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چکیده
و،ود احادیث ،على در بهین روایهات رسهول خهدا ۹و ائمههههدی :وا عیتهى ییهر ابهل
انکههار اسههت .در ایههن نوشههتار در بههار آیههاز ،عههل حههدیث ،کیفیههت حههدیث ،علههى ،معیههار
بازشناسى روایات سهاختگى عمهدی از ییهر عمهدی و و،هود روایهات ،علهى در کتهب معتبهر
حهدییى پرسههشهههایى طههره شههده اسههت و پاسهخى شایسههته یافتههه اسههت .دسههتاورد مقاله
حاضههر آن اسههت کههه روایههات ،علههى عمههدی در بههین روایههات شههیعه و سههنى بههل از تههدوین
کتب حدییى فراوان بهوده اسهت ولهى فقهها و محهداان بها راهنمهایى اههل بیهت :روایهات
،على را از میراث حدییى پاکسازی کهرده انهد و از ایهن رو دانشهمندان شهیعى از توصهیف
روایت ،على در کتب معتبر شیعى ، -ز در مواردی طعى ه باید پرهیز کنند.

کلیدواژهها :تاریخگذاری روایات ،حضرت محمد ،۹حدیث مکى ،حدیث مدنى.

مقدمه

حدیثپژوهان در طهى هرنهها در ته شانهد فهمهى صهحیز از روایهات حضهرت محمهد ۹و

اهل بیت عصمت و طهارت :به دست بیاورند تا به وسیل آن برداشهتى صهحیز از اسه

آمههوزههههای دینههى ارائههه شههود .یکههى از مهههمتههرین ابههزار بههرای بههه دسههت آوردن مههراد ،ههدی ک ه

و

معصومان :شناخت بستر تاریخى نقل روایت است؛ چرا که صدور روایات ،با زمان و مکان
 .1دانشجوی دکترای علو رآن و حدیث پردیس فارابى دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) ).(zmajlesi@gmail.com
 .2دانشیار دانشکدگان فارابى دانشگاه تهران (.)ali.rad@ut.ac.ir

 .3دانشیار گروه رآن و حدیث دانشکدگان فارابى دانشگاه تهران ).)mahdavirad@ut.ac.ir

اسباب صدور روایات را به دست آورده و به حقیقت ک

بر آن را استخراج نمایند.

دست یافته و اصول و مبانى حها کم

فاصل زمانى بسهیار تها معصهومان :و عهد نقهل اسهباب ورود روایهات و مکهان و زمهان نقهل

آنههها در اک ههر مههوارد از سههوی راو یههان ،سههبب شههده تهها نگههاه تههاریخى در احادیههث امههری سههخت و
حسههاگ گههردد و ا،مههال در ایههن حههوزه بههه و،ههود آیههد؛ امهها ایههن ا،مههال بههه معنههای عههد امکههان

دستیابى نیست .بررسى تاریخ و منابع تاریخى در این موضوع نتایج بسیار سودمندی دارد.

در بررسى روایات پیامبر اکر  ،۹تقسهیمبنهدی روایهات بهه مکهى و مهدنى ،مهىتوانهد راهگشها

باشد؛ امری که متأسفانه چندان مهورد تو،هه حهدیثپژوههان هرار نداشهته و ،هز یه

ااهر در اههل

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

و مخاطبان ارتباطى ،دی دارد .این وظیف محداان است تا با در نظر گهرفتن تمهامى ،وانهب،

سنت با عنوان المکی و المدنیی یدی الیدنال الی دلش ال د ا  ،تهألیف دکتهر رفعهت محمهد

عنانى پژوهش دیگری به دست نیامد .نویسند این اار ،تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکهى و

مدنى را امری ،هایز مهىدانهد؛ چهرا کهه آن نیهز وحهىای بهر لهب رسهول خهدا ۹اسهت و حکمتهى
اسههت کههه مقاصههد ههرآن را بیههان مههىکنههد و مههوارد مجمههل را توضههیز مههىدهههد ،مبهمههات را بیههان

مىدارد ،مطلق را ید زده و احکامى را که در مورد آنها سخنى نیامده است ،بیان مىکند.

1

این مقاله حاصل بررسى تطبیقى مطالعات رآنى و حدییى در موضوع مکى و مهدنى اسهت

و ت ش بر آن است تها ضهمن بررسهى متهون تهاریخى و حهدییى و در نظهر گهرفتن یافتههههای رآنهى

مو،ود در این حوزه ،ضمن بهه دسهت آوردن تعریفهى د یهق و ،هامع از مکهى و مهدنى در روایهات
حضرت محمد ،۹در حد توان به سؤاالت زیر پاسخى روشن داده شود:
اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکى و مدنى چیست؟
علت کمتر بودن روایات مکى نسبت به مدنى کدا است؟

شاخصها و م کهای روایات مکى و مدنى در احادیث پیامبر اکر  ۹چیست؟

آنچه در کتاب المکی و المنیی یی الینال الی لش ال ا

حههوزه بههوده و بههه منههابع اهههل سههنت اختصهها

آمهده ،گهامى مقهدماتى در ایهن

دارد .در ایههن پههژوهش ت ه ش بههر آن اسههت تهها بهها

رویکردی شیعى ،ضمن پرهیهز از پهرداختن بهه موضهوعات پرتکهراری چهون «،ایگهاه حهدیث در

اس ه » و «کیفیههت تههدوین حههدیث»  -کههه در ایههن کتههاب آمههده اسههت  -بهها نگههاهى ،زئههىتههر بههه

مسائل پیشگفته پرداخته شود .همچنهین ،در هنگها بیهان شهاخصهها ،مه کههای منقهول از
 .1المکی و المنیی یی الینال الی لش ال ا ،

.۴۸
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سههوی نویسههند کتههاب مههورد بررسههى د یههق ههرار گرفتههه و برخههى بههه علههت نا کههافى بههودن ،کنههار

گذاشته شده و سهیر مهوارد نیهز بها ،زئیهات بیشهتر بیهان گردیهدهانهد تها ضهمن بیهان امکهان تقسهیم

روایهات پیهامبر ا کهر  ۹بهه مکهى و مهدنى ،گهامى ههر چنهد کوچه
حضرت محمد ۹در این حوزه برداشته شود.

در بهازنگری تهاریخى روایههات

تعریف مکی و مدنی در روایات

پیش از ورود به مباحث اصهلى ،تعر یهف روایهات مکهى و مهدنى بهر اسهاگ احتمهاالت مطهره

بیان مىشود:

 .1تقسیم بر اساس هجرت :آنچه پیش از هجهرت پیهامبر ا کهر  ۹صهادر شهده اسهت ،ههر چنهد

در مکههه نباشههد ،مکههى اسههت و هههر آنچههه پههس از هجههرت ایشههان بیههان شههده اسههت ،حتههى ا گههر در

مدینه نباشد ،مدنى است.

 .2تقسیم بر اساس مکان :روایاتى که در شهر مکهه گفتهه شهده اسهت ،ههر چنهد پهس از هجهرت

باشد ،مکى است و آنچه در مدینه بیان شده باشد ،مدنى است .ابهل تو،هه ،آنکهه طرفهداران

این نظریه مناطق اطراف مکه ،مانند منا ،عرفات و حدیبه و اطراف مدینهه ،ماننهد بهدر ،احهد و

سلع را داخل این دو شهر مىدانند.

 .3تقسیییم بییر اسییاس م ا ی  :مکههى ،آن دسههته از روای هات اسههت کههه مخاطبههان آن اهههل مکههه

باشند و مدنى احادییى است که مخاطبانشان اهل مدینه هستند.

1

از میههان ایههن تعههاریف ،تعر یههف نخسههت مههورد بههول و مبنههای مطالعههات پههیشرو ههرار خواهههد

گرفههت؛ 2همچنههانکههه اک ههر ههرآنپژوهههان در تعر یههف مکههى و مههدنى آیههات ههرآن ،ایههن تعر یههف را
صحیز دانستهاند.

اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکی و مدنی

تقسههیم روایههات رسههول خههدا ۹بههه مکههى و مههدنى فوایههد بسههیاری دارد .ههرآن کتههابى مانههدگار

است که مکى و مدنى بودن آیات ،در این ابات تأایر ندارد؛ لکن در مهورد روایهات ،تأایرگهذاری

مکان و زمان صدور امری ییر ابل انکار است .هستند روایاتى که در ی

مقطع زمهانى و بهرای

 .1المکی و المنیی یی الق آن الک ام (دراسة تأصیلیة نقدیة للسور و اآلیات من أول القرآن الکریم إلى نهایة سهور االسهرا،)،
ج،۱
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 .2در مباحث علو رآن ،در نقد تعاریف دو و سو و تأیید تعریف اول ،سخنها بسیار گفته شده است که ابل تطبیق بهر
این پژوهش نیز است .در نتیجه ،به منظور ،لوگیری از تطویل ک

از بیان دوبار آن پرهیز مىشود.

زیرا منطقه ،غرافیهایى در نهوع خهوراک افهراد بسهیار تأایرگهذار اسهت و چهه بسها طعهامى کهه بهرای

مرد مکه مفید است ،در مدینه یا سایر نقاط نه تنها مفید نبهوده کهه ضهرر نیهز داشهته باشهد .در
نتیجههه ،تقسههیم روایههات پیههامبر ا کههر  ۹بههه مکههى و مههدنى مههىتوانههد در شههناخت احههادییى کههه

وابسته به مکان و زمان صدور بودهاند ،مفید باشد .شناخت ناسخ و منسوخ روایهات حضهرت

محمد ۹فایده دیگر این تقسیم خواهد بود .و وع نسخ در احادیث امری پهذیرفتنى اسهت کهه
شههناخت زمههان و مکههان صههدور و در نتیجههه تقههد و تههأخر در نقههل احادیههث در دسههتیههابى بههه

منسوخات کاربرد دارد .شناخت تاریخ تشهریع و دسهتیهابى بهه حکمهتههای آن ،فایهد دیگهر
این تقسیم است .آشنایى با شیو دعوت و مراحل آن نیز در پرتوی این تقسهیم د یهقتهر خواههد

شد .همچنین این تقسیم شناختى د یق و استوار از سیر پیامبر اکر  ۹به دست مهىدههد 1و

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

مخاطبانى خا

گفته شدهاند؛ به عنوان میال ،شمار زیادی از احادیث پزشکى اینگونهاند؛

در فهم بهتر آیات رآن نیهز مفیهد اسهت .بهه دسهت آوردن خطهابههای رسهول اهلل ۹و انهواع آن،

دسهت یههابى بهه فضهها و اسهباب ورود احادیههث و مشههخص شهدن سههاختار ز بهانى از دیگههر فوایههدی
است که در این تقسیمبندی ابل تو،ه هستند.

علت کمتر بودن روایات مکی نسبت به مدنی

پیش از ورود به مباحث اصلى باید تو،هه داشهت

کهه روایهات صهادر شهده از رسهول خهدا۹

پیش از هجرت نسبت به آنچه پس از هجرت از ایشان گهزارش شهده ،کمتهر اسهت .در نتیجهه،

در گا نخست باید علت این امر به دست آید.

فضاسازی از دو مقطع پیش از هجرت و پهس از آن  -کهه بهه شهرایا حها کم بهر دو شههر مکهه و

مدینه وابستگى کامل دارد  -در شناخت علل این مسئله تأایر بسزایى خواهد داشت.
هنگهها ظهههور اس ه

در مکههه ،در حههوالى سههال  ، ۶۱۰حکومههت «مههأ» بههه صههورت ی ه

مستقر در مکه در آمده بود که از زمهان تأسهیس آن بهه وسهیل « صهى بهن که ب» یه

رکههن

هرن و نهیم

م ههىگذش ههت .ه ههیچ ام ههر مهم ههى در مک ههه تحق ههق نم ههىیاف ههت ،مگ ههر ب هها موافق ههت ر ،ههال م ههأ ک ههه
سرشناسان مکه و رؤسا بودند .این گروه به منظور مشورت و اتخاذ تصمیمات بهزر در مکهانى

با عنوان «دار الندوه» ،مع مىشدند .ظهور حکومت اس

مههمتهرین رو یهدادی بهود کهه پهس از

استقرار مأ در مکه با آن موا،ه شده بودند 2.زمانى که مهأ متو،هه شهدند کهه اسه

 .1ر .ک« :گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن به لحاظ زمان و مکان».
 .2تاراخ مکة المک مة و النعلة اإلسالمیة ییها،

.۴۹

در بایهل و
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خههانوادههههای مکههه نفههوذ کههرده ،گروهههى را بههه منظههور مقابلههه بهها محمههد ۹تشههکیل دادنههد کههه از
برترین ر،ال این گروه تشکیل مىشد .این گروه در اولین ا دا

نهزد ابوطالهب رفتهه و محمهد۹

به عمویش شکایت کردند .سپس ا داماتى عملى بر ضهد پیهامبر ۹و مسهلمین انجها دادنهد؛

از ،ملههه آن کههه بردگههانى را کههه بههه اسه

روی آورده بودنههد ،شههکنجه کردنههد تهها از عقیههده خههویش

بازگردند .افراد خانواده و بیلههایشان را  -که مسلمان شده بودنهد  -زنهدانى کردنهد .فشهارهای

ا،تماعى و ا تصادی را بر مسلمین افزایش دادند و طهى نامههای مهرد مکهه از ازدواج و خر یهد و
فههروش بهها مسههلمانان منههع شههدند و مسههلمین در منطقههه شههعب ابههىطالههب و بههه دور از ا،تمههاع

مرد  ،روزگار گذراندند.

1

از سوی دیگر« ،ییرب» یا «مدینة النبهى ،»۹شههری اسهت بها هدمتى بسهیار کههن در شهمال

شر ى مکه که با فاصل  ۲۸۰مایلى از آن وا هع شهده اسهت 2.پهیش از هجهرت پیهامبر خهاتم،۹

سههاکنان اصههلى ایههن شهههر را دو بیل ه أوگ و خههزرج و سههه بیل ه یهههودی «بنههى ینقههاع»« ،بنههى

نضههیر» و «بنههى ریظههه» و «اعههراب» تشههکیل مههىدادنههد 3.بهها در نظههر گههرفتن شههرایا ،غرافیههایى،
ا،تمههاعى ،سیاسههى و فرهنگ هى حهها کم بههر مدینههه مههىتههوان بههه هوشههمندانه بههودن هجههرت پیههامبر

اعظم ۹به مدینه پس از م ات با نمایندگان دو بیله أوگ و خهزرج دسهت یافهت 4.هجرتهى
تهاریخسههاز کههه بههه گههواه تههاریخنویسههان در روز دوشههنبه ،دوازدهههم ربیههع ابول ،برابههر بهها  ۲۴سههپتامبر

 5، ۶۲۲بههه انجهها رسههید و از ایههن پههس ییههرب ب هها نهها «مدینههة النبههى ،»۹یعنههى «،ههایى ک ههه

پیامبر ۹در آن تحصن کردهاند» شهرت یافت 6و پایگاه اصلى ،هان اس

شد.

زمهانى کههه پیهامبر ۹بههه مدینههه وارد شهدند ،پانصههد نفهر از اهههالى ییههرب بهه استقبالشههان آمههده

 .1همان،

.۵۸ - ۵۳

 .2حکلمة ال سلل المصطفی،۹
 .3همان.

.۱۳

 .4پس از وفات أبوطالب فشارها بهر رسهول خهدا ۹و مسهلمانان بسهیار ز یهاد شهد .در نتیجهه ،پیهامبر اکهر  ۹بهه دنبهال راههى
بودند تا خ صى مسلمانان از دست مشرکان ریش را به همراه داشته باشد .پس از انجا بیعت عقبهه اول و دو  ،پیهامبر

اکر  ۹و مسلمانان ،ایى امن در عربستان به دست آوردند تها در آن زنهدگى کننهد .پهس از آنکهه خداونهد متعهال اذن بهه
هجرت را به رسول خویش اب غ نمود ،مسهلمانان در گهروهههای ،داگانهه و در بهاز زمهانى متفهاوت رهسهپار مدینهه شهدند.

على بن ابى طالب آخرین کس از مها،ران بودند کهه در لیلهة المبیهت در بسهتر پیهامبر ۹خوابیدنهد و پهس از بازگردانهدن

8

امانتهای اهل مکه نزد محمهد امهین ۹بهه صاحبانشهان ،بهه پیهامبر ۹و سهایر مهها،ران ملحهق شهدند (صدلرة اإلمدا
علی ۷یی کتاب السی ة الی لاة البن ه ا .)۲۷۸ ،
 .5جامعۀ منایه در عص ی لش.۳۱ ،۹
 .6حکلمة ال سلل المصظفی.۵۶ - ۵۴ ،۹

مخالفهت نکردنهد 1.پهس از مهدتى بزرگهان ،هاهطلهب یههود مخالفهت خهود را علنهى کهرده و ابتهدا
بههرای سس ههت کههردن عقی ههد

مس ههلمانان س ههؤاالت علم ههى و م ههذهبى ز ی ههادی از رس ههول خ ههدا۹

پرسیدند که خدای تعهالى بهه وسهیل وحهى پیهامبر گهرامیش را یهاری کهرده ،پاسهخ سؤاالتشهان را

مىداد .این مخالفان تنهها از یه

تیهره و یه

بیلهه از یههود نبودنهد ،بلکهه در تمها بایهل یههود

مدینههه رسههول خههدا ۹مخالفههانى داشههت کههه در نهایههت ،منجههر بههه بههروز ،ن ه هههایى شههد کههه
2

نتیج آن خروج یهود از مدینه و سیطر کامل مسلمین بر این شهر بود.

با در نظر گرفتن این شرایا و مقایس آن با آنچه پیش و پس از هجرت اتفاق افتاد ،مهىتهوان

علت کم بودن روایات مکى نسبت به مدنى را در موارد زیر خ صه نمود:

 -سختى زندگى مسلمانان در مکه نسبت به مدینه و فشار ز یهاد مشهرکان بهر پیهامبر ا کهر

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

بودنههد؛ لکههن نکت ه مهههم ،آن اسههت کههه ییههر مسههلمانان نیههز بهها ورود پیههامبر ۹و رهبههری ایشههان

۹

که نمود عینى آن در شعب ابى طالب تجلى یافت؛

 -سهخت بههودن امکههان ارتبهاط بهها رسههول خهدا ۹در مکههه بههر خه ف آنچههه در مدینههه و پههس از

هجرت مشاهده مىشود؛

 -کمتر بودن تعداد اصحاب در مکه نسبت به دوران بعد از هجرت؛

 -ک رت نزول رآن در زمان مکه و در نتیجه ،کاهش حجم روایات پیامبر در این دوران؛

3

 -تو،ههه بههه هههدف پیههامبر اعظههم ۹در دوران مکههه؛ چههرا کههه هههدف پیههامبر ا کههر  ۹در دوران

مکههه ،رسههوخ در لههوب و ،لههب نفههوگ بههود .از ایههن رو ،یالههب سههخنان آن بزرگههوار از چهههارچوب

«انذار» فراتر نرفته و به چهارچوب «رسالت» گا نمىنهد .این تحول از مکه به مدینه اسهت کهه
پیا را از مرحل انذار به مرحل رسالت رسانده و سبب افزایش حجم روایات مىگردد؛

 .1همان،

4

 ۵۲و  :۵۳علل عد مخالفت ییرمسلمانان :اول ،آنکه تا پیش از پیامبر اکر  ۹حکومت یا سلطنتى که امور

ییرب را به درستى رسیدگى نماید ،و،ود نداشت .دو  ،آنکه حدود پانصد نفر از افراد دو بیل أوگ و خهزرج بهه انضهما

رئیسان این دو بیله به پیامبر ۹ایمان آورده بودند و همانگونه که بیان شد ،این دو بیله بخش بزرگى از مردمان ییرب

را تشکیل مىدادند .سو  ،آنکه مشرکان با یمانده در ییرب به نظر سهایر بهرادران و رؤسایشهان مبنهى بهر هول دعهوت رسهول

اهلل ۹احتهرا گذاشههتند و اعهد همبسههتگى میهان افههراد بیلهه را رعایههت کردنهد .چهههار  ،آنکهه یهودیههان ییهرب نیههز بهها دو

بیل أوگ و خزرج همپیمان شده بودند .در نتیجه ،ملز به احترا معاهداتى بودند که میانشان بر رار شده بود .مضاف

بر آنکه یهود گمان نمىکرد هجرت رسول خدا ۹منجهر بهه تشهکیل دولتهى در آینهده شهود کهه اوضهاع دینهى ،ا تصهادی و
سیاسى آنها را تهدید کند.

 .2زینگایی میمن ،ج،۱

.۳۴۳

 .3المکی و المنیی یی الینال الی لش،

.۸۷

« .4گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن»،

.۲۸
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 در اختیار داشتن دولت و شهر در مدینه و آزادی عمل برای رسول خدا ۹و مسلمین؛ تو،ه عدهای از صحابه به حدیث و اشتغال به این امر در شهر مدینه؛ -رفت و آمد مرد از نقاط مختلف به مدینه برای دیدار پیامبر اکر ۹؛

 و وع رخدادهای گوناگون در مدینه و به تبع آن ،صدور روایات بیشتر از پیامبر۹؛ موا،هه با اهل کتاب و نقل روایات از رسول خدا ۹در برخورد با این گروه؛ -تشکیل ،امعه و افزایش نیازهای مخاطبان اولیه؛

 تو،ه به ،هانىسازی دعوت و نیازهای مخاطبان اانویه.شاخصهای تقسیمبندی روایات پیامبر اعظم ۹به مکی و مدنی

پس از شهناخت اهمیهت و فوایهد بازشناسهى روایهات مکهى از روایهات مهدنى رسهول خهدا،۹

چگههونگى بازشناسههى روایههات اهمیههت دارد .از ایههن رو ،بههرای پرهیههز از تقسههیمبنههدی سههلیقهای

روایههات ،معیاره هها و ش ههاخصهههایى ب ههر اس ههاگ فراوانههى روای ههات شناس ههایى شههد .در اینج هها ب ههه

مهمترین شاخصهای بازشناسى روایات مکى از مدنى مىپردازیم:

1

 .1وجود قید مکانی و زمانی در روایت

بررسى روایات رسول خدا ۹نشان مىدهد که برخى از اسناد یها متهون احادیهث دربردارنهد

یودی هستند که زمان و مکان صدور روایت را روشن مىسازند؛ از ،مله در کتهاب االحتجاج

گزارش شده کهه نامههای از ابهو،ههل بهه پیهامبر ا کهر  ۹داده مهىشهود و ایشهان در ک مهى ،هواب

وی را بههه خههوبى بیههان مههىدارنههد .ابههو،هههل از دشههمنان رسههول خههدا ۹در مکههه بههوده اسههت ،امهها
َ
َ
َّ َ
َ َ
عبارت «ض َّیق ْت َعل ْی َ َمکة َو َر َم ْت ِبه َ ِإلهى َی ْی ِهر َب» 2حهاکى از مهدنى بهودن ایهن نامهه اسهت.
 .1در این مجهال تو،هه بهه برخهى نکهات ضهروری اسهت :اول ،آنکهه در هرار دادن مه ک و شهاخص در تقسهیم روایهات پیهامبر
اکر  ۹به مکى و مدنى ،ا وال و آرای رآنپژوهان سودمند است؛ چرا کهه کلمهات رسهول اهلل ۹بهه عنهوان مبهین و مفسهر

آیات رآن ،و دنبالهرو ک

وحى بوده است؛ به ویژه در حوز موضوعات و مفاهیم مطره شده در هر برهه ،تو،ه بهه آیهات

رآن مىتواند راهگشها باشهد .دو  ،آنکهه اسهتخراج کامهل روایهات پیهامبر اکهر  ۹و تقسهیم تمهامى آنهها بهه مکهى و مهدنى

زمههانى طههوالنى طلههب کههرده و نیازمنههد کههار گروهههى اسههت و از تههوان نگارنههده خههارج اسههت .در نتیجههه ،آنچههه در ایههن مجههال

مطره خواهد شهد ،در حهد بیهان اههم مه کهها و ذکهر شهواهدی ذیهل ههر کهدا خواههد بهود .سهو  ،آنکهه مه ک صهحت در
روایت ،تو،ه به منبع نقل حدیث است و تو،ه به واعد سندی و متنهى در بررسهى صهحت روایهات لحهاظ نمهىگهردد .در

نتیجه ،بها فهرص صهدور روایهات از نبهى مکهر اسه  ۹در منهابع معتبهر و ابهل اسهتناد ،بهه تقسهیم آنهان بهه مکهى و مهدنى
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پرداخته مىشود .در این صورت نیز تنها از مصادر و منابع شیعه استفاده شده است.

 .2اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج،۱

.۴۰

 .2توجه به راویان

هر حدییى که راوی اول آن یکى از انصار یا اصحاب ملحق شده بهه ایشهان در مدینهه باشهد

یهها در فضههیلت انصههار گفتههه شههده ،مههدنى اسههت 6.الز بههه ذکههر اسههت کههه در مههورد راو یههان مکههى

نمىتوان چنین طعیتى داشت؛ چون روایاتشان مشترک بین دوران مکه و مدینه است.

بههه عنههوان نمونههه ،روایههات گههزارش شههده از طریههق «سههلمان فارسههى» همگههى مههدنى هسههتند.

7

سلمان فارسهى صهحابه مشههور رسهول خهدا ۹اسهت کهه بهه گهزارش تهاریخنگهاران در سهال اول

هجههرت مسههلمان شههده اسههت 8.وی در شههمار مههوالى رسههول خههدا ۹بههه حسههاب مههىآیههد کههه بههه
وسیل ایشان آزاد شده است 9.در روایتى به نقل از سلمان آمده است

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

َ َ
هان ب ْال َم ِد َینه ِهة»ِ « 1،فهى ْال َم ِد َین ِهة»ِ « 2،فهى َیه ْهز َو ِ َت کب َ
هوک»« 3،فهى المسههجد» 4و
َهمچنهین عبهارات «ک ِ
ْ
ًَ
«أ َم َر کم َن ِادیا ف َن َادی ِفى ال َم ِد َین ِة» 5بر مدنى بودن حدیث داللت دارد.

کهه و تهى رسهول خهدا۹

در مکههه مبعههوث شههدند ،در موردشههان چیههزی بههه گههوش مههن نرسههیده بههود تهها آنکههه ایشههان وارد بهها

شدند 10.این همه داللت بر مدنى بودن سلمان فارسى دارد.
َ
َ
َ
َ
َ
بههه عنههوان شههاهدی دیگههر ،عبههارت « َنه َهز َل َضه ْهی رف ب َر ک،ههل ِمه َهن ْاب ْن َصه َ ْ َ ْ ْ َ
هار ّکی َعلههى
هار فأبطههأ ابنصه ِ
ِ
ِ
َ
أ ْه ِل ِه» 11مدنى بودن روایت را نشان مىدهد.
 .3رویارویی با اهل کتاب

روایههاتى کههه در آنههها بههه محا،ههه بهها اهههل کتههاب پرداختههه یهها در بههاره اعتقههادات ،اعمههال و

 .1األمالی (طوسى)،

 .2وسائل ال یعة ،ج،۲۹
 .3الکایی ،ج،۶
 .4همان ،ج،۳

.۴۴

 ،۲۲ه۴ -۳۵۰۵۲؛ الخصال ،ج،۲

 ،۳۸۶ه.۷

 ،۵۰۳ه.۲

 .5مص اح المتهجن و سالح المتع ن ،ج،۲

 ،۴۴۹ه.۵۲

.۸۲۵

 .6احادیث مربوط به عقبه اول و دو  ،به لحاظ این که پیش از هجرت گفته شدهاند ،با و،ود مدنى بودن راویانشهان ،مکهى
محسوب مىشوند.

 .7األمالی(صدوق)،

 .8أصیاب أمی

.۱۳

المؤمیین ۷و ال

واة عیه ،ج،۱

 ،۲۵۸ش.۴۶۱

 . 9سئل الشهعبى ههل کهان سهلمان مهن مهوالى رسهول اهلل صهلى اهلل علیهه و سهلم؟ هال :نعهم ،أفضهلهم ،کهان مکاتبها فاشهتراه و

أعتقه (أیساب األش اف ،ج.)۴۸۷ ،۱
ّ
 ... .10و بعث اهلل  -عز و ،ل  -رسول اهلل  -صلى اهلل علیه و سهلم  -بمکهة ،ال یهذکر لهى شهى ،مهن أمهره ممها أنها فیهه مهن الهرق
ّ
حتى د رسول اهلل  -صلى اهلل علیه و سلم  -با ،،و أنا أعمل لصاحبى فى نخلة له ( ...سی ة ابن إسیاق.)۹۰ ،
 .11بیار األیلار ،ج،۷۲

 ،۴۵۲ه.۸۲
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ا داماتشههان سههخن گفتههه شههده ،مههدنى اسههت .یهودیههان بعههد از رسههیدن حضههرت محمههد ۹بههه

در،هه پیههامبری در برابههر ایشههان سیاسههتهههای مختلفههى را اعمههال کردنههد کههه رونههد انجهها آن

سیاستها در شرایا زمانى مختلف ،متفهاوت بهود .آنهها سهعى مهىکردنهد کهه سیاسهتى چنهد

پهلو داشهته باشهند تها از ههر فرصهتى بهتهرین بههره را بهه دسهت آورنهد .سیاسهتههای یهودیهان در

دوران آیاز رسهالت حضهرت محمهد ۹و بعهد از آن بهه چههار دسهته تقسهیم مهىشهود :سیاسهت
دوستى ،سیاست تهمت ،سیاست خیانت و سیاست ،ن .

1

به طور کلى ،برخورد پیامبر ۹با یهودیان به سه شکل و در سه مرحله اتفاق افتاده است:

 .۱برخورد مسالمتآمیز .۲ ،برخورد فکری و اعتقادی .۳ ،برخورد نظامى .

3 2

رسول خدا ۹در اولین ا دا خویش به اخذ پیمهان از یهودیهان 4پرداختنهد کهه در سهه مهورد

پیمهان عمهومى بهها یههود ،پیمهان بهها سهه گههروه معهروف یههود و ته ش بهرای صهلز بهها خیبهر 5اتفهاق

افتاده است 6.این همه سبب صدور روایاتى از رسول خدا ۹درباره اهل کتاب شد؛ به عنوان
َّ ْ َ َ ک
َ
اهلل 7»۹صهدور حهدیث در مدینهه را نشهان مهىدههد .در
میال ،عبارت « ِإن ال َی کهود َسهألوا َر کسهول ِ
همین زمینه روایاتى که در آنها نحو تعامل مسلمین با اههل کتهاب گهزارش شهده نیهز در دوران
َ
َْ ک ک
مدینه بیان شدهاند؛ مانند عبهارات «إ َّنها ب َهأ ْرص َ ْهو ِم ْهن َأ ْههل ْال ِک َ
هاب نأ کهل ِفهى آ ِن َی ِهت ِه ْم» 8و «ال
ت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
.۹۴

 .1حض ت میمن ۹و قل اهلد،

« .2بررسى نقش یهودیان در مخالفت با پیامبر در طول رسالت»،
 « .3رآن و نبرد با یهود»،
یهودیان به اس

 ۱۴۸و .۱۴۹

 :۷۷ - ۵۸مراحل موا،ه پیامبر ۹با کارشکنى یهود عبارتانهد از :انعقهاد پیمهاننامهه ،دعهوت

(نامه به یهود خیبهر) ،مهدارا بها یههود و محتهر شهمردن حقهوق آنهها (یههود حهق آزادی در ا،هرای احکها

دینههى خههود را داشههتند و هههیچ ممههانعتى در مقابههل آنههها ایجههاد نمههىشههد ،مگههر در مههوا عى کههه خههود یهودیههان بههه تعهههدات

خویش عمل نمهىکردنهد) (سهوره عنکبهوت ،آیهه  ،)۴۶ته ش بهرای ایجهاد وحهدت میهان ادیهان الههى (سهوره آل عمهران ،آیهه

 ،)۶۴نامه به زمامداران ،هان ،بحث و مناظره ،تحدی ،هشدار یا اتما حجت بر یهود (،مع کردن بنى ینقهاع در بهازار)

(سوره انفال ،آیهه  ،)۵۸مبهارزه بها توطئهه فرهنگهى یهودیهان (مبهارزه حسهان بهن اابهت بها اشهعار کعهب بهن اشهرف) و ،ههاد و
اخراج یهودیان از ،امع مسلمین.

 .4بهرای آ گهاهى از کیفیههت صهحیفه ر .ک :الی ددی ۹و اهددلد المنایددة (دراسهة تحلیلیههة لع هة الرسههول ۹بیههود المدینههة و
موا ف المستشر ین منها)،

.۹۸ - ۵۵

« .5برخوردهای مسالمتآمیز پیامبر با یهود»،

 :۷این حرکت ،بهرخ ف آنچهه شههرت یافتهه ،سهریه نیسهت ،بلکهه حرکتهى

سیاسى است که از سوی رسول خدا ۹به منظور صلز با یههود خیبهر انجها شهده اسهت؛ ههر چنهد پایهان ایهن حرکهت بهه

درگیری کشیده شده است.

« .6مدارای پیامبر اعظم و نابردباری یهودیان»،
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 .7الکایی ،ج،۱

 .8الط ائ

.۹۱

یی مع یة مذاهب الطلائ  ،ج،۲

.۶۱
.۵۳۳

 .۴مسئلۀ نفاق

هر روایتى که در آن سخن از نفاق ،منهافقین و برخوردههای پیهامبر ا کهر  ۹بها آنهان باشهد ،در

مدینه صادر شهده اسهت .مسهأل نفهاق در اسه

پهس از هجهرت رسهول اهلل ۹بهه مدینهه مطهره

شههد؛ 2ز یههرا در زمههان حضههور ایشههان در مکههه ،مخالفههان ههدرت را در اختیههار داشههته و آشههکارا هههر
آنچههه در تههوان داشههتند ،علیههه اسه

و مسههلمین بههه کههار مههىبسههتند؛ لکههن پههس از ورود ایشههان بههه

مدینه ،حضور انصار و مهها،ران در کنهار یکهدیگر سهبب شهد تها ،ر یهان بهه نفهع مسهلمین تغییهر
کند و مبارز مستقیم و آشکار سخت گهردد 3.در نتیجهه ،گهروه مخالفهانى کهه در مدینهه زنهدگى

مىکردند ،مجبور به ایمان درویین 4شدند .در این زمان ،رسول خدا ۹ضمن مقابل ،دی با

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

َت ْب َد ک،وا َأ ْه َل ْال ِک َ
اب».
ت
ِ

1

ایههن گههروه ،بههه بیههان نکههاتى بههرای شههناخت و نحههو مبههارزه بهها منههافقین پرداختنههد .روایههت ز یههر بههه

عنوان نمونهای در این باب ذکر مىشود:

ل
َ َ َ َ
َ َ ل أ لَ
ّخا أ ن َِب َسّ َ
َ َ َ
ََّ :۹م َث ن ل أ ل
ُّ َا ن ع ع مث ن عذ ن عل
َّ ۷ق ن  :ق ن َس لوننا ع
 ...ع ن أ ِب ع ع أدن عنل ع
ع
َ
لَ
َ َ َ
َص ن عب لد ل ِب أ َن أا َف ععن َنِ ن ع ْ َ أِننئ َا ع ن ع َ َ ،ل ن أ َن أسن َنف عم أ َخ ن ل ْ أ َ
ُّ أع ع ن عنِ ّخ ن ع ِب َسّ َ َ ،ح لَعخ ن ل عْ
ع
ع ع
ع ع
ََ ََأ َ أ َ أ َل َ َ َ ل َ َ َ َ َ
لَ 5
ک ِب أ ِب أب َرق ل ع خا عر؛
َم أع ع ٍِ آخر ،ل نسف عم خ  ،ک عآخر ذ عل

رسول خدا ۹فرمود :منافق بمانند تنه درخت خرما است که صااب ن بوواداد در
قسمتی از ساختمانش از ن بهرهمند گردد و در ننجا که خوادد (به واسطه کجای قارار
نگیرد .پس به جای دیگرش برد (ننجا نیز قرار نگیرد ،و سرانجامش این است که ن را
در نتش بسوزاند.

6

 .۵خطبه

خطبههای پیامبر اکر  ،۹به ویژه خطبهههای طهوالنى ،مر بهوط بهه دوران مدینهه هسهتند کهه

 .1الفصلل المهمة یی أصلل األئمة (تکملة الوسائل) ،ج،۳

 ،۳۵۸ه.۳۰۹۸

 .2البته ریشه های نفهاق پهیش از هجهرت و در دوران مکهه بهه شهکلى دیگهر مطهره اسهت .نفها ى کهه در مدینهه شهکل گرفهت،

بیشتر از روی ترگ است؛ لکن نوعى از نفاق با نیت طمعورزی در دوران مکه شکل گرفت و سبب ایمان گروهى شد که

در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

 .3الف قان یی تفسی الق آن بالق آن ،ج،۲۸
 .4پای اصلى نفاق «ایمان درویین» است.

 .5الکایی ،ج،۲

 ،۳۹۶ه.۵

 .6أصلل الکایی ،تر،مه مصطفوی ،ج،۴

.۳۵۶

.۱۱۳
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امکههان سههخنرانى بههرای ایشههان بههوده اسههت .در نتیجههه ،احههادییى کههه در آنههها عبههارت « َخ َطه َ
هب
َّ
الن ِب کّى» 1و،ود دارد ،مدنى هستند.
 .۶توجه به موضوعات مطر ح در روایات

برخههى موضههوعات ،خهها

دوران مدینههه بههوده و در مکههه سههخنى از آنههها بههه میههان نیامههده

است .در نتیجه ،روایات دربردارند این موضوعات مدنى خواهند بود .در مقابل ،موضهوعاتى

نیز خا

مکه بوده و بیشتر گفتگوها درباره آنها مربوط به دوران مکه است.

ال ی  .ادییا  :مههوارد مر بههوط بههه ،ن ه

و ،هههاد ،اصههول و واعههد و علههل تشههریع آن و گههزارش از

یزوات و معاهدات صورت گرفتهه در آنهها مر بهوط بهه دوران پهس از هجهرت هسهتند؛ بهه عنهوان
نمونههه در روای هات فضههیلت ،هههاد و شهههادت در راه خههدا 2یهها ارزشههمند بههودن آمههادهسههازی بههرای

،ن  3مدنى خواهند بود.
ب .حییدو و فییرای

 :هههر روایتههى کههه در آن سههخن از حههد و فریضههه ،ماننههد ارث 4و مقههدار دیههه

5

آمده باشد ،مدنى است.

ج .تفصیل احکام :روایهاتى کهه در آنهها بهه صهورت تفصهیلى از امهور تشهریعى و احکها عملهى

سخن گفته شده ،مدنى است؛ به خصو

مواردی که حکم آنها در مکه بیهان نشهده اسهت؛

مانند :روزه 6،حج 7،زکات 8،خرید و فروش .

10 9

 .اصیل اساسیی اسی م :مهواردی کههه شهامل اصههول اساسهى دیههن اسه
۱۶۰؛ بیار األیلار ،ج،۱۰۰

 .1إعال اللرش بأعال الهنش،
 .2همان ،ج،۵

 ،۳ه.۳

 .4الکایی ،ج،۷

۱۰۶؛ همان،

 .3همان،

 ،۵۰ه.۱۳

 .5وسائل ال یعة ،ج،۲۹
 .6الکایی ،ج،۴

 .7ق ب اإلسیاد،
 .8الکایی ،ج،۳

 .9الخصال ،ج،۱

و پایهههههای آن اسههت،

 ،۲۴۵ه.۲۲

 ،۱۴۱ه.۵

 ،۱۹۸ه.۳۵۴۴۰

 ،۶۷ه۶؛ همان،
 ،۱۰۸ه.۳۶۹

 ،۵۰۳ه.۲

 ،۱۰۲ه.۲

۱۹۸؛ دعائم اإلسال  ،ج،۲

 ،۱۶ه.۱۳

 .10زمهانى کهه پیهامبر ا کهر  ۹بهه مدینهه هجهرت کردنهد ،بهه تنظهیم کامهل معهام ت پرداختنهد؛ چهرا کهه ههدف ایشهان ایجهاد
دولت اس مى و مدینه فاضله بود و در نتیجه ،باید به تنظیم روابا بین مرد مىپرداختند .ایشان احکها مربهوط بهه نظهم

ا،تماعى و معام ت انسانى را ،از بیل احکا خرید و فروش ،زمینداری ،ربا و ...در مدینه صادر کهرده و در زمینهه امهور

14

مربوط به صهد ات حکهم نمودنهد .تنظهیم کامهل امهور مر بهوط بهه حهدود و صها

السلر و اآلاات المنییة،

 ،۴۶به نقل از الق آن معجزة الک ش ،محمد أبوزهو).

نیهز در مدینهه شهکل گرفهت (خصدائ

مدنى بودن آن و،ود داشته باشد.

1

به عنوان نمونه ،احتمال مکى بودن روایت اما علهى ۷در بهاب توحیهد از رسهول خهدا

2۹

زیاد اسهت .همچنهین احتمهال مکهى بهودن روایهات بهاب ایمهان - 3کهه رینههای مبنهى بهر مهدنى
بودنشههان و،ههود نههدارد  -بیشههتر اسههت .امهها روایههات بههاب توحیههد 4و یامههت - 5کههه از طریههق ابههن

عباگ نقل شدهاند  -مدنى هستند؛ مگهر ابهن کهه عبهاگ بها یه

واسهطه آن را شهنیده و متصهل

نقههل کههرده باشههد .همچنههین بحههثهههای صههورتگرفتههه بهها مشههرکان در بههاره اعتقههادات باطلشههان
ً
6
عموما در مکه صورت گرفتهاند.
ً
ه  .قصص :صهها و داستانها عموما در مکه گهزارش شهدهانهد؛ همچنهان کهه آیهات هرآن در

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

مانند ایمان به خدا و دوری از شهرک ،روز رسهتاخیز و اتفا هات مر بهوط بهه حشهر و ،هزا ،ایمهان بهه
ً
رسل و کتابهای آسمانى و م ئکه مىشود ،عموما در مکه گهزارش شهدهانهد؛ مگهر رینههای بهر

این حوزه مکهى هسهتند .در ایهن مهورد نیهز احتمهال مهدنى بهودن منتفهى نیسهت؛ چهرا کهه ممکهن

اسههت در دوران پههس از هجههرت نیههز بههه تناسههب شههرایا و مو عیههت از داسههتانهههای پیههامبران
استفاده شده باشد؛ به عنوان نمونه ،درباره مهمانان حضرت ابراهیم ۷روایتى با واسهط امها

على ۷از رسول خدا ۹گزارش شده است که رینهای مبنى بر مدنى بهودن آن و،هود نداشهته
و مکى دانسته مىشود 7.اما روایتى در داستان حضهرت صهالز  ۷بها رینه «،هابر بهن عبهداهلل
ً
8
انصاری» و «فى یزو تبوک» طعا پس از هجرت صادر شده و مدنى است.
ً
و .معییراج :احادیههث مر بههوط بههه معجههز اسههرا ،و معههراج عمومهها در مکههه گفتههه شههدهانههد؛ 9مگههر

 .1با طعیت نمىتهوان حکهم بهه مکهى بهودن ایهن دسهته از مهوارد کهرد .چهه بسها ایهن مهوارد در مدینهه نیهز مهورد بحهث بهرای تهازه
مسههلمانان بههوده باشههد .بایههد مههواردی چههون راوی روایههت ،و،ههود یههد و ...بررسههى شههود .اگههر دلیلههى بههر مههدنى بههودن و،ههود

نداشت ،احتمال مکى بودنشان بیشتر است .چون اک ر آیات رآن در این موضهوع در مکهه نهازل شهدهانهد ،روایهات پیهامبر
نیز در این حوزه مکىاند.

 .2بیار األیلار ،ج ،۵ ،۳ه.۱۳
َ َ
َ َ َْک ََ
ْ ََ کَ
ََ َ ََ کَ
َ َ َک ْ ْ
َ َّ ْ ک ْ َ َ ْ َ ک ک ْ َ ً ْ َ
َ
َ
َْک
َ
ْ
ّ
ْ
ّ
اهلل و أ کهر علی ِهه ِمهن مله مقهرب ،و لهیس
 .3عنه ۹الَ :میل ال کمؤ ِم ِن کمی ِل مله مقهرب ،و ِإن المهؤ ِمن أعظهم حرمهة ِعنهد ِ
َ
َ ر َ َ َّ َ
َ ک ْ َ َ َ َ َّ ْ ک ْ َ ک ْ َ ک
َّ َ َ َ َ ْ ک َّ ک ک ْ َ ک َ ک ْ کَ
ْ کْ َ
اهلل ِمن مؤ ِمن تا ِئب و مؤ ِمنة تا ِئبة ،و ِإن المؤ ِمن یعرف ِفهى السهم ِا ،کمها یع ِهرف الر،هل أهلهه و ولهده (روضدة
ش ْى ،أحب ِإلى ِ
اللاعظین و بصی ة المتعظین ،ج .۲۹۳ ،۲در دیگر منابع سندی برای این روایت به دست نیامد).
 .4بیار األیلار ،ج،۳

 ،۱ه.۱

 .6بیار األیلار ،ج،۹

 ،۲۸۱ه.۳

 .5األمالی (مفید)،
 .7همان ،ج،۱۲
 .8همان ،ج،۱۱

 .9الهنااة الک ش،

.۲۷۱

 ،۷۸ه.۴
.۳۹۳

 ،۵۷ه.۱۲
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رینهای مبنى بر مدنى بودنشان و،ود داشته باشد.
ً
ز .علییم ومییل  :احادیههث مر بههوط بههه تشههویق بههه کتابههت ،فضههیلت یههادگیری علههم و  ...عمههدتا

مهدنى هسههتند؛ بههه عنههوان میههال ،روایههت «انههس بههن ماله » در بههاره کسههى کههه برگههى از علههم از وی

با ى ماند 1و یا مذمت دریافت و،ه در مقابل آموزش 2از این بیلاند.

ح .املر زندگی :روایات مربوط به امور فردی ،نظم ،بهداشهت ،آداب معاشهرت ،پزشهکى و ...
ً
مدنى هستند؛ زیرا در دوران مکه فشار به حدی ز یهاد اسهت کهه عمهدتا فرصهتى بهرای بیهان ایهن
دسههته موضههوعات نبههوده اسههت؛ بههه عنههوان نمونههه ،حههدیث پههذیرایى از مهمههان 3،سه

دادن 4و

نظافت 5همگى مدنى هستند .همچنین با تو،ه به آنکه پس از هجرت به مدینهه سهفرها ز یهاد
ً
شد ،روایات مربوط به سفر و آداب آن 6نیز احتماال مدنى هستند.
نتیجه

احادیث در بستر زمان بهه و،هود آمهده و ارتبهاطى مسهتقیم بها زمهان ،مکهان و مخاطبهان عصهر

صدور دارند .در نتیجه ،داشتن نگاه تاریخى در احادیث سبب فهم بهتر روایات خواههد شهد.
رآنپژوهان به منظور فهم بهتر رآن ،و بر اساگ ا وال صحابه و روایات سبب نهزول ،آیهات هرآن

را به دو دست مکى و مدنى تقسیم کردهاند .چنین تقسیمى در زمین روایات پیامبر اکر  ۹به
عنههوان مبههین و مفسههر ههرآن ،ممکههن خواهههد بههود .تقسههیم روایههات بههه مکههى و مههدنى فوایههد فراوانههى

چههون شههناخت ناسههخ از منسههوخ ،شههناخت تههاریخ تشههریع و دسههتیههابى بههه حکمههتهههای آن،
آشههنایى بهها شههیو دعههوت و مراحههل آن دارد و سههبب شههناخت د یههق و اسههتوار از سههیر پیههامبر

اکر  ۹و فهم بهتر آیات رآن مىگردد .تعریف مکى و مهدنى در احادیهث پیهامبر ،۹بهه ماننهد
رآن ،دارای سه احتمال است کهه از بهین ایهن احتمهاالت سههگانهه ،ایهن تعر یهف ،هامع خواههد

بود :مکى به روایاتى گفته مىشود که پیش از هجرت صادر شده و مدنى احادییى هسهتند کهه
پس از هجرت بیان شدهاند .مقایس فضهای حها کم در دو شههر مکهه و مدینهه در هنگها بعیهت

پیامبر خاتم ۹به خوبى حاکى از مشهک ت مسهلمین در دوران مکهه و ارتبهاط انهدک بها رسهول
 .1همان ،ج،۱

 .2همان ،ج،۲

 .3المیاسن ،ج،۲

16

 ،۱۹۸ه.۱

 ،۶۲ ،ه.۳
.۴۱۴

 .4بیار األیلار ،ج،۷۳

 ،۵ه.۴

 .6بیار األیلار ،ج،۷۳

 ،۲۷۹ه.۱۹

 .5الخصال ،ج،۱

.۲۴۲

ا کههر  ۹بهها ایجههاد دولههت  -شهههر در مدینههه ،پایههههههای اسهه

،هانىسهازی اسه

را مسههتحکم کههرده و راه را بههرای

همهوار سهاختند .بهه منظهور تقسهیم روایهات رسهول اهلل ۹بهه مکهى و مهدنى

برخههى م ه کههها ابههل تو،ههه اسههت کههه از راه بررسههىهههای سههندی و متنههى و در پرتههو مطالعههات

حدیثشناسى و تاریخى بهه دسهت مهىآینهد .روایهاتى کهه در آنهها یهد مکهان و زمهان بهه پهس از
هجرت اشاره دارد و یا راویان آنها مربوط به این روزگار بوده و یا در شمار انصهار باشهند ،مهدنى
هستند .همچنین روایهاتى کهه در آنهها سهخن از اههل کتهاب و منافقهان آمهده اسهت ،مر بهوط بهه

دوران پس از هجرتاند .خطبهههای ایشهان و همچنهین پهرداختن بهه موضهوعاتى چهون دیهات،
ارث ،روزه ،زکات ،حج، ،هاد ،خرید و فروش ،امهور فهردی و ا،تمهاعى داللهت بهر طعهى بهودن

صدور روایت در دوران مدینه دارد .در زمینه روایات مکهى د هت عمهل بیشهتری الز اسهت؛ ههر

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

اهلل ۹و در نتیجه ،لت احادیث در این برهه نسبت به زمان پهس از هجهرت اسهت کهه پیهامبر

چند برخى موضوعات چون اصهول اساسهى اسه  ،معهراج و اسهرا ،و صهص انبیها مخهتص بهه

دوران مکه بوده است ،لکن احتمال تکرار آنها در دوران مدینه منتفهى نیسهت و بایهد ،وانهب

دیگری چون راوی اصلى روایت نیز لحاظ گردد .در نهایهت مهىتهوان روایهات رسهول اهلل ۹را در

سههه دسههته ههرار داد :دسههت اول  -کههه یالههب روایههات ایشههان را شههامل مههىشههود  -احادیههث مههدنى

هستند .بخش دو  ،شامل روایات مکى مىشود و بخش سو  ،اخباری است که مهردد بهین دو
بخش پیش بوده و نمىتوان طعیت در مکى یا مدنى بودنشان به دست آورد.

کتابنامه

 اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،احمد بن على الطبرسى ،تحقیق :محمد با ر خرسان ،مشههد:نشر مرتضى ،چا

اول۱۴۰۳ ،ق.

 أصددیاب أمیدد المددؤمیین ۷و الدد واة عیدده ،محمههد هههادی االمینههى ،بیههروت :دار الکتههاباإلس مى ،چا ّاول۱۴۱۲ ،ق.
 أصلل الکایی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینى ،تر،مه :سید ،واد مصطفوی ،تهران:کتاب فروشى علمیه اس میه ،چا

اول۱۳۶۹ ،ش.

 إعددال الددلرش بددأعال الهددنش ،الفضههل بههن الحسههن الطبرسههى ،تهههران :اس ه میه ،چههاسو ۱۳۹۰،ق.
 األمالی ،محمد بن الحسهن الطوسهى ،تحقیهق :مؤسسهة البعیهة ،هم :دار الیقافهة ،چها۱۴۱۴ق.

اول،

17

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

 -األمالی ،محمد بن على بن بابویه ( الصدوق) ،تهران :کتابچى ،چا

ششم۱۳۷۶،ش.

 األمالی  ،محمد بن محمد المفید ،تحقیق :على اکبر یفاری ،م :کنگره شیخ مفید ،چااول۱۴۱۳ ،ق.

 -أیساب األش اف ،احمد بن یحیى الب ذری ،بیروت :دار الفکر ،چا

ّاول۱۴۱۷ ،ق.

 بیار األیلار الجامعة لنرر األخ ار األئمة األخیار ،محمهد بها ر بهن محمهد تقهى المجلسهى،بیروت :دار إحیا ،التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ق.

 تاراخ مکدة المک مدة و الدنعلة اإلسدالمیة ییهدا ،هاشهم یحیهى المه ه ،بیهروت :دارالکتهبالعلمیة ،چا

اول. ۲۰۱۱ ،

 تفصیل وسدائل ال دیعة إلدی تیصدیل مسدائل ال د اعة ،محمهد بهن الحسهن الحهر العهاملى،تحقیق :مؤسسة آل البیت ،:م :مؤسسة آل البیت ،:چا

اول۱۴۰۹ ،ق.

 جامعۀ منایه در عص ی لش ،۹عبد اهلل عبد العزیز بن إدریس ،تر،مه شهه بختیهاری ،هم:پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه و سههازمان مطالعههه و تههدوین کتههب علههو انسههانى دانشههگاهههها

(سمت) ،چا

اول ،بهار ۱۳۸۶ش.

 الجعف اات (ابشعییات) ،محمد بن محمد بن االشعث ،تهران :مکتبهة النینهوی الحدییهة،چا

اول ،بىتا.

 -حض ت میمن ۹و قل اهلد ،کیوان خاکپور ،تهران :نشر اش  ،چا

اول۱۳۷۹ ،ش.

 الخصددال ،محمههد بههن علههى بههن بابو یههه (الصههدوق) ،تحقیههق :علههى اکبههر یفههاری ،ههم، :امعهههمدرسین ،چا

 -خصائ

اول۱۳۶۲ ،ش.

السدلر و اآلادات المنییدة ضدلابطها و مقاصدنها ،عهادل محمهد صهالز ابهو العه ،

بیروت :مؤسسة علو القرآن ،چا

اول۱۴۰۶ ،ق.

 دعائم اإلسال  ،نعمان بن محمد مغربى (ابهن حیهون) ،تحقیهق :آصهف فیضهى ،هم :مؤسسهةآل البیت ،:چا

دو ۱۳۸۵ ،ق.

 روضة اللاعظین و بصدی ة المتعظدین ،محمهد بهن احمهد الفتهال النیسهابوری ،هم :انتشهاراترضى ،چا
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اول۱۳۷۵ ،ش.

 زینگایی میمن ،۹ابهن هشها الحمیهری المعهافری ،تر،مهه :سهید هاشهم رسهولى مح تهى،م :کتابچى ،چا

پنجم۱۳۷۵ ،ش.

 صلرة اإلما علی ۷یی کتاب السی ة الی لاة البن ه ا المتلیی یی سیة  ۲۱۸هج اة ،شهاکرهولههة الما،ههدی ،کههرب  :،العتبههة الحسههینیة المقدسههة  -مؤسسههة علههو نهههج الب یههة ،چهها

اول۱۴۳۸ ،ق. ۲۰۱۷/

 -الط ائ

یی مع یة مذاهب الطلائ  ،على بن موسى بن الطاووگ ،تحقیق :على عاشور ،م:

خیا  ،چا

اول۱۴۰۰ ،ق.

 الف قان یی تفسی الق آن بالق آن ،محمد الصاد ى الطهرانى ،م :انتشارات فرهنچا

دو ۱۳۶۵ ،ش.

اس مى،

 -الفصددلل المهمددة یددی أصددلل األئمددة (تکملههة الوسههائل) ،محمههد بهن الحسههن الحههر العههاملى،

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

 سی ة ابن إسیاق ( کتاب السیر و المغازی) ،محمد بن اسحاق ،م :دفتهر مطالعهات تهاریخ ومعارف اس مى ،چا ّاول۱۴۱۰ ،ق.

تحقیهق :محمههد بهن محمههد الحسهین القههائینى ،هم :مؤسسههه معهارف اسه مى امها رضهها،۷

چا

اول۱۴۱۸ ،ق ۱۳۷۶ /ش.

 ق ب األسیاد ،عبد اهلل بهن ،عفهر الحمیهری ،تحقیهق :مؤسسهة آل البیهت ،:هم :مؤسسهة آلالبیت ،:چا اول۱۴۱۳ ،ق.
 الکددایی ،محمههد بههن یعقههوب بههن اسههحاق الکلینههى ،تحقیههق :علههى اکبههر یفههاری و محمههدآخوندی ،تهران :دار الکتب اإلس میة ،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ق.

 المیاسددن ،احمههد بههن محمههد بههن الخالههد البر ههى ،تحقیههق ، :ه ل الههدین محههدث ،ههم :داردو ۱۳۷۱ ،ق.

الکتب اإلس میة ،چا

 مص اح المتهجن و سالح المتع ن ،محمد بن الحسن الطوسى ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة،چا

اول۱۴۱۱ ،ق.

 المکی و المنیی یی الینال الی لش ال امکتبة اإلیمان ،چا

اول. ۲۰۱۲ ،

(رؤ یهة ،دیهد ) ،رفعهت محمهد عنهانى ،هاهره:

 المکی و المنیی یی القد آن الکد ام (دراسهة تأصهیلیة نقدیهة للسهور و اآلیهات مهن أول القهرآنالکریم إلى نهایة سور االسرا ،)،عبد الرزاق حسین أحمد ،اهره :دار ابن عفان ،چها

۱۴۲۰ق. ۱۹۹۹/

اول،

 الی ددی ۹و اهددلد المنایددة (دراسههة تحلیلیههة لع ههة الرسههول ۹بیهههود المدینههة و موا ههفالمستشههر ین منههها) ،محمههد بههن فههارگ الجمیههل ،ر یههاص :مرکههز المل ه

الدراسات اإلس میة ،چا

دو ۱۴۲۷ ،ق.

فیصههل للبحههوث و

 -الهنااة الک ش ،الحسین بن حمدان الخصیبى ،بیروت :الب غ۱۴۱۹ ،ق.
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 «برخوردهای مسالمتآمیهز پیهامبر بها یههود» ،مصهطفى صهاد ى ،مجلده تداراخ اسدال  ،سهالیکم ،تابستان  ،۷۹ش.۲

 «بررس ههى نقهههش یهودیهههان در مخالف ههت بههها پیهههامبر در طهههول رس ههالت» ،حسهههن ،هههوادی نیههها،تاراخپژوهی ،سال هفدهم ،زمستان  ،۱۳۹۴ش.۶۵

 « رآن و نبرد با یهود» ،میررضا ،بارزاده ،راهنما :سهید محمهود دشهتى ،مشهاور :حسهینىزاده،(پایاننام کارشناسى ارشد) ،تهران :دانشکده اصول الدین ،تابستان .۱۳۸۶

 «گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن به لحاظ زمان و مکان» ،محمهدعلى مههدوی راد،،زو درسى.

 «مههدارای پی ههامبر اعظ ههم و نابردب ههاری یهودیههان» ،احم ههد س ههعادت ،مع یددد  ،بهم ههن ،۱۳۸۵ش.۱۱۰
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،ایگاه امر به معروف و نهى از منکر در راهبرد حفظ نظم ا،تماعى...

فصلنامه علمی علوم حدیث

سال بیست و شش شماره ( ۳پیاپى )۱۰۱
پاییز ،ص ۴۴ - ۲۱

Ulumhadith
Twenty- sixth No 3
)Autumn (Sep- Dec 2021

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی؛
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علی سلیمی
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چکیده
،ایگاه ویژه آموزههای اس مى در نظا کنترلى کشور ،معرفى ظرفیتهای ایهن آموزههها را

در مطالع آسیبهای ا،تماعى ،اولویت مىبخشهد و بررسهى هرآن و حهدیث را بهه عنهون
 ،یه

منابع این مطالعه ،ضروری مىسازد .ظرفیتهای ام به مع وف و یهی از میک
نمونه است .این در حهالى اسهت کهه :ا،هرای راهبهرد پلدی ،امعههمحهور ،بیهانگهر ا بهال
کشور به ایده حفظ یظم اجتماعی است و درونمایههای بنیهادی ایهن ایهده و آن فریضهه،

ه ههمخ ههوانىه ههایى  ،ههدی دارن ههد .س ههه مقول ههه «کنتهههرل ییهههررسهههمى»،« ،امعههههمحهههور ی» و

«مس ههئولیت ا،تم ههاعى»  -ک ههه بی ههانگ ههر ،ایگ ههاه کنتهههرل ییررسهههمى در ایهههده حفهههظ نظهههم

ا،تمههاعىانههد  -انتخههاب گردیههده و ههرآن و حههدیث ،تحلیههل محتههوای کیفههى (ترکیبههى)
شدهاند .یافتهها همخوانى گهزارهههای مهرتبا بها مقولهههها را در علهو اسه مى و ا،تمهاعى
عیان ساخته و در نتیجه ،ظرفیت عملکرد این فریضه را به عنون راهبرد اسه مى و بهومى

هوابا تفسهیر مهتن را در ایهن
ایده «حفظ نظم ا،تماعى» نشان مىدهند .روش تحقیهق ،ض ِ
علو  ،رعایت کرده و به فهمى رسیده که در هر دو آنها روایى دارد.

کلیدواژهها :امر به معروف و نهى از منکر ،حفظ نظم ا،تماعى ،کنترل ییررسمى، ،امعهمحهوری،

مسئولیت ا،تماعى ،آموزههای رآنى و حدییى ،تحلیل محتوای کیفى ترکیبى.

 .1مسأله
ّ
تعم ههیم س ههازوکارهای کنت ههرل ا،تم ههاعى در سهههطز خ ههانواده ،محل ههه و ا،تم ههاع ،مضهههمون
 .1استادیار گروه ،امعهشناسى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (.(ali_salimi@rihu.ac.ir
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نوپدیدی در عرص حفظ نظم ،تأمین امنیت عمومى و مقابله بها آسهیبههای ا،تمهاعى اسهت

و در سالهای اخیر با نها ایهده حفظ یظم 1اجتماعی یها میلدهاش مطهره شهده اسهت .ایهن ایهده،
در کشه ههورهه ههای بسه ههیاری رواج یافته ههه 2و حاصه ههل آن آشه ههکار شه ههدن ایه ههن نکته ههه اسه ههت که ههه

برخ ف سازوکارهای رسمى کنترل ا،تماعى ،سازوکارهای ییررسمى ،ظرفیهتههای مناسهبى

در این عرصهههها دارنهد .بهه بیهان دیگهر ،امهروزه شهاهد یلبه فلسهفه یها راهبهردی هسهتیم کهه امهور

یههاد شههده را مسههئولیت هم ه مههرد و واحههدهای ا،تمههاعى مههىشههمرد و راه را ورود آنههان در ایههن

عرصهها مىداند.
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این ایده از دهه  ۱۳۸۰در الب راهبرد پلیس ،امعهمحور به عنون بخشهى از یه

سیاسهت

،نایى مشارکتى در ادبیات و سازمان نیروی انتظامى 4و در برخى از مقهررات اداری و ضهایى

مطره شده است؛ 5حال آنکه:

ییییی  .ایه ههن راهبه ههرد ،یکه ههى از چنه ههد خه ههوانش ایه ههده حفه ههظ نظه ههم ا،تمه ههاعى اسه ههت .که ههانون

س ههیر خ ههوانشه هها ،نق ههش مح ههوری م ههرد و واح ههدهای ا،تم ههاعى ب ههه عن ههوان ک ههارگزاران کنت ههرل
ییررسمى است.

و .تعمیم سازوکارهای کنترل ا،تمهاعى در سهطز ا،تمهاع ،بخشهى از آاهار امهر بهه معهروف و

نهى از منکر است .این فریضه ،تأسیسى شناخته شده و معتبر در فرهن

و ویژگىهای تعیینکنند زیر را دارد :در اس

دینى و بومى اسهت

و ادیان دیگر از مهمترین فرایض است و دارای
6

پیشههینه تشههریع دینههى و سههابق ا،رایههى ابههل تههو،هى در کشههور اسههت .در اصههل هشههتم ههانون
اساسههى ،بهههسههان وظیفهههای همگههانى در رابطههه مههرد بهها یکههدیگر و بهها دولههت ،رسههمیت دارد.

محقق ههان ،آن را راهب ههرد اسه ه مى ت ههأمین امنیه هت ا،تم ههاعى و اخ ههى و ا،رای ههى ش ههدنش را از

 .social/community/Neighborhood policing .1نظر به ایهنکهه واژه کلیهدی در نها ایهن ایهده policing ،اسهت ،مقالهه بهر
اساگ تحلیل فرهن های لغت عمومى و تخصصى ،معادل «حفظ نظم» را برای آن برگزیده است.

 .2برای الگوهای این ایده در  ۳۱کشور ،ر .ک.Community Policing in Indigenous Commuities :
;3. Encyclopedia of Social Deviance. p. 16; Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. p. 416
Community Policing: International ... p. 216; Community Policing in China.... p. 127.

 .4ر .ک« :رویکههرد ،امعهههمحههوری پلههیس»؛ «آسههیبشناسههى رویکههرد ،امعهههمحههوری در نیههروی انتظههامى»؛ «ارزیههابى ا،ههرای
رویکرد پلیس ،امعهمحور در ایران .»...

 .5ر .ک« :مشارکت شهروندی رهیافتى بر نظریه پلیس ا،تماعى .»...
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 .6ر .ک« :بررسى فقهى ،ایگاه امر به معروف و نهى از منکر در بهین ادیهان و فهرق مختلهف»؛ «کهارکرد امهر بهه معهروف و نههى از
منکر در اس

و سایر ادیان».

سه .وا عیتهای مو،ود بیانگر آناند که با و،ود حاکمیت نظا اس مى ،همچنهان زمینهه

ا،رایى شدن این فریضه در کشور ،فراهم نیست.

2

بههدین شههکل ،بهها و،ههود شههباهتهههای بنیههادین امههر بههه معههروف و نهههى از منکههر و حفههظ نظههم

ا،تماعى  -که مدعای مقاله و موضهوع بررسهى آن اسهت  -بهه نظهر مهىرسهد ا،رایهى شهدن ایهن
فریضههه ،نقههش مهمههى در تحقههق فراگیههر ایههده حفههظ نظههم ا،تمههاعى در کشههور دارد .وانگهههى،

ویژگىهایى که این فریضه به طور خا

یا به عنوان ی

راهکار دینى دارد ،ااربخشهى آن را در

ایهن زمینهه مهىافزاینهد .و ا،رایهى شهدنش را در برابههر بهدیلههای ییر بهومى ،اولو یهت مهىبخشههند.

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

وظایف مهم ،امعه و حکومت اس مى مىدانند.

1

برخى از این ویژگىها عبارتاند از:

ی  .این فریضه ،تقویتکننده ارزشها و هنجارهها و زمینهه بر پهایى آنهها در ،امعهه اسهت و

نقش مؤاری در مقابله با آسیبها ،حفظ نظم و تأمین امنیت عمومى دارد.
ً
و .منههابع کنترل ههى دین ههى و ضههمانت ا،راه ههای آنه هها عم ههدتا دولتههى نیس ههتند .ل ههذا ادرن ههد

حضوری پررن

و چشمپوشىناپذیر در فرایند کنترل ییررسمى ،داشته باشند.

سه .این منابع بر آموزههای دینى متکىاند .بدین شکل ،الا ل ،تأایر روانى و ا،تماعى خود

را بر دینداران و بر کنترل کنشها و تنظیم روابا آنان دارند.

چدار .با تو،ه به نکته باال و نقشى که دین در محافظت از نظم اخ ى ،تقویت همبستگى

ا،تمههاعى و معنهها دادن و اسههتحکا بخشهیدن بههه ارزشههها و هنجارههها دارد ،آمههوزههههای دینههى،

تأایر مهمى در ترویج و ااربخشى سازوکارهای کنتهرل ییررسهمى و فرهنه سهازی در ایهن زمینهه
دارند.

3

مسأل تحقیق عبارت است از:

بررسى ابعاد همخوانى ویژگىها و آاار حفظ نظهم ا،تمهاعى و امهر بهه معهروف و نههى از منکهر

در زمینه وارد کردن مرد و واحدهای ا،تماعى در عرصه حفظ نظهم ،تهأمین امنیهت عمهومى و

مقابله با آسیبهای ا،تماعى.

همچنین محدودیتهای ا،رای تحقیق ،سبب گزینشهای زیر شده است:

 .1ر .ک« :امنیت ا،تماعى شده  ،»...ص۱۹۷ - ۱۹۶؛ «ارائه الگوی راهبردی در حوزه امنیت ا،تماعى ،»...

.۵۹

 .2برای برخى ابعهاد و علهل ایهن وضهعیت ،ر .ک« :رهیهافتى تهاریخى بهه کهاربردی نشهدن مفهاهیم اسه مى»...؛ «بررسهى علهل
عد پذیرش امر به معروف و نهى از منکر»...؛ «آسیبشناسى ا،رای فریضه امر به معروف و نهى از منکر».

 .3همی ییی و کج وش،

.۲۱۱ - ۲۰۴
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ی  .تحلیل محتوا بهه سهه مقولهه ز یهر و چنهد ز یهرمقولهه آنهها  -کهه ،ایگهاهى کلیهدی در آن ایهده و

این فریضه دارند  -محدود شده است :کیت ل غی رسمی ،جامعهمیلرش و مسئللی اجتماعی.

و .بههه بررسههى آیههات ههرآن و روایههتهههای اهههل بیههت :کههه منههابع بههىواسههطه آمههوزههههای

اس مى اند ،بسنده شده است .ی

سبب ،آن اسهت کهه منسهوب شهدن آاهار و ویژگهىههای امهر

بههه معههروف و نهههى از منکههر بههه ایههن منههابع ،نشههان مههىدهههد تحقههق آنههها ،مقصههود از تشههریع ایههن

فریضه است .ایهن نکتهه بهه ،امعهه و سیاسهتگهذاران تو،هه مهىدههد کهه تحقهق آن ویژگهىهها و
آاار ،ی

هدف اصیل دین از ا،رای این فریضه است.

 .2هدفها ،پرسشها و روش تحقیق
ّ
مقاله ،هدفهای کلى زیر را دارد:

شناسایى ظرفیتهای آموزههای رآنى و حدییى و ،بهویژه، ،ایگاه شایسهته امهر بهه معهروف

و نهى از منکر در لمرو سیاستگذاری بومى مقابله با آسیبها و حفظ نظم ا،تماعى.

زمینهسازی ا،رای فراگیر ایده حفظ یظم اجتماعی با شناسهایى مؤلفههههای مغفهول مانهده از

آن و ظرفیتهای بومى ابل استفاده در این زمینه.

ه ههدف ،زئ ههى نی ههز ،ب هها لح ههاظ روش تحقی ههق و مح ههدودیته ههای ا ،ههرا ،توص ههیف ویژگ ههىه هها

و آااری از این فریضه است که ذیل مقوالت تحقیق ،تعریف مهىشهوند .پرسهش تحقیهق نیهز بهه

شره زیر است:

تحلیل نسبتپذیر بهه آیهات هرآن و روایهتههای اههل بیهت :در بهاره ههمخهوانىههای امهر بهه

معروف و نهى از منکر و حفظ نظم ا،تماعى در زمینه مقولههای تحقیق چیست؟

پاسخ این پرسش با لحاظ مقولههای برگزیده در سه محور ارائه شهده اسهت .روش تحقیهق،

تیلیل میتلاش کیفی ،رویکهرد تحلیهل ،ت کی دی و سهطز آن ،تلصدی

اسهت .رویکهرد ترکیبهى،

پرسشها ،مقولهها و روابا آنها را به شکل پیشینى و بر اساگ دانش مو،ود ،تدوین مىکنهد.
کار فهم پاسخهای متهون دینهى بهه پرسهشههای علمهى مهىآیهد 1.آنگهاه بهرای شناسهایى
پس ،به ِ

مقولههای ،دیهد یها پهاالیش مهوارد اولیهه بهه مطالعه اسهتقرایى مهىپهردازد 2.بهازده مهورد انتظهار از
روش نیز بیهان معنهای اط عهات کیفهى در الهب مقولهههها یها مضهمونههای پاسهخگهو بهه پرسهش
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 .1ر .ک« :تحلیل محتوای کیفى یاسى و ،»...

.۱۴۴ - ۱۳۹

 .2ر .ک.Qualitative Content Analysis. p. 12 :

واحد سنجش ،گزار رآنى یا حهدییى اسهت .ایهن گهزارههها ،مضهمونههای برگرفتهه از تفاسهیر

معتبههر عبههارتهههای رآنههى و حههدییىانههد .مقول ههبنههدی ،موضههوعى و نههاظر بههه محتههوای گههزارهههها

اسههت .بافههت تحلیههل ،دانههش آسههیبشناسههى ا،تمههاعى اسههت .مقههوالت تحلیههل بههر اسههاگ
ّ
محههورهههای کلههى بافههت ،تههدوین و عبههارتهههای رآنههى و حههدییى بههر اسههاگ آنههها کدگههذاری و
بازچینى شدهاند .گردآوری دادهها کتابخانهای و ابزار آن ،پرسشنام معکوگ بوده است.

عبارتهای رآنى و حدییى با ،ستجوی کلیدواژههای ناظر به مقولهها و نمونهگیهری گلللده ب یدی

2

یافت شدهاند .مرا،عه به تفاسیر رآن و شروه حدیث ،هم و،ه اعتبهار برداشهتهها اسهت .و ههمروایهى
ّ
نمونهههگیههری را ،از دو ،هههت ،تههأمین مههىکنههد 3:شههالود ایههن آرا ،لحههاظ سههاختار معنههایى کل هى آیههات و

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

تحقیق است.

1

روایات ،ارتباط ذاتى آنهها و تأایرشهان در فههم یکهدیگر اسهت 4.و دسترسهى بهه مجموعه اطمینهانآوری
از اط عات مرتبا مخالفّ ،
مخصص ،مقیدّ ،
مکمل یا - ...را ممکن مىکنند.
بههرای دسههتیههابى بههه برداشههتهههای معتبههر ،ابتههدا مههواردی انتخههاب شههدهانههد کههه بهها کمتههرین
مقدمات لفظى ،معنایى ،منطقى ،تاریخى و ...از عبهارتههای رآنهى و روایهى فههم مهىشهدند.

ایههن برداشههتههها بههر تفاسههیر ههرآن و شههروه روایههات ،عرضههه و نظههرات مؤلفههان ،بههه عنههون آرای
کههدگزاران ،گههردآوری شههدهانههد 5.اعتبههار آرای گههردآوری شههده نیههز بهها معیارهههای ز یههر سههنجیده

شههدهانههد :اعتبههار علمههى صههاحبان آنههها و ایههنکههه ،بههه صههراحت ،بههر برداشههت مههورد نظههر داللههت
کنند .طى این مسیر ،در علو اس مى ،از عوامل معتبر شدن برداشتها و در علو ا،تماعى،
6
ّ
مجوز استنتاج معانى پنهان و ی معیار روایى تفسیر است.
1. Reducing Confusion....p. 12.

 .2ر .ک« :نمونهگیری در پژوهشهای کیفى ،»...

.۲۴۳

 .3ر .ک.Content Analysis.... p. 99, 112 - 116, 319:

 .4تلخی

التمهین ،ج،۲

۲۸۸ه۳۰۰؛ «تفسیر موضوعى رآن از منظر استاد ،»...

.۱۲۹

 .5ذکر نشانى این منابع ،سبب مىشد حجم مقاله بیش از سهقف ابهل پهذیرش آن شهود .لهذا ،از ذکهر آنهها صهرف نظهر شهده
است .عمده آنها به ترتیب در زمینه تفسیر رآن و شره حدیث ،عبارتانهد از :الت یدان ،مجمد ال یدان ،روض الجیدان،

زبنة التفاسی  ،الصایی ،المیزان ،یملیه ،الف قان ،من وحی الق آن ،من هنش الق آن ،الکاش و المجازات الی لاه ،تی یده
الغایلین ،روضة المتقین ،للام صاح ق ایی ،مد آة العقدلل ،مدال األخیدار ،ال ضداعة المزجداة ،شد ح أصدلل الکدایی
(مازندرانى) ،چهار شره یهج ال الغه (ابنابىالحدید ،بحرانى ،موسوی ،دخیل) ،اختیار مص اح السدالکین ،پیدا امدا ،
یی ظالل یهج ال الغه ،میهاج ال اعة ،ش ح غد ر (خوانسهاری) .بهه همهین شهکل ،در مهواردی کهه یه مضهمون حهدییى
معتبر در چند منبع آمده ،به بیان ی

نشانى اکتفا شده است.

6. Content Analysis for the Social Sciences.... p. 598; Qualitative Research Methods for.... p. 242 - 243.

25

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

از مضمونهای روایى معتبهر بها رعایهت نکهات ز یهر ،اسهتفاده شهده .۱ :گهزینش عبهارتههای

معتبههر سههندی بههه عنههون شههواهد اصههلى و اسههتفاده از روایهات دیگههر بههه عنههون مؤ یهد؛  .۲سههنجش

اعتبار سندی روایتها بر اساگ ارز یابىهای منابع ز یهر :روضدة المتقدین ،مد آة العقدلل ،مدال
األخیار و دانشنامة درااة الیلر .همچنین  ۱۵۶عبارت رآنى و حدییى ،گزینش و برداشتههای

حاصل از  ۲۷عبارت ،به عنون شاهد ،ارائه شدهاند.
 .3چارچوب مفهومی

این بخش به تعریف سه مقوله تحقیق مىپردازد که از مؤلفهههای بنیهادی ایهده حفدظ یظدم
اجتمداعیانهد .بهر اسههاگ یافتههههای دانهش بافهت ،شناسهایى و تههدوین شهدهانهد .و ههمزمهان ،بهها
برخى عبهارتههای رآنهى و حهدییىای کهه ویژگهىهها و آاهار امد بده معد وف و یهدی از میکد را
توضیز مىدهند ،ههمخهوانى دارنهد 1.لهذا ،بهه کهار بهازخوانى ا،تمهاعى آن عبهارتهها و توضهیز

این ویژگىها و آاار مىآیند .و ،ایگاه این فریضه را ،به عنون راهبرد اسه مى و بهومى حفظ یظم
اجتماعی یا ارتباطش را با این ایده ،نشان مىدهند.
 .1 - 3کنترل غیررسمی

کنترل رسمى بیانگر ا دامات دولتى و دارای ضمانت ا،راههای الهزا آو ر اسهت .کنتهرل ییهر

رسمى ،واکنشهای مردمى و متکهى بهر اصهول اخ هى ،آداب و رسهو و ارزشهها و هنجارههای

عرفى ،امعه است که با سازوکارهای بیرونهى و درونهى ز یهر صهورت مهىپذیرنهد :تأییهد ،تمجیهد،
تحقیهر ،کنههاره گههرفتن ،طههرد ،بههىاعتنههایى ،تمسهخر ،سههرزنش ،نیههاز بههه محبههت و احتههرا و بههیم از
داوری منفى یا طرد دیگران و...
ً
خوانش پلی جامعهمیلر ،ایده حفظ یظدم اجتمداعی را بهه منهابع کنتهرل رسهمى و ،نهایتها،
2

توسعه آنها به همکاریهای مردمى ،محهدود مهىکنهد .اهتمها و ظرفیهت ایهن ایهده در پوشهش

دادن بههه گسههتره وسههیع نقههض هنجارهههای ییررسههمى و مقابلههه بهها آنههها را نادی هده مههىگیههرد .و از

بهرهگیری از شمار مهمى از منابع کنترل ییررسمى و ،بهویژه ،از بسیاری از منابع بهومى و دینهى
 .1پیشفرص مقاله ،آن است که مفهو ها و ایدههای متعلق به حوزهها و چهارچوبههای فکهری متفهاوت در علهو انسهانى و

ا،تماعى مىتوانند همگرا یا همخوان باشهند .ایهن علهو و گهزارهههای رآنهى و حهدییى ،دیدیهههها ،ایهدههها و مفههو ههای
مشترکى دارند .و برگردان آنها به زبان یکدیگر ممکن است.
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2. Encyclopedia of Social Deviance. p. 372 - 373 .

