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چکیده

بحه ههو تأو یه ههل یکه ههی از مباحه ههو مهه ههم در ،هه ههان اس ههه

اس هههت .مس هههاله اص هههلی ایههههن

تحقی ه بررسههی تطبیقههی روایههات تههأویلی اثناعشههری و اسههماعیلی نههاظر بههه قههرآن کههریم در

حههوز ،معههارف توحیههدی اسههت .تهها کنههون میههراا اسههماعیلی بهها روایههات تههأویلی اثناعشههری
در مباحو اعتقادی به و یهه ،معهارف توحیهدی اشهترای دیهادی دارنهد؛ بهرای نمونهه :تأویهل

آیهههه نهههور ،تأو یه ههل عهههرش و کرسهههی ،تأو یه ههل اسهههمای حس هههنای خداون هههد .بررس هههی س هههندی
روایههات تههأویلی مشههتری نشههانگههر نقههش فعههال راو یههان مههتهم بههه له ّهو و راویههان دارای گههرایش

فطحههی و واقفههی اسههت .در نتیجههه ،بههه صههورت مو،بههه ،أثیههه تأثیر پههذیری منههابع حههدی ی
اثن ههاعش ههری و اس ههماعیلی در ح ههوز ،مع ههارف توحی ههدی از ،ریهههان ل ه ّهو و فهههرن انحرافهههی دو
قههرن نخسههت ثابههت مههیشههود .همچنههین راو یههان مجهههول در ایهههن اسهههناد بهههه وفهههور یافههت

مههیشههوند کههه برخههی از آنههان گههأارش شههد،انههد .ایههن مقالههه بههه روش توصههیفی  -تحلیلههی بههه
سامان رسید ،است.

کلیدواژهها :تأویل ،روایات تأویلی اثناعشری ،روایات تأویلی اسماعیلی ،توحید.

 .1مقدمه

بحو توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند ریشه مباحو اعتقادی در میهان ادیهان توحیهدی

است .مسلمانان با و،ود اخت ف در روش علمی ،بها تکیهه بهه آیهات قرآنهی و روایهات اسه می و
 .1عضو هیات علمی دانشگا ،آزاد ارای (( )abolfazlfathi1361@gmail.comنویسند ،مساول).
 .2دانشیار دانشگا ،قرآن و حدیو (.)masoudy@gmail.com

 .3استادیار دانشگا ،قرآن و حدیو (.)moradi_215@yahoo.com

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

ّ
مسلمات عقلی ،اندیشه توحیدی را تبیین میکنند .در فرهنگ شیعی روایات تهأویلی نهاظر بهه
آیههات توحیههدی قههرآن نقههش د یههادی در تههدوین و تصههنی

پههژوهشهههای مر بههوط بههه خداشناسههی

دارند .میهراا روایهى اسهماعیلیه یکهی از منهابع معرفتهی پنههان در طهول قهرنههای گذشهته بهرای

یههر اسههماعیلیه بههود ،اسههت .مقالههه حاضههر بههه بررسههی تطبیقههی روایههات تههأویلی اثناعشههری و

اسههماعیلی نههاظر بههه آیههات توحیههدی مههیپههردازد .تههاکنون از ایههن زاو یههه بههه بحههو توحیههد پرداختههه
نشهد ،اسههت .مسههاله ایهن اسههت کههه میههأان تهأثیر و تههأثر روایههات تهأویلی دو فرقههه در بحههو توحیههد

چیست؟ چگونه این روایات اردیابى میشود؟ اشتراکات و افتراقات دو فرقه بر مبنهای روایهات

تفسیری و تأویلی کدا اند؟

در این نوشتار ،ابتدا روایات اثناعشری و سپس روایهات اسهماعیلی گهأارش مهیشهود .گهاهی

به دلیل حجم دیاد بحو و رعایت اختصار ،از شیو ،یاد شهد ،چشهمپوشهی شهد ،اسهت؛ ماننهد
بحهو تحلیههل روایههات عههرش و کرسههی .در صههورتی کههه مطلههب یافههت شههد ،از منههابع اسههماعیلی

مقههد بههر منههابع اثنههاعشههری باشههد ،مطلههب مههتن کهههن نخسههت نقههل مههیشههود .البتههه بههه تناسههب
اقتضههای بحههو ،گههاهی در وسهها روایههات اثنههاعشههری از حههدیو اسههماعیلی اسههتفاد ،مههیشههود.

مبنههای انتخههاب حههدیو تههأویلی ارتبههاط آیههه مههورد نظههر بهها بحههو توحیههد اسههت؛ گههر چههه برخههی از

روایات تأویلی توحیدی با بحو امامت نیأ ارتباط دارد.

در بررسی وضعیت راوی ،دیدگا ،کتب ر،الی متقد در اولویت قرار گرفته است .منظور از

اصط ح «مجهول» در توصی

برخی از راویان ،مجهول متأخرین است .برای دسترسی دقیه

به روایات اسماعیلی منهابع آنهان بهه طهور کامهل مطالعهه شهد تها خطهای احتمهالی در پهژوهش بهه

حداقل خود برسد.

گفتنی است نگارند ،،برای مطالعه خود ،پیشینهای سراغ ندارد.

 .2تأویل

دانش ههمندان تعر یه ه ه ههای گون ههاگونی ب ههرای تأو ی ههل اراث ههه نم ههود،ان ههد 1.عل ههم تأو ی ههل در که ه

اسماعیلیه عبارت است از موازنه امهور دینهی بها مو،هوداتی کهه بها شهناخت آنهها نفهس (روح) و

حیات ابدی انسان زند ،میشود 2.این تعری

کرمانی از تأویل ،مبنای فلسفه کرمانی را نشان

میدهد .به نظر وی ،هر آنچه در یکی از عوالم یافت شود ،حتما در عالم دیگر نیأ یافت خواهد
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 .1المیزان ،ج ،۳ص ۴۴به بعد.
 .2راحة العقل ،ص.۱۸۵

همهههان تقابهههل ظهههاهر  -به ههاطن ،اسهههت 1.همچنهههین آن را بعهههد تم یله ههی و رمأگهههون آیهههات قه ههرآن
دانستهاند؛ّ 2اما ع مه طباطبایى آن را حقیقتی واقعی دانسهته کهه بیانهات قرآنهی مسهتند بهه آن

است .چنین حقیقتی در باطن همه آیات قرآنهی هسهت؛ چهه محکمهش و چهه متشهابهش .و از

قبیل مفاهیمی که از الفها بهه ذههن مهیرسهد نیسهت ،بلکهه امهور ی عینهی اسهت کهه از بلنهدى
مقا ممکن نیست در چارچوب شبکه الفا قرار گیرد ،و اگر خداونهد آنهها را در قالهب الفها

و آی هات ک مههش درآورد ،،در حقیقههت خواسههته اسههت ذهههن بشههر را بههه گوشهههای از آن حقههای
نأدیک سازد.

3

بهها تو،ههه بههه معنههای لهههوی و کاربردهههای روایههى تأو یههل ،بایههد گفههت کههه تأو یههل در حالههت
مصههدری ،گههاهی بههه معنههای تفسههیر آمههد ،اسههت؛ ّامهها بیشههتر از آن ،بههه معنههای «بطههن» ،در برابههر

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

شد .از نظر کرمانی ،در منابع دینی ،تأویل معنای باطنی تنزیل است .و تقابل تأو یهل  -تنزیهل،

«ظهر» ،به کار میرود و مقصود از آن تبیین رض نهایى پدیدآورند ،متن و اراثهه مقصهود نهفتهه
او است .این مقصود نهایى ،در ذهن و نیت پدیدآورند ،متن ،نهفته است و به سادگی از متن

فهمید ،نمیشود .علت نهفتگی نیأ میتواند چندمعنایى بودن متن ،بهه همهرا ،دور افتهادن قرینهههها
ّ
باشد و یا تعارض معنای ظاهری آن با دیگر سهخنان و مفهاهیم مسهلم و مقبهول نهأد پدیدآورنهد .،و نیهأ
تأویل در روایات ،معنای اسم مفعولی نیأ دارد که از باب کاربرد مصدر (تأویل) به،های اسهم مفعهول
ّ
(مؤول) است .تأویل در این معنا ،برای اشار ،به «فرد تحق یافته از مفههو » و تطبیه آیهه بهر «مصهدان
خههار،ی» بههه کههار مههیرود .بههه دیگههر سههخن ،ا گههر مقصههود نهههایى گوینههد ،،مصههدان خههار،ی و تحق ه
عینی هم داشته باشد ،گا ،آن مصدان خار،ی را نیأ تأویل میخوانند.

4

گهاهی بیهان مصهدان خههار،ی از بهاب بیهان مصههدان بهارز و آشهکار اسههت ،نهه تأو یهل .در ایههن

نوشههته حتههی روایتههی کههه در مقهها بیههان مصههدان بههارز بههود ،اسههت نیههأ از بههاب توسههعه در معنههای

تأویل ،روایت تأویلی شهمرد ،شهد ،اسهت؛ د یهرا اسهماعیلیه تعیهین مصهدان آشهکار را نیهأ تأو یهل

مههیداننههد .منظههور از روایههات تههأویلی در ایههن مقالههه اعههم از تأو یههل آیههات متشههابه و محکههم اسههت.
تأو یهل در گذشهته بهه معنهای تفسهیر نیهأ کهاربرد داشهته اسهت و بخهش بزرگهی از روایهات تفسههیری

وارد در منابع اثناعشری به عنوان تأویل در منابع اسماعیلی یاد شد،اند.
 .1اساس التأویل ،ص ۳۰ - ۲۷و .۱۳۴

 .2و،ه دین ،ص۶۶-۶۵؛ تاریخ و سنتهای اسماعیلیه ،ص ۱۶۴ ،۱۴۷و .۱۶۵
 .3المیزان ،ج ،۳ص.۴۹

 .4تفسیر روایی جامع ،ج ،۱ص.۴۳-۴۲
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 .3نگاهی به معارف توحیدی اثناعشری و اسماعیلی

اعتقاد به یگانگی خداونهد یکهی از مشهترکات مسهلمانان اسهت .قهرآن کهریم خداونهد متعهال

را با صفات کمال وص

نمهود ،و نیکهوترین نها هها و اوصهاف مخصهوص او اسهت .مسهلمانان

در تبیههین برخ ههی از اوصههاف خ ههدا اخههت ف نظ ههر دارنههد .در ای ههن میههان ،اس ههماعیلیه پهها را فرات ههر

نهاد ،،میگویند:

1

خدا برتر از اسم و صفت و موصوف و فوق وجود و شیء و هویت است.
َ
اطالق صفت ازل بر خدا جایز نیست؛ زیرا آن صفت ممتنع از حدث نیست و کااربرد
َ
آن در وجوددهندۀ موجودات جایز نخواهد بود .و چون أیسیات (جمع أیس با منناا
وجود) هم با هم ،متضاد هستند ،ب کار بردن لفظ وجود هم بار خادا جاایز نیسات؛
زیرا خداوند تمام موجودات را بالقوه و ب یکباره ابداع نمود و با تادری  ،باا ذششات
زمان ،بالفنل میشوند.

2

آنههان خههدا را بههه «تمهها » و «تهها » متصه

نمههیداننههد؛ د یههرا اتصههاف خداونههد بههه تهها و تمهها  ،تشههبیه

مبدع اینها است.
کردن به خل است .تما  ،عقل اول است و تا عقل ثانی و خدای سبحان ِ

3

اولی عالم را امهر الههی ( کلمهه کهن) مهیدانهد کهه بها عقهل اول
ابوحاتم عالم را حادا و علت ِ

متحدنهد و آن را َیهس واحههد مهیدانههد؛ همچنهان کهه عقههل اول و زمهان واحدنههد .وی قایهل اسههت
ابداع عقل اول بدون زمان است و عقل ثانی با زمان منبعت شد؛ دیرا حرکهت الزمهف فعهل عقهل

ثهانی اسههت و عقهل سههو  -کههه هیهوالی نخسههتین نهها دارد  -در زمهان اسههت 4.پههس بها امههر الهههی،
عقل اول ابداع شد و خود امر با عقل متحد گردید .بنا بر این ،دو مو،ود نیستند و از عقل اول،
نفس کلی منبعو گردید ،که این دو ،وهری بسیا ،روحانی ،معادن شهرف ،نهور ،رحمهت تها

و علم و نهایت تا هستند و فقا عقل از نظر رتبه ،نه ذات ،اشرف از نفس کلی اسهت 5.عقهل
6
اول همان ساب و قلم در ّ
سنت الهی و نفس کلی همان تالی و لوح است.
 .1االصالح ،ص.۳۶

 .2همان ،ص ۲۴و .۲۵
 .3همان ،ص.۲۵

 .4همان ،ص.۳۹ - ۲۴

 .5همان ،ص ۳۴ ،۳۰ ،۲۹و .۳۵
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 .6همان ،ص ۲۷و ۴۵؛ راحة العقل ،ص۷۳ - ۴۱؛ کنز الولد ،ص۱۳ - ۱۰؛ گشایش و رهاایش۲۱ ،؛ الریاا- ۴۵ ،،
 ۵۶و .۱۵۳

«هههو» اسههت ال ی هر .او بههه هههیچ صههفتی توصههی
4

نمههیشههود و هههیچ شههباهتی بهها خل ه نههدارد؛

5

اگرچه به اضطرار و به سبب ناتوانی بعضهی صهفات را بهه خهدا نسهبت مهیدههیم و مهیگهوییم او

«باری»« ،فرد»« ،واحد»« ،احد» و ...است 6.خدا واالتر از آن است کهه گفتهه شهود دارای قهدرتی
است ،بلکه او قدرتبخش است 7.کهار خداونهد تهأییس ایسهیات (و،هود دادن بهه مو،هودات)
ُ
است 8.خدا علة العلل نیست ،بلکه علتساز است که همان امر الهی (کن) است 9.سرتاسر
،هان هستی مورد خطاب امر الهی واقع شد ،و عوالم یکبهار ،بهالقو ،ایجهاد شهدند و بهه تهدری
ّ
تعین یافته ،بالفعل شدند .پس علت عوالم ،امر الهی بود که از آن بهه «کهن» تعبیهر مهیشهود .امهر
الهی شی نیست ،بلکه شی مطل حقیقی همان ساب (عقل اول) است.
ّاما شیعه اثنهاعشهری قایهل اسهت کهه خداونهد داراى توحیهد در صهفات ،الوهیهت ،ربوبیهت،
10

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

در که

اسههماعیلیه ،کههار برد لف ه «هو یههت»« 1،شههی » 2و «و،ههود» 3بههر خههدا ،ههایأ نیسههت .او

افعال و استحقان عبهادت اسهت و ههیچکهس را در ایهن زمینهههها شهریک خهود نسهاخته اسهت.

شناخت ذات او و صفات ذاتهش  -کهه عهین ذات اسهت  -محهال اسهت و تنهها در مقها فعهل،
قابل شناخت است .تما اوصاف قرآنهی خداونهد ،صهفات او اسهت .خهداى قهرآن حتهی از ر

گردن به انسانها نأدیکتر است و از انسانها دور نیست .البته اثنهاعشهریه ههیچگها ،خهدا را بهه

صههفات مخلوقههات تشههبیه نکههرد،انههد 11.روایههات متعههددی داللههت بهه نفههی صههفات ممکنههات از

خداوند و اثبات صفات ذاتی ،مانند علم ،برای خداوند دارد.

12

به نظر میرسهد اسهماعیلیه از همهان روایهات تنزیههیای اسهتفاد ،کهرد،انهد کهه در اثنهاعشهریه

 .1الینابیع ،ص.۷۲

 .2همان ،ص ۸۲و .۸۳

 .3االفتخار ،ص.۹۹ - ۸۲
 .4کنز الولد ،ص.۱۴

 .5االفتخار ،ص.۸۹ - ۸۳

 .6همان ،ص  ۸۷و ۱۱۰؛ و نیأ :الریا ،،ص۱۳۱؛ زهر المعانی ،ص ۲۴ ،۱۹و .۲۸
 .7زهر المعانی ،ص۲۴؛ الینابیع ،ص.۸۴
 .8االفتخار ،ص.۸۲

 .9همان ،ص.۱۰۲ - ۱۰۰

 .10همان ،ص ۱۰۲ ،۱۰۱و ۱۰۶؛ نیأ :تاریخ اندیشههای کالمی در اسالم ،ج ،۲ص۳۳۷ - ۲۱۳؛ «خهدا و صهفات او در نگها،
اسماعیلیان» ،ص۵۳ - ۳۳؛ الحرکات الباطنیه فی االسالم ،ص ۱۱۷و .۱۱۸

 .11التوحید للصدون ،ص ،۷۶ح۳۱؛ فرائد االصول ،ج ،۱ص.۱۴۸

 .12التوحید للصدون ،ص ،۵۰ح ،۱۳ص ۵۶و  ،۵۷ح  ،۱۴ص ،۷۶ح۳۲؛ نیأ :الکافی ،ج ،۱ص ۱۴۰و  ،۱۴۱ح.۶
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مو،ود است؛ ّاما دو برداشت متفهاوت در میهان اسهت :اسهماعیلیه نفهی مطله صهفات را بهرای
خداونههد فهمیههد،انههد و اثنههاعشههریه نفههی صههفات ممکنهات را از خداونههد متعههال .و طبه روایههات

فراوان در التوحید صدون ،فهم اثنهاعشهریه در مهورد صهفات خداونهد درسهت اسهت؛ 1گهر چهه در
مقا تطبی و تأویل ،روایات مشهتری مبنهی بهر تطبیه برخهی از اوصهاف الههی بهه مقامهات امها

یافت میشود که بیشتر این گونه روایات در میان امامیه از نظر سندی نقد شد،اند.
 .۴تطبیق روایات تأویلی

تأوی ت نقل شد ،در میراا اسماعیلیه بها روایهات تفسهیری و تهأویلی اثناعشهری مشهترکات

دیادی دارند؛ هر چند موارد افتراقی نیأ یافت میشهود .نمونههههایى از تهأوی ت مشهتری عبهارت
است از:

َ 2
 .1-۴تأویل ( ِف ْط َر َت الله) به توحید ،دین اسالم ،نبوت پیامبر خاتم ،امام و والیت

روایههات فطههرت الهههی را بههه توحیههد ،دیههن اسه  ،نبههوت پیههامبر خههاتم ،امهها و والیههت تفسههیر و
ُ
تأویل کرد،اند 3.تأویل فطهرت الههی بهه « ّ
الت ْو ِحیهد و ُمح ّمهد رسهولاهلل و ع ِلهی» 4بهر طبه حهدیو

سلسهلة الههذهب 5درسههت بههود ،و بیههان تفصههیلی از توحیهد بههه شههمار مههیرود؛ د یههرا شههرط صههحت
اعتقههاد بههه توحیههد وابسههته بههه پههذیرش والیههت دوازد ،امهها معصههو پههس از رسههولاهلل ۹اسههت.

قاضی نعمهان نیهأ در بحهو از زکهات فطهر ،منظهور از روز فطهر و نیهأ نمهاز فطهر را م هل مههدی و نیهأ

قیهها مهههدی دانسههته اسههت 6.و چههه بسهها ایشههان در بههه کههارگیری ایههن تأو یههل از تأو یههل فطههرت بههه
ْ
7
پیامبر ۹و علی ۷استفاد ،کرد ،باشد .همچنین ذیل آیه ،تعبیر «فطر ُه ُم ُ
اهلل علهی الم ْع ِرف ِهة»
بههه کههار رفتههه اسههت .در رویکههرد بههه مسههاله فطههرت ،بههین اسههماعیلیه و اثنههاعشههریه تفههاوتی و،ههود
 .1ر.ی :التوحید للصهدون ،ص ۱۷و  ۱۱۹ ،۱۸و  .۱۲۰مرحهو صهدون در بهاب ر یهت خداونهد مهینویسهد :روایهاتی از مشهایخ
شیعه نأد من و،ود دارد که صحیح هستند ،ولهی بهه خهاطر اختصهار ،آنهها را نقهل نمهیکهنم .ایهن دیهدگا ،در بهار ،صهفات

الهی ،در مقابل اسماعیلیه قرار دارد (همان ،ص.)۱۲۲

 .2سور ،رو  ،آیه .۳۰

 .3تفس ههیر القم ههی ،ج ،۲ص ۱۵۴و ۱۵۵؛ تفس ههیر ف ههرات الک ههوفی ،ص۳۲۲؛ نی ههأ :بصهههاثر الهههدر،ات ،ج ،۱ص۷۸؛ التوحیهههد للصهههدون،
ص۳۳۱ - ۳۲۸؛ التوحید للقاضی.

 .4التوحید للصدون ،ص۳۳۱ - ۳۲۸؛ نیأ :الکافی ،ج ،۲ص۱۲؛ بصائر الدرجات ،ج ،۱ص۷۸؛  :المحاسن ،ج ،۱ص.۲۴۱
َ .5مالی الصدون ،ص ،۲۳۵ح۸؛ التوحید للصدون ،ص ،۲۵ح۲۳؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص ۶و .۷
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 .6تأویل الدعائم ،ج ،۱ص۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۶؛ ج ،۳ص.۲۳۲ ،۱۳۵ ،۱۰۹
 .7التوحید للصدون ،ص ،۳۳۰ح۹؛ نیأ :الزینة ،ج ،۱ص.۴۲۸ - ۴۲۰

هیچ خطایى انجها نهداد ،اسهت و هنهوز خهالی از ههر نهوع گنهاهی اسهت و بهه صهورت طبیعهی و

ناخودآ گا ،انسان در زمان نوزادی متو،ه خدا است.

1

 .2-۴تأویل اسمای حسنای خدا به امامان
َ
ْ
ْ
َ
نمونهای از تأوی ت یاد شد ،از اثمه ذیل آیه ( َو ِلل ِه الأ ْس ُ
ماء ال ُح ْسنى  ...عبارت است از:
)2

 ...حنن و اهلل األمساء احلسىن ...
ح
ْح
ح
ْ
ا
ح ْ ح ح 4
احل ْس حىن حالت حَل حی ْق حب ُل ُ
األ ْ حمس ُاء ْ ُ
اهلل ِم حن ال ِع حب ِاد حع حمًل ِإَل ِِبع ِرف ِتنا.
اهلل
ْحن ُن حو ِ
ِ
3

اسماعیلیه معتقدند همانطور که اسم نشانه و ع مت بهر شهی نها گهذاری شهد(ُ ،مس ّهمی)

اسههت ،اهههلبیههت نیههأ نشههانه خداونههد و راهنمههایى کننههد ،مههرد بههه سههوی خداونههد هسههتند .بهها

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

ندارد .منظور هر دو از تعبیر فطرت به توحید و نظیر آن ،این است کهه انسهان در آ هاز تولهد خهود

شناخت درست از اهلبیت و ایمان به والیهت آنهان بهه خداشناسهی خهواهیم رسهید 5.منظهور از
اسما اهلل اشخاص ویه،ای است که به وسیله آنهان بهه مسهما (خداونهد) رسهید ،مهیشهود .و آن

اشخاص عاقل و شر ی

عبارت از انبیا ،اوصیا و اثمه معصو  :هستند که واسطه بین عبد

و معبود قرار گرفتهاند و انسانها را به سمت خداوند هدایت میکنند.

6

در طری ه حههدیو مرحههو کلینههی 7،سههعدان مهمههل اسههت .البتههه برخههی در توثی ه وی ،او را
«شهیخ کبیهر القههدر، ،لیهل المنألههة 8»... ،توصههی کههرد،انههد؛ ّامهها وثاقههت راوی لزومهها بههه معنههای
اثناعشری بودن وی نیست .نظیر این تعابیر دربار ،قاضی نعمان نیأ به کار رفته است.

9

هودن اثمهه سهه احتمهال
ع مه مجلسی ضهمن مجههول دانسهتن سهند ،در تو،یهه اسهم خهدا ب ِ

مطرح کرد ،است:

اثمههه بههه سههوی کمههاالت خداونههد راهنمههایى مههیکننههد .پههس آنههان بههه منألههه اسههم بههرای مسههمی

هسههتند .یهها ایههنکههه اسههم بههه معنههای لهههوی یعنههی ع مههت اسههت .یهها ایههنکههه آنههان آشههکار کننههد،
 .1همان؛ التوحید للصدون ،ص ۳۳۰و  ،۳۳۱ح.۱۰
 .2سور ،اعراف ،آیه .۱۸۰

 .3تفسیر العیاشی ،ج ،۲ص.۴۲

 .4الکافی ،ج ،۱ص ۱۴۳و  ،۱۴۴ح۴؛ نیأ :تأویل اآلیات،
 .5سراثر و اسرار النطقا  ،ص.۱۱۷

.۱۹۴

 .6المجالس المؤیدیه ،ص ۱۵۰و .۱۵۱
 .7الکافی ،ج ،۱ص ۱۴۳و  ،۱۴۴ح.۴

 .8معجم ر،ال الحدیو و تفصیل طبقات الرواة ،ج ،۹ص.۱۰۵
« .9قاضی نعمان و مذهب او» ،ص ۳۰۹به بعد.
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نا های خداوند،حف کنندگان اسامی خداوند بود ،و به معانی آنها شناخت کاملی دارند.

1

تحلیل ع مه مجلسی با بیان علمای اسماعیلی (به عنوان مدعیان آ گاهی از اسهرار تأو یهل

مو،ههود نههأد امام هان اسههماعیلیه) مشههتری اسههت .برخههی بههدون تو،ههه بههه ایههن اشههترای ،چنههین
تحلیههلهههایى را مههورد نقههد قههرار داد ،،آن را مخههال

بهها قههرآن و حکههم عقههل دانسههتهانههد 2.چههه بسهها

مجلسههی نیههأ بههه ایههن نکتههه تو،ههه داشههته اسههت .بههه همههین ،هههت دیههدگا ،خههود را قاطعانههه بیهان
قبولی عمهل بهر معرفهت امها باشهد ،بهتهر

نکرد ،است؛ در صورتی که اگر معنای حدیو ،توق
مههیتههوان از محتههوای حههدیو دفههاع کههرد؛ ّامهها ایههن معنهها فقهها بهها ذیههل حههدیو سههازگار اسههت و
تأمینکنند ،صدر آن نیست.

ا گههر گفتههه شههود :اشههکال یههاد شههد ،ذیههل حههدی ی از الکااافی 3چنههین پاسههخ داد ،شههد ،اسههت:

منظور حدیو این است که مرد به سبب راهنمایى ما اهل بیهت بهه یگهانگی خداونهد اعتقهاد
ِ
پیههدا کههرد،انههد و خههدا را پرسههتش مههیکننههد یهها ایههن کههه یههر از مهها اهههل بیههت کسههی حه بنههدگی،
پرستش و یگانگی خدا را به ،ا نیاورد ،است و پیامبر ،واسطه فیض خداوند بهه سهوی بنهدگان

است .بنا بر این ،امامان ،اسمای حسنای الهی به شمار میروند 4،پاسخ این اسهت کهه عه و،

بر اشترای تبیین صاحب الوافی با دیدگا ،علمای اسهماعیلیه ،مشهکل ،هدی از ناحیهه صهدور

خود این حدیو از سهوی امها معصهو اسهت؛ د یهرا در سهند حهدیو اعتمهاد بهه «العمهی» محهل
اخت ف است« 5.محمد بن ،مهور العمی» فاسد المذهب و متهم بهه ل ّهو اسهت« 6.علهی بهن

الصههلت» و «الحک هم بههن حبی هب» هههر دو راوی مجهههولانههد .در طری ه دیگههر نیههأ سههماعیل بههن

حبیب ،مجهول است .در نهایت ،ضع

حدیو قطعی است .نقل محمد بن ،مههور هالی

از دو فهرد مجهههول پشهت سههر هههم و پیهروی اسههماعیلیه از چنهین مطلبههی حههداقل داللهت بههر تههأثیر
اندیشه ّلو بر میراا اثناعشری و اسماعیلی دارد .تو،یه علمای اثنهاعشهری ،بهه فهرض صهدور

روایت از معصهو  ،بسهیار خهوب اسهتّ ،امها بحهو اصهلی در صهحت صهدور اسهت کهه هنهوز بها
تو،ه به اط عات مو،ود نمهیتهوان قطهع و یها اطمینهان بهه صهدور پیهدا کهرد؛ بهه و یهه ،در روایهات

 .1مرآة العقول ،ج ،۲ص.۱۱۵

 .2عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص ۱۳۴و .۱۳۵
 .3الکافی ،ج ،۱ص ،۱۴۵ح.۱۰
 .4الوافی ،ج ،۱ص.۴۲۴
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 .5رجال النجاشی ،ص.۴۱۸

 .6رجال الطوسی ،ص۳۶۴؛ فهرست کتب الشیعة ،ص.۴۱۳

شرح بر میراا شیعه به شمار میرود؛ نه شرح بر حدیو قطعی الصدور.

البته نقهد یهک اثهر فهاخر ،ماننهد الکاافی ،از سهوی دانشهمندان ،بیهانگهر ارزش بهاالی کتهاب و

،ایگا ،مهم آن در معارف اثناعشری است .اعتبار یک کتاب بهه معنهای صهحت تمها راو یهان

کتاب و اقوال آنها نیست و همچنین ضابطه صحت در نأد کلینهی روشهن نیسهت .شهاید وی
به قراین ا،تههادی دور از ح ّهس و مهورد اخهت ف بهرای اثبهات صهحت احادیهو اعتمهاد ورد یهد،
باشد که برای دیگران اعتبار ندارد.

1

روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی اههلبیهت ،بههو یهه ،علهی ۷را ،نهب اهلل ،عهین اهلل ،و،هه اهلل
َ
و ...معرفی کرد،اند 2.المعأ لدین اهلل در تأویل آیه شریفه ( َو ِل ُت ْص َن َع َعلى َع ْی ِنى) 3چنین نقل میکند:
علی ۷فرمود:

انا عنی اهلل الناظرة عیل عباده.

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

مربوط به اصهول دیهن نیهاز بهه دقهت بیشهتری اسهت .شهرحههای مطهرح در ذیهل چنهین احهادی ی

4

اما حدیو دیگری و،ه اهلل را به دین خدا ،را ،ح  ،پیروی از دستور خدا و پیامبر ۹تأو یهل

کرد ،است 5.البته این دو گرو ،روایات ،متنهاقض و یها متضهاد نیسهتند ،بلکهه در نتیجهه ،مه ز

همدیگر هستند و تفاوتشان در ایهن اسهت کهه دسهتهای از روایهات شهخص را تعیهین کهرد،انهد و
دسته دیگر با مفههو کلهی (ماننهد دیهن خهدا) آیهه را تبیهین کهرد،انهد کهه بهه نظهر مهیرسهد رویکهرد

دسته دو با خطابات قرآنی سازگارتر باشد .البته با اطمینان به صهدور دسهته نخسهت (تعیهین

مصههدان) از معصههو اثنههاعشههریه پیههروی از آن وا،ههب بههود ،و هههیچ گونههه تعارضههی بهها آیههات قههرآن

نخواهد داشت.

هر قاثمی در عصر خودشُ ،
اسم اهلل است که به وسیله آن قاثم به سوی خدا دعوت

 .1جرعهای از دریا ،ج ،۱ص.۱۹۰ - ۱۵۷

 .2همههان؛ نیههأ :تفساایر القماای ،ج ،۲ص ۱۴۷و ۲۵۱؛ تفساایر ف ارات الکااوفی ،ص ۲۵۸و ۳۶۶؛ الکااافی ،ج ،۱ص ،۱۴۵ح۹؛

التوحید للصدوق ،ص۱۶۴و  :۱۶۵الیقین باختصا

موالنا علی ۷باممرة الماؤمنین ،ص۳۵۱؛ تأویهل اآلیهات الظهاهرة،

ص ۵۰۸و ۵۰۹؛ سراثر و اسرار النطقا  ،ص۱۱۷؛ زهر المعانی ،ص.۲۲۴

 .3سور ،طه ،آیه .۳۹
 .4ادعیة االیام السبعة ،ص ۸بهه بعهد و ص ۲۴بهه بعهد؛ نیهأ :الریناة ،ص .۱۳۷ - ۱۳۴ع مهه مجلسهی ذیهل حهدیو « ...ن ْحهنُ
اهلل »...مهینویسهد« :عهین اهلل» امها از سهوی خداونهد و شهاهد بهر رفتهار بنهدگان اسهت (مارآة العقاول ،ج ،۲ص.۱۱۵
ع ْهی ُن ِ

طری حدیو :محمد بن سنان ،عن َبى س النخاس است که یکی متهم به کذب و دومی نیأ مجهول اسهت) .بیشهتر
این نوع از تأوی ت از نظر استعمال درادبیات عرب مشکل ندارندّ ،اما از سند مشکل دارند.

 .5المحاسن ،ج ،۱ص ۲۱۸و ۲۱۹؛ الکافی ،ج ،۱ص۱۴۳؛ التوحید للصدون ،ص .۱۵۳ – ۱۴۹شیخ صدون نیأ در حدی ی
و،ه اهلل را به امیر المؤمنین ۷و اهل بیت :تأویل برد ،است.
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َ

َ َ ْ ْ ُ ْ
ماء ال ُح ْسنى)؛ 1یعنی اثمه و پیامبران :برای خدا
میشود؛ همانطوری که میفرماید( :و ِلل ِه الأس

هستند 2.نیأ در تأویل دیگر باشکو،ترین اسم خدا را ناط بالسی  -که دارای صفات
«صاحب الأمان ،معدن القرآن ،و المتر،م عن الرحمة ،باب اهلل فی خلقه و  »...است -
ْ
برمیشمارد 3.همچنین کرمانی ذیل آیه  ۲۴سور ،حشرْ ( ،ال ُ
بار ُئ) را به
ِ
خالق) را به باب ،و (ال ِ
ْ
اما و (ال ُم َص ِو ُر) را به اساس (علی )۷تأویل کرد ،است که تصویر کشیدن حقیقت آیات و

تأویلشان به عهد ،اساس است 4.قاضی نعمان «حدود دین» (اعم از حدود ِعلوی ،قلم و

لوح ،و حدود سفلی ،ناط و صامت) را اسما اهلل دانسته است 5.از این رو ،در دعاهای ایا

هفته درود خداوند بر اسمای حسنی از خداوند طلب شد ،است 6.همچنین در حدی ی در

فضای مترادف با بحو اسمای اهلل از علی ۷نقل شد ،است که:
من وج اهّٰلل ،جن اهّٰلل ،اذن اهّٰلل و  ...هستم.

7

چنانکه در حدیو دیگر:

انا القرآن ،انا القلم ،انا حممد و حممد انا ،انا نبأ العظمی انا اَلمر من اهلل ،وجه اهلل و صراط اهلل.
ْ َ
نیأ در تأویل آیه ( ...فى َ
ماء ِإله َو فِیى الیأ ْر ِ ِإلیه) 9علهی« ۷الهه» آسهمان و زمهین شهمرد ،شهد،
الس ِ
ِ
8

است 10.همچنین از دبان علی  ۷نقلشد ،که:

نام من در قرآن ،حکیم است؛ همچنان ک در صحف ابراهیم ،اول و آخر است.

11

البتههه حاصههل دیههدگا ،مشهههور اسههماعیلیان در تأو یههل نهها هههای خداونههد ،پیونههد دادن آن بهها

،ایگا ،پیامبران و اثمه و تطبی نا های خداوند بر حدود ِعلوی و ِسفلی اسماعیلیه است.

12

 .1سور ،اعراف ،آیه .۱۸۰

 .2الکشف،

۱۰۴و .۱۰۵

 .3همان ،ص.۱۳۳

 .4راحة العقل ،ص ۱۴۹و ۱۵۰؛ نیأ :المقالید الملکوتیه ،ص ۹۲و .۹۳

 .5عقاید الباطنیة فی االمامة و الفقه و التأویل عند القاضی النعمان ،ص۱۰۸؛ اسااس التأویال ،ص۴۸ - ۳۹؛ ادعیاة االیاام
السبعة ،ص ۸و .۶۹
 .6ادعیة االیام السبعة ،ص.۴۹
 .7سرائر و اسرار النطقاء ،ص۱۱۷؛ ادعیة االیام السبعة ،ص.۶۰
 .8زهر المعانی ،ص.۲۲۴
 .9زخرف ،آیه .۸۴

 .10سرائر و اسرار النطقا ،ص.۱۱۵
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 .11همان ،ص.۱۱۷

 .12المقالید الملکوتیه ،ص۱۰۶ - ۹۹؛ شجرة الیقین ،ص.۱۱۴ - ۸۲

،نب اهلل ،عین اهلل و و،ه اهلل ،با اثناعشریه مشتری هستند.
 .3-۴تأویل آیه نور به امامان
1

تأویل آیه نور در منابع اثناعشهری بهه گونهه تعیهین مصهدان انحصهاری ( و یها فهرد اکمهل) نقهل

شهد ،اسههت .مرحههو کلینههی شههش حههدیو تههأویلی ،از نههوع تعیههین مصههدان ،بههرای مفههاهیم کلههی
بیان کرد ،که در همه آنها نور را به اثمه تأویل نمود ،است؛ 2برای نمونه؛

ح
ُ
ُ
جاجة ْ ُ
احل حسة ُةنِ ْ ،اْل ْْةبا ُ ُز ح
اط حمة ُ ِ ۳فیةا ِم ْْةبا ْ ح
احل حسة ْ ُنی ... ،نةةٌ حعةیل نةٌٍ ِإ حمةةا
 ...ف ِ
ِ
3
ِم ْ حْنا حب ْع حد ِإ حما ....

کلینی این حدیو را با پن طری نقل نمهود ،کهه دو طریه نخسهت ،بهه دلیهل مهتهم بهه ل ّهو
بههودن سهههل بههن د یههاد 4،فسههاد مههذهب و اتههها بههه له ّهو محمههد بههن الحسههن بههن شههمون واقفههی 5،و
ضع

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

بنهها بههر ایههن ،اسههماعیلیه در تأو یههلهههای مههورد بحههو در بههاب اسههما اهلل و تأو یههلهههایى نظیههر

در حدیو ،کذاب و الی بودن عبداهلل بن عبدالرحمن األصم 6و کذاب و الی بودن

عبداهلل بن القاسم بن الحارا الحضرمی البطهل واقفهی ضهعی
7

اسهت .طریه سهو و چههار

نیأ سهل بن د یاد است .طری پنجم (محمد بهن یحیهى ،عهن العمرکهی بهن علهی ،عهن علهی بهن
،عفر ،عن َخیه موسی )۷به گأارش برنامه «درایهة النهور» صهحیح اسهت؛ ّامها روشهن اسهت کهه

نقل مرحو کلینهی بها سهه واسهطه از امها هفهتم ممکهن نیسهت؛ مگهر ایهن کهه برخهی از راو یهان در

سند حذف شد ،باشند .بنا بر این ،طری اخیر نیأ قابل اطمینان نیست.
پن حدیو دیگر الکافی نیأ دارای راویان ضهعی

و ضهع

سهندی هسهتند؛ در حهالی کهه

معارف این احادیو برای اسماعیلیه یک اصل اعتقادی است .بلی تعدد سند و نقهل متکهرر،
اطمینانافأا استّ ،اما باو،ود نقصان سندی و اشترای معنوی و هم مضمون بودن ایهن دسهته
از روایات با منابع اسماعیلی ،اطمینانافأایى با چالش موا،ه میشود .برخی از احادیهو نقهل

شد ،در میراا اسماعیلیه عبارت است از:
 .1نور ،آیه .۳۵

 .2الکافی ،ج ،۱ص.۱۹۶ - ۱۹۴

 .3الکافی ،ج ،۱ص ،۱۹۵ح ۵؛ نیأ :همان ،ج ،۸ص ۳۸۰و ۳۸۱؛ التوحید للصدون ،ص.۱۵۷
 .4رجال النجاشی ،ص۱۸۵؛ فهرست طوسی ،ص۲۲۸؛ رجال کشی ،ص.۵۶۶

 .5ر،ال طوسی ،ص۴۰۲؛ رجال کشی ،ص۳۲۲؛ رجال نجاشی ،ص ،۳۳۵خالصه ،ص.۲۵۲
 .6رجال نجاشی ،ص.۲۱۷

 .7رجال نجاشی ،ص۲۲۶؛ الخالصه ،ص ۲۳۶و .۲۳۸
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مفضل از اما

صادن۷:

ح
ح
ْح ْ ح
ح حح
1
ُ
ح ُ
اهلل حو ِشی حع ُت حنا ِمنا حو حس ِائ ُر حم ْن خالف حنا ِم حن اْلل ِق ف ُه حو ِ الن ِاٍ ...
 ...حو ْحن ُن نٌ ِم ْن ن ٌٍِ ِ
إن النب ۹قال لعةیل :۷یةا عةیل! إن اهلل تعةا ممةر ی من ابشةرک إنةک نةٌٍ ادةدو و إمةا
األمئ ...

2

در نظا فکری اسماعیلیه بر مبنهای قهول الصهادن ۷منظهور از نهور هفهت نهاط (آد  ،نهوح،

ابراهیم ،موسی ،عیسی ،محمد ۹و مهدی منتظر و بهه عبهارت دیگهر ،محمهد بهن اسهماعیل)،

کالی (داعهی الهدعاة) ،رقیهب و بهاب  -د ،قبهه نهورانی خداونهد  -هسهتند .ههر کسهی کهه آنهها را

بشناسد ،خدا را شناخته ،و هر کسی که آنها را انکار کند ،خدا را نیأ انکار کهرد ،اسهت 3.نیهأ:
ََ ُ ُ
یور ِ ) یعنهی ،هایگزین عقهل اول در
«عقل اول» نهور آسهمانهها و زمهین معرفهی شهد ،اسهت( .مثیُ ُ ِ
عالم طبیعت (نبی( ،)۹ک ِم ْشکاة) :علم ناط ْ ( ،ال ِم ْص ُ
یباُ فیى ُج َ
جاةی ) :مصهباح کنایهه از علهو
ِ
ُ َ ُ َ ََ
َ َ
ک ْوکب ُد ِری) کنایهة از وصهی ،و منظهور آیهه تشهبیه
جاة کأُها
الهی و ز،ا،ة کنایه از اثمه( ،الز
کردن اثمه در استنباط معهارف دینهی و حکهم نبهوی بهه وصهی در همهه احکها ظهاهری و بهاطنی
استُ ( .ی َوق ُد م ْن َش َج َرة ُم َ
بار َک ) کنایه از رسولاهلل۹؛ و صهفت کوکهب ّ
دری بهه ایهن منظهور اسهت
ِ

که وصی در استنباط حکهم الههی از دسهتور نهاط پیهروی کهرد ،و اثمهه نیهأ هماننهد وصهی عمهل
میکننهدَ ( .ج ْی ُت َوُی ) یعنهی اثمهه ثمهر ،نبهی ۹هسهتند؛ همهانطهور کهه دیتهون میهو ،شهجرة اسهت.
( َی ُ
کاد َج ْی ُتها )...رو ن دیتون همان فواید به دست آمهد ،از اثمهه اسهتُُ ( .یور َعلیى ُُیور) یعنهی تولیهد
ُ
5
علو فراوان با ظهور اما بعد از اما قبلی 4.و طب حدی ی«کوکب ُد ّر ّی» ،مهدی ۷است.

منظور از نور در این آیه ،نور طبیعی نیست ،بلکه نور علمی و عقلی است؛ دیرا در آ از آیه شریفه
لف «نور» در کنار لف  ،له «اهلل» آمد ،و پایانش ( َی ْه ِدی ا َلل ُه ِل ُنور ِ َم ْن َی ُ
شاء) است .اگر منظور از نور،
ِ
همان نور طبیعی بود ،نیاز به قید زدن نداشت؛ دیرا ،از نور طبیعی همه بشریت (مؤمن و کافر)

بهر،مند هستند .خداوند علم را به نور تشبیه کرد؛ دیرا ،همانطوری که با نور طبیعی رنگها و
 .1دعائم االسالم ،ج ،۱ص.۵۰

 .2شاارح ابخبااار ،ج ،۱ص ،۲۰۸ح۱۷۴؛ نیههأ نمونههههههای بیشههتر :ج ،۱ص ،۲۲۰ح۲۰۰؛ ج ،۲ص ۲۶۹و  ،۲۷۰ح۵۷۷؛ ج،۳

ص ،۶ح۹۲۳؛ و ج ،۳ص ،۶۲ح ۹۸۵؛ ج ،۳ص ،۳۹۵ح :۱۲۷۵مجموع این احادیو به نور بودن اهل بیهت و َثمهه داللهت
دارند که مترادف با الکافی است .اگر کتاب تأویل القرآن قاضی نعمان نیأ در دسترس باشد بهتر میتوان مقایسه کرد.

 .3الکشف ،ص.۲۷

 .4اربعة کتب اسماعیلیة ،ص ،۴۵ - ۴۳نیهأ ص  ۱۱۹و ۱۲۰؛ و نیهأ :االفتخاار ،ص( :۲۴۲عقهل ،اولهین نهور الههی اسهت)؛و نیهأ
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،هت آ گاهی بیشتر :الکشف ،ص  ۳۵و ۳۶؛ نیأ :تأویل الدعائم ،ج ،۱ص.۲۴۳

 .5شرح ابخبار ،ج ،۳ص.۳۷۸

تشخیص داد ،میشود؛ چنانکه در آیه هشتم سور ،تهابن ،منظور نور علمی است ،نه نور طبیعی؛
چون ما بىنیاز از ایمان آوردن به نور طبیعی هستیم 1.و نیأ منظور از نور در ( َعلى ُُور ِم ْن َر ِّبه) 2معرفتی
است که به وسیله علم و حکمت به دست آمد ،است .رابطه نور خدا و چرا دان این است که،

چراغدان همان ناط (محمد )۹است که نور خدا را در روی زمین قبول نمود ،است و از ناط ،
ح ل و حرا  ،و نیأ امر و نهی تشریعی خداوند به دست میآید( .کمشکاة) شش حرف دارد؛ دیرا
ناط این دور تاریخی ،ششمین ناط است .منظور از المصباح ،مصباح العلم و قاثم بعد پیامبر
است که علم را بین امتش نشر میدهد و مرد را به نور الهی دعوت میکند( .فیها ِم ْصباُ) مصباح

منسوب به مشکات است؛ دیرا اساس در نفس ناط ،ا داد ،شد ،است .به همین ،هت هر
ناطقی اساس است ،ولی هر اساسی ناط نیستْ ( 3.ال ِم ْص ُ
باُ فى ُج َ
جاة ) ز،ا،ة همان ُم ِت ّم ّاول
(اما حسن )۷که در آن اساس امامت قرار گرفته است .کوکبّ ،
متم ثانی (اما حسین)۷

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

شکلهای گوناگون از همدیگر تشخیص داد ،میشوند ،با علم حقیقی نیأ بین ح و باطل

بار َک َج ْی ُت َوُ ) اما سجاد ۷است .منظور از ( َی ُ
است .منظور از ( َش َج َرة ُم َ
کاد َج ْی ُتها  )...اما
است .تأویل (ُار) اما صادن ۷است .افکار مختل را به سوی خدا هدایت میکرد .و تأویل
باقر۷

( ُُور) فرزند اما صادن ۷است که به خاطر پنهان بودنش ،به هیچکسی از قبل خودش نسبت
داد ،نشد ،است؛ دیرا نور به صورت پنهانی بر ،ان اولیای خدا میدرخشد .تأویل ( َعلى ُُور) قاثم
است .به وسیله قاثم ،همه نورها روب نمود ،،نور ،دیدی طلوع خواهد کرد که به وسیله آن کل

زمین روشن خواهد شد.

4

روایات تأویلی اثناعشهری و اسهماعیلی بهه طهور مشهتری ،آمهدن امهامی پشهت سهر امها قبلهی را تأویهل

( ُُور َعلى ُُیور) اراثهه کهرد،انهد .بها تو،هه بهه انحصهار امامهت در دوازد ،نفهر از نظهر اثنهاعشهریه و عهد انحصهار
تعداد امامهان در اسهماعیلیه ،تأویهل بهدون قیهد انحصهار امها در دوازد ،نفهر و هالی و مهتهم بهودن راو یهان
روایات اثناعشری قرینهای بر دخالت الیان در تأویل آیه شمرد ،میشود.

5

 .۴-۴تأویل عرش و کرسی به علم و خزاین علم

اسههماعیلیه معتقههد اسههت بههاب عههرش روایههات متعههددی دارد کههه برخههی از آنه ها دیگههری را

 .1المقالید الملکوتیه ،ص.۲۳۸
 .2سور ،زمر ،آیه .۲۲

 .3المقالید الملکوتیه ،ص۲۳۹و .۲۴۰
 .4همان ،ص.۲۴۴

 .5نمونه دیگر در مورد تأویل نور به اما  :الکشف ،ص۵۰؛ تفسیر القمی ،ج ،۲ص۱۰۶؛ تفسیر فرات الکوفی ،ص.۲۸۷
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اشههتبا ،مههیدانههد، .ههأ خداونههد و اثمههه اسههماعیلی ،کسههی توانههایى دری تأو یههل صههحیح عههرش را

نههدارد 1.ابوحههاتم روایههات بههاب عههرش و کرسههی را از اهههلبیههت :تهها امهها صههادن ۷در اختیههار

داشههته و همچنههین دیههدگا ،صههحابه و دیگههر تههابعین را مههیدانسههته اسههت .او منبعههی در اختیههار

داشته که احتماال منبع مشهتری شهیخ صهدون در کتهاب التوحیاد و ابوحهاتم در کتهاب الزیناه
بههود ،اسههت .برخههی از روایههاتی کههه در بههاب عظمههت خههدا در التوحیااد صههدون آمههد ،،در الزینااة

نیست .بنا بر این ،مطالب این دو کتاب عمو و خصوص من و،ه است.

در کتاب التوحید ،عرش و کرسی ،بها دو روایهت ،داگانهه ،بهه علهم تأو یهل شهد،انهد .کتهاب
2

الزینه نیأ یکی از معانی کرسی را علم دانسته است.

3

در کتههاب الزینااة ،طبه حههدی ی از امهها صههادن ،۷عههرش و همههه مخلوقههات خههدا را ماننههد

حلقه ای در وسا کرسی دانسته ،و کرسی را وسیعتر از عرش توصی

نمود ،است .همچنین،

در باب  ۵۲کتهاب التوحیاد ،در معنهای الکرسهی ،کرسهی را وسهیعتهر از همهه مخلوقهات و عهرش

میداند؛ 4در حالی که ،در حدیو دیگری عرش را وسیعتر از کرسی دانسته است.

