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وایات اخالقی  مفاد اعداد و خصال در ر
 1/6/1396تاریخ ارسال: 
 28/10/1397تاریخ پذیرش: 

 1زادۀ نوری محمد عالم
 چکیده

ت برای بیان موضوعی اخالقی، به موارد آن با ذکهر عهدد اشهاره شهده گاهی در آیات و روایا
گویهای همهة اطهراف موضهو  نیسهت. در اینجها نهوعی  که عدد،  است. مواردی وجود دارد 
بها  ،تعارض بدوی هست؛ زیرا از یک سو ظاهِر عدد بهر حصهر داللهت دارد و از سهوی دیگهر

یم آن موضو  به این موارد قراینتوجه به   شود. منحصر نمی ، یقین دار
جهب در مقهام ، اصولیان در مباحهث الفهاظ، داللهت عهدد بهر مفههوم را بررسهیده و نوعها  آن را

تهوان تعمهیم داد. ذکهر  اند. مشابه این داوری را به احکهام اخالقهی نیهب می نپذیرفته ،تحدید
گرفتهه، مهراد جهدی مهتکلم نیسهت و  اعداد در متون دینی بیشتر به اهداف بالغی صهورت 

یهههت، درجههه م ویههه هپیهها گیهههری و ابههتال یههها امثهههال آن ارائهههه  ۀای جهههب بیهههان اهمیههت و محور فرا
تهوان ایهن اعهداد را  نمی ،قاطعی در میان نباشهد ۀکه قرین تا زمانی ،دهد. بر این اساا نمی

کههرد. البتههه انکههار نمی ۀدر اسههتنباط آمههوز کههه در  اخالقههی از متههون دینههی لحههاظ  کههرد  تههوان 
 دهنده اراده جدی معنای عدد است. کالم نشان مواردی، قراین موجود در

 .ث، اخالی، مفاد و مدلول اعدادیعدد؛ قرآن و حدها:  واژه کلید

 درآمد
 2گاهی در آیات و روایات برای بیان یک موضو ، به موارد آن با ذکهر عهدد اشهاره شهده اسهت.

                                                   
 (m.noori@isca.ac.ir) . استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم1

روایات مشتمل  المواعظ العددیةدر  اهلل مشکینی  و آیة الخصالدر  صدوی  شیخ. محمد بن علی بن الحسین 2
کرده بر اعداد و خصال را به ترتیب عدد جمع کتهاب القهرائن از آوری  برقهی نیهب ضهمن بیهان  المحاسهن اند. البتهه در 
 گانه برشمرده شده است. ا دهچهل حدیث اوصاف و خصال سه ت
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ای قطعههی  رینهههمههوارد قاز ای  تفسههیر مفههاد ایههن اعههداد و خصههال نیازمنههد بررسههی اسههت. در پههاره
نمایانهد؛ ماننهد  کنهد و مهراد جهدی از آن را می )مانند حصهر عقلهی( عهدد مهذکور را پشهتیبانی می

 این حدیث:
ه  َفَهَذا َصنا    قا  رس   ا  لم  ٌذ ب ع  ٌ  آخ  ٌل َاال  : َرف  َلَما   َرف  ن  ٌ   ،: الع  ٌ  َتنار  نٌل َانال  َو َرف 

ٌک  ه  َفَهَذا َهال  لم  ع    ،ل 
َ

ن َ أ ه  َو إ  لم  ع  ار    ل  یح  الَعال    الت َ ر  وَن ب  ذ َ
َ
ار  َلَیَتخ  3.هَل الن َ
منحصههر اسههت و « تههرک آن»و « اخههذ بههه علههم»در ایههن حههدیث، امههر عالمههان دیههن عقههال  میههان 

ناپههذیر  کههامال  قابههل فهههم و جایگزین« دو»عههدد  بنهها بههر ایههن،  .فههرض دیگههری بههرای آن تصههور نههدارد
 است.

ما  قا  الناوق ن َ منٌر : إ 
َ

َُتَننب  َو أ نه  َفی  ٌ  َ ی   منٌر َبنی  
َ

َبن   َو أ ت َ ه  َفی  شند  ٌ  ر  مٌر َبنی  
َ

َنٌة: أ م  ر  َن 
 
األ

ه. ول  َل  َرس  َل  ا   َو إ  ه  إ  لم  َرو   ا  ٌل ی   4م  ک 

کهرد و داللهت عهدد  در این روایهت نیهب فهرد چههارمی نمی بهه ، بهر نفهی ماعهدا« سهه»تهوان فهرض 
 ی است.قطع ،شهادت حصر عقل 

کهدام  ای موارد نیب تقسیم در پاره کهه ههر  گرفتهه شهده  های متعددی برای یهک موضهو  در نظهر 
کرده است. همۀ این تقسیمات می وجهی و از زاویه به تواند در عهرض ههم درسهت  ای به آن نظر 

و جهامع و مهانع باشهد. اسهتعمال عههدد در ایهن مهوارد نیهب چالشههی نهدارد و قابهل فههم و پههذیرفتنی 
کنید: ،برای نمونه ؛شود ه میشمرد  به تقسیمات علم در روایات زیر توجه 

ل   قا  رس   ا  َما الع  ن َ َمنٌة و مناَخ ه   َ   : إ   ِ ٌة َقا نن َ و س 
َ

َلٌة أ یَضٌة َااو  و َفر 
َ

حَکَمٌة أ َنٌة: آَیٌة م  َن 
َو َفضل.  5َفه 

ل   قا  الباقر :  : الع  لَمنان  ننَد ا   َم ن     ا  لنٌ  ا  لنٌ   وٌن ل َفع  نه  َو ا  ن  َخل   َحندِا م 
َ

ن  َاَلینه  أ ل  َیط َ
. َله  س  ئ َکَته  َو ر  َمه  َم 

 6َال َ
ل   قا  ال  لَمان    : الع  َذا ل  ا   7َیک    الَمطب  ع. : َمطب  ٌع َو َمسم  ٌع َو ِلَینَف   الَمسم  ع  إ 
َظ قا  ال  ِل الن َ اَس إ  لٌ  ِلَیَس   الن َ : ا  لَمان  ل   ا  لنٌ  : الع  نبَغة  اِلسن م  َو ا  نَو ب  ینه  َو ه  ر  ف 

                                                   
 .51ص، 1، جالخصال. 3

 .68ص، 1، جالکافی. 4

 .32ص. همان، 5

 .147ص، 1. همان، ج6

 .338، حکمت نهد البالغة. 7
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.
دَرة  ا   َاز َ َو َفل َ َو ق  یه  َو ه  َظر  ف  اَس َتر   الن َ  8َیَس   الن َ

ل   قا  رس   ا  :  : الع  لَمان  َسنان    ا  لنٌ  َاَلن  الل   اف    َو ا  ل   الن َ َ  الع  لٌ  ف   الَ لب  َفَذا ا 
ة  ا   َا  َ ُ َ  ح  َباو.َفَذا  9َل  الع 

ل   قا  رس   ا  لَمان    : الع  وَیان ا 
َ
ل   األ بَدان  َو ا 

َ
ل   األ  10. : ا 

 نویسد: های متعدد می مال صالح مازندرانی در بیان این تقسیم
کههه امثههال ایههن تقسههیم  کههل بههه اجههبا اسههت -بایههد دانسههت  بههه حسههب  - کههه تقسههیم 

م نیسههت. بلههه الزم اسههت هههیچ اعتبههار تفههاوت دارد و تسههاوی در مقههدار در آن الز
  11جبئی از آن خارج نماند.

