27ص171؛ ج ،36ص423؛ ج ،38ص256؛ الجههامع الصههحی  ،ج ،5ص،208 ،207



(نه در خواب) ،بوده است» و سسس گفته است:

أخرجهاااَّالترمااذیَّوَّقااالَّ:هااذاَّحااىی َّحساانَّصااحیحَّسااألتَّمحمااىَّباانَّإساعاعیلَّیعنااىَّ:
البخاریَّعنَّهذاَّالحىی َّفقالَّ:هذاَّصحیحَّ َّ58.

ثالثهها حههدیثشههناس متعصههب سههنی تصههری کههرده کههه قیههد «فههی المنهها » جه ء آن شههذوذاتی

است که بر این حدیث افزون گشته ،که در این صورت راه مفری برای بهنبهاز بهاقی نمهیمانهد.

59

رابعا از نگاه شیعه ظاهر روایت در برابر بهراهین فراجسهم بهودن خداونهد نمهیتوانهد مقاومهت کنهد؛

همههان گونههه کههه گفتهههانههد« :الظههواهر التصههاد البرهههان»؛ 60ز یههرا موجههود نامحههدود ،تحههت احاط هه

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

نقل احمد بن حنبل آورده است که پیامبر فرموده« :وضع ید خداوند بر پشتم بعد از بیدار شهدن

شهههودی موجههود محههدود (چههه در خههواب و چههه در بیههداری) قههرار نمههیگیههرد 61.از سههویی نگههاه

تجسیمی ،با آیات محکم الهی نی ناسازگار است.

62

 .2نگاه تأویلی

63

نگاه ادبی به روایت مذکور به استناد قاعده مشهور «االقرب یمنع االبعهد» مهانع از برگشهت

ضههمیر بههه «قا منهها» اسههت .عههالوه بههر آن ،محههذورات نگههاه تجسههیمی باعههث شههده کههه طرفههداران

برگشههت ضههمیر بههه «الل» ،نگههاه تههأویلی بههه حههدیث مههذکور داشههته باشههند .فههی
«یده» را «یدالل» دانسته و فرموده است:

کاشههانی مههراد از

ُ
ُ
لَّمااَّ
العقالَّالاذیَّها َّأو َّ
َّ
القاائم َّأوَّ
مارادَّبهااَّإمااَّ ُ َّ
واسطةَّج ِدهَّوَّفیضا َّوَّال ُ َّ
ِ َّ
الیىَّعنَّ
ُعبرَّ ِب ِ َّ
مالئکةَّقىس َّوََّورََّّمنَّأَ َِّارَّعظمت َّ َّ64.
ِ َّ
اَّللَّعنَّیمینَّعرش َّأوَّملکََّّمنَّ
خلقََّّ ُ َّ

وی باورمند است که مراد از «یدالل»« ،واسطه جود و فی

الهی» است و سسس بدون اشهاره

209؛ مسند الدارمی ،ج ،2ص1366؛ مسند عبد بن حمید ،ج ء اول ،ص326و342؛ الدعاء للطبرانی ،ج ،1ص418؛
تهاریخ الطبهری ،ج ،11ص584؛ جهامع البیهان ،ج ،7ص162؛ ج ،27ص28؛ مجمهع الزوا هد ،الجه ء ،7ص369؛ شهر
نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،3ص226؛ تاریخ بغداد ،ج ،8ص147؛ تاریخ مدینة دمش  ،ج ،34ص646؛ کتاب
التوحید و إثبات صفات الرب ،ج ،1ص321؛ ارشاد الساری ،ج ،7ص 321و ...
 .58فتاوی اللجنة الدا مة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،رقم فتوی.18610
 .59موسوعة العالمة االما مجددالعصر االلبانی ،باب حدیث اختصا المأ األعلی ،شماره .1108
 .60کفایة االصول ،ج ،2ص.39
 .61تسنیم ،ج ،26ص.478
 .62ر .ک :سوره شوری ،آیه11؛ سوره انعا  ،آیه103؛ سوره نساء ،آیه126؛ سوره بقره ،آیه ،55سوره نساء ،آیه 153؛ سوره اعراف،
آیه 143و . ...
 .63مشرق الشمسین ،ص.327
 .64الوافی ،ج ،1ص.114
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به مصداق خاص ،بهه چههار مهورد ماننهد حضهرت بقیهةالل االعظهم

 ،عقهل ،ملکهی از مال کهه

خداوند و یا نوری از انوار عظمت الهی اشاره کرده است .عالمهه مجلسهی نیه در توضهی «وضهع
الل یههده» برگشههت ضههمیر «یههده» یهها «الل» اسههت و یهها بههه «حضههرت قهها م

»؛ ولههی در هههر صههورت،
65

کنایه از رحمت ،شفقت ،قهدرت و اسهتیال ی خداونهد بهر بنهدگان دانسهته اسهت .آقهای نجفهی

وضع یداللهی مذکور را از جمله خرق عادات فراوانی میداند کهه امها زمهان

را در فهت گیتهی

تأیید و تقویت میکند و این سخن را به بسیاری از عالمان و محققان نسبت داده است.

66

از معاصران «وضع یدالل» را همان مرور زمان و تجهارب تلهخ و شهیرینی مهیداننهد کهه بشهریت

در طول زمانهای متفاوت آن را چشیده و این تجارب ،باعث تطور ،تکامل و افزون شدن عقل

بشههری شههده و منجههر بههه رشههد و نمههو اسههتعدادهای انسههانی میشههود .از آن رو کههه همههه نظر یههات و
اید ولوژیهای گیتی در تغییر وضعیت موجود و حل مشکالت جهان نا کها ماندنهد ،انسهانهها

به سرعت ،بدون هیچ تردیدی و با اشتیاق به ندای منجی عالم بشریت لبی

میگویند 67.از

دید نگارنده هم به دلیل ادبی و هم قدمت روایت کلینی ،مرجع ضمیر« ،الل» اسهت و وضهع یهد

مذکور ،رحمت و امداد الهی اسهت کهه در قالهبههای گونهاگون نمهودار مهیشهود ،ولهی قبهل از آن،

ابتدا بشر در سایه تکامل علم و عقل و کسب تجهارب گونهاگون تها عصهر ظههور ،اسهتحقاق ظههور
واسطه الهی را فراهم میکند .به عبارتی ،فراهم شدن زمینه بشری مذکور ،مقدمهه ظههور واسهطه
فی

(وضع ید) است و شرایط امداد و عنایت مذکور در روایت (وضع ید) را پدیهد مهیآورد .لهذا

گفتهه کسهانی کهه مفهههو وضهع یهد را امهری خههارق العهاده دانسهته و یها مههروز زمهان و تجهارب تلههخ و

شیرین میدانند ،درست نیست؛ چون از ی سو خرق عادت مهذکور بها سهنتههای الههی  -کهه

بعههدا خههواهیم گفههت  -در تعههار

اسههت و از سههویی روایههت بیههانگههر عنایههت امههداد الهههی (جمههع

عقول و کمال احال ) پس از قیا اسهت .گفتهار نویسهنده (سهبحانی) ممکهن اسهت تحقه یابهد؛

ولی آن اشتیاقات ،مفههو وضهع یهد نیسهت ،بلکهه مقهدماتی اسهت کهه زمینهه وضهع یهد را فهراهم

خواهد کرد و مواهب پس از قیا  -کهه البتهه بهه صهورتههای گونهاگون و دارای مصهادی متعهدد
است  -قبل از ظهور وجود ندارد .سنتهای مصر قرآنی نی که در ادامهه میآیهد ،مؤ یهد دیهدگاه
ماست.
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 .65مرآة العقول ،ج ،1ص.80
 .66والدة اإلما المهدی ،الج ء ،1ص.42
 .67الفکر الخالد فی بیان العقا د ،ج ،2ص.96

سعد بن عبدالل اشعری  -که متوفی  301هجری قمهری بهوده - 68و مقهد بهر کلینهی اسهت -

در روایتی که نقل کرده 69،واژه «الل» را نیهاورده اسهت؛ بها آنکهه طر یه شهیخ صهدوق بجه در یه
نفر عین طری کلینی است ،بدین گونه نقل شده است:
ْ
ادَّ َّ.
وسَّال ِعب ِ َّ
وضعََّّیى ُ َّهَّعلىَّ ُر ُ ِ َّ

و لف ه «الل» نیامههده اسههت .از ایههن رو ،برخههی مرجههع ضههمیر «یههده» را حضههرت وله ّهیعصههر

دانستهاند؛ 70لی

مراد آنان از وضع ید دست حضرتش ،دست عنایهت بهوده و دسهت کشهیدن

ظاهری نیست 71.و در ساز و کاری فراطبیعی به وقو میپیوندد؛ همهان گونهه کهه در حهدیثی کهه

شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خودش با سند از اما علی

در هنگامهای که پرچم اما زمان

به اهت از درمیآید:

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

مفهوم «وضع ید» با برگشت ضمیر به «حضرت قائم

»

نقل نموده ،آمهده اسهت کهه

ْ
ْ
ْ ْ
ُ
ُُ
اد؛َّ َّ72
وسََّّال ِعب ِ َّ
قَّوََّّالمغ ِر ِ َّ
ِ َّ...إذاَّهزََّّرایت ُ ََّّأضا ََّّلهاَّماَّب ْینََّّالم ْش ِِ ِ َّ
بَّوََّّوضعََّّیىهََّّعلىََّّر ِ

برای پرچم ایشان ما بین مشرق و مغرب روشن میگردد و (سسس ایشان) دست بهر

سر بندگان میگذارد.

عالمههه مجلسههی باورمنههد اسههت چنانچههه مرجههع ضههمیر وله ّهیالل

باشههد ،احتمههال مفهههو

حقیقی وضع وجود دارد 73که همهان نهوازش سهرهای مهرد بها دسهت حضهرت بقیهة الل االعظهم
باشد .نگارنده مس سرهای بندگان ،آن هم در مقیاس عصهر قیها را ،محهال عقلهی نمیدانهد،

ولی توجیهی روایی قرآنی هم برای چنین مسحی نمیبیند .از سویی ،تحقه معجه هوار آن را بها
سنت انتخاب سرنوشت به دست انسان در تعار

میبیند.

74

دایره عباد در روایت

نکتههه بعههدی در روایههت ،ایههن اسههت کههه دسههت نههوازش رحمههت الهههی _ کههه بههه تجمیههع افکههار و
 .68رجال النجاشی ،ص.178
 .69مختصر البصا ر ،ص.319
 .70الح المبین فی معرفة المعصومین  ،بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الدینی آیة الل الوحیهد الخراسهانی،
الج ء ،74ص.5
 .71همان.
 .72کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .73مرآة العقول ،ج ،1ص.80
 .74سوره انفال ،آیه.42
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عقول و ع راسخ عاقالن و کمال حلم منجر می گردد _ آیا شامل تمامی مرد عالم می گهردد یها

مههراد عبههاد خاصههی اسههت دو نگههاه در ایههن بههاره وجههود دارد :برخههی بههه ایههن دلیههل کههه اسههم جمههع
محلی به الهف و ال  ،مفیهد عمهو اسهت 75،شهامل جمیهع عبهاد اسهت و بهر ایهن باورنهد کهه تمها

انسانها در اثر این عنایت خارق العاده عقلشان کامل میگردد 76.از نگاه نگارنده ایهن امهر فهی

نفسههه مح ههال عقل ههی نیسههت ،ول ههی قطع هها بهها س ههنتهای قطع ههی و ثابههت خداون ههد در انتخ ههاب
سرنوشت و شرایط امداد سازگاری ندارد.

77

برخی نی ضمن پذیرش جمیع عباد گفتهانهد کهه آثهار وضهع یهد شهامل حهال همهه نمهیشهود؛
ْ
َ َ َ
زیرا در برخی از روایات پس از عبارت « َوض َع َید هه َعلی هر هءوس الع َباد» این جمله آمده است:

ْ
ْ
ُ
اَّللَّتعالىَّق ةََّّأ ْرب ِعینََّّر ُجالَّ َّ78...
اهَّ ُ َّ
یىَّوََّّأ ْعط ُ َّ
نَّ ُز ب َِّرَّالح ِى ِ َّ
فالََّّن ْبقىََّّ ُم ْؤ ِمنََّّ ِإلََّّصارََّّقل ُب ُ ََّّأشىََّّ ِم ْ َّ

یعنههی بعههد از ایههنکههه حضههرت حجههت دسههت بههر سههر همههه بنههدگان مههیکشههد ،مههؤمنی بههاقی

نمیماند ،مگر آنکه قلبش چون پارههای آهن مستحکم و نیروی چهل مرد به او عطا می گردد.
بنابراین وضع ید شامل همه بندگان میشود ،ولهی مؤمنهان مشهمول آثهار وضهع یهد مهیشهوند.

79

عد شمول آثار بر کفار به عد قابلیت آنان برمیگردد و گرنه در فاعلیت فاعل مشکلی نیست.
به عبارت دیگر ،مقتضی از طرف خداوند و واسطه فهی

او موجهود اسهت؛ لهیکن مهانع از سهوی

کفار است 80.روشن است که منشأ محرومیهت برخهی موجهودات از برخهی از خیهرات و کمهاالت

به عد قابلیت آنها برمهیگهردد 81.نگارنهده نیه باو رمنهد اسهت همهان طهور کهه رسهول خهدا بهرای
هدایت تما انسانهاست 82،قیا حضرت حجت نی جههانی و فراگیهر اسهت 83و همهان طهور

که عدهای به انتخاب شو خود از هدایت رسول خدا باز ماندند و امدادها و دسهت گیری الههی

شامل حالشان نشد ،بدیهی است در عصر قیا نی چنین خواهد بود.
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 .75معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص.27
 .76والدة اإلما المهدی  ،الج ء ،1ص42
 .77سوره انفال ،آیه42؛ سوره انسان،آیه3؛ سوره محمد ،آیه.7
 .78کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .79الح المبین فی معرفة المعصومین  ،بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الدینی آیهة الل الوحیهد الخراسهانی،
الج ء ،74ص.5
 .80همان ،ج ،3ص.74
 .81مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج ،2ص.146
 .82سوره سبأ ،آیه28؛ سوره اعراف ،آیه .158
 .83معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،1ص.455

تعبیر وضع ید در طول نهضت حضرت با برنامههای گوناگون برای گروه مختلف پدید میآید و
هر ی

از برنامهها و تصمیمها به رشد فکری مرد با لحا مراتب و قابلیت و ظرفیتها کم

خواهههد کههرد و بههه انتخههاب درسههت و عاقال نههه آنههها خواهههد انجامیههد .تعههالیم قرآنههی حضههرت،
ن ههزول حضهههرت عیس ههی

و اقتهههدای ایشهههان ب ههه حضهههرت مههههدی

مسههیحیان 86،قضههاوته ههای حضههرت مهههدی

84

 85و اتم هها حجهههت بهههر

ب ههرای یهودیههان بههر اس ههاس تههورات اص ههلی و

مسیحیان بر اساس انجیل و اهل زبور به زبورشان 87،روشن کردن نشانههایی در کتب آسهمانی

مانند تورات بر آمدن نا پیامبر

و ا مه دوازدهگانه
90

در کتب آسمانی 88،عرضه حقیقت

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

با دیدن خانواده حدیثی که در آنها جمله «اذا قا القا م» آمهده ،بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه

بر ناصبان 89،ظهور نعمتهای دنیوی و ...نمونهای از این مستندات است.

در جمعبندی این قسمت باید گفت که اگر مراد از «اذا قا قا منا» پایان دولت باطهل و آغهاز

استیالی دولت ح باشهد .در ایهن هنگامهه ،عقهل مهرد بهه ادلهه ماننهد تجربههههای کهه در طهول
تاریخ داشتند ،مخصوصا در مدتی کهه از آغهاز قیها تها اسهتیالی انقهالب پیهدا کهردهانهد ،افه ایش

مییابد .در اینجاست که همه مرد از این اف ایش عقول بهرهمند مهیشهوند و ماننهد اههلذمهه و
کسانی که هنهوز وارد اسهال نشهدند ،در ایهن هنگامهه بها اختیهار ایمهان آورده و وارد مهذهب اسهال

میشوند؛ 91زیرا از نتایج اف ایش عقول ،خداشناسی و دینشناسی است.

92

ولی اگر مراد از جمله «اذا قا قا منا» آغاز انقالب مهدوی بهدانیم ،در ایهن صهورت بهر اسهاس

آیات و روایات ،انسانهایی که تحت غوایت ابلهیس درآمهدهانهد ،بهه گونههای کهه در مقها عمهل،
مرید شیطان شده و پشت سر او حرکت میکننهد 93و ایهن گمراههی عقیهدتی و تبعیهت دا مهی از

 .84کفایة المهتدی فی معرفة المهدی
است (اإلرشاد ،ج ،2ص.)386

 ،ص .680ناگفته نماند که این روایت به شکل مرسل از شیخ مفید نی نقل شده

 .85کفایة المهتدی فی معرفة المهدی  ،ص.671
 .86المعجم االحادیث المهدی  ،ج ،2ص.457
 .87شر األخبار فی فضا ل األ مة األطهار  ،ج ،3ص.397
« .88دوازده اما در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش» ،ص.17
 .89الکافی ،ج ،8ص.227
 .90بصا ر الدرجات فی فضا ل آل محمد  ،ج ،1ص.188
َّ َّ
َ
ْ َ
َ
َ َ
َ َ
 ... .91ال َی ْبقی َی ههود ّی َو ال ن ْص َران ّی َو ال َصاح هب ملة إال َد َخل فی اإل ْسال ( ...بحار االنوار ،ج ،51ص.)61
« .92گونهشناسی آثار عقالنی عصر ظهور» ،ص.27
 .93همه لغویان در واژه «تبعیت» به گونهای این معنا را لحا کرده اند(العین ،ج ،2ص78؛ جمههرة اللغهه ،ج ،1ص254؛
تهههذیب اللغههة ،ج ،2ص167؛ معجههم مقههاییس اللغههة ،ج ،1ص362؛ اسههاس البالغههة ،ص59؛ المصههبا المنیههر ،ج،1
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گناه ،باعث ایجاد ملکه و شاکلهای شود کهه نسهبت بهه عمهل ماننهد رو جهاری در بهدن ،عمهل

میکند 94،پیروی آنها از فطهرت (بهه خهاطر اعمالشهان) بسهیار سهخت و بهه طهور طبیعهی در برابهر
َ
دعوت اما زمان لبی نمیگویند و به سرنوشت ابلیس دچار میشهوند و وعهده الههی َو إ ّن
َ
َ َ ه
َج َه ّن َم ل َم ْوعد هه ْم أ ْج َمعین  95در موردشان محق میشود.
اما کسانی که امکان اثاره نور عقل درآنان وجود دارد ،توسط حضهرت حجهت بهر خردهاشهان

افزون میگردد  96و به راه راست برمیگردند؛ بعد از آنکه شیطان آنان را از آن راه راست منحرف
کرده بود.

97

جمع عقول و کمال احالم

عقول در نگاه شارحان به معنای افهزون شهدن و تقو یهت خردههای آنهان 98و یها اتفهاق آنهها بهر

محههور ح ه اسههت 99کههه در اثههر آن اختالفههات 100و بسههاط تمهها مههذاهب ج ه دیههن ح ه برچیههده

میشود 101.هیچ ی

از شارحان توضی ندادند که این تقویت و برچیده شهدن مهذاهب تحهت

چه فرایندی صورت می گیرد؛ هر چند بتوان گفت دیدگاهشان تابع نو تشهری وضهع یهد اسهت
کههه بههه برخههی از آنههان مثههل عالمههه مجلسههی اشههاره شههد .در بههاره کامههل شههدن احههال بنههدگان نی ه

متفاوت گفتهاند .بنا بر نظر ابنفارس در لغت «حلم» باید ایهن طهور گفهت کهه در اثهر جمهع شهدن

عقولشان در ریختن تئوریهای نی

و انجا کارهای پسندیده بدون هیچ شهتاب دگی بها ثابهت

قدمی و بردباری اقدا میکنند 102.افکار راسخ و پایداری در کارهای نی  ،معلهول جمهع شهدن

عقلهای آنان است .منابع کهن لغوی و غریب الحهدیث نشهان مهیدههد کهه جمهع در لغهت بهه
معنههای پیونههد ی ه

90

چی ه بههه چی ه دیگههر و گردآمههدن امههری پراکنههده اسههت 103.واژهپژوهههان مفهههو

ص.)72
 .94المی ان فی تفسیر القرآن ،ج ،13ص.189
 .95سوره حجر ،آیة .43
 .96ر .ک« :گونهشناسی آثار عقالنی عصر ظهور».
 .97سوره اعراف ،آیة .16
 .98الشافی فی شر الکافی ،ج ،1ص.266
 .99الکشف الوافی فی شر أصول الکافی ،ص.95
 .100مرآةالعقول ،ج ،1ص.80
 .101شر الکافی -األصول و الروضة ،ج ،1ص.399
 .102معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص.93
 .103همان ،ج ،1ص479؛ الجمهرة ،ج ،1ص483؛ الصحا  ،ج ،3ص1198؛ الفروق فی اللغة ،ص.134

نیرو یهی اسهت که آمهادگی پهذیرش دانهش و فههم را داراسههت و ههم بهه مفههو دانشهی اسهت کهه بههه
وسیله آن نیرو به دست میآید 105.هر چند برخی از عالمان اههل لغهت ،عقهل و حلهم را متهرادف

دانستهاند 106که ظاهرا این در صورتی است که ما سفاهت را نقی

حلم بدانیم؛ 107ولهی غالبها

باورمندند از نتایج و آثار عقل ،رسیدن به یکی از صفات پسندیده بشری بهه نها حلهم اسهت کهه

به معنای آرامش ،آسودگی و مقاومت بر مسیری عقالنی در برابر نامالیمات بهه دور از هیجانهات
108

و احساسات است.
َ
بنابراین در مفهو متعدی به کار رفته ،چه فاعل فعل َوض َع و َج َم َع خداوند باشهد و چهه قها م

آلمحمد

 ،واسطه فی

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

متعههدی ایههن مههاده را بههه معنههای عه و جمع[بنههدی] آرا و افکههار دانسههتهانههد 104.عقههل نیه در نگههاه
جهامع راغههب  -کهه بههر پایههه اسهتنادات قرآنههی و روایهی تعر یههف کههرده  -ههم بههه مفههو قه ّهوه مدرکههه و

و مجری و مدیر الهی عرصه پس از قیها از روایهت و شهر شهارحان

پیداست که حضرت بقیةالل است .و به واسطه و وسیله اوست که عقلها جمعآور ی میشهود

و در سایه این جمع است که حلم ،به معنای گفتهه شهده ،بهه درجهه کمهال خهود میرسهد و آثهار و

نتههایج ارزنههده تعقههل بههه بههار مههینشههیند .جمههع عقههول ،نههه چونههان کههه برخههی شههارحان بههه شههکل
فراطبیعههی و معجهه هوار گفتهانههد ،بلکههه بههه اسههتناد سههنتهای الهههی ،در مسههیری طبیعههی و بهها
م ههدیریتی اله ههی در س ههایه رش ههد و انتخ ههاب آ گاهان ههه و عالمان ههه اکثر ی ههت م ههرد  -ک ههه زمینهس ههاز

امدادهای و یه ه و مقیهد الههی اسهت  -شهکل خواههد گرفهت .وی گهیههای ز یهادی همچهون رشهد

علمههی و آ گههاهی مههرد دنیهها در اثههر تجههارب گونههاگون گذشههته ،وی گههی شخصههیتی و مههدیریتی
اما عصر  -که زمینهساز بسیاری از امدادهای مقید الهی است  -و مأموریت خاص حضهرت،

سه ضلع اتفاقات بعضا منحصر به فردی است که در عصر قیها رخ خواههد داد؛ در عهین حهال

که از سنتهای ثابت الههی در دنیها نیه بیهرون نخواههد بهود .آمهوزش خهاص پهس از قیها  ،ماننهد
ّ
روایههت صههحی «إذا قهها الق ها م ضههرب فسههاطیط لمههن یعلههم النههاس القههرآن علههی مهها أن ه ل

الل 109 »...نمونهای از آنهاست.

 .104تاج العروس ،ج11ص 72؛ التحقی فی کلمات القرآن ،ج ،2ص.108
 .105مفردات الفا القرآن ،ص.557
 .106المحکم و المحیط األعظم ،ج ،3ص.364
 .107العین ،ج ،4ص.9
 .108مفردات الفا القرآن ،ص253-254؛ النهایه ،ج ،1ص433-4334؛ التحقی فی کلمات القرآن ،ج  ،2ص-275
.272
 .109کفایههة المهتههدی فههی معرفههة المهههدی  ،ص .680ایههن روایههت بههه شههکل مرسههل از شههیخ مفیههد نیه نقههل شههده اسههت
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بررسی داللت آیه در پرتو سنتهای ثابت قرآن

بعد از بیان آرای گوناگون مفهو روایت در سایه نگهاه شهارحان و واژهپژوههان و نقهد نگهاهههای

نادرسههت ،موضههو و مسههأله مقالههه ،نیازمنههد بررسههی دیههدگاهههها و انتخههاب نظههر مختههار در پرتههو
ّ
الیتغیر الهی در قرآن است.
سنتهای
ّ
110
عههد اخههتالف و تنههاق در قههرآن نههص صههری قههرآن از باورهههای مسههلم مسههلمانان اسههت.
سنتهای الهی به عنوان قواعد و ضوابط تدبیر عهالم و آد در دنیها از سهوی خداونهد ،موضهوعی

اسهت کههه خداونهد بههر تحو یههل و تبهدیلناپههذیری آنههان در قهرآن بههه صههراحت یهاد نمههوده اسههت 111.و
تجربه مکرر آنها در تاریخ بشر به امری مجرب تبدیل شده است .تحوالت یاد شده در روایت،
زمانی میتواند مورد تأیید و باور قرار گیرد که با سنتهای یادشده سازگار باشد.

 ،بها سهنت مشهروط

سؤال این است که آیا دستیابی به رحمت الهی در رو زگار قیا قها م
ََْ ه
ه
خدا در آیه ...إ ْن َت ْن هص هروا َ
الل َی ْن هص ْرک ْم َو هی َث ّب ْت أقد َامک ْم ؛ «اگر خدا را یاری کنید ،خدا ههم شهما

را یهاری مههیکنههد و گهها هایتههان را محکههم و اسههتوار مهیسههازد» 112در تعههار نیسههت آیهها بهها اصههل
َّ َ َ ْ َ ه َّ َ َ
السهبیل إ ّمها
انتخاب سرنوشت در سهایه انتخهاب آزاد و اراده انسهانهها همچهون آیهه إنها ههدیناه
الل َأ ْمهرا َک َ
هان َم ْف هعهوال ل َی ْهله َ َم ْهن َه َله َ َع ْهن َب ّی َنهة وَ
َشا کرا َو إ َّما َک هفهورا  113یها آیهه َو َلک ْهن ل َی ْقض َهی ه
َی ْح َیهی َم ْهن َح َّهی َع ْهن َب ّی َنهة  114هههمسهو اسهت سهنتی کهه بارههها توسهط امها علهی در علهت بههه
کارنبستن قدرت وی ه در نابودی معاویه 115 ،و اما حسهین

یههاری رسههانند  116و نیه ه توقیعههات خههود حج ههت حهه

امهها حسههین

در پاسهخ آنهان کهه خواسهتند بهه او

در علههت تس ههلط [ظههاهری] یز یههد ب ههر

مههورد اسههتناد قههرار گرفتههه اسههت 117.نویسههنده از سههنتهای امههداد و و ی ه ه الهههی

همچون جنود نامر ی ح  118که مکرر در تجربه زنهدگی پیهامبر
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(اإلرشاد ،ج ،2ص.)386
 .110سوره نساء ،آیه.82
 .111سوره اسراء ،آیه77؛ سوره اح اب ،آیه62؛ سوره فاطر ،آیه43؛ سوره فت  ،آیه.23
 .112سوره محمد ،آیه.7
 .113سوره انسان ،آیه.3
 .114سوره انفال ،آیه.42
 .115بحار االنوار ،ج ،33ص.281-280
 .116همان ،ج ،44ص.331
 .117کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.278
ّ ّ
 .118سوره فت  ،آیه4و7؛ سوره مدثر ،آیه.31
 .119سوره توبه ،آیه26و 40؛ سوره اح اب ،آیه.9

 119و دیگهر انبیها 120یهاد شهده،

ضوابطی است و بدون آنها امکان تحق ندارد .بدیهیترین آیه قهرآن در نگهاه نگارنهده آیهه 214

سوره بقره است:

ْ ْ
ُْْ ْ ُُ ْ
ُ
ُ
ْ ُ
انَّق ْاب ِلک ْ َّمَّمس ْاْ ُه ُ َّمَّالبأساا ُ ََّّوََّّ
لَّال ِاذننََّّخلا ْ اَّ ِم ْ َّ
نَّت ْىخل اَّالجنةََّّوََّّلماَّیأ ِتک ْ َّمَّمث َّ
أ ْ َّمَّح ِسبت َّمَّأ َّ
ْ ُ
ُ
ُ
ولَّوََّّال ِذننََّّآم ُن اَّمع ُ ََّّمتىََّ ْص َُّرَّاَّللَّ ...؛َّ َّ
الضرا ُ ََّّوََّّ ُزل ِزل اَّحتىَّیقولََّّالر ُس َّ

آیها پنداشهتهایههد در حهالی کههه هنهوز حادثهههههایی ماننهد حههوادث گذشهتگان شههما را
نیامده ،وارد بهشت مهیشهوید بهه آنهان سهختیهها و آسهیبههایی رسهید وچنهان

مت ل ل و مضطرب شدند تها جهایی کهه پیهامبر و کسهانی کهه بها او ایمهان آورده بودنهد

میگفتند :یاری خدا چه زمانی است ...

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

غافههل نیسههت؛ ولههی کیسههت کههه ندانههد کههه تحق ه سههنتهههای مههذکور هههر ی ه

تحههت شههرایط و

پههس اتفاقههات یههاد شههده تحههت چههه شههرایطی بههه وجههود مههیآیههد عصههر قیهها چههه وی گیهههای

متفاوتی با دیگر زمانها دارد که رحمت الهی آن چنان ری ان مهیشهود کهه یکهی از آنهها تجمیهع

عقول و تبدیل به ع واحد می گردد و حلم به عنوان دستاوردهای اندیشه عقالنی ،ثمراتش بهه
بار مینشیند و وقار و آرامش و مقاومت در برابر نامالیمات جانشین بهدیهها و هیجانهان تنهد و یها
احساسات غیر منطقی میگردد
واسطههای فی

الهی بسیار بوده و هم اکنون هم در عالم هست؛ ماننهد عقهل 121،حقیقهت

123

و اوصههیای او از امهها علههی تهها حضههرت حجههت،
انسههان کامههل 122حضههرت محمههد
فرش ههتگان 124و حت ههی ع ههدهای از عالم ههان در دوره غیب ههت 125،ب ههوده و هس ههتند .پ ههس س ه ّهر چن ههان
رخدادهای بعضا کمنظیر در چیست آیا زمان قیا موضوعیت دارد یها مکهان آن و یها مکهین آن
که مرد و وجود مقدس خاتم االوصهیاء باشهد مگهر مهرد آن چهه خصوصهیتی دارنهد کهه چنهان

عنایههات متمههای ی شههامل حالشههان میشههود از روایههات و آیههات قههرآن پیداسههت کههه نههه زمههان

خصوصیت دارد و نه مکان .وجود نازنین حضرتش که همچون خورشید پس ابهر واسهطه فهی

بههوده 126و قبههل از غیبههت نی ه وجههود داشههته اسههت .پههس تفههاوت در چیسههت ایههنجاسههت کههه

 .120سوره نمل ،آیه.17
 .121أسرار الحکم ،ج ،1ص.237
 .122أصول المعارف ،مقدمه ،ص.44
 .123اما شناسی ،ج ،1ص.1
 .124ترجمه شر نهج البالغه ،ج ،2ص.754
 .125اإلحتجاج ،ج ،1ص.18
 .126بحار األنوار ،ج ،53ص.180
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دگرگونی مرد و افکار عمومی و ارادههای توده مرد به عنوان عامل مههم در زمینههسهازی روزگهار
قیا به عنوان تمای میان آن روز و روزگاران دیگر از جمله عصهر حضهور و غیبهت صهغری و کبهری

توجه کرد .حلقه مفقوده در طول زمانها خود مرد هستند؛ 127آنهم مردمی که باید در مقیاس
و طههراز قیهها حجةالحسههن

اسههتعداد و آمههادگی پیههدا کننههد؛ چنههان کههه ا گههر ایههن زمینههه وجههود

داشت ،نیاز به غیبت اما نبود و عالم مسیر درست خهودش را طهی می کهرد .طبیعهی اسهت کهه

این دگرگونی ی باره به وجود نمیآید ،بلکه محصول قرنها تجربههای گوناگون شیرین و تلهخ

سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بشر و رشد علمی در عرصههای مختلف و اب ارهای متفهاوت و

آ گاهی نو انسانها از چهارسوی دنیاست کهه در کهال برخهی بزرگهان از آن یهاد شهد 128.لهذا ایهن

دگرگونی ،ولو ظلم فراگیهر ههم باشهد ،نهوعی آمهادگی و تقاضهای عطش گونههای اسهت کهه زمینهه و
اقتضای ظهور حضرت را فراهم میآورد .به نظر میرسد نهو اسهتقبال و یه ه کهه امها صهادق
فرم ههود« :إذا ق هها اس ههتقبل م ههن جه ههل الن ههاس أش ههد مم هها اس ههتقبله رس ههول الل

م ههن جه ههال

الجاهلیة» ،بیانگر همین دیدگاه است؛ حتی در چرایی چنین استقبالی حضرت فرمود:

پیه ههامبر هنگه ههامی مبعه ههوث شه ههد که ههه مه ههرد سه ههنگها و صه ههخره و چه ههوبهه ههابی
دستسههاخته خههود را میپرسههتیدند ،ولههی مههرد درعصههر ظهههور قهها م مهها بههه قههرآن

احتجاج کرده و تأویل قرآن میدانند.

