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 و نقهد مسهیر از را زوایهایى ینهین نوشهتار،. ایهن ...و ،«تحّمهل» ،هامع مفههو  ترسهیم ردها آن

گونهه باب در آیة اهلل ،وادی نظرهای بررسى  کیفهى تحلیهل تحقیقهى روش بهه روایهات، ایهن 
هههای  رینههه یههافتن و حهدیث خههانواده تشههکیل ا،تهههادی، ىشناسهلغههت بههر مّتکههى و محتهوا
که و نمود رصد متنىبرون و متنىدرون   لبهى، شههود همچنهین و آن ابعاد و عقل دریافت 

 ،...و« َحهدیَینا» ،«أمَرنها»تعهابیر. دارنهد ناگسستنى پیوندی هم با ،«تحّمل» ،امع مفهو  در
  . ابل ،مع است و ... ،:بیت اهل تاّ   الّلهى خلیفه مقا  ذیل

 .هلل ،وادی، تحّمل امر، عقل عملى، شهود  لبى، آیة ا«صعب، مستصعب» ها:کلیدواژه

ح مسئله  طر
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 : فرمایدمى ۷به عنوان نمونه، اما  صادق. اندمعرفى نموده« صعب، مستصعب» ،برخى

لٌ مل  ...  َثاَلٌث َنیبع
َللَ  ل إع
لل َف ع ٌب ََل ََیأ َِ َفصأ سأ ٌب مل ِأ یَثَا  َص نٌل إع لَ َبلع وأ َعدأ

َ
ٌ  ِب َمنرلَ وأ َمَلنٌک مل

َ
َوٌ  ِب رأ

مَی  ع  ع
ْلأ َد ل لع َل َقلأ َفَحَ  ّ ٌ  ّمأ می ؤأ  1...مل

 : ذکر شده است «امر»، واژه «حدیث»در دیگر روایات مشابه، به ،ای 
ٌب  َِ َفصأ سأ ٌب مل ِأ َرَن  َص مأ

َ
  2... إع لَ ِب

  ...و 6«ا امه والیت» 5،«ک  » 4،«علم علما،» 3،«خبر»: همچنینو 
گونههه روایههات، بههه عهه وه،   ..).بههه ،ههای عههد  احتمههال در برخههى از ایههن 

َ
هههک ِإاّل ، ...(اَل َیْحَتِملک

 ..) 7«ایمان» :مانندتعابیری دیگر نیز ذکر شده است؛ 
َ

ْؤِمنک ِبِه ِإاّل  8،«عرفهان»همچنهین:  و (...اَل یک
گههر. .. و 10«عمههل و صههبر» 9،«ا ههرار» گونههه احادیههث، فقهها سههه  بر : »وهدر عمههده ایههن  َقههّرَ ، «َمَلهه ر مک
ْرَسههههلر » یَمههههاِن »و  «َنِبههههّىر مک مسههههت نى ... تحّمههههل و از شههههمول در عههههد « َعْبههههدر اْمههههَتَحَن اهللک َ ْلَبهههههک ِلْ ِ

احادیث خهویش را حّتهى از ایهن  در تعابیری مشابه، امکان تحّمل ۷البّته، معصو  11.اندشده
گروه نیز نفى نموده ههک َمَله...: »سه  بر َو... اَل َیْحَتِملک َقهّرَ کهه بهه ظهاهر در تنها ض بها روایهات  12« ر مک

که به آن پاسخ داده خواهد شد.  بلى است  ؛ 
گونه روایات، در کتب روایى معتبهر شهیعى ذکهر شهده این  ک ر  و در برخهى از ایهن مصهادر و  13ا

                                                      
 بنهده یها مّقهرب فرشهته مرسهل، پیهامبر وه[:]گهر سهه مگهر نیسهت، آن تحّمل به  ادر کسى است. مستصعب و صعب ما روایات .1

 .(۲۵  ،۱ج ،النرجات بصائ ) باشد نموده آزمایش ایمان، حیث از را او  لب خداوند که مؤمنى
 .۵۶۳  ،۲ج ،الهاللی قی  بن سلیم کتاب.2
 .۲۱۱  ،۱ج ،المتعظین بصی ة و اللاعظین روضه ر.ک: .۷
 .۳۳۲  ،۲ج ،الکایی .ر.ک:۸
 .۱۶۳  ،اإلختصاص .ر.ک:۹
  .۶۸  ،المیاقب ر.ک: .6
  .۵۶۳  ،۲ج ،الهاللی قی  بن سلیم کتاب ر.ک: .7
 . باب تتمه ،۲۶  ،۱ج ،النرجات بصائ  ر.ک: .8
 .۲۲۳  ،ع   الستة األصلل ر.ک: .9

 .۲۹  ،۱ج ،النرجات بصائ  ر.ک: .10
 ،۵ج ،الفقیده ایضد ه ال مدن شد ح یدی المتقدین روضدة ؛۲۱  ،۱ج ،الدنرجات بصائ  ؛۲۰۸  ،۱ج ،الخصال ر.ک: .11

 .۲۰۶  ،۴ج ،طالب أبی آل میاقب ؛۴۶۴ 
 ۳۳۳  ،۲ج ،لکاییا ؛۵۵  ،الکلیی ی ات تفسی  ر.ک: همچنین .۱۹۴  ،۲ج ،االیلار بیار .12
 ؛۵۵  ،الکددلیی یدد ات تفسددی  ؛۱۰  المقدمههة، )صههدوق(، ابمههالى ؛۴۰۱  ،۱ج ،(اإلسهه میة - )ط الکددایی :ر.ک .13

 غد ر ؛۶۸  ،المیاقدب ؛۱۶۳  ،اإلختصداص ؛۲۷۹  ،ال الغة یهج ؛۱۸۸  ،األخ ار معایی ؛۲۰۸  ،۱ج ،الخصال
 .۲۰۶  ،۴ج ،طالب أبی آل میاقب ؛۷۹۳  ،۲ج ،الج ائح و الخ ائج ؛۲۳۳  ،الکلم درر و الیکم
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ْسَتْصهَعبر » تحهت عنهوان احادیهث کتب، گردیهده اسهت« َصهْعبر مک فراوانهى ایهن  1.دسهته بنهدی 
گونههههروایههه کهههه آیهههة اهلل ،هههوادی، اعتبهههار برخهههى از آنات در مصهههادر شهههیعى، بهههه  هههها را ای اسهههت 

و  4دیگهر بزرگهان نیهز بهه متهواتر .دانسته اسهت3و بعضى را نیز در حّد تواتر ا،مالى 2،«مستفیض»
 کتب اهل سّنت نیز برخى از این روایات البته در معدودی از. اندآن رأی داده 5مستفیض بودن

   6.ستذکر شده ا
  :است در باره آن گفته =ای است که ع مه مجلسىترکیب الفاظ در این گونه احادیث به گونه

  .7گرددابادیث دوار بیر  می این گونهدای نافر در ع ارا  عق 
یهار مقالهه نیهز 8.و عالمان متعددی را به ارائه مباحیى در باب فهم آن ترییب نموده است

احادیهث صهعب و » 9،«ههامستصهعب و یگهونگى تعامهل بها آناحادیهث صهعب و » :با عناوین
شناسههى روایههات معنهها»و 11«امرنهها صهعب مستصههعب :تحلیههل معنههایى حههدیث» 10،«مستصهعب

کههه مطالعههه و بررسههى آن 12«صههعب و مستصههعب کههه در ایههن بههاره نگههارش شههده  ههها نشههان داد 
کى از اهّمّیههت و ضههرورت پههرداختن  مجههّدد بههه آن از گسههتره حقههایق نهفتههه در ایههن روایههات، حهها

کلى در این آنار و مقاله که یا به  ها مطره نشده و یا در صورت طهره، حیث زوایایى دیگر است 
گونهه روایهات ییسهت ؟ نقهش  از  بیل ؛مجالى برای پردازش آن نبوده است نقهش عقهل در ایهن 

                                                      
 .۲۰  ،۱ج ،النرجات بصائ  ر.ک: .1
 .۲۷۸  ،۱ ج اینا ه س چ مه ر.ک: .2
 .۶۵۸  ،۱۳ج ،تسییم تفسی  ر.ک: .3
 ،۱۰ج ؛۲۵۵  ،۹ج ؛۹۵  ،۱ج ،الفقیده ایضد ه ال مدن شد ح یدی المتقدین روضده ؛۷۸  ،۱۰۷ج ،االیلار بیار ر.ک: .4

 .۳۵۷  ،۷ج ،الغنا  ؛۱۶۷  ،۳ج ،القطیفی طلق آل رسائل ؛۲۲۴  ،۱۳ج ؛۱۸۳ 
 و اللسدائل مسدتنرک ؛۱۶۷  ،۳ج ،القطیفدی طدلق آل رسائل ؛۷۴  ،ةاألحمنا ةال نرا األقمار و ةالیی ا األیلار ر.ک: .5

  .۱۰۹  ،۵ج ،شیاسیاما  ؛۲۲۸  ،المسائل مستی ط
 .۲۵۳ه ،۲۷۷  ،۹ج ،القعل ی تفسی  ؛۲۴۶۷ه ،۵۵۰  ،۱ج ،العمال کیز :ک.ر .6
 .۱۹۵  ،۲ج ،االیلار بیار .7
 ،۶ج ،ال الغده یهدج شد ح ؛۳۱۹  ،۴ج ،ال سدلل آل اخ دار شد ح یدی العقدلل مد اه ؛۲۳۳-۲۳۴  ،۶۶ج همان، :ر.ک .8

 و االصدلل -الکدایی شد ح ؛۳۴۴ - ۳۰۰  ،المدلمیین امی  اس ار یی الیقین ایلار م ارق ؛۱۰۶ و۱۰۵  ،۱۳ج ؛۱۲۹ 
 .۵۴۹-۵۴۵  ،الکلم درر و الیکم غ ر ش ح ؛۱۲  ،۱ج ،اللایی ؛۴  ،۷ج ،ال وضه

 «.هاآن با تعامل یگونگى و مستصعب و صعب احادیث» .9
 «.مستصعب و صعب احادیث» .10
 .«مستصعب صعب امرنا حدیث ایىمعن تحلیل» .11
 «.مستصعب و صعب روایات شناسىمعنا» .12
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گروه مست نى شده»شهود  لبى ییست؟ نقاط اشتراک  کهدا  اسهت؟ نسهبت « سه  بها یکهدیگر 
، و نسهبت بهین آن بها «تحّمل»و... ییست ؟ معنای ،امع « علم»، «حدیث»، «امر»تعابیر: بین 