 مسألهبیان 
کنههار ایههن اسههتعماالت، مههوارد دشههواری نیههب در روایههات دیههده می کههه عههدد ذکرشههده  در  شههود 

خهورد؛ زیههرا از  گویهای همهۀ اطهراف موضهو  نیسهت. در اینجها نههوعی تعهارض بهدوی بهه چشهم می
کند و از سوی دیگر سایر ادلهه، ایهن حصهر و  ییک سو ظاهِر عدد بر نفی ماعدا و حصر داللت م

یههم آن موضههو  بههه ایههن چنههد مههورد  نفههی را منههع می کنههد؛ یعنههی بهها توجههه بههه قههراین دیگههر یقههین دار
 شود؛ مثال  در زبان روایات سه چیب نامبارک و بدشگون شمرده شده است:  منحصر نمی

نقنا  النناوق اب َ : فن  الَمننرأة  و الد  َننة  نوم  فن  َن  ة  َفَکُننَرة  : ال   
َ

نوم  الَمنرأ نا ش  ؛ َفخم  ار  ة و الند 
ار  َفضننی    ننا النند  هننا َظهَرهننا و أم  هننا َو َمنع  ل   ننة َفسننو   خ  اب  ننا الد  هننا َو أم  وف  َِ هننا َو ا  نن ق   َمهر 

ها. ی ب  َکُرة  ا  ها َو  ما و َشر   فیران   12ساَحت 
کهه آیها شهومی و نامبهارکی تنهها بهه ایهن  13در اینجا سهه مهورد اختصهاص  این سلال وجود دارد 
گویها بهه هها در چیبههای دیگهری ماننهد فرزنهد، دوسهت، شههغل و  روشهنی مشهابه ایهن وی گی  داردا 

                                                   
 .41ص، 1، جالخصال. 8

 .25، صمعدن الجواهر و ریاضة الخواطر. 9

 .همان. 10

و ال منافهها  فههی اخههتالف »گویههد:  م می. میرزاابوالحسههن شههعرانی دربههارۀ تقسههیمات علهه61، ص11، جشههرح الکههافی. 11
إن  »گوید:  می« االیمان علی أربع دعائم»( و در شرح حدیث 239، ص2)همان، ج« التقسیم باختالف االعتبارات

هههذه االمههور النفسههانیة التههی تعههد مههن درجههات االیمههان أو مراتههب السههلوک ینقسههم باعتبههارات مختلفههة إلههی أقسههام 
 (.155، ص8)همان، ج« یعها صحیحة باعتبار و یتداخل أقسامهامختلفة، ال منافا  بینها و جم

 .556ص، 3، جکتاب من الیحضره الفقیه. 12

 (.383، ص4 ، جتفسیر نور الثقلین« )و ال شوم طیر ال ». با فرض صرف نظر از این نبوی شری : 13
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یهده و  ،شود. در این صورت وسایل زندگی نیب مشاهده می کید ورز چرا روایت فوی بر عدد سه تب
کرده استا عدد سه در این حدیث چه خصوصیتی دارد و چه پیه کتفا  امی تنها به این موارد ا

کرده استا این  منتقل می صورت جدی  را به   نظر با در مسبلهکند و متکلم چرا از آن استفاده 
کمی پرابهام گبنده گرفتن سایر روایات،   شود: تر می تر و 

حَم   قا  ال  َ
اَلَسة  األ جَ وٌم.  : م   14ش 

وٌم.و قا  دیَعة  ش  15: الخَ
 

وٌم.و قا  رس   ا  سر  ش    16: الع 

گهاهی تعهداددر روایات  گاهی تعهداد مهوارد ذکرشهده متفهاوت اسهت.  هها  آن مشتمل بر عدد، 
گاهی عالوه بر تعداد، موارد آن هم مختل  است. به  17مشترک، ولی موارد آن متفاوت است و 

کنید:  این حدیث نبوی  توجه 
  َ َخننا

َ
ََ َمننا أ خنَو

َ
ن َ أ نن   َاَلن   إ  ت  م َ

 
نن      أ : ات  َبناع  اوََننَ ی َو    َبنناع  اوََننَ ی  َخنننَلَتان  ننا ات   م َ

َ
. أ َمنل 

َ
األ

َرة نس   اآلخ  َمل  َفی 
َ
ا       األ م َ

َ
د   َا   الحَ    َو أ   18«.َفَین 

را در دو صههفت )پیههروی از هههوا و آرزوی دراز(  های بههزر  پیههامبر ایههن روایههت دغدغههه
کرم آیا نگرانی 19داند. منحصر می  شهود و در همین دو صهفت خالصهه می های اصلی نبی ا

                                                   
 .390ص، 4، جکتاب من الیحضره الفقیه. 14

 .6478ح، تصنی  غرر الحکم و درر الکلم. 15

 .532ص، نهد الفصاحة. 16

کمتر یا بیشتر  و معدود دیده می عدددر مواردی هم ناسازگاری میان  17 شود؛ یعنی تعداد خصال ذکر شده در روایت، 
و عههدم احتمهال سهههو و خطها از جانههب  از عهدد ذکههر شهده در ابتههدای آن اسهت. بهها توجهه بههه عصهمت اهههل بیهت

کهه بهه  بهرای آن راه حلهی یافهت. احتمال شود و باید متکلم این پدیده یک مشکل محسوب می هها و پیشهنهادهایی 
عنوان راه حل بیان شده عبارت است از: ادغام و تجمیع دو خصلت، احتمهال سهقط یها درج در روایهت، احتمهال 
کهالم راوی بها  خطای راوی یا مستنسخ در بیان و ثبت عدد، عط  موارد افزوده شهده بهر عهدد صهدر روایهت، خلهط 

های یک خصلت در میهان روایهت و ماننهد آن. ر.ک: ناسهازگاری عهدد و معهدود در  ره به زیر مجموعهکالم امام، اشا
کید بر روایت مکارم اخالی انبیا  . (41-20، شماره اول، ص22سال  علوم حدیث) روایات با تب

خَوَف 18
َ
ال ِإن َ أ

َ
ُف َعَلهیُکُم اثَنهاِن   . دراحادیث دیگری آمده است: أ َتَخهو َ

َ
َبهاُ  الَههَوی ُطهوُل   َما أ ِ َمهِل َو ات 

َ
، تحه  العقهول)  او

خَوَف 153ص
َ
اُا ِإن َ أ َها الن َ ی ُ

َ
َخاُف َعَلیُکُم ]اثَنَتاِن   (؛ أ

َ
َبهاُ  الَههَوی َفَیُصهد ُ   [ اثَناِن  َما أ ِ ها ات  م َ

َ
َمهِل َفب

َ
َباُ  الَهَوی َو ُطهوُل او ِ ات 

َمل
َ
ا ُطوُل او م َ

َ
ِ َو أ  (.42، خطبۀ نهد البالغة  )َفُینِسی اآلِخرَ   َعِن الَح  

. در تفسیر این حدیث و احادیهث مشهابه آن، بها توجهه بهه مباحهث پیشهین، از مشهکل افعهل تفضهیل فهار  هسهتیم و 19
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گفههت؛ زیههرا در  آفههرین نیسههتا نمی هههیچ وصهه  دیگههری بههرای آن حضههرت نگرانی تههوان چنههین 
کرمپیامبرهای  احادیث دیگر اوال  تعداد دغدغه سه تا ذکر شده و ثانیها  همهان سهه مهورد نیهب  ا
 مختل  برشمرده شده است:

ن  َنن ٌ  قا  رس   ا  ت  م َ
 

َ  َاَلن  أ َخنا
َ

َشد   َمنا أ
َ

نة  الَعنال    : أ
َنناف    َزل َ نَدا   م  و َذصنٌب      َو ف 

َ
أ

َقاَبه  . 20َی َط   ر 
 

َ  و قا  َخا
َ

َ  َما أ خَو
َ

ت    َاَل   : أ م َ
 

یل  أ خو  و   الت َ َکَما   َو س  َلَما   َو َمیل  الح  ت  الع  21. َزِل َ
 

َ  و قا  ن  أخنا تن   َالن   : إص  م 
 

کن   فنائ ر و َهن  أ نة  انال  َو ح 
َننة: َزل َ  ِی َبعندی أامناِِل َن 

َب . ت    22م 

روایت دیگری نیب بدون ذکهر عهدد، ایهن دغدغهه را در یهک موضهو ، غیهر از موضهوعات فهوی، 
 منحصر دانسته است: 

  َ ََ ما أخا خَو
َ

ت   َال   إن َ أ یا   ف  الَعَمل.  أم     23 الر 

که باالخره دغدغۀ  یکی است یا دو تا یها سهه  خداپیامبراین سلال همچنان باقی است 
گر سه تاست، آن سه چیستا تا یا بیش  ترا و ا

های منهاف  در لسهان روایهات چنهین  ههای منافقهان اسهت. نشهانه نمونهۀ دیگهر در بیهان وی گی
 برشمرده شده است:

َذا قننا  رسنن   ا  خَلننَف َو إ 
َ

َذا َوَاننَد أ َکننَذَب َو إ    َ َذا َحنند َ : إ  َننناف    َنننَ    َاَ َمننات  لم  : ل 
َ  َخاَن. م   24ائت 

َنننناف     : َو قنننا  و لم  نننه    ل  َیت  عَلنننه  َو َا ص  نننه  ف  ه  َقلَبنننه  َو َقلب  َسننناص  ف  ل  نننال  َ  ِ َننننَ    َا َمنننات: 
یَرَته 25. َسر 

 

                                                                                                                        
ترجمهه « دغدغهۀ پیهامبر»کهه ذههن مها بهدان معطهوف نگهردد، آن را بهدون اسهتعمال معنهای تفضهیل بهه  برای ایهن

 ایم. کرده

 .217، ص2، جالمعروف بمجموعة ورام تنبیه الخواطر و نبهة النواظر. 20

 .227. همان، ص21

 قطب راوندی. لب اللباب، به نقل از: 358، ص17، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 22

)شرح نهد البالغة، « الریاا و الشهو  الخفیة  أمتی  علی  أخوف ما أخاف». حدیث فوی به این بیان نیب آمده است: 23
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رَبٌ  و قا 
َ

ٌ    : أ َناف  َو م  یه  َفه  ک   َ ف  ینه  َخننَلٌة   َم   َکاَصنت ف  نام   َ  نَدٌة م  ینه  َواح  َکاَصنت ف  ن  َو إ 
نن  َیننَدَاَها:  َفنناق  َحت َ ننَ  الن   َذا م  َذا َااَهننَد َ ننَدَر َو إ  خَلننَف َو إ 

َ
َذا َوَاننَد أ َکننَذَب َو إ    َ َذا َحنند َ َمنن  إ 

َر. َُ 26َخاَبَ  َف
 

َناف    قا  الناوق لم  ن َ ل 
َ

رَبَ    : أ
َ

بنَراَر َاَلن    أ نوَو الَعنی   َو ار  م   ُ َا َمات: َقَساَوَة الَ لنب  َو 
صَیا. رَص َاَل  الد   صب  َو الح  27الذ َ

 

توان پرسید باالخره نشانۀ مناف  چند تاستا سه تها، چهارتها یها  نات همچنان میبا این بیا
گههاهی در ذکههر اعههداد غیرصههحیح )اعشههاری( نیههب دیههده  مسههبلهچیسههتا ایههن ههها  آن بیشههترا و

 شود: می
 ا  َقاَ  َرس     

َ
نف  اآلَخر  أ ، َفلَیت َ   اَ  ف   الن   ه  ین  َز ص نَف و  حَر

َ
َ  أ   28و  الَباق  .: َم  َتَ و َ

: َینا َویَلنه  َینا َویَلنه   ا  َقاَ  َرس      ه  ِل َ َانش َ َشنیَطاص  ه  إ  نن   ن  َحَداَننة  س  َ  ف  : َما م   َشاب   َتَ و َ
. ر  ث  اآلخ  ل  ه  َفلَیت َ   اَ  الَعبد  ف   الث   ین  َث  و  ل  ن    ن   29َاَنَ  م 

َماٌ  َو قا  ال  ل  احت  ل: ص نف  الَعاق  ه  َتَغاف   30. ص نف 
ننلقننا  الننناوق ننر  م  َعاش  ا  َو الت َ َعننای  ننه   : َبننَ    َحننا   الت َ ث  ل  طَنننٌة َو ن  َثنناه  ف  ل  کَیننا   ن     م 

ٌل.  31َتَغاف 
کهریم نهادر اسهت؛  کهه در احادیهث شهیعه و سهنی دارد، در قهرآن  این چالش با وجهود شهیوعی 

هان را در یهک  مها»چیهب منحصهر دانسهته و ادات حصهر مثال  این آیۀ شریفه موعظۀ خدای من  بهر « إن 
کید این عدد افزوده است:   تب

ک   ظ  ا 
َ

ما أ ن َ ل إ  وا    َ  َمثن   ق  وم  ن َت  
َ

َدة  أ واح  راوی  ب  وا  َو ف  ر    32.ن   َ َتَتَفک َ

کید ادات حصر چنین می که پروردگار عهالم تنهها  ظاهر این آیه خصوصا  با توجه به تب رساند 
که موعظهیک موعظه  گرفته است. این در حالی است  های فراوان دیگری  برای ملمنان در نظر 

                                                   
 .254. همان، ص26

 .111، صاالختصاص. 27

 .329، ص5، جالکافی. 28

مها  . همچنین در حدیث دیگری بدون ذکر عدد این89)اوشعثیات(، ص الجعفریات .29 گونه بیهان شهده اسهت: أی 
یله َعَص  ه َعد  َشیطاُنه یا َو َج فی َحداثِة ِسن  ی دیَنه )شاب ٍّ َتَزو   (.362، صنهد الفصاحةَم ِمن 

 .5026، حتصنی  غرر الحکم و درر الکلم. 30

 .359، صتح  العقول. 31

 .46، آیه سببسوره . 32
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کریم نقل شده است:   33در قرآن 
ل  وا اِلماصات  إ  َؤو   ن ت 

َ
ک   أ ر  ن َ اَ  َیخم  نوا ب الَعند     إ  م  ن َححک 

َ
ناس  أ ذا َحَکمت   َبنیَ  الن َ ها َو إ  هل 

َ
أ

ک   ب ه   ظ  ا َیع  م َ ن َ اَ  ص ع  کاَن َسمیعِا َبنیراِ  إ  ن َ اَ    34.إ 
بننی ر ی ال   ر  ب الَعنند   َو اِلحسننان  َو إیتننا   ذ  ن َ اَ  َیننخم  نَکننر  َو   َو َیامنن   إ  َانن   الَفح ننا   َو الم 

ون ر  ک   َتَذک َ
ک   َلَعل َ ظ   35.الَبغ   َیع 

نوعها  آن را جهب در  اصولیان در مباحث الفاظ علم اصول داللهت عهدد بهر مفههوم را بررسهیده و
 36کند: اند؛ یعنی از نظر آنان ذکر عدد داللتی بر حصر و نفی ماعدا نمی مقام تحدید نپذیرفته
 ؛تردید تحدید موضو  با عدد بر انتفهای حکهم در غیهر آن موضهو  داللهت نهدارد بی

گفته شود گر  این جمله بهر عهدم اسهتحباب ، «سه روز از هر ماه را روزه بگیر» :مثال ا
کهه بهر اسهتحباب روزه سهایر  روزه گرفتن در غیر از سه روز داللت ندارد و با دلیلی 

 37تعارض ندارد. ،کند ایام داللت می
نوعا  در علم اصول فقه، احکهام فقههی البامهی )وجهوب و حرمهت( مهد نظهر اسهت؛ امها مشهابه 

در ایهههن تهههوان تعمههیم داد.  ایههن داوری را بههه احکهههام فقهههی غیرالبامههی و احکهههام اخالقههی نیههب می
کنهیم، تعارضهی میهان روایهات  ،صورت گهر مفههوم عهدد را نپهذیریم و داللهت آن بهر نفهی را انکهار  ا

                                                   
که هفده بار آن موعظۀ خدا به عموم بندگان است. عالوه  25« وعظ». مشتقات مادۀ 33 کریم ذکر شده  مرتبه در قرآن 

تُل ما  به موعظۀ بندگان پرداخته است:« توصیه»ظ دیگری مانند بر این، خدای متعال با استفاده از الفا
َ
)ُقل َتعاَلوا أ

والَدُکم ِمن ِإمالیٍّ َنحُن نَ 
َ
ال ُتشِرُکوا ِبِه َشیئا  َو ِبالواِلَدیِن ِإحسانا  َو ال َتقُتُلوا أ

َ
ُکم َعَلیُکم أ َم َرب ُ اُهم َو ال َتقَرُبوا َحر َ رُزُقُکم َو ِإی َ
تههیالَفههواِحَش مهها َظَههه

فَس ال َ ُکههم َتعِقُلههوَن   َو   َر ِمنههها َو مهها َبَطههَن َو ال َتقُتُلههوا الههن َ ُکم ِبههِه َلَعل َ هها ِ ذِلُکههم َوص َ َم اهلُل ِإال ِبههالَح   َحههر َ
تی
وُفوا الَکیَل َو المیباَن ِبالِقسِط ال  الَتقَرُبوا ماَل الَیتیِم ِإال ِبال َ