129

حههال ا گههر در میههان تشههنگان تجربههه دیههدهای کههه والههه قیهها حضههرتانههد ،معلمههی در مقیههاس

قها مآلمحمههد

قیهها نمایههد ،بهدون آنکههه بههه معجه های متوسهل شههود ،معجه ه جمههع عقههول و

عههاقالن و یکسههو شههدن آرا و افکههار در بسههتر طبیعههی خههود رخ خواهههد داد و حلههم بههه عنههوان آثههار
گرانسنگ چنان همگرایی ،به نقطه کمال خود خواهد رسید .مجموعه برنامههای حضهرت در

شههکوفا سههاختن انسههانهههای مشههتاق و آ گههاه آن روز ،کههه برآمههده از تعههالیم نههاب توحیههدی ماننههد

روایت فسطاط 130و مانند آن است میتواند وضعیدی باشد کهه خداونهد بهه واسهطه حضهرت بهر

بندگان ارزانی میدارد و آ گاهی و علم را تا حدی فراز کند که مصداق عینی آن روایت باشهد کهه
مجمو علو بشری دو حرف و بیست و پنج حرف دیگر در آن روزگار مرد بدان آ گاه گردند،

94

 .127معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،3ص.474
 .128الفکر الخالد فی بیان العقا د ،ج ،2ص.96
 .129معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،3ص150
 .130کفایة المهتدی فی معرفة المهدی  ،ص.680
 .131بحار األنوار ،ج ،52ص.336

131

است ،بر کیفیت و کمیت این تعهالیم خواههد افهزود؛ چنهان کهه خداونهد در آیهات قهرآن بهه برخهی
امدادهای دیگر نی اشاره کرده که:

ْ
ْ ُ ْ ُ
ُ
ْ ُ
ْ
ْ
نَّ ِم ْنک ْ َّمَّ ِمائةََّّیغ ِل ُب اَّألفا َّ َّ132.
نَّیک َّ
نَّو ِإ َّ
نَّ ِم ْنک ْ َّمَّ ِع ْش ُِونََّّص ِاب ُِونََّّیغ ِل ُب اَّ ِمائت ْی ِ َّ
نَّیک ْ َّ
ِإ َّ

یا در سوره بقره در بحث انفاق فرمود:

ُ
ُ
ُ
الَّ ُس ْان ُبلةََّّ
تَّس ْابعََّّسان ِابلََّّ ِفاىَّک ِ َّ
لَّحبةََّّأ َْبت ْ َّ
اَّللَّکمث ِ َّ
یلَّ ِ َّ
لَّال ِذننََّّ ُی ْن ِفقونََّّأ ْم الهُ ْ َّمَّ ِفىَّس ِب ِ َّ
مث َّ
ِمائةََّّحبةَّ َّ َّ133.

و در روایههات نیهه آمههده اسههت کههه قلههب مؤمنههان همچههون آهههن قههوی و نیروشههان چهههل برابههر

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

امههدادهای خههاص و مقیههد الهههی مثههل جنههود الهههی کههه قههبال یههاد کههردیم ،در دنیهها کههه و ی ه ه مؤمن هان

میشود 134.تردیدی نیست که جامعهای با شاخصه فوق مصداق کامل جامعه ایمانی و بهاتقوا

باشد که خود بر اساس وعده حتمی الهی ،جلب کننهده و بهاز کننهده درههای آسهمان و زمهین بهه
روی انسانهاست:

ْ ُْ
ُ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ضَّ .
وََّّل ََّّأنََّّأهلََّّالقر َّآمن اَّوََّّاتق اَّلفتحناَّعلی ِه َّمَّبرکا ََّّ ِمنََّّالسَّما ِ ََّّوََّّاْلر ِ

135

َّ

چه آنکه روایات این عرصه صحت ادعای ما را تأیید می کند.
نتیجهگیری

روایههت «وضههع الل یههده علههی رؤس العبههاد» بههه لحهها سههندی صههحی اسههت .وضههع یههد در

روایت ،کنایه از عنایت و رحمت الهی است که در روزگار پس از قیها  ،در اثهر اسهتعداد و آمهادگی

علمی و روحی مرد به واسطه حضرت حجت در قالبهای گوناگون و با اب ار آن زمهان نصهیب

مرد میشود .مقصود از عباد اگر چه همه مهرد اسهت ولهی مهراد جهدی ،کسهانی هسهتند کهه بهه

حسههب مراتههب قابلیههت حرکههت در سههایه امامههت را داشههته باشههند .مههراد از گههرد آوردن عقلههها،
تجمیع افکار و ع راسخ واحدی است که تحت رهبری اما مدیریت میشود و دستاورد ایهن

حرکت واحد جمعی به نقطهه کمهال میرسهد .ایهن روایهت بها مفههو فهوق ،همسهو بها سهنتهای
ثابت قرآنی در دنیاست.

 .132سوره انفال ،آیه.65
 .133سوره بقره ،آیه.261
 .134کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .135سوره اعراف ،آیه.96
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_ ارشاد السهاری لشهر صهحی البخهاری ،احمهد قسهطالنی ،مصهر :المطبعهة الکبهری االمیر یهة،
هفتم1323 ،ق.

_ اإلرشاد ،مفید ،تحقی مؤسسة آلالبیت

 ،قم :دارالمفید ،اول1372 ،ش.

_ أساس البالغة ،محمود بن عمر زمخشرى ،بیروت :دارصادر ،اول. 1979 ،
_ أسرار الحکم ،هادی سبزوارى ،قم :مطبوعات دینی ،اول1383 ،ش.
_ أصول المعارف ،فی

کاشانی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،سو 1375 ،ش.

_ اما شناسی ،محمدحسین حسینیتهرانی ،مشهد :عالمه طباطبایی ،سو 1426 ،ق.

_ بحههار األنههوار ،محمههد بههاقر مجلسههی ،تحقی ه جمعههی از محققههان ،بیههروت :دار إحیههاء التههراث
العربی ،دو 1403 ،ق.

_ بصهها ر الههدرجات فههی فضهها ل آل ّ
محمههد

 ،محمههد بههن حسههن صههفار ،تحقی ه محسههن بههن

عباسعلی کوچهباغی ،قم :مکتبة آیة الل المرعشی ،دو 1404 ،ق.

_ تاج العروس ،محمد مرتضهی زبیهدی ،تحقیه علهی هاللهی و علهی سهیرى ،بیهروت :دارالفکهر،
اول1414 ،ق.

_ تاریخ الطبری ،محمد بن جریر طبری ،تحقی محمد أبو الفضل ابراهیم ،بیروت :دارالتراث،
دو 1387 ،ق.

_ تههاریخ بغههداد ،احمههد بههن علههی خطیههببغههدادی ،تحقی ه مصههطفی عبههدالقادر عطهها ،لبنههان-
بیروت :دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون ،اول1417 ،ق.

_ تاریخ مدینة دمش  ،ابنعساکر ،تحقی علی شیری ،بیروت :دار الفکر ،اول1415 ،ق.
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_ التحقی فی کلمات القرآن ،حسهن مصهطفوی ،تههران :وزارت فرهنهگ و ارشهاد اسهالمی ،اول،
1368ش.

البحوث اإلسالمیة ،اول1417 ،ق.

_ تسنیم ،عبدالل جوادیآملی ،قم :مرک نشر اسراء ،اول1390 ،ش.

_ تفسههیر العیاشههی ،محمههد بههن مسههعود عیاشههی ،تحقی ه سیدهاشههم رسههولی محال تههی ،تهههران:
المطبعة العلمیة ،اول1380 ،ق.

_ تفسیر نمونه ،ناصر مکار شیرازى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،دهم1371 ،ش.
_ تهذیب اللغة ،محمد ازهرى ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،اول1421 ،ق.
_ جامع البیان ،محمد بن جریر طبری ،بیروت :دارالمعرفة ،اول1412 ،ق.
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_ ترجمه شر نهج البالغه ،ابن میثم بحرانی ،ترجمهه محمهدى مقهد و نهوایی ،مشههد :مجمهع

_ الجهامع الصهحی )سههنن الترمهذی) ،محمهد بههن عیسهی ترمهذى ،تحقیه احمدمحمهد شههاکر،
مصر -قاهره :دار الحدیث ،اول1419 ،ق.

_ الجدول ،محمود صافی ،دمش  :دارالرشید ،چهار 1418 ،ق.

_ جمهرة اللغة ،ابندرید ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،اول. 1988 ،

_ الخرا ج و الجرا  ،قطب الدین راوندى ،تصحی مؤسسة اإلما المههدى
اما مهدى

 ،اول1409 ،ق.

 ،قهم :مؤسسهه

_ الههدعاء للطبرانههی ،سههلیمان طبرانههی ،تحقی ه مصههطفی عبههدالقادر عطهها ،بیههروت :دارالکتههب
العلمیة ،األولی1413 ،ق.

_ رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیه جهواد قیهومیاصهفهانی ،قهم :مؤسسهة النشهر
االسالمی التابعة لجامعة المدرسین ،سو 1373 ،ش.

_ رجال العالمة الحلهی ،حسهن بهن یوسهف بهن مطههر حلهی ،تحقیه محمدصهادق بحرالعلهو ،
نجف اشرف :دار الذخا ر ،دو 1411 ،ق.

_ رجال الکشی -اختیار معرفهة الرجهال(مهع تعلیقهات میهر دامهاد األسهترآبادی) ،محمهد بهن عمهر
کشی ،تحقی مهدی رجایی ،قم :مؤسسة آلالبیت

 ،اول1363 ،ش.

_ رجال الکشی -إختیار معرفة الرجال ،محمد بن عمر کشی ،تحقی محمد بن الحسن طوسی
و حسن مصطفوى ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،اول1409 ،ق.

_ رجههال النجاشههی ،احمههد بههن علههی نجاشههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههه لجامعههة
المدرسین ،ششم1365 ،ش.

_ الرجال(البن الغضا ری) ،ابنغضا ری ،تحقی محمدرضا حسهینی ،قهم :دار الحهدیث ،اول،
1364ش.
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علی بن داود ّ
_ الرجال(البن داود) ،حسن بن ّ
حلی ،تهران :دانشگاه تهران ،اول1342 ،ش.

_ رسالة أبی غالهب الهزرارى ،احمهد بهن محمهد زرارى ،تحقیه محمدرضها حسهینجاللهی ،قهم:
مرک البحوث و التحقیقات اإلسالمیة ،اول1411 ،ق.

سایت ویکی شیعه
الشههافی فههی شههر الکههافی ،مالخلیههل بههن غههازى قههزوین ،تصههحی محمدحسههین درایتههی ،قههم:
دارالحدیث ،اول1429 ،ق.

_ شههر األخبههار فههی فضهها ل األ مههة األطهههار

 ،ابههنحیههون ،تحقی ه و تصههحی محمدحسههین

حسینیجاللی ،قم :جامعه مدرسین ،اول1409 ،ق.

_ شههر الکههافی -األصههول و الروضههة ،محمدصههال بههن احمههد مازنههدرانی ،تحقیهه ابوالحسههن
اشعری ،تهران :المکتبة اإلسالمیة ،اول1382 ،ق.

_ شههر نهههج البالغههة ،ابههنابههیالحدیههد ،تحقی ه محمههد ابوالفضههل ابههراهیم ،قههم :مکتبههة آیههة الل
المرعشی النجفی ،اول1404 ،ق.
_ هالعدة فی أصول الفقه ،محمد بن حسن طوسی ،قم :محمدتقی عالقبندیان ،اول1417 ،ق.
_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدى ،قم :نشر هجرت ،دو 1409 ،ق.

_ فتاوی اللجنة الدا مة للبحوث العلمیة واإلفتهاء ،احمهد ابهن عبهدالرزاق الهدویش ،عربسهتان-
ریا

 :ر اسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء؛ اإلدارة العامة للطبع ،الریا

 ،األولی ،بیتا.

_ الفکر الخالد فی بیان العقا د ،جعفر سبحانی ،قم :مؤسسه اما صادق
_ فهرسههت کتههب الشههیعة و أصههولهم و أسههماء المصه ّهنفین و أصههحاب األصههول ،محمههد بههن حسههن
 ،اول1425 ،ق.

طوسههی ،تحقی ه و تصههحی عبههدالعزی طباطبهها ی ،قههم :مکتبههة المحق ه الطباطبهها ی ،اول،
1420ق.

_ الکافی ،محمد بهن یعقهوب کلینهی ،تصهحی و تحقیه دارالحهدیث ،قهم :دارالحهدیث ،اول،
1429ق.

_ الکههافی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههی ،تصههحی و تحقیه علههیاکبههر غفههاری و محمههد آخونههد،
تهران :دارالکتب االسالمیة ،چهار 1407 ،ق.

_ کامهل الز یههارات ،جعفههر بههن محمههد ابههن قولو یهه ،تحقیه عبههد الحسههین امینههی ،نجههف اشههرف:
دارالمرتضویة ،اول1356 ،ش.
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_ کتهاب التوحیههد و إثبههات صههفات الهرب ،اسههحاق ابههنخزیمههه ،تحقیه عبههد العز یه بههن إبههراهیم
الشهوان ،ریا

 :مکتبة الرشید _ الریا

 ،الخامسة. 1994 ،

پژوهشی رایپرداز ،اول1419 ،ق.

_ الکشف الوافی فی شر أصول الکافی ،محمدهادى بن معینالدین محمد(آصهفشهیرازى)
شریفشیرازى ،قم :دارالحدیث ،اول1430 ،ق.

_ کفایة االصول (با تعلیقة زارعهی سهبزواری) ،محمهدکاظم آخونهد خراسهانی ،قهم :موسسهه النشهر
االسالمی ،ششم1430 ،ق.

_ کفای ههة المهتهههدی فهههی معرفهههة المههههدی
دارالتفسیر ،اول1426 ،ق.

 ،محمهههد بهههن محمهههد میرلهههوحی سهههبزوارى ،قهههم:
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_ کتههاب نک هها  ،موسههی ش ههبیریزنج ههانی ،تحقیهه موسس ههه پژوهش ههی رایپههرداز ،ق ههم :موسس ههه

_ کمههال الههدین و تمهها النعمههة ،صههدوق ،تصههحی علههی اکبههر غفههارى ،تهههران :اسههالمیه ،دو ،
1395ق.

_ لجنة الفتوی بالشبکة االسالمیة ،فتاوى الشبکة اإلسهالمیة ،بهیجها1430،ق(.موجهود در نهر
اف ار المکتبة الشاملة)

_ لسان العرب ،ابنمنظور ،تحقی جمالالدین میردامادى ،بیروت :دارصادر ،سو 1414 ،ق.

_ مجمههع البحههرین ،فخههر الههدین طریحههی ،تحقیه احمههد حسههینیاشههکورى ،تهههران :مرتضههوی،
سو 1375 ،ش.

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تصحی فضلالل ی دى طباطبهایی
و هاشم رسولی ،تهران :ناصرخسرو ،سو 1372 ،ش.

_ مجمع الزوا د و منبع الفوا د ،علی بن ابی بکر هیثمی ،تحقیه حسها الهدین قدسهی ،قهاهره:
مکتبة القدسی ،بیچا1414 ،ق.

_ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،مرتضی مطهری ،قم :صدرا ،هشتم1372 ،ش.

_ مختصههر البصهها ر ،حسههن بههن سههلیمان حلههی ،تصههحی مشههتاق مظفههر ،قههم :مؤسسههة النشههر
اإلسالمی ،اول1421 ،ق.

_ مههرآة العقههول ،محمههدباقر مجلسههی ،تصههحی رسههول محال تههی ،تهههران :دارالکتههب اإلسههالمیة،
دو 1404 ،ق.

_ مسند االما احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل ،تحقی عرقسوسی و دیگران ،بیروت :مؤسسة
الرسالة ،اول1416 ،ق.

_ مس ههندالدارمی ،عب ههدالل ب ههن عب ههدالرحمن دارم ههی ،تحقیه ه حس ههینس ههلیم دادان ههی ،ر ی هها
دارالمغنی ،اول1421 ،ق.

:
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_ مسندعبد بن حمید ،عبد بن حمید ،بیتا.

_ مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،بهایی ،تحقی مهدى رجا ی ،مشهد :آسهتانة الرضهویة
المقدسة ،مجمع البحوث اإلسالمیة ،دو 1429 ،ق.

_ المصههبا المنی ههر فههی غر ی ههب الشههر الکبی ههر ،احمههد فی ههومی ،قههم :موسس ههه دارالهج ههرة ،دو ،
1414ق.

_ معالم الهدین و مهالذ المجتههدین ،حسهن بهن ز یهن الهدین ،قهم :دفتهر انتشهارات اسهالمی ،نههم،
بیتا.

_ معجم احادیث االما المهدی
1411ق.

 ،علی الکورانی العاملی ،موسسه المعارف االسالمیه-قهم،

_ معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیجا :پنجم1413 ،ق.

_ معجهم مقهاییس اللغهه ،ابهنفهارس ،تصهحی عبدالسهال محمهد ههارون ،قهم :مکتهب االعهال
االسالمی ،اول1404 ،ق.

_ مفردات الفا القرآن ،راغب اصفهانی ،بیروت :دارالقلم ،اول1412 ،ق.

_ موسههوعة العالمههة االمهها مجددالعصههر االلبههانی ،محمههد البههانی ،صههنعه شههادی بههن محمههد بههن
سههالم آل نعمههان ،صههنعاء _ الههیمن :مرک ه النعمههان للبحههوث والدراسههات اإلسههالمیة وتحقی ه

التراث والترجمة ،األولی1431 ،ق.

_ المی ان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایی ،بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
دو 1390 ،ق.

_ النهایهة فههی غر یهب الحههدیث و األ ثههر ،ابهن اثیههر ،تحقیه محمههود محمههد طنهاحی و طههاهر احمههد
زاوى ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهار 1367 ،ش.

_ الوافی ،فی

کاشانی ،اصفهان :کتابخانه اما أمیرالمؤمنین علی

 ،اول1406 ،ق.

_ والدة اإلمه هها المهه ههدی ،بشه ههیر نجفه ههی ،تحقی ه ه مرک ه ه الدراسه ههات التخصصه ههیة فه ههی اإلمه هها
المهدی

 ،بیجا :بیتا.

_ «الح المبین فی معرفة المعصومین

» بحوث مستفادة من محاضهرات المرجهع الهدینی

آیة الل الوحید الخراسانی ،علی الکورانی العاملی ،بیجا ،دو 1424 ،ق. 2003/

_ «دوازده امها در تههورات؛ نگهاهی نههو بهه بشههارت ابههراهیم در سهفر پیههدایش» ،ههادیعلههی تقههوی و
100

محمد قندهاری و محسن فی

بخشی ،امامت پژروهی ،شماره  ،12زمستان.1393

_ «گونهههشناسههی آثههار عقال نههی عصههر ظهههور» ،جههواد جعفههری و رو الل دریکونههدی ،انتظههارموعود،

_ http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167/
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شماره  ،49تابستان .1394
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تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت

در کاربرد ،دامنه و اعتبارسنجی روایات تفسیر ی
تاریخ دریافت1396/10/20 :
تاریخ پذیرش1397/2/19 :

زهرا اخوان صراف

1

چکیده

آنها که فیالجمله حجیت و کارآمدی روایات را در تفسیر باور دارند ،برای دستیافتن به
احادیث معتبر تفسیری دیدگاههای گونا گونی دارند که به مبانی آنها برمیگهردد .آیهتالل
معرف ،قرآنپهژوه برجسهته ایهن عرصهه ،در عنهاوین مختلهف ایهن بهاب دیهدگاهههایی ویه ه

دارد .افزون بر اصل کارآمدی احادیث معصومان

در تفسیر و دالیل آن ،اینکه در چهه

ن هو موضههوعاتی تفسههیر بهها حههدیث اعتبههار دارد ،یهها سههنخ آ گههاهی حاصههل از تفسههیر مههأثور
چیست ،چه حدیثی ،حدیث تفسیری محسوب است ،احادیهث چهه بخشهی از آیهات را

تفسیر کردهاند ،حامالن روایات تفسیری چه کسانی هستند و از همه مهمتر اینکهه راه نقهد

و پاالیش حدیث تفسیری چیست ،وجوه متعددی است که در این حوزه از آثهار آن بزرگهوار

قابل برداشت است .نوشتار حاضر با جستوجو در آثار مکتوب و استقصای آثار شهفاهی
ایشان در حوزه علو قرآن و تفسیر ،به تبیین ،تحلیل ،مبنایابی و بررسی آنهها مهیپهردازد و

اهم نتایجی که آشکار می کند ،عبارت است از اینکهه آن مرحهو  ،بهرای حهدیث تفسهیری
کاشفیت ذاتی قایل است و کارآمدی آن را منحصر به اموری نمیداند که اثر فقهی داشهته

باشههد ،بلکههه معتقههد اسههت تمهها قههرآن توسههط معصههومان

تفسههیر شدهاسههت و تمهها

احادیهث معصههومان بهه نههوعی تفسهیر قههرآن اسهت ،حههامالن تفسهیر مههأثور اعهم از معصههومان

هستند و نقل دانشمندان صحابه و بزرگان تابعین هم در این بهاب معتبهر اسهت ،بهه دلیهل

آسیبهای خاص روایات تفسیری ،نقد و تمحیص آنها اهمیت وی ه دارد ،نقهد سهندی
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اعتباری که نقد متن عرضه میکند عرضه بهه حجهت عقهول و محکمهات کتهاب و سهنت

است که حدیثی را کارآمد میکند که ابها زا و معرفتاف ا باشد.

کلیوودواژه :احادیههث تفسههیری ،آیههتالل معرفههت ،نقههد سههندی ،نقههد متنههی ،تفسههیر مههأثور،

حجیت.
مقدمه

اخبار حامل معارف دینی ،به دالیلی کهه در مباحهث حهدیثشناسهانه معهین اسهت ،نیهاز بهه

نقد و تمحیص دارد .روایاتی که به نوعی بتوانند در ابها زدایی و کشف قنا از لف آیات به کهار
مفسر بیایند هم مشمول این قاعدهاند و بلکه به دالیل آسیبهایی که به طور خهاص دامهنگیهر

آنهاست ،لزو تمحیص و عالج در آنها شدیدتر است .طب تقسیم ثنایی ،اخبار یها متواترنهد

یها آحههاد .خبرمتههواتر ذاتهها علههمآور و بهینیههاز از نقههد و سههنجش اسههت .اخبهار آحههاد را هههم ا گههر قههراین

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

ایههن احادیههث اهمیههت درجههه دو دارد و در درجههه اول نقههد مههتن سههودمند اسههت ،معیههار

علههمآور همراهههی کننههد ،در بههینیههازی از نقههد و بررسههی ملح ه بههه دسههته اول هسههتند .پههس تمهها
سخن در ارزیابی روایات تفسیری خبر واحدی اسهت کهه چنهین خصیصههای نهدارد و غهر

آن

است که طی فرآیند تمحیص ،آن خبر به حد اطمینانآوری برسد و نصاب اعتبهار را واجهد و در
غیر این صورت از گردونه منابع تفسیر خارج شود.

کلماتی از بزرگان دین که در تفسیر آیات قرآن صادر شده است یا به نوعی میتوانهد در فرآینهد

تفسهیر بههکههار آیهد ،حسهب بعضههی مبهانی ،بهرای دانههش تفسهیر بسهیار مهههم اسهت .میانهه دو سههوی
افراط و تفر یط این مبانی ،مراتب بسیار ی وجود دارد .به بعضهی از اخبار یهان منسهوب اسهت کهه

ج احادیث معصومان  ،راهی به تفسیر قرآن نیست .مقابل این سوی افراط ،جهت تفریط
 مثههل قرآنیههان ،یهها قههرآنبسههندگان در فهههم دیههن یهها کسههانی کههه احادیههث را عصههری و دارای هبههردمحدود میدانند و پس نمیپذیرند که مثال خاص روایی عها قرآنهی را بهرای همیشهه تخصهیص

ب ند؛ هر چند در شرایط صدورش مصادی عها را معهین مهیکنهد  -معتقهد اسهت آن احادیهث،

اگر واجد باالترین حد اعتبار هم از نظر دانش حدیث باشند ،صالحیت ندارند که امهروزه مفسهر
قرآن قرار گیرند.

در این میانه برخی به اصل حجیت مطل و تعبهدی روایهات تفسهیری معتقدنهد ،امها دسهت

پژوهش را از دامن تفسیر مأثور معتبر ،کوتاه میبینند .دیگرانی درجههای خفیفتر و میانههای از

حجیههت بههرای آن روایههات ،بههه شههرط اعتبههار ،قایههلانههد .میههان آنههها کههه فیالجملههه حجیههت و
کارآم ههدی روای ههات را در تفس ههیر ب ههاور دارن ههد ،ب ههرای دس ههتی ههافتن ب ههه احادی ههث معتب ههر تفس ههیری
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دیدگاههای گوناگون وجود دارد که به مبانی صاحبان آنها در سطوحی ریشهایتر برمیگردد.

منههابع تفسههیر مههأثور یهها نقههلهههایی از بزرگههان دیههن کههه ممکههن اسههت در تفسههیر قههرآن بههه کارآیههد،

مجموعههایی کوچ

و بزرگ از روایات هستند که مثل هر نقل دیگری باید نصاب اعتبار را بهه

دست آورند .قرآنپژوهان و مفسرانی که به تفسیر مأثور توجه دارند ،هر ی

منهجی در تعامهل بها

این دست نقلها پیشنهادهاند .یکی از رایجتهرین ایهن طهرق ،بررسهی اسهانید یها طهرق نقهل ایهن

روایات است .برخی دیگر مثل آیهتالل معرفهت ،نقهد سهندی را کهمفایهده دانسهته و معیهار درجهه

اول را بررسی متنی قرار دادهاند.

دیدگاههای تفسیری این قرآنشهناس برجسهته فقیهد  -کهه نگارنهده ده سهال توفیه شهاگردی

ایشان را داشتهاست  -عالوه بر آنکه از البهالی آثار ایشهان در علهو قرآنهی قابهل اصهطیاد اسهت،

به طور مشخص از کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب و نی کتاب بسیار ارزشمند تفسیر
و مفسران  -که خود آن را تألیف مستقل از تهألیف اول و بسهیار بهتهر از آن مهیدانسهت  -و از همهه

مهههمت ههر ،در موضههو ای ههن مقالههه ،از مقدم ههه ارجمنههدی ک ههه بههر سلس ههله التفسههیر األ ث ههری الج ههامع

نگاشتهاست ،قابل برداشت است.

قههرآنپژوهههان و شههاگردان بعههد از او مقههاالتی در ایههن بههاب قلمههی کههردهانههد .بعضههی از صههاحبان

آثاری که به نوعی به تفسیر مأثور ن د آیت الل معرفت مربوطاند ،عبارتاند از:

آقای حیدر علی رستمی در این موضو مقاله «بررسی گرایش روایی در تفسیر از دیدگاه آیهت

الل معرفت» را نگاشته است و در آن به نقاطی از جمله :تعر یهف دقیه سهنت ،یگهانگی دیهدگاه

اخباریان و فقیهان در مورد جایگاه روایت در تفسیر قرآن ،مال ک تفسیری بودن احادیث ،کهاربرد

خبر واحد در تفسیر ،لزو و شیوه نقد و بررسی احادیث تفسیری پرداخته ،این موارد را از دیهدگاه
آیتالل معرفت بررسیده است.

«حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیتالل معرفت» نوشهته آقهای علهی احمهد ناصه مقالهه

دیگههری اسههت کههه نویسههنده در آن پههس از تقر یههر دیههدگاه مخالفههان و موافقههان حجیههت روایههات

تفسههیری ،بهها توضههی نظر یههه آیههتالل معرفههت در بههاب حجیههت و اعتبههار ایههن دسههته احادیههث،
نوآوریها و جنبههای بدیع این نظریه را تبیین و سسس به بررسی آن پرداختهاست.

آقههای محمههد علههی رضههایی اصههفهانی نی ه در مقالههه «روششناس هی کتههاب التفسههیر األ ثههری

الجامع» با نگاهی کلی به کتاب التفسیر األثری الجامع ،بهه بررسهی مقدمهه ،سهاختار و منهابع آن
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پرداخته ،آنگاه پس از بیان روشها و گرایشهای تفسیری از نگاه آیتالل معرفت و تطبی آن بر

کتاب ،پیشنهادهایی برای تکمیل جلدهای بعدی ارا ه کرده است.

هرچند به صورت ج ی یا کلی به طهر روش و دیهدگاهههای ایشهان پرداختهه ،امها عمومها از حهد

گ ه ارش یهها تحلیلهههای اجمههالی فراتههر نرفتهانههد و فاقههد جنبههه تحلیههل تفصههیلی و بررسههی و نقههد و

مالحظه  -که ضامن توجه تفصیلی مجامع علمی و اندیشهوران بهه ایهن دیهدگاههای ارزشهمند و

رشد و بالندگی و اکمال آنهاست  -هستند.

خانم فاطمه حکیم زاده و آقای مجیهد معهارف در مقالههای بها عنهوان «اعتبارسهنجی روایهات

تفسههیری از دیههدگاه آیههتالل معرفههت بهها رویکههرد ارز یههابی روایههات التفسههیر اال ثههری الجههامع» نظههر

آی ههتالل معرف ههت را در ب ههاره اعتب ههار س ههنجی روای ههات تفس ههیری ،در س ههه مرحل ههه میدانن ههد :اول،

اعتبار بخشههی بههه روایههات تفسههیری و بررسههی حجیههت منبههع روایههات تفسههیری ،کههه خههود شههامل

حجیت روایات تفسیری پیامبر

و اهل بیت

و اعتبار روایات تفسیری صحابه و تابعان

اسهت .دو  ،بررسهی سهندی روایهات تفسهیری .سهو  ،بررسهی محتهوایی روایهات تفسهیری .آنگهاه

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

مقههاالت یادشههده  -کههه در مجموعههه پههنج جلههدی کتههاب «معرفههت قرآنههی» چهها

شههدهاند -

بیهان می کننهد کهه مال کهههای اصهلی آیهتالل معرفههت بهرای ارز یهابی احادیههث ،عرضهه بهر قههرآن و
سههنت و عههد تعههار
منتشرشده است.

بهها عقههل اسههت .ایههن مقالههه در دومههین شههماره از فصههلنامه کتههاب و سههنت

نگارن ه ههده در مق ه ههاالت متع ه ههدد ب ه ههه بی ه ههان نوآوریه ه هها و دی ه ههدگاههای تفس ه ههیری آن بزرگ ه ههوار

پرداختهاست؛ ازجمله:

« -نگاهی به برخی دیدگاههای قرآنی آیهت الل معرفهت» کهه در همهایش بزرگداشهت آیهت الل

معرفت در دانشگاه مفیهد ارا هه و در کتهاب «معرفهت قرآنهی» نیه منتشهر شهده اسهت .ایهن نوشهتار

ابتدا مروری بر موضوعات مهم قرآنی از دیدگاه آیهتالل معرفهت ،از جملهه :برخهی از افسهانههای

تههاریخی ،اعجههاز قههرآن ،جمههع و تههدوین قههرآن ،تحر یههف قههرآن ،بطههون قههرآن و تأو یههل دارد .آنگههاه

شبهاتی مانند تأثیرپذیری قرآن از کتب پیشهین ،تأثیر پهذیری از فرهنهگ زمانهه و ...را بها توجهه بهه

شیوه خاص آیتالل معرفت مورد نقد و بررسی قرار دادهاست.

« -نوآوریهههای آی ههتالل معرف ههت در علههو قرآن ههی» ک ههه در نشسههت «کاوش ههی در اندیش ههههای

تفسههیری آیههتالل معرفههت» در باشههگاه اندیشههه ،ارا ههه و در نشههریه گلسههتان قههرآن بههه چهها

رس هیده

است .در این مقاله ابتدا امتیازات روشی و سلوک علمهی آیهتالل معرفهت بررسهی شهده ،آنگهاه
برجستگیها و نوآوریهای محتوایی وی در حوزه تفسهیر و علهو قهرآن بیهان می گهردد کهه شهامل

آرای ایشان در اعجاز ،نزول و جمع قرآن ،حف قرآن از تحریف ،روایات تحریف ،وجود لحهن در

قرآن ،زبان قرآن ،قصص قرآنی ،روایات تفسیری ،تأویل و بطن قرآن ،ناسخ و منسهوخ و محکهم و
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متشابه است.

به نظر میرسد هر چند تمامی این آثار ،مروری بر مقدمه تفسیر األثری الجامع و چه بسا سایر

تألیفات مرحو معرفت داشتهاند ،اما تحلیلی تفصیلی با بررسهی و ریشههیهابی دیهدگاهههای آن
مرحو ارا ه نکردهاند و تالش چشمگیری برای رفهع ابهها هها و گهاه ،تعار

ههایی کهه در کلمهات

ایشان در این باره در بدو امر بهه نظهر مهیرسهد نکهرده ،مسهأله از جههات متعهدد همچنهان گنهگ و

مبهم است و مبانی مسهتند ایهن دیهدگاههها واضه نشهده و کارههای انجها شهده تها حهدی تکهرار

یکدیگر است.

در نوشههتار حاضههر – کههه اهتمههامش بههر ریشهههیههابی و مبناشناسههی دیههدگاهههها و بناهههای ایشههان

اسههت  -بهها محور یههت تبیههین و تحلیههل و بررسههی ،بههر روش نقههد سههندی و روش نقههد متنههی هههر دو،
مروری خواهد شد .گفتار اول به بررسی کارآمدی و حجیهت روایهات تفسهیری و نیه دایهره سهنت

تفسههیری اختصههاص دارد .در گفتههار دو بههه تبیههین کههمتههأثیری روش سههندی و اسههباب آن توجههه
میشود .گفتهار دو  -کهه بهه بررسهی متنهی روایهات تفسهیری اختصهاص دارد  -عمهده نقهاط نظهر

ایشان را در این باب به بررسی میگذارد.

تمرک ه ایههن پههژوهش بههر تحلیههل و مبناشناسههی روش اعتبارسههنجی روایههات تفسههیری اسههت و

هدف نگارنده از تعم و نگاه دقی به این روش ،ترویج و اعتالی چی ی است که خود سهخت

بدان دلبسته است .طر مالحظات ،به این خاطر است که موارد مبهم در ایهن روش چنانچهه

مر بههوط بههه تبیههین اسههت ،بهها بیههان دانشههوارن ،و چنانچههه مر بههوط بههه اصههل روش اسههت ،بهها ارتقهها و

تکمیل آن ،بر طرف شهده ،روش مانهدگار شهود .ایهن اقهل وظیفهه نسهبت بهه اسهتادی اسهت کهه از

خرمن دانش پربرکتش خوشهها چیدهایم.

منبع این مطالعه افزون بر آثار منتشر شده مرحو معرفت ،استفادههای شفاهی نگارنهده در

کالسهای درس به اضهافه معلومهاتی اسهت کهه دیگهر شهاگردان و دانشهوران از ایشهان برداشهت و

نقل کردهاند.

محدودیت این پهژوهش متهأخر بهودن توجهه تفصهیلی مرحهو معرفهت بهه عرصهه تفسهیر مهأثور

نسبت بهه سهایر زمینهههاسهت .آن بزرگهوار در سهالهای آخهر عمهر شهریفش بیشهتر بهر ایهن موضهو

متمرک شد و این امری است که مجال تبیین را تنگ و ابهامات متعددی باقی گذاشته اسهت؛

ابهامهاتی کههه ا گههر مرحههو معرفههت مجههال بیشهتری داشههت ،بی گمههان در آثههار متعاقههب ،تکمیههل و
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تبیین میکرد .نگارنده حسب آنچه از مهنهج ایشهان مهیشناسهد ،یقهین دارد کهه ههر کهدا از ایهن

مههوارد از وی پرسههش مههیشههد ،پاسههخ حسههابشههده و سههنجیدهای مههیگرفههت کههه راه تحقیقههات

گفتار اول .کارآمدی و دامنه روایات تفسیری

 .1کارآمدی و حجیت روایات در تفسیر قرآن

آرای اصهولیان و قرآنپژوهههان در خصههوص اصههل حجیههت روایهات تفسههیری در تفسههیر قههرآن یهها

کارآمدی تفسیر مأثور ،بین دو دیدگاه عمده نفی و اثبات است .نافیان دو دسته استدالل دارند

که برخی از آنها به مطل خبر و برخی به خبر واحد برمی گردد .نافیان بهه لهزو اسهتقالل قهرآن از

روایات در تبیان کل شیء بودن ،محذور دوری که قول به حجیهت روایهات تفسهیری بها توجهه بهه

پدیههد مههیآورد 2،محهدودیت دامنههه ادلههه حجیههت خبههر واحهد بههه آنچههه اثههر شههرعی

روایهات عههر

داشته باشد ،عد امکان تعبد به ظن در امور غیراعتباری ،لزو دستیابی به واقهع در تفسهیر و
3

عد برخورداری خبر واحهد از حیثیهت حکایهتگهری از واقهع یها کاشهف ذاتهی نبهودن آن تمسه

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

بعدی را هموارتر میکرد.