برای تفصیل بیشتر ر .ک :جامعهشیاسی کج وش،

.۵۱۸ - ۵۰۱

گفتهاند ،مضمونهایى چون ،ر (نقض هنجار رسمى) ،مجر  ،کنتهرل یها پیشهگیری از ،هر ،

سیاسهت ،نهایى و برنامهههها و ا هدامات پلهیس اسهت .و آن را بخشهى از یه
مشارکتى و ی

سیاسهت ،نههایى

راهبرد در سازمان نیروی پلیس که با تغییر در اهداف ،مأموریتها ،سهاختارها

و عملکرد آن همراه است ،مىدانند.

1

در مقابل ،کانون ایلب خوانشهای دیگهر ،تعمهیم کنتهرل ا،تمهاعى بهه عرصهه ییررسهمى و
ّ
توسههع کههارگزاران آن بههه سههطز خههانواده ،محلههه ،ا،تمههاع و ،امعههه اسههت .نکههات ز یههر ،برخههى

شواهد این ادعا هستند:

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

ایههن عرصههه ،یافههل اسههت .شههاهد آنکههه کههانون تو،ههه منههابع فارسههىز بههانى کههه از ایههن خههوانش

ی ی  .برخههى ،مههدعى وفههاق بههر ایههن نکتهههانههد کههه کههانون تو،ههه حفههظ نظههم ا،تمههاعى ،طی هف

گستردهای از مشک ت محلهها (بىنظمى ،احساگ ناامنى و ) ...است 2.و برخهى بها محهوری

شمردن نقش هنجارهای ییررسمى ،تعبیر حفظ یظم اجتماعی بنون پلی

را مطره کردهاند.

3

و .عمده نظریههای پشتیبان حفظ نظم ا،تماعى ،کنترل ییررسهمى را منبهع مههم کهاهش
ّ
ً
آسیبها مىدانند؛ می  ،شاو و م کى ،علهت اصهلى آسهیبهها را تحلیهل رفهتن عوامهل ا تهدار

در سهطز خهانواده و محلههه مهىشههمرند .و راه را تکیهه بههر ظرفیهتهههای ذاتهى محلههههها ،از ،ملههه،
ّ
توانافزایى ساکنان ،ایجاد و تقویت پیوند رهبران محلى با ،وانان ،یعنهى تحهرک بخشهیدن بهه

منابع کنترل ییررسمى مىدانند .برخى بهرآنانهد منهابع کنترلهى محلهههها سهه سهطز شخصهى،
ّ
محلهى و عمهومى دارنههد .سهپس ،سههطز شخصهى را (کههه در شهبکههههای خهانوادگى و ا،تمههاعى
و،ود دارد) مهمترین و مؤارترین منابع و سطز عمومى (یها پلهیس و کهارگزاران دولتهى) را آخهرین
خا دفاعى مىدانند.

4

 .2 - 3جامعهمحوری

در خهوانش پلی

ً
جامعهمیدلر ،جامعدهمیدلرش عمهدتا بیهانگهر ارتبهاط و حمایهت دوسهویه

« .1رویکههرد ،امعهههمحههوری پلههیس»،

۱۲۱؛ «ارز یههابى ا،ههرای رویکههرد پلههیس ،امعهههمحههور در ایههران ،»...

«آسیبشناسى رویکرد ،امعهمحوری در نیروی انتظامى»،

.۱۲۷ ،۱۱۳ ،۱۰۹

۱۲۸ - ۱۲۷؛

2. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. p. 417 - 418.
3. Community Policing Without the Police?.... p. 55.
4 .Community Policing: A Contemporary Perspective; p. 335 - 336.

جامعهشیاسی کج وش،

.۴۷۶ - ۴۷۴
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پلیس و واحدهای ا،تماعى و مشهارکت آنهها در حفهظ نظهم و تهأمین امنیهت عمهومى اسهت؛

1

ام هها نک ههات ز ی ههر ،نش ههان م ههىدهن ههد ک ههه ای ههده حف ههظ نظ ههم ا،تم ههاعى ب ههر مفه ههو وس ههیعت ههری از

،امعهمحوری ،تکیه دارد:

ی ی  .محققههان ،نیههروی حیههاتى و سههتون فقههرات حفههظ نظههم ا،تمههاعى را مههرد و واحههدهای

ا،تماعى و اصول حا کم بر این ایده را به شره زیر مىدانند:

تغییر ماهیت مقابله با آسیبها ،حفظ نظهم و تهأمین امنیهت عمهومى بهه عنهون مسهئولیت و

کار مرد و واحدهای ا،تماعى،

وارد کردن مرد و واحدهای ا،تماعى در این عرصهها به عنون اولویت اول،

افزایش انگیزه ،آ گاهىها و مرا بتهای آنان در این زمینه،
ّ
توسعه ظرفیتهای رهبران ا،تماعهای محلى و سازمانهای مدنى و ...در این عرصهها،
ّ
هدایت این ایده به دست یا به ص حدید کنشگران محلى یا نقهش فعهال و خه ق ا،تمهاع

در تعیین مسیر و فنون ا،رای آن.

2

اهمیت این نکته تا آنجاست که ،چنانکه گذشت ،برخهى مضهمون حفظ یظدم اجتمداعی

بنون پلی

را مطره کردهاند .و و،ه تمایز پلیس را ظرفیت خا

آن در مشروعیت ِاعمال هوه

هریه مىداننهد .برخهى دیگهر بهرآنانهد کهه در حفهظ نظهم ا،تمهاعى« ،همهه مهرد پلهیسانهد» .و
3

نیروی پلیس با این ویژگى از مرد  ،متمایز مىشود که اعضایش ،حقوق مىگیرند تا تما و هت

به این امر بپردازند.

4

و .برخهى بههه خوانشهى از ایههن ایهده اشههاره کههردهانهد کههه کنتهرل رسههمى در آن کهمرنه

اسههت و

پلههیس را بیگایدده مههىدانههد .و بههرآنانههد کههه از ،ملههه ،عوامههل ز یههر ،ایههن خههوانش را شههکل دادهانههد:

رویکههرد نظههامى پلههیس (در بحههرین و افغانسههتان) ،پیشههین سههتیز آن بهها ا لیههتهههای ههومى (در

امریکها) 5،برخوردههای ییردلسهوزانه و تبعهیضآمیهزش در ا،تماعهات مها،رنشهین 6و عملکههرد
« .1رویکرد ،امعهمحوری پلیس»،

۱۲۰ - ۱۱۸؛ «ارزیابى ا،رای رویکرد پلیس ،امعهمحور در ایران ،»...

.۱۳۵ - ۱۳۳

2. Community Policing in Indigenous Commuities. p. 146, 149; Community Policing: A Contemporary
Perspective. p. 15 - 16; Community Policing: International.... p. 216.
3. Community Policing Without the Police?.... p. 55, 69.
4. Community Policing: A Contemporary Perspective. p. 29.
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5. Community Policing in Indigenous Commuities. pp. 3 - 5, 141 - 142.
6. Encyclopedia of Social Deviance. p. 374.

سرکوبگرش را دیدهاند.

1

سه .برخى تو،ه دادهاند که حفظ نظم ا،تماعى در چین ،به تبع پیشینه تهاریخى و سهنتى

ایههن کشههور ،مههاهیتى ییرمتمرکههز و ییررسههمى دارد .همههواره از سههوی ا،تماعههات و سههازمانهههای
ّ
محله ههى و خه ههانواده ،طایفه ههه و وابسه ههتگان نزدی ه ه  ،ا،ه ههرا شه ههده اسه ههت .نقه ههش دوله ههت ،تأییه ههد
و پشتیبانى دولت و نقش پلهیس ،تکمیلهى و تسههیلگهری بهوده و ،تها بهه امهروز ،تجربهه مهوفقى بهه

شمار آمده است.

2

چدار .برخهى ،یه

مشخصهه حفهظ نظهم ا،تمهاعى را تهأار عمیهق از سهنتهها و سهاختارهای

فرهنگههى و ا،تمههاعى ،شههیوههههای سههنتى حفههظ نظههم و گفتمههانهههای ایههدئولووی

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

ً
آن درمناطق محرو کهه ،بها و،هود نیهاز بیشهتر بهه مداخلهه میبهت ایهن نیهرو ،یالبها چههره خشهن و

و فرهنگههى

حامى این شیوهها مىدانند 3.در این زمینه از پلدی م دمدی در افغانسهتان یهاد مهىشهود کهه بهر
ّ
حفظ شالوده ساختارهای سنتى ،امعهه و توسهعه ظرفیهتههای رهبهران ا،تمهاعههای محلهى و

سازمانهای مدنى تأ کید مىکند.

4

 .3 - 3مسئولیت اجتماعی

واژه مسئولیت ا،تماعى ،بیانگر دو نکته زیر است:

مسه ههئولیت مه ههرد و واحه ههدهای ا،تمه ههاعى در ازای ااه ههر تصه ههمیمهه هها و که ههنشهاشه ههان به ههر

،امعه و محیا.

5

ایههن وظیفهه آنههها کههه بهها حفههظ تههوازن بهین صههرفه شخصهى و محهیا ،در مجمههوع ،بههه سههود محههیا و

،امعه ،عمل کنند؛ خواه بهه شهکل انفعهالى (یها پرهیهز از درگیهر شهدن در اعمهالى کهه ،از نظهر ا،تمهاعى،

ز یانبارند) و خواه فعال (یا انجا کنشهایى که به پیشبرد هدفهای ا،تماعى مىانجامند).

6

1. The Police Response to Crime. p. 488.

2. Community Policing in China:.... p. 128.

3. Community Policing: International....p. viii.

به همین شکل ،تو،ه به راهبردهای فرهن
ا،تماعى را ی

4 .Community Policing in Indigenous Commuities. p. 145 .
ً
بومى ،می  ،روابها خویشهاوندی و سهنت ریهشسهفیدی یها نهادههای دینهى و

اصل اساسى در ،لب مشارکت مردمى مهىداننهد (رواک د جامعهمیدلرش پلدی ،

 .)۱۳۷ - ۱۳۴و

در مقابل ،ا،رای این ایده در بحرین را ،که با نفى کاربستهای بومى (مانند میانجىگری زعمای بیله یها روسهتا) همهراه

است ،نوعى طیز ( )ironyنامیدهاند (.)Ibid, p. 3 - 4

5. Social Responsibility:.... p. 1 - 3.

6. Performance Standards for Social Responsibility. p. 31.
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مسئولیت ا،تماعى، ،ایگاه مهمى در ایده حفظ نظم ا،تماعى  -و بهه شهکل عها  ،منهابع کنتهرل

ییررسمى  -و آاار مهمى در کارآیى آنها دارد .این ،ایگاه و آاار ،از ،مله با نکات زیر ،بیان مىشود:

 .۱افههزایش انگیههزه و مرا بههت یهها تقو یههت حههس مسههئولیت مههرد و واحههدهای ا،تمههاعى در

مقابله با آسیبها ،حفظ نظم و تأمین امنیت عمومى از اصول حا کم در این عرصه است.

 .۲کههارآیى منههابع ییررسههمى و فزونههى آن بههر کههارآیى منههابع رسههمى ،منههوط بههه و،ههود شههرایا

ا،تمههاعى و هههمبسههته ز یههر اسههت کههه خههود ،نشههانه ههوی بههودن حههس مسههئولیت ا،تمههاعى در

اعضای ،امعهاند :شبکه متراکم وابستگىهای متقابل بهین افهراد ،دوسهویه بهودن تکلیهفهها و
تعهدهای فرهنگى وی به آنها.

1

 .۳ورود در کنترل ییررسمى ،زمینه درگیر شدن عملى در ناهمانندیها و تعارصها و حهل آنهها (یها

رار گرفتن در چارچلبهاش اجتماعی چال ی )2است .و ایهن ،نهوعى پیشهگیری یها درمهان آسهیبههای

،وامع نوین است که ،از ،مله ،رشد شخصیت را در مرحله خودمحوری 3نو،وانانه که فرد ،دیگهران و
نیازهاشان را نادیده مىگیرد ،متو ف و با این بىتفاوتى ،روابا بین افراد را تهدید مىکنند.

4

 .۴فرهن ه سههاز ی در ،هههت تقو ی هت مسههئولیت ا،تمههاعى و حههس تعلههق بههه ،امعههه و نیههز

درون هىسههاز ی ارزشههها و هنجارههها (کههه ی ه

مشارکت مرد در کنترل ییررسمى است.

راه تقو یههت ایههن دو عامههل اسههت) از اصههول ،لههب

5

 .۴دیدگاه قرآن و روایتهای اهل بیت:

در سطور بل ،سه مقوله کنترل ییررسمى، ،امعههمحهور ی و مسهئولیت ا،تمهاعى و پیونهد آنهها بها

ایده حفظ نظهم ا،تمهاعى ،تعر یهف شهدند .ایهن مقولهههها ،از مؤلفههههای بنیهادی ایهن ایهدهانهد .ههدف و
ّ
ظرفیتش را در توسع کارگزاران کنترل ا،تماعى و حفظ نظم بهه سهطز خهانواده ،محلهه و ا،تمهاع و نیهز

پوشش دادن به گستره وسیع نقض هنجارهای ییررسمى نشان مىدهند.

در ادامه ،دیدگاه رآن و حدیث درباره ،ایگاه این مقولههها در امهر بهه معهروف و نههى از منکهر ،بررسهى

مىشود .این دیدگاه در الب گزارههایى ارائه مهىشهود کهه دو ویژگهى زیهر را دارنهد :حهاوی برداشهتههای
معتبر از عبارتهای رآنى و حدییىاند و در پرتو مبانى فراتجربهى آمهوزهههای اسه مى  -کهه از گهزارهههای
علههو ا،تمههاعى متمایزشههان م هىکننههد  -فهمیههده م هىشههوند .همچن هین بههر اسههاگ اعههده ِبههر در ازای
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 .5رواک د جامعهمیلرش پلی ،

1. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. pp. 4820 - 4823.
2. challenging social matrix.
3. self - centeredness.
4. Uses of Disorder:... 137 - 138; Disorder and decline. pp. 7 - 8.

.۱۳۵ - ۱۳۴

 .1 - ۴کنترل غیررسمی

بههرای بیههان تحلیههل آمههوزههههای اس ه مى از ،ایگههاه کنتههرل ییررسههمى در ایههن فریضههه بههه ذکههر

مختصر چهار نکته بسنده مىشود:

ایههن فریضههه ،راهبههردی در ،هههت تأییههد و تههرو یج کههنشهههای موافههق و همخههوان بهها ارزشههها و

هنجارها (معروف) و انکار و مقابله با کنشهای ناهمخوان با آنها (منکر) است.
این ارزشها و هنجارها مىتوانند رسمى یا ییررسمى باشند.

2

3

تأیید و ترو یج کنشهای موافق و همخوان با ارزشها و هنجارههای رسهمى و انکهار و مقابلهه

با کنشهای ناهمخوان با آنها بر عهده حکومت و کارگزاران کنترل رسمى است.

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

ْ
استناد هر مقوله به عبارتهای رآنى و حدییى ،سه گزاره شاهد ارائه مىشود.

1

4

تأیید و ترو یج کنش موافق و همخوان با ارزشها و هنجارهای ییررسمى و انکار و مقابله بها
ّ
کنش ناهمخوان با آنها نیز به کارگزارانى تعمیم یافته که در سهطز خهانواده ،محلهه ،ا،تمهاع و

مانند آنند .گزارههای ز یر ،شواهد این ادعا هستند:
ری
۱

ویه  /روایت

گزاره

ترامه (عبارت مرتبط)

سوره نلعمرا  ،نیه  ۱۱۰شما بهترین امتی دستید که ...پدیدار شدهاید .ادای ایاان فری ااه از وی گاایدااای تماماا
به پسندیده ،امر و از ناپسند ،نهی میکنید ...اجتماعی در جاممه و امت اسالمی است.
و ماااردا و زناااا مااادمن ...یبااادیگر را باااه امر به ممروف و نهای از منبار ،وی گای

 ۲سوره توبه ،نیه 7۱

پسندیده ،امر و از ناپسند ،نهی میکنند...

نوعی کانشداای مدمناا در مناسا ا
اجتماعی ننا است.

 .1از نظر بر  ،ی

اعده تجربى اطمینانآور برای مستند شدن تفسیرهای ی

هر تفسیر است (.)Qualitative Research Methods..., pp. 134 - 135

متن ،ارائه حهدا ل سهه شهاهد مسهتقل بهرای

 .2این بیان ،موارد زیر را در بر دارد :تأیید و ترویج فعل موافق و همخوان با ارزشها و هنجارها و ترک فعل نهاهمخهوان بها آنهها
و همچنین انکار و مقابله با فعل مخالف و ناهمخوان با ارزشها و هنجارها و ترک فعل همخوان با آنها.

 .3شواهد این برداشت ،نکات زیر در فرهن های رآنى ،تفاسیر رآن و منابع فقهى درباره معنها و کهاربرد معهروف و منکرنهد:
َ
 .۱پیونههد شههناخت مصههداقهاشههان بههه تشههخیص عقههل ،کعق ه یهها عههرف ،امعههه یهها تعریههفشههان بههه مطلههق نیکههى و بههدی
(بههترتیهب ،التیقیق ،...ج،۸
ج،۶

۲۰۳؛ یملیه ،ج،۳

۹۹ - ۹۸؛ مف دات ،...ص۸۲۳ ،۵۶۱؛ المیزان ،ج،۳

)۳۵؛  .۲ابلیهت امهر بهه معهروف و نههى از منکهر در مسهتحبات و مکروههات (الت یدان ،ج،۲

۵۴۹؛ جلاه الکال  ،ج،۲۱

(روض الجیددان ،...ج،۴

الصالیین (حکیم) ،ج،۱

۳۷۳ - ۳۷۲؛ من وحی القد آن،

۳۵۸ - ۳۵۶؛ تی ا اللسیله ،ج،۱

۴۸۱؛ ال وضددة ال هیددة ،...ج،۲
.)۴۸۷

)۴۶۳؛ یها امهر بهه معهروف نسهبت بهه مسهتحبات

۴۱۴ - ۴۰۹؛ شد ائ اإلسددال  ،...ج،۱

 .4ر .ک :حس ه :اک یهاد حکلمتی؛ آاین شه دارش...؛ حس ه اا یظارت ...

۳۱۰؛ میهدداج
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ویه  /روایت

۳

ترامه (عبارت مرتبط)
س

امام رضا۷

گزاره

تشریع نمااز جماعات ...مسااعد در در نماز جماعت ،کاه اجتمااعی دینای

نیباااای و تقااااوی و بااااازداری از بساااایاری اسات ،کانشدااای دا ساو ،تقویاات و
نافرمانیدای خداست...

کنشدای ناد سو ،منع میشوند.

1

 .2 - ۴جامعهمحوری

جامعددهمیددلر بهودن امههر بههه معهروف و نهههى از منکهر بهها تو،هه بههه چهههار ویژگهى زیههر  -کهه شههاخصهههای

،امعهمحوری در ایده حفظ نظم ا،تماعىاند  -در این فریضه آشکار مىشود:

2

یی  .حضههور مههرد و واحههدهای ا،تمههاعى در ا،ههرای ایههن فریضههه .ایههن ویژگههى را ،از ،ملههه،

شواهدی نشان مىدهند که در ،دول بل آمدند.

و .گزارههای ،هدول ز یهر ،بیهانگهر آنانهد کهه آمهوزهههای اسه مى ،ایهن فریضهه را وظیفهه و کهار

مرد و واحدهای ا،تماعى مىدانند:
ویه  /روایت

ری

گزاره

ترامه (عبارت مرتبط)

 ۱سوره تحری  ،نیه  ۶ای ننا که ایما نوردهاید ،خود و خویشا تا را بازداشتن از خساار اخاروی ،از یریاق امار باه
ایاعاات خداونااد و نهاای از نافرمااانیش و ی ااه

از نتش ...نگاه دارید...

مسلمانا در رابطه با خانواده و خویشا است.
۲

امام باقر۷

 ...دمانااا اماار بااه ممااروف و نهاای از منباار ،راه این فری ه ،مدل ه مهمی در مناسا ا اجتمااعی
پیام را و روش و برنامه صالحا است.

 ۳پیام

ر۹

3

مدمنااا  ،رد اارا ممنااوی و گااروهدااای مرجااع
مسلمانا با اع ای جاممه اسالمی است.

 ...اگر با مردم مماشر نداشاته باشای ،وگوناه ایاان فری ااه ،مدل ااه جااداییناپااریر مناساا ا
امر به ممروف و نهی از منبر خوادی کرد؟...

 4اجتماعی مسلمانا با دیگرا است.

سه .گهزارهههای آتهى ،بیهانگهر اهمیهت و اولو یهت تحقهق فراگیهر ایهن فریضهه در ،امعهه از نگهاه

اس اند ،آیه

 .1عیلن أخ ار ال ضا ،۷ج،۲

.۱۰۹

 .2گههزارههههای متعههددی نیههز بیههانگههر شههاخصهههایى ماننههد توسههعه ظرفیههتهههای مههرد و واحههدهای ا،تمههاعى در ا،ههرای ایههن
فریضهاند ،اما مجال محدود ،مانع بیانشان شده است.
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 .3الکایی ،ج،۵
 .4الیلادر،

.۲۶

 ،۵۶ - ۵۵ه.۱

ردیف

ترجمه (عبارت مرتبط)

 ۱سوره نلعمرا  ،نیه  ۱۱۰شما بهترین امتی دستید که ...پدیدار شدهاید .باه تحقق این فری ه در سطح جامماه ،باارترین
پسندیده ،امر و از ناپسند ،نهی میکنید...
۲

ف یلت ن است.

 ...امر به ممروف و نهی از منبر ...فری ه بزرگای این فری ه ،زمینه عینیت یافتن و اجرایی شد

امام باقر۷

است که با ن  ،فری هدا برپا ،راهدا امن ...و ن دا ارزشدا و دنجاردا و تحقق امنیت ،عدالت و
که به ست گرفته شدهاند ،باز گردانده مایشاوند و توسمه اجتماعی در جاممه است.
زمین نباد میگردد ...و کار ،راست مینید...

 ۳پیام

1

دمانااا خداونااد ...ماادمن ضاامی ی را کااه دیاان ناادارد ،ادتمام نداشتن به نهی از منبر در بد بیدینی

ر۹

م غوض مایدارد[ .پرسایدند :مادمنی کاه دیان نادارد ،و س
کیست؟ فرمود ]:ن که از ناپسند ،نهی نمیکند.

قرار گرفتن در ممرض بغض خداست.

2

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

آیه  /روایت

گزاره

چدار .گزارهههای ،هداول ز یهر ،بیهانگهر دو دسهته تهدابیر آمهوزهههای اسه مى در ،ههت افهزایش

انگیزه ،آ گاهى و مرا بت مرد و واحدهای ا،تماعى در عرصههای مقابله با آسیبها ،حفهظ
ً
نظههم و تههأمین امنیههت عم ههومى و مشخصهها ،ا،ههرای امههر ب ههه معههروف و نهههى از منکههر در س ههطز

،امعهاند :ابل مؤاخذه شمردن یا بیان پیامهدهای منفهى نبهود یها ضهعف مشهارکت یها مرا بهت

در عرصههای یاد شده یا اهتما نداشتن به ا،رای این فریضه (،دول اول) و بیان پیامهدهای
میبت ا،رای آن (،دول دو ).

ری

ترامه (عبارت مرتبط)

ویه  /روایت

گزاره

 ۱سوره بقره ،نیه  ... ۲۵۱اگر خداوند ،برخی مردم را به وسیله برخی مشارکت نبرد مردم در مقابله با نسی داا ،ب ا
ز
دیگ ْر دفع نمیکارد ،قطماا زماین را فسااد فارا نظ و تأمین امنیت عمومی ،زمینه فراگیری فساد در
میگرفت...

جوامع و نظامدای اجتماعی و متوجه دمه جامماه و
بیا اجتماعی اع ای ن است.

 ۲سوره بج ،نیه  ... ۴۰اگر خدا برخای ماردم را باه وسایله برخای مشارکت نبرد مردم در مقابله با نسی داا ،ب ا

ْ
دیگر دفع نمیکرد ،دیردا ،کلیسادا ،کنیساهداا نظ و تأمین امنیات عماومی ،زمیناه نسای دیاد
و مساااجد کااه نااام خاادا را در ن دااا بساایار باوردا و ارزشدا و نماددای ن دا در ساطح جامماه
ز
است.
میبرند ،بتما ویرا میشدند...

۳

امر به ممروف و نهی از منبر را ترک نبنید کاه سلطه بدا بر امور و منابع قادر و رارو  ،پیاماد

امام علی۷

خداوناااد اشااارارتا را بااار امورتاااا مسااال اجتماعی ترک این فری ه در جاممه است.
سازد...

 .1الکایی ،ج،۵

 ،۵۶ - ۵۵ه.۱

 .3همان ،ج،۷

.۵۲

 .2همان،

 ،۵۹ه.۱۵

3
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گزاره
ترامه (عبارت مرتبط)
ویه  /روایت
ری
[مدمنا ] ...امر کننده به پسندیده و نهای کنناده خداوند ،امرکنندگا به پساندیده و نهایکننادگا از
۴
سوره توبه ،نیه ۱۱۲
ناپسند را به پاداشی بزرگ ،م ده داده است.
از ناپسند ...دستند ...و مدمنا را م ده ده.
ْ
۵
مادام که مردم امر به ممروف و نهی از منبار کنناد ...،تحقق این فری ه در سطح جاممه ،زمینه برخاوردار
پیام ر۹
1
شد مستمر جمع از منابع مناس ممیشتی است.
پیوسته در خیر و خوبی خوادند بود...
اال
ا
ص
ای
ر
ا
ب
 ...خداونااد ،اماار بااه ممااروف را
۶
امر به ممروف ،زمیناهسااز تحقاق ملاالح و بهیناه
فایمۀ زدرا۳
2
شد بیا اع ای جاممه است.
عموم ...واج کرد ...

 .3 - ۴مسئولیت اجتماعی

،ایگاه و آاار مسئولیت ا،تمهاعى در امهر بهه معهروف و نههى از منکهر بها بیهان نکهاتى توضهیز

داده مىشوند که درباره آاار و ،ایگاه این عنصهر در کنتهرل ییررسهمى و منهابع معاصهر آن ،ذکهر

شههدند .یافتهههههها در الههب چهههار دسههته گههزاره ،ارائههه مههىشههوند .و نشههان مههىدهنههد آمههوزههههای
اس مى ،مسئولیت ا،تماعى را ،در این فریضه ،دارای ،ایگاه و آاار مورد نظر مىدانند.

یییی  .گ ههزارهه ههای ز ی ههر ،ش ههواهد تقو ی ههت مس ههئولیت ا،تم ههاعى و ح ههس تعل ههق ب ههه ،امع ههه و

اعضایش ،منع بى تفهاوتى افهراد و واحهدهای ا،تمهاعى نسهبت بهه یکهدیگر و بهه و هایع و شهرایا

پیرامون و فرهن ساز ی آموزههای اس مى در این زمینهها هستند:

گزاره
ترامه (عبارت مرتبط)
ر ی ویه  /روایت
 ۱پیام ر۹
مردم ،روزیخوار خدایند .پس ،مح او تارینشاا سود رساند فردی و جممی باه دیگارا از باارترین
نزد او ،ن است کاه بارای روزیخاوارانش ساودمند ف یلتدا در مناس ا اجتماعی است.
3

 ۲پیام
۳

ر۹

امام صادق۷

باشد...
ن که ص ح کند و ادتمامی به امور مسلمانا نداشاته رزمه مسلمانی ،مساوولیت و ادتماام باه نیازداای فاردی و
4
جممی اجتماع مسلمانا و اع ای ن است.
باشد ،از ایشا نیست...
مدمن ،برادر مادمن اساتچ واو تنای کاه بوشای از ن  ،وی گی مدمن ،دمدردی و مسوولیت در برابر رناجداا
5
و نیازدای اجتماع مدمنا و اع ای ن است.
دردمند شود و درد را بوشدای دیگر بس کنند...

و .گههزارههههای ز یههر از تو،ههه بههه تقو یههت وابسههتگىهههای متقابههل ،ایجههاد و تقو یههت تعهههد بههه

تکلی هفههها و دوسههو یه بههودن آنههها م هىگوینههد کههه  -چنههانکههه گذشههت  -کههارآیى منههابع کنتههرل
ییررسمى را مىافزایند:
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 .1تهذاب األحکا  ،ج ،۱۸۱ ،۶ه.۲۲
 .2من الایض ه الفقیه ،ج ،۵۶۸ ،۳ه.۴۹۴۰
 .3الکایی ،ج ،۱۶۴ ،۲ه.۶
 .4همانجا ،ه.۵
 .5همان ،۱۶ ،ه.۴

ری
۱

امام صادق۷

۲

امام صادق۷

ترامه (عبارت مرتبط)

از ن دااا بااازمیدارد .امااا ن دااا دسااتا بساایاری از او نیازمندند .و نیاز فرد به جمع بایش از نیااز ن داا
بازمیدارند.

به اوست.

1

نیااا مااردی از شااما شاارم نماایکنااد کااه دمسااایهاش ،بقااوق و تبااالیض اع ااای جاممااه نس ا ت بااه
بقشناس او باشد و او بقشناسی دمسایهاش نبند؟

 ۳پیام

 2یبدیگر و مسوولیت ننا در این عرصه ،دوساویه
است.

 ...دمه ،نگه ا و تدبیرگر [د ] و ...مسوول افراد تحات دمه اع ای جاممه اسالمی مسوولیتی دوسویه و

ر۹

نگه انی و تدبیرگری خود دستید ...

متقاب نس ت به یبدیگر دارند.

3

سه .گزارههای زیر ،مرد و واحدهای ا،تماعى را به درگیری در ناهمانندیها و تعارصهها،

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

ویه  /روایت

گزاره

 ...ن که از [یاری] مردم دست کشد ،فق یا دسات را افااراد بااه یباادیگر و دمیاااری دوسااویه داا

ترییب مىکننهد و آنهها را در ایهن زمینهه و در بهىتفهاوت نبهودن نسهبت بهه ههم و کهنشهاشهان،

مسئول مىدانند:
ری

ویه  /روایت

گزاره

ترامه (عبارت مرتبط)

 ۱سوره تحری  ،نیه  ۶ای ننا که ایما نوردهاید ،خود و خویشا تاا را از مدمنا در برابار کانشداای اع اای خاانواده و
انحرافشااا از ارزشدااا و دنجاردااا ،مسااوول و

نتش ...نگاه دارید...

مو ض به ددایت ن دا دستند.
 ...خدا از دانایا  ،پیماا گرفتاه کاه در برابار شاب باارگی مسوولیت دانایاا در برابار جامماه و اع اایش ،عادم

۲

امام علی۷

۳

امام صادق۷

ستمگر و گرسنگی ستمدیده ،قرار و نرام نگیرند ...

4

بیت اوتی در موارد وقوع ست و ست دیدگی است.

بیگنادانتا را به گناه مقلرا مداخره میکن  ....واو مسلمانا در ازای کنشدای یبادیگر ،مساوول و
درمییابید فردی ،ننچه شما و مرا زشت میکناد ،انجاام قاب مداخرهاند .و مو ضاند مسوولیتشا را در
داده و با او دمنشین ...میکنید ...پاس اگار ننگااه کاه ...قال بازداری از نارواییدا انجام ددند.
فهمیدید ...بازشا میداشتید ...،بهتر بود.

5

چدییار .در ادامههه مههوارد بههل ،شههواهد ز یههر ،افههراد و واحههدهای ا،تمههاعى را موظههف مههىداننههد

مسئولیت خود در برابر کنشهای یکدیگر را در الب امهر بهه معهروف و نههى از منکهر ،ادا کننهد.
بدین شکل ،مسئولیت ا،تماعى را از زمینههای ا،رایى شدن این فریضه لمداد مىکنند:

 .1همان ،ج،۲
 .2همان ،ج،۸

 ،۶۴۳ه.۶

 ،۱۴۶ه.۱۲۱

 .3الجام الصییح ،ج،۶
 .4یهج ال الغه،

 .5الکایی ،ج،۸

.۸

 ،۵۰خطبه .۳
 ،۱۵۸ه.۱۵۰
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ویه /روایت

ری
۱

۱۶۴
۲
۳

گزاره

ترامه (بند مرتبط)

سوره اعاراف ،نیاه ...گ تنااد و ارا گروداای را پنااد ماایددیااد کااه خاادا امر به ممروف و نهی از منبار ،ادای تبلیاض الهای
دالکشااا ماایکنااد ...گ تنااد تااا عاارری باشااد ناازد مدمنا در برابر جاممه و اع ای ن است.

پروردگارتا ...
ّ
سااوره ماهااده ،نیااه ورا دانشمندا ربانی و عالما دیان ،نناا را از ساون دانایا و رد را دینی در ق ال وقوع گناه در جامماه،
مسوول و در ترک نهی از منبر ،قاب مداخرهاند.

۶۳

گناه[نلود] و برامخواریشا ،منع نمیکنند؟...

امام سجاد۷

1
ّ توصیه و رادنمایی خیرخواداناه باه پساندیده ،مناع
 ...بق برادر  ،ن است که نلیحتش کنای ...باق
ناپسند و اصال کنشدا از مساوولیتداا و بقاوق
دمسایها ن است که ،اگر ...مایپاریرد ،نلایحتش
مسلمانا نس ت به یبدیگر است.
کنای ...باق دوساات ،ن اسات کااه ...از گناادی کااه

ماایخوادااد انجااام ددااد ،بااازش داری ...و بااق
د کیشانت ...ادتمام به اصال ن دا است...

2

در هم ههین زمین ههه ،بای ههد از آرای ش ههماری از مفس ههران ههرآن و ش ههارحان ح ههدیث ی ههاد ک ههرد ک ههه

مسئولیت ا،تماعى را از مبانى تشریع این فریضه به شمار آوردهاند.

3

 .۵یافتهها و تأملها

مقاله پیشرو ،بخشى از ی

طره پژوهشى است که بنا دارد دیهدگاه متهون مقهدگ اسه مى

در زمین تبیین و مقابله با آسیبهای ا،تماعى را در الب ی

الگوی نظا منهد ،شناسهایى و

ارائههه کنههد 4.بههه سههبب گسههتردگى ایههن دی هدگاه و فراوان هى مضههمونهههای دینههى مههرتبا ،کههار بهها

شناسایى طعههای مختلف این الگو دنبال شده است .این مقاله ،طعههای از یظدا کیتد ل
اجتماعی اسالمی را تحلیل و آن را به زبان فهمپذیر در علو ا،تماعى برگردان کرده است.
یافتهها نشان مىدهند رآن و روایتهای اهل بیهت ،:امهر بهه معهروف و نههى از منکهر را در

عرصه مقابله با آسیبها و تأمین نظم و امنیت عمومى ،دارای ویژگىهای زیر مىدانند:

 .1واژه نصیحت ،با لحاظ نکات زیر ،با امر به معروف و نهى از منکهر ههمپوشهى دارد .۱ :بنهد منقهول زیهر از امها علهى ۷کهه
ْ
ْ ْ
َ ک َ َ َ
نهى از معصیت را مصداق نصیحت مىشمردَ ...« :و ِم ْن َن ِص َ
هیته( »...اعدال
یح ِت ِه [ال َم ْر ِ ،ال کمؤ ِمن] ن ْهیهه أخ کهاه ع ْهن َم ْع ِص ِ
النان،...

 .۲ .)۱۲۷آرای شارحان حدیث و تعریف فرهن های لغت که نصیحت را شامل برخى ابعاد این فریضهه،

مانند االرشاد به مصالز و پرهیز دادن ،و دارای همپوشى با آنهها مهىداننهد (مد آة العقدلل ،...ج،۴

یهج ال الغه (ابنابىالحدید) ،ج،۱۸

 .2من الایض ه الفقیه ،ج،۲
 .3ر .ک :الف قان ،...ج،۲۸
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۱۹۵؛ ش ح أصلل الکایی ،ج،۹

۶۲۲ه ،۶۲۵ه.۳۲۱۴

۴۴۱؛ من وحی القد آن ،ج،۱۱

۶۳۴؛ مجملعه آثار ،ج،۳

.۲۶۴

۲۹؛ التیقیق ،...ج،۱۲

۲۱۸؛ الکاشد  ،ج،۷

۳۲۴هه۳۲۵؛ شد ح
.)۱۳۷

۳۶۵؛ مدن هدنش القد آن ،ج،۱

 .4این طره با نا ،امعهشناسى کجروی :با رویکرد اس مى و در طعات متعددی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حال ا،راست.

 .۲بخش ههى از محت ههوای آن ،حض ههور فع ههال م ههرد و واح ههدهای ا،تم ههاعى در عرص ههه ت ههرو یج

راستروی ،مقابله با آسیبها و تأمین نظم و امنیت عمومى است؛

 .۳حضور فعال در عرصههای یاد شده را کار و وظیفه مرد و واحدهای ا،تماعى مىداند؛

 .۴برخى اصهول مهورد عنایهت در تشهریع و ا،هرای آن ،عبهارتانهد از :ا،هرای فراگیهر در سهطز

،امعه ،عمومیت حضور مرد و واحدهای ا،تماعى و افزایش انگیزه ،آ گاهى و مرا بت آنهها

در این عرصه؛

 .۵شالوده ا،رای آن ،مسئولیت ا،تماعى یا حهس مسهئولیت مهرد و واحهدهای ا،تمهاعى

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

 .۱هنجارهای رسمى و ییررسمى و نقض آنها را پوشش مىدهد؛

نسبت به شرایا ا،تماعى و کنشهای اعضای ،امعه است؛

 .۶عناصر زیر ،الزمه ا،رای (فراگیر) آن و مورد اهتمها آمهوزهههای اسه مىانهد :تقو یهت حهس

مسههئولیت ا،تمههاعى در مههرد و واحههدهای ا،تمههاعى و دور سههاختن آنههها از بههىتف ههاوتى ،از

،ملههه ،از طریههق تقو یهت وابسههتگىهههای متقابههل و ایجههاد یهها تقو یهت تعهههدهای دوسههویه آنههان بههه
تکالیفى که نسبت به هم دارند.

از سوی دیگر ،بازخوانى ایهده حفهظ نظهم ا،تمهاعى ،نشهان مهىدههد ایهن ویژگهىهها ،عناصهر

بنیادی این ایده و مؤلفههههای اصهلى تحقهق فراگیهر آن در سهطز ،امعههانهد .بهدین شهکل ،ایهن

مقاله ،زمینهه ارائهه ایهن پیشهنههاد پژوهشهى و کهاربردی اسهت کهه :ایهن فریضهه ،بهه عنهون بهدیل
اس مى ایده حفظ یظم اجتماعی ،آماج پژوهشهای بنیادی و کاربردی هرار گیهرد .و بها رعایهت
اصول و موازین ااربخشى سیاستهها و برنامههههای ا،رایهى و همچنهین بههرهگیهری از دو مؤلفهه

زیر ،زمینه استفاده از امرات فردی و ا،تماعى ا،رایى شدن آن فراهم آید:

پیشینه محکم تشریع دینى و سنتى و سابق تاریخى و ا،رایى آنها در کشور.

ویژگىهایى که ،به طور خا

یا به عنهون یه

راهکهار دینهى ،دارد .و چنانکهه گذشهت ،بهه

میزان ابل تو،هى بر کارآیى و ااربخشى ا،رای آن مىافزاید.

درباره این تحقیق ،همچنین دو نکته زیر شایان تو،هاند:

ی ی  .ناشههناخته مانههدن راهکارهههای کنترلههى اس ه مى و آاههاری کههه در تنظههیم و بهینهههسههازی

حیههات فههردی و ،معههى اعضههای ،امعههه و در زمینههه مقابلههه بهها آسههیبههها ،حفههظ نظههم و تههأمین
ّ
ً
امنیت عمومى دارند ،ی علت بىا بالى به این راهکارها  -و مشخصا ،امر به معروف و نههى
از منکر  -در کشور است .شاهد ادعا نیز نادر بودن پژوهشههایى اسهت کهه آنهها ،بهه و یهژه ایهن
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فریضههه را از ایههن منظههر بررسههى کههردهانههد؛ حههال آنکههه شههناخت ایههن ،ایگههاه و کارکردههها ،هههم در
معرفههى و ا،ههرای هههر نهههاد و تأسههیس ههانونى و ا،تمههاعى ضههرورت دارد و هههم در ایجههاد ا بههال

عمومى و انگیزش ا،رای آنها در سیاستگذاران و مدیران مؤار است.

لذا محتوای مقاله ،بیش از آنکه مقایسهای بین دو ایهده مطهره در دو نظها متفهاوت باشهد،

بررسههى حضههور مؤلفههههههایى در امههر بههه معههروف و نهههى از منکههر اسههت کههه از نگههاه رویکردههها و

سیاسههتگههذاریهههای معاصههر کنتههرل آسههیبهههای ا،تمههاعى و تههأمین نظههم و امنیههت عمههومى از
مقبولیههت و روایههى علمههى و کههارآیى ا،رایههى برخوردارنههد .بههدین شههکل ،مقالههه گههامى در ،هههت

بازخوانى ا،تماعى این فریضه ،معرفى ظرفیتها و آاهار آن در عرصههههای مهذکور و در نتیجهه،

ن ههوعى شناس ههایى ،ایگ ههاهى اسه هت ک ههه ای ههن فریض ههه مه هىتوان ههد در بنیه هاد و بدن ههه نظ هها کنت ههرل
ا،تماعى کشور داشته باشد.

و .نکاتى که به عنون مزایای بررسى رآن و حهدیث در تحقهق اههداف تحقی ْهق ذکهر شهدند ،نشهان

مىدهند که بررسى این منابع شروعى مناسب ،الزمههای گریزناپهذیر و نیهز نقطهه هوتى بهرای ایهن گونهه
ّ
ً
مطالعههات اسههت کههه همچنههان در آیههاز راه هسههتند؛ چنههانکههه مههی بررسههى محورهههای کلههى مههرتبا بهها
ً
موضوع  -که معموال از نوعى ماندگاری و وفاق برخوردارند  -دو ویژگى زیر را دارند:
تحقیق را از یافتههای علمى ییر طعى  -که تهدیدی در تفسی رآن و حدیثاند - 1دور مىکنند.
ّ
با یافتن پاسخهای کلى آموزههای اس مى ،مسیری را فرا روی پژوهشهای آتى مىگشایند؛

امهها ایههن نکههات ،هههمزمههان ،بههدین معناسههت کههه ایههن گونههه پههژوهشههها تهها ارائههه یافتههههههای

انضههمامى و کههاربردی فاصههله دارنههد و بایههد بهها تحقیقههات بعههدی ،در حههوزههههای مههرتبا علههو

اس مى و ا،تماعى کامل شوند.
کتابنامه

 -اعال النان یی صفات المؤمیین ،حسنبن ابىالحسن دیلمى ،م :آل البیت۱۴۰۸ ،:ق.

 -امیی

اجتماعی شنه :رو اک د اسدالمی ،اصهغر افتخهاری ،تههران :پژوهشهگاه علهو انسهانى و

مطالعات فرهنگى۱۳۹۲ ،ش.

 آاددین شدده دارش در قدد ن هفددتم هجدد ش ،محمههد بههنمحمههد رشههى ،تر،مههه، :عفههر شههعار،و یراست ،۲تهران :علمى و فرهنگى۱۳۶۷ ،ش.
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 .1علم و رآن،

۱۰۴؛ «مجاری تأایر پیشدانستهها ،»...

.۱۰۰ ،۸۸ - ۸۶

اول ،بیروت :دار إحیا ،التراث العربى۱۳۷۶ ،ق.

صیر عاملى ،ج ،۲چا

 -تی ا اللسیله ،سید روه اهلل خمینى ،ج ،۱چا

اول ،م :دارالعلم ،بىتا.

 التیقیق یی کلمات الق آن الک ام ،حسن مصطفوی ،ج ۸و  ،۱۲چهانشر کتاب۱۳۶۰ ،ش.

اول ،تههران :تر،مهه و

اول ،تهران :اس میه۱۳۷۴ ،ش.

 تفسی یملیه ،ناصر مکار شیرازی و دیگران ،ج ،۳چا تلخی التمهین ،محمدهادی معرفت ،ج ،۲چا هشتم ،م، :امعه مدرسین۱۳۸۸ ،ش. -تهذاب األحکا  ،ابو،عفرمحمهد طوسهى ،تحقیهق :سیدحسهن موسهویخرسهان ،ج ،۶چها

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

 -الت یان یی تفسدی القد آن ،ابو،عفرمحمهد طوسهى ،مقدمهه آیهابزر تهرانهى ،تحقیهق :احمهد

چهار  ،تهران :اس میه۱۴۰۷ ،ق.

 الجام الصدییح (صهحیز مسهلم) ،ابوالحسهین مسهلم شهیری ،تحقیهق :دارالفکهر ،بیهروت:دارالفکر.
 جامعددهشیاسددی کجدد وش ،علههى سههلیمى ،محمههد داوری ،ویراسههت  ،۲چههاپژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۹۴ ،ش.

ششههم ،ههم:

 جلاه الکال یی ش ح ش ائ اإلسال  ،محمدحسن نجفى ،تحقیهق :عبهاگ وچهانى ،علهىآخوندی ،ج ،۲۱چا

هفتم ،بیروت :دار إحیا ،التراث العربى ،بىتا.

 حس ه اا یظارت ب سالم اج اش قایلن ،درتاهلل مشایخى ،م :انصار یان۱۳۷۶ ،ش. حس ه :اک یهاد حکلمتی ،سیف اهلل ّصرامى ،م :دفتر تبلیغات اس مى۱۳۷۷ ،ش.

 روض الجیددان و روح الجیددان یددی تفسددی الق د آن ،ابوالفتههوه رازی ،تحقیههق :محمههد ،عفههریاحقى ،محمد مهدی ناصز ،ج ،۴چا

اول ،مشهد :آستان دگ۱۴۰۸ ،ق.

 ال وضة ال هیه یی ش ح اللمعة النم قیه ،ز یهن الهدین عهاملى ،تحقیهق :سهید محمهد ک نتهر،ج ،۲م :داوری۱۴۱۰ ،ق.
 روضددة المتق دین ی دی ش د ح مددن الایض د ه الفقی ده ،محمههدتقى مجلسهى ،تحقیهق :حسهینموسویکرمانى ،علىپناه اشتهاردی ،ج ،۱۳ ،۱۱ ،۲چا دو  ،م :کوشانپور۱۴۰۶ ،ق.
ّ
 ش د ائ اإلسددال یددی مسددائل الیددالل و الی د ا  ،نجههم الههدین حلههى ،تحقیههق :عبدالحسههینمحمدعلى بقال ،ج ،۱چا

دو  ،م :اسماعیلیان۱۴۰۸ ،ق.

 ش ح أصلل الکایی ،محمد صالز مازندرانى ،تحقیق :ابوالحسهن شهعرانى ،ج ،۹چهاتهران :اس میه۱۳۸۲ ،ق.

اول،
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 ش ح یهج ال الغه ،ابهنابهىالحدیهد .تصهحیز :محمهد ابوالفضهل ابهراهیم ،ج ،۱۸چهام :کتابخانه آیتاهلل مرعشى۱۴۰۴ ،ق.

اول،

 عیلن أخ ار ال ضا ،۷محمدبنعلى صدو ق ،ج ،۲تهران، :هان۱۳۷۸ ،ق. الف قان یی تفسدی القد آن بدالق آن ،محمهد صهاد ىتهرانهى ،ج ،۲۸چهااس مى۱۳۶۵ ،ش.
 الکاش  ،محمد ،واد مغنیه ،ج ،۷چا -الکددایی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههىرازی ،ج ،۸ ،۷ ،۵ ،۲چ ها

دو  ،هم :فرهنه

اول ،تهران :اس مى۱۴۲۴ ،ق.

۱۴۰۷ق.

چهههار  ،تهههران :اس ه میه،

 مجم ال یان یی تفسی الق آن ،فضلبنحسن طبرسى ،ج ،۷ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲چادارالمعرفه۱۳۷۲ ،ق.

اول ،بیروت:

 -مجملعه آثار ،مرتضى مطهری ،ج ،۳م :صدرا۱۳۷۱ ،ش.

 مد آة العقدلل یدی شد ح أخ دار آل ال سدلل ،۹محمهد بها ر مجلسهى ،تحقیهق :سهید هاشههمرسولىمح تى ،ج ،۴چا

دو  ،تهران :اس میه۱۴۰۴ ،ق.

 مف دات ألفاظ الق آن ،حسین بن محمد رایب اصفهانى ،تحقیق :صهفوان عهدنان داوودی،بیروت/دمشق :دار القلم/الدار الشامیه۱۴۱۲ ،ق.
 مال األخیار یی یهم تهذاب األخ ار ،محمد با ر مجلسى ،تحقیق :مههدی ر،هائى ،ج ۴و ،۹چا اول ،م :کتابخانه آیة اهلل مرعشى۱۴۰۶ ،ق.
 من الایض ه الفقیه ،محمد بن على الصدوق ،تحقیق :علىاکبهر یفهاری ،ج ،۴ ،۳ ،۲چهادو  ،م، :امعه مدرسین۱۴۱۳ ،ق.

 مددن وحددی الق د آن ،سههید محمههد حسههین فضههلاهلل ،ج ،۱۱چها۱۴۱۹ق.

 -من هنش القد آن ،سهید محمهد تقهى مدرسهى ،ج ،۱چها

دو  ،بیههروت :دارالمه ک،

اول ،تههران :دار محبهى الحسهین،

۱۴۱۹ق.
ّ
 میهدداج الصددالیین (محشهى) ،سههید محسههن حکههیم ،تعلیههق :سههید محمههد بهها ر صههدر ،ج،۱چا
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اول ،بیروت :دارالتعارف۱۴۱۰ ،ق.

 المی دزان یددی تفسددی الق د آن ،سههید محمههد حسههین طباطبههایى ،ج ،۳چههااس مى۱۴۱۷ ،ق.

پههنجم ،ههم :نشههر

دارالکتاب۱۳۷۰ ،ق.

اول ،بیهروت :دارالکتهاب اللبنهانى،

 یهج ال الغه ،سید رضى ،تحقیق صبحى صالز ،چها۱۴۱۴ق.

 همی ییی و کج وش :یگاهی به دانگاههاش اسدالمی و اایتدههداش اجتمداعی ،علهى سهلیمى،محم ههود اب ههوترابى ،محم ههد داوری ،ههم :پژوهش ههگاه ح ههوزه و دانش ههگاه ،س ههازمان فرهنگ ههى -
ا،تماعى شهرداری تهران۱۳۸۸ ،ش.

« -ارائه الگوی راهبردی در حوزه امنیهت ا،تمهاعى بهر اسهاگ گفتمهان امها = و رهبهری ،هانون

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در راهبرد حفظ نظم اجتماعی...

 -الیدددلادر ،فضههل اهلل راونههدیکاشههانى ،تحقیههق :احمههد صههاد ىاردسههتانى ،چهها

اول ،ههم:

اساسههى ،تجههارب ،مهههور ی اسهه مى ایههران و بهههرهگیههری از تجههارب بشههری» ،محم ههد،واد
نصرالهزاده ،،حسن صائبى ،امیی ملی ،د  ،۲۷ش،۲۷

.۱۳۹۷ .۷۴ - ۴۹

 «ارز یابى ا،رای رو یکرد پلیس ،امعهمحور در ایران :مقایسهه تطبیقهى ا،هرای رو یکهرد ،امعههمحهور یدر پل هیس ای هران و آمر یکهها» ،محمههدعلى خلیل هىاردکههانى ،محمههد رضههایى ،عل هى رحیم هى ،حس هین

یوسفوند ،مطالعات منا ا ایتظامی ،گ  ،۱۰ش،۱

۱۳۹۴ .۱۵۴ - ۱۲۷ش.

 «آسههیبشناس ههى ا،ههرای فریض ههه امههر ب ههه معههروف و نه ههى از منکههر ب هها تاکیههد ب ههر س ههاختارهایا،تماعى» ،رضا مجرب وشهچى ،دایش ایتظامی آ ربااجان غ بی ،د  ،۲ش ۴و ،۵

.۱۳۹۴ .۵۵

- ۴۱

 «آسهیبشناسهى رو یکهرد ،امعههمحهور ی در نیهرو ی انتظهامى» ،رضها حسهینى ،پدژوهشهدداشدایش ایتظامی ،دوره  ،۱۰ش۱۳۸۷ ،۴ - ۳ش.۱۳۳ - ۱۰۷ ،
 «بررسى علهل عهد پهذیرش امهر بهه معهروف و نههى از منکهر در ،امعهه» ،محمدرضها ،هواهری،پژوهشهاش اجتماعی اسالمی ،گ  ،۲۰ش،)۱۰۲( ۳

۱۳۹۳ .۷۸ - ۵۱ش.

 «بررسى فقهى ،ایگاه امهر بهه معهروف و نههى از منکهر در بهین ادیهان و فهرق مختلهف» ،حسهینرحمانپور ،سیدمهدی آلنبى ،الههه اسهحاق زاده ،ششهمین همهایش علمهى پژوهشهى علهو

تربیتى وروانشناسى ،آسهیبههای ا،تمهاعى و فرهنگهى ،در دسهترگ در پایگهاه سهیویلیکا بها
کد ۱۳۹۷ ،PSCONF06_239ش.

 «تحلیل محتوای کیفى یاسى و بهرهگیری از آمهوزهههای اسه مى در علهو ا،تمهاعى» ،علهىرضا محسهنى تبریهزی ،علهى سهلیمى ،روششیاسدی علدل ایسدایی ،ش،)۷۲(۱۸

۱۳۹۱ .۱۵۸ش.

- ۱۳۵
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 «تفسیر موضوعى هرآن از منظهر اسهتاد محمهدتقى مصهباه» ،محمهود ر،بهى ،قد آنشدیاخ ،گ ،۲ش( ۲پیاپى ،)۴

۱۳۸۸ ،۱۴۶ - ۱۱۱ش.

 «رو یکهههرد ،امعههههمحهههور ی پله هیس» ،اکبهههر وروایهههى ،امییدددد  ،گ  ،۵ش،۳۱۳۸۶ش.

،۱۴۵ - ۱۱۷

 «رهیافتى تاریخى به کاربردی نشدن مفاهیم اس مى در عرصه عمل (مطالعه موردی :امر بههمعروف و نهى از منکر)» ،مجید حا،ىبابهایى ،مطالعدات تداراخ ی هیگدی ،دوره  ،۵ش،۲۰

۱۳۹۳ ،۳۸ - ۱۵ش.
ّ
 «عل ههم و ههرآن» ،احم ههد دال ل ،تر،م ههه :محم ههد،واد اس ههکندرلو ،بررسه هى و نق ههد :محم ههدعلىرضایى ،ق آن و علم ،گ  ،۱ش،۱

۱۳۸۶ ،۱۳۵ - ۶۱ش.

 «کارکرد امر به معروف و نهى از منکر در اس۱۳۸۸ .۲۲۷ - ۲۱۲ش.

و سیر ادیان» ،محمهدتقى رکنهى ،پیدا  ،ش،۹۸

 «مجهار ی تهأایر پهیشدانسهتهههای مفسههر در تفسهیر هرآن» ،علهىاوسها بها ری ،قد آنشددیاخ ،گ ،۲ش( ۲پیاپى ،)۴

۱۳۸۸ ،۱۱۰ - ۷۳ش.

 «مشههارکت شهههروندی رهیههافتى بههر نظر یهه پلهیس ا،تمههاعى (بهها تأ کیههد بههر ،امعهههگرایههى پلههیسایران و آمریکا)» ،محمد نهوروزی ،دایش ایتظدامی خ اسدان شدمالی ،د  ،۳ش،۱۲

۱۳۹۵ ،۱۴۲ش.

- ۱۱۳

« -نمون هههگی ههری در پ ههژوهشه ههای کیف ههى :راهنم ههایى ب ههرای ش ههروع» ،ه ههادی رنجب ههر ،عل ههىاکب ههر

حقدوست ،مهوش صلصالى ،علهى رضها خوشهدل ،محمهدعلى سهلیمانى ،نسهیم بهرامهى،
مجله دای گاه علل پزشکی اجا ،گ  ،۱۰ش۱۳۹۱ ،۲۵۰ - ۲۳۸ ،۳ش.
 نر افزار جام االحادال (نسخه  ،)۳/۵م :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اس مى ،بىتا. نر افزار جام تفاسی یلر (نسخه  ،)۳م :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اس مى ،بىتا. نر افزار جام یقه اهل بی ( :نسخه  ،)۲م :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اس مى ،بىتا. نر افزار دای یامه عللش ،۷م :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اس مى ،بىتا. -نر افزار درااة الیلر (نسخه  ،)۱/۲م :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اس مى ،بىتا.
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دربهاره مسهئله

زن است .یکى از علمای تأایرگذار در مباحث زنان شیخ حر عاملى اسهت .بههطهوری کهه
برخههى از مسههائل زنههان ،میههراث بر،ههای مانههده از آرا ،ایههن عههالم اخبههاری اسههت .در نوشههتار
حاضر ت ش مىشود دیدگاههای حدییى «شیخ حر عاملى» را در مسئله زن و تأایرات آن
بر مباحث زنان بررسى کنیم .با واکاوی آرا ،حدییى حر عاملى در مسائل زنان و با مقایسه
دیدگاههای وی با علمای بل از او به ایهن نتیجهه مهىرسهیم کهه افهزایش تعهداد روایهات در
کتب وی ،نوع چینش روایات ،نوع باببندی روایات و شره روایات در مسائل زنهان تهاایر
بهسزایى گذاشته است .به ویژه در تشدید مسائلى چون :مردساالری ،خانهنشینى زنهان،
تشویق به متعه و تعدد زو،ات میتوان تغییرات ایجاد شده را مشاهده کرد.
کلیدواژهها :اخباریگری ،زن ،مردساالری ،متعه ،تعدد زو،ات ،اطاعت از مرد ،وسائل الشیعه.
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معرفتههى ،ا،تمههاعى و خههانوادگى زنههان هسههتیم .ایههن آرا نهههتنههها نظر یههههههای ذهنههى ،بلکههه پایههه و
مبنههای رفتههار مههردان نسههبت بههه زنههان بههوده اسههت .یکههى از مکههاتبى کههه در موضههوع مسههئله زنههان

تأایرگههذار بههوده ،مکتههب اخبههاریگههری اسههت .ایههن مکتههب بههین ههرنهههای یههازدهم تهها سههیزدهم بهها
ت ه ش محمههد امههین اسههترآبادی در مخالفههت بهها عقههلگرایههى و ا،تهههاد در میههان علمههای شههیعه

دوازده امامى در ایران ،عراق ،شرق عربستان و هندوستان شکوفا شد .این ،ر یهان ،نهه فقها در

فقه ،که در ک

و عقاید و حدیث و دیگهر حهوزههها نیهز پدیهد آمهد 1.اخبهاریگهری از هرن یهازدهم

ابتههدا در حههوزه درک متههون مههذهبى و فقههه و پههس از آن بههه عرصههه ا،تمههاعى نیههز تسههری یافههت و

رفتهههرفتههه بههه صههورت یه

اندیشههه گسههترده ،بههه و یههژه در سههالهههای پایههانى فرمههانروایى صههفویان،

درآمههد 2.برخههى از مجههامع حههدییى شههیعه هههم در همههین سههالههها گههردآوری و تههألیف شههد؛ بههرای
میال ،چندین کتاب حدییى مفصل از ،ملهه اللایی از فهیض کاشهانى ،وسدائل ال دیعه از حهر
عاملى ،بیار األیلار از ع مه مجلسى و نیهز علالم العلل از بحرانهى در همهین دوره نوشهته شهد.

،ر یان اخباریگری با ی

سازمان فکری حدود سه رن بر مراکز علمهى شهیعه سهیطره داشهت و

پس از آن ،گرچه توسا اصولیان از سیطره و حاکمیت افتاد ،لکن آاار و پیامدهای فکری آنان

را در دورههای بعد تا عصر حاضر مىتوان یافت.

در باره اخباریگری و مباحث زنان کتب و مقاالت متعددی نوشته شده است ،ولى کتهاب

و مقالهههای در بههاره اخبار یههان و مسههئله زن و یهها حرعههاملى و دیههدگاه وی نسههبت بههه مسههئله زن بهه
رشته تحریر در نیامده است.

ایههن تحقیههق درصههدد اسههت دیههدگاههههای حههدییى یکههى از بر،سههتهتههرین اخبار یههان ،یعنههى

حرعاملى را درباره مباحث زنان استخراج و تحلیل کند و نشان دهد که برخهى از دیهدگاهههای

رایهج و ابههل نقههد در بههاره مسهائل زنههان در متههون حههدییى و مهذهبى شههیعه میههراث بر،ههایمانههده از

آرای حدییى حر عاملى است .ما در اینجا سعى خواهیم کرد این تغییرات را بها مقایسهه وسائل

ال ددیعه بهها کتههب حههدییى بههل از وی نشههان دهههیم .ایههن تغییههرات در چیههنش احادیههث ،تعههداد

احادیههث ،تعههداد بههابههها و تغییههر در نههوع عنههوان بههاب ابههل مشههاهده اسههت .بههرای ایههن منظههور

مباحث این مقاله در سه بخش مباحث کلهى یها مقهدمات ،گهزارش آرای حهدییى حهر عهاملى و
تحلیل دیدگاه وی تنظیم شده است.
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 .1تاراخ تفسی ،

۱۹۸ - ۱۹۵؛ دائ ۀ المعارف بزرگ اسالمی ،ج،۷

 .2ساختار یهاد و اینا ه دایی،

.۵۹۹

.۱۶۳ - ۱۶۰

برای معلو ساختن تهأایر دیهدگاههای حهدییى حهر عهاملى بهر مسهائل زنهان ،نیهاز بهه ذکهر چنهد

مقدمه است.

 .1نگاهی به زندگی شیخ حر عاملی (1033 - 110۴ق)

محمههد بههن حسههن عههاملى در سههال  ۱۰۳۳در روسههتای مشههعر در نزدیکههى ،بههل عامههل بههه دنیهها

آمد 1.او چهل سال از زندگى خهویش را در ،بهل عامهل سهپری کهرد و پهس از آن بهه ز یهارت کعبهه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

بخش اول .مقدمات

رفت و از آنجها بهه عتبهات سهفر کهرد و سهپس بهه مشههد مهها،رت کهرد و در سهال  ۱۰۷۳در آنجها

مقیم شد .طى دوره ا امهت در مشههد آاهار علمهى فراوانهى نوشهت کهه برخهى از آاهارش ،از ،ملهه

وسائل ال یعه تهأایری ورف در فضهای دینهى زمهان او گذاشهت .در عهین حهال ،در همهین دوران
بود که با دربار صهفوی پیونهد یافهت .وی در سهفرش بهه اصهفهان ،بهه وسهیله ع مهه مجلسهى بهه

شاه سلیمان معرفى شد 2.شیخ حر پس از بازگشت به مشهد ،بهه منصهب شهیخاإلسه مى ایهن
شههر رسهید و ضههاوت شههر نیههز بهه او سههپرده شهد و اعتبهار و نفههوذی دیهوانى در مشهههد بهه دسههت

آورد 3.با تکاپوهای مهذهبى و سیاسهى و ا،تمهاعى حهر عهاملى و بها زمینهه و شهرایا پیشهین بهود

مشهد در سالهای پایانى فرمانروایى صفویان کانون گرایش اخباری فقه شیعه نیز شد.

حر عاملى یکى از اخباریانى بود که آاارش را بهر پایهه دیهدگاهههای اخبهاریگهری تهدوین کهرده

اس ههت .او همانن ههد اخب ههاریه هها تفس ههیر ههرآن را فق هها در ص ههورتى  ،ههایز م ههىدان ههد ک ههه روایت ههى از

معصومان :رسیده باشد 4..ارزش کمتری برای عقل ایل اسهت و هماننهد دیگهر اخبهاریهها
منکر اعتبار ا،تهاد است.

5

 .2منابع تحقیق

حههر عههاملى آاههار علمههى فراوانههى نوشههته اسههت .در ایههن تحقیههق دو ااههر از مهههمتههرین و تأایرگههذارترین
6

کتابهای حر حاملى مبنا رار داده شده است« :وساه الشیمه» و «الفوائد الطوسیه»
 .1ر .ک :الیج ۀ العاملیۀ الی اا ان،
 .2روضات الجیات ،ج،۷
 .3رااض العلماء ،ج،۵
 .4الفلائن الطلسیه،

 .5الفلائن الطلسیه،
 .6أمل اآلمل ،ج،۱

۲۷۸؛ روضات الجیات ،ج،۷

۳۵۱؛ اعیان ال یعه ،ج،۱۳

۱۳۴؛ الیج ة العاملیة،

۳۲۵؛ وسائل ال یعه ،ج،۱۸

 ۴۰۸و.۴۱۴

.۳۳

.۴۱۳

۳۵۲ - ۳۴۳؛ رااض العلماء ،ج،۵

۲۷۸؛ ساختار یهاد و اینا ه دایی،

.۱۳۴ - ۱۱۲

.۲۳۱

۱۵۲
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«وسددائل ال ددیعه» اصههلىتههرین منبههع ایههن تحقیههق اسههت کههه ااههری شههاخص و شههناخته شههده

مشتمل بر  ۳۵۸۶۸حدیث فقهى است و از مصادر اصلى همه فقهای عصر ما و از کتب معتبهر
شیعه به شمار مىآید .این ااربه سب

محداان سهدهههای نخسهت ،کوشهیده اسهت کهه حکهم

شرعى را بها بههره بهردن از عهین الفهاظ حهدیث بیهان کنهد .شهیخ حهر رأی خهویش را بها عنهوانى کهه
برای هر باب برگزیده ،اع

کرده است.

1

حر عاملى در ایهن ااهر از یکصهد و پنجهاه کتهاب حهدیث نقهل کهرده اسهت کهه همهه آنهها را از

کتابهای مورد اعتماد شمرده و احادیث آنها را صحیز و طعىالصدور مىداند.

2

«الفلائن الطلسیه» اار دیگری که در این مقاله از آن استفاده شده است .این کتاب مشهتمل

بر  ۱۶۷فایده در مطالب متفر ه است که بسیاری از رویکردهای بر،سته مکتهب اخبهاریگهری
در آن مطره شده است .تعدادی از فواید این کتاب ،در شره و تفسهیر احادیهث مشهکل اسهت
و برخى از فواید نیز در ،واب سؤالها و شبهاتى است که اهل علم از وی پرسیدهاند.

3

 .3روش پژوهش

به هرای ب ههه دس ههت آوردن آرای ح ههدییى ح ههر ع ههاملى در ب ههاره مس ههائل زن ههان از چه ههار روش به ههره

،ستهایم:

 .۱نظرات صریز حرعاملى درباره مسائل زنان؛

 .۲تحلیل عناوین بابها؛
ً
برای این کار اوال ،آرای حر عاملى  -که در عنهوان در ههر بهاب بیهان مهىکنهد  -م حظهه شهده

اسههت .آیهها مسههئله را وا،ههب یهها حههرا یهها مسههتحب یهها مکههروه یهها بههه صههورت خنیههى بیههان مههىکنههد.

سپس ایهن آرا و عنهاوین بهابهها بها کتهب اربعهه و در برخهى مهوارد بها فقههای بلهى مقایسهه شهده
است تا تغییرات ایجاد شده به دست آید.
 .۳تحلیل تعداد بابها؛

در مههواردی بهها مقایسههه بههابهههای وسددائل ال ددیعه بهها دیگههر کتههب حههدییى متقههد  ،مشههاهده
مسههئله

مههىشههود کههه نههه تنههها تعههداد روایههات افههزایش یافتههه ،بلکههه تعههداد بههابههها نیههز در بههاره یه
افزایش یافته است؛ به عنوان میال :در بحث کمتعهه و تعهدد زو،هات ،تعهداد بهابهها بهه صهورت
 .1وسائل ال یعه،
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 .2همان ،ج،۳۰

 .3الفلائن الطلسیه،

۱۱۱و.۱۱۹

 ۱۵۳و ۱۶۵-۱۶۱؛ ج،۲۰
.۶

 ۴۷-۳۶و .۱۰۴-۹۶

 .۴مجموعه آرای حر عاملى؛

آرای حر عاملى را  -که در عناوین بابهای وسائل ال یعه بیان شهده  -بها ههم در نظهر گرفتهه

تا ایدئولوژیای که مجموع آرا در کنار هم ارائه مىکند ،به دست آید.
 .۵تحلیل تعداد روایات.

در کتب اخباریها ،بهه ویهژه در وسائل ال دیعه ،تعهداد روایهات افهزایش یافتهه اسهت .در ایهن تحقیهق

سعى شده است به تعداد روایات اشاره شده و تعداد روایات با کتب بلى مقایسه شود.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

چشمگیری افزایش یافته که این فزونى بابها ،بیانگر اهمیت مسئله در نزد نویسنده است.

بخش دوم .آرای حدیثی حر عاملی در مسائل زنان

به منظور تحلیل آرای حدییى حر عاملى ،دیدگاههای ایشان در سه بخش :مباحث فردی و

تکونى زنان ،روابا خانوادگى و مسائل ا،تماعى زنان بررسى مىشود:
الف .مباحث تکوینی و معرفتی درباره زنان

بررسى شخصیت انسهانى زن ،میهزان برخهورداری وی از اسهتعدادها و آرمهانهها ،وابسهتگى و

اسههتق ل او در شخصههیت ،اولههین بحههث زیربنههایى در بررسههى مسههائل زنههان اسههت .بسههیاری از

داوریههها در بههاره مسههائل زن ه ان ،آ گاهانههه یهها نهها آ گاهانههه ،در ایههن موضههوع ریشههه دارد؛ چنههان کههه
تصمیم در باب ورود یا خروج زنهان در پهارهای از حهوزهههای زنهدگى بهه ایهن ضهیه منهوط اسهت.

این مبحث در هفت موضوع بررسى مىگردد:
 .1عقل زنان

نقصان عقل زنان از مسائلى است که از دیرباز مطره بوده است .دو روایت اصلى در زمینه

نقصان عقل زنهان و،هود دارد کهه بیشهتر محهداان و فقهها ایهن روایهات را آوردهانهد؛ یه

پیامبر ۹است که مىفرماید:

أ ل َ َ
َ َ
َ
ل
َ ل
ّخلن ع َو ن عق َص عت ّخ لِما ع ِب أول َب عل ع
َم َسِب أنت عم أ عِیع عت ع

روایتهى از

ل
ل
خ ٍلب عم أاک لَ .

کلینههى 1،شههیخصههدوق 2و فههیض 3ایههن روای هت را نقههل کههردهانههد .مجلسههى اول نیههز ضههمن صههحیز
 .1الکایی ،ج،۵

.۳۲۲

 .3اللایی ،ج،۲۱

.۲۷

 .2من الایض ه الفقیه ،ج،۳

.۳۹۰
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هاب َک َر َاهه ِهة ْاإل ْفه َهر ِاط ِفههى کحه ّ
دانسههتن آن ،ایههن روایههت را آورده اسههت 1.حههر عههاملى نیههز اولههین روایههت از « َبه ک
هب
ِ
ِ
ْ
َ
ِّالن َس ِاَ ،و ت ْح ِر ِیم کح ِّب ِّالن َس ِا ،ال کم َح َّر َمات» 2را به این روایت اختصا مىدهد؛ اما آنچهه کهه ابهل تو،هه
است ،اینکه این روایت از سوی حر عهاملى در بهابى آمهده اسهت کهه مهردان را از محبهت ز یهادی بهه زنهان
نهى مىکند و این روایات در ابوابى مانند منع از مشورت با زنان نیامده است.
ک
روایت دیگر « کع کق کول ِّالن َس ِاِ ،فهى ََ ،مها ِله َّن َو ََ ،م کهال ّ َ
هال ِفهى کعقهو ِل ِه ْم» 3اسهت .ایهن روایهت را شهیخ
الرِ ،
ِ
ِ
6
صدوق در معایی األخ ار 4و األمالی 5ذکر کرده است .حر عهاملى در فائهده  ۶۱الفلائن الطلسیه بها تأییهد
و نقل حدیث ،شش و،ه درباره معنای این حدیث بیان مىکند که عبارت است از:

 .۱سزاوار است که به ،مهال آنهها اکتفها شهود و بهه خهاطر کمهى عقهل ،عقهل از آن زنهان اراده

نشود؛ گویى چنین گفته مهىشهود کهه عقهلههای زنهان در زیبهایىشهان اسهت؛ از ایهن حیهث کهه

همانا ،مهال عهوص از عقهل اسهت؛ نهه ایهنکهه مهراد از روایهت آن معنهایى اسهت کهه از واژه عقه

اراده مىشود؛ یعنى تدبیر و رأی.
ً
 .۲مههراد ایههن اسههت کههه یالبهها عقههل مه ز بهها زیبههایى زنههان اسههت .پههس زنههى کههه زیبههاتر اسههت،

عا لتر است و زمانى که بهزر شهد و زیبهایىاش رفهت ،عقلهش مهىرود و گهاهى گفتهه مهىشهود
ک
َ
که هر که خلقش (خلقتش) زیبا باشد ،خلقش زیباست.

 .۳مههراد ایههن اسههت کههه عقههلهههای زنههان در زیبههایىشههان صههرف مههىشههود؛ یعنههى ت ششههان در
ّ
تجمل و کسب ،مال با داروها و یذاها و آرایشهایى از روین و صبغ و عطهر اسهت و نیکهویى

مردان در عقلشان صرف مىشود .پس ت ش مهردان در ّ
تجمهل نیسهت ،بلکهه در کسهب عقهل و
کاملکردن آن و تحصیل علم است .پس عقل (در اینجا) به معنای علم وارد شده است.

 .۴مراد این است که عقهل زنهان در زیبهایىشهان پنههان شهده اسهت؛ ز یهرا زیبهایى زنهان بهرای

مرد ظاهر است و (زیبایىشان) مقصود عقه اسهت ،و عقهل زنهان بههخهاطر ضعفشهان و کمهى
عقههل نسههبت بههه زیبههایى ظههاهر نمههىشههود (بههه چشههم مههرد نمههىآیههد) .پههس انگههار (زیبههایىشههان)
عقلشان را مخفى کرده است .و در عقل و زیبایى مردان برعکس هستند.
.۱۰۵

 .1روضة المتقین ،ج،۸

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .3بیار األیلار ،ج،۱۰۰
 .4معایی األخ ار،
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 .5االمالی (صدوق)،
 .6الفلائن الطلسیه،

.۲۴

.۲۳۴

.۲۲۳

.۲۲۸

.۲۷۴

بودنشان باعهث ،هذب نفهوگ بهه سهوی آنهها مهىشهود و مهورد بهول دلهها وا هع مهىشهوند و (در

صههورت زیبابودنشههان) مههرد از عقلشههان راضههى مههىشههوند .بنههابراین هرچنههد در عقههل ضههعیف

باشههند ،ز یههادی زیبههایى ،بههرانکننههده ایههن نقههص اسههت( .و در مقابههل) نفههوگ بههه زن ییرزیبهها

متمایل نمىشود؛ هرچند عقلش از عقل زن زیبا بیشتر باشهد .پهس عقهل ههر یه

زیبایىشان نهفته است.

از آن زنهان در

 .۶سؤال انکاری در دو فقره از روایت است .گویى چنین مىفرمایهد :آیها گمهان مهىکنیهد کهه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

 .۵مههراد ایههن اسههت کههه عقههلهههای زنههان در زیبههایىشههان اسههت؛ بههه ایههن معنهها کههه صههرف زیبهها

عقلهای زنان در زیبایىشهان اسهت؛ پهس شهما بهه زیبهایى تمایهل پیهدا مهىکنیهد و از عقلشهان

سؤال نمىکنید؟! .چنین نیست ،بلکه عقل از زیبایى ،دا مىشهود و یکهى از ایهن دو (عقهل و
زیبایى) بدون دیگری یافت مىشود .پس سزاوار است که درباره زنان به زیبایى ،بدون در نظهر
گرفتن عقل اکتفا نکنید ،بلکه هدف اصلى نزد شما عقل باشهد و زیبهایى ههدف تبعهى باشهد،

نه اصلى.

حر عاملى پس از اینکه شش و،ه احتمالى را بیان مىکند ،و،ه ششم را توضیز مىدههد.

او برای تأیید این که معیار اصلى باید عقل باشد ،نه صرف ،مال ،به روایاتى تمسه
که اولویت در ازدواج بهتر است دین و عقل باشد؛ نه مال و زیبایى.

مهىکنهد

1

ّ
 .2محدودیتهای تعلیم و تعلم زنان

در کتهب روایههى ،روایهاتى بههه چشههم مهىخههورد کههه زنهان را بههر خوانههدن سهوره نههور و ریسههندگى در

خانه تشویق مىکند و از یادگیری و خواندن سوره یوسف منع مىکند .در کتهاب الکایی ،بهاب

«تأدیب النسا 2»،دو روایت از چهار روایت این بهاب و در من الایض ه الفقیه ،بهاب حقهوق مهرد
بر زن دو روایت از سیزده روایت در این زمینه آمده است.

3

این روایات در وسائل ال یعه با ،لوهای بیشتر بازتاب یافته است .حرعهاملى بهابى را تحهت
َ
َ
عنوانَ « :ک َر َاه ِة إ ْن َهزال ِّ
هاْ ،ال کغ َهر َف َو َت ْع ِل ِ َّ ْ َ َ َ َ ک َ َ ک ک َ َ ْ ْ َ
هیم ِه ّن
الن َس ِ
اب ت ْع ِل ِ
ِ ِ
هیم ِهن ال ِکتابهة و سهور یوسهف و اس ِهتحب ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ ک ْ َ 4
ْ
ْ َ ْ َ َ ک َ َ ّک َ ک ک
وف َو ن ْه ِی ِه ْم َع ِن المنک ِر» آورده و در ذیل آن چههار
وب أ ْم ِر ابه ِل ِبال َم ْع کر ِ
الغزل و سور الن ِور و وِ ،
 .1همان،

.۲۷۵

 .2الکایی ،ج،۱۱

.۱۸۳

 .3من الایض ه الفقیه ،ج،۳
 .4وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۴۴۲

.۱۷۶
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روایت را مهىآورد کهه بهه زنانتهان سهوره یوسهف نیاموز یهد و بهرای آنهها ایهن سهوره را نخوانیهد .پهس

همانا در آن فتنه اسهت و بهه زنهان سهوره نهور بیاموز یهد کهه همانها در آن موعظهههها هسهت .سهپس

روایتههى مههىآورد کههه یههاد دادن حههب علههى ۷را بههه زنههان توصههیه مههىکنههد .سههپس حههدییى دیگههر

مىآورد و مردان را به امر به معروف و نهى از منکر زنانشان امر مىکند.
 .3کراهت مشورت با زنان

در کتابهای الکایی و من الایض ه الفقیه بابى درباره مشورت و عد مشاوره با زنان و،هود
ّ
ندارد؛ حتى روایهات شهدیداللحنى کهه در بیدار األیدلار و وسدائل ال دیعه آمهده ،در ایهن کتهب

نیامده است .حر عاملى با نوع رار دادن بابها در کنهار ههم و آوردن تعهداد فراوانهى از روایهات،

سعى در نفهى مشهورت زنهان مهىکنهد .مههمتهرین ،هایى کهه وی بحهث مشهورت زنهان را مهىآورد،
،لهد بیسههتم ،کتههاب نکههاه اسههت .در بههابى اطاعهت نکههردن از زنههان را حتههى در حیطههه کارهههای

معروف ،مستحب مىداند؛ «باب استحباب معصیة النسا ،و ترک طاعتهن و لو فى المعهروف
َ
و ائتمانهن» 1.در ادامه ،در باب دیگر ،مشاوره با زنان را مکروه مىدانهد« :.ب ک َ َ
هاب ک َراه ِهة ْاس ِتش َهار ِ
ْ َ ََ
َّ َ
ِّ
الن َس ِاِ ،إال ِبق ْص ِد ال کمخالفة» 2و هفت روایت را در این باره مىآورد.
ایشان ابتدا روایتى مىآورد که از مشاوره در نجوا با زنان نهى مىکند و سپس روایتى مهىآورد
کههه مشههاوره بهها زنههان را بهههخههاطر ضههعف و عجههز آنههها رد مههىکنههد .در ادامههه ،بهها ذکههر روایههت دیگههر،

مخالفت با زنان را عامل برکت مىداند .روایت دیگری به این امر داللت مهىکنهد کهه ههر کسهى
که زنى تدبیرش را انجا دهد ،ملعون است .دو روایت آخهری کهه در ایهن بهاب مهىآورد ،مر بهوط

به پیری زنهان اسهت ،نهه همهه دو ران زنهان 3.هفهت روایهت ذکرشهده در بهاره مخالفهت بها مشهورت
زنان ،هیچ کدا به صورت صریز بر عد مشورت بهه خهاطر نقصهان عقهل داللهت نهدارد ،بلکهه

مشورت به خاطر شو بودن ،ضعف ،عد مشاوره در نجوا و پیری زنان نهى شده است.