َ
ُه َو أ ُشد َ

َ
ی َیبُلَغ أ حَسُن َحت َ

َ
ُ  َنفسا  ِإال ُوسَعها َو ِهَی أ  ُنَکل ِ
کهاَن ذا ُقربهی ن َ ههذا ِصهراطی  ِإذا ُقلُتم َفاعهِدُلوا َو َلهو 

َ
ُروَن   َو أ ُکهم َتهَذک َ ُکم ِبهِه َلَعل َ ها وُفهوا ذِلُکهم َوص َ

َ
ُمسهَتقیما    َو ِبَعههِد اهلِل أ
َی ِبُکم َعن َسبیلِ  ُبَل َفَتَفر َ ِبُعوا الس ُ ِبُعوُه َو ال َتت َ ُقوَن َفات َ ُکم َتت َ ُکم ِبِه َلَعل َ ا  (.153-151، آیه انعامسوره ) ِه ذِلُکم َوص َ

 .58، آیه نساا سوره .34

 .90، آیه نحلسوره . 35

گونه تحلیل شده است: یکی اینکه عدد در حصر و نفهی ماعهدا ظههور نهدارد؛ دوم  . داللت36 نکردن عدد بر مفهوم دو 
شود؛ یعنی ایهن  د؛ اما در جمع میان ادله از این ظهور دست برداشته میاینکه عدد در نفی ماعدا و حصر ظهور دار
و إذا ثبههت فهی الروایهة اوخهری عهدم الحصههر... وجهب إزالهة ههذه الروایهة عههن »ظههور بهدوی حجیهت و اعتبهار نهدارد: 

 (.61، ص1]للمقدسی[، ج إحکام اوحکام شرح عمد  اوحکام« )ظاهرها المقتضی للحصر

 .129، ص1، جالفقه  اصول. 37
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ماند؛ زیرا تعارض بدوی در این موارد، میان منطوی یکی با مفهوم دیگری است  فوی باقی نمی
کنیم هیچ گر فرض   .یک از طرفین، مفهوم نداشهته باشهد، طبیعتها  تعارضهی ههم نخواههد بهود و ا

گههر ال کهه چهرا ایهن اعهداد در متهون دینهی ذکهر شهده اسهتا ا بتهه بهاز جهای ایهن سهلال بهاقی اسهت 
ی معصههوم نیسههت، ایههن  همههواره وجههود مههوارد دیگههر محتمههل اسههت و ذکههر ایههن اعههداد مههراد جههد 
کتفها شهده  که از میان موارد پرشمار دیگر برگزیده و به ذکر آن ا مصادی  چه خصوصیتی داشته 

 کندا منظور است و چه پیامی را منتقل میاستا این اعداد به چه 

 ها و احتماالت پاسخ
داننهد، ههیچ  ایهن اعهداد را واجهد مفههوم نمی  کهه ایهنمفسران و شهارحان حهدیث، بها از برخی 

البته برخی دیگر در پاسهخ بهه ایهن پرسهش احتمهاالتی بیهان  38اند؛ توضیحی برای آن ذکر نکرده
 اند. کرده

 . اختالف نسخه1
کهه روایههت را در مرحلهۀ نقهل، دقیهه  و قابهل اسههتناد  مسهبلهدر ایههن  اولهین احتمهال ایهن اسههت 

گرفتار سهو شده است؛ یعنی مثال  عدد در  کرده یا  کنیم راوی نقل مضمون  ندانیم؛ یعنی فرض 
کرده مضمون را جمع متن روایت نبوده است؛ ولی راویان و محدثان وقتی روایات هم اند،  آوری 

کههه حکههم واحههد دارنههد، در یههک بسههته قههرار داده و بههرای آن عههددی متناسههب بیههان  چنههد چیههب را 
کتب حدیثی نیب جاری است؛ یعنهی فهرض  اند. همین احتمال دربارۀ استنساخ کرده کنندگان 

کههرده؛ امهها نویسههنده در هنگههام استنسههاخ دچههار سهههو و غفلههت شههده  کنههیم راوی درسههت نقههل 
 است. َنَووی بر این عقیده است:

ه رسهول خهدا نیسهت؛ بلکهه بهه قهوه حفهظ و ضهبط روات بازگشهت دارد. این اختالف از ناحی
کهرده و نفیها   کتفها  متعهرض مهوارد دیگهر  و اثباتها   ممکن است یک راوی بر آنچه در حفهظ داشهته ا

که همه موارد مد نظر اوست. گرچه این بیان او مشعر به این است   39نشده باشد. 
قصهور راویهان و مستنسهخان( اوال  دربهارۀ : این احتمال )نقل مضمون از سوی راوی یا بررسی

کار فهم روایات را دشوار می کند؛ زیرا با این احتمال پس از ایهن  آیات قرآن جاری نیست؛ ثانیا  
                                                   

و ههیچ « و ان المکارم غیهر منحصهر  فیمها ذکهراست: آورده « المکارم عشر». مثال  مالصالح مازندرانی ذیل حدیث 38
 (.173، ص8، جشرح الکافیتوضیحی برای ذکر عدد نیفزوده است )

 .168، ص1]شرح النووی علی صحیح مسلم[، ج المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. 39
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کیدی و وی گی نمی کهرد  توان به جبئیات الفاظ روایات مانند اعداد، قیوِد تب های الفاظ اسهتناد 
تعمهیم ایهن احتمهال بهه همهۀ مهوارد نیهب روا نیسهت. توان آن را دقی  دانست. افزون بر این،  و نمی

 در بسیاری از روایاِت مشتمل بر اعداد و خصال، اختالف متنی وجود ندارد.
 . اختالف شرایط2

کههرده و تههرجیح داده  گذشههته، احتمههال دیگههری بیههان  بدرالههدین عینههی پههس از نقههل احتمههال 
بازگشهت دارد؛ مهثال  ایمهان  هها و موقعیهت راوی است. وی معتقد است این اخهتالف بهه وی گی

 شود:  برای یک نفر با این چهار صفت و برای دیگری با چهار صفت دیگر حاصل می
یهان ایههن احادیههث مختلهه  انهد و آنچههه بههه صههورت گفتههه شههود راو های  بهتهر اسههت 

کرده  40شان بوده است. اند بر حسب اختالف موقعیت و زمان مختل  روایت 
کنید: - نقل شده است امام باقرکه هر دو از  -به دو حدیث زیر   توجه 

َیة  الَفَناَ . د  َا   الَ ر ؤم    الَواح  ن َ اَ  َلَیدَف   ب الم   41إ 
یَ . ن  ؤم  َ  الم  یَما َسبَعٌة م  َیِة َاَذاٌب َو ف  یب  َقر ن   42ِلی 

 آورده است: ها  آن عالمه مجلسی; ذیل این دو حدیث و در حل ناسازگاری میان
کرد: نخستتوان برای  می کار  حدیث   که این ،سازگاری میان این دو روایت چند 

کنیم و دومی را بر موارد غالبی یا حتمی. دوم   که این ،اول را بر مصادی  نادر حمل 
کامههل اسههت و در دومهی عمههوم مومنههان. سهوم لمهراد از مههومن در اولههی مه   کههه ایههنمن 

کیفهر آ ن بازگشهت داشهته اختالف این احادیث به اخهتالف معاصهی و اسهتحقای 
کوچهک بها یهک مهومن ههم عهذاب دفهع  کهم و  گناههان  کهه در  باشد؛ به این صورت 

یاد و بزر  با هفت م می گناهان ز   کهه اینعالوه بر  ؛شود من هم دفع نمیلشود و در 
 43مفهوم با منطوی تعارض ندارد.