5

از پن روایت باب الکرسی در کتهاب التوحیاد ،نخسهتین حهدیو ،کرسهی را تأو یهل بهه علهم

کرد ،،چههار روایهت بعهدی ،در مقها بیهان وسهعت بیشهتر کرسهی از دیگهر مخلوقهات اسهت .ایهن

روایهات در مقابههل روایههات دیگههری اسههت کههه عههرش را وسههیعتههر از دیگههر مو،ههودات حتههی کرسههی
معرفههی کههرد،انههد .برخههی در ،مههع بههین ایههن دو دسههته روایههت معتقدنههد کههه «العههرش» عط ه

بههر

«الکرسههی» بههود ،،منظههور ایههن اسههت کههه عههرش ،هماننههد کرسههی از آسههمانههها و زمههین وسههیعتههر
هست .اشکال این تو،یه این است که این تو،یه با الفا صریح روایات سازگاری نهدارد .را،
،مع دیگر ،اینکه عرش را دارای دو معنای متفاوت بگیریم .به نظر میرسد حهدیو نقهلشهد،

در «بههاب العههرش و صههفاته» 6بههه بخشههی از ایههن تفههاوت معنهها اشههار ،مههیکنههد .عههرش و کرسههی دو
مو،ههود از مو،ههودات عههالم یههب هسههتند .در هههر کههدا از آن دو ،علههم بههه اشههیای عههالم هسههتی
و،ههود دارد؛ بهها ایههن تفههاوت کههه عههرش مقههد بههر کرسههی اسههت و علههم از عههرش بههه کرسههی منتقههل
 ،۳۴۱ - ۳۳۴تصحیح همدانی.

 .1الزینة،
 .2التوحید للصدون ،ص ،۳۲۷باب  ،۵۲ح  ۱و .۲
 .3الزینه ،ص .۳۳۱تصحیح همدانی.
 .4التوحید للصدون ،ص.۳۲۷
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 .5ر.ی :همان ،ص ۲۲۶و .۲۲۷

 .6ر .ی :همان ،ص.۳۲۴ - ۳۲۱

برخی مینویسد:

عرش ب مننا علم و علم نیز همان تأویل است.

2

و تفههاوت عههرش و کرسههی ایههن اسههت کههه کرسههی درواز ،آشههکار کننههد ،آ ههاز همههه چیأههها و

بیانکنند ،صفات ،ابأارها ،علم االلفا  ،حرکت ،مبهدا و معهاد اسهت؛ امها عهرش درواز ،بهاطنی

هسههتی را نشههان مههیدهههد .پههس کرسههی و عههرش دو بههاب و دو علههم ،داگانههه هسههتند کههه گسههتر،
عرش یر از گسهتر ،کرسهی اسهت .و علهم عرشهی و بهاطنی باعظمهتتهر از علهم کرسهی و ظهاهری

اسههت .و عههرش وسههیعتههر از کرسههی اسههت 3.نحههو ،تأو یههل صههاحب الکشااف ،همههان روش برهههان
دو،یههت در نظر یههه تأو یههل اسههماعیلی اسههت کههه بههر اسههاس ایههن نظر یههه ،عههالم هسههتی بههه دو دوج

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

میشود .علم در مرتبه عرش پنهانتر از علم در مرتبه کرسی است.

1

ِعلوی و ِسفلی تقسیم شد ،،همرا ،با د ،حد کامل که پن حد از آن حدود روحهانی و پهن حهد
دیگههر ،سههمانی اسههت .حههدود ،سههمانی عبههارتانههد از نبههی ،وصههی ،امهها  ،حجههت و داعههی .و

حدود روحانی موازی با آنان عبارتانهد از؛ سهاب  ،تهالی، ،هد ،فهتح و خیهال کهه عهالم علهوی در
امتداد عالم سفلی و عالم عرش نیأ در امتداد عالم کرسی قرار گرفته است.

4

َ 5
 .۵-۴تأویل ( َم ْن َر ِح َم الله) به علی ۷و جانشینان و شیعیانش

بههر اسههاس روایههات تههأویلی اثنههاعشههری و اسههماعیلی امیرالمههؤمنین و شههیعیانش از حکههم عهها

عههد نصههرت در روز قیامههت اسههت نا شههد،انههد .ممکههن اسههت گفتههه شههود چنههین روایههاتی از بههاب
تطبی بر مصدان آشکار بود ،و تأویل نیست .گفته میشود اگر این ادعا کامهل بهود ،بایهد همهه

مخاطب هان قههرآن و مفسههران آن ایههن معنهها را مههیفهمیدنههد و مههیپذیرفتنههد و نقههل مههیکردنههد؛ در
حههالیکههه در منههابع اهههل سه ّهنت چنههین تطبیقههی یافههت نشههد .در ایههنکههه اهههلبیههت نههأد خداونههد

،ایگا ،خاصی دارند و مورد رحمت ویه ،الهی قرار میگیرند ،هیچ شهکی نیسهتّ ،امها برخهی از
خود اهلبیت شمرد،اند و این قسمت از حدیو با

این روایات شیعه اهلبیت را هم در ردی
و،ود متهمان به ّلو و  ...خدشه پذیر است؛ نمونهای از احادیو:
 .1همان.

 .2الکشف ،ص.۳۴

 .3همان ،ص ۵۶و .۶۱ - ۵۸

 .4همان ،پاورقی ،ص ،۵۶و نیأ ری:کرمانی ،راحة العقل.
 .5سور ،دخان ،آیه  ۴۱و .۴۲
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ح
اهلل حال ِذی ح ِح حم ُ
اهلل ...
ْحن ُن حو ِ

1

ما استثىن اهلل عز ذکره بأحد من موصیاء األنبیاء و َل متباعهم ما خًل ممیر اْلؤمننی ۷و شیعته ...
3
اهلل حو ح ْحن ُن ْال حق ْو ُ حال ِذی حن ْاس حت ْث حىن ُ
ْحن ُن ْال حق ْو ُ حال ِذی حن ح ِح حم ُ
اهلل ...

2

 .1-۵-۴تأویل آیه در میراث اسماعیلی
ح
ْ ح
ا
ح
ح 4
اهلل حما ْاس حتث حىن أ ححدا غ ْی حر حع ِیل حو أ ْه ِل حب ْی ِت ِه حو ِشی حع ِت ِه و...
 ...حو ِ

بررسی سند حدیو  ۵۶الکافی :علی بن َسباط بن سالم فطحی مذهب 5،براهیم بهن عبهد

الحمید األسهدی نیهأ مهامی ،ثقهة و واقفهی گهأارش شهد ،اسهت 6.پهس حهدیو ،فطحهی و واقفهی

است .چند احتمال برای حذف سند از ناحیه قاضی نعمان قابل تصور است:

 .۱آن راوی معروف به فطحی یا واقفی به اسماعیلیه گروید ،باشهد و اسهماعیلیان بهر مبنهای

برنامه ستر در آیین اسماعیلی از نا بردن آنان چشمپوشی کنند.

 .۲آن راوی معروف به فطحی یا واقفهی بهه اسهماعیلیه تمایهل نداشهته اسهتّ ،امها روایهت وی
مورد پسند اسماعیلیه قرار گرفته و آن را نقل کرد،اند؛ ّاما برای اینکه مذهب خود را آمیخته بهه

مذهب فطحی یا واقفی ندانند ،نا راوی را نقل نکرد،اند.

 .۳قایل به اما حاضر هستند و خود را بىنیاز از سند میدانند.

گفتنی است بیشتر روایات تأویلی نقلشد ،در منهابع اثناعشهری  -کهه دارای راوی مجههول،

فطحی یا واقفی هستند  -در منابع اسماعیلی نیأ به طور گسترد ،نقلشد،اند .در بهاب «نکهت

و نت » کتاب الکافی از  ۹۲حدیو ،حدود  ۷۲حدیو با اسماعیلیه مشتری است.
 .6-۴تأویل ذکر الهی به امام

7

َ
ْ
ْ
در تأویل آیه ( َو َم ْن أ ْع َر َ َع ْین ِذکیری)، 8نهاب «الحکهیم» ِذکهر خهدا را بهه والیهت امیرالمهؤمنین
.۱۰۷

 .1الکافی ،ج ،۱ص ،۴۲۳ح ۵۶؛ الفضائل ،ص۱۳۹؛ اإلختصا ،
 .2الکافی ،ج ،۸ص ،۳۵ح۶؛ نیأ :تفسیر القمی ،ج ،۲ص.۲۹۲
 .3تأویل اآلیات الظاهرة ،ص ۵۵۶و .۵۵۷
 .4دعائم اإلسالم ،ج ،۱ص ۷۷و ۷۸؛ شرح ابخبار ،ج ،۳ص۴۶۵؛ الکشف ،ص.۴۰
 .5اختیار معرفة الرجال ،ص۵۶۲؛ رجال النجاشی ،ص.۲۵۳
 .6رجال الطوسی ،ص۳۳۲؛ رجال الکشی ،ص۴۴۷؛ الخالصه ،ص.۱۹۷
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 .7در این بار ،ر.ی« :بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به قرآن» ،ص.۲۸۸ - ۱۳۰
 .8سور ،طه ،آیه .۱۲۴

نقلشد ،است که عبارت است از:

ح حُح ح
ةات حاِب ُعةةوا ُهة حةدو ح ْ ح ُ
ح ُ ح ح ْ ح ح
حح حح ح ُ ح ُ
النة ُ
یةا أیةا
ِ
اهلل اتةةدوا  ...و هةةدو عة ِ ِةیل بة ِةن أ ِ ط ِالة َة ِةن اِبةةَ هةةداه ِ
ِ
ح ح حح
ح
ح
ح
ح ح ح ُ ح ح ح ْ ح 2
ح
ُ
ح
ُ
ْ
ح
ح
ح
اهلل فًل ی ِضل و َل یشق.
حح حی ِات حو حب ْعد حم ْو ِت فقد اِ حبَ هدا حی  ...و م ِن اِبَ هدو ِ

روایت تأویلی دیگر:

ح
ح
اْل ْةؤ ِم ِن حنی] حعةیل ْ[بةن حأ حط ِالة  ]۷حأ ْع حم ُةاه ُ
 ...إ حن ح[م ْن] حِ حر حک حو حَل حیة ح [أ ِمیةر ْ ُ
اهلل ح[ِ حعةا ]  ...حو
ِ
ِ
ِ
حِ ِ ِ
ْ
3 ۷
ح
ُ
ح
ح
ْ حْ
...
ٌل ۹ع ِیل ْب ُن أ ِ ط ِال
ِذ ک ِر ی یع ِىن ِذ ک ِر ی ِم حن الر ُس ِ

از آنجهها کههه مههتن روایههت اسههترآبادی بهها فههرات کههوفی فههرن دارنههد ،و بهها تو،ههه بههه ایههنکههه مههتن

حسکانی زاید ،انتهایى را ندارد ،در این صورت مهیتهوان از بهاب تطبیه مصهدان گرفهت (یهک
مصدان رویگردانی از یهاد خهدا ،اعهراض از والیهت اسهت) .و ّامها زایهد ،انتههایى از مقولهه اضهافه

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

تأویل کرد ،است 1.این تأویل با استناد بهه حهدیو نبهوی اسهت فقها در کتهاب تأویال اآلیاات

مصدر به فاعل است و نه مفعول؛ یعنی خدا فاعل ذکر است که به پیامبر اکر  ۹اب غ والیت
علی  ۷را یادآور شد؛ ّاما پایان حدیو الکافی به تطبی مصدان آیه پرداخته و میگوید:
ح
ح حْ
ْ
َ َ َ َْ
اهلل حو ْحن ُن أ ک حب ُر.
ِ ( ...إن الصلاة تنهى) ...حو ْحن ُن ِذ ک ُر ِ

سهند حهدیو الکافی ضهعی

توصی

4

اسهت؛ دیهرا علهی بهن العبهاس الجراذینهی ضهعی

،هدا و رمهیب ّ
هالهلو

شد ،است 5.الحسین بن عبدالرحمن ،عن سفیان الحریهری ،عهن َبیهه ههر سهه راوی مجههول

هستند .اسماعیلیه نیأ مترادف آن را ذیل آیه دیگری از ،ابر از اما نقل کرد،اند:
ْ
َ َُ َْ
ک ِر  )...قال :حنن مهل الذکر.
الذ
( ...ف ْسئلوا أه َُ ِ

6

همچنین کلینی حدیو تأویلی دیر را از طری احمد بن محمد سیاری (رمهیبهال ّ
هلو ،فاسهد

المذهب ،ضعی الحدیو) 7نقل کرد ،اسهت کهه صهاحب الکشاف نیهأ همهین تأو یهل را بیهان

کرد ،است.

8

 .1الکشف ،ص ۸۲و ۸۳؛ نیأ :تأویل اآلیات الظاهرة ،ص.۳۱۶
 .2تأویل اآلیات الظاهرة ،ص.۳۱۵

 .3تفسیر فرات الکوفی ،ص۲۶۱؛ نیأ :شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،۱ص.۴۹۶
 .4الکافی ،ج ،۲ص ،۵۹۸ - ۵۹۶ح.۱
 .5رجال النجاشی ،ص.۲۵۵

 .6شرح االخبار ،ج ،۲ص ،۳۴۴ح۶۸۸؛ نیأ :بصائر الدرجات ،ص :۳۸باب فی َثمة آل محمدَ :نهم َهل الذکر ...

 .7رجال النجاشی ،ص۸۰؛ فهرست الطوسی ،ص۵۷؛ الخالصة للحلی ،ص ۲۰۳و ۲۶۸؛ رجال الکشی ،ص۶۰۶؛ َحمد بن
محمد بن عبد اهلل :مجهول.

 .8الکشف ،ص( ۷۹بیان ،عفر بن منصور).
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ح ح
ح ح ْح
َ
ح ح
َ
َ
ح حُ
ْ
( ...ف َمی ِین ات َعی َیع ُه ید َلی فلییا َی ِضی ُیُ َو لییش َیش ی ) قةةال حمة ْةن قةةال ِباأل ِ ح ة ِ حو اِ حبة حةَ أ ْمة حةر ُه ْم حو ْ ی ة ْن
ح ح ح ُ ْ ح ح ح ُ ح ح ح ْ ح 1
طاعَتم فًل ی ِضل و َل یشق.

بیشتر تطبی بر مصدانهای صورت گرفته در احادیو از باب تأو یهل (بیهان مقصهود نههایى

متن) است و اسماعیلیه نیأ در این سبک تأویلی با اثناعشری اشترای دارند.
 .7-۴تأویل حروف قرآن به معارف توحیدی و امامت

میراا حدی ی اثناعشری و اسهماعیلی کلمهات مقطعهه و گهاهی حهروف دیگهر را بهه معهارف

توحیدی و امامت تأویل میکنند .نمونههای از این نوع تأویل عبارت است از:
(بسم اهلل الرحمن الرحیم کهیعص).

ابوحاتم رازی در الزینه از ابن عباس چنین نقل نمود ،است:
باء :بهاء اهّٰلل؛ سین :سناء اهّٰلل؛ میم :ملک اهّٰلل .مننا باطنی کهینص :کاف ،هاد ،عالم،
صادق .و. ...

2

همچنین در میراا اثناعشری پاسخ اما :۷

ْ
ْ ح ُ
ح
اهلل حو ُ
اهلل حو ِ ْ ...اْل ُمی ُم ْل ُ
اهلل ِإ حل ُه ُک ِل ح ْ
شء...
ک ِ
اهلل حو ِاْل ُمی ْْجد ِ
الس ُنی حسن ُاء ِ
اهلل حو ِ
 ...ال حب ُاء ح حَب ُاء ِ
ح ُ ُ ْح
ْ
ْ ح
4
اهلل ُه حو ْال حکا ْ ح
 ...کهیعص حق حال ُ
اْل ِادی ال حعا ِ ُ  ...الْ ِادق ذو األ حی ِادی ال ِعظا ِ ...
ِ
ْ
ح حح
ح ْ ح ُ
ْ ح ُ ُ ح ُ ُْ ْ
ْح ح ح ُ ْ ْ
نی ۷حو ال حعة ْ ُنی
 ...فالکاف ْاس ُم ک ْر بًل حء حو اْل ُاء هًل ک ال ِعت حر ِة حو ال حی ُاء ی ِز ید حو ه حةو ظةا ِ احل حسة ِ
ح
5
ُ
حع حطش ُه حو الْ ُاد حص ْب ُر ُه ...
3

سند حدیو  ۲۱شیخ صدون قابل اعتماد نیست؛ دیرا محمد بن علی بن محمد بن حاتم

النوفلی المعروف بالکرمانی و َبو العباس َحمد بن عیسی الوشا البههدادی و َحمهد بهن طهاهر
القمی و نیأ َحمد بن مسرور در آن آمد،اند که هر چهار راوی مجهول هستند .و پنجمین آنهها
6
محمد بن بحر بن سهل الشیبانی نیأ متهم به ّلو شد ،است.

 .1الکافی ،ج ،۱ص ،۴۱۴ح۱۰؛ بصائر الدرجات ،ج ،۱ص .۱۴این حدیو در نسخه چها
توسا اتان کلبر یافت نشد.

شهد ،کتهاب القرائاات سهیاری

 .2الزینة ،ج ،۱ص۱۶۷ - ۱۶۵؛ نیأ :االیضاح ،ص ۹۲به بعد.

 .3الکافی ج ،۱ص .۱۱۴حدیو بعدی (بحو از اشتقان «اهلل») مشتری است :با کتاب الزینه ،ج.۱۷۵ - ۱۶۸ ،۱
 .4تفسیر القمی ،ج ،۲ص۴۸
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 .5کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص ،۴۶۱ - ۴۵۴ح۲۱؛ نیأ :تأویل اآلیات الظاهرة ،ص.۲۹۲
 .6فهرست الطوسی ،ص۳۹۰؛ رجال الطوسی ،ص۴۴۷؛ الرجال ،ابن ضاثری ،ص.۹۸

حدیو نخست معانی االخبار نیهأ ضهعی

اسهت؛ د یهرا َبهو الحسهن محمهد بهن ههارون الأنجهانی،

معاذ بن الم نهی العنبهری ،عبهداهلل بهن َسهما و ،ویر یهة مجههول هسهتند .همچنهین حهدیو شهمار،

 ،۶ص ۲۸نیأ به دلیل مجههول بهودن دو راوی، :عفهر بهن محمهد بهن عمهارة و پهدرش ضهعی

اسهت.

پس بار دیگر به نمونههایى از روایات تأویلی در منابع اثناعشهری برخهوردیم کهه مشهابه آنهها در منهابع
اسهماعیلی نیهأ یافهت شهد و دارای راو یهان مجههولانههد؛ آن ههم گهاهی بیشهتر از دو نفهر مجههول در یههک

سند! این پژوهش به کش

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

نمونه دیگر:

ک  ...حو کهةیعص ح حَ ْع حن ُةاه حأ حنةا ْال حکةا ْ ح
اْلةادی ْال حةو ُ
 ...ا حأ حول ْال حب حق حر ِة ح حَ ْع حن ُاه حأ حنا ُ
اْل ِلة ُ
اهلل ْ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْح ُ ح
ُ ْح ْ 1
العا ِ الْ ِادق الوع ِد.
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ْ
ح
ح
ح
ح
ح
ُ
ح
ْ
ُ
ُ
ح
ح
ةادق ْل ْةم
 ...کاف کاف ِل ِشی حع ِتنا ها هاد ْل ْم حیا حو ِ ْل ْةم عةنی عةا ِ ِبأه ِةل طاع ِتنةا حصةاد حص ِ
2
حو ْع حد ُه ْم ...

میراا مشتری اثناعشری و اسهماعیلی در حهوز ،روایهات تهأویلی کمهک

میکند؛ اما ارتبهاط راو یهان مجههولی کهه ادبیهات و سهبک روایهت آنهان بها سهبک احادیهو اسهماعیلی

مشتری است (و گا ،در منابع اسماعیلیه ،شناخته شد،اند و مجهول نیسهتند) 3هنهوز بهه تفصهیل از
سوی علمای ر،ال مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

چنههانکههه مشههاهد ،شههد ،منههابع حههدی ی شههیعه اثنههاعشههریه و اسههماعیلیه بههه طههور مشههتری بههه

تأو یههل حرفههی پرداختهههانههد .نمونههههههایى دیگههر از کتههاب التوحیاااد مرحههو صههدون 4و کتههاب

الکشف 5گهأارش شهد ،اسهت کهه برخهی از حهروف را بهه صهفات خهدا و برخهی را بهه اثمهه تأو یهل

کرد،اند؛ برای نمونه:

ح ح
ْ
ْح ُ ح
ح ح ْح ح
ُحح ح ح ُ ح
الض ُ
ةاد
ةاء ا حةوا ُ ا ُْل ْةؤ ِم ِن حنی  ...و
ةاِ ِآل حممةد و الث
اهلل  ...حو الت ُاء حَتا ُ األ ْم ِةر ِبق ِ ِ
 ...األ ِلف آَل ُء ِ
ح ح
ح حح ُ ا ح ُ
6
ضل حم ْن خالف ححم حمدا حو آل ححم حمد ...

نمونهای از تأویل حرفی اسماعیلی .حکیم ۷دربار ،معنای ابراهیم گفت:
مننا ابراهیم از اسم آن ذرفت شده است؛ الف :بار تنالی ،بااء :باباا لراار تناالی،
 .1معانی ابخبار ،ص ،۲۲ح.۱
 .2همان ،ص ،۲۸ح.۶

 .3ر.ی :رسالة المذهبة ،ص۱۳۹؛ اعالم االسماعیلیه ،ص.۱۳۲
 .4التوحید للصدون ،ص.۲۴۱ - ۲۳۲
 .5الکشف ،ص ۹۱و  ۹۲و .۱۰۷

 .6التوحید للصدون ،ص ۲۳۳و  ،۲۳۴ح.۱
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راء :فصار رؤوفا رحیما متحننا رسوال کریما ،هاء :حجت ،یاء :صاح شرینت و قرلا
و وج و حقیقت... ،

1

گفتنی است میراا اسماعیلیه در تأوی ت عددی و حرفی بیشتر از اثناعشریه است .آنهان

به ویه ،در استفاد ،از علم اعداد گسترد،تر عمل کهرد،انهد .و بهه طهور مشهخص بهه دنبهال اعهداد

خاصی چون  ۱۹ ،۱۲ ،۷ ،۴و  ...هستند.

2

جمعبندی :تأویل حروف از سوی اثناعشری و اسماعیلی گاهی مشتری اسهت و گهاهی ههم

در مضمون معنایى و یا در روش تأویل کردن  -که حرف را نشانهای از یک معنا مهیگیرنهد  -بها

یکدیگر مترادف هستند.

 .۵تطبیق نمونههای مفارق از روایات تأویلی مربوط به معارف توحید

تأویل برخی از آیات مربوط به توحید در منهابع اثنهاعشهری و اسهماعیلی متفهاوت اسهت .نیهأ

گاهی یک آیه ای تنها از طرف یکی از دو فرقه تأویل شد ،،و فرقه دیگر تأویلی اراثه نداد ،است.

در ایههن صههورت تأو یههل چنههین آیهههای از افتراقههات بههین روایههات تههأویلی اثنههاعشههری و اسههماعیلی

خواهد بود؛ برای نمونه:

 .1-۵تأویل دیدار خداوند در قیامت به امام یا ثواب الهی
ُاظ َرة)3نگا ،به رحمهت و نعمهت خهدا و ثهواب الههی
در میراا اثناعشری منظور از ( ِإلى َر ِّبها ِ
4

است 5.سید مرتضی نیأ دیدار خداوند در قیامهت را باه معناای دیهدن نعمهت خداونهد دانسهته
6
هاظرة یعنهی الهی ثهواب ربهها» 7را نقهل
است .همچنین برخی از اسهماعیلیه حهدیو « ِ لهی ر ّ ِبهها ن ِ

 .1الکشف ،ص.۱۰۷

 .2المقالید الملکوتیه،ص۲۵۰ - ۲۴۵؛ عقاید الباطنیه فی االمامة و الفقه و التأویل عند القاضای النعماان ،ص۲۳۰؛ تأویهل
عههددی لف ه  ،لههه «اهلل» ر.ی :وجااه دیاان ،ص۷۴؛ و تأو یههل (بسههم اهلل اله ّهرحمن اله ّهرحیم) ر.ی :هم هان ،ص  ۱۰۸و ۱۰۹؛
ُ
المجالس المستنصاریة ،ص۳۰ – ۲۹؛ تأو یهل «کهن» ری :خاوان اخاوان ۲۱۰ ،و ۲۱۱؛ تأویهل عهددی آیهات مربهوط بهه
ّ
انسان ،ر.ی :اساس التأویل ۴۴ ،و ۴۵؛ تأویهل ال الهه اال اهلل ،ر.ی :وجاه دیان ،ص۷۸- ۷۲؛ المجاالس المستنصاریة،

۳۴؛ اساس التأویل،

 .3سور ،قیامت ،آیه .۲۳

 ۴۲و  ۴۶و .۴۷

 .4تفسیر القمی ،ج ،۲ص.۳۹۷

 .5ابمالی للصدون ،ص۴۰۹؛ التوحید للصدون ،ص.۱۱۶
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 .6امالی المرتضی ،ج ،۱ص.۳۷
 .7اإلیضاح ،ص.۱۲۷

یننی ب سو امیرالمؤمنین ۷نگاه میکند.

1

بنا بر این ،در تأویل این آیه بین دو گرو ،تفارن و،ود دارد.
 .2-۵تأویل عفت یوسف ۷و برهان خداوند به معارف امامت
ْ
َ ) 2
َ
کذل َ
ک ل َن ْصر َف َع ْن ُه ُ
صاحب الکشف ذیل آیه (َ ...ل ْو لش َأ ْن َرأى ُب ْر َ
هان َ
الس َوء َو ال َف ْحشاء . ...
ب
ر
هِ
ِ
ِ
ِّ
ِ

تفسیر میراا اثناعشری را - 3که سو را بهه قتهل و فحشها را بهه زنها معنها کهرد ،اسهت  -بهه عنهوان

معن ههای ظ ههاهری پذیرفت ههه و سهههپس ب ههه تأو ی ههل بهههاطنی اس ههماعیلی (مخص ههوص اسهههماعیلیه)

پرداخته ،مینویسد:

منظور از «زن عزیاز مصار» یکای از وزرا و باود کا با «حا » عالقا داشات و
ُ
ُ
میخواست یوسف ،ح را ب او عرض کند .حسن یوسف در باطن با منناا حسان

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

ُاظ َرة) مینویسد:
کرد ،است؛ ّاما صاحب الکشف در تأویل ( ِإلى َر ِّبها ِ

بیان و شرح است (یننی زیرا توضیح دادن ح ) .پس وزیر تالش میکرد ک یوسف ،او
َ
را ب ح دعوت کند .و دعوت در باطنَ ،مثل برا نکاح اسات .ساوء یننای تجااوز از
حدود دین و نظر دادن قرل از رسیدن درج مخصوص امامت ،و فحشاا یننای کشاف
علم برا کسی ک امام ندارد.

ُ

4

َ
ُ
گاهی در تأویل آیهای ،هم اشترای و،ود دارد و هم تفارن ،مانند تأویل آیه ( َی ْو َم ُ ْید ُعوا ک َیُ

أُییاب ِب ِامی ِیام ِه ْم  5)...می ههراا اثناعش ههری 6و اس ههماعیلی 7ام هها را بههه عل ههی ۷تفس ههیر نم ههود،ان ههد،
ّامه هها برخه ههی از روایه ههات اسه ههماعیلی نیه ههأ به ههرزم و معه ههاد مه ههؤمنین را دیه ههدار به هها امه هها خودشه ههان
تأویل مینماید.

8

 .1الکشف ،ص.۴۴
 .2یوس  ،آیه .۲۴

 .3ابمالی للصدون ،ص۹۱؛ عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص۱۹۳؛ أمالی المرتضی ،ج ،۱ص.۴۷۷

 .4الکش  ،ص ۴۲و۴۳؛ سراثر و اسرار النطقا  ،ص۱۵۳ - ۱۴۹؛ اساس التأویل ،ص.۱۶۴ -۱۳۵
 .5سور ،اسرا  ،آیه .۷۱

 .6تفساایر القماای ،ج ،۲ص ۲۲و ۲۳؛ المحاساان ،ج ،۱ص ۱۴۴و ۱۵۵؛ بصااائر الاادرجات ،ج ،۱ص۳۳؛ صااحیفة اإلمااام
الرضا۴۹ ،۷؛ الکافی؛ ج ،۱ص ،۲۱۵ح ۱با سند صحیح و ص ،۳۷۱ح ،۲با سند ضعی بهه خهاطر مجههول بهودن و
لو راوی؛ و همان ،ص ،۳۷۲ح ،۷سند صحیح؛ و همان ص ،۵۳۶ح ۳با سند ضعی ؛ و نیأ :عیاون أخباار الرضاا،۷
ج ،۲ص ،۳۳ح.۶۱

 .7الکش  ،ص۷۴؛ َربعة کتب سماعیلیة ،ص۱۵۲ - ۱۵۰؛ خوان اإلخوان ،ص ۳و ۲۰۶؛ دعاثم اإلس  ،ج ،۱ص.۲۷
 .8کنز الولد ،ص ۲۴۵و .۲۹۲ - ۲۹۰
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نتیجهگیری

میههراا روایههى اثنههاعشههری و اس هماعیلی در عرصههه تأویههل آیههات مربههوط بههه توحیههد ،البهها مشههتری و

هههممضههمون اسههت و گههاهی هههم افتههران دارنههد .نمونههه مهههم روایههات تههأویلی مشههتری در معنههای عههرش و
کرسی است .همچنین در تأویل صفات خداوند به مقا و منألت اثمه مشهتری هسهتند .تأویهل آیهه نهور
نیأ از مهوارد مشهتری و قابهل تو،هه اسهت .بیهأاری از دشهمنان امامهت در تأویهل آیهات مهرتبا بها توحیهد بهه

صورت مشتری یافت میشهود .تعهداد روایهات تهأویلی مفهارن در عرصهه آیهات مربهوط بهه توحیهد کمتهر از

مشههترکات اسههت .نمونههه بههارز آن تأویههل بههاطنی ،ر یههان زن عزیههأ مصههر و یوس ه
قیامت است .تأوی ت عددی اسماعیلیه گسترد،تر است.

و تأویههل ایمههان بههه روز

راویان مهتهم بهه ل ّهو ،فطحهی یها واقفهی یافهت
در بیشتر اسناد روایات تأویلی مشتری ،حداقل یکی از ِ

میشود که بیانگر تأثیرپذیری میراا اثناعشری و اسماعیلی از آن ،ریانها است.
کتابنامه

قرآن کریم

اإلختصااا

 ،شههیخ محمههد بههن محمههد بههن نعمههان مفیههد ،قههم :المههوتمر العههالمی اللفیهة الشهیخ

المفید۱۴۱۳ ،ن.

اختیااار معرفااة الرجااال ر،ههال الکشههی) ،ابههو عمههرو محمههد کشههی ،مشهههد :دانشههگا ،مشهههد،
۱۳۴۸ش.

ادعیة االیام السبعة ،المعأ لدین اهلل ،بیروت :دار الهرب االس می۱۴۲۷ ،ن.

اربعة کتب اسماعیلیه ،ابوفراس ،شهاب الدین و دیگران ،دمش  ،التکوین. ۲۰۰۶ ،
اساس التأویل ،قاضی نعمان ،بیروت :دارال قافة ،بىتا.

االصااالح ،ابههوحههاتم احمههد رازی ،تهههران :مرکههأ مطالعههات اسه می دانشههگا ،تهههران ،چهها
۱۳۸۳ش.

دو ،

اعالم االسماعیلیه ،مصطفی الب ،بى،ا ،دارالیقظة العربیة۱۳۴۳ ،ن.

االفتخار ،ابو یعقوب اسحان سجستانی ،بیروت :دارالهرب االس می. ۲۰۰۰ ،
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أمااالی المرتضاای ،علههم الهههدی علههی بههن حسههین موسههوی (شههری

مرتضههی) ،بیههروت :دارالفکهر

ابمالی ،محمد بن علی ابن بابویه صدون ،تهران :کتابچی ،چا

ششم۱۳۷۶ ،ش.

العربى. ۱۹۹۸ ،

دو ۱۴۰۴ ،ن.

بصائرالدرجات ،محمد صفار ،قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،چا

تاریخ اندیشاههاای کالمای در اساالم ،عبهدالرحمن بهدوی ،تر،مهه :حسهین صهابری ،مشههد:
قدس رضوی۱۳۷۴ ،ش.

تاااریخ و ساانتهااای اسااماعیلیه ،فرهههاد دفتههری ،تر،م هه :فر یههدون بههدر،ای ،تهههران :فههرزانروز،
۱۳۹۳ش.

تأویل اآلیات الظاهرة ،علی استرآبادی ،قم :مؤسسة النشر االس می۱۴۰۹ ،ن.

تأویل الدعائم ،قاضی نعمان ،قاهر :،دارالمعارف ،بىتا.

تفسیر روایی جامع ،عبد الهادی مسعودی ،قم :دارالحدیو۱۳۹۵ ،ش.

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

االیضاح ،شهاب الدین ابوفراس ،بیروت :المطبعة الکاثولیکیة. ۱۹۶۴ ،

تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران :المطبعة العلمیة۱۳۸۰ ،ن.
تفسیر فرات ،فرات بن ابراهیم کوفی ،تهران :وزارت ارشاد۱۴۱۰ ،ن.
تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،قم :دارالکتاب ،چا

سو ۱۴۰۴ ،ن.

التوحید ،قاضی نعمان ،مخطوط ،قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،شمار ،نسخه ۱۳۰۱ :عکسی.

التوحید ،شیخ صدون ،قم :مؤسسة النشر االس می۱۳۹۸ ،ن.

ثواب االعمال و عقاب االعمال ،شیخ صدون ،قم :دارالشری

الرضی ،چا

جرعهای از دریا ،موسی شبیری ،قم :مؤسسه کتابشناسی شیعه ،چا

دو ۱۴۰۶ ،ن.

پنجم۱۳۹۲ ،ش.

الحرکات الباطنیه فی االسالم ،الب ،مصطفی ،بیروت :داراالندلس ،بىتا.

خوان اخوان ،ناصرخسرو قبادیانی ،تهران :انتشارات اساطیر۱۳۸۴ ،ش.
دعائم اإلسالم ،ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن ح ُّیهون تمیمهی مهر بهى ،قهم:
مؤسسه آل البیت ،:چا

دو ۱۳۸۵ ،ن.

راحة العقل ،حمیدالدین احمد کرمانی ،بیروت :االعلمی۱۴۲۷ ،ن.

رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسی ،قم :مؤسسة النشر االس می ،چا

رجال النجاشی ،احمد نجاشی ،قم :مؤسسة النشر االس می ،چا

سو ۱۳۷۳ ،ش.

ششم۱۳۶۵ ،ش.

الرجال ،احمد بن حسین ضاثری ،قم :دارالحدیو۱۴۲۲ ،ن.
ّ
رسااالة المذهبااة ،یعقههوب بههن یوس ه بههن ِکلههس ،تحقی ه  :عههارف تههامر ،بیههروت :دار المسههیرة،
۱۴۰۸ن.
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زهر المعانی ،ادریس عمادالدین قرشی ،بیروت :المؤسسة الجامعیة۱۴۱۱ ،ن.

الزینة فی الکلمات االسالمیة العربیة ،ابهوحهاتم احمهد رازی ،تحقیه  :سهعید الههانمی ،بیهروت:
الجمل. ۲۰۱۵ ،

سرائر و اسرار النطقاء، ،عفر ابن منصور الیمن (المنسوب ) ،بیروت :داراالندلس۱۴۰۴ ،ن.

شجرة الیقین ،عبدان داعی قرمطی ،بیروت :دار اآلفان الجدیدة۱۴۰۲ ،ن.

شرح ابخبار فی فضائل ابئمة ابطهار ،قاضی نعمان ،قم :مؤسسة النشر االس می۱۴۰۹ ،ن.

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،عبید اهلل حسکانی ،تهران :وزارت ارشاد۱۴۱۱ ،ن.

صاحیفة اإلماام الرضااا شههاب الهدین ،۷امها هشههتم ،مشههد :کنگهر، ،ههانی امها رضهها،۷
۱۴۰۶ن.

عر ،اخبار اصول بر قرآن و عقول ،سید ابوالفضل ابنالرضا برقعی ،ویرایش  ،۲بى،ا ،بىتا.

عقاید الباطنیه فی االمامة و الفقه و التأویال عناد القاضای النعماان ،محمهدالههادی الطهاهری،
بیروت :انتشارات العربى. ۲۰۱۱ ،

عیون أخبار الرضا ،۷شیخ صدون ،تهران، :هان۱۳۷۸ ،ن.

پنجم۱۴۱۶ ،ن.

فرائد االصول ،مرتضی انصاری ،قم :مؤسسة النشر االس می ،چا

فضائل أمیر المؤمنین  ،۷ابن عقد ،احمد بن محمد کوفی ،قم :دلیل ما۱۴۲۴ ،ن.

فهرست کتب الشیعة ،محمد بن حسن طوسی ،قم :مکتبة المحق الطباطباثی.، ۱۴۲۰ ،ن.

الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلس میة ،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ن.

کتاب سلیم بن قیس اله لی ،سلیم بن قیس ه لی ،قم :الهادی۱۴۰۵ ،ن.

کمال الدین و تمام النعمة ،شیخ صدون ،تهران :اس میه ،چا

دو ۱۳۹۵ ،ن.

کتاب الریا ،،احمد حمیدالدین کرمانی ،بیروت :دار ال قافة ،بىتا.

کتاااب الز ینااة ،رازی ،ابههوحههاتم احمههد ،تحقی ه  :حسههین همههدانی ،صههنعا  :مرکههأ الدراسههات،
۱۴۱۵ن.

کتاب الکشف، ،عفر ابن منصور الیمن (المنسوب) ،تصحیح :شتروطمان ،قاهر. ۱۹۵۲ ،،

الکشااف، ،عفههر ابهن منصههور الههیمن (المنسههوب ) ،تحقیه و تقههدیم :مصههطفی الههب ،بیههروت:
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درااالندلس۱۴۰۴ ،ن.

کنز الولد ،ابراهیم حامدی ،بیروت :داراألندلس۱۴۱۶ ،ن.

المجالس المستنصریة ،مؤید الدین هبة اهلل شیرازی ،قاهر :،مکتبة مدبولی۱۴۱۳ ،ن.

المجالس المؤیدیه ،المؤید الدین هبة اهلل شیرازی ،تعلیقهه :محمهد عبهدالهفهار ،قهاهرة :مکتبهة
مدبولی۱۴۱۴ ،ن.

المحاسن ،احمد برقی ،قم :دار الکتب اإلس میة ،چا

دو ۱۳۷۱ ،ن.

مرآة العقول ،محمد باقر مجلسی ،تهران :دارالکتب االس میه ،چا

معانی ابخبار ،شیخ صدون ،قم :مؤسسة النشر االس می۱۴۰۳ ،ن.

دو ۱۴۰۴ ،ن.

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،ابوالقاسهم خهویى ،بهى،ها ،بهىنها ،چها
۱۴۱۳ن.

پهنجم،

المقالید الملکوتیه ،ابو یعقوب اسحان سجستانی ،تونس :دارالهرب االس می۱۴۳۲ ،ن.
المیزان فی تفسایر القارآن ،محمهدحسهین طباطبهایى ،بیهروت :مؤسسهه األعلمهی ،چها
۱۳۹۰ن.

بررسی تطبیقی روایات تأو یلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

گشایش و رهایش ،ناصر خسرو قبادیانی ،تهران :انتشارات اساطیر۱۳۸۰ ،ش.

دو ،

الوافی ،فیض کاشانی ،محمد محسن ،اصفهان ،کتابخانه اما َمیر المؤمنین۱۴۰۶ ،ن.

وجه دین ،قبادیانی ،ناصر خسرو ،تهران :انتشارات اساطیر ،چا

الیقااین باختصااا
۱۴۱۳ن.

دو .۱۳۸۴ ،

موالناااعلی ۷بااممرة المااؤمنین ،ابههن طههاووس ،علههی ،قههم :دار الکتههاب،

الینابیع ،سجستانی ،ابو یعقوب اسحان ،بیروت :المکتب التجاری. ۱۹۶۵ ،

«ب ررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسهماعیلی نهاظر بهه قهرآن کهریم بها تأ کیهد بهر روایهات
والیت» ،ابوالفضل فتحی( ،پایان نامه دکتری) قم :دانشگا ،قرآن و حدیو۱۳۹۸ ،ش.

«خدا و صفات او در نگا ،اسماعیلیان» ،مهدی فرمانیان ،ضهمن مجموعه مقاالت اسماعیلیه،
قم :دانشگا ،ادیان ،چا

دو ۱۳۸۴ ،ش.

«قاضههی نعمههان و مههذهب او» ،امیههر ،ههوان آراسههته ،چهها شههد ،در ضههمن مجموعااه مقاااالت
اسماعیلیه ،قم :ادیان و مذاهب ،چا

دو ۱۳۸۴ ،ش.
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مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری
تاریخ دریافت۱۴۰۰/۱/۲۴ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۴/۲۲ :

سیده زینب رضوی کیا
محسن قاسم پور
3
امیر توحیدی
1

2

چکیده
در نوع نگا ،و رویکرد یک مفسر نبایهد از شهرایا حهاکم بهر عصهر مفسهر افهل بهود .رویکهرد و
نگرش تفسیر الصافی به روایات تفسیری متأثر و برآیند فضای حهاکم بهر عصهری اسهت کهه
مفسههر در آن مههید یسهته اسههت .تههأثیر فضههای حههاکم بههر سههد ،یههازدهم هجههری ،نیههأ بههر رویکههرد
فیض کاشانی در اردیابى روایات قابل انکار نیست .در نگاهی کلهی و بها م حظهه شهرایا
فرهنگی و تاریخی عصر فهیض کاشهانی ،مهیتهوان تصهدی کهرد کهه رویکهرد حهاکم بهر ایهن
تفسههیر ،رویکههرد نقلههی بههر پایههه روایههات اهههل بیههت :اسههت .احههادی ی نظیههر«ان اهلل ،عههل
والیتنا َهل البیت قطب القرآن و قطب ،میع الکتب علیها  »...و «نحن و اهلل المأذونون
 ....نشههفع لشههیعتنا ف ه ّ
یردنهها ّربنهها» و «نحههن الراسههخون فههی العلههم و نحههن نعلههم تأویلههه»
نمونههایى است که فیض کاشانی برای ت بیت گفتمان و هویت شهیعه در عصهر خهود از
آنها بهر ،گرفته است .بر همین اساس،او در موا،ههه بها روایهات بهه مبهانی همچهون عهد
تعارض اقوال معصومان ،استفاد ،ابأاری از عقل ،دفاع از هویت شیعه و.....اعتقاد دارد.
این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی در مقا تبیین چرایهى و چگهونگی تهأثیر تحهوالت و
،ریانات عصری بر روند و بهر،گیری این مفسر در احادیو در تفسیر آیات قرآن است.

کلیدواژهها :نقلگرایى ،تفسیر الصافی ،مناسبات عصری ،روایات تفسیر.
 .1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیو دانشگا ،آزاد اس می  -تهران مرکأ ( .)zeinab.razavi65@gmail.com
 .2استاد گرو ،علو قرآن و حدیو دانشگا ،ع مه طباطبایى ( ( )m.qasempour@atu.ac.irنویسند ،مساول).
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تو،ههه بههه حههدیو و تفسیرنویسههی شههیعی در سههد،هههای هشههتم و نهههم هجههری ادامههه ،ر یههانی

است که در اواخر سد ،چهار و سد ،پنجم شکل گرفت و منابعی همچون متن قهرآن ،روایهات
اهل ّ
سنت از پیامبر ،اقوال صحابه و تابعین و استدالت عقلی در تبیین و تفسیر آیات ،ایگها،

ویه،ای داشت .با آ از سد ،دهم هجرى و به قدرت رسیدن سلسله صفویه ،مذهب شهیعه بهه
شههد .پیونههد عمی ه میههان مههذهب و سیاسههت منجههر بههه فضههای

عنههوان مههذهب رسههمی اع ه
مناسههبی بههرای تههروی سه ّهنتهههای مههذهبی شههیعه شههد .هم هین امههر تحههوالت عمیقههی در حههوز،
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دانشهای دینی ،به خصوص حهدیو بهر ،های گذاشهت .تقابهل میهان دولهت شهیعی صهفوی و
سنی ع مانی سلب هر گونه فعالیهت و دیهدگا ،ناسهازگار بها مهذهب شهیعه را بهه همهرا ،داشهت.

این امر زمینه مها،رت گسترد ،علمای شهیعی از سهرزمینههای تحهت سهلطه ع مهانی را فهراهم

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

 .1بیان مسئله

آورد .تبحر آنان در حوز ،فقه ،اصهول و حهدیو مو،هب تهییهر رویکهرد حهوز،ههای علمیهه ایهران از

س ههمت فلس ههفه و که ه

ب ههه ح ههدیوگرای ههى ش ههد .عه ه و ،ب ههر م ههوارد ذک ههر ش ههد ،،پی ههدایش ،ر ی ههان

اخبههاریگههری در نیمههه دو عصههر صههفوی تحههولی عمی ه بههر رویکههرد علمههای دینههی آن روزگههار،

خصوصا در حوز ،تفسیر و حدیو ایجاد کرد .نقش حدیو در بازسازى ماهیت شیعه ،باعو
بهاال رفهتن ارزش حهدیو در نگها ،شهاهان صهفوى و عالمهان دینهی شهد .بررسهی چرایهى اهمیههت

این مناسبات و تأثیر آن بر رویکهرد فهیض کاشهانی در موا،ههه بها روایهات تفسهیری ،موضهوع ایهن

پژوهش است.

 .2زمینههای سیاسی اجتماعی رویآوری به حدیث در عهد صفویه

بههىتردیههد ،یکههی از رو یههدادهای مهههم فرهنگههی در عصههر صههفویه ظهههور و رواج اخبههاریگری اسههت کههه

تأثیرات عمیقی بر آثار مدون شیعی در ایهن دوران داشهت .گسهتر ،اخبهاریگهرى ،منحصهر در فقهه نبهود،

بلکه رهاورد آن از ،هت روششناختی ،در همه علو و معارف دینی کارآیى داشت.
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مها،رت علمای ،بل عامل به ایران به درخواست شها ،طهماسهب اول و اختیهار مناصهب

حکومتی توسا علمایى همچون محق کرکی ،شیخ بهایى و ع مهه مجلسهی در رونهد تسهریع

اخباریگری در ،امعه بىتأثیر نبود .به ع و ،،عقلگرایى افراطی و بىاعتنایى بهه نقهل در قهرن

هشههتم تهها دهههم هجههرى و سههختگیههرى علمهها در تصههحیح اخبههار و رد روایههات ضههعی
 .1ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از۱۳۵۰تا ،)۱۷۵۰ص.۴۴۹
 .2اخباریگری ،ص.۱۹

در پدیههد
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آمدن این تفکر و پیدایش زمینههاى تو،ه به روایات بىتأثیر نبود.
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افزون بر همه مساثل ا،تماعی ،و گذشته از این که صهفویان را در اعتقهادات شهیعی تها چهه

انداز ،صادن اردیابى کنیم ،بىشک ،رقابت سیاسی آنان با حکومت ع مانی ،تأثیر فراوانی در
تند شدن آتش اخت ف میان شیعیان و اهل ّ
سنت داشته است 2.ته ش بهراى گسهترش تشهیع
در سرزمین ایران و ،لب مرد به این مذهب ،به ویه ،در فضاى رقابهت بها اههل س ّهنت ،عهاملی
مهمی در فرآیند گرایش به حدیو در دوران صفویه به حساب میآید.

از سوی دیگر ،نفهوذ تصهوف در میهان عامهه مهرد نیهأ یکهی از عوامهل زمینههسهاز نهصگرایهى در ایهن

هند فراوانهی از اخبهار
دور ،بود .تساهل و تسهامح صهوفیان در نقهل احادیهو باعهو شهد احادیهو بهىس ِ
اهل ّ
سنت ،به درون آثار شیعی را ،یابد .به همهین ،ههت نیهأ عالمهان شهیعه بهراى دفهع خطهرى کهه از
ناحیه تصوف حس میکردند ،نیازمند پرداختن بیش از پیش به احادیو بودند.
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 .3تأثیر اخباریگری بر حدیث شیعه در عهد صفویه

رواج اخباریگهری در دوران صهفوی منجهر بهه تهدوین ،وامهع حهدی ی مهمهی از قبیهل الاوافی

فیض کاشانی ( ۱۰۹۱ن) ،وسائل الشیعه شیح حر عهاملی ( ۱۱۰۴ن) و بحاار االناوار ع مهه

مجلس ه ههی( ۱۱۱۰ن) ش ه ههد .حاشهه ههیهنویس ه ههی ب ه ههر تألیفهه ههات علم ه ههای گذش ه ههته و همچنهه ههین
خ صه نویسی ،وامع حدی ی گذشهته در ایهن دور ،بهه امهری رایه تبهدیل شهد ،بهود .ا،تههاد در

حهوز ،علهو دینهی  -کهه در دوران شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی بهه اوج خهود رسهید ،بهود  -در ایههن

دور ،بههه انههزوا رفههت .رواج اخبههاریگههری در ،امعههه باعههو شههد کههه محههدثان بههه نقههد سههندی و

محتوایى احادیو پایبندی نداشته باشند ،و تنها بهه ،مهعآوری احادیهو برردازنهد؛4چنهانکهه

فیض کاشهانی در تفسیر الصاافی روایهاتی را کهه متناسهب بها آیهه بهود ،،بهدون ههیچ گونهه بررسهی

سندی و محتوایى و تنها به خاطر همسویى با موضوع آیه ذکر کرد ،است.

5

برخی از آثار این دور ،در دفاع از هویت شیعه و در پاسخ بهه شهبهات و ایهرادات اههل س ّهنت
نگاشته شد ،است .در این بین مناظراتی نیأ بین علمهای شهیعه و اههل س ّهنت انجها شهد ،کهه

 .1تاریخ حدیث شیعه ،۲ص.۲۲۱
 .2اخباریگری ،ص.۶۶
 .3اخباریگری ،ص.۶۸
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« .4پیامدهای اندیشههای اخباریان در حوز ،پژوهشهای قرآنی» ،ص.۱۸۲
 .5التفسیر و المفسرون ،ج ،۲ص.۳۳۷

نقض دعامة الخالف فی کفر عامة اهل الخالف در پاسهخ بهه سهؤال شها ،طهماسهب ،الذبیحیاه

شیخ بهایى که در آن به برخی از شبهات اهل س ّهنت در بهار ،شهیعیان پاسهخ داد ،شهد ،اسهت،

نمونههایى از آثاری است که در این دور ،توسا علمای شیعه در دفاع از هو یهت شهیعه نوشهته

شد،است.
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 .۴فیض کاشانی اخباری معتدل

طی

یکی از مهمترین ،نبههای پهژوهش در دیهدگا ،اخبهارگرایى ،وا کهاوی نگها ،آنهان در قالهب دو
افراطی و معتدل است .نمیتوان آرای فیض کاشانی و استرآبادی را در حوز ،تمسک بهه

هود
اخبار یکسان دانسهت .برخهی پهژوهشگهران بها مقایسهه آرای ایهن دو عهالم بهر اسهاس منهابع خ ِ

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

حتی در پار،ای از آنها به شیعه شدن علمهای اههل س ّهنت منجهر شهد ،اسهت 1.آثهاری همچهون

آنههها بههر ایههن تفههاوتههها تأ کیههد کههرد،انههد 3.فههیض کاشههانی و موا،هههه او بهها روایههات را مههیتههوان از

رهگذر مقدمات او در تفسیر الصافی و نیأ در مقدمهه کتهاب الوافی او بهه دسهت آورد .بهر اسهاس
ایههن نگهها ،،نقههل صههرف و عههد تبیههین حههدیو در ،اهههایى کههه ضههروری اسههت ،شههیو ،فههیض

کاشانی نیست.