او درباره کراهت مشاوره با زنان ،در ،ای دیگر ،روایتى مىآورد که علت عد مشهاوره بها زن

را نه نقص عقل آنها ،بلکه شو بودن سخن آنها مىداند و به علت شهو بهودن سهخن آنهها از

مشاوره با آنها نهى مىکند.
 .1همان،
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.۱۷۸

 .2همان،

.۱۸۱

 .4همان،

.۲۱۲

 .3همان،

.۱۸۲
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هنگهها کههه شههیخ حههر در بیههان مشههورت و افههراد مههورد مشههاوره مههىنویسههد ،نخسههت مشههورت بهها
ْ
َ
هاب ْاس ِهت ْح َباب کم َشه َهاو َر ِ أ ْصه َ
صهاحبان رأی را مسههتحب مههىدانههدَ « :به ک
اب اله َّهرأ ِی» 1.سههپس بههابى
هح
ِ
ِ
ک ْ ْ َ
اب
در بههاره اسههتحباب مشههاوره بهها عق ه و راسههتگو یههان و صههالحین و ...مههىآورد« :بههاب اسه ِهتحب ِ
ْ
ْ
َ
َّ
ک َ َ َ َّ
َ ََ
َ
الصههدیق َو ّات َباعههه َو َط َ
اع ِته ِهه َو ک َر َاهه ِهة کمخالف ِته ِهه» 2.از سههوی
الت ِقه ِ ّهى ال َعا ِ ه ِهل اله َهو ِرع
اصه ِهز ّ ِ ِ ِ ِ ِ
الن ِ
مشههاو ر ِ
ِ
دیگ ههر ،مش ههاوره ب هها ص ههاحبان رأی و عق ههل و ناص ههحین ص ههادق را مس ههتحب م ههىدان ههد .وی در
ادامه ،باب کراهت مشهاوره بها زنهان مگهر بهه بهه صهد مخالفهت بها آنهها و اسهتحباب مشهاوره بها

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ع ه وه بههر ایههن ،چیههنش ابههواب نیههز خههود گو یههای دیههد نویسههنده اسههت .در ،لههد دوازدهههم ،آن

م ههردان را م ههىآورد« :ب ههاب کراه ههة مش ههاور النس هها ،إال بقص ههد المخالف ههة و اس ههتحباب مش ههاور
َ ک َ
هاب ک َر َاه ِهة
الر،ال» 3.سپس بابى دیگر در کراهت مشاوره با سهفیهان و فها،ران و ...مهىآورد« :ب
ْ
َ َّ َ َ ْ َ
کم َش َاو َر ِ ْال َج َبان َو ْال َب ِخ َ ْ َ
هاِ ،ر» 4.بها کنهار ههم گذاشهتن ایهن
یص َو العبیهد و
ِ
الس ِهفل ِة و الف ِ
یل و الح ِهر ِ
ِ
ابههواب ،نویسههنده بههه مخاطههب ایههن بههاور را منتقههل مههىکنههد کههه زنههان ،ههز ،عقهه و صههاد ین و
صاحبان رأی محسوب نمىشوند.
 .۴عدم جواز غیرت از سوی زنان

در کتههب بههل از وسدددائل ال دددیعه در بههاره ییههرت حکمههى صههادر نشههده اسههت و تنههها ب ههه

اختصا دادن بابى درباره این موضهوع ،ولهى بها عنهوانى خنیهى ،بها آوردن چنهد روایهت بسهنده
شههده اسههت .در الکددایی بههابى بههه نهها « َی ْیه َهر ِ ِّ
ها »،بهها شههش روایههت ،بهها عنههوانى خنیههى ،بههدون
الن َسه ِ
َ ک َْ
هاب الغ ْی َهر ِ » بها چههار
و،وب یا استحباب ،و،ود دارد و در من الایض ه الفقیه بهابى بها عنهوان «ب

روایت آورده شده است .حر عاملى اولین کسى است کهه ییهرت را بهر مهردان وا،هب مهىدانهد و
هاب کو ک،هوب ْال َغ ْی َهر ِ َع َلهى ّ َ
در ذیل « َب ک
هال» 5،ده روایهت بهرای تشهویق مهردان بهه ییهرت ورز یهدن
الرِ ،
ِ
ِ
مى آورد .حر عاملى بعد از وا،ب دانستن ییرت بر مردان ،بابى درباره عد ،واز ییرت بر زنان
اب َع َد ََ ،واز ْال َغ ْی َر ِ ِم َن ِّ
مىآورد و در ذیل « َب ک
الن َس ِا 6»،هشت روایت نقل مىکند.
ِ
ِ
این روایات با این محتوا و تعداد در کتب دیمى به چشم نمىخورد .همچنین حهر عهاملى
 .1همان ،ج،۱۲
 .2همان،
 .3همان،
 .4همان.

.۴۱
.۴۶

 .5همان ،ج،۲۰
 .6همان،

.۳۹

.۱۵۶

.۱۵۲
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حکههم بههه و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد و،ههوب ییههرت بههر زنههان مههىدهههد و بههین ییههرت زنههان و

نجات نیافتن آنها ارتباط بر رار مىکند؛ ییرتهى را کهه ریشهه در تعهدد زو،هات و متعهه مهردان و

مههراوده آنههها بهها زنههان دیگههر دارد ،بهها نجههات یههافتن و نیههافتن زنههان مههرتبا مههىکنههد .او در صههورت
ییهرت ورز یههدن زنههان بهر مههردان ،نجههات یهافتن آنههها را کمتههر مهىدانههد؛ عه وه بهر ایههنکههه محتههوای

روایات در وسائل ال یعه خیلى تندتر از بقیه کتب است.
 .۵شومبودن زنان

در بخش نوادر «باب نکاه» الکایی دو روایت درباره شو بودن زنهان آمهده اسهت .در در بهاب
َ ْ َ ک ْ
« َب َرک ِة ال َم ْهرأ ِ َو شهؤ ِم َها» من الایضد ه الفقیده نیهز دو روایهت مصهادیق زنهان شهو را ز یهادی مئونهه،
زیادی ِمهر و شدت درد زایمان مىداند.

حر عاملى مصادیق شو بودن زنان را مبنایى برای پنج فتوا و آوردن پهنج بهاب مجهزا هرار داده اسهت.

در ،لههد پههنجم وسددائل ال ددیعه ،آنگههاه کههه «أحکهها المسههاکین» را بیههان مههىدارد ،در ذیههل «کراهههة ضههیق
المنزل و استحباب تحهول اإلنسهان عهن المنهزل الضهیق و إن کهان أحداهه أبهوه» ،روایتهى مهىآورد کهه سهه

چیز را شو مىداند :زن ،خانه و چهارپا 1.او معیار شومى زن را در مهریه زیاد مىداند.
َ
َ
اب َک َر َاه ِة کم َش َهاو َر ِ ِّ
در ،لد دوازدهم ،در « َب ک
الن َس ِ ّ َ ْ ْ ک َ َ َ َ ْ ْ َ
اب کمش َهاو َر ِ
هاِ ،إال ِبقص ِهد المخالف ِهة و اس ِهتحب ِ
ّ َ
هال» 2،آنجها کههه سهخن از مشههورت بها زنههان اسهت ،بهها مکهروه دانسههتن مشهورت بهها زنهان ،ز بههان
الرِ ،
ِ
3
آنها را شو مىداند.
در ،لد بیستم ،در باب «نکاه» این روایات را مبنا رار داده و حکم به اسهتحباب کهمبهودن
َ
َ ْ
َ ک ْ ْ َ
هف َم کئونه ِهة
اب تخ ِفیه ِ
مئونههه زنههان و مهرشههان و کراهههت ز یههادی آن دو را مههىدهههد؛ «بههاب اسه ِهتحب ِ
َْ ْ َ ََ َ َ ْ
َ َْ
َّ ْ
یره» 4و در ذیل این باب ،چهار روایت مىآورد که سه روایهت
یل المه ِر و کراه ِة تک ِ ِ
التز ِو ِیج و تق ِل ِ
مربوط به شو بودن زنانى است که دارای خرج و مهریه زیاد است .سپس با مبنا رار دادن ایهن
روایههات ،حکههم بههه اسههتحباب کههم بههودن مهر یههه مههىکنههد« :بههاب اسههتحباب لههة المهههر و کراهههة

ک رته» 5.دوازده روایت در ذیل این باب مىآورد که پنج روایت درباره شو بودن زنههایى اسهت
که دارای مهر زیادی هستند و پنج روایت درباره کم بودن مهریه حضرت فاطمه ۳است.

 .1همان ،ج،۵

 .2همان ،ج،۱۲

.۴۶

 .4همان.ج،۲۰
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 .3همان.
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.۳۰۳

 .5همان ،ج،۲۱

.۲۵۰

با و،ود اینکه در کتهابههای تهذاب األحکا و مدن الایضد ه الفقیده روایتهى در بهاره بیشهتر
بهودن شهههوت زنههان بههر مههردان و،هود نههدارد ،ولههى در الکددایی ،در بههاب « َف ْضههل َشه ْهه َو ِ ِّ
هاَ ،علههى
الن َسه ِ
ِ
َ َْ ّ
الر َِ ،ال» 1شش روایت در اینباره و،ود دارد .حر حاملى در دو ،ا ایهن روایهات را مهىآورد؛
شهو ِ ِ
ْ
َ َ َ َ
ْ
َ
َ
هاب ْاسه ِهت ْح َباب َم ْع ِصه َهی ِة ِّ
در « َبه ک
وف َو ائ ِت َمهها ِن ِه ّن» 2یکههى از
هاَ ،و ته ْهر ِک طههاع ِت ِه ّن َو له ْهو ِفههى ال َم ْعه کهر ِ
الن َسه ِ
ِ
هفت روایهت را بهه ایهن موضهوع اختصها مهىدههد و همچنهین در بهابى کهه ازدواج زودهنگها
دختران را مستحب مىداند 3،شش روایت از نه روایت را در این باره مىآورد تها انگیهزهای بهرای

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ُ
 .۶شهوت نه برابری زنان نسبت به مردان

خانوادهها نسبت به تزویج زودهنگا دخترانشان ایجاد کند.
ک
حر عاملى در الفلائن الطلسیه در شره حدیث نه برابری شهوت زنان ،ایهن امهر را بهول دارد و
در تو،یه و شره آن مىنویسد:

روایت شده که دمانا خداوند شهو را به ده قسمت تقسی کارده اساتچ ناه جاز در
زنا و ی جز در مردا و اگر ن ود ن (میزا بیایی که در زنا قرار داده است ،برای
در مرد نه ز وجود داشت که متملق به او بودند.

4

ب .خانواده

در اینجهها بههرآنیم تهها تلقههى حههر حههاملى و اسههتفاده وی از احادیههث را در بههاره مسههئله ازدواج و

،ایگ ههاه زن در خ ههانواده ب ههه دس ههت بی ههاوریم و در ی ههابیم ک ههه ح ههر ع ههاملى ب ههرای زن در مجموع ههه

خههانوادگى چههه ،ایگههاهى ایههل اسههت؟ بههرای بههه دسههت آوردن دیههدگاههههای حههدییى حرعههاملى

هفت مبحث را پى مىگیریم.
 .1والیت مرد بر زن

والیت مرد در دو امر مطره مىشود:
 .1 - 1والیت پدر ر امر از واج ختر باکره غیررشیده

عمو فقها اذن ولى را در ازدواج دختر باکره شرط مىدانند .شهیخ صهدوق در من الایضد ه الفقیده،

والیههت پههدر و ،ههد پههدری را بههر دختههر بههاکره مههىپههذرد؛ بههه طههوری کههه پههدر مههىتوانههد او را بههه ازدواج کسههى در
.۶۰۸

 .1الکایی ،ج،۱۰

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰
.3همان ،ج،۲

۶۱

 .4الفلائن الطلسیه،

.۹۷

.۱۷۸
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بیاورد .شیخ مفید در أحکا الیساء اذن ولى را بر باکره شهرط مهىدانهد ،ولهى بهرای زن بیهوه شهرط ندانسهته
َ
َ
اسههت؛ 1ولههى حههر عههاملى در « َبه ک
هاب َ،ه َهو ِاز ّالته ْهز ِو یج ِبغ ْیه ِهر َو ِله ّهى» 2ا،ههازه ولههى را در ازدواج دختههر بههاکره رشههیده
ً ِ
شرط نمىداند و دختر باکره رشیده مستق مىتواند ا دا به ازدواج کند.
 .2 - 1کراهت نذر ،هبه ،صدقه و روزه ن بدون اذن شوهر

عمو علما ،از ،مله .شیخ طوسى 3،محقق اردبیلى4و شیخ مفید نهذر ،بخشهش ،صهد ه
5

و روزه زن را بههدون اذن همسههر مجههاز نمههىداننههد .حههر عههاملى نیههز حکههم بههه کراهههت تصههرف زن از

مال خودش ،بدون اذن شوهر مىدهد و باب «کراهة تصرف المرأ فى مالهها و انفا هها منهه بغیهر
اذن زو،ههها اال فههى الوا،ههب» 6را بههه ایههن مسههئله اختصهها

مههىدهههد و بههاب دیگههر را نیههز چنههین

آورده است « :باب حکم الر،وع فى الهبة للزوج و الزو،ة و حکم هبة المرأ بغیر إذن الزوج».

7

صههاحب وسددائل ،روزه مسههتحبى زن را نیههز بههدون اذن شههوهر ،مکههروه مههىدانههد« :کراهههة صههو
ً
8
العبد و الولد تطوعا بغیر إذن السید و الوالدین و ،ملة من الصو المکروه و المحر ».
 .2اطاعت نکردن مردان از زنان

در کتهب الکایی ،منالایض ه الفقیده و تهدذاب األحکدا  ،عنهاوین و روایهاتى در بهاره نههى از

اطاعههتکههردن زنههان بههه چشههم نمههىخههورد ،ولههى حههر عههاملى بههر اسههتحباب معصههیت زنههان فتههوا

مىدهد و بهه مهردان سهفارش مهىکنهد در همهه کارهها ،حتهى در کارههای خهوب و معهروف ههم بها
ْ
َ َ َ َ
َ
زن ههان مخالف ههت کننهههدْ « :اس ه ِهت ْح َباب َم ْع ِص ه َهی ِة ِّ
وف َو
هاَ ،و ت ه ْهر ِک ط ههاع ِت ِه ّن َو لهه ْهو ِف ههى ال َم ْعهه کهر ِ
الن َسهه ِ
ِ
ْ
ائ ِت َمهها ِن ِه ّن» 9.بههرای ایههن فتههوا از هفههت روایههت اسههتفاده مههىکنههد .او سههه روایههت ،بهها ایههن مضههمون
مى آورد که اگر زنهان شهما را بهه کارههای خهوب دعهوت کردنهد ،بها آنهها مخالفهت کنیهد تها طمهع
نکننههد کههه شههما را بههه منکههر دعههوت کننههد 10.سههپس ی ه

 .1أحکا الیساء،

۳۶

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰

 .3تهذاب االحکا  ،ج،۸

.۱۰۰
.۲۵

 .4مجم الفائنة و ال هان ،ج،۶

 .5أحکا الیساء،

.۳۶

 .7همان ،ج،۱۹

.۲۳۹

 .9همان ،ج،۲۰

.۱۷۸

 .6وسائل ال یعه ،ج،۲۱
 .8همان ،ج،۱۰
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.۵۱۶

.۵۲۹

 .10وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۱۷۹

.۱۰۸

روایههت مههىآورد کههه پیههامبر ۹بهها زنههان

دشمن مرد زن بد است .او در پایان ی

روایهت از امها علهى ۷نقهل مهىکنهد کهه شخصهى نهزد

حضرت امیر ۷شکایت کرد و حضرت خطبه خواند که:
 ...به دیچ وجه از زنا خود ایاعت نبنید.

2

حر عاملى بعد از این باب ،بابى درباره حکم اطاعت از زنان برای رفتن به حمها  ،عروسهى،
َّ
ْ
َ ک ک ْ َ َ ْ َ َ َ
الذ َه َ َ ْ َ
ات
اع ِة ال َم ْرأ ِ ِإذا َطل َب ِت
اعیاد و ...ذکر مىکند« :باب حک ِم ط
ات َو ال کع ْر َس ِ
اب ِإلى ال َح ّم َام ِ
َ
َ َّ
ْ َ
ّ
هات َو کله ْهب َس ِّ َ
هاق» 3.او در ایههن بههاب ،دو روایههات در بههاره عههد
ات و
النا ِئ َحه ِ
َو ال ِعیههد ِ
الر ه ِ
الییه ِ
هاب ِ

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

مشورت مىکرد و سپس مخالفت مىکرد 1.ی

روایت ییرمرتبا هم آورده شهده کهه بهزر تهرین

اطاعت از زنان مىآورد.

 .3وجوب اطاعتکردن زن از شوهر

اطاعت زن از شوهرش و ا،ازهگرفتن از شوهر مو ع خارجشدن از خانه ،از مواردی است کهه

در کتب الکایی ،تهذاب األحکا باب و عناوینى که به اینها اشاره شده باشد ،و،هود نهدارد.
در باب «حق الزوج على المرا » 4الکایی ،روایاتى درباره تشویق بر اطاعت از مردان آمده است؛
مانند :روایاتى که بیان مى کند اگر رار بهود بهه کسهى ییهر از خداونهد سهجده کننهد ،ههر آینهه بایهد

زن به شوهر خود سجده بکنهد .در من الایض ه الفقیده ههر چنهد بهابى در ایهنبهاره و،هود نهدارد،
َ َ
اب َما کی ْس َت َح ّکب َو کی ْح َم کد ِم ْن َأ ْخ َ ق ِّ
ولى در ذیل « َب ک
الن َس ِاَ ،و ِصفا ِت ِه ّن» 5،اطاعهت از شهوهر یکهى
ِ
6
از خصوصیات میبهت زنهان شهمرده شهده اسهت .همچنهین در بهاب «حهق الهزوج علهى المهرا »

روایههاتى بیههانگههر اطاعههت زن آمههده اسههت؛ خصوصههیتى کههه در کتههب بههل از وسددائل ال ددیعه یکههى از

ویژگىهای زنان خوب دانسته مىشد ،حر عاملى به «و،وب» آن فتوا مىدههد« :بهاب و،هوب طاعهة
الههزوج علههى المههرأ » 7و پههنج روایههت بههرای ایههن فتههوا مههىآورد .اولههین روایههت را بهها ایههن مضههمون شههروع

مىکنند که پیامبر ۹ا،هازه ندادنهد زنهى بهدون اذن شهوهرش بهرای عهزای پهدر و مهادرش بهرود 8.بهاب
 .1همان.
.2همان،

 .3همان،

.۱۸۰

.۱۸۱

 .4الکایی ،ج،۵

.۵۰۶

 .5من الایض ه الفقیه ،ج،۳
 .6همان،

.۴۳۸

 .8همان،

.۱۷۵

 .7وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۳۸۷
.۱۷۴
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دیگر با این نا است که ،هاد بر زن وا،ب نیست ،بلکه باید از شوهرش اطاعهت کنهد« :بهاب

و،وب الجهاد على الر،ل دون المرأ  ،بل تجب علیها طاعة زو،ها» 1.و ،هاد زن یعنهى صهبر
در مقابل ییرت و آزار مردان.

 .۴وجوب تمکین زن به شوهر

در کتب فقهى و حدییى عنوان و فصل مستقلى در بهاره تمکهین و،هود نهدارد ،بلکهه در ذیهل

مباحث مهر یهه ،نفقهه و حقهوق مهرد بهر زن ،مطهالبى آورده شهده اسهت .در کتهابههای الکدایی،

تهذاب األحکا  ،مسالک األیها  ،بیار األیلار و الدلایی عنهوان و حکمهى کهه مر بهوط بهه مسهئله
َ
َ
تمکههین باشههد ،یافههت نشههد .در کتههاب مددن الایض د ه الفقیدده ،در بههاب «به ک
هاب َحه ّ ِهق اله ّهز ْوج َعلههى
ِ
ْ َ
ال َم ْرأ ِ » 2دوازده روایت آورده شده است که یکهى ازحقهوق مهرد بهر زن را تمکهین مهىداننهد .شهیخ
حر اولین کسى است که به صهورت مفصهل در بهاره تمکهین بحهث کهرده و عنهاوینى در ایهن بهاره

مىآورد .در ابتدا بر و،هوب تمکهین همهه،انبهه و همههزمانهه زن فتهوا مهىدههد؛ یعنهى زن بایهد در
ْ َ
هاب کو ک،ه َ ْ
همههه زمههانههها و مکههانههها آمههادگى خههود بههرای تمکههین اع ه کنههدَ « :به ک
هین ال َمه ْهرأ ِ
ِ
هوب تم ِکه ِ
َ
َ
َ ک ّ
ک
َْ
َز ْو ََ ،ههها ِمه ْهن نف ِسه َهها َعلههى که ِهل َحههال َو کْ ،ملههة ِم ه ْن کحقو ِ ه ِهه َعل ْی َههها» 3.روایههاتى کههه صههاحب وسههائل
مههىآورد ،روایههاتى اسههت کههه خههروج زن از خانههه را بههدون اذن شههوهر منههع مههىکنههد و ایههن روایههات
داللهت آشهکاری بهر تمکهین همهه،انبهه و همههزمانهه نهدارد ،بلکهه زنهان را بهه اطاعهت از مهرد امهر
کرده و از خروج بدون اذن شوهر منع مىکند.

4

حههر عههاملى ،پههس از حکههم بههه و،ههوب تمکههین در هههر حههال ،دو بههاره بههه حرمههت تههأخیر تمکههین
َ ْ
َ
ْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َ ک َ ْ
اع َو له ْهو ِب ِ َطاله ِهة
یر المههرأ ِ ِإ،ابههة زو ِ،ههها ِإذا طلههب ِاالسه ِهتمت
خ
هأ
ِ
حکههم مههىدهههد« :بههاب تحه ِهر ِیم ته ِ
َّ َ
الصه ِ » 5.در بههابى دیگههر «نفقههه» را بههه «تمکههین» مشههروط مههىکنههد و خهروج بههدون اذن شههوهر را از
َ ْ
َ
َ
َ ْ ک
ّک ک
باب کس کهق ِ َ َ َ َّ ْ َ
مصادیق نشوز مىداند « :ک
هوز َو ل ْهو ِبهالخ کروج ِبغ ْی ِهر ِإذ ِن ال ّهز ْوج َح ّتهى
وط نفق ِهة الزوِ ،هة ِبالنش ِ
ِ
ِ
6
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ
ین».
تر ِ،ع و اش ِتر ِاط نفق ِته ِبالتم ِک ِ
در حالى که بر زن تمکین در همه زمانها و مکانها وا،ب است ،حهق وا،هب بهر مهرد بهرای
 .1وسائل ال یعه ،ج،۱۵

 .2منالایض ه الفقیه ،ج،۳
 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .4همان،
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 .5همان،

.۱۵۸

.۱۶۴

 .6همان ،ج،۲۱

.۵۱۷

.۲۳

.۴۳۸

.۱۵۷

وطأها لذل ».

2

 .۵استحباب تعدد زوجات

بههه مسههئله تعههد زو،ههات در ک ه

فقیهههان و منههابع اولیههه فقهههى تهها بههل از ههرن پههنجم ،ماننههد

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

َ
َ َ ً ْ َ
هب فهى ْال َق ْسهم ْال َمبی ک
هاب أ َّن ْال َواَ ،
کموا عه هر چهار ماه ی بهار اسهتَ « :ب ک
هت ِع ْنهد َها ل ْهی َو الک ْهو کن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ک َّ َ ک ّ َ
َْ
ِع ْن َد َها ِفى َصب َ
یح ِت َها ال ال کم َوا َعة ِإال َب ْعد ک ِهل أ ْر َب َع ِهة أش کههر َم َّهر ً » 1.در ادامهه بهابى مهىآورد کهه منهع
ِ
وطى را برای زن شیرده ،بهه خهاطر تهرگ از حهاملگى حهرا مهىدانهد؛ ولهى ا گهر مهرد آمیهزش نکنهد،
ً
مکروه است« :باب تحریم منع المرضعة زو،ها من الوط ،خوفا من الحمل و کراهة ترک الر،ل

کتهابههای من الایض ه الفقیه ،الکایی ،االست صار و تهذاب األحکدا چنهدان اشهارهای نشهده
اسههت و در برخههى کتههب بههه صههورت فتههوای ،ههواز و عههد ،ههواز بیههان شههده اسههت و یهها بههه صههورت

،زئى به این مسئله پرداخته شده است.

برای اولین بار شیخ طوسى در بحث نکاه ،کتاب الخالف ،برای اابات این امهر بهه ا،مهاع

و روایات استناد کرده و داللت آیه سو سوره نسا 3،را بر این حکم ناتما دانسته است .بعهد از

آن ع مههه حلههى 4،شهههید اههانى و محقههق کرکههى 5بهها آوردن دالیلههى چههون ا،مههاع و آیههه سههو سههوره
نسا ،به اابات تعدد زو،ات پرداختهاند.

در این میان ،شیخ حر عاملى چندین د پا را فراتر نهاده ،به صورت گسهترده در بهاره تعهدد

زو،ههات صههحبت مههىکنههد .وی در آیههاز ،حکههم بههه اسههتحباب تعههدد زو،ههات مههىدهههد« :بههاب
استحباب ک ر الزو،ات و المنکوحات و ک ر ایتانهن بغیهر افهراط» 6.صهاحب وسدائل دوازده

روایت را برای این حکم مىآورد .سپس بهر ،هواز تهر،یز زنهى بهر زن دیگهر در نفقهه رأی مهىدههد؛

اگر چه تسویه را مستحب مىداند« :باب ،واز تفضهیل بعهض النسها ،علهى بعهض فهى النفقهه و

استحباب تسویه» 7.سپس بهابى در بهاره و،هوب عهدالت در حهق ِ سهم (تقسهیم خوابیهدن پهیش
 .1همان،

.۳۴۲

 .2وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۱۸۹

ْ َ ََّ ُ ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ََّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ ( .3و ِإ ْن ِخف ُت ْم ألا تق ِس ُطوا فِی الیتامى فان ِکحوا ما طاب لکم ِمن ال ِنس ِاء مثنى وثلاثَ وَُاا فا ِِإن ِخفاتم ألاا تِ ِاولوا فو ِاةاأو أو ماا م کا
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ
ک أ ْدنی ألا ت ُِولوا) (سوره نسا،،آیه .)۳
أیمانکم ذ ِل

ال یعة ،ج،۷

 .4مختل
 .5جام المقاصن ،ج.۳۷۴ ،۱۲
 .6وسائل ال یعه ،ج۲۴۱ ،۲۰
 .7همان .ج،۲۱

.۳۴۱

.۸۲
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َْ ْ
هاب کو ک
َْ ْ َْ
زنها در شهب) مهىآوردَ « :ب ک
هب» 1و در خوابیهدن پهیش زن را
ِ ،
هوب العهد ِل ِفهى القس ِهم الو ِاِ ،
َ
َ ک َّ ْ
َ َ ً ْ َ
َ
هب فهى ْال َق ْسهم ْال َمبی ک
هت ِع ْنهد َها ل ْهی َو الک ْهو کن ِع ْنهد َها
وا،ب مىداند ،نه آمیزش« :ب
هاب أن ال َو ِاِ َ ،
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ک َّ َ ْ َ ک ّ َ َ َ َ
ْ ک َ َّ ً 2
ِفى َصب َ
یح ِتها ال ال کم َوا عة ِإال بعد ک ِل أ ْر بع ِة أشهر مر »؛ البته مرد توانایى سا اکردن حهق سهم
ِ
َ ک َ َ ْ َ
اط
از زن ،به عوص اعطای چیزی به او یا بهه خهاطرترگ از طه ق یها ییهره دارد« :بهاب ،هو ِاز ِإسهق ِ
ْ َ َّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َّ َّ َ َّ َ
ْ
َْ
َ َ
الطه ِق َو کحک ِهم َمها ل ْهو شه َر َطا ِفههى
ال َم ْهرأ ِ َحق َهها ِم َهن الق ْس ِهم ِب ِع َهوص و یی ِهر ِه و لهو خوفها ِمهن الضهر ِ أ ِو
ْال َع ْقههد َته ْهر َک ْال َق ْسههم» 3و آنچههه وا،ههب اسههت ،حههق سههم اسههت؛ نههه مه ّ
هودت و ع ههه لبههىَ « :به ک
هاب
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ک َ ْ َ َ َّ
ْ ک َ َ َ ْ َ َّ
4
َ
ک ک
ْ
ات ِفى القس ِم دون المود ِ » .او در پایان بیان مىکنهد کهه ا گهر مهردی
وب المساوا ِ بین الزوِ ،
وِ ،
دو زن داشته باشد ،مىتوانهد یکهى را بهر دیگهری تفضهیل بدههد؛ بهه ایهن صهورت کهه سهه شهب را

پیش یکى و ی شب را پیش دیگری بخوابد و فقا حق و،وب ههر چههار شهب را بهه ،ها آورد:
َ ک َ َ ً
َْ
اب ََ ،واز َت ْف ِضیل َب ْعض ِّ
« َب ک
الن َس ِاِ ،فى الق ْس ِم َمها ل ْهم َیک ّهن أ ْر َبعها» 5.او بهرای ایهن فتهوا از سهه روایهت
ِ
ِ
ِ
استفاده مىکند.
 .۶استحباب ازدواج موقت

«متعه» از ،مله مباحیى است که برای آن بابى مجزا در همه کتب فقههى و حهدییى شهیعه

آورده شههده اسههت .دلیههل اهمیههت آن را در تفههاوت شههیعه و سههنى مههىتههوان ،سههتجو کههرد .البتههه

علمههای گذشههته از ،ههواز و ح ه ل بههودن متعههه بحههث مههىکردنههد ،امهها حههر عههاملى از اسههتحبابش

سههخن مههىگو یههد .وی بههه صههورت گسههترده بههه مسههئله متعههه مههىپههردازد .شههیخ حههر در ابتههدا بههه
ْ
َ ک
َ ک ْ ْ َ
اب ال کم ْت َع ِهة َو َمها َی ْن َب ِغهى ْصهد که ِب َهها» 6در ذیهل ایهن
استحباب متعه فتوا مهىدههد« :بهاب اس ِهتحب ِ
باب پانزده روایات مىآورد .روایاتى که در اسهتحباب متعهه مهىآورد ،از حیهث تعهداد ،ز یهاد و بها
محتوایى در تأ کیهد بهر صهیغه هسهتند .اک هر روایهات مردهها را بهه صهیغه تشهویق کهرده و بهه آنهها
توصیه مىکند کهه بهل از ایهنکهه از ایهن دنیها برونهد ،حهدا ل یه

بهار متعهه کننهد .او در روایهاتى

زنان را بر ازدواج مو ت تشویق و این کار را مو،ب آمرزش گناهانشان مىداند.

 .1همان،
 .2همان،
 .3همان.
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.۳۴۲
.۳۴۳

 .4همان،

.۳۴۵

 .6همان،

.۱۲

 .5همان،

.۳۴۷

صیغه بر مردان فتوا مىدهد« :باب أنه یجوز أن یتمتع بأ ک ر من أربع نسها ،و إن کهان عنهده أر بهع

زو،ات بالدائم» 2و برای این باب نیز از چهارده روایت استفاده مىکند.

البته شیخ حر بعد از آوردن بیش از سى روایت درباره استحباب متعه ،بابى درباره کراههت

صیغه برای مردانى که نیاز ،نسى ندارند و یا متعهکردن مو،هب فسهاد زنهانش مهىشهود ،ایجهاد
َ ک َ َ َ ْ ک ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ّک
الش ْهن َع َة َأ ْو َف َس َ
هاد ِّ
ها 3.»،صهاحب
مىکند« :باب کراه ِهة المتع ِهة مهع ال ِغنهى عنهها و اس ِهتلز ِامها
الن َس ِ

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

شهیز حهر تها ،هایى پهیش مهىرود کهه ا گهر مهردی عههد کنهد کهه متعهه نکنهد ،مسهتحب اسهت
َ
َ
ْکَْ َ ْ َ ََ َ َ َ
َ ک ْ ْ َ
اهلل َعلهى ت ْر ِک َهها أ ْو ََ ،عهل
اب المتع ِة و ِإن عاهد
عهد خود را شکسته و صیغه کند« :باب اس ِتحب ِ
َ َْ ً
َعل ْی ِهه نهذرا» 1.حههر عهاملى در ادامههه بهابهههای گذشهته ،هماننهد فقهههای دیگهر ،بههر ،هواز نامحههدود

وسددائل نیههز هماننههد بقیههه علمهها بههه مههردان توصههیه مههىکنههد کههه زن مههؤمن و عفیههف را بههرای متعههه
ْ ْ َ ْ َ ْ
ْ
َ ک ْ ْ َ
اب اخ ِت َی ِار ال َمأ کمون ِة ال َع ِفیف ِة ِلل کم ْت َع ِة» 4،ولى متعهه زن ییهر مؤمنهه و
انتخاب کنند« :باب اس ِتحب ِ
ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ َ ْ ک ْ َ َ َ َ َّ ک
ک ْ ْ َ
الت َم ّت ههع
هار المؤ ِمن ه ِهة الع ِارف ه ِهة ِللمتع ه ِهة و  ،ههو ِاز
اب اخ ِتیه ِ
عارفههه ه ههم مج ههاز اس ههت« :ب ههاب اس ه ِهتحب ِ
ِ
َّ
ک َ َ َ َّ ک
َ
الزا ِن َیه ِهة
الت َم ّتههع ِب
ِبغ ْی ِر َههها» 5.در ادامههه ،متعههه بهها زن مشهههور بههه زنهها را مکههروه مههىدانههد« :بههاب کراهه ِهة
ِ
َ ک َ َ
ْ َ ْ ک َ َّ
هاب َعهد ِ ت ْح ِهر ِیم
الزنا» 6.در بابى دیگر به عد تحریم متعه با زناکار فتهوا مهىدههد« :ب
المشهور ِ ِب ِ
َ
َّ
َّ ک
7
الزا ِن َی ِة َو ِإ ْن أ َص َّر ْت».
الت َم ّتع ِب
ِ
ج .مسائل اجتماعی زنان

در این بخش ،مشارکت سیاسى و ا،تماعى زنان در یازده موضوع طره و بررسى مىشود.
 .1مکروه بودن خروج زنان

در حههالى کههه در کتههب اربعههه و دیگههر کتههابهههای اخبههاریههها حکمههى در بههاره خههروج زنههان بههه

چشههم نمههىخههورد ،حههر عههاملى بههه مکههروه بههودن خههروج زنههان از خانههه و اخههت ط بهها مههردان حکههم
مهىدهههد« :بهاب کراهه خهروج النسهها ،و اخههت طهن ّ
بالر،هال» 8.وی بهها آوردن روایهاتى کههه خههروج
 .1همان،

.۱۶

 .3همان،

.۲۲

 .5همان،

.۲۵

 .2همان،
 .4همان،
 .6همان،
 .7همان،

.۱۸
.۲۳
.۲۷

.۲۹

 .8همان ،ج،۲۰

.۲۳۵
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زنان را منافى با ییرت مردان مىدانهد ،حهس ییهرت آنهها را مبنهى بهر عهد ا،هازه بهه زنهان بهرای

خروج از خانه برمىانگیزاند .البته در روایاتى که ذیل باب ییرت مردان آمهده اسهت ،مصهادیق

ییرت مردان ،زنای زنان و ،لوگیری از این مسئله دانسته شهده اسهت و بهه مهردان توصهیه شهده
در مقابههل هههمخههوابگى زنانتههان ییههرت بههه خههرج بدهیههد و در ییههر ایههن صههورت ،آنههها را ّدیههوث

مىنامد؛ در حالى که شیخ حر صرف خروج زنان را منافى با ییرت مردان مىداند.
 .2استحباب حبس زنان در خانه

در الکایی و من الایض ه الفقیه هر چند بهاب ،داگانههای در بهاره نگهه داشهتن زنهان در خانهه
َّ
الت ْس ِلیم َع َلى ِّ
الن َسها 1»،الکدایی دو روایهت در بهاره ع ّهى و عهورت بهودن
و،ود ندارد ،ولى در باب «
ِ

زنههان آمههده اسههت؛ روایههاتى کههه توصههیه مههىکنههد زنههان بههه علههت عههورتبههودن بهتههر اسههت در خانههه
بماننههد .شههیخ صههدوق نیههز یهه روایههت در ایههنبههاره در بههاب « ْال َمه ْهذ کمو ِمه ْهن َأ ْخهه َ ق ِّ
هاَ ،و
الن َسه ِ
ِ
ِ
َ َ
ِصفا ِت ِه ّن» 2آورده است.
حر عاملى بر استحباب حبسکردن زنهان حکهم مهىکنهد و بهر زنهان مسهتحب مهىدانهد بهدون
نیاز از خانه خارج نشوند و مهردی بهر آنهها وارد نشهود .وی اولهین کسهى اسهت کهه بهر اسهتحباب
ْ َ
َْ َ َْ َْ َ ْ َ َ َ
َ ْ
َ ک ْ ْ َ
هت زو ِ،هها فه
س ال َم ْهرأ ِ ِفهى بی ِتهها أو بی ِ
حبس زنان در خانه رای مىدههد« :ب َهاب اس ِهتحب ِ
اب حهب ِ
َ ْ ک ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ک ْ َ ََْ َ ر َ ّ
الر َِ ،ال» 3.صهاحب وسائل ،ذیهل ایهن بهاب هفهت
تخرج ِلغی ِر حا،ة و ال یدخل علیها أحد ِمن ِ

روایت مىآورد که در سه روایت از زنان بهه عهورت تعبیهر شهده ،و در دو روایهت ،دیگهر علهت ایهن
حبس ،آفریدهشدن زنان از مردان و تمایل آنها به سوی مردان است.

بنههابراین در مجمههوع ،بههه دو علههت در روایههات بههرای حههبس در خانههه اشههاره شههده اسههت :یکههى

عورت بودن زنان و دیگری خلقت زنان از مردان که باعث کشش آنها به سوی مردان است.
 .3استحباب راه رفتن زنان از کنار گذرگاهها

نههوع راه رفههتن و پوشههش زنههان در بیههرون از منههزل ،از ،ملههه مسههائلى اسههت کههه روایتههى در مددن
الایض ه الفقیه ،تهذاب االحکا  ،مسالک االیها و تذک ه نیامده اسهت ،ولهى کلینهى در « َب ک
هاب
َّ ک
الت َس ّتر» 4کتاب الکایی ،درباره نوع پوشش و راه رفتن زنان در بیرون شش روایت آورده است.
 .1الکایی ،ج،۱۱

.۲۲۶

 .2من الایض ه الفقیه ،ج،۳
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 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .4الکایی ،ج،۱۱

.۱۹۰

.۶۴

.۳۹

 .۴حرمت دیدن نامحرم حتی در صورت نابینا بودن

حههر عههاملى دیههدن مههرد نههامحر را بههر زن (هههر چنههد نههامحر کههور باشههد) حههرا مههىدانههدَ « :به ک
هاب
َ َْ
ْ َ َ َ
ْ ْ َ
َ
هان أ ْع َمهى»؛ 3امها چههار روایتهى کهه وی بهرای ایهن فتهوا
ت ْح ِهر ِیم کرؤ َیه ِة ال َم ْهرأ ِ َّالر ک،هل اب َْ ،ن ِب َّهى َو ِإن ک
ازآنها استفاده مىکند ،فقا نیکو بودن ندیدن مردان را مىرساند.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

حر عاملى روایات نوع راه رفتن و پوشش زنان در بیرون از منزل را در دو ،ا مىآورد و بر طبهق
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ک ََ َ َ ْ
الطریهق َو ْاس ِهت ْح َ
اب َم ْش ِهی َها ِإلهى
ب
آن حکم به کراهت مىدهد« :بهاب کراه ِهة مش ِهى المهرأ ِ وسها ِ ِ
ِ
ْ
َ
هب ال َحهها ِئ ِا» 1و بههرای ایههن فتههوا از سههه روایههت اسههتفاده مههىکنههد .سههپس در بههاب «احکهها
،ا ِنه ِ
المختص باالنسا 2»،دو روایت در این زمینه مىآورد.

البته این روایات و روایاتى شبیه به این ،در کتب دیگهر اخبهاریهها نیامهده اسهت و حتهى در

کتب اربعه نیز این روایات نقل نشده است.

 .۵کراهت شنیدن صدای زن از سوی نامحرم

روایت نهى از سهخن گفهتن بها مهرد نهامحر را صهدوق در بهاب «،مهل مهن منهاهى النبهى» ذکهر کهرده
4

است ،ولى کلینى این روایت را نمىآورد .حر عاملى حکهم بهه کراههت داده و بهرای مهردان حهرفزدن بهه
ییههر نیههاز را بهها زنههان مکههروه مههىدانههد« :بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و کراهههة محاداههة النسهها ،لغیههر

حا،ة و تحریم مفاکهة اب،انب و ممازحتهن» 5.حر عاملى در ذیل ایهن حکهم شهش روایهات مهىآورد و
در تو،یه روایاتى که درباره صحبت زنان با ائمه :هست ،مىگوید:

احادییى که ائمه اطهار :بها زنهان صهحبت مهىکردنهد ،ز یهاد هسهتند؛ امها احتمهال دارد کهه

مختص به زنان پیر باشد.

6

 .۶کراهت سالم کردن به زنان

َ ک َّ
الت ْسه ِهلیم َع َلههى ِّ
الن َسهها 7»،چهههار روایههت در بههاره عه ّهى و عههورت بههودن زنههان و
کلینههى در «بههاب
ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .2همان،
 .3همان،

.۲۲۲
.۲۳۲

 .4من الایض ه الفقیه ،ج،۴

 .5وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .6همان.

 .7الکایی ،ج،۱۱

.۲۲۶

.۱۸۳

.۶

.۱۹۷
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س نکردن به زنان مىآورد .حر عهاملى بها آوردن همهین روایهات ،حکهم بهه کراههت داده و بهرای

مههردان حههرفزدن بههه ییههر نیههاز بهها زنههان را مکههروه مههىدانههد« :بههاب حکههم سههماع صههوت اب،نبیههة و
کراهة محاداة النسا ،لغیر حا،ة و تحریم مفاکهة اب،انب و ممازحتهن» 1.او در ذیل این فتهوا

شش روایات مىآورد.

حرعاملى تقد س کردن به زنان و تعارف آنها برای یذا را نیز مکهروه مهىدانهد و ایهن کراههت را
َ ک َ َّ ْ
هاب أن کهه کیک َهر که
درباره زنان ،هوان شهدیدتر مهىدانهد و همهان روایهات الکدایی را در اینجها ذکهر مهىکنهد« :ب
َ َ ّک ْ َ
َّ َ
2
ل َّلر ک،ل ْابت َد کاّ ،الن َسا ،ب َّ
الس َ َو کد َع کاؤ که َّن إ َلى َّ
الش ّاب ِة».
الط َعا ِ َو تأ ک ِد الک َر َاه ِة ِفى
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 .7منع قضاوت واجتهاد زنان

نگهاهى بهه آاهار متقهد روشههن مهىسهازد کهه در برخهى از منههابع شهرایا اضهى شهمارش نشههده

است؛ مانند :کتابهای المقی شیخ صدوق 3،المقیعة شیخ مفید 4.برخى فقیهان هم -ئکه

شرایا اضى را شمارش کردهاند  -به شرط مرد بودن اشاره نکردهاند؛ چنانکه محقق اردبیلهى
مرد بودن را از شرایا اضى بر نمىشمارد:

یشترط ی ّخبلاغ ،و ّخِم  ،و ّإلمی  ،و ّخِلّخة.

محقق اردبیلى با تشکی

5

در ا،ماع فقیهان ،به صراحت ضاوت زنان را مىپذیرد .وی بها

تقسیم امور ضاوت به سهه دسهته امهور خها

مهردان ،ضههاوت زنههان را در امههور خها

مهردان ،خها

زنهان ،و امهور مشهترک بهین زنهان و

زنههان و امههور مشههترک بههین زنهان و مههردان نافههذ مههىدانههد.

6

البته برخى از فقها مرد بودن را شرط مىدانند .شهید اانى با استناد به ایهنکهه مکهروه اسهت زن
صههدای خههود را در مقابههل نههامحر بلنههد کنههد ،ایهل بههه حرمههت ضههاوت زن شههده اسههت و شههرط

ذکههور بههودن اضههى را ناشههى از آن دانسههته کههه بههرای زن سههزاوار نیسههت در مجلههس مههردان شههرکت

کرده و صدای خود را بلند نماید.

7

حر عاملى بها اطعیهت تمها فتهوا مهىدههد کهه زنهان حهق ضهاوت ندارنهد« :بهاب أن المهرأ ال

 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۰
 .2همان،

 .3المقی ،

 .4المقیعة،

.۲۳۴

.۱۹۷

.۳۹۷-۳۹۵

.۷۲۵-۷۱۹

 .5مجم الفائنة و ال هان ،ج،۱۲
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 .6همان،

.۱۵

 .7مسالک ،ج،۲

.۱۱۶

.۵

َ أ َأَ أ
ع ذِع عر ع
َ
لل
ُج َِ ٌة إ ََل ِب أ
ع

َ َ أ َ
ل َُم لَم ٍلَ ،ع أ آ َ ع ع ْ َو عص لَی عة ّخنیب ۹عل َِن ع ل َ ۷قن َ َ :نن َعن ع ل َخ أنی ََ عن َ
ُّ أنرِب ع
ع
ٍ
َ َ َ َ ََ ل أَ َ
2
ق و َل تع یَل ّخمض عء.

 .8واجب نبودن حضور در نماز جمعه

شیخ طوسى در تهذاب االحکا دو روایت مىآورد کهه حضهور در نماز،معهه بهر زنهان وا،هب

نمىداند 3.کلینى نیز هرچند به صورت مستقل بابى مجزا با عنوان حضور یا عد حضور زنان

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

تولى القضا 1.»،در ذیل این باب تنها از ی

روایت استفاده مىکند:

در نماز ،معه نمىآورد ،امها در ذیهل بهاب و،هوب نماز،معهه ،روایهاتى مهىآورد کهه نمهاز ،معهه
بههرای زن ،بچههه ،مههریض ،مسههافر ،و بههرده وا،ههب نمههىدانههد 4.حههر عههاملى نیههز بهها ایههنکههه روایههات

بسههیاری بههرای حضههور مههرد در نمههاز ،معههه مههىآورد (هماننههد روایههاتى کههه بیههان مههىکنههد حتههى
زندانیان را برای نماز،معه از زندان بیرون بیاوردید) 5،با این و،ود مستحب مهىدانهد کهه زنهان
در روز ،معهه بههه ،ههای خههروج از خانههه و حضههور در نمههاز ،معههه ،نمازشههان را در خانههه بخواننههد:

«باب استحباب اختیار المرا ص
برای این حکم تنها ی

الظهر فى بیتها على حضهور الجمعهة» 6.در وسائل ال یعه

روایت آورده شده است.

 .9واجب نبودن حضور زنان در نماز عیدین

در تهذاب االحکا  ،روایات عد ،واز شرکت زنان در نمهاز عیهد فطهر و عیهد ربهان مشهاهده
َ ْ َ
باب کخ کروج ِّ
نمىشود؛ اما کلینى در الکافى در « ک
الن َس ِاِ ،إلى ال ِعید ْی ِن» 7با دو روایت ،خهروج زنهان
ِ
برای نماز عیدین ،ز برای زنان مسن، ،ایز نمىداند.
با اینکه حر عاملى نماز عید را بر مردان وا،هب مهىدانهد و در بهابههایى بهر اسهتحباب ایهن

نمهاز تأ کیههد دارد ،ولهى شههرکت زنههان در نمهاز عیههدین را وا،هب نمههىدانههد ،بلکهه آن را بههرای زنههان
ْ
َّ َ
هاب ََ ،هواز کخ کهروج ِّ
خوشسیما و خوشهیکل مکهروه ههم مهىدانهدَ « :ب ک
لصه ِ َو
هاِ ،فهى ال ِعی ِهد ِل
الن َس ِ
ِ
ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۲۷
 .2همان.

 .3تهذاب االحکا  ،ج،۳
 .4الکایی ،ج،۶

.۴۵۹

 .5وسائل ال یعه ،ج،۷
 .6همان.
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.۱۶
.۲۱
.۳۴۰

65

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

ْ
َع َد کو ک،وب َها َع َل ْیه َّن َو َک َر َاهة کخ کهروج َذ َو ْ َ
هات َو ال َج َمهال» 1.البتهه در ،هایى دیگهر ،خهروج
ات ال َه ْیئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زنان برای ،معه و عیدین را به صورت کلى ،بدون در نظهر گهرفتن ،هوان یها خهوشسهیما بهودن،

مکروه مىداند.

2

 .10حضور در سوگواری به شرط عدم مفسده

و تى به کتب اربعه ،ماننهد الکدایی ،تهدذاب االحکدا و االست صدار مهىنگهریم ،ابهوابى کهه

بیانگر نوع حضور زنان در مراسم سوگواری باشد ،و،ود ندارد .نه تنها ابواب ،بلکهه روایهاتى ههم

در این کتابها به چشم نمىخهورد ،امها حهر عهاملى شهرکت زنهان را بهرای مراسهم عهزا و مهاتم ،بهه
شههرطى کههه مفسههده نداشههته باشههد ،مجههاز مههىدانههد و ا گههر مو،ههب تحر ی ه

مههردان شههود ،حههرا

مىداند که در ماتم و عزا نیز حضور داشته باشند .او خروج زنان از خانه را برای ییر ایهن مراسهم
مکهروه مهىشهمارد« :بهاب ،ههواز خهروج النسها ،فهى المهاتم لقضهها ،الحقهوق الندبهه و کراهتهه لغیههر
ذال  ،تحریمه مع المفسد ».

3

 .11استحباب نخریسی برای زنان

از میان مشایل ا تصادی آنچه بر زنان مستحب است ،مشایلى اسهت کهه در خانهه انجها

شههود و در بیههرون از خانههه نباشههد؛ هههر چنههد کههه در هههیچی ه

از کتههب متقههد چنههین بههابى را در

نمىیابیم و در خیلى از این کتابها به این روایت اشاره هم نشده است .حر عاملى بابى را به
نا استحباب نخریسى برای بانوان عنوانگذاری مىکند« :باب استحباب الغزل للمرا ».

4

تحلیل و بررسی
 .1تأیید عقل زنان

نقصان عقل زنان از مسائلى است که از دیر باز درباره زنان مطره بوده و مبنایى برای برخى

از احکا صادره درباره مسائل زنان ،چون منع مشورت با آنها ،منع ضاوت زنان و  ...اسهت،
َ
ولى حر عاملى 5با تأییهد عقهل زنهان ،در و،هوهى کهه بهرای روایهت « کع کق کهول ِّ
هاِ ،فهى ََ ،مها ِل ِه ّن َو
الن َس ِ
 .1وسائل ال یعه ،ج،۷
 .2همان ،ج،۲۰

.۱۳۶

 .4همان ،ج،۱۷

.۲۳۶

 .3همان ،ج،۳
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.۴۷۱

.۲۳۹

 .5الفلائن الطلسیه،

.۲۷۴

تنها به ،مال آنها اکتفا نکنید .و در این باره به صورت ،داگانه توضیز مىدهد.

ع وه بر این ،با و،ود اینکه حر عاملى مشورت با زنان را مکروه مىداند و بابى مجزا در ایهن

باره مى آورند ،ولى هیچ روایتى درباره نقصان عقل زنان برای این حکم نمىآورند ،بلکه روایتهى
چون شو بودن زنان را نقل مهىکنهد؛ حتهى روایتهى کهه بهرای منهع ضهاوت زنهان مهىآورد ،روایتهى
است کهه شهنیدن صهدای زن را بهر نهامحر مجهاز نمهىدانهد؛ نهه ایهنکهه زنهان دارای عقهل نها ص

باشند و درت حکم دادن نداشته باشند.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ک
َ َ ک ّ
الر َِ ،ال ِفى کعقو ِل ِه ْم» 1مهىآورد ،تأ کیهد مهىکنهد کهه عقهل آنهها بهرای شهما معیهار باشهد و و
،مال ِ

در کنار هم گذاشتن همهه آنچهه گفتهه شهد ،نشهان دهنهده ایهن اسهت کهه نقصهان عقهل زنهان

برای حر عاملى مورد بهول نبهوده اسهت و او عقهل زنهان را تأییهد مهىکنهد و توضهیحى کهه در ایهن

باره بیان مىکند ،نشانه تأ کید وی بر کمال عقل زنان است.
 .2تشدید مردساالری

گرچههه در کتههب روایههى توصههیه مههىشههود کههه زنههان همیشههه مطیههع همسرانشههان باشههند ،بهها ایههن

حال ،این مسئله در ساختار خانوادگى وسائل ال یعه با تأ کیدات بیشتری به چشم مهىخهورد.
ً
نه تنها فضای کلى کتهاب شهدیدا مردسهاالرنه اسهت ،بلکهه حکهمههایى کهه حهر عهاملى در امهور

خانواده مىدهد ،مسئله مردساالری را تشدید مىکند .مقایسه عناوین کتاب وسائل ال یعه با

عناوین بابهای کتابهای دیگر علما ،بهوضوه بیهانگهر ایهن مسهئله اسهت .در امهور خهانواده
به روشهای متفاوت کوشش شده که زنان تحت کنترل پهدر و شهوهر هرار بگیرنهد؛ حکهمههایى

چون :و ،وب اط عت زن از شوهر ،خروج به اذن شوهر ،اطاعت نکردن مردان از زنان ،و،هوب

تمکههین زن از شههوهر ،اسههتحباب تعههدد زو،ههات و متعههه ،و،ههوب ییههرت بههر مههردان و عههد ،ههواز

ییرت بر زنان و منع مشورت با زنان ،نمونههایى از عنهاوین و حکهمههایى اسهت کهه در وسدائل

ال یعه بر تشدید مردساالری کم

کرده است.

 .3تقویت خانهنشینی زنان

مسئله مشارکت ا،تمهاعى تها بهل از اخبهاریهها و دیهدگاهههای حهر عهاملى تها ایهن حهد منهع

نشده بود .فتاوای وی نفش بسزایى در ایجاد ذهنیت و ایدئولوزی منع از مشارکت زنان داشته

است؛ فتاوایى که مجموع آنها ،زنان و مردان را نسبت به در خانهماندن زنان و منهع از حضهور
 .1بیار األیلار ،ج،۱۰۰

.۲۲۳
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ا،تماعى آنها ترییت مهىکنهد .مسهتحب دانسهته مهىشهود کهه زنهان در خانهه بماننهد و خهروج

زنان را مکروه مىداند .سپس خروج زنان را منوط به اذن مردان مىداند و از طرفى خروج زنان را
با ییرت مردان منافى مىداند؛ ع و بر اینکه زنان با محهدودیتههایى در ،امعهه در برخهورد بها
نامحر برخوردار هستند :س کهردن بهه زنهان مکهروه اسهت .شهنیدن صهدای زن نهامحر مکهروه
است و دیدن نامحر نیز بر زنان حرا است .نماز،معه و نماز عیهدین بهر زنهان وا،هب نیسهت.

زنههان در سههوگواری بههه شههرط عههد مفسههده مههىتواننههد شههرکت کننههد و بههرای ییههر سههوگواری مکههروه
است از خانه خارج شهوند .زنهان بهه ،های ایهنکهه در خهارج از خانهه مشهغول کهاری شهوند ،بهتهر

اسههت در خانههه نشسههته و نههخ بریسههند .حتههى بههرای ایههنکههه صدایشههان را نههامحرمى نشههنود ،در

صورت توانایى نمىتواند ضاوت کنند .گر چه ت ت

این عناوین نیز بهه تنههایى در مقایسهه

با کتب روایى بل ،عد حضور ا،تماعى زنان را تشدید مىکنند ،و تى همه ایهن حکهمهها در

مجموع و با هم در نظر گرفته مىشود ،ناگزیر باید به ایهن مسهئله اذعهان کهرد کهه حکهمههای حهر

عاملى در خانهنشین کردن زنان تأایر بسزایى داشهته اسهت .همهه ایهن حکهمهها زنهان را ترییهب

مىکند که خانهنشینى را بر حضور ا،تمهاعى تهر،یز بدهنهد و مهردان را نیهز ترییهب مهىکنهد تها
،ایى که امکان داشته باشد از حضور ا،تماعى زنان ،لوگیری کنند.
 .۴زنانه و مردانهکردن مسائل

در طههول تههاریخ نگههرشهههای ارائههه شههده از سههوی علمههای دیههن در تبعههیض ،نسههیتى علیههه زنههان مههؤار

بوده است .این نگرشهای ،نسیتى گاه به صورت مستقیم و گاه نیهز بهه صهورت ییرمسهتقیم از سهوی
علما ارائه شده است .از عنوانهایى که حرعهاملى بهرای مباحهث انتخهاب مهىکنهد ،مهىتهوان بیشهتر بهه
این امر دست یافهت .در مهواردی شهیخ حهر حکهم مسهئلهای را بهرای زن و مهرد بهه صهورت ،داگانهه بیهان

مىکند؛ در حالى که در کتب حدییى بلى عنوان به صورت عا بیان شهده اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه در
َ ک َ
هاب ی ْی َهر ِ ِّالن َس ِها 1»،و
کتب من الایض ه الفقیه و الکایی عنوان بابى که برای ییرت بیهان شهده اسهت« ،ب
َ ک ْ
اب ال َغ ْی َر ِ » 2به صورت خنیى و بهدون ،نسهیتسهازی آمهده اسهت؛ در حهالى کهه در وسدائل ال دیعه
«ب
ْ
َ
َ
ایهن عنههوان بها دو صههورت تحهریم بههر زنهان و و،ههوب بهر مههردان « کو ک،هوب ال َغ ْیه َهر ِ َعلهى ّ َ
هال» و « َعهد ِ َ،ه َهو ِاز
الر،ه ِ
ِ
ِ
َْ
الغ ْی َر ِ ِم َن ِّالن َس ِا 3»،بیان شده است.
 .1الکایی ،ج،۱۱
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 .3وسائل ال یعه ،ج،۲۰

.۴۴۴

.۱۵۶

از گفتار و نوشتههای نویسنده ،مىتوان به بیشتر مبانى او دست یافت؛ مبهانىای اسهت کهه

خود نویسنده در ،اهایى آن را اظهار مهىکنهد .همچنهین بهه همهان انهدازه کهه گفتهههها مهىتهوان

نتیجه گرفت ،از ناگفتههای او نیز مىتوان مبانى دیگهر او را دریافهت .و تهى نویسهندهای در بهاره

مسئلهای در صفحات فراوانى مىپردازد و در بهاره ،زئیهات آن مهىنویسهد ،ولهى مسهئلهای دیگهر
کوچهه تههرین اشههارهای نمههىکنههد ،یعنههى نویسههنده در پههس ذهههنش مبنههایى را داشههته اسههت.

مباحث ،نسى ،یا دید ،نسى به زنان نیز ،ز ،این مقوله است .و تى به کتهاب وسائل ال یعه

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

 .۵اهمیتدادن بیش از حد به مسائل جنسی

به صهورتى کلهى و در مجمهوع نگریسهته مهىشهود ،بهه ،زئهىتهرین مسهایل ،نسهى پرداختهه شهده

است و احادییى در این زمینههها آورده شهده اسهت 1و در ،های،های ایهن کتهاب بها موضهوعات
متفاوت ،ریزترین مسایل درباره روابا ،نسى زن و مرد بیان شده و به ک ّهرات فتهاوایى ههم داده
شده است؛ در حالى که به مباحیى مانند مشارکت زنان در ا،تمهاع ،حقهوق زن، ،هز در مهوارد
ً
نادر اشارهای نمىشود .در مواردی هم که به این حقوق اشاره مىشود ،معموال احهادییى مبنهى
بر نفى این حقوق آورده مىشود.

از طرف دیگر ،در سیستم برنامهریزیشده برای زن در خانواده نیز دید ،نسى به زن تشهدید

شده است .زن باید همهگونه و در همه زمهانهها و مکهانهها آمهادگى خهود را بهرای تمکهین اعه

کنههد و در صههورت تههأخیر در ا،ابههت درخواسههت مههرد کههار حرامههى انجهها داده اسههت .ا گههر زن در

مقابل مرد تمکین نکند ،نفقهای به او تعلق نمىگیرد .او خروج بهدون اذن شهوهر را از مصهادیق

نشوز مىداند .از طرف دیگر ،مردان را درباره مسائل ،نسى آزاد مىگهذارد .حهر عهاملى بها آو ردن
روایههت فراوانههى در بههاره تعههدد زو،ههات و بهها مسههتحب دانسههتن آن ،بههر ایههن امههر تأ کیههد مههىکنههد .بههه

ع وه حر عاملى متعه را نیز برای مردان مستحب مىدانهد و روایهت فراونهى در اسهتحباب متعهه

مىآورد .همه اینها بیانگر آن است که اهمیت مسائل ،نسهى در وسائل ال یعه تشهدید شهده
است و تو،ه وی به مسائلى که در رابطه ،نسى با روابا زن و مرد بود ،بیشتر شده است.

جمعبندی

با د ت نظر در عناوین بابها ،تعداد روایات و تعهداد بهابههای وسدائل ال دیعه نسهبت بهه

کتههب بلههى مههىتههوان گفههت کههه عنههاوین بههابهههای ایههن ااههر  -کههه بیههان آرای نویسههنده اسههت -
 .1همان،

 ۱۴۹ ،۱۱۹و.۵۰۰
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تغییراتههى ابههل تههو،هى نسههبت بههه کتههب فقهههى و حههدییى بههل از ایههن کتههاب کههرده اسههت .حههر
عههاملى بهها نظههر دادن بههه اسههتحباب و کراهههت ،و،ههوب و حههرا  ،تغییههرات ابههلتههو،ى در مسههائل

زنان ایجاد کرده است؛ در حالى که در کتب بل ،برخى موارد به صورت خنیى بیان مىشهود.

ع وه بر این ،در مواردی تعداد بابها نیز گسترش یافته و به اهمیت برخى مسائل زنهان افهزوده
و در برخههى مههوارد نیههز تعههداد روایههات بههه صههورت چشههمگیههری افههزایش یافتههه اسههت .نتیجههه ایههن
تغییرات ،تأایراتى است که در مسئله زنان بهه ،هود آمهد؛ هماننهد تقو یهت مهرد سهاالری ،تشهدید

خانهنشینى زنان ،رواج متعه و تعدد زو،ات.
کتابنامه

 أحکا الیساء  ،محمد بن محمد بهن نعمهان عکبهری مفیهد بغهدادی ،م :کنگهره ،ههانى ههزارهشیخ مفید۱۴۱۳ ،ق.

 -اسال ی

گ ا :تاراخ و عقاادن اخ ارادان شدیعه ،رابهرت گلیهو ،تر،مهه :ابهراهیم سهلیمى نهوه و

سیدمهدی طباطبایى ،م :دانشگاه ادیان و مذاهب۱۳۹۶ ،ش.

 -اعیانال یعه ،سیدمحسن امین ،تحقیق :سیدحسن امین ،بیروت :دار التعارف۱۴۱۸ ،ق.

 أمددل اآلمددل  ،محمههد بههن حسههن حههر عههاملى ،تحقیههق :سههیداحمد حسههینى ،بغههداد ،مکتب هةابندلس۱۳۸۵ ،ق.

 تذک ۀ الفقهاء ،حسن بن یوسف بن مطهر حلى ،تحقیق :مؤسسه آلالبیت ،:م :مؤسسههآلالبیت۱۴۱۴ ،:ق.

 تهددذاب األحکددا  ،محمهد بههن حسهن طوسهى ،تهههران :دار الکتهب اإلسه ّمیه ،چها۱۴۰۷ق.

چهههار ،

 جام المقاصن یدی شد ح القلاعدن ،علهى بهن حسهین کرکهى ،مؤسسهة آلالبیهت :الحیها،التراث۱۴۱۱ ،ق.

 الیج ة العاملیة الی اا ان یی العصد الصدفلش ،اسد ابهدا التاراخیدة و یتائجهدا الققاییدة والسیاسیة، ،عفر المها،ر ،بیروت :دارالروضة للطباعة و النشر۱۴۱۰ ،ق.

 -الخالف ،محمد بن حسن طوسى ،م :اس مى۱۴۰۷ ،ق.
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 دائ ة المعارف بزرگ اسدالمی ،احسهان یصهری ،تههران :مرکهز دائهر المعهارف بهزر اسه مى،۱۳۶۷ش.

 الذراعة إلی تصایی روضات الجیات یی احلال العلمداء و السدادات ،محمهدبا ر خوانسهاری ،هم :داراالسه میه،۱۴۱۱ق.

 رااض العلماء و حیاض الفضالء ،عبهداهلل افنهدی اصهفهانى ،تحقیهق :سهیداحمد حسهینى،م :مطبع الخیا ۱۴۰۱ ،ق.

 ساختار یهاد و اینا ه دایی در اا ان عص صفلش (تهاریخ تحهوالت دینهى ایهران در سهدهههایدهم تا دوازدهم هجری مری) ،منصور صفتگل ،تهران :رسا ،چا

اول۱۳۸۱ ،ش.

 -سیاس و ی هیگ روزگار صفلش ،رسول ،عفریان ،تهران :علم۱۳۹۲ ،ش.

 ش اا اإلسال یی مسائل الیالل و الی ا  ،نجمالدین حلى ،هم :اسهماعیلیان ،چها۱۴۰۸ق.

تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

ال یعة ،محمدحسین آ ابزر تهرانى ،بیروت :دار االضوا۱۴۰۳ ،،ق.

دو ،

 -الفلائن الطلسیه ،محمد بن حسن حر عاملى ،م :مکتب المح تى۱۴۲۳ ،ق.

 -الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،م :دار الحدیث للطباع و النشر۱۴۲۹ ،ق.

 مجم الفائنۀ و ال هان یی ش ح ازشاد األ هان ،احمد بن محمد اردبیلى ،تحقیق :مجتبهىعرا ى و علىپناه اشتهاردی و حسین یزدی ،م :اس مى۱۴۰۳ ،ق.

 مسالک األیهدا الدی تیقدیح شد ائ االسدال  ،حسهن بهن ز یهنالهدین عهاملى (شههید اهانى).تحقیق :گروه پژوهش مؤسسه معارف اس مى .م :مؤسس المعارف االس میه۱۴۱۳ ،ق.

 -المقی  ،محمد بن على بن بابویه صدوق ،م :اما هادی۱۴۱۵ ،۷ق.

 المقیعة  ،محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی ،م :کنگره ،هانى شیخ مفیهد،۱۴۱۳ق.

 -من الایض ه الفقیه ،محمد بن على بن بابویه صدوق ،م :اس مى۱۴۱۳ ،ق.

 -وسائلال یعة ،محمد بن حسن حر عاملى ،م :مؤسس آل البیت۱۴۰۹ ،:ق.
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بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»
تاریخ دریافت۱۳۹۹/۰۲/۱۹ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۸/۲۵ :

علی اکبر کالنتری

1

چکیده

اسههتناد فههراوان بههه حههدیث مشهههور «نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه» در عرصههههههای مختلههف
علمههى ،حههاکى از اهمیههت ایههن حههدیث در میههان عالمههان مسههلمان اسههت .دربههار مفههاد و

مفهههو ایههن حههدیث ،دیههدگاهههها مختلههف اسههت و مههىتههوان در ایههن زمینههه ،بههه بههیش از ده
دیدگاه اشاره کرد که البته برخى از آنها ،ابل ار،اع به ی دیگرند و بیشتر آنها ،بهه طهور
کلهى مخههدوش و مههردود یها نهها ص و فا ههد ،امعیهت الز انههد .در ایههن میهان ،نظریهههای مههورد
پذیرش و ابل دفاع به نظر مىرسد کهه از پشهتوان کهافى روایهى برخهوردار اسهت .بهر اسهاگ
ایهن دیهدگاه  -کههه از آن بهه «نظر یهة اصهالة ّ
النیههة»"تعبیهر مههىکنهیم  -اصههل و اسهاگ عمههل و
شهکل دهنههد آن ّنیههت اسهت و بنههابراین ،مبنههای ارزشگهذاری کههار و مه ک در خیهر یهها شه ّهر
بودن آن نیز ّنیت خواهد بود.
کلیدواژهها :حدیث نیة المؤمن خیر من عمله ،نیت ،مؤمن ،خیرّ ،
شر.

 .1مقدمه

حدیث «نیة المهؤمن خیهر مهن عملهه» از احادیهث مشههوری اسهت کهه در منهابع فهریقین نقهل

شده و در عرصههای گوناگون ،مورد استناد و اسهتفاد دانشهمندان اسه مى هرار گرفتهه اسهت.
چنان که خواهیم گفت ،این حدیث ،از اعتبار سهندی الز برخهوردار اسهت ،ولهى آن چهه مههم

به نظر مىرسد بررسى مفاد و تحلیل مفهومى آن است .اهمیت این امر ،یکى به لحهاظ ارتبهاط
مستقیم حدیث مزبور با بحث ّنیت است که ،ایگهاه بهىبهدیل آن در مباحهث مختلهف فقهه و
ک

و اخ ق و ، ...ای تردید نیست .از پیامبر اکر  ۹نقل است که فرمود:

 .1استاد دانشگاه شیراز (.)aak1341@gmail.com

بر ة و وکا ؛

1

استواری کاردا ،وابسته به نیتدا است و برای در شوص ،ن است کاه
دمانا (قوام و
ِ
قلد میکند و ع د ،در در گونه برکت و سبو  ،ناگزیر از ّنیتی خاللانه است.
برخههى از عالمههان، ،مل ه «انمهها االعمههال بالنیههات» در آیههاز حههدیث را متههواتر دانسههته 2و بههر

صههدور طعههى آن تأ کیههد کههردهانههد .اسههتناد فههراوان فقههها بههه ایههن حههدیث 3،در ابههواب گونههاگون،
حاکى از اهمیت و ،ایگاه نیت در شریعت اس مى است .نیز بررسى حدیث نیة المؤمن خیر

من عمله و بحث دربار مفاد آن ،از این ،هت مهم است که همواره ،ظاهر ابها آمیز این گونهه
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ّمننن َّلع نن

خنینن ت ،و خکننن ّمننننو منن نننا  ،ال ن لننل خلِبنننل مننن خننن خل ل
ّخنینننة ْ ننن

احادیث ،در معرص سو ،برداشت یا سو ،استفاد کسانى بوده است که بر اساگ گرایشههای

تسامز ،ویان خهود ،و،هود ایمهان لبهى و یها برخهورداری از نیهت پهاک را در سهیر تکهاملى انسهان
کافى دانسته و از اهمیت عمل در این باب ،یفلت یا تغافل کردهاند.

از پرس ههشه ههای برخ ههى از راو ی ههان معاص ههر ب هها ائم ههه :روش ههن م ههىش ههود ک ههه ای ههن ح ههدیث از

همان آیاز صدور ،دچار نوعى ابها و مسهتعد بحهث و بررسهى بهوده اسهت .راوی معهروف ،ز یهد
ّ
شحا مىگوید:
ل
قلت َل عبل َّّ :۷ین َس ل
ِفک تما  :عن لَین لة ّلنؤم َخ ٌ
ینر عمن َع َم علن ع  ،کین تکنا ّخنینة
ع
ع
َ
4
خیرّ م ّخِ ؟

به امام صادق ۷عرض کردم :شنیدم شما مایگوییاد :نیات مادمن ،از عملاش بهتار
است .وطور ممبن است نیت بهتر از عم باشد؟
پاسخ اما در ،ای خهود مهذکور خواههد شهد .از همهین رو اسهت کهه شهمار درخهور تهو،هى از

عالمان پیشین و پسهین ،در بهاره مفهاد ایهن حهدیث بحهث کهرده و در بهار آن ،سهخنانى ،هرچنهد

کوتاه ،ابراز داشتهاند .مهمترین ایشان عبارتاند از:
 .1مص اح ال اعه،

۵۳؛ نیز ر .ک :تهذاب االحکا  ،ج،۱

 .2ر .ک :قلایین االصلل،

 .3بهرای نمونهه ر .ک :الهنااه،
ج،۱

۴۲۶؛ حاشیۀ شیخ ایصارش ب قلایین،

۷۲؛ الم سلط ،ج،۱

۳۹۰؛ ک
 .4علل ال اا  ،ج،۲

.۸۳

ال ملز ،ج،۱
.۱۲۴

۶۲؛ المسائل الصداغاییه،
۱۰۲؛ جلاه الفقه،

۳۴۳؛ مختل

.۱۲۰

۱۱۸؛ االیتصدار،

۳۱؛ غییة الیزوع،

ال یعه ،ج،۱

۳۰۳؛ الیاصد اات،

۵۲؛ الس ائ  ،ج،۱

۲۷۴؛ جلاه الکال  ،ج،۹

۱۱۰؛ الخدالف،

۳۷۲؛ المعت د  ،ج،۱

.۱۵۵
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محمههد بههن حسههن بههن کدر یههد (۳۲۱ - ۲۲۳ق) ،سههید مرتضههى علههم الهههدی (۴۳۶ - ۳۵۵ق)،
ّ
خوا،ههه نصههیر الههدین طوسههى (۶۷۲ - ۵۹۷ق) ،میههر دامههاد (د ۱۰۴۱ق) ،م ه صههالز مازنههدرانى

( ۱۰۸۱ق) و ع م مجلسى (.)۱۱۱۰ - ۱۰۳۷

1

برخى از عالمان اصول نیز در مبحث تجری و به دلیل ارتباط ایهن بحهث بها نیهت ،از روایهت

مزبور و نیز روایات مشابه ،به ا،مال بحث کردهاند.
نکت مهم این اسهت کهه ههر یه

2

از عالمهان یهاد شهده ،بهه بیهان دیهدگاه خهود ،آن ههم بهه نحهو

ا،مههال ،بسههنده کههرده و بههه تحلیههل و نقههد و بررسههى دیگهر دیههدگاهههها نپرداختهههانههد و هههیچ یه

از

ایشان ،ارزیابى ،امعى از مفاد این حدیث به عمل نیاورده و مضمون آن را با تو،ه به احادیث

مشابه ،واکاوی ننموده است؛ حال آن که مىتهوان در ایهن زمینهه ،بها بههرهگیهری از شهیو «تفسهیر

حهدیث بها حهدیث» بههه نتهایج خهوبى دسههت یافهت کهه در تبیهین مفهههومى حهدیث مهورد بحههث،
بسیار راهگشا است.

مقال ه حاضههر درصههدد اسههت بهها اسههتفاده از روش توصههیفى-تحلیلههى ،کاسههتىهههای یههاد شههده را

برطرف نموده و ضمن تأ کید بر امکان ادیا برخى از دیدگاهها در برخى دیگهر ،بها بههرهگیهری از هرابن

مختلف ،از ،مله روایات متنهاظر بها موضهوع ،بهه دیهدگاهى ،هامع و ابهل دفهاع در ایهن زمینهه دسهت
یابد .البته پیش از هر چیز ،مفهو شناسى واژگان مو،ود در حدیث ،مفید به نظر مىرسد.
 .2مفهومشناسی واژگان حدیث

در ایههن حههدیث ،واژ گههانى بههه کههار رفتههه کههه توضههیحاتى فشههرده در بههار آنههها ،بههه روشههن شههدن

بحث کم

مىکند.

 .1 - 2نیت

َ َ ْ ک
َ
َ
این واژه ،از فعل ا اى مجرد ن َوی َی ْن ِوی و به معنای َصد َیق کصد است و ن َوی الشئ یعنهى آن
َ
شههئ را صههد کههرد« 3.نیههت» اسههم مصههدر بههه معنههای « ْصههد» و «عههز انجهها کههار» 4اسههت و ا گههر
درصدد ارائ معنای اصهط حى نیهت باشهیم ،ایهن کهار ،هدری دشهوار بهه نظهر مهىرسهد؛ ز یهرا ههر

 .1ر .ک :اثیا ع

رساله ،ج،۴

 .2ر .ک :ی ائن االصلل ،ج،۱

۱۰۶؛ ش ح اصلل الکایی ،ج،۸

۴۷-۴۶؛ اجلد التق ا ات ،ج،۱

المیکم یی اصلل الفقه ،ج،۱
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 .3القاملس المییط ،ج،۴
 .4مجم ال ی ان ،ج،۱

.۴۲۱

۵۷۷؛ لسان الع ب ،ج،۱۴

.۳۴۳

.۳۴۳

۵۱؛ بیار االیلار ،ج،۶۷

.۱۹۳-۱۹۱

۱۱۵؛ میاض ات یی اصلل الفقده ،ج،۲

۱۹۱-۱۹۰؛

از این علو  ،تعریفى از آن ارائه ندادهاند؛

،ز خوا،ه نصیر طوسهى کهه شهاید بتهوان یکهى از عبهارتههای منقهول از او را مفههو اصهط حى

این واژه د انست .بر اساگ عبارتى که از برخى رسائل او نقل شده ،وی گفته است:
ّخنیة هی ّخمصل َّل ّخعِ و هی وّوطة نی ّخِل و ّخِ .

1

مقصههود ایههن محقههق ،چنههان کههه خههود وی نیههز اشههاره مههىکنههد ،آن اسههت کههه تهها چیههزی معلههو ِ
انسههان نباشههد ،آن را صههد نمههىکنههد و تهها آن را صههد نکنههد ،از او صههادر نخواهههد شههد .بنههابراین
نیت ،عملهى ذهنهى اسهت کهه واسهط میهان علهم و عمهل وا هع مهىشهود و زمینه تحقهق عمهل را

فراهم مىآورد.

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

چند ای ن کلمه در علو گوناگونى مانند حدیث ،فقه ،اصول فقهه ،که

ولى –تا ،ایى که نگارنده مىداند ،عالمان هیچی

و اخه ق بهه کهار رفتهه،

2

بههر اسههاگ ایههن سههخن ،تفههاوت چنههدانى میههان معنههای لغههوی ّنیههت و مقصههود از آن در مههوارد
ّ
استعمال نیست است ولى از نگاه ع مه محمد با ر مجلسى ،واژ نیت ،به طور کلى و فراتهر از

مفهو لغوی ،در سه معنها اسهتعمال مهىشهود .۱ :نیهت و صهدی کهه مقهارن بها عمهل اسهت؛ .۲

عزمهى کهه بههر عمهل تقهد دارد؛ اعههم از ایهن کهه انجهها آن عمهل ،میسهور باشههد یها خیهر .۳ .تمنههای

عمل ،هرچند شخص مىداند انجا آن کار برای وی امکانپذیر نیست.

3

با تو،ه به توضیحاتى که مىآید ،روشن مىشهود کهه کلمه «نیهت» در حهدیث مهورد بحهث و

نیز در احادیث متناظر با آن ،بیشتر بهه همهان معنهای نخسهت در سهخن ع مه مجلسهى اسهت

کهه تفههاوتى بهها سههخن خوا،ههه نصههیر نههدارد .بنهابراین مههىتههوان گفههت کههه حههدا ل در حههدیث مههورد
بحث ،تفاوتى در معنای لغوی و اصط حى نیت، ،ز به ا،مال و تفصیل نیست.
 .2 - 2مؤمن

این واژه ،از ماد «امن» گرفته شده که لغتدانان آن را در مقابل «خوف» و به معنای آرامهش

نفس و برطرف شدن ترگ دانستهاند 4.و «ایمان» را  -که مصدر این واژه است  -در مقابهل کفهر

و تکذیب و به «تصدیق» معنا کردهاند.