گونهه روایهات « صهبر»، «ایمهان»، «ا رار»تعابیر:  و... ییسهت؟ تنها ض ظهاهری بهین برخهى از ایهن 
گههروه مههذکور )گههردد؟ یگونههه رفههع مههى کههه امکههان تحّمههل امههر و حههدیث را فقهها بههه سههه  احههادییى 

  .(ها نیز نفى نموده استدر تعبیری مشابه، ینین تحّملى را از آناختصا  داده، ولى 
گونههه  ایههن نوشههتار درتهه ش اسههت تهها از طریههق نقههد و بررسههى آرای آیههة اهلل ،ههوادی دربههاره ایههن 

کیفههى محتههوا، مّتکههى بههر لغههت شناسههى ا،تهههادی، تشههکیل روایههات، بههه روش تحقیههق تحلیههل 
ههای فهوق، پاسهخ دههد. و بهرون متنهى بهه سهؤال ههای درون متنهىخانواده حدیث و یافتن  رینه

گرفته شده است. البّته بنا بر ا تضا، از مقاله  های ارزشمند مذکور نیز بهره 

  ۷معصوم« امر». جامع بودن 1
گونههه روایههات، موضههوع کههه اشههاره شههد، در ایههن  گونههه  : امههر، حههدیث، خبههر، هههایى ماننههدهمههان 

گونه شده است؛ اّمها واژه « صعب و مستصعب»ه، وص  به ای مشابک  ، ا امه والیت و... به 
گونه که مىامر، به  گیرد. تواند از حیث مفهو ،دیگر موضوعای است   ها را در بر 

  1.استدر لغت، نقیض نهی « امر»
کلهى نیز آمده اسهت.  3«حال» و 2«شأن»به معنای  گفتهه شهده از حیهث اصهط حى، بهه طهور 

که ههای او را هها و عمهله و،هودش را اصه ه و تمهامى ارادهکه امر هر ییزی همان شأن آن است 
ضهمن یکهى دانسهتن امهر و شهأن،  لمهرو آن را در انسهان، تمهامى  این دیهدگاه، 4.نمایدتنظیم مى

برخى نیز ضمن برابر دانستن معنای امر و شأن، . نمایدهای مختل  و،ود او معرفى مىعرصه
کمهال مفهو  امر را در احادیث مهورد بحهث، بهه معنهای کمهال  :ههای اههل بیهتتمهامى  فهرای 

گسهتره امهر اههل بیهت 5؛انددیگران دانسته کهه عه وه بهر فضهایل  :یعنهى  ینهان بیکهران اسهت 
کمال کهه بقّیهه از آن محهرو دیگران، از  آیهة اهلل ،هوادی، ینهین انهد. های بسیاری نیز برخوردانهد 

گونى در آن بزرگواران گونا د؛ مانند: والیت تکوینى، علم ییب، دانمى :امری را، ناظر به ابعاد 
                                                      

 .۲۰۷  ،۱۵ج ،اللغة تهذاب ؛۲۹۷  ،۸ج ،العین کتاب .1
 .۳۹  ،۷ج ،األول الط از ؛۲۱۰  ،۳ج ،ال ی ان مجم  ؛۸۸  ،الق آن ألفاظ مف دات .2
 .۲۱۰  ،۳ج ،ال ی ان مجم  .3
 .۱۵۱  ،۸ج ،المیزان .4
 .۲۱۰  ،۳ج ،ی انال  مجم  .5
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  1. منتهای ملکوت، خ فت و رهبری امت اس مى و...معرفت در،ات بى
وحهدت سهنخّیت  دارایو مقا  خلیفهه الّلههى ایشهان،  :به اعتقاد ایشان، شأن اهل بیت

کههار 2 اسههت. کههه  کههاملى اسههت   همههه در او اذن بههه را سههبحان خههدای منظههور از آن، خلیفههه تههاّ  و 
ههم در ذات و ههم در اوصهاف فعلهى و آنهار عینهى، خلیفهه  دهد ومى انجا  امکان ،هان شؤون

بهه  رینهه در ینهین دیهدگاهى،  3 کهه از خهود وا،هد ییهزی باشهد.اهلل و مظهر خداسهت؛ بهدون آن
امهر یها ینهین والیتهى از بهه والیهت تکهوینى،  :سخن آیة اهلل ،وادی در ناظر بودن امر اهل بیت

 خارج نیست. :اللهى آن بزرگوارانهمان مقا  خلیفه 
شهود گنجانهده نمهى :ذیل والیهت تکهوینى معصهومان :امر اهل بیت 4پس، مغایر با نظر برخى،

  5اند.نیز نیست که برخى  ایل به آن شده :و ینین والیتى، مصداق تاّ  کماالت معصومان
کهه فهرص گهردد، ذیهل امهر و در روایات مورد بحث، به ههر میهزان حهدی« َحدیَینا»به ع وه، منظور از  یى 

که، برخى  ایل بهه نسهبت تطهابق بهین امهر گردد و به ریم آنتبیین مى :یا مقا  خلیفه اللهى اهل بیت
ینههین نسههبتى  ابههل پههذیرش نیسههت؛ یههون خلفههای حقیقههى 6انههد،و حههدیث در ایههن خصههو  شههده

کهه   خههاّ  خههود، و نههه در هههر ک مههى، متّجلههى مههى ایههت، الفههاظ حههدیث، و در نه 7گردنههدخداونههد در 
، و نههه همههه آن، خواهههد بههود. عهه وه بههر ایههن، مجههوز نشههر بسههیاری از :گههاه مقامههاتى از آن بزرگههوارانتجّلههى

تعهالى صهادر نشهده تهها در از طهرف بههاری - کهه از امهر ایشههان ،هدا نیسهت - :اسهرار الههى نهزد اهههل بیهت
 دارد:  الب حدیث، نشر یافته باشد. آیة اهلل ،وادی بیان مى

 کتماا  و نگویاد را ن  تاا ن اود بوی  و ضنین ممرفتی، دیچ به نس ت ۹گرامی ولرس
 ناامحرم ن  باه نس ت اغیارکه  باشد میا  در خلوصی و سّری مطل که  ن  کندچ مگر

8.باشد خداوند یرف از ن  کتما  دستور و باشند
 

گونهه روایههات، اعهم از ۷، امهر معصههو پهس یث، : حههد،هامع تمهها  موضهوعات مطهره در ایههن 
 علم، ا امه والیت و... است. 

                                                      
 .۱۴۷  ،۱ج ،تسییم تفسی  .1
 .۱۴۶  ،انهم .2
 .۹۲  ،۳ج ،انهم .3
 .«مستصعب صعب امرنا حدیث معنایى تحلیل» ر.ک: .4
 «مستصعب و صعب روایات شناسىمعنا» .ک:ر .5
 همان. .ک:ر .6
 .۱۴۹  ،۱ج تسنیم، تفسیر .7
 .۱۴۵  ،انهم .8
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 گونه روایاتاین . نقش عقل در 2
 ،«صهعب، مستصهعب»، ع وه بهر عبهارت در روایات مورد بحث :امر و حدیث اهل بیت

هک ااّل...»با ،مله وصفیه  از ریشهه حمهل « الَیحِمهلک »نیهز معّرفهى شهده اسهت. فعهل نفهى « الَیحَتِملک
که در دو و،ه َحمل کسى]ه در درون به معنای آنچ است  بهه مفههو  آنچهه بهر  و ِحمل[ ییزی یا 

و « دانسهتن»معنهای  بهه دواز حیهث اصهط حى نیهز  1گردد، استفاده شهده اسهت.برون آن بار مى
آیههة اهلل ،ههوادی نیههز  ایههل بههه هههر دوی آن کههه  2داللههت داده شههده« رازداری و حفههظ اسههرار الهههى»

م: »به عنوان میال، ایشان در تفسیر عبارت 3؛است حَتِمل  ِلِعلِمکک  کند: بیان مى 4«مک
لوَبه  ..»خوادد او را در زمره زاهر از خدا می ه  ق  قرار دداد تاا بتواناد علاوم « اْمَتَحَن اللَّ

 5را تحّم  نموده و ب همد. :صم  و مستلم  اد  بیت

کهار گهردد؛ یهون و نقهش آن مطهره مهى و تى سخن از فهم در این باره باشهد، عقهل فهمیهدن، 
 پس  بل از ادامه مباحث، نیاز به بازنگری ا،مالى ابعاد عقل است:  6است.عقل 

 . ابعاد عقل 1 - 2
گفته 7را نقیض ،هل دانسته« عقل»   :اندو 

و ماانع 8برای انسا  م یاد باشادکه  مهّیای پریرش عل  است. ال ّته علمیکه  ای استقّوه
 9.دا گرددانسا  از ارتبا  به زشتی

گهردد ای آن بهاز مهىن معنایى از نیروی عقل برای انسان، به مفهو  ریشههرسد ینیبه نظر مى
کههردن»همههان کههه  شههتر را نیههز از ایههن حیههث، پههای بنههد آن « عقههال»اسههت. « مههانع شههدن»و « بنههد 

                                                      
 دارد داللهت ههاآن بهر «َحمهل» کهه هستند مصادیقى ... و گناه ابر، در آب نگینىس شکم، در بچه ؛۲۴۱  ،۳ج ،العین کتاب .1

 (.۲۵۷  ،الق آن ألفاظ مف دات)
 و مستصهعب و صهعب احادیهث» ؛۱۱  ،۱ج ،الدلایی ؛۲  ،۷ج ،ال وضة و األصلل -الکایی ش ح ر.ک: نمونه، عنوان به .2

 «.مستصعب و صعب احادیث» ؛«هاآن با تعامل یگونگى
 .۱۸۷  ،۱ج ،مق بان ییاش باد .3
 .(۲۷۲  ،۲ج ،۷ال ضا اخ ار عیلن) ]باشم[ شما دانش کننده حمل ... کبیره: ،امعه زیارت از ىبخش .4
 .۶۶۰  ،۱۳ج ،تسییم تفسی  .5
 .۱۲۲  ،۱۸ج ،المیزان تفسی  ت جمه .6
 .۱۶۰  ،۱ج ،العین کتاب.7
 .۵۷۸  القرآن، الفاظ مفردات .8
 .۷۶  ،اللغه یی الف وق .9
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که مانع از بلند شدنش مىگفته عقهل نهزد بزرگهان، بهر دو مبنهای مختله ، بهه دو بعهد  1گردد.اند 
که به عقل تعّلق مهىاول، نوع درکنظری و عملى تقسیم شده است:  گیهرد. بهر ایهن هایى است 