این که وی در الوافی به توضیح حدیو پرداخته و گاهی به تعارض در روایات اشار ،کرد ،و

را،های برون رفت از آن را نشان داد ،و راهکار اراثه میکند ،بیانگر تفاوت نظرگها ،وی بها برخهی
عالمههان اخبههاری دیگههر اسههت .او بههه تأو یههل برخههی از احادیههو ،بهها اسههتناد بههه برخههی دیگههر و نیههأ
اعمال قواعد ر،الی و ،رح و تعدیل به هنگا بررسیهای سندی اقدا نمود ،اسهت 4.ایهنهها

افههزون بههر شههرح مشههک ت احادیههو و یهها داوریهههایى اسههت کههه بههه هنگهها پههذیرش یههک قههول و
تر،یح آن نسبت به قول دیگر ،از سوی مرحو فهیض کاشهانی بهه کهار گرفتهه شهد ،اسهت؛ ّامها از

این نکته نمی توان چشم پوشید که بنا به مناسبات عصری و ضرورت دفاع از گفتمهان شهیعی

هویتساز در عصر مقابله با دیدگا،های دولت ع مانی رفهع ایهن تعهارضهها در میهان احادیهو
چندان بر،سته نبود ،و فیض با تمسک به تأویل ،در را ،تحکیم مبانی شیعی کوشید ،است.

موا،هههه خههاص فههیض بهها روایههات را مههیتههوان از منظههری دیگههر هههم در نظههر داشههت .یکههی از

« .1فعالیتهای متن پژوهانه محدثان اصفهان و سد،های یازدهم و دوازدهم (بسترهای شکلگیری و نمونهها)» ،ص.۴۴
 .2ر.ی :صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،ص.۶۷-۸۰
 .3ر.ی :اخباریگری ،ص.۱۳۲
 .4الوافی ،ج ،۱ص.۲۵
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پژوهشگران در دوران ،دید ،به هنگا تقسیمبندی فقه دور ،صفوی به مکهاتبی چهون مکتهب
مقههدس اردبیلههی ،مکتههب محقه کرکههی و مکتههب اخبار یههان اشههار ،مههیکنههد .نکتههه مهههم در ایههن

تقسیسم بندی آن است که فیض در زمر ،مکتب مقدس اردبیلهی قهرار گرفتهه کهه در فقهه روشهی

کههام مسههتقل و مخص هوص بههه خههود داشههته و مشخصههه آن اتکهها بههر فکههر و ا،تهههاد تحلیلههی و
تدقیقی ،بدون تو،ه به دیدگا،های پیشینیان بود؛ 1ضمن آنکه بر مبنهای ایهن تقسهیمبنهدی در

گهرو ،فقههای اخبههاری از کسهانی ماننهد خلیهل بهن هازی قزوینههی ،نعمهت اهلل ،أایهری ،سههلیمان
بحرانی و سماهیجی بحرانی نا برد ،میشود؛ ّاما در همین ،ا به فیض کاشهانی کهه مهیرسهد،
بر روش معتدل او و متمایأ با سایر اخباریان تصریح مینماید.
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اینها همه از تأثیرات عصری بر اندیشههای فیض حکایت دارد .البته این موضوع به هیچ
و،ه به معنهای نادیهد ،انگاشهتن لبهه حهدیوگرایهى او در منظومهه معرفتهی فهیض نیسهتّ ،امها
تفاوت نگا ،او را در استفاد ،از ّ
سنت ،به م ابه دومهین منبهع شهناخت دیهن ،بها سهایر اخبار یهان

در این دور ،نشان میدهد.

محققی دیگر در زمینه تفاوت اخباریگری فیض با دیگهر عالمهان وابسهته بهه ایهن مکتهب بهر

این باور است:

هر چند فیض محدث است ،اخرار صرف ب مننا مصطلح آن نیست کا تنهاا بار
روایات تکی کند و ب مرانی فلسفی و عرفانی بی توج باشد.

3

در بار ،تأثیر عصری بر برداشتهای وی ،به ویه ،در حوز ،تفسیر قرآن با بهر،گیهری از روایهات،

نویسه ههند،ای دیگه ههر معتقه ههد اسه ههت در فاصه ههله سه ههالهه ههای  ۱۰۳۰ته هها  ۱۰۴۰و په ههس از م قه ههات
بهها صههدرالمتألهین ایههن نگهها ،و قراثههت بههر ذهههن او تأثیرگههذار بههود ،اسههت .او اخبههاری معتههدلی

شههد ،کههه در حههوز ،تفسههیر قههرآن از کاربسههت نقهش عقههل ابههایى نداشههته و فهههم قههرآن را ،بههر خه ف
اخبار یهان ،دور از دسهترس نمهیشهمرد ،اسهت .تهألی

الاوافی و تفسایر الصاافی محصهول ایهن

دور ،است 4.بدین سان و بر اساس آنچه آمد ،میتوان به اردیابى روایات تفسیری بر اساس این
نگا ،عصری پرداخت.

 .1مقدمهای بر فقه شیعه ،ص.۵۶
 .2همان.
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 .3فیض و تصوف ،ص.۱۶۳

 .4ر.ی« :از مکتب کاشان تا مسکن ،انان» ،ص.۳۱

بهها روی کههار آمههدن دولههت صههفوی و رسههمی شههدن مههذهب شههیعه ،رویکههرد نقههل حههدیو بههه

بهاالترین ،ایگها ،خهود رسهید .در ایهن دوران ،دفههاع از هو یهت شهیعه و ذکهر روایهات فضهایل اهههل

بیت :بسیار به چشم میخورد .شاید بتوان دو عامل را برای این رویکرد بیان کهرد :نخسهت،

خصومت دیر ینه دولت سنی ع مانی با دولت شیعی صفوی؛ و دیگری ،رویکرد اخبهاریگهری

که با تألی کتاب الفوائد المدنیه توسا م محمد امین استرآبادی به اوج خود رسید 1.فیض
کاشانی هر چند نسهبت بهه علمهای زمهان خهود معتهدل اسهتّ ،امها در برخهورد بها روایهات متهأثر از

فضای حا کم بر ،امعه آن رو زگار است و کمتر به نقد روایات میپردازد و بنای او رفع تعهارض و
،مع میان روایات است .چنانچه روایتی بها اصهول اعتقهادی شهیعه مخهال

باشهد ،آن را کنهار

نمیگذارد و بدون هیچ گونه نقدی ،به نحهوی آن را تو،یهه مهیکنهد؛ چهرا کهه وی بهر ایهن عقیهد،

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

 .1-۴نمونههایی از جهتگیری عصری فیض کاشانی در ارزیابی روایات تفسیری

اسهت کههه اخههت ف در ظههواهر اخبههار مر بهوط بهه فهههم و دری مخاطبههان اسههت .او در ذکههر فضههایل

اهل بیت :از هیچ کوششی دریغ نمیکند، .دا از روایاتی که در ذیل آیات در فضهایل اههل

بیت :میآورد ،از دوازد ،مقدمه تفسیر او ،سه مقدمه حول محور اثمه انتخاب شد ،است.
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 .1-1-۴روایات اهل بیت :به مثابه مالک اصلی صحت تفسیر

در اصول اعتقادی فیض کاشانی ،اهل بیت :از ،ایگا ،ویه،ای برخهوردار هسهتند .یکهی

از مهمترین ویهگی آثار فیض دریافهت مفهاهیم و مباحهو از قهرآن کهریم ،از طریه احادیهو اههل
بیت :است .وی بر این عقید ،است هر آنچه یر از طهرن اههل بیهت :بهه دسهت مها برسهد

قابل اعتنا نیست 3و در فهم آیات قرآن نباید به قهرآن بسهند ،کهرد ،بلکهه بهرای فههم بهتهر بایهد بهه
سراغ روایات تفسیری اهل بیت :رفت؛ 4چهرا کهه قهرآن در خانهه آنهان نهازل شهد ،اسهت و آنهان

مخاطبان واقعی قرآن هستند و اهل بیت آ گاهان به قرآن هستند.

5

ُ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ
فیض کاشانی «واو» را در آیه (َ ...و ما َی ْعل ُم َتأویل ُه ِإلش الل ُه َو َالر ِاس ُخ َون فِى ال ِعل ِم َی ُقولون ...عاطفه دانسته و
)6

اهل بیت را راسخان در علم و پیامبر ۹را برترین راسخان معرفی میکند که خداوند ع و ،بر تنزیل،
 .1اجتهاد در تفسیر روایی امامیه ،ص.۲۵۱
 .2تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .3همان ،ص.۴۴
 .4همان ،ص.۷

 .5همان ،ص۴۴و.۷۲

 .6سور ،آل عمران ،آیه .۷
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تأویل آیات را نیأ به او تعلیم داد 1.بر پایه این اعتقاد ،مقدمه دو خود را به انحصار دانش قرآن به اهل

بیت :اختصاص داد ،و روایات متعددی را از کتب روایى معتبر شیعه آورد ،است 2.وی در این
بار ،به روایتی از اما باقر ۷به نقل از الکافی استناد میکند:

ما ادعى محد من النات منه مجَ القةرآن کلةه کمةا انةزل اَل کةذا و مةا مجعةه و حفظةه کمةا
منزل اهلل ،اَل عیل بن م طال و األمئ من بعده.:

ُ

ْ ْ

همچنین روایتی از اما صادن ۷که اثمه :را مصدان (أ ُوتوا ال ِعل َم) معرفی میکند:
َ ُ ُ ْ ْ
قوله تعا َ ( :ب ُْ ُه َو آیات َب ِینات فِى ُص ُد ِور ال ِذ َین أوتوا ال ِعل َم) قال :هم األمئ .

3

در یکههی دیگههر از روایههات ایههن بخههش ،از والیههت اهههل بیههت :بههه قطههب قههرآن و دیگههر کتههب

آسمانی تعبیر شد ،است.

امام صادق ۷فرمود :خداوند والیت ما اهلبیت را قط قرآن قرار داد و قط جمیاع
کتابها آسمانی قرار داد .محکمات قرآن بر والیت ما دور میزناد و کتا آسامانی
در مدح و تنظیم والیت ما فریاد برآوردند .و ایمان ب والیت ما ظاهر میذردد ...

4

در روایتههی دیگههری امهها وا،ههب الطاعههه را چههه از طری ه گفتههار و چههه کههردار ،طری ه معرفههت

خداوند و هدایت کنند ،مرد به سوی خدا میداند:
ّ
صراط راه منرفت خداست .و آن دو صراط است :یکی در دنیا و دیگر در آخرت .اماا

صراطی ک در دنیاست ،عرارت از امامی است کا خداوناد فرماانباردار از او را بار
مردم واج کرده است ...

5

فیض کاشانی در توضیح حدیو مینویسد:
امام طری منرفت خداوند ،و هدایت کننده مردم ب راه اوست؛ چ از راه ذفتاار و چا
کردار .از این رو ،کسی ک امام خود را در دنیا بشناسد ،و ب هدایت او ّ
تمسک جویاد،
وب ّ
سنت او عمل کند ،و در صراط مستقیمی ک در دنیا امام در آن حرکت میکند ذاام
بردارد ،یننی روش او را در اعمال و اخالق پیرو کناد ،بایشاک رساتگار اسات و از
 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۳۱۸
 .2همان ،ص.۱۹
 .3همان ،ص.۲۰
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 .4همان ،ص.۲۱
 .5همان ،ص.۸۵

عمل نکرده است انسان نابود است ک قدمش بر صراط آخرت خواهد لغزید.

1

 .2-1-۴محوریت ائمه در تأویل آیات قرآن

یکی از موضوعاتی که در تفسیر آیات از دیرباز مورد تو،ه مفسران قهرار گرفتهه مبحهو تأو یهل

است .آیه ۷سور ،آل عمران به صورت صریح داللت بر و،ود تأو یهل در تفسهیر آیهات قهرآن دارد.
یکههی از را،هههای رسههیدن بههه معنههای تههأویلی آیههات اسههتفاد ،از روایههات اسههت .در روایتههی امهها

علی ۷در پاسخ فردی که آیات قرآن بر او مشتبه شد ،بود میفرماید:
تأویله عیل غیر تنز یله.

2

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

صراط آخرت عرور خواهد کرد .او بیشاک رساتگار اسات و از صاراط آخارت عراور
خواهد کردّ ،اما آن ک امام خود را نشناخت  ،و ب طریق او هادایت نیافتا  ،و مطااب آن

این معنا بیانگر یر ظاهری و باطنی بودن تأو یهل اسهت .یکهی از گونههههای روایهات تهأویلی؛

روایاتی است که بیان کننهد ،ایهن اسهت کهه آیهات قهرآن در خصهوص اههل بیهت :و دشهمنان

آنان نازل شد ،است این گونه روایات قرآن را به چند قسم تقسیم میکنهد بخشهی از آن در مهورد

اهل بیت :و بخشهی دیگهر در بهار ،دشهمنان اههل بیهت :نهازل شهد ،اسهت .فهیض کاشهانی
یکی از مقدمات دوازد ،گانه تفسیر خود را به این روایات اختصاص داد ،است 3.اولین روایتی

که در این مقدمه آورد ،است روایتی است به نقل از اما باقر ۷که فرمود:
قرآن در چهار قسمت نازل شده است :یکچهارم آن در ح ّ ما ،یکچهارم آن در حا ّ

دشمنان ما ،و یک چهارم آن سنن و آداب ،و یک چهارم آن در واجرات و احکام است.
ع و ،بر روایاتی که در این مقدمه ذکر کهرد ،اسهت در تفسهیر آیهات نیهأ روایهاتی را آورد ،کهه در

َ
َْ َ َ
شههأن اهههل بیههت و دشههمنان آنههان اسههت .بههرای نمونههه در تفسههیر آیههه ( ِصی َیرا َ الی ِیذ َین أُ َع ْمییَ َعمی ْیی ِه ْم

)4

روایتی را از پیامبر  ۹نقل کرد ،است که شیعیان به عنهوان مصهدان ایهن آیهه معرفهی شهد،انهد،
که خداوند به سبب نعمت والیت علی ۷آنان را از گمراهی نجات داد ،است:

شینیان علی ۷کسانی هستند ک خداوند با سار والیات او ،برآناان ننمات داده و
 .1راه روشن ،ج ،۱ص.۴۰۸

 .2تفسیر الصافی ،ج ،۴ص.۲۷۴
 .3همان ،ج ،۱ص.۲۳
 .4سور ،حمد ،آیه .۷
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خداوند بر آنان غض نمیکند و ذمراه نمیذرداند.

ََ

1

َ
ُ ْ
َ
ْ
َْ َ َ
َُ َ
در تفسههیر آیههه ( ُهی َیو الییذی أُی َیزَ َعم ْی ی َك ال ِکتییا َ ِم ْنی ُیه آیییات ُم ْحکمییات ُهی َین أ ُم ال ِکتییا ِ َو أِی ُیر ُم شی ِیابهات

فأ َما 2)...نیأ روایتی را از اما صادن ۷نقل میکند کهه بهر اسهاس آن از اههل بیهت :بهه عنهوان
محکمات قرآن و از دشمنان آنان به عنوان متشابهات تعبیر شد ،است:

محکمات ،امیرالمؤمنین ۷و ّ
ائمۀ هد  :و متشابهات ،فالنی و فالنی هستند.

3

ْ ْ َ ْ
ُ َ
ْ ْ
َ
َ
َ َ َْ
واحش ما ظ َه َر ِم ْنها َو ما َب َط َین َو ال ِیثم َم َو ال َبیی َ ِبْ ِْ ِیل ال َحیق
همچنین در تفسیر آیه (ق ُْ ِإُما َحر َم رب ِّ َى الف ِ

)4

ابتههدا روایههاتی را ذکههر ک هرد ،اسههت کههه بههه تفسههیر ظههاهری آیههه پرداختههه و مقصههود از«مههاظهر :زنههای

آشههکار»« ،مههابطن :ازدواج بهها همسههر پههدر»« ،اثههم :شههرابخههواری» و «بهههی :زنههای آشههکار» را بیههان

کرد،اند .در ادامه روایتی را از الکافی نقل میکند که از اما کهاظم ۷را،هع بهه آیهه سهوال شهد و
حضرت به معنای تأویلی آیه پرداخته است:

همانا قرآن دارا ظاهر و باطن است .هم آنچ را خدا در قارآن حارام دانسات  ،ظااهر
است و باطن آن ّ
ائم جور هستند و هم آنچ را خادا در قارآن حاالل دانسات  ،ظااهر

است و باطن آنّ ،
ائم ح هستند.

5

 .3-1-۴استفاده ابرازی از عقل

فههیض کاشههانی بههه پیههروی از اخبار یههان منههابع اسههتنباط فقههه شههیعه را منحصههر در کتههاب و

ّ
سنت و احادیو معصومین :دانسته و ا،تهاد بهه وسهیله قواعهد اصهولی را بهدعت در دیهن و
از ابتکارات مخالفین(اهل ّ
سنت) به شمار میآورد .وی بهر ایهن امهر تصهریح مهیکنهد کهه مذخهذ
احکهها شههرعی نههأد امامیههه محکمههات کتههاب و احادیههو اهههل بیههت :هسههتندّ 6.امهها اسههتفاد،

ابأاری از عقل را به رسمیت میشناسد:

إهنم اعطونا اصولنا عقلیه برهانیه با تعاٍض اَلخباٍ و اختًلفهم عمن و ممرونا باألخةذ
 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۸۷
 .2سور ،آل عمران ،آیه .۷

 .3تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۳۱۸
 .4سور ،اعراف ،آیه .۳۳
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 .5تفسیر الصافی ،ج ،۲ص.۱۹۳
 .6سفینة النجاة ،ص.۴

فیض کاشانی به طور مطل استفاد ،از عقل را ممنوع نمیکنهد و در مهوارد بسهیاری در دفهاع

از آموز،های دینی از ادله عقلی بهر ،میگیهرد .در تفسیر الصاافی ،از کارکردههای عقهل همچهون
تو،ه به عمومیت لف نه خصوصیت سبب ،توسعه معنایى الفا و ...بسیار استفاد ،نمهود،
ْ
2
یِِ َرةِ َح َس َین َو ِقنیا َعیال َ النیار) 3روایهاتی را آورد ،اسهت کهه
است .بهرای نمونهه در تفسهیر آیهه ( َو فِیى ال ِ
برای حسنه معنایى متعهدی همچهون رضهوان خهدا ،بهشهت در آخهرت ،گشهایش در معیشهت،

حسن خل در دنیا ،زن صالح ،علهم و عبهادت ،بیهان مهیکننهد .از نگها ،مؤله

ایهن روایهات بها

هم منافاتی ندارند و از باب قاعد، ،ری و تطبی همه مواردی که در روایات به عنهوان مهراد آیهه

آمد ،است میتواند مصداقی از مصادی آیه باشد:

کل ذلک ممثل للمراد َبا فًل تنا بیْنا.

ْ َ

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

َبا ...من فضل اهلل علینا.

1

4

( ََ ْ َ َْ َ
ماُی َ َع َلیى َ
یماوات َو
الس
نمونه دیگری که میتوان در این موضوع بدان اشار ،کرد آیه ِإُا عرضینا الأ
ِ

الییأ ْر ِ  5)...اسههت روایههاتی را کههه مرحههو فههیض کاشههانی در ذیههل و تفسههیر ایههن آیههه آورد ،اسههت در
برخی مراد از امانت به والیت:
عن الرضا۷

ْح حح
هذه اآلی قال :األمان الوَلی ...

6

و در موارد دیگر به تکلی :

ا
ان علیةةا ۷إذا حضةةر وقةةص الْةةًلة یتملمةةل و یتزلةةزل و یتلةةٌن فیقةةال لةةه مةةا لةةک یةةا امیةةر
7
اْلؤمننی فیقٌل جاء وقص الًْلة وقص امان عرضها اهلل حع حیل ح
الس ِ ح ْ ح ْ
ض ...
ماواِ و األ ِ

تفسیر شد ،است.

فیض کاشانی در رفع تعارض ظاهری میان روایات برای امانت مفهو عا (تکلی ) در نظر

گرفته اسهت کهه شهامل مصهادی متعهددی مهیشهود کهه همهه ایهن مصهادی در معنهای حقیقهی
 .1ابصول ابصیلة ،ص.۱۴

 .2تفسیر الصافی ،ج ،۱ص ۲۰۲و۲۴۱و۲۴۰و۴۴۴و.۴۵۲
 .3سور ،بقر ،،آیه .۲۰۰

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۳۷
 .5سور ،احأاب ،آیه .۷۲

 .6تفسیر الصافی ،ج ،۴ص.۲۰۶
 .7همان ،ج ،۲ص.۲۰۰۵
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عبودیت و بندگی و تقریب به خداوند است

بکار رفتهاند ،از نظر ایشان مراد از امانت ،تکلی

کههه هههر کههدا از بنههدگان متناسههب بهها ظرفیتههی کههه دارنههد از ایههن عبودیههت برخههوردار مههیشههوند و
باالترین مرتبه عبودیت ،انشینی خداوند (والیت) اسهت کهه منحصهر بهه اههل آن اسهت ّامها در
کسانی که اهلیت و قابلیت این مقا را ندارند هرگأ نباید ادعهای چنهین مقهامی را بکننهد بلکهه

باید از صاحبان این مقا (اهل بیت) تبعیت و پیروی کنند.

1

 .۴-1-۴توجه به متن روایات

مهمترین مبنا در دور ،متاخرین که بر طب آن خبر پذیرفته مهیشهد تو،هه بهه کیفیهت سهند از لحها

ویهگیهای راویان آن است 2.فیض کاشانی علیر م اینکه از متاخران اسهت ولهی در پهذیرش اخبهار بهه
روش قهدما عمهل نمهود ،و در نظهر او اصهل تکیهه بهر متهون احادیهو اسهت نهه سهند 3.در تفسهیر صهافی نیههأ
اسناد روایات را حذف نمود ،و به ذکر منبع روایت اکتفا نمود ،است

4

و در مواردى نیأ مر،ع روایت را ذکر ننمود ،است 5.در بعهض مهوارد فقها بهه نقهل قطعهه مهورد

نظر کفایت کرد ،است .اصوال مبنای فیض در اخذ روایات تفسیری ،محتوای روایت است نهه
سند .وی در این بار ،به صراحت میگوید:

فْْح اَلخباٍ باْلتٌن دون اَلسانید.

برای کش

6

صحت اخبار میگوید نباید بهه سهراغ ر،هال سهند رفهت بلکهه بایهد علهم بهه ایهن

گونه روایات را از خداوند گرفت نه از دانشمندان:

و یأخذ العلم من اهلل َل من اَلسانید.....الْا من الکدٍ.

7

در مقدمه دوازدهم تفسیر صافی در این بار ،مینویسد:
ما در نقل روایات ب طور کلی ،سلس سندها را حشف کردیم ،چرا ک در این زماان کا
از سلسل اسناد دور هستیم شناخت آنها فایادها نادارد عاالوه بار ایان ،اخاتالف و
اشتراه نیز در آنها وجود دارد و دیگر اینک ما از غیار طریا سلسا ساندها ،اخراار را
 .1همان ،ج ،۴ص.۲۰۸

 .2مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،ص.۲۵
 .3الوافی ،ج ،۱ص.۲۵

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص۲۰۰؛ ج ،۳ص.۸
 .5همان ،ج ،۴ص ۱۰و.۱۶۵
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 .6سفینة النجاة ،ج ،۱ص.۱۲

 .7تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۱۲ - ۱۱

از دیههدگا ،وی صههحت و ضههع

حههدیو تنههها در احادیههو فقهههی مه ی اسههت و در اصههول
روایهت مطهرح نیسهت چهرا کهه

دین و روایهات مر بهوط بهه قصهص و اخ قیهات صهحت و ضهع

اصههول دینههی بهها ادلههه عقلههی اثبههات مههیشههود و در قصههص و اخ قیههات نیههأ وی تسههاهل در ادلههه
ّ
سنت 2را میپذیرد و اساس ایهن دیهدگا ،خهود را روایهت مشههور پیهامبر «عهن ّ
ّ
النب ّهی  ۹انهه قهال:
من بلهه عن اهلل فضیلة فأخذها و عمل بما فیها ایمانا باهلل و ر،ا ثوابه َعطها ،اهلل تعهالی ذلهک

و ان لم یکن کذلک» میداند که توسا روایات دیگر و شواهد عقلی تأیید میشود.

3

 .۵-1-۴دفاع از هویت شیعه

در تفسههیر صههافی باورهههای مههذهبی فههیض کاشههانی بههر تفسههیر او هههر چنههد کههه تفسههیری روایههى

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

تصحیح میکنیم مگر در موارد اندک ک این امر صورت نپشیرفت است.

1

است سهایه افکنهد ،و همهین بهاورهها او را بهرآن داشهته کهه روایهات خاصهی را ذیهل آیهات گهزینش

کند ،نقهل که

اثمهه :در ذیهل آیهات نشهان از حجیهت داشهتن روایهات بهرای رسهیدن بهه مهراد

آیهات اسههت .آوردن روایههت تههأویلی در ذیههل آیههات نشههان مهیدهههد مفسههر عه و ،بههر ظههاهر آیههات بههه

معنای باطنی نیأ تو،ه داشته از این رو روایات تأویلی را که بر اعتقهادات امامیهه داللهت دارد را
انتخههاب کههرد ،و در ذیههل آیههات آورد ،اسههت ،گههزینش منههابع روایههى و نقههل روایههت عامههه بههه شههرط

موافقت با روایات امامیه نشهان از باورههای مهذهبی مؤله

دارد ،پهرداختن بهه حهوادا تهاریخی

فههدی و انتخههاب روایههات در حقانیههت و عصههمت اثمههه ،:روایههات در موض هوع شههفاعت،
4

5

ظهههور ،ر،عههت 6و تأ کیههد بههر مر،عیههت علمههی اهههل بیههت :همههه از مهههمتههرین موضههوعات
اعتقادی شیعه است که فیض کاشانی در تفسیر خود تو،ه خاصی به آنهها دارد .بهرای نمونهه
َ
َ ُ َ
یال ِم َن) 7روایتههی را از کتههاب الکااافی بههه نقههل از امهها صههادن۷
در تفسههیر آیهههَ ...( :ینییاَ ع ْهی ِیدى اللی ِ
آورد ،است که حضرت فرمودند:

 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۷۷
ّ
 .2قاعدۀ تسامح در ادله سنن از قواعد مشهور فقهی است که بر اساس آن در حکم به استحباب یها کراههت چیهأى ،دلیهل و
مستند ضعی  ،کفایت میکند( .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:؛ ج ،۲ص.)۴۶۴

 .3ابصول ابصیلة ،ص.۹۰

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص۱۸۷؛ ج ،۲ص.۲۰
 .5همان ،ج ،۲ص.۳۹۴
 .6همان ،ج ،۱ص.۱۳۳
 .7سور ،بقر ،،آیه .۱۲۴
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ا
ا
ا
من عبد صنما مو وثنا َل یکٌن إماما؛

1

کسی بت پرست باشد یا چیز شری بت بپرستد ب امامت نمیرسد.
ذکر این روایت در ذیل این آیه اشار ،به عصمت اما دارد که اما در همهه احهوال و زمهانهها

باید معصو از خطا و اشتبا ،باشد.

ُ َ َ ُ َ ُ
(ُ َ َ َ ْ َ ُ
اکم ِمن َب ْع ِد َم ْو ِتک ْم ل َعلک ْم ت ْشک ُر َون) 2را داللتی بر ،واز ر،عهت معرفهی مهیکنهد و
آیه مم بعثن

به روایت «َصبغ بن نباته» استناد میکند کهه امیرمؤمنهان ۷بها ایهن آیهه بهر «ابهن کهوا » کهه منکهر

ر،عت بود احتجاج میکند .در ادامه به مطلبی از تفسیر قمی اشار ،میکند:
این آی دلیل روشنی است کا رجنات در ّامات ّ
محماد ۹وجاود دارد .چاون پیاامرر
خدا ۹فرموده است در میان قوم بنی اسرائیل حادث ا نراوده اسات مگار ایانکا در
امت من نیز همانند آن ،واقع خواهد شد.

3

َ
در نمونههه دیگههر بههر اسههاس روایههات اهههل بیههتَ ( :مقامییا َم ْح ُمییودا) 4و (قی َید َم ِصی ْید )  5را مقهها

شههفاعت پیههامبر :بههرای امههتش معرفههی مههیکنههد .و پههذیرش والیههت اهههل بیههت را شههرط اذن شههفاعت

َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
فاع ِإلش َم ِن ات َخا ِع ْن َید ال َیر ْح ِمن َع ْهیدل) 6دو روایهت از تفسایر
میداند چنانچه در تفسیر آیه (لش ی ْم ِلکون الش

القمی و الکافی از اما صادن ۷نقل میکند که فرمود:

اَل من دان اهلل بوَلی امیر اْلؤمننی ۷و األمئ  :من بعده فهو العهد عند اهلل.

و

ا
ح ْ حُ ح ح ح حح
اّت حذ ع ْن حد ح
الر ْْح ِن حع ْهدا اَل من اذن له بوَلی امیر اْلةؤمننی
َل یشفَ دم و َل یشفعٌن ِإَل م ِن
ِ

و األ

 :من بعده فهو العهد عند اهلل.

7

بر اساس این دو روایت و روایهت «...نشهفع لشهیعتنا فه ّ
یردنها ّربنها»، 8هواز شهفاعت ،والیهت
 .1همان ،ج ،۱ص.۱۸۷
 .2سور ،بقر ،،آیه .۵۶

 .3همان ،ج ،۱ص.۱۳۴-۱۳۳
ُّ
ْ
ْ
ُ
ْ
۸
.4همان ،ج ،۳ص« ۳۱۱عن َحدهما فی قوله "عسی َن یبع ک ر بک مقاما محمودا" قال هی الشفاعة».
 .5همان ،ج ،۲ص« ۳۹۳عن الصادنَ ۷ن معنی "قد ِص ْدن" شفاعة ّ
محمد.»۹
 .6سور ،مریم ،آیه .۸۷
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 .7تفسیر الصافی ،ج ،۳ص.۲۹۵
 .8همان ،ج ،۵ص.۲۷۶

که به آنها ا،از ،شفاعت داد ،میشود.

 .۶-1-۴عدم تعارض در اقوال تفسیری معصومان

یکههی از رویکردهههای فههیض کاشههانی در برخ هورد بهها روایههات ،عههد تعههارض روایههات صههادر ،از

اثمهه معصههو  :اسههت .فههیض کاشهانی هههر چنههد نسههبت بههه علمهای زمههان خههود معتههدل اسههت
ّامها کمتهر بهه نقهد روایهات مهیپهردازد و بنهای او رفهع تعهارض و ،مهع میهان روایهات اسهت چهرا کههه
وی بهر ایهن عقیهد ،اسهت کههه اخهت ف در ظهواهر اخبهار مر بههوط بهه فههم و دری مخاطبهان اسههت.

و در هنگهها برخههورد بهها روایههات متعههارض بههر طبهه قاثههد ،مشهههور «الجمههع مهمهها امکههن اولههی

مههن الطههرح» ،مههع کنههد .ایههن گونههه برخههورد بهها روایههات متههأثر از مبنههای عههد تعههارض در اقههوال

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

اهل بیت است که از آن به عههد خداونهد تعبیرشهد ،و اههل بیهت :از ،ملهه کسهانی هسهتند

تفسیری معصهومان اسهت .در بیهانههایى کهه در شهرح و توضهیح روایهات آورد ،اسهت بهه دسهت

میآید که ،عد تو،ه به عهواملی همچهون عها و خهاص 1،تقیهه 2،اخهت ف مراتهب مخهاطبین،
عد تمایأ میان تفسهیر و تأو یهل 3مو،هب اخهت ف میهان روایهات شهد ،اسهت؛ ایشهان در مقدمهه

چهار تفسیر یکهی از علهل اصهلی تعهارض میهان اخبهار را تفهاوت در فههم مخهاطبین مهیدانهد.
( َ
کی َیذ َ ا ْل ُفی ُ
یداد مییا َرأى) 5در ،مههعبنههدی میههان روایههات مختله فهههم
بهرای نمونههه در آیههه تفسههیر مییا

4

مختل

راویان را سبب اخت ف روایات بیان میکنهد 6.در ایهن بهار ،روایتهی نقهل مهیکنهد کهه از

اما کاظم ۷سؤال شد:

رسول خدا ۹پروردذار خود را دید؟امام ۷در پاسخ فرمودند :آر دید نا باا چشام
بصر بلک با قل و بصیرت خویش دید.
در ادامه روایت دیگری را نقل میکند:
از پیامرر خدا  ۹از این آی پرسیده شد؟ فرمود :من نور دیدم.
فیض کاشانی در توضیح این روایات مینویسد:
 .1همان ،ج ،۱ص۲۳۷؛ ج ،۴ص.۲۰۸
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۱۷

 .3همان ،ج ،۳ص ۹۱و .۳۷۶
 .4همان ،ج ،۱ص.۳۳
 .5سور ،نجم ،آیه .۱۱

 .6تفسیر الصافی ،ج ،۵ص.۸۹
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اّنا اختلفص اَلجٌب َلختًلف مرات افها اْلخاطبنی و غموض اْلسئٌل عنه.
ُ َ ْ
ُْ َ ْ
َ َ ُْ
َ َ َ َ َ
یام ک ْیی ُن ِش ُیُها م َیم ُک ُسیوها
نمونه دیگر در تفسیر آیه ( ِحم ِارك َو ِلن ْج َعلك آی ِللن ِاب َو اُل ْیر ِإلیى ال ِعل ِ
َ
ل ْحما) 2دو گونه روایت را به صورت طوالنی و مفصل نقل میکند که هر دو اشهار ،بهه زنهد ،شهدن
1

ارمیای نبی و عزیر بعد از مر دارد ،فیض کاشهانی بهر ایهن اعتقهاد اسهت کهه ههر دو گهرو ،از ایهن

روایات میتواند درست باشد و مها،را دو بهار اتفهان افتهاد ،باشهد یهکبهار بهراى ارمیها ،در ،ر یهان
تعجههب او در زنههد ،شههدن کشههتگان بخههت ّ
النصههر .و بههار دو بههراى عزیههر ،در ،ر یههان ّ
ّ
تعجههب او از
زند ،شدن کسانی که از یاران او در یک روز مرد ،بودند:

مقٌل :و میکةن التوفیةق بةنی هةذه األخبةاٍ بةالقٌل بةالوقٌذ هةذه القضةی مةرتنی مةرة ألٍمیةا
تعجبه احیاء قتیل خبص نْر و اخر و لعز یةر تعجبةه إحیةاء مةن مةاِ مةن مصة ابه
یو واحد اَل انه عبرِ ألٍمیا باْلوِ و لعز یةر تةاٍة بالبیبة و اخةر و بةاْلوِ و إّنةا التنةا
بنی روای القمى قْ دانیال و روای اإل کمال فیا.
َ َ َ
همچنههین در تفسههیر آیههه (َ ...و اتخییا اللی ُیه ِإ ْبی َیر ِاه َیم َا ِمیلییا)4روایههات مختلفههی را در رابطههه بهها و،ههه
3

تسمیه حضرت ابراهیم به خلیل بیان میکند:

 .۱خلیل مشت از «خله» به معنای فقر و تنگدستی است دلیل نا گذاری حضرت ابهراهیم

به خلیل بخاطر اینکه او همیشه خود را محتاج خدا میدانست.
 .۲حضرت ابراهیم هیچکس را ّرد نمیکرد و خودش از یر خدا درخواست حا،ت نمینمود.
5

 .۳به خاطر ک رت سجد ،براى خدا ،به این مقا ناثل شد.
 .۴به خاطر طعا طعا و اقامف نماز شب.

6

7

8

فیض کاشانی در ،مع بین این روایات به قدر مشتری همه روایات که دل بسهتن بهه خهدا و

بىنیازی و قطع امیهد از یهر خهدا اسهت اشهار ،مهیکنهد و بیهان مهیکنهد کهه همهه معهانی بهه یهک
 .1همان.

 .2سور ،بقر ،،آیه .۲۵۹

 .3تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۹۲
 .4سور ،نسا  ،آیه .۱۲۵

 .5تفسیر الصافی ،ج ،۱ص« :۵۰۴فإنما هو مشت من الخلة و الخلة انما معناها الفقر و الفاقة فقد کان خلی لی ربه فقیرا».
 .6همان ،ج ،۱ص« :۵۰۵ألنه لم یرد َحدا و لم یسأل َحدا قا یر اهلل».
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 .7همان« :لک رة سجود ،علی األرض».

 .8همان« :الطعامه الطعا و ص ته باللیل».

َل تنا بنی هذه األخباٍ ألهنا کلها مشترک معىن انقطاعه إ اهلل و استبنائه عمةا سةواه
و انه اْلوج َلّتاذ اهلل إیاه خلیًل.

1

نتیجهگیری

بهها تتبههع در تفساایر الصااافی مههیتههوان گفههت کههه تو،ههه بههه حههدیو در ایههن تفسههیر بهها بسههترها و

زمینههههههای ا،تمههاعی دوران تههألیفش متناسههب اسههت و از فضههایى کههه مفسههر در آن مههیدیسههته

متهأثر اسههت .ضههرورت دفههاع از هو یههت شههیعه و ذکههر روایههات فضههایل اهههل بیههت :و همچنههین
رواج اخبههاری گههری در ایههن دوران باعههو شههد کههه روایههت بههه عنههوان منبههع اصههلی در تفسههیر آیههات

شناخته شود و رویکرد الب در ایهن دوران ،بهه خصهوص در منهابع تفسهیری بها حهدیو باشهد.

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

معنا باز میگردد و آن دل بستن به خدا و بىنیاز ی از یر او:

این تحوالت و ،ریانات ،تفسیر الصافی و رویکرد فیض کاشانی را در موا،هه با روایات تحهت

شههعاع قههرارداد؛ چنههانک هه اسههتفاد ،از روایههت (روایههات اهههل بیههت) بههه عنههوان منبههع اصههلی ،ذکههر
فضایل و محوریت قرار دادن اثمه در تفسیر آیات ،برای تقویت مبهانی گفتمهان تفسهیری شهیعه

در تفسیر الصافی کام مشهود است.
کتابنامه

اجتهاد در تفسایر روایای امامیاه ،حمیهد رضها فهیمهی تبهار ،تههران :دانشهگا ،،امها صهادن،۷
چا

اول۱۳۹۰،ش.

اخباریگری؛ تاریخ و عقایاد ،ابهراهیم بهشهتی ،چها
علمی فرهنگی دار الحدیو۱۳۹۱ ،ش.

سهو  ،قهم :سهازمان چها

و نشهر مؤسسهه

ابصااول ابصاایلة ،فههیض کاشههانی ،مصههحح :ابههو القاسههم نقیبههی ،تهههران :مدرسههه عههالی شهههید
مطهرى ،چا

اول۱۳۸۷ ،ش.

ایااران در راه عصاار جدیااد (تههاریخ ایههران از۱۳۵۰تهها ،)۱۷۵۰هههانس رو بههرت رویمههر ،تر،مههه :آذر
آهنچی ،تهران :دانشگا ،تهران۱۳۸۵ ،ش.

تاریخ حادیث شایعه(2عصهر یبهت) ،محمهدکهاظم طباطبهایى ،قهم :موسسهه علمهی فرهنگهی
دارالحدیو۱۳۹۰ - ۱۳۸۸ ،ش.

 .1همان.
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تفسیر الصافی ،فیض کاشانی ،تحقی  :حسین اعلمی ،تهران :انتشهارات الصهدر ،چها
۱۴۱۵ن.

دو ،

التفسیر و المفسرون ،محمد هادی معرفت ،مشهد :الجامعة الرضویه للعلو االس میه ،چا
ّاول۱۴۱۸ ،ن.

راه روشاان ،فههیض کاشههانی ،چهها  :اول ،مشهههد :بنیههاد پههژوهشهههاى اس ه می آسههتان قههدس
رضوى۱۳۷۲ ،ش.

سفینة النجاة ،فیض کاشانی ،چا

اول ،بىتا.

صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،رسهول ،عفر یهان ،قهم :پژوهشهکد ،حهوز ،و دانشهگا،،
۱۳۷۹ش.

فیض و تصوف ،رسول ،عفریان ،کیهان اندیشه ،ش۱۳۷۰ ،۳۵ش.

مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،محمد بن حسهین بههایى ،تعلیه  :محمهد اسهماعیل بهن

حسهین خوا،ههویى ،تحقیه  :مهههدی ر،هایىنیهها ،پههژوهشهههای قرآنهی آسههتان قههدس امهها امیههر

المؤمنین علی ،۷چا

دو ۱۳۸۷ ،ش.

مقدمهای بر فقه شیعه ،مدرسی طباطبایى ،تر،مه :آصه
اس می۱۳۶۸ ،ش.

فکهرت ،مشههد :بنیهاد پهژوهشههای

الوافی ،فیض کاشانی ،اصفهان :مکتبة اإلما َمیر المومنین علی ،۷چا

اول۱۴۰۶ ،ن.

«از مکتب کاشان تا مسکن ،انان» مهدی کمپهانی زارع ،فایضپژوهای (مجموعهه مقهاالتی در
بررسهی آرا و احهوال فهیض کاشهانی) ،بهه کوشههش :شههناز شهایان فهر ،تههران :انتشهارات خانههه

کتاب۱۳۹۲ ،ش.

«پیامدهای اندیشههای اخباریان در حوز ،پهژوهشههای قرآنهی» ،محمهد شهریفی  -محمدرضها

ش ههاهرودی ،آماااوزههاااای قرآنااای ،دانش ههگا ،عل ههو اسه ه می رض ههوی ،ش ههمار ،۲۳،به ههار -
تابستان۱۳۹۵ش.

«فعالیههتهههای مههتن پژوهانههه محههدثان اصههفهان و سههد،هههای یههازدهم و دوازدهههم (بس ههترهای
شکلگیری و نمونهها)» ،سید صادن حسینی سرشت؛ مهدی مهریأی ،علوم حدیث ،سهال
بیستم ،شمار ،دو ۱۳۹۴ ،ش.
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فصلنامه علمی علوم حدیث
سال بیست و هفتم شمار( ۱ ،پیاپى )۱۰۳
بهار ،ص ۶۷ - ۴۵
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مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک
تاریخ دریافت۱۳۹۶/۱۱/۴ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۱۲/۷ :

سید رسول موسوی جروکانی

1

چکیده
تههایر مفههومی کفههر و شهری بحهوهههای دامنههداری را در سهد،هههای نخسهتین اسه

پدیههد

آورد .یکههی از فروعههات آن ،بحههو تقههد کفههر بههر شههری اسهههت .چهههار حههدیو در مکتهههب
اهلبیت :به صراحت این موضوع را بیان کرد،اند .پرسهش اصهلی در نهوع تقهد کفهر بهر
شری و گونه کفر و شری در این احادیو است .این پژوهش به روش نقلهی  -تحلیلهی ،بها

تو،ههه بههه قواعههد فقهههالحههدیو بههه پاسههخ آن پرداختههه اسههت .پههژوهشهههای حههدی ی ،چهههار
دیدگا ،را به دست میدهد .۱ :تقد زمانی کفر بر شری؛  .۲تقهد کفهر معصهیت بهر شهری؛

 .۳تقد کفر عنادی بر شری ،هلی؛  .۴تقد سببی کفر بر شهری .ایهن پهژوهش بها تشهکیل
خانواد ،حدیو و اسهتخراج فضهای صهدور حهدیو و شهواهد درونمتنهی و بهرونمتنهی بهه

ایههن نتیجههه دسههت یافتههه اسههت کههه نظر یههه تقههد کفهههر بهههر شهههری از نهههوآوریههههای مکتهههب
اهههلبیههت :در رو یههارویى بهها اندیشههههههای فرقههههههای منحههرف شههیعی ،ماننههد «بتریههه» و
«سهلیمانیه» اسهت .اههل بیهت تقهد زمهانی کفهر را شهاهدی بهر تقهد رتبهی آن گرفتهه و کفهر
محاربین را کفر ،حودی دانستند که رتبه آن از شری عبادی باالتر است.

کلیدواژهها :حدیو اهل بیت ،کفر ،شری ،سلیمانیه ،بتر یه.

 .1مقدمه

ُ
میهههان دو واژ« ،کفهههر» و «شهههری» ههههیچ گونهههه قرابهههت معنهههایى و،هههود نهههدارد؛ د یهههرا «کفهههر» بهههه

معنههای پوشههاندن کامههل چیههأی 2و «شههری» در مقابههل یکتههایى و یگههانگی ،بههه معنههای همتههایى
 .1عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان (.)sr.mousavi.j@gmail.com

 .2ر.ی :االبکار فی اصول الدین :ج  ۵ص 78؛اإلرشاد إلی قواطع األدل في أول االعتقاد:ص۱۵۴؛ أصول اإلیمان :ص.23۱
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استّ 1.اما کاربردهای قرآنی و حدی ی این دو واژ ،در عرصهف معهارف توحیهدی ،مو،هب قرابهت

معنایى آنها شد ،است؛ به گونهای که برخی آنها را مترادف 2،و برخی متمایأ دانستهاند.

3

برابری معنایى و مصداقی کفر و شری ،به این معنا که هر کافری مشهری ،و ههر مشهرکی کهافر

اسههت ،بههه شههافعی نسههبت داد ،شههد ،اسههت 4.بههه گمههان وی ،کههافر کسههی اسههت کههه مسههتحق
بزر ترین عقاب باشد که شامل مشری نیأ میگردد.

5

تهایر کفر و شهری بهه ابوحنیفهه نسهبت داد ،شهد ،اسهت .بهه گفتهه وی ههر شهرکی کفهر اسهت،

ولی ههر کفهری شهری نیسهت .شهری فقها بهرای خهدا شهریک قهرار دادن اسهت .از ایهن رو ،یههود و

نصارا کافرند ،نه مشری.

6

در احادیههو اهههلبیههت :مسههاله تقههد کفههر بههر شههری آمههد ،اسهت .ایههن مقالههه بهها اسههتفاد ،از

قواعد دانشهای حدی ی به تبیین آن میپردازد.
 .1-1طرح مسئله

در چهار حدیو به صراحت آمد ،اسهت کهه کفهر بهر شهری مقهد اسهت .پرسهش اصهلی ایهن

است که منظور از تقد کفر بر شری در این روایات چیسهت؟ نهوع تقهد زمهانی یها رتبهی اسهت؟

کدا گونه کفهر بهر کهدا گونهه شهری تقهد دارد؟ فضهای صهدور ایهن احادیهو چیسهت؟ آیها ایهن

فضا در فهم احادیو یاد شد ،نقش دارد؟ دیدگا،های شارحان حهدیو در ایهن بهار ،چیسهت؟
پههژوهشهههای فراوانههی در بههار ،رابطههه کفههر و شههری انجهها گرفتههه اسههتّ ،امهها بههرای تحلیههل احادیههو
تقد کفر بر شری پژوهش مستقلی نیافتیم.

 .2-1روش پژوهش

روش پژوهش ترکیبی از شیو،های نقلی ،توصیفی ،تحلیلی و نقدی است .ابتدا احادیو را

،ستجو ،مصدر یابى 7و ارزشگذاری 8از حیو سند و متن نمود ،و در پى آن ،به دیدگا،ههای
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 .1ر .ی :کتاب العین ،ج ،۳ص۱۸۲؛ معجم مقاییس اللغه ،ج ،۵ص.۲۳۶
 .2ر .ی :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۷ص۳۱۲؛ البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،۳ص۶۷۲؛ تفسیر المحیط ابعظم و البحر
الخضم ،ج ،۴ص۲۱۷؛ رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن؛ ج ،۲ص ۲۵۴و ج ،۴ص ۵۳۱و .۵۴۹
 .3ر .ی :اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۰ص۱۴۷؛ تفسیر قرآن مهر ،ج ،۱ص.۱۶۹
 .4موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص.۶۶۴
 .5عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
 .6موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص.۶۶۴
 .7ر.ی :منطق فهم حدیث ،ص.۲۶۱
 .8ر.ی :همان ،ص.۲۵۳

حدیو ،نقد حهدیو و آسهیبشهناخت حهدیو بهه تحلیهل آنهها مهیپهردادیم.در برخهورداری از

قواعد فقه الحدیو از سه امر تشکیل خانواد ،حدیو 1،سبب صهدور حهدیو 2و گونههشناسهی
واژگان بهر ،گرفتهایم .در آسیبشناسی حدیو به اخهت ف احادیهو و را ،بهرونرفهت 3از آنهها

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

شارحین حدیو پرداخته و اشکال هر یهک گوشهأد مهیشهود .سهپس بها کمهک دانهشههای فههم

تو،ه شد ،است .در نقد الحدیو به وقایع تاریخی در تحلیل آن اشار ،شد ،است.