 تر و مورد نیاز . بیان مصادیق مهم3
صهدد بیهان مصهادی  ایهن روایهات تنهها در  کهه ینااحتمال دیگر در وجه بیان اعداد و خصال 

                                                   
 .242، ص8، جصحیح البخاری عمد  القاری شرح. 40

 .247، ص2، جالکافی. 41

 . همان.42

 .301، ص9، جمرآ  العقول فی شرح أخبار آل الرسول. 43
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کامل نهدارد. بهه ایهن ترتیهب مهم عهدد مهذکور موضهوعیت نهدارد و  ،تر است و ادعای استقصای 
  .کند داللت بر حصر نمی

کههه خههدای متعههال در وصهه  آنههان فرمههوده  ؛ت دیگههری هههم دارنههدافمنافقههان صهه گونههه  همههان 
 است: 

وا وا إَل  الن ة  َقام    .کسال  و اذا َقام 

گر اینجا پند صفت ذکهر شهده اسهت کهه ایهن صهفات در آنهان ظهاهرتر  ،و ا بهه آن جههت بهوده 
  44کنند. است و آنان با این صفات مفسده مومنان را قصد می

به جهت اهتمام و عنایت خاص به این صفات است و  ،سه صفت ذکر شده است  که این
گذشته ذکر شده  -نه حصر. پس با عدد پند   45منافات ندارد. -که در 

که  علما فرموده نیست. از ابن عبهاا از  کبایر تنها در اعداد ذکر شده در روایات منحصراند 
کبایر  گفت: به هفتاد یا حتی هفتصد نبدیهک سلالتعداد  که آیا هفت تا استا  تر اسهت.  شد 

گرچهه بهرای عمهوم   که اینو  کبهایر  کبایر است. صهیغه  گفته شده هفت تا است منظور برخی از 
گنهاه یها در روایههات دیگهر بهه سههه و  شهک امها بی ،اسهت گهر بههه هفهت  تخصههیص خهورده اسهت. و ا

که این کتفا شده به جهت آن است  گناه ا کبایر هستند و بیشهتر احتمهال  ها فاحش چهار  ترین 
 46وقو  دارند.

که  صههورتی  تههرین مصههادی  باشهند؛ بههه ممکهن اسههت مصههادی  ذکرشهده بههه حسههب واقهع مهم
کتفها بههه کنههد. نیههب ممکههن اسههت آن مصههادی  بههه  مسههیر دسترسههی بهههههها  آن ا سههایر مهوارد را همههوار 

 ترین مصادی  باشند. حسب احوال مخاطب خاص، مهم
کههه مههتکلم وقتههی  تههر نیههب می ایههن تحلیههل را فنی ،در هههر صههورت کههرد؛ بههه ایههن بیههان  تههوان بیههان 

کنهههد و آن را در ذههههن مخاطهههب مانهههدگار سهههازد، بایهههد از  می کیهههد  خواههههد بهههر اهمیهههت چیهههبی تب
کند؛ در این کتکنی جها آن چیهب را از حیهث اهمیهت  های بالغی مثل تشبیه و استعاره استفاده 

کنهار  به چیبی تشبیه می گویی هیچ چیب دیگری قابلیت ندارد در  که هیچ منازعی ندارد؛  کند 
کههه همههین  آن مهههم تلقههی شههود؛ سههپس بهها ایههن تشههبیه یههک اسههتعاره می سههازد؛ بههه ایههن ترتیههب 

گویهد  دههد؛ مهثال  وقتهی می نسبت میها  آن شمارد و عددی را به ا بر میچیبهای مهم بالمناز  ر
                                                   

 .223، ص1]شرح صحیح مسلم[، ج إکمال المعلم بفوائد مسلم. 44

 .59، ص8 ، جشرح الکافی. 45

 .84، ص2]شرح النووی علی صحیح مسلم[، ج المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. 46
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که ایهن سهه نشهانه این .ملمن سه نشانه دارد کهه نشهانه قهدر مهم منظور این است  های دیگهر  انهد 
گفتن نیستند. گویی در مقابل آن به حساب نمی  آیند و قابل 

 . بیان مصادیق پنهان4
 های پنهان یک موضو  است:  ونهصدد بیان مصادی  و نمگاهی حدیث در

اِل قا  الناوق نمَ ینِا َو ش  َ ی َیم  َ  الن َ لَ اؤ  َک َنوَب َبوص َک َو إ  َذال  َ  ف   َن  : ابت  َر :الس َ
. َک َفضَلَة الَما   هَراق   47َو إ 

مخاطهب ایههن حههدیث شههک نههدارد مفهههوم عههام اسههراف شههامل مصههادی  فههراوان دیگههری هههم 
کرده ارهشود و این روایت تنهها په می گوشهبد  عهدد سهه در ایهن  بنها بهر ایهن،  .اسهت ای از افهراد آن را 

که ذههن مخاطهب نوعها  بهه حدیث پیام وی ه هها  آن ای ندارد. این سه، مصادی  پنهانی هستند 
گفههتن دارد؛ امهها در عههرض ایههن مصههادی  پنهههان، ده منصههرف نمی ههها فههرد آشههکار  شههود و نیههاز بههه 

کههه مخاطههب به بنهها بههر ایههن،  .دهههد لت مفهههوم اسههراف را بههر آن تطبیهه  میسهههو دیگههر وجههود دارد 
کهه نوعها  بهرای »معنای ابتدای حدیث چنین است:   گفتنهی دارد  اسهراف، سهه فهرد مهورد ابهتالی 

   .«شما آشکار نیست
 نمونۀ دیگر چنین است: 
َسننا   قننا  الننناوق نن ر  الن   ه   م 

ل   سننَتح  َکنناة  َو م  َنننٌة َمنناص    الز َ اق  َن  ننر َ َک َمنن    : الس   َکننَذل  َو 
. اسَتَداَن َوینِا َو ل    48َینو  َقَضاَ ه 

کهه ه صهدد مگهان بها آن آشهنایند. ایهن حهدیث دروص  ساری مصادی  بسیار روشنی دارد 
کههه سهرقت را نبایههد تنههها در بهاالرفتن از دیههوار خانههۀ مهردم یهها جیههب بری  بیهان ایههن مطلهب اسههت 

کرد، بلکه مصهادی  پنههان دیگهری نیهب بهرا کهه بایهدخالصه  را ههم در هها  آن ی سهرقت وجهود دارد 
 جا هم عدد سه موضوعیت ندارد.  در این 49نظر داشت.

گفتن نداشهته اسهت گویا سایر موارد، مفروض تلقی شده و نیاز به  گهر  ؛در این احتمال  مهثال  ا
بگویند فالن عمل سه شرط دارد، مراد از آن سه شرط مهم قابل ذکر است؛ یعنهی سهایر شهرایط، 

                                                   
 . 93، ص1، جالخصال. 47

 .153. همان، ص48

یههر نیههب نمونهۀ دیگههری بههرای همهین مطلههب اسههت: 49 ههِذی َیسههِرُی ». حهدیث ز
ههُه ال َ هاَا َو َلِکن َ هاِرُی َمههن َیسههِرُی الن َ َلههیَس الس َ

اَلَ    (.أصل من أصول االصحاب، منقول عن 267، ص81، جبحار االنوار« )الص َ
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 ر و مورد توجه است.آشکا
 های اصلی  . نمادی برای بیان ویژگی5

کهالن  محققان هر یک از خصال مذکور در روایات را نمادی بهرای بیهان وی گیاز برخی  ههای 
کرده  این حهدیث نبهوی ،برای نمونه ؛اند دانسته و نفس آن مصادی  را از موضوعیت خارج 

 سه نشانه برای ملمنان آورده است: 
، . یا َال     َیام  َکاة  َو الن   ؤم    َن    َا َمات: الن َ ة  َو الز َ لم    50ل 

ها نظام شخصیتی ملمن را در سه بعد ارتباط با خدا، ارتبهاط بها مهردم و ارتبهاط بها  این نشانه
کند. نماز نماد ارتباط با پروردگار و مناسک عبهادی اسهت و زکهات نمهاد تهالش و  خود بیان می

های منههاف  نیههب  داری. در تفسههیر نشههانه یام نمههاد وارسههتگی و خویشههتنفعالیههت اجتمههاعی و صهه
گفته شده است:   مشابه این سخن 

هها در سهه تها  شهود و علهت انحصهار وی گی های منافقهان اسهتفاده می ها، وی گی از این نشانه
کردار و پندارشان است. عبارت  گقتار و  کهذب»اشاره به فساد  گفتارشهان « إذا حدث  بهر فسهاد 

گفتارشههان و عبههارت « إذا اؤتمههن خههان»کنههد و عبههارت  ت میدالله بههر « إذا وعههد أخلهه »بههر فسهاد 
که هنگام وعده  که اینفساد نیت و پندارشان؛ شاهد  دادن عهبم بهر  خل  وعده تنها در صورتی 

گر ابتدا عازم بر انجام بوده باشهد ؛اشکال دارد ،آن نداشته باشد  ،سهپس مهانعی پدیهد آیهد ،ولی ا
کرده -نفای نیست. در حدیث طوالنی سلمان این نشانه   آمده است:  - که طبرانی نقل 

 51إذا واد و هو ِحد  صفسه أصه ِ لف.