ابن منظور و فخرالدین طریحى ،این مطلب را مورد اتفاق هم عالمان ،اعم از لغتدانهان و

 .1ر .ک :بیار االیلار ،ج،۶۷
 .2ر .ک :همان.
 .3همان،

.۲۰۰

 .4ر .ک :مف دات الفاظ الق آن،

.۱۸۵

۹۰؛ لسان الع ب ،ج،۱

.۲۲۳
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ییر آنان مىدانند 1.ابن منظور ،در توضیحى دیگر مىنویسد:
ایما  ،ع ار است از ابراز خ وع و ق ول شریمت و پریرش ن وه پیاام ر ۹نورده و
اعتقاد بدا و تلدیق قل ی ن  .در کس در این وضمیت باشد ،مدمن و مسلمانی اسات
که در ش و تردید به سر نمیبرد.

و ّن معهعمی ّوت ّز آیۀ ذن ین تن بنلو ق ن ّونتع ّ :ونت( :إ ََّن َماا ْال ُم ْؤم ُن َ
اون
ِ
ِ
َ
َ
َ
ََّ ) 2
َّال ِذ َین َآم ُنوا َا ََّلل ِه َو َُ ُسو ِلهِ ُث ََّم َل ْم َی ْر َت ُاَوا َو َج َاه ُووا َأ ْم َو ِاله ْم َو أ ْن ُف ِسه ْم فی َ
یل الل ِه ؛
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

مدمنا کسانی اند که به خدا و پیام رش ایما نوردند و پس از ن  ،دوار تردید نشادند
و با مالدا و جا دایشا در راه خدا جهاد نمودند.
رایب ،با بیانى ،امعتر در بیان معنای ایمان مىنویسد:
ّذع ّخنعَ خلح ع وبی ّختصلن  ،و ذخک ذت ل ثالثة ّشنی ء :حتمین
و ّقرّر خلس و ع

جلعّرح؛

خملنب

3

ایما ع ار است از اذعا ن سانی به بق بر وجه تلدیق .و این امر ،مناو باه گارد
نمد سه ویز است :ادراک با قل  ،اقرار با زبا و عم با اع ا و جوار .
این سخنى است که با برخى روایات نیز تأیید مىشود؛ مانند روایت ذیل از اما رضا:۷
هع مِر ة خملب و ّقرّر خلس و ع

َلر

.

4

و مىتوان از این سخن ،بهه عنهوان معنهای اصهط حى «ایمهان» یهاد کهرد کهه مرتبههای بهاالتر از

«اس » محسوب مىشود؛ چرا که اصط ه «اس » دربار کسى به کهار مهىرود کهه بهه پهذیرش
و ادای زبانى شهادتین ا دا کند؛ چنان که اعلب مىگوید:

ظاهری دین اس

خملب و ّلسل

ّلؤم

البته رآن ،در برخى آیات ،از اسه

خلس .

5

بهه ایمهان تعبیهر مهىکنهد کهه در ایهن صهورت ،مهىتهوان از

آن ،به «ایمان به معنای عا » و از عبارت منقول از رایب و نیهز مضهمون حهدیث منقهول از امها
 .1ر .ک :لسان الع ب ،ج،۱
 .2سور حجرات ،آی .۱۵
 .3مف دات الفاظ الق آن،
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 .4وسائل ال یعه ،ج،۱۵

 .5لسان الع ب ،ج،۱

۲۲۴؛ مجم ال ی ان ،ج،۶
.۹۱

.۳۲۹

.۲۲۵

.۲۰۴

خواسته مىشود بر ایمان خود اابت د باشند و آن را استمرار بخشهند 3.بهر اسهاگ ایهن معنها،
ایمان در برابر کفر و مؤمن به معنای ییر کافر است.

البتهه گههاه ایمههان ،در معنههای محههدودتری نیهز بههه کههار مههىرود کههه مهىتههوان از آن ،بههه «ایمههان بههه

معنای اخص» یاد کهرد .بهر اسهاگ ایهن معنها ،مهؤمن بهه کسهى اطه ق مهىشهود کهه پیهرو مهذهب

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

ََّ
َ ََّ
رضا ،۷به «ایمان به معنهای خها » یهاد کهرد .از ،ملهه ایهن آیهات ،آیه ( ِإ َّن ال ِاذ َین َآم ُناوا َو ال ِاذ َین
َ
ْ
ْ
َ
َ ُ َ ََّ ُ َ َ ََّ
َ
َْ َ َ
الن َرا َااُْ َما ْان َآما َان َِا َّللا ِاه َو ال َیا ْاو َِ الا ِخ ِر َو َ ِما َال َوا ِااللا فلااث خا ْاو َ ا ْای ِه ْم َو لااا ُها ْام
هاادوا و الرا ِااَنون و
َی ْح َز ُن َ
ون) 1است که در کنار یهودیان و مسیحیان و صابیان ،از مسلمانان یهاد مهىکنهد و نیهز آیه
َ ُ ََّ
یا (أ َّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ِآم ُنوا) 2است که طى آن ،هم مسلمانان مورد خطاب رار مىگیرند و از آنها

تشیع و معتقد به امامت ائم اانا عشر :باشد .این اصط ه ،در برخهى از مباحهث فقههى بهه
ّ
کار مىرود و مخصو فقیهان شیعه است؛ برای میال ،محقق حلى پهس از آن کهه از «ایمهان»
به عنوان یکى از شرایا اما ،ماعت یاد مىکند مىنویسد:

مف خ ّه ّحل َل نؤمت و إ ّطل علی ّو َّلوالم و هع ّتع ق عل ئن ؛

4

پس به موالض شیمه اقتدا نمیشودچ گروه به او مسلما گ ته میشود و این مطل در
میا علمای ما مورد ات اق است.
نیز وی در مبحث و ف مىنویسد:
خع وق ع ّلؤمننی ّ ،صرف َّل َّل ثین عشن ی ؛

5

اگر بر مدمنین وقض شود ،به شیمیا دوازده امامی انلراف پیدا میکند.
و اخص به کار مهىرود و اکنهون بایهد

بنابراین ،اصط ه «ایمان» در سه معنای عا و خا
ّ
دید که کدا ی از این معانى ،در حدیث مورد بحث ،مد نظر است؟

باید گفت که هرچند در نگاه بدوی و از این ،هت که در این حدیث ،کلم مهؤمن در برابهر

کهافر بههه کههار رفتههه ،مههىتههوان گفههت کههه مقصههود از ایمههان در آن ،معنههای عهها آن اسههت ،ولههى از آن

،هههت کههه روایههات متنههاظر بهها ایههن حههدیث ،مؤمنههان مههورد نظههر را کسههانى معرفههى مههىکننههد کههه از

 .1سور مائده ،آی .۶۹

 .2سور نسا ،،آی .۱۳۵

. 3ر .ک :مجم ال ی ان ،ج،۶
 .4المعت  ،ج،۲

.۴۳۱

 .5ش اا االسال  ،ج،۲

.۴۴۶

.۲۰۲
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نیههتهههای خههالص برخوردارنههد و صدشههان اطاعههت همیشههگى از خههدا اسههت و اراد انجهها
کارهای خیر فراوان دارند ،از این حیث باید منظور از ایمان در آن را معنای خها

آن دانسهت.

به هر حال ،دلیلى که بتوان آن را به معنهای اخهص آن دانسهت ،بهه چشهم نمهىخهورد؛ ز یهرا ایهن معنها،
اصط حى ویژه در میان فقیهان شیعه و آن هم تنها مربهوط بهه برخهى از ابهواب فقهه اسهت و بهر دلیلهى
که بتوان آن را به هم مباحث و تمامى علو و معارف اس مى تعمیم داد ،برنمىخوریم.
 .3 - 2خیر

بههه هههر چیههز کههه مههورد ریبههت عمههو مههرد اسههت ،خیههر گفتههه مههىشههود ،میههل عقههل ،عههدالت،
ک
ک
فضهیلت و مصهادیق دیگهر، .مهع آن خیهور و خیههار اسهت ماننهد فلهوگ و ِسهها  .و در مقابههل آن

«شر» رار دارد که فا د ویژگى فوق است.
ْ َ ُ ْ ُ َُ
و به لحاظ ادبى ،گاه کلم خیر ،به صورت اسم به کار مىرود؛ چنهان کهه در آیه ( َو لاتک ْن ِمانک ْم أ َّما
َ ْ ُ َ َ ْ
ون ِإىاای ال َر ْ ا ِ ) 2شههاهدیم و گههاه در الههب وصههف و بههه صههورت افعههل التفضههیل اسههتعمال مههىشههود
یااو
ْ
َ َ
َْ
َ
َ
همههان طههور کههه در آی ه (نااأ ِ َِ َر ْ ا ن ِم ْن َهااا) 3و آی ه ( َو تا َاز ََّو ُدوا فا ِاِإ َّن َخ ْ ا َ الا ََّاز ِاد َّالتقا َاوْ) 4،مههىبینههیم .و ب هه نظههر
مىرسد کاربرد اسمى آن در رآن بیشتر است .برای میال ،آیات ذیل از این نوع است:
ُْ ََّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ 6
( َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ََّ ُ ) َ ْ ُ َ ْ َ (5
است ِبقوا الر ْ َ ا ِ ) و (و افِ وا الر لِ کم
ِإذا حضر أةأکم المو ِإن ترک خ ا الو ِوی  ،ف
ُت ْف ُح َ
ون) 7که مصداق خیر را در آی نخست «مال» ،در آی دو «اعمال شایسهته» و در آیه سهو
ِ
1

«صل ارحا و فضائل اخ ى» دانستهاند.

8

و با نگاهى ا،مالى به حدیث مورد بحث ،روشن مىشود کهه کلمه «خیهر» در آن ،بهه همهان

معنای منقول از رایب است و در برابر شر هرار دارد؛ چهرا کهه فقهر دو حهدیث چنهین اسهت« :و
نیهة الکههافر شه ّهر مههن عملههه»؛ هههم چنههان کههه کههاربرد حههرف «مههن» در آن نیههز حههاکى از وصههف بههودن
کلمه خیههر در آن اسههت؛ ز یههرا ایههن افعههل التفضههیل اسههت کههه بهها حههرف مههن ،اسههتعمال مههىشههود؛

 .1ر .ک :مف دات الفاظ الق آن،
 .2سور آل عمران ،آی .۱۰۴

۳۰۰؛ لسان الع ب ،ج،۴

 .3سور بقره ،آی .۱۰۶
 .4سور بقره ،آی .۱۹۷

 .5سور بقره ،آی .۱۸۰

 .6سور مائده ،آی .۴۸
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 .7سور حج ،آی .۷۷

 .8ر .ک :مجم ال ی ان ،ج،۳

.۲۹۴

۲۵۷؛ مجم ال ی ان ،ج،۳

.۲۹۴

 .۴ - 2عمل

بههه هههر فعلههى کههه انسههان ،از روی صههد انجهها مههىدهههد« ،عمههل» گوینههد .بنههابراین واژ عمههل،

اخص از واژ «فعهل» اسهت؛ ز یهرا ایهن تعبیهر ،در بهاره کارههایى کهه از حیوانهات و بهدون صهد سهر

مىزند نیز به کار مهىرود و حتهى بهه ،مهادات نیهز ابهل اسهتناد اسهت .البتهه واژ «عمهل» در بهار

برخههى از حیوانههات نیههز بههه صههورت اسههت نا بههه کههار مههىرود؛ ز یههرا عههرب ،بههه گههاوی کههه بهها آن آب

مهىکشههند یهها در عمههل شههخم مههورد اسههتفاده هرار مههىگیههرد« ،عاملههه» گو یههد کههه ،مههع آن «عوامههل»
است 1.در احادیث باب زکات نیز مىخوانیم:
خیَ ع ّخِعّم یشء؛

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

ّ
حرفى که در بسیاری موارد ،ظاهر و در پارهای موارد ،مقدر است.

2

بر بیوانا کاری زکا نیست.
 .3نگاهی به سند و اعتبار حدیث

از گزارش گران مهم این حدیث ،مرحو کلینى است که مىنویسد:
عن  ،عن ّ ین  ،عن ّخننع  ،عن ّخسنکع ین ،عن ّ عبننل َّ ۷قن رونا َّ :۹یننة
ّلؤم خیر م ع ل و یة ّخک ر ل
شر م ع ل و

ع م یِ

ع

یت ؛

3

نیت مدمن ،از عملش بهتر است و نیت کافر از عملش پستتر .و در کنندۀ کاری ،بار
ی ق نیتش رفتار میکند.
مقصههود وی از «علههى» و «ابیههه» در سههند ایههن روایههت ،بههه رینه روایههات پههیش از آن ،علههى بههن

ابههراهیم مههى و پههدرش ابههراهیم بههن هاشههم اسههت کههه در واا تشههان تردیههدی نیسههت ،ولههى و،ههود

نههوفلى و سههکونى در سههند فههوق ،مو،ههب شههده کههه برخههى از عالمههان معاصههر بگوینههد ایههن روایههت
صههحیز نیسههت؛ ولههى بهها تو،ههه بههه ایههن کههه عالمههان شههیعه ،روایههات ایههن دو راوی را پذیرفتهههانههد،

مههىتههوان آن را معتبههر دانسههت 4.نیههز وی ،بههه یکههى از روایههات مشههابه اشههاره مههىکنههد و مههىگو یههد در

این روایت ،اشخاصى با نا های منقری و احمهد بهن یهونس و ابهو هاشهم هرار دارنهد کهه اعتبهار ر،هالى
 .1ر .ک :مف دات الفاظ الق آن،
 .2الکایی ،ج،۳
 .3همان ،ج،۲

.۵۳۱

.۸۴

.۵۸۱

 .4المیصلل یی علم االصلل ،ج،۳

.۴۰
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آنان مورد اشکال است؛ زیرا شخص نخست ،بهه گفته نجاشهى ،ضهعیف اسهت .احمهد بهن یهونس
نیز در کتب ر،الى ،مورد بحث رار نگرفته و مهمل است و همچنین است ابوهاشم.
برخى از اهل سنت نیز حدیث مورد بحث را ضعیف دانستهاند.

1

2

ولى به نظر مىرسد که مىتوان با چشمپوشى از ایهن اشهکاالت مهوردی و بها تکیهه بهه هراین و

شههواهد گونههاگون ،بههه صههدور ایههن روایههت از معصههو  ۷اطمینههان یافههت .از ،مل ه ایههن ههراین،

روایات متعهددی اسهت کهه در مقها تعلیهل روایهت مهورد بحهث وارد شهده و بهه توضهیز مفهاد آن
مىپردازند؛ مانند همان روایتى که در ابتدای مقاله از زید ش ّهحا نقهل شهد و ماننهد روایهت ذیهل
که آن را شیخ صدوق با سند خود از اما با ر ۷نقل مىکند؛ با این عبارت که:
ّ ۷

یما  :یة ّلؤم ّ ض م ع ل  ،و ذخک َل ینا م ّخلینر من َل یلر ن  ،و

یة ّخک ر ل
شر م ع ل  ،و ذخک َل ّخک ر ینا ّخشر و یأم م ّخشر م َل یلر .

3

و نیههز روایههات متعههددی کههه هنگهها بررسههى دیههدگاهههها در بههار مفههاد حههدیث ،مههورد اشههاره ههرار

خواهد گرفت.

همچنین روایاتى که با همین مضامین ،ولى با عبهارتههای دیگهر توسها عبهد اهلل بهن ،عفهر
حمیهری ،علهى بهن ابههراهیم مهى ،شهیخ طوسههى ،شهیخ ح ّهر عهاملى و ع مههه مجلسهى نقهل شههده

است 4.افزون بر این که شیخ طوسى ،بخش نخسهت حهدیث ،یعنهى ،مله «نیهة المهؤمن خیهر

من عملهه» را در دو کتهاب تهذاب االحکدا و االست صدار نقهل نمهوده اسهت؛ 5چنهان کهه شهیخ
صدوق نیز در برخى از آاار فقهى خود به حدیث مورد بحث استناد نموده است.

6

ع وه بر این امور ،مىتوان نقل شهدن ایهن روایهت را در منهابع متعهدد اههل سهنت نیهز از هراین

صدور آن دانست 7.از همین رو است که ع مه مجلسى مىنویسد:
 .1همان.

 .2ر .ک :ک

الخفاء و مزال االل اس ،ج،۲

 .3علل ال اا  ،ج،۲

 .4ر .ک :ق ب االسیاد،
االنوار ،ج،۶۷

.۵۲۴

۶؛ تفسیر القمى ،ج،۲

.۲۰۶-۲۰۵

 .5ر .ک :تهذاب االحکا  ،ج،۴
 .6ر .ک :الهنااه،

.۶۲
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۲۶؛ امالی الطلسی،

۱۴۱؛ االست صار ،ج،۲

 .7برای نمونهه ر .ک :المعجم الک ی  ،ج،۶
ج،۱

۳۲۴؛ تذک ة الملضلعات،

۶۷۸؛ کیز العمال ،ج،۳

۴۵۴؛ وسائل ال دیعه ،ج،۱

 ۵۱و ۵۶؛ بحهار

.۶۰

۱۸۵؛ مجم الزوائن و می الفلائن ،ج،۱

۸؛ تیفددة االحددل ش یددی شد ح الت مددذش ،ج،۵
.۴۱۹

.۱۸۸

۲۳۵؛ عددلن المع ددلد ،ج،۲

۶۱؛ یتح ال ارش ب ح ال خارش،
۹۶؛ الجددام الصددغی  ،ج،۲

 .۴دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث

هرچند به حسب ظاهر و در نگهاه بهدوی ،بهه بهیش از ده دیهدگاه در ایهن زمینهه برمهىخهوریم،

ولى با تو،ه به این که میان شماری از آنها ،تفاوت ،وهری به چشم نمهىخهورد و ابهل ار،هاع
به ی

دیگرند ،مهى تهوان همه آنچهه را کهه در ایهن بهاره ابهراز شهده هشهت دیهدگاه دانسهت .البتهه

صاحبان برخى از این ا وال معلو نیست .در ادامه ،به بررسى این دیدگاهها مىپردازیم.
 .1 - ۴دیدگاه نخست .برتری ّنیت بدون عمل ،بر عمل بدون ّنیت

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

ه ّ ّحللیث م َّلخب ر ّلشهار نی ّخل صة و ّخِ م .

1

بههر اسههاگ ایههن دیههدگاه ،مقصههود در حههدیث مههورد بحههث ،آن اسههت کههه نیههت بههدون عمههل ،از
2
عمل بدون ّنیت بهتر است.

این سخنى است که گویند آن مشهخص نیسهت و دلیلهى بهر آن ا امهه نشهده و ابهل بهول نیهز بهه
ً
نظر نمىرسد؛ چرا که بهر اسهاگ روایهات فراوانهى کهه بهه برخهى از آنهها اشهاره شهد ،اساسها عمهل بهدون
نیهت ،فا هد ارزش و بههدون فایهده اسههت؛ افهزون بههر ایهن کههه کلمه «خیههر»  -کهه بههر خهوبتههر بهودن چیههزی

نسبت چیز دیگر داللت مىکند  -در ،اههایى بهه کهار مهىرود کهه طهرفین آن ،در اصهل خهوب بهودن،

مشترک باشند .البته این سهخن ،در مهواردی صهادق اسهت کهه لفهظ خیهر ،وصهف و افعهل التفضهیل
َ ُ
َ َ
باشد؛ همان طور که در آی ( َو أ ْن ت ُر ُوموا َخ ْ لک ْم) 3چنین است؛ نه در مواردی که به عنهوان اسهم بهه
ُ
( َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ََّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ )5 4
کار رود؛ مانند کاربرد آن در آی و لتکن ِمنکم أم یو ون ِإىی الر ِ .
 .2 - ۴دیدگاه دوم .برتری ّنیت انجام عمل به بهترین وجه ،نسبت به خود عمل

در مقا عمل ،نیت شهخص بها ایمهان آن اسهت کهه عمهل خهود را بهه بهتهرین و،هه انجها دههد ،ولهى
پس از اشتغال به عمل ،معلو مىشود که انجا عمل بها ایهن وصهف ،بهرای او ممکهن و ّ
میسهر نیسهت و
بر این اساگ مىتوان گفت که هر آنچه که او نیت مىکند ،از آنچه که از او سر مىزند ،بهتر است.

ع م مجلسى ،این سخن را بدون ذکر نا  ،به برخهى از محققهین نسهبت مهىدههد و دلیلهى

 .1بیار االیلار ،ج،۶۷

 .2ر .ک :همان ،ج،۶۷
 .3سور بقره ،آی .۱۸۴

.۱۸۹

.۱۹۰

 .4سور آل عمران ،آی .۱۰۴

 .5مف دات الفاظ الق آن،

.۳۰۱
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نیز بر آن ا امه نمىکند 1.هرچند مىتوان از روایت ذیل  -که آن را شهیخ صهدوق بها سهند خهود از

اما با ر ۷نقل مىکند  -به عنوان تأیید کنند آن یاد کرد:

یة ّلؤم ّ ض م ع ل  ،و ذخک َل ینا م ّخلیر م َل یلر  ،و ینة ّخکن ر ل
شنر من

ل
ّخشر و یأم م ّخشر م َل یلر ؛
ع ل  ،و ذخک َل ّخک ر ینا

2

نیت مدمن ،از عم او بهتر استچ زیرا وی ،اموری از خیر را نیات مایکناد کاه باه ن
دست نمییابد و نیت کافر ،از کار او بدتر استچ زیرا وی نیت کاار باد مایکناد و باه
انجام ّ
شردایی امید دارد که به ن دا نمیرسد.
ولى چنان که پیدا است ،روایت مورد بحث ،مطلق و برخوردار از مدلولى گسهترده و حهاکى

از آن است که به طور کلى و در هم موارد ،نیت مؤمن از عمل او بهتر است.

بنابراین ول دو و نیز روایت فوق ،تنهها نهاظر بهه پهارهای مواردنهد و نمهىتهوان آنهها را توضهیز

،امعى از روایت مورد بحث دانست.

 .3 - ۴دیدگاه سوم .برتری طینت ّنیت بر طینت عمل

از آن ،هت که هیچ عقابى بر نیهت مترتهب نمهىشهود ،مهىتهوان طینهت آن را بهتهر از طینهت

عمهل د انسههت؛ چههرا کهه ا گههر نیههت انسههان ،خیهر باشههد ،نتیجه آن اههواب اسهت و ا گههر نیههت او ،شههر
باشد ،و،ود آن ،میل نبود آن است؛ بر خ ف عمل که:
ْ
َ
ْ
َْ َ ََ
َ
َْ
َ ََّ َ َّ َ َ ُ ) 3
(ف َم ْن َی ِْ َم ْل ِمثقال ذ َُّون َخ ْ ا َی َر ُه َو َم ْن َی ِْ َم ْل ِمثقال ذُون شرا یره .
پس از این ،هت ،نیت بهتر از عمل است.

4

باید گفت که نه تنها دلیلى بر این تحلیهل یافهت نمهىشهود ،بلکهه خهود روایهت مهورد بحهث،

حاکى از نادرستى آن است؛ چرا که بر اساگ مدلول صریز ایهن روایهت ،نیهت کهافر ،میهل نبهود

آن نیست؛ بلکه از عمل او بدتر است و آااری سو ،بر آن مترتب مهىشهود .بنهابراین بهر فهرص کهه

سخن فوق بتواند توضیز دهند بخش نخسهت حهدیث مهورد بحهث باشهد ،از توضهیز بخهش
دو آن ناتوان است.

 .1ر .ک :همان.

 .2علل ال ائ  ،ج،۲
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 .3سور زلزله ،آی  ۷و .۸

.۵۲۴

 .4ر .ک :بیار االیلار ،ج،۶۷

.۱۹۱

اعمال سهخت و
بر اساگ این دیدگاه ،منظور از روایت مورد بحث ،آن است که نیت برخى
ِ

هال سهب
پر مشقت ،مانند حهج و ،ههاد ،از نیهت برخهى اعم ِ
رآن یا صد ه دادن اندکى مال ،بهتر است.

و آسهان ،ماننهد ته وت یه

آیهه از

1

این سخن نیز چنان که پیدا است ،فا د دلیل و ییر ابل پذیرش است.

 .۵ - ۴دیدگاه پنجم .خوب بودن ّنیت و محسوب شدن آن به عنوان بخشی از اعمال

سید مرتضى مىگوید:

ّ خعظة خیر خیست ّو تعضی ،

ّلرّ ّ ل یة ّلؤم ع

خیر من ُجلنة ّع خن و من

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

اعمال آسان
اعمال سخت ،بر ّنیت پارهای از
 .۴ - ۴دیدگاه چهارم .برتری ّنیت برخی
ِ
ِ

تبِیضیة؛

در روایت مورد بحث ،ل

«خیر» اس ت ی نیست ،بلبه با توجه به این کاه بارف

«من» در ن برای ت میض است ،مقلود ن است که نیت مدمن ،کاری است خاو و
از جملۀ اعمال او به بسا مینید.
این سخن ،به گفت صاحب بیار 2،دیدگاه سید مرتضى اسهت و هرچنهد وی ،بهدون نقهد و

اشهکال از آن مهىگهذرد ،ولهى بهه نظهر مهىرسهد کهه نسهبت بهه ا هوال پهیش ،بها اشهکاالت بیشههتری
ً
موا،ه است؛ زیرا اوال به رین پارهای از روایات هممعنا با روایت مهورد بحهث  -کهه در آنهها ،بهه
،ههای لفههظ «خیههر» بههه الفههاظى ماننههد «ابلههغ» و «افضههل» تعبیههر شههده  -معلههو مههىشههود کههه کلمه

«خیههر» در اینجهها ،اسههم تفضههیل اسههت؛ ماننههد روایههت «نیههة المههؤمن ابلههغ مههن عملههه» از پیههامبر
ً
اکر  3۹و «نیة المؤمن افضل من عمله» ،از اما بها ر 4.۷اانیها بهه گفته نحو یهان ،در مهواردی
مىتوان لفظ «من» را برای تبعیض دانست که بتوان به ،ای آن از لفظ «بعض» استفاده کرد؛

5

مانند دو آی ذیل:

َ
َ ََّ ْ
ْ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ
َ
(ت ْل َك َُّ
ک َم ا َّلل ُه.)...
الر ُس ُل فض َنا ََ ِْض ُه ْم َ لی ََ ِْ نض ِمنهم من
ِ

6

 .1ر .ک :همان.
 .2ر .ک :همان.
 .3االمالی،

۴۵۴؛ وسائل ال یعه ،ج،۱

 .4علل ال اا  ،ج،۲

 .5ر .ک :مغیی االداب،
 .6سور بقره ،آی .۲۵۳

.۵۶

۵۲۴؛ بیار االیلار ،ج،۶۷
.۳۰۹

.۲۰۵

83

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

ُ ُ
ْ ُ
( َو ل َتک ْن ِم ْنک ْم أ ََّم

َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َُُْ َ ْ
ون َِال َم ِْ ُر و ِ ).
یو ون ِإىی الر ِ و یأمر

1

حال آنکه این کار در حدیث مورد بحث ،صحیز بهه نظهر نمهىرسهد؛ ز یهرا نمهىتهوان گفهت:

نیة المؤمن خیهر بعهض عملهه .ایهن ،هایگزینى در صهورتى صهحیز اسهت کهه عبهارت حهدیث،

این گونه بود :نیة المؤمن خیر و هو من عمله .بنابراین ،با تو،ه بهه ایهن کهه کلمه «خیهر» در ایهن

حدیث ،اسم تفضیل است و در آن مفهو نسهبت لحهاظ مهىشهود ،بهتهر اسهت آن را بهه معنهای

«نسبت به» بگیریم و حدیث را این گونه معنا کنیم :نیت مؤمن ،نسبت به عمل او بهتر است؛
ُُ
ْ َ
َ
َْ
اس َی ِ ق ُوَ ُه ْم ِم ْن ِذک ِر ا َّلل ِه) 2،را چنین معنا مىکنیم:
چنان که آی (ف َو ْیل ِللق ِ
وای بر کسانی که دلدایشا نس ت به ذکر خدا دوار قساو شده است.

ً
االیا ،بر اساگ تحلیل وی ،منظور از بخش دو حدیث ،این خواهد بود کهه نیهت کهافر کهاری اسهت

ّ
شر و از ،مل اعمال او محسوب مىشهود و چنهانکهه روشهن اسهت ،الزمه ایهن سهخن ،ترتهب عقهاب بهر
نیهتههای کهافران اسهت؛ هرچنهد بهه مرحله عمهل نرسهد و حهال آنکهه بهه مو،هب اخبهار فهراوان ،خههدای

سههبحان ،بنههدگان را بههه ِصههرف نیههت گنههاه ،مههورد مؤاخههذه ههرار نمههىدهههد .در یکههى از ایههن اخبههار کههه آن را
شیخ کلینى با سند صحیز از زراره نقل مىکند آمده است:

ع ّبلّمه ق  َّ ّ :تب رک و تِ َل ذِ آل م ْ ذر لنت أ ل م هن ل حبسننة لن یِ لهن
فبت خ بسنة و م ه ل حبسنة و ع له فبت خ عشرّ و م ه ل سنیةة تکفنب علین
3
و م ه ل هب و ع له فبت علی ویةة؛

امام باقر ۷یا امام صادق ۷فرمود :خدای ت ارک و تمالی ،برای نسا ندم مقارر نماوده اسات
که در کس از ایشا قلد انجام کاری نی کند ،ولی ن را انجاام ندداد ،بارای او یا بسانه
نوشته شود و اگر قلد کار نی کند و ن را انجام ددد ،ده بسانه خواداد داشات و دار کاس،
قلد کاری بد کند و ن را انجام ددد ،ی گناه بر او نوشته خوادد شد.
 .۶ - ۴دیدددگاه ششددم .بیشددتر بددودن پدداداش ّنیددت انجددام کارهددای بددارا ،نسددبت بدده پدداداش
انجام کارهای اندک

ابن درید در مقا تبیین حدیث مورد بحث گفته است:
ّ ّلنؤم ینننا خیننرّت ثیننر َل یسن علّ :خ من عن ع لهن کن ّخ ننعّ ّلترتننب عن
 .1سور آل عمران ،آی .۱۰۴
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 .2سور زمر ،آی .۲۲
 .3الکایی ،ج،۲

۴۲۸؛ نیز ر .ک :وسائل ال یعه ،ج،۱

.۵۱

نیت مدمن ن است که امور خیر فراوانی انجام ددد اما زما برای انجام (دماۀ ن داا
مساعد نمیکند .بنابراین پاداشی که بر نیتدای او باار مایشاود ،بایش از پاداشای
است که بر اعمال وی مترت میگردد.

این عبارتى است که صاحب بیار ،به نقل آن از محمد بن حسن بن درید صاحب جمه ة

الغة اکتفا مىکند و از رد یا تأیید آن سخنى به میان نمىآورد؛ ولهى بهه نظهر مهىرسهد دیهدگاه وی
از پشتوان حدییى برخوردار است و با مضامین متعدد روایى تأیید مىشود؛ ماننهد روایهت ذیهل

از اما صادق ۷که آن را شیخ کلینى با سند خود از ابو بصیر نقل مىکند:

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

لی ت أ ثر م ّخ عّ ّلترتب ع ّع خ ؛

1

ّ ّخِبل ّلؤم ّخعمیر خیما  :ی ر ل ّرزقین بیت أ ِ
عل َّ ذخک من صلق لیة فب َّ خ م َّلذر م من یکفنب خن خنع ع لن ّ َّ
ن ّ و ن ّ من ّخبنر و وذنعّ :خلینر ن ذّ

وّوِ ن می؛

2

بندۀ با ایما ِ فقیر میگوید :پروردگارا ،روزیام ده تا فال کار نی را انجام ددا و باه
امور خیر اقدام نمای  .پس وو خدای عزوج  ،از این سون توأم باا نیات راساتین او
ِ
نگاه شود ،اجر و پاداشش را به مقداری مینویسد که در صور انجام داد ن کارداا،
مینوشتچ زیرا خدا وسمت ددنده و کری است.
تنها ایراد ابل ذکر دربار ایهن هول آن اسهت کهه هماننهد هول دو  ،تنهها نهاظر بهه برخهى مهوارد

است؛ یعنى مواردی که شخص مؤمن ،نیتهای فراوان ،ههت انجها امهور خیهر داشهته باشهد.

بنابراین نمىتوان این ول را نیز توضیحى ،امع و فراگیر از حدیث مورد بحث دانست.
 .7 - ۴دیدگاه هفتم .برتری امر پنهان نسبت به عمل آشکار

میرداماد مىنویسد:

ّ ل ّخنیة ور َل یطلِ علی َّل َّ تِ َل و ع

ل
ّخسر ّ ض م ع

ّخظ هر؛

3

نیت ،امر پنهانی است که کسی جز خدای تمالی ،از ن نگاه نمیشود و کاار پنهاا  ،از
کار نشبار بهتر است.
 .1بیار االیلار ،ج،۶۷

.۱۹۰

رساله ،ج،۴

.۱۰۶

 .2الکایی ،ج،۲

 .3اثیاع

۸۵؛ نیز ر .ک :وسائل ال یعه ،ج،۱

.۵۳
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به حسب ظاهر ،مقصود وی آن است که نیت شخص با ایمهان ،بهه سهبب پنههان بهودنش ،از ههر

گونهه ر یهها و سهمعه و از هههر گونههه انگیهز ییههر الههى دور اسههت .بنههابراین نسهبت بههه عمهل کههه آشههکار و در

معرص این گونه آسیبها است ،برتری دارد .و این مضمونى است که بها برخهى از روایهات نیهز تأییهد
مههىشههود؛ ماننههد همههان روایههت ز یههد شه ّهحا کههه پههیشتههر بههه آن اشههاره شههد .بههر اسههاگ ایههن روایههت ،وی

مههىگو یههد :بههه امهها صههادق ۷عههرص کههرد کههه شههنید شههما مههىگوییههد :نیههت مههؤمن از عمههل او بهتههر
است ،چطور ممکن است نیت ،بهتر از عمل باشد؟ حضرت در پاسخ مىفرماید:
َل ّخِ

ّمن

رئ ء ّل لعقنی و ّخنیة خ خصة خر ّخِ لنی یِطنی عووذن عن ّخنینة

م َل یِطی ع ّخِ ؛

1

زیرا (ممبن است عم  ،از با ریا کااری و نشاا داد کاار باه مردماا باشادچ در
بالی که نیت ،خالص و برای پروردگار عالمیا است و به دمین س  ،در برابر نیات،
پاداشی میددد که در برابر عم نمیددد.
باید گفت این سهخن ،هرچنهد در حهد خهود صهحیز بهه نظهر مهىرسهد و مهىتهوان در توضهیز

،مل ه نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه از آن بهههره گرفههت ،ولههى فا ههد ،امعیههت کامههل اسههت؛ ز یههرا
نمىتوان بخش دو حدیث ،یعنى ،مل «نیة الکافر ّ
شر من عمله» را بهر اسهاگ آن توضهیز داد
و باید برای این منظور ،چارهای دیگر اندیشید.

 .۸ - ۴دیدگاه هشتم .برتری ّنیت به دلیل اصل و اساس بودن آن (نظریۀ اصالة النیة)

اصههل و اسههاگ عمههل و شههکل دهنههد آن ،نیههت اسههت .بنههابراین مبنههای ارزش گههذاری کههار و
م ک ّ
خیریت و ّ
شر ّیت آن نیز ّنیت خواهد بود.
ایههن تحلیههل کههه از آن بههه «اصههالة النیههة» تعبیههر مههىکنههیم 2و شههواهد فراوانههى نیههز بههر درسههتى آن

یافت مى شود ،ابل استناد به شماری از عالمان است .البته عبارات ایشان ،گوناگون اسهت،

ولى بازگشت هم آنها به همین سخن است.

یکى از این عالمان ،م صالز مازندرانى است که فشرد سخن وی چنین است:

ل
ل
بنب ّخنل ی و عن عن ّلین َّل من ونا َّ
ّخنیة ّخل خص یتعق ع قلنِ ّخملنب عن

 .1علل ال اا  ،ج،۲
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.۱۲۴

 .2مقصود از اصل در این ،ا ،معنای لغوی آن ،یعنهى اسهاگ و پایهه اسهت؛ چنهان کهه شهیخ انصهاری نیهز یکهى از محهتم ت
معنایى اصل در مبحث اصالة اللزو بیع را همین معنا مىداند (ر .ک :المکاسب،

.)۲۱۴

َّلص ّ ض م ّخعن ؛

1

نیت خالص ،منو به کند دل از ب ّ دنیا و برید دل از می به ما سوی الله اسات و
این مشب ترین کار برای ن س است .نیات باه ایان ممناا ،رزماۀ ایماا  ،دمیشاگی و
مستمر و میوۀ ن  ،خلود در بهشت است .بنابراین عم  ،در مردود و مق ول واقاع شاد
و در کمال و نقلا  ،تابع نیت و فرع ن است و اص نس ت به فرع ،برتری دارد.
یکى دیگر از ایشان ،شیخ فخر الدین طریحى است که به اختصار مىنویسد:

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

تِن َل و هن ّ أشن َّلشننی ء عن ّخنننعَ ،و هن  :ل
ّخنیننة من خننعّزم َّلمین و ّ ننة َل تنمطننِ و
مثرهت ّخللع ْ ل
ّجلاة ،خِ تن ِ ل
ّخنینة ْ ّخنر و ّخمبنا و ّخون و ّخنمصن و نن ن و

اگر مقلود ما (از انجام کار  ،بلول کمال از کمال مطلق (یمنی خادای سا حا باشاد،
پس شایسته است ّنیتدای ما ،مشتم بر درخواست تقر باه خادای متماال باشادچ زیارا
2

کام مطلق او است و ونین نیتی ،نس ت به عملی که فاقد ن باشد بهتر است.
منظور وی آن است کهه در فرآینهد اسهتکمال نفسهانى، ،هوهر و کبهن مایه عمهل ،نیهت و صهد

ربت ب ه درگهاه کمهال ازلهى اسهت .بنهابراین ارزش و ،ایگهاه نیهت ،بهس فراتهر از ارزش و ،ایگهاه

اصل عمل خواهد بود .وی در ادامه ،با بیانى روشنتر مىنویسد:
ّهن مبن خة ّخنوح و ّخِ

مبن خة ّجلسل هی خیر من َ ،ل ّجلسل غیر روح َل خیر ی ؛

3

نیت به منزلۀ رو و عم به مثابۀ جسد است و بر این اسااس ،نیات نسا ت باه عما
برتری داردچ زیرا در جسد بیرو  ،خیری نیست.
افزون بر آن چه گذشهت ،صهاحب بیار ،عبهاراتى ههممضهمون بها عبهارات فهوق از اشهخا

نامعلو نقل مىکند که نشان مىدهد این دیدگاه ،ای ن دیگری نیز دارد؛ مانند عبارت ذیل:
قل  ،مت وع و به منزلۀ امیر است و اع ا و جوار  ،ات ااع و باه منزلاۀ رعایاا دساتند و
مقلود مورد انتظار از اعمال جواربی ،بلول ارر در قل است.

4

سخن فوق ،در پى دستیابى به این نتیجه است که نیت ،امری لبى و ،وانحى و عمل،
 .1ش ح اصلل الکایی ،ج،۸
 .2مجم ال ی ان ،ج،۱
 .3همان.

 .4ر .ک :بیار االیلار ،ج،۶۷

.۵۱

.۴۲۳

.۱۹۲
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امری ،وارحى است و لب چون نسبت به ،واره ،در ،ایگاه ِمهتری و سروری رار دارد .پس
ّنیت نسبت به عمل ،از شرافت بیشتری برخوردار است.
 .۵تبیین مفهوم حدیث با تکیه بر احادیث همسو

احادیههث مههرتبا بهها روایههت مههورد بحههث و ارشههادات پیههامبر ۹و ائمههه :در ایههن خصههو

بیشتر تأیید کنند نظری هشتم اند .از پیامبر اکر  ۹نقل است که فرمود:

،

ّ َّ تِ ن َل َل ینظننر َّل ّذس ن مک و َل َّل أبس ن ک و َل َّل ّمننعّخک  ،و خک ن ینظننر َّل
ل
1
خ قلب ص خح حتّن َّ علی ؛
قلا ک مف

َ
خدای تمالی به جس دا ،ب َس دا و اموال شما نمینگرد ،بلبه به دلدایتا مینگرد.
در کس از قل ی شایسته برخوردار باشد ،خدا به او لطض و عنایت خوادد داشت.

در یکى از سفرهای ،هادی ،پس از این که پیامبر ۹و همراهان ،مسهافتههایى طهى کهرده
ّ
متحمل شدند ،حضرت فرمود:
و سختىهایى
تر ن ْ ّللینة أقعّم َل مطِ وّ ی و َل صِل صِع ا و َل هنبط هبعط َّل

عّ مِن ؛

ما مردمانی را در مدینه جا گراشتی و با خود نیاوردی  ،ولی دیچ بیاباانی را نییماودی و
از دیچ کوه و تیهای بار نرفتی و در دیچ زمین پستی سرازیر نشدی  ،مگر این کاه نناا
با ما بودند.
ی

اصحاب پرسیدند :چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آنان که با ما نبودند؟ و حضرت ،با
کلمه به آنان پاسخ داد و آن این که فرمود:
لی هت .

2

امهها علههى ۷نیههز بهها تعبیههرات متنههوع ذیههل ،بههر نقههش محههوری نیههت و ،ایگههاه بههىبههدیل آن

تأ کید مىکند:

ل
ّخنیة أو س ّخِ ؛

3

نیت پایه و اساس عم است.
 .1کیز العمال ،ج،۳

88

 .2همان.

.۴۲۱

 .3غ ر الکلم و درر الکلم،

.۹۳

کاردا ،میوهدای نیتدا است.
َل ع

ل َل لیة خ ؛

2

انسا فاقد نیت ،فاقد عم است.
بر اساگ نقل یهج ال الغه روزی آن حضرت به مرد خطاب کرده فرمود:
ّهی ّخن س! ّمن جی ِ ّخن س ّخر

و ّخس ط؛

3

ننچه مردما را گرد مینورد ،خشنودی و خش است.

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

َّلع

مث ر ل
ّخنی ت؛

1

آن گاه به میالى رآنى اشاره نموده فرمود:

ِمهننن َّ خِنن ّ لننن ل
ّمننن عمنننر قننة مثنننع رذننن وّبننل ل
عمنننع :خر ن ء مننن ونننبح :
ََ
َ َ
َ )4
َ
( َِم لر َوه أ أص َد لحعّ ن ع عمنی ؛

شتر قوم رمود را تنها ی ن ر پی کرد و از پای درنورد ،ولی خدا دماۀ ن قاوم را عارا
نمودچ زیرا دمۀ ننا  ،به کار قات راضی بودناد ،از ایان رو خادای سا حا (باه صایغۀ
جمع فرمود« :شتر را پی کردند و سیس پشیما شدند».
ْ
َ
البتههه «رضهها» و واژ مقابههل آن « َسههخ ْا» و « کسههخ ْا» بههه معنههای صههد و نیههت نیسههتند ،ولههى
همانند ّ
حب و بغض و برخى دیگر از صفات لبى ،زمینه سهاز و از عوامهل شهکلگیهری صهد و
ّنیت محسوب مىشوند .بنابراین مىتوان تأ کید حضرت بر نقهش آنهها در گهرد آوری انسهانهها
را تأ کیدی ییر مستقیم بر نقش ّنیت در این زمینه دانست.
و در روایتى از اما صادق ۷با تأ کید بیشتر آمده است:
ّخنیة أ ض م ّخِ

أَل و ّ ل ل
ّخنیة هی ّخِ ؛

5

ز
نیت ،برتر از عم (بلبه اساسا نیت دما عم است.

ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ
اال َ ل اای
در ادامهه ایههن حههدیث نیههز راوی مههىافزایههد :سههپس حضههرت بههه آیهه (قااال کاال یِما
 .1همان.
 .2همان.

 .3یهج ال الغه،

 ،۳۱۹خطب .۲۰۱

 .4سور شعرا ،،آی .۱۵۷

 .5وسائل ال یعه ،ج،۱

.۵۱
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َ
َ
اک ِتهِ ) استناد نموده کلم «شاکله» را به نیت معنا کرد.
ش ِ

مى توان ،مل «النیة هى العمل» در سخن فوق را اشارهای بس د یق به ارتبهاط وایهق میهان
ّ
سنخیت» و به
کار و کنند آن دانست .این ارتباط ،از نگاه حکمای مسلمان ،ناشى از « انون
ّ
ّ
حدی است که مىتوان و،ود فعل را مرتب نازلى از و،ود فاعل دانسهت .ع مه طباطبهایى ،در
ذیل آی مزبور و در این خصو

مىنویسد:

ببما گ تهاند :بین فم و فاع ن و به تم یار دیگار باین مملاول و علات فااعلیاش،
ّ
سنویت وجودی و رابطۀ ذاتی باک استچ به نحاوی کاه گاویی وجاود فما  ،مرت اۀ
نازلهای از وجود فاع و وجود فاع  ،مرت ۀ عالیهای از وجود فم است.

ّ
سنخیت ،از ضایای ارتکازی و نزدی
گفتنى است که انون

1

به امور بهدیهى ،بلکهه از امهور

بدیهى است؛ چرا که با سادهترین تجربههای درونى و بیرونى ابل اابات است.

در بیان بداهت این انون گفتهاند:
ّ
سنویت و ارت ا خاص میا این دو رزم ن اشد ،رزمه اش ن است کاه دار ویاز
اگر
بتواند علت در ویز شود و در ویز ،مملول در ویز.

2

بههه هههر حههال ،افههزون بههر روایههاتى کههه در ایههن بههاب مههذکور شههد ،روایههت ذیههل از امهها رضهها ۷نیههز

درخور درن  ،بلکه از اهمیت بیشتری برخوردار است:

یتنع َل بسن

ّذّ نعم ّخمی مة أوق ّلؤم نی یلین یکنا هنع ّخن
ل
یتغیننر خن خک خع ن و تنرتِ رّئصن و
ع لن ینظننر ْ صنحیعت  ،ن لنأو من نننن ونیة ت
ل
تمر عین و تسر عس و تعنح روب  ،مث ینظنر َّل من أعطن َّ :
تعو عس مث نن بسن ت
م ّخ عّ یشتل رب  .مث یما َّ خل ال ئکة :ل
هلمعّ ّخصح ّخنیت ان َّلع ن ّخنیت
ل
یِ لعه ن ! یمرئعهن ن مث یمعخننا  :و ل
عزتننک ّ ننک خننتِل أن ن ِ ن می ن شننیة ؟ یمننا :
صلقمت ایت عه کفبن ه خک ؛

یِنر

علین

3

وو قیامت فرا رسد ،خدای متمال ،شوص با ایماا را در پیشاگاه خاود باه پاای دارد و
خودش عهده دار بسا او گردد .در این دنگام ،عملش را بر وی عرضه دارد و او در نامۀ
اعمالش بنگرد .در ابتدا وش او به گنادانش میافتد و به دماین سا  ،رنگاش دگرگاو
 .1المیزان یی تفسی الق آن ،ج،۱۲
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 .2ر .ک :یهااة الیکمه،
 .3تفسی القمی ،ج،۲

.۱۹۴

۱۵۶؛ آملزش یلسفه ،ج،۲

.۶۶

۲۶؛ نیز ر .ک :مستنرک اللسائل ،ج،۱

.۹۱

شده رو و روانش شاد میگردد و پس از ن  ،باه پااداشداای اعطاایی خادا ماینگارد و
شادیش دووندا میشود .و در پی ن  ،خدا به فرشتگا میفرماید :صحی هدای مشاتم
بر اعمالی را بیاورید که مدمنا انجام ندادهاناد! و پاس از ن کاه مدمناا  ،صاحی هداای
مرکور را خواندند ،عرضه میدارند :به عزتت سوگند! تو خو میدانی ما دیچ ی از این
اعمال را انجام نداده ای ! پروردگار میفرماید :راست میگوییاد ،ولای واو نیات انجاام
ن دا را داشتهاید برایتا ر ت کردی .

مهههم تههر بههودن ایههن حههدیث بههدان ،هههت اسههت کههه در روایههات و عبههارات پیشههین ،سههخن از
هان آن بهها عمههل بههود و از ای هن بحههث مههىکههردیم کههه چههرا در
مو عیههت ّنیههت در صههورت و،ه ِ
هود توأمه ِ

بررسی دیدگاهها در مفهومشناسی حدیث «نیة المؤمن خیر من عمله»

شده بدنش بلرزد و دوار التها شود ولی سیس که بسنا خود را دید ،وشمش روشن

صورت و،ود متقارن این دو ،نیت برتر از عمل است و حال آن که در حدیث فوق ،تنها سخن
از ّنیههت و پههای ای ههن وعههده در میههان اس ههت کههه خههدای س ههبحان ،در ازای نیههتهههای ِص ههرف و

صههدهههای مجههرد از عمههل ،پههاداش مههىدهههد .بنههابراین مههىتههوان ایههن حههدیث را بیههانى رسههاتههر و

تأ کیدی بیشتر بر اصل و اساگ بودن نیت دانست.
نتیجه

بهها و،ههود برخههى ایههرادههها در بههار سههند حههدیث «نیههة المههؤمن خیههر مههن عملههه» ،ایههن حههدیث ،از

اعتب ههار ک ههافى برخ ههوردار اس ههت و م ههىت ههوان ب ههه ص ههدور آن از معص ههو  ۷اطمین ههان داش ههت .از

عبارتهای گونهاگونى کهه در بهار مفهاد و مفههو ایهن حهدیث نقهل شهد ،دیهدگاهههای ذیهل ابهل
استحصال است .۱ :برتری ّنیت بدون عمل برعمل بدون ّنیت .۲ ،برتری ّنیت انجا عمل بهه
هت برخهى
بهترین و،ه نسبت به خود عمل .۳ ،برتری طینت ّنیت بر طینت عمل .۴ ،برتهری ّنی ِ
اعمال سهخت بهر ّنیهت پهارهای از اعمهال آسهان .۵ ،خهوب بهودن ّنیهت و احتسهاب آن بهه عنهوان
ِ
هاداش انجهها
بخشههى از اعمههال .۶ ،بیشههتر بههودن پههاداش ّنیههت انجهها کارهههای بههزر نسههبت بههه په
ِ
کارهههای انههدک .۷ ،برتههری امههر پنهههان نسههبت بههه عمههل آشههکار .۸ ،برتههری ّنیههت بههه دلیههل اصههل و

اساگ بودن آن.

در میان این دیدگاه ها ،دیدگاه اول تا هفتم ،ابل پذیرش نیستند؛ چراکه دیهدگاه نخسهت،

فا ههد دلیههل و ناسههازگار بهها روایههات فراوانههى اسههت کههه بههر نقههش و اهمیههت نیههت تأ کیههد مههىکننههد و

دیدگاه دو  ،تنها ناظر به پارهای موارد و فا د ،امعیت است .دیدگاه سو نیز فا د دلیل ،بلکهه
ناسازگار با خود حدیث مورد بحث است .دیدگاه چهار نیز افزون بر این که فا د دلیل اسهت،
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متناسب با مدلول گسترد حدیث مورد بحث بهه نظهر نمهىرسهد و در ایهن میهان ،نظر یه پهنجم،
ع وه بر نداشتن دلیهل ،بها اشهکاالت متعهددی رو بهه رو اسهت .بنهابراین پهذیرش آن دشهوارتهر بهه

نظر مىرسد .و دیدگاه ششم وهفتم نیز از این ،هت ابل دفاع به نظر نمىرسند کهه بهه مهواردی

خا

ناظرند و ادارای ،امعیت مورد انتظار نیستند.

ولى دیدگاه هشتم که مهى تهوان آن را بهه شهماری از عالمهان نسهبت داد و از اشهکاالت وارد بهر

سیر دیدگاهها ،در امان و از شواهد ابل تو،ه روایى و نیز برخى دالیل عقلى و فلسفى برخوردار
است ،ابل دفاع و شایست پذیرش به نظر مىرسد.
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تاریخ دریافت۱۳۹۹/۱۱/۲۱ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۰۵/۲۰ :

نفیسه شبیری

2

چکیده
از دیرباز دستیابى به احادیث صحیز و،هه همهت دانشهمندان شهیعى بهوده اسهت .در
ایههن زمینههه ت ه شهههای علمههى ارزنههدهای بههرای کشههف آسههیب متنههى و سههندی احادیههث
ص ههورت گرفت ههه اس ههت .از علم ههای معاص ههر ک ههه بهههرای کشهههف تحریفهههات اسهههناد حواشهههى
ّ
عالمانههای نگاشهته ،آیههة اهلل العظمهى شهبیری زنجههانى مهد ظلهه اسههت .ایهن مقالهه بهها روش
توصیفى  -تحلیلى و با ارائه چند حاشیه از معظم له بهر اسهناد کتهاب الکدایی بهه تحلیهل
ً
روش اختصاصى ایشان در حوزه کشف تحریفات اسناد پرداخته است .یالبا این شهیوه
با بررسی و مقایسه نسخ معتبرخطی کهن در یک سند آغاز ،و سپس با مشاهده اختالف
ً
و غرابت میان آنها و حصول علم اجماایی باه وعاو تحر یهف در ساند و نهایتها باا تکیهه باه
اصاول و عواعااد حاااکم بار ربقااا
تار یا

حوا

و ماااده ن و اعاماه ااواهد و ما یهدا  ،بااه کشا

در سااند مههىانجامااد و شههناخت ایههن روشههها مههىتوانههد محققههین را در اسههتفاده از

هوش مصنوعى در لمرو کشف آسیبهای اسناد یاری دهد.
کلیدواژهها :آسیب اسناد حدیث ،روششناسى ،آیة اهلل العظمى زنجانى ،اصول الکافى.

درآمد

دسههتیههابى بههه احادیهث صههحیز از مهههمتههرین دیدیههههههای دانشههمندان و محههداان شهیعى

بوده و از دیرباز ت شهای علمهى ارزنهدهای بهرای کشهف آسهیبههای متنهى و سهندی احادیهث

صورت گرفته اسهت .صهرفنظهر از ته شههای پراکنهده محهداان و فقیههان امامیهه در شهناخت
ّ
 .1با تکیه بر حواشى آیة اهلل العظمى سید موسى شبیری زنجانى مد ّ ظله.

 .2استادیار ،عضو هیات علمى مؤسسه آموزش عالى رهپویان سید الشهدا.)n.shobeyri@gmail.com( ۷،
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تحر یفههات اسههناد 1،نخسههتین پههژوهش روشههمند و فراگیهر در ایههن زمینههه ،کتههاب میتق دی الجمددان
تألیف شیخ حسن ،معروف بهه صهاحب معدالم ( ۱۰۰۹ق) ،فرزنهد شههید اهانى اسهت .وی بهه
همههراه خههواهرزاده و دوسههت دانشههمند خههود ،سهید محمههد عههاملى ،معههروف بههه صههاحب مههدارک

( ۱۰۱۱ق) از شاگردان و یژه محقق اردبیلى بودند 2.محقق اردبیلى در کتهاب مجم الفائنة و
ال هدددان موش ههکافىه ههای گس ههترده در مباح ههث فقهه هى و مب ههانى آن ص ههورت داده ک ههه چ ههالش

مشهورات محور آن بوده است؛ بهه طهوری کهه در البههالی آن نیهز تردیهدهها و اشهکاالت ،هدی در
اسههناد و ر،ههال حههدیث دیهده مههىشههود .شههاید ایههن اشههکاالت شههاگرد و ی را بههه تکههاپو انداختههه و

سبب شده که با ورفاندیشى در کتب حدییى و مقایسه ،دی اسناد مشابه با یکدیگر ،نظها

،دیدی را برای دانش حدیثشناسى طراحى کنهد کهه از ارکهان آن تو،هه بهه تحر یفهات وا هع در
اسناد و عوامل پیدایش آن است .کشف نقش یفلت از روش بنای اسهناد بهر اسهناد پیشهین در

پیدایش سقا در مصادر متاخر 3،اار عد د هت الز در شهناخت مر،هع ضهمیر در و هوع سهقا

در اسههناد 4،لههزو د ههت در مر،ههع ضههمیر 5کشههف منش هأ اضههمار در نهها معصههومان 6:کههه در
اعتباربخشى به احادیث مضمره نقشى تعیین کننده دارد 7،منشأ تبهدیل واو عطهف بهه «عهن»

ب هین سههائل کههه در سلسههله اسههناد روایههت وا ههع نشههده و راو ی احادی هث از

در اسههناد ،و تفکی ه

،مله نتایج ورفاندیشى و ی در اسناد احادیهث اسهت .پهس از میتقدی الجمدان ،مههمتهرین ااهر

سودمند در آسیبشناسى اسناد ،کتاب جام ال واة است که با بیان تفصیلى اسهناد ههر یه

از متر،مین و ذکر راویان از آنها زمینه کشف تحر یفات سندی را فراهم کهرده اسهت .در ،های

،ای این کتاب نیز بحثهای ارزشهمندی در بهاره اسهناد تحر یهف شهده دیهده مهىشهود .مرحهو

آیة اهلل العظمى برو،ردی نیز با تألیف آاهار ارزشهمندی در ترتیهب اسهانید و نیهز نگهارش حواشهى
 .1از نمونههای این ت شها سخن شیخ صدوق در مشیخه یقیده ،ج ،۴

 ۵۱۳دربهاره طریهق وصهیت امیرالمهؤمنین ۷بهه محمهد

حنفیههه اسههت کههه در سههند آن آمههده اسههت :علههى بههن ابههراهیم بههن هاشههم ،عههن ابیههه ،عههن حمههاد بههن عیسههى ،عمههن ذکههره ،عههن ابههى

عبداهلل .۷شیخ صدوق درباره این سند مىگوید :یغلها اک هر النهاگ فهى ههذا االسهناد فیجعلهون مکهان حمهاد بهن عیسهى حمهاد

بههن عیمههان ،و ابههراهیم بههن هاشههم لههم یلههق حمههاد بههن عیمههان و انمهها لقههى حمههاد بههن عیسههى و روی عنههه .ایههن سههخن پههس از وی در

کتابهای ر،ال و حدیث نقل شده است (ر .ک :رجال عالمه حلی،

 .2أمل االمل ،ج ،۱

 .3میتقی الجمان ،ج ،۱
 .4همان ،ج ،۲

 .5همان ،ج ،۱

96

 .6همان،
 .7همان،

۳۹

.۵۸

.۵۶۳

 ،۲۵۰ ،۲۴و...

.۴۱۰ ،۳۷۴ ،۲۳۲

.۲۲۹ ،۷۳ ،۵۵،

۲۸۱؛ رجال ابن داوود،

 ۵۵۶و .)...

ایشان در مقدمه کتهاب ت تیب اسایین الکایی ،پهس از اشهاره بهه ایهن آسهیبهها و اسهباب آن ،بهه
ارائه راه حل و کیفیت دستیابى به سند صحیز و تحر یف ناشهده پرداختههانهد 1.روش تهرمیم

سند بر اساگ تتبع و بررسى اسناد مشابه در آاار آیةاهلل العظمى شبیری زنجانى نیز دنبال شده
که حاصل آن تنظیم فهارگ متعددی بر روی اسناد کتب حدییى با دو روش ترتیب االسانید و

تعیین طبقات روات (راو ی و مرو ی عنه) است.

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

عمیق و عالمانه بر اسناد احادیث ،گا های استواری در شهناخت آسهیب اسهناد برداشهتهانهد.

2

کتهاب معجم رجال الینال نخسهتین ااهر ،هامع برخاسهته از ایهن نگهرش اسهت .در ایهن کتهاب،

ضههمن تعیههین طبقههه هههر راو ی از طریههق معرفهى تفصهیلى تمهها راو یهان و مشههایخ آنههها و نشههانى د ی هق

روایات در کتب اربعه ،در بخش «اخت ف الکتب» یها «اخهت ف النسهخ» بهه تفهاوت مصهادر و نسهخ
ً
مختلف در نقل احادیث 3و احیانا ذکر عبارت صحیز اشاره شهده اسهت .ایهن دو بخهش بهه همهراه
بخههش تفص هیل طبقههة الههروا  -کههه نزدی ه

اختصا

بههه نیم هى از کتههاب معجددم رجددال الیددنال را بههه خههود

داده است  -بهترین کم رسان به پژوهشگران در شناخت آسهیبههایى اسهت کهه در

اسناد احادیث از سوی مؤلفان یا ناسخان پدید آمده است.

از دیگر منهابع ارزشهمند در ایهن موضهوع ،کتهاب األخ دار النخیلده و مسهتدرکات آن ،تهألیف محقهق

ر،ههالى ع مههه شوشههتری اسههت .محههور اصههلى ایههن کتههاب کشههف تحر یفههات در اسههناد کتههب حههدییى
است .وی همچنین در دیگر آاار خود ،به ویهژه در کتهاب قاملس ال جال بهه بررسهى تحر یفهات در کتهب

حدییى و ر،الى (بهه ویهژه رجال الک ی) اهتمها ،هدی نشهان داده اسهت .بررسهى کامهل ههر یه

پیشگفته نیازمند پژوهشهای گسترده و نگارش مقاالت مستقلى است.

از آاهار

با ورود رایانه به عرصه پژوهشههای دینهى و عرضهه نهر افزارههای حهدییى گونهاگون ،از ،ملهه

برنامههای درایة النور ،نر افزار اسناد کتهب صهدوق و  ...تحقیقهات حهدییى بهه مسهیر ،دیهدی

راه یافت و بر سرعت و د ت پژوهش با استفاده شایسته از این نر افهزار بهه گونهه خیهرهکننهدهای
افزوده گردید و پژوهشهای سندشناسى تحول بنیادی یافت .در این میان ،نیهاز بهه بههرهگیهری

از تکنیهه هههای دانههش هههوش مصههنوعى بههرای بههاال بههردن سههطز علمههى و فنههى نههر افزارهههای
تخصصى ر،الى به طور ،دی احساگ مىگردد .دانش هوش مصنوعى یکى از علهو نوبنیهاد

 .1تج ان االسایین الکایی ،ج،۱

.۳

 .2با و،ود شباهت بین ترتیب االسانیدهای ایشان و ترتیب االسانیدهای مرحهو آیهة اهلل العظمهى برو،هردی ایهن دو گهروه بهه
گونه مستقل و بدون اط ع از یکدیگر تألیف شدهاند.

 .3بر اساگ شماره باب و ر م روایت در باب.
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است که برای واگذار ی پژوهش و فعالیت فکری به رایانه طراحى گردیده اسهت .ایهن دانهش بهر

پایه سادهساز ی پژوهشها و تبدیل مکانیسم پیچیده ی

فرایند فکری به عناصر اصلى و ییر

ابههل تجز یهه اسههتوار اسههت 1.پههس از شههناخت و وا گههذاری ایههن عناصههر اصههلى بههه رایانههه مههىتههوان

در یافت که آیا رایانه توانایى شناخت و تحلیل این عناصر را دارا اسهت یها خیهر؟ بهدیهى اسهت
بهرهگیری از خیل عظیم نر افزارها با تکیهه بهر کهارآیىههای پنههان آن مهىتوانهد نقهش شهگرفى در
اتقان پژوهشهای دینى ایفا نماید که بررسى آن خارج از موضوع این نوشتار است.

به طهور کلهى پهژوهشههای انجها گرفتهه بهر رو ی اسهناد احادیهث از مراحهل مختلهف تشهکیل

مههىشههود .هههر دانشههمندی در پههژوهش خههود مراحلههى را ،هههر چنههد ناخودآ گههاه ،مههىپیمای هد .بهها
شناخت این مرحله و تبدیل هر مرحله به چند مرحله سادهتر مهىتهوان امیهد داشهت کهه فرآینهد

پژوهش به عناصر اصلى تجزیه گردد ،و از این طریق ،امکان بازسپاری آن بهه رایانهه و بهه دنبهال

آن ،ترمیم اسناد مشابه فراهم آید .مقاله حاضر مقدمهای اسهت بهر پهژوهشههای گسهترده کهه در

زمینه امکان بهرهگیری از دانش هوش مصنوعى در سندشناسى باید انجا گیرد .روشى کهه در
ایههن مقالههه اتخههاذ شههده مههىتوانههد بههر رو ی پههژوهشهههای عالمههان ر،ههال بارههها آزمههوده گههردد و از

مجمههوع ایههن ت ه شههها نکتههههههای مختلههف م هؤار در پههژوهشهههای سندشناس هى کشههف گههردد.

مقایسه این روشها و ارز یابى نقاط وت و ضعف هر یه
استاندارد پژوهشهای سندشناسى یار ی رساند.

مهىتوانهد مها را بهرای رسهیدن بهه روش

آیهة اهلل العظمهى شههبیری زنجهانى از ،ملههه عالمهانى اسهت کههه حواشهى ارزشههمند بسهیاری بههر

اسناد کتب حدییى نگاشهتهانهد 2.در ایهن مقالهه ته ش شهده بها انتخهاب چنهد حاشهیه سهاده از

حواشى ایشان بر اسناد کتاب شر یف الکایی ،روش تبدیل فرایند پیچیده و ترکیبى پژوهش بهه

عناصر سادهتهر نشهان داده شهود تها از ایهن طریهق زمینهه بههرهگیهری از رایانهه و ههوش مصهنوعى در

فرآیند آسیبشناسى اسناد روایات فراهم گردد.

شایان ذکر است که هر پهژوهش دارای دو مرحلهه انجها و تهدوین پهژوهش اسهت و ههر یه

آن دو از روشهای متفاوتى پیرو ی مىکنند؛ هر چند کهه در تهدو ین یه

شخصى پژوهشگر نقش اساسى دارد و شاید نتوان ی

از

پهژوهش ذوق و سهلیقه

روش واحد را توصیه کرد.

در ایههن مقالههه ش هیوه پههژوهش و تههدوین حواشههى معظههم لههه در شههناخت آسههیب اسههناد مههورد
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 .1کتاب الکت وییکی هلش مصیلعی،

.۱۰

 .2اک ر این حواشى هنوز به زیور طبع آراسته نشده و همچنان به صورت مخطوط نگهداری مىشوند.

و بررسى آنها خارج از حدود این نوشتار است .لذا ت ش شده است تا تعلیقاتى محهور بحهث
ههرار گیرنههد کههه از مراحههل پژوهشههى کمتههری برخودارنههد تهها بتههوان تحلیههل روشههنتههری از آنههها ارائههه

نمود ،و از این رو هر تعلیقه به چند بنهد تقسهیم شهده تها رابطهه مراحهل پهژوهش و مراحهل تهدوین

پژوهش به گونه بهتری معرفى شود.

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

بررسى رار خواهد گرفت .از آنجایى که برخى از این تعلیقات بسیار طهوالنى و پیچیهده اسهت

تحریف در سند احادیث

تحریف  -که یکى از مهمترین آسیبههای سهندی اسهت  -در لغهت معهادل منحهرف سهاختن و در

اصههط ه بههه معنههای هرگونههه تغییههر در ک ه

اسههت 1.از گونههههههای یههالبى تحر یههف در اسههناد روایههات،

تحر یههف لفظههى اسههت کههه ممکههن اسههت در یهه

سههند از سههوی مؤلههف یهها ناسههخان کتههاب بههه طههور

ناخودآ گههاه اتفههاق افتههد .شههناخت تحر یههف حرکتههى معکههوگ بههرای کشههف تحر یههف اسههت کههه در آن،
ً
محقق از عبارت تحریف شده ،به عبارت صحیز مىرسد .این حرکهت معمهوال در یه رونهد منطقهى
و بر اساگ واعد مشخصى صورت مىگیرد کهه بها شهناخت آنهها مهىتهوان چگهونگى مسهیر تحر یهف را

شناسایى کرد .تحریف پنج گونه اصلى دارد :لب ،سهقا ،ز یهاده ،تصهحیف (یعنهى تبهدیل عنهوان بهه
عنوان مشابه و تبهدیل عنهوان بهه عنهوان ییهر مشهابه) کهه ایهن مقالهه بها ارائهه و تحلیهل برخهى از تعلیقهات،
درصدد کشف واعد حاکم بر شناخت تحریفات در این پنج گونه اصلى است.
گونه اول .قلب

ی

علب یا جابهجایى مىتواند در حروف ی
متن ،و یا در صفاا

ی

کلمه ،در کلمهات یه

عباار  ،در عباار هاا

نسخه رخ دهد ،در اسناد بیشتر علب در حروف یا کلمهات رخ

مههىدهااد 2.نمونهههای از لههب در سههند «احمااد باان إدر یههس و مامااد باان یحیههى ،عاان احمااد باان
مامد ،عن ما ّمد بن عیسى بن عبید ،عن مامد بن سانا ،،عان حماهه بان ایط اار ،عان ابهى
عبااد اهلل 3»۷مشههاهده مههىشههود کههه آیااا اهلل العظمههى شههبیری زنجههانى باار آ ،دو حاشههیه مرعااو

دا تهاند که در اینجا به نقل و تال ل آ ،مىپردازیم.

4

 .1لسان الع ب ،ذیل واژه حرف.
 .2مىتواند باه دالیلهى همچاو ،معکاو خواناد ،عباار در هنماا مشااهده آ ،،ا اتباه رهان در هنماا اماال دحونای آ،،
ا اتباه در هنمااا انتقاال وازه از مرحلااه رهان بااه مرحلاه نسااخهنماااری  ...صارر گیههرد (ر .ک :دای ددیامه جهددان اسددال ،
مدخل تحریف و تصحیف).
 .3الکایی ،ج ،۱ص ،۱۷۹ح.۲
 .4ایشا ،در حاشیه این سند ع وه بر این حوا ی ،در نسخه خود به نقل این روایهت از بصدائ الدنرجات وعلدل ال د ائ و
کمال النان ا اره کردهاند که ازحرزه پژوهش ما برکنار است.
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حاشیه ّاول

 .۱ایمعهود روایة احمد بن مامد ،عن مامد بن سنا ،بال واسطا.
 .۲و عد حوى هذا ایخبر عنه بال واسطه بایرعم (.)۱
فی ایسند.

 .۳و ال یبعد وعو ایتاری
ّ .۴اما حوایة «احمد بن مامد بن عیسى ،عن مامد بن عیسى ،عان ماماد بان سانا »،فای
َ
التهدذاب ،ج ،۹ایاارعم  ،۳۷۵فایظاااهر ا ّن «عاان احمااد باان مامااد باان عیسههى» زائاادل یخلااو بعا
اینسخ منها کما یعلم من ایطبعا و یم تذکر فى نسخا ایس د ایکرکی من التهذیب.
حاشیه دوم

 .۱ایظاهر ّا ،ایصواب « ّ
مامد بن احمد ،عن مامد بن عیسى بن عبید».
 .۲کما فى ایطبعا ایقدیمه من (نع) [ایغ به یلنعمانی].

 .۳و عااد اکثاار «مامااد باان احمااد» ماان ایروایااا عاان «مامااد باان ساانا »،بواسااطا «مامااد باان

عیسى بن عبید».
ً
غایبا در ناخت تحریف واعع در سند ،دو مرحله پیموده مى ود :مرحله نخست ،اهباا
اصاال وعااو تحر یههف .و مرحلااه دو  ،کشههف عبااار

صااا

 1.ماقااد ،در مرحلااه نخساات،

گاا هاای چنادی برمایدارد؛ از جملاه :مشااهده نااهمواری موجاود در ساند ،و مقایساه روایهت بااا

اسناد دیمر برا یافتن تفاو

سند با اسناد معهود و اناخته اده و جساتجو نااهموار در

اسناد دیمر .در این نمونه «احمد بن مامد [بن عیسى]» از «ماماد بان سانا »،باا واساطه نقال

کرده؛ با اینکه «مامد بان سانا »،از مشاایهخ «احماد بان ماماد بان عیسهى» باوده و «احماد بان

مامد بن عیسى» در حوایا پر ماری از وی حدیث نقل مىکنهد 2.ایهن امار احتماال وعاو تحر یهف
در سند را تقریت مىکند .در مرحله مقایسه سند با دیمار اساان د و در حادی

اماره « ،۱احماد بان

مامد» برخالف سند فوق ،از «مامد بان سانا »،باه گوناه مساتق م وبادو ،واساطه روایهت مهىکناد و
ایههن اماار بیههانگاار تار ی ا

اساات 4.3گااا بعااد باارا تکم اال ایههن نت جااهگ اار  ،جسااتجو و کش ا

ناهموار در اسناد مشابه است که ب ه این ناهمواری در ساند التهذاب هام دیاده مهى اود 5،ویای
 .1که حاشیه اول در سند مزبور به مرحله نخست و حاشیه دو به مرحله دو ا اره دارد.
 .2حاشیه ّاول ،بند .۱
 .3حاشیه ّاول ،بند.۲
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 .4حاشیه اول ،بند .۳

 .5هما،ررر که در بند  ۴از حاشیه دو ا اره د.

ونسخههای خطی از آ ،،عبار

«عن احمد بان ماماد بان عیسهى» در ساند رکهر اده اسات،

ویی در برخی نسخ التهذاب این عبار

با حذف آ ،عبار  ،بر ررف مىگردد.

وجود ندارد .یذا مىتوا ،نت جه گرفت ناهمواری ساند

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

ً

از آنج ااای کههه نس ااخهه ههای التهدددذاب یکس ههان نیس ههتند ،ما ا ال در چ ااا پیشا ا ن التهدددذاب

در مرحله بعدی ،ابتدا پژوهشگر در جستجوی دیمر ،موارد وعو این حدیث ،باه غ بات نعماانی

مىرسد که در چا سابد آ ،به جای «احمد بن مامد»« ،مامد بن احمد» عرار دارد 1.باا توجاه باه
این که علب و جابهجایى نا ها در ی

و «مامااد» ،ی ه

باه هام ،همچاو« ،احماد»

عنوا ،،به ویژه در نا های ناهدیه

حونااد منطقاای تحر یههف اساات ،ایههن احتمااال در رهاان پاادیههد مههىآیههد کههه عبااار

صا « :مامد بن احمد» به جای «احمد بن مامد» با د .بها بررسهى ایهن احتمهال ،و بها مرا،عهه

به اسناد مشابه و و،ود روایات فراوان «مامد بن احمد» از «مامد بن سنا »،باا واساطه «ماماد بان

عیسى بن عبید» ،صات «عبار مامد بن احمد» اهبا مى ود.

2

بااا دعاات در تال اال باااال درمههىیههابیم کههه ترت ااب گااا هههایى کههه ماقااد در مرحلااه پااژوهش باار
تعل قاه و یها مشاابه آ ،،باه

دا ته همواره به آ ،کلی نبوده که در مرحله تدوین ،در عایاب یه

نمارش در مىآید و وه تدوین پژوهش ونظمدهی مراحل آ ،،به روق و سل قه ماقد بستمی
ً
دارد .یااذا در ایههن سااند ،هاار چنااد در حاشههیه نخساات مراحاال پااژوهش وتاادویههن دع قااا یه سااا،
است ،ویی در حاشیه دو  ،نت جه نهای پژوهش در آغاز حاشیه درج ده و گا های آغاازیهن

پژوهش به دنبال نت جه آمده است.
گونه دوم .سقط (= نقیصه)

سااق در سااند بااا حااذف یه

یهها چنااد نااا از سااند رخ مههىدهااد .یکههى از مههوارد سههقا سههند
3

«احمااد باان مامااد باان عیسههى ،عاان مامااد باان حماارا ،،عاان ایفضاال باان ایسااکن  »...اسههت.
4

ایشا ،برا تب ین سق در سند ،دو حاشیه بر آ ،مرعو دا ته ،ابتدا کیفیت نقل ایهن حهدیث

در کتاب التلحین را گهارش داده و در حاشیه دیمر آوردهاند:

 .۱یم أجد روایة «ابن عیسى ،عن مامد بن حمرا »،بال واسطه فى موضع.

 .1حاشیه دو  ،بند .۲
 .2حاشیه دو  ،بند .۴

 .3ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل تحریف و تصحیف.
 .4الکایی ،ج،۱

.۸۵
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ً
 .۲و عد حواه فى التلحین مسندا «عن احمد بن مامد بن عیسى ،عن مامد بن ابهى عم ار،

عن مامد بن حمرا.»،
ّ
 .۳و «ابن عیسى» یروی کتاب «مامد بن حمرا ،بن اع ن» به ّ
توس «ابن ابى عم ر» و «ابن

ابى نجرا.»،

 .۴و ال حیب فى سقوط «عن ّ
مامد بن ابى عمیر» من ایسند.

نخست ن گا پژوهش ،مالحظه سند در کتاب التلحین است .در این سند بر خاالف کتهاب

الکایی ،میان «احمد بن مامد بن عیسى» و «ماماد بان حمارا »،ناا «ماماد بان ابهى عمیهر»

وجود دارد 1.بررسى اسناد مشابه نشانگر یرابت و ناهممونی سند حدیث کتاب الکایی با سیر
اسناد اسات؛ ز یهرا در ها

ماررد «احماد بان ماماد بان عیسهى» بادو ،واساطه از «ماماد بان

حماارا »،نقاال حههدیث نکاارده اساات .بنااابرایههن سااند مز باارر در کتههاب التلحیددن بااا دیگههر اسااناد
2

خ روسای 3در الفه س «احماد بان

حدییى ناهماهنگ است ،به ویژه این که بنا بر گهارش
مامد بن عیسى» کتاب « ّ
مامد بن حمرا ،بن اعین» را با واسطه دو خص نقل مهىکنهد کهه
یکى از آنها «ابن ابى عمیر» است 4.با این حوش فرایند آسهیبشناسهى ساند حهدیث باه انجاا
5
رس ده ،و سقوط« :عن ّ
مامد بن ابى عمیر» از سند حدیث آ کار مىگردد.

در تال ل این تعل قه نکاتی مررد توجه است .نخست ،وجاه تکیهه بار گاهارش ا خ روسای
ً
در کتاب الفه س درباره راویان کتاب «مامد بن حمرا »،آ ،است کهه در گذ اته غایباا نقال
ّ
احادیههث از رااریههق نقاال کتههاب صاارر مههىگرفتااه اساات .دو  ،در ایههن تعل قااه علاات سااقوط
عبار « :عن مامد بن ابى عمیر» بیان نشده است و سبب این امر مىتواند به مشابهت آ ،با

«مامااد باان حم اارا »،بااازگردد ک ههه موجااب ااده رهاان از «مام ااد» ،عباال از «اب ههى عمیههر» ،ب ااه
«مامد» ،عبل از «بن حمرا 6»،انتقال پیدا کند.

7

 .1بند .۲
 .2بند .۱
 .3یه س الطلسی.۴۱۸ ،
 .4بند .۳
 .5بند .۴
 .6این نکته را هم بیافهایم که این اظهار نظر  -که روایت «احمد بن مامد بن عیسى» از «مامد بن حمرا »،بدو ،واساطه را
ن افتهایم  -با امکانا موجود در زما ،نمارش تعلیقه بس ار د وار بوده است و نشا ،مهىدهاد کهه ماشای بارای نماارش
ی تعلیقه کوتاه چه تالش گستردهای را بر خود هموار کرده است.
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 .7در این مقایه با استفاده از نر افهارهای حدی ی و رجایی ،به و یاهه مجموعاه نار افارازههای نارر باه راحتای باه باپپژوهشای ایهن
مطلب پرداخته و درستی آ ،را به حو نی دحیافت م.

مىافتد که در حاشیه سند نما ته ده و سپس در اهر ا تباه ناساخا ،بعاد باه ماتن اضاافه
مى ود؛ 1مانند« :علی بن إبراه م ،عن ابیه ،عن ابن ابى عمیر ،عن یونس [بن عباد ایارحمن]،
عن ابى یعقهوب إساااق بان عباد اهلل ،عان ابهى عباد اهلل 2»... ۷کهه ماشای در توضا

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

گونه سوم .زیاده

ً
زیاده ،افزود ،کلمه یا عبارتی به سند است ،کهه غایباا در بهاره عباار ههای توضا ای اتفااق

وعاو

ز یهاده در ایهن ساند ،پاس از تنب اه باه عاد رکاار «بان عباد ایارحمن» در پان نساخه خطای ،چنااد
حاشیه به رح پیر مرعو دا تهاند:

 .۱ایصواب هو اینسخا ااتىیم یذکر فیها «ابن عبد ایرحمن».
 .۲و ایمراد با«یونس» هو «یونس بن یعقوب».