کهه بها آن، امهوری فهمیهده مهى کهه هسهتى آنمبنا، عقهل نظهری یعنهى نیرویهى  هها در اختیهار شهود 
انسان نیست و در ،ایگاه خود نابت هستند؛ مانند: یگونگى خلقت انسان، آفرینش آسمان 

که با  که بهود و نبهود آنآن، اموری درک مىو زمین ... و عقل عملى نیز نیرویى است  هها در گردد 
کید  2اختیار انسان است؛ مانند: و،وب، حرمت، خیر و شّر، حسن و  بز اعمال ...؛ با این تأ

ههدَرکات عقههل  کههه منظههور، و،ههود دو عقههل در انسههان نیسههت، بلکههه ایههن تقسههیم از حیههث نههوع مک
کهه  بنها« فههم»پهس در اصهل، ینهین تقسهیمى، بهر  3.پذیردصورت مى عمهده بزرگهان، آن را شهده 

 ولى آیة اهلل ،وادی معتقد است:  4اند.پذیرفته
ق عق  و نه خود ن  بنا شده، اینوو   تواناد صاحیح باشادچ نمی تقسی  بر م نای متملَّ

  5 خیلی از بزرگا  به ن  اذعا  داشته باشند.که  در وند
 دارد: ایشان بیان مى

 کارداای انساا  زیرا چشوند قسمت قوا ن  خود موتلض شوو  لحاظ به ن س قوای باید
 تماّدد گارفتن نظار در با و دددمی انجام موتلض نیرودای با رادا که ن  دارد گوناگونی

 انساا که  گ ت باید پس .کرد ت سیر را عملی و نظری عق  باید انسا ، نیرودای و کار
 و اندیشاه نیاروی ،ینظر عق . کندمی عم  دیگری با و فهمدمی یبی با: دارد نیرو دو

  6... و تلمی  و نیت و اراده و انگیزه نیروی عملی، عق  و است فه 
کیهههد مهههى کهههه عقهههل عملهههى وی تأ در اصهههل از سهههنخ ادراک نیسهههت و از ،هههنس عمهههل نمایهههد 

 لمههرو نیههروی عقههل فراتههر از فهههم اسههت و  ههّوه انگیههزه و اراده انسههان نیههز  8از ایههن منظههر، 7.اسههت
                                                      

 .۵۷۹  ،الق آن الفاظ مف دات .1
 یدی ةالتفسی ا میاهج ؛۱۵  ،حمن سلره تفسی  ؛۸۴  ،۲ج ،المیزان ؛۵۲۵  ،۱۱ج ،تسییم تفسی  ر.ک: نمونهه، عنوان به .2

 .۷۵  ،الق آن علل 
 .۱۵۶  ،۱ج ،الفقه اصلل .3
 .۷۵  ،الق آن علل  یی ةی االتفس میاهج ؛۱۵  ،حمن سلره تفسی  ؛۸۴  ،۲ج ،المیزان :ر.ک نمونه، عنوان به .4
 .۵۲۶ و ۵۲۵  ،۱۱ج ،تفسی تسییم .5
 .۵۲۶ و ۵۲۵  ،۱۱ج ،همان .6
 .۲۷۹  ،۲ج ،انهم .7
 .۱۸۸  ،۱ج ،الق آن علل  یی الع یان مخزن ؛۳۹۱  ،۶ج ،الق آن تفسی  یی ال یان اطیب :ر.ک همچنین، .8
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و  (حکمههت عملههى)ههها و نبایههدها نحههوه تفّکههِر بایههدى بههر ایههن اعتقههاد، گههردد. مبتنههمشهمول آن مههى
آورد عقههل عملهى نیهز طبههق و ره 1؛در حیطهه عقههل نظهری اسهت( حکمههت نظهری)بودهها و نبودهها 

این نگهاه بهه عقهل،  3.است بهشت به راهیابى انجا  اعمال عبادی خداوند متعال و 2روایات،
  :ستهماهن  انیز  ۷با این فرمایش حضرت امیر

در انساا  ن اشاد، عقا   گاه عق  فطری در. فطری و اکتسابی: عق  را به دو گونه دیدم
   4.ای ندارددهاکتسابی فای

کتسههههابى نیههههز همههههان نیههههروی تفّکههههر  عقههههل فطههههری، همههههان نیههههروی انگیههههزه و اراده، و عقههههل ا
گر عقهل فطهری، انسهان را بهه انجها  عمهل نیه  وارد نسهازد، تن. و تعّقل است هها عقهل بنابراین، ا

البته آیة اهلل ،هوادی، عقهل . ای برای انسان به همراه نداردهای خوب آن، فایدهنظری و دانسته
کنار عقهل عملهى  هوی،  کمهال انسهان مهىنظری توانمند را در  کهه و بیهان مهى5دانهددو نیمهه  دارد 

بخشهد و ههای ا،رایهى انگیهزه را سهامان مهىانهد. نیهروی اندیشهه، برنامههاین دو با یکدیگر مرتبا
ولى به ریم آن،  ایل به استق ل این دو نسهبت بهه  6؛طلبداراده نیز دستور خود را از اندیشه مى

 : یکدیگر است
 ویازی، باود  ق ایحیاا  َبَسان و کار یاا  صدق بای ،یا  بق ن س به بلولی عل 

 باه ارت ایی دیچ و اوست بلولی ادراک و اندیشه ملدر و نظری عق  به نا ر دمگی
 بار و ِاْبجاامیا  اقدام بر ن  راس  عزم و ن س اراده. ندارد او عزم و گیریمی تل ملدر

 بارای محماول ر او  باه جازم ممناای باه تلادیق نه) ایما  و ق ول ممنای به تلدیق
 سال  باه جزم ممنای به تلدیق نه) َجْحد و ک ر و نبول ممنای به تبری یا   موضوع
 ارت اایی دایچ و اوسات انگیزه م دأ و عملی عق  به راجع دمگی  موضوع از محمول

 دیگاری فقادا  و یبی وجدا  دمانا ارت ایی،بی این و نشا  ندارد. او اندیشه ملدر به
 عاالِ   ولای اسات، باص  ویزی بود  َبَسن و بّق، صدق به عل  گادی یمنی استچ

                                                      
 .۵۵۰  ،۲ج ،تسییم تفسی  .1
کَت  َو  نک احمالّر  ِه بِ  َد ِب عک  ما ...قلک الَع  :۷صادق اما  .2  .(۱۵ه ،۱۹۵  ،۱ج ،المیاسن) نانک الَج  ِه بِ  َب َس ا
 .۲۸۱  ،۲ج ،تسییم تفسی  .3
 ،۲ج )صههدرا(، الکددایی أصددلل شدد ح) مطبههوع یهه  لههم اذا مکسههوب، ینفههع ال و * مکسههوب و فمطبههوع عقلههین العقههل رأیههت .4

 ۴۱۸). 
 .۴۴۰  ،۱۲ج ،تسییم تفسی  .5
 .۲۸۶  ،۵ج ،انهم .6
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 را ن  و نوردمای رو ویازی باه و کنادمی ترک را ن  عامداز  عالماز  فاسق دانشورِ  و متهّت 
  1.دارد عل  ن  بود  ق یح و کر  بطال ، بهکه  دددمی انجام

که فایده عقل نظری و فهم آن در انسهان  ۷مؤید این مطلب، فرمایش اخیر اما  على است 
کارآمدی عقل عملى و نیروی انگیزه و اراده معرفى مى گرو   نماید. را در 

کههه تقسههیم اخیهر عقههل بهرای بررسههى روایههات تههر و بهها مهورد نظههر، مناسهب مشهخص خواهههد شهد 
 تر است.  راین مو،ود در آن نیز هماهن 

 . رابطه عقل و تحّمل )فهم(2 - 2
( در روایهات مهورد بحههث،  بها تو،هه بهه ابعهاد عقهل از نگهاه آیهة اهلل ،هوادی، تحّمهل )ال َیحَتِمهلک

نظهر ایشهان،  گهردد و مغهایر بهاانسان و در  لمرو عقل عملى تعریه  مهى« اراده و انگیزه»مرتبا با 
 نماید:شود. این مطلب را  راین ذیل تأیید مىمعنای فهم )عقل نظری( از آن مستفاد نمى

گههاهى بههه شههرط ورود بههه  لمههرو اراده و انگیههزه و یهها عقههل  اّول، همههان معیههار نههافع بههودن فهههم و آ
 کند: عملى است. آیة اهلل ،وادی بیان مى

گادی  2.به منطقه ایما  و باور او وارد گردد که دای انسا ، زمانی م ید خوادد بودن
کهه مقصهود معصهو پس مشهخص مهى گهاهى  ۷گهردد  گونهه روایهات، آ از ذکهر تحّمهل در ایهن 

فکری در حیطه عقل نظری نیست؛ بلکه نهاظر بهه ،نبهه عملهى آن، یعنهى ایمهان و بهاور بهه امهر و 
که ایهن مطلهب، بهه معنهای تعطیلهى عقهل ن ؛حدیث آن ذوات مقّدگ است ظهری  هوی هر یند 

  در این باره نیست.
ههْؤِمنر و ایمههان  لبههى بنههده مههؤمن و امتحههان آن توسهها بههاری«  لههب»دو ، ذکههر واژه  تعههالى )َعْبههدر مک

یَماِن( بهه عنهوان شهرط تحّمهل امهر و حهدیث اسهت. منظهور از  لهب، همهان ،هان و  اْمَتَحَن اهللک َ ْلَبهک ِلْ ِ
 فرماید: مى ۷اطمینان است. معصو  و ،ایگاه ایمان،  لب  ابل 3.نفس مدرکه است

خداوند قلا  او را از بیاث ایماا  نزماایش که  ایمگر بنده ،نمایدنمی امر ما را بم 
  4... دارندنمی دای مورد ایمینا ، بدیث ما را نگهنموده باشد و دیچ  رفی جز قل 

گفته شده:   درباره ایمان نیز 
                                                      

 .۵۱۵  ،۵ج ،همان .1
 .۱۲۳  ،۲۴ج ،مانه .2
 .۴۳ص ،۲. ت جمه تفسی  المیزان، ج3
هک  اَل  ....4   َیْحَتِملک