 .2خانواده حدیث

خانواد ،حدیو راهکهاری بهرای بهرون رفهت از آسهیب تتبهع نهاقص اسهت 4.چههار حهدیو بها

عنوان تقد کفر بر شری و،ود دارد که متن آنها چنین است:
 .1-2حدیث اول زراره

این حدیو را درار ،از اما باقر ۷نقل میکنهد .امها بها قسهم و تأ کیهد کفهر را مقهد بهر شهری،

پلیدتر و بزر تر از آن میداند .متن و سند حدیو از کتاب الکافی چنین است:

ح
ح ح
ح ح
ح
ح
ح
ح ُ
یةه ،حع ْةن حْح ِةاد ْب ِةن ِعی ة ،حع ْةن حح ِر یةز ،حع ْةن َُ ح ا ح ة ،حع ْةن أِ حج ْعفةر ،۷قةال « :حو
ع ِیل ْب ُن ِإ ْب حر ِاه حمی ،ع ْةن أ ِب ِ
ح
ح
ح ح ح ُح
ح ْ ُْ ححْ ح
الشة ْةر ِک حو أ ْخ حبة ُةع حو أ ْع حظة ُةم» .حقة حةال ُ :حم حذ حکة حةر ُک ْفة حةر إ ْب ِلة ح
اهلل لة ُةه:
ةیق ِحةةنی قةةال
اهللِ ،إن الکفة حةر أل قةةد ُ ِمة حةن ِ
ِ
ِ
ح
ُ ح ح ْ ُْ ح
ُ ْ ح حح ح
ْ حح ْح ح ح ح
ح
ْ
ح
اهلل حو أ ح حالط حاعة ح  ،وح
ْ
ح
الشةر ِکِ َ ،ةن اختةا عةیل ِ
ْاسجد ِآلد  ،فأ أن ی ْسةجد« ،فةالکف ُر أعظ ُةم ِم حةن ِ
حح ح ح ح ْ ح ح ح ُ ح ح ح ح ْ ح ح ح ا
5
ح ْ
ینا حغ ْی حر ِدین ْ ُ
اْل ْؤ ِم ِن حنی ،ف ُه حو ُمش ِرک»؛
أقا عیل الکب ِائ ِر ،فهو ک ِافر؛ و من نْ ِد
ِ

ب خدا قسم ک کفر دیرین تر و پلیدتر و بدتر از شرک است .حضرت سپس کفر ابلایس
را یادآور شد ،آن هنگام ک خداوند ب او فرمود :با آدم ساجده کانّ ،اماا او از ساجده
کردن امتناع ورزید .آنگاه فرمود :پس [ذناه] کفر بزرگتر از شرک است .بنا بر این ،هار
[خواست خود را] بر [خواست] خدا برذز یند و از اطاعت سرباز زناد و در انجاام
کس
ِ
ََ
ذناهان کریره مداومت ورزد ،او کافر است و هر کس دینی غیر از دین مؤمنان علم کند،
چنین کسی مشرک است.
 .1ر.ی :همان ،ص۱۴۵؛ روش فهم حدیث ،ص.۱۵۰
 .2روش فهم حدیث ،ص.۱۲۷

 .3ر.ی :اسباب اختالف الحدیث و عالجه ،ص.۱۱
 .4ر.ی :آسیبشناخت حدیث ،ص.۱۴۱
 .5الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۲
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 .2-2حدیث دوم زراره

حههدیو دو نیههأ در الکااافی اسههت و درار ،آن را از امهها بههاقر ۷نقههل مههیکنههد .سههند و مههتن آن

چنین است:

ح
ح
ُ
ح ُ ح
ح ح
ح
ح ُ
اهلل ْب ِن ُبک ْیر ،حع ْن َُ ح ا ح ة :حع ْن
ع ِیل ْب ُن ِإ ْب حر ِاه حمی ،ع ْن ححمم ِد ْب ِن ِعی  ،ع ْن ُیون حق ،ع ْن ع ْب ِد ِ
ح
ح
ح
ح
أ حج ْع حفر ،۷حق حالُ :ذ ِک حر ِع ْن حد ُه حسا ِ ُ ْب ُن أ حح ْف حْ ح حو أ ْص ح ُاب ُه 1،حف حق حال :إ ح ُهن ْم ُی ْن ِک ُر ح
ون أ ْن
ِ
ِ
ِ
ْ ح حح ح ح
ح حُ ْ ح ْ ُ ُ ح ححُ ْ ُ ح
ا
ُ
ح
ُح
ح
ح
ح
ْ
ُ
ُ
ح
ح
ح
ح
ْ
حیکٌن من حا ع ِلیا ۷مش ِر ِکنی؟ فقال أبو جعفر« :۷ف ِإهنم یزعمٌن أهنم کفا » ،م
حح ح
ح ح ح
ح ح
ُح حح ُْ
ح ْ ُْ حْح
الش ْر ِک» .م ذ ک حر کف حر ِإ ْب ِل حیق ِح حنی قال ل ُهْ :اس ُج ْد فأ أ ْن
قال ِلىِ « :إن الکف حر أقد ُ ِم حن ِ
حح
ح
ح
ح ح ح
ح ح حح
ح ح ح ْ ُْ حْح
اهلل ،فأ ح الط حاع  ،حو أقا ح حعیل
الش ْر ِک ،حَ ِن ْاجتر وعیل ِ
حی ْس ُجد .حو قال« :الکف ُر أقد ُ ِم حن ِ
ْ ح
ح
ح ح
2
الک حب ِائ ِر ،ف ُه حو ک ِافر» ،حی ْع ِىنُ :م ْس حت ِخف ک ِافر؛

زراره میذوید :سخن از سالم بن حفص و یارانش نازد اماام با میاان آماد ،زراره ذفات :ایناان
ّ
منکرند ک هر ک با علی ۷جنگیده مشرک است؟ امام باقر ۷فرماود :پاس [ال باد] پندارناد
ک آنها کافرند .سپس ب من فرمود :کفر جلوتر از شرک است .پس متشکر کفر ابلایس شاد؛ در
آنجا ک خداوند ب او فرمود :سجده کن و او سر باز زد ،و [دوباره] فرمود :کفار جلاوتر از شارک
است ،پس هر ک بر خدا دلیر کند و از اطااعتش سار بااز زناد و بار ارتکااب ذناهاان کریاره
ایستادذی کند ،پس او کافر است؛ یننی سرک شمرده و کافر است.
 .3-2حدیث مسعده بن صدقه

در کتاب الکافی آمد ،است:

حح
ح حح ح ح ح ُ ح ح
ح
حع ُیل ْب ُن إ ْب حر ِاه حمی ،حع ْن حه ُةاُ ح
اهلل - ۷حو
ون ْب ِةن ُم ْس ِةلم ،ع ْةن حم ْس حةعدة ْب ِةن حصةدق  ،قةالِ :مس ْعةص أ حبةا ع ْب ِةد ِ
ِ
ِ
ح
ح
حح ح ْ ُْ ح
حُ ح
ْ
ُ
ح
ُ
ح
ح
ْ
ْ
ْ
ح
ح
ح
ح
ح
الش ْةر ِک :أ ُی حمةا أقةد ُ ؟ فقةال« :الکف ُةر أقةد ُ  ،حو ِذلة ح
ک أن إ ْب ِل ح
ةیق أول حم ْةن کف حةر ،حو
ُس ِئل ع ِن الکف ِر حو ِ
ِ
ح
ح
ح
ح ح
ح ُْ ح
ح حْ ُ ح ْ ح ح 3
حُ ح ْ ُ
اهلل ،حو ِإ حّنا حد حعا ِإ ِذلک بعد ،فأشرک»؛
ک حان کف ُر ُه غ ْی حر ِش ْرک؛ ِألنه ْ حیدع ِإ ِع حباد ِة غ ْی ِر ِ

مسنده بن صدق میذوید ک از امام صادق از شرک و کفر پرسیده شد کا کادام یاک
مقدم است؟ امام فرمود:
کفر قدیمیتر است؛ چون ابلیس نخستین کسی است ک کفر ورزید و کفار او تاوأم باا
 .1از رؤسای گرو ،بتریه است (اختیار معرفة الرجال ،ص ،۲۳۲ش )۴۲۲که اندیشههای آنان در ادامه خواهد آمد.
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 .2الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۳
 .3همان ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح.۸

فراخواند و مشرک شد.
 .۴-2حدیث موسی بن بکر

در کتاب الکافی چنین آمد ،است:

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

هیچ شرکی نرود؛ چرا ک او ب پرستش غیر خدا دعوت نکرد ،بلکا بنادا با ایان کاار

ح
ح
ْ
ح ح
ح ْ ح ح ح
ْ ْ ح
ةةیل ْب ِةةن أ ْسة حةباط ،حع ْةةن ُمةةو ح ْب ِةةن حبکةةر،
ِعةةدة ِم ْةةن أص ة ِابنا ،ع ْةةن حسةةه ِل بة ِةن ٍِ یةةاد ،عة ْةن ع ِِ
ح
ح ح حح ح
حْ
ح ْ ُْ
حق حال ح:س حأ ْل ُص حأ حبا ْ ح
الش ْةر ِک :أ ُ ُی حمةا أق حةد ُ ؟ قةال :فقةال ِلةى « :حمةا حع ْه ِةدی
احل حس ِن ۷ع ِن الکف ِةر حو ِ
ح ح
ح
ح حح ح
ح ُح ُ ح
ةات»ُ ،ق ْلة ُةص :أ حمة حةر ی ِه حشةةا ُ ْبة ُةن حسةةا ِ أ ْن أ ْسة حةأ حل ح
النة ح
ةک ،فقةةال ِلةةى:
ک حعة ْةن ِذلة
اصةةم
ِبةةک ّت ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ َ ْ
ْ
ح
ح
َ )2 1
ُ
ُ
َ
اْل ُ ود؛ قال ُ
ْال ُک ْف ُر حأ ْق حد ُ حو ه حو ُ
اهلل( :إلش إ ْب ِل َ
کاف ِرین ؛
یس أبى َو ْاستک َب َل َو کان ِمن ال ِ
ِ ِ

ُ
موسی بن بکر 3میذوید :از امام کاظم ۷پرسیدم :کدام یک از کفر و شرک جلاوتر از
یکدیگر بودهاند؟ امام فرمود :تو ک اهل بحث با مردم نرود ؟! ذفتم :هشام بن ساالم

4

ب من ذفت ک در این باره از شما بپرسم .امام پاسخ داد :کفر قدیمتر اسات و آن انکاار
است .خداوند فرمود« :جز ابلیس ک سر پیچید و بزرذی فروخت و از کافران شد».
 .3اعتبار حدیث

مقصود از اعتبار حدیو ،اعتماد به صدور آن از اما است .این اعتبار را از چند منظر بایهد

مورد تفحص قرار داد .۱ :منبع حدیو در منابع کهن و متقد از طریه مصهدر یابى؛  .۲بررسهی
سند حدیو از طری دانش ر،ال؛  .۳بررسی متون حدیو و مقایسه آنها با یکدیگر.

 .1-3مصادر حدیث

تخری الحدیو یا یافتن حدیو در مصادر اولیهه و ثانو یهه ،افهزون بهر دسهتیهابى بهه اسهناد و

متون ،میأان اعتماد محدثین به حدیو را روشن مینمایهد .در مصهادر کههن حهدی ی ههر چههار

حدیو را کلینی (  )۳۲۱در الکافی 5در باب الکفر از کتاب االیمان و الکفر آورد ،اسهت .بهاب
الکفر دارای  ۲۱حدیو است .کلینی این احادیو را در هشت حدیو اول قرار داد ،است که

 .1سور ،بقر ،،آیه .۳۴

 .2الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۵ح.۶

 .3در برخی نسخههای الکافی موسی بن بکیر است ،ولی آنچه در اصحاب امها صهادن و امها کهاظم ۸آمهد ،،موسهی بهن
بکر الواسطی است (ر.ی :رجال النجاشی ،ص ،۴۰۷ش۱۰۸۱؛ رجال البرقی ،ص ۴۰ ،۳۰و .)۴۸

 .4در تحف العقول ،ص ۴۱۲و تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص ۳۴هشا بن حکم آمد ،است.
 .5الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۳ح ۲و  ۳و ص  ،۳۸۵ح ،۶و ص  ،۳۸۶ح.۸
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نشانگر اعتبار و اهمیت آنها نأد کلینی است .حدیو مسعد ،را نیأ حمیری قمهی ( ۳۰۴ن)

در قرب االسناد 1آورد ،است .به لحا تاریخی این کتاب مقد بر الکافی است؛ گر چه اعتبهار

الکااافی را نههدارد .حههدیو چهههار را علههی ب هن شههعبه حران هی ( ۳۸۱ن) در تحااف العقااول ،در
سخنان اما موسی بن ،عفر از ابواحمهد الخراسهانی 2آورد ،اسهت .برقهی در المحاسان 3بخهش

آخر حدیو درار ،را با تفاوت و ترکیبهی از دو حهدیو درار ،،بهه طریه خهود آورد ،اسهت .حهدیو

در دیگر منابع متقد یافت نشد.

در مصههادر مت هأخر  -کههه احادیههو را البهها از منههابع کهههن نقههل مههیکننههد  -فههیض کاشههانی

( ۱۰۹۱ن) در کتهاب الااوافی 4،در بههاب «الفهرن بهین الکفهر والشههری و ن الکفههر َقهد » هههر چهههار

حدیو را از کلینی نقل کهرد ،اسهت .شهیخ حهر عهاملی (  )۱۱۰۴در وساائل الشایعة 5،در بهاب

«ثبوت الکفر واالرتداد بجحود بعض الضرور یات و یرها ممها تقهو الحجهة فیهه بنقهل ال قهات»
دو حدیو درار ،را از کلینی به صورت تقطیع شد ،و با تفاوت در بعض عبارات آورد ،اسهت .و

محمد باقر مجلسی ( ۱۱۱۱ن) حدیو مسعد ،بن صدقه را به نقل از الکافی 6و قرب االسناد

7

و حدیو موسی بن بکر را به نقل از تفسیر العیاشی 8و تحف العقول 9آورد ،است.

نظههر بههه ایههنکههه در بیههان مفههاد حههدیو بههه آیههه قههرآن اسههتدالل شههد ،اسههت ،حههدیو از روایههات

تفسیری استنادی 10هم به شمار میآید .از این رو ،باید در مصادر حدیو به منابع تفسیری نیهأ

مرا،ع ههه ک ههرد .ح ههدیو موس ههی ب ههن بک ههر 11را محم ههد ب ههن مس ههعود عیاشه هی ( ۳۲۹ن) در کت ههاب
 .1قرب االسناد ،ص ،۴۸ح.۱۵۶

 .2تحف العقول ،ص :۴۱۲و قال له َبو َحمد الخراسانی :الکفر َقد َ الشری؟ فقهال ۷لهه :مها لهک و لههذا مها عههدی بهک
َ
ْ
تکلم الناس .قلتَ :مرنی هشا بن الحکم َن َسألک[ .فهه] قهال :قهل لهه :الکفهر َقهد َ ،ول مهن کفهر بلهیس (أبیى َو ْاس َیتک َب َل َو
َ َ ْ
کافر َ
ین) .و الکفر شی واحد و الشری ی بت واحدا و یشری معه و یر.،
کان ِمن ال ِ ِ

 .3المحاسن ،ج ،۱ص.۲۰۹

 .4الوافی ،ج ،۴ص ،۱۹۷ح ۱۸۱۰و  ۱۸۱۱و  ۱۸۱۲و .۱۸۱۳
 .5وسائل الشیعه ،ج ،۱ص.۲۰

 .6بحاراالنوار ،ج ،۶۰ص ،۱۹۸ح.۹
 .7همان ،ج ،۷۲ص ،۹۶ح.۱۱
 .8همان ،ج ،۷۲ص ،۹۷ح.۱۴

 .9همان ،ج ،۷۵ص ،۳۲۴ح.۲۴

 .10حدی ی است که در آن برای اثبات مطلبی به آیه قرآن استناد شد ،است.
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 .11در تفسیر العیاشی بکهر بهن موسهی الواسهطی آمهد ،اسهت کهه در آن قلهب رم داد ،اسهت و صهحیح ،چنهانکهه در حهدیو
الکافی گذشت ،موسی بن بکر الواسطی است.

موسی بن بکر و تفسیر البرهان 3حدیو موسی بن بکر و حدیو مسعد ،را نیأ آورد،اند.

هیچ حدی ی در این موضوع در منابع حدی ی و تفسیری اهل تسنن یافت نشهد .بنها بهر ایهن،

حدیو از اختصاصات مذهب شیعه است.

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

التفسیر 1،ذیل آیه مذکور در حدیو آورد ،است .و از منابع متأخر ،تفسایر ناوراللقلین 2حهدیو

 .2-3تعدد حدیث

تعهدد حههدیو یکههی از نشههانهههای اعتبههار مضههمون آن اسههت .آیها ایههن احادیههو یههک حههدیو

هستند یا چند حدیو؟ به نظر میرسد دو حدیو درار ،یهک حهدیو باشهند کهه بهه دو صهورت

نقل شد ،است؛ چون عبارات خیلی نردیک به ههم هسهتند و یهک معصهو و یهک راوی در آخهر
دارد؛ گرچ ههه دو طریه ه دارد ّام هها دو ح ههدیو دیگ ههر ،ب هها تو ،ههه ب ههه تع ههدد راوی و تع ههدد معص ههو و
اخت ف متن ،یر هم و یر حدیو درار ،هسهتند .بنها بهر ایهن ،حهدیو ،سهه بهار از سهه معصهو

صادر شد ،است .این تعدد نشان میدهد که این بحو در عصر سه معصو متوالی دامنههدار
بود ،که به کش

فضای صدور کمک میکند.

 .3-3سند حدیث

هههر چهههار حههدیو را کلینههی بههه صههورت مسههند آورد ،اسههت .حمیههری نیههأ حههدیو مسههعد ،را

مسند آورد ،و سند آن با کلینی مشتری است .ارسالی در طبقات آنها و،هود نهدارد .احادیهو

تحف العقول و تفسیر العیاشی مرسلاند .از آنجا که این دو حدیو در الکافی نیهأ آمهد ،،ارسهال

آنهها از ارزش سههندی حههدیو نمهیکاهههد ،بلکههه مهیتوانههد تأییههدی بهر شهههرت حههدیو در منههابع
کهن باشد.

سند حدیو اول درار ،صحیح است .مجلسی از آن به حسن کالصحیح تعبیهر مهیکنهد.
4

5

 .1کتاب التفسیر ،ج  ،۱ص.۳۴
 .2نور اللقلین ،ج ،۱ص.۱۵۷

 .3تفسیر البرهان ،ج  ،۱ص ۱۷۰و .۱۷۸

ُ ْ ُ ْ
ْ
ْ ّ
اد ْبن ِعیسی ،ع ْن حر یأ (بن عبداله) ،ع ْن ُد رارة ،ع ْهن َبهى ْ ،عفهر۷
ِ
ِ
 .4ع ِل ّی بن ِ بر ِاهیم ،عن َ ِب ِیه (ابراهیم بن هاشم) ،عن حم ِ ِ
تمامی راویان امامی ثقه هستند.

 .5ماارآة العقااول ،ج ،۱۱ص .۱۱۰بههه حههدی ی کههه برخههی از راو یههان آن امههامی ثقههه و برخههی امههامی ممههدوح باشههند ،حسههن
کالصههحیح گوینههد (درسنامااه درایااه الحاادیث ،ص .)۶۶چههون در سههند فقهها ابههراهیم بههن هاشههم امههامی ممههدوح اسههت،
مجلسی حدیو را حسن کالصحیح میداند.
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حدیو دو درار ،موث است1و مجلسی آن را موث کاصحیح 2میداند.

حدیو سو  -که از ث ثیات کلینی 3نقل شد - ،نیأ موث  4است .مجلسی این حهدیو را

ضعی  5میانگارد .شاید و،ه ضع

امامی ثقه
آن مسعدة بن صدقه است؛ دیرا سایر راویان
ِ

هستند .شیخ طوسهی وی را عهامی 6و نجاشهی بتهری 7خوانهد ،اسهت .در پاسهخ بایهد گفهت کهه

اوال عامی بودن و بتری بودن با هم سهازگاری ندارنهد؛ د یهرا بتر یهه از فهرن شهیعی اسهت و احتمهال
دارد که مراد از عامی در اینجا گرایش به عامه باشد .ثانیا بتهری بهودن او ههم مهورد تردیهد اسهت،
د یهرا همهین روایهت نقهل شهد ،از وی در مقالههه در ّرد بتر یهه اسهت .توضهیح ایهن مطلهب در سههبب
صدور حدیو خواهد آمد .ثال ا وی ک یر الروایة 8است و مضمون الب روایهات او نیهأ آسهیبی

ندارد .برخی ،از ،مله پدر مجلسی ،وی را توثی کرد،اند.

9

حههدیو چهههار نیههأ موثه  10اسههت؛ گههر چههه مجلسههی ،بههه طههور کلههی ،روایههات سهههل بههن د یههاد را

ضعی

بنا بر مشهور میداند 11.بنا بر تحقی  ،وی ثقه اسهت 12.بهر ایهن اسهاس ،تمهامی روایهات

وارد شد ،در این زمینه معتبر هستند و با تو،ه به اخت فات طبقات مهیتهوان گفهت کهه روایهت

مستفیض 13است.

ُ
اهلل ْب ِهن ُبک ْیهر ،ع ْهن ُدرارة ،ع ْهن
 .1ع ِل ُّی ْب ُن ِ ْبر ِاهیم ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ِعیسی (بن عبیهد) ،ع ْهن ُیهونس (بهن عبهدالرحمن) ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
َ ِبى ْ ،عفر .۷عبداهلل بن بکیر در سند ،فطحی ثقه است .سایر راویان امامی ثقه هستند.
 .2مارآة العقاول ،ج ،۱۱ص .۱۱۰ظهاهرا مجلسهی در فطحههی بهودن آن تردیهد دارد .از ایهن رو ،از حهدیو بهه موثه کالصههحیح
تعبیر میکند.

 .3ثالثیات کلینی ،ص ،۱۹۰ح .۲۴حدی ی است که از صاحب کتاب تا اما معصو سه واسطه دارد.
 .4ع ِل ُّی ْب ُن ِ ْبر ِاهیم ،ع ْن ه ُارون ْب ِن ُم ْس ِلم ،ع ْن م ْسعدة ْب ِن صدقة .دو راوی اول امهامی ثقهه و مسهعد ،را عهامی بتهری گفتههانهد.
حمیری  -که یک طبقه از کلینی پیشی دارد  -حدیو را از هارون بن مسلم نقل کرد ،است.
 .5مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
 .6رجال الطوسی ،ص.۱۴۶
 .7رجال الکشی ،ص.۳۹۰

 .8ر.ی :معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۸ص.۱۳۶

 9ر.ی :الفوائد الرجالیه ،ج ،۳ص.۳۳۶
ّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ .10عدة ِم ْن َ ْصح ِابنا ،ع ْن س ْه ِل ْب ِن ِد یاد ،عن ع ِل ِ ّی ب ِن َسهباط ،عهن موسهی ب ِهن بکیهر (بکهر) .ایهن حهدیو موثه اسهت؛ چهون
برخی علی بن اسباط را فطحی میدانند و نیأ موسی بن بکر واقفی است.

 .11مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
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 .12ر.ی :دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته ،ص.۷۷

 .13حدی ی را که راویان در هر طبقه ،سه نفر یا بیشتر باشند ،مستفیض میگویند.

یکدیگر مقایسه گردد .در این روایات چند نکته مشتری و،ود دارد:

 .۱مفاد تقد کفر بر شری در هر چهار حدیو یا به صراحت آمد ،است و یا به قرینه پرسهش

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

 .۴-3مقایسه احادیث

حههدیو از نظههر مههتن بهها آسههیب مهمههی موا،ههه نیسههت؛ ّامهها بههه ،هههت اخههت ف مههتن ،بایههد بهها

راوی در سخن معصو مورد تأ کید قرار گرفته است.

 .2بههر ایههن تقههد  ،بههه آیههه سههرپیچی شههیطان از سههجد ،بههر آد استشهههاد شههد ،اسههت کههه قههرآن
شیطان را کافر نامید ،است و کفر ابتدا از او سر زد.

موارد اخت ف عبارتاند از:

 .1در حدیو موسی بن بکر کفر به ،هود معنا شد ،است.

 .2در حدیو مسعد ،بیان شد ،که شری یر کفهر اسهت .شهری عبهادت یهر خهدا اسهت .و

علت تقد کفر بر شری را این گونه بیان میکند که شهیطان هنگها سهرپیچی کفهر ورد یهد

و آن موقع مشری نبود ،بلکه بعدا مرد را به عبادت یر خدا فراخواند و مشری شد.

اول درار ،افزون بر پیشی کفر بر شری ،پلیدتر بهودن و بهزر تهر بهودن کفهر نسهبت
 .3در حدیو ِ

به شری نیأ بیان شد ،اسهت و از آن نتیجهه مهیگیهرد کهه ههر کهس بهر خهدا ،هرَت ورزد و از

اطاعتش سر باز زند و بر انجا گناهان کبیر ،پافشاری کنهد ،کهافر اسهت و ههر کهس دینهی
یر دین مؤمنان برذیرد ،مشری است.

 .4در حدیو دو ِ درار ،،به سهبب ورود حهدیو اشهار ،شهد ،اسهت کهه گروههی معتقهد بودنهد
کسانی که با امها علهی، ۷نگیدنهد ،مشهری نبودنهد و راوی در ایهن بهار ،از امها بهاقر۷

پرسههید و امهها در پاسههخ فرمههود پههس ایههن گههرو ،بههاور دارنههد کههه آنههها کافرنههد و کفههر ،لههوتر از
شری است.

 .5در تحف العقول در پایهان حهدیو چههار بها بیهان فهرن کفهر و شهری در و،هه تقهد کفهر بهر
شری آمد ،است .و الکفر شی واحد و الشری ی بت واحدا و یشری معه یهر .،کفهر یهک
چیأ است ،ولی شری یک چیأ را ثابت و یرش را با آن شریک قرار میدهد.

ایههن اخت فههات در حههدیو از مههواردی نیسههت کههه حههدیو را دچههار ضههع

مههتن کنههد؛ د یههرا

احتمال دارد آنچه در قسمت آخر حهدیو در تحف العقاول آمهد ،اسهت ،که

راوی باشهد ،نهه

مخههالفتی بهها هههم ندارنههد و هههر یههک بههه نههوعی در تو،ههه بههه ابعههاد حههدیو کمههک مههیکننههد .البتههه

ک ه امهها  .ایههن احتمههال در حههدیو دو درار ،نیههأ و،ههود دارد کههه عبههارت آخههر در تفسههیر کههافر
ّ
ُ(م ْست ِخ ک ِافر) سخن راوی باشد.
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 .۴آرای اندیشمندان درباره حدیث

عالمان شیعی کمتر به شهرح ایهن احادیهو پرداختههانهد؛ ّامها کهم و بهیش نظر یههههایى در ایهن

بار ،و،ود دارد که به بیان آنها میپردادیم .برخی این تقد را واضح دانسهتهانهد 1و برخهی فقهها

ایههن احادیههو را در «مسههاله کف ههر منکههر ضههروری دیههن» آورد،ان ههد 2.برخههی از محههدثان ،مانن ههد

مجلسی به شرح بیشتری پرداختهاند .البته به سبب صدور حدیو و یا استدالل دیدگاهشان
و آوردن شواهد درونمتنی و برونمتنی حدیو کمتر پرداختهاند .از این رو ،فهم دقی حهدیو
با مشکل ،دی روبهرو است.

ابتدا به بیان دیدگا،ها و در ادامه ،نظر بر گزید ،آورد ،میشود.

 .1-۴تقدم زمانی کفر بر شرک

مقصود از تقد زمانی این است که کفر قبل از شری پدید میآید؛ د یهرا در آیهه بهه کفهر ابلهیس

استناد شد ،است و کفر ابلیس به لحا زمانی بر همه انواع کفر مقد است.

3

این دیدگا ،با سبب صدور حدیو که در ادامه مقاله به آن میپردادیم ،ناسازگار است؛ دیرا

شاهدی بر مساله بودن تقد زمانی کفر بر شری در تاریخ علهم که

یها در زمهان صهدور حهدیو

و،ههود نههدارد .بههه ع ه و ،،عبههارتهههای اعظههم و اخبههو در حههدیو اول درار( ،حههدیو  )۱بهها ایههن
نظریه تنافی دارد و تطبی آن بر همه روایات سازگاری ندارد.

 .2-۴تقدم مطلق کفر بر شرک

دیههدگا،هههای بعههدی ،همههه ،بههر پایههه تقههد رتبههی قههرار دارنههد .مههراد از تقههد رتبههی ایههن اسههت کههه

،ایگا ،ارزشی کفر بر شری مقد اسهت .برخهی ایهن نهوع تقهد را بهه نحهو مطله بیهان کهرد،انهد و

گونه کفر و شری را مشخص نکرد،اند .ایشهان بیهان کهرد،انهد کهه شهری مبتنهی بهر وههمههای یهر

واقعی است و وهم یر واقعی مرتبهای از کفراست.

4

این دیدگا ،مبتنی بر دو مقدمه است:

 .۱تفسیر شری ،که شری را وهمها خیالی و پندارهای باطل میداند.
 .1مجمع البحرین ،ج ،۳ص.۴۷۷

 .2ر.ی :کتاب الطهاره ،ج ،۳ص۴۵۰؛ مدارک العروه ،ج  ،۲ص.۵۵۲

 .3مواهههب الرحمههان فههی تفسههیر القههرآن ،ج ،۱ص۸۶؛ ادوار فقههه ،ص .۱۲۹وی بهها بیههان حههدیو فههون مههیگویههد :کفههر بههه لحهها
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تاریخی بر شری تقد زمانی دارد.

 .4مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱ص .۸۶ایشان با بیان تقد زمانی این نظر را نیأ احتمال داد،اند.

هر دو مقدمه مخدوش است؛ دیرا تفسیر شهری بهه وههمههای پنهداری ،تفسهیر بهه معنهای عها

اسههت .ممکههن اسههت کسههی بگو یههد کفههر هههم توهمههات باطههل اسههت و مرتبههای از شههری بههه شههمار

میآید .افزون بر ایهن ،بها تفسهیری از کفهر و شهری کهه در درون خهود روایهات و،هود دارد ،ناسهازگار

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

، .۲ایگا ،شری ،که اوها خیالی مرتبهای از کفر است.

است .در روایت موسهی بهن بکهر کفهر بهه ،حهود و در روایهت مسهعد ،شهری بهه عبهادت یهر خهدا

توصی

شد ،است .افزون بر اینها این تفسیر با سبب صدور نیأ همخوانی ندارد.

 .3-۴تقدم کفر معصیت بر شرک

برخی مراد از کفر در این روایت را کفر معصیت میداننهد .بهه گفتهه اینهان ،کسهی کهه معتقهد

به خدا باشد و تجری ورزد (بداند که خدا فرامینی دارد و با علم به اینکه فرمان الهی است ،بها

آن مخالفت کند) و سرکشی نمایهد و نافرمهانی خهدا کنهد ،پلیهدتر از کسهی اسهت کهه بهرای خهدا

شریک قرار دهد.

1

این دیدگا ،دو مقدمه دارد:

 .۱کفر انواعی دارد :کفر اعتقادی که کسی خدا ،وحی و معاد را نمیپذیرد .و کفر عملی که

خدا و رسول را قبول دارد ،ولی با فرامین آنها مخالفت میورزد.

هر یههک از ایههن دو ،خههود دو قسههم دارد :کفههر ،هلههی کههه نپههذیرفتن یهها مخالفههت از روی ،هههل

اسههت و کفههر علمههی ،یعنههی بهها ایههنکههه مههیدانههد خههدا و رسههول بههر ح ه انههد ،بهها آنههها یهها اوامرشههان

مخالفت میکند .کفر در این روایات ،از نوع عملی از روی علم است.

 .۲تقد کفر بر شری رتبی است و و،ه تقد تجری و مخالفت از روی علم و آ گاهی اسهت.

در نتیجه ،کفری که از یک سو عملی و از سوی دیگر علمی است ،از شری پلیدتر است.
ّ
گرچهه در حههدیو دو درار ،عبههارت «مهن ا،تههری علههی اهلل» شههاهد ایهن دیههدگا ،اسههت ،امهها در
پاسخ میتوان گفهت کهه ایهن اقسها بهرای شهری ههم بیهان شهد ،اسهت؛ یعنهی شهری نیهأ دو گونهه
است :شری اعتقادی و شری عملی .و هر دو نیأ ،هلهی و علمهی دارد؛ یعنهی کسهی کهه از روی
علم مخال

امر خدا میکند ،هم کفر عملی دارد و هم شری عملی .افزون بهر آن ،پلیهدتر بهودن

فرد متجری بر مشری معلو نیست؛ به خصوص اگر متجری مرتکب خ ف واقع نشود.
 .۴-۴تقدم سببی کفر بر شرک

م صالح مازندرانی و،ه تقد را توق

و،ودی شری بر کفرمی داند .وی حقیقهت کفهر را بهر

 .1ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة ،ص۱۰۰؛ نیأ ر.ی :مجمع الفوائد ،ص۴۸۱؛ کتاب الزکاة ،ج ،۱ص.۴۱۶
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اساس روایات ،انکار و سرپیچی از فرمان الهی میداند .خداوند امر به تری شری کرد ،اسهت و

مشههری امههر الهههی را فرمههان نبههرد ،اسههت .پههس مشههری همیشههه کههافر اسههت .و کفههر پلیههدتر از شههری

است؛ دیرا کفر سبب شری است .و انگیأ ،شری کفهر اسهت .از ایهن رو ،همیشهه شهری مسهتلأ
کفر است و کفر مستلأ شری نیست.

1

در پاسهخ ایهن نظهر ممکهن اسهت گفتهه شهود کهه خداونهد امهر بهه تهری کفهر نیهأ کهرد ،اسهت .بههه

ع و ،،رابطه سبب و مسبب بین کفر و شهری دلیلهی نهدارد .ممکهن اسهت کسهی از ابتهدا شهری
ورزد ،یعنی یر خدا را عبادت کند و این عبادت ،او را به کفر کشاند ،یعنی منکر خدا شود.
 .۵-۴تقدم کفر عنادی بر شرک جهلی

مرحو مجلسی بیشتر به ابعاد حدیو تو،ه داشته است .ظاهر عبارات وی به تقد کفر بهر

شری ،هلی اشار ،دارد .وی حدیو را این چنین شرح کرد ،است که کفر تری اطاعت خهدا از
روی عناد و استکبار است ،ولی شهری ،اثبهات شهریک بهرای خهدا اسهت .شهری سهه گونهه دارد:

شههری در آفههرینش ،شههری در عبههادت و شههری در طاعههت و فرمههانبری .قسههم سههو ِ شههری ،خههود دو
گونه است :گا ،از روی نادانی و گمراهی است که از آن به شهری ،هلهی تعبیهر مهیشهود و گها ،از
روی دشمنی و عناد است و از آن به شری عنادی یاد میشود و در پلیدی بدتر از شهری ،هلهی

است و بر آن تقد دارد .به عقید ،مجلسی شری عنادی یکی از انواع کفر نیأ بهه شهمار مهیآیهد؛
دیرا در عناد با کفر مشتری است.

در این حدیو ،کفر از روی عناد بر شری ،هلی مقد است؛ همهانگونهه کهه در خهود اقسها

شری ،شری عنادی بر شری ،هلی مقهد اسهت؛ ولهی ایهن تقهد بهه ،ههت کفهری اسهت کهه در
عنههاد آن و،ههود دارد 2.مجلسههی در واقههع ،مه ی تقههد را تقههد عنههاد بههر ،هههل مههیدانههد .در کفههر،

عناد نهفته است .پس بر شری مقد اسهت؛ بلهه ا گهر در شهری ههم عنهادی و،هود داشهته باشهد،
این شری از اقسا کفر به شمار میآید و از دیگر اقسا شری مقد است.

گفتنههی اسههت کههه مجلسههی مفههاد ایههن احادیههو را اثبههات کفههر و شههری بههرای منکههرین امامههت

امیرالمههؤمنین ۷مههیدانههد؛ د یههرا از یههک سههو عنههاد وردیدنههد و از سههوی دیگههر ،روشههی یههر از را،

مؤمنین داشتند .پس هم مشریاند و هم کافر .و از این حیو از مشرکین بدترند.
 .1شرح اصول الکافی مالصالح ،ج ،۱۰ص.۵۲
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 .2مرآة العقول ،ج ،۱۱ص.۱۱۰
 .3همان.

3

نوع مخالفتی را کفر نمیداند ،بلکه کفر آن است که در آن عناد و دشمنی و انکهار از روی علهم

باشد .از ایهن رو ،در که

وی اشهار،ای بهه کفهر اعتقهادی و کفهر ،هلهی نیسهت .ایشهان شهری در

احادیو یاد شد ،را شری عملی  -که از روی ،هل باشد  -میداند .در واقع ،م ی تقهد کفهر
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در عبارات مجلسی سخن ،دیدی و،هود دارد و آن ته ز کفهر و عنهاد اسهت .ظهاهرا وی ههر

بر شری را تقد عناد بر ،هل میداند .از این رو ،شری از روی عنهاد را بهه کفهر برمهیگردانهد .ایهن

خ ف ظاهر روایات است؛ دیرا در ذیل روایت اول درار ،آمد ،است کسی کهه دینهی یهر از دیهن

مؤمنین برپا کند ،مشری اسهت .نیهأ در روایهت مسهعد ،آمهد ،کهه ابلهیس بعهد مشهری شهد .بعیهد
است اینها شری ،هلی باشد.

 .۵تقدم کفرجحودی بر شرک عبادی

شههارحین حههدیو برخههی دیههدگا،ههها در بههار ،حههدیو را بیههان کههرد،انههد ،ولههی مسههتندات آن را

نگفت ههانههد .نظههر برگز یههد ،تقههد کفههر ،حههودی بههر شههری عبههادی اسههت .ابتههدا بههه فضههای صههدور

حدیو اشار ،میگردد و بعد ،به تحلیل این دیدگا ،پرداخته میشود.
 .1-۵فضای صدور حدیث

فضای صدور حدیو به زمینهها و شرایا تاریخی که بر پایه آنها حدیو از معصهو صهادر

شههد ،مههیگوینههد .زمههان ،مکههان ،وضههعیت سیاسههی و ا،تمههاعی و و،ههود فرقهههههها و گههرو،هههای

اعتقهادی و نظیهر آنهها را در برمهیگیهرد 1.امههوری چهون مهتن حهدیو ،لحهن که  ،پرسههش راوی،

اندیشههای راوی ،و مطالعات تاریخی زمان صدور حدیو ،مطالعات تطبیقی حدیو شیعه

و سنی و  ...دستیابى به فضای صدور را فرا هم میکنند.

با تو،ه به عصر معصومان :و روایانی که حدیو از آنها صهادر شهد ،،ایهن روایهت مر بهوط

به قرن دو هجهری اسهت و قهرن دو عصهر نشهو و نشهر اندیشههههای گهرو،هها و فرقههههای اسه می

اسههت .دقههت در مههتن ایههن احادیههو سههرنخهههایى را بههرای را،یههابى بههه فضههای صههدور حههدیو بههه

دسههت مههیدهههد .حههدیو دو درار ،بههه ایههن مطلههب تصههریح مههیکنههد .سههالم بههن ابههىحفصههه 2و

پیروان وی معتقدند که ،نگجویان با اما علی کافرند ،نه مشری .این نشان میدهد کهه مهتن

 .1ر.ی :روش فهم حدیث ،ص۱۲۷؛ منطق فهم حدیث ،ص.۲۹۱

 .2و ی از سههران فرق ههه «بتر ی ههه» ب ههود ،اسههت (معجااام رجاااال الحااادیث ،ج ،۸ص .)۱۴آنهههان معتقهههد بودنهههد کسهههانی کهههه بههها
امیرالمؤمنین، ۷نگ میکردند ،کافرند (حورالعین ،ج ،۱ص۱۵۵؛ فرق الشیعه ،ص.)۲۷
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معصهو بها

حدیو به اخت ف ک می در معنای کفر و شری در آن عصر اشار ،دارد .لحن که

تأ کید و قسم در حدیو اول دررا ،،و پرسهشههای راو یهان از ،ملهه هشها بهى سهالم در حهدیو
1

حدیو موسی بن بکر (چههار ) ههم ایهن مطلهب را تأییهد مهیکنهد؛ بهه و یهه ،کهه در ایهن حهدیو،

اما  ،بعد از پرسش راوی به وی میگوید :تو که اهل بحو بها مهرد نبهودی؟ ایهنهها حکایهت از
ایههن دارنههد کههه مسههاله تقههد کفههر بههر شهری از مسههاثل آن دور ،بههود ،اسههت .از ایههن رو ،بایههد در بههار،
اخت ف ک می آن دور ،در این موضوع تفحص کرد.

گرچهه ظههاهر برخههی احادیهو فههون نههاظر بهه اخت فههات ک مههی درون شهیعه اسههتّ ،امهها مسههاله

تهایر کفر و شری به اخت فات ک می خوارج بر میگردد و بعید نیست که درونمایه اخت فات
شههیعی متههأثر از خههوارج باشههد .تهههایر کفههر و شههری ابتههدا در گروهههی از خههوارج پدیههد آمههد .خههوارج

معتقد بودند که مرتکب گناهان کبیر ،هم کافر است و هم مشری 2و او را از زمر ،مؤمنان خارج

مههیدانسههتند .در ایههن زمینههه تفههاوتی بههین کفههر و شههری نمههیگذاشههتند 3.در ایههن بههین ،گروهههی از
خوارج به نا «اباضیه» 4بهر ایهن بهاور شهدند کهه کفهر یهر از شهری اسهت و منهاف کهافر اسهت ،نهه

مشههری 5.و گروهههی از آنههها بههه نهها «حفصههیه» 6ایههن تهههایر را در ارتکههاب کبههاثر مطههرح کردنههد .بههه
عقیههد ،آنههان مرتکههب کبیههر ،کههافر اسههت ،نههه مشههری .ایههن بحههو در عرصههه دیگههری از فرقههههههای

شیعی نیأ به و،ود آمد« .دیدیه» معتقد بودند که کسانی که بعد از وفات پیامبر با خ فت اما

علی ۷مخالفت کردند ،از امر خدا و رسول سهرپیچی کهرد ،،پهس کافرنهد .و نیهأ کسهانی کهه در

 .1در تفسیر العیاشی هشا بن حکم آمد ،است.

 .2أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.۱۴۶

 .3در تساوی کفر و شری ،ر.ی :عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ج ،۲ص.۲۶۲

َ . 4تباع عبد اهلل بن َباض بن عبد اهلل بن مقاعس ،من بنی مرة رَس اإلباضیة و هو َ ک رهم اعتداال .خرج فهی عههد مهروان بهن
محمد بن مروان و قتل َثنا المعرکهة .انظهر بشهأن اإلباضهیة باإلضهافة لمها ورد هاهنها (مقااالت اإلساالمیین ،ص ۱۸۳و مها

بعدها؛ الفرق بین الفرق ،ص ۱۰۳و ما بعدها؛ التبصیر فی الادین ،ص۳۴؛ الفصال البان حازم ،ج ،۴ص۱۸۸؛ الملال و

النحل ،ص ۱۳۴و ما بعدها؛ مروج الذهب ،ج ،۳ص۳۵۸؛ المعارف البن قتیباة ،ص۶۲۲؛ شارح المواقاف ،ص .۴۷مهن
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التذییل و من الدراسات الحدی ة :تاریخ الماذاهب اإلساالمیة ،ص۸۰؛ الموساوعة المیسارة فای ابدیاان و الماذاهب
المعاصرة ،ص۲۰ -۱۵؛ إسالم بال مذاهب ،ص۱۷۰ -۱۳۵؛ جذور الفتنة فی الفرق اإلسالمیة ،ص ۲۲۰و مها بعهدها؛ فای
مذاهب اإلسالمیین ،ص ۹۹و ما بعدها).
 .5موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ج ،۱ص۶۶۴؛ اإلصباح علی المصباح فی معرفة الملا الفتااح ،ص۱۳۳؛
التبصیر فی الدین ،ص۴۹؛ عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
َ .6صحاب َبى حفص بن َبى المقدا  .و انظر بشأن هذ ،الفرقة :مقاالت اإلسالمیین ،ص۱۸۳؛ الفرق بین الفرق ،ص۱۰۴؛
الملل و النحل ،ص۱۳۵؛ التبصیر فی الدین ،ص۳۴؛ شرح المواقف ،ص ۴۸من التذییل.

«بتریه» 2معتقد شدند که محار بین با اما علی ۷کافرند ،ولی به ،ههت نهص پیهامبر ۹اههل

بهشت 3نیأ هستند 4.در واقع ،ایهن گهرو ،بهه زعهم خهود ،را ،اعتهدال را در اخت فهات سیاسهی آن
عصر  -که منجر به پیدایش اخت فات اعتقادی شد ،بود  -پیش گرفتند.

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

دوران حکومت اما علهی ۷بها وی ،نگیدنهد ،کافرنهد .گروههی از آنهها بهه نها «سهلیمانیه» 1و

این دیدگا،ها پرسشهای ک می را در آن عصر به و،ود آورد؛ مانند اینکه چگونه میتوان از

یک سو حکم به کفر کسی داد و از سهوی دیگهر وی را اههل بهشهت دانسهت؟ چهرا امها

علهی۷

در بار ،محاربین با خود به سیر ،پیامبر در ،نگ با کفار و مشرکین عمل نکرد؟ آنها پنداشهتند
پاسخ به این پرسشها راهی بود که حفصیه از خوارج گذراندند و آن تههایر کفهر و شهری اسهت.

به نظر اینان کفر و شری به لحا معرفتی با یکدیگر تفاوت دارند .مشهرکین همهان بهتپرسهتان
هستند که به شریک برای خدا باور داشتندّ .اما کفر معنهایى فراتهر دارد .مهیشهود کسهی بهاور بهه

خدا داشته باشد ،ولی کافر باشد؛ ماننهد معارضهین بها امها علهی۷؛ 5د یهرا خداونهد وعهد ،داد،
است که شری را نبخشهد .پهس یهر شهری قابهل بخشهش اسهت .از ایهن رو ،بهه نظهر آنهان احکها

،نگ در بار ،مشرکین ا،را میشود ،نه همه کفار .اما علی ۷معارضین خود را مورد بخشش

قرار داد؛ چون کافر بودند ،نه مشری .تهایر بین کفر و شری در بین این گرو،ها به گونهای ترسیم

شد که ،ایگا ،و منألت کفر بعد شری قرار گرفت .آنها کفر را گناهی قابل بخشهش دانسهتند.
این نگرش مساله تنزیل کفر نسبت به شری را به و،ود آورد.

َ . 1صحاب سلیمان بن ،ریر :یأعمون َن اإلمامة شورى ،و َن اإلمامة نما تنعقد بر،لین من خیار المسهلمین ،و َنهها تصهح
للمفضول مع و،ود األفضل ،و َثبتوا مامة َبى بکر ،و عمر -رضی اهلل عنهما  -و لکن زعمهوا َن األمهة َخطهأت فهی البیعهة
لهما ،مهع و،هود علهی خطهأ ال ینتههی لهی در،هة الفسه  ،و قضهوا بتکفیهر ع مهان ،و طلحهة ،و الزبیهر ،و عاثشهة ،مهع القطهع

بههأنهم مههن َهههل الجنههة ،بمهها ورد مههن النصههوص فههی حقهههم ،و تأکیههة النبههی ۹لهههم (ابکههار االفکهههار فههی اصههول الهههدین،

ج ،۵ص.)۷۱
ّ
ّ
ّ
ّ
 .2فرقة من الزیدیة ،و هم َتباع الحسن بن صالح و ک یر النوا الملقهب بهاألبتر ،یقولهون :ن اإلمامهة شهورى و نهها تنعقهد بعقهد
علهی َمیهر المهؤمنینَ ۷فضهل النهاس بعهد رسهول اهلل ،۹و ّ
الر،لین من خیار ّ
األمهة ،و ّ
لکهنهم َ،هادوا مامهة المفضهول ،و
ّ
َثبتوا مامة َبى بکر و عمر ،و یقولونّ :ن ّ
األمة ترکت األصلح فی البیعة لهما ال َّن الخطأ فی بیعتهما لهم یو،هب کفهرا و ال
ّ
توقفههوا فههی ع مههان و لههم یقههدموا علههی ّ
ذمههه و ال علههی مدحههه (فاارق الشاایعة ،ص۱۳؛ مقاااالت اإلسااالمیین ،ج،۱
فسههقا .و
ص۱۳۶؛ الفرق بین الفرق ،ص۳۳؛ الملل و النحل ،ج ،۱ص۱۶۱؛ الحور العین ،ص۱۵۵؛ المنیة و ابمل ،ص.)۲۰

 .3برای آ گاهی از اعتبار حدیو عشر ،مبشر ،،ر.ی :الجنة و النار ،ج ،۱ص.۴۲۵

 .4ابکار االفکار فی اصول الدین ،ج ،۵ص :۷۱فهی السلیمانیة .… :و قضهوا بتکفیهر ع مهان ،و طلحهة ،و الزبیهر ،و عاثشهة ،مهع
القطع بأنهم من َهل الجنة ،بما ورد من النصوص فی حقهم ،و تأکیة النبی ۹لهم.

 .5عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ،ج ،۲ص.۲۶۲
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آنچههه در منههابع تههاریخ که

و،ههود دارد 1،دو مسههاله بههود ،اسههت .۱ :تهههایر کفههر و شههری؛  ۲تنزیههل کفههر و

فرود آوردن ،ایگا ،آن که الزمهاش این بود کفهر بعهد از شهری قهرار گیهرد .البتهه عنهوان تقهد کفهر بهر شهری،
به این صراحت ،در منابع تاریخ ک

و ملل و نحل ،أ مساثل اعتقادی فرقهها نیامد ،است.

اهل بیت :با بیان احادیو فراوانی به روشهنگهری و تبیهین حقهای قرآنهی در ایهن مسهاثل و

بیههان معنهای کفههر و شههری و گونههههههای هههر یههک و تسههاوی مصههداقی کههدا گونهههههها و تهههایر آنههها

پرداختند .البته احهادی ی کهه بهه صهراحت مسهاله تقهد کفهر بهر شهری در آن آمهد ،اسهت ،چههار
حههدیو فههون اسههت .و ایههن از نههوآوریههها و شههعار اهههل بیههت در مقابلههه بهها انحرافههات ک مههی ایههن

فرقهها است .اکنون با تو،ه به سبب صدور ،احادیو فون تحلیل میشود .ابتهدا بحهو تقهد
زمانی را بیان میگردد.

 .2-۵تقدم زمانی

کاربرد واژ« ،اقد » ،از نظر مفهومی ،شهامل زمهانی و یهر آن مهیشهود و کاریردهها ی آن در یهر

زمانی از فراوانی برخوردار است 2.از این رو ،نمیتوان آن را به معنای تقد زمانی یها منصهرف بهه
آن دانستّ ،اما سه شاهد دیگر و،ود دارد که تقد زمانی را تأیید میکند:
 .۱استشهاد به کفر ابلیس؛ دیرا به لحا زمانی اولین گناهی است که محقه شهد؛ بهه و یهه،

اگر فعل «کان» در آیه استشهاد شد ،را فعل ماضی و نهاظر بهه گذشهته بهدانیم و عبهارت آیهه را بهه

«ابلیس از کافرین بود» معنا کنیم؛ نه اینکه کان به معنای صار باشد؛ بهه ایهن معنها کهه ابلهیس
از کافرین گردید.

 .۲در حدیو مسعد( ،حدیو  )۳به این تقد زمانی تصریح شد ،است .اما در استشههاد

به آیه میگوید:

ح
حح ُ
ح ح
ح ُْ ح
حح
حح
حح ُ ح ْ ُ
اهلل ،حو ِإ حّنةا حد حعةا
أن ِإ ْب ِلی حق أول حم ْن کف حر ،حو ک حان کف ُر ُه غ ْی حر ِش ْرک؛ ِأل نه ْ حیدع ِإ ِع حبةاد ِة غ ْیة ِر ِ
ححْ
إ ِذل ح
ک حب ْع ُد ،فأش حر حک.
ِ

تعبیر بهه اول و بعهد و تحقه کفهر بهه دون دعهوت و شهری بها دعهوت شهاهد زمهانی بهودن آنهها

است .و تفاوتی از این منظر بین روایات نیست.
 .۳در اعتقادیاتّ ،اول کفر محق مهیشهود و بعهد شهری؛ د یهرا کفهر انکهار ذات اسهت و شهری

انکار وحدانیت آن ذات.