 .۳و عد حواه ایصدوق فهى االمالی ،ص ،۲۵۲ایمجلاس ایخاامس و ایسات ن« :عان ابیهه ،عان

علی بن ابراه م ،عن ابیه ،عن ابن اب عمیر ،عن یوناس بان یعقهوب ،عان یعقهوب بان اساااق

بن عبداهلل ،عن ابى عبداهلل.»۷

 .۴و یم اجد مع ک ر ایفاص روایة «ابن ابى عمیر ،عن یونس بن عبد ایرحمن» فى موضع.
 .۵و ّاما «یونس بن یعقوب» فله کتب یرویها «ابن ابى عمیر»کما فى الفه س .
 .۶و حوى عنه فى عدل اسان د.

بسند آخر «عن یونس ،عن ابى یعقوب إسااق بن عبد اهلل».
 .۷و حواه فى ال صائ (صٍ )۵۳۷
تفاااو

نسااخ الکددایی در وعااو «باان عبااد ایاارحمن» و عههد آن در سههند مز بههور ،سههبب علههم

إجمایی به تاقد تحریف در برخی نسخ است ،از ایهن حو ،در ایهن ساند امار دائار میهان صاات
نسااخه مشااتمل باار عبااار « :یههونس باان عبااد ایاارحمن» و وعااو سااق در نسااخه «یههونس» ،و یهها

عکس آن است.

در بررسی این دو احتمال ،پس از تتبع در سیر مصادر که در آنها این حدی

نقل اده،

صرف نظر از عد وجود وازه «بن عبد ایرحمن» در اکثر نسخ خطای ،در االمدالی شهیخ صادوق

روایتى را مىیابیم که سند آ ،،از «علی بن ابراهیم» به بعد ،همانناد ساند الکایی اسات؛ باا ایهن
تفاو

که به جای «یونس بن عبد ایرحمن» در آ« ،یونس بن یعقهوب» واعاع اسات 3.ایهن یافتهه

 .1ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل تحریف و تصحیف.
 .2الکایی ،ج،۱
 .3بند .۳

 ،۴۳ه.۸
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م ید احتمال دو  ،یعنی پیاده «بن عبد ایرحمن» در سند الکایی است؛ عالوه بر این که مراد از

«یونس»« ،یونس بن یعقوب» است.

در ادامه ،ماقد پس از بررسی رابطه حوایى «ابن ابهى عمیهر» باا «یهونس بان عباد ایارحمن» ،نت جاه

مىگ رد که چن ن رابطه حوایى وجود ندا ته 1و «ابان ابهى عمیهر» راوی «یهونس بان یعقهوب» اسات .

3 2

از سوی دیگر ،باا مراجعاه باه اساناد ،باه روایهت بسا ار «ابان ابهى عمیهر» از «یهونس بان یعقهوب» برخاررد

کرده 4و به این نت جاه مهىرساد کهه عباار صهحیز در الکدایی نساخهای اسات کهه در آ« ،بان عباد

ایرحمن» ن امده است 5و مراد از«یونس» در ساند الکدایی «یهونس بان یعقهوب اسات» 6.ایبتاه در ایهن
تعل قااه ماشاای نکتااهای در پااایهها ،افاازوده ااده کههه ایههن روایههت در بصددائ بااا سااند دیگههری بااه نقاال از

«یههونس» از «ابههى یعقههوب إسااااق باان عبااد اهلل» نقاال ااده 7کههه ایههن اماار تأییاادی دیگههر باار صااات
نت جهگ ر فوق است 8.به هر حال ،گااه ا وه نماارش تعل قاه و ترت اب گاا هاای پژوهشای پیماوده
ده بیانگر درجه احز ی گهارههای رجایی مررد استناد را در نهد ماقد است.
گونه چهارم .تبدیل به عنوان مشابه = تصحیف

یکی دیمر از ماوارد آسا ب در اساناد ،اباهت دو کلمهه باه یکهدیگر اسات کهه سابب تبادیل
ً
ی یفظ به مشابه است؛ 9ما ال در ساند « ...حمااد بان ع ماا ،،عان عمارو بان اال اع  ،عاال:

سمعت ابا عبد اهلل 10،»... ۷ایشا ،به نقل از برخی نسخ خطی تبدیل «عمرو» به «عمر» را رکر
کرده و افزودهاند:

 .1بند .۴
 .2بند .۵

 .3چن ن پژوهشی نت جه سالها پژوهش بر حوی اصااب إجما و نماارش مجموعاه ساترک اساناد اصاااب إجماا اسات
که «ابن اب عم ر» و «یونس بن عبد ایرحمن» هر دو در ماره اصاااب إجماا اناد .تعب ار «ک هر
این پژوهش گسترده پرده برمىدارد.

فااص» در ایهن بناد از

 .4بند .۶

 .5بند .۱
 .6بند .۲
 .7بند .۷

بساند آخار «عان یهوناس ،عان ابا یعقهوب إساااق بان عباد اهلل» در آورده بناد  ۷در
 .8این که معظم یه در این تعلیقه :و حواه فی ال صائ
ٍ
پایان آوردهاند ،ممکن است به این مطلب بازگردد که یا ایشا ،به این نکته پس از نماارش تعلیقهه برخاررد کهردهاناد ،و یاا چاو ،ساند

بصائ از رریق دیگر از «یونس» نقل ده ،ایشا ،ترج
و در ضمن استدالل اصلی بر ترج
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دادهاند که آ ،را به عنوا ،م ید در پایا ،تعلیقهه بیفهایناد؛ ناه باه عناوا ،دی ال

نسخه «یو » بر نسخه «یونس بن عبد ایرحمن».

 .9ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل «تحریف و تصحیف».
 .10الکایی ،ج،۱

 ،۲۷۸ه.۲

 .۲فقد عد ایش خ هذا ایعنوا ،فى اصااب ایصادق ۷علی ما فى اک ر نسخا ،و یقتضیه س اعه.
 .۳و هکذا عده ایبرعی فى رجایه.
 .۴و ورد فى عدل من االسان د.

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

 .۱ایظاهر ّا ،ایصواب هو«عمرو» بایواو.

 .۵و یم ییبت روایة «عمر بن اال ع » فى موضع.

اخااتالف نسااخه دح باااره نااا راوی ابتاادا بااه نادرسااتی یکههى از دو نسااخه «عماار» و «عماارو» علاام

اجمااایی ایجاااد کارده اساات ،و چااو ،راوی مااررد پااژوهش از امااا صااادق ۷روایههت مههىکنههد ،در

حوند یافتن عبار

صا

 ،ماقد به کتب رجایی 1از جمله رجال الطلسی به اختالف نسخه

در عنااوا« ،عماارو باان ا ااع » برخااررد کاارده ،ویاای از آنجااای کههه در اک ههر نسااخ کتههاب رجددال
الطلسی ،نا راوی را به کل «عمرو» با واو درج ده است و «عمرو» ن ه در عداد راویان امرده
ده ،صات«عمرو» را نت جه مىگ رد 2.از سوی دیگر ،پاس از مراجعاه باه اساناد دیمار و وجاود
روایههت «عماار باان ا ااع » 4،بااه صااات

«عماارو باان ا ااع » در پااارهای از آ،هااا 3و عااد هبااو
5
ّ
مصا بود ،نسخه «عمر بن ا ع » حکم مىکند.
نسخه «عمرو بن ا ع » و
گونه پنجم .تبدیل به عنوان غیر مشابه

یکى دیگر از تحریفات ،تبدیل ی

عنوان به عنوان دیگری است که بهین آنهها شهباهت در

کتابههت یهها در شههیوه تلفههظ و،ههود نههدارد 6.یکههى از مصههادیق آن ،تبههدیل( واو) بههه (عههن) اسههت.

7

نمونهای از ایهن مهورد در سهند «علهى بهن محمهد ،عهن سههل بهن ز یهاد ،و محمهد بهن یحیهى ،عهن
ً
احمد بن محمد بن عیسى ،میعها ،عهن ابهن محبهوب ،عهن ابهى اسهامه ،عهن هشها بهن سهالم،
ّ
عههن ابههى حمههزه ،عههن ابههى إسههحاق السههبیعى ،عمههن حداههه ممههن یواههق بههه ،ههال :سههمعت امیههر

المؤمنین 8»... ۷به چشم مىخورد.

 .1از جمله رجال الطلسی و رجال ال قی (بند  ۲و .)۳
 .2بند .۲
 .3بند.۴

 .4بند .۵

 .5بتد .۱

 .6ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل «تصحیف و تحریف».

 .7با تو،ه به نگارش (عن) در زمانهای پیشین به شکلى شبیه (واو) این نوع از تصحیف اتفاق مىافتد.
 .8الکایی ،ج،۱

 ،۳۳ه.۱
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در این سند تحویل رخ داده و مرحو کلینى با دو سند از «ابن محبوب» نقل مىکند:

سند اول« :على بن محمد ،عن سهل بن زیاد ،عن ابن محبوب».

و سند دو « :محمد بن یحیى ،عن احمد بن محمد بن عیسى ،عن ابن محبوب».
معظم له بر عبارت «عن هشا بن سالم» این تعلیقه را مر و داشتهاند:

 .۱یاتى روایة «ابى اسامه ،عن هشا » فى

.۳۲۵

 .۲لکن «هشا بن سالم» من مشایخ «ابن محبوب» و د اک ر من الروایة عنه.
 .۳و ال یبعد کون الصواب« :و هشا بن سالم» فى الموضعین.

 .۴و د روى الخبر اآلتى «ابن محبوب ،عن هشها بهن سهالم» به واسهطه علهى مها فهى طریهق

آخر للخبر.

.۳۳۹

 .۵و روى صدره فى ذیل خبر «عن ابن محبوب ،عن هشا بن سالم» فى
ً
 .۶و یاتى السند ّ
االول معطوفا «هشا بن سالم» على «ابى اسامه» فى .۱۷۸
شایان ذکر است در سند

« ۳۲۵على بن محمهد ،عهن سههل بهن ز یهاد ،عهن ابهن محبهوب،

عن ابى اسامه [عن هشا  ،و محمد بن یحیى ،عن احمد بن محمهد ،عهن ابهن محبهوب] ،عهن
ّ
هشهها بههن سههالم ،عههن ابههى حمههزه ،عههن ابههى إسههحاق ،ههال:حههدانى الیقههه مههن اصههحاب امیههر

المؤمنین ۷انهم سمعوا امیهر المهؤمنین ۷یقهول فهى خطبهه لهه  »...عبهارت داخهل گیومهه [ ]،
عبارتى است که از نسخه چاپى افتاده و محشى با تو،ه به نه نسخه خطى معتبر این عبهارت

را به سند افزودهاند و در حاشیه «عن هشا » ،بعد از«ابى اسامه» ،مر و داشتهاند:
َل نبِل ا ّخصعّ «و هش م» ّ ،ظر م فبن  :ع ه م

ص.33

این پژوهش با مشاهده ناهممونی با اسناد اناخته اده «ابان ماباوب» آغااز اده اسات؛

به ررر که در این سند بین «ابن مابوب» و شیخ وی «هشا بن ساایم»  -کهه «ابان ماباوب»

در موارد بس ار از او روایت مىکند « -ابو اسامه» واسطه اده اسات 1کهه خاود ن ازمناد تأمال و

دعت است .مرحله دو برای کشف عبارت صحیز ،پ برد ،به رابطاه حوایهى «ابان ماباوب»

و «هشا بن سایم» است 2.از ایهن حو ،ماقاد باه جساتجو در اساناد مشاابه پرداختاه و باه وجاود
چن ن ناهموار در ص ۳۳۵مىرسد 3کهه بهین «حسان بان ماباوب» و «هشاا بان ساایم»« ،اباو

 .1بند .۲
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 .2بااا مراجعااه بااه مجموعااها کههه معظاام یااه اسااناد اصااااب إجمااا  ،از جملااه «اباان مابااوب» را مرتااب ساااخته و مشااایههخ و
ّ
اگردا ،آنها را مشخص نمودهاند.
 .3بند .۱

سااند دیگههر حههدیث دو بااه گونااهای اساات کههه بااا اسااناد ااناخته ااده سااازگاری دارد ،و در آ،،

«اباان مابااوب» باادو ،واسااطه از «هشااا باان سااایم» روای هت مههىکنههد 1.همچن ا ن عطعااه آغااازیههن
حدیث دو در سند دیگر به هم ن اکل باوده اسات 2.ایهن دو نکتاه رینهه گاویهایى بار اصال

وعو تحریف در سند دو حدیث مررد با

است؛ اما این که چه گوناهای از تحر یهف در ساند

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

اسامه» واسطه ده است .با تأمل بر این دو حدیث ،به صرر

همهما ،مشخص مهى اود کهه

این دو رخ نموده و اصل سندها به چه شکل بوده مرحله بعد پژوهش است .از آ ،جای که

در سااند اول ایههن دو حههدیث ،در مااوارد مشااابه« ،هشااا باان سااایم» باار«اسااامه» عط ا

مىتوا ،نت جه گرفت سند دو حدیث مررد با

سند با اسناد ناخته ده سازگار مىگردد.
ی

موارد که تاکنو ،رکر د ،اصل تاری

سند اصل تحریف با رینه آ کار اهباا

ااده

3

نیز چنین بوده است ،و در این صارر  ،ایهن

ونو تار یا

عابال تشاخ ص اسات ،ویای گااه در

مهىگاردد ،ویای ایهن کهه در ساند چموناه تار یا

ً

رخ داده ،مررد تردید اسات کهه دو یها چناد راه حال بارای حال إ اکال ساند وجاود دارد؛ مهی در
4

سند« :مامد بن عیسى ،عن یونس ،عان حمااد ،عان عباد اهلل بان سانا ،،عان ابا ایجااحود»،
ّ
ماشی بر عبار «عن حماد» چنین مرعو دا تهاند:
 .۱توس «حماد» فى ایسند غریب یم یعهد م له.

 .۲و عد اک ر «یونس» من ایروایة عن «عبد اهلل بن سنا.»،

 .۳و حواه فى ایمااسن ،ص ۲۶۹بسند آخر« :عن یونس بن عبد ایرحمن عن عبد اهلل بن سنا.»،
 .۴و حواه ایمصن

فى ج ،۵

 ۳۰۰بایسند ایمذکور هنا و سند آخر« :عن یهونس عان عباد

اهلل بن سنا ،و ابن مسکا ،،عن اب ایجاحود».
 .۵فلفظا «عن حماد» ّإما زائدل.

 .۶منشأها هبوته فى ایسند ایمشابه یهذا ایسند ایمتقد بال فصل.
ّ
 .۷او انه تحریف «وحماد» بایعط .

ً
 .۸و عد اکثر «مامد بن عیسى» من ایروایه عن «حماد بن عیسى» ،او«حمااد» مجاردا و حوى

«حماد بن عیسى ،عن عبد اهلل بن سنا ،او ابن سنا »،فى مواضع.
 .1بند .۴

 .2بند .۵
 .3بند .۶

 .4الکایی ،ج،۱

 ،۶۰ح.۵
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در این سند دو نفر از اصااب اجما واععاند« :یونس بن عبد ایرحمن» و«حماد» که مراد از

آ ،مردد بین «حماد بن عیسى» و «حماد بن ع ما »،است ،و از آن ،ایى که این دو نفار هار دو

از اصااب اجما اند ،یاذا غاریهب باود ،وعاو «حمااد» در ایهن ساند1و روایهت بسا ار «یهونس» از

«عبد اهلل بن سنا 2»،را به سهویت مهىتاوا ،دحیافات 3.بارا بررارف سااختن غرابات ایهن ساند
پس از مراجعه به دیگر منابع یعنى المیاسن 4و یا هما ،کتاب الکایی  ،5اصل وعو تحریف در

این سند آ کار مىگردد 6.پس ازکشف اصل وعو تحریف در سند ،پژوهشامر در صادد یهافاتن
اصل عبار

صا

بر مىآید و با بهرهگیری از اصاول تحر یهف و اناخت حوناد وعاو تحر یهف

به ررر کلی و تطب د این اصول و عواعد بر احتمال ماررد باا صاات و ساقم هار احتماایی را
مررد بررسی عرار مىدهد .در اینجا دو احتمال در اصل سند مطارح اسات ؛ احتماال ّاول :زائاد
بود« ،عن حماد» در سند  ،7احتمال ّدو  :ما ّارف باود« ،عان» عبال از «حمااد» و درساتی «واو»

به جای آ.8.،درباره ههر احتمهال دو مرحلهه مهورد بررسهى هرار مهىگیهرد :نخسهت امکهان منطقهى
احتمال ،و سپس راین اابات کننده آن.که احتمال دو  ،با توجه به رب عی بود ،تبادیل«واو»
ً
به «عن» امکا،پذیر است ،چرا که اسناد الکایی معماوال باه صارر عنعناه باوده و در هار ربقاه
نااا ی ه

راوى واعااع ماای ااود .وعااو نااا دو راوى در یه

عاعده اصلی باب تحریف که بر اسا

تبدیل ناماأنو

ربقااه باار خااالف معمااول اسااناد بااوده و
باه ماأنو

اسات ،امکاا ،تبادیهل «واو»

به «عن» را به حو نی توج ه میکنهد.ویای امکاا ،احتماال اول یعنای ز یهاده «عان حمااد» باه ایهن

حو نی نیست و ن ازمند توج ه است 9.مشاهده «عان حمااد» در ساندى کهه باال فاصاله عبال از
 .1بند .۱
 .2بند .۲

 .3با مراجعه به مجموعه اسناد اصااب اجما و مشایخ و ا گردا ،آ،ها.
 .4بند .۳

 .5بند .۴

 .6گفتنای اساات کههه یه ترت ااب منطقاای بااین ایههن دو گااا پژوهشاای (یعنههى درک غراباات سااند وتفاااو سااند ایاان حههدیث در
ً
ً
اینجا با جاهای دیگر) وجود ندارد وممکن است آغاز حرکت پژوهش م ال از مشاهده سند این روایت در المیاسن ما ال

با د که محشى در تعل قهای دیگر ن ه به کیفیت سند آ ،إ اره کردهاند ،و مشاهده غرابات ساند گاا دو پاژوهش با اد
وممکن است حرکت پژوهشای از دریهافات غرابات ساند آغااز اده و باا جساتجو در ساایهر ماوارد وعاو حهدیث اداماه یافتاه

با د.

 .7بند .۵
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 .8بند .۷
 .9بند .۶

گفتنی است که زائد د ،عبار

«عان حمااد» باه دو شهکل ممکان اسات کهه هار دو باا عواعاد

تحریف سازگار است .یکى آنکه انس رهن ناسخ با عبار

پیش ن نا ی ده منشأ زیهادتای ایهن عباار

«عان حمااد» کهه از مشااهده ساند

با اد.گوناه دیمار ایهن کهه عباار

«عان حمااد» از

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

این ساند واعاع اده ،توج اهگار مناسابی باراى احتماال ز یهاده «عان حمااد» در ایهن ساند اسات.

سند پیش ن در برخی نسخهها افتاده بوده و در حاشیه نسخه نما ته اده و ناساخ متاأخر باه
گما ،این که این عبار

از سند افتاده ،آ ،را در این سند وارد کرده با د.

حال این سؤال مطره است که دو احتمال فوق چگونه به ذهن محشى خطور کرده است؟

خطرر احتمال نخست یعنى زیادتى «عن حماد» با توجه به دیمر حوایا  ،رب عای اسات .ویای
این که احتمال دو چمونه به رهن خطرر کرده و چمونه این احتمال مشکل ناهمخوانی سند

را با دیگر اسناد برررف می سازد ن ازمند توض

است .یاذا در بناد پاایهانى تعل قاه ا ااره اده

کههه «مامااد باان عیسههى» از «حماااد باان عیسههى» بااه گون اه مسااتق م و باادو ،واسااطه «حماااد باان

عیسى» فراوا ،روایت دارد و «حماد» در این سند هم مای تواناد «حمااد بان عیسهى» با اد کهه از

«عبداهلل بن سنا »،بس ار روایت دارد .و این دو توج هگار اایسهتهاى باراى احتماال دو اسات.
در مجمو هر دو احتمال در این سند از اایسهتگى الز جهات توج اه ایهن ساند برخرردارناد و
ترج

یکى از آنها بر دیگری د وار است.

در پایا ،به رکر نمونه دیگری از تعل قا

مربوط به تحریف و تال ل آ ،می پردازیم:

امحد بن ا ر یَ ،عن احلسنی بن عبداهلل الصغیر ،عن حممد بن ّ رّهمی اجلعفر ى ،عنن محمحند
1 ۷
بن عىل بن حممد بن عبداهلل بن عمر بن عىل بن محیب طالب ،عن محیب عبداهلل .

ماشی در حاشیه ساند مز بارر باه برخای نساخ خطای ا ااره کهردهاناد کهه در آنهها در عباار

«أحمد بن علی بن مامد بن» باه جاا «بان» در «علای بان» کلمهه «عان» وجاود دارد .ایشهان در
حاشیه «عبداهلل بن عمر» نیز مرعو دا ته که:

 .۱اعقب «عمر بن علی» ب من رجل واحد وهو ابنه« ّ
مامد».
 .۲فعل ه ف اتمل سقوط «بن ّ
مامد» ا عبل «عمر».

 .۳و «علی بن مامد بان عباداهلل بان ماماد بان عمار» یلقهب «ایمشاطب» تاوفی سانا  ۲۱۶و

رکر فى عمنة الطالب ،اواخر .۳۵۸
 .1الکایی ،ج،۱

 ،۴۴۱ه.۹
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 .۴یکن یم أجد «أحمد ابن ایمشطب» فى مررد.

 .۵و فی أنساب أب ایاسن ایشریف،

 ،۴بعد رکر على هذا :على نسله «مامد».

،۴۲

 .۶و علی أی تقدیر فروایا «ابن على» ایمتوفی « ،۲۱۶عن أب عبداهلل »۷بال واسطا بع دل.
ً
 .۷و «ایقاسم بن جعفر» ایملک ،و «جعفر» هو أخو «علی» ایمذکور ،کا ،ح ا فى ۳۱۱.
 .۸و هذا یؤید نسخا «عن» بعد «علی».

 .۹و «مامد بن عبداهلل بن مامد بن عمر بن على بن أبى رایب »۷یروى عن «جعفار بان

مامد »۷کما فى «جش» [رجال الیجاشی].

اختالف نسخه در عبار «مامد بن عبداهلل» نشا ،مىدهد که در یکی از نساخ تار یا

رخ

از نسااخه

داده اساات ،و از آ ،جااای کههه کااه راوى از سااادا بااوده ،بااراى تع ااین نسااخه صااا
ماا ّارف ،مناساابتاارین مصاادر ،کتههب انساااب سااادا اساات 1کااه مهاامتاارین آنههها کتههاب عمددنة
الطالددب اساات .در تنظا م ایههن کتههاب در بههاره فرزناادا« ،حضاار ام اار ایما من ن »۷نخساات نااا

فرزندا ،آورده ده ،سپس بر اسا
یه

هر نا  ،فرزندا ،وى و ن ه عقبدار بود ،و عقابدار نباود ،هار

از فرزناادا ،و ن ااه سااادا هار سلسااله دنبااال ااده اساات .یااذا در ایههنجااا بااه عساامتی از کتههاب

انساب مراجعه می ود که دحباره فرزندا« ،عمر بن علی بن اب رایب» اسات .نخسات ن مطلاب

عابل تأمال دح بااره ایهن ساند ایهن اسات کهه در کتهب نساب فرزناد عقابدار «عمار بان علهى بان أبا
رایب» مناصر در فرزند وى « ّ
مامد» دانسته ده است؛ 2در حایی که در عنوا ،راوى ماررد نظار

«عبداهلل بن عمار» دیهده مای اود .یاذا ایهن احتماال باه رهان مایآیهد کهه در ایهنجاا «بان ماماد» از
سلسله نسب ایهن راوى افتااده با اد 3.باا افازود ،ایهن ناا باه سلساله نساب «علای بان ماماد بان
عباداهلل» مشهکل عنااوا ،بررارف مای ااود؛ چرا کاه ناا ایههن اخص در عمددنة الطالددب رکهر ااده و
تاریخ وفا این خص هم در دستر

است 4.ویی مسئله این است که براى «علی بان ماماد

بن عبداهلل» ،فرزندى به ناا «احماد» رکار نشاده اسات ،بلکاه ظااهر عباار انسااب ابا ایاسان
5

ریف این است که نسل «علی بن ماماد» ،در فرزناد وى «ماماد» باوده اسات 6کهه مای تواناد از

 .1در زما ،نمارش تعلیقه اک ر این کتابها به چا

نرس ده بود.

 .2بند .۱
 .3بند .۲
 .4بند .۳
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 .5بند .۴

 .6الز به رکر است که انسااب ابا ایاسان اریهف هنرزچاا

نشاده اسات ،و نساخهاى خطای از ایان کتهاب نساب کهه

برداشهت وابساته باه نااوه تفسا ر ماا از کلمهه نسال اسات .ا گار ماراد از نسال ،مطلاد فرزناد با ااد،

تفس ر فوق بجا است؛ ویی اگر مراد فرزند عقبدار با د ،ایهن تفسا ر نابجاا اسات .نکتاه دیمار،
این که سق «مامد» از سند با مشکل دیگری حو به حوسات و آ ،،ایهن کهه راوى ماررد نظار ،بناا

بر این احتمال ،فرزند کسى است که وفا

وى در سال  ۲۱۶یعنى  ۷۲ساال پاس از وفاا

صادق ۷رخ داده ا ت .حو ن است که روایت مستق م فرزند چنین کسى از اما
بع ااد اساات 1.در تکم اال ایههن ا ااکال ،پااس از جسااتجوى تاااریههخ وفااا

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

آ ،بردا ت ود که «علی بن مامد» فرزندى به نا «احمد» ندا ته است .البته صحت ایهن

اماا

صادق۷

دیگههر وابسااتما ،راوى

مزبرر ،مشخص مى ود پسر عماوى او در ساال  ۳۱۱زناده باوده اسات 2.یاذا ا اکال بع اد باود،

روایت آ ،راوى از «اما صادق »۷دو چندا ،مایگاردد و باراى حال ایهن ا اکال الز اسات باه

اختالف نسخههاى کتاب در عنوا ،راوى مراجعه ود و معلو مهى اود مشهکل حال نا ادنی
ایههن سااند باار اسااا نسااخه چاااپ اسااتّ ،امااا ا گاار بااه جاااى «باان» بعااد از «علاای» در ایههن عنااوا،،

«عن» گذا ته ود ،این مشکل حل ده؛ چرا کهه «ماماد بان عباداهلل بان ماماد بان عمار بان
علهى بان أبهى رایااب» باه تصاری نجا ای در کتههاب ال جدال خااود از اصاااب اماا

صااادق۷

است 3و از جهت ربقه نیز مشکلی در این زم نه وجود دارد.
گفتنای اساات کههه ایشاا ،بااه راارر عاارع بااه صا ّاات نساخه «عاان» حکاام نکارده ،بلکههه تنهااا بااا
عبااار « ّ
یؤیههد» ،تاارج ایههن نسااخه را یههادآور اادهانااد 4.ایههن اماار از آ ،جهاات اساات کههه اک ههر

نسااخههاااى الکددایی موافااد نسااخه چاااپ بااوده و جااایگزینههى «باان» بااه «عاان» از جهاات اکثر یاات
نسخههاى خطی عابل تأیید نیست.

نتیجهگیری

5

با توجه به مطایب پیش ن ،فرآیند کش

خطاای در یااک سااند ،یهها تفاااو

آسا ب اساناد حوایاا  ،باا مشااهده اخاتالف نساخ

سااند بااا مصااادر دیگههر کههه روایههت مز بههور را نقههل کههردهانههد ،و یهها

به وه ّ
مشجره نمارش یافته ،به دست مرحو آیت اهلل جد با دعت و حوصله بسا ار نما اته اده اسات و نشاانی
تعلیقه فوق به این نسخه خطی است.

 .1بند .۶
 .2بند.۷

 .3بند .۹
 .4بند .۸

 .5تعل قا
ی

مبسوط معظم یه دح یاای از ارالعاا

اسات و آم اهه خ ارهکننادها از تلف اد حوشهااى متناو باراى رسا د ،باه

هدف واحد که همان کشف تحریفات در اسناد است.
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مشاهده غرابت سند و تفاو

معنا دار آ ،با اسناد دیگر ،آغاز مى ود.

نت جه ناهممونی نسخ در سند حدی سبب علم اجمایی به وعو تحریف است ،و پیامد
ً
تفااو سااند بااا سههیر مصااادر نیههز هرچنااد یزوماا ساابب علاام اجمااایی بااه رخ داد تحر یههف در سااند

نیست ،ویی چنانچاه یکهى از دو کتهاب مأخاذ کتهاب دیگهر در نقال حهدیث با اد ،ایهن تفااو
ً
غایبا منجر به وعاو علام اجماایی باه تحر یهف خواهاد اد ،و ّاماا مشااهده غرابات در ساند تنهاا
احتمال تحریف را به دنبال دارد.

پس از حصول علم یا احتمال تحریف در سند ،با بررسى ربقا راو یاا ،حهدیث مهىتاوا ،تاا حادود
ً
پیاد به عبار صا دست یافت؛ چنا،که فرایند آ ،مشروحا در متن مقایه آمده است.
شایان رکر است که جهت تسریع در کش

آس ب اسناد الز اسات مسا ر پاژوهش و کتاب

مررد مراجعه به ناو صاا انتخااب اود ،و در ایهن راساتا اناخت مضامو ،حهدیث و ماررد
ً
ا ااکال در سااند ،در انتخاااب مسا ر تاق ااد از اهم اات و یههژهاى برخاارردار اساات؛ ما ال چنانچااه
ً
موضو حدیث بیان مقاما ائمه با د ،عطعا بهرهگیهرى از کتهاب بصائ النرجات  -کهه یکهى
از منابع اصلی کتاب الکایی دحباره این گونه مباح

است  -ساودمند خواهاد باود .و چنانچاه

ا کال و ابها در نا یکى از راویان یا اصااب اماما :،با د ،مىتوا ،به کتب موضاوعه باه

اصااب اماماا :،همچاو ،رجدال الطلسدی و رجدال ال قدی ،و در درجاه بعاد باه سهیر کتهب
مراجعااه نمااود ،و هاار گاااه ابهااا در نااا یکههى از سااادا

رجااایی و اسااناد حوایااا

اصلی تاقد کتب انساب سادا

است.

رخ دهااد ،منبااع

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که برای دستیابى بهه نتیجهه صهحیز در جاریهان
ً
ً
پژوهش الز است ّأوال از سرعت و ب پروایى در اظهار نظر به د پره ه ود ،و هان ا با دعات

نظر و سعه صدر به هر ی از احتماال مطروحه در با توجاه کاافی مباذول اده ،و ساپس
ّ
هر ی از آنها را با عواعد تاری ماک زده ،وم یدا و مضعفا آنها با حوصاله گاردآورى
وند .،در وه ارائه نت جه ن ه باید دعت کرد تا دی ل از ّ
مؤید ،نت جهگ رى عطعای از اساتظهار،
و این هر دو از ترج

ظنی ی

احتمال بر احتمال دیگر جداساز

وند.

کتابنامه
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 أمددل االمددل ،محمههد بههن حسههن حههر عههاملى ،مصههحز :احمههد حسههینى ،ههم :دارالکتههاباإلس مى۱۳۶۲ ،ق.

آستان دگ رضوی۱۴۰۹ ،ق.

 دای ددیامه جهددان اسددال ، ،معههى از مؤلفههان ،ز یههر نظههر ی معلههى حههداد عههادل ،تهههران :بنیههاددایر المعارف اس مى ،از سال ۱۳۶۲ش.

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

ُ

 -تج اددن أسددایین الکددایی و تیقییهددا ،سههید حسههین طباطبههایى برو،ههردی ،مشهههد :انتشههارات

 رجددال ابددن داوود،حسههن بههن علههى بههن داود حلههى (ق  ،)۸تهههران :انتشههارات دانشههگاه تهههران،۱۳۸۳ش.
ّ
ّ
 رجال عالمه حلی ،ابومنصور ،مالالدین حسن بن یوسهف بهن مطههر حلهى ( ۷۲۶ق) ،هم:دارالذخائر۱۴۱۱ ،ق.

 الفه س د  ،محمههد بههن الحسههن الطوسههى ( ۴۶۰ق) ،مصههحز، :ههواد یههومى اصههفهانى ،ههم:مؤسسه نشر الفقاهه۱۴۱۷ ،ق.

 الکددایی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههى ،ههم :سههازمان چههادارالحدیث۱۳۸۷ ،ش۱۴۳۰/ق.

و نشههر مؤسسههه علمههى فرهنگههى

 -کتاب الکت وییکی هلش مصیلعی ،تر،مه :سهراب ،لوهگر.

 -لسان الع ب ،محمد بن مکر بنمنظور (۷۱۱ - ۶۳۰ق) ،بیروت :دار بیروت۱۳۷۵ ،ق.

 میتقی الجمدان یدی األحادادل الصدیاح و الیسدان ،حسهن بهن ز یهنالهدین( شههید اهانى)،تحقیق :علىا کبر یفارى ،م :مؤسسة نشر إس مى۱۳۶۲ ،ش.
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ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه
تاریخ دریافت۱۳۹۹/۰۵/۰۸ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۱۱/۱۳ :

مهدی مردانی (گلستانی)
عباس پسندیده

1

2

چکیده

فهم متون یهجال الغه همیشهه سهاده نیسهت و گهاه دشهواریههایى دارد کهه عبهور از آنهها
نیازمند تجهیز به روشى علمى است؛ روشى که بر اساگ ا تضائات یهجال الغه تعریف

گردد و به تناسب ویژگىهای آن تنوع یابد .ویژگىههایى نظیهر سهب  ،سهاختار و محتهوا از

،مله مؤلفههایى است که در فهم یهجال الغه تأایر مىگذارد و سبب دریافتى متفهاوت

از آن مىگردد .آنچه در این مقالهه بهه بحهث گذاشهته شهده ،نگهرهای روششهناختى اسهت
که با مطالعه تطبیقى میان دو دانش فقه الحدیث و زبانشناسى ،درصدد ارائه رویکردی

نو برای فهم یهج ال الغه است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان مهىدههد کهه تو،هه بهه
سههاختار حههدیث بههه عنههوان یکههى از عناصههر ز بههانشههناختى ،نقهههش زیههادی در روش فههههم

یهجال الغه دارد و مو،ب شکلگیری رهیافتى به نا سهاختگرایهى مهىگهردد؛ رهیهافتى

که بر ا،زا و کلمات مهتن تکیهه دارد و از طر یهق کشهف روابها معنهایى بهین آنهها در لمهرو

بافت متن ،به مراد متکلم نایل مىآید.

کلیدواژهها :روششناسى ،منطق فهم ،ساختار حدیث ،زبان متن.

بیان مسئله

مراد امیرالمهومنین ،۷مههمتهرین
در طول
تاریخ تدوین و تداول یهج ال الغه ،فهم و دریافت ِ
ِ
هههدف اندیشههمندان شههیعه از مطالعههه و بررسههى سههخنان ایشههان بههوده اسههت .بههرای نیههل بههه ایههن

هدف ،روشههای متفهاوتى آزمهوده و رویکردههای گونهاگونى سهنجیده شهده اسهت کهه بیشهترین
 .1استاد بخش فلسفه ،ک
 .2دانشجوی دکتری ک

و ادیان پردیس فارابى دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

امامیه ،پردیس فارابى دانشگاه تهران.

شهرهنگهاری 1و نیهز رویکردهههای مختلهف شهارحان در فههم متههون یهدج ال الغدده 2،از نشهانههههای
اارگذاری مؤلفه «روش» در فقه الحهدیث یهج ال الغه اسهت؛ لکهن آنچهه تها کنون بهه عنهوان روش

فهم حدیث شناخته شهده 3و یها بهه عنهوان منطهق فههم حهدیث مهورد اسهتناد هرار گرفتهه 4،تمها

ساز و کار فههم متهون یهج ال الغه را در بهر نمهىگیهرد و همهه رویکردههای روششناسهى را پوشهش
ً
نمىدهد؛ خصوصها آن کهه یهج ال الغده بهه عنهوان یه مهتن دینهى ،خصوصهیات و ا تضهائاتى
دارد کههه بایههد در فهههم آن رعایههت و مراعههات شههود؛ چنههان کههه سههب  ،سههاختار و محتههوا از ،ملههه

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

بازتههاب آن در میههان شههروه یهددج ال الغدده رخ داده اسههت؛ چنههان کههه تنههوع و تعههدد سههب هههای

ویژگههىهههایى اسههت کههه مهها را بههه تعر یههف و تبیههین روشهههای برداشههت از یهددج ال الغدده رهنمههود

مههىسههازد .از ایههن رو ،شایسههته اسههت ب هها تحلیههل و ارز یههابى روشهههای پیشههین و نیههز تطبیه هق و

سههنجش شههیوههههای نههوین ،لمههرو روششناسههى فهههم یهددج ال الغدده را توسههعه دهههیم و زمینههه

شناخت بیشتر و د یقتر معارف امیرالمومنین ۷را فراهم آوریم .آنچه در این مقاله مورد تو،هه

رار گرفته ،نگرهای روششناختى است که با مطالعهه تطبیقهى میهان دو دانهش فقهه الحهدیث و

زبانشناسى ،درصدد ارائه رویکردی متفاوت در تفسیر متون یهج ال الغده اسهت؛ رهیهافتى کهه
بر ویژگى ساختار حدیث تمرکز دارد و بر پایه مبانى زبانشناختى اسهتوار گردیهده و بها تطبیهق بهر
مباحث فقه الحدیث سنجیده شده است .شایان ذکر است که پیش از این ،ااهر مسهتقلى کهه

دربردارنههده ایههده تحقیههق باشههد ،بههه دسههت نیامههده اسههت؛ تنههها در برخههى پههژوهشهههای معاصههر
نشانههای پراکنده ای از این نگهره و،هود دارد کهه در الهب بررسهى برخهى متهون روایهى انعکهاگ

یافته است.

5

 .1گونهشناسی روشهای فهم حدیث

روشهای فهم حدیث از ی

منظر ،به دو شیوه عا و خا

واعد کلى و مشترک بین احادیث نظر دارد و شیوه خا
 .1ر .ک :داا ه المعارف بزرگ اسالمی ،ج،۲۰

متناسب بها ویژگهىههای مخصهو

۲۷۲؛ تاراخ حنال شیعه( )۲عص غی

 .2برای نمونه ر .ک« :معرفى و روششناسى شره نهج الب یه ابن مییم بحرانى»،
نهج الب یة»،

ابل تقسیمانهد .شهیوه عها بهه
،

.۱۹۰

۷۷-۶۵؛ «روششناسى شره فى ظه ل

۱۳۱-۱۰۳؛ «روششناسى طب راوندی در منهاج البراعة فى شره نهج الب یه»،

 .3ر .ک :روش یهم حنال.

 .4ر .ک :میطق یهم حنال.

 .5چنان که پیشتر ،حجت االس

.۱۴۸-۱۲۳

و المسلمین دکتر عباگ پسندیده در خ ل ک گهای فقه الحدیث خود بهه ایهن ایهده

روششناختى تو،ه نشان داده و در برخى پژوهشهای حدیثشناختى خویش به کار بسته است.
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احادیههث تعر یههف مههىگههردد؛ چنههان کههه پههیشتههر در دانههش تفسههیر مههتن (هرمنوتی ه ) نیههز چنههین

تفکی

روششناختى صورت گرفته است و برخى از محققان معتقدند که بعضهى از اصهول و

واعههد تفسههیر مههتن عهها هسههتند و متههون مختلههف از روش واحههد تفسههیری پیههروی مههىکننههد .در
از دانهشهها ،واعهد خاصهى را مطهره

مقابل ،برخهى دیگهر از محققهان بهرای تفسهیر متهون ههر یه
ً
کردهاند و می واعدی که برای تفسیر متون حقو ى در نظر گرفتهاند با واعد و اصولى که بهرای
تفسیر متون ادبى تعریف کردهاند ،متفاوت اسهت 1.رههاورد ایهن تقسهیمبنهدی دوگانهه آن اسهت
کههه بهها بررسههى چیسههتى و چگههونگى «روش خهها

» و تحلیههل تفههاوتهههای آن بهها «روش عهها »

زمینههای نوآوری در روش فهم حدیث فراهم مىآید و نگرههای ،دیدی درباره چگونگى فههم
حدیث به دست داده مىشود.
 .1 - 1روش عام

منظههور از روش عهها  ،آن دسههته از واعههد و مراحههل فهههم حههدیث اسههت کههه در همههه احادیههث

مشترک است و بدون در نظر گرفتن تفاوتهای بیناحدییى ،اک ر متون روایى را در بر مهىگیهرد.

دسههتیههابى بههه ایههن دسههت از واعههد ،نیازمنههد شههناخت خصوصههیاتى اسههت کههه در همههه متههون
حدییى و،ود دارد و در فهم آنها اارگذار است؛ چنان که مطالعه پیشهینه دانهش فقههالحهدیث

نشان مىدهد که تو،ه به واژگان و مفردات حدیث ،از ،مله واعد اابت در فهم حدیث بهوده
است و تألیف آاار «یریب الحدیث» ،زو گا های نخستین محققهان در دانهش فقهه الحهدیث

به شمار مىرود 2.از سوی دیگر ،بررسى شرههای گونهه گهون منهابع حهدییى حکایهت از آن دارد

که برخهى از واعهد فههم حهدیث ،هزو اصهول اصهلى روش فههم حهدیث بهوده اسهت؛ چنهان کهه از

بررسىهای روششناسانهای که درباره آاهار شهارحانى چهون محمهدتقى مجلسهى 3،محمهد بها ر

مجلسى 4،فیض کاشانى 5و م صالز مازندرانى 6انجا گرفته است ،چنین به دست مىآیهد

که مؤلفههایى چون :احراز صحت متن ،فههم مفهردات و ترکیبهات ،تشهکیل خهانواده حهدیث و

بهههرهگیههری از فهههم پیشههینیان، ،ههزو اصههول عهها و مشههترک فهههم حههدیث بههوده و در بیشههترینه
 .1راز متن،

۱۰۱و.۱۰۲

 .2یقه الینال (با تکیه بر مسائل لفظ)،

.۱۰۳

« .3روش م محمدتقى مجلسى در شره روایات در لوامع صاحبقرانى»،
« .4روش فقه الحدییى ع مه مجلسى در مرآ العقول»،
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.۱۱۵-۹۳

« .5روش فیض کاشانى در شره احادیث ییر فقهى بر اساگ کتاب الوافى»،
« .6روش فهم حدیث در شره اصول الکافى م صالز مازندرانى»،

.۱۷۶-۱۴۱
.۱۴۲-۱۲۵

.۱۳۶-۱۱۸

فقهههالحههدییى بعضههى از محههداان شههیعه همچههون مرحههو کلینههى 1،شههیخ حههر عههاملى 2،شههیخ
بهایى 3،صاحب معالم 4و محدث مى 5تألیف شده است ،ما را بهه واعهد عها فههم حهدیث

رهنمهود مهىسهازد؛ چنههان کهه گهردآوری ههراین ،تو،هه بهه احادیهث معههارص و بههرهگیهری از آیههات
ههرآن از ،ملههه مؤلفههههههایى اسههت کههه در حههدیثپژوهههى عالمههان یههاد شههده مههورد تو،ههه بههوده و بههه

عنه ههوان واعه ههد عمه ههومى فهه ههم حه ههدیث ابه ههل طه ههره اسه ههت .از ایه ههن رو ،به هها تحلیه ههل ته ههاریخى-

شناختى مطالعات حدییى اندیشمندان شیعه ،مىتوان به این نتیجه رسهید کهه برخهى از
روش
ِ

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

احادیه ههث ابه ههل ا،ه ههرا و اعمه ههال اسه ههت .همچنه ههین مطالع هههه په ههژوهشهه ههایى که ههه در به ههاره روش

مؤلفههههههای فهههم حههدیث همچههون اعتبارسههنجى ،واژهشناسههى ،رینهههیههابى و مجموعهههنگههری از
،مله مهمترین مؤلفههههای روششهناختى اسهت کهه در اک هر متهون حهدییى ،ر یهان داشهته و بهه
عنوان واعد عا فهم حدیث در دریافت مراد معصو دخالت دارد.
 .2 - 1روش خاص

تنوع و تعدد متون روایى و نیز ا تضائات گوناگون احادیث ،چنین مىطلبد کهه بهرای فههم و

دریافت برخى از آنها چارهای دیگر اندیشه شود و راهکار ویژهای تدبیر گهردد؛ راهکهاری د یهق

و ،زئهى کههه الیهههههای معنههایى حههدیث را در بههر گیهرد و و،ههوه گونههه گهون آن را پوشههش دهههد .ایههن

راهکار  -که از آن با عنوان «روش خا

» یاد شده اسهت  -بهه آن دسهته از واعهد و مراحهل فههم

حدیث اط ق مىگهردد کهه بها در نظهر گهرفتن خصوصهیات متهون حهدییى تعر یهف مهىگهردد و بها
تو،ه به ا تضائات احادیث تفاوت مىکند؛ چنان که سب

آمههوزههههای روانشههناختى 7و ویژگههى خهها

مو،ب شکلگیری واعد خا

ادبى متهون یهج ال الغه 6،تفهاوت

احادیههث اعتقههادی 8از ،ملههه مههواردی اسههت کههه

روششناختى در فهم حدیث گردیده است .اما آنچه در ایهن

میههان اهمیههت دارد ،چگههونگى تعر یههف واعههد اختصاصههى فهههم حههدیث اسههت کههه ایههن امههر،

نیازمنههد تحلیههل روششههناختى و تطبیههق مههتنشههناختى احادیههث اسههت .بههر پایههه آنچههه کههه از
.۱۵۳-۱۳۳

« .1روش فقه الحدییى کلینى در شره احادیث الکافى»،
« .2روش فهم حدیث در وسائل الشیعه».۹۸-۶۷ ،
« .3روششناسى فقه الحدییى شیخ بهایى با تکیه بر مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین».۲۹۹-۲۸۶ ،
« .4روششناسى فقه الحدییى صاحب معالم در کتاب منتقى الجمان».۱۶۲-۱۳۹ ،
« .5حدیث پژوهى محدث مى در سفینة البحار».۱۱۹-۱۰۱ ،
« .6تحلیل مفهومى استعارههای نهج الب یه (رویکرد زبانشناسى شناختى)».۱۹۲-۱۵۵ ،
« .7درآمدی بر روششناسى فهم معارف روانشناختى از احادیث».۱۱۰-۸۸ ،
 .8ر .ک :روششیاسی علم کال .
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مطالعه آاار پیشین به دست آمده است ،واعد خا

فههم حهدیث بهر اسهاگ دو عنصهر «مهتن

حدیث» و «شیوه فهم» ابل طره است؛ بهدین معنها کهه برخهى از واعهد فههم حهدیث بهر اسهاگ
گونههای متون حدییى ابل خصوصىسازی است و برخى دیگر نیز بر اسهاگ گونههههای شهیوه

فهههم .بههرای میههال ،روشهههایى کههه از فهههم احادیههث مشههکل 1،متههون روایههى بلیههغ  2و یهها احادیههث

متعارص 3سخن مىگوید ،از ،مله روشهایى است که بر اساگ متهون حهدییى تعر یهف شهده
است و روشهایى که از تاریخىنگری 4،عقلگرایى 5و تحلیل محتهوا  6در فههم حهدیث بحهث

مىکند ،روشهایى است که بر پایه ا سا شیوه فهم طراحى شده است .لکهن بهه نظهر مهىرسهد
کهههه روشهه ههای خههها

فهه ههم حهههدیث در مه ههوارد یهههاد شه ههده خ صهههه نمه ههىگهههردد و گونه ههههه ههای

روششههناخت دیگههری نیههز ابههل طههره اسههت؛ چنههان کههه تو،ههه بههه سههه ویژگههى سههب  ،سههاختار و
محتوا در کنار بهرهگیری از مطالعات حدییى بینارشتهای ما را بهه کشهف روشههای نهوین فههم

حدیث رهنمون مىسازد و رهیافتههای روششناسهانهای چهون :سهب گرایهى ،محتهواگرایى و

ساختگرایى را به ارمغان مىآورد.

 .2ساختار حدیث :مؤلفهای روششناختی

تو،ههه بههه سههاختار حههدیث ،بههه عنههوان یکههى از مؤلفههههههای ز بههانشههناختى ،نقههش بر،سههتهای

در روش فهم یهج ال الغده دارد؛ چرا کهه دریافهت پیها و معنهای متهون یهدج ال الغده ،وابسهته بهه
فه ههم نظ هها ح هها کم ب ههر م ههتن و تحلی ههل رواب هها درون ههى آن اس ههت ک ههه ای ههن مه ههم از طری ههق بررس ههى

و تحلیل ساختار متهون یهدج ال الغده امکهانپهذیر اسهت .از ایهن رو ،شایسهته اسهت تها بها تبیهین
این مؤلفه زبانشناختى و تطبیق آن بر متهون یهدج ال الغده ،گونهه دیگهری از واعهد خها

فههم

حهدیث را تقریهر نمهاییم .بهرای ایهن منظهور مههدل پیشهنهادی خهود را در الهب سهه محهور مبههانى،

مراح ههل و نمون ههه عرض ههه ک ههرده و ب هها تبی ههین مباح ههث نظ ههری و ک ههار بردی ب ههه ااب ههات ای ههن ای ههده
روششناختى پرداختهایم.

 .1ر .ک :مصابیح االیلار یی حل م کالت االخ ار؛ درآمنش ب یهم احادال م کل.
 .2ر .ک :المجازات الی لاه؛ یقه الینال (با تکیه بر مسائل لفظ).

 .3ر .ک :تأوال مختل

الینال؛ «ع مه مجلسى و ،مع روایات متعارص»،

« .4تاریخمندی در مطالعات حدییى»،
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« .5کارکرد عقل در فهم دین»،

.۱۰۷-۹۰

۱۶۵-۱۴۴؛ «رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث»،

.۷۰-۵۳

۲۶-۵؛ «کاربست عقل ابزاری در روش نقلى ک مى با تکیه بر متون ک مى»،

« .6رهاوردهای استفاده از روش «تحلیل محتوا کمى» در فهم احادیث»،

.۵۷-۲۷

.۶۶-۴۹

انتخاب ا،زای همخوان و چینش یا ترکیب آن ا،زا با یکدیگر 1.این اصط ه و تهى کهه در بهاره
ِ

ی

متن در نظر گرفتهه مهىشهود ،بهه معنهای گهزینش کلمهات و چیهنش بهین آنهاسهت؛ ز یهرا ههر

متنى که از سوی متکلم صادر مىشود در حقیقت منتخبى از کلمات فهرست شهده در ذههن
وی است که با هدفى معین و بهر اسهاگ یه

نظهم معنهادار در کنهار ههم هرار گرفتههانهد .ایهن امهر

(سههاختار) در بههاره احادیههث اهمیههت مضههاعفى مههىیابههد؛ چههرا کههه حههدیث ،مههتن سههاختمنههدی

متکلم آ گاه و معصو انجا گرفتهه اسهت و

است که گزینش و چینش کلمات آن از سوی ی
ً
بار معنایى مشخصى دارد .از این رو ،به نظهر مهىرسهد کهه بتهوان
طبیعتا این گزینش و چینشِ ،
ب هها دخال ههت مؤلف ههه س ههاختار در فه ههم ح ههدیث« ،س ههاختگرای ههى» را ب ههه عن ههوان یه ه رهیاف ههت

روششناختى در فهم یهج ال الغه معرفى کرد و در ی

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

کلمه «ساختار» به ،هت مفهو واژگانى شامل دو مؤلفه گزینش و چینش است؛ گزینش یها

تعریف راردادی آن را چنین معنا کهرد:

«ساختگرایى ،روشى است که بر ا،هزا و کلمهات مهتن تکیهه مهىکنهد و از طریهق کشهف روابها

معنههایى بههین آنههها در لمههرو بافههت مههتن ،بههه مههراد مههتکلم نایههل مههىآیههد» .البتههه نمههىتههوان انتظههار

داشت که ساختگرایى تمامى الیهها و و،وه معنایى حدیث را آشکار نماید و به همهه نیازهها
ً
و پرسشهای مخاطب پاسخ گوید؛ چرا که اساسا رسالت ساختگرایى تبیهین مهراد مهتکلم از
نظا حا کم بر ا،زای ی

متن مشخص است.

2

شاید چنین به نظر آیهد کهه بها تو،هه بهه عهواملى همچهون نقهل بهه معنها و تعهدد گهزارشههاّ ،
تعبهد بهه

ا،زای حدیث با دشواری همراه شود و نتهوان از یه

مهتن واحهد ،نظهم و نظها مشخصهى را برداشهت

نمود .این در حالى است که احراز اصالت متن و اطمینان از س مت آن ،هزو پهیشنیازهها و مراحهل

مقدماتى این رهیافت است و استخراج نظا حاکم بر مهتن ،پهس از احهراز صهحت سهاختار حهدیث

اتفاق مىافتد؛ ع وه بر آن که متونى چون یهج ال الغه  -که از ادبیاتى فهاخر برخوردارنهد  -کمتهر دچهار
آسههیبهههایى همچههون نقههل بههه معنهها مههىشههوند؛ چرا کههه ب یههت مههتن و موسههیقى ک ه

مههانع از تغییههر

فههاحش و یهها تبههدیل بههنافکههن کلمههات مههىشههود و همههاهنگى و هههارمونى و یههژهای کههه در متههون یهددج
ال الغه ،ریان دارد ،تغییر اساسى در ترکیب و چینش واژگان را بر نمىتابد.
 .1 - 2مبانی

کلمه مبنا در لغت ،در معانى چندی چون :بنیاد ،اساگ ،شالوده و پایه به کار رفته اسهت

 .1فرهن

فارسى معین؛ تع ی متن،

 .2راز متن،

.۱۴۷-۱۴۴

 .3ی هیگ یارسی عمین.

3

.۵۷
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و در اصههط ه ،بههه معنههای بههاور بنیههادینى اسههت کههه مسههائل یهه

همچنین به پیشفرصهایى کهه محقهق بسهان یه

علههم بههر آن اسههتوار اسههت.

1

اصهل بهرای خهود هرار مهىدههد ،خهواه مهورد

پذیرش دیگران رار گیهرد و خهواه هرار نگیهرد ،نیهز تعر یهف شهده اسهت .امها مقصهود از مبهانى در
2

اینجا ،مجموعه باورهای حدییى-زبانشناختى است که نسبت به

کلمات امیرالمهومنین۷

اتخ هاذ مههىگههردد و مو،ههب فهههم بهتههر و د یههقتههر یهددج ال الغدده م هىگههردد .برخههى از مهههمتههرین

پیشفرصها و باورهایى که روش ساختگرایى بر آن استوار است ،عبارتاند از:

الههف) مههتن حههدیث از ا،ههزای مختلههف و متفههاوتى تشههکیل یافتههه اسههت و هههر ،ههز ،آن نقههش

معنایى مشخصى دارد .به بیان دیگر ،حدیث ی

خا ممتهد و بهه ههم پیوسهتهای نیسهت کهه

نت ههوان ب ههرای آن ا ،ههزا ،و اف ههرادی ای ههل ش ههد ( ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه) ،بلک ههه مجموع هههای از ته ه

خ ههاه ههای

ناپیوسته ای است (ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه) که در عین تعدد و تک هر ،ترکیبهى منسهجم دارد و از همهاهنگى

ا،زا برخوردار است .با پذیرش ایهن مبنها ،دریافهت معنهای حهدیث منهوط بهه تشهخیص ا،هزای
متن و نقش معنایى هر ی

از آنهاست.

ب) متن حدیث از توالى مجموعهای از واحدهای معنادار (واژگان) تشهکیل شهده اسهت.

3

هش معن ههایى بر،س ههتهای دارن ههد و ته هأایر مح ههوری در برداش ههت
در ای ههن ب ههین ،برخ ههى واژهه هها نق ه ِ
معنههای حههدیث مههىگذارنههد .در وا ههع ،هههر حههدیث دارای واژهای محههوری اسههت کههه مههأموریتى
معههین در انتقههال پیهها حههدیث دارد و تشههخیص درسههت آن ،مو،ههب شههناخت موضههوع /پیهها

اصلى آن مىگردد.

ج) فهم معنای حدیث در لمهرو بافهت ز بهانى و بافهت ییهر ز بهانى امکهانپهذیر اسهت؛ چرا کهه

شههرایا محیطههى کههه مههتن حههدیث در آن تولیههد مههىشههود ،در معنههادهى آن مههؤار اسههت و زمههانى

مىتوان تو ع حصول معنا از حدیث داشهت کهه محتهوای حها کم بهر مهتن فهمیهده شهود 4.از ایهن
رو ،برای دریافت معنای متون یهج ال الغه باید موضوع حا کم بر متن و فضایى را که متن در آن

شکل گرفته است ،شناخت و تحلیل کرد.

د) مهتن حههدیث مجموعههای از ا،ههزای ههمخههوان اسهت کههه در سهایه یه

نظها مسههتقل گههرد

آمده و با هم رابطههای متقابهل دارنهد .ههیچ ،هز ،مطلهق و ییهر وابسهتهای در مهتن حهدیث و،هود
 .1ش ح المیظلمة،

.۸۷

 .2م ایی کالمی امامیه در تفسی ق آن،
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 .3ر .ک :راز متن،
 .4ر .ک :راز متن،

.۱۹

۵۶؛ تع ی متن،

.۳۰
.۴۰

،ز ،حدییى پر رن تر است و تشخیص آن مو،ب دریافت د یقتر معنای حدیث مىگردد.
 .2 - 2مراحل

روش ساختگرایى از ی

سیر منظم پیروی مىکنهد و منطقهى روشهمند بهر آن حها کم اسهت.

از این رو تا برای دست یابى به اهداف این روش ،الز است مراحل چهارگانهه ذیهل گها بهه گها

رعایههت و پیمههوده شههود .البتههه فهههم متههون یهددج ال الغده در لحظههه رخ نمههىدهههد و در بسههیاری از
موارد نیز آسان نیست ،بلکه نیازمند کوششى درازدامن ،همراه بها طهى مقهدماتى اسهت کهه بایهد

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

ندارد و تمامى ا،زای مو،ود در متن با هم در ارتباطاند 1.این رابطه درون متنى ،گاه بهین چنهد

پیش از شروع مراحل فهم مراعات شود .یکى از پیشنیازهایى که در روش سهاختگرایهى بایهد

مههورد تو،ههه ههرار گیههرد« ،اعتبارسههنجى» اسههت کههه عهههدهدار راسههتىآزمههایى انتسههاب مههتن بههه

امیرالمومنین ۷و احراز اصالت آن است؛ زیرا تا و تى از صهدور حهدیث از حضهرت اطمینهان
نیابیم و از س مت متن مطمئن نشویم ،ت ش ما برای فهم یهج ال الغه بىحاصل خواههد بهود.

«فهم عمومى» پیش نیاز دیگری است که از طریق تر،مه و برگردان زبان متن به ز بهان مخاطهب

اتفههاق مههىافتههد؛ چههرا کههه فهههم د یههق و همههه ،انبههه متههون یهددج ال الغدده پههس از فهههم ا،مههالى از

مضمون متن رخ مىدهد و تا تصویری کلى از محتوای حدیث به دسهت داده نشهود ،تعمهق در
آن و کشف الیههای زیرین امکان پذیر نخواههد بهود« .واژهشناسهى» پهیشنیهاز آخهری اسهت کهه

پیش از ورود به فهم متن باید انجا گیرد و از طریهق آن ،برخهى واژ گهان کلیهدی و دیر یهاب یهدج
ال الغه بررسى شود؛ چه ،گاهى او ات معنای حدیث در گرو فهم ی
برداشت از حدیث را تحت تأایر رار مىدهد.

واژه رار مىگیرد و اصهل

 .1 - 2 - 2تشخیص اجزای حدیث و نقش آنها

نخسههتین مرحلههه از مراحههل روش سههاختگرایههى ،تشههخیص ا،ههزای حههدیث و تعیههین نقههش

معنایى هر کدا است؛ بدین صورت که با تو،ه به محتهوای کلهى حهدیث ،مهتن حهدیث را بهه

دو یا سه بخش مجزا تقسیم کرده و نقش هر ،ز ،را به حسب معنهای آن تعیهین مهىنمهاییم .در

حقیقت ،در این مرحله به تشریز ا،هزای حهدیث مهىپهردازیم و در نمهایى کلهى ،سهاختار مهتن

حدیث را بررسى مىکنیم .تجزیه متن حدیث ع وه بر فواید معناشناختى ،کارکرد آموزشى نیهز
دارد و مسیر دریافت معنای حدیث را کوتاه و امکان فهم آن را تسهیل مىنماید.

 .1ر .ک :راز متن،

.۱۴۷
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برای نمونه ،در حکمت  ۱۳یهج ال الغه 1،حدییى از امیرالمومنین ۷نقل شده است که فرمود:
لَ ل أ
َ َ َ َ أ َأ ل أ َأ َ ل ل ََ ل َأ
ّخا َِ ع ال لت َا عع لر وّ ِبق َص َه ع عمل عة ّخشک عر؛
عإذّ وصلت عإخیک ِبطرّف ع

2

وو یلیمه نممتدا به شما رسید ،با ناسیاسی دن اله ن را م رید.

3

مفهههو کلههى حههدیث آن اسههت کههه هههر گههاه آیههاز نعمههتههها بههه شههما رسههید ،انتهههای آن را بهها

کمسپاسى از خود نرانید؛ گو اینکه نعمتها آیاز و انجامى دارند و رفتار ما نسهبت بهه آنهها در
اسههتمرار یهها انقطههاع آنههها نقههش دارد و چنههان کههه از نعمههتههها ،بههه و یههژه در آیههازه راه ههدرشناسههى
نگردد ،دوا نمىیابند و از دست مىروند .با بررسى محتوای حدیث چنین به نظر مىرسد کهه

متن یاد شده دارای دو ،ز ،اصلى است که ،ز ،اول درصهدد بیهان مو عیهت اسهت و ،هز ،دو

به توصیه سلبى نسبت به آن مو عیت مىپردازد:
،ز ،اول« :إ َذا َو َص َل ْت إ َل ْی کک ْم َأ ْط َر کاف ِّ
الن َع ِم» (نقش :بیان مو عیت)
ِ
ِ
َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
،ز ،دو « :ف تن ِفروا أ صاها ِب ِقل ِة الشک ِر» (نقش :توصیه سلبى)
بخش بندی متن حدیث سبب گردید کهه سههم هر یه از ا،هزا نسهبت بهه محتهوای حهدیث
مشخص گردد و توزیع بار معنایى حدیث معلو شود .در چنین شرایطى امکان فهم الیههههای

زیرین معنایى فراهم مىگردد و ارتباط ا،زای متناظر با هم ابل تشخیص مىشود.

نمونه دو  ،حدییى از امیرالمومنین ۷است که در نامه  ۶۹یهج ال الغه 4خطاب به حهارث

همدانى فرمود:

َ َ أ أ َ أ َ أ ل َ َ َ أ ل ل أ َ َ َ أ َ لَ
و ِب عثر ِب تاظر عإَل م عضلت علی ع عإ

َ
ل أ 5
َذ عل َ
ک عم أ ِب أ َعّ ع ّخشک عر؛

بدا کس که از او برتری ،فراوا بنگر تا بدین نگریساتن سایاس نممات داری و شابر
ن بگزاری.

6

 .1این حدیث در برخى منابع کهن اهل سنت همچهون :مائة کلمة ،هاحظ( ۲۵۵ق) (ر .ک :مطللب کل طالب مدن کدال
علددی بددن ابددی طالددب،
نیشهابوری( ۵۰۸ق) (ج ،)۴۷۳ ،۲عیلن الیکم و المدلاعظ لییهى( هرن  )۱۳۳ ( )۶و غد ر الیکدم و درر الکلدم

 )۱۶۲و شههماری از منههابع متههاخر شهیعه ماننههد :روضددة الددلاعظین و بصددی ة المتعظددین فتههال

آمدی( ۵۵۰ق) (

 .2یهج ال الغه،

 )۲۸۸بدون تفاوت مهمى در متن حدیث نقل شده است.

.۴۷۰

 .3ت جمه یهج ال الغه،

.۳۶۲

 .4این حدیث ییر از یهج ال الغه ،در برخى دیگر از منهابع متهأخر شهیعه ،ماننهد :عیدلن الیکدم و المدلاعظ لییهى( هرن )۶
(
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 )۸۴و غ ر الیکم و درر الکلم آمدی( ۵۵۰ق) (

 .5یهج ال الغه،

.۴۶۰

 .6ت جمه یهج ال الغه،

.۳۵۴

 )۱۳۹بدون تفاوتى در متن حدیث نقل شده است.

نگاه کن؛ چراکه این رفتار مو،بات شکرگزاری تو را فراهم مىآورد .در حقیقت حضرت بها ایهن

توصیه به دو نوع موا،هه با مرد اشاره نمودهاند که یکى نسبت به فرو دستان صورت مهىگیهرد

و دیگری نسبت به فرا دستان؛ نگاه نخست ااری میبت و سهازنده دارد و نگهاه دو ااهری منفهى
و سوزنده .نگاه نخست سبب مىشود تا داشتهها بزر ،لوه نماید و احساگ رضهایت شهکل

گیههرد و در نگههاه دو کاسههتىههها بر،سههته مههىشههوند و احسههاگ نا کههامى رخ مههىدهههد .د ههت در

معنای اولیه حدیث چنین به نظر مىآو رد که متن حدیث دارای دو ،ز ،اصلى است که یکهى

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

مفههو کلهى حهدیث آن اسهت کههه بهه افهرادی کهه بهر ایشههان برتهری یهافتى (فهرو دسهتان) بیشههتر

توصیه حضرت به حساب مىآید و دیگری پایه توصیه:
َ ْ َ َ ک َ
َ
ک ّ ْ
،ز ،اولَ :و أ ک ِ ْر أ ْن ت ْنظ َر ِإلى َم ْن ف ِضل َت َعل ْی ِه (نقش :توصیه)
َ
ّک ْ
،ز ،دو َ :ف َّن َذ ِل َ ِم ْن أ ْب َ
الشک ِر (نقش :پایه توصیه)
اب
و
ِ
ِ
،ز ،اول حدیث در صدد ارائه آموزهای دینى است که در الب توصیه اخ هى ارائهه شهده اسهت

و ،ههز ،دو حههدیث بههه بیههان دلیههل ،علههت و حکمههت توصههیه اشههاره دارد کههه از آن بهها تعبیههر «پایههه» یههاد

شده است .تقابل دو ،ز ،حدیث و تصویرگری آنها در کنار ههم ،مو،هب مهىشهود تها مؤلفههههای ااهر
گذار در معنای حدیث رخ نشان دهند و رابطه ا،زای متناظر با هم بر،سته گردد.

و نمونه سو  ،حدییى از رسول خدا ۹است کهه بهه نقهل از امیرالمهومنین ۷در خطبهه ۱۷۶

یهجال الغه 1آمده است:

َل أ َ لَ َ لَ أ أ َ
َ لَ لَ أ لَ َ
ّت؛
عإ
ّجلاة لبعت ع َُک عر یَ :و عإ ل ّخا َس لبعت ع خشه َع ع

2

گرداگرد بهشت را دشواریدا فرا گرفته است و گرداگرد دوزخ را دوس دنیا.

3

معنای عمهومى حهدیث آن اسهت کهه راه رسهیدن بهه بهشهت از مسهیر نهاگواریهها اسهت و راه

رسههیدن بههه ،هههنم از مسههیر خههواهشههها .بههرای نیههل بههه ،نههت رضههای پروردگههار بایههد نام یمههات
بندگى را تحمل کرد و برای مصهون مانهدن از آتهش خشهم خداونهد ،از لهذتههای گناههان پرهیهز

نمود .تأمل در مفهو حدیث ما را به دو ،ز ،اصلى حدیث رهنمود مىسازد که در هر دو ،ز،،

بخشى از وا عیتهای عالم بهه تصهویر کشهیده شهده اسهت؛ یکهى وا عیهت خوشهایند و دیگهری
 .1این حهدیث ییهر از یهج ال الغه ،در برخهى منهابع حهدییى شهیعه نیهز نقهل شهده اسهت؛ چنهان کهه سهید رضهى( ۴۰۶ق) در
المجازات الی لاه (  ،)۳۴۹فتال نیشهابوری( ۵۰۸ق) در روضة اللاعظین و بصدی ة المتعظدین( ،ج )۴۲۱ ،۲و ّورا
بن أبى فراگ( ۶۰۵ق) در تی یه الخلاط و یزهة الیلاظ (ج،۱

 .2یهج ال الغه،

.۲۵۱

 .3ت جمه یهج ال الغه،

.۱۸۲

 )۱۹۰بدون تفاوتى در متن حدیث نقل کرده اند.
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وا عیت ناخوشایند .خوشهایند بهه ،ههت آنچهه بهدان ترییهب صهورت گرفتهه اسهت (بهشهت) و

ناخوشایند به ،هت آن چیزی که از آن پرهیز داده شده است (،هنم).
َ ْ َ َ َّ
ْ َ
،ز ،اولِ :إ ّن ال َج ّنة کحف ْت ِبال َمک ِار ِه (نقش :وا عیت خوشایند)
َّ
َ َّ َّ
َّ ْ
ات (نقش :وا عیت ناخوشایند)
،ز ،دو  :و ِإن
الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
بخشبندی متن حهدیث مو،هب گردیهده تها تقابهل معنهایى دو ،هز ،حهدیث بهه چشهم آیهد و
نقاط اشتراک و افتراق دو متن به دست داده شود و رابطه ا،زای مرتبا با هم شناخته گردد.
 .2 - 2 - 2تعیین واژۀ محوری حدیث

دومین مرحله از مراحل روش ساختگرایى ،تشهخیص واژ محهوری حهدیث اسهت؛ واژهای

کههه در میههان ا،ههزا و کلمههات حههدیث ،نقههش محههوری دارد و حامههل پیهها اصههلى و موضههوع که ن

حههدیث اسههت .در وا ههع واژ محههوری ،واژهای اسههت کههه بههار اصههلى معنههای حههدیث را بههر دوش

مىکشد؛ به گونهای که گویا دیگر کلمات حدیث به خاطر آن گرد آمدهاند و حذف آن از متن،
معنای حدیث را گن

و مبهم مىسازد .معیار تشخیص واژ محوری نهه بهه ،ههت دشهواری و

یرابت معنا ،بلکه به ،هت اارگذاری آن بر معنای حدیث است.
ک َ کّ
برای نمونه ،با تأمهل در معنهای حهدیث نخسهت 1چنهین بهه نظهر مهىآیهد کهه دو واژه «تن ِفهروا» و
َّ ّک ْ
الشههک ِر» بههیش از دیگههر کلمههات در القههای پیهها حههدیث نقههش بر،سههتهای دارنههد ،لکههن بهها
« ِب ِقله ِهة
ک َ کّ
ترسیم هندسه معنایى حدیث چنین مىتوان گفت که تنها ،واژه «تن ِفروا» واژ محوری حهدیث
است؛ چرا که حضرت با این تعبیر ،بهه تبیهین یکهى از آسهیبههای نعمهتههای الههى پرداختهه

پیامد ناسپاسى انسهان معرفهى کهرده اسهت .بهه بیهان دیگهر،
است و انز،ار و رمیدن نعمتها را
ِ

موضوع اصهلى حهدیث ،عهد اسهتمرار نعمهتهاسهت کهه از یه سهو ریشهه در ناسپاسهى آدمهى
ک ّ
دارد و از سوی دیگر از آیازه نعمتها تأایر مهىپهذیرد .واژ محهوری «ت َن ِف کهروا» نشهانهای اسهت کهه
ما را بهرای گهردآوری احادیهث ههممضهمون (خهانواده حهدیث) یهاری مهىرسهاند و حلقهه مشهترک

این حدیث با احادیث مرتبا محسوب مىگردد.
ک
َ
و یا بررسى واژگان به کار رفتهه در مهتن حهدیث دو  2چنهین مهىنمایهد کهه سهه کلمهه «ت ْنظ َهر»،
ک ّ ْ
ّک ْ
الشک ِر» ،زو واژگان اارگهذار در معنهای حهدیثانهد؛ امها کلمههای کهه بهار اصهلى
« َم ْن ف ِضل َت» و «
ک ّ ْ
حدیث را به دوش مىکشد و واژ محوری حدیث محسوب مىشودَ « ،م ْهن ف ِضهل َت» اسهت .گهو
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َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (یهج ال الغه،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .1إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
َ
ّک ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
َ
اب الشک ِر (همان.)۴۶۰ ،
 .2و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ

.)۴۷۰

نشستن آنها و ذکر پیامد شکرگزاری ،به ،هت همین محوریت معنایى بوده است.
َ
ْ َ َ
ّ
همچنین با مطالعه حدیث سهو  1چنهین بهه نظهر مهىرسهد کهه دو کلمهه «ال َج ّنهة» و «الن َهار» دو
واژه کلیدی و اارگهذار در مهتن حهدیثانهد .لکهن بها د هت در مضهمون حهدیث و نسهبتسهنجى
َّ
بین کلمات آن مشخص مىگردد که کلمه « کحف ْت» واژ محهوری حهدیث اسهت و در حقیقهت

بین دیگر ا،زای حدیث پیوند معنایى بر رار کهرده اسهت؛ ز یهرا آنچهه بهین دو مفههو «بهشهت» و
«مکاره» و نیز «آتش» و «شهوات» رابطه بر رار کرده و آنها را به هم گهره زده اسهت ،واژه « کح َّف ْ
هت»

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

ایههن کههه موضههوع حههدیث ،افههراد فرودسههت و نحههوه تعامههل بهها آنهاسههت کههه سههفارش بههه نظههاره

است که نقش معنایى واسطه و محوری در ایفاد پیا حدیث دارد.
 .3 - 2 - 2شناخت بافت غیر زبانی حدیث

سومین مرحله از مراحل روش ساختگرایى ،تشخیص بافت ییر زبهانى حهدیث اسهت؛ چهرا کهه

حدیث در ی

فضای وا عى و ناظر به نیازهای مخاطب صادر گردیهده اسهت و شهناخت ایهن فضها

و فرهنهه  ،مو،ههب فهههم د یههق مههراد معصههو مههىگههردد .بههرای ایههن منظههور ،بهها تو،ههه بههه رینهههههها و
نشانههای به کار رفته در مهتن ،بافهت خهار،ى حهدیث و فضهای حهاکم بهر زمهان صهدور را تشهخیص

داده ،فلسههفه ایههراد حههدیث را کشههف مههىنمههاییم .شههایان ذکههر اسههت کههه ایههن مرحلههه ،ییههر از سههبب
اصلى و علت مستقیم ایراد حدیث است که از آن با تعبیر «سبب صدور» یاد مىشود.

برای نمونه ،مطالعه فضای تاریخى کلمات امیرالمومنین ۷و نیهز مناسهبات ا،تمهاعى آن

روزگههار مهها را بههه ایههن نکتههه کلیههدی هههدایت مههىسههازد کههه حههدیث نخسههت 2نههاظر بههه ی ه

نیههاز

اخ ى-ا،تماعى عصر حضرت صادر شده است و «ناپایداری نعمهتهها» وا عیهت خهار،ى

هیب «زوال نعمههت» شههده و
ایههن حههدیث اسههت .گههو ایههن کههه مخاطههب زمههان امهها  ،۷گرفتههار آسه ِ
نعمتى را که مدتى از به چن

آوردن آن نمىگذشهت ،از دسهت مهىداد .از ایهن رو ،حضهرت بها

فراست به حکمت و علت آن اشهاره کردنهد و درناشناسهى از نعمهتهها را دلیهل عهد اسهتمرار

آنها معرفى نمودند.

و یا د ت در نشانههای متن حدیث دو و نیز مطالعه فضای فرهنگى زمان صدور ،چنهین
3

القهها مههىکنههد کههه وا عیههت بیرونههى حههدیث ،آسههیبى بههه نهها «مقایسههه صههعودی» اسههت .مقایسههه
َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان،
ِ .1إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (همان.)۴۷۰ ،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .2إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
َ
ّک ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
َ
اب الشک ِر (همان.)۴۶۰ ،
 .3و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ
.)۲۵۱
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صههعودی اصههط حى در برابههر مقایسههه نزولههى اسههت کههه در آن ف هرد خههود را بهها باالدسههت خههویش

مقایسه مىکند و داشتههای خود را با داشتهههای وی مهىسهنجد .در چنهین حهالتى داشهتههها
کممقدار و کوچ

به نظر مىآید و در نتیجه احساگ ناکامى و ناامیدی شکل مىگیرد .از ایهن

رو امیرالمههومنین ۷در راهکههاری روانشههناختى ،بههه مقایسههه نزولههى توصههیه مههىکنههد و چنههین
مههىفرمایههد کههه تو،ههه بههه زنههدگى افههراد پههاییندسههت و مقایسههه خههود بهها ایشههان سههبب مههىشههود تهها
داشتههای آدمى بزر و ارزشمند ،لوه کند و احساگ کامیابى و رضایت در دل ،های بگیهرد
و در نتیجه به درشناسى و شکرگزاری وا داشته شود.

همچنهین مطالعهه فضهای حها کم بهر حهدیث سهو  1و دیگهر احادیهث مهرتبا چنهین بهه دسههت

مى دهد که وا عیت بیرونى حدیث ،رابطه متقابل عمهل امهروز و نتیجهه فرداسهت؛ بهه ایهن معنها
که هرچه عمهل امهروز سهخت و دشهوار باشهد ،نتیجهه فهردا آسهوده و گهوارا خواههد بهود و ا گهر عمهل

امروز همراه با شهوت و لذت باشد ،نتیجه فردا هرین درد و عهذاب خواههد بهود .بهه بیهان دیگهر،

رسول خدا ۹با این حدیث درصدد ترسیم مسیر بهشت و ،هنم بودهاند و با ِاخبار از عا بهت

شیرین و گوارای بنهدگى (بهشهت) ،مخاطهب را بهه شهکیبایى در برابهر دشهواریههای راه دعهوت

نمودند و با ِاخبار از عا بت تلخ و نا گوار رمندگى (،هنم) ،مخاطب را از پیهروی راه شههوتهها

و لذتهای معصیت باز داشتند.

 .۴ - 2 - 2تشخیص اجزای مرتبط حدیث

بههاالخره ،مرحلههه چهههار از مراحههل روش سههاختگرایههى ،تشههخیص رابطههه ا،ههزای متنههاظر و

متههرابا بهها هههم اسههت؛ یعنههى شههناخت رابطههه ا،زایههى کههه نقههش تعههاملى بهها یکههدیگر دارنههد و بههه

صورت همنشین سهم مشخصى از معنای حدیث را افاده مهىدهنهد .ایهن مرحلهه  -کهه بهر پایهه
تجزیه حدیث در مرحله اول اتفاق مىافتد  -نسبت بین ا،هزای حهدیث و نقهش تعهاملى آنهها

در معنای حدیث را آشکار مىسازد.

برای نمونه ،د ت در ا،زای حهدیث نخسهت 2و ارتبهاطسهنجى میهان آنهها بهه خهوبى نشهان

مههىدهههد کههه پیونههدی چنههد ،انبههه در ایههن حههدیث حهها کم اسههت .نخسههت ،رابطههه «اطههراف» و

«ا صا» است که اولى به آیاز نعمتها اشاره دارد و دومى به پایان آنها .گو این کهه ههر نعمتهى
را آیاز و انجامى است و چگونگى تعامل با آیاز آن ،نتیجه پایانى آن را ر م مىزند .دو  ،رابطه
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َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان،
ِ .1إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (همان،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .2إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ

.)۲۵۱

.)۴۷۰

و شکرگزاری از نعمتها کاهش یابد ،فرار و نفار نعمتها نیز فزونى خواهد یافت تها ،هایى کهه
نعمت از کف مىرود و به زوال مىانجامد .از این رو در ،معبندی نهایى بایهد گفهت کهه پیها
َّ ّک ْ
الشهک ِر) نسهبت
حدیث مورد نظر در ی هندسه معنایى خ صه مىگردد :اگر کمسپاسى ( ِ ل ِة
َ ک
ََ ک ّ
به آیاز نعمتها (أ ْط َراف ال ِّهن َع ِم) صهورت گیهرد ،نفهار نعمهت (فه ت َن ِف کهروا) اتفهاق مهىافتهد (ر.ک:
تصویر شماره ی ).