َ
ْؤِمنر  َعْبدر  ِإاّل یَماِن  َ ْلَبهک  اهللک  اْمَتَحَن  مک   َحِدیَیَنا َیِعى اَل  َو  ،ِلْ ِ

َ
ورر  ِإاّل دک ِمیَنةر  صک

َ
 .(۲۰۹  ،۳ج ،ال ی ان مجم ) أ
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از و اایض قاّوه اسات کاه رار نس ت به ن  یمنی عقد قل ی به ویزی یا دما  تسلی  و اق
   1.عملی یا عق  عملی است

که عرب گاه برای بیان صعوبت فهم علمى از واژه ههای: تحّمهل، زبانان هیچسو ، آن است 
گفته نمىمیً  هیچ 2؛کننداستفاده نمىا رار و...  کهه تحّمهل )فههم( فه ن مسهئله بهرای گاه  شود 

 من صعب است. 
کیههد کهه    ۷متعههّدد معصههو  هههاییهههار ، تأ گونههه روایههات از حیههث ب یههت واالی  در ایههن 

یشهه  .۱ایشان، نشان از تحّمهل بهه معنهای فههم نیسهت:  اسهتفاده « صهعب»از « عسهر»بهه ،های ر
که وسعت معنایى آن بیشتر است  .۳ 4؛«مستصهعب»با ذکر واژه « صعب» مبالغه در .۲ 3؛شده 

ال »از ،ملهههه وصههفیه پرمعنهههای  5یهههث صههعوبت،از ح« امههر»بههه عنهههوان تمییههز « َحمههه ً »بههه ،ههای 
هک إاّل  کارگیری فعهل نفهى .۴ ؛استفاده شده است...« َیحَتِملک در بهاب افتعهال بهرای « الَیحَتِمهلک »به 

کید  .۵ 6؛بیان مبالغه در عد  تحّمل گروه واالمقا  مسهت نى  .۶ 7؛بر صعوبت امر «ِاّن »تأ ذکر سه 
گههروه اخیههر، بههه ترتیههبتخصههی .۷ بنههده مههؤمن؛م ئکههه، نبههّى و  :شههده مقههّرب بههودن،  :ص هههر سههه 

نفهى تحّمهل  سهمتى از امهر و حهدیث  .۸ ههای الههى؛مرسل بودن و ایمان  لبى برآمده از آزمایش
گروه اخیر و اختصا  آن به خود اهل بیت   8.:حتى از سه 

گونهه روایهات اسهت (َیحَتِملک )باب افتعال از  :پنجم، استفاده معصو  تهرین مههم. در این 
کههه در حههوزه عمههل و عقههل  9اربرد ایههن بههاب، مطاوعههت و پههذیرش انههر فعههل توسهها فاعههل اسههتکهه

مصهههادیق عههد  مطاوعهههت عملههى امهههر و حهههدیث مؤیههد ایهههن مطلههب،  گهههردد.عملههى تفسهههیر مههى
                                                      

 .۲۲  ،۱ج السند(، محمد شیخ بحوث) االهیه ةاالمام .1
 ش.۱۳۹۴ ،۷۵ش ،حنال علل  مسعودی، عبدالهادی ،«مستصعب و صعب احادیث» ر.ک: .2
 .۷۱۵،  ۲ج جمه ة اللغة، .3
 .۳۱۲،  ۴، جم آة العقلل. 4
ْمَرَنا َصْعبر : »در ،مله اول این احادیث، به عنوان میال. 5

َ
ْسَتْصَعبر  ِإّنَ أ کهه ا ،...« مک مهر ایشهان از یهه ،ههت، روشهن نیسهت 

که نکره دارای صعوبت است. نمایهد و یکهى از انهواع ای ،امد است و از ما بل خود رفع ابهها  مهىفلذا، نیاز به تمییز دارد 
تهوان تمییهز در تقهدیر را مهى« حمه ً »در ،ملهه اخیهر، واژه (.  ۳۱۰و۳۱۱مبادی العربیهه،  ) آن، تمییز ابها  از نسبت است

که به  کهه بهه آن یهون تمییهز بها و،هود  رینهه ؛در ادامه حدیث حذف شده است« لک ِم حَت الیَ » رینه امر دانست  ای در ،ملهه 
گرددداللت نماید، مى  .(۳۱۲ همان، ) تواند حذف 

 .(۲۰،  م ادش الع بیه)  شود. یون این باب، ع وه بر مطاوعت، برای مبالغه نیز استفاده مى6
 .۱۵۰،  ۱، جل یبش ح النمااییی علی مغیی الر.ک:  .7
 .۵۵،  تفسی  ی ات الکلیی. ر.ک: 8
 .۲۰  ،۴ج ،الع بیه م ادش .9
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هههْؤِمنک ِبهههِه » ههههای:؛ یعنهههى ذکهههر عبهههارتدر دیگهههر روایهههات مشهههابه اسهههت ۷معصهههو  ِقهههّرک » 1،«اَل یک اَل یک
ْمِرَنههها

َ
ههههک »کهههه بهههه ،هههای 3«لک ِبهههِه َو اَل َیْصهههِبرک َعَلْیهههِه اَل َیْعَمههه» 2،«ِبأ در دیگهههر روایهههات مشهههابه  «اَل َیْحَتِملک

( ،هامع همهه آن)گهردد و در حوزه عقل عملى تبیین مىها شده؛ و همه آن هها اسهت. اَل َیْحَتِمهلک
مهایش دلیهل آن، فراسهت.  :پس ایمان، ا رار، صبر و... از ،وانب تحّمل وا عى امر اهل بیهت

 است:  ۷اما  صادق
دماناا، از ]جوانا [ تحّما   نیسات.تحّم  نمود  امر ما فق  به تلدیق و پریرش ن  

 4امر ما، رازداری و صیانت ن  از ]قرار گرفتن در دسترس[ ناادال  است.

 عقل و تحّمل )رازداری( رابطه. 2-3
ْمَرَنهها ِسههّرر ِفههى إِ » :فرمایههدمههى ۷امهها  صههادق. در زمههره اسههرار الهههى اسههت :امههر اهههل بیههت

َ
ّنَ أ

 : هادر بهه درک درسهت حقهایق نهفتهه نهزد اههل بیهت :همه اصهحاب اههل بیهت 5.... «ِسّر  
نبودنههد و در عمههل، امکههان انحههراف در دیههن و یهها خطههر فتنههه در بههین مههرد  و،ههود داشههت. از ایههن 

کههج کههه ولههى ،ههدای از آن6حیههث، خیلههى از آن حقههایق، در پههس پههرده بههه عنههوان راز بهها ى مانههد،
گردد، ولى عمل رازداری به فهم، داللتى ندارد فهمى مى و مشروط به اراده تواند باعث رازداری 

کش  برخى اسهرار نهزد خهود  ۷اما  صادق .و انگیزه  وی و در حیطه عقل عملى است شرط 
 : نمایدای بیان مىبرای دیگران را منوط به و،ود ینین اراده

  7گ ت .ن ع و ضرر درکس بود را می بستید، ننچهمی را دایتا ددا  اگر

ماننههد: ایمههان، ا ههرار، صههبر،... در زمههره ابعههاد تحّمههل حقیقههى امههر و حههدیث پههس، رازداری نیههز 
 ۷اسههت و از ،ههدا نیسههت. دلیههل آن نیههز همههان فرمههایش مههذکور از امهها  صههادق :اهههل بیههت

که ع وه بر ایمان و ا رار، رازداری و حفظ اسرار را نیز از ،وانب ت  حّمل برشمردند. است 
بندی آیهة اهلل ،هوادی مبنهى بهر داللهت تحّمهل با عنایت به رابطه ابعاد عقل و تحّمل، تقسیم

                                                      
 .۵۶۳  ،۲ج ،الهاللی قی  بن سلیم کتاب ر.ک: .1
 .۲۲۳  ،ع   الستة األصلل ر.ک: .2
 .۲۹  ،۱ج ،۹میمن آل یضائل یی النرجات بصائ  ر.ک: .3
ْصهِدی اْحِتَماَل  ِإَن . 4 هَو الّتَ ْمِرَنها َلهْیَس هک

َ
هوَل َلههک َفَقهْا ِإّنَ ِمهِن اْحِتَمهاِل أ ْهِلهه َق ِبهِه َو اْلَقبک

َ
ْمِرَنها َسهْتَرهک َو ِصهَیاَنَتهک َعهْن َیْیهِر أ

َ
الغی دة ). .. أ

 .(۳۶  ،للنعمانى
 . ۲8ص ،۱ج ،بصائ  النرجات... )  . امر ما رازی نه ته در رازی است5
 .۶۵۹،  ۱۳، جتفسی  تسییم. 6
لِسَنِتکک  کاَن  َلو .7

َ
وِکیة مَب

َ
ّلک  َلَحَدنتک  أ  .(۲۶۴  ،۱ج ،الکایی)َعَلیِه  َو  َلهک  ِبما امِر،   کک



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

188 

کههه، عههد  داللههت بههه دو معنههای فهههم و رازداری، از دو ،هههت بهها اشههکال موا،ههه اسههت: اول آن
کنههار رازداری  ههرار نمههى گههر در ایههن تقسههیمتحّمههل بههه معنههای فهههم، آن را در  نههدی، بدهههد؛ دو ، ا

گردیههده، بایههد دیگهر ابعههاد آن ماننههد: ایمههان،  ۷،نبهه رازداری عمههل تحّمههل امههر معصهو  لحههاظ 
گرفته مى  بندی با نقصان موا،ه است.شد. پس این تقسیما رار، صبر،... نیز در نظر 

گروه مستثنی شده3 ک بین سه   . نقاط اشترا
گهههروهذکهههر  بر »: سهههه  َقهههّرَ ْرَسهههلر »، «َمَلههه ر مک یَمهههاِن َع »و « َنِبهههّىر مک کنهههار  «ْبهههدر اْمهههَتَحَن اهللک َ ْلَبههههک ِلْ ِ در 

کى بههین :یکهدیگر، از حیهث توانههایى تحّمهل  سههمتى از امهر اههل بیههت کى از نقههاط اشهترا ، حها
 ها در این باره است:آن

 . عدم رازداری نسبت به برخی حقایق 1 - 3
گههروه مههذکور، عهه وه بههر ایمههان، ا ههرار، صههبر و... نسههبت بههه حقههای ق نهفتههه نههزد اهههل هههر سههه 