کردهانههد 4.مثبتههان بههه برهانههها و بیانهههای متعههدد راه همههه ایههن خدشهههها را بههر حجیههت اخبههار

تفسیری بستهاند.

5

آی ههت الل معرف ههت از جمل ههه باورمن ههدان ب ههه اعتب ههار روای ههات در تفس ههیر اس ههت .او ب ههه آنچ ههه از

دیههدگاههای بزرگههان طرفههدار ایههن نظر یههه نقههل شههد ،عناصههری جدیههد افههزوده یهها تقر یههری نههو ارا ههه
کردهاست.

بخشی از دیدگاه او در نقدهای مبسوطی که به نظهر عالمهه طباطبهایی دارد ،آشهکار اسهت .او

خالصه استدالل عالمه بر عد اعتبار خبر واحهد در کشهف معهانی قهرآن را بهر ایهن پایههها اسهتوار
میداند:

تعبدی بودن حجیت خبر واحد و ذاتی نبهودن ،و ایهنکهه تعبهد در مهواردی امکهانپهذیر اسهت

که دارای اثر شرعی باشد و این تنها در باب عمل مکلفان و حوزه فقه وجود دارد.

کاشفیت قطعی از واقع نبودن خبر واحد .پس خبر نه میتواند کاشهف بیهان معصهو باشهد و

نه کاشف مراد واقعی از آیه.

 .2المی ان فی تفسیر القران ،ج ،3ص 84و .85
 .3مصنفات (اإلعتقادات) ،ج  ،5ص123؛ التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،1ص7-6؛ نهایة األفکار ،ج  ،3ص.94
 .4المی ان فی تفسیر القران ،ج  ،10ص.351
 .5معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،ص398؛ مدخل التفسیر ،ص176-174؛ الکلیات فی علهم الرجهال،
ص.507
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از قول به حجیت خبر واحد در فهم قرآن دور الز میآیهد؛ چهون مسهتفاد از روایهات عهر

آن

است که برای پی بردن به صحت مفاد خبر واحد ،میتوان از قرآن بهره گرفت .اکنهون ا گهر بهرای
بهره گرفتن از قرآن الز باشد که از خبر واحد استفاده کنیم ،دور پدید میآید.
وی این استدالل را به دالیل زیر تما نمییابد:

 .1حجیت خبهر واحهد ثقهه عقالیهی اسهت و تعبهدی نیسهت و عقهال ایهن اعتبهار را بهه حهوزهای

محدود نمیبینند.

 .2خبههر واحههد ثقههه از دیههدگاه عقههال کاشههفیت ذاتههی دارد؛ یعنههی حههاکی از واقههع اسههت .پههس

میتوانهد در واقعیهاتی مثهل عقایهد و تهاریخ و تفسهیر قهرآن هههم بهه کهار آیهد؛ همهانطهور کهه در کشههف

اعتبارات شار  ،یعنی احکا فقهی ،به کار میآید .شار مقهدس  -کهه خهود سهر آمهد عقالسهت
 -بر همین شیوه رفتار کرده و خردهای نگرفته اسهت؛ جه در مهواردی کهه خبرآورنهده ،انسهان فاقهد

تعهد باشد که قابل اطمینان نیست و بدون تحقیه نبایهد بهه گفتهه او ترتیهب اثهر داده شهود :ان
جاءکم فاس بنبإ فتبینوا  .از این رو اعتبار خبر واحد ثقهه ،نهه مخصهوص فقهه و احکها شهرعی
است و نه جنبه تعبدی دارد ،بلکهه اعتبهار آن عها و در تمهامی مهواردی اسهت کهه عقهال از جملهه

شار  ،کاربرد آن را پذیرفتهاند .بر این اساس ،اخبار عدل ثقه از بیان معصو  ،چهه در بهاره تفسهیر
قرآن و چهه دیگهر مهوارد ،از اعتبهار عقالیهی مهورد پهذیرش شهر برخهوردار اسهت و کاشهف و بیهانگهر

بیان معصو اسهت و حجیهت دارد و هماننهد آن اسهت کهه شخصها و مسهتقیما از معصهو تلقهی

شده باشد.

6

نتیجه بحث

از میههان باورمنههدان بههه اعتبههار روایههات در تفسههیر ،مرحههو معرفههت بهها بیههان واض ه تر و ب هه میههان

آوردن صههری تر پههارهای از مفههاهیم و اصههطالحات مثههل تأ کیههد بههر حجیههت عقالیههی خبههر واحههد و
کاشهفیت ذاتههی آن ،ادلههه حجیههت را پررنههگ و رونه کهرده اسههت؛ هرچنههد دیگرانههی چههون مرحههو

فاضل لنکرانی نی از جهاتی دیگر بر این رون افزودهاند .مثل اینکه ایشان گفته است حتی اگر

دلیل حجیت خبر واحد آیات و روایات هم باشد ،در مدلول این ادلهه مفهاهیمی مثهل حجیهت

موجود نیست کهه پهای معهذریت و منجز یهت و اثهر شهرعی عملهی بهه میهان آیهد و بلکهه نسهبت بهه

اینکه امر دارای اثر شرعی عملی باشد یا نباشد ،مطل است.
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 .6برگرفته از« :کاربرد حدیث در تفسیر».146-141 ،
 .7مدخل التفسیر ،ص.176-174

7

نسبت به دایره سنت تفسیری دو پرسش مطر است:

کدا بخش از آیات قرآن توسط روایات تفسیر شدهاست
کدا دسته از احادیث را میتوان تفسیری دانست
از نظر آیتالل معرفت ،سنت پیامبر اکر

از چهره تمامی ابها و اجمالهای قهرآن پهرده

برداش ههته و آنه هها را تبی ههین ک ههرده ،تفص ههیل داده اسهههت؛ چ ههرا ک ههه او از جان ههب خداون ههد وظیفهههه

داشتهاست آیات را برای مخاطبان آن تببین کند و مواضهع ابهها آن را تفههیم نمایهد و بهیگمهان
حضرتش این رسالت الهی را به طور کامل ادا کردهاست 8.وی جای دیگری می گوید:
صحی این است که بگوییم پیامبر

براى امت ،به وی ه اصحاب کبار تمامی

معانی آیات قرآن کریم را بیان داشته است و تمامی اهداف و مقاصد شریف قهرآن
را برایشان شر داده است؛ به وی ه که احادیث بهر جهاى مانهده از ا مهه

در بهاره

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

 .2دایره سنت تفسیری

فرو احکا و مفاهیم قرآن را بدان ضمیمه نماییم ،که در این صهورت ههیچ نقطهه
ابهامی درباره مفاهیم قرآنی باقی نخواهد ماند.

9

پس پاسخ پرسش اول از نظر ایشان این است کهه در سهنت تفسهیری نبهی ا کهر

ههر آنچهه

برای کشف قنا از مشاکل قرآن الز بوده ،آمده است یا تما قرآن تفسهیر شهده اسهت .ههر چنهد

تمهامی ایههن تفسههیر امههروزه در اختیهار مهها نباشههد ،امهها بخشهههایی قابهل توجههه از آن بهها نقههل از خههود

ایشان توسط صحابه و تابعان و در رأس آنها معصومان

در اختیار ماست.

نسههبت بههه پرسههش دو بایههد گفههت مرحههو معرفههت تأ کیههد مههیکنههد روایههات تفسههیری پیههامبر

منحصر به کلماتی نیست که تحت عنوان تفسیر قرآن گهردآوری شهده اسهت؛ یعنهی ههر حهدیثی

ممکههن اسههت در تفسههیر آیهههای بههه کههار آیههد ،حتههی ا گههر اشههاره و ر بههط مسههتقیمی بههه آن آیههه نداشههته

باشد .بدین سان ایشان دایره سنت تفسیری را بسیار توسعه داده است:

تفسیر مأثور دامنه گسترده دارد ،مخصوصا با در نظر گرفتن سهنت در کنهار قهرآن کهه
بدین ترتیب بر حجم تفسیر منقول افزوده میشود.

اما وی هرچند از ی

10

طرف دایره تفسیر مأثور را بسیار توسعه داده ،از سوی دیگر محهدودیتی

 .8التفسیراألثری الجامع ،ج  ،1ص.248
 .9تفسیر و مفسران ،ج .167 ،1
 .10همان ،ج  ،1ص.166
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جدی برای آن قرار داده است .چه بسیار روایاتی کهه شهاید روایهت تفسهیری بهه شهمار نیایهد ،ولهی
«حاوی معرفتی» باشد که در تفسیر قرآن به کار آید.

در سوی مقابل چه بسیار روایاتی که روایهت تفسهیری بهه شهمار مهیرونهد ،امها اسهتفاده از آنهها

امهروزه در تفسهیر قههرآن جهای نیسهت؛ چههرا کهه یها قضههایای شخصهی اسهت یهها بهه شهؤون خاصههی از
پیامبر

بر میگردد که قابل تعمیم نیست.

 -از دیدگاه او نمیتوان تفسیر قرآن با سنت و روایت را تفسیر قرآن به تما گفتارهها ،کردارهها و

تقریرهای معصو

و یها نقهل آنهها دانسهت .توضهی آنکهه آنچهه بهه شهأن قضهاوت آن بزرگهوار

برمیگردد قضایای شخصی است و به شکل خا قابل تعمیم بهه مهوارد دیگهر نیسهت و آنچهه بهه

شأن رهبری سیاسی ایشان برمی گردد ،هم احکا والیی است که به زمان و مکان خود محدود

است ،مگر آنکه فقیه از آن برداشتهای عا در موارد دیگر بکند.

 -نی نباید سنت نقل شده به امور شخصی پیامبر و اما برگردد که مقتضای زندگی عادی و

طبیعت بشری آنهاست و باید به جنبه رسالی آن بزرگوار مربوط باشد.
گفتار دوم .بررسی سندی روایات تفسیری

به طور کلی و اجماال ،بر مبنای منهجی که به مشهور متأخران منسوب است و فقهط سهند در

پههذیرش و رد روایههت دخیههل اسههت؛ یعنههی ارزش حههدیث وابسههته بههه وثاقههت همههه رجههال سههند آن

است ،بررسی سندی تنها راه ارزیابی حدیث است؛ اما بر مبنای منهج قدمایی کهه تها بهه امهروز
هم بین دانشوران طرفداران فراوان دارد ،سند ی

قرینه در کنار قهراین دیگهر اسهت کهه مهیتواننهد

در مجمو نسبت به صدور حدیث از معصو  ،وثوق ایجاد کنند.

کمتأثیری بر رسی سندی روایات تفسیری از نظر آیتاهلل معرفت

دیدگاه مرحو معرفهت نسهبت بهه روایهات تفسهیری متفهاوت اسهت .از نظهر ایشهان در ارز یهابی

روایات تفسیری بررسی سندی نقش درجهه اول نهدارد و چنهدان سهودمند نیسهت 11و ایهن امهر بهه

آفتهههای سههه گانهههای برمی گههردد کههه دامههنگیههر ایههن دسههته احادیههث شههده اسههت .ایههن آفتههها
عبارتاند از:

 .1ضعف سلسله سندها و ارسال آنها یا حذف کامل اسناد؛

 .2رواج حدیث پردازی و تزویر در این باب؛
110

 .11التفسیراألثری الجامع ،ج ،1ص.219

وی بر ایهن بهاور اسهت کهه نقهد سهند در مهورد روایتههایی کهه بهه ایهن آفتهها گرفتهار شهدهاند،

چندان کارساز و نتیجهبخش نیست و آنچه در مورد این روایتهها از اهمیهت بیشهتری برخهوردار
است ،نقد متنهی آنهها اسهت و بها اشهاره بهه روایهاتی از پیهامبر

چگونگی نقد و بررسی روایات منقول از آن بزرگواران ،مینویسد:

و امامهان معصهو

در مهورد

بنههابراین اولههین معیههار بههرای جداسههازی روایتهههای قههوی از روایتهههای ضههعیف،
عرضههه آنههها بههر محکمههات دیههن اسههت ،همچههون عرضههه آیههههای متشههابه قههرآن بههر

آیههای محکم؛ کاری که پهس از یهاری جسهتن از خهدای بلنهد مرتبهه توانها ،تجربهه و

احاطه همه جانبه را میطلبد .اما بحث از سندها بحثی جانبی و در بیشتر اوقات
بینتیجههه اسههت؛ چههرا کههه بسههیاری از روایههات مرسههل و بسههیاری از راو یههان مهمههل و
بدون شر حالانهد .افهزون بهر ایهن ،همهانطهور کهه احتمهال سهاختگی بهودن متهون

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

 .3فراوانی اسرا یلیات در تفسیر و تاریخ که تفسیر نقلی را کمارزش و کماعتبار میسازد.

12

وجود دارد ،وارد شدن چی ی در اسناد هم ممکن است .پس در هر حال راه عر

بر محکمات مناسبتر و نتیجهبخشتر است.

13

البته ایشان به کلی منکر نقش بررسی سندی نیست ،اما برای آن نقشی ثانویه قایل است:
راه تمحیص و ارزیابی روایات تفسیری بررسی محتوای آنها از نظر بلندای محتهوا

و قوت معنا پیش از مالحظه اسناد است؛ گر چه اسناد هم نقشی در اعتبارسنجی

دارند؛ ولی نقش آنها در رتبه دو است؛ بر خالف روش بعضی از متأخران که تنها

اهتمامشان به سندهاست و قوت و اعتالی محتوی را بررسی نمی کنند.

14

گو اینکه چنانکه گذشت ،همین نقش درجه دو را ههم کهمرنهگ کهرده اسهت .و در نهایهت،

حسههب تص ههری ایش ههان ،در ت ههاریخ و تفسههیر ای ههن تنه هها م ههتن اسههت ک ههه در نق ههد ح ههدیث تعی ههین
کنندهاست:

ارزش خبر واحد در تفسیر و تاریخ ،تنها با در نظر گرفتن خود متن تعیهین میشهود،

نه سند آن.

15

 .12التمهید فی علو القرآن ،ج ،2ص.25
 .13التفسیراألثری الجامع ،ج ،1ص.222
 .14همان ،ج ،1ص.218
 .15تفسیر و مفسران ،ج  ،2ص.25
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وجوه اهمیت دیدگاه مرحوم معرفت در اعتبارسنجی روایات تفسیری

یکم .اصل دیدگاه آن بزرگوار در تعیین کننده نبودن سند نسبت به روایات تفسیری بسیار با

اهمیت است؛ مخصوصا اگر توجه کنیم که بیشتر آنچه امروزه در ایهن بهاب در دسهترس اسهت،

فاقد سند صحی است .امهات مصادر تفسیر روایی شیعه ،از ایهن حیهث وضهع روشهن و قابهل

قبولی ندارند:

نقهل شهده و از

 -تفسیر ابوالجارود زیاد بن منذر همدانی (150ق) با آنکه از حضهرت بهاقر

حیههث قههدمت و نقههل مسههتقیم از معصههو اهمیههت دارد ،اعتبههار نههدارد؛ چههون ابوالجههارود یکههی از
رهبران زیدیه و منحرفان و مورد لعن و نفرین اما صادق
 -تفسیر منسوب به اما حسن عسکری

است.

محسوب است.

16

توسط دو نفر مجهول الحال نقل و تدوین شهده

17

 -نویسنده تفسیر نعمانی نی ناشناس و از این جهت فاقد اعتبار است.

18

 -روایات تفسیر تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی (حدود 300ق) فاقد سند است.

 -تفسههیر محمههد بههن مسههعود عیاشههی (320ق) کههه دربردارنههده روایههات مهمههی در تفسههیر آیههات

است که بسیاری از آنها فقط در این منبع وجود دارند ،هرچند با سند تدوین شده اسهت ،امها

نسخه موجود آن به دلیهل اجتههادی کهه بعضهی از ناسهخان در حهذف اسهانید آن کهردهانهد ،فعهال
فاقد سند است.

19

 -علی بن ابراهیم قمهی (329ق) از اجهالی روات امامیهه اسهت و حتمها ههم تفسهیری داشهته

است ،اما صهحت انتسهاب تفسهیر موجهود بهه وی ،محهل خدشهه اسهت و ایهن کتهاب ترکیبهی از
روایات مختلف با سه گونه سند است که از سوی شخصی به نا ابوالفضل عبهاس بهن محمهد

علوی نقهل شهده اسهت و او مجههول اسهت و سهخن در بهاره اصهالت اعتبهار ایهن کتهاب فهراوان در
مجمو فاقد اعتبار کافی است.

20

 -تفسیر محمد بن عباس ماهیار معروف به ابن حجا ( حدود 330ق ) سند ندارد.

این است که بسیاری از دانشوران ،حتی بها وجهود اعتقهاد بهه لهزو مالحظهه تفسهیر معصهومان
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 .16رجال الکشی ،ص.230
 .17معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،ج  ،12ص.148
 .18التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج  ،1ص.479
 .19تفسیر العیاشی ،ص.4
 .20التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج  ،1ص.479

اینجاست که اهمیت انصراف جهت بررسی از سند به جوانب دیگر مثل متن حدیث آشهکار
میشود.

دوم ،ایههنکههه ایش ههان ،نقلهههای معتب ههر در تفسههیر قههرآن را چ ههون اکثههر ش ههیعیان ،بههه احادی ههث

معصهومان

منحصههر نمههیکنههد ،دیههدگاهی قابههل توجههه اسههت و مسههأله تفسههیر مههأثور را تهها حههد

زیادی متحول میکند.

نقد و تحلیل و ر یشهیابی

بررسههیههها و ادبیههات اکثههر کسههانی کههه بههرای سههند نقههش اول و تعیههین کننههده در پههذیرش و رد

روایههات قایههلانههد نشههان مههیدهههد کههه از نظههر آنههها ضههعف سههند ،بههه خههاطر حههذف سههند باشههد یهها

ارسههال یهها عههد توثی ه رجههال یهها  ،...مسههاوی بهها ضههعف و عههد اعتبههار روایههت اسههت .دیههدگاه

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

 ،عمهال از ایهن منبههع عظهیم تفسهیر قههرآن دسهت شسهته یهها بهه حهداقلی از آن بسههنده کهردهانههد.

پ ههیشگفت ههه از مرح ههو معرف ههت در خص ههوص روای ههات تفس ههیری ،پ ههرده از نکت هههای بس ههیار دقیه ه

برمیدارد که غالبا مورد غفلت است .واقعیت آن است که اطالعات سند ،حکم مهواد اولیهه در

ارز یههابی روایههت را داراسههت و بایههد پ ههردازش شههود .ارزش حههدیث را اطالعههات سههند آن تعی ههین

نمیکنهد ،بلکهه اعتبهار روایهت ،محصهول پردازشهی اسهت کهه بهر ایهن اطالعهات انجها مهیشهود.

اطالعههات سههندی ،مثههل ضههعف بههه خههاطر ارسههال ،را نبایهد مسههتقیما در اعتبارسههنجی حههدیث
مصههرف کههرد .بههه عب ههارت واضهه تههر ،ق ههوت و ضههعف سههند ،لزوم هها حههدیث را معتبههر و ن ههامعتبر

نمیکند ،بلکه در فرآیند اعتبارسنجی به کار میآید.

مرحو معرفت به این نکته متنبه است .این است که ضهعف اسهناد روایهت تفسهیری او را از

آن ناامیهد نمههیکنههد ،بلکههه بهه ایههن نتیجههه مههیرسهاند کههه نسههبت بههه روایهات ایههن چنینههی بررسههی
سههندی مفیههد یهها سههودمند نیسههت و بایههد راه دیگههری در اعتبارسههنجی رفههت و آن بررس هی متنههی

اسههت .پههس روایههت ضههعیف کنههار گذاشههته نمههیشههود ،بلکههه بههرای اعتبههار سههنجی وارد چرخهههای

دیگر میشود.

اما مالحظهای که بهر کهال ایشهان در ایهن بهاب بهه ذههن مهیآیهد ،آن اسهت کهه جایگهاه بررسهی

سندی در نهایت واض نیست که باالخره نقش درجه دو دارد ،یا در اکثهر مهوارد عقهیم اسهت و

نقش ندارد ،و یا بهه کلهی فاقهد نقهش اسهت چنهانکهه از ایشهان نقهل شهد کهه ارزش خبهر واحهد در
تفسیر و تاریخ تنها با در نظر گرفتن خود متن تعیین میشود ،نه سند آن.

شاید نظهر آن بزرگهوار ایهن بهوده اسهت کهه اسهانید اخبهار آحهاد بهه عنهوان قرینههای در کنهار سهایر
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قهراین در تعیهین تکلیهف روایهت نقهش دارنهد ،امها نقهش مهتن از لحها زمهانی و رتبهی بهر آن مقهد

است؛ به این بیان که ابتدا متن روایت ،با معیارهایی که ایشان ارا ه کهردهانهد ،بررسهی میشهود؛

چنانچه کامال قابل قبول بود ،هر قدر هم سند ضعیف و وضهع آن بهد باشهد ،بهه حهدیث ضهرری

نمیزنههد و چنانچههه حههدیث از نقههد مههتن مههردود بیههرون آمههد ،قههوت و صههحت سههند بههه آن کمکههی
نمیکند؛ اما ما بین این دو وضعیت  -که حهدیث بهرای رسهیدن بهه نصهاب وثهوقآوری نیازمنهد

قراین دیگر است  -سند بهه عنهوان قرینههای در کنهار قهراین دیگهر ممکهن اسهت باعهت تقو یهت یها

تضعیف حدیث شود.
در این صورت:

• پهس ایههن طههور نیسههت کههه بعضههی دانشههوران تصهور کههردهانههد همههه آنچههه از معیههار نقههد مههتن از
مرحو معرفت رسیده است ،بعد از آن است که از صحت سند اطمینان حاصل شود.

• در سوی مقابل جا ندارد اشکال شود که مرحو معرفت  -که وضعیت متن او را به نتیجهه
نهایی میرساند  -چرا اصال از اسانید ولو به عنوان معیار درجه دو اسم میبرد.

در واقع ،هر وقت وضعیت متن ایجاب کند و ثبوت یا عد ثبوت آن قطعی نباشهد ،اسهانید

در تشکیل وثوق میتوانند نقش مثبت یا منفی داشته باشند.
گفتار سوم .بررسی متنی روایات تفسیری

گذشت که یأس از اسانید احادیث تفسیری ،از نظر مرحو معرفت به معنای دست شسهتن

از آنها نیست .ایشان با معیارهایی حهدیث را بها مهتن اعتبارسهنجی مهیکنهد .بهه دسهت آوردن
معیارهای دقی نقد متنی در دیدگاه وی ،به خالف آنچه از آثهار و مقهاالت تهدوین شهده در ایهن

باره ظاهر است ،چنهدان آسهان نیسهت .بهه ایهن منظهور مهروری بهر مراحلهی کهه خهود بهرای کشهف
قنا نهایی از آیات بیان کردهاست ،میتواند مقدمه بررسیهای بعدی باشد.
 .1شرح و تحلیل و مبناشناسی مراحل سه گانه
 .1-1استخراج داللتهای ذاتی آیات

در مقدمه التفسیر األثری الجامع ،آیتالل معرفت از مراحل سهگانهای سخن میگو یهد کهه در

تفسههیر وی بههرای رسههیدن بههه تفسههیر آیههات طههی مههیشههود 21.مرحلههه اول بههرای ب هه دسههت آوردن
«داللتهای ذاتی» آیات است و مراحل دو و سو برای «تکمیل و دعم» این داللتهاست.
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 .21التفسیراألثری الجامع ،ج  ،1ص247و.248

دست میآینهد و چنانچهه ابههامی بهاقی مانهد ،قهراین و شهواهد دیگهری کهه تهأثیر مسهتقیم در فههم

معهانی قههرآن دارنههد ،جسهتوجههو مههیشهوند .ایههن قههراین و شهواهد عبههارت از داللتهههای ظههاهری

سههایر آیههات و پههس از آن تصههری احادیههث صههحی سههلف صههال یهها شههاهد نزولهههای محکههم و
معتبههر و سههایر شههواهد ،بهها مختصههه دخههل مباشههر داشههتن در معنهها ،اسههت .وی ایههن مجموعههه را

اصول و مبانی ذاتی تفسیر میخواند .ایشان برای اینکه ابها ی

دیگر میتوانهد رفهع کنهد چنهین دلیهل مهیآورد کهه بعه

آیه را داللتهای ظاهر آیات

قهرآن بعضهی دیگهر را توضهی مهیدههد و

شاهد آن است و این را معنای استنطاق قرآن میداند؛ آنجا که حضرت علی

فرمودند:

ذلکَّالقرآنَّفاستنطق هَّوَّلنَّینطقَّلکمَّ 22.

سههبب ایههنکههه ایشههان داللتهههای ایههن امههور را ذاتههی مههیدانههد ،شههاید خصیصههه علههمآوری

استقاللی آنها باشد و اینکهه بهرای افهاده معهانی ،نیهازی بهه کهنش واسهطهای ندارنهد؛ فهیالمثهل

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

از نظهر ایشههان آیههات قهرآن عمومهها داللتهههایی ذاتهی دارنههد کههه اوال از چهارچوب خههود آیههات بههه

الز نیست عملیاتی برای حجیت و اعتبار آنها انجا شود.

در ههر صههورت ،از طر یه فرآینههد فههوق مههدلولهایی بههرای آیهه آشههکار مههیشههود؛ امهها از نظههر او کههار

تفسههیر پایههان نمههییابههد و حتمهها بای هد پههیش از نتیجهههگیههری نهههایی ،روایههات تفسههیری مالحظههه و
بررسی شوند.

 .2-1گردآوری همۀ روایات سلف درباره آیه

ایشان بر لهزو مالحظهه روایهات سهلف در فرآینهد تفسهیر ،بهه یکهی از مبهانی کالمهی اسهتنباط از

قرآن کریم ،تمس
پیهامبر ا کههر

میکند و بر این مبنا از خود قرآن کهریم دلیهل مهیآورد .آن مبنها ایهن اسهت کهه

همههه قهرآن را بههرای امههت تفسهیر کههرده و ا گههر چیه ی از آن بههه مهها رسهیده باشههد ،مهها

موظههف هسههتیم در تفسههیر جایگههاه مناسههب بههه آن بههدهیم .بههرای اثبههات بخههش اول ایههن ادعهها،

چنین استدالل میکند که طب صهری قهرآن تبیهین آیهات قهرآن بهه آن حضهرت رسهیده و ایشهان
موظف بودهاند برای مهرد بیهان و مبهمهات را بهه ایشهان تفههیم کننهد و مجمهالت را بهرای ایشهان

تفصیل دهند:

ْ ْ
ْ
23
ون .
اسَّماَّ َُ ِللََّّ ِإل ْی ِه ْمََّّوََّّلعل ُه ْ َّمَّیتفک ُِ َّ
الذکرََّّ ِل ُتب ِینََّّ ِللن ِ َّ
َّ...وََّّأَزلناَّ ِإل ْیکََّّ ِ

 .22الکافی ،ج  ،1ص.61
 .23سوره نحل ،آیه .44

115

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

و شکی نداریم که ایشهان ایهن وظیفهه را تمها و کمهال بهه انجها رسهاندهانهد .پهس آن حضهرت

مشاکل این کتاب را حل و از ابهامات آن به طور کامل پرده برداشتهاند.

اما اینکه اگر از این بیانات چی ی به ما رسیده باشد ،ما موظف به اخذ آن هستیم ،با توجهه

به مبنای کالمی دیگر ،که حجیهت سهنت قهولی و فعلهی پیهامبر

اسهت ،ثابهت اسهت .بهرای

همین منظهور گها دو برداشهته مهیشهود کهه گهردآوری همهه روایهات تفسهیری از سهلف در بهاره آیهه

است .فراموش نشود که مالحظه روایات در مرحله قبل ،فقط برای به دست آوردن داللتههای

ذاتی بود و به همین خاطر ،فقط به صهحی صهری از آنهها عنایهت مهیشهد در حهالی کهه اینجها
همه روایات به میدان میآیند.

مراد ایشان از سلف ،اوال پیامبر

و سسس صحابه و تابعان و در رأس آنها ،معصومان

هستند .دلیل اینکه کال این بزرگان نی باید در فرآیند نهایی مالحظهه شهود ،در مهورد صهحابه و

تابعان این است که شاهد بیان آیات یا به عصر پیامبر

است و در مورد معصومان

ن دی

بودهانهد و ایهن امهری واضه

این است که آنان مرجهع فههم معهانی قهرآن بعهد از رسهول الل

هستند .و این نی از مبانی کالمی استنباط است .مرحو معرفت معتقد است در ههر دوسهته بها

تمحیص ،میتوان روایات صهحی ز یهادی یافهت کهه دالالت ذاتهی گها اول را تقو یهت و تکمیهل
میکند.

 .3-1تمحیص روایات گردآوری شده

گهها سههو نقههد و پههاالیش روایههات گههردآوری شههده بههه منظههور رسههیدن بههه بخههش اطمینههانآور آن

اسههت .در دیههدگاه آن بزرگههوار معیههار درجههه اول اعتبههار ی ه

بودن آن نسبت بهه آیهات اسهت؛ هرچنهد از امامهان معصهو

نقههل تفسههیری ،ابههها زدا و معرفههتاف ه ا

تابعی بزرگی باشد .ایشان در این باره نوشتهاست:

محتوای حدیثی که وارد شده تا ابها موجود در ی

نبهوده ،از صهحابی دانشهمند یها
موضو را برطرف کند در نظهر

گرفته میشود و خود متن خبر ،شاهد صدق آن خواهد بهود ،و ا گهر ابهها را برطهرف
نکند _ هر چند از نظر سند صهحی باشهد _ دلیلهی بهر پهذیرش تعبهدی آن نهداریم.
بنههابراین ،حههدیث مههأثور از پیههامبر

یهها یکههی از امامههان معصههو

یهها فههردی از

دانشمندان صحابه یا بزرگان تابعان ،اگر شناخت ما را نسبت بهه موضهو افه ایش

دهد یا ابها موجود در لف قرآن یا معنای آیه را برطهرف کنهد ،همهین وی گهی ،گهواه
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صدق و درستی آن است.

آنان شأن نزول آیات را بهتر میدانند یا حداقل آسانتهر بهدان دسترسهی داشهتهاند؛

چون یا خود شاهد نزول آیه در موارد خاص بودهانهد و بهرای مها نقهل کردهانهد و یها بهه
زمان نزول ن دی

بودهاند و شهیوه عقهال بهر ایهن اسهت کهه خبهر شهخص ثقهه و حتهی

کسی را که فس آشکار ندارد میپذیرند.

ایشههان بههرای شههناختآوری و ابههها زدا بههودن ی ه

24

حههدیث نسههبت بههه آیههات ،معیههاری ارا ههه

نکردهاند؛ اما از گا سومی که برای رسیدن به تفسیر آیات بیان کردهانهد ،چنهین ظهاهر اسهت کهه

حدیثی را در تفسهیر قهرآن کارآمهد مهیدانهد کهه بهه محکمهات نقهل ،یعنهی آیهات و روایهات ،عرضهه
شههود و دالیههل عقلههی آن را حمایههت کنههد و افههزون بههر تعههار
معرفت بخش و ابها زدا تشخیص داده شوند.

 25و 26

نداشههتن بهها آنههها ،نسههبت بههه آیههات

از ایههن روش یکههی دیگههر از مبههانی تفسههیری و حههدیثی ایشههان ،یعنههی ایههنکههه اصههل بههر صههدور

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

وی برای این امر چنین دلیل میآورد که:

روایات تفسیری اسهت جه آنچهه بها دلیهل خهارج شهود ،آشهکار مهیشهود .توضهی  ،آنکهه گهاه نقهد
متن ی

روایت بهه شهیوه ایجهابی از طر یه بررسهی علهو معنها ،سهازگاری لفظهی و معنهوی مهتن بها

کلمههات معصههومان و نظههایر آن انجهها میشههود کههه در واقههع ،بررسههی سههنخشناس هانه بههرای آشههکار

کردن اصالت متن و صحت انتساب آن به معصو است .با ایهن قسهم بررسهی« ،صهدور روایهت

از معصو » احراز میشود؛ اما اگر بررسی به شیوهای سلبی باشد ،به این معنا که صهدور را احهراز

نکند ،بلکه نبود مانعی بر صدور را نشان دهد ،اینجا باید پیشتر اصل بر صدور روایهت باشهد،

مگهر آنکهه مهانعی در بهین باشهد .اینجها بررسهی بههه منظهور دانسهتن وجهود مهانع یها عهد آن اسههت.

آیتالل معرفت در خصوص روایات تفسیری بررسی سندی را عقهیم و غیرمجهدی مهیدانهد ،راه

دیگری هم ،مثل بررسیهای مصدری یا جستوجو از قراین دیگر ،برای اثبهات صهدور حهدیث
پیشنهاد نمیکند؛ اما برای وثوق به حدیث میپاید که مهانع نقلهی و عقلهی در بهین نباشهد .پهس

ایشههان بایههد ،الاقههل در بههاب روایههات تفسههیری ،اصههل را بههر ایههن گذاشههته باشههد کههه «کههل منسههوب
صادر».

 .24تفسیر و مفسران ،ج  ،2ص.26
 .25التفسیراألثری الجامع ،ج  ،1ص.248
ّ
 .26ثالثا :تمحیص تلکم الروایات علی أصول النقد النزیه ،بعر ما تشابه منهه علهی المحکمهات المتلقهاة مهن الکتهاب و
السنة القویمة و مع دعمها بحجج العقول ،کما فی الحدیث عن رسول الل «:إذا أتاکم ّ
ّ
عنهی حهدیث فاعرضهوه علهی
ّ
کتاب الل و ّ
حجة عقولکم ،فإن وافقهما فاقبلوه و إال فاضربوا به عر الجدار».
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این برداشت را قرینهای از داخل کال ایشهان تأییهد مهیکنهد؛ آنجها کهه عرضهه بهه محکمهات

28 27

کتاب و سنت و حجت عقول را برای متشابهات از روایات الز میشمرد ،نه تمامی آنها .
قرینههه دیگههر از خههارج کههال ایشههان بههر تأییههد ایههن برداشههت ایههن اسههت کههه از مبحههث تعههار

روایهات در دانههش اصههول و حهدیثشناسهی مههیدانهیم کههه معیارهههایی مثهل موافقههت کتههاب روی

طرفین تعار

اعمهال مهیشهود کهه ههر دو حجهت هسهتند و گرنهه چنهانکهه گفتههانهد «حجهت بها

الحجت»  -و به طری اولی الحجت با الحجت  -تعار

نمیکند.

گفتنی است که این اسهتنتاج و انتسهاب ،برخاسهته از مجهرد الفها کهال ایشهان اسهت و چهه

بسا در عمل روایتی را در معر

نقد متنی قرار دهد که پیشتر با قراینهی حهدی از اطمینهان را بهه

صدور آن پیدا کرده باشد که در چنین فرضی نسبت مبنای پیش گفته به ایشان دقی نخواههد

بود.