همچنههین ،تأمههل در معنههای حههدیث دو و بررسههى ا،ههزای متنههاظر بههه هههم ،چنههین بههه دسههت
َ ک
مىدهد که حدیث یاد شده از رابطهای چهارگانه برخوردار است؛ چه ،رابطه دو کلمه «ت ْنظ َر» و
ک ّ ْ
َ ْ
« َم ْن ف ِضل َت» به عنوان دو ،ز ،موضوع و محمول و نیز رابطهه ایهن دو بها واژه «أ ک ِ ْهر»  -کهه یهد و
ّک ْ
الشک ِر» رهنمود مىسازد .به بیهان دیگهر ،ا گهر
اندازه آنها را مشخص مىنماید  -ما را به نتیجه «
نظاره کردن نسبت به فرودستان صورت گیرد و به شهکل ز یهاد ههم اتفهاق بیافتهد ،نتیجههای کهه
1

به بار مىنشیند ،شکرگزاری است (ر.ک :تصویر شماره دو).

بررسى ا،زای و واژگان به کار رفته در حدیث سو  2نیز چنین نشان مىدهد که یه

معنایى دوسویه در حهدیث حکفرماسهت .ارتبهاطى بهین امهروز و آینهده کهه در یه

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

«شکر» و «نفار» است که هرچه در این ،کم باشد آن ،بیش مىگهردد؛ یعنهى هرچهه درشناسهى

ارتبهاط

سهو ،مکهاره و

شهوات رار دارد و در سوی دیگر ،بهشت و ،هنم .در وا ع تصویری که در این حهدیث ترسهیم
شههده اسههت دو پیونههد معنههادار اسههت؛ یکههى بههین عمههل امههروز و پیامههد فههردا (،نههت) کههه از مسههیر

کراهت مىگذرد و دیگری بین عمل امروز و پیامد فردا (نار) که از مسیر شهوت مىگهذرد (ر.ک:
تصویر شماره سه).

 .3مقایسه و تطبیق

گفته آمد که ساختگرایى ،رهیافتى روششناختى اسهت کهه نسهبت بهه روش عمهومى فههم

حدیث متفاوت است و دستاوردهای نوینى در فهم یهج ال الغه به ارمغهان مهىآورد .از ایهن رو،

الز است تا در ی

مطالعه مهوردی ،برخهى متهون یهدج ال الغده بررسهى و امتیهاز سهاختگرایهى

نسبت روش عا فهم حدیث سنجیده شهود .بهرای ایهن منظهور بها تکیهه بهر شهروه یهدج ال الغده

یکى از نمونههای ذکر شهده را بررسهى کهرده و نتهایج حاصهل از آن را بها نتهایج رهیافهت مهورد نظهر

مقایسه مىکنیم.

َ
َ َ
ّک ْ
َ ْ ْ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ
اب الشک ِر (همان،
 .1و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ
َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان.)۲۵۱ ،
ِ .2إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ

.)۴۶۰
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مطالعه مهمترین شروه یهدج ال الغده در ذیهل حکمهت  ۱۳یهدج ال الغده 1چنهین بهه دسهت

مىدهد که بعضى از شارحان به خصوصیت واژگانى حدیث تو،هه نشهان دادهانهد و بهه تبیهین
معنای «اطراف النعم» و «ا صاها» پرداختهاند؛ چنان که طهبالهدین راونهدی «اطهراف الهنعم»

را بههه معنههای بعههض نعمههتههها یهها نزدیه تههرین آنههها دانسههته اسههت 2و ابهنمغنیههه «اطههراف» را بههه
اندک و «ا صاها» را به ز یادت نعمت معنا کرده است 3.از سوی دیگر ،برخهى دیگهر از شهارحان
ّ
بهه ویژگهى ب یهى حهدیث اهتمها ورز یهده و بهه تبیهین معنهای «التنفهروا» پرداختههانهد؛ چنهان کهه

ابنمییم بحرانى« ،تنفیهر» را اسهتعاره از دسهته پرنهدگانى دانسهته اسهت کهه ا گهر اولهین آنهها فهرود

آیهد ،آخههرین آنههها هههم بههه او ملحههق مههىشههود 4و ع مههه شوشههتری «نعمههت» را اسههتعاره از حیهوان

وحشى دانسته است که در شرایا آرا و امن را مىگردد و در صورت آزار و اذیت ر مىکند.

5

بنابراین مشخص گردید که اک ر شارحان یهج ال الغه بر ویژگى ادبى حدیث تمرکز داشهتهانهد و

بههه تبیههین الیههههههای رو یههین مههتن پرداختهههانههد؛ در حههالى کههه نکههات یههاد شههده در مرحلههه «فهههم

عمومى» حدیث مطره مىگردد و به عنوان پیشنیاز رهیافت ساختگرایى شناخته مىشهود،
امهها فهههم تخصصههى و کشههف الیههههههای ز یههرین مههتن ،خصوصههیتى اسههت کههه در مراحههل اصههلى

ساختگرایى مورد تو،ه رار گرفته است.

شایان ذکر است که نمونههای یاد شده تنها گزیدهای از متون بسهیاری اسهت کهه بها رویکهرد

یادشده مورد بررسى رار گرفته و نتایج حاصهل از آن در متهون متعهددی از یهدج ال الغده آزمهوده

شده است 6.همچنین تذکر این نکته مفید اسهت کهه سهاختگرایهى یه

روش ،دیهد در فههم

یهج ال الغه نیست و مسیر تازهای را پیش روی مخاطبان رار نمىدهد ،بلکهه رویکهردی اسهت

ویژگههى ز بههانشناسههى (سههاختار) ،زاو یههه نگههاه متفههاوتى را ایجههاد مههىنمایههد و

کههه بهها تمرکههز بههر ی ه
دستمایه ّ
تدبر بیشتر در متون یهج ال الغه مىگردد.

َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر؛ چون طلیعه نعمتها به شهما رسهید ،بها ناسپاسهى دنبالهه آن
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .1إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
را مبرید (همان.)۴۷۰ ،
 .2ر .ک :میهاج ال اعة یی ش ح یهج ال الغة ،ج،۳
 .3ر .ک :یی ظالل یهج ال الغة ،ج،۴
 .4ر .ک :ش ح یهج ال الغه ،ج،۵

.۲۲۵

.۲۴۵

 .5ر .ک :بهج الص اغة یی ش ح یهج ال الغة ،ج،۱۲
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.۲۶۹

.۲۹۲

 .6چنان که تجربه تدریس «متن پژوهى نهج الب یه» و سهنجش روش یهاد شهده در بهیش از ده مهتن یهدج ال الغده ،پشاتوانه
عملی این ایده پ ودشی بوده است.

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

تصلیر شماره ی

تصلیر شماره و

تصلیر شماره سه

129

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

نتیجهگیری

روشهههای فهههم حههدیث بههه دو شههیوه عهها و خهها

ابههل تقسههیمبنههدی اسههت .شههیوه عهها بههه

واعد کلى و مشترک بین احادیث نظر دارد و شیوه خا

متناسب بها ویژگهىههای مخصهو

احادیث تعریف مىگردد.
تو،ه به سه ویژگى سب  ،ساختار و محتوای حهدیث مها را بهه کشهف یافتههههای نهوین فههم
حدیث رهنمون مىسازد و در کنار بهرهگیری از مطالعات حدییى بینارشته ای ،رهیافهتههای
روششناسانهای چون :سب گرایى ،محتوا گرایى و ساختگرایى را به ارمغان مىآورد.
با دخالت مؤلفه ساختار در فهم حدیث ،مىتوان «ساختگرایى» را به عنوان ی

رهیافهت

روششهناختى در فههم یهج ال الغه معرفهى کهرد؛ روش خاصهى کهه بهر ا،هزا و کلمهات مهتن تکیهه
دارد و از طریق کشف روابا معنایى در لمرو بافت متن ،به مراد متکلم نایل مىآید

سههاختگرایههى مبتنههى بههر مجموعههه باورهههای حههدییى-ز بههانشههناختى اسههت کههه نسههبت بههه
گزارههای یهج ال الغه اتخاذ مىگردد و مو،ب فهم د یقتر کلمات امیرالمومنین ۷مىگردد.
رهیافت ساختگرایى از ی

سهیر منطقهى پیهروی مهىکنهد و نظمهى مشخصهى بهر آن حها کم

است؛ چنان کهه بررسهى پهیشنیازههای فههم حهدیث ،تشهخیص ا،هزای حهدیث و نقهش آنهها،
تشههخیص واژ محههوری ،تعیههین بافههت بیرونههى حههدیث و رابطههه ا،ههزای متنههاظر بهها هههم از ،ملههه
مهمترین مراحل رویکرد ساختگرایى است.
تو،ه ویژه بهه ا،هزای حهدیث ،تبیهین نقهش آنهها در انتقهال پیها حهدیث و نیهز تبیهین روابها
درونمتنى بین ا،زای حدیث از مهمترین پیامدهای رهیافت ساختگرایى است.
ساختگرایى رهیهافتى اسهت کهه در بسهیاری از متهون حهدییى ابهل ا،راسهت و مهىتهوان در
موضوعات مختلف روایى به کار بست؛ اما در متون ادبى و ب یهى ماننهد یهج ال الغده  -کهه از

استواری در متن برخوردار است  -کارکرد بیشتری دارد.

مقایسههه برخههى کلمههات امیرالمههومنین ۷در شههروه یهددج ال الغددده بهها نتههایج حاصههل از رهیافههت

ساختگرایى چنین به دست مىدهد که عمده ت ش شارحان ،تبیین معنای واژ گهانى و ب یهى یهدج
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ال الغه بوده است و نسبت به تحلیل متن و فهم مقصود معصو نکات کمتری بیان داشتهاند.

 بهدج الصد اغه یدی شد ح یهددجال الغده ،محمهد تقهى شوشهتری ،تههران :انتشهارات امیرکبیهر،۱۳۷۶ش.

 تدداراخ حددنال شددیعه( ۲عص د غی د  ،سههید محمههدکاظم طباطبههایى ،ههم :دار الحههدیث،۱۳۹۳ش.

الینال ،عبداهلل بن مسلم ابن تیبه ،بیروت :المکتبة العصریه۱۴۲۶ ،ق.

 تأوال مختل ت جمه یهج ال الغه ،سید ،عفر شهیدی ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۷۸ ،ش. تع ی متن ،کوروش صفوی ،تهران :انتشارات علمى۱۳۹۶ ،ش. -تی یدده الخددلاط و یزهددة الیددلاظ  ،مسههعود بههن عیسههى ورا بههن ابههى فههراگ ،ههم :مکتبههه فقیههه،

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

کتابنامه

۱۴۱۰ق.

 داا ة المعارف بدزرگ اسدالمی ،احمهدپاکتچى ،تههران :مرکهز دائهر المعهارف بهزر اسه مى،۱۳۶۷ش.

 درآمنش ب یهم احادال م کل ،سید محمدکاظم طباطبایى ،م :دار الحدیث۱۳۹۶ ،ش. -راز متن ،عبد اهلل نصری ،تهران :نشر سروش۱۳۹۰ ،ش.

 -روششیاسی علم کال  ،رضا برنجکار ،م :دارالحدیث۱۳۹۱ ،ش.

 -روش یهم حنال ،عبد الهادی مسعودی ،تهران :انتشارات سمت۱۳۸۹ ،ش.

 روضة اللاعظین و بصی ة المتعظین  ،محمد بن احمد فتال نیشابوری ،هم :انتشهارات رضهى،۱۳۷۵ش.

 شدد ح المیظلمددة ،هههادی سههبزوار ی ،تصههحیز :حسههن حسههن زاده آمل هى ،تهههران :نشههر نههاب،۱۴۱۷ش.
 ش ح یهج ال الغه ،مییم بن على بن مییم بحرانى ،تهران :دفتر نشر الکتاب۱۳۶۲ ،ش. عیلن الیکم و الملاعظ ،على بن محمد لییى واسطى ،م :دار الحدیث۱۳۷۶ ،ش. غ ر الیکم و درر الکلم ،عبد الواحد آمدی ،م :دار الکتب االس مى۱۴۱۰ ،ق. ی هیگ یارسی عمین ،حسن عمید ،تهران :انتشارات اشجع۱۳۸۹ ،ش. -ی هیگ یارسی معین ،محمد معین ،تهران :انتشارات راه رشد۱۳۸۵ ،ش.

 یقدده الیددنال (بهها تکیهه بهر مسههائل لفهظ) ،احمههدپاکتچى ،تههران :دانشههگاه امها صههادق،۷۱۳۹۲ش.
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 -یی ظالل یهج ال الغة ،محمد ،واد مغنیه ،بیروت :دار العلم للم یین۱۳۵۸ ،ش.

 م ایی کالمی امامیه در تفسی ق آن با رو اک د یقادایه به آراش ه ی ،عسهال و رومهى ،علهى راد،تهران :نشر سخن۱۳۹۰ ،ش.

 -المجازات الی لاه ،محمد بن حسین سید رضى ،م :انتشارات دار الحدیث۱۳۸۰ ،ش.

 -مصابیح االیلار یی حل م کالت االخ ار ،عبد اهلل شبر ،م :انتشارات بصیرتى۱۳۷۱ ،ش.

 مطللب کل طالب من کال علی بدن ابدی طالدب ،محمهد رشهید وطهواط ،تههران :بنیهاد نههجالب یه۱۳۷۴ ،ش.

 میطددق یهددم حددنال ،سههید محمههدکاظم طباطبههایى ،ههم :مؤسسههه آموزشههى پژوهشههى امههاخمینى=۱۳۹۰ ،ش.

 میهاج ال اعة یی ش ح یهجال الغة ،طب الهدین سهعید بهن هبه اهلل راونهدی ،هم :مکتبهة آیهةاهلل المرعشى النجفى۱۳۶۴ ،ش.

 یهج ال الغه ،محمهد بهن حسهین سهید رضهى ،تصهحیز :صهبحى صهالز ،هم :نشهر هجهرت،۱۴۱۴ق.

 «تاریخمندی در مطالعات حدییى» ،سهعید شهفیعى ،علل حدنال ،پهاییز و زمسهتان ،۱۳۸۶ش۴۵و.۴۶

 «تحلیهل مفهههومى اسههتعارهههای نهههج الب یههه (رویکهرد ز بههانشناسههىشهناختى)» ،مهتههاب نههورمحمدی و دیگران ،انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى ،بهار  ،۱۳۹۱ش.۲۲

 «حههدیث پژوهههى محههدث مههى در سههفینة البحههار» ،سههید علههى اکبههر ربیههع نتههاج و دیگههران،رهیای هاای در علل ق آن و حنال ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۵ش.۹۶

 «درآمهدی بهر روششناسهى فههم معهارف روانشههناختى از احادیهث» ،عبهاگ پسهندیده ،علددلحنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۸۶ش.۴۶
« -رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث» ،مجید معارف ،پژوهش دایی ،زمستان  ،۱۳۸۵ش.۱۴

 «رهاوردههای اسهتفاده از روش «تحلیهل محتهوا کمهى» در فههم احادیهث» ،محمهد ،هانى پههور ورضا شکرانى ،پژوهشهاش ق آن و حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۲ش.۴۶

 «روششناسى فقه الحدییى شیخ بهایى با تکیهه بهر مشهرق الشمسهین و اکسهیر السهعادتین»،على راد ،علل حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۸۷ش ،۳پیاپى.۵۰
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 «روششناسى فقه الحدییى صاحب معالم در کتاب منتقهى الجمهان» ،محسهن اسهم پهور ومریم پور افخم ،کتاب قیم ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۴ش.۱۳

آبادی ،پژوه یامه یهج ال الغه ،تابستان  ،۱۳۹۴ش.۱۰

 «روش فقههه الحههدییى ع مههه مجلسههى در مههرآ العقههول» ،علههى اکبههر خههدامیان آرانههى ،حددنالحلزه ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۳ش.۸
 «روش فقه الحدییى کلینى در شره احادیث کافى» ،مهدی ایزدی ،مطالعات یهم حدنال،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۴ش ،۱پیاپى .۳

« -روش فهم حدیث در شره اصول الکافى م صالز مازندرانى» ،زهرا صرفى ،علل حدنال،
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« -روششناسى طب راوندی در منهاج البراعة فى شره نهج الب یه» ،رضا حا،یان حسهین

زمستان ۱۳۸۵ش ،۴پیاپى.۴۲

 «روش فهههم حههدیث در وسههائل الشههیعه» ،فتحیههه فتههاحى زاده و نجیمههه افشههاری ،حدددنالپژوهی ،پاییز و زمستان ،ش.۴
 «روش فیض کاشانى در شره احادیث ییر فقهى بر اساگ کتاب الهوافى» ،نصهراهلل شهاملى وعلى بناییان اصفهانى ،علل حنال ،تابستان  ،۱۳۸۸ش.۵۲

 «روش م ه محمههدتقى مجلسههى در شههره روایههات در لوامههع صههاحبقرانى» ،عبههدالهادی فقهههى زاده ومرتضى اسمى حامد ،تیقیقات علل ق آن و حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۲ش  ،۲پیاپى.۲۰

 «روششناسههى شههره فههى ظه ل نهههج الب یههة» ،محسههن رفعههت ،علددل حددنال ،بهههار ،۱۳۸۹ش ،۱پیاپى.۵۵

 «ع مههه مجلسههى و ،مههع روایههات متعههارص» ،عبههدالهادی فقههى زاده و زهههرا خرمههى ا ،لههى،علل حنال ،پاییز  ،۱۳۸۸ش  ،۳پیاپى.۵۳

 «کاربست عقل ابزاری در روش نقلى ک مى با تکیه بر متون ک مى» ،رضها برنجکهار و مههدینصرتیان اهور ،مع ی کالمی ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۱ش.۲

« -کارکرد عقل در فهم دین» ،حمیدرضا شاکرین ،ق سات ،پاییز  ،۱۳۹۱ش.۶۵

 «معرفى و روششناسى شره نهج الب یه ابن مییم بحرانى» ،مجیهد روحهى دهکهردی ،علدلحنال ،تابستان  ،۱۳۸۷ش.۴۸
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محمد سالمی راوندی
چکیده

بررسههى ی ه

محسن قاسمپور
حههوز حههدییى ،کم ه

1

2

ابههل تههو،هى بههه تبیههین تههاریخ تحههوالت حههدیث ی ه

منطقه مىکنهد .معرفهى عالمهان حهدییى حهوز کاشهان در محهدود هرون پهنجم و ششهم و

بررسى کتب نگاشتهشده توسا آنان ،شناسایى اندیشههای حدییى یالب بر ایهن حهوزه

را در پههىداشههته و در نهایههت تههأایر و تههأارات ایههن حههوزه را بههر سههیر حههوزهههها مشههخص خواهههد
کرد .این ،ستار  -که با روش توصیفى تحلیلى سهامانیافتهه  -بهه ایهن نتیجهه رسهیده کهه
دو ،ریان شاخص در این هرون بهر حهوز حهدییى کاشهان حهاکم بهوده اسهت :اول، ،ریهان

فقهههمحههور شههامل راو یههانى بهها عنههوان فقیههه و اضهههى کههه شخصهههیت ممتهههاز ایهههن ،ریهههان،
طبالدین راوندی اسهت و در آاهار او ارتباطهات فراوانهى بهین حهوز کاشهان و حهوز بغهداد

مههىتههوان یافههت .دو ، ،ر یههان حههدییىه ه ادبههى شههامل محههداانى ادیههب کههه شخصههیت گمنهها و
بر،ست این ،ریان ،سید ابوالرضها راونهدی اسهت کهه بها در اختیهارداشهتن نسهخهههای اصهیل از
کتب شیعه و انتقهال میهراث حهدییى بغهداد بهه کاشهان ،مس ّهبب حضهور و رفهت و آمهد عالمهانى
بزر از سیر مراکز حدییى ،برای ا امت و تصحیز کتب حدییى شیعه گردید.

کلیییدواژههییا :کاشههان ،شههیعه اانههىعشههری ،ههرن پههنجم و ششههم ،ابوالرضهها راونههدی ،طههب

راوندی ،بغداد.

بیان مسأله

پههژوهش در بههاره تحههوالت علمههى و عصههری احادیههث و تههأایر آن بههر ،ر یههانهههای حههدییى در
 .1استادیار پژوهشکده علو اس مى ،بنیاد پژوهشهای اس مى آستان دگ رضوی (نویسنده مسئول).
)(mahdi_mardani@islamic-rf.ir

 .2دانشیار دانشگاه رآن و حدیث (.(pasandide@hadith.ir

عنههوان مسههأل پههژوهش حاضههر مههىتههوان در نظههر گرفههت ،چرایههى بر،سههتگى دو ،ر یههان مههرتبا بهها

حههدیث در فاصههل سههدههههای پههنجم و ششههم هجههری اسههت؛ یکههى ،ر یههان فقهههمحههور و دیگههری

،ریان حدییى  -ادبى و اینکه چگونه و چهرا دو شخصهیت بر،سهت فقیهه و محهدث ادیهب در
این تحوالت تأایرگذار بودهاند.
ریشهها و خاستگاهها

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

سرزمینهای اسه مى همهواره مهورد تو،هه پهژوهشگهران بهوده اسهت .بهر ایهن اسهاگ ،آنچهه کهه بهه

از آنج ههایى ک ههه منطقه ه کاش ههان از نخس ههتین من ههاطق ش ههیعهنش ههین ای ههران ب ههوده و عالم ههان و

محههداانى مع هروف در ههرون اولیههه از ایههن منطقههه برخاسههتهانههد ،اهمیههت ایههن بررسههى دوچنههدان
مىشود .در بهاره تش ّهیع مهرد ایهن سهامان دو نظر یهه مطهره اسهت :نظر یه اول کهه تش ّهیع کاشهان را

مربوط به رن سو مىداند و بیان مىکند که در هرن اول و دو هجهری شخصهیتى تأایرگهذار در
ّ
تشیع و،ود نداشته تا تغییر مذهب مردمان این شهر را به او نسهبت دههیم یها دسهتکهم حضهور
او را سبب گرایش به این مذهب بدانیم 1و نظری دو که با تکیه بر حضور سلطانعلى بن اما

محمد با ر ۷در رن دو در منطق اردههال 2،از نهواحى هم آن روزگهار ،اابهت مهىکنهد کهه مهرد

کاشان حدا ل در رن دو  ،شیعه و طرفهدار ائمهه :بهودهانهد 3.البتهه در هرون بعهدی محهداان

کاشانىابصل معروفى همچون على بن محمد بن شیر کاشانى 4و ابهراهیم بهن شهیب أسهدی

5

در این حوزه بالیدند که بیانگر رشد و نمو این حوز حدییى در این دوره است.

جریانهای حوزۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

شواهد تار یخى ،بر رونق حوز حدییى کاشان در دو رن پنجم و ششم داللت دارد؛ گرچه بها

بررسى د یهقتهر مهىتهوان هرن ششهم را نقطه اوج فعالیهت حهوز حهدییى کاشهان ،طهب حهدیث
نواحى مرکزی ایران ،به شمار آورد .فهرست منتجبالهدین ،محهداان کاشهانىابصهل و سهاکن

کاشان را در این دوره حدود سى نفر مىداند که البته اط عات ارائههشهده در ایهن کتهاب بسهیار
 .1کاشان در مسی ت ی ،

 ۹۶با اندکى تلخیص.

 . 2ایههن عبههارت یلهها مشهههور اسههت و در منههابع کهههن نهها صههحیز ایههن منطقههه ،اردهههار اسههت (ر .ک :تدداراخ اص د هان ،ج،۱
 )۵۳و در تاراخ قم در

۲۷۷ ،۲۷۲ ،۱۷۹ ،۱۷۷و  ۳۴۹و ...ذکر شده است.

 .3ر .ک :ش ح زینگی و شهادت حض ت سلطانعلی بن اما میمن باق ،۷
 .4رجال الطلسی،

 .5رجال الطلسی،

۳۸۸؛ رجال الیجاشی،

۳۷۳و .۳۸۴

.۲۵۵

 ۲۳به بعد.
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اندک است .منبع دیگر ،دالان شع سیدأبوالرضا راوندی است که ضمن اشعار و به مناسهبت
مده و تمجید افراد ،اط عاتى از اوضهاع کاشهان در آن دوره و برخهى از ضهات و خانهدانههای

کاشههانى بیههان کههرده اسههت .ا،ههازات حههدییى نیههز منبههع دیگههری بههرای دسههتیههابى بههه اط عههات
حدییى در این دوره است که با بررسى ا،مهالى ایهن ا،هازات ،رونهق ایهن حهوز حهدییى در هرن

ششم اابات مىشود.
 .1جریان فقهمحور

از موضوعاتى که در حوز حدییى کاشان در این دو رن رونق بسیاری داشته ،فقه اسهت .از

دالیههل رونههق ایههن موضههوع مههىتههوان بههه پههیشکسههوتى برخههى از محههداان کاشههان در ههرون اولیههه در
موضههوع فقههه دانسههت؛ افههرادی همچههون علههى بههن محمههد بههن شههیر کاشههانى ( )۲۷۰ - ۲۰۰کههه

نجاشى او را صاحب کتابى ،امع و بزر در فقهه مهىدانهد 1.روایهات فقههى فراوانهى از ابهنشهیره

در المیاسن 2،الکایی 3و تهذاب األحکا  4و،ود دارد .مکاتبات ابن شیره نیز او را نه بهه عنهوان
یه

فقیههه و عهالم خانهههنشههین ،بلکهه فقیهههى کههه در مهتن ،امعههه حضههور داشهته و مر،عههى بههرای

سؤاالت مرد بوده ،معرفى مىکند.

5

اهمیت به فقه در رون بعد نیهز در کاشهان دنبهال شهد؛ بهه طهوری کهه در هرن پهنجم و ششهم،

راو یههان متعههددی در حههوز فقهههى بالیدنههد کههه منتجههبالههدین برخههى از ایههن فقههها را بهها توصههیف

«فقیه» در الفه س خود معرفى کرده است؛ 6برای نمونه مهىتهوان بهه پادشهاه بهن محمهد علهوی
حسههنى راونههدی 7،رضههىالههدین أبههوالنعههیم بههن محمههد بههن محمههد القاشههانى 8،أبههوطههاهر علههى بههن
أبىسعد بن على القاشانى 9،على بن محمد الوهقى ریب بهن الولیهد 10،أفضهلالهدین الحسهن

 .1رجال الیجاشی،
 .2المیاسن ،ج،۱
 .3الکایی ،ج،۳

.۲۵۶

۲۷۴؛ ج،۲

 ۱۹۷و ۲۰۹و ۲۸۴و ۳۲۶و ۳۴۴و ۴۳۰؛ ج،۴

 .4تهذاب األحکا  ،ج،۲
ج،۸

۳۱۶؛ ج،۱۰

 .5الکایی ،ج،۱

 ۳۲۷و .۵۲۸

۳۱۷؛ ج،۴

 ۶۳و ۸۱

۱۰۲؛ ج،۵

۱۸۳؛ ج ،۶

۲۹۰و ۵۴۳؛ ج،۵

۹و ۴۴و ۱۵۱و ۳۰۸و ۵۶۲و....

۱۴۲و ۱۴۴و ۱۴۶و ۱۵۱و ۱۵۳و ۲۶۲و ۲۹۴و۳۱۴؛ ج ،۷

۳۱۴؛ تهذاب األحکا  ،ج،۴

۱۵۹و

.۲۴۳

 .6شایان ذکر است که برخى از این افراد در علو دیگری همچون ادبیات و حدیث نیز متخصص بودهاند.
 .7الفه س
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(رازی  ،ص ،۹۶ش.۳۳۳

 .8همان،

 ،۱۲۸ش.۵۲۰

 .10همان،

 ،۸۶ش.۲۷۴

 .9همان،

 ،۸۳ش.۲۵۳

۴۳۳؛

حسین بن على دوریستى (ساکن کاشان) 6اشاره کرد.

همسو با ،ریان فقهمحور و ظهور عملى ایهن ،ر یهان در مهتن ،امعهه ،راو یهانى هسهتند کهه بها

عنههوان اضههى در ایههن دو ههرن در کاشههان و،ههود داشههتهانههد .ک ههرت ایههن افههراد ،دال بههر رونههق ایههن

،ریان در حوز کاشان آن زمان و نشانگر ک رت شیعیان و گستردهبودن ،امعه ایشهان اسهت.

از ،مل این افراد مىتوان به خانهدان ر یهب اشهاره کهرد کهه دور فعالیهت آنهها در حهدود  ۵۳۵ه
ّ
 ۵۶۰هج ههری ب ههوده اس ههت 7.در رأگ ای ههن خان ههدان ،حس ههن (حس ههین) ب ههن محم ههد ،ملقه هب ب ههه
سههدیدالههدین و ّ
مکنههى بههه أبومحمههد القر یههب از اضههیان منطقه راونه ِهد کاشههان 8،فرزنههد او اضههى

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

1
الوشههنوی( 2سههاکن کاشههان)،
بههن علههى بههن أحمههد المهابههادی ،شههمسالههدین علههى بههن محمههد ِ
ک ک
تههاجالههدین محمههد بههن محمههد معههروف بههه «شوش هو»( 4سههاکن کاشههان)  5و أبههومحمههد حسههن بههن

3

،مهالالههدین محمهد بههن حسهین بههن محمهد بههن ر یهب معههروف بهه ابههنالقر یهب 9و ،مههالالههدین
بن ریب که با عنوان اضىالقضا ِ کاشان یاده شده است.

10

دیگر خاندان مشهور امامى رن ششم  -که اک ر ایشان سمت ضاوت را در کاشان بر عهده
ً
داشتند  -خاندان طوسى است .همان طهور کهه از عنهوان ایهن خانهدان پیداسهت ،اصهالتا اههل

طههوگ بههودهانههد و در تههاریخ مشههخصنشههده کههه چههرا بههه کاشههان مههها،رت کههردهانههد 11.در رأگ
ّ
عبدالجبار بن محمد بن حسین طوسهى(  ۵۲۹هجهری) اسهت
خاندان اضى طوسى ،أبوعلى
 .1همان،

 ،۵۱ش.۹۳

ِ .2وشنوی ،منسوب به «وشنو » ،یکى از روستاهای م است (أعیان ال یعة ،ج،۱۰

.)۲۸۱

 .3الفه س (رازى) ،۹۱ ،ش.۳۰۵
ْ َ
ک ْک ْ
ک ر َ
َ
للغ َن ِم َلتأ کک َل أو َت َ
شرب؛ خواندن گوسفند برای خوردن علهف یها نوشهیدن آب را گوینهد (تداج العد وس
 .4شؤشؤ بالضم دعا،
من جلاه القاملس ،ج،۱

 .5الفه س (رازى)،
 .6همان،

.)۱۷۹

 ،۱۲۱ش.۴۷۶

 ،۵۱ش.۹۶

 .7مکاتب یقه امامی اا ان پ
 .8الفه س (رازى)،

از شیخ طلسی تا پاشگی ش مکتب حله،

 ،۵۱ش.۹۵

.۱۶۳

 .9دما  ،ص ،۱۱۵ش.۴۳7

 .10تاراخ اللزراء ،ص.۲۱۰
 .11به نظر میرسد به دلی جایگاه واری کاشا در ایرا ِ ن روزگار ،به ایان شاهر مهااجر کارده و سامت ق ااو را در ایان شاهر عهادهدار گشاتند.
دمچنین به ابتمال زیاد شرای بسیار مناس ی برای شیمیا در ن زما در کاشا فراد بوده که این افراد به صور خانوادگی و ناه فاردی باه ایان شاهر
مهاجر کردهاند .دمچنین محتم است مرکزیت شهر ری در ن روزگار و ارت ا خاندا دایی از راوناد باا ن شاهر ،علات مهااجر جممای ایان
خاندا از یوس به شهر ری و در ادامه به کاشا باشد .با توجه به ارت ا دوستانۀ سید ابوالرضا باا ایان خانادا و مرجمیات ساید ابوالرضاا در کاشاا
دور نیست که این خاندا به دعو دمو به صور خانوادگی به کاشا مهاجر کرده باشند.
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کههه زوینههى رازی از او بهها عنههوان « اضههى أبههوعلى طوسههى» نهها بههرده اسههت 1.از دیگههر افههراد ایههن
خاندان مىتوان به شهابالدین أبوالحسن ّ
ّ
هدالجبار طوسهى ،فرزنهد أرشهد أبهوعلى
محمد بن عب

ّ
ّ
هدالجبار،
هدالجبار بهن محمهد طوسهى ،فرزنهد دو عب
طوسى 2،اضى ،مالالدین على بهن عب
ّ
ّ
ّ
هدالجبار
هدالجبار بهن علهى بهن عب
عبدالجبار طوسى 4،اضهى رکهنالهدین عب
أحمد بن على بن

3

ّ
هدالجبار طوسههى 6،اضههى خطیههرالههدین
طوسههى 5،اضههى تههاجالههدین محمههد بههن علههى بههن عبه
ّ
ّ
هدالجبار 7،اضههى ز یههنالههدین أبههوعلى
هدالجبار طوسههى ،فرزنههد سههو عبه
أبومنصههور حسههین بههن عبه
ّ
ّ
هدالجبار طوسههى 8و اضههى شههرفالههدین محمههد بههن حسههین بههن
هدالجبار بههن حسههین بههن عبه
عبه
ّ
عبدالجبار طوسى 9اشاره کرد.
انتقال میراث فقهی بغداد به کاشان

،ریان فقهمحور در انتقال میراث فقهى بغداد به کاشان و سیر منهاطق نقهش داشهته اسهت.

برای نمونه مىتوان به أبومحمد حسن بن حسین بن على دوریستى ،سهاکن کاشهان اشهاره کهرد

کههه أفنههدی ا،ههاز او را کههه بههه خهها خههودش بههرای شههاگردش شههیخ ابههوالحسههین علههى بههن حسههین
وارانى بر پشت مجلد اول کتاب الم سدلط شهیخ طوسهى مر هو داشهته ،در تهاریخ  ۵۸۴هجهرى،

دیده است .بر طبق این ا،ازه او کتاب الم سلط شیخ طوسى را به واسط پهدر منتجهبالهدین
از پدرش از شیخ طوسى روایت مىکند.

10

شخصههیت ممتههاز ایههن ،ر یههان ،بههىش ه
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ّ
طههبالههدین راونههدی اسههت کههه متعلههق بههه حههوز

 .1یقض.۴۱ ،
 .2همان.۱۹۴ - ۱۹۳ ،
عبدالجبار در روایت برخى از آاار پیشینیان نقش ّ
ّ
مهمى ایفا کهرده اسهت؛ از
 .3الفه س (رازى) ،۸۳ ،ش .۲۵۴على بن
ّ
،ملههه در روایههت کتههاب الیهااددة شههیخ طوسههى(بیددار األیددلار ،ج )۴۷ ،۱۰۴تمههامى مصههنفات س ه ر بههن عبههدالعزیز
دیلمى(همههان ،ج )۷۱ ،۱۰۴و مصه ّههنفات طهههب راونهههدی و سهههید أبوالرضههها راونهههدی (همهههان ،ج )۱۶۲ ،۱۰۵نقهههش
ویژهای داشته است.
 .4همان ،ج .۸۳ ،۱۰۴أحمد بن على طوسى در روایت و نشر تمامى آاار طبالدین راوندی ،اهتمامى ویژه داشته است.
 .5الفه س (رازى) ،۹۰ ،ش.۲۹۸
 .6همان ،۱۱۴ ،ش.۴۳۱
 .7همان ،۵۱ ،ش.۹۲
 .8همان ،۸۳ ،ش.۲۵۵
 .9همان ،۱۱۵ ،ش.۴۳۵
 .10دوریسههتى کتههاب الم سددلط شههیخ طوسههى را از شههیخالههرئیس عبیههداهلل بههن حسههن بههن حسههین بههن بابویههه ،از پههدرش ،از شههیخ طوسههى
مصنف کتاب روایت کرده است .شیخ الرئیس همان عبیداهلل یاد شده است که پدر شیخ منتجهبالهدین مؤلهف الفه سد اسهت.
پس دوریستى در در،ه شیخ منتجبالدین است (رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج.)۱۸۰ - 1۷۹ ،۱

بههه کاشههان و ایههران نقههشداشههته اسههت .آن گونههه کههه از ا،ههازات حههدییى ابههل برداشههت اسههت،

دیمىترین نسهخ االست صار شهیخ طوسهى بها ا،هاز طهبالهدین راونهدی مو،هود اسهت 1.ایهن

نسخ االست صار دو ،لهدی اسهت، .لهد اول ایهن نسهخه را ابهو،عفر نازو یهه مهى در سهال ۵۷۰

هجری کتابت و بر طب راوندی رائت کهرده اسهت .حیهدر بهن ابوالفضهل بهن حسهن المههیمن

القاسانى در ماه ر،ب سال  ۵۶۹هجری ،لد دو این نسخه را کتابهت کهرده اسهت 2.تو،هه بهه

مطلههب فههوق اابههت مههىکنههد کههه طههب در زمههان خههود آن ههدر شههناختهشههده و معههروف بههوده کههه

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

حدییى کاشان است .طبالدین راوندی در انتقال آاار فقهى عالمانى همچون شیخ طوسهى

محداان دیگر حوزههای حدییى برای تصحیز نسخ خطى خود به او مرا،عه مىکردند.

طبالدین صاحب کتب متعددی در زمینه فقه اسهت .آاهار فقههى او بهر اسهاگ اط عهات

مو،ود در منابع عبارتاند از :إحکا األحکا  3،اإلیجاز یی ش ح اإلاجاز 4،بیدان اإلیفد ادات،
المغیی یی ش ح الیهااة 6،ش ح ما اجلز و ما ال اجلز مدن الیهاادة 7،م دکل الیهاادة 8،غ ادب
الیهااة 9،یهااة الیهااة 10،الییات یی جمی الع دادات 11،المستقصدی یدی الذراعدة 12،مسدئلة یدی

5

 .1تهها مههدتههها تصههور مههىشههد کههه نسههخ االست صددار کتابخانه شههیخ هههادی آل کاشههف الغطهها ،در نجههف اشههرف بههه تههاریخ
ذیالقعده سال  ۵۷۳هجری ،دیمىترین نسخ این کتاب است؛ در حالى که نسخ فوقالذکر دیمىتهر اسهت .نسهخ
مذکور در کتابخانه آیت اهلل مرعشى به شمار ۱۳۶۷۸و  ۱۳۶۷۹مو،ود است.

« .2صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نههجالب یهة بروایهة السهید الراونهدی أنموذ،ها)»،
. ۹۳ - ۹۲

ال یعة ،ج،۱

.۲۹۱

 .3الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلی تصایی
 .4این کتاب شره اإلاجاز یی الف ائض شیخ طوسى است که نسخ خطى آن ضمن مجموعهای از هرن دههم در کتابخانه
عمومى أمیرالمؤمنین ۷در نجف أشرف مو،ود است («نهج الب یه عبر القرون(،»)۷

.)۲۷۱

 .5الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۱۷۶ ،۳
ً
 .6الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش .۱۸۶منتجهبالهدین آن را ده مجلهد مهىدانهد کتهابى تقریبها بهه بزرگهى مجمد ال یدان .ایهن کتهاب تها هرن
هشتم مو،ود بوده؛ زیرا شهید اول در کتاب ال یان در بحث سجده مطلبى از آن نقل مىکند (ال یان،

 .7الفه س (رازى)،

 ،۶۸ش.۱۸۶

.)۱۷۳

 .8در منابع اسامى م کالت الیهااة یا ش ح م کالت الیهااة نیز برای این کتهاب ذکهر شهده اسهت (راداض العلمداء و حیداض الفضدالء،

ج۴۲۴ - ۴۲۳ ،۲؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج .)۶۶ ،۱۴این کتاب تا رن هشتم مو،ود بهوده؛ زیهرا ع مهه حلهى در مختلد
ال یعۀ خود در بحث نکاه از این کتاب نقل کرده است (مختل ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج.)۱۶۸ ،۷
 .9الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلدی تصدایی ال دیعة ،ج .۵۰ ،۱۶بهه نظهر مهىرسهد ایهن کتهاب در شهره
لغات مشکل فقهى کتاب الیهااة شیخ طوسى باشد.
 .10الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۴۳۱ ،۲۴
 .11الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش.۱۸۶
 .12همان .شرحى بر الذراعۀ سید مرتضى در سه مجلد در علم اصول فقه است.
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الخم  1،مسئلة األخ ش یی الخم  2،مسئلة یی صالة اآلاات 3،مسئلة یی العقیقة 4،مسئلة یی
ی ض من حض األداء و علیه القضاء 5،شجار العصدابة یدی غسدل الجیابدة 6،المسدئلة الکاییدة
(ال اییة) یی الغسلة القاییة 7،ش ح آاات األحکا  8،ال ائد یدی ال د ائ  9و حدل المعقدلد مدن
10
الجمل و العقلد.
شایان ذکر است که از میان آاار فقهى طب ،تنها ،زوهای با عنوان سؤال و جدلاب یقهدی و

کتهاب یقهالق آن وی امهروزه مو،هود اسهت .گرچهه اک هر کتهب فقههى طهب امهروزه مفقهود اسهت،

ولى منقوالت آن در کتب فقهای رن هفتم تا نهم ابل بازیابى است .علهت ا بهال بهه نظر یهات
طههب ،شههاید بههدین دلیههل باشههد کههه او شههاره آاههار فقهههای بزرگههى چههون شههیخ طوسههى اسههت؛ بههه

طوری که تنها پنج عنوان از کتب فقهى او بر مدار کتاب الیهااة شیخ طوسى است.

11

،ایگاه فقهى طب راوندی در میان فقهای متأخر از خود ،آن در واالست که ع وه بر نقهل

منقوالت وی در کتب متأخرین ،نظریات فقهى او در برخهى مهوارد بهر نظر یهات فقههای بر،سهته

تر،یز داده شده است؛ به عنوان نمونه طب ،خون س  ،خوک و کافر را به دماء ثالثه ملحهق

مىکند؛ در حالى که ابنادریس حلى با ایهن مطلهب مخهالف اسهت و شهاهد مخالفهت خهود را
 .1همان،
 .2همان.

 ،۶۹ش.۱۸۶

 .3همان.
 .4همان.

 .5همان .در الذراعة کتابى با عنوان رسالة یی الصالة الیاض ة لمن علیه الفائتة ،ز ،آاار طب ذکرشده که به نظهر مهىرسهد
ال یعة ،ج،۱۵

.)۸۲

با کتاب مورد بحث یکى باشد (الذراعة إلی تصایی
 .6الفه س (رازى) ،۶۹ ،ش.۱۸۶
 .7همان؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۱۲ ،۱۳
ً
 .8الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج .۴۲ - ۴۱ ،۱این کتاب ظاهرا ییهر از یقه القد آن طهب اسهت؛ همچنهان کهه در أمدل
اآلمل به این مطلب تصریز شده است ،ولى افندی این کتاب را همان یقه الق آن مىداند.
 .9گرچه این کتاب امروزه مفقود است ،ولى شواهدی و،ود دارد که تا زمان شهید اول نیز مو،ود بهوده اسهت .فاضهل آبهى در

ک ال ملز ،ع مه حلى در المختلد
بیشتر در این زمینهه ،ر .ک :ک

أحکا ال اعة ،ج،۲

140

و شههید اول در الدذک ش مطهالبى از ایهن کتهاب نقهل کهردهانهد .بهرای اط عهات

ال ملز یی شد ح مختصد الیدای  ،ج،۱

۲۱۹؛ ج،۳

۱۷۲ ،۱۷۱ ،۴۰و ...؛ مختلد ال دیعة یدی

۸۱؛ ک ش ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج،۲

۲۳۵؛ ج،۳

.۴۲۱

 .10الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش .۱۸۶برخى عنوان این کتهاب را حل العقلد یدی الجمدل و العقدلد ذکهر کهردهانهد (أعیدان
ال یعة ،ج .۲۶۰) ،۷از عنوان مشخص است که این کتاب ،شره کتاب الجمل والعقلد شیخ طوسى است.
 .11اسامى کتب مذکور بدین شره اسهت :المغیی یی ش ح الیهااة ،ش ح ما اجلز و ما ال اجلز من الیهااة ،م کل الیهااة،
غ اب الیهااة و یهااة الیهااة.

برمههىگزینههد 1.نمونه دیگههر در بههاب مسههئل عبههد مکاتههب ،فاضههل آبههى ههول راونههدی را بههه صههواب

نزدیه تهر مهىدانههد2.از ،ملهه افهرادی کههه نظر یهات فقههى طهب راونههدی را در کتهب خهود مطههره

کردهاند ،مىتوان به ابنادریس حلى در الس ائ  3،ابنطاووگ حلى در اإلق دال 4،فاضهل آبهى در

ک

ال ملز 5،محقق حلى در المعت  6،ع مه حلهى در مختل ال یعه 7و شههید اول در غااة

الم اد 8اشاره کرد.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

ادعای ا،ماع امامیه در این موضوع ذکر مىکند ،ولى ع مهه حلهى هول طهبالهدین راونهدی را

 .2جریان حدیثی ـ ادبی با تکیه بر نقش سید ابوالرضا راوندی

،ر یههان دیگههری کههه در ههرن پههنجم و ششههم در حههوز حههدییى کاشههان رونههق فراوانههى داشههت،

،ریانى است با رویکرد حدییى  -ادبى .نمىتوان از ،نبههای گونهگون این ،ریان حهدییى -
ادبى سخن به میان آورد و از نقش ستر و تأایرگذار شخصیت کمنظیر ایهن دوره ،یعنهى سهید
ابوالرضا راوندی سخن نگفت.

کاش ههان در ای ههن دوره ،ش هههری ادی ههبپ ههرور ب ههوده و ادیب ههان کاش ههانى در دس ههتگاه حکوم ههت

سلجو یان نفوذ چشمگیری داشتهاند 9.تأیید دیگهری بهر ایهن مطلهب ،راو یهان متعهدد بها وصهف

«ادیب» در الفه س منتجبالدین مرتبا با این حوزه است؛ برای نمونه مىتهوان بهه أبهوالعه ،
زید بن على بن منصور راوندی 10،الشیخ ابدیب محمد بهن محمهد أیهوب المفیهد القاشهانى،

11

أحمههد بههن علههى مهابههادی 12،حسههن بههن علههى بههن أحمههد مهابههادی، 13،مههالالههدین أبههوسههعد بههن
ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج،۱

 .1مختل
 .2ک
 .3الس ائ الیاوش لتی ا الفتاوش ،ج۱۷۷ ،۱؛ ج.۷۳۱ ،۲
 .4اإلق ال باألعمال الیسیة ،ج.۵۸ ،۱
ال ملز یی ش ح مختص الیای  ،ج ۵۰۷ ،۴۶۳ ،۳۸۷ ،۳۲۱ ،۲۵۴ ،۱۳۷ ،۱۱۷ ،۱۱۱ ،۱و....
 .5ک
 .6المعت یی ش ح المختص  ،ج۴۴۶ ،۴۳۵ ،۲۵۷ ،۷۴ ،۱؛ ج.۸۹ ،۲
ال ملز ،ج،۲

.۳۰۷

 .7مختلف الشیعة فى أحکا الشریعة ،ج،۱
 .8غااة الم اد یی ش ح یک اإلرشاد ،ج،۱
 .9راحة الصنور و آاة الس ور،
 .10األربعلن حناقا،

 .11الفه س (رازى)،

 .12همان،
 .13همان،

.۲۲

.۵۱

.۴۷۶

۴۸۵ ،۴۸۴ ،۴۸۲ ،۴۷۶؛ ج،۲

۱۰۰ ،۸۳ ،۳۷؛ ج،۳

۵۱۸؛ ج،۴

 ۲۶۳ ،۲۱۹و....
۱۸۶و....

 ،۱۲۲ش.۴۸۰

 ،۳۵ش.۱۴
 ،۵۱ش.۹۳
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ّ
فرخان 1،موفقالدین على بن أبىعلى بن زیاد ابحنفى 2،حسن (حسین) بهن محمهد ،ملقهب
به سدیدالدین و ّ
مکنى به أبومحمد القر یهب، 3،مهالالهدین محمهد بهن حسهین بهن محمهد بهن
ریب معروف به ابهنالقر یهب 4و تهاجالهدین علهى فرزنهد عبهداهلل بهن أحمهد بهن حمهز الجعفهری

اشاره کرد.

محور مهم این ،ریان ،بىش

5

سید أبوالرضا راوندی است که خهدمات فراوانهى بهه تش ّهیع و

محداان در رن ششم ارائه کرده است .گرچهه سهید ابوالرضها راونهدی در نقهل تمهامى آاهار شهیخ
طوسى نقش مؤارداشته 6و در نقهل کتهاب رجدال الیجاشدی بها واسهط أبوصمصها ذوالفههقار بهن

معبد حسنى( راوی اصلى کتاب ر،ال نجاشى) نقش داشهته 7،ولهى خهدمت منحصهر بهه فهرد
سید ابوالرضا به ّ
تشیع ،رو ایت میراث حدییى گذشتگان و انتقال آن به آینهدگان اسهت تها آنجها
که وی به عنهوان پهل ارتبهاطى بهرای انتقهال ایهن میهراث بهه آینهدگان تلقهى مهىگهردد .گهاهى او بهه

راوی منحصهر بهه
عنوان تقویتکنند اسناد انتقال ایهن میهراث بهه آینهدگان و در برخهى مهوارد او ِ

فرد این میراث است که مىتوان گفت به احتمال بسیار زیاد اگر او نبود ،اکنهون ایهن میهراث بهه
دسههت مهها نمههىرسههید .سههید ابوالرضهها راونههدی بههرای روایههت و انتقههال ایههن میههراث ،همانگونههه کههه
سههنت محههداان و عالمههان بههزر همچههون شههیخ صههدوق بههوده ،مسههافرتهههای متعههددی کههرده

است .اسامى مکانهایى که سید ابوالرضا برای امه و سهماع احادیهث سهفرکهرده ،بهدین شهره

اسههت :ههم ،اصههفهان ،ری 8،نیشههابور ،بیهههق ،بغههداد ،مکههه ،مدینههه ،کههرب  ،،نجههف ،خراسههان،
ّ
ومس(دامغههان) ،ههزوین ،آبههه( آوه) ،سههاوه ،ابهههر ،حلههه ،فیحهها ،،زنجههان ،شههیراز و 10 ...برخههى از

9

خدمات سید ابوالرضا بدین شره است:

 .1همان،

 ،۶۹ش .۱۸۸نا کامل این شخص ،على بن مسعود بن محمد بن فرخان است (دالان راویدنش،

 .)۱۳۸از

اینکه منتجبالدین به ذکر کنی او اکتفا کهرده و نها او را در حهرف «سهین» از کتهاب خهود آورده ،معلهو مهىشهود کهه نها
اصلى وی را که «على» بوده ،نمىدانسته است.

 .2الفهرست(رازى)،

 .3همان،

 ،۸۷ش.۲۸۰

 ،۵۱ش.۹۵

 .4دما  ،ص ،۱۱۵ش.۴۳7
 .5دما  ،ص ،8۰ش.۲۴۰

 .6میاقب آل أبی طالب ،ج،۱
 .7بیار األیلار ،ج،۱۰۴
 .8دالان راوینش،
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.۱۹۳

.۹۵

.۱۱

 .9بغیة الطلب یی تاراخ حلب ،ج،۵

 .10ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۲۴۰۵

.۲۷۶ - ۲۷۵

یکى از خدمات سید ابوالرضا راوندی ،شره و تصحیز میراث حدییى است تها آنجها کهه او

کاشان را به محل آمد و شد محداان حهوزهههای حهدییى ،بهرای تصهحیز کتهب حهدییى شهیعه
تبدیل کرده اسهت .محهدث نهوری ،سهید ابوالرضها را از مشهایخ بزرگهى مهىدانهد کهه اک هر اسهانید

ا،ازات به او منتهى مىشود.

1

بههر اسههاگ اط عههات نسههخ خطههى ،نسههخههههایى از آاههار کهههن شههیعه بهها ا،ههاز سههید ابوالرضهها

راونههدی مو،ههود اسههت کههه او ایههن آاههار را در سههفری کههه در سههال  ۵۱۱هجههری بههه بغههداد نمههوده،

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

الف) شر ح ،تصحیح و اجازۀ میراث حدیثی بغداد در کاشان

دریافت کرده است 2.از ،مل این آاار مىتوان به االمالی سهید مرتضهى ،شد ح یهدج ال الغده،

خصائ األئمة و تلخی

ال یان سید رضى ،رسالۀ اهلازاه ،کتاب من الایض الفقیه و االمالی

شیخ صنوق اشاره کرد .در ادامه اط عاتى درباره این کتب ارائه مىکنیم:
 .1الحاشیة علی أمالی المرتضی

ُ
سید أبوالرضا تعلیقات زیادی بر کتاب غ ر و ُدرر نوشته که أفندی آنها را با خا خهودش،

بههر پش ههت نس ههخهای ک ههه بههراى ش ههاگردش س ههید ناص ههرالههدین أب ههوالمع ههالى محم ههد ا ،ههازه داده،

دیدهاست.

3

همچنین حسهین بهن أبهىعبهداهلل بهن ابهراهیم خومجهانى ،نسهخهای نفهیس از االمدالی سهید
ّ
مهرتضى را  -که در سهال  ۵۶۷هجری کتابتشده  -در تمل داشته کهه اکنهون بهه ش همار ۱۴۵
در کتابخان اسکوریال مو،هود اسههت و اسههاگ تصهحیز االمدالی سهید مرتضهى توسها محمهد

ابوالفضل ابراهیم بوده است .خومجانى نسخه را نزد سهید ابوالرضها راونهدی خوانهده و از وی در

سههال  ۵۶۸هجههری ا،ههاز روایههت آن را دریافههت کههرده اسههت .سههید ابوالرضهها کتههاب امدددالی را بههه
روایت استادش ابهن اخهو بغدادی از ابویانم عصمى از سید مرتضى روایت کرده است.

4

 .2شرح نهج البالغه

یکى از مهمترین آاار سید أبوالرضا راونهدی ،ش ح یهج ال الغۀ أمیهرالمهومنین اسهت .ایهن شهره ییهر از

ش ح یهج ال الغۀ طبالدین راوندی است و مجلسهى در بیار األیلار ههر دو راونهدی را صهاحب شهره
 .1مستنرک اللسائل و مستی ط المسائل ،الخاتمة ،ج،۱

.۱۷۴

 .2ذیل ش ح یهج ال الغۀ سید ابوالرضا راوندی این مطلب به طور مبسوط بیان خواهد شد.
 .3رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج،۴

.۳۷۱

« .4اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع» ،شمار  ۸۴و  ،۸۵پاور ى

.۱۶۰
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یهددج ال الغدده مههىدانههد 1.سههید عبههدالعزیز طباطبههایى معتقههد اسههت کههه سههید أبوالرضهها را مههىتههوان اولههین

شاره یهج ال الغه لمداد کرد؛ زیرا دیگرانهى کهه در زمهر اولهین شهارحان یهدج ال الغده معرفهى شهدهانهد،

بعدها شره خود را تکمیل کردهاند .سید أبوالرضا در سفر علمهى خهود از کاشهان بهه بغهداد در نو،هوانى و

برای طلب علم ،بهه نسهخ اصهل یهدج ال الغده بهه خها سهید رضهى ،دسهتیافتهه و در ربیهعابول سهال

 ۵۱۱هجری برای خود استنساخ کرده ،تعلیقاتى بر آن نگاشته و کلمهات یر یهب آن را تفسهیر و ،مه ت

مبهم آن را توضیز داده است.
ّ
برخى از بزرگان به نسخ شره یهج ال الغۀ راوندی به خا خود مؤلف دسترسى داشهتهانهد.
2

محمههد نازو یههه مههى از افههرادی اسههت کههه در کاشههان حضههوریافتههه و نسههخ یهددج ال الغددۀ سههید
ابوالرضا را از طریق سماع از او دریافت کرده است .توضیز مطلب آنکه نسهخ بسهیار هدیمى

از یهج ال الغه در کتابخانه «المتحهف العرا هى» بهه خها محمهد بهن حسهن بهن نازو یهه مهى بهه
تاریخ  ۵۵۶هجری مو،ود است 3.ناسخ ،این نسخه را با نسخ على بن ز یهد أبوالقاسهم بیهقهى

(ابنفندق) مقابله کرده است .محمد نازویه مى در نیم شوال سال  ۵۶۸هجهری ایهن نسهخه
را بر طب راوندی نیز رائت کرده است 4.همو ،همچنین این نسخه را با نسهخ سهید ابوالرضها

راوندی ،با درج تمامى حواشى نسخ ابوالرضا در نسخ خود ،در ربیع االول سال  ۵۷۱هجهری
در کاش ههان مقابل ههه و در م ههدت  ۲۲روز (از ابت ههدای ربی ههع االول  ۵۷۱ت هها  ۲۲هم ههان م ههاه) ب ههر س ههید
ابوالرضا راوندی رائت کرده است .سید ابوالرضا در ربیع الیانى همهان سهال ( ۵۷۱هجهری) بهه

وی ا،از روایت این نسخه را داده است.

5

به ع وه ،نسخهای کههن از یهج ال الغده در کتابخانه رضها در شههر رامپهور بهه ش ههمار ۱۱۹۰

 .1بیار األیلار ،ج،۱۰۷

.۱۶۸

« .2فى رحهاب نههج الب یهه()۵؛ نههج الب یهه عبهر القهرون»،

 .۱۶۰ایهن مطلهب در آخهر نسهخهای از کتهاب یهدج ال الغده

نگاشت محمدرضا تستری در ربیع الیانى سال  ۱۰۵۹هجری آمهده اسهت .او ایهن مطلهب را از نسهخهای در هرن ششهم بهه

خا على بن محمد المتطبب مى ،از شاگردان سید ابوالرضها و صهاحب ا،هازه از وی ،نقهل مهىکنهد .همهین مطلهب در
ّ
نسخ أبوالفتوه أحمهد بهن أبهوعبهداهلل بلکهو بهن أبهوطالهب اآلبهى ،شها گرد ع مهه حلهى نیهز مو،هود اسهت .او نیهز نسهخهای از

شره یهج ال الغه ابوالرضا راوندی را استنساخ کرده که در پایان آن به همین مطلب تصریز شده است .از نسهخ او نیهز،
محمدصادق بن محمد شهفیع یهزدی در سهال ۱۱۳۲هجهری استنسهاخ کهرده کهه اکنهون در کتابخانه آیهت اهلل مرعشهى بهه

شمار  ۲۷۳مو،ود است (ر .ک« :صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائهة و اال،هاز عنهد االمامیهة (نسهخة نههجالب یهة

بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)» ،پاور ى

 ۱۳۲ه .)۱۳۱

« .3صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)»،
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 .4همان،

 .5همان،

.۸۱

.۸۲

.۷۹

زمانى که سید ابوالرضا راونهدی بهرای اسهتراحت بهه روسهتای ،وشهقان رفتهه ،از روی نسهخ وی

کتابتشده؛ ،ز آنکه در این نسخه ،کهاتب اشهارهای بهه اینکه نسخ اساگ کتابت او نسهخ

یهج ال الغۀ همراه ابوالرضا بوده ،در چه سالى یا از روی کههدا نسهخه کتابهتشهده ،نکهرده ،امها

نسخ اساگ کتابت ،باید همان نهسخهای باشد که ابهوالرضا در سهال  ۵۱۱هجری در بغداد از

روی نسخ اصل کتابت کرده است.

1

همچنین ،مالالدین على بن محمد القمى المتطبب ،از شاگردان سیدابوالرضها ،شهره یهدج
ال الغه راوندی را با ا،ازه از او روایت مىکند ،ولى نسخ خود را پس از وفهات سهید ابوالرضها در سهال
2

 ۵۸۹هجری بر فرزند او ،عزالدین مرتضى على بن فضل اهلل راوندی ،رائت مىکند.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

مو،ود است که در  ۵۵۳هجری توسا عبدالجبار بن حسهین بهن أبهىالقاسهم حها،ى فراههانى،

3

د ت در مطالب فوق مىرساند که افرادی همچون محمد نازویه مى به مقابل نسهخ یهج
ال الی خود نزد بزرگانى از حوزههای مهم حدییى آن روزگار،چون نیشهابور و ری ،بسهنده نکهرده

و بهه کاشهان سهفر مهىکننهد تهها از نسهخ ایهن محهدث کاشهانى نیههز بههر وافهى ببرنهد .ایهن مطلههب
بیانگر اهمیت این نسخ یهج ال الغه ،نزد محداان بزر آن دوره است.

اعق ههاب ابوالرض هها راون ههدی بای ههد نس ههخ اخی ههر و کتابخانه ه او را در اختی ههار داش ههته باش ههند و
ً
مشخصا نو دختری او ،یعنى حسن بن محمهد بهن عبهداهلل بهن علهى ،عفهری حسهینى در ۶۳۱
هجری از کتابت نسخهای از یهج ال الغه فرایت حاصل کرده که على القهاعده و بههه احههتمال
بسیار باید کتابتى از همان نهسخ ،هدش ابهوالرضا راوندی باشد.

4

ش ح یهج ال الغۀ سهید ابوالرضها تها هرن هشهتم نیهز مو،هود بهوده و ابهنعتهائقى حلى(متوفهای

بعد از  ۷۸۸هجری) در شره خود بر یهج ال الغه از آن استفاده کرده است.
 .3خصائص االئمة

دیمىترین نسخ خطى مو،ود از خصائ

5

االئمة سید رضى ،مربوط به کتابخان رضها در

رامپههور هنههد اسههت کههه میکههروفیلم آن در کتابخان ه سههید عبههدالعزیز طباطبههایى در ههم مو،ههود
 .1ناهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع،

خصائ

األئمة نیز هست.

 .2الفه س (رازى)،

 .»۱۷۳نسخ مو،ود  ۱۱۹۰در کتابخان رضا مشهتمل بهر کتهاب

 ،۹۱ش.۳۰۶

« .3صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)»،
« .4اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

 .5الذراعة إلی تصایی

ال یعة ،ج،۱۴

.۱۴۳

.۱۷۴

.۱۳۴
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است .این نسخه را فردی به نا عبدالجبار بن حهسین بهن أبىالقاسم حاج فراهانى ،ساکن در

روستای خومجان 1،در روز چهارشنبه چهار شوال  ۵۵۳هجری کتابت کههرده اسهت 2.فراههانى
نسخه را نزد سید ابوالرضا راوندی خوانده و ابوالرضا در صفح عنوان نسهخه ،ا،هاز روایهت آن

را به او داده اسهت .سید ابوالرضا در این نسخه بیان مهىکنهد کهه او ایهن کتهاب را از شهیخ خهود

أبههوالفتز اس ههماعیل بههن فضههل بههن احمههد بههن أخشههید سههراج از اب ههومظفر ع ههبداهلل ب ههن شههبیب از

ابوالفضل خزاعى از سید رضى روایت کرده اسهت.
 .۴تلخیص البیان فی مجاز القرآن

دو نسخ خطى از کتاب تلخی

3

ال یان یی مجاز الق آن سید رضى مربوط به هرن ششهم در

کتابخانه مرکههزی دانشههگاه تهههران مو،ههود اسههت کههه نسههخ اول بههه شههمار  ۱۰۳۴کاسههتىهههایى

دارد ،ولهى نسههخ دو بههه شههمار  ۵۴۷۰کامههل اسههت .کاتهب نسههخ دو  ،محمههد بههن حسههن بههن
محمد حافظ رهقهى اسهت کهه آن را در روز ،معهه عصهر در شههر آبهه 4در تهاریخ  ۲۹ر،ههب سهال

 ۵۴۷هجری کتابت کرده اسهت .در حاشی برگ آخر این نسخه آمده است:

من این نسوه را با نسوۀ اصلی که از ن ِ سید ابوالرضا راوندی بوده در شاهر (انادوز
5
کاشا در نخر جمادی الثانی سال  ۵۶۴دجری ماقابله کاردهام.
 .۵رسالۀ اهوازیه

از دیگر آاار کتابتشده نزد سید ابوالرضا راوندی ،رسالۀ اهدلازاه است که در روز چههاردهم

محر سال  ۵۵۴هجری در مسجد ،امع کاشان توسا همان خومجانى کتابت شده است.

6

 .۶کتاب من الیحضر الفقیه و أمالی صدوق

با استفاده از اط عات نسخ خطى ایهن گونهه بهه دسهت مهىآیهد کهه سهید ابوالرضها بهه عنهوان

پرچمههدار انتقههال میههراث حههدییى شههیعه در ههرن ششههم در کاشههان ،ا،ههاز نقههل برخههى آاههار شههیخ

صدوق را نیز به شاگردان خود داده است؛ برای نمونه سید محمد بهن حسهن علهوی کاشهانى از
 .1خومجان ،دهى است از شهرستان فراهان در استان مرکزی.
« .2اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

 .3خصائ

األئمة،

 .4شهههری کوچ ه

نزدی ه

.۱۵

.۱۶۰

سههاوه کههه بههین عامههه بههه «آوه» معههروف اسههت و اهههل آن شههیعه هسههتند؛ در مقابههل سههاوه کههه سههنى

مذهباند و پیوسته بین این دو شهر نزاع مذهبى و،ود داشته است (معجم ال لنان ،ج،۱
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« .5المتبقى مهن مخطوطات نهج الب یة حتى نهایة القرن الیامن»،
« .6اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

.۱۷۵

.۴۷

.)۵۰

داده اسههت .آیههة اهلل مرعشههى ایههن ا،ههازه را بههر پشههت نسههخ خطههى ایههن کتههاب دیههده اسههت.

1

عات نسخهای از االمالی صدوق ،ایهن نکتهه بهه دسهت مهىآیهد کهه
همچنین با استفاده از اط
ِ
سید ابوالرضا راوندی بها سهه واسهطه از شهیخ صهدوق نیهز روایهت کهرده اسهت .توضهیز ،آنکهه بهر

پشت نسخهاى از األمالی صدوق ،آمده است:
ابوالرضا ف

اهّٰلل بن علی بسنی راوندی میگوید خ ر داد به من به این کتاا  ،شای

فقیه علی بن ع داللمد تمیمی به اجازهای کاه در ربیاع الثاانی ساال  ۵۲۹دجاری از

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

راویان کاشانى است که سید ابوالرضا نسهخهای از کتهاب من ال ایضد ه الفقیده را بهه او ا،هازه

نیشابور برای من نوشته و دمچنین به دو فرزندم ابمد و علی اجازه داده اسات .وی در
ن اجازه ا هار داشته است :خ ر داد به من پدرم ابوالحسن علی بان ع اد اللامد 2از
ابوال رکا علی بن بسین خوزی از امالکنندهاش(شی صدوق .
این فرهن

3

استنسهاخ بعهد از سهید ابوالرضها راونهدی نیهز همچنهان بها ى مانهد؛ بهه طهوری کهه

على بن ابراهیم بن حسن بن موسى فراهانى ساکن کاشهان نسهخهای از االیتصار سهید مرتضهى

را کتابتکرده که در کتابخان آیة اهلل مرعشى به شمار  ۳۵۹۸مو،ود است .او این نسهخه را در
ّ
روز سههه شههنبه  ۲۵مههاه ذیالقعههده سههال  ۵۹۱هجههری در منههزلش در«بههاب والن» استنسههاخ کههرده
ّ
است .نسخ اخیر بعدها در تمل منصور بن علهى بهن محمهد بهن الحسهن الطوسهى بهه تهاریخ
 ۷۶۲هجری بوده است.

4

گرچه این نسخه بعد از وفات سید ابوالرضا در کاشان استنساخ شده ،ولى به نظهر مهىرسهد

با تو،ه به شواهد بلهى ،فرزنهدان سهید ابوالرضها ایهن مسهئولیت خطیهر تصهحیز نسهخ خطهى را
بعد از او دنبال کردند و به احتمال وی ایهن کتهاب نیهز از رهگهذر سهفر سهید ابوالرضها بهه بغهداد

باشههد .در تأییههد ایههن مطلههب مههىتههوان گفههت کههه بنهها بههر اط عههات شههجرهنامههههههای ههدیمى ،از

ا ههدامات عههزالههدین علههى فرزنههد سههید ابوالرضهها ،سههاخت مدرسهههای بههزر در شهههر دارالم هؤمنین
کاشان کنار آرامگاه پدرش (ییر از مدرس مجدیه) است.

 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

5

.۲۵۷

 .2الشیخ ابوالحسن على بن عبد الصمد بن محمد النیسابوری التمیمى پدر على بن عبدالصهمد اسهت کهه نها پهدر و پسهر
هر دو على است (رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج،۴

 .3همان ،ج،۴

.۳۷۲ - ۳۷1

 .4ت ی  :تاراخ و ی هیگ ،پاور ى

 .5ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۱۸۳

.۲۴۴

.)۱۱۱
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با این توصیفات و شواهد اطمینان مىیابیم که کاشان در آن سالهها محهل تجمهع عالمهان

بزرگهى بهوده و بسههیاری از میهراث حهدییى شههیعه در آن روزگهاران در کاشهان کتابههت شهده و سههید

هعت اط عههات
ابوالرضهها راونههدی بهها در اختیههارداشههتن نسههخههههای اصههیل بزرگههان شههیعه و وسه ِ

حدییى ،یکهتاز این میدان بوده است.

ب) انتقال میراث حدیثی توسط سید ابوالرضا راوندی به متأخرین

میراث انتقالى سید ابوالرضا راوندی از بغداد به کاشان در ادامه بهه سهیر حهوزهههای حهدییى

همچون حله منتقل شد؛ به عنهوان نمونهه شد ح یهدج ال الغدۀ سهید ابوالرضها تها هرن هشهتم نیهز

مو،ود بوده و ابنعتائقى حلى(متوفای بعد از  ۷۸۸هجری) در شره خود بر یهدج ال الغده از آن
استفاده کرده است.

1

نمونه دیگر ،کتاب أدعیة الس است که دارای اسناد متعددی است و در دو سهند آن سهید
2

ابوالرضا راوندی نقش اصلى دارد.

3

نمون ه دیگههر از ادعیهههای کههه سههید ابوالرضهها راونههدی در انتقههال آن نقههش منحصههر بههه فههردی

داشته ،مجموعه روایاتى از اما رضا ۷موسو بهه أدعیة اللسدائل الدی المسدائل اسهت 4کهه در

سند آن این گونه آمده است:

سید ابوالرضا راوندی گ ت که خ ر داد مرا سید مرت ی بن داعی بسنی در شاهر ری،
از جم ر بن محمد دوریستی ،از پدرش ،از شی صدوق کاه گ ات :بادیث کارد مارا
ع دالله بن روابة بن مسمود ،از ابرادی بن محماد بان باارو ناوفلی ،از پادرش کاه
خادم و مالزم امام رضا ۷بود ،این گونه روایت میکند ...

5

از سههوی دیگههر ،ع مههه مرعشههى ،عههزالههدین علههى فرزنههد سههید ابوالرضهها راونههدی را صههاحب

رسالهای با عنوان ،ال سائل الی المسائل از اما رضا ۷مىداند کهه از مکتوبهات هرن ششهم در
 .1الذراعة إلی تصایی

ال یعة ،ج،۱۴

.۱۴۳

 .2این کتاب در بردارند سى و سه دعا و حدیث دسى است کهه در شهب معهراج بهر رسهول خهدا وارد شهده و ههر کهدا بهرای
اهداف خاصى است .أدعیة السر ،چا
.۱۹۶ - ۱۹۵

 .3بیار األیلار ،ج،۹۲

در مجموعه مید ا حدنال شدیعه بهه کوشهش مههدی مهریهزی ،دفتهر چههار ،

۳۲۵ - ۳۲۴؛ الجلاه السییة یی األحادال القنسیة،

.۳۵۸

 . 4این ادعیه شامل ده منا،ات استخاره ،طلب عفو ،سفر ،طلب رزق ،استعاذه ،طلهب توبهه ،طلهب حهج ،طلهب رفهع ظلهم
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ظالم ،شکر خداوند و طلب حوائج است.

 .5کیلز الیجاح،

. ۴۱ - ۴۰

موضههوع ،اسههت 1.گرچههه در نگههاه اول ،بههه خههاطر تشههابه عنههوان شههاید تصههور شههود کههه ایههن کتههاب
همان أدعیة اللسائل الی المسائل سید ابوالرضا راوندی است که به نقل از فرزند وی ذکر شهده،

اما با بررسى متن أدعیة اللسائل  -که در کتاب کیلز الیجاح 2طبرسهى صهاحب م دکاة األیدلار
ً
ذکرشده  -مشخص مىگردد که این متن با متن أدعیة الس کام متفاوت است و گرچه ههر دو

دعا از ،مله احادیث دسى هستند و در برخى عناوین مشهترک هسهتند ،ولهى محتهوای آنهها
ً
با هم کام متفاوتاند.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

 ۲۶صههفحه و نسههخهای از آن در کتابخانهه نصههیری امینههى مو،ههود اسههت .بنهها بههر نقههل ع مههه
ً
مرعشههى ،ایههن رسههاله مشههتمل بههر دعهها ،السههر ،ظههاهرا متفههاوت بهها کتههاب سههید ابوالرضهها در ایههن

نمونه دیگهر ،کتهاب األربعین یی األحادال سهید ابوالرضها راونهدی اسهت کهه ابهنطهاووگ حلهى در

کتاب الیقین خهود نها آن را سیة األربعدین یدی سدیة األربعدین بیهان کهرده اسهت .او همچنهین بهه ایهن

کتههاب دسترسههى داشههته و دو مههورد از آن نقههل کههرده اسههت 3.ع مههه مرعشههى عنههوان کتههاب را سددیة
4
األربعین یی ش ح األربعین حناقا ذکرکرده و آن را در شمول مسائل علمى کمنظیر مىداند.

نمون ه دیگههر ،دعههای ،وشههن صههغیر 5اسههت کههه گرچههه دارای اسههنادی متعههدد اسههت ،لههیکن

طبرسى در کیلز الیجاح اولین سند آن را این گونه ذکر مىکند:

سید ابوالرضا راوندی میگوید :به من خ ر داد سید ابوترا بسنی از ابوع داهّٰلل جم ار
بن محمد دوریستی ،از ابوع داهّٰلل الدللی ،از دارو بان موسای تلمب اری کاه گ ات:
بدیث کرد مرا ابوالم اس بن علی بن ابرادی  ،از عمارة بن زید عقیلای ،از ع اداهّٰلل بان
عال از امام صادق ۷از اجداد یادرینش از امام علای ۷کاه خطاا باه فرزنادش
امام بسین ۷به نق از رسول خدا ۹فرمودند... :

6

نمون دیگهر ،کتهاب خ ملالیا القدائم؟جع؟ از مکتوبهات سهید ابوالرضها راونهدی و متعلهق بهه
 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱
 .2کیلز الیجاح،

.۵۰ - ۴۰

.۲۴۴

 .3الیقین باختصاص ملالیا علی ۷بإم ة المؤمیین،
 .4ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۲۶۶

 ۴۶۷و .۵۱۱

 .5کیلز الیجاح ،ص .۵۱این دعا ّ
سری از اسرار خداوند است که به رسول اهّٰلل ۹تملی دادهشده و موتص دادرسی باه مظلوماا اسات
که به جوشن ممروف شده است .این دعا به جهت اما از نفا و عقوبا دنیوی و بهرهوری از نممتدای اخروی اسات کاه تملای
ن تنها به اد ن جایز و بر مشرکا برام استچ زیرا کسی با این دعا خدا را نمیخواند ،مگر اینکه باجت او برنورده خواداد شاد.
روایا مشهوری در ادمیت این دعا و سرعت اجابت ن ذکر شده است.

 .6همان.
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رن ششم که نسخهای از آن در ده صفحه در کتابخان میرزا فخرالهدین نصهیری امینهى مو،هود

اسههت 1.ابههنطههاووگ ،حههدییى طههوالنى در بههاره تعههداد یههاران امهها زمههان؟جع؟ و تعیههین ،ایگههاه
ایشان ،از کتاب یعقوب بن نعیم بن ر ار  2،از نسخهای ارزشمند و دیمى ذکهر مهىکنهد کهه بهر

روی آن نسخه ،خا سید فضل اهلل راوندی بوده است.

3

نمون دیگر ،کتهاب قیلت ملالییا االئمة المعصلمین سهید ابوالرضها راونهدی از مکتوبهات هرن

ششم که نسخهای از آن در چهل صفحه در کتابخانه میهرزا فخهرالهدین نصهیری امینهى مو،هود
است 4.به نظر مىرسد کهه محتهوای ایهن کتهاب ،همهان نوتهاتى باشهد کهه سهید بهن طهاووگ در

مهج النعلات از اصلى که آن را یافته ،نقل مىکند.

5

نمونه دیگهر ،میاجات إلهیدات اسهت کهه راوی اصهلى ایهن منا،هات ،سهید ابوالرضها راونهدی

است .این منا،ات توسا خوا،ه عبدالحق سهبزواری در هرن دههم بهه پارسهى برگردانهده شهده

اسههت .همههو ایههن منا،ههات را بههه الهیددات نهها گههذاری کههرده؛ در حههالى کههه در بیددار األیددلار 6و

المص اح کفعمى 7از آن با عنوان «منا،ات أمیرالمؤمنین» یاد شهده اسهت .گو یها مناسهبت ایهن

نا گذارى ،تکرار واژ «إلهى» در بندهاى این منا،ات است.

در منابع روایى طعههایى از این منا،ات آمده است؛ به عنوان نمونهه در صییفۀ سدجاداه
دعای پنجاه و سو سمتى از این منا،ات 8،و در المزار شهید اول بخشى از این منا،ات به
نقههل از میههیم تمههار از أمیرالمههؤمنین ۷ذکههر شههده اسههت 9.همچنههین ایههن منا،ههات را بههه صههورت
کامل ،کفعمى ی

بار در ال لن االمین 10بعد از ز یهارات و بهار دیگهر در المصد اح 11و مجلسهى در

 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج.۲۶۶ ،۱
ً
 .2یعقوب بن نعیم بن ر ار الکاتب أبویوسهف از اصهحاب ،لیهل القهدر شهیعه کهه در حهدیث کهام مهورد اعتمهاد اسهت .از
اما رضا ۷روایت دارد و کتابى در باب امانت نگاشته است (رجال الیجاشی،
بالفتن،

 .3الت ا بالمین یی التع ا
 .4ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱
 .5مهج النعلات و میهج الع ادات،

.۳۷۵

.)۴۴۹

.۲۶۶
.۴۶

 .6بیار األیلار ،ج ،۹۱ص.۹۹

 .7المص اح.۳۶۸ ،
ّک َ
الهد ْنیا أ َاهریَ ،و َّام َحهى ِمهنَ
 .8الصییفة السجاداة ،دعای  ،۵۳ص .۲۵8ع ار مدنظر ایان وناین اساتَ :و ْار َح ْم ِنهى إ َذا ْان َق َط َهع ِمهنَ
ِ
ِ
ْ
َ َ َْ ک
َْ ْ ک َ
کم ْن د ن ِسى.
کریَ ،و ْکن کت ِم َن ال َم ْن ِسیین
المخلو ِ ین ِذ ِ
 .9المزار ،ص.۲7۱
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 .10ال لن األمین و النرع الیصین،
 .11المص اح،

.۳۶۸

.۳۱۱

نتیجهگیری

در سههدههههای پههنجم و ششههم ،تشههیع در کاشههان نهادینههه شههد .الفه سدد منتجههبالههدین و

برخى دیگر از منابع این دوره ،محهداان کاشهانىابصهل و سهاکن کاشهان را در ایهن دوره معرفهى

مىکننهد .شهره حهال راو یهان و محهداان ایهن دوره ،بیهانگهر آن اسهت کهه دو ،ر یهان مههم در ایهن
دوره در کاشههان و،ههود داشههته اسههت :اول، ،ر یههان حههدییى -ادبههى و دو ، ،ر یههان فقهههمحههور کههه

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

بیار األیلار به عنوان «منا،ا أمیرالمؤمنین مرویة عن العسکرى 1»۷ذکر کردهاند.