که در زمره تحّمل:بیت کنندگان وا عى ، توانایى رازداری و نگهداری آن را نیز نزد خود دارند 
گرفتههه در بیههانى مشههابه، اینههان را نیههز مشههمول تحّمههل برخههى از امههر و  ۷انههد؛ ولههى معصههو آن  ههرار 

 داند:حدیث خویش نمى
فرساتاده شاده و مادمن فرشاته مقاّر ، پیاام ر . است... بدیث ما صم ، مستلم 
 1.نمایدنمی نزمایش شده نیز ن  را تحّم 

که برخهى درصهدد بهوده انهد، روایهت اخیهر را در روایهات بین این روایات، تنا ضى و،ود ندارد 
گروه مذکور و خروج آن 2 بلى ،مع نمایند؛ هها از شهرایا یون این مطلب، به عد  رازداری سه 

اهل  در پاسخ به سؤال برخى از ۷عسکری اما گردد. بر مى ۷کامل تحّمل وا عى امر معصو 
گروه مذکور، فرمود  : مدائن در باره عّلت نفى تحّمل از سه 

اده پیام ر فرسات. کندبازگو می خودش مانند نداشته و به نگه خود نزد را ن  مل  مقّر ،
ت دمچناین اسا گوید ومی خود مث  فردی به و نداشته نگه خود قل  در را ن  شده نیز

 است بالوتی ارر بر ونین عملی،. قل ش مورد نزمو  الهی قرار گرفته استکه  ایبنده
فلارا . مناد گردناداز ن  بهاره نیاز دیگرا  خوادندمی و کنندمی ابساس قل شا  درکه 

قادر مساّل  در دیگاری،  که،ن  از غاف ] دایننمکنند و به دیگری منتق  مینمی تحّم 
                                                      

 .۱۰ه ،۲۲  ،۱ج ،النرجات بصائ  .1
 «.مستصعب و صعب روایات شناسىمعنا» ؛«مستصعب و صعب احادیث» :ر.ک .2
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  .1[وجود ندارد ن  تحلی  و تجزیه و فه ا ی نگهداری و و ب   توا 
گونه تبیین نموده ۷نیز پاسخ اما  عسکری آیة اهلل ،وادی  : اندرا این 

 ماا. ن  مجارای دیگارا  اماا دساتی چ اسارار و علاوم مواز  مااکه  است این منظور،
 گاردی افاراد به و ندارند دارینگه قدر دا ن  ولی داری چ نگه خود در را علوم توانی می

  2.کنندمی منتق 

ک   اما  عسکریح وت  لب سخن از  کننهده برخهى اسهرار عظمت خیهره، نشان از ۷در 
گونه :اهل بیت گردند، ینان بهه و،هد دارد؛ به  گروه مذکور نسبت به آن وا    گر سه  که ا ای 

کههه مههى نههد خواهنههد دیگههران را نیههز از آن مطلههع نماینههد. فلههذا، تههوان رازداری نخواهخواهنههد آمههد 
کامههل تحّمههل امههر اهههل بیههت و ایههن خههود اهههل  گردنههد.خههارج مههى :داشههت و از داشههتن شههرایا 

گونه روایات و،ود ندارد.  :بیت که توان تحّمل آن را دارند. فلذا، تنا ضى بین این   هستند 

 . شهود قلبی2 - 3
کههه یکههى از اسههرار صههعوبت تحّمههل امههر و حههدیث معصههومان در  :آیههة اهلل ،ههوادی معتقههد اسههت 

گردد که حقایقى نهفتهه از نبهّوت، رسهالت و امامهت آن بزرگهواران، در وایات مورد بحث، به این بر مىر
گههاه آن  کهه   و احادیههث ویههژه ایشههان متجّلههى اسههت و تحّمههل ایههن حقههایق، از طریههق مشههاهده تجّلههى 

که   ایشهان، اشهاره بهه  3بزرگواران، صعب است. گاه و مشاهده آن در  « بهىشههود  ل»سخن از تجّلى 
گونه روایات است.  گروه مذکور در این  که نقطه اشتراک دیگری بین سه   است 

یههه حضههور ظههاهری و دیههدن بهها  ؛شهههود در لغههت، یعنههى حضههور یههافتن همههراه بهها دیههدن اسههت
 4.یشم سر یا بصر باشد و یه به حضهور بهاطنى و دیهدن بها یشهم دل یها بصهیرت داللهت نمایهد

ک گفتهه مهى« عرفان  لبهى»ه به آن منظور در اینجا، معنای دو  آن است  توضهیز، آن  5.شهودنیهز 
 همهان حصهولى علم. های علمى انسان، دارای دو بخش حصولى و حضوری استکه سرمایه

کتسابى علم کهى حواّگ  دیگر و گوش و یشم مانند ادراکى، هایاندا  راه ازکه  است ا  و بهه ادرا
هها و مهان نیهروی دانسهتن بهدیه شههودی، و حضهوری علهم ولى ،آیدمى دست به عقل هدایت

                                                      
 .۱۸۸  ،األخ ار معایی .1
 .۱۸۷  ،۱ج مق بان، ییاش ادب .2
 .۱۴۸،  ۱ج ،. تفسی  تسییم3
 .۴۶۷،  ف دات الفاظ الق آنم .4
 .۱۲۹،  ۱، جتفسی  تسییم .5
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  1.های فطری استها توسا ،ان و  لب انسان و الها خوبى
گروه مذکور را مى که یکهى از عجایهب اشتراک شهود  لبى بین سه  گونه تأیید نمود  توان این 

گروه:  ْؤِمنر اْمَتَحَن »در این روایات، ذکر  یَمهاِن  َ ْلَبهک  اهللک  َعْبدر مک کنهار د «ِلْ ِ گهروه مله  مقهّرب و  ودر 
(، ایمههان  نبههّى مرسههل اسههت. در عبههارت فههوق، ینههد شههاخص ذکههر شههده اسههت: عبههادت )َعْبههدر

(، امتحان الهى )اْمَتَحَن  ْؤِمنر ( و  لب.  )مک  اهللک
 گوید: آیة اهلل ،وادی در باره عبادت وا عى مى

و  محلولی وو  یقاین داشاته باشادکه  ددف نفرینش است، ع ادتی استکه  ع ادتی
 2.اند، ونین ع ادتی ندارندبهرهبی از نورانّیت و ص ای باین و شهودکه  عابدانی

که عبادتش توأ  با شهود  لبى نباشد، به مقا  یقین  لبى نیهز نمهى رسهد و یعنى بنده مؤمنى 
گونهههه روایهههات  هههرار نمهههى گهههروه سهههو  در ایهههن  گیهههرد. یهههون تنهههها  لبهههى بهههرای تحّمهههل امهههر در زمهههره 

کههه بههه در،ههه یقههین رسههیده باشههد. معصههو  ابههل  ۷معصههو  فرمایههد: مههى ۷اطمینههان اسههت 
تنههها ینههین  و 3«دارد.هههای مههورد اطمینههان، حههدیث مهها را نگههه نمههىهههیچ ظرفههى ،ههز  لههب»...
که ابزار علم حضوری و شهود حقایق باطنى است. لب  4هایى است 

که م ئ  و انبیای الهى د حقیقى هستند نیز در مقا  شهو :آیة اهلل ،وادی معتقد است 
پهس،  5کننهد.های خود ش  نمهىگاه نسبت به الهى بودن دانستهو در ینین ،ایگاهى، هیچ

گروه مذکور مشترک است.   مقا  شهود  لبى بین سه 
گونهه گونه روایات به  گردید، اعجاب الفاظ و حقایق متعّدد در این  که اشاره  گونه  ای همان 

که مى زوایای متعددی به طور ویهژه، مهورد بررسهى  هرار داد؛ توان مباحث مختل  آن را از است 
توانهد موضهوعى ، مهى«شههود  لبهى و نقهش آن در روایهات صهعب، مستصهعب»به عنوان میال، 

 مندان به پژوهش در این باره باشد. پیشنهادی برای ع  ه
 . اّتحاد ابعاد عقل3 - 3

که تحّمل در این روایات داللتى به معنای فهم ندار د؛ ولى این مطلب، بهه معنهای گفته شد 
                                                      

 .۳۰۷،  ۲، جهمان. 1
 .۴۳۲،  ۱، جان. هم2
هک  اَل  ... .3   َیْحَتِملک

َ
ْؤِمنر  َعْبدر  ِإاّل یَماِن  َ ْلَبهک  اهللک  اْمَتَحَن  مک   َحِدیَیَنا َیِعى اَل  َو  ،ِلْ ِ

َ
ورر  ِإاّل دک ِمیَنةر  صک

َ
 .(۲۰۹  ،۳ج ،ال ی ان مجم ) أ

 .۱۷۴،  تلحین در ق آن. 4
 .۶۹۰،  ۱۲، جتفسی  تسییم. ۹۷
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کیهد گونهه روایهات، همهان  ۷ههای متعهّدد معصهو تخطئه عقل نظهری نیسهت؛ یهون تأ در ایهن 
گردیدن به توفیهق بهزر   که یکى از لواز  نایل  گویای این مطلب نیز هست  گردید،  که ارائه  گونه 

گونههه ۷تحّمههل امههر معصههو  کارآمههد؛ بههه  کههه هههر دو بعههد عقههل بههه صههورتى  ا هههم ای بههآن اسههت 
که علم و عمل با یکدیگر به مرز وحدت برسند.   هماهن  باشند 

، تحّمهل اسهرار اههل ...«مستصهعبر  صهعبر  حدیینا إّن »آیة اهلل ،وادی با استناد به حدیث: 
گونهآن مى برابر در عملى را فهمیدن توأ  با تسلیم :بیت که  لهب در برابهر آن نهر  داند؛ به  ای 

گردیههده، بههه در  ۷کههه ایشههان، تحّمههل امههر معصههو و یهها ایههن 1آورد ایمههان و کنههد ا ههرار آن و خاضههع 
دانههد و ضههمن تقسههیم یهارگانههه ایههن افههراد از احادیههث مههورد بحههث را شههامل افههراد متعههارف نمههى

کسانى مىحیث نسبت و،ودی این دو عقل در آن توانند به توفیق تحّمل امر ها، معتقد است 
که طبق احادیث مورد ب ۷معصو  ای فراتهر از افهراد متعهارف نایهل حث، بهه در،ههدست یابند 