گر این تفسیر پذیرفته شود، انحصار افهراد بهه ایهن اعهداد منطقهی و معقهول بهه چشهم می آیهد؛  ا
بهل اجهرا اما چنین تفسیری اوال  در مهواردی خهالف ظهاهر اسهت و ثانیها  همهه جها بهدون تکله  قا

 نیست. 
کهه نسهبت بهه موضهو  وجهود داشهته  می توان تفاوت در شماره و عناوین را به ُبرشی برگردانهد 

یههه و رویکههرد متفههاوت در تحلیههل یههک  های متفههاوتی  بندی توانههد بههه تقسههیم می مسههبلهاسههت. زاو
کنید:  بینجامد. به تفاوت این دو حدیث توجه 

یه  اسقا  الناوق ک   َ ف  ل   َفَکَظَ  : َنَ ٌ  َم   : َم  َبَبَر َاَل  الظ   یَمان  َناَ  ار  َتکَمَل خ 
                                                   

 . 361، ص4، جکتاب من الیحضره الفقیه. 50

 .221، ص1، جعمد  القاری شرح صحیح البخاری. 51
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َضَر. یَعَة َو م  ب  ثل  َر َ ف َ   ف   م  َة َو ی  ن َ ه  ا   الجَ ل  دخ  م َ  ی  َکاَن م   52َ یَظه  َو احَتَسَب َو َاَفا 
ی قا  رس   ا  ذ 

: ال َ یَمان  َناَ  ار  یه  اسَتکَمَل خ  ک   َ ف  نَ  ل : َنَ ٌ  َم   َذا َرض  لنه   إ  دخ  ی 
نَب ل  َذا َ ض  نل  َو إ  ن  َبا   َضاه  ف  َذا َقنَدَر لن   ر  ن    َو إ  نَ  الحَ فنه  الَغَضنب  م  ََ َمنا َلنیَس  ِ  ر  َیَتَعنا

.  53َله 

حدیث اول مربوط بهه رفتهار ناپسهند دیگهران و نهو  برخهورد مهلمن بها آن اسهت. مواجههۀ متهین 
گوار دیگران نشان کمال ایمان است. حدیث دوم مربوط به تسلط ملمن بر  ملمن با رفتارهای نا

کسی در حاالت غیرعادی بتواند رفتاری از سهر  .رفتارهای خود در حاالت غیرعادی است گر  ا
کامل است.  ایمان داشته باشد، ایمانش 

کامل کمههال ایمههان در همههان بعههد از شخصههیت اسههت؛ یعنههی تفههاوت  مههراد از  شههدن ایمههان، 
در  بنها بهر ایهن،  .هها شهده اسهت ایمانی ملمن موجب ایهن تفاوتهای شخصیت  جهات و برش

یک برش شخصیتی و از جهت خاص، استکمال ایمان به چیهبی اسهت و در برشهی دیگهر و از 
تشهخیص ایهن بهرش و  ،جهت دیگری، استکمال ایمان به امور دیگری است. آنچه مههم اسهت

 اند. یک بافت خاصاین امور نمادی برای   که اینکش  حقیقت این امور است و 
 . ایراد کالم در مقام خطابه و اثرگذاری، نه در مقام بیان علمی6

کتههابی علمههی عههددی ذکههر شههود، غالبهها  در مقههام تحدیههد اسههت و بههر مفهههوم داللههت  گههر در  ا
کند و استفاده از آن بیشهتر  کند؛ اما در مقام خطابه، عدد داللتی بر حصر یا نفی ماعدا نمی می

کهردن مطلهب در ذههن اوسهت. بهه ایهن  انند جلب توجه مخاطب یا مانهدگاربه اهداف بالغی م
کنید:  دو نمونۀ عرفی توجه 

کتهاب بخوانیههد؛   کههه ایهنکتهاب بخوانیههد؛ دوم   کههه ایهنبهرای موفقیههت سهه راه وجههود دارد: اول 
 کتاب بخوانید.  که اینسوم 

اره، سوم دوست بد. کبری، دوم عقرب جر   از سه چیب بترسید: یکی مار 
اسههتفاده از عههدد در ایههن جمههالت تنههها یههک تکنیههک بالغههی بههه هههدف تبثیرگههذاری بیشههتر بههر 
کههرده  مخاطههب اسههت. در جملههۀ اول از ابتههدا تنههها یههک چیههب در نظههر بههوده؛ امهها مههتکلم احسههاا 

گر آن را ساده و بی شهود و بهه اهمیهت آن انتقهال  آرایهه بگویهد، توجهه مخاطهب جلهب نمی است ا
کالمهههش در ذههههن و دل ا ،از ایهههن رو .یابهههد نمی یهههن شهههیوۀ بهههدیع و نهههامنتظره را برگزیهههده اسهههت تههها 

                                                   
 .34، صصفات الشیعة. 52

 .43، صتح  العقول. 53
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 مخاطب شور و طراوتی بیافریند و ماندگار شود.
یعنی دوست بهد بهوده اسهت؛ امها  ،در جملۀ دوم نیب از ابتدا غرض متکلم بیان مصدای سوم

کامال  آشهکار اسهت، ذکهر برای اثرگذاری بیشتر، دو عامل آسیب که بر او  کهرده اسهت  زای مهم را 
کهامال  معلهوم شهود. در ایهنها  آن تا این سومی در ردی  گیهرد و مرتبهۀ بهاالی خطهر در آن  جها  قهرار 

نوعی تشبیه پنهان نیب وجود دارد. آسیب و خطهر دوسهت بهد بهه خطهر مهار و عقهرب تشهبیه شهده 
که از  است تا مخاطب همان کنون ،پرهیبد می  ها اینگونه  کند. ا به این  از دوست بد نیب پرهیب 
کنید:  احادیث توجه 

کنل  قا  الناوق ن  الَ َمنر  َو األ نَرا   ف  نَبَ ة  َو الس   ن  الس َ رَبَعٌة َیذَهبَ  َضنَیااِا: الَبنذر  ف 
َ

: أ
ه. هل 

َ
َل  َم  َلیَس ب خ َ  إ  و َب   َو الَمعر   54 َاَل  ال   

نَ  الَمَطنر  َو الو قا  رَبَعنة: األرم  م 
َ

ن  أ رَبَعٌة ِلَی نَبعَ  م 
َ

نَ  : أ َظنر  َو األصَثن  م  نَ  الن َ َعنی   م 
. ل   َ  الع  َکر  َو الَعال    م  55الذ َ

 

کههالم در هههر دو روایههت تنههها بههر مصههدای چهههارم  کیههد اصههلی  کههه تب بههر مخاطههب معلههوم اسههت 
کالم برای بیان آن انشا شده و سه مصدای اول فقهط بهرای جلهب توجهه او و  است؛ یعنی اساسا  

 ای متنو  این تکنیک بالغی در روایات فراوان است:ه تشبیه ذکر شده است. نمونه
ننَک قننا  البنناقر نن  َذل  نناا   ف  ننه  َو الس َ نن  َمال  نن  م  عط  نن  َو الم  عط  َنننٌة: ا   الم  نن َن َن  عط  : الم 

. عط   56م 
ت اِلرم  قا  رس   ا  َ ُ َنة: م   َوم  َحَر   : ماَا َها م   َن   ُ ی  ُ َکَع  

َها َاز َ َو َفل َ ب   َل  َر ام  إ 
مس. ل  ع  ال  َ وم  َاَلیَما َقبَل    و  الن َ

َ
صا أ َسا   م   ز  و  ا ت 

َ
سَفک  َاَلیَما أ 57ی 

 

ننه  و قنا  رسنن   ا  َ  َلننَک َ ی   مننٌر َتَبنی َ
َ

عننه  َو أ ب 
ه  َفات َ شند  َ  َلننَک ر  مننٌر َتَبنی َ

َ
َنننٌة: أ ن ر  َن  : اِلم 

َل  ا    ه  إ  و َ یه  َفر  َف ف  ل  مٌر اخت 
َ

به  َو أ .َفافَتن 
58 َاز َ َو َفل َ

 

در ایههن روایههات منظههور اصههلی مههتکلم همههین فههرد سههوم اسههت؛ زیههرا در دو مههورد اول بحههث و 
 گفتگویی یا احتمال دیگری وجود ندارد. 