باعث مها،رت فقیهان و عالمان شایست امر ضاوت به این شهر شد.

طب الدین راوندی در انتقال آاار فقههى علمهایى همچهون شهیخ طوسهى بهه کاشهان و ایهران

نقش مهواری داشهته اسهت؛ آن گونهه کهه از ا،هازات حهدییى ابهل برداشهت اسهت ،هدیمىتهرین
نسخ االست صار شیخ طوسى با ا،از طبالدین راوندی مو،ود است، .ایگاه فقهى طهب

راوندی آن در واالست که ع وه بر نقل منقهوالت وی در کتهب متهأخرین ،نظر یهات فقههى او در
برخى موارد بر نظریات فقهای بر،سته تر،یز داده شده است.

سههید ابوالرضهها راونههدی عههالمى ،ههامعابطههراف بههوده کههه بررسههى ویژگههىهههای شخصههیت او،

بیان گر نقش منحصر به فردش در رونق حوز امامیه کاشان در رن ششهم اسهت .سهید ابوالرضها
با انتقال میراث حدییى بغداد به کاشان و ریاست مدرسه مجدیهه در کاشهان ،مس ّهبب حضهور
و رفت و آمد عالمانى بزر از سیر مراکز حدییى ،برای ا امت و تصهحیز کتهب حهدییى شهیعه
گردید .این میراث حدییى در ادامه به نقاط متعدد ،از ،مله حله منتقل گردید.

کتابنامه

 أدعی دة الس د  ،ضههیا،الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدی ،تحقیههق :سعیدرضهها علههىعسههکری ،چهها درمجموع می ا حنال شیعه ،به کوشش :مهدی مهریزی ،م :دارالحدیث ،۱۳۸۰ ،دفتر چهار .

 األربعلن حناقا ،على بن عبیداهلل (منتجبالدین) ،م :مؤسسة اإلما المهدى۱۴۰۸ ،۷ق. -أعیان ال یعة ،سید محسن امین ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات ،چا

اول۱۴۰۳ ،ق.

 اإلق دال باألعمدال الیسدیة ،علهى بهن موسهى(ابهنطهاووگ) ،تحقیهق، :هواد یهومى ،هم :دفتههرتبلیغات اس مى ،چا

 .1بیار األیلار ،ج،۹۱

.۹۹

اول۱۳۷۶ ،ش.
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 بیار األیلار الجامعة لنرر أخ ار األئمةاألطهار ،محمد با ر بن محمد تقى مجلسى ،بیروت:دو ۱۴۰۳ ،ق.

دار إحیا ،التراث العربى ،چا

 بغیةالطلدب یدی تداراخ حلدب ،عمهر بهن احمهد (ابهنعهدیم) ،تحقیهق :سههیل زکهار ،بیهروت:دارالفکر ،بىتا.

 ال لناألمین و النرعالیصدین ،ابهراهیم بهن علهى عهاملى کفعمهى ،بیهروت :مؤسسهة ابعلمهىللمطبوعات ،چا

اول۱۴۱۸ ،ق.

 ال یان ،محمد بن مکى عاملى(شهید اول) ،تحقیق :محمد الحسون ،هم :انتشهارات محمهدالحسون ،چا

اول۱۴۱۲ ،ق.

 تاجالع وس من جلاه القاملس ،محمهد مرتضهى حسهینى زبیهدی ،بیهروت :دارالفکهر ،چهااول۱۴۱۴ ،ق.

 تاراخ إصد هان ( کد أخ دار إصد هان) ،احمهد بهن عبهداهلل (ابهونعیم) ،تحقیهق :حسهن سهیدکسروی ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ق.

 -تدداراخ قددم ،حسههن بههن محمههد مههى ،تر،مههه :علههى بههن حسههن بههن عبههدالمل

مههى ،تحقیههق:

محمدرضا انصاری ،م :کتابخان آیة اهلل مرعشى ،گنجین مخطوطات اس مى۱۳۸۵ ،ش.

 تاراخاللزراء ،نجمالدین ابوالر،ا ،مى ،به کوشش :محمهدتقى دانهش پهژوه ،تههران :مؤسسهمطالعات و تحقیقات فرهنگى۱۳۶۳ ،ش.

 الت دد ا بددالمین یددی التع اددصاحبابمر ،چا

اول۱۴۱۶ ،ق.

بددالفتن ،علههى بههن موسههى(ابههنطههاووگ) ،ههم :مؤسس ه

 ت ی  :تاراخ و ی هیگ ،محمد کاظم رحمتى ،م :انتشارات مورخ ،چا تهددذاباألحکددا  ،محمههد بههن حسههن طوسههى ،تحقیههق :حسههن موسههوی خرسههان ،تهههران :دارالکتب اإلس میة ،چا

اول.۱۳۹۵ ،

چهار ۱۴۰۷ ،ق.

 الجلاه السییة یی األحادالالقنسیة (کلیات حنال قنسی) ،محمهد بهن حسهن حهر عهاملى،تر،مه :زینالعابدین کاظمى ،تهران :انتشارات دهقان ،چا سو ۱۳۸۰ ،ش.

 -خصددائ

األئمدة ،محمههد بههن حسههین سههید رضههى ،تصههحیز محمههد هههادى امینههى ،مشهههد:

آستان دگ رضوى ،چا
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اول۱۴۰۶ ،ق.

 داددلان ،ضههیا،الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدی ،تحقیههق :سههید ،ه لالههدین محههدث ارمههوی،تهران :مطبعة مجلس ،چا

اول۱۳۳۴ ،ش.

سو ۱۴۰۳ ،ق.

 ک ش ال یعة یدی أحکدا ال د اعة ،محمهد بهن مکهى عاملى(شههید اول) ،هم :مؤسسه آلالبیت ،:چا اول۱۴۱۹ ،ق.

 راحةالصنور و آاةالسد ور ،محمهد بهن علهى بهن سهلیمان راونهدی ،تصهحیز :محمهد ا بهال،تهران :امیرکبیر۱۳۶۴ ،ش.

 ال جال ،احمد بن على نجاشى ،م :مؤسسة النشر االس مى ،چا ال جددال ،محمههد بههن حسههن طوسههى ،تحقیههق، :ههواد یههومى اصههفهانى ،ههم :مؤسسههة النشههراإلس مى ،چا

ششم۱۳۶۵ ،ش.

سو ۱۴۲۷ ،ق.

 -رااضالعلماء و حیاضالفضدالء ،عبهداهلل بهن عیسهىبیه

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

 -الذراعة إلی تصدایی

ال دیعة ،محمدمحسهن آ هابزر تهرانهى ،بیهروت :دار ابضهوا ،،چها

افنهدى ،تحقیهق :احمهدحسهینى

اشکورى ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربى ،چا اول۱۴۳۱ ،ق.
ّ
 الس ائ الیاوش لتی ا الفتداوش ،محمهد بهن منصهور ابهنادر یهس حلهى ،هم :دفتهر انتشهاراتاس مى ،چا

دو ۱۴۱۰ ،ق.

 ش ح زینگی و شدهادت حضد ت سدلطایعلی بدن امدا میمدن بداق  ،۷عبدالرسهول مهدنىیازدهم۱۳۸۵ ،ش.

کاشانى ،کاشان :مرسل ،چا

 الصییفة السجاداة ،على بهن الحسهین( ز یهن العابهدین) ،هم :دفتهر نشهر الههادى ،چها ،۱۳۷۶دعای .۵۳

 -غااةالمد اد یدی شد ح یکد

اول،

اإلرشداد ،محمهد بهن مکهى عاملى(شههید اول) ،تحقیهق :رضها

مختارى ،م :دفتر تبلیغات اس مى ،چا

اول۱۴۱۴ ،ق.

 الفه س  ،على بن عبیداهلل (منتجبالدین) ،تحقیق ، :لالدین محدث ،هم :کتابخانهآیة اهلل مرعشى نجفى ،چا اول۱۳۶۶ ،ش.

 کاشان در مسی ت ی  ،مصطفى صاد ى ،م :انتشارات شیعهشناسى ،چا اول۱۳۸۶ ،ش. الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تحقیق :على اکبر یفهاری ،تههران :دارالکتهب اإلسه میة،چا چهار ۱۴۰۷،ق.
 ک ال ملز یی ش ح مختصد الیدای  ،حسهن بهن ابهىطالهب یوسهفى ،فاضهل آبهى ،تحقیهق:سو ۱۴۱۷ ،ق.

علىپناه اشتهاردى  -آ ا حسین یزدى ،م :دفتر انتشارات اس مى ،چا
 کیلزالیجاح ،على بن حسن طبرسى ،تحقیق :یانم َمنسى کطعمة ،کرب  :،العتبهة الحسهینیةالمقدسة ،چا

اول۱۴۳۹ ،ق.
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 المیاسدددن ،احم ههد بههن محمههد بر ههى ،تصههحیز، :هه لال ههدین محههدث ،ههم :دار الکت ههباإلس میة ،چا

دو ۱۳۷۱ ،ق.

 مختل ال یعة یی أحکدا ال د اعة ،حسهن بهن یوسهف حلهى ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مى،چا

دو ۱۴۱۳ ،ق.

 المزار ،محمد بن مکى عاملى(شهید اول) ،تحقیق :محمهدبا ر موحهد ابطحهى ،هم :مدرسهاما مهدى ،۷چا

اول۱۴۱۰ ،ق.

 مسددتنرکاللسددائل و مسددتی طالمسددائل ،حسههین بههن محمههد تقههى نههورى ،ههم :مؤسسههة آلالبیت ،:چا

اول۱۴۰۸ ،ق.

 المص اح ،ابراهیم بن على عاملى کفعمى ،م :دار الرضى ،چا دو ۱۴۰۵ ،ق.ّ
 المعت یی شد ح المختصد  ،نجهمالهدین ،عفهر بهن حسهن محقهق حلهى ،هم :مؤسسه سهیدالشهدا ،،چا

اول۱۴۰۷ ،ق.

 -معجم ال لنان ،یا وت حموى ،بیروت :دار صادر ،چا

 -مکاتب یقه امامی اا ان پ

دو . ۱۹۹۵ ،

از شیخ طلسی تا پاشگی ش مکتب حله ،احمهد پهاکتچى ،تههران:

انتشارات دانشگاه اما صادق ،۷چا

اول۱۳۸۵ ،ش.

 میاقب آل أبیطالدب ،محمهد بهن علهى (ابهنشهرآشهوب) ،هم :انتشهارات ع مهه ،چها۱۳۷۹ق.

اول،

 ملسلعة العالمة الم ع ی ،شهاب الدین مرعشى ،به اهتما  :محمهد اسهفندیاری و حسهینتقىزاده ،م :مکتبة آیة اهلل المرعشى النجفى ،چا

اول۱۳۸۹ ،ش.

 مهجالنعلات و میهجالع ادات ،على بهن موسهى(ابهنطهاووگ) ،هم :دار الهذخائر ،چها۱۴۱۱ق.

اول،

 یقض ،عبدالجلیل زوینى رازی ،تحقیق :سید  ،لالدین محهدث أرمهوی ،تههران :انجمهنآاار ملى۱۳۵۸ ،ش.

 الیقددین باختصدداص ملالیددا علددی بددإم ة المددؤمیین ،علههى بهن موسههى(ابههنطههاووگ) ،تحقیههق:اسماعیل أنصارى زنجانى ،م :دارالکتاب ،چا
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اول۱۴۱۳ ،ق.

 «اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع» ،محمدکاظم رحمتى ،مجلاۀ مید اشهاب ،تابستان و پاییز  ،۱۳۹۵شمار  ۸۴و .۸۵

« -صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یهة بروایهة

،مادی آالخر ۱۴۳۳ق ،شمار ۱۰۹و.۱۱۰

 «فهى رحههاب نهههجالب یهه()۵؛ نهههجالب یههه عبههرالقهرون» ،سههید عبههدالعزیز طباطبهایى ،مجلددۀت اثیا ،سال نهم ،ربیع الیانى و رمضان ۱۴۱۴ق ،شمار ۳۵و.۳۶
 «المتبقهههى مه ههن مخطوطهههات نههههجالب یهههة حتهههى نهایهههة القهههرن الیهههامن» ،سهههید عبهههدالعزیزطباطبایى ،مجلۀ ت اثیا ،ویژه نام شریف رضى ،سال اول ،شوال و ذیالقعده و ذی الحجه
۱۴۰۶ق ،شمار .۵

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

السههید الروانههدی أنموذ،هها)» ،سیدحسههن موسههوی برو،ههردی ،مجلااۀ ت اثیددا ،محههر الحههرا و

 «نهههجالب یههه عبههرالقههرون( ،)۷شههروحه حسههب التسلسههل الزمنههى؛ منهههاجالبراعههة فههى شههرهنهجالب یة» ،سید عبهدالعزیز طباطبهایى ،مجلۀ ت اثیدا ،سهال دههم ،محهر و ،مهادی اآلخهر

۱۴۱۵ق ،شمار  ۳۸و۳۹
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بررسی تحلیلی رو یکرد و محتوا ی منابع تار یخ ائمه:

(مطالعه گونهشناسانه و ّ
کمی کتابها الکافی ،عیلن اخبار الرضا ۷و االرشا )
تاریخ دریافت۱۳۹۸/۰۸/۰۶ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۹/۰۱ :

روح اهلل توحیدینیا
محمد ّ
ّ
محمدیفر

1

2

چکیده

مقالههه حاضههر در پههى بههرون رفههت از رو یههه عمههومى تحقیقههات تههاریخ اهههل بیههت :کههه در

به ههرهگی ههری از من ههابع ،مرا،ع هههای یکس ههان و نههه بههها درک کهههافى از محتهههوای آنهههها صهههورت

مىگیرد ،به این مسئله مىپردازد که گزارههای تاریخى ،در چه گونههایى و بها چهه حجهم
و خصوصیاتى در منابع تاریخنگاری روایى امامیه ،ای گرفتهاند؟ بدین منظور ،مطالعهه

مههوردی مضههامین گههزارههههای تههاریخى مهههمتههرین منههابع روایههى تههاریخ اهههل بیههت :یعنههى

الکایی ،عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشداد ،در دو مرحلهه گونههشناسهى و بررسهى کمهى -
تطبیقى ،در دسهتور کهار هرار گرفهت .شناسهایى مضهامین مشهترک اصهلى و فرعهى منهابع،

،ایگاه هر منبع در پاسخگویى به پرسشهای تهاریخ اههل بیهت ،:دسهتیهابى عینهى و

ملمههوگ بههه اهههداف مؤلفههان و ارتبههاط ااههر بهها نیازهههای زمانههه ،تفههاوت مههاهوی تههاریخنگههاری

روایى با تهاریخنگهاری عمهومى مسهلمانان و ضهرورت و امکهان سهطز بنهدی تهاریخنگهاری
روایى امامیه از مهمترین نتایج تحقیق پیش رو است

کلیدواژهها :تاریخنگاری روایى امامیه ،منابع تاریخ ائمه ،:گونهشناسهى اخبهار ،بررسهى
کمى گزارههای تاریخى.

بیان مسأله
ّ
پهژوهشههای کمهى تحقیقهاتى هسهتند کهه بهه کمه

روشههای آمهار ی و ر یاضهى ،دادههههای

مورد نظهر را انهدازهگیهری مهىکننهد .بهه عبهارت دیگهر ،محقهق مهىکوشهد تها دادهههای بهه دسهت آمهده از
 .1دانش پژوه حوزه علمیه م و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (.)roholahtohidi@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن دانشگاه معارف اس مى م (نویسنده مسئول) ).)m.mohammadifar23@yahoo.com

علههو ا،تمههاعى بهههره بههرد ،تأ کیههد داشههت کههه امههور بههه ظههاهر پیچی هده و نههامنظم از اصههولى پیههرو ی

م هىکننههد ک هه تنههها بهها کم ه

اعههداد م هىتههوان آنههها را تحلی هل کههرد .در بررس هىهههای تههار یخى م هىتههوان

همچون تحقیق در دیگر علو از ایهن روش بهه صهورت ههدفمنهد بههره بهرد کهه در ایهن صهورت بها نها
تار یخ ّ
کمى ،تار یخسنجى یا کلیومتر ی از آن یهاد مهىشهود کهه ههدف از آن بررسهى و تحلیهل و هایع از
طریق سنجش آمار ی است 2.در کنار بررسى و ایع ،ایهن روش بهه طهور و یهژه دربهاره اسهناد و مضهامین

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

فرآیند مطالعاتش را با کم اشکال عددی ،همچون آمار و درصد اندازهگیری نمایهد و از ایهن طریهق
بههه تجز یهه و تحلیهل دادهههها بپههردازد 1.آدولههف ِک ِتلههة فرانسههوی ،از اولهین افههرادی کههه از ّ
کمهى سههاز ی در

گزارههای تار یخى ،با صورتهای گوناگون و برای اهداف متعدد ابل بهره بردار ی است.

از رشهتهههای علهو اسه مى ،مهىتهوان بها بررسهىههای

با این مقدمه باید گفت که در ههر یه

کمههى و گونهههشناسههانه از موضههوع اخبههار سههودمند در آن رشههته ،نگههرش و زاو یههه دیههد ،ههامعتههری را
نسههبت بههه منههابع بههرای ّفعههاالن آن عرصههه بههه و،ههود آورد تهها بهها تسههلا بیشههتر از آنههها بهههرهگیرنههد.
بنابراین ،با این رویکرد مىتوان به برخهى پرسهشههای محققهان در زمینهه منهابع تهاریخ ائمهه:

پاسخ داد .اینکه منابع تاریخى مر بهوط بهه ائمهه :بهه طهور کلهى از چهه موضهوعات و مبهاحیى
دادهانهد؟ چهه

تشکیل شده؟ هر یه از موضهوعات چهه سههمى از اخبهار را بهه خهود اختصها
نسبتى در مقایسه میان آمارهها در ایهن منهابع و،هود دارد؟ عه وه بهر ّ
مزیهت یهاد شهده ،بسهیاری از

پرسشها و ابها هایى که درباره منبع ،مؤلف و بسهتر نگهارش عصهر پهیش روی محققهان و،هود
دارد ،با اط عاتى که در این بررسهى کمهى بهه دسهت مهىآیهد ،ابهل پاسهخ خواههد بهود 3و نوشهته

حاضر به دنبال نشان دادن بخشى از این امرات است.

در این مقاله برای پاسخ به این مسئله که منابع تاریخ ائمه :چه رویکرد و محتهوایى را در

گزارش زندگانى ائمه :دنبال کردهاند ،ت ش شده تا شیوه یاد شده به صهورت مهوردی در سهه
کتهاب الکایی ،عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشاد بهه کهار گرفتهه شهود 4تها در یه

مطالعهه مهوردی،

سههودمندیهههای آن بههه طههور عینههى مههورد تو،ههه ههرار گیههرد؛ هرچنههد بایههد اعتههراف نمههود کههه مقالههه
و روش تیقیق (با تکیه بر مطالعات تاریخى)،

 1برای اط ع بیشتر در این باره ،ر ک :اصلل شیاخ
 .2برای اط ع بیشتر در این بهاره ،ر .ک :تداراخ کمدی،
.۲۵۵ - ۲۴۱

۱۵۵ - ۱۳۵؛ «کلیومتریه

 .3برای اط ع بیشتر درباره بررسىهای ّ
کمى ،ر .ک :تاراخ کمی،

.۲۶۶ - ۲۴۱

(بههره گیهری از دانهش آمهار در تهاریخ)»،

.۱۵۳ - ۱۳۵

 .4باید تأ کید نمود که در تمامى نوشته حاضر ،هنگامى که سخن از رویکرد مؤلفهان منهابع بهه میهان مهىآیهد ،بهه معنهای طهره
ً
و،هى از تاریخنگری آنان ،آن هم صرفا در منابع بررسى شهده در تحقیهق حاضهر اسهت و عمومیهت دادن بهه ایهن رویکهرد،
نیازمند تحقیقات بیشتر روی تمامى آاار ایشان است.
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حاضر نخستین گا ها را در این عرصه برمى دارد.

پیش از ورود به بحث باید به این نکته تو،ه داشت که مهمترین دلیل انتخهاب سهه ااهر یهاد

شده برای مطالعه موردی ،اهمیت و تأایر ویژه این آاار در مجموعه تهاریخنگهاری روایهى امامیهه
اسهههت .شهههایان ذکهههر اسهههت کهههه محققهههان بهههرای دسهههتیهههابى بهههه تصهههویری از تهههاریخ و سهههیره

معصههومان :در کنههار منههابع تههاریخى عمههومى بههه منههابعى نیازمندنههد کههه از آن بههه عنههوان منههابع

«تاریخنگاری روایى» یاد مىشود .اضافه شدن ید «روایى» به ایهن عنهوان ،تنهها بهه دلیهل ظهاهر

حدییى این اخبار و ذکر سلسله سند برای آنهها نیسهت ،بلکهه در ایهن منهابع رویکهرد حهدییى و
اخباری مؤلف ،البتهه در سهطوه و در،هات مختلهف ،بهر نهوع گهزارش خبهر و گهزینش آنهها تهأایر

گذاشته است 1.در یکى از تحقیقهات بها عنهوان «نقهش شهیعیان در تهدو ین منهابع تهار یخ و سهیره

امامهههان اههههل بیه هت( :نظر یه هه فراینهههد منطقه هى و ،هههامع شهههکلگیه هری منهههابع تهههار یخ و سه هیره

امامان »):به خوبى ن شان داده شده است کهه ارزش و هوت منهابع مهد نظهر ،سهبب شهد تها در
حدود سه رن پس از تألیف آنها ،منابعى که در زمینهه تهاریخ و سهیره ائمهه :نگاشهته شهده،
از ،هت روش و محتوا متأار از این آاار باشند 2 .شایان ذکر اسهت کهه تحقیهق حاضهر ههدف بهه

خصههو

دیگههری را نیههز دنبههال مههىکنههد .برخههى از تحقیقههات نشههان مههىدهههد کههه مجموعههه

تههاریخنگههاری روایههى امامیههه ،از ،هههت میههزان یههاریرسههانى بههه محققههان در تصههویرگههری مههتقن و
،ههامع از ابعههاد زنههدگانى ائمههه :حههدا ل در سههه سههطز ابههل تقسههیم هسههتند 3.توضههیز ،آنکههه

منابعى از ،مله آاار مشایخ بزر متقد شیعه یا پس از آن ،برخى منابع همچهون ک

الغمه

 که در آنها ت ش بیشتری برای دستیابى به اخبار صحیز ،متقن و مفیهد شهده اسهت  -درباالترین سطز و منهابعى همچهون عیدلن المعجدزات یها دالئدلاالمامده بهه خهاطر کهمتهو،هى بهه
معیارهای نقد سند و متن ،انتساب برخى مطالهب نهاروا بهه ائمهه :و عهد اتقهان و فایهده الز

در سطز سو رار مىگیرند 4.برخى منابع نیز بهه دلیهل بههرهمنهدی از ویژگهىههای دو سهطز یهاد
 .1برای آ گاهى بیشتر درباره «تاریخنگاری روایهى امامیهه» ر .ک« :بررسهى تحلیلهى تهاریخنگهاری روایهى امامیهه تها نیمهه هرن پهنجم»- ۱۲ ،
۳۵؛ همچنین ،ر .ک« :بایستههای همگرایى ورف نگر در باب تاریخنگاری روایى امامیه».۲۰۲ - ۱۷۳ ،
 .2نقهش شههیعیان در تهدوین منههابع تهاریخ و سههیره امامهان اهههل بیهت«( :نظریههه فراینهد منطقههى و ،هامع شههکل گیهری منههابع
تاریخ و سیره امامان.)»:

 .3بهرای اطه ع از معیهارهههای ایهن سههطز بنههدی ،ر .ک :همهان،
عیون اخبارالرضا،»۷

.۲۴۵ - ۲۱۳

۳۵ - ۱۲؛ «ارزیههابى تهاریخنگههاری شهیخ صههدوق در کتههاب

 .4ایههن موضههوع بههه معن های چشههم پوشههى از اخبههار صههحیز ذکههر شههده در ایههن ااههر یهها بههىتههو،هى بههه برخههورداری ائمههه :از
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هدرتههای الههى نیسهت .اخبهار ابهل تهو،هى در ایهن زمینههه و،هود دارد کهه مهىتوانهد فوایهد منحصهر بهه فهردی را از ،هههت

تعیین مو عیت و ،ایگاه واالی ائمه :نزد ،امعه داشته باشد.

گذاشتن آن امر در بخشى محدودتر ،اما به صورت د یقتر است.

نکتههه مهههم دیگههر کههه در مقدمههه بایههد مههورد تو،ههه ههرار گیههرد ،آن اسههت کههه مه ک دسههتهبنههدی

اخبار در این مطالعه درونمایه خبر به معنای «ی

رویداد و حاداه در بهاره ائمهه :یها در زمهان

عصر ائمه »:است .شایان ذکر است که این رویداد تاریخى گاه از زبان راویان مطهره شهده و

معصو  ،۷یکهى از شخصهیتههای مطهره شهده در رو یهداد اسهت و گهاه ایهن وا عهه تهاریخى از

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

شده در سطز دو رار مىگیرند 1.شاید بتهوان بها تسهامز ،از منهابعى چهون المیاسدن و بصدائ
النرجات در ایهن ردیهف نها بهرد 2.حهال نوشهته حاضهر بها یه بررسهى ّ
کمهى بهه دنبهال بهه آزمهون

ز بههان ائمههه :مطههره شههده اسههت .بنههابراین اخبههار تفسههیری ،فقهههى ،اخ ههى و ...ائمههه :از
محدوده مطالعه و تحقیق خارج شدند .باید تو،ه داشهت کهه مبنها و پهیشفهرص مههم تحقیهق

حاضر آن است که «اخبار درج شده در منابع تاریخنگاری روایى امامیهه نتیجهه گهزینش اخبهار
توسا مؤلفان اار بهوده اسهت» و بهه دنبهال آن «میهزان پهرداختن بهه ههر یه
شناخته شده و عمومى در میان مورخان امامى در ی

از گونهههها و مضهامین

ااهر مهىتوانهد نشهاندهنهده ع هه مؤلهف

به آن موضوع و اهمیت آنها در نگاه مؤلف لمداد شود».

در بههاره پیشههینه تحقیههق بایههد گفههت کههه هرچنههد تحقیقههات متعههددی در زمینههه تههاریخنگههاری

روایى صورت گرفته که به برخى از آنها اشاره شد ،اما تحقیقى که به طور و یهژه گونههشناسهى و
به دنبال آن بررسى کمى گونهها را در منابع مورد نظر دنبال کند ،یافت نشد.

فرضیه تحقیق حاضر آن است که «به ریم اخت ف رویکرد نویسندگان و به تبع آن ،تفهاوت

گونههای محتوایى در ایهن آاهار  -کهه مهىتوانهد در چگهونگى ارز یهابى و اسهتفاده از اخبهار در ایهن

منابع مهؤار باشهد  -نسهبت نزدیکهى میهان محتهوای ایهن سهه ااهر از ،ههت تو،هه بهه نیهاز شهیعیان
و،ود دارد و گویا مىتوان آنها را در ی

متد و برای ی

هدف تلقى نمود».

3

در بههاره سههاختار تحقیههق نیههز بایههد اشههاره نمههود کههه مقهها پههرداختن بههه مطالعههات ّ
کم هى پههس از
گونهشناسى خواهد بود .به عبارت دیگر ،مطالعه ّ
کمى ،روش و ابزار ی برای تبیین گونههای به
 .1شایان ذکر است که این سطز بندی بر اساگ م کهای ارائه شده در مقاله «بررسى تحلیلى تاریخنگهاری روایهى امامیهه
تا نیمه رن پنجم» صورت گرفته است.

 .2هرچند در نوشته حاضر ،این کتب مورد بررسى رار نگرفته ،اما با مرا،عه به مطالعات انجا شهده در مهورد آنهها مهىتهوان
اطمینان یافت که چنین سطز بندی و،ود دارد .البته این موضوع به طور د یق با بررسى کمى این کتب روشهن خواههد

شد که نویسنده این موضوع را در دستور کار دارد.

 .3این فرضیه در پى مسئله مورد نظر طره گردیده است و باید تو،ه داشت که مىتوان از بررسىههای گونههشناسهانه و کمهى
در منابع به نتایج گونا گون و بیشتری دست یافت.
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دست آمده است .بنابراین مباحهث مقالهه حاضهر در سهه بخهش «گونههههای ابهل شناسهایى در

منابع یاد شده»« ،بررسى آماری این گونهها» و «بهره مندی از نتایج بررسىهای آماری گونههها»

را شامل مىشود که در بخش سو  ،فوایهد بررسهىههای آمهاری ابتهدا در خهود آاهار مهورد تو،هه هرار
گرفتههه و سههپس خواننههدگان بهها سههودمندی ایههن شههیوه در تطبیههق و تحلیههل میههان آمههار منههابع بهها
یکدیگر آشنا خواهند شد.

 .1گونههای شناسایی شده در منابع

پیش از طره دستههای شناسایى شهده در منهابع ،ابتهدا علهت و شهاخص مهورد نظهر در ایهن

دستهبندی مورد تو،ه رار مىگیرد .دانسته اسهت کهه گونههشناسهى فصهل مهمهى از تحقیقهات
علمى را بهه خهود اختصها

داده و مقصهود از آن« ،طبقهه بنهدی رو یهدادها ،کهنشهها و اشهیا بهه

گروههای متمایز» 1و هدف از آن «شناسایى مشابهتها ،الگومند سههاختن آن (به این معنا کهه
مشخص شود چند الگو به دست آمده و با چه تعبیری از آن یهاد مهىشهود) و مش ههخص نمهودن

رابطه بین الگوها در میان گسترهای از تنوعها و تفهاوتهها بهر اس ههاگ معیهار و م کهى یکس ههان و

پذیرفتههه شه ههده» اسههت 2.گونهههشناسههى بههه طههور معمههول بههر اسههاگ یکههى از شههیوههههای یاسههى یهها
استقرایى صورت مىگیرد .در گونهشناسى به شیوه یاسى ،انهواع گونهههها بهه لحهاظ مفههومى و

نظری در ذهن پرورانده شده و پس از دستیابى به مدل ،نمونه آماری در گونههای خا

هرار

مههىگیرنههد؛ امهها در گونهههشناسههى بههه شههیوه اسههتقرایى ،ابتههدا دادهههها ،مههعآوری شههده و سههپس بهها

روشههها و آزمههونهههای آمههاری ،گونههههههای مختلههف سههاخته مههىشههوند 3.در همههین زمینههه بههرای
گونهههشناسهى «گههزارههههای تههاریخى مر بههوط بههه تههاریخ و زنههدگانى ائمههه :در سههه کتههاب الکددایی،

عیلن اخ ار ال ضا ۷و االرشاد» شیوه یاسى مد نظر رار گرفته است؛ بدین معنا که با اشهراف

اولیه نسبت بهه «گهزارهههای تهاریخى مر بهوط بهه اههل بیهت »4:دسهتهبنهدی ،هامع و منطقهى از

آنچههه مههىتوانههد ذیههل عنههوان تههاریخ و سههیره زنههدگانى ائمههه:

ههرار گیههرد ،صههورت گرفتههه اسههت.

در بههاره دسههتهبنههدی منطقههى صههورت گرفتههه بایههد گفههت کههه در اخبههار یههاد شههده یهها محههور خبههر
 .1شیله تیقیق کیفی،

.۲۰۱

 .2ط احی تیقیقات اجتماعی،

.۱۲

 .3برای نمونه از به کارگیری شیوههای یاد شده در گونهشناسى ،ر .ک« :بررسى انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران».
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 .4مقصههود از «گههزاره تههاریخى» عبههارتى اسههت کههه حههوادث مهههم گذشههته انسههانى را روایههت مههىکنههد (در ایههن بههاره ،ر .ک :روش
پژوهش در تاراخشیاسی.)۵۹ ،

ایشان است 1.هر ی

از این دستهها نیهز خهود بهه دو بخهش ابهل تقسهیم اسهت» اخبهاری کهه بها

محور یههت ویژگههىهههای انسههانى امهها  ۷در منههابع درج گردیههده یهها کههارکردی معرفتههى دارد ،بههدین
معنا که نمایانگر رخدادهای زندگى ائمه :است و یا کارکردی الگهویى دارد؛ بهدین معنها کهه
به عنوان سیره عملى امها  ،چهه در تمهامى حهاالت و یها در شهرایطى خها

مطهره شهده اسهت.

اخب ههاری نی ههز ک ههه ب هها محور ی ههت ویژگهههىه ههای اله ههى ام هها  ۷در من ههابع درج گردی ههده ،در یه ه

دسته بندی منطقى یا مر بهوط بهه فضهایل و معجهزات ذکهر شهده بهرای آنهان اسهت و یها ییهر آن کهه

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

«شخصیت انسانى و زمینى» ائمه :است و یا محور یهت آن بها «شخصهیت الههى و مهاورایى»

شره و مصادیق این موارد در ادامه توضیز داده مىشود.

امهها پههیش از ورود بههه ایههن توضههیحات شههایان ذکههر اسههت کههه بهها ایههن دسههتهبنههدی پههژوهشگههران تههاریخ

ع ه وه بههر آنکههه از ریههز محتههوای آاههار مههورد نظههر مطلههع شههده و بهها سههاختار موضههوعى منههابع بیشههتر آشههنا

مىشوند ،از اهداف ،انگیزهها و رویکرد مؤلفان نیز تا حدی مطلع مىگردنهد .در ادامهه بهه مصهادیق مهورد
نظر در چهار گونه اصلى گزارههای تار یخ اهل بیت :در منابع مورد نظر اشاره مىشود.

الف .اخباری که در برای اهداف ک مى و اعتقادی شیعه مورد استفاده رار مىگیرند .این

اخبار یا با هدف اابات ی

باور ارائه مهىشهود ،یها در ضهمن خهود ،بهاوری را در بهاره ائمهه :بهه

مخاطب ههان الق هها م ههىکن ههد ی هها در ،ر ی ههان آن ام هها  ۷خ ههود به هه بی ههان و دف ههاع از باوره ههای ش ههیعه

مىپردازنهد .در نهوع اول مهىتهوان بهه اخبهاری چهون ،ر یهان یهدیر 2یها ،انشهینى امها علهى ۷در
یهزوه تبهوک 3اشههاره کهرد .در نههوع دیگهر نیههز مهىتهوان از اخبههاری یهاد کههرد کهه درونمایههه آن علهم بههه

ییههب 4و یهها عصههمت ایشههان از خطهها و گنههاه 5اسههت .در ادامههه از ایههن دسههته بهها عنههوان «روایههات
ک مى» یاد مىشود.

ب .اخبههاری کههه تنههها ،نبههه گههزارش رو یههداد تههاریخى در آن دیههده مههىشههود و تنههها بههه دنبههال

توصههیف و ههایعانههد؛ بههرای نمونههه مههىتههوان بههه اخبههاری اشههاره کههرد کههه در آنههها زمههان والدت و یهها
 1شایان ذکر است کهه تأ کیهد بهر واژه «محور یهت» اشهاره بهه ایهن مبنهای نویسهندگان دارد کهه شخصهیت برآمهده از ویژگهىههای
انسانى یا صفات خدادادی ائمه :ابل تفکی

از ی دیگر نیست؛ ههر چنهد اخبهار بهه میهزان ارتبهاط بها ههر یه

ابعاد شخصیتى کارکرد متفاوتى به دنبال خواهد داشت.

 .2ر .ک :الکایی ،ج،۱
 .3االرشاد ،ج،۱

۲۸۹؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج،۱

.۱۵۶ - ۱۵۱

 .4برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۲۷۲ ،۲۵۸ ،۱؛ عیلن اخ ار ال
 .5برای نمونه ر .ک :الکایی ،ج۴۵۹ ،۲۰۳ ،۱؛ عیلن اخ ار ال

۲۹؛ االرشاد ،ج،۱
ضا ،۷ج،۲

ضا ،۷ج،۱

از ایهن

.۱۷۹ - ۱۷۰

۲۴۴ - ۲۰۴؛ االرشاد ،ج،۲

.۲۲۲

.۱۹۸
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شهادت ائمه :بیان مىشود 1،و یا شخصیت بستگان همچهون مهادران ،همسهران و فرزنهدان
ایشان ذکر مىشود 2،یا مکان سکونت و رفت و آمد ائمه :ارائه مىشود 3.البته بخش مهمى

از این گزارشها نیز پردهههایى از وضهعیت سیاسهى ،ا،تمهاعى و فرهنگهى عصهر ائمهه :را بهه
تصههویر مههى کشههد .در ادامههه ،از ایههن اخبههار مطههابق تعریفههى کههه صههورت گرفههت بهها عنههوان «روایههات

تاریخى صرف» یاد خواهد شد.

ج .اخباری که به دنبال نشان دادن سب

و سیره ائمه :و بهه عبهارتى کهنشهها و وا کهنشههای

ایشان در موا،هه با موضوعات گوناگون یا اشخا

و گروههای مختلهف اسهت؛ بهرای نمونهه بهه نهوع

مقابله اما  ۷با حکومت و خلیفه عصهر 4یها سهازماندهى شهیعیان بهرای مقابلهه بها ا هدامات دشهمن

پرداخته مىشهود 5و سهیره سیاسهى ائمهه :را نشهان مهىدههد و یها چگهونگى روابها علمهى ایشهان بها
اصحاب و شاگردانشان 6،موا،ههشان با سران و پیروان فرق دیگر شیعه 7و سهنى 8و یها ته شههای
ایشههان بههرای ،ههذب ا شههار مختلههف ،امعههه طههره مههىشههود 9و سههیره فکههری و فرهنگههى ایشههان را بههه

نمایش مىگذارد و از آن در ادامه با عنوان «روایات سیره» یاد مىشود.

د .اخبههاری کههه در آن شخصههیت فضههایل و عظمههت بههه منظههور نشههان دادن ،ایگههاه مههاورای

انسانى ائمه :به نمایش گذاشته مىشود .بیشتر این گزارهها معجزاتى را نشان مىدهد که از

سوی اما  ۷برای اابات مقا شان به دیگران صورت گرفتهه اسهت و یها بهرای ،لهوگیری از یه
رویداد یا آسان نمودن ی

ا دا اما  ۷از درت ماورای انسانى خود بهره مىگیهرد 10.البتهه در

بین این اخبار موارد ابل تو،هى نیز دیده مىشود که برای نشان دادن مقا

و ،ایگاه ائمهه:

بهه برخهى ویژگهىههای منحصههر بهه فهرد ،امها انسههانى آنهان اشهاره شهده اسههت؛ بهرای نمونهه بهه بلنههد
کردن در لعه خیبر توسا اما  11۷و یا شم سیاسى و ا،تمهاعى هوی امها  ۷در درک شهرایا
.۲۵ - ۱۷
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 .2برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۴۵۲ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۴۱ ،۱
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 .9برای نمونه ،ر .ک :عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج.۱۹۲ ،۱
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 .10برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج۲۵۴ ،۱؛ عیلن اخ ار ال ضا  ،ج ،۲۰ ،۱ه۹۶؛ االرشاد ،ج،۱
 .11االرشاد ،ج،۱

.۱۲۷

.۲۳۵ - ۲۳۴
.۱۸۷

.۳۴۹ - ۳۴۶

فضایل و معجزات» یاد مىشود.

بهها ،ههای دادن گههزارههههای تههاریخى در ذیههل مههوارد یههاد شههده ،برخههى اخبههار بهها ى مههىمانههد کههه

،نسى متفاوت دارد .این موارد خود در چههار گونهه ابهل تقسهیم اسهت کهه مهىتهوان از آنهها بهه

عنهوان «گونههههای فرعهى» یهاد کهرد .گونهه نخسهت ،اخبهاری اسهت کهه در آن موضهوعات علمهى
پیش کشیده شده و مورد تو،هه ،نظهر و یها وا کهنش امها

۷

هرار مهىگیهرد .گونهه دیگهر ،مر بهوط بهه

اخباری است که درباره چگونگى زیارت ائمه :است و در ضمن آن به کیفیت ،اواب و آاار

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

عصر خود و دستوراتشهان در آن زمینهه 1اشهاره نمهود .از ایهن اخبهار در ادامهه بها عنهوان «روایهات

زیارت ائمه :پرداخته شده است .در برخى موارد چگونگى زیارت یکى از ائمه :از امامى
دیگر نقل مىشود و گاه اخباری مربوط به زیارت اما زمهان؟جع؟ توسها برخهى شهیعیان روایهت

مهىشهود .گونهه سهو  ،اخبههاری اسهت کهه بهه خهواب و رو یههای ائمهه :اختصها

دارد کهه یهها در

خبر ،به توضیز آنچه در این رویا دیده شده ،پرداخته مىشود و یا بر تصمیم اما  ۷که پس از

خهواب و متهأار از آن گرفتهه شههده ،اشهاره مهىشههود.گونه پایهانى اخبهاری هسهتند کههه بهه نحهوی بههه

پیشگویى رخدادها توسا ائمه :اختصا

دارد .بخش ابهل تهو،هى از ایهن اخبهار مر بهوط

به و ایع دوران ییبت یا عصر ظهور اما زمان ۷است.

 .2بررسی آماری درونمایهها

در ادامه نتایج بررسى آماری هشت گونه یاد شده در

گزارهههای تهاریخى مر بهوط بهه ائمهه:

در سه کتاب مورد نظهر ارائهه مهىشهود .شهایان ذکهر اسهت کهه در برخهى روایهات ایهن کتهب ،دو یها
چند مورد از گونهها در کنار یکدیگر و در ی
در شمارش هر ی

گزاره خبری ابل مشهاهده اسهت و از ایهن ،ههت

از گونهها مورد شمارش رار گرفته است.

 .1 - 2کتاب الکافی

در ایههن ااههر ۱۴۵۱گونههه گههزاره تههاریخى در بههاره ائمههه :یافههت شههد کههه حجههم ابههل تو،ههه آن بههه

موضههوعات فضههایل و معجههزات ائمههه :بهها  ۳۳۸مههورد و سههپس مباحههث ک مههى بهها  ۲۲۴مههورد
ً
اختصا دارد .این مهوارد ،ههر یه بهه ترتیهب ،حهدود  ۲۳و  ۱۵درصهد و مجموعها ۳۸درصهد از
گونهها را شامل مىشود .اط عات تاریخى صهرف بها ۲۶درصهد و ۳۷۳مهورد و گهزارهههای مر بهوط
بههه سههیره ائمههه :بهها  ۳۰۲مههورد و ۲۱درصههد در رتبههههههای بعههدی ههرار مههىگیرنههد ۱۵۰.مههورد و ۱۰

 .1برای نمونه ،ر .ک :عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج،۲

.۲۱۸ ،۱۶۳
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درصههد از گههزارههههای تههاریخى محتههوای علمههى و فقهههى دارنههد و گونههههههای دیگههر ،امهها بهها نسههبت

پایینتر در ،ایگاه بعد رار مىگیرند .در این بین ،در  ۳۸مورد ،یعنى  ۳درصد از کل گهزارهههای
تاریخى ،از آینده و رویدادهای عصر ییبت خبر داده مىشود و در حدود ۱درصد بهه ههر یه

موضوعات کیفیت زیارت ائمه :و مباحث علو خواب و رؤیا اختصا

دارد.

از

 .2 - 2کتاب عیون اخبار الرضا۷

در این اار از میان  ۴۸۲گونه شناسایى شده در میان گزارههای تهاریخى مر بهوط بهه ائمهه،:

مباحث و موضهوعات ک مهى بها ۱۳۰مهورد ،بیشهترین حجهم و ۲۷درصهد از کهل مهوارد را بهه خهود
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اختصا

با اختصا

داده است .با این حال،

گزارههای تاریخى صرف و موارد مر بهوط بهه سهیره ائمهه:

 ۹۸و  ۹۴مورد به خود ،هر ی

حدود ۲۰درصد و سهم ابل تو،هى از این گونههها

کههل مههىرسههد و سههپس اخبههار مر بههوط بههه ز یههارت ائمههه :و مههوارد مر بههوط بههه فضههایل و معجههزات
ائمههه :بهها فاصههلة کمههى در  ۳۲و  ۲۸مههورد از گونهههههها ،هههر یه

بهها حههدود  ۶درصههد از حجههم کههل

گونهها ،دیده مىشوند .در این کتاب تنها ۳درصد ،یعنى  ۱۶گزاره تاریخى به اخبهار مر بهوط بهه
آینده و کمتر از ۲درصد ،یعنى  ۸مورد نیز به گزارش آنچه در رؤ یها و خهواب اتفهاق افتهاده اسهت،

اختصا

دارد.

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

دارنههد .موضههوعات علمههى دیگههر نیههز در کنههار یکههدیگر  ۷۶مههورد ،یعنههى بههه حههدود ۱۶درصههد از
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 .3-2کتاب االرشاد

از میههان  ۵۵۹گونههه گههزارههههای تههاریخى مربههوط بههه ائمههه  -کههه در کتههاب االرشدداد شناسههایى شههدند -
بیشههترین تعههداد را فضههایل و معجههزات ائمههه :بهها ۱۹۵مههورد و بههیش از یهه سههو گونهههههها بههه خههود

اختصا

داده است .سپس سهب

و سهیره زنهدگانى ائمهه :بها ۱۵۳مهورد ،یعنهى حهدود ۲۷درصهد از

کههل گونهههههها ،رتبههه بعههدی را بههه خههود اختصهها

داده اسههت .دو بخههش گههزارشهههای تههاریخى صههرف و

اخباری که با اهداف ک مى ذکر شدند نیز به ترتیب بها ۱۰۶مهورد و حهدود ۱۹درصهد و  ۸۲مهورد و حهدود

۱۵درصد در ،ایگاه بعد رار دارند .اما گونههای دیگر ،در کل ،حهدود ۴درصهد از مجمهوع گونهههها را بهه

خود اختصا

دادهاند و به ترتیب در  ۴ ،۴ ،۱۲و  ۳مورد به اخبهار مربهوط بهه ز یهارت ائمهه ،:خهواب و

رؤیا ،خبر از رویدادهای آینده و علو دیگر چون فقه و طب پرداختهاند.
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پس از انجا گونهشناسى و بررسى ّ
کمى گونههای شناسایى شده در کتب مورد نظر ،فوایهد

و نتایجى به دست مهىآیهد کهه برخهى از ایهن نتهایج در آشهنایى بیشهتر بها منهابع یهاد شهده کمه

کرده و سهبب وسهعت دیهد محققهان مهىشهود .بهرای روشهن شهدن بخهشههایى از نتهایج پهیش از
ورود به بحث ،نموداری تطبیقى از آمار سه کتاب ارائه مىشود.

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

 .3نتایج گونهشناسی و بررسیهای آماری

 .1 - 3نتیجه بررسی تطبیقی آثار مورد نظر
 .1 - 1 - 3تفاوت در میزان در ج گونههای گزاره تاریخی در منابع

کتب مورد بررسى ،بخشى از مجموعه تاریخنگاری روایى امامیهه اسهت و بهه خهاطر انگیهزه و

اهههدافى کههه نویسههندگان ایههن مجموعههه دنبههال مههىکردنههد ،نمههىتههوان انتظههار داشههت کههه تنههها بههه
رو یههدادهای تههاریخى صههرف بپردازنههد .ب هها ایههن حههال ،مقایسههه نس ههبت آمههار و،ههود گونهههه ههای

گزارههای تاریخى در هر کتاب نسبت به تما اخبار آن نشان مىدهد کهه دو کتهاب االرشداد و

عیلن از مضامین تاریخىتری نسبت به کتاب الکایی برخوردارند و مىتوان اطمینان یافهت کهه

مهمترین انگیزه نویسندگان آنها ابت رویدادهای مربوط به تاریخ ائمه :بوده اسهت؛ ز یهرا در
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کتاب الکایی به نسبت حجم کلهى کتهاب و روایهات ،گونههههای گهزارهههای تهاریخى بسهیار کهم
تعههداد هسههتند ،امهها در دو کتههاب دیگههر ،نسههبت ایههن گونهههههها بهها کههل ااههر بسههیار ز یههاد و یالههب بههر

گزارههای ییر تاریخى هستند .این نسبت را مىتوان به خوبى در نمودار زیر مشاهده کرد.

 .2 - 1 - 3هماهنگی رویکرد کلی مؤلفان آثار مورد نظر در بهرهگیری از گونهها

به طور طبیعى و بنا بهر نیهاز شهیعیان ،بسهیاری از گهزارهههای تهاریخى ارائهه شهده در ایهن دوره
ً
ماهیتى ک مى داشته است؛ بدین معنا که نقل رویداد تهاریخى صهرفا بها اههدافى چهون ت بیهت
باورهای امامیان و یا مقابلهه بها تحر یهفههای دشهمنان امامیهه ارائهه شهده اسهت کهه از آن ،ملهه

مىتوان به نقل ضایای یدیرخم و یا گزارههایى در تعیین ،انشین امامى پس از اما دیگر یهاد
کرد .مقایسه ایهن اخبهار در سهه کتهاب مهورد نظهر نشهان مهىدههد کهه شهیخ کلینهى و شهیخ مفیهد

تقریبا به ی

اندازه و  ۱۵درصد از گزارههای تهاریخى خهود را بها انگیهزه و مضهامینى ک مهى ذکهر

کردهاند ،اما شهیخ صهدوق حهدود  ۲۷درصهد از اخبهار خهود را بهه ایهن مباحهث اختصها

داده

است .این مقایسه آمار ابل پیشبینى را درباره شیخ صدوق ،که یکى از بزر تهرین متکلمهان
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شیعه است و شیخ کلینى  -که انگیزه اصلى وی نقل احادیهث اسهت  -نمایهان مهىسهازد؛ امها
پرسشههى را ،بههرای نمونههه ،پههیش روی مهها ههرار مههىدهههد و آن ،ایههنکههه چههرا بهها آنکههه شههیخ مفیههد بههه

ک مى بپردازد ،اط عات تاریخى صرف را ارائه مىدهد؟

د ت و بررسى د یقتر آمارها نشان مىدهد که شیخ مفید نیهز اههداف ک مهى را بیشهتر مهورد

نظههر داشههته اسههت .ایههن موضههوع بهها در نظههر گههرفتن اخبههار مر بههوط بههه معجههزات ائمههه :روشههن

مىشود .اخبار مربوط به معجزات و درتهای خدادادی ائمه :هرچند به طور مسهتقیم بهه
مباحههث ک مههى نپرداختههه اسههت ،امهها بههه طههور ییههر مسههتقیم مقصههودی ،ههز نشههان دادن مقهها

ائمه :ندارد و صحت این رویدادهها مهىتوانهد اابهات کننهده امامهت ائمهه :و ویژگهىههایى

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

عنوان ی

متکلم بزر شناخته مىشهود ،در ارائهه اخبهار گذشهته ،بهیش از آنکهه بهه گهزارهههای

چههون علههم مههاورایى بههرای آنههان باشههد .اخبههار ک مههى و معجههزات در ااههر شههیخ مفیههد حههدود ۵۰

درصد از گزارههای تاریخى را شامل مىشود .این در حالى است که ایهن آمهار در کتهاب عیدلن
اخ ار ال ضا ۳۳ :درصد و در کتاب الکایی ۳۸درصد است.
 .3 - 1 - 3تفاوت رویکرد مؤلفان آثار مورد نظر در به کارگیری فضایل و معجزات

باید تو،ه داشت که مقایسه میزان پرداختن به معجزات و درتهای مهاورایى ائمهه :در

سه کتاب نتیجهای معنهادار بهه دنبهال دارد .در دو کتهاب الکدایی و االرشداد آمهار ایهن گونهه بهه
ترتیب به  ۲۳و  ۳۵درصد مىرسد ،امها در کتهاب عیدلن تنهها  ۶درصهد بهه معجهزات اختصها

دارد .بنههابراین مههىتههوان بههه ایههن نتیجههه رسههید کههه شههیخ صههدوق بههه معجههزات ائمههه :نگههاهى
متفههاوت داشههته اسههت و بههرای آن در تههاریخنگههاری اهمیههت کمتههری ایههل بههوده اسههت، .الههب
است که مقایسهه درصهد معجهزات و اخبهار ک مهى در ااهر شهیخ صهدوق نیهز نشهان مهىدههد کهه

شههیخ صههدوق بههرای تبیههین مباحههث ک مههى کمتههر از یه

اختصا

پههنجم را بههه طههره معجههزات و فضههائل

داده است .در مقابل ،میزان نقل معجزات در کتاب الکدایی  ۱/۵برابهر و در کتهاب

االرشدداد بههیش از دو برابههر گههزارههههای تههاریخى ک مههى اسههت .در اینجهها ایههن پرسههش خودنمههایى

مىکند که چرا شیخ مفید ،با آنکه از بر،ستگان مدرسهه بغهداد و دارای مهنش و روش عق نهى
است ،در کار خود تا این اندازه به معجزات و فضایل بها داده است؟

بههرای یههافتن پاسههخ بایههد بههه محتههوای ایههن گونههه روایههات در کتههب یههاد شههده مرا،عههه نمههود.

بررسىها نشان مىدهد که اخبار نقل شده در کتهاب االرشاد بیشهتر متو،هه ویژگهىههایى چهون

علم و عصمت ائمه :است که با مبانى عقلى و نقلى توسا شهیخ مفیهد نیهز مهورد تو،هه هرار
گرفتهه اسهت و یها بهه عنهوان نهوعى فضهیلت ملمههوگ بهرای همگهان ذکهر شهده اسهت؛ بهرای نمونههه

در بههاره امهها علههى ۷در مههوارد متعههدد نشههانههههایى از شههجاعت و شهههامت آن حضههرت را در
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میدانهای نبهرد یها در موا هع دفهاع از پیهامبر ۹بیهان مهىکنهد 1.در مقابهل ،بسهیاری از معجهزات
نقل شده در دو کتاب دیگر به مباحیى مربوط مىشود که نوعى درت در تغییر وانین خلقهت

را نشهان مههىدهههد 2.ایههن موضههوع بههیش از هههر چیههز نشههان از بیههنش شههیخ کلینههى و شههیخ صههدوق
در بههاره نقههل اخبههار و یلبههه رویکههرد حههدییى ایههن دو عههالم بههزر در پههذیرش و نقههل اخبههار دارد.

بنابراین ،تاریخورزان نباید در موا،هه با معجزات منسوب به ائمهه :در ایهن کتهب و ارز یهابى

آنها یکسان عمل کنند.

 .۴ - 1 - 3روند رو به رشد رویکرد تاریخی در آثار مورد نظر

از ،مله موضوعاتى که به طور مساوی در تمامى کتب بدان پرداخته شده اسهت ،مباحهث

تاریخى صرف است؛ برای نمونه اط عات درباره تهاریخ والدت و شههادت ائمهه ،:نسهب یها

محهل دفهن ایشهان در تمههامى کتهب بهه طهور یکسههان مهورد تو،هه هرار گرفتههه اسهت و حهدود  ۲۰تهها

۲۵درصههد از گههزارههههای تههاریخى را بههه خههود اختصهها

داده اسههت .در مقابههل ،گههاه مبههاحیى بههه

صههورت مههوردی و تخصصههى در برخههى کتههب مههورد تو،ههه ههرار گرفتههه اسههت؛ بههرای نمونههه میههزان
ً
روایات مربوط به زیارت ائمه :در کتاب عیلن حدودا سهه برابهر کتهب دیگهر اسهت .ایهن بهدان

دلیل است که این کتاب اخبار مربوط به اما رضا ۷را در فصول مختلف ،معآوری کهرده و
به مناسبت فصلى وسیع را به اخبار و آداب زیارت آن اما اختصا

داده است.

بهها تو،ههه بههه آمههار بههه دسههت آمههده مههىتههوان گفههت گههذران زمههان تههأایر ابههل تههو،هى در سههاختار

موضوعى گزارههای تاریخى در مجموعه تاریخنگاری روایهى امامیهه داشهته اسهت؛ بهرای نمونهه
در بهاره اخبهاری کهه از آینههده و دوران ییبهت امها زمههان ۷خبهر مهىدههد ،مشههاهده مهىشهود کههه
نویسندگانى که از ،هت زمان حیات خود نزدی تر به دوران ییبت بودهاند ،اخبار بیشتری را

در این باره نقل نمودهاند .این اخبار از  ۳۸مورد در کتاب الکایی به  ۱۵مهورد در کتهاب عیدلن و

 ۴مورد در کتاب االرشداد کهاهش یافتهه اسهت .در مقابهل ،تعهداد اخبهار مر بهوط بهه سهیره و رفتهار
ائمهه :بهها دور شهدن از زمههان ییبههت افهزایش یافتههه اسهت و در کتههاب االرشدداد بها نسههبت ابههل
تههو،هى افههزایش یافتههه اسههت .شناسههایى بسههتر و شههرایا شههیعیان در دورههههای مختلههف نیههز تهها
انههدازه ز یههادی ّ
مؤیههد آن اسههت کههه برداشههت فههوق از آمههار یههاد شههده صههحیز اسههت و در هههر دوره

مطابق نیازهای زمانه اخبار ،معآوری ،گزینش و ارائه مىشده است.
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 .1برای نمونه ،ر .ک :االرشاد ،ج،۱
 .2برای نمونه ،ر .ک :الکایی ،ج،۱

.۱۹۱-۳۳

۲۳۷ ،۲۲۷؛ عیلن اخ ار ال

ضا ،۷ج،۱

.۱۹۲

 .1 - 2 - 3تفاوت ماهوی منابع تاریخنگاری روایی و تاریخنگاری عمومی مسلمانان

یکى از موضوعاتى که در بررسى منابع تاریخ ائمه :مورد تو،ه محققان رار گرفته اسهت،

رابطههه اخبههار ایههن منههابع تههاریخنگههاری روایههى امامیههه بهها عمههو منههابع تههاریخى مسههلمانان اسههت.
گونههشناسههى و بررسهى ّ
کمههى انجها شههده تأییهد مههىکنهد کههه نگهارش کتههب مهورد نظههر را مهىتههوان
نمایى از پاسخگویى به نیازمندیهای امامیه با تأ کید بر نیازهای عصر تألیف دانست.

بایهههد یهههادآور شهههد کهههه امههها حسهههن عسهههکری۲۶۰ ( ۷ق) ،در حهههالى از دنیههها رفتنهههد کهههه

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

 .2 - 3نتیجه به کارگیری بررسیها در تحلیل منابع تاریخ ائمه:

،انشهینشههان بهرای تههوده مههرد مشهخص نبههود .ایههن مسهئله دو پیامههد مهههم را بهه دنبههال داشههت:
نخسههت ،آن کههه ،امعههه شههیعى ،دچههار اخت فههات داخلههى بههىسههابقه شههد 1و گههروههههای فکههری
درتمندی به مقابله با امامیه پرداختند 2.از طرفهى تحیهر فکهری و عملهى در بهین امامیهه مهوج

مىزد و سؤاالتى مانند چرایى و چگونگى ییبت و چیسهتى وظهایف منتظهران در اذههان و،هود
داشت 3.این،ا بود که علمای امامیه ظهور و بروز ویژهای از خود نشهان دادنهد و ابهت و تهرویج
اخبار اهل بیت :را در اولویت کار خود رار دادند تا به نیاز امامىمذهبان مبنى بر چگونگى

حیههات فکههری و عملههى پاسههخ دهنههد .امهها ایههن ا ههدا حیههاتبخههش پیامههدهایى نیههز بههه دنبههال
ّ
داشت .تمرکز بر حل نیاز عمومى سبب شد تا گونههای ک مهى و سهیرهای بخهش عمهده منهابع
را به خود اختصا

دهند .در مقابل ،با مرا،عه به عمهو منهابع تهاریخى نگاشهته شهده توسها

مسلمانان مشاهده مىشود که اخبار سیاسى محور اصلى نقل رخهدادهها هرار گرفتهه اسهت .در
این منابع نویسنده گرایشهای خود را تا این اندازه و به گستردگى منابع تاریخنگاری روایهى در
گههزارش اخبههار دخالههت نمههىدهههد و ته ش مههىکنههد تهها همههه زوایههای مو،ههود رخههداد را  -کههه البتههه

ارتباط با حکومت و ،امعه دارد  -به تصویر بکشد.

شایان ذکر است که این تفاوت سبب مىشود تها محققهان در بههرهگیهری از منهابع د هت نظهر

بیشتری داشته باشند؛ ز یرا به سبب و،ود انگیزههای یاد شده برای نمونه بخهش ابهل تهو،هى

از اخبار یالیان  -که دارای محتوای به ظاهر مفیدی بود  -مورد بول رار گرفت و نقل شد.
 .1ی ق ال یعه،

4

۹۶ه.۱۱۲

 .2برای نمونه درباره موضوعات ردیهنویسى بر ضد شیعیان و پاسخگویى علمهای شهیعه ،ر .ک :کمال النان و تما الیعمده،
مقدمه کتاب.

 .3دوره شکلگی ش ت ی دوازده امامی،

.۱۰۹

 .4درباره رسوخ اندیشههای یالیانه در برخى کتب حدییى ،ر .ک :دروس یی وض الینال،

۶۸ه.۷۴
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 .2 - 2 - 3امکان و ضرورت سطحبندی منابع تاریخنگاری روایی امامیه

بررسى آمارهای ارائه شده از محتوای گهزارهههای تهاریخى کتهب مهورد نظهر و بها در نظهر گهرفتن

شباهتها و اخت فات آمارها مىتوان آاار یاد شده را با درونمایه واحد و البته با تفهاوت بسهیار

سطحى ،مورد تو،ه رار داد .برای طره درونمایه این کتهب بایهد آنهها را آاهاری دانسهت کهه «( )۱تهاریخ

زندگانى ائمه :را در پایه اط عات صرف تاریخى درباره خود ایشان و یا شخصیتها و شهرایا زمانهه
آنان بنا نهادهاند و برای ( )۲تبیین شخصیت انسانى و البته دارای علم ویژه و عصمتشان )۳( ،بر ذکر
اخباری از زندگى آنان که مىتواند مو،هب افهزایش بهاور شهیعیان امهامى بهه ایشهان شهود و بها هجمههههای
ک مى و شبهات دشهمنان امامیهه مقابلهه کنهد ،تأ کیهد نمهودهانهد )۴( .همچنهین بهرای شناسهاندن مقها

واالی ائمه نزد شیعیان ،ذکر فضایل و به ندرت ،طره معجزات مربوط به تغییهر در هوانین طبیعهى عهالم

را ضروری دانستهاند )۵( .نویسندگان این آاار ههیچگهاه از
بىتفاوت عبور نکرده و با اختصا
عنهوان یه

کنهار روایهات مربهوط بهه سهیره و رفتهار ائمهه:

حجم ابل تو،هى از کار خود به این بخش همواره ائمهه :را بهه

الگههو و مقتههدا معرفهى نمههودهانههد )۶( .در ایههن آاهار هههیچ تکیهههای بههر نقهل مبههاحیى کههه عقههل بههه

راحتههى بههه پههذیرش آن تههن نمههىده هد ،همچههون خههواب راو یههان یهها شخصههیتهههای مو،ههود در خبههر و یهها

پیشگویىهای بىحد و حصر ،نشهده اسهت» .ایهن درونمایهه ،زمهانى اهمیهت بیشهتری مهىیابهد کهه در
کنار برخى دیگر از آاار مجموعه تاریخنگاری روایى امامیه رار گیرد.

کافى است درونمایه این آاار به طور موردی با درونمایه کتبى چون دالئدل االمامده ،عیدلن
المعجزات ،هنااة الک ش و حتى در مرحله بعد با آاهاری چهون بصائ الدنرجات مقایسهه شهود.
در برخى از آاار ذکر شده با نگاهى ا،مالى به بخشهای مختلف کتاب و فهرسهت موضهوعى
ً
اخبار آن مىتوان دریافت که تقریبا درون مایهای عکس نسبت به سه کتاب الکدایی ،عیدلن و

االرشدداد در گههزارههههای تههاریخى آنههها و،ههود دارد .معرفههى ائمههه :بههه عنههوان شخصههیتهههای

ماورایى و کم تو،هى یالب و گاه پوشاندن شخصهیت انسهانى آنهان ،تمرکهز بهر معجزاتهى کهه بهه
تغییههر در ههوانین عههالم خلقههت منجههر مههىشههود و مبههاحیى کههه گههاه دامنهههای یکسههان بهها باورهههای

برخههى گههروههههای یههالى دارد ،تو،ههه بسههیار بههه باورهههای نهادینههه شههده در بههین شههیعیان در دوره

تدوین اار و ویژگىهایى این چنین سبب مىشود تا درونمایهه و بهه دنبهال آن مضهمون ایهن آاهار
در فاصله زیادی نسبت به کتب عالمان و شیوخ بزر یاد شده رار گیرد.
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 .1با آنکه بررسى آماری محتوای این کتب ،نوشتهای مستقل مىطلبد ،اما سخن یهاد شهده بها مرا،عهه ا،مهالى بهه فهرسهت
موضوعات این کتب ییر ابل انکار است.

بهههره گیههری منههابع یههاد شههده بهها دو مضههمون متفههاوت از یکههدیگر تو،ههه نمههود؛ در حههالى کههه عمههو

تههاریخنگههاریهههای مشهههور و مقبههول نههزد فقهههای امامیههه متههأار از سههه ااههر مههورد بررسههى در تحقیههق
حاضر است ،مشاهده مىشود که منابعى که از آنها به عنوان آاار سطز دو و سه سخن گفته

شد ،از این محتوا و گزارههای تاریخى این آاار بسیار کهم بههره بهردهانهد .همچنهین ،بها تأ کیهد بهر

تفههاوت مو،ههود در منههابع سههطز ،۱مشههاهده مههىشههود کههه در کتههب الکددایی ،عیددلن و االرشدداد
تأایر پهذیری یههالبى از منهابعى چههون بصددائ الددنرجات و،ههود نهدارد و حتههى ا گهر از اخبههاری بهههره

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

شواهد بسیاری بهه عنهوان ّ
مؤیهد ایهن نظهر ابهل ذکهر اسهت؛ بهرای نمونهه کهافى اسهت بهه میهزان

گرفته شده است ،این اخبار ضربه به هسته مرکزی و خمیرمایه اصلى اار نمىزند.
 .3 - 2 - 3ارزش و جایگاه واالی تاریخنگاری امامیه درباره ائمه:

در بخش دیگری از مقاله گذشهت کهه منهابع بررسهى شهده در نوشهته حاضهر بهه عنهوان منهابع

ابل بول و معتهدل نسهبت بهه سهطوه دیگهر منهابع تهاریخنگهاری روایهى امامیهه اسهت .از سهوی

دیگر ،بررسىها نشان مىدهد که در فراز و فرود تدوین آاار درباره اهل بیت ،:منابع نگاشهته
شده توسا مشهایخ بهزر شهیعه بهه عنهوان پایهه و اسهاگ آنهها مهورد تو،هه هرار گرفتهه اسهت .بهه

عبارت دیگر ،وزن علمى آاار سه شخصیت بزر شیعه سهبب شهد تها مهدتى آاهار تهدوین شهده

درباره تاریخ و سیره امامان ،:به ریم برخهى نهوآوریهها و بههرهگیهری از آاهار هرون نخسهتین ،از
،ههت روشهى و محتهوایى تحهت تههأایر منهابع ذکهر شهده و بیههنش نویسهندگان آنهها باشهند؛ بههرای

نمونه کتاب روضة اللاعظین نوشته فتهال نیشهابوری( ۵۰۸ق) کهه در سهى مجلهس بهه زنهدگانى

چههارده معصهو  ۷پرداختهه اسهت ،در بخهشههای مختلهف از مشهایخ بهزر شهیعه نها بهرده،

اخبار آنان را نقل کرده 1و یها اخبهاری در ،ههت نگهرش آنهان ذکهر کهرده اسهت 2.ااهر مههم دیگهر در

این دوره که مىتوان چنین تأایری را در آن مشاهده نمود ،کتاب اعال اللرش نوشهته فضهل بهن

حسن طبرسهى( ۵۴۸ق) اسهت کهه بخهش مهمهى از اخبهار چههارده معصهو  ۷را پوشهش داده

است 3.این تأایر را باید بخشى از موفقیت مشایخ یاد شهده در ت بیهت گفتمهان تشهیع در عصهر
ییبت و ارائه آااری ،امع در ،هت رفع نیاز شیعیان دانست.

بنههابراین یکههى از برآینههدهای مهههم گون ههشناسههى کتههب یههاد شههده آن اسههت کههه پایههه و اسههاگ

 .1روضة اللاعظین ،ج،۱
 .2همان ،ج،۱

 .3اعال اللرش،

۲۷۸ ،۲۳۴ ،۲۳۴ ،۲۳۲و...

 ۲۳۸ ،۲۱۵ ،۲۰۴ ،۷۶ ،۷۵ ،۵۹ ،۵۴و...
 ۶۵ ،۳۸ ،۲۴ ،۲۱و...
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نگارش منابع تاریخى در بهاره ائمهه :بهه دلیهل تو،هه کهافى بهه مضهامین و آمهوزهههای مهورد نیهاز

شههیعه و دوری از رویکههرد افراطههى در ذکههر فضههایل و معجههزات ،بنههایى محکههم و ابههل دفههاع را بههه
و،ود آورده است 1.در این زمینه مىتوان از بررسىهای ّ
کمى به مقابله با شبهاتى پرداخهت کهه
ت ه ش دارنههد تهها منههابع روایههى شههیعه را منههابعى لمههداد کننههد کههه بیشههتر بههه دنبههال نشههان دادن

چهرهای خیالى و ماورای تاریخى از پیشوایان امامیه است.
نتیجه

بررسىها نشان داد که مىتوان از چگونگى گز ینش اخبار توسا مؤلفان و میزان به کارگیری

گونههای مختلف در منابع ،به برخى اهداف و انگیزهههای مؤلفهان و شهرایا عصهر آنهان دسهت

یافههت .همچنههان

کههه امکههان تسههلا بیشههتری رو ی سههاختار و درونمای هه منههابع تههار یخ ائمههه:

و،ود دارد و البته برای محققان ضروری است تها در ارز یهابى اخبهار یها بههرهگیهری از آنهها در ههر
ی

از منابع تاریخنگاری روایى امامیه ،راهبردی و یژه را مد نظر رار دهنهد .گهزارهههای تهار یخى

مجموعههه تههار یخنگههار ی روایههى امامی هه بههه طههور کل هى در چهههار گونههه اصههلى «روای هات ک م هى»،

«روایهات تههار یخى صههرف»« ،روایهات سهیره» و «روایهات فضههائل و معجههزات» و چهههار گونههه فرعهى
«علم هى و فقه هى»« ،آداب ز ی هارات ائمههه« ،»:خههواب و رو ی ها» و «پ هیش گههویى رخههدادها» ابههل
مشاهده است و بررسىهای آمار ی در سهه ااهر الکدایی ،عیدلن اخ دار ال ضدا ۷و االرشداد ،بهه

عنوان پرکاربردترین و مقبولترین آاار مجموعهه تهار یخنگهار ی روایهى ،ایهن فرضهیه را تأییهد نمهود

که «به ریم اخت ف رویکرد نویسندگان و به تبهع آن ،تفهاوت گونههههای محتهوایى در ایهن آاهار -
که مىتواند در چگونگى ارزیابى و استفاده از اخبهار در ایهن منهابع مهوار باشهد -نسهبت نزدیکهى
میان محتوای این سه اار از ،هت تو،هه بهه نیهاز شهیعیان و،هود دارد و گو یها مهىتهوان آنهها را در

ی

متد و برای ی

هدف تلقى نمود».

همچنین بررسىها نشهان داد کهه طهره مباحهث تهار یخ و سهیره نسهبت بهه مباحهث ک مهى و

فضایلى در گهذر زمهان ،رونهدی رو بهه رشهد داشهته اسهت .تهار یخنگهری و تهاریخنگهاری در منهابع
تههاریخ ائمههه ،:بههه و یههژه منههابع مههورد بررسههى بهها عمههو منههابع تههار یخى نگاشههته شههده توسهها

مسههلمانان در بههاره ائمههه ،:از حی هث درونمایههه تفههاوت ،ههدی دارد .بررسههىههها نشههان داد کههه
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 .1شهایان ذکههر اسههت کهه عبههارات ایههنچنههین در مقالهه بههه معنهای ز یههر سهوال بههردن منههابعى بهها موضهوع نقههل معجههزات ائمههه:

نیست و باید تو،ه داشت که آنان از اساگ رسالتى دیگر را دنبال کردهاند.

درباره منابعى که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته نشده ،نه تنها ممکن است ،بلکه بهرای در

دست گرفتن راهبردی و یژه در ارز یهابى و بههرهگیهری از آاهار ههر یه

از منهابع ضهرورت دارد .بایهد

یهادآور شهد کهه منهابع بررسهى شهده در نوشهته حاضهر ،اسهاگ و بنیهان دیگهر نوشهتهههای تههار یخى

درباره ائمه :در دورههای بعد رار

گرفته و از این ،هت تار یخنگهار ی امامیهه در بهاره ائمهه:

در ابعههاد گونههاگون ابههل دفههاع خواهههد بههود؛ امهها ایههن موضههوع سههبب نمهىشههود کههه از ارز یهابى یه

روایههت نیهز چشههم پوشهى شههود؛ ضههمن آنکههه نتههایج یههاد شههده و دهههها برداشههت دیگههر از ایههن گونههه
بررسىهای ّ
کمهى و گونههشناسهانه نشهان از اهمیهت و سهودمندی بهه کهارگیری ایهن شهیوه در بهاره

بررسی تحلیلی رویکرد و محتوای منابع تاریخ ائمه؟مهع؟...

سههطزبنههدی منههابع در مجموعههه تههار یخنگههار ی روایههى ،البتههه بهها در نظههر گههرفتن برخههى مطالعههات

تمامى منابع دارد.

کتابنامه

 االرشاد یی مع یة حجج اهّٰلل علی الع اد ،شهیخ مفیهد محمهد بهن محمهد بهن نعمهان عکبهری،م :کنگره شیخ مفید۱۴۱۳ ،ق.

 اعال اللرش باعال الهنش ،فضل بن حسن طبرسى ،م :مؤسسه آل البیت۱۳۷۶ ،:ش. -بصائ النرجات ،محمد بن حسن صفار ،م :مکتبة آیة اهلل المرعشى النجفى۱۴۰۴ ،ق.

 تأمالتی در علم تاراخ و تاراخیگدارش اسدالمی ،حسهن حضهرتى ،تههران :پژوهشهکده تهاریخاس ۱۳۹۲ ،ش.

 دروس یی وض الینال ،ناصر رفیعى ،م، :امعه المصطفى العالمیه۱۳۸۸ ،ش. -دالئل االمامه ،محمد بن ،ریر طبری شیعى(منسوب) ،م :نشر بعیت ،بىتا.

 دوره شکلگی ش ت ی دوازده امامی ،آندره ،ى نیومن ،م :مؤسسه شیعهشناسى۱۳۸۶ ،ش. -روضه اللاعظین ،محمد بن حسن بن على فتال نیشابوری ،م :منشورات شریف رضى ،بىتا.

 شددیخ مفیددن و تدداراخیگددارش اسددالمی ،اسههم خانجههانى ،ههم :پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه،۱۳۹۲ش.

 -شیله تیقیق کیفی ،خدیجه سفیری ،تهران :انتشارات پیا پویا۱۳۷۸ ،ش.

 -ط احی تیقیقات اجتماعی ،نورمن بیلى ،تر،مه حسن چاوشیان ،تهران :نشر نى.۱۳۸۹ ،

 عیددلن اخ ددار ال ضددا ،۷شههیخ صههدوق محمههد بههن علههى بابو یههه مههى ،تهههران :نشههر ،هههان،۱۳۷۸ش.
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 -عیلن المعجزات ،حسین بن عبدالوهاب ،م :منشورات رضى ،بىتا.

 ی ق ال یعه ،حسن بن موسى نوبختى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۷۴ ،ش. -الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تهران :اس میه۱۳۶۲ ،ش.

 کمال النان و تما الیعمه ،شیخ صهدوق محمهد بهن علهى بابو یهه مهى ،تصهحیز :علهى اکبهریفارى ،م، :امعه المدرسین ،بىتا.

 من ال ایض ه الفقیه ،شیخ صدوق محمد بن على بابویه مى ،تحقیهق :علهى اکبهر یفهارى،م، :امعة المدرسین۱۴۰۴ ،ق.

 -الهنااه الک ش ،حسین بن حمدان خصیبى ،تهران :مؤسسه ب غ۱۳۶۵ ،ش.

 «ارزیابى تاریخنگار ی شیخ صدوق در کتاب عیهون اخبهار الرضها ،»۷روهاهلل توحیهدینیها،م :دفاع شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۹۴ ،ش.

 «اصول شناخت و روش تحقیق (با تکیه بهر مطالعهات تهاریخى)» ،علهىرضها علهىاحمهدی ووفا یفاریان ،یصلیامه علل ایسایی۱۳۸۲ ،ش ،ش ۴۶و .۴۷

 «بایستههای همگرایى ورفنگهر در بهاب تهار یخنگهار ی روایهى امامیهه» ،روه اهلل توحیهدی نیها،یصلیامه تاراخ اسال ۱۳۹۸ ،ش ،شماره.۷۶

 «بررسى انواع دینداری در بین دانشجویان دانشگاه تهران» ،رامین حبیب زاده ،تهران ،پایهاننامه کارشناسى ارشد ،دانشکده علو انسانى دانشگاه تربیت مدرگ۱۳۸۴ ،ش.

« -بررسى تحلیلى تاریخنگاری روایى امامیه تا نیمه رن پنجم» ،روهاهلل توحیدی نیها ،نعمهت

اهلل صفری فروشانى ،یصلیامه تاراخ اسال ۱۳۹۴ ،ش ،شماره .۶۴
 «ت ههاریخ ّکم ههى» ،فرانس ههوا ف ههوره ،تر،م ههه :مجتب ههى فاض ههلى ،مجملعددده مقددداالت تددداراخ وهمکارشهاش میان رشتهاش ،تهران ،پژوهشکده تاریخ اس ۱۳۹۵ ،ش.

 «کلیومتری (بهرهگیری از دانش آمار در تاریخ)» ،مریم شهیپوری ،مجملعه مقداالت تداراخ وهمکارشهاش میان رشتهاش ،تهران ،پژوهشکده تاریخ اس ۱۳۹۲ ،ش.
« -نقش شیعیان در تدو ین منابع تهار یخ و سهیره امامهان اههل بیهت( :نظر یهه فراینهد منطقهى و

،امع شکلگیری منابع تار یخ و سیره امامهان ،»:روهاهلل توحیهدینیها ،مجملعده مقداالت
ب گز انه کیگ ه بین المللی یقش شیعه در پینااش و گست ش علل اسالمی۱۳۹۷ ،ش.
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بررسی و نقد آرا ی آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»
تاریخ دریافت۱۴۰۰/۳/۲۲ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۴/۱ :

علیرضا احمدی
علیرضا طیبی

ابراهیم ابراهیمی

1

2

3

علی حسن بگی

4

چکیده

اعجههاب عبههارتههها و عمههق حقههایق روایههاتى معتبههر از اهههل بیههت ،:مشهههور بههه «صههعب،
مستصههعب» ،گو یههای ّ
اهم ّیههت و ضههرورت فهههم ایههن گونههه روایههات از ،نبههههههای گونههاگون
است؛ به گونهای که به ریم آرای حدیثشناسان و پژوهشهای چهار مقالهه در ایهن بهاره،

مىتوان از زوایای دیگری بهه ایهن موضهوع پرداخهت؛ ماننهد« :عقهل»« ،شههود لبهى» و نقهش
آنها در ترسهیم مفههو ،هامع « ّ
تحمهل» ،و ....ایهن نوشهتار ،چنهین زوایهایى را از مسهیر نقهد و

بررسى نظرهای آیة اهلل ،وادی در باب ایهن گونهه روایهات ،بهه روش تحقیقهى تحلیهل کیفهى
محتهوا و ّمتکههى بههر لغههتشناسهى ا،تهههادی ،تشههکیل خههانواده حهدیث و یههافتن رینههههههای
درونمتنى و برونمتنى رصد نمود و دریافت که عقل و ابعاد آن و همچنهین شههود لبهى،
أمرنها»َ « ،ح َ
در مفهو ،امع « ّ
تحمل» ،با هم پیوندی ناگسستنى دارنهد .تعهابیر« َ
هدیینا» و،...
ّ
ذیل مقا خلیفه اللهى تا ّ اهل بیت ،:ابل ،مع است و ....
کلیدواژهها« :صعب ،مستصعب»ّ ،
تحمل امر ،عقل عملى ،شهود لبى ،آیة اهلل ،وادی.