که در آن کنار یکدیگر  رار مىگردند  کهه: مانند ؛گیردها این دو عقل در  و ... نبّى مرسل، مهؤمنى 
کهه ایهن دو  هّوه بهه وحهدت مهى رسهد و حّتى مانند مو،هودات فراطبیعهى ماننهد: م ئه  مقهّرب، 

   2.شودیکى مى

 «تحّمل». مفهوم جامع ۴
که علم و اراده اد عقل در مقا  شهود  لبى متجّلى مىوحدت ابع گردد و در این مقا  است 

خهورد. بهه اعتقهاد آیهة اهلل ،هوادی، بایهد نمهره عبهادت وا عهى، یقهین با هم پیوند ناگسسهتنى مهى
که از شهود  لبى بى ایهن سهخن،  3بهره است، ینین عبهادتى نخواههد داشهت.باشد و عابدی 

دارد. عبههادت وا عههى، همههان عمههل شهههود  لبههى و یقههین را بیههان مههى پیونههد توأمههان عقههل عملههى،
کههه  صههالز اسههت و خههارج از عقههل عملههى سههلیم نیسههت و یقههین حاصههل از ینههین عبههادتى نیههز 

با آن در اتّحادی ناگسسهتنى اسهت. آیهة اهلل ،هوادی  4همان شهود  لبى و علم حضوری است؛
 داند: ىبه ینین پیوندی، عقل نظری و اندیشه را نیز متّصل م

 قارین بااور، و اندیشاه و نادمّتحد ن  در عما  و علا که  است قل ی...رادی شهود راه
 ن  به دمگا  لیبن چنیست ن  در باور، و ایما  بدو  فبر و عم بی عل  درگز و اندد 

                                                      
بان ییاش ادب .1  .۱۷۴  ،۲ج ،مق  
 .۵۳۰  ،۱۱ج ،تسییم تفسی  .2
 .۴۳۲،  ۱، جان. هم3
 .۴۳۳،  ان. هم4
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  1.ندارند دسترسی

کههههه عههههد  دسترسههههى همگههههانى بههههه آن، بهههها عههههد  عمومّیههههت توفیههههق تحّمههههل امههههر و حههههدیث 
 روایات مورد بحث، هماهن  است.  در :معصومین

گیرنههده ابعههاد :پههس، مفهههو  ،ههامع تحّمههل وا عههى امههر اهههل بیههت کههه در بههر  ، یعنههى عملههى 
مختلفى اعم از: ایمان، ا هرار، صهبر، رازداری،... تهوأ  بها شههود بهاطنى یها یقهین  لبهى نسهبت بهه 

گروه مذکور خواه گردید. ینان امر عظیمى است و ینین توفیق بزرگى، فقا نصیب سه   د 

  «صعب، مستصعب ». منظور از ۵
صههعب، »مفهههو  عبههارت مباحههث ارائههه شههده دربههاره روایههات مههورد نظههر، آیههة اهلل ،ههوادی در 

که با ابها  همراه است. بهه نظهر مهى« مستصعب کهه ابهها  در را در دو معنا استفاده نموده  رسهد 
گونههه احادیههث بههر ایههن بههاره بههه عههد  بررسههى عبههارت مههذکور، متناسههب بهها سههطز محتههوای ا یههن 

که در دیگر مباحث و مقالهمى   2.خوردهای ارائه شده در این باره نیز به یشم مىگردد 
کهار رفتهه اسهت« ضد را  شدن»، نزد عرب در معنا، «صعب» برخهى، آن را  3.برای حیوان به 

که بین شّد  5؛اندمعنا نموده« شّدت»و بعضى نیز معادل با  4«ضّد سهولت» گفته شده  ت ولى 
کاربرد دارد و معنای آن  و صعوبت از حیث مفهو ، تفاوت است و صعب فقا در حوزه افعال 

که هر صعبى شدید اسهت، امها ههر شهّدتى را نمهى. تر از شّدت استبلیغ تهوان صهعب به طوری 
گفته است 6.دانست که درباره اصعاب شتر نر   :مؤید آن، سخن فراهیدی است 

 7.یسمانی ن  را لمس نمودنه سواری داد و نه ر[ شتری که]
یشههه بهه عهه وه، عههرب و تههى بههر شهتری سههوار مههى کههه راضهى بههه سههواری دادن نیسههت، از ر شههود 

                                                      
 .۱۷۶،  ۳ج ،س چ مه اینا ه .1
 گهونگى تعامههلاحادیهث صهعب و مستصهعب و ی»؛ «شناسهى روایهات صهعب و مستصهعبمعنها»بهه عنهوان نمونهه، ر.ک:  .2

 «هابا آن
 .۱۶۳  ،۱، جالصیاح؛ ۳۴۵  ،۱، جالمییط یی اللغة ؛۳۱۱،  ۱، جکتاب العین .3
  .۲۸۶،  ۳، جمعجم مقاای  اللغه؛ ۳۴۷،  ۱، ججمه ة اللغة؛ ۵۲۳،  ۱، جلسان الع ب .4
 .۳۱۱،  ۱، جکتاب العین .5
 .۱۰۱،  الف وق یی اللغة .6
رَکب َو َلم َیمَسسهک  .7 ، اطه ق بهدون ههیچ  یهد و «لهم»کهه بها عنایهت بهه حهرف ،هاز   (۳۱۱،  ۱، جکتاب العدین) َحبهلر  َلم یک

، فعهل مضهارع را در معنها تبهدیل بهه ماضهى منفهى مطلهق بهدون ههیچ «لهم»یون حرف ،از   ؛شرطى در نفى آن و،ود دارد
 .(۱۷۴،  ۴، جم ادش الع بیه) نماید ید و شرطى مى
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کههه طبههق سههخن فراهیههدی، صههعوبت مرکههب یعنههى، آن  1؛نمایههداسههتفاده مههى« عسههر» در صههورتى 
را معهادل « عسهیر»یعنهى  ،«عسهر»شاید به همین دلیل، برخى مبالغهه در. دهداصً  سواری نمى

گرفتهب ولهى برخهى آن  3،دانسته شهده نیز در معنا، نزدی  به صعب« مستصعب»2.اندا صعب 
گسهتره معنهایى صهعب و مستصهعب، 4.اندرا مبالغه در صعوبت دانسته فراتهر از شهّدت و  پهس 

  .گیردرا نیز در بر مى «ناممکن» سختى است و مفهو 
 دیرتهرکه  اسبى»و مستصعب را نیز « دشوار»را از حیث لغوی،  آیة اهلل ،وادی نیز واژه صعب

ولههى، نظههر ایشههان بههه معنههای اصههط حى ایههن دو واژه در 5 معنهها نمههوده اسههت؛ «شههودمههى اهلههى
 َصههعبر  أحادیَینهها إن: »در معنههای بههه عنههوان میههال، ؛احادیههث پههیش روی، بهها ابههها  همههراه اسههت

ْسَتصَعبر    :گویدمى ...«مک
  6.است مشب  بسیار ما، ابادیث فه  دقیق یمنی

ولى در برخى دیگر از موارد، به ،های معنهای بسیارمشهکل، بهه مفههو  نهاممکن بهودن در ایهن 
 آمده روایات از بسیاری درکه  :ائمه حدیث بودن مستعصب و صعب»: نمایدباره اشاره مى

کتنهاهى 7.«نهدارد را آن فهمیدن توان کسىکه  نیست معنا این به تنها است، کهه، فههم ا و یها آن 
  :داند و معتقد استرا برای افراد متعارف، ناممکن مى :علو  معصومین

 کناه باه بارد  پای لایبن دریافاتچ اکتناهْ  یور به توا می را عادی بشر از مست اد علوم
ْ  » ازکه  کسانی دایگ ته  گازارش و یابنادمای خ ر «م ین کتا » و «بتا ال أمّ » ،«َلد 
 8.بود نووادد متمارف افراد مقدور ددندمی
به ونین فه  اکتنادی را برای دیگرا ، بسایار  یابیدستباره،  ایندر سونی دیگر در اّما 

   9.نموده است بیا دشوار 
کههه از نظههر ایشههان، مقصههود اهههل بیههت صههعب، »از بیههان عبههارت  :فلههذا مشههخص نیسههت 

                                                      
 .۷۴۵،  ۲، جالصیاح .1
 .۷۱۵،  ۲، جه ة اللغةجم .2
 .۱۴۴،  ۲، جتاج الع وس؛ ۴۵۴،  ۱، جالمیکم و المییط األعظم .3
 .۳۱۲،  ۴، جم آة العقلل .4
 .۶۵۹،  ۱۳ج ،تسییم تفسی  .5
 .۳۷۶،  تفسی  ق آن در ق آن .6
 .۱۸۶،  ۱ج ،ادب ییاش مق بان .7
 .۱۴۶،  ۱، جتفسی  تسییم .8
 .۱۴۹،  انهم .9
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گونه روایات، بهدر  «مستصعب بودن تحّمل امهر و حهدیث ایشهان داللهت دارد و  «ناممکن» این 
گونه روایات، بیان .گرددآن بر مى« دشواری»یا به  گر آن اسهت در نگاه اّول، عظمت فحوای این 

، ناممکن بودن تحّمل امر ایشان برای همگان به ییر از سهه «صعب، مستصعب»که مقصود از 
گرفته شود: گر معنای دشواری و مشکل برای آن در نظر   گروه مست نى شده است؛ یون ا

گونه معنها مهىروایات مورد نظر  .ال  از حیهث )امهر یها حهدیث مها  ؛ بهه عنهوان میهال:شهوداین 
کهه نمایهد، مگهر مله  مقهرب و... آن را حمهل نمهى. دشهوار و مشهکل اسهت (حمل بها توّ،هه بهه . 