60

 .1عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان (.)sr.mousavi.j@gmail.com
 .2المفردات ،ص.۶۶۰

در حدیو نیأ شواهدی بر تقد رتبی و،ود داردکه عبارتند از:

 .۱در حدیو اول درار ،واژ،هایى مانند اخبو (پلیدتر) و اعظم (بزر تر) ناظر به تقد رتبی است.

عبادت یر خدا  -که اشار ،بهه و،هه تقهد دارنهد نیهأ
 .۲معنا کردن کفر به ،حود و شری به
ِ

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

 .3-۵تقدم رتبی

با تقد رتبی تناسب دارند.

بحو فرود آوردن ،ایگا ،کفر مطرح بود.
 .۳در سبب نزول حدیو ِ

در این صورت ،حدیو در تقد زمانی و رتبی متعهارض اسهت .را ،حهل تعهارض ایهن اسهت

کههه گههاهی تقههد زمههانی و تقههد رتبههی بهها هههم ،مههع مههیگههردد؛ ماننههد اسههتادی کههه در پیشههاپیش

شاگردان وارد ،لسهای مهیشهود .تقهد زمهانی او نشهان از تقهد رتبهی دارد .ایهن حهدیو نظهر بهه
دیدگا،های انحرافی تنأل ،ایگا ،کفر دارد؛ یعنی هدف ،بیان تقد رتبی است؛ ّامها در فضهای
احتجاج و مقابله با فرن انحرافی بیان تقد زمانی ،ابأاری برای طهرح نظر یهه تقهد رتبهی اسهت؛

بههه ایههن صههورت کههه ا گههر کفههر در رتبههه بعههد از شههری قههرار دارد ،بایههد در نظهها آفههرینش ابتههدا شههری

محقه مههیشههد .و حههال ،آنکههه کفههر ابتههدا پدیههد آمههد ،اسههت .پههس چههون در زمههان آفههرینش مقههد
است ،در رتبه نیأ باید مقد باشد.

 .۴-۵کفر جحودی

یکی از انواع کفر، ،حود و انکار است .کفر ،حودی آن اسهت کهه کسهی مهیدانهد حقیقتهی

و،ههود دارد یهها شههک در و،ههودش دارد ،ولههی آن را انکههار مههیکنههد .و در حقیقههت ،التههأا علمههی و
عملی به تقابل با حقیقت دارد .کفر اعتقادی و کفر معصیت هر دو میتواند ،حهودی باشهند.

مههراد از کفههر در ایههن حههدیو ،بنهها بههر شههاهدهههای درون حههدی ی و بههرون حههدی ی ،کفههر ،حههودی
معصههیت اسههت .در حههدیو چهههار کفههر را بههه ،حههود تفسههیر مههیکنههد و کفههر ابلههیس نیههأ کفههر

،حودی بود و ا،ترا بر خدا و سرپیچی از امر خدا و اصرار بر کباثر از نوع کفر ،حدی است.
 .۵-۵شرک عبادی

شواهدی و،ود دارد که شری در این حدیو ،شری عبادی است .شری عبادی ایهن اسهت

که در عبادت برای خدا شریک قایل میشهود .بهتپرسهتان گرفتهار شهری عبهادی بودنهد .شهری

عبههادی یههر از شههری عملههی اسههت .شههری عملههی آن اسههت خداونههد را عبههادت مههیکنههد و در

انجا  ،یر خدا را هم شریک میکند؛ مانند ریا کردن.
این شواهد عبارتاند از:
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 .۱در حهدیو مسههعد ،امهها بیهان مههیکنههد کههه چهون ابلههیس در آ ههاز بههه عبههادت یههر خههدا فههرا

نخواند ،پس ابتدا مشری نبود؛

 .۲در حههدیو اول درار ،آمههد ،اسههت کسههی کههه دینههی یههر از دیههن مؤمنههان بههر پهها کنههد ،مشههری

است و دین ،آیین پرستش است؛

 .۳شری ،در فضای صدور حدیو ،اشار ،به مشرکین عصر پیامبر دارد که مشری عبادی بودند؛
 .۴آیف عد آمرزش گنا ،شری  -که مستند گرو ،بتریه و سلیمانیه است  -شری عبادی است.

از آنچه گفته شد ،نتیجه گرفته میشود که کفر،حودی تقد زمانی و رتبی بر شری عبهادی

دارد .و،ه تقد  ،انکار و ،حودی است که در کفر نهفتهه اسهت .ایهن مطلهب مؤ یهداتی از دیگهر
احادیو دارد .اما باقر میفرماید:

ُ
ُ
1
کل شء جی ُره اإل قراٍ و التسلمی فهو اإل میان ،و کل شء جی ُره اإل نکاٍ و اْل ود فهو الکفر؛

هر چیز (عملی) ک از اقرار (ب خدا) و تسلیم (شدن با اوامار) برخیازد ،آن ایماان
است و هر چیز (عملی) ک از انکار (خدا) و نفی ح مای بگیرد آن کفر است.

و نیأ اما صادن میفرماید:

معىن الکفر کل معْی عیص اهلل َبا جبه اْل د و اإل نکاٍ و اَلستخفاف و الَتاون
کل ما دق وجل ،و فاعله کافر  ...فإن کان هو الذی مال َبواه إ وجه من وجوه اْلعْی
ْله اْل ود و اَلستخفاف و الَتاون فقد کفر ،و إن هو مال َبواه إ التدین ْله التأو یل
و التقلید و التسلمی و الرضا بقٌل اآلباء و األسًلف فقد مشرک؛

2

مننا کفر ،هر منصیتی است ک با آن ،از رو نفی و انکار و استخفاف و بیاعتناایی
ب ریز و درشت ،خداوند نافرمانی شود و این نافرمان ،کافر است  ...چنین کسای اذار
ْ
ب سر هوا نفس خاو یش با منصایتی بگرایاد و انگیازهاش انکاار و اساتخفاف و
ْ
بیاعتنایی باشد ،کافر شده است و اذر ب سر هوا نفس خاو یش با دینادار رو
آورد و انگیزهاش تأو یل و تقلید و تسلیم و تن دادن ب ذفت ها پدران و نیاکانش باشد.

در حدیو دیگری از اما باقر ۷آمد ،است:

لو من العباد إذا جهلوا وقفوا و جی دوا یکفروا؛
 .1الکافی ،ج ،۲ص ،۳۸۸ح.۱۹

62

 .2وسائل الشیعة ،ج ،۱ص ،۲۴ح.۱۵
 .3المحاسن ،ج ،۱ص ،۳۴۰ح.۷۰۰

3

در علل الشرایع در حدی ی در پرسشهای مرد شامی از امیر المؤمنین ۷آمد ،است:
منه سئل عن مول من کفر و منشأ الکفر فقال :۷إبلیق لعنه اهلل؛

1

از اول کسی ک کافر شد و کفر را ایجاد کرد ،پرسیده شد؟ امام فرمود :ابلایس ،لننات

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

اذر بندذان ،آن ذاه ک نمیدانستند درنگ میکردند ،ذرفتار انکار و کفر نمیشدند.

خدا بر او باد.
نتیجه

کفر و شری از واژگان همسهو در کهاربردههای قهرآن و حهدیو بهه شهمار مهیآینهد .اخهت ف بهین

کفههر و شههری از مباحههو ک مههی سههد،هههای نخسههتین اسه

اسههت و آ گههاهی از اخههت فهههای آن

دور ،در فههم احادیهو در بهار ،کفهر و شهری تههأثیر بسهأایى دارد .اخت فهات گرچهه ماهیهت ک مههی
دارندّ ،اما پیشینه آنها به اخت فهات سیاسهی آن عصهر ،بهه و یهه ،مسهاله خ فهت بعهد از پیهامبر
برمیگردد .در بار ،کفر و شری سه مساله ک می به و،ود آمد ،است:

 .۱تساوی کفر و شری که از سوی اک ر خوارج بیان شد ،و در مقابهل اینهان ،برخهی فرقههههای

خهههوارج ،ماننهههد َباضهههیه و حفصهههیه بهههه تههههایر کفهههر و شهههری بهههاور داشهههتند و منهههافقین را کهههافر

میدانستند ،نه مشری؛

 .۲فرود آمهدن منألهت کفهر کهه از سهوی بتر یهه و سهلیمانیه ،از فرقههههای دیدیهه مطهرح شهد ،در

برابر عمد ،دیدیه که منألت هر دو را یکسان میدانستند؛

 .۳تقهد کفههر بههر شههری کههه از سههوی اهههل بیههت مطههرح شههد ،در برابههر کسههانی کههه از منألههت کفههر

کاستند .اهل بیت تقد زمانی را بر کفر ابلیس تطبیه دادنهد و بها ،هدال احسهن ،تقهد رتبهی را

اراثه دادند و کفر را به ،حود و انکار معنا کردند و آن را بر شری عبادی مقد دانستند.
کتابنامه

قرآن کریم

أبکار ابفکار فی أصول الدین ،سی الدین آمدى ( ۶۲۳ن) ،بى،ا ،دار الکتب.
اختیااار معرفااة الرجااال ،شهیخ طوسههی ( ۴۶۰ن) ،قههمّ :
مؤسسههة آل البیهت :إلحیها التههراا،
۱۴۰۴ن.

 .1علل الشرائع ،ج ،۲ص.۵۹۵
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ادوار فقااه ،تاااریخ فقااه و تحااوالت آن ،محمههد ابههراهیم ،نههاتی شههاهرودى ،تهههران :انتشههارات
کیهان ،بىتا.

اسااباب اخااتالف الحاادیث ،محمههد احسههانی فههر لنگههرودى ،قههم :موسسههه علمههی فرهنگههی دار
الحدیو ،چا

اول۱۳۸۵ ،ش.

آسیبشناخت حدیث ،مسعودی ،عبدالهادی ،تهران :انتشارات سمت ،چا اول۱۳۹۲ ،ش.
اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،سید عبد الحسین طیب ،تهران :انتشارات اس ۱۳۷۸ ،ش.

ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة ،سید تقی طباطبایى قمی ،قم :انتشارات مح تی۱۴۲۳ ،ن.
أوائل المقااالتَ ،بهو عبهداهلل ّ
محمهد بهن نعمهان عکبهری المعهروف بالشهیخ المفیهد ( ۴۱۳ن)،

تحقی  :براهیم األنصار ی ،قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید۱۴۱۳ ،ن.
بحااار ابنااوار ،الع مههة المجلسههی ( ۱۱۱۰ن) ،تحقی ه ّ :
محمههدباقر البهبههودى و عبههد الههرحیم

الربانی الشیرازى ،بیروت :دار حیا التراا العربى۱۴۰۳ ،ن.
البحر المحیطّ ،
محمد بهن یوسه الهرنهاطی ( ۷۴۵ن) ،تحقیه  :عهادل َحمهد عبهد المو،هود،
بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۳ ،ن.

البرهان فی تفسایر القارآن ،السهید هاشهم بهن سهلیمان البحرانهی ( ۱۱۰۷ن) ،بیهروتّ :
مؤسسهة
البع ه۱۴۱۹ ،ن.

تاریخ المذاهب اإلسالمیةّ ،
محمد َبو زهرة ،القاهرة :دارالفکر العربى.

التبصیر فی الدین ،ابو المظفر اسفراینی ( ۴۷۱ن) ،المکتبة األزهر یة للتراا.

التبیااان فاای تفساایر القارآن ،شهیخ طوسههی ( ۴۶۰ن) ،تحقیه َ :حمههد حبیهب قصهیر العههاملی،

بیروت :دار حیا التراا العربى۱۴۰۹ ،ن.
تحف العقول ،حسن بن شعبة ح ّرانی ( ن۴ن) ،قمّ :
مؤسسة النشر اإلس می۱۳۶۳ ،ن.

تفسیر المحیط ابعظم و البحر الخظم فای تأویال کتااب اللاه العزیاز المحکام ،حیهدر آملهی

( ۷۸۲ن) ،تحقی ه  :س هید محسههن موسههوی تبری هأی ،مؤسسههه فرهنگههی و نشههر نههور عل هی نههور،
۱۴۲۸ن.

تفساایر قاارآن مهاار ،محمههدعلی رضههایى اصههفهانی ،قههم :پههژوهشهههاى تفس هیر و علههو قههرآن،
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۱۳۸۷ش.

تهذیب اللغة ،محمد بن احمد ازهرى ( ۳۷۰ن) ،بیروت :دار احیا التراا العربى.

۱۴۱۷ن.

جمهرة اللغة ،محمد بن حسن بن در ید ( ۳۲۱ن) بیروت :دار العلم للم یین.
الجنة و النار ،محمد محمدی ری شهری ،قم :دارالحدیو۱۴۳۲ ،ن.

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

ثالثیات کلینی ،شهیخ َمهین تهرمس عهاملی ،تقهدیم :السهید َحمهد المهددی ،قهم :دار الحهدیو،

الحااور العااین ،ابههو سههعید بههن نشههوان حمیهرى ( ۵۷۳ن) ،تصههحیح :کمههال مصههطفی ،بیههروت:

المکتبه الیمنیه. ۱۹۸۵ ،
رجال البرقیَ ،حمد بن ّ
محمد البرقی ( ۲۷۴ن) ،طهران، :امعة طهران۱۳۴۲ ،ش.
رجال النجاشیَ ،بو ّ
العباس َحمد بن عل ّی النجاش ّی ( ۴۵۰ن) ،بیهروت :دار األضهوا  ،الطبعهة
االولی۱۴۰۸ ،ن.

اختیار معرفة الرجال (ر،ال الک ّشهی)َ ،بهو ،عفهر ّ
محمهد بهن حسهن طوسهی ( ۴۶۰ن) ،تحقیه :
س ّید مهدی ر،ایى ،قم :مؤسسة آل البیت ،الطبعة االولی۱۴۰۴ ،ن.

رحمااة ماان الاارحمن ،ابههن العر بههى ،تحقی ه  :محمههود محمههود الهههراب ،دمش ه  :مطبعههة نضههر،
۱۴۲۱ن.

روش فهم حدیث ،مسعودی عبدالهادی ،تهران :سمت۱۳۹۳ ،ش.
ّ
شارح اصاول الکاافی ،مه صهالح المازنهدرانی ( ۱۰۸۱ن) ،تحقیه  :علهی عاشهور ،بیهروت :دار
حیا التراا العربى۱۴۲۱ ،ن.

شرح المواقف ،میر سید شر ی

ایجی ( ۸۱۶ن) ،قم :الشر ی

الرضی.

عدة ابکیااس فای شارح معاانی ابسااس ،احمهد بهن محمهد بهن صه ح شهرفی ،دار الحکمهة
الیمانیة.

علل الشرائع ،شهیخ صهدون َبهو ،عفهر ّ
محمهد بهن عله ّی بهن حسهین بهن بابو یهه ّقمه ّی ( ۳۸۱ن)،
بیروت :دار حیا التراا ،الطبعة االولی۱۴۰۸ ،ن.

فرق الشیعه ،حسن بن موسی نوبختی (  ۳۱۰ن) ،بیروت :دار األضوا ۱۴۰۴ ،ن.

الفروق فی اللغة ،حسن بن عبداهلل عسکرى ( ۳۹۵ن) ،بیروت :دار االفان الجدیدة.

الفصل فی الملل و ابهواء و النحل ،ابن حأ اندلسی ( ۴۵۶ن) ،دار الکتب العلمیة.
الفوائد الرجالیة ،محمد باقر وحید بهبهانی ،بىنا۱۲۰۵ ،ن.

فی مذاهب اإلسالمیین البابیة  -البهائیة  -القادیانیة ،عامر نجار ،مکتبة ال قافة الدینیة.

65

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

العباس عبداهلل بن ،عفهر حمیهری ّقمهی ( بعهد ۳۰۴ن) ،تحقیه ّ :
قرب اإلسنادَ ،بو ّ
مؤسسهة آل
البیت ،:قمّ :
مؤسسة آل البیت ،:الطبعة االولی۱۴۱۳ ،ن.

تفسیر العیاشیّ ،
محمد بن مسعود ُّسلمی ع ّیاشهی سهمرقندی ( ۳۲۰ن) ،تحقیه  :سه ّید هاشهم
ّ
رسولی مح تی ،طهران :المکتبة العلم ّیة۱۳۸۰ ،ن.

کتاب الزکاة ،حسینعلی منتظری ،قم :مرکأ مطالعات اس می۱۴۰۹ ،ن.

کتاب الطهارة ،روحاهلل خمینی ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی(س)۱۴۲۱ ،ن.

دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته ،حیدر مسجدی ،قم :دارالحدیو۱۳۹۵ ،ش.
ّ
محمد بهن یعقهوب بهن سهحان کلینهی راز ی ( ۳۲۹ن) ،تحقیه :
الکافیَ ،بو ،عفر ثقة اإلس
ّ
علی َ کبر فار ی ،طهران :دارالکتب اإلس میة ،الطبعة ال انیة۱۳۸۹ ،ن.
العینَ ،بو عبد الرحمن الخلیل بن َحمد فراهیدی ،تحقی  :مهدی مخزومی ،قهم :دار الهجهرة،
الطبعة االولی۱۴۰۹ ،ن.

مجمع البحرین ،فخر الدین الطر یحی ( ۱۰۸۵ن) ،تحقی  :محمود عادل ،بى،ا ،مکتب نشر
ال قافة اإلس میة۱۴۰۸ ،ن.

مجمع الفوائد ،حسینعلی منتظری ،قم ،بىنا۱۴۳۱ ،ن.
المحاسنَ ،بو ،عفر َحمد بن ّ
محمد بن خالد برقی ( ۲۸۰ن) ،تحقیه  :سه ّید مههدی ر،هایى،
قم :المجمع العالمی ألهل البیت ،:الطبعة االولی۱۴۱۳ ،ن.

مدارک العروة ،علی پنا ،اشتهاردى۱۴۲۹ ) ،ن(،تهران :دار األسوة للطباعة و النشر۱۴۱۷ ،ن.
محمهدباقر بههن ّ
ماارآة العقااول فاای شاارح أخبااار آل الرسااولّ ،
محمههدتقی مجلسههی ( ۱۱۱۱ن)،
ّ
تحقی  :الس ّید هاشم الرسولی المح تی ،تهران :دار الکتب اإلس م ّیة۱۳۷۰ ،ش.

مروج الذهب و معادن الجاوهرَ ،بهى الحسهن عله ّی بهن حسهین مسهعودی ( ۳۴۶ن) ،تحقیه :
ّ
محمد محیى الدین عبدالحمید ،مصر :مطبعة السعادة ،الطبعة الرابعة۱۳۸۶ ،ن.
المعارف ،ابن قتیبة الدینور ی ،تحقی  :دکتور ثروت عکاشة ،مصر :دار المعارف. ۱۹۶۹ ،
معجم رجال الحدیث ،سید ابو القاسم موسوى خویى ،بىنا۱۴۱۳ ،ن.

معجم المقاییس اللغةَ ،حمهد بهن فهارس ( ۳۹۵ن) مصهحح :عبهد السه
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االس می.

محمهد ههارون ،قهم:

مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد را ب اصفهانی ( ۴۲۵ن) ،بیروت :دار القلم.

منطق فهم حدیث ،محمد کاظم طباطبایى ،قم :مؤسسه پژوهشی اما خمینی۱۳۹۰ ،ش.
المنیة و ابمل ،قاضی عبد الجبار ( ۴۱۵ن) دار المطبوعات الجامعیة.

مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،سید عبد االعلی موسوى سبزوارى ،بیروت :موسسه اهل بیت.:

مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

الملل و النحل ،محمد بن عبد الکر یم شهرستانی ( ۵۴۸ن) ،قم :الشر ی

الرضی.

موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،سمیح د یم ،مکتبة لبنان ناشرون.
ناااور اللقلاااین ،عروس ههی حه هویأى ( ۱۱۱۲ن) ،تحقیه ه  :سه ه ّید هاش ههم رس ههولی مح ت ههی ،ق ههم:
ّ

سماعیلیان۱۴۱۵ ،ن.

النهایة فی غریب الحدیث و ابثار ،ابهن اثیهر مبهاری بهن محمهد ،هزر ی ( ۶۰۶ن) ،قهم :موسسهه
مطبوعاتی اسماعیلیان.

الوافی ،محمد محسن بن شا ،مرتضی فیض کاشانی ( ۱۰۹۱ن) اصفهان :کتابخانه اما َمیر
المؤمنین علی.۷

وسائل الشیعة (تفصهیل وسهاثل الشهیعة الهی تحصهیل مسهاثل الشهر یعة)ّ ،
محمهد بهن حسهن ح ّهر
مؤسسة آل البیت ،:قمّ :
عاملی ( ۱۱۰۴ن) ،تحقی ّ :
مؤسسة آل البیت۱۴۰۹ ،:ن.
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تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار در اإلمامة
و التبصرة من الحیرة
تاریخ دریافت۱۳۹۹/۱۰/۲۱ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۲/۱۲ :

انسیه مخبری
محمد غفوری نژاد

1

2

چکیده
بازشناسههی مصههادر نخسههتین حههدی ی ،دارای فوای هد حههدی ی ،کتههابشههناختی و تههاریخی

متعددی است .تو،ه مطابقت سند با طری صاحبان فهارس به مصادر نخستین ،تکرار

سلسله سند منتهی به صهاحب کتهاب در منهابع حهدی ی و ههمخهوانی موضهوع روایهات بها

عنوان کتب ،از قراین اخذ حدیو از مصادر مکتوب است .ابنبابویه در کتهاب اإلمامة و

التبصرة من الحیرة  -که قدیمیترین تکنگاری مو،ود شیعه در موضوع امامهت و یبهت

اسهت  -مجموعها  ۸۷حهدیو نقهل کهرد ،کهه  ۲۳حهدیو را ب واسهطه از محمهد بهن یحیهى
دریافته است .محتملترین منابع مورد استفاد ،ابنبابویه ،کتابهای :النوادر محمهد بهن

یحیههى ،اإلمامااه محمههد بههن احمههد ،اإلمامااه یههونس بههن عبههدالرحمن ،اإلمامااة و وصااایا

اإلئمااه :محمههد بههن حسههین بههن ابههى الخطههاب اسههت .ایههن راویههان نیههأ ،بههه نوب هه خههود از

کتابهایى ههمچهون :التفسایر علهی بهن َسهباط ،الناوادر َبهىَیهوب الخهأاز ،المشایخه و یها

النوادر ،عفر بن بشهیر ،النوادر َبهوحمأ ،ال مهالی ،کتااب محماد بان عبادالجبار ،اإلماماة و

الوصاایة علههی بههن رثههاب ،النااوادر و یهها المشاایخه حسههن بههن محبههوب ،اإلمامااه عبههداهلل بههن

مسکان ،الرد علی الواقفیه حسن بن موسی الخشهاب ،البشاارات ،المالحام و یاا الملالاب
 .1دان ه ههشآموخت ه ههف کارشناس ه ههی ارش ه ههد رش ه ههتف که ه ه
(.)ensi.mokhberi2021@gmail.com

امامی ه ههه ،دانشه هههگا ،تههههههران ،پهههههردیس فهههههارابى (نویسهههههندۀ مسهههههاول)

 .2دانشههیار گههرو ،شههیعهشناسههی دانشههگا ،ادیههان و مههذاهب و مههدیر گههرو ،مطالعههات تطبیقههی اس ه
رضا.)ghafoori@urd.ac.ir( ۷

و ادیههان پژوهشههکد ،امهها

اإلمامه محمد بن عیسی بن عبید استفاد ،نمود،اند.

کلیددواژههدا :علههی بهن بابو یهه ،اإلمامااة و التبصاارة ماان الحیاارة ،محمهد بههن یحیهى ،امامههت،
مهدویت ،منابع حدی ی نخستین.

 .1طرح مسئله

ابوالحسن ،علی بن حسین بن موسی بن بابویه ( ۳۲۹ن) ،مشهور به صدون اول یا صدون

پدر ،یکی از فقهای نا دار ،از اصحاب فتوا و ا،تهاد و در عصر خویش ،رثیس فقهها ،محهدثین

و پیشوای مرد قم بود ،است .شهیعیان در امهور دینهی بهه او مرا،عهاتی داشهتهانهد و فتهوایش نهأد
همگ ههان ،ناف ههذ و محت ههر ب ههود ،اس ههت 1.عل ههی ب ههن بابو ی ههه م ههورد عنای ههت خ ههاص حض ههرت ام هها

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

علی بن مهزیار ،المالحم ،الملالب و یا النوادر صفوان بن یحیى ،النوادر محمد بن سهنان و

زمان؟جع؟ واقع شد ،و نامهای از سوی آن حضرت؟جع؟ توسا حسین بن روح نوبختی به او

رسید ،و طی آن ،بشارت تولد دو فرزند پسر به او داد ،شد ،است.

2

هنگ ابهنبابو یهه اسهت کهه
کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،یک نمونه از تألیفات گهرانس ِ
3

بهه موضهوع امامهت ،بهه نحههو عها و بهه موضهوع یبهت امهها مههدى؟جع؟ بهه طهور و یهه ،پرداختههه
است .روى سخن در این اثر با کسانی است که به «امامت» به عنوان اصهلی از اصهول مهذهب

شخص هر امامی پس از اما دیگهر بها ههم اخهت ف نظهر پیهدا نمهود،انهد .ایهن
باور دارند ،ولی در
ِ

معنا از عناو ین ابواب کتاب به خوبى پیداست.

کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة از گنجینههاى ارزشمندى است که از هجهو حهوادا و

وقههایع ش هکنند ،محفههو مانههد ،و بههه و ی هه ،در موضههوع یبههت قههدیمیتههرین اثههرى اسههت ک هه در
دسه ههترس مه هها قه ههرار دارد؛ چه ههرا که ههه مؤل ه ه

آن ،متوفه ههاى سه ههال ۳۲۹ن اسه ههت و مؤلفه ههان دیگه ههر

یبههتنگههار یهههای مو،ههود ،همچههون نعمههانی ،ش هیخ صههدون ،ش هیخ طوس هی ،س هید مرتض هی و

شیخ مفید ،همگی بعد از عصر ابنبابو یه به نگارش آثار خود پرداختهاند.

4

به هر رو ی ،میدانیم ،وامع حدی ی  -که در سد،های سو و چهار هجری به بعد نگاشته

 .1الرجال ،ص۲۶۱؛ فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۷۳
 .2الرجال ،ص.۲۶۱
 .3همان.

 .4برای مطالعه بیشتر در مورد ،ایگا ،کتاب ،ر.ی :مقدمه االمامة و التبصرة من الحیرة ،ص۱۹-۱۱؛ برای برخی تردیهدها در
انتساب کتاب به ابنبابویه و نقد آن ،ر.ی« :حدیوشناسی االمامة و التبصرة من الحیرة» ،ص.۱۸۱
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شهد،انههد  -برگرفتههه از متهونی هسههتند کههه در دور،هههای متقهد نوشههته شههد ،و البها بههه دسههت مهها
نرسید،اند 1.بر این اساس ،میتوان ادعا کرد بسهیاری از متهون سهل  ،بها کمهک مجموعههههای

به ،ا ماند ،از سد،های بعد قابل بازشناسی و بازسازیاند.

2

گفتنی است مفهو «بازشناسی» متفاوت از مفاهیم «بازسهاز ی» و «باد یهابى» اسهت؛ چهرا کهه

بادیابى به معنای گردآوری قطعات پراکند ،و باقیماند ،یک مصهدر مفقهود از مصهادر بعهدی و
چیدن آنها در کنار هم است؛ ّامها بازسهازی عبهارت اسهت از سهاختن دو بهار ،مصهدر بهر اسهاس

و یهگههیهههای اصههیل و اولیهه آن .در حقیقههت ،بههه معنههای بازگردانههدن مصههدر بههه شههکل نخسههتین
است .بنا بر این ،بادیابى متون مفقود را نباید با بازسازی آنها یکی دانست؛ بلکه بادیابى یهک
اثر مفقود ،مقدمهای برای بازسازی آن به شمار میرود.

3

تحلیهل مصدرشههناختی احادیههو شههیعه فوایههد مهمههی دارد؛ از آن ،ملههه مههیتههوان بههه :بررسههی
ُ
کلی روایات راوی و کتهاب او ،شهناخت نسهخ مختله و حهل تعهارض روایهات ،شهناخت بهتهر

محتوای آثار مفقود و بادیابى تما یا قسمتهایى از آنها ،کمک به کش اشهتبا ،اسهتنادات
مشهور ،کش اضافات و الحاقات به کتب ،و کش کتاب یا مؤل ،علی اشهار ،کهردّ 4.امها
بىتردید مهمترین فاید ،این تحلیل به اعتبارسنجی احادیو برمیگردد.

توضهیح ،آنکههه گهأارشهههای فهراوان بر،ههای مانههد ،از محهدثان متقههد امهامی ،حکایههت از آن دارد کههه

منابع مکتوب حدی ی در فرآیند احراز صدور نأد محدثان متقد امامی نقش بسأایى داشته است.

5

نمونههه روشههنی از تو،ههه متقههدمان بههه نقههش و تههأثیر مؤلفههههههای کتههابمحههور در ارد یههابىهههای صههدوری

احادیو در مقدمهه کتاب من الیحضره الفقیه شهیخ صهدون (  ۳۸۱ن) بازتهاب یافتهه اسهت 6.شهماری
از عالمهان متههأخر ،همچههون شههیخ بهههایى ،میردامههاد ،م محمههدامین اسههترآبادی و فههیض کاشههانی نیههأ بههر
 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،ر.ی :مدخل «تدوین حدیو» در دانشنامه جهان اسالم ،ج ،۶ص.۷۵۵-۷۴۹
 .2برای نمونه میتوان از این آثار نا برد« :کتاب حلبی منبعی مکتوب در تالی
طوس ههی»؛ «فه ههارس الش ههیعه»؛ «بازشناس ههی من ههابع کلین ههی در ت ههألی

الکافی»؛ «بازشناسی مصادر کتاب الهیبهه

الکهههافی»؛ «الکاتهههب النعمهههانی و کتهههاب الهیبهههه»؛

«تبههارشناسههی منههابع روایههات اعتقههادی الکههافی»؛ «تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»؛ «بازشناسههی مصههادر
احادیو کتاب الهیبه نعمانی» و «مهدویتنگاری در سد،های نخستین».

 .3برای مطالعه بیشتر دربار ،مفهو بادیابى و تفاوت آن با بازسازی ،ر.ی« :بازسازی متون کهن حدیو شیعه» ،ص.۶۴-۶۰
« .4بازشناسی مصادر احادیو کتاب الهیبه نعمانی» ،ص.۶

 .5بهرای تفصهیل ر.ی« :نگههاهی بهه نقهش و ،ایگهها ،مؤلفهههههای کتهاب محهور در اردیههابىههای حهدی ی قههدما در پرتهوی تحلیهل
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منابع فهرستی».

 .6ر.ی :من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۴-۳

تفاوتهای بنیادین میان حدیوپژوهی متقدمان و متأخران یاد کرد،اند.

1

نتای تو،ه قدما بهه اعتبهار کتهابههای اولیهه حهدی ی در اوصهافی چهون « ُمعتمهد»ُ « ،معتمهد

کهن بر،ای ماند ،بازتاب یافته است.
علیه» و «معمول علیه/علیها» در فهارس ِ

2

معیارهای متعددی در این،ا مورد تو،ه بهود ،اسهت کهه عرضهه کتهاب بهر امها و تأییهد آن از

،مله آنهاست .گأارشهای متعدد دربار ،عرضه کتب حدی ی بر اثمه :و پرسش از اعتبار

آنها نشان از و،ود سادوکاری هر چند محدود میان شاگردان اثمه :برای اطمینان به صدور
احادیههو مو،ههود در ایههن کتههابههها دارد کههه همههین محتههوای تأییههد شههد ،از سههوی اثمههه :مههورد

تو،ه محدثان پسین نیأ بود ،اسهت 3.مقبولیهت کتهاب نهأد محهدثان و مهدارس حهدی ی ،معیهار

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

این حقیقت تأ کید دارند .تهأثیر ایهن مؤلفهههها تها بهدان ،اسهت کهه همهین عالمهان از آن بهه م ابهه یکهی از

دیگههر از ایههن دسههت اسههت و ایههن مقبولیههت کتههاب و تو،ههه بههه شهههرت آن و روایههت نیههأ از ،ملههه

قههراین مهههم بههر صههدور احادیههو بههود ،اسههت 4.ظههاهرا توصههیه اثمههه :بههه روایههات مشهههور و کنههار
ّ
نهادن احادیو شاذ در تقویت این تو،ه مؤثر بود ،است 5.و،ود حدیو در کتاب و اصل یهک
مؤل

یا راوی از دیگر نشانههای تو،هه بهه ارد یهابى کتهابمحهور از سهوی قدماسهت .نمونههای از

کاربرد این معیار را میتوان در اردیابى شیخ صدون از حدی ی منقول از محمهد بهن یعقهوب بهن

شعیب ،از پدرش ،از اما صادن ۷مشاهد ،نمود.

6

برای تحلیل مصدرشناختی احادیو کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة این احادیهو را بهر

اساس مشایخ ب واسطه ابنبابو یه پدر دستهبندی کردیم .بر اساس این دستهبندی معلو شهد
که ایشان احادیو کتاب را از هشت تن از مشایخش نقل کرد ،اسهت کهه پربسهامدترین آنهها،

بع ههد از س ههعد ب ههن عب ههداهلل ،محم ههد ب ههن یحی ههى اس ههت .از ای ههن رو ،در ای ههن نوش ههتار ب ههه تحلی ههل
 .1مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص۲۶۹؛ الرواشح السماویه ،ص۱۶۱؛ الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة ،ص،۳۰
۱۷۸-۱۷۷ ،۱۳۱-۱۲۲ ،۱۱۳-۱۰۹ ،۸۸-۸۷ ،۷۹-۷۸ ،۵۸ ،۴۹؛ الوافی ،ج ،۱ص.۲۶-۲۲

 .2بهرای نمونهه ر.ی :الرجال ،ص۵۸؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص،۱۵۸ ،۳۹
 ۳۰۵ ،۲۸۵ ،۲۵۶و .۳۳۵

 .3بههرای نمونههه ر.ی :الکااافی ،ج ،۷ص۳۶۲ ،۳۳۰ ،۳۲۴ ،۳۱۱؛ ج  ،۱۰ص۲۹۴ ،۲۸۵ ،۲۶۷؛ مقالههه عرضههه حههدیو بههر امامههان :قسههمت اول،
ص۵۴-۲۹؛ مقاله عرضه حدیو بر امامان :قسمت دو  ،ص۱۶۹-۱۲۰؛ خاتمه مستدرک الوسائل ،ج ،۱ص ۱۰۴و .۱۰۶

 .4برای نمونه ر.ی :تفصیل و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،۳۰ص.۲۴۴
 .5ر.ی :الکافی ،ج ،۱ص.۶۸-۶۷

 .6من الیحضره الفقیه ،ج ،۲ص۱۷۰؛ ر.ی :مقاله نگاهی به نقش و ،ایگا ،مؤلفههای کتاب محور در اردیابىههای حهدی ی
قدما در پرتوی تحلیل منابع فهرستی.
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مصدرشههناختی ایههن روایههات مهیپههردادیم .بررسهی مصدرشههناختی دیگههر روایههات ایههن کتههاب در
نوشتار ی دیگر از همین قلم صورت پذیرفته است.

 .2درآمدی روششناختی

برای اثبهات و،هود یهک کتهاب بهه عنهوان یهک منبهع مکتهوب ،بایهد قرینههای اسهتوار بهر ثبهوت

چنین کتابى در سند آن حدیو یها تصهریحی در دیگهر منهابع معتبهر م هل کتهب فههارس ،کتهب

تههاریخی یهها کتههب ملههل و نحههل و،ههود داشههته باشههد؛ گهها ،بههرای یههک مؤله

در فهههارس فقهها یههک

کتاب ذکر شد ،است .گا ،نیأ مؤلفی صاحب چندین اثر است .در این صورت ،طریه کشه

مصههدر مکتههوب از بههین کتههب و ی ،دقههت در مههتن حههدیو و تطبیه محتههوای حههدیو بهها عنههوان
کتبی است که در منابع ر،الی به آن مؤل

نسبت داد،اند.

1

مصدر مکتوب احادیو را میسر میکنند:
قر ینههایى ،تشخیص
ِ

 .۱تو،ههه بههه تکههرار بخههشهههای آ ههاد ین سههند یها تعلیه سههند بههه اضههمار در گروههی از روایهات

پىدرپى؛

 .۲شناسایى بخش مشتری اسانید در گروهی از روایات پراکند،؛

 .۳مبهم نبودن نا راو یان در طری منتهی به کتاب و ابها راو ی ِان پس از او؛
 .۴و،ود تحویل یا اضمار در سند به گونهای خاص؛

 .۵هماهنگی موضوع روایت با موضوع کتابى که نا مؤلفش در سند حدیو ذکر شد ،است؛
 .۶اخذ مستقیم حدیو از مشایخ؛

 .۷انطبان سند حدیو با طری به برخی کتابهای ر،ال سند در منابع فهرستی.
اینها هفت مورد از مهمترین قراین هستند.

2

در این پژوهش قراین اول ،دو  ،پنجم و هفتم بیشهترین کهارایى را داشهتهانهد .در خه ل ایهن

پژوهش ،برای اشار ،به این قراین ،از آنها با شمار ،ترتیب فون نا برد ،شهد ،و از توضهیح مکهرر

هر قر ینه ،ذیل احادیو خوددار ی گردید ،است .نیأ ،الز به توضیح است که به طهور معمهول،
پژوهشگران با اتکا به قراین مذکور ،سعی در کشه

مصهادر نخسهتین احادیهو مهینماینهد .در

این تحقی  ،ع و ،بر استفاد ،از این شیو ،،ت ش کرد،ایم تا برخهی طهرن انتقهال کتهب حهدی ی
کهههن را  -کههه در منههابع فهرسههتی مههنعکس نشههد ،اسههت  -بههر اسههاس اسههناد احادی هو باد ی هابى
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 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ی :مقاله الکاتب النعمانی و کتاب الهیبه ،ص.۲۰۸-۱۸۸
 .2برای تفصیل ر.ی :همان.

به ذکر تما طرن خود به کتابهای گأارش شد ،نیستند.

2

مهها در ای هن پههژوهش در اسههانیدی کههه طب ه برخ هی قههراین ،بههه ی هک منبههع مکتههوب حههدی ی منته هی

میشود و در منابع فهرستی به عنوان طری به کتاب مزبهور مهنعکس نشهد ،اسهت ،احتمهال داد،ایهم

کههه آن اسههانید ،در عههرض طههرن مههذکور در منههابع فهرسههتی ،طر یقههی بههرای انتقههال آن کتههاب بههود ،و

صاحبان فهارس به ،هت اختصار و یا عد اعتمهاد از ذکهر آن صهرف نظهر کهرد،انهد .بهدینترتیهب در

مواردی از دل اسانید ،داد،های فهرستی و کتابشناختی نیأ استخراج شد ،است.
 .3منقوالت ابن بابویه از محمد بن یحیی العطار

محمههد بههن یحیههى از عالمههان ،فقیهههان ،محههدثان بههزر و دانشههمند شههیعه شهههر مقههدس قههم،

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

نماییم 1.توضیح ،اینکه صاحبان فهارس ،خود در مقدمه آثارشان متذکر گردید،اند کهه ملتهأ

استاد مرحو کلینی و محدثی با روایات د یاد و صاحب دو کتهاب النوادر و مقتل الحسین،۷

مورد اعتماد اهل علم و حدیو ،موث و «عین» بود ،است.

3

هالم فقیههه و محههدا بزرگههوار
گرچههه در کتههابهههاى ر،ههالی از تههاریخ والدت و وفههات ایههن عه ِ
سخنی به میان نیامد ،استّ ،اما از آن،ا که وی از محضر اسهتادانی چهون محمهد بهن حسهین

بن َبى الخطهاب (  ۲۶۲ن) اسهتفاد ،کهرد ،اسهت 4و اسهتاد محهدا عظهیمالشهأن ،محمهد بهن
یعقههوب کلین ههی ( ۳۲۹ن) 5،علههی ب ههن بابو یههه ( ۳۲۹ن) و محم ههد بههن حسه هن بههن ولی ههد قم ههی

( ۳۴۳ن) بود ،است 6،باید در نیمه دو قرن سو تا اوایل قرن چهار دیسته باشد.

وی دارای دو کتاب النوادر و مقتالالحساین ۷بهود ،اسهت 7.نها علهی بهن بابو یهه در طریه

انتقال کتب ایشان ذکر نشد ،است؛ ولی چنانکهه مهذکور افتهاد ،از مشهایخ بهىواسهطه علهی بهن
بابویه است و از این رو ،به طور طبیعی ،به کتب استاد خود دسترسی داشته است.

8

 .1پس از اتما نگارش مقاله ،متو،ه شدیم که فضل تقد در ابتکار این شیو ،بها احسهان سهرخهای در مقالهه «کتهاب حلبهی
منبعی مکتوب در تألی

الکافی» بود ،است.

 .2الرجال ،ص۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴

 .3الرجال ،ص۳۵۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص .۴۳۹
 .4معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ج ،۱۹ص.۱۰

 .5فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۳۹
 .6معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۹ص.۱۰
 .7الرجال ،ص.۳۵۳

 .8بهرای مطالعههه برخههی شههواهد پرتکهرار ایههن ادعهها ،ر.ی :التوحیااد ،ج ،۱ص۲۹۵ ،۱۴۵ ،۱۳۴ ،۱۱۲ ،۱۰۸ ،۸۲؛ علاال الش ارایع ،ج ،۱ص،۳۹
۹۲؛ ج  ،۲ص۴۱۸ ،۴۱۵ ،۳۹۶ ،۳۴۷ ،۳۴۶؛ کمال الدین و تمام النعماه ،ج ،۱ص۱۴۷ ،۷۶ ،۷۵؛ معاانی ابخباار ،ج ،۱ص،۱۷۴ ،۱۶۲

 ۲۱۷در نر افأار درایهالنور  ،۲آمار روایت علی بن بابویه از محمد بن یحیى العطار ۱۱۰۹ ،مورد است.
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چنههانکههه پههیشتههر گفتههه شههد ،ابههنبابو یههه در کتههاب خههود ۲۳ ،مههورد از اسههناد احههادی ش را بهها نهها

محمههد بههن یحیههى آ ههاز نمههود ،اسههت .در ایههن میههان ،در دو حههدیو  ۵۹و  ۸۶در طبقههه محمههد بههن
یحیههى عط ه

صههورت گرفتههه اسههت و محمههد بههن یحیههى و احمههد بههن ادر یههس بههر یکههدیگر عط ه

شد،اند .تشخیص قطعی اینکه این احادیو به طور مستقیم از کتهاب النوادر محمهد بهن یحیهى
گرفته شد ،یا از کتهب دیگهران ،مشهکل و نیازمنهد بررسهیههای دقیه و تخصصهی اسهت .در تمها

منقوالت ابنبابویه از محمد بن یحیى ،احتمال قوی ،اخذ احادیو از کتهب :الناوادر محمهد بهن
یحیى ،اإلمامه محمد بن احمهد ،اإلماماه یهونس بهن عبهدالرحمن و اإلماماه و وصاایا اإلئماه:

محمد بن حسین بن ابى الخطاب است .همچنین ،ایهن احتمهال نیهأ و،هود دارد کهه ایهن راو یهان
هم ،این احادیو را از منابع متقد بر خود گرفته باشهند .ایهن از آن رو اسهت کهه بسهیاری از ر،هال

واقع در اسناد این احادیو دارای تألی

یا تألیفاتی در زمینه امامت بود،اند .بنا بر ایهن ،بسهیاری

از احتمههاالت و تحلههی ِت مصدرشههناختی کههه در ایههن تحقیهه  ،در ذیههل احادیههو آورد،ایههم ،در
عرض یکدیگر نبود ،و با هم قابل ،مع است .الز به یادآوری است تحلیلهای مصدرشهناختی

یب کهنترین منبع مکتوب مرتب گردید ،است .ایهن احتمهال را نیهأ نبایهد از
در این تحقی به ترت ِ
نظر دور داشت که ابن بابو یه حدیو را از تألیفات راو یان متقد بر محمهد بهن یحیهى گرفتهه باشهد

که به واسطه محمد بن یحیى به او رسید ،بود ،است.

در هر رو ی ،منقوالت محمد بن یحیهى در کتهاب اإلمامة و التبصارة مان الحیارة از پهن تهن

روایت شد ،و اسناد ایهن منقهوالت بها درج شهمار ،حهدیو در کتهاب ،در ،هداولی در ذیهل اراثهه
گردیههد ،اسههت .در هههر مههورد پههس از ذکههر صههورت بازسههاز ی شههد ،اسههانید در ،ههداول ،بههه تحلیههل

مصدرشناختی هر یک از احادیو پرداختهایم .الز به توضیح است کهه یهک سهند مشهتمل بهر
عط

به دو سند قابل تحلیهل اسهت .بهدین ترتیهب شهمار اسهناد مهورد مطالعهه در ایهن تحقیه

 ۲۴سند است که مربوط به  ۲۳حدیو است.

 .1-3منقوالت محمد بن یحیی از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران أشعری

ردیف شماره حدیث
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۱

۳۹

سند حدیث

ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن ی ْعقهوب ْب ِهن ی ِز یهد ،ع ِهن
ْ
ّ
ُ
ْاب ِن فضال ،ع ْن م ْروان ،ع ْن َ ّیوب ْب ِن ال ُح ّ ِر ،ع ْهن َ ِبهى ب ِصهیر :ع ْهن َ ِبهى
اهلل ،۷قال
ع ْب ِد ِ

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِله ِ ّهی ْبه ِهن ُمح ّمههد ،عه ِهن
ْ
ْ
الق ِاسه ِهم ْبه ِهن ُمح ّمههد عه ْهن ُسههل ْیمان ْبه ِهن د ُاود ال ِم ْنقه ِهر ِ ّی( :و) عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن
ْ
۴۰
۲
ْ
ْ ُ ُ ْ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ
ْ
هان،
یحیى ،عن محم ِد ب ِن الحس ْی ِن الو ِاس ِط ِ ّی ،عهن یهونس ب ِهن ع ْب ِهد ّالرحم ِ
ْ
ُ
اهلل ،۷قال
ع ِن (ال ُحس ْی ِن ْب ِن ثو ْی ِر ْب ِن) َ ِبى ف ِ
اختة :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن ی ْعقهوب ْب ِهن ی ِز یهد ،ع ِهن
۴۸
۳
ُ
اهلل ،۷قال
ْاب ِن َ ِبى عم ْیر ،ع ْن ِهشا ِ ْب ِن سا ِلم :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
و [محم ههدبن یحی ههى] عن ههه [محم ههد ب ههن احم ههد] ع ههن ُمح ّم ه ِهد ْب ه ِهن
ْ
ْ ّ
ْ ُ ْ ْ
اب ،ع ِن الحس ِن ْب ِهن م ْح ُبهوب ،ع ْهن ع ِله ِ ّی ْب ِهن
۴۹
۴
الحسی ِن ب ِن َ ِبى الخط ِ
ُ
ُ
ْ
ِرثاب ،ع ْن َ ِبى عب ْیدة و درارة :ع ْن َ ِبى ،عفر ،۷قال
ْ
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ِهن الحسه ِهن ْبه ِهن ع ِله ِ ّهی ْبه ِهن
م ْه ِز یار ،ع ْن ِ ْبر ِاهیم ْب ِن م ْه ِز یار ،ع ْن َ ِخ ِیه ع ِل ِ ّی ْب ِن م ْه ِز یار ،ع ْهن فضهالة ْب ِهن
۵۶
۵
ُ
ّ
ُ
ُ
اهلل۷
َ ّیوب ،ع ْن َ ِبى ْ ،عفر الض ِر ِیر ،ع ْن َ ِب ِیه ،قال:کنت ِعند َ ِبى ع ْب ِد ِ
ُ
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ی ْعقههوب ْبه ِهن ی ِز یههد ،عه ْهن
۵۷
۶
ْ
صفوان ،عن ْابن ُم ْسکان ،ع ْن ُسل ْیمان ْبن خا ِلد ،قال :قال َبوعبداهلل۷
ِ
ِ ِ
ْ
و [محمد بهن یحیهى] ع ْن ُهه [محمهد بهن احمهد] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحس ْهی ِن،
ُْ
ُْ
ع ْن َ ْحمد ْب ِن ح ْمأة الق ِّم ِ ّی ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ع ِل ِ ّی ْب ِهن ِ ْبهر ِاهیم القر ِش ِ ّهی ،ع ْهن
۵۸
۷
ْ
ْ
ُ ۷
ُ
ِ ْبر ِاهیم ْب ِن َ ِبى ال ِب ِد ،قال :س ِم ْعت َبا الحس ِن ُموسی  ،یقول
و ع ْنه ُهه [محمههد بههن یحیههى] عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِل ه ِ ّی ْبه ِهن
ْ
اهلل ْب ِهن ُم ْسهکان ،ع ْهن ُسهل ْیمان ْب ِهن
ِ ْسم ِاعیل ،ع ْن صفوان ،ع ْن ع ْب ِهد ِ
۶۵
۸
ّ
ْ
اهلل۷
خا ِلد ،قال :کنا عند َ ِبى عب ِد ِ
ُ
اهلل ْب ِهن
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ْب ِن ی ْحیى ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
ْ
ُمح ّمد ّ
الش ِام ِ ّی ،ع ِن الحس ِن ْب ِهن ُموسهی ،ع ْهن ع ِله ِ ّی ْب ِهن َ ْسهباط ،ع ِهن
ْ
ْ
۶۸
۹
اهلل ْب ِن ِ ْبهر ِاهیم
اهلل ،ع ْن َ ِبى الحک ِم،ع ْن ع ْب ِد ِ
الحس ِن م ْولی َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْالج ْعفری ع ْن یز ید ْبن س ِلیا ّ
الز ْی ِد ّی ،قال :لقینا َباعبداهلل۷
ِ
ِِ
ِ ِ
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سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ّم ْن ذکر ُ ،،ع ْن صفوان ْب ِن
ْ
ْ ّ
ی ْحیى ،ع ْن ُمع ِاو یة ْب ِن ع ّمار ،ع ْن َ ِبهى ُعب ْیهدة الحهذا ِ  ،قهال :سهأل ُت
۸۵
۱۰
ْ
َبا ،عفر۷
۱۱

۸۶

۱۲

۸۷

ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،و َ ْحمد ْب ُن ِ ْد ِر یس ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمهد ،ع ّم ْهن
ُْ
ذکر ُ ،،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن الفض ْی ِل ،ع ْن ِ ْسحان ْب ِن ع ّمهار ،ع ْهن َ ِبهى ع ْب ِهد
اهلل ،۷قال
ِ
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن صفوان ْب ِن ی ْحیهى ،ع ْهن َ ِبهى
ْ
ُ
اهلل ،۷قال
َ ّیوب الخ ّأ ِاز ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ُم ْس ِلم ،ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ

حدیو  .۳۹طب قر ینه دو و پنجم ،ابهنبابو یهه ایهن حهدیو را از کتهاب اإلماماه محمهد بهن

احمد گرفته است.