 .2مالحظات و پیشنهادات درباره دیدگاه مرحوم استاد در اعتبارسنجی روایات

مالحظه اول .آن بزرگوار مشکل دشواری یا ناسودمند بودن بررسی سندی احادیهث تفسهیری

به خاطر آفات عار

شده بر این دسته احادیث را با بررسی متنی حل شدنی میبیند و آنگاه

بهرای ایهن منظههور سهنجهها و روشههایی پیشههنهاد می کنهد کههه چنهدان واضه یهها دقیه نیسههت.
اعتبارسههنجی روایههاتی کههه اسههانید مرتبههی ندارنههد ،ظههاهرا بههه روشههها و اب ارهههای متعههددی انجهها

شدنی است و منحصر به بررسی متنی نیست.

توضی  ،آنکه به لحا فنی پیش از نوبت رسیدن به بررسهی متنهی ،بررسهی «مصهدری» جها

دارد؛ به ایهن معنها کهه مهثال حهدیثی مرسهل بهه خهاطر نقهل یکهی از اجهالء یها آمهدن در کتهاب آنهها

معتبههر مههیشههود؛ چههرا کههه مههثال در بههاره آنههها عبههارت «الیرسههلون و الیههروون اال عههن ثقههة» آمههده یهها
کتابشان به اما معصو

عرضه شده و اما بر صاحب آن ثنا فرموده است یا ....

پهس مثهل سههایر احادیهث بعههد از ناامیهدی از سههند و پهیش از رفههتن سهراغ مههتن ،راهههایی دیگههر

برای ارزیابی حدیث تفسیری وجود دارد که توجه بهه آنهها پهیش یها درکنهار پیشهنهاد آن مرحهو ،
میتواند سودمند باشد و قرینه غیر از سند ،منحصر به متن نیست.

مالحظوه دوم .ایههن معیههار کههه «روایهت تفسههیری آنگههاه معتبههر اسهت کههه معرفههتافه ا و ابههها زدا

باشد» ،از جهاتی چند معیاری شفاف نیست:
118

 .27التفسیراألثری الجامع ،ج  ،1ص.248
ّ
المتلقاة من الکتاب و ّ
السنة القویمة و مع دعمها بحجج العقول.
 .28بعر ما تشابه منه علی المحکمات

حدیثی ابهامی را به طریقی نادرست رفع کند؛ مهثال در کهال نویسهندهای بیایهد« :تفسهیر آیهات را
بایههد از مفسههران واقعههی بههه دسههت آورد» و مقصههود او اهههل بیههت

باشههد و کسههی ایههن تعبیههر را

اینطور توضی دهد که مفسران واقعی صحابهاند .اینجا هرچند این کهال تفسهیری ،ابهها زدا
و معرفتاف ا است ،اما معتبر نیست؛ چون مطاب با واقع نیست و صحت ندارد.

دوم .جهای ایههن پرسههش هسههت کههه چههرا معیههار پههذیرفتنی بههودن حههدیث تفسههیری تفسههیر یه

مفسر را این قرار دادهاند که حدیث از نظر او ابهامی از آیه بگشاید این معیار از کجا آمهده اسهت

و مبنای آن چیست

• شاید کال ایشان را با بسط بیشتر بشود به این صورت بازتقریر کهرد کهه چهون وی معهارف و

از جمله آنچه را از تفسیر حاصل میشود ،تعبدی نمیداند ،معتقد است نقل تفسیری بهه
شرط آنکه اطالعات ما را در باره آیات اف ایش دهد و در فرآیند کشف قنا از لفه مشهکل

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

یکم .ارزش اطالعاتی که روایات حامل آنهایند ،به درستی و صهحت آنهاسهت و چهه بسها

آوردهای داشته باشد و ابههامی را رفهع کنهد ،بهه عنهوان «حهدیث تفسهیری» پذیرفتهه اسهت و
گرنه حتی اگر سند صحی هم باشد ،به کار تفسیر قرآن نمیآید.

• اگر این بیان از کال آن مرحو مطاب واقع مراد ایشان باشهد ،معنها یها الزمههاش ایهن اسهت

کههه ا گههر حههدیثی صههحی در تفسههیر ،یعنههی کشههف القنهها عههن اللف ه المشههکل ،سههودمند

نیفتههاد ،ب هه عنههوان تفسههیر پذیرفتههه نیسههت؛ هرچنههد ممکههن اسههت بهها عنههوان دیگههری ،مثههل
تأویل یا بیان بطون تعبدی آیات ،پذیرفته باشد.

• اما اگر مراد ایشان نفی هر گونه سودمندی علمهی ،حتهی بعنهوان بطهون تعبهدی و تأو یهل ،از

حههدیثی باشههد کههه هههر چنههد صههحی اسههت ،امهها از ابهامههات آیههه پههردهای برنمههیدارد ،ایههن
مطلب نه درسهت اسهت و نهه بها سهایر مبهانی آن بزرگهوار سهازگار اسهت؛ مگهر آنکهه مالحظهه

دقیه تهری در بهین باشهد کههه نهه خهود ایشهان آن را واضه کههرده و نهه تها کنهون کسهی متنبههه آن
شده است .گفتنی است که از نظر مرحو معرفت تأویل آیهات قهرآن ،بطهون آنهها هسهتند
کههه از ظههاهر لف ه بههه دسههت نمههیآیههد و از معصههومان

بههه مهها رسههیده اسههت ،هههر چنههد بهها

الها گیری از سخنان ایشان ،و به روشهای علمی مثل سبر و تقسهیم منطقهی ،قابهل درک
و دستیابی است.

29

• ا گهر ههم ایشهان صهدور حهدیث صهحیحی را کهه بهرای مها رفهع ابهها نمهیکنهد ،از معصهومان
 .29ر.ک :تفسیر و مفسران ،ج  27-25 ،1و33-31؛ التمهید فی علو القرآن ،ج  ،5ص.512
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ثابت نمیداند؛ آن طور که جای دیگر تصری کرده است ،اسانید هم ممکن است؛ مانند
متون ساختگی باشند.

30

ایههن اندیشههه متههین اسههت؛ امهها آن وقههت بهها ایههن بیههان کههه «دلیلههی بههرای پههذیرش تعبههدی» آن

نداریم ،چندان همخوان نیست.

سوم .پرسش دیگر درباره معیار «ابها زدا بودن» این است که نسبت این معیار نقد متنهی بها

آنچه ایشان به عنوان نقدالنزیه ارا ه کهرده اسهت؛ یعنهی «عرضهه بهه محکمهات کتهاب و سهنت و
حجت عقول» چیست یعنی اگر حدیثی حامل اطالعاتی در تفسیر تشخیص داده شهد ،پهس

از آن به محکمات کتاب و سنت و حجت عقول عرضه میشود یا این معیارها عرضی هستند
یا گزینه دیگری وجود دارد

نگارنههده خههود بههرای پاسههخ ایههن پرسههش ،چههارهای اندیشههیده و بیههان معیههار ایشههان مطلههب را

طههوری ارا ههه کههرده کههه جمههع هههر دو دسههته معیههار باشههد؛ چههرا کههه متأسههفانه امکههان پاسههخگههویی و

ابها زدایی توسط آن بزرگوار وجود ندارد؛ اما به هر حال این معیار ،یعنی ابهها زدا بهودن حهدیث
تفسیری ،خود خالی از ابها نیست.

مالحظه سوم .دلیلی هم که بر این مطلب اقامه شهده اسهت ،دقیقها آن را ایجهاب نمهیکنهد.

دلیل وی چنانکه گذشت ،آن است که آنان شأن نزول آیات را بهتر میدانند یا حداقل آسانتر
بدان دسترسی داشتهاند؛ چهون یها خهود شهاهد نهزول آیهه در مهوارد خهاص بودهانهد و بهرای مها نقهل
کردهاند و یا به زمان نزول ن دی

بودهاند و شیوه عقال بهر ایهن اسهت کهه خبهر شهخص ثقهه و حتهی

کسی را که فس آشکار ندارد میپذیرند.

31

این دلیل شاید پذیرش از صحابه و تابعان را اقتضا کند ،اما با این سهبب نمهیتهوان پهذیرش

تفسیر از امامان متأخر را تصویب کرد و این امر به دالیهل دیگهری نیهاز دارد یها ا گهر ایشهان را ههم بهه

دلیل قرابت عصر داخل در مدلول این دلیل بدانند ،باید سایر همعصران دانشمند آنها را ههم

مشهمول حکهم بشهمارند؛ آنچنههانکهه در مهورد دانشهمندان صههحابه و بزرگهان تابعهان فرمهودهانههد و

علی ای حال ،قضیه ابها دارد و شفاف و دقی نیست.
نتایج

اهم نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتاند از اینکه:
120

 .30التفسیراألثری الجامع ،ج ،1ص.222
 .31تفسیر و مفسران ،ج  ،2ص.26

 .1تفسههیر قههرآن را ،بهها پههارهای پههیشفر

هههای کالمههی ،وابسههته بههه کههال سههلف مههیدانههد و پههس

فرآیند تفسیر را ناگزیر از مالحظه سنت تفسیری میداند و پهس بهرای سهاماندههی تحقیقهات در

این حوزه واسطههای علمی بدیع دارد.

 .2بههرای حههدیث تفسههیری کاشههفیت ذاتههی قایههل اسههت و کارآمههدی آن را منحصههر بههه امههوری

نمیداند که اثر فقهی داشته باشد.

 .3معتقد است تما قهرآن توسهط پیهامبر

صحابه و بزرگان تابعان تفسیر شده است.
 .4حکایهت سهنت پیهامبر

و بهه تبهع ایشهان معصهومان

و دانشهمندان

را آنگهاه امهوری دا مهی در تفسهیر قهرآن مهیشهمارد کهه بهه شههأن

هدایتگری عا ایشان برگردد و مربوط به منصب قضهاوت یها رهبهری سیاسهی در عصهر خهود او

نباشد ،نی از امور شخصی وی نباشد که به جنبه بشری طبیعی او برمیگردد.
 .5حامالن تفسیر مأثور را اعم از معصومان

تابعین را هم در این باب معتبر میشمارد.

تحلیل دیدگاهها و مبانی آیت الل معرفت در کاربرد ،دامنه و اعیبارسنجی روایات تفسیری

آیت الل معرفت:

میداند و نقل دانشهمندان صهحابه و برزگهان

 .6به دلیل آسیبهای خاص روایات تفسیری ،نقهد و تمحهیص آنهها را حها اهمیهت و یه ه

میداند.

 .7از نظ ههر او نق ههد س ههندی ای ههن احادی ههث اهمی ههت درج ههه دو دارد و در درج ههه اول نق ههد م ههتن

سودمند است.

 .8معیار اعتبهاری کهه بهرای نقهد مهتن عرضهه مهیکنهد عرضهه بهه حجهت عقهول و محکمهات

کتاب و سنت است که حدیثی را کارآمد میکند که ابها زا و معرفتاف ا باشد.
 -در کال و روش ایشان:

 .9معیار ابها زدا بون حدیث بهرای اعتبهار سهنت تفسهیری ،از جههات متعهدد خهالی از ابهها

نیست.

 .10بهها منحصههر کههردن بررسههی بههه سههندی و متنههی ،و عقههیم شههمردن اولههی و تمرک ه بههر دومههی،

عامهلهههای دیگهری کههه میتواننهد در تشههکیل وثهوق نسههبت بهه صههدور حهدیث تفسههیری یها عههالج

سند و متن یا برداشت از آن سودمند باشد ،مثال مصادر حدیث ،کمتر دیده میشوند.

 .11روشی که ایشان برای پاالیش احادیث پیشنهاد میکند مبتنی بر ایهن اسهت کهه الاقهل در

حوزه روایات تفسیری در محدود دواوین اهل اسال « :کل منسوب صادر اال ما خرج بالدلیل».

121

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

کتابنامه

قرآن کریم.

_ التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی ،بیروت ،داراحیاءالتراثالعربی ،بیتا.
_ تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران ،المطبعة العلمیة1380 ،ق.

_ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،محمد هادی معرفت ،مشهد :دانشهگاه علهو اسهالمی
رضوی1418 ،ق.

_ تفسیر و مفسران ،محمد هادی معرفت ،قم :مؤسسه فرهنگی التمهید1379 ،ق.

_ التفسیراألثری الجامع ،محمد هادی معرفت ،قم :انتشارات ذوی القربی1379 ،ق.

_ التمهید فی علو القرآن ،محمد هادی معرفت ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی1415 ،ق.
_ رجال الکشی ،محمد بن عمر کشی ،مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد1409 ،ق.
_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی تهران :دارالکتب اإلسالمیة1407 ،ق.
_ الکلیات فی علم الرجال ،جعفر سبحانی قم ،مؤسسه اما صادق

1427 ،ق.

_ مدخل التفسیر ،محمد فاضل لنکرانی ،تهران ،چاپخانه حیدری1396 ،ق.

_ مصنفات(اإلعتقادات) ،مفید محمد بن محمد ،قم :مکتب األعال اإلسالمی1413 ،ق.

_ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجهال ،سهید ابوالقاسهم موسهوی خهو ی ،بیهروت :دار
ال هراء1403 ،ق.

_ المی ان فی تفسیر القران ،سید محمد حسین طباطبا ی ،قم :دفتر انتشارات اسهالمی جامعهه
مدرسین حوزه علمیه قم1417 ،ق.

_ نهایة األفکار ،ضیاء الدین عراقی ،قم :دفتر انشارات اسالمی1417 ،ق.

_ «کاربرد حدیث در تفسیر» ،محمد هادی معرفت ،الهیات و حقوق ،ش1380 ،1ش.
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تألیف بحار االنوار؛ جمعآور ی احادیث و یا گز ینش آن
تاریخ دریافت1397/3/13 :
تاریخ پذیرش1397/6/28 :
1

ابوطالب مخیاری هاشم آباد
محس قاسم پور
3
پرویز رسیگار جزی
2

چکیده

میهان دانشههوران معاصههر شههیعه سههه دیههدگاه دربهاره رویکههرد عالمههه محمههد بههاقر مجلسههی در

تألیف بحار االنوار وجود دارد .بیشتر آنان برآناند که هدف وی فقهط جمهعآوری احادیهث

بههوده اسههت .عههدهای نقههش گزینشههی وی در انتخههاب مصههادر و احادیههث بحههار االنههوار را بههه

قصد کارآمهد شهدن پذیرفتههانهد .گهروه دیگهری افهزون بهر تأییهد گزینشهی بهودن روایهات بحهار
االنوار ،بر این باورنهد کهه وی روایهاتی را کهه خهود صهحی

مهیدانسهته در بحهار االنهوار آورده،

مگر در موارد اندکی که خود به عد اعتبار حدیث اشاره کرده است.

ایههن پههژوهش بهها روش توصههیفی  -تحلیلههی بههه واکههاوی دیههدگاههههای یههاد شههده و خاسههتگاه
شکلگیری آنها میپردازد تا نشان دهد بر اساس عبارات عالمه مجلسی در مقدمه بحار

االنوار و شر های ایشان بر احادیث ،و مبانی اعتبارسنجی روایهات نه د وی ،دیهدگاه سهو

صههحی تههر مههینمایههد؛ گرچههه نبایههد از دیههده دور داشههت کههه پاسههداری از میههراث مکتههوب

حدیثی شیعه در ایهن گهردآوری گسهترده ،مههمتهرین انگیه ه و دسهتاورد تهألیف آن بهه شهمار
میرود.

کلیدواژهها :بحار االنوار ،عالمه مجلسی ،انگی ه تألیف ،گزینش مصادر ،اعتبار احادیهث،

اخبارگرایی.

 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس (نویسندۀ مسئول) (.)tahamokhtary@gmail.com
 .2دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه کاشان (.)ghasempour@kashanu.ac.ir
 .3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه کاشان (.)p.rastegar@kashanu.ac.ir
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 .1مقدمه

جایگاه محوری حدیث در آموزههای دینی مسلمانان و وقو پدیده جعهل و وضهع حهدیث از

صدر اسال  ،همواره در طول تاریخ اسالمی ،گفتمان اعتبارسنجی احادیث و بررسهی صهحت و

سقم آنها را در میان دانشوران رواج داده است.

باتوجه به شرایط گوناگون صدور احادیث از جهت تنو راویان و مخاطبان و شهرایط زمهانی و
ّ
و شهیعیان ،نمیتهوان
مکانی گوناگون و با توجه بهه وجهود فشهارها و دشهمنیها ضهد امامهان
را یکنواخههت و در ی ه درجههه از صه ّهحت
تمهها احادیههث منتقههل شههده از عصههر اهههل بیههت

دانسههت ،بلکههه میتههوان احادیههث را دارای مراتبههی از قههوت و ضههعف و یهها صههحت و سههقم فههر

نمود؛ چنان که عالمه مجلسی نی به وجود نظا رتبهبندی و نسبی بودن ضعف حهدیث اشهاره

کرده اسهت4.چهون قهراین و شهواهد نشهانگهر صهحت حهدیث نه د دانشهوران شهیعه در دورانههای
گوناگون تاریخ حدیث شیعه ،یکسان نبوده است ،تعریف حدیث صحی و حهدیث ضهعیف

نی همواره یکسان نبوده است.

از سههوی دیگههر ،وجههود روایههات ضههعیف در هههر جههامع حههدیثی بهها شههدت و ضههعف محتمههل

دانسته میشود .عالمه مجلسی (1110 -1037ق) بزرگتر ین جامع حدیثی شیعه را پس از سال
1070ق با محوریت احادیث اهل بیت

و در موضوعات گوناگون در  25مجلد نگاشته و آن

را «بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار اال مة االطهار» نامیده اسهت 5 .بهر ایهن اسهاس احتمهال وجهود

روایههات ضههعیف در ایههن دایههرة المعههارف حههدیثی  -کههه دهههها ه ه ار حههدیث از بههیش از چهارصههد
منبع حدیثی در آن گردآمده  -به مراتب بیشتر انگاشته میشهود ،ولهی برخهی دانشهوران بها افهراط

در ایههن موضههو  ،حههدود نههود و پههنج درصههد روایههات بحههار االنههوار را ضههعیف و غیرقابههل اعتمههاد
میدانند 6و برخی با تفریط در آن ،حضور روایات ضعیف را در آن منتفی میدانند.
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 .4برای نمونه وی در مقدمه مرآة العقول می گوید :معتبر بودن تمها روایهات کهافی ،بها قهویتر بهودن برخهی روایهات آن از برخهی
دیگر ،منافاتی ندارد (مرآة العقول ،ج ،1ص .)22همچنین تعابیری مانند «اقوی سندا»« ،اصه سهندا» و «اوضه داللهة»
در آثههار وی مؤ یههدی دیگههر بههر ایههن معناسههت (بههرای نمونههه ر.ک :بحههار االنههوار ،ج ،6ص314؛ ج ،10ص116؛ ج ،11ص 42و
279؛ ج ،56ص101؛ ج ،86ص385؛ مه ههرآة العقه ههول ،ج ،14ص107 ،76و 116؛ ج ،15ص274؛ مه ههالذ األخیه ههار ،ج،3
ص126؛ ج ،4ص730؛ ج ،5ص.)460
بحار االنوار ،ج ،1ص6-5؛ ر.ک :عالمه مجلسی ،ص143-142؛ آشنایی با بحار االنوار ،ص.213
 .6منظور مؤلفان مشرعة بحار االنوار و المعتبر من بحار االنوار هستند.
 .7مثال مآل ذوالفقار در نامهاش به استادش عالمه مجلسی مینویسد :و از وی گیهای کتاب بحار االنوار این است که شهرت
و اعتبار آن فزونی مییابد و من لت و بزرگی آن زمانی که حضرت مهدی ظهور کند ،آشکار میشود .بعهد از ایهنکهه آن
حضرت در آن نظر می کند و به ّ
صحت آن از اول تا آخر حکم می کند (بحار االنوار ،ج ،107ص.)179

ضههعف احادیههث بحههار االنههوار هههم از دیههدگاه مؤلههف آن ،عالمههه مجلسههی ،و هههم از دیههدگاه سههایر

دانشههوران بحههث و اخههتالف نظههر بههوده اسههت .ایههن بحههث و اخههتالف بههه طههور کلههی بههه سههه نگههاه
معطوف است:

گروه اول ،عالمه مجلسی را فقط جمعآور ی کننده روایات مهیداننهد و بهه نقهش گزینشهی وی

در تهألیف بحهار االنههوار اشهارهای ندارنههد؛ گهروه دو  ،بهراین باورنههد عالمهه مجلسههی در تهألیف بحههار
االنوار گزینشی عمل کرده ،ولی به صحت تما احادیث جامع خهویش قایهل نیسهت؛ و بهاالخره
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مسهأله اصههلی ایههن اسهت کههه از دیربههاز ،میهان اندیشهمندان شههیعه در مهورد اعتبههار و صه ّهحت و

گروه سو  ،پا را فراتر نهاده و معتقدند عالمه مجلسی به طور کلی روایات جهامع خهویش را معتبهر

دانسته است (ج در موارد اندک که خود اشاره نموده است).

پژوهش حاضر بر آن است که ابتدا دیهدگاه سهه گهروه یهاد شهده و برخهی از ههواداران آنهها را بهه

ترتی ههب ت ههاریخی بی ههان کن ههد و س ههسس ب ههه بررس ههی خاس ههتگاه نظ ههر مش هههور و وا ک ههاوی و تحلی ههل

دیدگاههای موجود بپردازد.

 .2دیدگاهها درباره بحار االنوار

بها بررسهی اقهوال دانشهوران شههیعه در مهورد چگهونگی و انگیه ه تهألیف بحههار االنهوار مهیتهوان سههه

دیدگاه ذیل را در این موضو ارا ه داد
 .1-2دیدگاه اول (دیدگاه مشهور)

بیشههتر دانشههوران معاصههر و یهها قر یههب بههه عصههر حاضههر ،در بحههث هههدف از تههألیف بحههار االنههوار

توسههط عالمههه مجلسههی ،بیشههتر بههر جمههعآور ی کتههب حههدیثی و مرتههب نمههودن احادیههث تأ کیههد
کردهانهد و بهه گههزینش مصهادر و روایهات از سههوی مؤلهف ،اشهاره نکردهانههد .برخهی از ایهن دانشههوران

عبارتاند از :

8

علی بن موسی شفیع تبر یه ی ( 1290ش) ،سهید محمهد حجهت کهوهکمهری( 1331ش)،

9

س ههید احم ههد زنج ههانی ( 1352ش) 10 ،ابوالحس ههن ش ههعرانی ( 1352ش) 11،مرتض ههی مطه ههری
 .8مرآة الکتب ،ج ،4ص.155
 .9مقدمه مهدی موعود ،ص.84-83
 .10الکال یجر الکال  ،ج ،1ص .34-32وی میگوید :مجلسی در تألیف این کتاب ج تأسیس ی کتابخانه کاری نکرده
است.
 .11مقدمه بحار االنوار ،ج ،53ص .1وی احتمال میدهد عالمه به دلیل تنگی وقهت و نداشهتن فرصهت و یها عهد تحمیهل
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( 1358ش) 12 ،امهها خمینههی ( 1368ش) 13،کههاظم مههدیر شههانه چههی ( 1381ش) 14،سههید

جعفر شهیدی ( 1386ش) 15،ناصر مکار شیرازی 16و برخی از پژوهشگران دیگر در عصرما.
17

این دیدگاه به مرور پس از چا

سنگی بحار االنوار و انتشار تما مجلدات آن توسط محمد

حسن کمسانی و فرزندش حسین در سهالههای  1303تها 1315ق( 18حهدود 1276-1265ش) در

ح ههوزهه ههای علمی ههه و عالم ههان ش ههیعه و ب ههه تب ههع آن عم ههو م ههرد مش هههور ش ههد و ت هها ح ههدودی ب ههه
حدیثگری ی در اجتما کم

کرد .دیدگاه یادشده با اینکه در سالههای اخیهر مهورد بهازنگری

و نقد عدهای از پژوهشگران واقع شده ،ولی همچنان نظر غالب است.
 .2-2دیدگاه دوم

برخی از دانشوران شهیعی ،بهه و یه ه در سهالهای اخیهر بهر خهالف گهروه قبهل ،بهر نقهش گزینشهی

عالمه مجلسی در انتخاب مصادر و روایهات بحهار االنهوار تأ کیهد کردهانهد .برخهی از ههواداران ایهن

دیههدگاه بههر آن هسههتند کههه عالمههه مجلسههی بهها ایههنکههه اخبههار و مصههادر آنههها را بههه قصههد کارآمههدی
گزینش می کرده است ،تما آنچه در بحار میآورده ،معتبر نمیدانسته است.

به عبهارت دیگهر ،برخهی نویسهندگان معاصهر بها توجهه بهه مهرور دیهدگاهههای عالمهان گذشهته و

ارزیابی دیدگاه مثبتنگر به اعتبار کلی روایات بحار االنوار ،نظریه میانهای ارا هه دادهانهد؛ یعنهی
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نظر خود بر آیندگان فقط به آوردن احادیث صحی نسرداخته است.
 .12خدمات متقابل اسال و ایران ،ص .473ایشان در مهورد بحهار االنهوار مهینویسهد :ایهن کتهاب جهامعتهرین کتهب حهدیث
است .آنچه در سایر کتب حدیثبه طور متفرق موجود بوده ،در این کتاب ی جا جمع آمده است .هدف مؤلفبیشتر
جلوگیری از تلف شدن کتب حدیث بوده است .لهذا صحی و سقیم ی جا ذکر شده است.
 .13کشف اسرار ،ص .320- 319اما نی بحار االنوار را در حقیقت ی کتابخانه کوچ دانسته اسهت کهه بها یه اسهم نها
برده میشود.
 .14تاریخ حدیث ،ص210؛ علم الحدیث ،ص.113
 .15یادنامه مجلسی ،ج ،2ص.79-78
 .16منتخب اآلثار من بحار االنوار ،ج ،1ص.6
 .17از جمله میتوان به علی رجبی دوانی (شناخت نامه عالمه مجلسی« ،شهر حهال عالمهه مجلسهی» ،ج ،1ص50-48؛
مههدی موعههود ،ص ،)90-87عبههدالوهاب فر یههد (مههدخل «بحهار االنههوار» ،دانشههنامه جهههان اسههال  ،ج ،2ص )268علههی
اصغر عطا ی خراسانی (کارنامه عالمه مجلسی ،ص ،)45-44سید رضا مؤدب (تاریخ حدیث ،ص ،)140جعفر مهاجر
(یادنامه مجلسی« ،لماذا الف المجلسی بحار االنهوار» ،ج ،3ص ،)158-157داوود معمهاری (مبهانی و روشههای نقهد
متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه ،ص ،)71رضا مختاری (شناخت نامه عالمه مجلسی« ،تصحی و نشر مآخهذ
بحار االنوار»1378 ،ش ،ج ،2ص )235-234و هادی حجت (جوامع حدیثی شیعه ،ص )197-195اشاره کرد.
 .18آشنایی با بحار االنوار ،ص.277

پذیرفتهاند ،ولی وی را قایل به اعتبار تما روایات بحار االنوار نمیدانند ،بلکه وی را معتقهد بهه
صحت مواردی از آن میدانند.

از مهمترین دالیل این دانشوران ،میتوان به تنهو مطالهب بحهار االنهوار ،دا هرة المعهارفی بهودن

آن ،شر های عالمه ذیل احادیث ،حکم وی به بطالن برخهی روایهات بحهار االنهوار و یها تردیهد در
مورد صحت آن و تالش وی برای دستیابی به نسخههای صحی تر و قدیمیتر اشاره نمود .از

جمل ههه ه ههواداران ای ههن دی ههدگاه عب ههارتان ههد از :جعف ههر س ههبحانی 19،رس ههول جعفر ی ههان 20و حس ههن
طارمی.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

بههر اسههاس آثههار عالمههه مجلسههی ،رفتههار گزینشههی وی را در مواجهههه بهها روایههات و منههابع بحههار االنههوار

21

 .3-2دیدگاه سوم

برخی از دانشوران شیعه با توجه به اخبارگرایی عالمه مجلسهی و دالیهل دیگهر وی را قایهل بهه

اعتبههار تمهها روایههات بحههار االنههوار جه در مههوارد اسههتثنا  -کههه خههودش اعههال داشههته  -میداننههد .از
مهمترین دالیل بیان شده توسط این گروه عبارتاند از:

_ الهف) معتبهر دانسهتن مصهادر اصههلی بحهار االنهوار توسهط عالمههه مجلسهی و بیهان دالیهل اعتبههار
آنها در مقدمه بحار االنوار؛

_ ب) توضههیحات عالمههه مجلسههی ذیههل برخههی احادیههث کههه نشههانگههر رفتههار گزینشههی وی در
انتخاب مصادر و روایات است؛

_ ج) تههالش بههرای رفههع تعههار
احادیث غریب؛

احادیههث و ارا ههه معنههای صههحی و معقههولی ،بههه و ی ه ه در مههورد

 .19یادنامه عالمه مجلسی« ،ترجمهة العالمهه المجلسهی» ،ج ،3ص150-149؛ گفهتوگهو بها آیهت الل جعفهر سهبحانی ،ج،3
ص.220
 .20مجله مشکوة ،شماره « ،80بحار االنوار از زاویه نگاه دایرة المعارفی» ،ص .42ایهن پهژوهشگهر پهس از ذکهر نمونهههایی از
بحار االنوار که عالمه مجلسی بیاعتمادی خود به برخی روایات را اذعان نموده ،مینویسد« :البته میتوان تصور کرد که
مردی چون عالمه مجلسهی کهه شهیفته اخبهار و احادیهث بهوده ،بخهش عمهده ایهن روایهات را صهحی میدانسهته و حتهی
شاگرد وی مالذوالفقار در باره کتاب چنان اظهار نظر کرده است که هر گاه قا م آل ّ
محمد ظهور کند ،با نگاه و تأملی
که در این کتاب خواهد کرد ،شهرت و اعتبار این کتاب افزون خواهد شد» (همان ،ص.)44
 .21مدخل «بحار االنوار» ،دانشنامه جهان اسال  ،ج ،2ص .268وی پس ازبیان دیدگاه مشهور از قول سید احمد زنجانی و
اما خمینی و عبدالوهاب فرید مینویسد« :با این همه بایهد گفهت ایهن نظهر کهه بها رأی بیشهتر عالمهان امامیهه هماهنهگ
است ،برای کسی که بحار را میشناسد ،معرف تما غر مجلسی از تألیف بحار نیست» .حسهن طهارمی در اثهر دیگهر
خهویش نیه بهه جنبههه گزینشههی تهآلیف بحههار االنهوار و انگیه ه جمههعآوری آثهار بههه قصهد کارآمههدی اشههاره کهرده اسههت (عالمههه
مجلسی ،ص.)170
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_ د) مشاهده بسیاری از احادیث بحار االنوار در کتب فارسی عالمه مجلسی.

برخه ههی از هه ههواداران ایه ههن دیه ههدگاه عبه ههارتانه ههد از  :کیه ههوان س ه همیعی 22 ،احمه ههد عابه ههدی،

عبدالهادی فقهی زاده 24و سید علی محمد رفیعی.

23

25

 .3بررسی دیدگاهها

پس از بیان سه دیدگاه یهاد شهده ،ابتهدا دالیهل پیهدایی دیهدگاه مشههور یعنهی گزینشهی نبهودن

مصادر و روایات بحار االنوار و سسس دیدگاه گزینشی بودن روایات مورد واکاوی قرار میگیرد.
 .1-3بر رسی دیدگاه مشهور

به نظر میرسد سهه عامهل در پیهدایش و تهرویج دیهدگاه مشههور-گزینشهی نبهودن روایهات بحهار

االنوار -مؤثر بوده است:

نخسهتین و مههمتهرین دلیهل همهان تأ کیهد عالمهه مجلسهی در مقدمهه بحهار االنهوار بهر ضههرورت

جمعآور ی و حف میراث مکتوب حدیثی شیعه است.

26

دلیههل دو  ،ایههن اسههت کههه چههون از دیههدگاه عههدهای از اندیشههمندان شههیعی ،مضههامین برخههی

روایهات بحههار االنههوار بهها آیههات و احادیهث محکههم و صههحی و یهها بهها امهور عقلههی یهها علمههی ناسههازگار

است 27،برای دفا از مقا علمی عالمه مجلسی چنین دیهدگاهی را مطهر نمهودهانهد تها وجهود
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 .22اوراق پراکنده یا فرا د و فوا د گوناگون ،ص.262-260
 .23آشنایی با بحار االنوار ،ص .131-125وی ضمن ارا ه دالیل خهویش  24نمونهه از عبهارات توضهیحی عالمهه مجلسهی در
بحار االنوار را  -که نشانگر رفتار گزینشی او در تألیف بحار االنوار است  -آورده است.
 .24عالمه مجلسی و فهم حدیث ،ص.289-287
 .25مالمحمد باقر مجلسی زنهدگی ،زمانهه ،نگهاههها ،نقهدها ،ص .108 -105برخهی از اندیشهمندان را  -کهه بهه نقهش گزینشهی
احادیث توسط عالمه مجلسی اشاره کردهاند ،ولی به بحث اعتبار روایات نسرداختهاند  -میتوان در این گروه قرار داد .از
آن جمله میتوان بهاء الدین خرمشاهی را نا برد (سیر بیسلوک ،ص.)307
 .26بحار االنوار ،ج ،1ص.4-3
 .27پاره ای از منابع و احادیث معتبهر از دیهدگاه عالمهه مجلسهی از دیهدگاه برخهی دانشهوران معاصهر ،کهماعتبهار و یها بهیاعتبهار
شهمرده شههده اسههت .ایهن پههژوهشگههران غالبهها مبهانی اعتبارسههنجی خههویش را در ارزیههابی روایهات مشههخص ننمههودهانههد و
انتقادات آنان حاصل اجتهادات آنان است؛ برای نمونه تعدادی از این منتقهدان عبهارتانهد از :سهید مرتضهی عسهکری
(ر.ک :نقش ا مه در احیاى دین ،ج ،1ص)588 -586؛ سید عبداالعلی موسوی سبزواری (ر.ک :التعلی علی کتاب
بحار االنوار ،ج ،1ص177 ،172-171 ،128 ،112و )343-342؛ نعمهت الل صهالحی نجهف آبهادی (ر.ک :حهدیثههای
خیالی در تفسیر مجمع البیان به همراه چهار مقاله تفسیری ،ص 96-94و ص119-103؛ غلو (درآمدی بر افکار و عقایهد
غالیان در دین) ،ص173-84؛ محمد آصف محسنی (ر.ک :مشرعة بحار االنوار) و حیهدر حهب الل (ر.ک :المعتبهر مهن
بحار االنوار).

به عبارت دیگر ،ایهن دیهدگاه پاسهخی اسهت بهه اشهکالی کهه بهر بحهار االنهوار مبنهی بهر اشهتمال

بحار االنهوار بهر روایهات خهوب و بهد و قهوی و ضهعیف و نیازمنهدی آن بهه تههذیب و ترتیهب از سهوی
ّ
28
عدهای مثل سید محسن امین وارد شده است.