ولههى بهها دشههواری و  بههرای همگههان، ۷ سههمت اّول روایههت، امکههان حمههل امههر یهها حههدیث معصههو 
که موّفق به حمل بسختى و،ود دارد کسى  گردد. مى -هر یند با دشواری -ار سنگینى؛ مانند 

هک ) ولى بنا بر  سمت دو  امر یها حهدیث بهرای همگهان، بهه ،هز سهه  ، موفّقّیت تحّمل...(الَیحَتِملک
از حیههث امکههان، بههین ،ملههه و ایههن، یعنههى تنهها ض . پههذیر نیسههتگههروه مسههت نى شههده، امکههان

هک إاّل »وصفیه  بها دو صهفت دیگهر آن، یعنهى  - اسهت یثمتعّلهق بهه امهر یها حهدکهه  - «... الَیحَتِملک
  «.صعب، مستصعب»

کتنهاهى حقههایق اهههل  .ب اطه ق امههر )أمَرنها( در ،ملههه اّول، شهائبه امکههان همگهانى تحّمههل ا
که با شأن واالی اهل بیترا ولى با سختى و دشواری ایجاد مى :بیت در تنها ض  :نماید 
کتنه. است که  ابلیهت تحّمهل ا یهابى بهه حقهایق الههى دسهتاهى و آیة اهلل ،وادی معتقد است 

ْن » :همچههون :نهزد اهههل بیهت ممکههن  متعههارف بههرای افهراد «مبهین کتههاب» و «الکتههاب أّ  » ،«َلهدک
منتههای گسهتره بهى  ایل شدن بهه ینهین اط  هى، امکهان تحّمهل همهه که، با تر آنمهم1.نیست

کهه معصهو  ؛ولو با دشواری، برداشت خواهد شد ۷معصو  امر ن تحّملهى ینهی ۷در صهورتى 
گههروه گانههه مههذکور در حههّد برخههى از احادیههث ایشههان را حّتههى از  ِإّنَ ِمههْن َحههِدیِیَنا َمهها اَل )هههای سههه 

هک   نفى نموده است.  -یه رسد به تمامى آن - 2...(َیْحَتِملک

سَتصههَعبر  ِاّنَ َامَرنهها َصههعبر » :بههه  رینههه حههدیث مشههابه .ج موفّقّیههت در 3...«َعَلههى الکههاِفریَن  مک
کّفههار نیههز فههراهم انگاشههته مههى حههدیث، ولههو بهها دشههواری،تحّمههل  کههه بهها مقصههود امهها  بههرای  شههود 
که اشاره معصو  ؛است مباین ۷معصو  کّفهار،  ۷ضمن آن  در ایهن روایهت، مؤیهدی دیگهر به 

 . تحّمل امر ایشان است بر معنای ناممکن بودن، و نه دشواری،
                                                      

 .۱۴۶،  ۱، جتفسی تسییم .1
  .۵۵،  تفسی  ی ات الکلیی .2
 .۶۵،  األصلل الستة ع   .3
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 : نقل است ۷از اما  با ر .د

ٌب  ِأ یَثَا  َص ٌب  إع لَ َبلع َِ َفصأ سأ بل  ...مل َِ ن َفصأ سأ ل ُأ ن  ّ ملَ
َ
نلل َو ِب ِأ َ نبأ َ  رأ ن ع  َ أ نل

نَع ّخلَ بل َ هل ِأ ن ملَ  ّخصلَ
َ
ِب

ى
َ
َذّ َسِب اأ ل إع رل ل مع  ع  هَیأ

َع ّخلَ  1؛َ هل
دیگار، ساوار کاه  ساتا اّماا صام  ن  ،...دمانا بدیث ما صم  و مستلم  است

 .  ، پای به فرار نهداشبه محض مشاددهکه  ستا و مستلم  نیز ن  نیستشدنی 
گفته شده   :است در توضیز این حدیث 

کع َو ّخَعه ع  ٌِ َع ع ّإلع رّ َفنع
  2.یِین إنل  ُمل

داللت دارد و معنای سختى و دشواری از آن برداشت  که به ناممکن بودن تحّمل امر ایشان
  :تأیید این معنا، روایتى دیگر است. شودنمى

َ بل َو ََل  رأ بل ََل نل ِأ ٍب  َ  خصلَ ِأ َص ََ  ع َ  َعَلیأ ع َ َلیأ ع َب َو ُحل َذّ سل ی  ل إع
نلَ َ َم ل َعَلیأ ع ِلع أ  3؛َیل

اگار که  گیردچ ورانه سوار شدنی است و نه باری بر ن  قرار میکه  ستا پس صم  ن 
 .بود، دیگر صم  ن ودقاب  سوار شد  و بم  می

گذشههت، عظمههت مفهههو  امههر و حههدیث اهههل بیههت .و کههه  گونههه  وه مختلهه  و و،هه :همههان 
کهه  گویهای آن اسهت  گونه روایهات،  کید در این  بهودن امهر و حهدیث آن « صهعب، مستصهعب»تأ

گهروه  تحّمهل آن ، به معنای ناممکن بودن )نهه دشهواری(:بزرگواران توسها دیگهران بهه ،هز سهه 
گر مقصود معصو لذا، . مست نى شده است گونهه روایهات، بیهان دشهواری و مشهکل  ۷ا از این 

هک »بود، شاید ،مله  تحّمل امر ایشان  . نمودکفایت مى «ِإّن أمَرنا َعسیرر َحملک
نهاممکن بهودن  ،«صعب، مستصهعب»از عبارت  :رسد، مقصود اهل بیتپس به نظر مى

ههای مسهت نى شهده اسهت؛ بها گهروهتحّمل  سمتى از امر و حدیث ایشان بهرای همگهان، بهه ،هز 
که فقا خود اهل بیت کید  که  :این تأ کنندتوان دارهستند   . ند همه امر خویش را تحّمل 

 نتایج .۶
 همههان مقهها  خلیفههة الهههى تههاّ  اسههت :الهه . طبههق دیههدگاه آیههة اهلل ،ههوادی، امههر اهههل بیههت

که  ، علهم،... . :منتههایى را در آن بزرگهوارانکه حقایق و اسرار بى  ماننهد: والیهت، حهدیث، 
                                                      

 .۱۶، ه۴۴،  بصائ  النرجات .1
 .(۵۱ ، یلادر األخ ار) ستاادراک و فهم به یقین، مانع آن . 2
 .۲۴،  ۱، جبصائ  النرجات. 3
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گرفته و ،امع همه آن  هاست. در بر 
 بنههههدی عقههههل بههههه دو بعههههد نظههههرییههههة اهلل ،ههههوادی در تقسههههیمب. بهههها عنایههههت بههههه دیههههدگاه آ

بهه معنهای فههم در حیطهه عقهل  ،مغهایر بها رأی ایشهان، منظور از تحّمل در ایهن روایهاتو عملى، 
  .نظری نیست

گردیدن به توفیق تحّمل امر معصو  ج.  تراز با مل  مقّرب و نبّى مرسل:، هم۷الزمه نایل 
کنار هم بودن هر دو بعد عقل نظ۱ ری و عملى و حّتى رسیدن به وحدت ایهن دو، همسهان . 

 با فرشتگان مقّرب، 
 های الهى توأ  با شهود  لبى،. انجا  عبادت۲
 . و در حقیقت، پیوند ناگسستنى بین ابعاد عقل، شهود  لبى و یقین است. ۳

کهه ،هامع ابعهاد مختلفهى اعهم :مفهو  ،امع تحّمل وا عى امر اهل بیتد.  ، یعنى عملى 
مههان، ا ههرار، صههبر، رازداری، ... تههوأ  بهها شهههود بههاطنى و یقههین  لبههى نسههبت بههه ینههان امههر از: ای

  عظیمى است.
گونه روایات،  ادر به تحّمهل  سهمتى از امهر اههل بیهت . ه گروه مست نى شده در این   :سه 

گونههستند؛ ولى عظمت و الیه ای است های متعّدد حقایق و اسرار نهفته نزد آن ذوات نور به 
گردنههد و ه  ههادر بههه رازداری و حفههظ برخهى از ایههن اسههرار نبههوده و از شهرایا تحّمههل آن خههارج مههىکه

کامل تحّمل مى :فقا خود اهل بیت که آن را به طور   . نمایندهستند 
گونه روایات، «صعب، مستصعب»منظور از عبارت  و. تواند به معنهای دشهوار و نمى در این 

بهه بهرای همگهان،  :بودن توفیق تحّمل امر اهل بیهت «نناممک»بلکه به مفهو   ،باشد مشکل
گروه گانه است. ،ز   های سه 

گونه روایات، امور زیر است: :رسد، مقصود اهل بیتبه نظر مى .ز  از این 
 . بیان عظمت امر خلیفه الهى خویش و حقایق بیکران نهفته در آن،۱
 سنگین آن، . معّرفى بزرگى عمل تحّمل وا عى امر خویش به دلیل شرایا۲
که به توفیق تحّمل امر آن ذوات نور دست مى۳ کسانى   .دیابن. و بیان عظمت مقا  

 کتابنامه

، یا  اولالشیخ المفید،  ةتمر العالمى اللفیؤالم م: مفید،  ، محمد بن محمداالختصاص -
 ق.۱۴۱۳
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 ش.۱۳۸۸، یا  دهمه اسرا،، مؤسس م: ،وادی آملى،  ، عبداهللادب ییاش مق بان -
وزه علمیهه حهمرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسه مى  م: مظفر،  ، شیخ محمدرضاالفقه اصلل -

 ش.۱۳۷۱، یا  یهار  م، 
 ش. ۱۳۸۱، یا  اوله دار الحدیث، مؤسس م: ، از علماای ، عدهاصلل ستة ع   -
 ش.۱۳۶۹، یا  دو اس  ،  :طیب، تهران ، عبدالحسیناطیب ال یان یی تفسی  الق آن -
 ش.۱۳۷۶، ا  ششمچى، یکتاب :تهران بابویه، بن د بن علىمحم ،االمالی -
نها، ،ها، بهىبحهر العلهو ، بهى بحوث شهیخ محمهد الّسهند(، سهّید محّمهد علهىاالمامة االهیة ) -

 تا. بى
، یهها  اولانتشههارات حکمههت، تهههران: حسههینى طهرانههى،  ، محّمههد حسههینشیاسددیامددا  -

 ق. ۱۴۰۹
 تا. ،ا، بىبحرانى، بى احمد بن، یوس  اةاالیلار الیی اة و االقمار ال نراة االحمن -
 ق.۱۴۰۳، یا  دو لتراث العربى، اداراحیا، بیروت: مجلسى،  با ر ، محمدبیار االیلار -
آیة اهلل المرعشى  ةمکتب م: صفار،  بن حسن ، محمدبصائ  النرجات یی یضائل آل میمن -

 ق.۱۴۰۴، یا  دو النجفى، 
یها  دارالفکر، بیروت: زبیدی،  محّمد مرتضى بن تاج العروگ من ،واهر القاموگ، محّمد -