1

حههدیو  .۴۰بههر اسههاس داد،هههای مصههحح کتههاب ،سههند ایههن حههدیو در هههر دو نسههخه مههورد
ْ
ْ
مرا،عه وی اضطراب دارد و بهه صهورت « ُسهل ْیم ُ
ان ْب ُهن د ُاود ال ِم ْنق ِهر ُّی ،ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن
ْ
الو ِاس ِط ِ ّی» ذکر شد ،است .همچنین بر اساس تحقی او ،ایهن سهند در علل الشرایع صهدون بهه
ْ
ْ
ْ
صههورت «ال ِم ْنقه ِهر ُّی عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن ی ْحیههى ،عه ِهن ال ُحسهه ْی ِن الو ِاسه ِهطی» ثبههت شههد ،کههه آن هههم
مضطرب است .از این رو ،مصحح بر اسهاس قراینهی آن را تصهحیح قیاسهی کهرد ،اسهت و مها بها
اعتماد به تصحیح او ،این دو سند را آورد،ایم.

2

الز به ذکر است که مصحح ،این نکته را نیأ یادآور شد ،است که منظور از ابىفاخته  -که

علی بن بابو یه در سند خود ،وی را راو ی بىواسطه از اما صهادن ۷ذکهر مهیکنهد  -در اصهل،

حسهین بههن ثههویر بههن َبهىفاختههه اسههت کههه ایهن امههر ،بهها تو،ههه بههه سههایر مصههادر ایهن حههدیو قابههل
پذیرش است 3.به عبارت دیگر ،همه مصادر به نقل از یونس بن عبهدالرحمن عهن حسهین بهن
ّ
4
،د حسین ،از اصحاب اما علی ۷است.
ثویر ذکر نمود،اند و َبىفاختهِ ،

 .1الرجال ،ص.۳۴۸

 .2ر.ی :اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،ص،۵۶
 .3همان.
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.۱

 .4ر.ی :من الیحضره الفقیه ،ج ،۳ص۳۰۰؛ کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،۲ص۴۱۴؛ فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و
أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص ۱۹۶و .۲۲۶

منبهع مکتههوب اخههذ حهدیو ،کتههاب اإلمامااه محمههد بههن احمههد اسهت و طبه قر ینهه پههنجم ،در
1

سند دو  ،حدیو از کتاب اإلمامه یونس بن عبدالرحمن اخذ شد ،است.

2

حدیو  .۴۸قویترین احتمال طب قرینه پنجم ،اخذ حدیو از کتاب اإلحتجاج فی اإلماماه و یها
3

اإلماماه 4ابهن َبهىعمیهر اسهت .بهه نظهر مهیرسهد ایهن دو عنهوان بهه یهک کتهاب اشهار ،دارد .در واقهع ،ابهن
َبىعمیر صاحب یک کتاب در زمینه امامت است که با دو عنوان از آن یاد شد ،است.

ضمن اینکه محمد بن احمد نیأ صاحب کتاب اإلمامه اسهت 5کهه بهه محهل بحهو مهرتبا اسهت

(قرینه پنجم) .لذا میتوان احتمال داد کتاب ابن َبىعمیر به دسهت محمهد بهن احمهد رسهید ،اسهت و
ایشان این حدیو را در کتاب خود به نقل از کتاب ابن َبىعمیر نقل کرد ،است.

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

بهها تو،ههه بههه عطه

صههورت گرفتههه در سههند حههدیو ،طبه قر ینهه دو و پههنجم ،در سههند اول،

حدیو  .۴۹طب قرینه پنجم ،مصدر مکتوب اخذ حدیو ،کتهاب اإلمامه و الوصایه علهی

بن رثاب است 6.محتمل است حسن بن محبوب نیأ در کتهاب النوادر و یها المشایخه خهود ،از
کتاب وی نقل نمود ،باشد.

7

هههمچنههین ،مههیتههوان سههند ایههن حههدیو را طریقههی دیگههر بههرای انتقههال کتههاب علههی بههن رثههاب

دانسههت کههه در کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار ،نشههد ،اسههت و طب ه قرین هه پههنجم ،ادعهها نمههود ایههن

حدیو را محمد بن حسین در کتهاب اإلمامه و یها وصایا اإلئماه :خهویش 8بهه نقهل از کتهاب

علی بن رثاب آورد ،،و محمد بن احمد نیأ در کتاب اإلمامه خود 9به نقل از کتهاب محمهد بهن
حسین و یا علی بن رثاب ذکر نمود،اند.

حدیو  .۵۶مصحح کتاب به قرینه نقل تما یا بخشهایى از این حهدیو در مصهادر مختله

از فههیض بههن مختههار و ادعههای کشههی مبنههی بههر ایههنکههه اول هین فههردی کههه از امهها صههادن ۷امامههت

فرزندشههان ،موس هی بههن ،عفههر ۷را شههنید ،اسههت ،ف هیض بههن مختههار اسههت و بههه دلی هل بعی هد بههودن
 .1الرجال ،ص.۳۴۸

 .2همان ،ص۴۴۶؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۵۱۱
 .3الرجال ،ص.۳۲۶

 .4فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۰۴
 .5الرجال ،ص.۳۴۸

 .6همان ،ص۲۵۰؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۳
 .7فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۲۲
 .8الرجال ،ص.۳۳۴
 .9همان ،ص.۳۴۸
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احتمال تعدد روایت برای این حدیو طوالنی ،احتمال قوی داد ،است کهه َبهو،عفر الضهریر ،همهان

نقل روایت کرد ،است.
محمد بن فیض بن المختار باشد که از پدرش ،فیض بن المختار ِ

از نظر مصحح ،عبارت نجاشی در تر،مه فیض بن المختار  -که وی را صهاحب کتهابى معرفهی

مینماید که پسرش، ،عفر آن را روایت میکند - 1خالی از تصهحی

نیسهت و صهحیح آن «پسهرش

اب هو،عفر» اسههت .در مصههادر حههدی ی ،بههرای ف هیض فرزنههدی کههه از وی نقههل روای هت نمههود ،باشههد، ،ههأ

محمد ذکر نشد ،است؛ 2چنانکه در کتاب رجال شیخ طوسی نیأ اینچنین نا بهرد ،شهد ،اسهت؛
مضاف بر اینکه عادتا به اسامی محمد ،کنیه ابو،عفر داد ،میشد ،است.

3

4

به هر رو ی ،ابو ،عفر ضهریر و پهدرش ههر کهه باشهند ،قهویتهرین احتمهال در مهورد مصهدر مکتهوب ایهن

حدیو به قر ینه پنجم ،اخذ حدیو از یکهی از کتهب البشارات ،المالحم و یها الملالاب علهی بهن مهز یهار
است 5.میدانیم که ابراهیم بهن مهز یهار ،تمهامی کتهب بهرادرش علهی را روایهت نمهود ،اسهت 6.نیهأ ،طبه

قرینههه پههنجم ،مههیتههوان گفهت محمههد بههن احمههد ایههن حههدیو را در کتههاب اإلمامااه خههویش نقههل نمههود،
است 7.محتمل است مطاب سند این حدیو ،محمد بن احمد نیهأ در طریه انتقهال کتهب علهی بهن

مهزیار قرار داشته باشد؛ هر چند در کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

حههدیو  .۵۷قههویتههرین احتمههال ،طب ه قر ینههه پههنجم ،اخههذ حههدیو از کتههاب اإلمامااه عبههداهلل بههن

مسکان است؛ 8همانطور که مهیتهوان احتمهال داد صهفوان بهن یحیهى در کتهاب الملالاب و یها الناوادر
خود 9به نقل از کتاب ابنمسکان و نیأ ،محمد بن احمد در کتهاب اإلماماه خهو یش 10بهه نقهل از کتهاب
الملالب و یا النوادر صفوان بن یحیى و یا کتاب اإلمامه ابنمسکان ،این حدیو را ذکر نمود،اند.
مههی دانههیم کههه صههفوان بههن یحیههى در طری ه انتقههال کتههاب عبههداهلل بههن مسههکان قههرار دارد.

هههمچنهین ،بههه اسههتناد سههند ایههن حههدیو مههیتههوان احتمههال داد محمههد بههن احمههد نیههأ در طریه

انتقههال کتههاب عبههداهلل بههن مسههکان و صههفوان بههن یحیههى قههرار دارشههته اسههت؛ هههر چنههد در کتههب

 .1همان ،ص.۳۱۱

 .2إقبال ابعمال ،ج ،۱ص.۱۰
 .3الرجال ،ص.۲۹۲

 .4اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،ص،۶۹

.۹

 .5الرجال ،ص۲۵۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۵
 .6همان.

 .7الرجال ،ص.۳۴۸
 .8همان ،ص.۲۱۴
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 .9همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .10الرجال ،ص.۳۴۸

حههدیو  .۵۸بهها تو،ههه بههه محتههوای حههدیو و قر ین هه دو و پههنجم ،مصههدر مکتههوب اخههذ ای هن
حدیو ،کتاب وصایا اإلئمه :محمد بن حسین است؛ّ 1اما از آن،ا که محمد بن احمهد نیهأ

صاحب کتاب اإلمامه 2است که به موضوع حدیو مرتبا است ،میتوان احتمال داد کتهاب

محمههد بههن حس هین ،بههه دسههت محمههد بههن احمههد نی هأ رس هید ،اسههت و ایشههان ای هن حههدیو را در
کتهاب خههود بههه نقههل از کتههاب محمههد بههن حسهین نقههل نمههود ،اسههت .بههه عبههارت دیگههر ،مهیتههوان

گفت محمد بن احمد نیأ در طری انتقال کتاب محمد بن حسین قرار داشته است؛ ههر چنهد

کتب فهرستی وی را در طری انتقال کتاب محمد بن حسین ذکر نکرد،اند.

حدیو .۶۸طب قرینه پنجم ،مصهدر مکتهوب اخهذ ایهن حهدیو ،کتهاب التفسایر علهی بهن

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

َسباط است 3.همچنین ،سند ایهن حهدیو مهیتوانهد طریقهی دیگهر بهه کتهاب وی باشهد کهه در

کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است و حسن بهن موسهی نیهأ ایهن حهدیو را در کتهاب الارد
علاای الواقفیااه خههود 4بههه نقههل از کتههاب علههی بههن َسههباط و محمههد بههن احمههد در کتههاب اإلمامااه
خویش 5به نقل از کتهاب حسهن بهن موسهی و یها کتهاب علهی بهن َسهباط ذکهر نمهود،انهد .مطهاب

سند این حدیو ،محتمل است محمد بن احمد نیأ در طری انتقال کتاب حسهن بهن موسهی

قرار داشته باشد؛ هر چند در کتب فهرستی مذکور نیست.

حدیو  .۸۵میتوان گفت مراد از عبارت «عمن ذکر »،به قرینه حدیو  ،۵۷یعقوب بن یزید

یا به قرینه حدیو  ،۶۵علی بن اسهماعیل اسهت .قهویتهرین احتمهال ،طبه قر ینهه پهنجم ،اخهذ

حدیو از کتاب المالحم و یا النوادر صفوان بهن یحیهى اسهت 6.محتهوای حهدیو و نیهأ ذکهر آن

باب النوادر ،با عناوین هر دو کتهاب متناسهب اسهت .قرینههای مبنهی بهر ایهنکهه حهدیو از
ذیل ِ
ِ
کههدا یههک از ایههن کتههب اخههذ شههد ،اسههت ،در دسههترس نیسههت .هههمچنههین ،طبه قرینهه پههنجم،

مههیتههوان گفههت محمههد بههن احمههد نیهأ در کتههاب اإلمامااه خههود ،ایهن حههدیو را بههه نقههل از کتههب
صفوان بن یحیى ذکر نمود ،است 7.به عبهارت دیگهر ،طبه سهند ایهن حهدیو ،مهیتهوان گفهت

 .1همان ،ص.۳۳۴
 .2همان ،ص.۳۴۸
 .3همان ،ص.۲۵۲
 .4همان ،ص.۴۲

 .5همان ،ص.۳۴۸

 .6همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .7الرجال ،ص.۳۴۸
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محمههد بههن احمههد نیههأ در طری ه انتقههال کتههب صههفوان بههن یحیههى قههرار دارد؛ هههر چنههد در کتههب

فهرستی از وی در طری انتقال کتب صفوان بن یحیى نامی به میان نیامد ،است.

حههدیو  .۸۶قههویتههرین احتمههال بههه قرینههه دو و پههنجم ،اخههذ حههدیو از کتههاب اإلمامااه محمههد بههن

احمد است؛ 1هر چند به دلیل یکی بودن عنهوان بهاب ایهن حهدیو بها عنهوان کتهاب الناوادر محمهد بهن
یحیى میتوان حکم به اخذ مستقیم این حدیو از کتاب محمد بن یحیى نیأ نمود.

2

حدیو  .۸۷به دلیل یکی بودن عنوان بهاب ایهن حهدیو بها کتهاب الناوادر َبهىَیهوب الخهأاز

مهیتهوان گفهت حهدیو از کتهاب وی اخهذ شهد 3،و صهفوان بهن یحیهى در کتهاب المالحام و یها
النوادر خود 4این حدیو را از کتاب َبىَیوب نقل نمود ،است .محتهوای حهدیو و نیهأ ذکهر آن

باب النوادر ،با عناوین هر دو کتاب صفوان بن یحیى متناسهب اسهت .قرینههای مبنهی بهر
ذیل ِ
ِ
ایههنکههه حههدیو در کههدا یههک از ایههن کتههب نقههل شههد ،اسههت ،در دسههترس نیسههت؛ مضههاف بههر

اینکهه ،طبه قرینهه پهنجم ،مهیتهوان گفهت محمهد بهن احمهد ایهن حهدیو را در کتهاب اإلماماه
خو یش به نقل از کتاب النوادر و یا المالحم صفوان بن یحیى و یها الناوادر َبهىَیهوب ذکهر کهرد،
است 5.با تو،ه به سند این حدیو ،همانگونه که پیشتر مذکور افتاد ،میتهوان گفهت محمهد

بن احمد در طری انتقال کتب صفوان بن یحیهى و ههمچنهین ،کتهاب َبهىَیهوب قهرار دارد؛ ههر

چند در کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

 .2-3منقوالت محمد بن یحیی از محمد بن حسین بن أبیالخطاب

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ّ ُ ْ ُ ْ
هاب ،عه ِهن
محمههد بههن یحیههى ،عههن محمه ِهد به ِهن الحسههی ِن به ِهن َ ِبههى الخطه ِ
۵
۱۳
ْ
ْ ُْ
الس ّراج ،قالُ :ق ْل ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
اهلل۷
د
ب
ع
ى
ب
أل
ت
وب
ق
ع
ی
ن
ع
،
وب
ب
ح
م
ن
ب
ن
س
ح
ال
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ّ
و [محمههد بههن یحیههى] عنههه [محمههد بههن حسههین] عههن محمهه ِد به ِهن
ْ
۶
۱۴
ِعیسی ْب ِن ُعب ْیهد ،ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن َ ِبهى ُعم ْیهر ،ع ِهن ال ُحسه ْی ِن ْب ِهن َ ِبهى
ْ
اهلل۷
الع  :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
 .1همان.

 .2همان ،ص.۳۵۳
 .3همان ،ص.۲۰
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 .4همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .5الرجال ،ص.۳۴۸

و [محمههد بههن یحیههى] ع ْنه ُهه [محمههد بههن حسههین] عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن ِعیسههی،
۷
۱۵
ْ
ّ
ْ ْ
اهلل ۷قال
ات ،ع ِن الحس ِن ْب ِن ِد یاد ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ض ال ِ ق ِ
عن بع ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،ع ِهن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۵۴
۱۶
ّ
ُ
اهلل ،۷قال
ْاب ِن فضال ،ع ِن ْاب ِن ُبک ْیر ،ع ْن درارة :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ
و ع ْن ُه [محمد بن یحیى] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن ،ع ْهن وه ْیه ِب ْب ِهن
۶۴
۱۷
ْ
ُ ُ
اهلل۷
حفص ،ع ْن َ ِبى ب ِصیر ،قال :کنت عند َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ
و ع ْن ُه [محمهد بهن یحیهى] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن ،ع ْهن ْ ،عف ِهر ْب ِهن
۵۵
۱۸
ُ
ُ ُ
قاعدا عند َبى ،عفر۷
ب ِشیر ،ع ْن فض ْیل ،ع ْن ط ِاهر ،قال :کنت ِ
ِ
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ال ُحس ْی ِن ،ع ْن ْ ،عف ِر ْب ِن ب ِشیر ،ع ْن
۶۳
۱۹
ُ
اهلل ،۷قال:
فض ْیل ،ع ْن ط ِاهر :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،عه ْن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۷۲
۲۰
ُْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اهلل ،۷قال قل ُت:
اب َ ِبى ع ْب ِد ِ
ض َصح ِ
ع ِل ِ ّی ب ِن َسباط :عن بع ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،ع ْهن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۸۰
۲۱
ْ
ُمح ّم ِد ْب ِن ِسنان ،ع ْن طلحة ْب ِن د ْید :ع ْن ْ ،عفر ،ع ْن َ ِبی ِه ،۸قال
حههدیو  .۵ایههن حههدیو مههیتوانههد از کتههاب المشاایخه و یهها النااوادر حسههن بههن محبههوب گرفتههه شههد،
باشد؛ 1ضمن اینکه محمد بن حسین نیأ صاحب کتاب اإلمامه است که بهه موضهوع حهدیو مهرتبا
اسهت 2.لهذا مهیتهوان احتمهال داد ایشهان ایهن حهدیو را در کتهاب خهود از آثهار حسهن بهن محبهوب نقههل
نمود ،باشد .همچنین ،محتمهل اسهت سهند ایهن حهدیو ،طریقهی دیگهر بهه کتهب حسهن بهن محبهوب
باشههد کههه در کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار ،نشههد ،اسههت .در یههر ایههن صههورت ،طبه قرینههه دو و پههنجم،
3
ابنبابویه این حدیو را مستقیما از کتاب اإلمامه محمد بن حسین گرفته است.
4
حدیو  .۶طب قرینه پنجم ،منبع مکتوب این حهدیو کتهاب اإلحتجاج فی اإلماماه و یها
اإلمامه 5محمد بن َبىعمیر است که محمد بن عیسی در کتاب اإلماماه خهود 6از کتهاب وی

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

ردیف شماره حدیث

سند حدیث

 .1فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۲۲
 .2الرجال ،ص.۳۳۴
 .3همان.

 .4همان ،ص.۳۲۶

 .5فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۰۴
 .6الرجال ،ص.۳۳۳
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نقههل نمههود ،اسههت .هههمچنههین ،مههیتههوان گفههت محمههد بههن حسههین نیههأ ایههن حههدیو را در کتههاب
اإلمامه خود 1به نقل از کتاب ابن َبىعمیر ذکر نمود ،است.
اگر این احتمال مفروض گردد که محمد بن حسین در کتاب خود از کتهاب اإلمامه محمهد

بههن عیسههی ،نقههل نمههود ،اسههت ،مههیتههوان احتمههال داد محمههد بههن حسههین نیههأ در طری ه انتقههال

کتاب محمد بن عیسهی قهرار داشهته اسهت؛ ههر چنهد در کتهب فهرسهتی از وی در طریه انتقهال

کتب محمد بن عیسی بن عبید ،نامی به میان نیامد ،است.

حدیو  .۷به قرینه حدی ی مشابه در کتاب علل الشرایع ،محتمل است منظهور از عبهارت
2

«بعضال قات» ،سعد بن َبىخل

اشعری باشد.

3

طب قرینه اول و پنجم ،منبع مکتوب اخذ این حدیو کتاب اإلمامه محمد بن عیسی بن

عبیههد اسههت 4و محههتم محمههد بههن حسههین نیههأ در کتههاب اإلمامااه خههود ،از کتههاب محمههد بههن
عیسی نقل نمود ،است .به عبارت دیگر ،همانگونه که در حدیو قبل مذکور گردید ،میتهوان

محمد بن حسین را نیأ در طرن انتقال کتاب محمهد بهن عیسهی بهه شهمار آورد؛ ههر چنهد کتهب

فهرستی از وی در طرن انتقال کتاب محمد بن عیسی نامی نبرد،اند.

حدیو  ۵۴و  .۶۴قویترین احتمال ،با تو،ه به محتوای حدیو و طب قر ینهه دو و پهنجم،

اخذ حدیو از کتاب اإلمامه و یا وصایا اإلئمه :محمد بن حسین است 5.قر ینهای مبنهی بهر

اینکه حدیو از کدا یک از این دو کتاب اخذ شد ،است ،در دسترس نیست.

حههدیو  ۵۵و  .۶۳بهها تو،ههه بههه مطابقههت کامههل اسههناد ای هن دو حههدیو بههر یکههدیگر ،مصههدر

مکتههوب ای هن احادی هو م هیتوانههد کتههاب المشاایخه و ی ها النااوادر ،عفههر بههن بش هیر باشههد .کتههاب

المشاایخه وی هماننههد کتههاب المشاایخه حسههن بههن محبههوب دانسههته شههد ،اسههت .ای هن ادعهها

هال اخهذ حهدیو از کتهاب المشایخه 6وی را تقو یهت نمایهد .نیهأ،
میتواند به عنوان قر ینهه ،احتم ِ

طب قر ینه پنجم میتوان گفت محمد بن حسین این احادیو را در کتاب اإلمامه و یها وصاایا
اإلئمه :خود 7،به نقهل از کتهب وی ذکهر نمهود ،باشهد .در یهر ایهن صهورت ،طبه قر ینهه دو و

 .1همان ،ص.۳۳۴

 .2علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۹۲

 .3الرجال ،ص۱۷۸؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۱۷
 .4الرجال ،ص.۳۳۳
 .5همان ،ص.۳۳۴
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 .6همان ،ص۱۱۹؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۰۹
 .7الرجال ،ص.۳۳۴

اخذ کرد ،است.

1

حدیو  .۶۵قویترین احتمال طب قر ینه پنجم ،اخذ حدیو از کتاب اإلماماه عبهداهلل بهن

مسکان است 2که صفوان بن یحیى نیأ در کتاب الملالب و یا النوادر خهود 3از کتهاب وی نقهل
نمود ،است .این احتمال از آن،ا تقویت میشود که صفوان بن یحیى در طری انتقال کتاب

عبداهلل بن مسکان قرار دارد .همچنین ،میتوان گفت محمهد بهن احمهد نیهأ در کتهاب اإلماماه

خو یش 4آن را به نقل از کتاب ابنمسکان و یا کتب صفوان بن یحیى ذکر کرد ،است و مطهاب

سند این حدیو ،همهانگونهه کهه پهیشتهر اشهار ،گردیهد ،محمهد بهن احمهد نیهأ در طریه انتقهال
کت هاب عبههداهلل بههن مسههکان و صههفوان بههن یحیههى قههرار دارد؛ هههر چنههد در کتههب فهرسههتی بههه آن

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

پنجم ،ابن بابو یه این دو حهدیو را از کتهاب اإلمامه و یها وصاایا اإلئماه :محمهد بهن حسهین

اشار،ای نشد ،است.

حههدیو  .۷۲بههه قرینهه احادیههو مشههابه در دیگههر منههابع حههدی ی ،منظههور از «بعههض َصههحاب
7
َبىعبداهلل» ،حکم بن مسکین 5و ُعبید بن درار 6،است.

با تو،ه به اشترای علی بن َسباط در همه اسانیدی که برای این حهدیو ذکهر شهد ،اسهت،

قههویتههرین احتمههال مر بههوط بههه اخههذ حههدیو از کتههاب النااوادر ،الاادالئل و یهها اصاال وی اسههت.

8

قرینهای مبنی بر اینکه حدیو از کدا یک از کتب وی اخذ شد ،است ،در دسهترس نیسهت.
طب قر ینه پنجم ،میتوان گفت محمد بن حسین نیأ در

کتاب اإلمامه و یا وصاایا اإلئماه:

خویش ،از کتب وی نقل نمود ،اسهت 9.در یهر ایهن صهورت ،طبه قرینهه دو و پهنجم ،مصهدر

مکتهوب مهورد اسهتفاد ،ابهن بابو یهه در اخهذ ایهن حهدیو

محمد بن حسین است.

10

کتهاب اإلماماه و یاا وصاایا اإلئماه:

 .1همان.

 .2همان ،ص۲۱۴

 .3همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .4الرجال ،ص.۳۴۸

 .5همان ،ص ۱۳۶و ۴۲۶؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۶۰

 .6رساله أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی فکر آل أعین ،ص۲۱۶؛ الرجال ،ص۲۳۳؛ فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و
أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۳۰۸
 .7ر.ی :بصائر الدرجات ،ج ،۱ص ۴۷۷و ۴۸۸؛ الکافی ،ج ،۱ص.۲۷۴
 .8الرجال ،ص۲۵۲؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۸
 .9الرجال ،ص.۳۳۴
 .10همان.
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حدیو  .۸۰قویترین احتمال طبه قر ینهه پهنجم و هفهتم ،مر بهوط بهه اخهذ حهدیو از کتهاب

النوادر محمهد بهن سهنان اسهت؛ 1همهانطهور کهه طبه قرینهه پهنجم ،احتمهال مهیرود محمهد بهن

حسین در کتاب اإلمامه و یا وصایا اإلئمه :خویش ،از کتاب وی نقل نمود ،باشد.

2

 .3-3نقل محمد بن یحیی از عبداهلل بن محمد بن عیسی

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ُ
اهلل ْب ِهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ِعیسهی ،ع ْهن ُمح ّم ِهد
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیهى ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
ْ
ْبههن ْبههراهیم ،عه ْهن د ْی هد ّ
۲
۲۲
الشه ّهحا ِ  ،عه ْهن د ُاود ْبه ِهن ال ُع ه  ،عه ْهن َ ِب هى ح ْمههأة
ِ ِ ِ
ْ
ُ
ّ
اق ُر۷
ال ما ِل ِ ّی ،قال :قال الب ِ

حدیو  .۲این حدیو میتواند از کتاب النوادر َبوحمأ ،ثمالی گرفته شد ،باشد 3.محتمل

اسههت محمههد بههن یحیههى نیههأ ایههن حههدیو را در کتههاب النااوادر خههود ،از کتههاب وی نقههل نمههود،

باشد 4.احتمال نقل شفاهی ابن بابویه از محمد ین یحیى را نیأ نمیتوان از نظر دور داشت.
 .۴-3نقل محمد بن یحیی از محمد بن حسین و اسطی

ردیف

۲۳

سند حدیث
شماره حدیث
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیهى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِله ِ ّی ْبه ِهن ُمح ّمههد،
ْ
ْ
اسه ِهم ْبه ِهن ُمح ّمههد عه ْهن ُسههل ْیمان ْبه ِهن د ُاود ال ِم ْنقه ِهر ِ ّی( :و) عه ْهن
عه ِهن الق ِ
ْ
ْ
ُ
۴۰
ُمح ّم ِد ْب ِن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن الو ِاس ِهط ِ ّی ،ع ْهن ُیهونس
ْ
ُ
اختة :ع ْهن َ ِبهى
ْب ِن ع ْب ِد ّالر ْحم ِان ،ع ِن (ال ُحس ْی ِن ْب ِن ثو ْی ِر ْب ِن) َ ِبى ف ِ
اهلل ،۷قال
ع ْب ِد ِ

حدیو  .۴۰در مورد این حدیو و مصدر مکتوب آن قهب سهخن گفتهه شهد .از آن،ها کهه در

آ از مقاله ملتأ به بررسی اسناد تمها منقهوالت از محمهد بهن یحیهى شهدیم ،ایهن سهند را  -کهه

مشتمل بر عط

است  -به اعتبار محمد بن حسین واسطی ،دوبار ،ذکر کردیم.

 .1همان ،ص.۳۲۸
 .2همان ،ص.۳۳۴

 .3همان ،ص۱۱۵؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۰۵

84

 .4الرجال ،ص.۳۵۳
 .5ر.ی :ح ،۴۰ردی

.۳-۱

5

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ْ
ُ
ُ
َ ْحمد ْب ُن ِ ْد ِر یس و ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ع ْب ِد الج ّب ِار ،ع ِن ْاب ِن
۵۹
۲۴
ْ
ْ
ْ ْ
ید ْب ِن ص ِبیح ،قال
َ ِبى ن ْجران ،ع ِن ال ُحس ْی ِن ْب ِن ال ُمخت ِار ،ع ِن الو ِل ِ

حدیو  .۵۹اگر عبارت «له روایات»  -که شیخ طوسهی آن را در مهورد محمهد بهن عبهدالجبار

به کار برد -1،به معنای «له کتاب» و یا «له کتاب نوادر» در نظر گرفته شهود 2،طبه قر ینهه هفهتم

احتمههال مهیرود ایهن حههدیو از کتههاب محمههد بههن عبههدالجبار اخههذ شههد ،باشههد؛ هههر چنههد ایههن

عبارت در الفهرست شیخ طوسی ،معانی متفاوتی را شامل میگردد 3.در یر این صورت ،این

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

 .۵-3نقل محمد بن یحیی از محمد بن عبدالجبار

حههدیو م هیتوانههد از کتههاب النااوادر محمههد بههن یحیههى گرفتههه شههد ،باشههد 4.در ایههن مههورد ،ایههن

حدیو را نیأ ،با تو،ه به کمبود قهراین اخهذ از منبهع مکتهوب احتمهال نقهل شهفاهی نمهیتهوان از
نظر دور داشت.

 .۴نتیجه

در بررسههی و تحلیههل مصدرشههناختی منقههوالت ابههنبابو یههه از محمههد بههن یحیههى در اإلمامااة و

التبصرة من الحیرة ،نتای کلی دیر به دست آمد:

 .۱از میههان  ۲۳حههدیو منقههول از محمههد بههن یحی هى بههه نظههر مههیرسههد نأدیههکتههرین منههابع بههه عصههر

ابنبابویه و محتملترین منابع مورد اسهتفاد ،او کتهابههای :اإلماماه محمهد بهن احمهد ،اإلماماه یهونس
بن عبدالرحمن ،اإلمامه و وصایا اإلئمه :محمد بن حسین و النوادر محمد بن یحیى باشد.

 .۲مصههادری کههه نسههبت بههه عصههر ابههنبابو یههه ،کهههنتههر محسههوب مههیشههوند و محتمههل اسههت

احادیو مورد استفاد ،وی از این کتب گرفته شد ،یا در آنها نیهأ نقهل شهد ،باشهد ،عبهارتانهد

از :کتاب التفسیر علی بن َسباط ،کتاب النوادر َبىَیوب الخأاز ،کتهاب المشیخه و یها الناوادر
،عفر بن بشیر ،کتاب النوادر َبوحمأ ،ال مالی ،روایات محمد بن عبدالجبار ،کتاب اإلمامة و

الوصیة علی بن رثاب ،کتاب النوادر و یا المشیخه حسن بهن محبهوب ،کتهاب اإلماماه عبهداهلل

 .1فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۱۵

 .2برای مطالعه بیشتر در اینبار ،،ر.ی« :کاربرد له روایات و ارتباط آن با کتاب نوادر».
 .3ر.ی :همان.
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بن مسکان ،کتاب الرد علی الواقفیه حسن بن موسی الخشاب ،کتاب البشاارات ،المالحام و

یا الملالب علی بن مهزیار ،کتهاب المالحام ،الملالاب و یها الناوادر صهفوان بهن یحیهى ،کتهاب
النوادر محمد بن سنان و کتاب اإلمامه محمد بن عیسی بن عبید.

 .۳داد،های فهرستی  -که از اسانید مورد مطالعه استخراج شد  -مشتمل بر موارد دیر است:

 .۱-۳طب اسناد احادیو  ۶و  ،۷میتوان احتمال داد محمد بن حسین بن َبىخطاب نیأ

در طری انتقال کتاب اإلمامه محمد بن عیسی قرار داشته است.

 .۲-۳میتوان سند حدیو  ۴۹را طریقی دیگر برای انتقهال کتهاب اإلمامة و الوصیة علهی بهن

رثاب دانست و ادعا نمود که محمد بن حسین و محمد بن احمد نیهأ در طریه انتقهال کتهاب
علی بن رثاب قرار دارند؛ هر چند در کتب فهرستی بیان نشد ،است.

 .۳-۳به نظر میرسد محمد بن احمد ،به اسهتناد سهند حهدیو  ،۵۶در طریه انتقهال کتهب

علی بن مهز یهار ،مطهاب اسهناد احادیهو  ۵۷و  ،۶۵در طریه انتقهال کتهاب اإلماماه عبهداهلل بهن

مسهکان ،طبه اسههانید احادیهو  ۸۵ ،۶۵ ،۵۷و  ۸۶در طریه انتقههال کتهب صههفوان بههن یحیههى و

مطاب سند حهدیو  ۵۸در طریه انتقهال کتهاب وصاایا اإلئماه :محمهد بهن حسهین بهن ابهى
الخطاب قرار داشته اسهت؛ ههر چنهد در کتهب فهرسهتی بهه آن اشهار،ای نشهد ،اسهت؛ خصوصها
که به تصریح نجاشی و طوسی ،محمد بن احمد فردی ک یر الروایه معرفهی شهد ،کهه بهه معنهای

آثار بسیار است.
وساطت او در طری
ِ
انتقال ِ

 .۴-۳نیأ ،به نظر میرسد سند حدیو  ۶۸میتواند طریقی دیگر به کتهاب التفسایر علهی بهن

َسباط باشد .به عبهارت دیگهر ،مهیتهوان گفهت کهه حسهن بهن موسهی و محمهد بهن احمهد نیهأ در
طری انتقال کتاب علی بن َسباط قرار دارند؛ ّاما در کتب فهرستی ذکر نشد،اند.
کتابنامه

إقبال ابعمال ،علی بن موسی بنطاووس ،تهران :دارالکتب اإلس میه۱۴۰۹ ،ن.

اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،علهی بهن حسهین بهن بابو یهه ،قهم :مدرسهة اإلمها المههدى؟جع؟،
۱۴۰۴ن.

بازسازی متون کهن حدیث شیعه ،سید محمد عمادی حاثری ،قم :دارالحدیو۱۳۹۴ ،ش.
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بصائر الدرجات فی فضاائل آل محماد ،:محمهد بهن حسهن صهفار قمهی ،قهم :مکتبهة آیهة اهلل
المرعشی النجفی۱۴۰۴ ،ن.

آل البیت۱۴۱۴ ،:ن.

التوحید ،شیخ صدون ،تصحیح :هاشم حسینی طهرانی ،قم :دفتر انتشارات اسه می ،امعهه
مدرسین حوز ،علمیه قم۱۴۱۶ ،ن.

خاتمة مستدرک الوسائل ،حسین نوری طبرسی ،قم :موسسه آل البیت۱۴۱۵ ،:ن.

الرجال ،احمد بن علی نجاشی ،قهم :مؤسسهة النشهر االسه می التابعهه لجامعهة المدرسهین بقهم
المشرفه۱۳۶۵ ،ش.

رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین ابو الب احمد بن محمد زار ی ،قم :مرکأ
البحوا و التحقیقات اإلس میة۱۳۶۹ ،ش.

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،محمد بهن حسهن حهر عهاملی ،قهم :موسسهه

الرواشح السماویه ،محمد باقر بن محمد میرداماد ،تحقیه  :ه حسهین قیصهریههها و نعمهت
اهلل ،لیلی ،قم :دارالحدیو۱۳۸۰ ،ش.

علل الشرایع ،شیخ صدون ،مقدمه :محمد صادن بحرالعلو  ،قم :مکتبة الداوری ،بىتا.

الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه ،محمد امین استرآبادی ،تحقی  :رحمت اهلل رحمتی اراکی،
قم :موسسه النشر اإلس می۱۴۲۴ ،ن.

فهارس الشیعه ،مهدی خدامیان اآلرانی ،قم :موسسه تراا الشیعه۱۳۸۹ ،ش.

فهرست کتب الشیعة و أصاولهم و أساماء المصانفین و أصاحاب ابصاول ،محمهد بهن حسهن
طوسی ،قم :مکتبة المحق الطباطباثی ،بىتا.

الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلس میة۱۴۰۷ ،ن.

کماال الاادین و تماام النعمااه ،شهیخ صهدون ،تصهحیح :علههی اکبهر فهاری ،تههران :دارالکتههب
اإلس میه۱۳۹۵ ،ن.

مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،محمهد بهن حسهین بههایى عهاملی ،قهم :مکتبهه بصهیرتی،
بىتا.

معانی ابخبار ،شیخ صدون ،تصحیح علی اکبر فاری ،قهم :دفتهر انتشهارات اسه می ،امعهه
مدرسین حوز ،علمیه قم۱۳۶۱ ،ش.

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ابوالقاسم خویى ،بى،ا ،بىنا۱۳۷۳ ،ش.

مقدمهة اإلمامهة و التبصههرة مههن الحیهرة ،علهی بههن حسهین بههن بابو یهه ،سهید محمدرضهها حسهینی
 ،لی۱۴۰۴ ،ن.
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من الیحضره الفقیه ،شیخ صهدون ،تحقیه  :علهی اکبهر فهاری ،قهم :موسسهة النشهر اإلسه می،
۱۴۱۳-۱۴۰۴ن.

مهاادویت نراااری در ساادههااای نخسااتین ،محمهد معرفههت ،قههم :دانشههگا ،ادیههان و مههذاهب،
۱۳۹۹ش.

الوافی ،محمد محسن فیض کاشانی ،اصفهان ،مکتبة اإلما امیرالمؤمنین۱۴۰۶ ،۷ن.

«بازشناسههی مصههادر احادیههو کتههاب الهیبههه نعمههانی» ،محمههد معرفههت و محمههد فههوری نهههاد،
مجله شیعهپژوهی۱۳۹۷ ،ش ،ش  ،۱۴ص.۲۶-۵

«بازشناسی مصادر کتاب الهیبه طوسی» ،محمد مسعودی ،مجلهه انتظاار موعاود۱۳۸۸ ،ش،
ش ،۲۸ص.۱۵۲-۱۳۳

«بازشناسههی منههابع کلینههی در تههدوین الکههافی» ،عبدالرضهها حمههادی ،و سههید علیرضهها حسههینی،
مجله حدیثپژوهی۱۳۹۳ ،ش ،ش ،۱۱ص.۲۰۶-۱۸۱

«تبارشناسی منهابع روایهات اعتقهادی الکهافی» ،اسهماعیل اثبهاتی و سهید کهاظم طباطبهایىپهور،
نشریه کتاب قیم۱۳۹۶ ،ش ،ش  ،۱۷ص.۲۸۸-۲۵۶

«تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی» ،محمههد معرفههت و محمههد فههوری نهههاد ،مجلهه
انتظار موعود۱۳۹۶ ،ش ،ش ،۵۷ص.۲۷-۵

«تدوین حدیو» ،مجید معارف ،محسن معینی و لی هوشهنگی،دانشنامه جهاان اساالم ،د یهر
نظر:

معلی حداد عادل ،ج ،۶ص۱۳۸۱ ،۷۵۵-۷۴۹ش.

«حههدیوشناس هی اإلمامهة و التبصههرة مههن الحی هرة ،نجههمالههدین طبس هی و محمههد مهههدی لطف هی،
مجله انتظار موعود۱۳۸۵ ،ش ،ش ،۱۸ص.۲۰۸-۱۷۹

«عرضههه حههدیو بههر امامههان ::قسههمت اول» ،عبههدالهادی مسههعودی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۷۶ش ،ش ،۹ص.۵۴-۲۹

«عرضههه حههدیو بههر امامههان ::قسههمت دو » ،عبههدالهادی مسههعودی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۷۷ش ،ش ،۹ص.۱۶۹-۱۲۰

«الکاتههب النعمههانی و کتههاب الهیبههه» ،محمههد ،ههواد شههبیری زنجههانی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۴۱۹ن ،ش ،۳ص.۲۳۸-۱۷۵
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«کههاربرد لههه روای هات و ارتبههاط آن بهها کت هاب نههوادر» ،احسههان سههرخهای ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۹۵ش ،ش ،۸۱ص.۱۲۵-۹۸

۱۳۸۸ش ،ش ،۵۱ص.۵۸-۳۴

«منبع معتبهر و نشهانهههای آن نهأد محهدثان متقهد امهامی :نگهاهی بهه ،ایگها ،منبهع مکتهوب در
حدیو پژوهی قدما» ،حمید بهاقری ،مجلهه پژوهشهاای قارآن و حادیث۱۳۹۳ ،ش ،ش،۱
ص.۲۶-۱

«نگاهی به نقش و ،ایگا ،مؤلفههای کتاب محور در اردیابىهای حدی ی قدما در پرتو تحلیهل
منابع فهرستی» ،حمید ،باقری ،مجله علوم حدیث۱۳۹۲ ،ش ،ش  ،۶۸ص.۲۸-۳

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

«کتههاب حلبههی منبعههی مکتههوب در تههالی

الکههافی» ،احسههان سههرخهای ،مجلهه علااوم حاادیث،
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تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی
تاریخ دریافت۱۳۹۸/۲/۲۰ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۷/۱۸ :

نفیسه فقیهی مقدس
سعید غفراللهی

امیر حسین بانکی پور فرد

1

2

3

چکیده
نوشههتار حاضههر  -کههه بهها روش تحلیلههی  -توصههیفی و بهههر،گیههری از ابههأار کتابخانهههای بههه
نگههارش در آمههد ،اسههت  -گسههتر ،بهههر،بههرداری از احادیههو عههرض را در تشههخیص صههدور،
داللت و ،هت روایات میکاود و پس از آن امکان و ضرورت عرضه احادیو بهه قهرآن را از

دیدگا ،قرآن تبیین مینماید .نتیجه آن شهد کهه فراینهد عرضهه از تضهمین صهدور روایهت از
معصو ناتوان است ،ولی میتواند عد صدور را تضمین نماید و یکهی از را،ههای مههم در
احههراز قطعههی ،هههت روایههت و دریافههت مههراد اصههلی گوینههد ،آن باشههد .الگههوبرداری از روش
معصههومان :در عرض هه حههدیو بههر کتههاب الهههی ،سههون دهنههد ،تعری ه

مفهههومی بههه نهها

«حیطههای فرایند عرضه حدیو بهر قهرآن» اسهت کهه محقه مهیتوانهد از ایهن حیطهههها در
فراینههد عرض هه حههدیو بههر قههرآن کههریم بهههر ،گیههرد .بنهها بههر اسههتقرای پههژوهش ،ایههن حیطهههههها
عبارتاند از« :کتابت مصح

کنونی»« ،قراثت مصح »« ،شأن و فضای نزول»« ،زمان

و ترتیب نزول»« ،سبان آیه»« ،سیان آیه» و «دالالت قرآنی» .سه حیطه آخهر ،پرکهاربردترین
حیطهها برای فرایند عرضه بر قرآن هستند.

کلیدواژهها :عرضه ،احادیو عرض ،کتاب ،قرآنّ ،
سنت، ،عل.

 .1استادیار دانشکد ،الهیات و معارف اهل البیت :دانشگا ،اصفهان (نویسند ،مساول)).)n.faghihi@ahl.ui.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگا ،قم (.)s.ghafarallahi@stu.qom.ac.ir

 .3استادیار دانشکد ،الهیات و معارف اهل البیت :دانشگا ،اصفهان (.)a.bakkipoor@ahl.ui.ac.ir

احادیههو عههرض ،آن دسههته از احادیههو متههواتری اسههت 1کههه مههدلول آن ،سههنجش روایههاتی کههه

صههدور یهها داللههت یهها ،هههت آنههها یقینههی نبههود ،بههه وسههیله کتههاب الهههی اسههت تهها بههدین وسههیله
با کتاب الهی شناخته شد ،،از حجیت بیفتند.

احادیو مخال

این احادیو از دیرباز مورد تو،ه عالمان دینی قرار گرفته اسهت و بسهیاری از ایشهان بخشهی

از دروس و مکتوبههات خههویش را بههدان اختصههاص داد،انههد .ای هن احادیههو از حیههو کههارکرد نیههأ

حایأ اهمیتاند؛ بهه عنهوان نمونهه ع مهه طباطبهایى در مبهاح ی چهون ضهرورت تفسهیر قهرآن بهه
قرآن نه به ّ
سنت ،به روایات عرض استدالل میکند و بیان مینماید که انحصار تفسیر قرآن به

سه ّهنت مخههال

روایههاتی اسههت کههه مههدلول آن سههنجش احادیههو بهها عرض هه آنههها بههر قههرآن کههریم

است 2.کارکرد دیگر احادیو عرض ،استدالل به آنها در بیان عهد تحر یه

در حیطه عرضهه حهدیو بهر قهرآن ،قهرآن کهریم بایهد از تحر یه
ّ
حدی ی را بنمایاند؛ و اال دستور به چنین عرضهای خ ف رض است.

قهرآن اسهت؛ چهه

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

 .1مقدمه

مصهون باشهد تها بتوانهد انحرافهات
3

پههژوهشگههران حههوز ،علههو قههرآن و حههدیو نیههأ بههه پههژوهشهههایى در ایههن بههار ،دسههت یافتهههانههد کههه

بعضههی از آنههها عبههارتانههد از« :ضههرورت عرضههه و تطبیه روایههات بههر قههرآن کههریم»؛ «بررسههی دیههدگا،
مخالفان احادیو عرض در اهل س ّهنت»؛ «مفههو شناسهی مخالفهت و موافقهت حهدیو بها قهرآن»؛

«ضههوابا عرضههه روایههات بههه قههرآن کههریم»؛ «بررسههی تحلیلههی روایههات عرضههه در گههأار،هههای تههاریخی
مربوط به سیر ،پیامبر و اهل بیت »:و «مدلول و گستر ،قران در عرض حدیو بر قرآن».

با و،ود این تو،ه ،بر،سته نمودن دخالت احادیهو عرضهه در تشهخیص صهدور ،داللهت و

،هههت روایههات و نیههأ کههارکرد آنههها در تشههخیص مجعههوالت بههه وسههیله معصههومان :همههرا ،بهها

تعری

مصطلح «حیطههای فرایند عرضه حدیو بر قرآن» از اختصاصات و نوآوریههای ایهن

پژوهش است.

4

 .1فرائد ابصول ،ج ،۱ص.۱۱۱

 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص ۷۷و .۸۵
 .3همان ،ج ،۱۲ص.۱۰۸-۱۰۷

، .4هت مطالعه تفصیلی این اثر ،ر.ی:

"An Analysis of the Meaning of the 'Reports of Subjection' and an Examination of Their Practical
 Journal of Shi'a Islamic Studies 2019.؛"Application in Identifying Fabricated Reports

 Bankipoorfard.؛ Ghafarallahi؛Faghihi Moghaddas
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ّاما دربار ،پدید، ،عل باید گفت که سهرآ از وضهع حهدیو ،همهان دوران رسهول خهدا ۹اسهت و

بیان پیامبر در خطابه معروف ایشان ،حاکی از تروی این آسیب در ،امعه اس می دارد:

ح
ح
ح ْ حح ُ ح حح
ح
ح
ا حْ ْ ْ
ح حُ
أ ُ حیا الن ُات ق ْد کث حر ِْ حع حیل الکذ حاب حَ ْن کذ ح حع حیل ُم حت حع ِمدا فل حی حت حب حوأ حمق حع حد ُه ِم حن الناٍ.

1

،عل حدیو انگیهأ،ههای گونهاگون داشهته و خهود ،پهژوهش مسهتقلی نیهاز دارد .بهه اقتضهای

بحو میتوان از برخی انگیأ،ها ،عل ،چون مشروعیت بخشی به ،ریان خ فت یاد کرد 2کهه
افههزون بههر ،ههرح  3و نقههد 4راو یههان ،نقههل آن در کتههاب «ضههعفا » 5و تصههریح بههه «موضههوع» بههودن

حدیو6 ،در مخالفت با نقل مشهور و حدیو متف علیههای اسهت کهه امیهر مؤمنهان را محهور و

م ی ح دانسته است 7.برتهریبخشهی بهه اصهحاب ،بهدون لحها کهردن ،ایگها ،واالی امها

علی 8،۷که صرف نظر از نقدهای سندی بر خبر مذکور ،از لحا داللی نیأ پذیرفته نیست.
و نیههأ قداسههتشههکنی دینههی و تفه ّهونبخشههی برخههی صههحابه نسههبت بههه رسههول خههدا 10۹و حتههی

9

تأیید و همراهی پیامبر با این موضوع 11نیأ از ،مله موارد است.

همچنین در بحو انگیأ،های ،عل میتوان به موارد دیر نیأ اشار ،نمود:

ال  .فضیلتتراشی برای برخی صحابه ،از ،مله معاو یهه و مشهروعیتبخشهی بهه خ فهت

وی یاد کرد .از ،مله این اخبار میتوان از خبری که سیوطی به عنوان خبر منکر یر متصل در
کتاب موضوعات ذکر نمود ،است ،یاد کرد که معاویه را در کنار نبی مکر اس

و قلم و لوح و

اسرفیل و ،براثیل در زمر ،امنای الهی بر میشمرد 12.البته بط ن این روایت ،روشن است.

ب .منههزوی سههاختن اهههل البیههت :از لحهها دینههی و فروکاسههتن منألههت امیرمؤمنههان۷؛

 .1الکافی ،ج ،۱ص.۶۲

 .2البحر الزخار ،ج ،۶ص.۹۹

 .3الصواعق المحرقه ،ج ،۲ص۳۰۵؛ ج ،۴ص۴۶۷؛ ج ،۶ص.۳۸۴
 .4مختصر التحفة االثنی عشریة ،ج ،۱ص.۱۷۰
 .5الضعفاء الکبیر ،ج ،۳ص.۴۸۲

 .6مختصر التحفة االثنی عشریة ،ج ،۱ص.۱۷۰

المهرقة فی نقد الصواعق ُ
 .7الصوارم ُ
المحرقة ،ص.۲۰۳
 .8کنز العمال فی سنن ابقوال و ابفعال ،ج ،۹ص.۱۳
 .9من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۱۸۶

 .10المعجم الکبیر ،ج ،۲۳ص۱۸۱؛ الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم ،ج ،۳ص.۲۵
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 .11رسائل ابن حزم ابندلسی ،ج ،۱ص.۴۲۸
 .12ذیل الآل لی المصنوعة ،ج ،۱ص.۲۹۳

،مله است کهه البتهه ته ش واههی دیهنسهتیأان را بهه تصهویر مهیکشهد .شهیخ حهر عهاملی تضهاد

روشن این حدیو را با آیهات متعهدد قهرآن کهریم و احادیهو بهىشهمار مقها و فضهیلت حضهرت
بازگو مینماید.