ب ههرای نمون ههه یک ههی از ه ههواداران ای ههن دی ههدگاه پ ههس از تأ کی ههد ب ههر حفه ه می ههراث توس ههط عالم ههه

مینویسد:

در این کتاب اخبارى پیدا میشود که ظاهر الضعف هستند یا از کتهب و جزواتهی
ّ
نقل شدهاند که شأن شخصی ،مثل مجلسی اجل از این است که از آنهها نقهل

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

روایات ضعیف در بحار االنوار به جایگاه علمی عالمه مجلسی خدشهای وارد نسازد.

نماید ،فضال از اینکه اعتماد هم بفرماید؛ خاصه در قسمت فضا ل و مناقب ا مه
.

29

دلیل سو  ،این است که پهس از نشهر نسهخهههای چها

شهده بحهار االنهوار برخهی نویسهندگان

مثل محمدحسن شریعت سنگلجی در سال 1314ش ،و پهس از او سهید احمهد کسهروی و علهی

اکبهر حکمهیزاده و بعهدتر علهی شههریعتی بهه بحهار االنهوار و مؤلههف آن بهه دالیلهی از جملهه ناسههازگار
یافتن برخهی روایهاتش بها عقهل خهرده گرفتنهد؛ 30بهرای مثهال حکمهیزاده پهس از اشهکال بهر برخهی

احادیث مشهور ،دالیل ششگانه ذیل را بر نادرستی بسیاری از احادیث ،مطر کرده است:

ناسازگاری با عقل ،ناسازگاری با علم و گاهی با حس ،ناسازگاری بها زنهدگی ،ناسهازگاری بها
سههایر احادیههث ،سههاختگی بههودن بسههیاری از آنههها و ظنههی بههودن آنههها و عههد پیههروی از ظه ّهن بههه

دستور عقل و قرآن.

31

یاد آوری این نکته الز است که خاسهتگاه فکهری برخهی اندیشهمندان مخهالف بها پهارهای از

مبانی دینی و از جمله برخی احادیث از جهت تاریخی به تحوالت فکهری و حها کم شهدن نظها

تکنیه

و روشههای تجر بهی – منطقهی در مغهرب زمهین پهس از رنسهانس و تأثیر پهذیری تهدریجی

اندیشهگهران ایرانهی از آن شهیوه برمهی گهردد .بها گسهترش تهدریجی ارتبهاط ایهران بها تمهدن غهرب از

دوره صفویه به بعد و به وی ه در دوره فتحعلی شاه قاجار و تأثیر آن تمهدن بهر برخهی از دانشهوران و
 .28اعیان الشیعة ،ج ،9ص.183
 .29مقدمه مهدی موعود ،ص .84-83این سخن را علی دوانی از سید محمد حجهت کهوهکمهری نقهل کهرده اسهت .وی از
نخستین کسانی است که پس از سید احمد زنجانی و اما خمینی چنین دیدگاهی را مطر کرده است.
 .30ر.ک :زمانه و زندگی اما خمینی ،ص 83 -81؛ تشیع علوی و تشیع صفوی ،ص.175-169
 .31اسرار ه ار ساله ،ص.32
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نخبگ ههان ایرانهههی ،ع ههدهای از اندیشهههمندان دوسهههتدار فرهن ههگ و قهههوانین غر ب ههی و تحهههت تهههأثیر
پوزیتیویسههم شههایع در ارو پهها کههه بیشههتر از رجههال سیاسههی و در بههاری بودنههد ماننههد میههرزا فتحعلههی

آخونههدزاده  32بههه جر یههان لیبرالیسههم سیاسههی -اجتمههاعی در تحههوالت فرهنگههی قبههل و پههس از
مش ههروطه ص ههورت بخش ههیدند ،و برخ ههی آزادیخواه ههان مث ههل س ههید جم ههال ال ههدین اس ههدآبادی

نی خواهان نگاه جدیهد بهه دیهن و عصهری کهردن آن و تجدیهدنظر در نگهرش سهنتی مسهلمانان بهه

دین از منظر علم جدید شدند.

33

تحههوالت فرهنگههی گسههترده یادشههده سههبب شههد ،در دورههههای بعههد ،برخههی از اندیشههمندان
ّ
دینی کشور از حوزه علمیه قم و یا نجف به وی ه در زمان رضا خان خارج شهده و بهه تجهددگرایی
به سب

غربی رو آورند .عالوه بر آنکه سیاستهای روحانیتسهتی انه و تجددگرایانهه رضاشهاه

هم با آنان همسو بود ،دو چهره اصلی این جریان شهریعت سهنگلجی و احمهد کسهروی بودندکهه

به مبارزه با بسیاری از احادیث به بهانه عقل گرایی و علم گرایی و ارا ه اصولی نو در تفکهر دینهی
و تفسیری جدید از اسال بر پایه مدرنیسم غربی و علو جدید پرداختند.

34

در وا کههنش بههه خههردهگیههریهههای ایههن اندیشههمندان تجههددگرا ،دانشههورانی ماننههد سههید احمههد

زنجانی (1352-1270ش)  -که در اوایل سال 1306ش (1346ق) به قهم آمهده بهود - 35و پهس از

او اما خمینی  -که کتهاب کشهف اسهرار را در سهال 1323ش در پاسهخ بهه شهبهات مطهر شهده

توسط حکمیزاده در کتاب اسرار ه ارساله که متأثر از افکهار کسهروی و شهریعت سهنگلجی بهود،

تههألیف نمههود -36و سههسس سههید محمههد حجههت کههوهکمههری در پاسههخ بههه نامههه سههید عبدالحجههة
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 .32این گروه بسیارند ،از افراد مهوثر و صهاحب نفهوذ در ایهن گهروه عهالوه بهر آخونهدزاده مهیتهوان بهه ماننهد میهرزا صهال شهیرازی
(تحصیل کرده در انگلیس در دستگاه عباس میرزا و اولهین منتشهر کننهده روزنامهه ای بهه نها کاغهذ اخبهار) ،میهرزا حسهین
َ
خان مشیر الدوله (سسهساالر) ،میرزا یوسف خان مستشار الدوله ،میرزا َملکم خان ناظم الدولهة ،میهرزا علهی خهان امهین
الدوله ،میرزا عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی اشاره کرد.
 .33ر.ک :سیر تفکر معاصر ،ج ،1ص 206-167 ،148 ،140-126 ،120-118 ،112-108 ،78-73 ،42 -36و 218؛ مشهروطه
ایرانی ،ص290-219؛ نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایهران بها دو رو یهه تمهدن بهورووازی غهرب ،ص-192 ،160-141
 248-244 ،224و 317-272؛ بحران آ گاهی و تکوین روشنفکری در ایران ،ص 149-140 ،131-128و .232-160
 .34ر.ک :سیر تفکر معاصر ،ج ،1ص.262-258
 .35جرعهای از دریا ،ج ،2ص626؛ ج ،3ص 539و .561
 .36زمانه و زندگی اما خمینی ،ص .81اما خمینی در واکنش به اشکاالت حکمی زاده مینویسد ... :در آن کتابهایی
است که خود صاحب بحار آنها را درست نمیداند و او نخواسته کتاب عملی بنویسد تا کسی اشکال کند که چرا این
کتابها را فراهم کردی .پس نتوان هر خبری که در بحار است به رخ دینداران کشید که آن خالف عقل یا حهس اسهت؛
چنان که نتوان بیجهت اخبار آن را رد کرد کهه موافه سهلیقة مها نیسهت ،بلکهه در ههر روایتهی بایهد بررسهی شهود و آنگهاه بها
می انهایی که علما در اصول تعیین کردند عملی بودن یا نبودن آنرا اعالن کرد (کشف اسرار ،ص.)320-319

تألیف بحار االنهوار تأ کیهد کردنهد کهه قصهد عالمهه مجلسهی جمهعآور ی و حفه آثهار بهوده اسهت و

تشههخیص صههحت و سههقم احادیههث بههه عهههده محق ه اسههت ،و بههدین سههان ،چنههین دیههدگاهی
مشهور شد.

پههیش از ایههن ص هاحب مههرآة الکتههب ،علههی بههن موسههی شههفیع تبر ی ه ی ( 1290ش) بههر دیههدگاه

مشهور تأ کید کرده است ،ولی دلیلی وجود ندارد که سید احمد زنجهانی و سهایران ،متهأثر از وی

این دیدگاه را مطر کرده باشد.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

بالغی در زمان زعامهت آیهت الل بروجهردی در حهوزه علمیهه قهم (پهس از 1325ش) بهر ایهن انگیه ه

با دقت در دالیل ارا ه شده توسط هواداران دیدگاه مشهور روشن میشود که آن دالیهل دارای

اتقان الز و تتبع علمی کافی نیست؛ اگر چه دیدگاه آنان مشهورتر و متداولتر اسهت .مههمتهرین

دلیلی که طر نمودهاند ،باز بودن راه برای آینهدگان و آزاداندیشهان در تشهخیص علمهی صهحت
و سقم حدیث و تحمیل نکردن نظرات خهویش بهر دیگهران اسهت .ایهن دلیهل در مهورد تهألیف ههر

جههامع حههدیثی متصههور هسههت .مههورد یههاد شههده در مههورد امکههان دسترسههی بههه نسههخههای بهتههر و
تصههحی حههدیث از ایههن جهههت بههرای آینههدگان 37و نیه ارا ههه مطالههب گونههاگون از دانشههمندان در

ی

موضو و واگذاری انتخاب بهترین آنها به خواننده در بحار االنهوار شهواهدی دارد 38،ولهی

در مورد احادیث به طور کلی مشاهده نشده است.

بن ههابراین دی ههدگاه مش هههور ،اجته ههاد شخص ههی برخ ههی از دانش ههوران ش ههیعه ب ههوده ک ههه ب هها نیت ههی

خیرخواهانه برای دفا از بحهار االنهوار بهه دلیهل وجهود احهادیثی بهه ظهاهر مخهالف بها عقهل در آن،
صورت گرفته است.

 .2-3بر رسی دیدگاه گز ینشی بودن احادیث بحار االنوار (دیدگاه دوم و سوم)

در مواجهه با بحار االنوار دو بحث را باید از همدیگر تفکی

کرد :یکی اینکه عالمه مجلسی

چه کرد و دیگر اینکه او چه باید میکرد موضو این پژوهش این است که عالمه مجلسهی بهر
اساس دیدگاههای علم الحدیثی خویش چه کرد از قراینی کهه در ذیهل مهیآیهد روشهن مهیشهود
که عالمه مجلسی منابع و احادیث بحار االنوار را انتخاب و گزینش میکرده است و حتی قصد

کلی وی بر آوردن احادیث معتبر در بحار االنوار بوده است.

 .37برای نمونه ر.ک :بحار االنوار ،ج ،43ص157؛ ج ،53ص88؛ ج ،85ص275؛ ج ،86ص.382
 .38برای نمونه ر.ک :همان ،ج ،58ص.104
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 .1-2-3مروری بر مقدمه بحار االنوار

بها نگههاهی بهه مقدمههه بحههار االنهوار روشههن میشهود کههه عامههل اصهلی تههألیف بحهار االنههوار توسههط

عالمه مجلسی ،اخبارگرایی شدید وی بوده است؛ زیرا وی ابتدا اشاره دارد کهه بعهد از فراگیهری
علو گوناگون در جوانی به این میاندیشیده که چه چی ی باعث رشد و تعالی انسان میشود و

در واقع به نفع آخهرت اوسهت وی در پهی تعمه در ایهن موضهو یقهین کهرده کهه تنهها منشهأ زالل
علم ،قرآن و اخبار اهل بیت

خزینهدار دانش الهی

است .به باور وی اهل بیت پیامبر

و ترجمهان وحهیانهد ،و چهون منه ل ایهن برگز یهدگان الههی مههبط وحههی توسهط جبر یهل بهوده فقههط

ایشان به علم قرآن آ گاهاند.

بنههابراین وی علههو عقلههی را  -کههه درگذشههته آموختههه  -بههه نههوعی باعههث تضههیع عمههر خههویش

دانسته و تأ کید نموده کهه بایهد بقیهه عمهر خهود را در کسهب معهارف اههل بیهت
این نگاه ،وی را بر آن داشت به جستجوی اخبار امامان پاک و نی
توان بپردازد.

آ هین

سهسری کنهد.

بها تمها دقهت و

عالمههه مجلسههی بهها بیههان مهجههور شههدن بخشههی از اصههول حههدیثی شههیعه در طههول تههاریخ ،بههه

مدیریت خویش برای تالش گروهی در جهت جمعآور ی و احیهای کتهب و احادیهث رهها شهده و

تههرویج و تصههحی و مرتههب نمههودن آن آثههار اشههاره مههیکنههد و سههسس بهها بیههان دشههواری دسترسههی
موضوعی به احادیث ،ع خهویش را بهر تهألیف و تنظهیم مبتکرانهه ،پهس از طلهب خیهر و یهاری از
پروردگارش ،اعال می کند و پس از حمد الهی می گوید:

به فضل پروردگار بهتر ازآن طرحی که داشتم ،انجا شد.

وی سسس روش خویش را در آغاز نمودن ههر بهاب بها آیهات قهرآن و تفسهیر آنهها در مهوارد نیهاز و

تقطیههع روایههات در برخههی مههوارد و شههر مختصههر آنههها در جهههت حجههیم نشههدن کتههاب اعههال
میدارد.

او در ادامه به برخی از نوآوریهای خود در این کتاب مثل تألیف کتاب عدل و معهاد ،تهاریخ

پیامبران و امامان

و کتاب «السماء و العالم» اشاره کرده و پس از دعهوت از بهرادران دینهی بهه

پذیرش این سفره طعا (علمی) و بشارت به آنان برای وجود کتابی بینظیهر کهه تمها مقصهدها

را در بر دارد مینویسد:
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وَّلشتمال َّعلىَّأَا اعَّالعلا مَّوَّالحکامَّوَّاْلسارارَّوَّإغنائا َّعانَّجمیاعَّکتا َّاْلخباارَّساعیت َّ
بکتاابَّب حاارَّاْلَا ارَّال جامعاةَّلاىررَّأخبااارَّاْلئ ماةَّاْلطهااارَّفاأرج َّمانَّفضاال َّسابحاَ َّعلااىَّ
عبااىهَّالراجااىَّرحمت ا َّوَّامتناَا َّأنَّیکااونَّکتااابیَّهااذاَّإلااىَّقیااامَّقااائمَّآلَّمحمااىََّّ-علاایهمَّ

و به دلیل مشتمل بودن آن بر انوا علو و حکمتها و اسرار و بینیازی آن از تما

کتب اخبار آن را «دریاهای نورها و دربرگیرنده مرواریدهای اخبار امامان پا ک

»

نا نهاد و از فضل خدای من ه بر بنده امیدوار به رحمت و امتنانش ،امید دار که

کتابم تا قیا قا م آل محمد  -بر آنها درود و سال و تحیت و کرامهت بهاد  -مرجهع
باشد.

افراد فاضل و بزرگوار و منبع هر جوینده علو امامان مشخص

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

الصالةَّوَّالسالمَّوَّالتحیةَّوَّاَل کرامََّّ-مرجعااََّّلألفاضالَّالکارامَّوَّمصاىراََّّلکالَّمانَّطلا َّ
عل مَّاْلئمةَّاْلعالمَّوَّ...؛ََّّ َّ39

بنها بههر عبههارات یههاد شههده ،عالمههه مجلسههی در اثهر کههمتههوجهی مههرد بههه حههدیث ،توفیه داشههته

است تا بها فهراهم آوردن ایهن جهامع حهدیثی و آسهان نمهودن دسترسهی موضهوعی بهه احادیهث ،از

ی

سو اسباب توجه بیشتر عوا و خواص را در تما موضوعات مربوط به هدایت انسهانها بهه

احادیههث اهههل بیههت
کند.

فههراهم سههازد و از سههوی دیگههر میههراث حههدیثی مکتههوب شههیعه را حف ه

عبههارت «و الشههتماله علههی أنههوا العلههو و الحکههم و األسههرار  »...از عالمههه مجلسههی نشههانگههر

اخبارگرایی وی و تالش او برای استخراج تما علو و حکمتها از احادیث است حتهی علهو

طبیعی.

عالمه مجلسی در مقدمه بحار االنوار 378 ،عنوان از منهابع شهیعی و  85منبهع از کتهب اههل

تسنن را نا میبرد؛ اگرچه از اندکی از آنها اصهال نقهل نکهرده و یها بسهیار انهدک نقهل کهرده اسهت،
ولی در بحار االنوار از بیش از ششصد منبع استفاده شده است 40.خود عالمه مجلسی بهه وجهود
منابع دیگر  -که در هنگا استفاده نا آنها را میآورد  -اذعان نموده است.

41

 .2-2-3حفظ میراث حدیثی مکتوب شیعه یکی از انگیزههای مهم تألیف بحارالنوار

تما دانشوران شیعه ی

هدف اصلی و مهم عالمهه مجلسهی از تهألیف بحهار االنهوار را حفه

میراث حدیثی مکتوب شیعه دانستهاند؛ چنان که عالمه مجلسی خود در مقدمه بحار بهه ایهن
 .39بحار االنوار ،ج ،1ص .6-2ترجمه عبارات با اندکی تلخیص.
 .40آشنایی با بحار االنوار ،ص226-225؛ و نی ر.ک :بحار االنوار ،ج ،1ص .46-6محققان اسامی  629عدد از مصادر بحار
را استخراج نمودهاند که مجلسهی در مهتن اصهلی و توضهیحات خهویش از آنهها اسهتفاده نمهوده اسهت و می گوینهد :ایهن
احصا کامل نیست؛ چون خود عالمه مجلسی با عباراتی مثل «سا ر رسا له» و «له تألیفات اخهری قهد نرجهع لیهها و نهورد
منها» و شبیه آن نشان میدهد آنچه در مقدمه نا برده ،اسامی تعدادی از مصادر بحار است (المعجم المفهرس أللفا
احادیث بحار االنوار ،ص.)98 -87
 .41بحار االنوار ،ج ،1ص.24
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مطلب اشاره کرده است؛

ثمَّبعىَّاَلحاطةَّبالکت َّالمتىاولةَّالمشهورةَّتتبعتَّاْلصولَّالمعتبارةَّالمهجاورةَّالتاىَّترکاتَّ
فىَّاْلعصارَّالمتطاولةَّوَّاْلزمانَّالمتمادیةََّّ...فطفقتَّأسألَّعنهاَّفىَّشِقَّالابالدَّوَّغِبهااَّ
حیناَّوَّألحَّفىَّالطل َّلى َّکلَّمانَّأظانَّعناىهَّشایئاََّّمانَّذلاکََّّ...حتاىَّاجتماعَّعناىیَّ
بفضلَّربیَّکثیرَّمنَّاْلصولَّالمعتبرةَّالتىَّکانَّعلیهاَّمعولَّالعلما َّفىَّاْلعصاارَّالماضایةَّ
وَّإلیهاااَّرجاااوعَّاْلفاضاالَّفاااىَّالقااِونَّالخالیاااةََّّ...فبااذلتَّغایاااةَّجهااىیَّفاااىَّتِویجهااااَّوَّ
تصحیحهاَّوَّتنسیقهاَّوَّتنقیحهاَّ.وَّلماَّرأیتَّالزمانَّفىَّغایاةَّالفساادَّوَّوجاى َّأ کثارَّأهلهااَّ
حائااىننََّّعماااَّنااؤدیَّإلااىَّالرشااادَّخشاایتَّأنَّترجااعَّعماااَّقلیالَّإلااىَّماااَّکاَااتَّعلیا َّماانَّ
النسیانَّوَّالهجرانَّوَّخفتَّأنَّیتطِقَّإلیهاَّالتشتتَّلعىمَّمساعىةَّالىهرَّالخ انَّوََّّ 42َّ...

بر اساس عبارات یاد شده عالمه مجلسی با اشاره به مهجور شدن بخشی از اصهول حهدیثی

شیعه ،بر اثر تسلط پادشاهان مخهالف شهیعه یها بهه دلیهل رواج علهو باطهل (یعنهی فلسهفه و غیهر

آن) و یا به دلیل عد اعتنای علمای متأخر به آنها ،به بیان کوشش بسیار خود برای یافتن آثار

حههدیثی در بههالد شههرق و غههرب ،بهها وجههود بخههل عههدهای از صههاحبان کتههب و نسههخهها ،و یههاری
رساندن عدهای از برادرانش در این امر اشاره دارد که سهبب جمهعآور ی بسهیاری از اصهول معتبهر

حدیثی مشتمل بر فواید بسیار شده که کتب مشهور آن فواید را نهدارد و در آن بهر مهدارک بسهیاری

از احکهها کههه بیشههتر علمهها بههه عههد وجههود آنههها در آثههار حههدیثی اعتههراف داشههتند ،دسههت یافتههه
است ،لذا تما کوشش خود را در تهرویج ،تصهحی و مرتهب نمهودن آن آثهار بهه کهار گرفتهه اسهت.
وی با ابراز نگرانی خویش از احتمال کنار نهاده شدن ،فرامهوش گشهتن و پراکنهدگی آثهار حهدیثی
مکتوب در آینده به دلیل فساد زمانه و انحراف اکثر انسهانهها از مسهیر ههدایت ،دو بهاره بهر حفه

میراث حدیثی به وسیله تألیف بحار االنوار تأ کید میکند.

این مطلب که شهواهد دیگهری از جملهه قصهد عالمهه مجلسهی بهر عهد نقهل حهدیث از کتهب

اربعه و صحیفه سجادیه به دلیل مشهور و متداول بهودن ایهن کتهب میهان شهیعیان 43،و تهذکر بهه

غر یهب و کمیههاب بههودن برخهی از مضههامین کتههب و یهها احادیهث آن 44دارد ،از ثمههرات مهههم تههألیف
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 .42همان ،ج ،1ص.4-3
 .43ر.ک :همان ،ج ،1،ص 48و ج ،92ص .452منظور آن است کهه آثهاری معهروف و در دسهترس همهه ،کمتهر احتمهال دارد
دستخوش فراموشی و نابودی گردد .عالوه بر آن ،دلیل دیگر استفاده کمتر از کتب اربعه و صحیفه سجادیه این بوده که
عالمه قصد داشته تألیف بحار سبب مهجور شدن آن کتب نگردد.
 .44برای نمونه عالمه مجلسی آثاری مانند االختصهاص منسهوب بهه شهیخ مفیهد ،مشهکاة االنهوار علهی بهن حسهن بهن فضهل
طبرسی را دارای اخباری غریب توصیف میکند (همان ،ج ،1ص 27و .)28

برای نمونه آقابزرگ تهرانی اشاره دارد که اکثر مآخذ بحار االنوار از کتهب مهورد اعتمهاد و اصهول

معتبر است که کمیاب است و برای هر کس یافتن آن آسان نیست ،حتی شیخ ما عالمه نوری
با اینکه خدا برای او کتابخانه نفیسهی ّ
میسهر نمهوده بهود ،حتهی بها امانهت گهرفتن ،موفه نشهد بهه

تعدادی از مآخذ آن دسهت یابهد و در تهألیف مسهتدرکش بهر وسها ل در نقهل از آن کتهب بهه نقهل بها
واسطه کتاب بحهار نیازمنهد شهد؛ همهانطهور کهه خهودش در اول خاتمهه مسهتدرک تصهری نمهوده

اسههت .پههس بههرای مهها ایههن امکههان هسههت کههه بگههوییم بیشههتر مصههنفات متههأخران پههس از عالمههه
مجلسی ،از آن دریاها آب گرفته و سیراب شدهاند.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

بحار االنوار است.

45

 .3-2-3انگیزهها و اولویتهای دیگر در تألیف بحار االنوار

بر اساس مقدمه بحار االنوار ،پر واض اسهت کهه قصهد عالمهه مجلسهی از تهألیف بحهار االنهوار

فقط حف میراث و جمعآور ی نبوده است ،بلکه وی اولویتهای دیگری نی داشهته اسهت کهه

مهمترین آنها تهیه مجموعهای جامع ،مرتب و منظم از جهت موضوعی برای دسترسی آسهان

طالبان علو دینی به حهدیث از یه

سهو و تهرویج حهدیث محهوری در علهو دینهی در برابهر علهو

عقلی ،فلسفه و تصوف از سوی دیگر است.

بیدرنهگ ،توصههیفات عالمهه مجلسههی از جههامع حهدیثیاش در مقدمهه بحهار االنههوار از جملههه:

کتاب نی

و بینظیر ،دوست دلسوز ،دارای شأن رفیع و شیرینی کهال  ،مشهتمل بهر انهوا علهم و

حکمت ،بینیاز از سهایر کتهب و در یهای دربرگیرنهده گوهرههای اخبهار و نیه دعهوت وی از بهرادران
را دارنههد  -بههرای شههتاب در بهرهبههری از ایههن سههفره
دینههیاش  -کههه ّادعههای والیههت آل محمههد
نعمههت و تمس ه

بههه آن بهها اطمینههان ،نشههان از اعتقههاد قههوی عالمههه مجلسههی بههه پرفایههده بههودن

کتابش ،اخبارگرایی وی و از جهتی اعتبار کلی آن ن د او است.

مطالهب یهاد شههده از عالمهه مجلسههی در مقدمهه بحههار االنهوار بهها ایهن ناسههازگار اسهت کههه وی در

بحار االنوار مطالبی را نقل کند که خودش آنها را جعلی بداند و یا احتمال دهد جعلهی باشهد و

 .45الذریعهة ،ج ،3ص .26نگارنههده بهها دقههت در مقالهه «تههاریخ حههدیث شههیعه در سهدههای چهههار و پههنجم» تههألیف مهههدی
احمدی ،اسامی  61کتاب از کتب حدیثی شیعه در قرنهای چهار و پنج را که تا قرن دهم موجود بوده است و به دست
ما نرسیده ،استخراج نموده است که بیست مورد از آنها در زمان صفویه نی وجود داشته است ،ولی اآلن موجود نیست
(تاریخ حدیث شیعه در سدههای سو تا هفتم ،ص .)163- 53به گمان ،از برخی از این منابع در بحار االنوار اسهتفاده
شهده اسههت .از ایههن رو حفه میهراث مکتههوب حههدیثی شههیعه در سهایه تههألیف بحههار االنههوار ،نشهانی از توفیه الهههی عالمههه
مجلسی ،درک و فهم باال و تصمیم به موقع این دانشمند شیعه است.
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اگر به فر

بیش

محال چنین کاری کرده باشد ،به دروغگویی و انجا گنهاهی بهزرگ مهتهم میشهود.

این کار از فرد عهادی قبهی اسهت؛ چهه برسهد بهه عالمهه محمهدباقر مجلسهی .در نتیجهه

نقل احادیث مورد اعتماد وی در بحار االنوار ضرورت مییابد .از این رو ،یا باید شواهد موجود را

نادیده گرفت و یا نظرات گروهی که گزینش اخبار را در جمعآور ی بحهار االنهوار از عالمهه مجلسهی
منتفی می کنند نادرست خواند.

البته این مطلهب بهه معنهای نفهی احادیهث ضهعیف از بحهار االنهوار از دیهدگاه عالمهه مجلسهی

نیست و چنان کهه خواههد آمهد ،وی در مهوارد انهدکی بهه ضهعف احادیهث و یها منهابع اشهاره کهرده

است و از دیدگاه وی می ان اعتبار منابع و احادیث بحار االنوار دارای نظا رتبهبندی است.
 .4-2-3پذیرش احادیث در بیان ها

عالمه مجلسی برای فهم مقصود و بیان داللت حدیث می کوشد و در مواردی که بهه نتیجهه

خوبی نرسد ،علمش را به اههل بیهت وا گهذار می کنهد .وی توضهیحات خهود را در مهورد روایهات و

مطالب مطر شده در بحار االنوار با عناوین گوناگون ذکر کرده اسهت .وی شهر ههای خهویش را

در ذیل عناوین متعددی مانند« :بیان» ( 8871مورد)« ،اقهول» ( 4659مهورد)« ،توضهی » (619
مورد)« ،ایضا » ( 316مورد)« ،تبیین» ( 185مورد)« ،تفسیر» ( 166مورد)« ،تبیهان» ( 77مهورد)،

«تهههذنیب» ( 44مهههورد)« ،تهههذییل» ( 39مه ههورد)« ،تحقیه ه » ( 36مهههورد)« ،تتمهههیم» ( 35مه ههورد)،
«تفصههیل» (27مههورد)« ،تنقههی » (16مههورد)« ،تأییههد» ( 15مههورد)« ،فذلکههة» ( 12مههورد)« ،شههر »

(9مههورد)« ،تنههویر» ( 5مههورد)« ،فا ههدة» یهها «فوا ههد» ( 5مههورد)« ،توجیههه» ( 2مههورد)« ،رفههع اشههکال و

تبیین اجمال» (1مورد) « ،تفضی » ( 1مهورد) ذکهر کهرده اسهت .البتهه واژهههای یهاد شهده را گهاهی
مستقل و گاهی همراه با واژههای دیگر و یا ذیل توضیحاتی کهه بها سهایر عنهاوین آغهاز نمهوده ،بهه

کار برده است .بیتردید این توضهیحات وی  -کهه بخشهی از آن ذیهل  15140عنهاوین یهاد شهده،

آمده است  -نشان میدهد وی برای هر ی

از روایات درجهای از صهحت قایهل اسهت؛ در غیهر

ایهن صههورت ،تبیههین مباحههث فقههه الحههدیثی حهدیث دلیلههی نههدارد .از سههوی دیگههر ،کوشههش وی
برای بیان معنا و مقصود حدیث و تصحی احادیث بر اسهاس بهتهرین نسهخهها بها اعتقهاد وی

به بیاساس بودن اصل حدیث ناسازگار مینمایاند.

شه ههاگرد عالمه ههه مجلسه ههی ،مالذوالفقه ههار اصه ههفهانی ،اشه ههاره که ههرده اسه ههت که ههه  15مجله ههد از

25مجلههدات بحههار االنههوار دارای شههر و تفسههیر مطالههب از سههوی عالمههه اسههت و روایههات سههایر
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مجلههدات ،یعنههی ده مجلههد (مجلههدات 14الههی 17و  19الههی 21و  23الههی  )25شههر و نیه منتشههر

زمان حیات عالمه پاکنویس و منتشر شده  -از شرو وی برخوردار گشتهاند؛ 47یعنهی در هفهت
مجلد از بحار االنوار (کمتر از ثلث آن) شر های عالمه مجلسی بسیار کمتر مشاهده میشود.
 .5-2-3توثیق منابع و تبیین کم اعتباری اندکی از مصادر

عالمههه مجلسههی در فصههل اول مقدمههه بحههار االنههوار بههه بیههان منههابع آن و مؤلفههان آن پرداختههه و

سسس در فصل دو با عنوان «الفصل الثانی فی بیان الوثوق علهی الکتهب المهذکورة و اختالفهها

فههی ذل ه » بههه بیههان دالیههل وثاقههت منههابع بحههار االنههوار و اخ هتالف درجههات آن بههر اسههاس قههراین

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

نگشته است 46.البته بر اساس شهواهد موجهود ،مجلهدات  14و  16و  23نیه  -کهه پهس از ایهن در

کتههابشناسههه خههویش پرداختههه اسههت 48.و از ایههن رهگههذر بههر گههزینش منههابع بحههار االنههوار توسههط

خویش داللت نموده است.

وی از  387منبع شیعی در مقدمه بحار االنوار یاد کرده ،ولی از آن تعهداد فقهط هیجهده مهورد

را ماننهد مشهارق االنههوار برسهی ،مصههبا الشهریعه و دعهها م االسهال بههه دالیلهی از جملههه نقهل اخبههار

شبههناک و غالیانه ،خلط منابع روایی عامه و خاصه ،ناسهازگاری عبهارات بها روایهات اصهیل و
صههحی ا مههه

 ،مجهههول المؤلههف بههودن مصههادر و کههمتههوجهی بههه اصههل روایههات ،کههماعتبههار

میداند .از هیجده منبع یادشده  -کهه کمتهر از پهنج درصهد منهابع حهدیثی شهیعی بحهار االنهوار را

تشکیل میدههد  -از کتهابههای «االلفهین»« ،نثرالآل لهی» و «النبهذة» حهدیثی در بحهار االنهوار نقهل

نشده و از پان ده مورد دیگر ،کمتر از ه ار حهدیث نقهل شهده اسهت کهه کمتهر از دو درصهد احادیهث
بحار االنوار را تشکیل میدهد.

49

از سوی دیگر بر اسهاس پهژوهش نگارنهدگان عالمهه مجلسهی ،بهه و یه ه در مباحهث اعتقهادی و

فقهی از منابع اصیل و با اعتبار بیشتر بهره برده است 50.عالمه مجلسی یکی از دالیل عد ذکر

 .46بحار االنوار ،ج ،107ص.178
 .47آشنایی با بحار االنوار ،ص.219-218
 .48بحار االنوار ،ج ،1ص .46-6برای اطال از قراین کتابشناسانه عالمه مجلسی در تألیف بحار االنوار ر.ک :دوفصهلنامه
حدیث پژوهی ،شماره « ،18مبانی اعتبار سنجی روایات بحار االنوار ن د عالمه مجلسی».159-153 ،
 .49ر.ک :فصلنامه علو حدیث ،شماره« ،80مبنای متن محورانه عالمه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار االنوار
با تأ کید بر احادیث ناظر بر امامت» ،ص.113-111
 .50بهر اسههاس پههژوهش نگارنهده در مجلههد هفههتم بحهار االنههوار (جلههدهای  27-23مجموعهه  110جلههدی) بههیش از  73درصههد
احادیث از منابع اصیل و معتبر قبل از شیخ طوسی و یا هم مان با اوست (ر.ک« :مبنای متن محورانه عالمه مجلسی در
انتخاب مصادر و روایات بحار االنوار با تأ کید بر احادیث ناظر بر امامت» ،علو حدیث ،شماره  ،80ص )120و در مجلد
چهاردهم ،السماء و العالم نی بیش از  71درصد احادیث از منابع دوره متقدمان است.
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رم برای برخی منابع را نداشتن اعتماد کامل بر آن منبع میداند 51.و بیشتر احادیث بحار االنوار
را از منابعی آورده است که عالمت اختصاری دارد و بر آنها اعتماد داشته است.
 .6-2-3تبیین بیاعتباری اندکی از احادیث

نگارنههده بهها مههرورری بههر توضههیحات عالمههه مجلسههی در بههاره احادیههث و مطالههب بحههار االنههوار

( 15140م ههورد) ،اذع ههان وی را ب ههه ض ههعف ح ههدیث ی هها ب ههیاعتم ههادی خ ههویش ب ههر آن فق ههط ب ههرای

سیحدیث مشاهده نمود .البته از این موارد در هفتجا در صهحت حهدیث تردیهد کهرده و علهم

آن را به اهل بیت

برگردانده است .بنابراین وی تقریبا در کمتر از دو دهم درصد مواردی که

بهر احادیهث و مطالهب شهر داشهته اسهت ،بهه بههیاعتبهاری آنهها اشهاره کهرده اسهت کهه نشهانگههر

اعتماد کلی وی به احادیث جامع خویش است.

از مطالب عالمه مجلسی ذیل این احادیهث روشهن مهیشهود عالمهه بهه دالیلهی از جملهه نقهل

حدیث از طری اهل تسنن و یا موافقت آن با احادیث عامه 52،بیاعتمادی بر سند آن 53،نقهل
نشدن آن از اصهل معتبهر 54،غرابهت مهتن آن 55،مخالفهت مضهمون آن بها سهیره اههل بیهت
سهایر اخبهار مشههور معتبهر 56،عهد سهازگاری بها اسهلوب کهال معصهومان

اعتمادی ندارد و یا در اعتبارش تردید میکند.