 ق.۱۴۱۴، اول
دفتههر  هم: موسهوی،  طباطبهایى، متهر،م: محّمهد بها ر ، محّمهد حسهینت جمده تفسدی  المیدزان -

 ش. ۱۳۷۴، یا  پنجممدّرسین حوزه علمّیه  م، ،امعه  انتشارات اس مى
 ش.۱۳۸۸، ا  هشتمه اسرا،، یمؤسس م: ،وادی آملى، عبداهلل ، تسییم -
یها  المرکهز االسه مى للدراسهات، بیهروت: عهاملى،  ،عفهر مرتضهى ، سیدتفسی  سلره حمن -

 ق.۱۴۲۰، دو 
ه طبههع و نشههر وزارت ارشههاد مؤسسهه :کههوفى، تهههران ابههراهیم بههن، فههرات تفسددی  یدد ات الکددلیی -

 ق.۱۴۱۰، یا  اولاس مى، 
 ش.۱۳۸۸ شتم،ا  هه اسرا،، یمؤسس م:  ى،آمل یعبداهلل ،واد، تفسی  ق آن در ق آن -
 . تابى، یا  اول، نابى، ،ابىامین،  ، نصرت بیگمتفسی  مخزن الع یان یی علل  الق آن -
 ش.۱۳۸۳، یا  اوله اسرا،، مؤسس م:  ى،آمل یعبداهلل ،واد، تلحین در ق آن -
، یهها  اولدار احیهها، التههراث العربههى، بیههروت: ازهههری،  احمههد بههن، محّمههد تهددذاب اللغدده -

 ق.۱۴۲۱
ید،  بن حسن بنلغة، محّمد ،مهر  ال -   . ۱۹۸۸، یا  اولدارالعلم الم یین، بیروت: در
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 یها  اول،ه اما  مههدی )عهج(، مؤسس م: راوندی،  ،  طب الدین سعیدالخ ائج و الج ائح -
 .ق۱۴۰۹

، یهها  اولدفتههر انتشههارات ،امعههه مدرسههین،  ههم:  بابویههه، بههن علههى بههن، محمههد الخصددال -
 ش.۱۳۶۲

دار المصهطفى الحیها، الّتهراث، بیهروت:  طیفهى،  صهالز بهن، احمد یرسائل آل طلق القطیف -
 ق. ۱۴۲۲، یا  اول

ه فرهنه  مؤسسه هم: مجلسهى،  ، محمهد تقهىروضة المتقین یی ش ح مدن ال ایضد ه الفقیده -
کوشانبور،   ق. ۱۴۰۶، یا  دو اس مى 

تشهارات ان هم: نیشابوری،  احمد بن دیمه(، محّمد -)ط روضة اللاعظین و بصی ة المتعظین -
 ش. ۱۳۷۵، یا  اولرضى، 

 ش.۱۳۸۶، یا  سو ه اسرا،، مؤسس م:  ى،آمل یعبداهلل ،وادسریشمه اندیشه،  -
مؤسسهه مطالعهات و  :شهیرازی، تههران ابهراهیم بهن، صهدرالدین محمهد شد ح اصدلل الکدایی -

 ش.۱۳۸۳، یا  اولتحقیقات فرهنگى، 
مااییی علی مغیی الل یب - ة التهاریخ مؤسسهبیروت: دمهایینى، نبه ابى بکهر بن، محّمد ش ح الن 

 . تابى، یا  اولالعربى، 

مکتبة االس میه،  :مازندرانى، تهران احمد بن، مولى صالز االصلل و ال وضة –ش ح الکایی  -
 ق.۱۳۸۲، یا  اول

دانشهگاه  :خوانسهاری، تههران حسهین بهن، آ ها ،مهال محّمهد ش ح غ ر الیکدم و درر الکلدم -
 ق. ۱۳۶۶، یا  یهار تهران، 

، یهها  اولمکتبههة آیههة اهلل المرعشههى الّنجفههى،  ههم: ، ابههن ابههى الحدیههد، شدد ح یهددج ال الغدده -
 ق. ۱۴۰۴

دار العلههم بیههروت: ،ههوهری،  حمههاد بهن، اسههماعیل الصددیاح، تدداج اللغددة و صددیاح الع بیددة -
 ق. ۱۳۷۶، یا  اولالم یین، 

ل -  :ة آل البیهتمؤسسه :، مشههد مقهّدگالط از االول و الکیاز لما علیه من لغة الع ب المعل 
 ش.۱۳۸۴، یا  اولاِلحیا، التراث العربى، 

 ق. ۱۳۷۸، یا  اولنشر ،هان،  :بابویه، تهران بن على بن، محّمد ۷عیلن اخ ار ال ضا -
 ق.۱۳۹۷دارا لکتب العربى، بیروت: امینى،  ، عبدالحسینالغنا  -
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لکتهب االسه میه، دارا هم: تمیمهى آمهدی،  ، عبد الواحهد بهن محمهدغ ر الیکم و درر الکلم -
 ق. ۱۴۱۰، یا  دو 

 ق.۱۳۹۷، یا  اولنشر صدوق،  :نعمانى، تهران ابراهیم بنمحمد ، الغی ه -
، یهها  اولدارآفههاق الجدیههده، بیههروت: عسههکری،  ، حسههن بههن عبههداهللالفدد وق یددی اللغدده -

 ق.۱۴۰۰
 ق.۱۴۰۷، یهار  ا دار الکتب االس میه، ی :کلینى، تهران ، محمد بن یعقوبالکایی -
 ق. ۱۴۰۹، یا  دو نشر هجرت،  م: بن احمد فراهیدی، ، خلیل تاب العینک -
 ق.۱۴۰۵، یا  اولالهادی،  م: ه لى،  بن  یسسلیم ، کتاب سلیم بن قی  هاللی -
لتهراث العربهى، اداراحیها، بیهروت: نعلبى،  تفسیر نعلبى(، احمد بن محمد) الک   و ال یان -

 ق.۱۴۲۲، یا  اول
ال یی سین اال - ه الرسهاله، مؤسسهبیهروت: متّقهى هنهدی،  ، على بهن حسها  الهّدینقلالکیز العم 

 ق.۱۴۰۱، یا  پنجم
 ش.۱۳۸۷، یا  سو دار العلم،  م: شرتونى،  ، رشیدم ادش الع بیة یی الص ف و الییل -
 ش.۱۳۷۵، یا  سو مرتضوی،  :طریحى، تهران بن محّمدفخر الّدین ، مجم  ال ی ان -
، یهها  دو دار الکتههب االسهه میه، تهههران: بر ههى،  الههدبههن محّمههد بههن خاحمههد ، المیاسددن -

 ق. ۱۳۷۱
دار الکتهب العلمیههه، بهن سههیده، بیهروت:  بههن اسهماعیل، علهى المیکدم و المیددیط االعظددم -

 ق. ۱۴۲۱، یا  اول
 ش.۱۴۱۴، یا  اولعالم الکتب، بیروت: بن عباد، ، صاحب المییط یی اللغة -
دار الکتهب االسه میه،  :مجلسهى، تههران بها ر، محمهد م آة العقلل یی ش ح اخ ار آل ال سلل -

 ق.۱۴۰۴، یا  دو 
، :ه آل البیهتمؤسسهبیهروت: نهوری،  ، میهرزا حسهینمستنرک اللسدائل و متید ط المسدائل -

 ق.۱۴۰۸، یا  اول
بیهروت: برسهى،  بهن محّمهدر،هب  ، حهافظ۷م ارق ایدلار الیقدین یدی اسد ار امی المدؤمیین -

 ق.۱۴۲۲، یا  اولاعلمى، 
، یها  اولدفتهر انتشهارات ،امعهه مدرسهین،  هم:  بن بابویهه، بن علىمحمد ،  ارمعایی االخ -

 ق. ۱۴۰۳
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 ق. ۱۴۰۴، یا  اولمکتبة االع   االس مى،  م: بن فارگ،  احمد، معجم مقاای  اللغه -
، یها  اولدار القلهم، رایهب اصهفهانى، بیهروت:  بهن محّمهد، حسهین مف دات الفاظ القد آن -

 ق. ۱۴۱۲
، یهها  اولدلیههل مهها،  ههم:  علههوی، حسهینمحمههد بههن علههى بههن ، (العتیهق بکتهها)ال المیاقددب -

 ق. ۱۴۲۸
 ق.۱۳۷۹، یا  اولع مه،  م: ، ابن شهر آشوب مازندرانى، :میاقب آل ابی طالب -
یها  ، ۷ه االمها  الصهادقمؤسسه هم: سهبحانى،  ، ،عفهرالمیاهج التفس اة یی علل  الق آن -

 ق. ۱۴۲۲، دو 
ة االعلمهى للمطبوعهات، مؤسسه بیهروت:طباطبایى،  حّمد حسین، مالمیزان یی علل  الق آن -

 ش. ۱۳۹۰، یا  دو 
کاشهانى، تههران محسهن محمهد یلادر االخ دار ییمدا اتعلدق باصدلل الدنان، - مؤسسهه  :فهیض 

 ش.۱۳۷۱، یا  اولمطالعات و تحقیقات فرهنگى، 
 ق.۱۴۱۴، یا  اولهجرت، تحقیق: صبحى صالز،  م: ضى، ، الشری  الریهج ال الغه -
کاشهههههانى، اصهههههفهان ، محّمهههههد محسهههههن بهههههن شهههههاه مرتضهههههىالدددددلایی - خانهههههه کتاب :فهههههیض 

 .ق۱۴۰۶، یا  اول، ۷امیرالمؤمنین
 شهاه پسهند، و الهه پیروزفرسهی   ،«هااحادیث صعب و مستصعب و یگونگى تعامل با آن» -

 ش.۱۳۹۰، ۲ش، هاش ق آن و حنالپژوهش
 ش.۱۳۹۴، ۷۵ش، العلل  حنمسعودی،  ، عبدالهادی«احادیث صعب و مستصعب» -
حسهن  ، سهید محّمهد مرتضهوی و مههدی«تحلیل معنایى حدیث امرنا صهعب، مستصهعب» -

 ش.۱۳۹۴، ۹ش، پژوه یامه یهج ال الغهزاده، 
، دویصلیامه اینا ده حدنالفهر، خهوش ، محسن«شناسى روایات صعب و مستصعبمعنا» -

 .۲۷۱ - ۱۰۱ ش، ۱۳۸۸ - ۸۹، ۹و ۸ش