1

َ
َْ
ْ
ج .فروکاستن شأن تنزیلی و تأویلی قرآن کریم؛ چنانکه تنزیل آیه ( َو ِم َن الن ِاب َمن َیش ِری ُف َس ُیه
3
َ
َ
اهلل) 2،در قبال دریافت پول از معاویه در شهأن ابهن ملجهم برشهمرد ،شهد ،اسهت.
ات ِ
ْاب ِتْ َاء َم ْرض ِ
َ
َ ْ
ّامهها چگونههه فههردی کههه عملکههردش متعههارض بهها ( َو ِآت ذا ال ُق ْربَییى َحقی ُیه) اسههت ،مههیتوانههد ممههدوح

خداوند متعال باشد؟!

4

اکنههون بایههد گفههت کههه مسههاله اصههلی ایههن نوشههتار  -کههه بههه روش تحلیلههی  -توصههیفی و بهها

استفاد ،از ابأار کتابخانهای به نگارش درآمد - ،مدلولشناسی اخبار عرض و تبیین مصداقی

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

خبری که در آن ،پیامبر از امیر مؤمنان و خلیفه مسلمین به عنوان اهل آتش نا مهیبهرد ،از ایهن

کارکرد آنها در شناخت احادیهو ،علهی در بیهان معصهومان :اسهت .بهدین منظهور ،در آ هاز

پههژوهش ،بح ههی در بههار ،معناشناسههی و گونهههشناسههی احادیههو عههرض خواههد آمههد و پههس از آن،

گسههتر ،بهههر،بههرداری از احادیههو عههرض در ،لههوگیری از پدیههد ،وضههع حههدیو تبیههین مههیگههردد و

امکان و ضرورت عرضه احادیو بهه قهرآن و بیهان مصهادیقی از کهاربرد عرضهه بهر قهرآن بهه وسهیله
معصومان :برای تشخیص مجعوالت و ّ
معرفی مفهو «حیطهههای فراینهد عرضهه حهدیو بهر

قرآن» ،بخش پایانی پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد.
 .2انواع احادیث عرض

هههر چنههد احادیههو عههرض را مههیتههوان بهها فحههوای عههامی کههه حههاکی از «مبنهها قههرار دادن قههرآن کههریم در

سهنجش اخبهار یههر قطعهی» اسههت برشهمرد ،لههیکن گونههگهونی نقههل ایهن احادیههو مهیتوانههد در توسهعه یهها
تضههیی مفهههومی یهها مصههداقی ایههن اخبههار نقههش داشههته باشههد .در بررسههی مههدلول اخبههار عههرض ،ایههن

منقوالت را میتوان در ششگونه تفکیک نمود :احهادی ی کهه بیهانگهر عرضهه احادیهو متعهارضانهد و یها
بیانگر عرضه مطل احادیو مشکویالصدور و در ههر دو حهال ،یها کتهاب الههی میهأان سهنجش اسهت
و یا کتاب و ّ
سنت هر دو و دربار ،احادیو متعارض ،در برخی از اخبهار عه و ،بهر کتهاب الههی یها کتهاب
 .1وسائل الشیعة ،ج؟؟؟ ،ص.۳۹
 .2سور ،بقر ،،آیه .۲۰۷

 .3تفسیر الحبری ،ص۹۴؛ الغارات ،ج ،۲ص.۸۴۱

، .4هت مطالعه تفصیلی انگیأ،های ،عل ،ر.ی :وضع و نقد حدیث ،ص.۷۶-۳۲
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و ّ
سنت ،عرضه به اخبار ّ
عامه نیأ وارد شد ،است.

بنا بر این ،سعه کاربری احادیو عرض عبارتاند از:

 .۱عرضهه احادیههو متعههارض بههر کتههاب الهههی و پههذیرفتن حههدیو موافه بهها قههرآن و رد نمههودن

حدیو مخال

با قرآن؛

1

 .۲عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهی و اخبار ّ
عامه؛
3
 .۳عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهی و ّ
سنت؛

2

 .۴عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهیّ ،
سنت و اخبار ّ
عامه؛
 .۵عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الهی؛

4

5

 .۶عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الهی و ّ
سنت.

6

از آن،ا که این پژوهش به تحلیل عرضه احادیهو بهر کتهاب الههی اختصهاص یافتهه اسهت،
مساله اصلی این پژوهش ،دو مورد ّاول و پنجم است.
ّامهها روایههات مههورد ّاول ،در بههار ،عرضهه احادیههو متعههارض بههر کتههاب الهههی اسههت .در ایههن نههوع

عرضه ،احادیهو مختله

بهر کتهاب الههی اراثهه مهیشهود و آنچهه موافه کتهاب خداسهت ،اخهذ

با قرآن کریم طرد میشود.

میگردد و روایات مخال
ّاما روایات مورد پنجم ،دربار ،عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الههی اسهت.
ّ
این روایات ،گا ،لهزو احهراز کلهی موافقهت بها کتهاب الههی را طهرح نمهود ،و بهر کنهار گذاشهتن ههر
محتوایى که با آموز،های قرآن مخالفت داشته باشد ،تأ کیهد مهینمایهد 7.در مهواردی بهه بطه ن

آنچههه کههه موافه قههرآن نیسههت ،حکههم مههیکنههد 8و در مههواردی نیههأ دسههتور صههریح پیههامبر و یهها اهههل
البیت :به سنجش سخن ایشان با قرآن را بیان نمود ،است.

9

 .1المقنع ،ص.۴۵۸-۴۵۷

 .2وسائل الشیعة ،ج ،۲۷ص.۱۱۸

 .3عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۲ص.۲۱-۲۰
 .4الکافی ،ج ،۱ص.۶۸-۶۷

 .5همان ،ج ،۱ص۶۹؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۱؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۷ص.۲۷۵

 .6اختیار معرفة الرجال ،ج۴۸۹ ،۲؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۵؛ تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص۸؛ الکافی ،ج ،۱ص.۶۹
 .7الکافی ،ج ،۱ص.۶۹
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 .8همان.

 .9همان ،ج ،۱ص۶۹؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۱؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۷ص.۲۷۵

در فرایند عرضه ،روایات مخال و متعارض بها کتهاب الههی و س ّهنت نبهوی مهردود شهناخته
میشهود .مهراد از «مخالفهت» دو گونهه اسهتّ :اول ،مخالفهت و تعهارض در حهاالت تعهارض یهر

مستقر؛ مانند مخالفت حا کم در برابر محکو و مخالفت خاص در برابر عها  .دو  ،مخالفهت و
تع ههارض در ح ههاالت تع ههارض مس ههتقر؛ مانن ههد مخالف ههت می ههان دو ع هها متس ههاوی ی هها دو خ ههاص

کتههاب الهههی باشههد ،فههی نفسههه از

متسههاوی .ا گههر خبههر واحههدی ،بنهها بههر گونههه دو مخالفههت ،مخههال

بها آن نباشهد و ا گهر خبهر واحهدی،

حجیت ساقا میگردد؛ حتی اگر خبهر دیگهری معهارض و مخهال

بنا بر گونه اول مخالفت ،مخال کتاب الهی باشد ،ایهن خبهر ا گهر تنهها و منفهرد باشهد و خبهر دیگهری
معارض با خود نداشته باشهد ،قرینههای اسهت بهرای تفسهیر مقصهود کتهاب الههی و حجیهت دارد؛ ّامها
بهه ایهن مخالفهت بها

اگر خبری معارض با خبر اول مو،ود باشد ،به گونهای که این خبهر دو متصه
کتاب الهی نشود ،بنا بر دلیل خاص ،این خبر بر آن خبر ّاول مقد است.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

 .3مراد از مخالفت و تعارض

این دلیل خاص عبارت است از روایت عبدالرحمن بن َبهى عبهداهلل از امها صهادن ۷کهه

میفرماید:

ح ُ ُ
ح حح ح
إ حذا حو ح حد حع حل ْی ُک ْم ححدی حثان ُ ُْم حتل حفان حف ْاعر ُض ُ ح ح ح ح
اهلل فخةذ ُوه ،حو
اهلل ،حَا حوافق ِکتا ح ِ
وُها عیل ِکتا ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حُُ
ح
ح
ح
1
ح
ُ
ح
اهلل فردوه ...
ما خالف ِکتا ح ِ

اما دربار ،مخالفت و تعارض احادیو با یکدیگر در صهن

اخیهر ،بایهد گفهت کهه مهراد از دو

حدیو متعارض ،دو حدی ی است که با یکدیگر تعارض مستقر دارند ،نه یر مستقر؛ چهه ا گهر
دو حدیو با یکدیگر تعارض یر مستقر داشته باشهند ،قابهل ،مهع عرفهی خواهنهد بهود و بهدین

ترتیههب ،تنههها عرضهه حههدیو خههاص و حهها کم بههر قههرآن کههر یم مطههرح مههیگههردد ،نههه حههدیو عهها و

محکو ؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح ْ
ح
ح حْ
ح ح
ح
الن حس ِاء ،ف ِإن ح أ ح ُی حن ِإ األ ف ِن حو حع ْز حم ُه حن ِإ ال حو ْه ِن.
ِإیا حک حو ُمش حاو ح ة ِ

2

و در روایتی دیگر آمد ،است:

ح
ح ح
ح
ح ْ ح 3
الن حس ِاء إَل حم ْن حج حر ْب حص ب ح ح
ال عق ِلها.
ِإیا حک حو ُمش حاو ح ة ِ
ک ِ
ِ
ِ

 .1وسائل الشیعه ،ج ،۲۷ص۱۱۸؛ دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۲-۴۵۱
 .2الکافی ،ج ،۵ص.۳۳۸

 .3کنز الفوائد ،ج ،۱ص.۳۷۶
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و این روایت ،روایت ّاول را تخصیص مهیزنهد و بهدین ترتیهب ،تنهها عرضهه روایهت دو  -کهه
1
خاص است بر قرآن کریم مطرح میگردد؛ نه عرضه روایت ّاول که عا است.

-

پس با صهرف مشهاهد ،تعهارض مسهتقر میهان دو روایهت ،نبایهد بهه سهقوط ههر دو حکهم نمهود؛

بلکه باید این دو روایت بر قرآن کریم عرضه گردند .در فرایند عرضه ،اگر هر دوی روایات با قرآن
کریم تعارض مستقر داشتند ،هر دو ساقا میگردند .اگر هر دو روایت با قرآن کریم تعهارض یهر
مستقر داشتند نیأ همین سقوط ثابت است؛ ّامها ا گهر یکهی از روایهات بها قهرآن کهریم تعهارض یهر

مست قر داشت و روایت دیگهر تعارضهی بها قهرآن کهریم نداشهت ،بنها بهر دلیهل خهاص ،روایتهی اخهذ

میگردد که با قرآن کریم تعارضی ندارد؛ به عنوان م ال ،اگر بنا بر فرض ،در روایتهی آمهد ،باشهد:
«هههر ُمسههکری نجههس اسههت» .و در روایههت دیگههری آمههد ،باشههد« :از میههان مسههکرات ،تنههها خمههر
نجس است» .این دو روایت با یکدیگر تعارض مستقر دارند .حال این دو به قهرآن کهریم عرضهه
میشهوند و در قهرآن کهریم آمهد ،اسهت« :خمهر نجهس اسهت» 2.بهدین ترتیهب ،روایهت ّاول بها قهرآن
کریم تعهارض یهر مسهتقر دارد و روایهت دو  ،چنهین تعارضهی نهدارد .بنها بهر فهرض م هال ،نتیجهه

چنین میشود که تنها خمر نجس است و دیگر مسکرات ،نجس نیستند.
ّ
 .۴عرضه حدیث بر سنت

افزون بر عرضه حدیو بر قرآن ،عرضه بر ّ
سنت نیأ مه ی دیگهری در ارد یهابى روایهات اسهت.
این امر از یک سو به حجیت ّ
سنت پیامبر اکر  ۹در قرآن 3باز میگردد و از سوی دیگهر ،بهدین

نکتههه منتهههی مههیشههود کههه سه ّهنت هههیچ پیههامبری ،مبههاین ،معههارض و مخههال
آسمانی او نیست.

بهها مههتن کتههاب

این مطلب اختصاص به ّ
سنت پیامبر خاتم ۹ندارد؛ دیرا عقل برهانی چنین فتوا میدهد
نهدارد .ایهن مطلهب از احکها

که هرگأ خداوند سبحان ،سخنان متباین ،متعهارض و متخهال
نبوت عامه است؛ نه ویه ،پیامبر خاتم 4.بهدین ترتیهب ،س ّهنت نیهأ در کنهار کتهاب الههی ،میهأان

سنجش احادیو صحیح از سقیم است.

در رو یههارویى بهها گونههههههای روایههات ،بایههد تو،ههه نمههود کههه کتههاب و سه ّهنت در ایههن روشههنگههری

 .1ر.ی :دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۱
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۹۰
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 .3سور ،حشر ،آیه ۷؛ سور ،نجم ،آیه .۳
 .4تسنیم ،ج ،۱ص.۱۳۵

لیکن نه استق ال ،بلکه این نقش را قرآن کریم ،بنا بر تبیان همه چیأ بودنش ،بهه صهورت طهولی
بدان عطا مینماید و در نتیجه ،تعارضی میان ،امعیهت قهرآن و لهزو عرضهه حهدیو بهر س ّهنت

نخواهد بود.
ّ
در مبحو عرضه حدیو بر سنت ،دو نکته شایان تو،ه است:
ّ
ّاول ،آنکه شکی نیست که مراد از س ّهنت پیهامبر ۹در عرضهه احادیهو بهر کتهاب و سهنت،
سنت قطعی معروض علیهّ ،
سنت قطعی ایشان است 2.البته ّ
ّ
سنتی است که ع و ،بهر صهدور
1

قطعی از ناحیه معصو ، ،هتش نیأ یقینی باشد و ع و ،بر اینها داللتش نیأ قطعی باشد.
دو  ،آنکهه مهوارد سه ّهنت قطعهی د یههاد نیسهت؛ د یههرا مههمتههرین حلقهه ارتبههاطی امهت بهها س ّهنت رسههول

اکر  ،۹اهل بیت عصمت و طهارت :بود،اند که متأسفانه مهجور و محجور شدند.

3

از ایهن رو  ،اخبههار مههانع از کتابههت حههدیو ،سهند مههدونی از انحههراف تههاریخی در حههدیو اهههل

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

حهدیو صههحیح از سههقیم ،در عهرض یکههدیگر و هههمرتبهه نیسههتند .سه ّهنت نقهش تبیههان مههییابههد؛

ّ
سنت است که با تعابیر متقارب ،هر گونه ت ش برای ثبت روایات را به مخالفت با سیر ،نبهوی
مههتهم سههاخته و بههر امحههای آثههار نبههوی اهتمهها مههیورزد .ابههن حنبههل در مسههند خههویش و خطیههب

بهدادی در تقیید العلم از خدری نقل میکنند که پیامبر اکر  ۹فرمود:

ا
ا
ْ
َل تکتبوا عىن شیئا اَل القرآن ،مفن کت عىن شیئا غیر القرآن فل ُیم ِ ه.

4

ّ
 .۵مبنای قرآنی عرضه حدیث بر قرآن و سنت

باید دانست که عرضه روایات بر قرآن ،ضرورتی است که افزون بر روایات متواتر این باب ،به
ُ َ
مبانی و اصول قرآنی باز میگردد؛ از ،مله این مبانیِ ( ،ت ْب َياُا ِلک ِل ش ْيء) 5بودن قرآن کریم است.

،ایگا ،هر امری در قرآن روشن شد 6،و قرآن ،تبیان همه آن چیأهایى است که برگشتش به هدایت
باشد 7.پس قرآن کر یم ،روشنگر حدیو صحیح از سقیم و حدیو معتبر از ،علی نیأ هست؛ چرا
که این روشنگری ،در مسیر هدایت و ر،یابى به معارف حقیقی است.
 .1ر.ی :همان ،ج ،۱ص.۷۹

 .2ر.ی :همان ،ج ،۱ص.۱۴۰-۱۳۹
 .3همان ،ج ،۱ص.۱۴۲

 .4مسند أحمد بن حنبل ،ج ،۳ص۲۱؛ تقیید العلم ،ص.۳۰
 .5سور ،نحل ،آیه .۸۹

 .6الکافی ،ج ،۱ص۲۲۹ ،۶۲ ،۵۹و ۵۹۹؛ تفسیر العیاشی ،ج ،۲ص۲۶۶؛ نهج البالغة ،ص ۲۵۴ ،۲۲۳و .۳۵۱
 .7المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۲ص.۳۲۵
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در تبیین ضرورت این عرضه نیأ میتوان گفت که قرآن کریم نه تنها عرضه احادیو بر نهص

و ظههاهر خههویش را ممکههن ،بلکههه بهها توصههیفاتی کههه خههود از خههود مههیکنههد ،ایههن عرضههه را امههری

ضروری می نمایاند .در نمایش این ضرورت در قرآن کریم ،بنا بر قول خداوند متعال:

َ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ
نک ْم َفان َت َن َیاج ْع ُت ْم فیى َش ْیىء َف ُیر ُدو ُ
الر ُسوَ َوأ ِولى الأ ْم ِر ِم
(یا أیها ال ِذین آمنوا أ ِطیعوا الله وأ ِطیعوا
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ ُ ُْ ُ َ َ
َ َ
َ
)1
َ َ َ
َ ُ
ک ِ ِْل َوأ ْح َس ُن تأ ِویلا
ِِ ِر ذ ِل
وَ ِإن کنت ْم تد ِمنون ِبالل ِه َوال َی ْو ِم ال ِ
ِإلى الل ِه َوالرس ِ

میتوان دریافت که رفهع اخهت ف و تنهازع در ههر امهری از امهور ،تنهها بها ار،هاع آن امهر بهه سهوی

خههدا و رسههولش ممکههن اسههت .حههال ،از ،ملهه اخههت فههها و تنههازعههها ،اخههت ف در تشههخیص
حههدیو صههحیح از سههقیم اسههت .لههذا در امههر تشههخیص حههدیو صههحیح از سههقیم نیههأ چنههین

ار،اعی به سوی خداوند و رسول ضرورت دارد .ار،اع به سوی خدا چیهأی ،هأ ر،هوع بهه سهوی
کتاب الهی و ار،اع به سوی پیامبر چیأی ،أ ر،وع به ّ
سنت ایشان نیست .بنا بر ایهن ،مطهاب

با این آیه شریفه ،عرضه احادیو بر کتاب الهی و ّ
سنت ضرورت دارد و از نشانههای ایمهان بهه

خداوند متعال و روز قیامت است و این چنین ،اشکال «خودویرانگهر بهودن حهدیو عهرض» -
که در گفتار برخی از اهل ّ
سنت یافت میشود - 2به ،ایى نمیرسد.
 .6تحلیل داللی احادیث عرض و گستره آن در جلوگیری از پدیده وضع

در بههاب گسههتر ،بهههر،بههرداری از روایههات عرضههه و نقههش عرضههه بههر کتههاب و سه ّهنت قطعههی در

،لوگیری از ،عل حدیو بایهد گفهت کهه روایهات منسهوب بهه اههل بیهت :از سهه حیهو بایهد

مورد بررسی قرار گیرند :صدور روایات ،داللت روایات و ،ههت روایهات؛ یعنهی تقیههای بهودن یها
نبودن آنها.

علم به صدور روایت گاهی با تواتر حاصل میشود و گاهی با قراینی مانند شههرت فتهوایى و

ا،تماع علما 3.این یقین به صهدور ،تنهها بیهانگهر آن اسهت کهه ایهن احادیهو از ناحیهه معصهو

صادر شد،اند و نسبت به داللت آنها ساکت است و داللهت ایهن احادیهو مهیتوانهد ظنهی یها

یقینههی باشههد .داللههت یقینههی بههدین معناسههت کههه احتمههال خ فههی در مههراد گوینههد ،نمههیرود و
داللت ظنی آن است که احتمال دههیم ،مهراد گوینهد ،یهر از آن چیهأی باشهد کهه روایهت در آن

ظاهر است .تقیهای بودن یا نبودن این روایات نیأ گا ،به صورت قطعی احهراز مهیشهود و گها ،بها
 .1سور ،نسا  ،آیه .۵۹
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 .2إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم ابصول ،ج ،۱ص.۳۹۱
 .3ر.ی« :کاربرد حدیو در تفسیر و معارف» ،ص.۱۵۶

سهگانه ایفا میکند؟ در پاسخ باید گفت:

اوال ،عرض خبر بر قرآن میتواند ،داللت ّ
ظنی آن خبر را ّ
معین سازد؛ هر چند یقین به صهدور

آن از ناحیه معصو هنوز حاصل نشد ،باشد .تعیین داللهت مهیتوانهد در تعیهین معنهای طهولی

(مصدان) و عرضی (مشتری لفظی) الفا روایت خودنمایى کند.
ثانیها ،عهرض خبهر بهر قهرآن مهیتوانهد ،ههت آن را مع ّهین نمایهد؛ ههر چنهد یقهین بهه صههدور آن از
ناحیه معصو هنوز حاصهل نشهد ،باشهد .شهاید روایهت « ذا ،ها ُک ْم ع ّنها حهدی ان ،فأ ْعر ُض ُ
هوهما
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ْ ُ ُ 2
ُ
اهلل فخههذ ُو ،،و مهها خالفههه فههاطرحو »،بیههانگههر همههین مسههاله
اهلل ،فمهها واف ه ِکتههاب ِ
هاب ِ
علههی ِکته ِ
ُ
چه امامان معصو بیان میدارند ِ « :ذا ،ا ک ْم ع ّنا»؛ یعنی ممکن است هر دو روایهت متعهارض
از ناحیه معصو صادر شد ،باشد ،ولی یکی تقیهای باشد و دیگری نباشد و روایت ،دستور به

عرضه دو حدیو بر کتاب الهی داد ،تا آنچه مخال

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

ّ
عملیه دلیلی بر حجیت آنها اقامه میگردد.
اصول عق یى یا اصول
ّ
حال باید پرسید که عرض بر کتاب الهی و سهنت قطعهی پیهامبر چهه نقشهی در ایهن ،ههات
1

قرآن است ،اخذ نشود.

بههدین ترتیههب ،مههیتههوان گفههت کههه یکههی از را،هههای مهههم در احههراز قطعههی ،هههت روایههت و

دریافت مراد اصلی گویند ،آن ،خوا ،حدیو قطعیالصدور باشد یها نباشهد ،عرضهه حهدیو بهر
کتاب الهی و ّ
سنت قطعی معصو  ۷است و بدین ترتیب ،با این عرضه ،روایهاتی کهه داللهت
و ،هتی مخال

با ظاهر آیات قرآنی دارند ،از حجیت میافتند.

این نکته تأ کید میگردد که حتی اگر یقین بهه صهدور حهدیو از ناحیهه معصهو  ۷حاصهل
شد ،باشد ،عرض بر کتهاب الههی و س ّهنت قطعهی بهرای تشهخیص داللهت و ،ههت آن حهدیو

شیخ انصاری در انحصار عرض اخبار یر معلو الصهدور بهر کتهاب و

ضروری مینماید و ک
ّ
سنت قطعی 3در صورتی صحیح است که مراد وی از اخبار معلو الصدور ،اخباری باشهد کهه
هم صدور و هم داللتش معلو باشد و از روی تقیه نیأ صادر نشد ،باشد.

اما آیا عرض خبر بر قرآن کریم و عد مخالفت قهرآن بها آن خبهر مهیتوانهد بهه حصهول یقهین بهه

صدور آن خبر از ناحیه معصو و در نتیجه حجیت آن خبر منت گهردد؟ پاسهخ منفهی اسهت و

ایههن عرضههه از تضههمین ایههنکههه روایههت از ناحی هه معصههو صههادر شههد ،باشههد ،نههاتوان اسههت؛ د یههرا
ممکههن اسههت آن خبههر ،سههاخته دسههت دیگههری بهها ایههراد بیههانی صههحیح و ُعق یههى و بههدون هههیچ
 .1همان ،ص.۱۵۷-۱۵۶

 .2الکافی ،ج ،۲ص۲۲۲؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۱ص.۱۹۰
 .3فرائد ابصول ،ج ،۱ص.۱۱۲
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مخالفتی با ظاهر قرآن باشد.

شهید صدر ،به خاطر عد طرح ،أثیات در قرآن کریم ،مهراد از صهفت «موافقهت بها قهرآن» را

صههفت «عههد مخالفههت بهها قههرآن» مههیدانههد 1و آی هة اهلل ،ههوادی آملههی «مخالفههت» را مههانع اعتبههار

حدیو و «موافقت» را در بسیاری از موارد یر ممکن میداند.
ّ
حجیههت روایههات مواف ه بهها کتههاب الهههی ،بههه
نکتهه مهههم در ایههن مبحههو ،آن اسههت کههه عههد
2

معنای عد فاید ،یا عد استفاد ،از این روایات نیست .این روایات ،همینکه را، ،دیهدی بهه

روی بشههر مههیگشههایند ،خههود بسههیار ارزشههمندند .چههه بسهها طههرح یههک احتمههال در حههل مسههاله و

ایجههاد یههک فرضههیه معقههول ،بههه انههداز ،را ،حههل نهههایى ارزش داشههته باشههد .همههین کههه احتمههال
ّ
ایجاد شد ،یک محق  ،با بررسی عقلی و نقلی ،وانب گوناگون آن احتمال ،میتواند به نتای
ارزشمندی دست یابد.

 .7کارکرد مصداقی عرضه حدیث بر قرآن

کریم در بیان اهل البیت:

در این بخش به سه نمونه از بهر،برداری اهل بیت :از عرضه حدیو بر قرآن ،ههت بیهان

مجعول بودن خبر ،اشار ،میگردد.
 .1-7روایت مجعول ّاول

س

در خبر آمد ،است که ،برثیل بر رسول خدا ۹نازل شهد و فرمهود :ای محمهد ،خداونهد بهر تهو

مهیرسهاند و مهیگو یهد از ابهوبکر برهرس کهه آیها از مهن راضهی اسهت؟ بهه درسهتی کهه مهن از او

راضی هستم.

اما ،واد ۷در رد این سخن فرمود:
بر صاح این خرر الزم است ک ب این روایت رساول خادا ۹کا در حجا الاوداع
فرمود ،توج نماید .پیامرر فرمود:

ا حْ
ْ ْ
ةیل ْال حک حذ حابة ُ  ،حو حسة حةت ْک ُث ُر حب ْعةدی ،ح حَة ْةن حکة حذ ح حعة ح ح
حقة ْةد حک ُثة حةر ِْ حعة ح ح
ةیل ُم حت حع ِمةةدا فل حی حت حبة حةوأ حمق حعة حةد ُه ِمة حةن
ِ
ح ح
ح ح ح حح ُ ْ
ح ح ح
احلةةدی ُع حعةةىن حف ْاعر ُضة ُ ح ح ح
اهلل حو
اهلل حو ُسةةن ِت ،حَةةا حوافةةق ِکتةةا ح ِ
ةوه عةةیل ِکتةةا ِ ِ
ةاٍ ،فة ِةإذا أِةةا ک ُم ح ِ
النة ِ
ِ
ِ
ح
ح ُ ح حح حْ ُُ
ُ
ح ح ُ
ح ح ح
اهلل و سن ِت فًل ِأخذوا ِب ِه.
ُسن ِت فخذوا ِب ِه ،حو حما خالف ِکتا ح ِ

و این روایت ک در مورد ابوبکر وارد شده ،قطنا با کتاب الهی مخالف است .خداوناد
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 .1دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۲
 .2تسنیم ،ج ،۱ص.۱۳۸-۱۳۷

خداوند از آن پرسیده است و این محال عقلی است.

2

در این مجال ذکر دو نکته ضروری است:
ْ
ُُ
ُ
هول» بهه گونههای
اول ،آنکه اما ،واد ۷با سخن آخر خویش یعنی« :هذا م ْست ِحیل ِفهی العق ِ

در کنههار بی ههان نق ههش کتههاب اله ههی در تش ههخیص احادیههو ،عل ههی ،نق ههش عقههل را نی ههأ در ای ههن
تشخیص روشن مینماید.

دو  ،آنکه اما ،واد ۷با ایراد سخن پیامبر ۹در حجة الوداع به گونهای روشهن مهیسهازد
کههه عرض هه حههدیو بههر کتههاب الهههی و سه ّهنت پیههامبر ،بههرای تشههخیص حههدیو معتبههر از حههدیو

،علی است.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

َ
َ ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ َ
َ َْ
َْ
ُ
سان َو ُ ْعل ُم ما ت َو ْس ِو ُب ِبهِ ُف ُس ُه َو ُ ْح ُن أق َیر ُ ِإل ْییهِ ِم ْین
متنال میفرماید( :و لقد امقنا ال ِثن
ْ
َح ْب ِیُ ال َو ِری ِید) 1بنا بر این ،رضایت ابوبکر ،از خداوند متنال مخفی بوده و بادین خااطر

 .3-7روایت مجعول دوم

روایتی است که خلیفه ّاول در تو،یه بادپسگیری فدی از حضرت زهرا ۳وضع نمود:
ح
ْ ح
ح
حح
ح ح ح ُ ُ
اهلل ۹قالَ :ل نٌ ح ث حما حِ حرک حنا ف ُه حو حص حدق ؛
أن ح ُسٌل ِ

3

ما ارث نمیذشاریم و آنچ از ما بماند ،صدق است.
ابن سعد در باب «ذکر میراا رسول اهلل ،۹و ما تری» ،چند خبر هممضمون بها خبهر فهون را

ذکر نمود ،است.
ّامها آن گهها ،کهه خبههر صهب فههدی بهه فاطمهه زههر ۳رسههید ،حضهرت زهههرا ۳برخاسهت و بههر
4

ابوبکر  -که در میان گروهی از مها،رین و انصار بود  -داخل شد و در بخشی از خطبه واالیهش
به ابوبکر چنین فرمود:

ای ابى قحافة! آیا در کتاب خدا ،تو از پدرت ارا میبری و من از پدر ارا نمیبر  .به

درستی که کار بسیار لطی مرتکب شدی .آیا به عمد کتاب خدا را تری گفتید و آن را پشت
َ
سر انداختید؛ چرا که که خداوند میفرماید ( َو َو ِر َث ُسل ْی َم ُان َد ُاو َود) 5.و نیأ در داستان یحیى بن
 .1سور ،ن ،آیه .۱۶

 .2اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،۲ص.۴۴۶

 .3الموطأ ،ج ،۵ص۱۴۴۲؛ مسند أحمد بن حنبل ،ج ،۶ص۱۴۵؛ السنن الکبری ،ج ،۶ص۱۰۰؛ أمالی ابن بشران ،ج ،۱ص.۲۳۹
 .4الطبقات الکبری ،ج ،۲ص.۳۱۴
 .5سور ،نمل ،آیه .۱۶
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َ
ُ ُ َْ
ُ
َ
ُ
ُ
1
زکریا از قول وی میگوید( :ف َه ْب لِى ِمن ل ُدُ َك َو ِلیا َی ِرم ِنى َو َی ِرث ِم ْن ِآَ َی ْعقو َ ) .و نیأ فرمودَ ( :و أولو الأ ْر َح ِام
ُْ َ
َ
2
ُ ُ َ ُ ََْ ُ ْ َ َ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َلى ب َع ْعض فى َ
ک ِر ِم ْث ُُ َح ِظ الأُث َي ْ ِن) 3.و فرمود:
شدکم ِللذ
وصیکم الله فِى أول ِ
ِ ِ
کتا ِ الل ِه) .و فرمودُ ( :ی ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ََ ُْ َ َ) 4
َ َ َ
َ
ْ
َ
وف َحقا على المت ِق ن  .و گمان بردید که من ،ایگاهی در
(ِإن ت َرك ِ ِْلا ال َو ِصی ِلل َوا ِلدی ِن َوالأق َر ِّب َن ِبال َم ْع ُر ِ

این ارا ندار و از پدر ارا نمیبر و رحم پدر نیستم؟ آیا خداوند آیهای خاص برای شما

آورد ،که در آن پدر را از زمر ،اراگذاران خارج کرد ،باشد؟ یا میگویید همانا اهل دو آیین از

یکدیگر ارا نمیبرند و من و پدر از یک آیین نیستیم؟ یا اینکه شما به عا و خاص قرآن

آ گا،تر از پدر و پسر عمویم هستید؟

5

بدین ترتیب ،حضرت زهرا ،۳با عرضه حدیو ابوبکر بر کتاب الهی، ،علی بودن آن را به

بهترین صورت اثبات مینماید.
 .3-7روایت مجعول سوم

این روایت مجعول ،روایتی است که ابو قرة در مجلسهی خهدمت امها رضها ۷از صهحت و سهقم

آن پرسههید .ایههن روایههت بیههانگههر آن اسههت کههه خداونههد متعههال ر یههت و که

خههویش را میههان پیههامبران

تقسیم نمود و سخن نمودن را به موسی و ر یت را به حضرت محمد ۹اختصاص داد.

َْ
َ ُ ُ َْ
َ 6
در این روایت اما رضا ۷با بهر،گیری از آیات (لش ت ْد ِرک ُه الأ ْب َص ُار َو ُه َو ُی ْد ِر ُک الأ ْب َص َار)َ ( ،ی ْعل ُیم َمیا َبی ْ َن
َ
ْ )َ َ ْ َ ( 7
َأ ْیدیه ْم َو َما َا ْم َف ُه ْم َوَلش ُیح ُیط َ
ک ِم ْث ِلهِ ش ْىء)، 8علی بودن خبر را شرح میدههد .نکتهه
ون ِبهِ ِعمما و لیس
ِ
ِ ِ

،الب تو،ه در این روایت ،آن است کهه ابهو ق ّهرة پهس از شهنیدن اسهتدالل امها رضها ۷گو یها بها
تعجب از اما میپرسد :آیا روایات را تکذیب میکنید؟ و اما رضا ۷در پاسخ میفرماید:
آر ! آن ذاه ک روایات مخالف قرآن باشد ،من آنها را تکشی میکنم.

9

 .8الگوبرداری از روش معصومان :و ّ
معرفی حیطههای فرایند عرضه حدیث بر قرآن

روایاتی که به عنوان نمونه بهرای بههر،بهرداری اههل البیهت :از عرضهه حهدیو بهر قهرآن بهرای
 .1سور ،مریم ،آیه .۶ -۵
 .2سور ،احأاب ،آیه .۶
 .3سور ،نسا  ،آیه .۱۱

 .4سور ،بقر ،،آیه .۱۸۰

 .5اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،۱ص.۱۰۲
 .6سور ،انعا  ،آیه .۱۰۳
 .7سور ،طه ،آیه .۱۱۰
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 .8سور ،شورا  ،آیه .۱۱

 .9الکافی ،ج ،۱ص.۹۶-۹۵

خطبه حضرت زهرا ۳از این ،رگه نباشد .این خبرهای واحد ،ا گهر ههم سهند متصهل و راو یهان
ثقههه داشههته باشههند ،بههاز همههان گونههه کههه گفتههه شههد ،از آن ،هها کههه در بههاب معههارف و اعتقههادات

اسهت ،داخههل در بهاب حجیههت خبههر واحهد ثقههه نمههیشهوند و حجیههت ایههن روایهات قابههل اثبههات

نیست؛ لیکن سه روایت مذکور از باب بیهان روش و شهیو ،عرضهه بهر قهرآن بسهیار قابهل پهذیرش و
ّ
ّ
استفاد ،بود ،،بر محق الز است با بهر،برداری از ایهن روش و الگهوبرداری از آن و تعقهل و تهدبر
در آن ،شیو ،فرایند عرضه حدیو بر قرآن را فهم کند.

بهها بررسههی عملکههرد معصههومان :در فراینههد عههرض ،تعر ی ه

مصههطلح «حیطههههههای فراینههد

عرضه حدیو بر قرآن» ضروری مینماید .توضیح ،آنکه بهه عنهوان م هال ،در فرمهایش حضهرت
َ
َ
ُ
َ
زهرا ۳دو آیه ( َو َو ِر َث ُسل ْی َم ُان َد ُاو َود) 1و (ف َه ْب لِى ِمن ل ُدُ َك َو ِلیا َی ِرم ِنى َو َی ِر ُث ِم ْن ِآَ َی ْع ُقو َ ) 2،بها آیهات

ُ ُ َ ُ ََْ ُ
َ
3
َ َ ْ
( َو ُأ ُولییو ْال َأ ْر َحییام َب ْع ُضی ُیه ْم َأ ْو َلییى بی َیع ْعض فییى َ
یشدک ْم ِللییذک ِر ِمثی ُیُ َحی ِیظ
وصیییکم اللییه فِییى أولی ِ
ِ ِ
کتییا ِ اللی ِیه)ُ ( ،ی ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ
ُ
َ ََ َُْ
ْ
َ
َ )5
4
َ
َ
َ
َ ْ
وف حقییا علییى المت ِقی ن تفههاوت دارد .در
الییأُث َي ْ ِن) و ( ِإن تی َیرك ِ ِْییلا ال َو ِصییی ِلل َوا ِلییدی ِن َوالییأق َر ِّب َن ِبییال َم ْع ُر ِ

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

بیههان مجعههول بههودن خبههر بیههان شههد ،خههود از بههاب خبههر واحههد بههود ،،شههاید تنههها روایههت منقههول در

فراینههد عرضههه بههر قههرآن ،بهههر،بههرداری از دو آیهه ّاول در حیط هه دالالت قرآنههی اسههت؛ در حههالی کههه

بهههر،بههرداری از سههه آی هه دیگههر در حیط هه سههبان آیههات اسههت .و بههدین ترتیههب ،مفهههومی بههه نهها
ّ
حیطههای فرایند عرضه حدیو بر قرآن به صحنه میآید .بنا بر اسهتقرای ایهن پهژوهش ،محقه
در فرایند عرضه حدیو بر قرآن کریم از هفت حیطه میتواند بهر ،گیرد:

 .1-8کتابت مصحف کنونی

مبنا آن است که قرآن کریم به دست پیامبر اکر  ۹تنظیم یافته ،نه به دست خلفا 6.بهدین

ترتیههب ،روایههاتی کههه در آن یههک عبههارت بههه عنههوان سههخن خداونههد متعههال در قههرآن کههریم معرفههی

شد ،،لکن در مصح

در روایتی آمد ،است:

کنونی نیست ،در فرایند عرضه محکو بهه ،عهلانهد؛ بهه عنهوان م هال،

ح ُ
ُْ
ُ
ح ح ح ح ح ح ح
ح ح
ح ح
اهلل :۷ح
الر ْج ُم ِ الق ْةر ِآن ق ْةٌل
اهلل ْب ِن ِسنان قال :قال أ ُبو ع ْب ِد ِ
ِب ِإ ْسن ِاد ِه ع ْن ُیون حق ،ع ْن ع ْب ِد ِ

 .1سور ،نمل ،آیه .۱۶

 .2سور ،مریم ،آیه .۶ -۵
 .3سور ،احأاب ،آیه .۶
 .4سور ،نسا  ،آیه .۱۱

 .5سور ،بقر ،،آیه .۱۸۰

 .6البیان فی تفسیر القرآن ،ص.۲۵۴-۲۵۱
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ح ح ح ح ْ ُ ح ح ْ ح ُ ح ْ ُُ ُح ْ حح ح ح ح ح
ح ح
وُها ال حبت  ،ف ِإ ُهن حما قض حیا الش ْه حوة.
اهللِ إذا ز ی الشیخ و الشیخ فا مج
ِ

1

و از آن ،ا که چنین عبارتی در قرآن کریم نیست ،این روایت ،علی است.
 .2-8قرائت مصحف

مبنهها آن اسههت کههه ا گههر روایتههی بهها قراثهات مرسههو موافه نباشههد ،محکههو بههه ،عههل اسههت؛ بههه

عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

َْ
َ ُْ
َْ ْ
عن عمر بن یز ید قال :سألص مبا عبد اهلل ۷عن قٌل اهلل( :ما ُن َسخ ِم ْن َآی أ ْو ُن ِسها ُأ ِت
َ ْ
ِب َخ ِْل ِم ْنها أ ْو ِمث ِلها) ،فقال :کذبوا ،ما هکذا هى إذا کان ین و ینسخها مو یأِ مبثلها
ینسخها ،قلص :هکذا قال اهلل ،قال :لیق هکذا قال تباٍک و تعا  ،قلص :فکیف؟ قال

قال :لیق فیا ملف و َل واو ،قال« :ما ننسخ من آی مو ننسها نأِ خبیر مْنا مثلها»،

یقٌل :ما ّنیص من إما مو ننسه ذ کره ،نأِ خبیر منه من صلبه مثله.

2

از آن ،ا که قراثت مطرح در این روایهت ،در ههیچ یهک از قراثهات مطهرح نیامهد ،،ایهن روایهت

محکو به ،عل است.

 .3-8شأن و فضای نز ول

مراد ،شأن و فضای نزول قطعی آیات است؛ یعنی اگر شأن و فضای نهزول قطعهی یهک آیهه یها

سور ،دریافت شود ،روایتهی کهه معهارض بها ایهن شهأن و فضهای قطعهی اسهت ،محکهو بهه ،عهل

است؛ مگر آنکه انگیأ ،تقیه مو،ود باشد؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

و مخرج مبو نعمی احللی عن عبد اْللةک بةن م سةلیمان ،قةال سةألص مبةا جعفةر حممةد بةن
(َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُُْ َ َ َ
الزکیاة َو
عیل عن قولهِ :إُما و ِلیکم الله و رسوله و ال ِذین آمنوا ال ِیذین ی ِقیمیون الصیلاة و یدتیون
3
ُه ْم راک ُع َ
ون) ،قال :مص ا حممد ،۹قلص :یقولٌن عیل ،قال :عیل مْنم.
ِ

همان گونه که بیان شد ،یکی از کارکردهای احادیو عرض ،دریافت ،هت روایات اسهت

و از آن،ا که شأن نزول قطعی این آیه ،علی ۷است 4،این روایت از باب تقیه است.
 .۴-8زمان و ترتیب نز ول

در این حیطه ،روایاتی که بیانگر نسخ آیه الح به وسیله آیه ساب است ،محکو به ،عهل

 .1الکافی ،ج ،۷ص.۱۷۷

 .2تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص.۵۶
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 .3ذیل الآل لئ المصنوعة ،ج ،۲ص.۲۹۴

 .4تفسیر القرآن العظیم ،ج ،۴ص۱۱۶۲؛ جامع البیان ،ج ،۶ص۱۸۶؛ روح المعانی ،ج ،۳ص.۳۳۴

ّ
سوره ممتحن در مدین قرل از فتح مک نازل شده است و سوره مائاده آخارین ساورها

است ک بر پیامرر اکرم ۹نازل شده است و ناسخ غیر منسوخ است و مننا ندارد کا
آی ساب  ،آی الح را نسخ کند.

4

 .۵-8سباق آیه

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

هستند؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح
ح
ح ح
ح
ح
حع ِ ُیل ْب ُن ِإ ْب حر ِاه حمی ،حع ْن أ ِبی ِه ،حع ِن ْاب ِةن ْحم ُبةو  ،حع ْةن حع ِ ِةیل ْب ِةن ٍِئةا  ،حع ْةن َُ ح ا ح ة ْب ِةن أ ْعة ح حنی قةال:
َ
َ ُ
ُ ُ ْ
حس حأ ْل ُص حأ حبا حج ْع حفر ۷حع ْن حق ْةٌل اهللَ ( :و ْال ُم ْح َص ُ
ینات ِم َین ال ِیذ َین أوتیوا ال ِکتیا َ ِم ْین ق ْیب ِلک ْم)،
ِ ِ
َ ْ َ
َ ُْ ُ
ْ ح ح
) 1
حح ح ح
واف ِر .
فقال ه ِذ ِه حمن ُسوخ ِبق ْو ِل ِه( :و لش تم ِسکوا ِب ِعص ِم الک ِ
ُ
َ
َ ُ
ْ
ع مه طباطبایى پس از رد امکان نسهخ ( َو ْال ُم ْح َص ُ
ینات ِم َین ال ِیذ َین أ ُوتیوا ال ِکتیا َ ِم ْین ق ْیب ِلک ْم) 2،بهه
ْ َ
ُ
ُ
واف ِر) 3مینویسد:
وسیله ( َو لش ت ْم ِسکوا ِب ِع َص ِم الک ِ

مراد از سبان آیه ،آن چیأی اسهت کهه از ظهاهر آیهه بهه ذههن متبهادر اسهت .ا گهر روایتهی بها ایهن

سبان در تعارض باشد ،پذیرفتنی نیست؛ به عنوان م ال ،در روایتی در بهار ،معنهای «طعها » در

آیه  ۵سور ،ماثد ،آمد ،است:

حْ ح
ح ح
ح
حع ْن ُه ،حع ْن حأبی ِه حو حغ ْیر ِه ،حع ْن ُ ححم حم ِد ْبن ِس حنان ،حع ْن حأ ْ ح
اْل ُاُ ِود قةال :حسةأل ُص أ حبةا حج ْعفةر ۷حع ْةن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ
َ ُ ْ) ح ح
ح
ُْ ُ ُ ح ْ ُ ُ ُ 5
َ
اهلل( و طعام ال ِذین أوتوا ال ِکتا ِحل لکم  ،قال :احلبو و البقٌل.
ق ٌْ ِل ِ

ای ههن در ح ههالی اس ههت ک ههه ب هها تو ،ههه ب ههه س ههبان آیه هه  ۵س ههور ،ماث ههد ،،طع هها اع ههم از حبوب ههات

و گوشت است:

حروبات ،مطلقا برا مسلمانان حالل است؛ خاواه حروباات مشارکان باشاد یاا اهال
کتاب .پس اذر «طنام» ،خصوص حروبات باشد ،نراید حلیت آن را منحصر با اهال
کتاب دانست .تصدیر آی ب «الیوم» بیانذر ارائ خرر مهام اسات کا حلیات غاشا،
ذبیح و نکاح اهل کتاب باشد و نمیتوان مقصود از طنام را صرف حروبات دانست.

6

 .1الکافی ،ج ،۵ص.۳۵۸
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۵

 .3سور ،ممتحنه ،آیه .۱۰

 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲ص.۲۰۴
 .5المحاسن ،ج ،۲ص.۴۵۴
 .6تسنیم ،ج ،۲۲ص.۵۰
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 .6-8سیاق آیه

سیان آیه ،همان سیان سور ،اسهت کهه نشهأت گرفتهه از ارتبهاط واقعهی و مو،هود میهان آیهات

یههک سههور ،اسههت و همههان چیههأی اسههت کههه یههک «سههور »،بههه خههاطر آن «یههک سههور »،شههد ،اسههت.

حال ،اگر روایتی با سیان آیات یک سور ،در تعارض بود ،این روایت ،پذیرفتنی نخواهد بود؛ به
عنههوان نمونههه در م ههال پیشههین ،سههیان آیههات نیههأ طعهها را اعههم از حبوبههات و گوشههت مههیدانههد.

نخست فرمود:

1

َ
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ُ ْ َْ
(أ ِحم َْ لکم َب ِه َیم الأُ َع ِام ِإلش َما ُی ْتلى َعم ْیک ْم).

سپس اقسا گوشتهای حرا را برشمرد:
َ ُ ْ ُ
( ُح ِر َم َْ َعم ْیک ُم ال َم ْی َت .)...

و سههرانجا اقسهها گوشههتهههای ح ه ل را ذکههر کههرد .پههس بههه ظهههور وحههدت سههیان نیههأ مههراد از

طعا  ،ذبیحه و مواد پختنی است ،نه خصوص حبوبات.

2

 .7-8دالالت قرآنی

برداشت دالالت گوناگون از متن واحهد قرآنهی ،نشهأت گرفتهه از علهم واال و کمهاالت بهىحهد

خههال قههرآن ،یعنههی خداونههد متعههال اسههت .توضههیح ،آنکههه فهههم ک ه

بشههر ،محههدود بههه حههدود

معرفههت و کمههاالت گوینههد ،اسههت و تجههاوز از ایههن حههد امکههان نههدارد .بههه هههر نسههبت کههه سههطح

معرفت و آ گاهی گویند ،باال رود ،به همان نسهبت امکهان تفسهیر و تو،یهه که

وی و تعمه در

آن بیشتر میشود و بهاال مهیرود .بنها بهر ایهن ،چهون معرفهت خهداود الیتنهاهی اسهت و ههیچ گونهه
ّ
متصور نیست ،میتوان بر ،میع ابعاد و مراحهل مهدلوالت و مفهاهیم که الههی
حدی برای آن
رهنمهون شهد و ههر انهداز ،کهه تحقیه و تعمه در که

،دیدتر و مفاهیم تاز،تری از آن به چنگ میآید.

خداونهد فهزونتهر و گسهترد،تهر شهود ،ابعههاد

اکنون باید گفت که بخشی از روایات ،به وسیله عرضه بر دالالت قرآنهی محهک مهیخورنهد؛

به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح
ح ح ُ ُ
ُ ح ح ح
ح
ْح
ح ح ح
ةةاح ُ حَا
ةاِ ،ف حْ ِ
اهلل ۷قةةال :کةةل ح ا حی ة ِ ْرفة ُةَ ق ْبةةل ِق حی ةا ِ القة ِ ِ
عة ْةن أ ِ حب ِْ ةیر ،ع ْةةن أ ِ ع ْبة ِةد ِ
ح ُ
3
ُْحُ ْ ُ
اهلل.
ون ِ
طاغوِ یعبد ِمن د ِ

 .1سیان آیات مورد بحو (آیات  ۵ -۱سور ،ماثد ،)،دربار ،حلیت و حرمت لحو (گوشتها) است.
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 .2همان ،ج ،۲۲ص.۵۱-۵۰
 .3الکافی ،ج ،۸ص.۲۹۵

مصههادی آن طهها وت شههمرد ،مههیشههود؟ در فراینههد عرضهه ایههن حههدیو بههر قههرآن کههریم مشههخص

میگردد که تنها آن حکومتهایى که «بما َنأل اهلل» حکم نمیکنند ،مشهمول ایهن روایهتانهد و
این ،از نمونههای تعیین داللت حدیو به وسیله عرضه بر قرآن استّ .اما آیهاتی کهه بهر ایهن امهر
داللت میکنند ،عبارتاند از:

َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ ََْ ََْ َ َ ُ
الر َبیاُ ُي َ
یادوا َو َ
النب ُي َ
ون َالذ َین َأ ْس َل ُموا ل َلیذ َین َه ُ
ون َو
ِ
ِ ِ
ِ
( ِإُا أُزلنا التوراة ِفیها هدى و ُور یحکم ِبها ِ
ُ
َ
َ
َْ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ) 1
الأ ْح َب ُارَ ...و َمن ل ْم َی ْحکم ِب َما أُزَ الله فأول ِئك هم الک ِافر ون .
َ
َ َ َ َُ َ
ُ
َ
َْ
ََ َْ
َ
( َو ک َت ْب َنییا َعمی ْیی ِه ْم ِف َیهییا أن الیینف َس ِبییالنف ِسَ ...و َمیین لی ْیم َی ْحکییم ِب َمییا أُی َیزَ اللی ُیه فأول ِئ ی َك ُهی ُیم
َ ُ َ ) 2
الل ِالمون .