و

 57بهر آن احادیههث

با این حال ،عالمه مجلسی بیان میکند که احادیث یاد شده را به دالیلی از جمله موافقت

برخی مضامین آن با احادیث معتبر و یا اشتمال بر مطالبی که با سهایر اخبهار منافهاتی نهدارد،

58

استفاده از مضامین آن برای شر  ،تفصیل و رفع ابها برخی موارد تاریخی59 ،وجود غرایبهی در

آن که با عقل ناسازگار نیست 60،وجود حدیث در تألیفات اصحاب امامیه و یها روایهت شهدن از
امامان شیعه
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 61 ،و اعتماد بر مؤلف کتاب 62در جامع خویش آورده است.

 .51بحار االنوار ،ج ،1ص.48
 .52همان ،ج ،11ص278؛ ج ،15ص357؛ ج ،54ص330؛ ج ،89ص.220-219
 .53همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص77؛ ج ،56ص.109-101
 .54همان ،ج ،54ص.341
 .55همان ،ج ،15ص104؛ ج ،54ص.341
 .56همان ،ج ،29ص64؛ ج ،54ص.104
 .57همان ،ج ،95ص.228-227
 .58همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص77؛ ج ،29ص.46
 .59همان ،ج ،12ص372؛ ج ،15ص.414
 .60همان ،ج ،15ص.357
 .61همان ،ج357 ،15؛ ج  ،56ص.109

صههحت کمتههر و یهها ضههعیف و حتههی از منههابع اهههل تسههنن را تطههاب مضههمون تمهها یهها قسههمتی از

حدیث با روایات معتبر شیعه ذکر کرده است .این مطلب نشانگر محتوانگری عالمه مجلسی

و اولو یههت دادن قههراین متنههی بههر قههراین سههندی در بیشههتر موضههوعات اسههت تهها از سههویی خههانواده

احادیهث تکمیههلتهر گههردد و شههواهد بیشهتری بههرای وحهدت مضههامین ارا ههه گهردد و از سههوی دیگههر،
میراث حدیثی ومتون روایی بیشتری برای بررسی حدیثپژوهان در آینده در دسترس قرار گیرد.
 .7-2-3تبیین اعتبار سنجی برخی احادیث

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

بر اساس قراین یاد شده ،عالمه مجلسی ی

دلیل مههم را بهرای انتخهاب و نقهل احهادیثی بها

بیشهتر بیههانههای عالمههه مجلسهی ذیههل احادیهث توضههیحات فقهه الحههدیثی اسهت و در مههورد

معنا و مفهو حدیث اسهت .بها ایهن حهال ،برخهی بیهانههای وی نیه در مباحهث علهم الحهدیثی

است و در مورد صحت خبر و درجات اعتبار آن نظر داده است ،و از ایهن رهگهذر نشهان داده کهه

تألیف بحار االنوار فقط جمعآوری احادیث نبوده است؛ برای نمونه وی ذیل حدیث چهارصد
مطلب امیرالمؤمنین

برای دین و دنیای مسلمان مینویسد:

ثمَّاعلمَّأنَّأصلَّهذاَّالخبرَّفىَّغایةَّال ثاقةَّوَّالعتبارَّعلىَّطِیقاةَّالقاىما َّوَّإنَّلامَّیکانَّ
صحیحاََّّبزعمَّالمتأخِننَّوَّاعتمىَّعلی َّالکلیناىََّّ-رحما َّاَّللََّّ-وَّذکارَّأ کثارَّأجزائا َّمتفرقاةَّ
فىَّأب ابَّالکافىَّوَّکذاَّغیرهَّمنَّأ کابرَّالمحىثینََّّ 63...

در مهههورد یهههاد شهههده وی بهههه طهههور ضه ههمنی تبعیهههت خهههویش را از شهههیوه قهههدمای محه ههدث در

اعتبارسنجی روایات نشان میدهد.

مثههال دیگههر :عالمههه مجلسههی قصههه جههرجیس نبههی را از طر ی ه اهههل تسههنن ،از عکرمههه ،از اب هن

عباس و از کتاب شیعی نقل میکند ،ولی در پایان مینویسد:

أقولَّ:هذهَّالقصةَّمذکورةَّفىَّالت اریخَّأطولَّمنَّذلکَّترکناَّإنرادهاَّلعىمَّالعتماادَّعلاىَّ
سنىهاَّ .64.

ایههنههها شههواهدی اسههت مههتقن کههه عالمههه مجلسههی احادیههث را گههزینش مههیکههرده اسههت؛ ز یههرا

میفرماید قصه جرجیس در کتب تار یخی طوالنیتر از ایهن آمهده ،ولهی چهون بهر سهندش اعتمهاد

 .62همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص.77
 .63همان ،ج ،10ص117
 .64همان ،ج ،14ص- 445
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نداشتم ،آن را در کتاب نیاورد  .به دلیل رعایت اختصار بر همین دو نمونه اکتفا میشود.

65

 .8-3-3دیگر شواهد

دالیههل ارا ههه شههده توسههط مخالفههان نظههر مشهههور ،صههحت دیههدگاه آنههها را نشههان مههیدهههد کههه
احادیهث کوشهیده

عالوه بر موارد یاد شده ،مواردی مثل اینکه عالمهه مجلسهی ،در رفهع تعهار

است و بسیاری از ایهن احادیهث را در کتهب فارسهی خهود ههم آورده ،از ایهن جملهه اسهت .روشهن
است که رفع تعار

در صورتی صحی است که هر دوحدیث متعهار

معتبهر دانسهته شهود و

بهیتردیهد ،وی در کتهب فارسههیاش از خواننهدگانی کهه بیشهتر طبقهه عمهو مهرد هسهتند ،انتظههار
ندارد قبل از استفاده از احادیث به بررسی صحت و سقم آنها بپردازنهد ،بلکهه آن کتهب را بهرای
راهنمایی مرد عا ّ نوشته است.
 .9-2-3مبانی اعتبار سنجی روایات بحار االنوار نزد عالمه مجلسی

عالمه مجلسی با اینکه به روش متأخران در ارزیابی سندی احادیث توجه داشهته و آن را در

مرآة العقول و مالذ األخیار به کاربرده است ،ولهی مخالفهت خهویش را بها عبهاراتی مثهل «ضهعیف

علههی المشهههور» و «صههحی عنههدی» در برخههی مههوارد بیههان کههرده اسههت و بررسههی س ههندی را در
احادیث فقهی و رفع تعار

روایات مهمتر میدانسته است 66.از این رو ،تعریف وی از حدیث

حدیث صحی و حدیث ضعیف به شیوه متاخران سندمحورانه نیست.
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بههر اسههاس پههژوهش نگارنههدگان مههیتههوان مبههانی اعتبارسههنجی مصههادر و روایههات را نه د عالمههه

مجلسی را به ترتیب اهمیت چهار مورد ذیل دانست:

الف) اعتماد بر اصول و کتب معتبر حدیثی بر اساس قراین کتابشناسانه؛
ب) اولویت دادن قراین متنی بر قراین سندی در اعتبارسنجی روایات؛

ج) قاعده تسام در ادله سنن با قید شیعی بودن روایات آن؛
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 .65برای اطال بر برخهی نمونهه ههای دیگهر ر.ک :بحهار االنهوار ،ج ،8ص296؛ ج ،11ص278؛ ج ،16ص299؛ ج ،26ص17؛
ج ،43ص174؛ ج ،45ص294؛ ج ،55ص335؛ ج ،71ص45؛ ج ،83ص322و339؛ ج ،92ص252؛ ج،99
ص.209
 .66برای نمونه ر.ک :مرآة العقول ،ج ،1ص36 ،22و 80؛مالذ االخیار،ج ،1ص 21و 136؛ بحار االنوار ،ج ،1ص.48
 .67بر اساس سخنان صاحب معهالم و شهیخ بههایی،از بهین رفهتن بیشهتر قراینهی کهه قهدمای محهدث را بهر ّ
صهحت احادیهث
ّ
داللت می کرد ،سبب شد که عالمه حلی با پهذیرش تقسهیم چهارگانهه احادیهث بهه صهحی  ،حسهن ،موثه و ضهعیف،
شیوه ارزیابی احادیث را سندمحور قرار دههد .پهس از عالمهه حلهی تها کنهون همهواره از ایهن روش در میهان فقهها و محهدثان
اسههتفاده میشههده اسههت (منتقههی الجمههان ،ج ،1ص3؛ مشههرق الشمسههین ،ص.35-30؛ حههدیث ضههعیف ،ص279
اقتباس).

توضی  ،اینکه وی بر اساس مبانی اعتبارسنجی خویش در ارزیابی روایات ،یعنی توجه بهه

شههواهد مههتنمحورانههه و قههراین کتههابشناسههانه ،حههدیث ضههعیف را بههه پیههروی از سههیره محههدثان
متقد حهدیثی مهیدانهد کهه از جههت مهتن و محتهوا قهراین متنهی کهافی بهرای صهحت آن موجهود

نباشههد؛ مههثال دارای غرابههت و مخالفههت بهها احادیههث معتبههر باشههد و یهها از جهههت منبههع و قههراین
کتابشناسانه ،دارای اشکالی باشد؛ مثال مجههول المؤلهف و یها ههر دو اشهکال از جههت مهتن و

منبع حدیث در آن وجهود داشهته باشهد 69.بهر ایهن اسهاس ،عالمهه مجلسهی برخهی از منهابع بحهار

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

د) تحف بر متن احادیث و پرهی از تأویل ،مگر به ضرورت بر اساس اصل احتیاط.
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االنوار ،مانند مشارق االنوار برسی و مصبا الشریعه را کماعتبار دانست و عد اعتمهاد خهود را بهر

آن اعال نمود ،ولی در موارد معدودی برخی احادیث آنها را با توجه به مطابقت مضمون آن بها
سایر احادیث صحی و یا بر اساس قاعده تسام در ادله سنن و نیه بهرای تأییهد و تأ کیهد سهایر

مطالههب و تکمیههل خههانواده حههدیثی آورده اسههت .همچنههین اصههل تحف ه بههر متههون حههدیثی و

رعایت اصل احتیاط در ارزیابی عالمهه مجلسهی از احادیهث سهبب مهیشهود چنانچهه شهواهد و

دالیل نه د وی بهرای معتبهر ندانسهتن حهدیث کهافی نباشهد ،در مهورد حکهم بهه صهحت آن توقهف
میکند و علم آن را به اهل بیت

واگذار میکند .همچنین وی همچون محدثان متقهد بهر

اساس نظا قراین ،احادیث را از جهت اعتبار رتبههبنهدی مهیکنهد و بهرای اعتبهار آنهها شهدت و
ضعف قایل است.

بها توجههه بهه مبههانی اعتبارسههنجی روایهات نه د عالمهه مجلسههی س اسههت بگهوییم اکثههر روایههات

بحار االنوار ن د او معتبر است؛ ز یهرا وی بهر اسهاس مبنهای کتهابمحورانهه خهویش ،بیشهتر مصهادر

بحار االنوار را از اصول و کتب معتبر حدیث شیعه میداند و لذا به تبع منبع ،بر احادیهث آن ههم

اعتماد دارد و از منابع کماعتبارتر احادیث کمتری در بحار االنوار نقل کهرده اسهت و نیه بهر مبنهای

اولویت متنمحوری بر سند محوری ،کتهب و احهادیثی کهه سندشهان ضهعیف و مهثال وجهادهای
اسههت ،ولههی هههم مضههمون و مواف ه بهها احادیههث صههحی هسههتندّ ،رد نمی کنههد و از برخههی متههون

حدیثی اهل تسنن و یا افراد مجهول برای تأیید مطالهب سهایر احادیهث بههره میبهرد و بهر مبنهای

قاع ههده تس ههام در ادله هه س ههنن _ و البت ههه ب هها قی ههد ش ههیعی ب ههودن روای ههات آن _ نس ههبت ب ههه آداب،
مستحبات ،ادعیهه ،ز یهارات و قصهص از منهابع کهماعتبهارتر ههم بههره میبهرد ،و بهر اسهاس قاعهده
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 .69برای نمونه ر.ک :بحار االنوار ،ج ،1ص 32 ،10و 44-40؛ ج ،14ص203؛ ج ،29ص46؛ ج ،54ص341؛ ج ،56ص.109
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ّ
تحف ه بههر مههتن احادیههث از توجیههه و تأو یههل بههیدلیههل روایههات و در نتیجههه مههردود نمههودن آنههها
اجتناب می کند.

70

نتیجهگیری

با توجه به مقدمات یاد شده روشن میشود عالمه مجلسی در تألیف بحار االنوار از سویی بهر

آن بههوده اسههت میههراث مکتههوب حههدیثی شههیعه را حف ه کنههد و از سههوی دیگههر ،بههر اسههاس مشههی
اخبارگرایی خود و مبانی اعتبارسنجی روایات به شیوه متقدمان تالش کرده ،روایات معتبر را از
ّ
خاصی در موضوعات گوناگون برای استفاده حدیثپژوهان تألیف و فراهم
منابع موث با نظا

نمایهد و بهها شهر و توضههیحات عالمانهه خههویش بهر ارزش اثههر خهویش بیاف ایههد .از آنجها کههه مبنهها و
روش وی در اعتبارسههنجی روایههات برگرفتههه از همههان نظهها قههراین صههحت حههدیث و روش مههتن
محورانة قدمای محدث است ،نمهیتهوان نسهبت بهه صهحت و ضهعف احادیهث بحهار االنهوار بها

مبنای دیگر داوری نمود و آن را به عالمه مجلسی نسبت داد.

بههر اسههاس مقدمههه بحههار االنههوار و قههراین پههیش گفتههه سههخن کسههانی کههه قایههل بههه اعتبههار کلههی

احادیث بحار االنوار ن د عالمه مجلسهی جه در مهوارد تصهری شهده بهه ضهعف حهدیث هسهتند،

درستتر مینمایاند؛ چون در هیجده مجلد که شر وی ذیل احادیث موجهود اسهت ،فقهط در
موارد اندکی (حدود سی مورد) به بیاعتباری حدیث اشاره کهرده اسهت ،مهیتهوان حهدس زد در

سایر مجلدات هم اگر او مهلت شر احادیث را مییافهت بهر همهان منهوال ،احادیهث انهدکی را
ضعیف میشمرد.

همچنین با توجه به اینکه اکثر مواردی که عالمه مجلسی از روایات و یا منابع کماعتبارتر در

تألیف بحار االنوار بهره جسته در موضو قصص پیامبران ،تاریخ پیامبر

و اههل بیهت

،

مناقب و فضایل آنان ،و یا از مجلد «السماء و العالم» بوده است ،روشن میشود روش عالمه در

تألیف بحهار االنهوار و اعتبارسهنجی وی از روایهات آن در تمها مجلهدات یکسهان نیسهت .در ایهن
مجلدات انگی ه حف میراث حدیثی بیشتر جلوه میکند.

مطالههب یههاد شههده بههه ایههن معنهها نیسههت کههه در بحههار االنههوار حههدیث ضههعیف بههه نههدرت یافههت

میشههود ،بلکههه بیههانگههر وجههود انههدک احادیههث ضههعیف از دیههدگاه عالمههه مجلسههی بههر اسههاس

دیدگاههای حدیثمحورانهه وی و تبعیهت او از سهیره محهدثان متقهد در اعتبارسهنجی روایهات
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تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آن

قدیانی،اول1381 ،ش.

_ نخسههتین رو یههاروییهههای اندیشهههگههران ایههران بهها دو رو یههه تمههدن بههورووازی غههرب ،عبههدالهادی
حا ری ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،پنجم1387 ،ش.

_ «بحههار االنههوار از زاو یههه نگههاه دایههرة المعههارفی» ،رسههول جعفر یههان ،مشهههد :بنیههاد پههژوهشهههای
اسالمی آستان قدس رضوی ،فصلنامه مشکوة ،شماره  1388 ،80ش.

_ «ترجمة العالمه المجلسی» ،جعفر سبحانی ،یادنامه عالمهه مجلسهی ،تههران :وزارت فرهنهگ
و ارشاد اسالمی1379 ،ش.

_ «تصهحی و نشهر مآخهذ بحههار االنهوار» ،رضهها مختهاری ،شههناخت نامهه عالمههه مجلسهی ،تهههران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1378 ،ش.

_ «شههر حههال عالمههه مجلسههی» ،علههی دوانههی ،شههناختنامههه عالمههه مجلسههی ،تهههران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1378 ،ش.

_ «گفههتوگههو بهها آیههت الل جعفههر سههبحانی» ،یادنامههه عالمههه مجلسههی ،تهههران ،انتشههارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1377 ،ش.

_ «گفتوگو با سید جعفر شهیدی» ،یادنامه مجلسی ،تههران :وزارت فرهنهگ و ارشهاد اسهالمی،
اول1379 ،ش.

_ «لمههاذا الههف المجلسههی بحههار االنههوار» ،جعفههر مهههاجر ،یادنامههه عالمههه مجلسههی ،تهههران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1377 ،ش.

_ «مبانی اعتبار سنجی روایات بحار االنوار ن د عالمه مجلسهی» ،محسهن قاسهم پهور و ابوطالهب
مختاری ،کاشان :دوفصلنامه حدیثپژوهی ،شماره 1396 ،80ش.

_ «مبنهای مههتن محورانهه عالمههه مجلسهی در انتخههاب مصهادر و ورایههات بحهار االنههوار بها تأ کیههد بههر
احادیهث نهاظر بههر امامهت» ،محسهن قاسههم پهور و ابوطالهب مختههاری ،فصهلنامه علهو حههدیث،
شماره.1395 ،80
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_ «مهههدخل بحه ههار االنه ههوار» ،حسه ههن طه ههارمی ، ،ز یهههر نظه ههر سیدمصه ههطفی میرسه ههلیم و غالمعله ههی
حدادعادل ،تهران :بنیاد دا رة المعارف اسالمی1375 ،ش.

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة
تاریخ دریافت1396/10/16 :
تاریخ پذیرش1397/8/12 :

زهره رجبیان

1

چکیده

ْ
ْ
ْ
َ
روایاتی مشتمل بر عبارت « ّ
الن َس هاء َعهی َو َع ْهو َرة ،ف ْاس ههت هروا ال َع ْهو َرات بهال هب هیوتَ ،و ْاس ههت هروا الع َّهی
ّه ه
السهکوت» در منههابع روایههی شههیعه نقههل شههده اسهت .از آنجهها کههه مفههاد حههدیث بههر اسههاس
ب
برداشت رایج مفسران ،میتواند نقش مؤثری در ترسیم جایگهاه فرودسهتانه و نادیهده گهرفتن
زنان در عرصههای مههم زنهدگی داشهته باشهد ،بهازپژوهی و بررسهی مفهاد آن ،اهمیهت ویه ه

مییابد و از آن رو که این روایت دارای حداقل ی

سند معتبر اسهت ،تحقیه حاضهر تنهها

به مباحث داللی حدیث شریف پرداخته ,نتیجه میگیرد که این گ اره با انگیه ه حمایهت

از زنان و با ههدف برحهذر داشهتن مهردان از پرخهاشگهری و خشهونت در گفهتوگهوی بها زنهان
صادر شده و معنای حهدیث آن اسهت کهه مهردان در مقابهل کهمزبهانی و عجه زنهان در دفها

کالمی از خود ،سکوت کنند و جدال و پرخاشگری نداشته باشند و به دلیل آن که زنهان از

سویی مورد کنجکاوی و طمع قرار داشته و از سوی دیگر ،آسیبپذیر هسهتند ،بهتهر اسهت

در غیر مهواردی کهه بهرای خهروج آنهان ترجیحهی وجهود دارد ،در خانهههها  -کهه مناسهبتهرین
مکان برای تأمین امنیت و محفو ماندن آنان از آسیبهای احتمالی است  -بمانند.

کلیووود واژههوووا :روایهههات جنسهههیتی ،حهههدیثپژوههههی ،النسهههاء عهههی ،عهههورت بهههودن زنهههان،

آسیبپذیری زنان ،عج در کال .
 .1بیان مسأله

َّ ه َّ ّه ه
َ
الن َس ه ه
روای ههاتی ب هها مض ههمون « ّ
الس ههکوتَ ،و ْاس ه ههت هروا َع ه ْهو َراته َّن
هاء َع ههی َو َع ه ْهو َرة ،ف ْاس ه ههت هروا ع ههیهن ب

 .1استادیار مرک تحقیقات زن و خانواده (.)rajabian@rc.ir
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ْ
بال هب هیوت» از طری نقلههای متعهددی در منهابع حهدیثی شهیعه وارد شهده اسهت .بخشهی از ایهن

حدیث – المرأة عورة  -در منابع روایی عامه نی وجود دارد.

شارحان حدیث بر اساس معانی لغوی «عی» و «عورة» ،جاهالنه و نابخردانه سخن گفهتن،

2

عج از بیان مراد 3،ناتوانی در اقامه دلیل و برهان و سخنان جدالآمیه بهر ز بهان رانهدن 4و  ...را بهه
زنان نسبت دادهاند .به عقیده آنان توصیه مهردان بهه سهکوت در برابهر زنهان ،یها وادار نمهودن زنهان

به سکوت ،به این دلیهل اسهت کهه زنهان بها سهخنان جاهالنهه و جهدالآمیه خهود ،زمینههههای آزار

مههردان و مفتض ه سههاختن خههویش را فههراهم نسههازند 5.و همچنههین کههاربرد واژه عههورت را دلیههل بههر

وجوب پوشش همه اندا زن و مطلوبیت خانهنشینی آنان دانستهاند.

6

از سههوی دیگههر ،در اسههال  ،مسههؤولیتهههای مشههابه فههردی و اجتمههاعی ماننههد تعلههیم و تعلههم،

نو دوستی و رسیدگی به نیازمندان ،امر به معروف و نههی از منکهر ،اصهال ذات البهین ،انفهاق و

بس ههیاری از م ههوارد دیگ ههر ،ب ههرای زن ههان و م ههردان در نظ ههر گرفتهههه ش ههده اس ههت .پ ههرداختن ب ههه ای ههن
مسؤولیتهای فردی و اجتماعی ،بدون ش  ،مسهتل گفهتوگهو ،تبهادل نظهر و گهاهی مسهتل

خروج از من ل 7است؛ به و یه ه آنکهه ،در روایهت توصهیه بهه سهکوت ،مقیهد بهه غیهر محهار نشهده
است.

عههالوه بههر آن ،برداشههتهههای رایههج از حههدیث ،بههر اسههاس قرا ههت شههارحان ،بهها سههیره رفتههاری و

کالمی معصومان

و سفارشههای مکهرر و و مؤکهد آنهان در بهاره زنهان و تعهامالت و پاسهخههای

بزرگوارانه و احترا آمی آنان در برابر سؤاالت کالمی و فقهی زنانی که بهه حضهور آنهان مهیرسهیدند،
همخوانی ندارد؛ به عنوان مثال ،ههیچگهاه گ ارشهی نرسهیده اسهت کهه پیشهوایان دینهی زنهی را بهه

دلیل اینکه چرا محار خود را برای سؤال از ی

امر دینی و یا حهاجتی دیگهر نفرسهتاده و خهود او

شخصا ،از من ل خارج شده و با اما وارد گفتوگهو شهده ،مهورد عتهاب قهرار داده باشهند .بهر ایهن

اساس ،رسالت این تحقی  ،واکاوی محتوای حدیث و بررسی قرا تههای رایهج و امکهان ارا هه
برداشتهای جدید از آن است.
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 .2روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص.106
 .3مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .4کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.900
 .5روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص106؛ مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .6جواهر الکال فی شر شرا ع اإلسال  ،ج ،ص163؛ تبیان الصالة ،ج ،ص.253
 .7صرف نظر از نیاز به اذن شوهر برای خروج از من ل.

روایت « ّ
الن َس هاء َعی َو َع ْو َرة  »...با چند نقل مختلف در منابع روایی شیعه وارد شده است:
شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه از پیامبر

نقل میکند که فرمود:

ْ
ْ
ْ
ُ ُ
السک ِ َّ َّ8.
النسا ُ ََّّ ِعىََّّوََّّع ْورةََّّف ْاس ُت ُِواَّالع ْورةََّّ ِبال ُب ُی ِ ََّّوََّّ ْاس ُت ُِواَّال ِعىََّّ ِب
ِإنماَّ ِ

اکر

سند روایت مرفو و ضعیف است .در الکافی همین روایت ،با اندکی تفاوت ،از قهول پیهامبر
نقل شده است:

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

 .2بررسی سند

اَّللَّ َّ
اىَّ ِ َّ
نَّأ ِبایَّع ْب ِ َّ
نَّسا ِلمََّّ،ع ْ َّ
امَّ ْب ِ َّ
نَّ ِهش َِّ
نَّأ ِبیَّ ُعم ْیرََّّ،ع ْ َّ
نَّ ْاب ِ َّ
نَّأ ِبی ِ ََّّ،ع ِ َّ
نَّ ِإ ْبر ِاهیمََّّ،ع ْ َّ
ىَّ ْب ُ َّ
ع ِل ُ َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
النسا ُ ََّّعاىََّّوََّّع ْاورةََّّف ْاس ُات ُِواَّالع ْاورا ِ ََّّ ِباال ُب ُی ِ ََّّوََّّ ْاس ُات ُِواَّال ِعاىََّّ
ولَّ ِ َّ
قالََّّ:قالََّّر ُس َّ
اَّللَّ َِّ «َّ:
ُ ُ
السک ِ َّ»َّ َّ9.
ِب

سند روایت صحی است.

شیخ طوسی در أالمالی ،با سهند دیگهری همهین مضهمون را از پیهامبر

سند مرسل و برخی از روات هم ناشناخته هستند.

همچنین مرحو کلینی در الکافی از قول امیر المؤمنین

نقهل کهرده اسهت.

10

نقل کرده که فرمود:

به زنان ابتدا به سال نکنیهد و آنهها را بهه طعها دعهوت نکنیهد ،همانها پیهامبر
َّ ه َّ ّه ه
َ
فرمودن ههدّ « :
الن َس ه ه
الس ههکوتَ ،و ْاس ه ههت هروا َعه ْههو َراته َّن
هاء َع ههی َو َع ه ْهو َرة ،ف ْاسه هههت هروا عهههیهن ب
ْ
11
بال هب هیوت».

از روات این حدیث ،مسهعدة بهن صهدقه اسهت کهه شهیخ طوسهی در الرجهال ،ذیهل اصهحاب

اما باقر

وی را عامی مذهب دانسته است 12،ولی ذیل اصحاب اما صهادق
13

تصهری

بههه عههامی بههودن او نکههرده اسههت .عالمههه محمههد تقههی مجلسههی در روضههة المتقههین ،وی را ثقههه و
اعتماد دانسته و در باره او گفته است« :

آنچه وی نقل کرده در نهایت متانت و مواف با روایات افراد مورد اعتمهاد از امامیهه
 .8من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.390

 .9الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص.535

 .10األمالی (للطوسی) ،ص.585
 .11الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،11ص.227
 .12رجال الطوسی ،ص.146
 .13همان ،ص.307
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است؛ لذا علما به روایات او و امثال او از اهل سنت عمل کردهاند.

بسیاری از فقها بر همین اساس روایت او را موثقه دانستهاند.

14

15

همچنین قسمتی از این حدیث در منابع روایی عامه نی نقل شده اسهت .در سهنن الترمهذی

آمده است که پیامبر

فرمود:

زن عورت است زمانی که خارج میشود توجه شیطان به او جلب میشود.

در برخی از منابع شیعی نی نقل شده که پیامبر

16

فرمود:

زن عورت است ،پس آنها را در خانهها حبس کنید و بهراى حهبس آنهها در خانهه
17
به عریان کردن ّ
توسل جویید.

از آنجهها کههه روایههت دارای سههند صههحی در برخههی از نقههلههها اسههت 18،از بررسههی بیشههتر سههند

خودداری کرده و بهه بررسهی مهتن مهیپهردازیم؛ ههر چنهد یهافتن قهراین صهدور در نقهلههای متعهدد
میتواند به احراز اعتبار حدیث کم

کند.

 .3بررسی متن

 .1-3بر رسی مفهوم عی

ع ّی به کسر فاء و سکون عین مصدر َع ّی و َعیی و تعایها و اسهتعیا ،در لغهت بهه معنهای عجه و

ناتوانی از انجا کار یا سخن گفتن است  19و الز و متعهدی بهه کهار مهیرود 20.صهفت مشهبهه آن
عی و َعی ّی بر وزن َفعیهل اسهت 21و بیشهتر بهه صهورت ادغها شهده بهه کهار مهیرود 22.عیی ه
ّ
هت بههذا
َ 23
ْ
الب َ
السیر َ
ه
عیر یعنی
االمر زمانی به کار میرود که فرد نمیتواند کار را به درستی انجا دهد .أع َیا
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 .14روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج ،14ص.266
 .15تفصههیل الشههریعة فههی شههر تحر یههر الوسههیلة  -النکهها  ،ص57؛ سههند العههروة الههوثقی  -کتههاب النکهها  ،ج ،ص71؛ نظهها
النکا فی الشریعة اإلسالمیة الغراء ،ج ،ص.78
 .16سنن الترمذی ،ج ،3ص.310
 .17الجعفریات (األشعثیات) ،ص.94
 .18الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص.535
 .19کتاب العین ،ج ،2ص271؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.716
 .20المصبا المنیر فی غریب الشر الکبیر ،ج ،2ص.441
 .21کتاب العین ،ج ،2ص.271
 .22لسان العرب ،ج ،15ص.111
 .23همان ،ص.112

دیگری از قبیل لکنت زبان  26جهل و حماقت  27بیان شده است.

پس از بررسی موارد مختلف کاربرد عی در متون لغوی و حهدیثی معلهو مهیگهردد کهه معنهای

عی در همه موارد عج و ناتوانی است ،اما به حسب مورد و بر اساس قهراین و سهیاق ایهن واژه در
موارد مختلف معانی گوناگون یافته است؛ مثال َعی َی فی َ
الم ْنطه بهه معنهای َحص َهر یعنهی عهد
َ
قدرت بر سخن گفتن 28.و عی در أ ْعیا َ
الماشی 29،و همچنین در کال شاعر« :عیهوا بهامرهم کمها
عیت ببیضتها الحمامة» به معنای خستگی است.

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

راه رفتن شتر را خسته کردَ 24.عی َی فی َ
الم ْنط ع ّیا ،به معنای َحص َر یعنی از سخن گفتن ناتوان
شد .چنانچه جوهری ع هی را ضد بیان دانسته است 25.همچنین برای ایهن ریشهه لغهوی معهانی

30

در حدیث آمده است:

ْ
امَّأ ْ َّوَّتعایاَّق ُم ُه؛َّ َّ31
نََّ ِسىََّّ ِاَلم ُ َّ
ف ِذ ْ َّ

اگر اما جماعت فراموش کرد و یا ش

کرد به او تذکر دهید.

32

همچنین بررسی این منابع نشان میدهد که موارد کاربرد واژه «عهی» در معنهای عجه از کهال

بسههیار اسههت 33و ظههاهرا بههه همههین دلیههل لغو ی هان آن را بههه عنههوان معنههای حقیقههی ایههن واژه ذکههر
کردهاند .در هر صورت ،تشخیص معنای عی هنگامی کهه در کهال بهدون ذکهر متعله آن بهه کهار

رود ،تنها از طری قراین لفظی و سیاقی امکانپذیر است.

 .24همان ،ص.111
 .25همان ،ص.113
 .26معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.264
 .27کتاب العین ،ج ،2ص271؛ لسان العرب ،ج ،15ص.113
 .28تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.716
َ
َ َّ
 .29همان ،ص :717أ ْعیا َ
الماشی :کل ،فهو هم ْعی.
 .30همان .ص .716
 .31الوسا ل ،ج  ،8ص.10738 ،305
 .32شارحان حدیث ،کلمه تعایا را به معنای ش کردن یا فراموش کردن گرفتهاند (روضة المتقین فی شهر مهن ال یحضهره
الفقیه (ط  -القدیمة) ،ج ،2ص.)490
َ َ َ ه ه هه ْ َ
َ
َ
ْ
 .33شر نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،7ص88؛ تحف العقول ،ص« :91صواب و سکوته من غیر عی جواب»؛ شهر
َ َ
َ
َّ َ ه َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ ْ
التقص هیر َعهن اال ْسهت ْحقاق
نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،19صَ « :262و قال  :الثناء بأ کثر من االستحقاق مل و
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ ْ َ ه َّ
ه
الت َن ْح ههن ع ْن َهد ال َم ْنطه »؛ عیهون
عی أ ْو َح َسد»؛ تحهف العقهول ،ص« :226قیهل :ف َمها الع ههی ،قهال :ال َع َبهث باللحیهة و کثهرة
َ
َ
ْ
َ
ّ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ّه ْ َ َّ
ْ ْ
الص ْمت ال همض َطل هع باإل َج َابة َو إال فال َع هی به أ ْولی».
الحکم و المواع (للیثی) ،ص« :179إنما یستح اسم
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 .2-3مراد از عی در حدیث

بنا بر آنچه در زمینه معنای لغوی گذشت ،معنای حدیث این است که زنان ناتواننهد و یها در

سخن گفتن ناتوانند .پس ناتوانی آنها را با سکوت بپوشانید .اما اینکه کدا ی

از دو معنهای

فوق مراد حدیث است ،باید به قراین کالمی رجهو نمهود« .عهی» در حهدیث بهدون ذکهر ههر گونهه

قیدی آمده است.

 .1-2-3عجز مطلق

بنابراین ی

احتمال این است که مراد از عی ،مطل عجه و نهاتوانی باشهد؛ بهه ایهن معنها کهه

زنان از نظر جسمی ضهعیف و ناتواننهد؛ همهانگونهه کهه در حهدیث آمهده اسهت« :المهرأة ریحانهة و

لیست بقهرمانة» 34.بر اساس این برداشت از حدیث ،در مورد امر به سکوت دو احتمال است:
ی

احتمال آن است که مردان ،در برابر ناتوانی زنان از انجا کارهای سنگین و فهوق طاقهت

آنههها ز بههان بههه اعتههرا

نگشههایند و سههکوت کننههد .بههه عبههارت دیگههر ،توقههع بههیش از حههد از زنههان

نداشههته باشههند و زنههان را بههه دلیههل انجهها نههدادن کارهههای سههخت و سههنگین مههورد سههرزنش قههرار
ندهند.

احتمال دیگهر کهه روایهت ظههور چنهدانی در آن نهدارد ،آن اسهت کهه گفتهه شهود ،زنهان بهه دلیهل

ضعف جسمی و قدرت بدنی ،نسبت به دفا از خود عاج و ناتوانند .پهس مهردان در برابهر آنهها

سکوت کنند؛ به این معنا که زنان و وی گیهای جسمی آنان را محور سخن قرار ندهند تا از این

طری آتش شهوت مردان را شعلهور ساخته و هیجانات جنسی ایجهاد نماینهد و بهه ایهن ترتیهب

زنان را در معر

آسهیب و سهوء اسهتفاده قهرار دهنهد؛ چنهانکهه در شهعرهای جهاهلی و محافهل و

مجالس مردان عرب آن روزگار ،سخن گفتن از زنان و وی گیهای جسمی آنان ،امهر رایجهی بهوده

است.