نثَله   َ َشن قا  الناوق ننِا  َلنیَس م  َمات  ن   ]َنَ  ر   ح 
ن َ    َ  َاز َ َو َفل َ نَو  : إ  نه  َو ه  َتاب  ک   : ٌ

                                                   
 .263، ص1. الخصال، ج54

 .221. همان، ص55

 .134. همان، ص56

 .141. همان، ص57

 .153. همان، ص58
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ه   کَمت  تنَرة  ح  ه  َو ا  َلن  َ ینر  هنِا إ  َحند  َتَوف  
َ

ن  أ ناس  َِلَی َبنل  م  لن َ بَلنِة ل  ی َفَعَلنه  ق  ذ 
ه  ال َ ه  َو َبیت  َو ص  ر 

ک   ی     59.َصب 

کیهد بهر  کعبه نبد هر مسلمانی آشهکار اسهت و ایهن حهدیث بیشهتر بهه ههدف تب حرمت قرآن و 
 بیان شده است. احترام آل پیامبر

ن َ قا  رس   ا  صَیناه  َو َمن   : إ  نه  َو و  ین  منَر و 
َ

َظ ا   َله  أ َظه   َ َحف  نِا: َم  َحف  َمات  َن  ر     َ  ح 
تَرت  . ِحَفظه   َ َل  َل  رَمَة ا  رَمت   َو ح  رَمَة اِلس م  َو ح    60ِحَفظ  ا   َله  َشیئِا؛ ح 

ن حهدیث پیهام نهدارد و عهدد سهه در ایه ست مراعات حرمهت بهه ایهن سهه اختصهاصروشن ا
کعبههه و در روایههات  همان ؛رسههاند خاصهی را نمی کههه در حههدیث قبههل نیههب بههه احتههرام قههرآن و  گونههه 

موارد اول در هر دو حدیث  بنا بر این،  .دیگر به احترام ملمن و ماه رمضان و... اشاره شده است
کرم مقدمه  فقط کید بر احترام اهل بیت نبی ا کالم شهیخ  است. مشابه این بیان در ای بر تب

 شود:  صدوی; نیب مالحظه می
کرم پیامبراز  که فرمودند:  ا  نقل شده 

 . ة  َاین   ف   الن َ ة  ر َ َل ق  ع  یب  َو ف  َسا   َو الط   ک    الن   صَیا َل  َ م   و  َب إ  ب    ح 

هَب ِإَلهی َ ِمهن »فرمود: پیهامبرگوینهد  کننهد و می ملحدان به این حدیث شری  تمسک می ُحب ِ
یُب ُدنَیا ِ َساُا َو الط  گفت:  ،و بنا داشت سومی را هم بگوید« ُکُم الن ِ اما پشیمان شد و به جای آن 
الِ  » ُ  َعیِنی ِفی الص َ زیهرا مهراد آن حضهرت از ابتهدا تنهها نمهاز بهوده  ؛نهدیگو اما درو  می ؛«ُجِعَل ُقر َ

   فرموده است:  که ایناست. شاهد 
َتَ و    َما الم  یم  َنل   فَضل  َرکَعَتی   ی 

َ
َتَ و          أ یَما َ یرم  َنل   یَ  َرکَعِة ی  ند ا   م   َسبع    .ا 

گر آن حضرت زنان را دوست می  به خاطر نماز است. همچنین فرمود:  ،دارد پس ا
ر   َتَعط   یَما َ یر  م  َنل   یَ  َرکَعِة ی  فَضل  م   َسبع 

َ
ٌر أ َتَعط   َما م  یم  َنل     .َرکَعَتی   ی 

گر عطر  ُ  َعیِنهی ِفهی »به خهاطر نمهاز بهود. سهپس فرمهود:  ،داشت را دوست میپس ا و ُجِعهَل ُقهر َ
الِ   کند ؛«الص َ گر عطر ببند و ازدواج  ش فضهل و جعطر و ازدوا ،سپس نماز نخواند ،زیرا شخص ا

 61ثوابی ندارد.
                                                   

 .118، صمعانی اوخبار. 59

 .146، ص1، جالخصال. 60

 .165. همان، ص61
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 . پیدایش علم جدید برای معصوم7
امام هنگام بیان حدیث دوم  یا پیامبر که اند محققان اهل سنت احتمال دادهاز برخی 

که هنگام بیهان حهدیث اول متوجهه آن نبهوده اسهت. ایهن احتمهال  علم جدیدی به دست آورده 
گهر بههه معنههای خطهها در علههم اول باشههد، بهها مشههور اعتقههادات شههیعه بههه علههم معصههوم سههازگاری  ا

 62ندارد و پذیرفتنی نیست.

 های خاص نمونه
 لط  نیست:در اینجا ذکر دو نمونۀ متفاوت خالی از 

 های ملمنان و تقسیم ساعات عمر: . احادیث مربوط به برنامه فعالیت1
یَما َصفَسه  قا  ال  ب  ف  اس  حَ  ِ ه  َو َساَاٌة  یَما َرب َ َناف   ف  : َساَاٌة ی  ؤم    َن    َساَاات  لم  : ل 

ل   جم  َِ  َو 
ل   ح  َِ یَما  َها ف  ت  ه  َو َلذ َ یَما َبیَ  َصفس  و ف  َِ ل   63.َو َساَاٌة 

و و قنا  الن 
َ

َمَعننا   أ نة  ل  ن  َننَ  : َمَرم َ نننِا ف  ن َن َشاخ  ن َیک 
َ

ن  أ ند ٌ م  ننؤم    ب  لم  : َو َلنیَس ل 
ة  ف   و َلذ َ

َ
َمَعاو  أ طَوة  ل  م    خ 

ر َ حَ 64. َ یر  م 
 

َمناو قا  ال  َ  الا َ رَب   َساَاات  م 
َ

ن َیک  َن َله  أ
َ

َکاَن َااق   أ َذا  ل  إ  لَعاق  ر: َسناَاٌة : َینَبغ   ل 
َناف   منَر   ی 

َ
وَصه  أ نر  َبن   یَ  ی  ذ 

ل   ال َ هَل الع 
َ

یَما َصفَسه  َو َساَاٌة َیخت   أ ب  ف  اس  حَ  ِ ه  َو َساَاٌة  یَما َرب َ ف 
ل. جم  َِ  َو 

ل   ح  َِ یَما  صَیا ف  مر  الد  
َ

َها م   أ ت  ه  َو َلذ َ ل    َبیَ  َصفس  َ  ِ وَصه  َو َساَاٌة  ه  َو َینَنح  ین    65و 
ل  َما َل ا  رس   ا ق رَبن   َسناَاات:  : َاَل  الَعاق 

َ
ن َن َلنه  أ ن َیک 

َ
ه  أ َیک   َمغل  بِا َاَل  َا ل 

َناف   یَمنا   َساَاٌة ی  نه  ف  ب  ف   َصفس  اس  حَ  ِ ن   ا   َتَعاَل  َو َساَاٌة  ر  ف   ب  َفک   ه  َو َساَاٌة ی  یَما َرب َ ف 
 َِ َر َو َساَاٌة  خ َ

َ
َم َو أ َ  الحَ    ف   الَمطَع   َو الَم َرب.َقد َ ه  م  اَفت  حَ یَما ل  و ف  66 ل 

 

نَک َو قا  ال  مَها َبیَ  َاَمل  ی   َحاَفات َک، َفاقس  م  جَ َبان  ل  ن َ َلیَلَک َو َنَهاَرَ  َِلَیسَتوا  : إ 
َک.  67َراَحت 
و  ثابهت های انسان را در دو یا سهه یها چههار موضه توان انحصار فعالیت از این احادیث نمی
های الزم برای ملمنان ممکن است بسیار بیش از این باشد و این اعداد  کرد. فهرست فعالیت