طرح مسئله

اهل بیت :در روایاتى متعهددّ ،
تحمهل «امهر ،حهدیث » ...،خهویش را بهرای دیگهران ،بهه ،هز

 .1دانشیار و عضو هیأت علمى دانشگاه اراک (نویسند مسئول) (.)alimzahos@gmail.com
 .2دانشیار و عضو هیأت علمى دانشگاه اراک (.)a-tabibi@araku.ac.ir
 .3استاد و عضو هیأت علمى دانشگاه اراک (.)a-ebrahimi@araku.ac.ir
 .4دانشیار و عضو هیأت علمى دانشگاه اراک (.)a-hasanbagi@araku.ac.ir
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برخى« ،صعب ،مستصعب» معرفى نمودهاند .به عنوان نمونه ،اما صادق ۷مىفرماید:
 ...عإ
لم أؤ یم ٌ

لَ

َ َ ل لَ
َ
َب علیث َا َص أِ ٌب لم أس َف أص َِ ٌب َل أَی َف ع ل ل عإَل
أَ َ َ ل َأ أ
1
َّ قل َد ل عل عْل َمی ع ...
ّمفح

َ
َ َ ٌ َ لٌ ل أ َ ٌ َ أ َ َ ٌ َ
نک لمم لَنر ٌ ِب أو َع أد ٌنل
ثالث ن عیب مرو ِبو مل

در دیگر روایات مشابه ،به ،ای «حدیث» ،واژه «امر» ذکر شده است:
َ َ َ
عإ ل ِب أم َرن َص أِ ٌب لم أس َف أص َِ ٌب ...

2

و همچنین« :خبر»« 3،علم علما« 4،»،ک »« 5،ا امه والیت» 6و...
َ ک ک َّ
َ
بههه ع ه وه ،در برخههى از ایههن گونههه روایههات ،بههه ،ههای عههد احتمههال (...ال َی ْحت ِملههه ِإال،)...
َّ
َ ْ
8
تعابیری دیگر نیز ذکر شده است؛ مانند« :ایمان»..( 7ال کیؤ ِم کن ِب ِه ِإال )...و همچنهین« :عرفهان»،
َ
َ
«ا ههرار»« 9،عمههل و صههبر» 10و  ...در عمههده ایههن گونههه احادیههث ،فقهها سههه گههروهَ « :مله ر کمقه َّهر رب»،
ک ر
َ
ّ
َ ر ْ َ َ َ ک َْ ک ْ َ
تحمهههل و ...مسهههت نى
هان» از شهههمول در عهههد
«ن ِبهه ّرهى م ْر َسهههل» و «ع ْبهههد امهههتحن اهلل ل َبهههه ِل ِ یمهه ِ
تحمل احادیث خهویش را ّ
شدهاندّ 11.
البته ،معصو  ۷در تعابیری مشابه ،امکان ّ
حتهى از ایهن
َ
ک َ
َ
سه گروه نیز نفى نموده...« :ال َی ْح َت ِمل کهه َمله ر کمق َّهر رب َو 12» ...کهه بهه ظهاهر در تنها ض بها روایهات
بلى است؛ که به آن پاسخ داده خواهد شد.

این گونه روایات ،در اک ر کتب روایى معتبهر شهیعى ذکهر شهده و در برخهى از ایهن مصهادر و
13

ّ
 .1روایات ما صعب و مستصعب است .کسى ادر به ّ
تحمل آن نیسهت ،مگهر سهه [گهروه] :پیهامبر مرسهل ،فرشهته مقهرب یها بنهده
مؤمنى که خداوند لب او را از حیث ایمان ،آزمایش نموده باشد (بصائ النرجات ،ج،۱
الهاللی ،ج،۲
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.۵۶۳

.)۲۵

.2کتاب سلیم بن قی
 .۷ر.ک :روضه اللاعظین و بصی ة المتعظین ،ج.۲۱۱ ،۱
.۸ر.ک :الکایی ،ج.۳۳۲ ،۲
.۹ر.ک :اإلختصاص.۱۶۳ ،
 .6ر.ک :المیاقب.۶۸ ،
 .7ر.ک :کتاب سلیم بن قی الهاللی ،ج.۵۶۳ ،۲
 .8ر.ک :بصائ النرجات ،ج ،۲۶ ،۱تتمه باب .
 .9ر.ک :األصلل الستة ع .۲۲۳ ،
 .10ر.ک :بصائ النرجات ،ج.۲۹ ،۱
 .11ر.ک :الخصال ،ج۲۰۸ ،۱؛ بصائ الدنرجات ،ج۲۱ ،۱؛ روضدة المتقدین یدی شد ح مدن ال ایضد ه الفقیده ،ج،۵
۴۶۴؛ میاقب آل أبی طالب ،ج.۲۰۶ ،۴
 .12بیار االیلار ،ج .۱۹۴ ،۲همچنین ر.ک :تفسی ی ات الکلیی۵۵ ،؛ الکایی ،ج۳۳۳ ،۲
 .13ر.ک :الکددایی (ط  -اإلس ه میة) ،ج۴۰۱ ،۱؛ ابمههالى (صههدوق) ،المقدمههة۱۰ ،؛ تفسددی یدد ات الکددلیی۵۵ ،؛
الخصال ،ج۲۰۸ ،۱؛ معایی األخ ار۱۸۸ ،؛ یهج ال الغة۲۷۹ ،؛ اإلختصداص۱۶۳ ،؛ المیاقدب۶۸ ،؛ غد ر
الیکم و درر الکلم۲۳۳ ،؛ الخ ائج و الج ائح ،ج۷۹۳ ،۲؛ میاقب آل أبی طالب ،ج.۲۰۶ ،۴

روای ههات در مص ههادر ش ههیعى ،ب ههه گون هههای اس ههت ک ههه آی ههة اهلل  ،ههوادی ،اعتب ههار برخ ههى از آنه هها را
ّ
«مستفیض» 2،و بعضى را نیز در حد تواتر ا،مالى3دانسته اسهت .دیگهر بزرگهان نیهز بهه متهواتر 4و
مستفیض بودن 5آن رأی دادهاند .البته در معدودی از کتب اهل ّ
سنت نیز برخى از این روایات

ذکر شده است.

6

ترکیب الفاظ در این گونه احادیث به گونهای است که ع مه مجلسى= در باره آن گفته است:

عق دای نافر در ع ارا این گونه ابادیث دوار بیر میگردد.7
و عالمان متعددی را به ارائه مباحیى در باب فهم آن ترییب نموده است8.چهار مقالهه نیهز

با عناوین« :احادیهث صهعب و مستصهعب و چگهونگى تعامهل بها آنهها»« 9،احادیهث صهعب و

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

کتب ،تحهت عنهوان احادیهث « َص ْهع رب کم ْس َت ْص َهع رب» دسهته بنهدی گردیهده اسهت 1.فراوانهى ایهن

مستصهعب»« 10،تحلیههل معنههایى حههدیث :امرنهها صهعب مستصههعب»11و «معنههاشناسههى روایههات

صههعب و مستصههعب» 12در ایههن بههاره نگههارش شههده کههه مطالعههه و بررسههى آنههها نشههان داد کههه
ّ
گسههتره حقههایق نهفتههه در ایههن روایههات ،حهها کى از ّ
اهم ّیههت و ضههرورت پههرداختن مجههدد بههه آن از
حیث زوایایى دیگر است که یا به کلى در این آاار و مقالهها مطره نشده و یا در صورت طهره،

مجالى برای پردازش آن نبوده است؛ از بیل نقهش عقهل در ایهن گونهه روایهات چیسهت ؟ نقهش
 .1ر.ک :بصائ النرجات ،ج،۱

 .2ر.ک :س چ مه اینا ه ج ،۱
 .3ر.ک :تفسی تسییم ،ج،۱۳

 .4ر.ک :بیار االیلار ،ج،۱۰۷
۱۸۳؛ ج،۱۳

.۲۰

.۲۷۸

.۶۵۸

۷۸؛ روضده المتقدین یدی شد ح مدن ال ایضد ه الفقیده ،ج،۱

۲۲۴؛ رسائل آل طلق القطیفی ،ج،۳

 .5ر.ک :األیلار الیی اة و األقمار ال نراة األحمناة،
مستی ط المسائل،

 .6ر.ک :کیز العمال ،ج،۱
 .7بیار االیلار ،ج،۲

 .8ر.ک :همان ،ج،۶۶
۱۲۹؛ ج،۱۳

ال وضه ،ج،۷

۲۲۸؛ اما شیاسی ،ج،۵

۱۶۷؛ الغنا  ،ج،۷

.۳۵۷

۷۴؛ رسائل آل طدلق القطیفدی ،ج،۳

.۱۰۹

 ،۵۵۰ه۲۴۶۷؛ تفسی القعل ی ،ج،۹

.۱۹۵

۱۰۵و ۱۰۶؛ م ارق ایلار الیقین یی اس ار امی المدلمیین،
۱۲؛ ش ح غ ر الیکم و درر الکلم،

« .9احادیث صعب و مستصعب و چگونگى تعامل با آنها».

۱۶۷؛ مسدتنرک اللسدائل و

 ،۲۷۷ه.۲۵۳

۲۳۳-۲۳۴؛ مد اه العقدلل یدی شد ح اخ دار آل ال سدلل ،ج،۴

۴؛ اللایی ،ج،۱

۹۵؛ ج،۹

۲۵۵؛ ج،۱۰

۳۱۹؛ شد ح یهدج ال الغده ،ج،۶

۳۴۴ - ۳۰۰؛ شد ح الکدایی -االصدلل و

.۵۴۹-۵۴۵

« .10احادیث صعب و مستصعب».

« .11تحلیل معنایى حدیث امرنا صعب مستصعب».
« .12معناشناسى روایات صعب و مستصعب».
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شهود لبى چیست؟ نقاط اشتراک «سه گروه مست نى شده» بها یکهدیگر کهدا اسهت؟ نسهبت
بین تعابیر« :امر»« ،حدیث»« ،علم» و ...چیست ؟ معنای ،امع « ّ
تحمل» ،و نسهبت بهین آن بها

تعابیر« :ا رار»« ،ایمهان»« ،صهبر» و ...چیسهت؟ تنها ض ظهاهری بهین برخهى از ایهن گونهه روایهات
چگونههه رفههع مههىگههردد؟ (احههادییى کههه امکههان ّ
تحمههل امههر و حههدیث را فقهها بههه سههه گههروه مههذکور
اختصا

داده ،ولى در تعبیری مشابه ،چنین ّ
تحملى را از آنها نیز نفى نموده است).

ایههن نوشههتار درت ه ش اسههت تهها از طریههق نقههد و بررسههى آرای آیههة اهلل ،ههوادی در بههاره ایههن گونههه
روایههات ،بههه روش تحقیههق تحلیههل کیفههى محتههواّ ،متکههى بههر لغههتشناسههى ا،تهههادی ،تشههکیل
خانواده حدیث و یافتن رینهههای درون متنهى و بهرون متنهى بهه سهؤالههای فهوق ،پاسهخ دههد.
ّ
البته بنا بر ا تضا ،از مقالههای ارزشمند مذکور نیز بهره گرفته شده است.

 .1جامع بودن «امر» معصوم۷

همههان گونههه کههه اشههاره شههد ،در ایههن گونههه روایههات ،موضههوعهههایى ماننههد :امههر ،حههدیث ،خبههر،
ک  ،ا امه والیت و ...به گونهای مشابه ،وصف به «صعب و مستصعب» شده است؛ ّامها واژه

امر ،به گونهای است که مىتواند از حیث مفهو ،دیگر موضوعها را در بر گیرد.
«امر» در لغت ،نقیض نهی است.

1

به معنای «شأن» 2و «حال» 3نیز آمده اسهت .از حیهث اصهط حى ،بهه طهور کلهى گفتهه شهده

که امر هر چیزی همان شأن آن است کهه و،هودش را اصه ه و تمهامى ارادههها و عمهلههای او را

تنظیم مىنماید 4.این دیهدگاه ،ضهمن یکهى دانسهتن امهر و شهأن ،لمهرو آن را در انسهان ،تمهامى

عرصههای مختلف و،ود او معرفى مىنماید .برخى نیز ضمن برابر دانستن معنای امر و شأن،
مفهو امر را در احادیث مهورد بحهث ،بهه معنهای تمهامى کمهالههای اههل بیهت :فهرای کمهال

دیگران دانستهاند؛ 5یعنهى گسهتره امهر اههل بیهت :چنهان بیکهران اسهت کهه عه وه بهر فضهایل
دیگران ،از کمالهای بسیاری نیز برخوردانهد کهه ّ
بقیهه از آن محهرو انهد .آیهة اهلل ،هوادی ،چنهین
امری را ،ناظر به ابعاد گوناگونى در آن بزرگواران :مىداند؛ مانند :والیت تکوینى ،علم ییب،

 .1کتاب العین ،ج،۸

۲۹۷؛ تهذاب اللغة ،ج،۱۵

 .2مف دات ألفاظ الق آن،
 .3مجم ال ی ان ،ج،۳
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 .4المیزان ،ج،۸

.۱۵۱

 .5مجم ال ی ان ،ج،۳

.۲۰۷

۸۸؛ مجم ال ی ان ،ج،۳

.۲۱۰
.۲۱۰

۲۱۰؛ الط از األول ،ج،۷

.۳۹

شؤون ،هان امکان انجا مىدهد و ههم در ذات و ههم در اوصهاف فعلهى و آاهار عینهى ،خلیفهه
اهلل و مظهر خداسهت؛ بهدون آنکهه از خهود وا،هد چیهزی باشهد 3 .در چنهین دیهدگاهى ،بهه رینهه
سخن آیة اهلل ،وادی در ناظر بودن امر اهل بیت :بهه والیهت تکهوینى ،چنهین والیتهى از امهر یها

همان مقا خلیفه اللهى آن بزرگواران :خارج نیست.

پس ،مغایر با نظر برخى 4،امر اهل بیت :ذیل والیهت تکهوینى معصهومان :گنجانهده نمهىشهود
5
و چنین والیتى ،مصداق تا ّ کماالت معصومان :نیز نیست که برخى ایل به آن شدهاند.
به ع وه ،منظور از « َح َ
دیینا» در روایات مورد بحث ،به ههر میهزان حهدییى کهه فهرص گهردد ،ذیهل امهر و

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

معرفت در،ات بىمنتهای ملکوت ،خ فت و رهبری امت اس مى و...
ّ
اللههى ایشهان ،دارای وحهدت س ّ
هنخیت
به اعتقاد ایشان ،شأن اهل بیت :و مقا خلیفهه
اسههت 2 .منظههور از آن ،خلیفههه تهها ّ و کههاملى اسههت کههه کههار خههدای سههبحان را بههه اذن او در همههه
1.

یا مقا خلیفه اللهى اهل بیت :تبیین مىگردد و به ریم آنکه ،برخى ایل بهه نسهبت تطهابق بهین امهر

و حههدیث در ایههن خصههو شههدهانههد6،چنههین نسههبتى ابههل پههذیرش نیسههت؛ چههون خلفههای حقیقههى
خداونههد در ک ه خهها ّ خههود ،و نههه در هههر ک مههىّ ،
متجلههى مههىگردنههد 7و در نهایههت ،الفههاظ حههدیث،
ّ
تجلههىگههاه مقامههاتى از آن بزرگههواران ،:و نههه همههه آن ،خواهههد بههود .عه وه بههر ایههن ،مجههوز نشههر بسههیاری از
اسهرار الههى نهزد اهههل بیهت - :کهه از امهر ایشههان ،هدا نیسهت  -از طهرف بههاریتعهالى صهادر نشهده تهها در
الب حدیث ،نشر یافته باشد .آیة اهلل ،وادی بیان مىدارد:

رسول گرامی ۹نس ت به دیچ ممرفتی ،ضنین و بوی ن اود تاا ن را نگویاد و کتماا
ّ
سری و خلوصی در میا باشد که اغیار نس ت باه ن ناامحرم
کندچ مگر ن که مطل
باشند و دستور کتما ن از یرف خداوند باشد.

8

پهس ،امهر معصههو ، ۷هامع تمهها موضهوعات مطهره در ایههن گونهه روایههات ،اعهم از :حههدیث،

علم ،ا امه والیت و ...است.
 .1تفسی تسییم ،ج،۱
 .2همان،

.۱۴۶

 .3همان ،ج،۳

.۱۴۷

.۹۲

 .4ر.ک« :تحلیل معنایى حدیث امرنا صعب مستصعب».

 .5ر.ک« :معناشناسى روایات صعب و مستصعب»
 .6ر.ک :همان.

 .7تفسیر تسنیم ،ج،۱
 .8همان،

.۱۴۵

.۱۴۹
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 .2نقش عقل در این گونه روایات

امر و حدیث اهل بیت :در روایات مورد بحث ،ع وه بهر عبهارت «صهعب ،مستصهعب»،
َ ک
َ َ کک ّ
اال »...نیهز ّ
حمهل» از ریشهه حمهل
با ،مله وصفیه «الیحت ِمله
معرفهى شهده اسهت .فعهل نفهى «الی ِ

است که در دو و،ه َحمل به معنای آنچه در درون [چیزی یا کسى] و ِحمل بهه مفههو آنچهه بهر
برون آن بار مىگردد ،استفاده شهده اسهت 1.از حیهث اصهط حى نیهز بهه دو معنهای «دانسهتن» و

«رازداری و حفههظ اسههرار الهههى» داللههت داده شههده 2کههه آیههة اهلل ،ههوادی نیههز ایههل بههه هههر دوی آن
ک
3
َ
لمکم» 4بیان مىکند:
است؛ به عنوان میال ،ایشان در تفسیر عبارت « :کمحت ِمل ِل ِع ِ
ْ َ َ َ َّ
الله ق َ
لوبه  »..قرار دداد تاا بتواناد علاوم
زاهر از خدا میخوادد او را در زمره «امتحن
صم و مستلم اد بیت :را ّ
تحم نموده و ب همد.

5

و تى سخن از فهم در این باره باشهد ،عقهل و نقهش آن مطهره مهىگهردد؛ چهون فهمیهدن ،کهار

عقل است 6.پس بل از ادامه مباحث ،نیاز به بازنگری ا،مالى ابعاد عقل است:
 .1 - 2ابعاد عقل

«عقل» را نقیض ،هل دانسته و گفتهاند:
ّ
ّقوهای است که ّ
مهیای پریرش عل است .ال ته علمی که برای انسا م یاد باشاد8و ماانع
7

انسا از ارتبا به زشتیدا گردد.

9

به نظر مىرسد چنین معنایى از نیروی عقل برای انسان ،به مفهو ریشههای آن بهاز مهىگهردد

کههه همههان «بنههد کههردن» و «مههانع شههدن» اسههت« .عقههال» شههتر را نیههز از ایههن حیههث ،پههای بنههد آن
۲۴۱؛ بچه در شکم ،سنگینى آب در ابر ،گناه و  ...مصادیقى هستند کهه « َحمهل» بهر آنهها داللهت دارد

 .1کتاب العین ،ج،۳

.)۲۵۷

(مف دات ألفاظ الق آن،

 .2به عنوان نمونه ،ر.ک :ش ح الکایی -األصلل و ال وضة ،ج،۷
چگونگى تعامل با آنها»؛ «احادیث صعب و مستصعب».
.۱۸۷

 .3ادب ییاش مق بان ،ج،۱

۲؛ الدلایی ،ج،۱

۱۱؛ «احادیهث صهعب و مستصهعب و

 .4بخشى از زیارت ،امعه کبیره ... :حمل کننده دانش شما [باشم] (عیلن اخ ار ال ضا ،۷ج،۲
.۶۶۰

 .5تفسی تسییم ،ج،۱۳

 .6ت جمه تفسی المیزان ،ج،۱۸
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.7کتاب العین ،ج،۱

.۱۶۰

 .9الف وق یی اللغه،

.۷۶

 .8مفردات الفاظ القرآن،

.۵۷۸

.۱۲۲

.)۲۷۲

مبنا ،عقهل نظهری یعنهى نیرو یهى کهه بها آن ،امهوری فهمیهده مهىشهود کهه هسهتى آنهها در اختیهار
انسان نیست و در ،ایگاه خود اابت هستند؛ مانند :چگونگى خلقت انسان ،آفرینش آسمان

و زمین  ...و عقل عملى نیز نیرویى است که با آن ،اموری درک مىگردد که بهود و نبهود آنهها در
اختیار انسان است؛ مانند :و،وب ،حرمت ،خیر و ّ
شر ،حسن و بز اعمال ...؛ 2با این تأ کید
کههه منظههور ،و،ههود دو عقههل در انسههان نیسههت ،بلکههه ایههن تقسههیم از حیههث نههوع کمه َ
هدرکات عقههل

صورت مىپذیرد 3.پهس در اصهل ،چنهین تقسهیمى ،بهر «فههم» بنها شهده کهه عمهده بزرگهان ،آن را
پذیرفتهاند 4.ولى آیة اهلل ،وادی معتقد است:
َّ
وو این تقسی بر م نای متملق عق و نه خود ن بنا شده ،نمیتواناد صاحیح باشادچ
در وند که خیلی از بزرگا به ن اذعا داشته باشند.

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

گفتهاند که مانع از بلند شدنش مىگردد 1.عقهل نهزد بزرگهان ،بهر دو مبنهای مختلهف ،بهه دو بعهد
ّ
نظری و عملى تقسیم شده است :اول ،نوع درکهایى است که به عقل تعلق مهىگیهرد .بهر ایهن

5

ایشان بیان مىدارد:
باید قوای ن س به لحاظ شوو موتلض خود ن قوا قسمت شوندچ زیرا انساا کارداای
ّ
گوناگونی دارد که ن دا را با نیرودای موتلض انجام میددد و با در نظار گارفتن تمادد
کار و نیرودای انسا  ،باید عق نظری و عملی را ت سیر کرد .پس باید گ ت که انساا
دو نیرو دارد :با یبی میفهمد و با دیگری عم میکند .عق نظری ،نیاروی اندیشاه و
فه است و عق عملی ،نیروی انگیزه و اراده و نیت و تلمی و ...

6

وی تأ کیههد مههىنمایههد کههه عقههل عملههى در اصههل از سههنخ ادراک نیسههت و از ،ههنس عمههل
اسههت 7.از ایههن منظههر 8،لمههرو نیههروی عقههل فراتههر از فهههم اسههت و ه ّهوه انگیههزه و اراده انسههان نیههز
 .1مف دات الفاظ الق آن،

.۵۷۹

 .2به عنوان نمونهه ،ر.ک :تفسی تسییم ،ج،۱۱
علل الق آن،

.۷۵

 .3اصلل الفقه ،ج،۱

.۱۵۶

 .4به عنوان نمونه ،ر.ک :المیزان ،ج،۲

 .5تفسی تسییم ،ج،۱۱
 .6همان ،ج،۱۱
 .7همان ،ج،۲

 ۵۲۵و .۵۲۶

۵۲۵؛ المیزان ،ج،۲

۸۴؛ تفسی سلره حمن،

۸۴؛ تفسی سلره حمن،

۱۵؛ میاهج التفسی اة یدی

۱۵؛ میاهج التفسی اة یی علل الق آن،

.۷۵

 ۵۲۵و .۵۲۶

.۲۷۹

 .8همچنین ،ر.ک :اطیب ال یان یی تفسی الق آن ،ج،۶

۳۹۱؛ مخزن الع یان یی علل الق آن ،ج،۱

.۱۸۸
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ّ
مشهمول آن مههىگههردد .مبتنههى بههر ایههن اعتقههاد ،نحههوه تفکه ِهر بایههدههها و نبایههدها (حکمههت عملههى) و

بودهها و نبودهها (حکمههت نظهری) در حیطهه عقههل نظهری اسهت؛ 1و رهآورد عقههل عملهى نیهز طبههق

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

است:

عق را به دو گونه دیدم :فطری و اکتسابی .در گاه عق فطری در انساا ن اشاد ،عقا
اکتسابی فایدهای ندارد.

4

ّ
عقه ههل فطه ههری ،همه ههان نیه ههروی انگیه ههزه و اراده ،و عقه ههل اکتسه ههابى نیه ههز همه ههان نیه ههروی تفکه ههر
ّ
و تعقل است .بنابراین ،اگر عقهل فطهری ،انسهان را بهه انجها عمهل نیه وارد نسهازد ،تنهها عقهل
نظری و دانستههای خوب آن ،فایدهای برای انسان به همراه ندارد .البته آیة اهلل ،هوادی ،عقهل
نظری توانمند را در کنار عقهل عملهى هوی ،دو نیمهه کمهال انسهان مهىدانهد5و بیهان مهىدارد کهه

این دو با یکدیگر مرتباانهد .نیهروی اندیشهه ،برنامههههای ا،رایهى انگیهزه را سهامان مهىبخشهد و
اراده نیز دستور خود را از اندیشه مىطلبد؛ 6ولى به ریم آن ،ایل به استق ل این دو نسهبت بهه

یکدیگر است:

َ
عل بلولی ن س به بق یا بای  ،صدق یاا کار و ب َسان یاا ق ایح باود ویازی،
دمگی نا ر به عق نظری و ملدر اندیشه و ادراک بلولی اوست و دیچ ارت ایی باه
ْ
ملدر تلمی گیری و عزم او ندارد .اراده ن س و عزم راس ن بر اقدام یا ِابجاام و بار
تلدیق به ممنای ق ول و ایما (نه تلادیق باه ممناای جازم باه ر او محماول بارای
موضوع یا تبری به ممنای نبول و ک ر و َج ْحد (نه تلدیق به ممنای جزم باه سال
محمول از موضوع دمگی راجع به عق عملی و م دأ انگیزه اوسات و دایچ ارت اایی
به ملدر اندیشه او ندارد .و نشا این بیارت ایی ،دمانا وجدا یبی و فقادا دیگاری
ّ
َ َ
استچ یمنی گادی عل به بق ،صدق و بسن بود ویزی باص اسات ،ولای عاال ِ

 .1تفسی تسییم ،ج.۵۵۰ ،۲
 َ ۷ک
ک َ
ک
ک
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
العقل ...ما ع ِبد ِب ِه الرحمان و اکتسب ِب ِه الجنان (المیاسن ،ج،۱
 .2اما صادق :
 .3تفسی تسییم ،ج،۲

.۲۸۱

 .4رأیههت العقههل عقلههین فمطبههوع و مکسههوب * و ال ینفههع مکسههوب ،اذا لههم یه
.)۴۱۸
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 .5تفسی تسییم ،ج،۱۲
 .6همان ،ج،۵

.۲۸۶

.۴۴۰

 ،۱۹۵ه.)۱۵

مطبههوع (ش د ح أصددلل الکددایی (صههدرا) ،ج،۲

انجام میددد که به بطال  ،کر و ق یح بود ن عل دارد.

1

مؤید این مطلب ،فرمایش اخیر اما على ۷است که فایده عقل نظری و فهم آن در انسهان

را در گرو کارآمدی عقل عملى و نیروی انگیزه و اراده معرفى مىنماید.

مشهخص خواهههد شهد کههه تقسههیم اخیهر عقههل بهرای بررسههى روایههات مهورد نظههر ،مناسهبتههر و بهها

راین مو،ود در آن نیز هماهن تر است.
 .2 2رابطه عقل و ّ
تحمل (فهم)
-

َ َ ک
بها تو،هه بهه ابعهاد عقهل از نگهاه آیهة اهلل ،هوادیّ ،
حت ِمهل) در روایهات مهورد بحههث،
تحمهل (ال ی

مرتبا با «اراده و انگیزه» انسان و در لمرو عقل عملى تعریهف مهىگهردد و مغهایر بها نظهر ایشهان،

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

ز
ز
ّ
دانشور فاسق عالما عامدا ن را ترک میکناد و باه ویازی رو ماینورد و ن را
متهت و
ِ

معنای فهم (عقل نظری) از آن مستفاد نمىشود .این مطلب را راین ذیل تأیید مىنماید:
ّاول ،همههان معیههار نههافع بههودن فهههم و آ گههاهى بههه شههرط ورود بههه لمههرو اراده و انگیههزه و یهها عقههل
عملى است .آیة اهلل ،وادی بیان مىکند:

2

نگادیدای انسا  ،زمانی م ید خوادد بود که به منطقه ایما و باور او وارد گردد.
پس مشهخص مهىگهردد کهه مقصهود معصهو  ۷از ذکهر ّ
تحمهل در ایهن گونهه روایهات ،آ گهاهى

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

در این باره نیست.
ْ
ر
دو  ،ذکههر واژه « لههب» و ایمههان لبههى بنههده مههؤمن و امتحههان آن توسهها بههاریتعههالى َ
(ع ْبههد کمههؤ ِم رن
ْام َت َح َن ک
اهلل َ ْل َب که ِل ْ َیمان) بهه عنهوان شهرط ّ
تحمهل امهر و حهدیث اسهت .منظهور از لهب ،همهان ،هان و
ِ ِ
نفس مدرکه است 3.و ،ایگاه ایمان ،لب ابل اطمینان است .معصو  ۷مىفرماید:
امر ما را بم نمینماید ،مگر بندهای که خداوند قلا او را از بیاث ایماا نزماایش
نموده باشد و دیچ رفی جز قل دای مورد ایمینا  ،بدیث ما را نگه نمیدارند ...

4

درباره ایمان نیز گفته شده:
 .1همان ،ج،۵

 .2همان ،ج،۲۴

.۵۱۵

.۱۲۳

 .3ت جمه تفسی المیزان ،ج ،۲ص.۴۳

َ
َ َ ْ َ ک ک َّ َ ْ ر ک ْ ر ْ َ َ َ ک َ ْ ْ
َ َّ ک َ ر
اهلل ل َب که ِل ِ َیم ِانَ ،و ال َی ِعى َح ِدیی َنا ِإال کصد رور أ ِم َینة (مجم ال ی ان ،ج،۳
 ....4ال یحت ِمله ِإال عبد مؤ ِمن امتحن

.)۲۰۹
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یمنی عقد قل ی به ویزی یا دما تسلی و اقرار نس ت به ن اسات کاه از و اایض ّ
قاوه
عملی یا عق عملی است.

1

سو  ،آن است که عربزبانان هیچگاه برای بیان صعوبت فهم علمى از واژه ههایّ :
تحمهل،
ا رار و ...استفاده نمىکنند؛ 2می ً هیچگاه گفته نمىشود کهه ّ
تحمهل (فههم) فه ن مسهئله بهرای

من صعب است.

ّ
چهههار  ،تأ کیههدهههای متع هدد معصههو  ۷در ایههن گونههه روایههات از حیههث ب یههت واالی ک ه
ایشان ،نشان از ّ
تحمهل بهه معنهای فههم نیسهت .۱ :بهه ،های ریشهه «عسهر» از «صهعب» اسهتفاده

شده که وسعت معنایى آن بیشتر است؛ .۲ 3مبالغه در «صعب» با ذکر واژه «مستصهعب»؛.۳ 4
ً
بههه ،ههای « َحمهه » بههه عنههوان تمییههز «امههر» از حیههث ص هعوبت 5،از ،ملههه وصههفیه پرمعنههای «ال
َ َ ک ّ
َ َ ک
حت ِمهل» در بهاب افتعهال بهرای
حت ِمل که إال »...استفاده شده است؛  .۴به کارگیری فعهل نفهى«الی
ی
ّ
تحمل؛ .۵ 6تأ کید « ِا ّن» بر صعوبت امر؛ .۶ 7ذکر سه گروه واالمقا مسهت نى
بیان مبالغه در عد
شههده :م ئکههه ،نبه ّهى و بنههده مههؤمن؛  .۷تخصههیص هههر سههه گههروه اخیههر ،بههه ترتیههب :مقه ّهرب بههودن،
مرسل بودن و ایمان لبى برآمده از آزمایشههای الههى؛  .۸نفهى ّ
تحمهل سهمتى از امهر و حهدیث
حتى از سه گروه اخیر و اختصا آن به خود اهل بیت.:
َ َ ک
حت ِمل) در این گونهه روایهات اسهت .مههمتهرین
پنجم ،استفاده معصو  :از باب افتعال (ی
8

کههاربرد ایههن بههاب ،مطاوعههت و پههذیرش ااههر فعههل توسهها فاعههل اسههت 9کههه در حههوزه عمههل و عقههل
عملههى تفسههیر مههىگههردد .مؤ یههد ایههن مطلههب ،مصههادیق عههد مطاوعههت عملههى امههر و حههدیث

 .1االمامة االهیه (بحوث شیخ محمد السند) ،ج،۱

.۲۲

 .2ر.ک« :احادیث صعب و مستصعب» ،عبدالهادی مسعودی ،علل حنال ،ش۱۳۹۴ ،۷۵ش.
 .3جمه ة اللغة ،ج،۲

.۷۱۵

 .4م آة العقلل ،ج.۳۱۲ ،۴
َّ َ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َ
ک
ْ
ر
ر
ْ
 .5در ،مله اول این احادیث ،به عنوان میالِ « :إن أمرنا صعب مستصعب  ،»...روشهن نیسهت کهه امهر ایشهان از چهه ،ههت،
دارای صعوبت است .فلذا ،نیاز به تمییز دارد که نکرهای ،امد است و از ما بل خود رفع ابهها مهىنمایهد و یکهى از انهواع
ً
آن ،تمییز ابها از نسبت است (مبادی العربیهه۳۱۱ ،و .) ۳۱۰در ،ملهه اخیهر ،واژه «حمه » در تقهدیر را مهىتهوان تمییهز
َ َ ک
حت ِمل» در ادامه حدیث حذف شده است؛ چهون تمییهز بها و،هود رینههای در ،ملهه کهه بهه آن
امر دانست که به رینه «الی
داللت نماید ،مىتواند حذف گردد (همان،

.)۳۱۲

 .6چون این باب ،ع وه بر مطاوعت ،برای مبالغه نیز استفاده مىشود ( م ادش الع بیه،
 .7ر.ک :ش ح النمااییی علی مغیی الل یب ،ج،۱

186

 .8ر.ک :تفسی ی ات الکلیی،
 .9م ادش الع بیه ،ج،۴

.۲۰

.۵۵

.۱۵۰

.)۲۰

اما صادق ۷است:
تحم نمود امر ما فق به تلدیق و پریرش ن نیسات .دماناا ،از [جوانا ] ّ
ّ
تحما
امر ما ،رازداری و صیانت ن از [قرار گرفتن در دسترس] ناادال است.

4

 .3-2رابطه عقل و ّ
تحمل (رازداری)

َ َ َ
امههر اهههل بیههت :در زمههره اسههرار الهههى اسههت .امهها صههادق ۷مههىفرمایههدِ « :إ ّن أ ْم َرنهها ِسه ّرهر ِفههى

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

َ
َ ْ
معصههو  ۷در دیگههر روایههات مشههابه اسههت؛ یعنههى ذکههر عبههارتهههای« :ال کیههؤ ِم کن ِبه ِهه»« 1،ال کی ِقه ّکهر
َ
َ
َ
ک
َ
ک
َ َ
ِبأ ْم ِرنهها»« 2،ال َی ْع َمههل ِبه ِهه َو ال َی ْصه ِهب کر َعل ْیه ِهه» 3کههه بههه ،ههای«ال َی ْح َت ِمله کهه» در دیگههر روایههات مشههابه
َ
ک
شده؛ و همه آنها در حوزه عقل عملى تبیین مىگهردد و (ال َی ْح َت ِمهل) ،هامع همهه آنهها اسهت.
پس ایمان ،ا رار ،صبر و ...از ،وانب ّ
تحمل وا عى امر اهل بیهت :اسهت .دلیهل آن ،فرمهایش

ِس ّر 5.» ...همه اصهحاب اههل بیهت :هادر بهه درک درسهت حقهایق نهفتهه نهزد اههل بیهت:

نبودنههد و در عمههل ،امکههان انحههراف در دیههن و یهها خطههر فتنههه در بههین مههرد و،ههود داشههت .از ایههن

حیههث ،خیلههى از آن حقههایق ،در پههس پههرده بههه عنههوان راز بهها ى مانههد6،ولههى ،ههدای از آنکههه کههج

فهمى مىتواند باعث رازداری گردد ،ولى عمل رازداری به فهم ،داللتى ندارد و مشروط به اراده
و انگیزه وی و در حیطه عقل عملى است .اما صادق ۷شرط کشف برخى اسهرار نهزد خهود
برای دیگران را منوط به و،ود چنین ارادهای بیان مىنماید:

اگر ددا دایتا را میبستید ،ننچه ن ع و ضرر درکس بود را میگ ت .

7

پههس ،رازداری نیههز ماننههد :ایمههان ،ا ههرار ،صههبر ...،در زمههره ابعههاد ّ
تحمههل حقیقههى امههر و حههدیث
صههادق۷

اهههل بیههت :اسههت و از ،ههدا نیسههت .دلیههل آن نیههز همههان فرمههایش مههذکور از امهها
است که ع وه بر ایمان و ا رار ،رازداری و حفظ اسرار را نیز از ،وانب ّ
تحمل برشمردند.

تحمل ،تقسیمبندی آیهة اهلل ،هوادی مبنهى بهر داللهت ّ
با عنایت به رابطه ابعاد عقل و ّ
تحمهل
الهاللی ،ج،۲

.۵۶۳

 .1ر.ک :کتاب سلیم بن قی
 .2ر.ک :األصلل الستة ع .۲۲۳ ،
۹
 .3ر.ک :بصائ النرجات یی یضائل آل میمن  ،ج،۱

.۲۹
ََک َ َ َ
َ ْ َ َْ َ َ
ْ َ َ َ ک َ َ ْ َّ
ْ َ َْ َ
ک َّ ْ َ
ْ
ْ
ک
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
هال أم ِرنها سهتره و ِصهیانته عهن یی ِهر أه ِلهه ( ...الغی دة
ِ .4إن اح ِت َمال أم ِرنها ل ْهی َس ه َهو التص ِهدیق ِب ِهه َو الق کبهول لهه فقها ِإن ِم ِهن اح ِتم ِ
للنعمانى،

.)۳۶

 .5امر ما رازی نه ته در رازی است  ( ...بصائ النرجات ،ج ،۱ص. ۲8

 .6تفسی تسییم ،ج.۶۵۹ ،۱۳
َ ََ َ ک َ
َ
َک َ َ َ
َ َ َ ک ک کّ
امرِ ،بما له و عل ِیه (الکایی ،ج،۱
 .7لو کان ب ِلسن ِتکم أ ِوکیة لحدات کل ِ

.)۲۶۴
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بههه دو معنههای فهههم و رازداری ،از دو ،هههت بهها اشههکال موا،ههه اسههت :اول آنکههه ،عههد داللههت
ّ
تحمههل بههه معنههای فهههم ،آن را در کنههار رازداری ههرار نمههىدهههد؛ دو  ،ا گههر در ایههن تقسههیمبنههدی،

،نبهه رازداری عمههل ّ
تحمههل امههر معصهو  ۷لحههاظ گردیههده ،بایههد دیگهر ابعههاد آن ماننههد :ایمههان،
ا رار ،صبر ...،نیز در نظر گرفته مىشد .پس این تقسیمبندی با نقصان موا،ه است.

 .3نقاط اشترا ک بین سه گروه مستثنی شده
ْ
ْ
ر
َ
َ
ک
ََ ر کَ َ
ک
َ ر ْ َ َ َ ک
َ
هان» در کنههار
ذکههر سههه گههروه« :ملهه مقه ّهر رب»« ،ن ِبه ّرهى م ْر َسههل» و «ع ْبههد امههتحن اهلل ل َبههه ِل ِ یمه ِ
یکهدیگر ،از حیهث توانههایى ّ
تحمهل سههمتى از امهر اههل بیههت ،:حهاکى از نقههاط اشهتراکى بههین

آنها در این باره است:

 .1 - 3عدم رازداری نسبت به برخی حقایق

هههر سههه گههروه مههذکور ،ع ه وه بههر ایمههان ،ا ههرار ،صههبر و ...نسههبت بههه حقههایق نهفتههه نههزد اهههل
بیت ،:توانایى رازداری و نگهداری آن را نیز نزد خود دارند که در زمره ّ
تحملکنندگان وا عى
آن ههرار گرفتهههانههد؛ ولههى معصههو  ۷در بیههانى مشههابه ،اینههان را نیههز مشههمول ّ
تحمههل برخههى از امههر و

حدیث خویش نمىداند:

بدیث ما صم  ،مستلم  ...است .فرشاته ّ
مقار  ،پیاام ر فرساتاده شاده و مادمن
1
نزمایش شده نیز ن را ّ
تحم نمینماید.
بین این روایات ،تنا ضى و،ود ندارد که برخهى درصهدد بهودهانهد ،روایهت اخیهر را در روایهات

بلى ،مع نمایند؛ 2چون این مطلب ،به عد رازداری سه گروه مذکور و خروج آنهها از شهرایا
کامل ّ
تحمل وا عى امر معصو  ۷بر مىگردد .اما عسکری ۷در پاسخ به سؤال برخى از اهل
ّ
علت نفى ّ
تحمل از سه گروه مذکور ،فرمود:
مدائن در باره
ّ
مقر  ،ن را نزد خود نگه نداشته و به مانند خودش بازگو میکند .پیام ر فرساتاده
مل
شده نیز ن را در قل خود نگه نداشته و به فردی مث خود میگوید و دمچناین اسات
بندهای که قل ش مورد نزمو الهی قرار گرفته است .ونین عملی ،بر ارر بالوتی است
که در قل شا ابساس میکنند و میخوادند دیگرا نیاز از ن بهارهمناد گردناد .فلارا
ّ
ّ
تحم نمیکنند و به دیگری منتق مینمایند [غاف از ن که ،قادر مسال در دیگاری،
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 .1بصائ النرجات ،ج،۱

 ،۲۲ه.۱۰

 .2ر.ک« :احادیث صعب و مستصعب»؛ «معناشناسى روایات صعب و مستصعب».

آیة اهلل ،وادی نیز پاسخ اما عسکری ۷را این گونه تبیین نمودهاند:
منظور ،این است که ماا مواز علاوم و اسارار دساتی چ اماا دیگارا مجارای ن  .ماا
میتوانی علوم را در خود نگه داری چ ولی ن دا قدر نگهداری ندارند و به افاراد دیگار
منتق میکنند.

2

سخن از ح وت لب در ک

اما عسکری ،۷نشان از عظمت خیهرهکننهده برخهى اسهرار

اهل بیت :دارد؛ به گونهای که اگر سه گروه مذکور نسبت به آن وا ف گردند ،چنان بهه و،هد

خواهنههد آمههد کههه مههىخواهنههد دیگههران را نیههز از آن مطلههع نماینههد .فلههذا ،تههوان رازداری نخواهنههد
داشههت و از داشههتن شههرایا کامههل ّ
تحمههل امههر اهههل بیههت :خههارج مههىگردنههد .و ایههن خههود اهههل

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

توا ب و نگهداری و یا فه و تجزیه و تحلی ن وجود ندارد].1

بیت :هستند که توان ّ
تحمل آن را دارند .فلذا ،تنا ضى بین این گونه روایات و،ود ندارد.
 .2 - 3شهود قلبی

آیههة اهلل ،ههوادی معتقههد اسههت کههه یکههى از اسههرار صههعوبت ّ
تحمههل امههر و حههدیث معصههومان :در
روایات مورد بحث ،به این بر مىگردد که حقایقى نهفتهه از نب ّهوت ،رسهالت و امامهت آن بزرگهواران ،در
ّ
ّ
متجلههى اسههت و ّ
تحمههل ایههن حقههایق ،از طریههق مشههاهده تجلههى گههاه آن
که و احادیههث و یههژه ایشههان
ّ
بزرگواران ،صعب است 3.سخن از تجلى گاه و مشاهده آن در که ایشهان ،اشهاره بهه «شههود لبهى»
است که نقطه اشتراک دیگری بین سه گروه مذکور در این گونه روایات است.

شهههود در لغههت ،یعنههى حضههور یههافتن همههراه بهها دیههدن اسههت؛ چههه حضههور ظههاهری و دیههدن بهها

چشم سر یا بصر باشد و چه به حضهور بهاطنى و دیهدن بها چشهم دل یها بصهیرت داللهت نمایهد.

4

منظور در اینجا ،معنای دو آن است که به آن «عرفان لبهى» نیهز گفتهه مهىشهود 5.توضهیز ،آن

که سرمایههای علمى انسان ،دارای دو بخش حصولى و حضوری است .علم حصهولى همهان
علم اکتسابى است که از راه اندا های ادراکى ،مانند چشم و گوش و دیگر ّ
حواگ ادرا کهى و بهه

هدایت عقل به دست مىآید ،ولى علهم حضهوری و شههودی ،همهان نیهروی دانسهتن بهدیهها و
 .1معایی األخ ار،

.۱۸۸

 .2ادب ییاش مق بان ،ج،۱
 .3تفسی تسییم ،ج،۱

 .4مف دات الفاظ الق آن،

 .5تفسی تسییم ،ج،۱

.۱۸۷

.۱۴۸

.۴۶۷

.۱۲۹
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خوبىها توسا ،ان و لب انسان و الها های فطری است.

1

اشتراک شهود لبى بین سه گروه مذکور را مىتوان این گونه تأیید نمود که یکهى از عجایهب
َ ر کْ ر َْ َ َ ک َْ ک ْ َ
هان» در کنهار دو گهروه مله مق ّهرب و
در این روایات ،ذکر گروه« :ع ْبد مؤ ِمن امتحن اهلل ل َبه ِل ِ یم ِ
َ ر
(ع ْبههد) ،ایمههان
نبه ّهى مرسههل اسههت .در عبههارت فههوق ،چنههد شههاخص ذکههر شههده اسههت :عبههادت
ک(م ْؤ ِم رن) ،امتحان الهى ْ
(ام َت َح َن ک
اهلل) و لب.
آیة اهلل ،وادی در باره عبادت وا عى مىگوید:

ع ادتی که ددف نفرینش است ،ع ادتی است که محلولی وو یقاین داشاته باشاد و
2
عابدانی که از نور ّانیت و ص ای باین و شهود بیبهرهاند ،ونین ع ادتی ندارند.
یعنى بنده مؤمنى که عبادتش توأ با شهود لبى نباشد ،به مقا یقین لبى نیهز نمهىرسهد و
در زمههره گ ههروه س ههو در ایههن گون ههه روای ههات ههرار نم ههىگی ههرد .چههون تنه هها لب ههى بههرای ّ
تحم ههل ام ههر

معصههو

۷

ابههل اطمینههان اسههت کههه بههه در،ههه یقههین رسههیده باشههد .معصههو  ۷مههىفرمایههد:

«...هههیچ ظرفههى ،ههز لههبهههای مههورد اطمینههان ،حههدیث مهها را نگههه نمههىدارد 3».و تنههها چنههین
لبهایى است که ابزار علم حضوری و شهود حقایق باطنى است.
آیة اهلل ،وادی معتقد است که م ئ

4

و انبیای الهى :نیز در مقا شهود حقیقى هستند

و در چنین ،ایگاهى ،هیچگاه نسبت به الهى بودن دانستههای خود ش

نمهىکننهد .پهس،
5

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

است که مىتوان مباحث مختلف آن را از زوایای متعددی به طور و یهژه ،مهورد بررسهى هرار داد؛
به عنوان میال« ،شههود لبهى و نقهش آن در روایهات صهعب ،مستصهعب» ،مهىتوانهد موضهوعى

پیشنهادی برای ع همندان به پژوهش در این باره باشد.
ّ
 .3 - 3اتحاد ابعاد عقل

گفته شد که ّ
تحمل در این روایات داللتى به معنای فهم ندارد؛ ولى این مطلب ،بهه معنهای

 .1همان ،ج،۲
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.۳۰۷

 .2همان ،ج.۴۳۲ ،۱
ََ
َ َ ْ َ ک ک َّ َ ْ ر ک ْ ر ْ َ َ َ ک َ ْ َ ک ْ
َ َ َ َّ ک ک ر َ َ ر
َ
َ
 ... .3ال یحت ِمله ِإال عبد مؤ ِمن امتحن اهلل لبه ِل ِ یم ِان ،و ال ی ِعى ح ِدیینا ِإال صدور أ ِمینة (مجم ال ی ان ،ج،۳
 .4تلحین در ق آن.۱۷۴ ،
 .۹۷تفسی تسییم ،ج،۱۲

.۶۹۰

.)۲۰۹

گونه که ارائه گردید ،گویای این مطلب نیز هست که یکى از لواز نایل گردیدن به توفیهق بهزر
ّ
تحمههل امههر معصههو  ۷آن اسههت کههه هههر دو بعههد عقههل بههه صههورتى کارآمههد؛ بههه گونهههای بهها هههم
هماهن باشند که علم و عمل با یکدیگر به مرز وحدت برسند.
هعبّ ،»...
هعب مستص ر
آیة اهلل ،وادی با استناد به حدیثّ « :إن حدیینا ص ر
تحمهل اسهرار اههل

بیت :را فهمیدن توأ با تسلیم عملى در برابر آن مىداند؛ به گونهای که لهب در برابهر آن نهر
و خاضههع گردیههده ،بههه آن ا ههرار کنههد و ایمههان آورد 1و یهها ایههنکههه ایشههانّ ،
تحمههل امههر معصههو  ۷در
احادیههث مههورد بحههث را شههامل افههراد متعههارف نمههىدانههد و ضههمن تقسههیم چهارگانههه ایههن افههراد از
حیث نسبت و،ودی این دو عقل در آنها ،معتقد است کسانى مىتوانند به توفیق ّ
تحمل امر

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

ّ
تخطئه عقل نظهری نیسهت؛ چهون تأ کیهدههای متعهدد معصهو  ۷در ایهن گونهه روایهات ،همهان

معصو  ۷دست یابند که طبق احادیث مورد بحث ،بهه در،ههای فراتهر از افهراد متعهارف نایهل

گردند که در آنها این دو عقل در کنار یکدیگر رار مىگیرد؛ مانندّ :
نبى مرسل ،مهؤمنى کهه ...و
ّ
حتى مانند مو،هودات فراطبیعهى ماننهد :م ئه مق ّهرب ،کهه ایهن دو ّهوه بهه وحهدت مهىرسهد و

یکى مىشود.

2

 .۴مفهوم جامع « ّ
تحمل»

ّ
وحدت ابعاد عقل در مقا شهود لبى متجلى مىگردد و در این مقا است که علم و اراده

با هم پیوند ناگسسهتنى مهىخهورد .بهه اعتقهاد آیهة اهلل ،هوادی ،بایهد امهره عبهادت وا عهى ،یقهین
باشد و عابدی که از شهود لبى بىبهره است ،چنین عبهادتى نخواههد داشهت 3.ایهن سهخن،

پیونههد توأمههان عقههل عملههى ،شهههود لبههى و یقههین را بیههان مههىدارد .عبههادت وا عههى ،همههان عمههل
صههالز اسههت و خههارج از عقههل عملههى سههلیم نیسههت و یقههین حاصههل از چنههین عبههادتى نیههز کههه
همان شهود لبى و علم حضوری است؛ 4با آن در ّ
اتحادی نا گسسهتنى اسهت .آیهة اهلل ،هوادی

به چنین پیوندی ،عقل نظری و اندیشه را نیز ّ
متصل مىداند:

راه شهود قل ی...رادی است که علا و عما در ن ّمتحدناد و اندیشاه و بااور ،قارین
د اند و درگز عل بیعم و فبر بدو ایما و باور ،در ن نیستچ لیبن دمگا به ن

 .1ادب ییاش مق بان ،ج،۲
 .2تفسی تسییم ،ج،۱۱
 .3همان ،ج،۱
 .4همان،

.۴۳۲

.۴۳۳

.۱۷۴

.۵۳۰
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دسترسی ندارند.

1

عمومیه ههت توفیه ههق ّ
ّ
تحمه ههل امه ههر و حه ههدیث
که ههه عه ههد دسترسه ههى همگه ههانى به ههه آن ،به هها عه ههد
است.

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

چنان امر عظیمى است و چنین توفیق بزرگى ،فقا نصیب سه گروه مذکور خواهد گردید.
 .۵منظور از « صعب ،مستصعب»

آیههة اهلل ،ههوادی در مباحههث ارائههه شههده در بههاره روایههات مههورد نظههر ،مفهههو عبههارت «صههعب،

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

مىگردد که در دیگر مباحث و مقالههای ارائه شده در این باره نیز به چشم مىخورد.

2

«صعب» ،نزد عرب در معنا« ،ضد را شدن» برای حیوان به کهار رفتهه اسهت 3.برخهى ،آن را
ّ
ّ
ّ
«ضد سهولت» 4و بعضى نیز معادل با «شدت» معنا نمودهاند؛ 5ولى گفته شده که بین شدت
و صعوبت از حیث مفهو  ،تفاوت است و صعب فقا در حوزه افعال کاربرد دارد و معنای آن
ّ
ّ
بلیغتر از شدت است .به طوری که هر صعبى شدید اسهت ،امها ههر شهدتى را نمهىتهوان صهعب
دانست 6.مؤید آن ،سخن فراهیدی است که درباره اصعاب شتر نر گفته است:
[شتری که] نه سواری داد و نه ریسمانی ن را لمس نمود.

7

بهه عه وه ،عههرب و تههى بههر شهتری سههوار مههىشههود کههه راضهى بههه سههواری دادن نیسههت ،از ریشههه
 .1س چ مه اینا ه ،ج،۳

.۱۷۶

 .2بهه عنهوان نمونهه ،ر.ک« :معنهاشناسهى روایهات صهعب و مستصهعب»؛ «احادیهث صهعب و مستصهعب و چگهونگى تعامههل
با آنها»

 .3کتاب العین ،ج،۱

 .4لسان الع ب ،ج،۱

 .5کتاب العین ،ج،۱

۳۱۱؛ المییط یی اللغة ،ج،۱
۵۲۳؛ جمه ة اللغة ،ج،۱

.۳۱۱

 .6الف وق یی اللغة.۱۰۱ ،
ر
مس ک
َ .7لم کی َرکب َو َلم َی َ
سه َحبهل (کتاب العدین ،ج،۱
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۳۴۵؛ الصیاح ،ج،۱

۳۴۷؛ معجم مقاای

.۱۶۳

اللغه ،ج،۳

.۲۸۶

 )۳۱۱کهه بها عنایهت بهه حهرف ،هاز «لهم» ،اطه ق بهدو ن ههیچ یهد و

شرطى در نفى آن و،ود دارد؛ چون حرف ،از «لهم» ،فعهل مضهارع را در معنها تبهدیل بهه ماضهى منفهى مطلهق بهدون ههیچ
ید و شرطى مىنماید (م ادش الع بیه ،ج،۴

.)۱۷۴

با صعب گرفتهاند«2.مستصعب» نیز در معنا ،نزدی به صعب دانسته شهده 3،ولهى برخهى آن
ّ
را مبالغه در صعوبت دانستهاند 4.پهس گسهتره معنهایى صهعب و مستصهعب ،فراتهر از شهدت و

سختى است و مفهو «ناممکن» را نیز در بر مىگیرد.

آیة اهلل ،وادی نیز واژه صعب را از حیث لغوی« ،دشوار» و مستصعب را نیز «اسبى که دیرتهر

اهلههى مههىشههود» معنهها نمههوده اسههت؛ 5ولههى ،نظههر ایشههان بههه معنههای اصههط حى ایههن دو واژه در
َ
أحادیینهها َصه ر
هعب
احادیههث پههیش روی ،بهها ابههها همههراه اسههت؛ بههه عنههوان میههال ،در معنههای« :إن
کم ْس َت َ
صع رب »...مىگوید:
یمنی فه دقیق ابادیث ما ،بسیار مشب است.

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

«عسههر» اسههتفاده مههىنمایههد؛ 1در صههورتى کههه طبههق سههخن فراهیههدی ،صههعوبت مرکههب یعنههى ،آن
ً
اص سواری نمىدهد .شاید به همین دلیل ،برخى مبالغهه در«عسهر» ،یعنهى «عسهیر» را معهادل

6

ولى در برخى دیگر از موارد ،به ،های معنهای بسیارمشهکل ،بهه مفههو نهاممکن بهودن در ایهن

باره اشاره مىنماید« :صعب و مستعصب بودن حدیث ائمه :که در بسیاری از روایات آمده

است ،تنها به این معنا نیست که کسى توان فهمیدن آن را نهدارد7».و یها آن کهه ،فههم اکتنهاهى

علو معصومین :را برای افراد متعارف ،ناممکن مىداند و معتقد است:
علوم مست اد از بشر عادی را میتوا به یور ْ
اکتناه دریافاتچ لایبن پای بارد باه کناه
َ ْ
گ تهدای کسانی که از «لد »ّ « ،أم البتا » و «کتا م ین» خ ر ماییابناد و گازارش

میددند مقدور افراد متمارف نووادد بود.
ّاما در سونی دیگر در این باره ،دستیابی به ونین فه اکتنادی را برای دیگرا  ،بسایار
8

دشوار بیا نموده است.

9

فلههذا مشههخص نیسههت کههه از نظههر ایشههان ،مقصههود اهههل بیههت :از بیههان عبههارت «صههعب،
 .1الصیاح ،ج،۲

.۷۴۵

 .2جمه ة اللغة ،ج،۲

.۷۱۵

 .4م آة العقلل ،ج،۴

.۳۱۲

 .3المیکم و المییط األعظم ،ج،۱
 .5تفسی تسییم ،ج،۱۳

 .6تفسی ق آن در ق آن،

.۶۵۹

 .7ادب ییاش مق بان ،ج،۱
 .8تفسی تسییم ،ج،۱
 .9همان،

.۱۴۹

۴۵۴؛ تاج الع وس ،ج،۲

.۱۴۴

.۳۷۶

.۱۸۶

.۱۴۶
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مستصعب» در این گونه روایات ،به «ناممکن» بودن ّ
تحمل امهر و حهدیث ایشهان داللهت دارد و
یا به «دشواری» آن بر مىگردد .در نگاه ّاول ،عظمت فحوای این گونه روایات ،بیانگر آن اسهت
که مقصود از «صعب ،مستصعب» ،ناممکن بودن ّ
تحمل امر ایشان برای همگان به ییر از سهه
گروه مست نى شده است؛ چون اگر معنای دشواری و مشکل برای آن در نظر گرفته شود:

الف .روایات مورد نظر این گونه معنها مهىشهود؛ بهه عنهوان میهال :امهر یها حهدیث مها (از حیهث
حمل) دشهوار و مشهکل اسهت .آن را حمهل نمهىنمایهد ،مگهر مله مقهرب و . ...کهه بها ّ
تو،هه بهه

سههمت ّاول روایههت ،امکههان حمههل امههر یهها حههدیث معصههو  ۷بههرای همگههان ،ولههى بهها دشههواری و
ّ
سختى و،ود دارد؛ مانند کسى که موفق به حمل بار سنگینى -هر چند با دشواری -مىگردد.
َ َ ک
ّ
موفق ّیت ّ
تحمل امر یها حهدیث بهرای همگهان ،بهه ،هز سهه
حت ِمل که،)...
ولى بنا بر سمت دو (الی
گههروه مسههت نى شههده ،امکههانپههذیر نیسههت .و ایههن ،یعنههى تنهها ض از حیههث امکههان ،بههین ،ملههه
َ َ ک ّ
ّ
حت ِمل که إال - » ...کهه متعلهق بهه امهر یها حهدیث اسهت  -بها دو صهفت دیگهر آن ،یعنهى
وصفیه «الی

«صعب ،مستصعب».
(أمرنها) در ،ملههه ّاول ،شهائبه امکههان همگهانى ّ
ب .اطه ق امههر َ
تحمههل اکتنهاهى حقههایق اهههل

بیت :را ولى با سختى و دشواری ایجاد مىنماید که با شأن واالی اهل بیت :در تنها ض
است .آیة اهلل ،وادی معتقد است که ابلیهت ّ
تحمهل اکتنهاهى و دسهتیهابى بهه حقهایق الههى
َک
نهزد اهههل بیهت :همچههون« :لهد ْن»« ،أ ّ الکتههاب» و «کتههاب مبهین» بههرای افهراد متعههارف ممکههن

نیست1.مهمتر آن که ،با ایل شدن بهه چنهین اط هى ،امکهان ّ
تحمهل همهه گسهتره بهىمنتههای
امر معصو  ۷ولو با دشواری ،برداشت خواهد شد؛ در صهورتى کهه معصهو  ۷چنهین تح ّملهى
َ
َ
ّ
را ّ
حتههى از گههروههههای سههه گانههه مههذکور در حههد برخههى از احادیههث ایشههان ( ِإ ّن ِمه ْهن َحه ِهد ِیی َنا َمهها ال
ک
َی ْح َت ِمل که - 2)...چه رسد به تمامى آن -نفى نموده است.
ََ
ّ
هعب کم َ
هاف َ
ج .بههه رینههه حههدیث مشههابهِ « :ا َّن َا َمرنهها َصه ر
رین3»...موفق ّیههت در
ستصه َهع رب علههى الکه ِ
ّ
ّ
تحمههل حههدیث ،ولههو بهها دشههواری ،بههرای کفههار نیههز فههراهم انگاشههته مههىشههود کههه بهها مقصههود امهها
ّ
معصو  ۷مباین است؛ ضمن آن که اشاره معصو  ۷به کفهار ،در ایهن روایهت ،مؤ یهدی دیگهر
بر معنای ناممکن بودن ،و نه دشواریّ ،
تحمل امر ایشان است.
 .1تفسی تسییم ،ج،۱
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 .2تفسی ی ات الکلیی،
 .3األصلل الستة ع ،

.۱۴۶

.۵۵

.۶۵

َ ل لَ
لَ َ َ َ َ أ ٌ ل أ َ أ َ ٌ َ لَ لَ
عإ ب علیثا صِب مسفصِبِ ...بم
ّخص أنِ لب ه َنع ّخن ع
َ َ
َ لَ
1
له َع ّخ ع َ أهی لر ل عم أا ل عإذّ َسِبى؛

َ
َ أ لن أر َ أنب َ أِ لنل َو ِب لَمن أ ل
ُّ أس َف أص َنِ لب

دمانا بدیث ما صم و مستلم استّ ،...اماا صام ن اسات کاه دیگار ،ساوار

شدنی نیست و مستلم نیز ن است که به محض مشاددهاش ،پای به فرار نهد.
در توضیز این حدیث گفته شده است:

َ
ل ل
یِین إن ُم َف عن ٌِ َع ع عّإل رّ عک َو ّخعه ع .

2

که به ناممکن بودن ّ
تحمل امر ایشان داللت دارد و معنای سختى و دشواری از آن برداشت

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

د .از اما با ر ۷نقل است:

نمىشود .تأیید این معنا ،روایتى دیگر است:

َ َ ََ
َ ل ل َ َ لَ َ
َ َ
َ لَ
خص أِ لب َل لن أر لب َو َل أَی َم َعل أی ع عِل ن ل عإذّ لس ی َب َو ل عُح َعل أی ع ل أی ََ ع َص أِ ٍب؛

3

پس صم ن است که نه سوار شدنی است و نه باری بر ن قرار میگیردچ ورا که اگار
قاب سوار شد و بم میبود ،دیگر صم ن ود.
و .همههان گونههه کههه گذشههت ،عظمههت مفهههو امههر و حههدیث اهههل بیههت :و و،ههوه مختلههف

تأ کید در این گونه روایهات ،گو یهای آن اسهت کهه «صهعب ،مستصهعب» بهودن امهر و حهدیث آن
بزرگواران ،:به معنای ناممکن بودن (نهه دشهواری) ّ
تحمهل آن توسها دیگهران بهه ،هز سهه گهروه

مست نى شده است .لذا ،اگر مقصود معصو  ۷از این گونهه روایهات ،بیهان دشهواری و مشهکل
ک
ّ
أمرنا َع ر
تحمل امر ایشان بود ،شاید ،مله «إ ّن َ
سیر َحمل که» کفایت مىنمود.
ِ
پس به نظر مىرسد ،مقصود اهل بیت :از عبارت «صعب ،مستصهعب» ،نهاممکن بهودن
ّ
تحمل سمتى از امر و حدیث ایشان بهرای همگهان ،بهه ،هز گهروهههای مسهت نى شهده اسهت؛ بها
این تأ کید که فقا خود اهل بیت :هستند که توان دارند همه امر خویش را ّ
تحمل کنند.

 .۶نتایج

الههف .طبههق دیههدگاه آیههة اهلل ،ههوادی ،امههر اهههل بیههت :همههان مقهها خلیفههة الهههى تهها ّ اسههت

که حقایق و اسرار بىمنتههایى را در آن بزرگهواران :ماننهد :والیهت ،حهدیث ،که  ،علهم. ...،
 .1بصائ النرجات،

 ،۴۴ه.۱۶

 .2آن به یقین ،مانع ادراک و فهم است (یلادر األخ ار،
 .3بصائ النرجات ،ج،۱

.۲۴

.)۵۱
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در بر گرفته و ،امع همه آنهاست.

ب .به هها عنایه ههت به ههه دیه ههدگاه آیه ههة اهلل ،ه ههوادی در تقسه ههیمبنه ههدی عقه ههل به ههه دو بعه ههد نظه ههری
و عملى ،منظور از ّ
تحمل در ایهن روایهات ،مغهایر بها رأی ایشهان ،بهه معنهای فههم در حیطهه عقهل
نظری نیست.

ج .الزمه نایل گردیدن به توفیق ّ
تحمل امر معصو  ،۷همتراز با مل
 .۱کنار هم بودن هر دو بعد عقل نظری و عملى و ّ
حتى رسیدن به وحدت ایهن دو ،همسهان
با فرشتگان ّ
مقرب،
ّ
مقرب و ّ
نبى مرسل:

 .۲انجا عبادتهای الهى توأ با شهود لبى،

 .۳و در حقیقت ،پیوند ناگسستنى بین ابعاد عقل ،شهود لبى و یقین است.
د .مفهو ،امع ّ
تحمل وا عى امر اهل بیت ،:یعنى عملى کهه ،هامع ابعهاد مختلفهى اعهم

از :ایمههان ،ا ههرار ،صههبر ،رازداری ... ،تههوأ بهها شهههود بههاطنى و یقههین لبههى نسههبت بههه چنههان امههر

عظیمى است.

ه  .سه گروه مست نى شده در این گونه روایات ،ادر به ّ
تحمهل
ّ
هستند؛ ولى عظمت و الیههای متعدد حقایق و اسرار نهفته نزد آن ذوات نور به گونهای است
کهه ههادر بههه رازداری و حفههظ برخهى از ایههن اسههرار نبههوده و از شهرایا ّ
تحمههل آن خههارج مههىگردنههد و
سهمتى از امهر اههل بیهت:

فقا خود اهل بیت :هستند که آن را به طور کامل ّ
تحمل مىنمایند.

و .منظور از عبارت «صعب ،مستصعب» در این گونه روایات ،نمىتواند به معنهای دشهوار و
مشکل باشد ،بلکه به مفهو «ناممکن» بودن توفیق ّ
تحمل امر اهل بیهت :بهرای همگهان ،بهه
،ز گروههای سه گانه است.

ز .به نظر مىرسد ،مقصود اهل بیت :از این گونه روایات ،امور زیر است:
 .۱بیان عظمت امر خلیفه الهى خویش و حقایق بیکران نهفته در آن،
معرفى بزرگى عمل ّ
ّ .۲
تحمل وا عى امر خویش به دلیل شرایا سنگین آن،

 .۳و بیان عظمت مقا کسانى که به توفیق ّ
تحمل امر آن ذوات نور دست مىیابند.
کتابنامه
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 االختصاص ،محمد بن محمد مفید ،م :المؤتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید ،چا۱۴۱۳ق.

اول،

 اصلل الفقه ،شیخ محمدرضا مظفر ،م :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسه مى حهوزه علمیههم ،چا

چهار ۱۳۷۱ ،ش.

 -اصلل ستة ع  ،عدهای از علما ،م :مؤسسه دار الحدیث ،چا

اول۱۳۸۱ ،ش.

 -اطیب ال یان یی تفسی الق آن ،عبدالحسین طیب ،تهران :اس  ،چا

دو ۱۳۶۹ ،ش.

ششم۱۳۷۶ ،ش.

 االمالی ،محمد بن على بن بابویه ،تهران :کتابچى ،چاالسهند) ،س ّهید ّ
 االمامة االهیة (بحوث شهیخ محمهد ّمحمهد علهى بحهر العلهو  ،بهى،ها ،بهىنها،
بىتا.
ّ
 امددا شیاسددی ،محمههد حسههین حسههینى طهرانههى ،تهههران :انتشههارات حکمههت ،چهها۱۴۰۹ق.

اول،

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

 -ادب ییاش مق بان ،عبداهلل ،وادی آملى ،م :مؤسسه اسرا ،،چا

دهم۱۳۸۸ ،ش.

 االیلار الیی اة و االقمار ال نراة االحمناة ،یوسف بن احمد بحرانى ،بى،ا ،بىتا. -بیار االیلار ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :داراحیا ،التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ق.

 بصائ النرجات یی یضائل آل میمن  ،محمد بن حسن صفار ،م :مکتبة آیة اهلل المرعشىالنجفى ،چا دو ۱۴۰۴ ،ق.
محمد بن ّ
 تاج العروگ من ،واهر القاموگّ ،محمد مرتضى زبیدی ،بیروت :دارالفکر ،چها
اول۱۴۱۴ ،ق.
ّ
ّ
 ت جمده تفسدی المیدزان ،محمهد حسهین طباطبهایى ،متهر،م :محمهد بها ر موسهوی ،هم :دفتههرانتشارات اس مى ،امعه ّ
مدرسین حوزه ّ
علمیه م ،چا پنجم۱۳۷۴ ،ش.
 -تسییم ،عبداهلل ،وادی آملى ،م :مؤسسه اسرا ،،چا

هشتم۱۳۸۸ ،ش.

 تفسی سلره حمن ،سید ،عفهر مرتضهى عهاملى ،بیهروت :المرکهز االسه مى للدراسهات ،چهادو ۱۴۲۰ ،ق.

 تفسددی یدد ات الکددلیی ،فههرات بههن ابههراهیم کههوفى ،تهههران :مؤسس هه طبههع و نشههر وزارت ارشههاداس مى ،چا اول۱۴۱۰ ،ق.
 -تفسی ق آن در ق آن ،عبداهلل ،وادی آملى ،م :مؤسسه اسرا ،،چا

هشتم۱۳۸۸ ،ش.

 تفسی مخزن الع یان یی علل الق آن ،نصرت بیگم امین ،بى،ا ،بىنا ،چا تلحین در ق آن ،عبداهلل ،وادی آملى ،م :مؤسسه اسرا ،،چا اول۱۳۸۳ ،ش. تهددذاب اللغددهّ ،محمههد بههن احمههد ازهههری ،بیههروت :دار احیهها ،التههراث العر بههى ،چهها
۱۴۲۱ق.

 ،مهر اللغةّ ،محمد بن حسن بن درید ،بیروت :دارالعلم الم یین ،چا

اول ،بىتا.
اول،

اول. ۱۹۸۸ ،
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 -الخ ائج و الج ائح ،طب الدین سعید راوندی ،م :مؤسسه اما مههدی (عهج) ،چها

اول،

 -الخصددال ،محمههد بههن علههى بههن بابو یههه ،ههم :دفتههر انتشههارات ،امعههه مدرسههین ،چهها

اول،

۱۴۰۹ق.

۱۳۶۲ش.

رسائل آل طلق القطیفی ،احمد بهن صهالز طیفهى ،بیهروت :دار المصهطفى الحیهاّ ،
التهراث،
چا

اول۱۴۲۲ ،ق.

 روضة المتقین یی ش ح مدن ال ایضد ه الفقیده ،محمهد تقهى مجلسهى ،هم :مؤسسهه فرهنهاس مى کوشانبور ،چا

دو ۱۴۰۶ ،ق.

 روضة اللاعظین و بصی ة المتعظین (ط -دیمه)ّ ،محمد بن احمد نیشابوری ،هم :انتشهارات
رضى ،چا

اول۱۳۷۵ ،ش.

 -سرچشمه اندیشه ،عبداهلل ،وادی آملى ،م :مؤسسه اسرا ،،چا

سو ۱۳۸۶ ،ش.

 شد ح اصدلل الکدایی ،صهدرالدین محمهد بهن ابهراهیم شهیرازی ،تههران :مؤسسهه مطالعهات وتحقیقات فرهنگى ،چا اول۱۳۸۳ ،ش.
 ش ح النمااییی علی مغیی الل یبّ ،محمد بن ابى بکهر بهن دمهایینى،بیروت :مؤسسهة التهاریخ
العربى ،چا

اول ،بىتا.

 ش ح الکایی – االصلل و ال وضة ،مولى صالز بن احمد مازندرانى ،تهران :مکتبة االس میه،چا

اول۱۳۸۲ ،ق.

 ش ح غ ر الیکدم و درر الکلدم ،آ ها ،مهال ّمحمهد بهن حسهین خوانسهاری ،تههران :دانشهگاه
تهران ،چا چهار ۱۳۶۶ ،ق.
ش د ح یهددج ال الغدده ،ابههن ابههى الحدیههد ،ههم :مکتبههة آیههة اهلل المرعشههى ّ
النجفههى ،چهها اول،
۱۴۰۴ق.
 الصددیاح ،تدداج اللغددة و صددیاح الع بیددة ،اسههماعیل بهن حمههاد ،ههوهری ،بیههروت :دار العلههمالم یین ،چا

اول۱۳۷۶ ،ق.

 الط از االول و الکیاز لما علیه من لغة العِالحیا ،التراث العربى ،چا
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ب المعلل ،مشههد مق ّهدگ :مؤسسهة آل البیهت:

اول۱۳۸۴ ،ش.

 عیلن اخ ار ال ضاّ ،۷محمد بن على بن بابویه ،تهران :نشر ،هان ،چا
 -الغنا  ،عبدالحسین امینى ،بیروت :دارا لکتب العربى۱۳۹۷ ،ق.

اول۱۳۷۸ ،ق.

چا

دو ۱۴۱۰ ،ق.

 -الغی ه ،محمد بن ابراهیم نعمانى ،تهران :نشر صدوق ،چا

اول۱۳۹۷ ،ق.

 الفدد وق یددی اللغدده ،حسههن بههن عبههداهلل عسههکری ،بیههروت :دارآفههاق الجدیههده ،چهها۱۴۰۰ق.
 الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تهران :دار الکتب االس میه ،چا -کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،م :نشر هجرت ،چا

 کتاب سلیم بن قی -الک

اول،

چهار ۱۴۰۷ ،ق.

دو ۱۴۰۹ ،ق.

هاللی ،سلیم بن یس ه لى ،م :الهادی ،چا

اول۱۴۰۵ ،ق.

و ال یان (تفسیر اعلبى) ،احمد بن محمد اعلبى ،بیهروت :داراحیها ،التهراث العر بهى،

بررسی و نقد آرای آیة اهلل جوادی آملی درباره احادیث «صعب ،مستصعب»

 -غ ر الیکم و درر الکلم ،عبد الواحهد بهن محمهد تمیمهى آمهدی ،هم :دارالکتهب االسه میه،

چا اول۱۴۲۲ ،ق.
ّ
ّ
 کیز العمال یی سین االقلال ،على بهن حسها الهدین متقهى هنهدی ،بیهروت :مؤسسهه الرسهاله،چا

پنجم۱۴۰۱ ،ق.

 م ادش الع بیة یی الص ف و الییل ،رشید شرتونى ،م :دار العلم ،چاّ
الدین بن ّ
محمد طریحى ،تهران :مرتضوی ،چا
 -مجم ال ی ان ،فخر

سو ۱۳۸۷ ،ش.

سو ۱۳۷۵ ،ش.

 المیاسددن ،احمههد بههن ّمحمههد بههن خالههد بر ههى ،تهههران :دار الکتههب االس ه میه ،چهها
۱۳۷۱ق.

دو ،

 المیکدم و المیددیط االعظددم ،علهى بههن اسهماعیل بهن سههیده ،بیهروت :دار الکتهب العلمیههه،چا

اول۱۴۲۱ ،ق.

 -المییط یی اللغة ،صاحب بن عباد ،بیروت :عالم الکتب ،چا

اول۱۴۱۴ ،ش.

 م آة العقلل یی ش ح اخ ار آل ال سلل ،محمهد بها ر مجلسهى ،تههران :دار الکتهب االسه میه،چا

دو ۱۴۰۴ ،ق.

چا

اول۱۴۰۸ ،ق.

 مستنرک اللسدائل و متید ط المسدائل ،میهرزا حسهین نهوری ،بیهروت :مؤسسهه آل البیهت،: م ارق ایدلار الیقدین یدی اسد ار امی المدؤمیین ،۷حهافظ ر،هب بهن ّمحمهد برسهى ،بیهروت:
اعلمى ،چا اول۱۴۲۲ ،ق.
 معایی االخ ار ،محمد بن على بن بابو یهه ،هم :دفتهر انتشهارات ،امعهه مدرسهین ،چها۱۴۰۳ق.

اول،
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االس مى ،چا

اول۱۴۰۴ ،ق.

 معجم مقاای اللغه ،احمد بن فارگ ،م :مکتبة االع مف دات الفاظ القد آن ،حسهین بهن ّمحمهد رایهب اصهفهانى ،بیهروت :دار القلهم ،چها

اول،

 -المیاقددب (الکتههاب العتیهق) ،محمههد بههن علههى بههن حسهین علههوی ،ههم :دلیههل مهها ،چهها

اول،

۱۴۱۲ق.
۱۴۲۸ق.

 -میاقب آل ابی طالب ،:ابن شهر آشوب مازندرانى ،م :ع مه ،چا

اول۱۳۷۹ ،ق.

 المیاهج التفس اة یی علل الق آن، ،عفهر سهبحانى ،هم :مؤسسهه االمها الصهادق ،۷چهادو ۱۴۲۲ ،ق.

 المیزان یی علل الق آنّ ،محمد حسین طباطبایى ،بیهروت :مؤسسهة االعلمهى للمطبوعهات،
چا

دو ۱۳۹۰ ،ش.

 یلادر االخ دار ییمدا اتعلدق باصدلل الدنان ،محمهد محسهن فهیض کاشهانى ،تههران :مؤسسههمطالعات و تحقیقات فرهنگى ،چا

اول۱۳۷۱ ،ش.

 یهج ال الغه ،الشریف الرضى ،تحقیق :صبحى صالز ،م :هجرت ،چا الدددددلاییّ ،محم ه ههد محس ه ههن ب ه ههن ش ه ههاه مرتض ه ههى ف ه ههیض کاش ه ههانى ،اص ه ههفهان :کتابخان ه ههه
امیرالمؤمنین ،۷چا

اول۱۴۱۴ ،ق.

اول۱۴۰۶ ،ق.

 «احادیث صعب و مستصعب و چگونگى تعامل با آنها» ،سهی پیروزفر و الهه شهاه پسهند،پژوهشهاش ق آن و حنال ،ش۱۳۹۰ ،۲ش.

 «احادیث صعب و مستصعب» ،عبدالهادی مسعودی ،علل حنال ،ش۱۳۹۴ ،۷۵ش. «تحلیل معنایى حدیث امرنا صهعب ،مستصهعب» ،سهید ّمحمهد مرتضهوی و مههدی حسهن
زاده ،پژوه یامه یهج ال الغه ،ش۱۳۹۴ ،۹ش.

 «معناشناسى روایات صعب و مستصعب» ،محسن خهوشفهر ،دویصلیامه اینا ده حدنال،ش ۸و۱۳۸۸ - ۸۹ ،۹ش،
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