 .2-1-4عجز از کالم

احتمال دیگر ،آن است که مراد از «عهی» عجه از سهخن گفهتن باشهد .در ایهن صهورت ،قطعها

مراد این نیست که زنهان بهه کلهی از سهخن گفهتن عاج نهد .پهس علهی القاعهده مهراد آن اسهت کهه

زنههان نمههیتواننههد خههوب سههخن بگوینههد .در بعضههی از کتههب لغههت ،عههی را لکنههت ز بههان معنهها
کههردهانههد؛ 35امهها قطعهها در ایههن حههدیث ،معنهای رایههج و مصههطل لکنههت ز بههان مههراد نیسههت؛ ز یههرا
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 .34نهج البالغة (للصبحی صال ) ،ص.405
 .35معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.264

میتواند داشته باشد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1- 2- 1- 4جهل

یکی از علل ناتوانی در سخن گفتن ،جهل است .بر این اساس ،معنهای روایهت آن اسهت کهه

زنان به دلیل آن که نمیدانند چه بگویند و به عبارت دیگهر ،نسهبت بهه محتهوا جاههلانهد ،نیکهو
ْ
سههخن نمههیگوینههد .مؤ یههد ایههن معنهها آن اسههت کههه در برخههی از روایههات ،ماننههد روایههت « َد َو هاء العههی
َ
ا ّهلسؤال»« 36عی» به معنای جهل آمهده اسهت 37.ایهن معنها را برخهی از شهارحان حهدیث مطهر

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

واقعیت عینی آن است که زنهان غالبها لکنهت ز بهان ندارنهد .بنهابراین عجه از کهال علهل دیگهری

کردهاند 38.عالمه محمد تقی مجلسی در شر این بند مینویسد:

تا جایی که ممکن است نباید بها زنهها گفهتوگهو کهرد ،حتهی در حهد سهال  ،مبهادا
ناتوانی آنها در سخن گفتن و جهل آنها آشکار شود.

مرحو فی

39

خاطر نشان میسازد که مراد از ستر «عی» با سکوت ،مقابله نکردن بها آنهها بها

جوابگویی و چشمپوشی ازخطاهای آنان در گفتار است 40و عالمه محمد باقر مجلسی در مرآة
العقول نی مینویسد،

عی ،عج از بیان است؛ به طوری کهه آنهها در بیشهتر مواقهع نمهیتواننهد آن طهور کهه

شایسته است سخن بگویند .پس سعی کنیهد آنهها را وادار بهه سهکوت نماییهد تها

آنهها سهخنی نگوینههد کهه از آن کراهههت دار یهد .پههس مهراد از سههکوت ،سهکوت زنههان

است و این احتمال هم وجود دارد که مراد سکوت مردانی باشد که مخاطهب قهرار

گرفتهاند؛ به این معنا که با زنان هم کال نشوند مبادا زنان سخنی بگویند که برای
مردان آزار دهنده باشد».

41

و فقیهی دیگر خاطر نشان میسازد که مردان در برابر گفتههاى جدالآمی زنان سکوت کننهد
 .36الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص .40درمان جهل سؤال کردن و پرسیدن است.
 .37تهاج العهروس مههن جهواهر القهاموس ،ج ،ص716؛ لسههان العهرب ،ج ،ص113؛ النهایهة فههی غریهب الحهدیث و األثههر ،ج،3
ص334؛ مجمع البحرین ،ج ،1ص.312
 .38روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  – 8ص106؛ الوافی ،ج ،22ص797؛ مرآة العقهول فهی شهر أخبهار آل
الرسول ،ج ،20ص.373
 .39روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  – 8ص.106
 .40الوافی ،ج ،22ص.797
 .41مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
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تا بر اثر ناتوانی آنان دعوا و مخاصمه در نگیرد.

42

جهل نسبت به آنچه شایسته گفتن است ،یا ناشی از کماستعدادی و کمفهمهی ذاتهی اسهت

که تعلم و یادگیری آن را از بین نمیبرد و یا ناشی از کمفهمی عرضی اسهت کهه بها تعلهم و پرسهش
مرتفع میگردد .بنا بر احتمال اول ،این روایت مؤید روایاتی اسهت کهه بهه نهوعی بهه ضهعف عقهل

زنان اشاره میکند و بنا بر احتمال دو  ،علی القاعده بایهد امها

زنهان را ترغیهب بهه فراگیهری

نموده و مردان را تشوی به تعلیم نماید؛ نه آن که بفرمایهد ،زنهان جاههلانهد .پهس در مقابهل آنهها

سهکوت کنیههد .در حهدیث در مههورد فههردی کهه بهها وجهود نههوعی بیمههاری پوسهتی و مضههر بههودن آب،
(اطرافیان) او را غسل داده و وی از دنیا رفته بود ،اما صادق

فرمود :او را کشتند .چهرا سهؤال

نکردند چرا که درمان عی سؤال کردن است 43.در این حدیث مراد از عی جهل است.

44

 .2- 2- 1- 4کمزبانی

معنای دیگری که برای «عی» مهیتهوان در نظهر گرفهت ،کهمز بهانی اسهت .فهرق ایهن احتمهال بها

احتمهال قبهل آن اسهت کهه در احتمهال سهاب نهاتوانی در کهال بهه دلیهل جههل بهه محتهوا و نهادانی

است؛ در حهالی کهه مهراد از کهمز بهانی آن اسهت کهه فهرد بها آنکهه از فههم و آ گهاهی کهافی نسهبت بهه

آنچه شایسته گفتن است بهرهمند است ،اما هنگا گفتوگو و محاجه با کسی که نسبت به او

در موضههع ضههعف قههرار دارد ،مرعههوب واقههع شههده ،دسههت و پههای خههود را گههم مههیکنههد و نمههیتوانههد
ادعای خود را اثبات کند و از خود دفا نماید.

بنهابراین ،احتمهال دیگهر در معنهای حههدیث آن اسهت کهه گفتهه شههود ،زنهان کهمز بهان هسههتند و

مراد از سکوت هم سکوت مردان باشد؛ به این معنا که چون زنهان در مقها سهخن گفهتن و دفها

از خود در موضع ضعف هستند ،مردان نباید با زبان آوری و مناقشات کالمی ،آنان را مرعوب و

مقهههور خههود سههازند .بههه عبههارت دیگههر ،مههردان در مقهها گفههتوگههو ،اسههتدالل و محاجههه در مقابههل

کمزبانی زنان باید با سکوت و مدارا رعایت حال آنان را بکنند.

نکتهه قابهل توجههه آن اسهت کههه جههل و کهمز بههانی ههر دو نقههص محسهوب مهیشههود؛ امها جهههل،

نسبت به کمزبانی نقص بسیار بزرگتهری اسهت کهه در روایهات بسهیاری مهورد مهذمت قهرار گرفتهه

اسههت .فههرد عههالم از نگههاه دینههی دارای رتبههه و درجهههای اسههت کههه فههرد جاهههل هههیچگههاه دارای آن
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 .42کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.900
 .43الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص.40
 .44الوافی ،ج ،1ص179؛ صافی در شر کافی (مال خلیل قزوینی) ،ج ،1ص.327

وی گی است که قابل اغما

است و حتهی در مهواردی بهه عنهوان صهفتی مثبهت از آن یهاد شهده

است؛ به عنوان نمونه ،در حدیثی آمده است:

لیسَّالبیانَّکثرةَّالکالمَّوَّلکنََّّالخ ضَّفیماَّیح ََّّاَّللَّوَّرس ل َّوَّلایسَّالعاىََّّعانَّاللساانَّ
وَّلکنَّقلةَّالمعرفةَّبالحقَّ؛َّ َّ45

بیان خوب به فراوانی گفتهار نیسهت ،بلکهه بهه بحهث از چی ههایی اسهت کهه خهدا و

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

ارزش و کمههال نیسههت ،امهها از دیههدگاه روایههات ،آ گههاه بههودن نسههبت بههه ح ه و نههاتوانی در بیههان آن،

پیغمبرش دوست دارند .لکنت به زبان نیست ،بلکه از کمی معرفت ح است.

در نقل دیگری آمده است:

ُ
کَّبهنََّّفىَّاآلخرةَّماَّه َّأعظمَّمنَّذلکُ َّ:الر ْح ُمََّّوَّ
العبىَّفىَّالىَیاَّوَّ ُی ْى ِر ُ َّ
صَّبهنََّّ ُ َّ
ثالثَّی ْنق ُ َّ
ىَّاللسانَّ َّ46.
الحیا ُ ََّّوَّ ِع ُ َّ

از «عی اللسان» در این حدیث به عنوان صفتی مثبت یاد شده و مهیفرمایهد ،فهرد رحهیم و بها

حیها و کهم ز بهان گهر چهه ممکهن اسهت از بههره او در دنیها کاسهته شهود ،امها در عهو

بههره آخرتههی او

بیشتر از چی ی خواهد بود که در دنیا ممکن بهود بهه واسهطه قسهاوت قلهب و پررو یهی و ز بهانآوری

به دست آورد.

در حدیث دیگری آمده است ،اما صادق

فرمود:

ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
افَّوََّّ ْال َّع ُ َّ ْ
ان؛َّ َّ47
انََّّلَّ ِعىََّّالقل ِ ََّّ ِمنََّّ ِاَلیم ِ َّ
الحیا ُ ََّّوََّّالعف َّ ِ
ىَّأع ِنىَّ ِعىََّّ ِاللس ِ

حیا و عفتورزی و ناتوانی _ مقصود ناتوانی زبان است نه ناتوانی قلهب _ از ایمهان
ست.

مال صال مازندرانی در شر این حدیث مینویسد :عی به دو معنا اطالق میشود:
یه

معنههای عههی لسههان اسههت کههه منظههور از آن لکنههت و نههاتوانی در کههال اسههت کههه

موجب عج از سخن روشن و فصی گفتن اسهت ،و دیگهری بیمهاری قلهب اسهت

که موجب عج از ادراک حقای و درک معقهوالت مهیشهود .و امها

خود اشهاره مهیفرمایهد کهه مهراد از «عهی» عهی القلهب ،یعنهی همهان مهر

بها توضهی

قلبهی کهه

باعث نقص فاحش در ایمان میگردد نیست؛ بلکه مراد از عهی معنهای اول اسهت

 .45نهج الفصاحة ،ص.657
 .46لسان العرب ،ج ،12ص233؛ النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،2ص.210
 .47الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،2ص.106
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که موجب کاهش بهره دنیوی و اف ایش بهره آخرتی و ایمان است و معنای حدیث

این است که حیایی که موجب مراعات حه تعهالی و اوامهر و نهواهی و آداب دینهی

است و عفافی که سبب خویشهتنداری انسهان نسهبت بهه ز یهاده خهواهی در دنیها و

معاصی است و عی اللسانی که عبارت از قصور در بیان یا خودداری از زیادهگویی
و سخنان بیهوده است از ایمان است.

48

عالمهه مجلسهی در مهرآة العقههول نیه خهاطر نشهان مهیسهازد کهه منظههور از «عهی اللسهان» در ایههن

حههدیث ،تههرک سههخنان بیهههوده و عههد جههرأت بههر فتههوای بههدون علههم و بههر اذیههت مههرد و امثههال آن
است که امر ممهدوحی اسهت .وی سهسس حهدیثی را از امها صهادق

نقهل مهیکنهد کهه فرمهود

حیها و عههی  -عههی اللسههان نهه عههی القلههب  -از ایمههان و فحاشهی و خشههونت و ز بههاندرازی از نفههاق
اسهت 49.امها

در ایهن حههدیث ،عهی اللسهان را در مقابههل فحاشهی و بهدزبانی قههرار داده و از آن

معنای مثبتی اراده فرموده است.

معلو میشود مراد از عی کمزبانی است که به واسطه آن انسان از برخی م ایای دنیوی که به

واسطه زبانآوری میتوانست بهرهمند گردد ،محرو میماند .به عنوان مثال ،فرد خوش بیهان و

زبانآور ممکهن اسهت بهه واسهطه تحهت تهأثیر قهرار دادن و یها مرعهوب نمهودن دیگهران ،حقهی را کهه
مستح آن نیست برای خود و یا دیگری اثبات نمایهد و یها بهه نهاح از بهاطلی دفها کهرده و آن را

موجه جلوه دهد و امثال آن .در حالی که فرد کمزبان از اثبات ح برای خود نی عاج است ،تها

چههه رسههد بههه اثبههات ح ه بههرای دیگههری؛ چنههانک هه در تفسههیر آیههه کریمههه و هههو فههی الخصهها غیههر
مبههین  50نی ه در صههورتی کههه آن را شههامل جههنس مؤنههث بههدانیم ،همههین معنهها مههیتوانههد مههورد نظههر

باشد.

آنچههه نکتههه فههوق را تأییههد مههیکنههد ،ایههن اسههت کههه آیههه شههریفه ،غیههر مبههین بههودن را در شههرایط

خصومت بیان میکند .خصومت شرایطی ایجاد مهیکنهد کهه دو همهاورد ههر یه

بها اسهتفاده از

قدرت بدنی و کالمهی و بها تکیهه بهر جایگهاه اجتمهاعی و غیهره بهه دنبهال سهلطه و غلبهه بهر حر یهف

هسهتند و غالبها کسهانی کهه از جههات یادشهده ،در موضهع ضهعف قهرار دارنهد ،در مقابهل حر یههف،

دست و پای خود را گم میکنند و مرعوب میگردنهد ،کهه در ایهن موقعیهت خهاص مهیتهوان آن را

کههمز بههانی تعبیههر نمههود .پههس مههیتههوان گفههت کههه زنههان ،دارای ایههن صههفتانههد کههه در مقابههل مههردان
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 .48شر الکافی-األصول و الروضة ،ج ،8ص.2 ،299
 .49مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،8ص.188
 .50سوره زخرف ،آیه .18

از خود دفا کنند .بر این اساس ،به نظر میرسد اینکه برخهی از مفسهران ،ذیهل ایهن آیهه شهریفه،

عههد توانههایی در دفهها از خههود هنگهها خصههومت را مر بههوط بههه ضههعف عقههل 51و یهها جهالههت و
سفاهت زنان دانستهاند ،صحی نیست.

52

همچنین ضعف گفته مفسری دیگر آشکار میگردد که در تفسیر این آیه نگاشته است:
مراد آیه کسی است که در به زانو درآوردن خصم ،ناتوان بوده و قادر نیست با دلیهل

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

کمزباناند و در مقا پاسخگویی و دفا از خود ،در موضع ضعف قرار داشته و نمیتوانند خهوب

و برهان حریف را مغلوب نماید .دلیهل آن چیه ی نیسهت جه ضهعف عقهل زنهان و

کاستی آنها از حیث آفهرینش ،نسهبت بهه مهردان ،بهه طهوری کهه گفتهه شهده ،کمتهر

پیش میآیهد زنهی در مقها دفها از خهود بخواههد دلیلهی بیهاورد ،ولهی برههانی علیهه

خود اقامه نکند.

53

 .3-3قر ینه سیاقی بر ترجیح معنای اخیر

چی ی که معنای اخیر را تقویت میکند ،آن است که در برخی از نقلههای ایهن روایهت قرینهه

سیاقی وجود دارد که نشان میدهد که اما

در فرمایش خهود ،در مقها دفها و حمایهتگهری

از زنها بوده است ،نه تنقیص .در روایتی که صاحب دعا م االسهال نقهل مهیکنهد ،آمهده اسهت
که پیامبر

فرمود:

ْ
ُ
ُ
ُ
اَّللَّوََّّ ُهانََّّ ِع ْناىک ْ َّمَّ
اةَّ ِ َّ
امَّ ْاسات ْحلل ُت ُ َّم ُهنََّّ ِبأماَ ِ َّ
النساا ِ ََّّف ِاذ ُهنََّّعاىََّّوََّّع ْاورةََّّوََّّ ِإَک ُ َّ
اتقا اَّاَّللََّّ ِفاىَّ ِ
ْ
ُ ُ
السک ِ ََّّوََّّو ُار واَّع ْور ِات ِهنََّّ ِبال ُب ُی ِ َّ َّ54.
ع انََّّف ْادر ُ واَّعی ُهنََّّ ِب

تعبیر «اتقو الل فی النساء» نشان میدهد که اما

با توجه به ضعف و آسیبپذیری زنهان

از مهردان مههیخواهههد کههه در معاشههرت و تعامههل بهها زنههان از خههدا پههروا کننههد و آنههان را در مناقشههات و
َ َْه ه َ
َ ه
وه َّن بأ َم َانههة الل َو ههه َّهن ع ْنههدک ْم َعه َهوان» در
گفههتوگوههها مههورد آزار قههرار ندهنههد .عبههارت « ْاسههت ْحللت هم
ادامه حدیث ،گواه دیگری بر این ادعا است که اما

در این گفتار ،در مقها حمایهت و دفها

از زنهان اسههت ،نهه جانبههداری از مههردان .ایهن نقههل گهر چههه مرسههل اسهت ،امهها در نقهل دیگههری کههه از

حیث سند ،موثقه و معتبر است ،آمده است که اما صادق
 .51المی ان فی تفسیر القرآن ،ج ،18ص.90
 .52مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.66
 .53الکشاف عن حقا غوام التنزیل ،ج ،4ص.243
 .54دعا م اإلسال  ،ج ،2ص.214

فرمود:
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ْ
ُ
النسا ََّّوََّّ ِإنماَّ ُهنََّّع ْورةَّ َّ55.
اتق اَّاَّللََّّ ِفىََّّالض ِعیف ْی ِنََّّی ْع ِنىَّ ِبذ ِلکََّّالی ِتیمََّّوََّّ ِ

این روایت از طرق دیگری هم نقل شهده اسهت 56.در ایهن روایهت گهر چهه فقهط لفه «عهورت»

ذکههر شههده و اشههارهای بههه «عههی» نشههده اسههت ،امهها بههه دلیههل آن کههه ایههن دو واژه کنههار یکههدیگر ،در
روایات مورد بحث آمده است ،همان حیثیتی که بهرای ایهن واژه در ایهن روایهت ،متصهور اسهت،

برای عی بودن نی قابل اثبات است.

در ایههن روایههت ،ذکههر عههورت بههودن زن ،بالفاصههله پههس از سههفارش نسههبت بههه رعایههت ح ه او

حیثیهت تعلیلهی آن را نشهان مهیدههد و ایهنکهه عهورت بهودن چیه ی اسهت کهه بهه سهبب آن بایهد
مراعات ح زن و رعایت جانب او را نمود .بنابراین معلو مهیشهود کهه ایهن برداشهت از جانهب

برخی از شارحان که «زنان را وادار به سکوت کنید تا مبادا سهخنی بگوینهد کهه شهما آزار ببینیهد»
صحی نیست و مناسبتی با این تعابیر ندارد.

ممکن است گفته شود ،توصیه اما به سکوت در مقابل زنان برای پوشاندن جههل آنهان ،در

جهت امتنان ،خیرخواهی و حمایتگری از زنان است تا مبادا نادانی و نقص آنان آشکار شهده

و آنهان سهرافکنده و شرمسههار گردنهد .بهه عبههارت دیگهر ،حمایههت از زنهان بها نسههبت دادن جههل بههه

آنان ،منافات ندارد .به نظر میرسد این احتمال صحی نیست؛ زیرا ظاهر حدیث ایهن اسهت

که این توصیه کلیت داشته و مربوط به همه یا غالب موارد گفتوگو با زنان است؛ در حالی کهه

جاهالنهه سههخن گفهتن زنههان ،حتهی در حههد جهواب سههال – چنهانکهه برخهی از شههارحان حههدیث
بیان کردهاند – و یا غالب سخنان آنان 57،قابل الت ا نیست.

از سوی دیگر ،در حدیث ،نکته ظریفی وجود دارد که احتمال فوق را منتفی میسهازد .تعبیهر

«اتقوا الل فی النساء» که در احادیث متعددی که از طری شیعه و سنی وارد شده وجود دارد،

58

نشههان مههیدهههد ،مههراد حههدیث ،بههر حههذر بههودن مههردان از مههواردی اسههت کههه مههیخواهنههد ،بهها سههوء

استفاده از ضعف و ناتوانی زنان آنان را مورد ظلم و تعدی قرار داده و مغلهوب و مقههور سهازند؛ نهه

مواردی که جهل و عج زنان ،در گفهتوگوههای معمهول آشهکار مهیشهود .بهه عبهارت دیگهر ،مهراد
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 .55وسا ل الشیعة ،ج ،20ص.170
َ ْ
ْ ه َ َ
َ ه
ََ َ َ َ ه
 .56األمالی (للطوسی) ،صَ « :370و ب َهذا اإل ْس َنادَ ،ع ْن هم َح َّمد ْبن َعل ّی  ،أ ّن هه قال« :أ ْنفقوا م َّما َر َزقناک ْم» قهال :م َّمها َر َزقک ههم
َ
َّ
َّ
ه َ َ َ ََ َ
الضع َیف ْینَ -ی ْعنی ّ
یما َم َل َک ْت أ ْی َم هان هک ْمَ ،و َّات هقوا َ
ه
الل َع َل ْی هک ْم ف َ
الن َس َاء َو ْال َیت َ
یمَ -و إن َما هه ْم َع ْو َرة».
الل فی
الل علی ما فر
 .57روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص.106
 .58الکه ههافی (ط  -دار الحه ههدیث) ،ج ،11ص172؛ سه ههنن أبه ههی داود ،ج ،2ص821؛ سه ههنن النسه هها ی ،ج ،2ص422؛ ج،5
ص375؛ ج ،7ص.288

است .آنچه این نکته را تأیید میکند ،عطف «یتامی» به زنان در این دسهته از احادیهث اسهت
که افراد را از ظلم و تعدی به آنان از طری به ناح خوردن اموال آنها برحذر میدارد.

از سههوی دیگههر ،سههخن نگفههتن بهها زنههان  -ولههو در حههد سههال – بهها لحههن حمایههتگرانههه حههدیث

مناسبتی ندارد؛ زیرا سفارش به ترک گفتوگو با آنان در عرصههههای مختلهف زنهدگی ،بهه بهانهه

جهالتشان یقینا سبب تحقیر و آزار و خالف امتنان اسهت و شهاید بهر اسهاس همهین نکتهه بتهوان

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

حهدیث عیههبپوشهی زنههان نیسهت ،بلکههه مهراد ،ممنوعیههت سهوء اسههتفاده از آسهیبپههذیری آنههان

استفاده کرد که در ادامه حدیث ،مراد از «فاسترو عوراتهن بالبیوت» آن است کهه مهردان ،زنهان را

به بهانههای مختلف و برای انجها امهور بیهرون از منه ل ،از خانهههها بیهرون نکشهند؛ چنهانکهه در

دوران گذشته ،همراه بردن زنان در جنگها و امثال آن مرسو بوده است.

بنابراین میتوان نتیجهه گرفهت کهه ،در ایهن حهدیث ،مهأمور بهه سهکوت ،مهردانانهد نهه زنهان ،و

مراد این نیست که مردان زنان را وادار به سهکوت کننهد تها مبهادا سهخنی کهه مهردان از آن کراههت

دارنهد بههر ز بههان براننههد 59و همچنههین ،مههراد ایههن نیسههت کهه مههردان بههه خههاطر جهالههت زنههان بهها آنههان
سخن نگویند 60،بلکه مراد آن است که مردان در گفتوگهو ،مناقشهه و احتجهاج بها زنهان رعایهت

حال آنان را بنمایند و بها سهوء اسهتفاده از کهمز بهانی آنهان ،در ارتباطهات کالمهی و گفتهار ،آنهان را در
معر

مخاطره و آسیب قرار ندهنهد .همچنهین ایهنکهه روایهت نهاظر بهه ارتبهاط کالمهی زن و مهرد

نامحر باشد ،بها معنهای «عهی»  -کهه عجه در گفتهار اسهت  -سهازگار نیسهت؛ ز یهرا ممنوعیهت یها
مرجوحیت ارتباط کالمی با زنان نامحر ارتباطی با ناتوانی آنان از سخن گفتن ندارد.

 .4-3بر رسی مفهوم عورت
ریشههه اصههلی واژه عههورت َعههو َر اسههت .پههس از بررسههی مههوارد مختلههف کههاربرد ایههن ریشههه لغههوی

میتوان نتیجه گرفت که در معنا و کاربرد آن ،به نوعی معنای عیب و نقهص تعبیهه شهده اسهت؛
هنگا تعبیهر از «نابینهایی یه

62

چشهم»« 61،مصهادی پسهت از ههر چیه »« ،فهرد ترسهو و کهودنی کهه
63

هیچ خیری در او نیست»« ،کتاب کهنه» و «فردی که برادری از جانب پدر و مهادر نهدارد»،

64

 .59مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .60روضة المتقین فی شر من ال یحضهره الفقیهه ،ج  ،8ص106؛ الهوافی ،ج ،22ص797؛ مهرآة العقهول فهی شهر أخبهار آل
الرسول ،ج ،20ص.373
 .61کتاب العین ،ج ،2ص235؛ لسان العرب ،ج ،4ص.612
 .62تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.272
 .63همان.
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از این ریشه لغوی استفاده میشود .همچنین مجازا به کسهی کهه کهار او زشهت و مهردود شهناخته
شده و به مطلوب خود نرسیده است ،اعور میگویند« 65.عها ر العهین» مهال ز یهادی اسهت کهه بهه
66

فردی برسد و چشمپرکن باشد؛ به طوری که ن دی باشد چشم را کهور کنهد و از حدقهه درآو رد.
َعوار به معنای عیب اسهت و بهه کهاالی معیهوب ذات َعهوار گفتهه مهیشهود و لهذا در حهدیث آمهده
است:

ُ
لَّ ُن ْؤخ َّذَّفىَّالصىَّق ِ َّةَّه ِرمةََّّوَّلَّذا ُ ََّّع ارََّّ َّ.

به کهنگی و شکافی که در لباس و مسهکن و ماننهد آن وجهود داردَ « ،عهوار» 67و بهه کهال زشهتی
که از روی کمعقلی و سب سری گفته شودَ ،عوراء گفته میشودَ 68.عور از َع َور به معنهای زشهتی

به کسی گفته میشود که بدطینت و زشتباطن است.
لغویین برای واژه َعورت ،معانی زیر را ذکر کردهاند:

69

• رخنهه و شهکافی کهه خهوف نفهوذ و آسههیب بیگانهه یها دشهمن از آن طر یه وجهود دارد؛ 70و بههه
همین مناسبت به هر مخفیگاهی برای پنهان شدن ،عورة اطالق میشود.

71

• شههرمگاه زن و مههرد و هههر چی ه ی کههه از دیههده شههدن آن شههر داشههته مههیشههود 72.بههه همههین
مناسههبت ،بههه اوقههات اسههتراحت  -کههه افههراد ،جامههه از خههود برمههیگیرنههد  -عههورت گفتههه

میشود؛ 73چنانکه در آیه شریفه آمده است:
ُ
الثَّع ْ َّورا ََّّلک ْمَّ َّ 74َّ.
ث ُ َّ

در مجمو  ،با لحها مهوارد اسهتعمال ایهن واژه ،مهیتهوان گفهت کهه عهورت بهه مهوارد مختلفهی

اطالق میشود ،اما در همه این موارد وجود چند وی گی مشترک است:
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 .64همان.
 .65همان.
 .66کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .67همان.
 .68همان ،ص236؛ لسان العرب ،ج  ،4ص.615
 .69تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.277
 .70همان ،ص275؛کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .71تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.275
 .72کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .73همان ،ج ،2ص.237
 .74سورة النور اآلیة .58

 .1-4-4در حریم خصوصی قرار داشتن

کاربرد واژه «عورت» نشان میدهد که متعلقات فرد ،اعهم از محهل سهکونت ،همسهر ،امهوال،

اسرار زندگی ،اعضای بدن و  ...بهه نهوعی عهورت شهناخته مهیشهوند .البتهه در حهریم خصوصهی
بههودن نیه نسههبی اسههت؛ بههه طههور مثههال ،اسههرار اقتصههادی ،سیاسههی و فرهنگههی یه

کشههور ،اعههم از

اطالعات مربوط به معیشت مرد  ،واردات ،صادرات ،داراییها ،امور دفاعی و غیره نسبت بهه

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

 .4-4ویژگیهای مشترک در معنای عورت

کشور بیگانه حریم خصوصی و عورت به حساب میآید.
 .2-4-4آسیبپذیر بودن و نیازمندی به حراست

کاربرد ماده عور در تما مصادی آن ،ناظر به وجود گونهای عیب و نقص در آن چی است .و

حمل آن بر مواردی از قبیل زن ،یا خانه ناامن و یا رخنه و شکاف در حدود و ثغور و امثهال آن ،بهه
لحا آسیبپذیری آنهاست؛ زیرا آسیبپذیری خود نوعی عیب و نقص به شمار میرود.
 .3-4-4پنهان و پوشیده بودن

در مههورد وی گههی دو و سههو  -کههه بهها هههم مههرتبط و بههه نههوعی الز و ملههزو یگدیگرنههد  -مههیتههوان

گفت اموری که عورت به حساب میآیند ،به دلیل آن که غالبا مورد کنجکاوی و طمع دیگهران

قرار دارند ،نیازمند حف و حراستند و چون یکی از راههای حراست ،مستور ماندن است و بایهد

آن امور ،مخفی و مستور بمانند.

عههالوه بههر نکههات فههوق ،دلیههل دیگههری کههه در برخههی از مصههادی عههورت ممکههن اسههت نیههاز بههه

مسهتوریت را توجیهه کنههد ،آن اسهت کههه آشهکار شهدن آن چیه  ،شهر آور باشههد .سهوأة ،و همچنههین

عیب و نقص مربوط به افراد از ایهن قبیهل اسهت .عیهب و نقهص افهراد ،در حهریم خصوصهی آنهان

قهرار داشهته و آشهکار شههدن آن ،بهرای انسهان ناخوشههایند و مایهه شهر اسههت و لهذا بسهیاری از افههراد

بدطینت ،مایلاند برای سوء استفاده و تعییر از عیوب دیگهران آ گهاهی یابنهد .بهه همهین دلیهل،

در برخههی از روایههات بههه مسههلمانان سههفارش شههده کههه عههورات یکههدیگر را بپوشههانند و نسههبت بههه
عیوب یکدیگر کنجکاوی و تجسس نداشته باشند؛ 75اما این وی گی بهر همهه مصهادی عهورت
صادق نیست .خانه و محل سکونت و همچنین رخنه و شکافی کهه نهاامنی ایجهاد مهیکنهد ،از
مصادی عورت است؛ اما ظاهر شدن آنها مایه شر نیست .اگر زن در روایات عهورت دانسهته

 .75الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،3ص432؛ همان،

ج ،3ص.511
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شده به این دلیل نیست که آشکار شدن او مایه شر است 76،بلکه سهایر وی گهیههای او ماننهد

در حریم خصوصی قرار داشهتن و مایهه کنجکهاوی و طمهع بهودن بهرای صهدق عنهوان عهورت بهر او
کفایت میکند.

عد توجه به همین نکته باعث شده کهه بسهیاری از فقهها بهرای اثبهات حکهم وجهوب سهتر -

کههه بههه شههرمگاه انسههان اختصههاص دارد  -بههه روایههت «النسههاء عههی و عههورة» اسههتناد کههرده و از ایههن

طر ی ه وجههوب پوشههش همههه بههدن حتههی وجههه و کفههین را ثاب هت کننههد 77.تبیههینهههای مختلفههی

نسبت به این برداشت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود.:

• آیة الل بروجردی ضمن تصهری بهه ایهنکهه معنهای عرفهی عهورت سهوأة اسهت ،خهاطر نشهان
میسازد که زن به ایهن معنها عهورت نیسهت .پهس بهه ناچهار بایهد گفهت در ایهن عبهارت ،زن

تشههبیه بههه عههورت شههده اسههت و وجههه شههبه نه د عههرف چیه ی نیسههت جه لههزو سههتر .پههس از
روایت استفاده میشود که زن باید همه بدن خود حتی وجه و کفین را بپوشاند.

78

• برخی دیگر 79در شر داللت حدیث آوردهاند :معنای ظاهری  -که متبادر از لف عهورت
اسههت  -سههوأتین اسههت و در صههورت اطههالق لف ه  ،معنههای عرفههی بههر معنههای لغههوی مقههد

است .حال ،دلیل اینکه در این روایت زن عهورت دانسهته شهده یکهی از ایهن سهه احتمهال
است:

الف .از باب تشبیه بلیغ و تشبیه بلیغ عبارت است از مشارکت شهدید مشهبهبهه بها مشهبه در

مشهورترین اوصاف آن ،که در اینجا اشهر اوصاف ،وجوب ستر است.

ب .از بههاب ایههنکههه از اعضههای بههدن زن عههورت اسههت و از بههاب عالقههه کههل و جه ء ،زن عههورت

نامیده شده است.

ج .از باب اینکه زن مایه شر است؛ البته نه وجود زن به عنوان زن ،بلکه چون او حرکات و

افعالی دارد که شر آور است؛ پس خود او مایه شر خواهد بود.

ایشههان سههسس احتمههال دو را بههه دلیههل خههالف ظههاهر بههودن و نی ه بههه دلیههل ایههنکههه ایههن وجههه
ْ

ْ َ

َ َ
یثا ال َم ْرأة ع َّی َو َع ْو َرةا جعلها نفسها عورة ألنها إذا ظهرت یستحی منها کما یستحی من العورة إذا ظهرت (مجمع
 .76الحد
البحرین ،ج ،ص.)416
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 .77جواهر الکال فی شر شرا ع اإلسال  ،ج ،ص163؛ تبیان الصالة ،ج ،ص.253
 .78تبیان الصالة ،ج ،ص.252
 .79تقریر بحث السید البروجردی ،ج ،ص.62

ب ههه علهههت شهههر آور نبهههودن کارههههای زن ،مهههردود دانسهههته و در نهایهههت ،احتمهههال اول را تهههرجی
میدهد.

81

• برخی دیگر از فقها احتمال سو را ترجی داده و در توضی آن نگاشهتهانهد :زن بهه سهوأتان
تشبیه نشده ،بلکه زن در معنای لغوی عورت به کار بهرده شهده کهه از مصهادی آن سهواتان
است .بنابراین زن از مصادی حقیقی عورت لغهوی اسهت؛ ز یهرا ظهاهر شهدن او مایهه شهر

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

اختصاص به زنان ندارد ،صحی نمیداند و احتمال سو را نی به علت ارتکاب مجهاز 80و نیه

اسههت؛ امهها نههه بههه خههاطر زن بههودنش ،بلکههه بههه دلی هل آن کههه مرتکههب اعمههال قبههی و افعههال

نادرستی میشود که انجا آنها تنها از او انتظار میرود و اال خود زن صرف نظر از رفتارش

چی ی نیست که مایه شر باشد.

82

نقدی که نسبت به برداشت اول وجود دارد این است کهه گهر چهه معنهای عرفهی عهورت سهوأة

است ،اما بهه نظهر مهیرسهد در فضهای روایهی عصهر صهدور ،کهاربرد ایهن واژه در معنهای لغهوی و در

غیر معنای شرمگاه امر رایجی بوده و نیازی به قرینه نداشته است و شهاهد آن ایهن اسهت کهه در
روایات بسیاری عورت در غیر معنای شرمگاه یا اعم از آن به کار رفته است.