                                                   
 .221، ص1، جاریعمد  القاری شرح صحیح البخ. 62

 .147، صاومالی. 63

 . همان.64

 .4، ص1، جروضة الواعظین و بصیر  المتعظین. 65

 .140، ص1، جإرشاد القلوب. 66

 .11035، حتصنی  غرر الحکم و درر الکلم. 67
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 کند. تنها به اهم  موارد یا مصادی  مورد ابتال و اصلی آن اشاره می
 های فرشتگان: . آیات و احادیث مربوط به تعداد بال2

ول 
 

ِ  أ س  ئ َکة  ر  ل  الَم  َحة  َمثن   فاا  فن 
َ

باع  أ  68 .َو ن  َ  َو ر 
َحة  َقا  رس   ا  فن 

َ
َنة  أ زٌ  وََ   َن  زٌ  وََ   َفَناَحان  َو ف   ُ فَزا : َف

َ
َنة  أ ئ َکة  َاَل  َن  : الَم 

َحة.  فن 
َ

رَبَعة  أ
َ

زٌ  وََ   أ  َو ف 
کنایههه از اخهههتالف قههدرت آنههان و اخهههتالف مراتههب آنههان در قهههرب بههه خداسههت و عهههدد  ایههن 

کرم پیامبرد. از ابن عباا روایت شده از خصوصیتی ندار که جبرئیل امین را شب معراج  ا
که ششصد بال داشت. 69دید در حالی 

  
کیهد « نکردن عدد بر مفهوم داللت»: حکایِت نکته کهه ادوات تب چنان استوار و قطعی است 

کریمهۀ مها  و تصریحات جانبی نیب توان ترمیم و احیای آن را ندارند. این موضو  را در آیۀ  ُقهل ِإن َ
ِعُظُکم

َ
ن َتُقوُموا هلِل َِ َمثنی  أ

َ
ُروا  َو ُفرادی  ِبواِحَد ٍّ أ کنهون نمونهه 70ُثم َ َتَتَفک َ های  پیش از این دیهدیم. ا
 کنیم: دیگری را مرور می

َ  َقا  ال  م   ُ یر   :  ه   الخَ
ل   َظر   َن     ف   ک  َنا : الن َ وت   َو  خ  ک    الَک م   َو  الس  

نل    ر  َصَظن َفک 
َباٌر  َلیَس  یه  اات  َو  ف    َو  َسهٌو  َفه 

ل   یه   َلیَس  َک م   ک  کٌر  ف  َو  ذ    َو  َلغٌو  َفه 
ل   وت   ک  ک  یه   َلیَس  س   ف 

کَرٌة  َو  ف  َم  َفط  َبی َ فَلٌة  َفه  ه   ل  ه   َو  َاَبراِ  َکاَن َصَظر  وت  ک  کراِ  س  ه   َو  ف  کراِ  َکَ م   َاَل  َبَک  َو  ذ 

ه   یَئت  َ   َو  َخط  م 
َ

. اس  الن َ  أ ه   71َشر َ

کلمههه  کههه از  کیههدی  ههه»در ایههن بیههان، تب دسههت آمههده، در انتهههای  در ابتههدای حههدیث به« کل 
 حدیث با بیان دو صفت دیگر الغا شده است.

نن     َمننَ  ا    َقنناَ  َرس  َُ َذا  َعننام  إ  ننَرت    : الط َ  ُ َک نن  َحنن    َو  َکنناَن م  َذا  : إ  َنننا   َفَ نند َتنن  َ رَبننَ  خ 
َ

أ
ی َو س   ید 

َ
.األ ه  ر   ف   آخ 

َد ا   َاز َ َو َفل َ م  ه  َو ح  ل  و َ
َ

َ  ف   أ  72م  

خوردن در صههورت وجههود ایههن چهههار وی گههی، بهها سههایر  در اینجهها نیههب تصههریح بههه تمامیههت غههذا

                                                   
 .1، آیه فاطرسوره . 68

کهه ایهن روایهت، اخالقهی به ، تعلیقهۀ علی153، ص1، جالخصهال. 69 کبهر غفهاری. توجهه داریهم  رود و تنهها  نمهی شهمار ا
 جهت وحدت مالک در اینجا بدان استناد شده است. به

 .46، آیه سببسوره . 70

 .215، صتح  العقول. 71

 .273، ص6، جالکافی. 72
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کههه آداب دیگهری بههرای غهذاخوردن بیههان می کننهد، نفههی شهده اسههت. ایهن موضههو  را در  روایهاتی 
گرفت روایات فقهی نیب می  :توان سرا  

یح :قا  الرضا َنٌة: الَب    َو الَغائ ط  َو الر   وَ  َن  ض  ض  الو  َما َتن   ن َ  73. إ 
و  َاَلنیم   َو قا  الباقر یَمنا َینر  یَ  وََ ن  ف  سنل  نة  َو الت َ م َ  ِ

َ
َفنَة األ َننة: َمعر  ناَس َن  َف ا   الن َ

َکل َ َما  ن َ : إ 
یه وا ف  یَما اخَتَلف  و َ َاَلیم   ف  74. الر َ

 

مها»ا وجهود ادات حصهر ب ، عهدد سهه در ایهن روایهات ههیچ موضهوعیتی نهدارد و در جمهع بها «إن 
 شود. روایات دیگر نقض می

َذا افَتَنبقا  الباقر ائ َ  َما َبَنَ  إ  ر   الن َ َسناَ    : ِلَیض  َراَب َو الن   َعاَم َو ال  َ : الط َ َنا   رَبَ  خ 
َ

أ
َماَس ف   الَما . رت   75َو اِل 

گ گر تنها  عهدد مفههوم نداشهته   کهه ایهنکنهد، احتمهال  شد چهار چیب روزه را باطهل می فته میا
شهود  باشد و مبطالت روزه به این چهار مورد منحصر نباشهد، عهادی بهود؛ امها وقتهی تصهریح می

یافتههه  رسهاند، جایگههاه عهدد بسهیار تنبل ههیچ چیهب دیگهری غیههر از ایهن چههار بههه روزه آسهیب نمی
 کند. اهمیت و محوریت این موارد داللت می شود و تنها بر تلقی می

 بندی جمع
از آنچه آوردیم، معلوم شد ذکر اعداد و خصال در متون دینی بیشتر به اههداف بالغهی اسهت 

کنههد؛ یعنههی بهها تتبههع در مههوارد اسههتعمال و درنظرگههرفتن قههراین  بههر نفههی ماعههدا داللتههی نمی و نوعهها  
که این اعداد مراد جدی متک ای جهب بیهان اهمیهت و  لم نیسهتند و پیهام ویه هزبانی آشکار است 

گیری و ابتال یا امثهال آن ارائهه نمی کهه قرینهۀ  تها زمانی ،دهنهد. بهر ایهن اسهاا محوریت، درجۀ فرا
توان این اعداد را در اسهتنباط آمهوزۀ اخالقهی از متهون دینهی لحهاظ  قاطعی در میان نباشد، نمی

کهه در مهواردی کهرد. البتهه نمی کهرد  کهالم نشهانتهوان انکهار  دهنده اراده جههدی  ، قهراین موجهود در 
 معنای عدد است.

                                                   
 . 22، ص2، جعیون أخبار الرضا. 73

 .523، ص1، جبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد. 74

 .107، ص2، جکتاب من الیحضره الفقیه. 75
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 . ی1408، تیالب
کبهر غفهارى علی :یحصهدوی، تحقیه  و تصهح محمد بن علی بهن الحسهین  ،معانی اوخبار _   ،ا

 . ی1403ن، یقم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرس
یاضهههة الخهههواطر _ احمهههد  :ی، تصهههحیح و تحقیههه کهههراجک محمهههد بهههن علهههی  ،معهههدن الجهههواهر و ر

 . ی1394ة، یتبة المرتضوکتهران: الم  ،حسینی
ی یهحیا یهرکزأبو   ،ح مسلم[یعلی صح ی]شرح النوو المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج _

 ی. 1392، یاا التراث العربیبیروت: دار إح  ی،نوو بن شرف

قهم: دفتهر نشهر   ،علهی احمهدی میهانجی :مشهکینی اردبیلهی، تصهحیح علهی  ،المواعظ العددیة _
 ی. 1406الهادی، 

گهردآوری[  ،(لمات قصار حضرت رسهولک)مجموعه  نهد الفصاحة _ ابوالقاسهم  ]ترجمهه و 
 . ش1382، اى دانشیپاینده، تهران: دن

 