83

این نکتهای است که مقهرر مباحهث آیهة الل بروجهردی ،آیهت الل علهی صهافی نیه بهه آن اشهاره

کرده و مینویسد:

بنابراین دلیلی ندارد که واژه «عورت» در روایت را حمل بر این معنای عرفی کنیم و

 .80هم در عورت دانستن زن و هم در شر آور خواندن زن به دلیل انجا کارهای شر آور.
 .81تقریر بحث السید البروجردی ،ج ،ص.62
 .82تفصیل الشریعة فی شر تحریر الوسیلة  -الصالة ،ص.580
ْ
ّه
َ « .83و َم ْن َس َت َر َعلی هم ْؤمن َع ْو َرة َی َخ هاف َهاَ ،س َت َر ه
الل َع َل ْیه َس ْبع َ
ین َع ْو َرة م ْن َع ْو َرات الد ْن َیا َو اآلخ َرة» (الکافی (ط  -دار الحدیث)،
ْ َ
َ
َ َ ََ َ ْ ْ
َ َّ
النهاس َو ام َهرأة
ج ،3ص)511؛ « َع ْن أبی َع ْبد الل قال :ثال ثة لل همؤمن ف َیها َر َاحة َدار َواس َعة هت َوار ی َع ْو َر َت هه َو هس َوء َحاله من
َ
َ َ
ْ
َ
ّه ْ
ه
َصال َحة تع هین هه َعلهی أ ْمهر الهدن َیا َو اآلخ َهرة َو ْاب َنهة هی ْخر هج َهها إ ّمها ب َم ْهوت أ ْو ب َت ْهزو یج» (الکهافی (ط  -إسهالمیة) ،ج ،5ص)328؛
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ه
« َلر َب هاط َی ْو فی َسبیل الل ،م ْن َو َراء ع ْو َرة ال هم ْسلم َ
ین ،م ْحتسهبا ،م ْهن غ ْیهر شههر َرمضهان ،أعظ ههم أجهرا م ْهن ع َبهادة ما هة َسهنة،
َ
َ
ْ
ه
َ
َ
ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ
ص َیام َها َو ق َیام َهاَ ،و ر َب هاط َی ْو فی َسبیل الل ،م ْن َو َراء َع ْو َرة ال هم ْسلم َ
ان ،أفضل ع ْند الل َو أ ْعظ هم
ین ،هم ْح َتسبا ،من شهر رمض
َ
ّه ْ َ ه َ ّ ْ َ ه َ ْ َ َ َ َ
َ َ
َْ
ه َ َ
َْْ
أ ْجرا -أ َر هاه قال -م ْن ع َب َادة ألف َس َنة» (سنن ابن ماجه ،ج ،4ص)316؛ «قال  :ازهد فی الدنیا یبصرک الل عوراتها و ال
َ
َت ْغ هف ْل َف َل ْس َت ب َم ْغ هفول َع ْن َ » (نهج البالغة ،ص)545؛ « َق َال  :ل ْل َم ْر َأة َع ْش هر َع ْهو َرات إ َذا َت َز َّو َج ْ
هت ْاس َهت َت َر ْت َع ْهو َرةَ -و إذا
َم َاته ْ
هت ْاسه َهت َت َر ْت َع ْو َر هات َههها هک ّهل َههها» (صههحیفة اإلمهها الرضهها  ،ص)70؛ « َمه ْهن َکه َّهف َغ َضه َهب هه َسه َهت َر ا ه
لل َع ْو َر َته ههه» (الکههافی (ط -
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ ّ َ ه
َّ َ َ ه َ َّ َ َّ
َ
الناس فإن َها تکشف ال َع ْو َر َة َو تهذ َه هب بهالع ّ » (الکهافی (ط  -اإلسهالمیة) ،ج،2
اإلسالمیة) ،ج ،2ص)303؛ «إیاک و مشارة
ص )328و ...
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بابت توجیه این تشبیه دچار تکلف گردیم.

84

برداشههت دو و سههو نی ه از ایههن جهههت مخههدوش بههه نظههر مههیرسههد کههه چنههانک هه گذشههت ،در

لغت ،شهر آور بهودن ،یگانهه معنهایی نیسهت کهه واژه عهورت در آن بهه کهار رفتهه اسهت 85.از سهوی

دیگر ،آنچه بر معنای لغوی مقد میشود ،معنایی است که در عصهر صهدور روایهات ،متبهادر از
لف بوده و عرفی گشته باشد؛ در حالی که معنای سوأة چنین نیست.

86

معنههای لغههوی عههورت ،چی ه ی اسههت کههه بههه دلی هل نههاامن بههودن س ه اوار مراقبههت اسههت .و

مؤثرترین راه مراقبت ،ستر است و ستر هر چی به تناسب همان انجا میشود .آنچه در لغهت و

آیات و روایات و همچنین در عرف عا  ،از آن به عنهوان عهورت یهاد مهیشهود ،از قبیهل زن خانهه،
سوأة و امثال آن ،همه مصادی عورت به شمار میروند.

بررسی کهاربرد ایهن واژه در روایهات نیه نشهان مهیدههد ،مهواردی کهه واژه عهورت در غیهر معنهای

سههوأتان بههه کههار رفتههه بسههیار اسههت .عههورت در روایههات ،بههه معنههای عیههوب و لغ ه ش 87،وضههعیت

اندرونی و مسا ل حریم خصوصی 88،حدود و مرزهای سرزمینهای اسالمی 89،اسرار پنهان،

90

حههریم خصوصههی 91و سههوأتین 92بههه کههار رفتههه اسههت .بنههابراین نمههیتههوان گفههت در فضههای صههدور
روایات ،لف عورت به سوأتین انصراف دارد؛ ههر چنهد ممکهن اسهت در اعصهار بعهدی بهه دلیهل

کهاربرد فههراوان ایهن واژه در ایههن معنها ،همههین معنها از آن متبههادر گهردد .عههالوه بهر آن ،برخههی از فقههها

تشههبیه زن بههه سههوأة را بهها تعبیههرات احتههرا آمی ه و پرلطافههت معصههومان
«ریحانه» کردهاند ،ناسازگار میداند.
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93

کههه از زن تعبیههر بههه

 .84تبیان الصالة ،ج ،ص.254
 .85ر.ک :لسههان العههرب ،ص275و کتههاب العههین ،ج ،2ص237؛ تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس ،ج ،ص.275کتههاب
العین ،ج ،2ص.237
 .86لسان العرب ،ج ،4ص.611
 .87المحاسهن ،ج ،1ص104؛ الکههافی (ط  -دار الحههدیث) ،ج ،3ص511؛ همههان( ،ط  -إسههالمیة) ،ج ،2ص354؛ همههان،
ص.10 ،302
 .88همان ،ج ،5ص328؛ المحاسن ،ج ،1ص139؛ الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،14ص328؛ همان( ،ط  -إسالمیة)،
ج ،5ص543؛ الخصال ،ج ،2ص.504
 .89سنن ابن ماجه ،ج ،4ص.317
 .90نهج البالغة ،ص545؛ الکافی (ط  -إسالمیة) ،ج ،2ص200
 .91نهج البالغة ،ص203
 .92الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،2ص2 358؛ همان ،ص.4 ،663
 .93کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.477

صدد بیان ی

حکم اخالقی است 94،و اینکه زنان به دلیل آن که مورد طمهع و آسهیبپذیرنهد،

باید از آنها حراست نمود و امنیت آنهها را بها مانهدن آنهها در خانهه تهأمین کهرد؛ چنهانکهه تعبیهر

«ان بیوتنها عههورة» 95در آیههه شههریفه نههاظر بههه همههین آسههیبپههذیری اسههت .نکتهههای کههه ایههن معنهها را

تقویت میکند ،این است که بهترین راه تأمین امنیهت چیه ی ،دور نگهاه داشهتن آن از دسهترس

است ،نه سهتر و پوشهش .پوشهش هرچنهد از تحریکهات جنسهی مهیکاههد ،امها امنیهت را بهه طهور

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

نتیجه آن که ،این روایت ناظر به حکم فقهی وجوب پوشهش اعضهای بهدن نیسهت ،بلکهه در

کامل تأمین نمیکند .لذا در روایت سفارش شده که آسیبپذیری زنهان را بها مانهدن در خانهههها

مداوا کرده و بپوشانید؛ در حالی که اگر عورت بودن او به سبب ایهن بهود کهه آشهکار شهدن او مایهه

شر اسهت ،و یها روایهت در مقها بیهان حکهم سهتر و پوشهش بهود ،امهر بهه سهتر و پوشهش مهینمهود و

نیازی به ماندن در خانه نبود.

البته باید توجه داشت که حکهم اسهتحبابی مانهدن زن در خانهه ،در مهوارد بسهیاری در ته احم

با امور واجب و مستحب دیگری همچون خارج شدن از خانه برای فراگیهری آمهوزشههای الز ،

صله رحم ،درمان ،انجا امور نو دوستانه ،تأمین معاش و  ...قرار گرفته و مرجو واقع میشود.

در تقد این حکم اخالقی بر سایر فعالیتهای اجتماعی ،باید امهور متعهددی همچهون ،وجهود

امنیت اجتماعی ،سهالمت اخالقهی جامعهه ،حاکمیهت خویشهتنداری و عفهاف در فهرد ،وجهود
مصلحت فردی و اجتماعی در خروج از من ل و درجه اهمیت آن و ...مد نظهر قهرار گیهرد .بهه نظهر

میرسد استحباب ماندن در خانه مربوط به شرایطی است که پس از کسر و انکسهار ،مصهلحت

اقوایی بر آن تقد نیافته باشد.
نتیجه

ْ
ّ َ ه َ َ َ ْ َ َ ْ ه ه َّ ه َّ ّه ه
السههکوت َو ْاسه ههت هروا َعه ْهو َراته َّن بههال هب هیوت» در منههابع
روایههت «النسههاء عههی و عههورة فاسههتروا عههیهن ب

حهدیثی امامیهه دارای سهند صههحی اسهت .واژه «عهی» در لغهت و کاربردهههای روایهی بهه معنههای
عج و عج در کال آمده است .شارحان حهدیث ،عجه زنهان در کهال را بهر ز بهان رانهدن سهخنان

جاهال نههه ،جههدالآمی ه و یهها آزاردهنههده معنهها کههردهانههد .بررسههی نقههلهههای مختلههف حههدیث نشههان
میدهد که حدیث با انگی ه حمایت از زنهان و بها ههدف برحهذر داشهتن مهردان از پرخهاشگهری و

 .94و از آنجا که خارج شدن زن از خانه حرا نیست ،این حکم اخال قهی ال امهی نبهوده و تنهها بیهانگهر اسهتحباب و رجحهان
است.
 .95سوره اح اب ،آیه .13
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گفتوگوهای سرکوبگرانه با زنان صادر شده است .از این رو ،میتهوان «عهی» را کهمز بهانی معنها
کرد؛ همچنانکه این واژه در روایات متعددی در همین معنا به کار رفته است .بنهابراین معنهای

فقههره اول حههدیث آن اسههت کههه مههردان در مقابههل کههمز بههانی و عج ه زنههان در دفهها کالمههی از خههود،

سکوت کنند و جدال و پرخاشگری نداشته باشند

واژه عههورت در لغههت و کاربردهههای روایههی بههه مصههادی مختلفههی از قبیههل رخنههه و شههکافی کههه

خههوف نفههوذ بیگانههه از آن وجههود دارد ،عیههب و نقههص ،سههوأتین حههدود و مرزهههای سههرزمینهههای
اسههالمی ،اسههرار پنهههان ،حههریم خصوصههی و امثههال آن اطههالق شههده اسههت .وی گههی مشههترک ایههن
مصادی  ،در حریم خصوصی قرار داشتن ،آسیبپذیری و نیازمندی به حراست و مسهتور بهودن

است و وی گی شر آور بودن تنها مربوط به برخی از مصادی آن است .بنابراین اطالق عورت بر

چی ه ی لزومهها بههه معنههای ایههن نیسههت کههه آشههکار شههدن آن مایههه شههر اسههت؛ چههه ایههنکههه کثههرت
استعمال واژه عورت در معنای سهوأتین و تبهادر ایهن معنها از آن ،مر بهوط بهه عصهر صهدور حهدیث

نیسهت و لههذا ایهنکهه برخههی چنهین برداشههت کهردهانههد کههه در ایهن حههدیث ،زن بهه سههوأتین تشههیبه

شده و آن را ناظر به حکم وجوب پوشش دانستهاند ،صحی نیست .بنابراین ،معنای حهدیث

این است کهه زنهان بهه دلیهل آن کهه از سهویی مهورد کنجکهاوی و طمهع قهرار دارنهد و از سهوی دیگهر،
آسیبپذیر بوده و توان ندارند که از خود دفا کنند ،خانه بهترین گزینه و مطمئنترین مأوا بهرای

تهأمین امنیههت و محفههو مانههدن آنهان از آسههیبهههای احتمههالی اسهت .البتههه رعایههت ایههن حکههم
اخالقی زمهانی الز اسهت کهه در ته احم بها فعالیهتههای اجتمهاعی زن ،مصهلحت اقهوایی بهر آن

تقد نیافته باشد.
کتابنامه

األمالی ،محمد بن الحسن طوسی ،قم :دار الثقافة1414 ،ق.

بحار األنوار ،محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403،ق.

ت ههاج الع ههروس م ههن ج ههواهر الق ههاموس ،محم ههد مرتض ههی حس ههینی زبی ههدی ،بی ههروت :دارالفک ههر،

1414ق.

تبیههان الصههالة ،آقهها حسههین بروجههردى طباطبههایی،مقرر :گلسایگههانی ،علههی صههافی ،قههم :گههنج

عرفان للطباعة و النشر ،ق.

تحف العقول ،حسن بن علی ابن شعبه حرانی ،چا
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1363ش.

دو  ،قم :جامعه مدرسهین1404 ،ق/

فقهی ا مه اطهار

 ،ق.

الجهه ههامع الصه ه ههحی و هه ه ههو سه ه ههنن الترمه ه ههذی ،محمه ه ههد به ه ههن عیسه ه ههی ترمه ه ههذى ،قه ه ههاهره :دار

الحدیث1419 ،ق.

جههواهر الکههال فههی شههر شههرا ع اإلسههال  ،محمههد حسههن نجفههی ،بیههروت :دار إحیههاء التههراث

العربی ،ق.

الخصال ،محمد بن علی بن بابویه ،قم ،جامعه مدرسین 1362،ش.

دعا م اإلسال  ،نعمان بن محمد ابن حیون مغربی ،قم :مؤسسة آل البیت

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

تفصیل الشریعة فی شر تحریر الوسیلة -النکا  ،محمد موحدى فاضل لنکرانی ،قهم :مرکه

1385 ،ق.

رجههال الطوسههی ،محمههد بههن الحسههن طوسههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههة لجامعههة

المدرسین بقم المقدسه 1373 ،ش.

روضههة المتقههین فههی شههر مههن ال یحضههره الفقیههه( ط -القدیمههة) ،محمههدتقی مجلسههی ،قههم:

مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور1406 ،ق.

سند العروة الوثقی -کتاب النکا  ،محمد سند بحرانی ،قم :مکتبة فدک ،ق.
سنن أبی داود ،ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،قاهره :دار الحدیث 1420ه .ق.

سنن الحاف أبی عبدالل محمهد بهن یز یهد القزوینهی ،محمهد بهن یز یهد ابهن ماجهه ،بیهروت :دار

الجیل1418ق.

شههر الک ههافی -األص ههول و الروضههة ،محم ههد ص ههال ب ههن احمههد مازن ههدرانی ،ته ههران :المکتب ههة

اإلسالمیة1382 ،ق.

شر نهج البالغة ،عبد الحمیهد بهن هبهة الل ابهن أبهی الحدیهد ،قهم :مکتبهة آیهة الل المرعشهی

النجفی 1404 ،ق.

صافی در شر کافی ،مال خلیل بن غازى قزوینی ،قم :دار الحدیث1429 ،ق1387/ش.

عی ههون الحک ههم و الم ههواع  ،عل ههی ب ههن محم ههد لیث ههی واس ههطی ،نوب ههت چ هها  :اول ،ق ههم :دار

الحدیث 1376 ،ش.

الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1407 ،ق.

کتاب العین ،خلیل بن أحمد فراهیدى ،قم :نشر هجرت1409 ،ق.

کتاب نکا  ،سید موسی شبیرى،قم :مؤسسه پژوهشی راىپرداز ،ق.

الکشهاف عههن حقهها غههوام

التنز یههل و عیههون األقاو یههل فههی وجههوه التأو یههل ،محمههود بههن عمههر

زمخشرى ،بیروت :دار الکتاب العربی1407 ،ق.

167

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

لسان العرب ،محمد بن مکر ابهن منظهور ،نوبهت چها  :سهو  ،بیهروت :دار الفکهر للطباعهة و

النشر و التوزیع -دار صادر1414 ،ق.

المجتبی من السنن ،احمد بن علی نسا ی ،اردن -عمان :بیت األفکار الدولیة ،بیتا.

مجمع البحرین ،فخر الدین بن محمد طریحی ،چا  :سو  ،تهران :مرتضوى 1375 ،ش.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران :ناصر خسرو1372 ،ش.
المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1371 ،ق.

مههرآة العقههول فههی شههر أخبههار آل الرسههول ،محمههد بههاقر بههن محمههد تقههی مجلسههی ،تهههران :دار

الکتب اإلسالمیة1404،ق.

مسههتدرک الوس هها ل و مسههتنبط المس هها ل ،حسههین ب ههن محمههد تق ههی نههورى ،ق ههم :مؤسس ههة آل

البیت

1408 ،ق.

المصههبا المنیههر فههی غر ی هب الشههر الکبیههر للرافعههی ،احمههد بههن محمههد مقههرى فیههومی ،قههم:

منشورات دار الرضی ،بیتا.

معجم مقا یس اللغة ،ابو الحسین احمهد بهن فهارس بهن زکر یها ،قهم :انتشهارات دفتهر تبلیغهات

اسالمی حوزه علمیه قم ،ق.

مفردات ألفا القرآن ،حسین بن محمد راغب اصفهانی ،بیروت :دار الشامیة1412،ق.

المیه ه ه ان ف ه ههی تفس ه ههیر الق ه ههرآن ،محمدحسهه ههین طباطب ه ههایی ،بی ه ههروت :مؤسس ه ههة األعلمهه ههی

للمطبوعات1390،ق.

نظا النکا فی الشریعة اإلسالمیة الغراء ،جعفر سبحانیتبری ى ،قم ،بیجا ،بیتا.

النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،مبارک بن محمد ابن اثیر جهزری ،قهم :موسسهه مطبوعهاتی

اسماعیلیان 1367 ،ش.

نهج البالغة ( للصبحی صال ) ،محمد بن حسین شریف الرضی ،قم :هجرت1414 ،ق.
نهههج الفصههاحة (مجموعههه کلمههات قصههار حضههرت رسههول

دنیاى دانش 1382 ،ش.

الههوافی ،محمههد محسههن بههن شههاه مرتضههی فههی

المؤمنین علی

1406 ،ق.

) ،ابههو القاسههم پاینههده ،تهههران:

کاشههانی ،اصههفهان :کتابخانههه امهها أمی ههر

وسا ل الشیعة ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسة آل البیت

168

1409 ،ق.

الخالصة

چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

نقد و دراسة الروایات التفسیریة الواردة
في تأریخ نز ول اآلیة  85من سورة القصص
محمد علي مهدوي راد
امیر احمد نجاد
زهراء الکلباسي

اتف المفسرون علی ّأن سورة القصص من السور المکیهة النازلهة فهل السهنوات الوسهطی مهن
ّ
ّ
ّأنهها ن لههت فهل نهایهة العهههد المکهل و ّإبههان
العههد المکهل وبصههورة متتالیهة .لکهن ّادعههی الهبع

الهجرة ؛ وذلك اعتمادا علی ما جاء بشأن نزول اآلیة  85من هذه السورة  ،حیث ورد أنها ن لت

عندما کان النبل | فل الجحفة (أر

بین مکة والمدینة) وکان یتوق الی مکة ،حیث وعهد الل

رسههوله بههالرجو الههی مکههة  .فههل حههین أن روایههات أسههباب نزولههها وردت فههل الکتههب المتههأخرة
فحسب ،وبشکل موقوف ،ومهع ذلهك فههل معارضهة لک ّهم ها هل مهن الروایهات التفسهیریة الهواردة
ّ
ذیهل اآلیهة .وفهل قبهل ذلهك نجهد بعه القههرا ن الدالهة علهی نزولهها فهل أواظسهط العههد المکههل؛
نظیهر :ذیههل اآلیههة والههذا هههو خطههاب للمشههرکین و إتمهها للحجههة علههیهم  ،وکههذلك فههإن سههیاقها
ّ
متصل بسیاق اآلیات المجاورة لها والتل تدل علی وقو القیامة  ،ووجهود العدیهد مهن الروایهات
َ ّه َ
ّ
والجنهة،
رادك إلی َمعاد هو العودة لعالم اآلخهرة
التفسیریة الدالة علی أن المراد بقوله تعالی :ل
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.
َ ّه َ
هرادك إلههی َمعههاد  ،الهجههرة ،النههزول المتصههل ،تعیههین
األلفوواا المحور یووة :سههورة القصههص ،له

تاریخ النزول.
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تحلیل وتقییم اصناف الروایات التفسیریة
لسورة الحمد والواردة في نور الثقلین
نجمة نجم
مهدي المهریزي

إن اآلراء والنظر یههات المطروحههة بش ههأن العلقههة ب ههین القههرآن والح ههدیث ومههدی دور الروای ههات

التفسیریة فل تفسیر القرآن تعتمد لحد اآلن علی أسس فرضهیة ونظر یهة .ولههذا فهإن مها بهذل مهن
جهود فل هذا النطهاق فههو فهل فهراغ وغیهاب اإلحصها یات العینیهة ألنهوا الروایهات التفسهیریة ،
ولهذا یعلم سهم کل صنف من األصهناف فهل التفسهیر ،بهل األههم مهن ذلهك أننها ال نعلهم ّأن ّ
أا

األصناف منها یلعب دورا أ کبر فل تفسیر القرآن الکریم.

المقههال الحاضههر تنههاول بالدراسههة الروایههات التفسههیریة لسههورة الفاتحههة والههواردة فههل التفسههیر
الشیعل الجهامع «نهور الثقلهین» مهن زاویتهل الک ّهم والهدور الهوظیفل الهذا تؤدیهه فهل ههذا اإلطهار ،
کما تم تقییمها من زاویة األج اء والمجمو  .علما أن نهجنا فل هذا المقهال ههو تحلیهل الوثها

المتوفرة ویعتمد تفسیر النص علی کمیة البیانات المتوفرة.
ونتیج ههة البح ههث ههههل ّأن أ کث ههر أصهههناف الروای ههات التفسهههیریة کم هها وتهههأثیرا ه ههو «الروایهههات

المفهومیههة» مضههافا إلههی أنههها أقههرب األصههناف الههی التفسههیر .وهههذه النقطههة تکشههف عههن مههدی
اهتمهها اهههل البیههت

فههل بیههان مضههامین اآلیههات علههی ضههوء الههنهج المفهههومل فههل األقسهها

المختلفه ههة  ،وبالته ههالل یکشه ههف عه ههن أج ه ههواء صه ههدور الروایه ههات ومسه ههتوی المخه ههاطبین به ه هها

والمقتضیات الثقافیة والعلمیة واالجتماعیة فل أیا صدورها  .مضافا إلهی أن کثهرة ههذا النهو

مههن الروای ههات ف ههل ه ههذه اإلحص هها یة بالنس ههبة لمجم ههو الروای ههات التفسه هیریة ،وع ههدد الروای ههات

التفسهیریة المههؤثرة فههل التفسههیر بالنسههبة لغیههر المهؤثرة کاشههف عههن أن نهههج األ مههة

الروایات تعلیمل وأن تفسیر القرآن ال یعتمد بالمرة علی هذه الطا فة من الروایات.

فههل هههذه

األلفاا المحوریة :الروایات التفسیریة ،صنف اإلیضا المفهومل ،تفسیر نور الثقلهین ،سهورة

الحمد.
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َْ
تحلیل منهجي لمعنی «النفس» في حدیث احتضار النبي (ص)
مهدي المرداني (الگلستاني)

ّإن الفهم الصحی للحدیث بحاجة لفهم مفرداته بشکل دقی  ،وهو أمر یفوق دراسة معهانل

المف ههردات ،فه ههو بحاج ههة لتحلی ههل مع ههانل المف ههردات عل ههی ض ههوء اس ههتعمالها ف ههل النص ههوص

الحدیثیة وال تاریخیة وغیرها من القرا ن المؤثرة فل هذا المجال .و إن إحدی ههذه المفهردات _
َّ ْ
النفس» التهل وردت فهل
والتل طالما وقع الکال فل معناها _ وهل بحاجة لتحلیل وبیان هل «
ّ
الخطبة  197من نهج البالغة ،وبما أنها اقترنهت برحیهل النبهل | فقهد تهم تفسهیرها بهالرو  ،إال أن
ههذا المعنهی واجهه إشهکاال بسهبب تعقیبهها بهبع العبهارات اآلبیهة عهن ههذا المعنهی .البحههث
الحاض ههر یح ههاول _ بنهج ههه التحلیل ههل النق ههدا _ أن یق ه ّهیم آراء ش ههرا نه ههج البالغ ههة ومترجمی ههه

ومحققیه ،وأن یزی التهافت عن کال أمیر المهؤمنین مهن خهالل أسهس فههم الحهدیث .والهذا
ّ
توصلنا إلیه فیه البحث _ ومن خالل االعتمهاد علهی الوثها اللغو یهة والحدیثیهة والتاریخیهة ههو

أن «النفس» فل هذه الخطبة مستخدمة بغیر معنی الرو .

األلفاا المحوریة :فهم الحدیث ،فهم المفردات ،تحلیل النص ،فهم نهج البالغة ،الخطبهة

 197من نهج البالغة.

َ َ َ ُ ََ ُ َ ُ ُ
العباد»
وس
ِ
دراسة سندیة وداللیة للروایة «وضع اهلل یده علی ر ؤ ِ
علی ضوء السنن القرآنیة

محمد المیرزائي
علي أکبر نوده

إن الروایهات الههواردة بشههأن قیها اإلمهها الحجههة تمثهل جه ءا مههن التهراث الحههدیثل اإلسههالمل.

وبدون فهم النصوص بشکل صحی ولحها الشهرا ط الحاکمهة فهل عصهر الظههور قهد یصهعب
:

قبول بع النصوص کما أن اإل یمان قد یصعب إال من باب اإلعجاز .فیقول اإلمها البهاقر
َ َ َ َ هه َ
ه
َ َ َ َ هَ َ َ َ ه َ
هول هه ْم َو َک َم َله ْ
هت بههه َأ ْح ه
الم ههههم».
الل َیههد هه َعلههی هراوس العبههاد فجمههع بههها عقه
«إذا قهها قا منهها وضههع
البحههث الحاضههر بصههدد دراس ههة هههذه الروایههة م ههن زاویتههل السههند والدالل ههة ،ثههم دراسههة ص ههحة

مضه مونها مههن خههالل عرضههها علهی السههنن اإللهیههة الحاکمههة فههل عهالم الههدنیا .ونهجنهها فههل هههذا

البحث هو النهج الوصفل _ التحلیلل والتتبع فل الکتب.
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والهذا تشهیر إلیههه نتها ج البحههث ههو أن التطهور العلمههل البشهرا والتجههارب البشهریة الکثیههرة

تهیئان األرضیة الخصبة لنزول الرحمة اإللهیة وهل بدوها مقدمة لإلمداد الغیبل اإللهل الهذا
سیکون تحت رعایة و إدارة اإلما الحجة  .علما ّأن الروایة صحیحة السند ،والمراد به«وضهع

الل یههده عل ههی راوس العب ههاد» هههو معناه هها المج ههازا وهههل کنای ههة ع ههن الرحمههة اإللهی ههة النازل ههة
بأشکالها المختلفة بعد ظهور اإلما الحجة  ،و ّإن أحداث ما بعد الظهور _ مهن خهالل ههذه

الرایة _ منطبقة مع السنن اإللهیة الحاکمة فل عالم الدنیا.

األلفاا المحوریة :القا م ،قیا القا م ،التطور العقلل  ،وضهع الل یهده ،الروایهة ،السهنن اإللهیهة

فل القرآن.

تحلیل آراء و مباني آیة اهلل هادي المعرفة في مجال
نطاق وتطبیقات وتقییم الروایات التفسیریة
ّ
مههن األمههور المطروقههة _ والتههل تخللتههها بعهه

زهراء أخوان الصراف

اإلیضههاحات أحیانهها _ هههل حجیههة الروایههات

التفسههیریة فههل الجملههة  ،وأن الروایههات لههها دور فههل تفسههیر القههرآن الکههریم .وألجههل العثههور علههی

األحادیهث التفسهیریة المعتبهرة توجهد وجههات نظهر عدیهدة ،ترجهع الهی االخهتالف فهل المبهانل.

وفههل هههذا اإلطههار نههری للباحههث القرآنههل آیههة الل هههادا المعرفههة وجهههات نظههر خاصههة طرحههها
ّ
ضمن العدید من العناوین .فمضافا لتعرضه لدور األحادیث فهل التفسهیر ومها یهدل علهی ذلهك
منههها ،تعه ّهر إلههی ّأن الحههدیث لههه دور فههل أا المواضههیع التفسههیریة ومهها هههو سههنخ المعرفههة

الحاصلة من التفسیر المأثور وما هل األحادیهث التفسهیریة ّ
وأا قسهم مهن اآلیهات ت ّهم تفسهیره

بالحههدیث ومههن هههم حملههة الروایههات التفسههیریة واألهههم مههن ذلههك کلههه مهها هههو السههبیل لنقههد

وتنقی الروایات التفسیریة یمکننا استنباط العدید من الوجوه من مؤلفاته رحمه الل.

حاو لنا فل البحث الحاضر أن نتتبع ونستقصل وجهات النظر المذکورة فل اآل ثهار المکتوبهة

والشفویة ضمن محور علو القرآن والتفسهیر ،مضهافا لبیانهها وتحلیلهها وبیهان مبانیهه فیهها .و إن

أهم النتا ج التل انتهینا إلیها هل أنه رحمهه الل یهری الکاشهفیة الذاتیهة لأحادیهث التفسهیریة ،

وأ ن دور األحادیههث التفسههیریة ال یقتصههر علههی اآل ثههار الفقهیههة و إنمهها یههری أن جمیههع اآلیههات تههم
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 ،وأن جمیع أحادیث أهل البیت هل تفسیر للقرآن بنحو مهن

األنحاء ،وأن حملة التفسیر المأثور _ أعم من المعصهومین ونقهل المحهدثین والصهحابة وأعهاظم

تعرضت له من خلهل ههل بالخصهوص  ،وأمها النقهد السهندا فههو فهل الدرجهة الثانیهة حیهث إن

الخالصة

التابعین _ معتب رة فل هذا الباب .وأن تمحیص الروایهات التفسهیریة لهه أهمیهة بالغهة بسهبب مها
نقد المتن یحظی بأهمیة أ کثر .وأما معیار اعتبار المتن ونقده فهو من خالل عرضه علی حجهة

العقههل ومحکمههات الکتههاب والسههنة وبالتههالل سههیکون الحههدیث بعیههدا عههن اإلبههها ویفیههدنا

المعرفة.

األلفوواا المحور یووة :االحادیههث التفسههیریة ،آیههة الل المعرفههة ،النقههد السههندا ،النقههد المتنههل،

التفسیر المأثور ،الحجیة.

تألیف بحار األنوار هل هو جمع لألحادیث أم اختیار لها
أبو طالب مختاري هاشم آباد
محسن قاسم پور
پرویز رستگار الجزي

فیما یتعل بمنهج العالمة محمد باقر المجلسل فل تألیف بحار األنوار توجد وجههات نظهر

عدی ههدة ب ههین المعاص ههرین ،فی ههری غ ههالبهم أن هدف ههه األص ههلل م ههن ت ههألیف الکت ههاب ه ههو جم ههع

النصوص فحسب ،بینما یری آخرون أن لهه دورا فهل اختیهار المصهادر واألحادیهث الهواردة فیهها

ک ل یکون الکتاب ذا تأثیر فاعل .وأما الطا فة الثالثة فهل وافقهت الثانیهة علهی أنهه وقهع االختیهار
للروایات ورأت _ مضافا لذلك _ ّأنهه یعتقهد ص ّهحتها أیضها ،مها خهال نهزر یسهیر مهن الروایهات التهل
ّ
صر بعد اعتبارها.

البحههث الحاضههر _ بمنهجههه الوصههفل التحلیلههل _ یحههاول أن یقههیم ویحلههل اآلراء المههذکورة

ویتعر

لمناشئها وجذورها لینتهل الی أن الرأا األخیر هو األصوب وهو أوف بهاألمور التالیهة:

 )1عبارات العالمة المجلسل فل مقدمهة الکتهاب )2 .شهرحه لأحادیهث )3 .مبانیهه فهل تقیهیم
الحدیث .علنا أنه ال ینبغل إغفال النقطة التالیة وهل أن ّ
أهم ثمرة لههذا التهألیف الضهخم ههل
الحفا علی التراث الحدیثل الشیعل المکتوب.

األلفاا المحوریة :بحار األنوار ،العالمهة المجلسهل ،الههدف مهن التهألیف ،اختیهار المصهادر،

اعتبار األحادیث ،األخباریون.
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دراسة لنص الروایة «النساء عي و عورة»
زهرة رجبیان

َ
ورد فههل بع ه المصههادر الحدیثیههة الشههیعیة اله ّ
الن َسه ه
هنص التههاللّ « :
هاء عههل َو َعه ْهو َرة ف ْاسه ههت هروا
ْ
ْ
َ ْ ه ه ْ َ ّه ه
السهکوت» .ونظهرا لکهون المسهتفاد مهن الحهدیث _ وفه الرا یهة
ال َع ْو َرات بال هب هیوت و استروا الع ّهل ب
الرا جهة للمفسههرین _ مههن شههأنه أن یحهدد الههدور الفاعههل للمههرأة فهل میههادین الحیههاة المختلفههة ،

تتض أهمیة دراسة مفاد هذا الحدیث .وبما أن للروایة سهندا صهحیحا واحهدا علهی األقهل فهإن
البحث الحاضر سیتناول البحث الداللل لها فحسهب .والهذا انتهینها الیهه ههو أن ههذا ال ّ
هنص

بصدد الدفا عن المهرأة وتحهذیر الرجهال مهن الغلظهة فهل التعهاطل معههن .وبالتهالل فهإن معنهی
الحدیث هو أنه ینبغل للرجهال السهکوت إذا واجههوا عجه النسهاء فهل الهدفا عهن أنفس ّ
ههن .مهن
جانب آخر فإن النساء مطمع لآلخرین مهن جههة ،وه ّهن ضهعیفات وسهریعات التضهرر مهن جههة
بقاؤهن فل البیوت ما لم تکن ّ
ّ
ّ
ّ
لخروجهن.
مرجحات
سترهن األفضل
ثانیة ،فأجل

األلفواا المحور یوة :الروایهات بمحههور الجنسهیة ،دراسهة الحهدیث ،النسههاء عهل ،النسهاء عههورة،

سرعة تضرر النساء ،العج فل الکال .

174

الخالصة

چکیده مقاالت به انگلیسی /حمیدرضا ساالرکیا
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