و

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

در این روایت« ،کهل رایهة» مفههو ع ّ
هامی اسهت کهه مصهادی متنهوعی دارد .حهال ،آیها تمهامی

ُ
َ
َ
ُ
َ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ َ َ
َ ََ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ)3
(
یه َو َمن ل ْم َی ْحکم ِبما أُزَ الله فأول ِئك هم الف ِاسقون .
ُج
ث
ال
یُ ِب َما أ َُزَ الل ُه ِف ِ
ِ
و لیحکم أهُ ِ ِ

بدین ترتیب ،به دست مهیآیهد کهه نهه ههر حکهومتی ،بلکهه مصهادیقی خهاص از حکومهتهها

مراد روایت است.

باید گفت که سهه حیطهه آخهر ،پرکهاربردترین حیطهههها بهرای فراینهد عرضهه بهر قهرآنانهد .البتهه

گاهی فرایند عرضه نه در یک حیطهه ،بلکهه در چنهد حیطهه صهورت مهیپهذیرد؛ همهان گونهه کهه

فرایند عرضه روایت ابى ،هارود از امها بهاقر ،۷ههم در حیطهه سهبان و ههم در حیطهه سهبان بهه
صه ههحنه آمه ههد و هه ههر چه ههه تعه ههداد حیطه ههههه ههای فراینه ههد عه ههرض افه ههزون گه ههردد ،نتیج ه هه حاصه ههل

اطمینانبخشتر خواهد بود.

الز به ذکر است که تمامی م الههای ایهن پهژوهش بنها بهر مصهطلحات حهدی ی شهیعه آمهد،

اسههت؛ یعنههی از آن ،هها کههه «روایههت» در مصههطلح حههدی ی شههیعه ،بههه محکههی قههول ،فعههل و تقریههر
معصو گفته میشهود ،سهخنان منسهوب بهه معصهومان :بهه عنهوان م هال آمهد ،اسهتّ .امها در

،وامع روایى اهل ّ
سنت ،اقوال صحابه و تابعین نیأ به عنوان روایت محسوب شد،اند.
اکنههون گفتنههی اسههت کههه بههرای دریافههت صه ّهحت و سههقم ایههن گونههه اقههوال نیههأ مههیتههوان از
فراینههد عرضههه مههدد گرفههت؛ لکههن ایههن نههوع عرضههه ،دیگههر محههدود بههه اقههوال صههحابه و تههابعین

 .1سور ،ماثد ،،آیه .۴۴
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۴۵
 .3سور ،ماثد ،،آیه .۴۷
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نیسهت و ههر گونهه سهخنی را در هههر زمهانی مهیتهوان بهه قههرآن کهریم عرضهه نمهود و صهحت و سههقم

آن را محک زد.
نتیجهگیری

بهها تحلیههل معنههایى و داللههی احادیههو عههرض و تبیههین نقههش احادیههو عههرض در فحههص از

صدور، ،هت و داللت روایات و نیأ ایضاح مبنای احادیهو عهرض در قهرآن کهریم ،نتهای ذیهل

حاصل شد:

 .۱احادیههو عههرض شههش نههوعانههد؛ احههادی ی کههه بیههانگههر عرض هه احادیههو متعههارضانههد و یهها

بیانگر عرضه مطل احادیو مشکویالصدور و در هر دو حال ،یا کتاب الههی میهأان سهنجش
است و یا کتاب و ّ
سنت هر دو و دربار ،احادیو متعهارض ،در برخهی از اخبهار عه و ،بهر کتهاب
الهی یا کتاب و ّ
سنت ،مقایسه با اخبار ّ
عامه نیأ وارد شد ،است.

 .۲احادیو عرضه حتی نیازی به اثبات صدور ندارند؛ چه قرآن کریم خود ضهرورت عرضهه

احادیو بر منابع دین را بیان نمود ،است.

 .۳فرایند عرضه ،تنها و تنها میتواند روایات مخال

با نص کتاب و ّ
سنت قطعی را مهردود

شمارد و فاید ،بزر این عرضهه ،همهین تشهخیص حهدیو صهحیح از سهقیم و مهدلولشناسهی
احادیو است.

 .۴فرایند عرضه حدیو بر قرآن و ّ
سنت از تضمین اینکه روایتی مشهکویالصهدور بهه خهاطر
موافقتش با کتاب و ّ
سنت قطعی از ناحیه معصو صادر شد ،باشد ،ناتوان است.
 .۵فایهههد ،دیگهههر احادیهههو عرضهههه ،تشهههخیص ،ههههت و داللهههت روایهههات ،اعهههم از روایهههات

قطعیالصدور و مشکویالصدور است.

 .۶الگ ههوبرداری از روش معص ههومان :در عرضه هه ح ههدیو ب ههر کت ههاب اله ههی ،س ههون دهن ههد،

تعری مفهومی به نا «حیطههای فرایند عرض حدیو بر قرآن» است.
ّ
 .۷بنا بر استقرای پژوهش ،محق میتواند از هفت حیطهه در فراینهد عرضهه مهدد گیهرد .ایهن

حیطهها عبارتاند از« :کتابت مصهح

کنهونی»« ،قراثهت مصهح »« ،شهأن و فضهای نهزول»،

«زمان و ترتیب نزول»« ،سبان آیه»« ،سیان آیه» و «دالالت قرآنی».
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اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،احمد بن علی طبرسی ،مشهد :نشر مرتضی۱۴۰۳ ،ن.

۱۳۶۳ش.

إرشاااد الفحااول إل ای تحقی اق الحااق ماان علاام ابصااول ،محمههد بههن علههی شههوکانی ،تحقیه :
محمدحسن شافعی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۹ ،ن.

أمالی ابن بشرانَ ،بو القاسم عبد الملک ابن بشران ،دار الوطن للنشر۱۴۲۰ ،ن.

البحر الزخار ،ابوبکر احمد بن عمرو بأار ،بیروت :مکتبه العلو و الحکم۱۴۰۹ ،ن.

البیان فی تفسیر القرآن ،ابوالقاسم خویى ،قم :موسسة احیا آثار االما الخوثی۱۴۳۰،ن.
تسنیم ،عبداهلل ،وادی آملی ،قم :مرکأ نشر سرا ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶ ،ش.

تفساایر الحبااری ،حسههین حبههری ،محق ه  :محمههد رضهها حس هینی  ،لههی ،بیههروت :موسسههة آل
البیت۱۴۰۸ ،:ن.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

اختیار معرفة الرجال ،محمد بن عمر کشی ،محق

 :مهدی ر،ایى ،قم :مؤسسة آل البیهت:

تفسیر العیاشی ،محمهد بهن مسهعود عیاشهی ،محقه  :هاشهم رسهولی مح تهی ،تههران :المطبعهة
العلمیة۱۳۸۰ ،ن.

تفسیر القرآن العظیم ،عبدالرحمن بن محمهد بهن ابهى حهاتم ،ر یهاض :مکتبهة نهأار ،چها

سهو ،

تقیید العلمَ ،بى بکر َحمد الخطیب البهدادی ،بیروت :دار حیا السهنة النبو یهة ،چها

دو ،

۱۴۱۹ن.
. ۱۹۷۴

تهذیب ابحکام ،محمد بن حسن طوسی ،محق  :حسن موسهوى خرسهان ،تههران :دار الکتهب
اإلس میه۱۴۰۷ ،ن.

جامع البیان ،محمد بن ،ریر طبری ،بیروت :دارالمعرفه۱۴۱۲ ،ن.

الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم ،محمهد بهن فتهوح حمیهدی (ابهن فتهوح) ،تحقیه  :د.
علی حسین بواب ،بیروت :دار ابن حأ  ،چا

دو ۱۴۲۳ ،ن.

ّ
التخصص ّهیة
دروس فی علم ابصول ،سهید محمهد بهاقر صهدر ،قهم :مرکهأ األبحهاا و الدراسهات
للشهید الصدر۱۴۳۴ ،ن.

ذیل الآللی المصنوعة ، ،ل الدین عبد الرحمن بن َبى بکر سیوطی ،محق  :رامأ خالد حهاج
حسن ،الر یاض :مکتبة المعار للنشر و التود یع۱۴۳۱ ،ن.

رسائل ابن حزم ابندلسیَ ،بو محمد علی بن َحمد ابن حأ اندلسی ،محق  :حسان عباس،
بیروت :المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بىتا.
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روح المعانی ،محمود بن عبداهلل آلوسی ،بیروت :دارالکتب۱۴۱۵ ،ن.

سلسلة ابحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها السیئ فای ابماة ،محمهد ناصهر الهدین البهانی،
ریاض :دار المعارف ،الممکلة العربیة السعودیة۱۴۲۱ ،ن.

السانن الکباریَ ،بهو عبهد الهرحمن َحمهد نسهاثی ،اشهراف :شهعیب األرنها وط ،بیهروت :مؤسسهة
الرسالة۱۴۲۱ ،ن.

الصواعق المحرقه ،ابى العباس ابن حجر هیتمی ،بیروت :مؤسسه الرساله. ۱۹۹۷ ،

المهرقة فی نقد الصواعق ُ
الصوارم ُ
المحرقة ،نوراهلل بهن شهر ی
الدین حسینی ،تهران :مطبعة النهضة۱۳۶۷ ،ش.

الهدین شوشهتری ،محقه ، :ه ل

الضعفاء الکبیرَ ،بو ،عفر محمهد عقیلهی مکهی ،محقه  :عبهد المعطهی َمهین قلعجهی ،بیهروت:
دار المکتبة العلمیة۱۴۰۴ ،ن.

الطبقات الکبری ،محمد َبو عبداهلل بصری زهری ابهن سهعد ،تحقیه  :حسهان عبهاس ،بیهروت:
دار صادر. ۱۹۶۸ ،

عیون أخبار الرضا ،۷محمد بن علی بن بابو یه  ،محق  :مهدی ال،وردی ،تهران :نشر ،ههان،
۱۳۷۸ش.

الغارات ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن ه ل ثقفی ،تهران :انجمن آثار ملی۱۳۹۵.ن

فرائااد ابصااول ،مرتضههی بههن محمههد امههین انصههاری ،قههم :مؤسسههة النشههر اإلس ه می لجماعههة
المدرسین بقم ،چا

پنجم ،بىتا.

الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحان کلینی ،تهران :دار الکتب اإلس میة۱۴۰۷ ،ن.
کنز العمال فی سنن ابقوال و ابفعال ،ع

الدین علی بن حسا الدین متقی هندی ،محق :

بکری حیانی و صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،پنجم۱۴۰۱ ،ن.

کنااز الفوائااد ،محمههد بههن علههی بههن ع مههان کرا،کههی ،قههم :مکتبههه المصههطفوی ،چهها
۱۳۶۹ش.

سههو ،

لسان المیزانَ ،حمد بن علی عسق نی شافعی ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،چها
سو ۱۴۰۶ .ن.

المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم :دار الکتب اإلس میة ،چا
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مختصر التحفاة االثنای عشاریة ،عبهد العزیهأ ه
۱۳۷۳ن.

دو ۱۳۷۱ .ش.

حکهیم دهلهوی ،قهاهر :،المطبعهة السهلفیة،

الکتب۱۴۱۹ ،ن.

مسند أحمد بن حنبل ،احمد ابن حنبل ،بیروت :دار الفکر ،چا

دو ۱۴۱۴ ،ن.

المعجم الکبیر ،سلیمان بن َحمد بن َیوب طبرانی ،تحقی  :حمدی بن عبدالمجید سهلفی،
موصل :مکتبة العلو و الحکم۱۴۰۴ ،ن.

المقنع ،محمد بن علی بن بابو یه  ،قم :مؤسسة اما مهدى؟جع؟۱۴۱۵ ،ن.

من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابو یه ،محق  :علی اکبر فهار ی ،قهم :دفتهر انتشهارات
اس می وابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه قم ،چا

دو ۱۴۱۳ ،ن.

الموطأ ،مالک بن انس ،محق  :محمد مصطفی اعظمیَ ،بهو ظبهی :مؤسسهة زایهد بهن سهلطان،
۱۴۲۵ن.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

مسااند أحمااد باان حنباال ،احمههد ابههن حنبههل ،محقه  :سهید َبههو المعههاطی نههور ی ،بیههروت :عههالم

المیزان فی تفسیر القارآن ،محمدحسهین طباطبهایى ،بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
۱۳۹۰ن.

نهج البالغة ،محمد بن حسین شری

رضی ،محق  :صبحی صالح ،قم :هجرت۱۴۱۴ ،ن.

وسائل الشیعة ،محمد بن حسن شیخ حر عاملی ،قم :مؤسسة آل البیت۱۴۰۹ ،:ن.

وضع و نقد حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران :سمت؛ دانشگا ،قرآن و حدیو۱۳۹۶ ،ش.

«کاربرد حدیو در تفسیر و معارف» ،محمدصادن الریجانی ،مجله الهیات و حقوق ،شمار۴ ،
و  .۵تابستان و پاییأ ۱۳۸۱ش.
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واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد
تاریخ دریافت۱۳۹۶/۶/۱۷ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۸/۱۹ :

معصومه ریعان

1

چکیده
روایات زنان در دوران تکوین و تشهریع فقهه ،رونهدی قهقرایهى را پیمهود ،اسهت .ایهن رونهد از

نیمه قرن اول هجری با آزادی عمل زنان آ از گردید ،،ولی در طی قرون بعدی ،بهه تهدری

روند سختگیرانههای را بهرای حضهور زنهان پیمهود ،اسهت .حضهور زنهان در مسهجد  -کهه سهمبل

حرکتهای ا،تماعی عصر پیامبر ۹بهود ،اسهت و در طهی سهالیان اولیهه رایه بهود  -در قهرون
بعدی منع گردید تها آنجها کهه فتهاوای بسهیاری در خانههنشهینی زنهان رایه شهد و بهه عنهوان

روایت در ،امعه فقهی قرون اولیه اس

در میان شیعه و سنی نشر گردید .سپس عالمان

اخ ن و بزرگان اندیشههای احیای دینی آنها را مبنهای عمهل متدینانهه و اخه نمدارانهه
،امعههه قههرار دادنههد تهها آنجهها کههه زن ههان را بههه طههور کامهههل از ،امعهههه حهههذف کردنهههد و بنهههای

خانهنشینی پایدار ایشان را پایهریأی نمودند .در این مقاله روند شکلگیری این روایهات را
از احادیههو موافهه حضههور زنههان (روایههات همدالنهههه) تههها روایهههات مخهههال

حضهههور ایشهههان

(روایات یهر همدالنهه) بررسهی سهندی و متنهی نمهود،ایهم و تهأثیر ایهن روایهات را در اندیشهه
عالمان مسلمان پىگیری نمود،ایم.

کلیدواژهها :زنان ،روایات همدالنه ،روایات یرهمدالنه ،مسجد ،خانه.

 .1درآمد

حکم نمهاز از ّاولهین احکها عبهادی مشهتری زنهان و مهردان اسهت کهه طهی آیهات فراوانهی از قهرآن

کریم به آن اشار ،شد ،است 2.همچنین احکا مترتب بر نماز ،مانند فضیلت رفهتن بهه مسها،د و
 .1عضو هیات علمی دانشگا ،بوعلی سینا (.)masoumehrayaan@yahoo.com
 .2برای م ال :سور ،بقر ،،آیه ۴۳؛ سور ،نسا  ،آیه ۷۷؛ سور ،انعا  ،آیه ۷۲؛ سور ،ح  ،آیه ۷۸؛ سور ،نور ،آیه ۵۶؛ سور ،مجادله ،آیه .۲۳

ورود پیهامبر اسه  ۹بههه مدینهه ،مسههجد بهه عنهوان نیایشههگا ،و محهل گردهمههایى مسهلمانان و نیههأ

مرکههأی بههرای حکومههت و مظهههر یکپههارچگی امههت و تمسههک ،معههی زنههان و مههردان بههه حبههل اهلل،
رسمیت یافت و سمبل قداست ،پهاکی ،تقهوی و وحهدت ،امعهه اسه می پیهامبر ۹گردیهد .ایهن

،ایگا ،در اس بر تقوا پایهگذاری شد ،است 2.گر چهه در آ هاز ورود پیهامبر بهه مدینهه ،دو مسهجد
قبا و مدینه ّ
النبی بنا گردیدّ 3،اما به دودی با گسترش اسه  ،مسها،د گسهترش یافهت و ههر یهک از
قبایل برای خود مسجدی ساختند و در آن نمازهای ،ماعات را برپا میکردند .پیهامبر نیهأ گها ،در
برخی از این مسا،د حاضر شد ،و ادای فریضه مینمود.

4

پیهامبر اسه  ۹بهرای حفه حرمهت مسها،د قهوانینی تعیهین کهرد و مسهلمانان را نسهبت بهه
شبه در کتاب تاریخ المدینه خود ،تمامی ّ
حریم مسا،د ملأ ساخت .ابن ّ
منهیهات پیهامبر۹
را در بزرگداشت مسا،د آورد ،است؛ّ 5اما هیچیک از این نهیها به ،ن ّ
سیت افهراد اختصهاص
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شههرکت در ،ماعههات و عبههادت خالصههانه خداونههد نیههأ از احکهها مشههتری در زن و مههرد اسههت 1.بهها

نداشته و رعایت آنها شامل همه زنان و مردان میگردید؛ مگر آنکه اختصاصا زنان در شهرایا

فرا ت از ادای نماز باشند.

6

بعد از رسول خدا نیأ مسجد محل عبادت داثمهی مهردان و زنهان بهود ،اسهت و از رفهتن زنهان بهه آن،ها
،لوگیری به عمل نمیآمد ،استّ 7.اما به آرامی این ّ
سنت ّ
نبوی تهییر یافت و مردان برای خروج زنهان از

خانه و رفتن به مسا،د شروطی قرار دادنهد 8و بعهد از آن ،انتههای خانهههها (قعهر بیهوت) بهرای نمهاز ایشهان

پیشههنهاد گردیههد 9.سههپس ،ر یههانی رشههد کههرد کههه زنههان را بههه طههور کامههل ،در حصههار خانههه مههیپسههندید؛
چنانکه روایات بسیاری از سختگیری صحابه در این خصوص نیأ گأارش شد ،است.

10

11

به تدری  ،در سالیان بعهد ،عهد خهروج زنهان از خانهه و رفهتن بهه مسها،د حکهم شهرعی پیهدا

 .1سور، ،ن ،آیه .۱۸

 .2سور ،توبه ،آیه .۱۰۸

 .3سبل الهدی و الرشاد ،ج ،۳ص.۲۶۸

 .4تاریخ المدینة المنورة ،ج ،۱ص.۷۹-۷۵
 .5همان ،ج ،۱ص.۳۹-۱۸
 .6همان ،ج ،۱ص.۳۸

 .7صحیح البخاری ،ج ،۱ص.۲۱۶

 .8همان؛ صحیح مسلم ،ج ،۲ص۳۳؛ صحیح ابن خزیمه ،ج ،۳ص۹۲؛ سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷
 .9مسند أحمد ،ج ،۶ص.۲۹۷

 .10السنن الکبری ،ج ،۳ص.۱۳۱

 .11المعجم الکبیر ،ج ،۹ص۲۹۴؛ المصنف ،ج ،۲ص۲۷۷؛ انساب االشراف ،ج ،۱۱ص۲۲۸؛ عمدة القاری ،ج ،۶ص.۱۵۷
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کرد و ّ
متدینان سرشناس نیأ خروج زنان به قصد مسهجد و ههر ،های دیگهری را ممنهوع نمودنهد.

1

اکنون بررسی این روایات و تاریخ ظهور آنها مورد بحو این مقاله است .این روایهات ،بها چنهد

شههکل ،در منههابع روایههى نقههل شههد ،اسههت .شههکل سههاد ،،عهها و بههدون ضههمیمه ،مبنههی بههر ،ههواز

خروج زنان و روایاتی که با ضمایم دیگهری همهرا ،شهد ،و آزادی خهروج زنهان را مقیهد بهه شهرایطی

کرد ،است.

مها در ایههن مقالهه ،ابتههدا روایهاتی را بررسههی نمههود،ایهم کههه موافه حضههور زنهان در مسههجد اسههت

(روایات همدالنه) و سپس به برخهی از روایهاتی کهه محهدودیتههایى بهرای آنهان اعمهال کهرد ،یها

اساسا مخال

خروج زناناند و حضور آنان را تا اعمان تاریک خانهها ترسیم کرد،اند (روایات

یرهمدالنه) پرداختهایم تا روند شکلگیری محدودیتهای حضور ا،تمهاعی زنهان را در طهول

تاریخ فقه زنان مورد نظر و تدقی قرار دهیم.
 .2بررسی روایات همدالنه
 .1-2بررسی روایت «التمنعوا»

در منابع روایى اهل ّ
سنت از عبداهلل بن عمر احادی ی آمهد ،اسهت کهه مهردان را از مخالفهت

بهها خههروج زنههان بههرای رفههتن بههه مسهها،د منههع نمههود ،اسههت .از نمونههههههای ایههن روایههات ،حههدیو

«التمنع ههوا م هها اهلل مس هها،داهلل» و «التمنع ههوا نس هها کم المس هها،د» اس ههت ک ههه در ای ههن بررس ههی،

اختصارا آن را «روایهت التمنعهوا» مهینهامیم .روایهت التمنعهوا مهیگو یهد :کنیهأان خهدا (زنهان) را از
رفتن بهه مسها،د منهع نکنیهد .ایهن روایهت همدالنهه منعهی بهرای خهروج زنهان نهدارد ،ولهی همهین

روایت مبنای بسیاری از روایات یرهمدالنهه اسهت .بنها بهر ایهن ،روایهات خهروج زنهان از خانهه از

ایههن روایههت آ ههاز مههیشههود .بههه ،هههت محور یههت ایههن روایههت ،شههبکه اسههناد آن را ترسههیم بصههری
نمود ،و اسناد و متن آن را مورد تحلیل قرار میدهیم.
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 .1المصنف (عبد الرزان) ،ج ،۳ص.۱۵۰
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 .2-2تحلیل اسناد روایت التمنعوا

راویان این شبکه روایت به سه دسته تقسیم میشوند:

دسته اول .مالک 1،شافعی 2و بخاری 3روایت خود را از عبهداهلل بهن عمهر نقهل مهیکننهد و بهه

آن طریقی منفرد دارند.

دسته دو  .ابىداود ،ابنخزیمه ،طبرانی و ابنعبدالبر ،که از نافع نقل کرد،اند؛
4

5

6

7

و دسته سو  .ابنابىشیبه 8،احمد 9،مسلم 10،ابىیعلی 11،ابنحبان 12،حا کم 13،خطیب

14

و ابنعساکر 15که از طری عبیداهلل بهن عمهر از نهافع نقهل کهرد،انهد .بیهقهی 16در ایهن میهان ،تنهها
کسی است که روایت را از طری شافعی از سالم از عبداهلل بن عمر نقل کرد ،و از طریه محمهد
بههن اسههحان صههنعانی بههه عبیههداهلل بههن عمههر ّمتصههل شههد ،اسههت .راهههی کههه اصههوال بیهقههی بههرای

ّ
اتصهال اسهناد خهود برمهی گزینهد تها از اواسها قههرن پهنجم هجهری خهود را بهه راو یهان قهرون نخسههت
ّمتصل کند .در این شبکه تنها بخاری است که روایت را از ب ل بن عبهداهلل نقهل کهرد ،اسهت؛
گرچه بخاری خود ذیل سلسله راویان این حدیو مینویسد:

برا بالل بن عرداهّٰلل جز این حدیث نمیشناسم و این روایت جز از طری عراداهّٰلل بان
میسره و عرابی نیست.
 .1الموطأ ،ج ،۱ص.۱۹۷

 .2مسند الشافعی ،ص.۱۷۱

 .3التاریخ الکبیر ،ج ،۸ص.۴۵۰
 .4سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷

 .5صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۰

 .6المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص۲۵۳و.۲۷۸
 .7التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۴ص.۲۷۹

 .8المصنف (ابنابىشیبة) ،ج ،۲ص.۲۷۶
 .9مسند أحمد ،ج ،۲ص.۱۶

 .10صحیح مسلم ،ج ،۲ص.۳۲

 .11مسند ابی یعلی ،ج ،۱ص.۱۴۳

 .12صحیح ابنحبان ،ج ،۵ص.۵۸۷
 .13معرفة علوم الحدیث ،ص.۱۴۱
 .14تاریخ بغداد ،ج ،۳ص.۱۶۲
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 .15تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۵۵ص.۳۵

 .16السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۵ص.۲۲۴

عرابی مرد از اهالی مصر بوده و ّمتهم است.

1

 .3-2تحلیل متن روایت التمنعوا

اله  .تعبیههر اول  -کههه بیشههترین نقههل از آن آمهد ،اسههت  -عبههارت «التمنعههوا مهها اهلل مسهها،د

اهلل» است.

ب .تعبیر دو  -که کمترین نقل از آن آمد ،است  -عبارت «التمنعوا نساثکم المسا،د» است.
2

به نظر میرسد با تو،ه به حلقهههای مشهتری روایهت 3،عبهداهلل بهن عمهر( ۷۴ن) 4،عبیهداهلل

بهن عبههداهلل بههن عمههر( ۱۰۴ن) 5و نههافع کههه آزاد شههد ،عبههداهلل بههن عمههر اسههت ( ۱۱۷ن) 6تههاریخ

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

و در پایان میگوید:

پیدایش این روایت ربع سو قرن اول هجری باشد.
با تو،ه به اینکه ّاولین راوی این خبر ،مالک ( ۱۷۹ن) روایت را بها تعبیهر «التمنعهوا مها اهلل

مسا،د اهلل» آورد ،است و آخرین راوی  -که ابنعساکر ( ۵۷۱ن) است  -نیأ همین عبارت را
دارد .به نظر میرسد تهییر واژگان این روایت از نسا به مها اهلل  -کهه نشهانه آ هاز تحقیهر زنهان بها
عبههارات فرودسههتانه اسههت  -بههر عهههد ،راو یههان قههرن دومههی ایههن شههبکه اسههناد باشههد .ابههنخزیمههه

( ۳۱۱ن) و ابنعبدالبر ( ۶۴۳ن)  -کهه از کلمهه نسها اسهتفاد ،کهرد،انهد  -نهه بهه ،ههت زمهان

،امعههان حههدیو ،بلکههه بههه دلیههل حلقههه مشههتری ایههن دو نفههر کههه شههعبه اسههت از کلمههه امها دور

ماند ،اند؛ گویى شعبه روایت اصیل با واژ ،نسا را در اختیار داشته و این روایت را بدون دخهل
و تصرف شایع در قرن دو  ،نقل کرد ،است.

بنا بر این ،روایت التمنعوا با تو،ه به حلقه مشتری آن ،عبهداهلل بهن عمهر صهحابى( ۷۴ن) و
راویان تابعی او که اک را ّمتصل به خانواد ،او هستند و البته با حضور ابهو،عفر ۷و مالهک

-

-

 .1التاریخ الکبیر ،ج ،۸ص.۴۵۰

 .2صحیح ابن خزیمه ،ج ،۳ص۹۰؛ المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص۲۵۳؛ التمهید ابن عبدالبر ،ج ،۲۴ص.۲۷۹

 .3حلقه مشتری ،راویى است که حدی ی را که از یک مر،ع شنید ،و برای تعدادی از شا گردان نقل میکند و بیشتر آنان نیأ
به نوبه خود برای دو یا چند شا گرد خویش روایت میکنند .به عبارت دیگر حلقه مشهتری ،کههنتهرین راوی شهبکه اسهت

که حدیو را برای بیش از یک شاگرد روایت میکند؛ یا به تعبیری دیگر ،نخسهتین،ها از شهبکه اسهناد اسهت کهه همچهون
چتهر بهاز شههد ،اسهت .و،هود راو یههان مشهتری مها را قههادر مهیسهازد تهها بهرای روایهات و آرای منههدرج در روایهت ،تهاریخی قطعههی

تعیین کنیم (تاریخگذاری حدیث روشها و نمونهها ،ص.)۴۳

 .4الطبقات الکبری ،ج ،۴ص.۱۴۲
 .5تهذیب الکمال ،ج ،۱۹ص.۷۷

 .6تاریخ مدینة دمش  ،ج ،۶۱ص.۴۲۳
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 -که آنان نیأ تابعی میباشند و همگهی از سهاکنان مدینههانهد  -صهادر شهد ،اسهت .در نتیجهه،

خاستگا ،این روایت مدنی است و تهاریخ نقهل روایهت ،بها تو،هه بهه راو یهان طبقهه اول آن ،ماننهد

انس و ابو،عفر و نافع ،از ربع سو قرن اول گواهی میدهد .در عین حال ،روایهت دسهتخهوش
ّ
تطور الفا گردید ،و ظهور متن شایع آن ،به قرن دو اشار ،میکند.
 .3روایت استیذان

ابنابىشیبه ( ۲۳۵ن) روایت را چنین آورد ،است:
سا عن مبیه ،قال ٍسٌل اهلل :۹اذا استأذنکم نسائکم ا اْلساجد ،فأذنوا دن؛

1

هر ذاه زنانتان از شما برا رفتن ب مساجد اجازه خواستند ،ب ایشان اجازه دهید.
ُ
این روایت در نه منبع روایى 2آمد ،است.

گههر چههه بههه نظههر مههیرسههد تههاریخ قطعههی ایههن روایههت را نمههیتههوان از حههداک ر نیمههه دو قههرن اول
عقبتر برد ،و به صدر صدور روایت ،یعنی زمهان پیهامبر ۹رسهاندّ ،امها مهیتهوان ایهن روایهات را

فتاوای مرا،ع شرعی صحابه در خروج زنان از خانهه دانسهت .لهذا بهه نظهر مهیرسهد تهاریخ ظههور
این روایت انتهای قرن اول و گسترش آن از ابتدای قرن دو به بعد باشد.
ایههن دو روایههت حامههل هههیچ مه ّ
هذمت ا،تمههاعی علیههه زنههان نیسههت و بههر عکههس ،بههر حضههور

ا،تماعی زنان در مسجد به عنوان نماد حضور ا،تماعی زن تأ کید دارند.
 .3ظهور روایات غیر همدالنه
 .1-3روایت بالل

اولین واکنشها در برخورد با خروج زنان از خانه به قصهد مسهجد و اقامهه نمهاز روایتهی اسهت
که در ایهن مقالهه «روایهت به ل» نامیهد ،مهیشهود .عبهدالرزان از ّاولهین مرا،هع مهدون ایهن روایهت

چنین میگوید:

قةةال ابةةنعمةةر :قةةال ٍسةةٌل اهللَ :۹لمتنعةةوا إمةةاءاهلل من یْةةلنی اْلسةةجد .فقةةال ابةةن لعبةةداهلل :انةةا
 .1المصنف (ابن ابى شیبه) ،ج ،۲ص.۲۷۶
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 .2المصنف (عبهدالرزان) ،ج ،۳ص۱۵۰؛ المصانف (ابهن ابهى شهیبه) ،ج ،۲ص۲۷۶؛ مساند أحماد ،ج ،۲ص۵۷؛ صاحیح
مسلم ،ج ،۲ص۳۲و۳۳؛ مسند ابی یعلی ،ج ،۹ص ۳۳۳و ۴۲۸؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۵ص۵۸۵؛ ذکر اخباار اصابهان،
ج ،۱ص۲۴۲؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۲؛ معرفة السنن و اآلثار ،ج ،۲ص.۴۱۱

ّاما متن کامل روایت از احمد بن حنبل میگوید:

عبةةداهلل بةةن عمةةر یقةةٌل :مسعةةص ٍسةةٌلاهلل ۹یقةةٌلَ :ل متنعةةوا ،یعةةىن نسةةائکم اْلسةةاجد اذا
اسةتأذنکم الیةا .فقةال بةةًلل بةن عبةةداهلل :و اهلل لنمةةنعهن ،فأقبةل علیةه عبةداهلل حةنی قةةال
ذلک ،فسبه.

2

و بههه نظههر مهیرسههد اولهین راو ی ایهن حههدیو طیالسهی شهکل معتبههر آن را از هشهها الدسههتوانی

نقههل ک هرد ،کههه روایت هی کوتهها ،،بههدون عبههارتپههرداز ی و بههدون حاش هیهسههاز ی اسههت .روای هت او

اینگونه است :

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

ا
ا
لنمنعهن .قال :فسبه سبا شدیدا .و قال :حندثک عن النب  ۹و تقٌل :انا لنمنعهن؟

1

ان النب قالَ :ل متنعوا النساء من یأتنی اْلسجد .فقةال ابنةه :و اهلل لنمةنعهن .فقةال ابةنعمةر:
محدثک عن ٍسٌلاهلل ۹و تقٌل هذا؟

3

ُ
این روایت بر مبنای روایت التمنعوا شکل گرفته است و در نه ،امع روایى و از پانأد ،طریه

آمد ،است 4.در این روایت ،برخی بدون نا بردن از پسر عبداهلل بن عمر و صهرفا بها عنهوان «ابهن
له» از این فرد یاد کرد،اند و در عبارات بقیه راویان نیأ تفاوت متن مشهاهد ،مهیشهود؛ ّامها محهور
مشههتری همههه راو یههان در اولههین خیههأشههها علیههه سههخن پیههامبر  ۹اسههت کهه در صههدر روایههت بهها

روایت التمنعوا از آن یاد میکنند.
 .2-3روایت إذن در شب

ب ههر اس ههاس روای ههت« :التمنع ههوا م هها اهلل مس هها،داهلل» و روای ههت« :اذا س ههتأذنکم نس ههاثکم ال ههی
المسهها،د فههأذنوا لهه ّهن» ،روایههات دیگههری شههکل گرفتههه اسههت کههه بههه مضههمون مطله و عهها ایههن

احادیهو ،تخصیصههاتی زد ،اسههت و نهوع ا،ههاز ،دادن و یها امتنههاع نکههردن از خههروج زنههان را ّ
مقیههد
میسازدّ .اولین تخصیص ،خروج زن برای رفتن به مسا،د در «شهب» اسهت .ایهن نهوع روایهات
بههه دو دسههته تقسههیم مههیشههوند :روایههت عهها ذن در شههب و روایتههی کههه در آن واژ ،نامههأنوس د ههل

 .1المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷
 .2مسند أحمد ،ج ،۲ص.۱۴۰

 .3مسند ابی داود الطیالسی ،ص.۲۵۸

 .4مسند ابی داود الطیالسی ،ص۲۵۸؛ المصنف (عبهدالرزان) ،ج ،۳ص۱۴۷؛ مسند أحمد ،ج ،۲ص ۷۶و ص ۹۰و ص۱۴۰؛

صحیح مسلم ،ج ،۲ص۳۲؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص۹۳؛ المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص ۲۵۱ ،۲۰۵و۲۵۲؛ صحیح ابان
حبان ،ج ،۵ص۵۹۱؛ معرفة علوم الحدیث ،ص۱۸۲؛ التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۴ص۲۸۱؛ ج ،۲۳ص.۴۰۰
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(مکر زنان) و،ود دارد.

روایاتی که خروج زنان از خانه به قصد نماز در مسا،د را ّ
مقید به شب نمود ،اسهت ،از ایهن

قرار است:

ائذنوا النساء باللیل ا اْلساجد.

1

اذا استأذنکم باللیل ا اْلسجد فأذنوا دن.

2

َل متنعوا النساء من اْلروج باللیل ا اْلساجد.

3

طیالسی  -که قدیمیترین منبهع روایهت اسهت  -طریه منفهردی بهه مجاههد دارد .احمهد از
4

طریه سههفیان بههه دو طریه از مجاهههد ،نقههل کههرد ،اسههت 5و بخههاری نیههأ بهها دو طریه بههه مجاهههد

رسههید ،اسههت 6.ابههنحههأ بهها یههک طری ه  ،دو روایههت مختل ه

را از مسههلم از مجاهههد نقههل کههرد،

است؛ 7در صورتی که هیچیک در روایات مسلم یافت نمیشود.

متن روایت ذن در شب ،مضمونی ساد ،و صهریح دارد .ایهن مضهمون ،همهان روایهت ا،هاز،

خروج زنان برای رفتن به مسجد را بهه شهب مقیهد نمهود ،اسهت و روایهت عها را تخصهیص داد،
است .دلیل این که روایت ،وقت شب را توصیه میکند ،قطعا تاریکی شب است کهه مو،هب

شناخته نشدن زنان در انظار عمومی است .عبدالرزان از طری زهری ،از سهالم ،از عبهداهلل بهن

عمر آورد ،است که رسول خدا فرمود:

وقتی همسر یکی از شما برا رفتن ب مسجد از شما اجازه ذرفت ،مانع او نشوید.
سپس در ادامه روایت میگوید:
عردالغفار برا ما روایت کرد ک از اباجنفر مثل هماین روایات از ابانعمار را شانیده
8
است؛ ّاما نافع ب او جواب میدهد :بل ّاما در ش .
یعنی نافع که شب را به عنوان تفسیر یها رَی خهود ،بهر ایهن مهتن وارد کهرد ،و خهود قایهل نبهود،
 .1مسند أحمد ،ج ،۲ص.۹۸

 .2صحیح البخاری ،ج ،۱ص.۲۱۶

 .3المحلی ،ج ،۳ص۱۳۰؛ ج ،۴ص.۱۹۷
 .4مسند الطیالسی ،ص.۲۵۷
 .5مسند أحمد ،ج ،۲ص.۹۸

 .6صحیح البخاری ،ج ،۱ص۲۱۰؛ ج ،۱ص.۲۱۶
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 .7المحلی ،ج ،۳ص۱۳۰؛ ج ،۴ص.۱۹۷
 .8المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۵۱

مهههم اسههت کههه آیهها واژ ،اللیههل را مجاهههد در مههتن آورد ،یهها از قبههل بههود ،اسههت و او فقهها ناقههل روایههت

است؟ در هیچیک روایات التمنعوا و استیذان  -کهه دارای دو شهبکه گسهترد ،و کامهل اسهت  -واژ،
اللیل و،ود ندارد .ابنعبدالبر در التمهید 1،به این مساله کام واق

بود ،و میگوید:

و روی ْحاد بن ٍ یةد ،عةن ایةو  ،عةن نةافَ ،عةن ابةنعمةر قةال :قةال ٍسةٌل اهللَ :۹ل متنعةوا
إماءاهلل مساجداهلل .و یقل باللیل او بالْناٍ.

او تصریح میکند که این عد ممانعهت ،شهب و روز نهدارد .طبرانهی نیهأ در المعجام الکبیار 2،عهین

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

اسهت کههه کلمهه لیههل در روایهت اسههت و بنها بههر فتههوا اظههار نظههر مهیکنههد .بهدین ترتیههب ،ورود قیههد
شب در روایات مسجدّ ،اولین گا در بحو خانهنشینی زنان در قرن اول است.

روایت ذن در شب را از طری مجاهد آورد ،است ،ولی در آن واژ ،اللیل و،ود ندارد .او میگوید:

 ...عن عمرو بن الدیناٍ ،عن ْجاهد ،عن ابنعمر ،عن النب :۹ائذنوا للنساء اْلساجد.

به نظر میرسد طبرانی بر اساس رَی و ا،تهاد شخصی کلمهه اللیهل را از ایهن روایهت حهذف

کرد ،است؛ چون تخصیص اللیل را قبول نداشته است؛ دیرا او میدید ،که دیادتها در متهون
اصیل ،آن را فاقد مضمون عا و کلی کرد ،و معانی ّ
اولیهه را محهدود و بهىاعتبهار نمهود ،اسهت.
پس بهه رَی خهود در حهذف ایهن کلمهه عمهل کهرد ،اسهت .بها در نظهر گهرفتن مضهمون کامهل ایهن

روایت ،از همه طرن در شهبکه اسهناد ،بهه نظهر مهیرسهد ایهن عبهارت تمامها از مجاههد اسهت .بهه

عبارت دیگر ،مجاهد واژ ،اللیل را به این ،مله اضافه نکرد ،است ،بلکه کل عبارت از اول تها

آخر ،از خهود مجاههد بهود ،و اساسها روایتهی و،هود نهدارد و ایهن سهخن مجاههد در مقها فتهوا بهود،

اسههت .او از مضههامین روایههات مختله  ،از ،ملههه روایههت به ل ایههن برداشههت را شخصهها انجهها
داد ،است و فتوا اراثه داد،؛ ّاما به عنوان روایت نشر یافته است.
ّ
ابوالحجاج مجاهد بن ،بر(۱۰۴-۲۱ن) از تابعهان مکهه اسهت 3و گهر چهه در قراثهت و تفسهیر

شهههر ،بههود 4،،ولههی بایههد در نظههر داشههت کههه او در دوران تکههوین فقههه مههیدیسههته اسههت .روات او
سلیمان بن مهران اعمش راوی نابینای کوفی 5،ابراهیم بن مهها،ر راوی ضهعی

کهوفی ،لیهو

 .1التمهید ،ج ،۲۳ص.۳۹۶

 .2المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص.۳۲۷
 .3تذکرة الحفاظ ،ج ،۱ص.۹۲
 .4همان.

 .5طبقات الکبری ،ج ،۵ص.۳۳۵
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بههن ابههى سههلیمه ( ۱۴۳ن) هههم کههوفی اسههت 1.و عمههرو بههن دینههار ( ۱۲۵ن) مکههی اسههت 2،ولههی

راوی عمرو ،ورقا بن عمر بن کلیب از اهالی کوفه است 3.بنا بر این ،راویان این روایهت همهه از

یک دیارند و پراکندگی در مناط حوز ،اس می ندارند.

مجاهد در یکی از این سفرهایش مدتی ساکن کوفه میشود 4.به نظر میرسد از آنجها کهه در

سلسله روایت مجاهد مشخص است که همگی از اهالی کوفهاند ،احتمهاال مجاههد در زمینهه

خههروج زنههان بههرای رفههتن بههه مسههجد ،در شهههر کوفههه مههورد سههؤال واقههع شههد ،و او فتههوای خههود را

بههدین گونههه نقههل کههرد ،کههه در هنگهها شههب ،بیههرون رفههتن ایشههان ب مههانع اسههت و بههدین ترتیههب،
ّ
روایت ذن در شب (اثذنوا للنسا باللیهل الهی المسها،د) از طریه میزبانهان کهوفی او نشهر یافتهه
است .بنا بر این ،تاریخ پیدایش این روایت (یا فتوا) انتهای قرن اول یا ابتدای قرن دو است.

 .3-3روایت دغل

در ادامه روایت ذن در شب از مجاهد ،روایت دیگری و،ود دارد که گفتگویى بین عبهداهلل

بن عمر و یکی از پسرانش را گأارش میکند .در این گفتگو عبداهلل بن عمهر مهیگو یهد بهه زنانتهان

ا،از ،دهید در شب به مسجد بروند ،ولی یکی از فرزندان عبداهلل بن عمر با او مخالفت کرد ،و

میگوید خیر ما ا،از ،نمیدهیم .اگر اینکار را بکنیم ،بهه مها خدعهه کهرد ،و فریبمهان مهیدهنهد.
ایهن روایهت ،انهدکی شهبیه روایهت به ل اسهت ،ولهی بها آن یکهی نیسهت و روایتهی مسهتقل اسهت.
ّاولین متن روایت از عبدالرزان چنین است:
قال ابنعمر :قال ٍسٌل اهلل :۹ائذنوا النساء باللیل ا اْلساجد ،فقةال ابنةه :و اهلل َل نةأذن
ا 5
دن ،فیتخذن ذلک دغًل.

د ل به معنای فساد ،خدعه ،شک و تهمت است 6.ابنحجر میگوید:
این کلم در روایت ب آن مننا است ک برخی زنان در ایان هنگاام با قصاد رفاتن با
مسجد ب کار دیگر مشغول شده و بیرون رفتن خاود از خانا را پوشاش مایدهناد و
 .1همان ،ج ،۲۴ص.۲۸۰
 .2همان ،ج ،۲۲ص.۷

 .3همان ،ج ،۳۰ص.۴۳۳

 .4همان ،ج ،۴ص ۴۴۲و.۴۴۵
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 .5المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷
 .6شرح صحیح مسلم ،ج ،۴ص.۱۶۲

روایت د ل نیأ از مجاهد است که سلیمان ،لیو ،اعمش و عمرو بن دینار از او روایت کرد،اند.

طیالسهی ( ۲۰۴ن) 2،عبههدالرزان ( ۲۱۱ن) 3،احمهدبن حنبههل ( ۲۴۱ن) 4،مسههلم ( ۲۶۱ن)،

5

ابه ههوداود سجسه ههتانی( ۲۷۵ن) 6،ترمه ههذی( ۲۷۹ن) 7،ابه ههنحبه ههان( ۳۵۴ن) 8،بیهقه ههی ( ۴۵۸ن)،

طیالسی( ۲۰۴ن) 9،و ابنعبدالبر( ۴۶۲ن)  10همگی روایت را از مجاهد نقل کرد،اند.

نقل کرد،اند .تجمع راو یهان ایهن حهدیو برگهرد مجاههد بهن ،بهر ،نشهان مهیدههد ایهن روایهت

ادامه بحو حدیو ذن در شب است .آنچه این روایت را مستقل کرد ،،آن است که روایت با

درگیری لفظی پسر و پدری که ناقل روایهت اسهت ،ادامهه مهییابهد و پسهر دلیهل مخالفهت خهود را

بیان میکند .از این رو ،ایهن روایهت بعهد از حهدیو ذن در شهب مطهرح شهد ،اسهت تها شهاهدی
برصههحت آن روایههت باشههد .گههر چههه ابههنحجههر روایههت ب ه ل و د ههل را یکههی مههیدانههدّ 11،امهها ایههن

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

دست ب فساد میزنند.

1

اشههتباهی اسههت کههه او مرتکههب شههد ،اسههت؛ د یههرا بههر طب ه اسههناد راو یههان ،ایههن دو روایههت یکههی
نیستند؛ گرچه متن هر دو ،ناقل یک حکایت است.

روایت د ل، ،أ از مجاهد نقل نشد ،است؛ گر چه به طور گسهترد،ای نشهر یافتهه و بهه متهون

روایى مکتوب رسید ،است ،ولی میتواند ناشی از دو امر باشد .یا ایهنکهه او از روایهت اول خهود
عههدول کههرد ،و ذن در شههب را نیههأ مجههاز نمههیدانههد و لههذا بههرای ّ
حجههت سههخنان خههویش ،ماننههد

سخن ب ل را مبنی بر عد ا،از ،به زنهان ابهداع نمهود ،اسهت و یها ایهنکهه روایهت ذن در شهب را
تأویل کرد ،و با روایت به ل یهکدسهت نمهود ،،در پاسهخ بهه مهرد اراثهه داد ،اسهت؛ د یهرا اساسها

مجاهههد اهههل تأو یههل بههود ،اسههت .شههواهد د یههادی مبنههی برتأو یههل قههرآن از او و،ههود دارد 12.و نیههأ او

 .1فتح الباری ،ج ،۲ص.۲۸۹

 .2مسند أبی داود الطیالسی ،ص.۲۵۷

 .3المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۳ص.۱۴۷

 .4مسند أحمد ،ج ،۲ص۱۴۳ ،۱۲۷ ،۴۹ ،۴۳و.۱۴۵
 .5صحیح مسلم ،ج ،۲ص ۳۲و.۳۳
 .6سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷
 .7سنن الترمذی ،ج ،۲ص.۴۲

 .8صحیح ابن حبان ،ج ،۵ص.۵۸۷

 .9السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۲؛ شعب االیمان ،ج ،۲ص.۲۰۴
 .10التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۳ص.۳۹۶
 .11فتح الباری ،ج ،۲ص.۲۸۹

 .12تذکرة الحفاظ ،ج ،۱ص۹۳؛ سیر اعالم النبالء ،ج ،۴ص.۴۴۲-۴۴۵
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خبر ،تفسیر در زمان خود بود ،اسهت .لهذا ،ملههوارّ « ،یتخذنهه د ه » ،مهیتوانهد بهه نهوعی تأو یهل

مجاهد مبنی بر عد خروج زنان حتی در شب باشد .شاید مجاهد میخواسهته روایهت به ل را
ُ
نقل کند و در کوفه  -که خود تنها ناقل روایت ب ل است  -عبارت اخهرای آن روایهت را ،ههت
ّ
حجهت شههرعی فتهوای خههود قهرار دهههد؛ د یهرا مجاهههد در روایهت به ل حضهور دارد و اعمههش راوی

اوسهت؛ یعنهی ایهنکهه او روایهت به ل را قهب در همهین شههر از طریه اعمهش گسهترانید ،اسهت،
ولی در آن روایت ،عبارتی م ل ّیتخذن د و،ود نداشته است.
طبرانی در المعجم الکبیر 1،روایت او را چنین نقل میکند:

 ...اعمش ،عن ْجاهد ،عن ابنعمر قال :قال ٍسةٌل اهللَ :۹لمتنعةوا النسةاء اْلسةاجد .فقةال ابنةه :و
اهلل لنمنعهن ،مفد یده ،و لطمه ،و قال :محدثک عن ٍسٌل اهلل ۹و تقٌل ما تقٌل؟

ایهن روایههت پیشههین مجاهههد در ،هوار مههرد کوفههه بههود ،اسههت .آنگها ،خههود «اثههذنوا ّ
النسهها الههی
ِ
ّ
المسهها،د باللیههل» را بههه ایههن شهههر آورد ،اسههت .سههپس بههرای اسههتدالل بههر اذن در شههب ،روایههت
اللیل و روایت ب ل را ،مع و به روایت د ل تبدیل کرد ،است.
البته نمهیتهوان مجاههد را م ّهتهم بهه کهذب و برسهاختن روایهت نمهود ،ولهی مهیتهوان گفهت کهه
لحن سهخن گفهتن او شهنوندگان را دچهار خطها مهیکهرد ،اسهت و راو یهان او کهه آمهاد ،شهنیدن ُدر
ک

او بود،اند 2،همچون اعمش نابینا  - 3که فقا با گوش روایهات را دریافهت مهیکهرد ،اسهت

 -تمامی سخنان او را مبنی بر روایت دانسته ،ضبا و ثبت مهیکردنهد و بهرای آینهدگان بهىکهم و

کاست و بدون طرح شرایا پیرامونی روایت آن را نقل مینمودند.
ّ
بنهها بههر ایههن ،هههم صههدر ایههن روایههت «اثههذنوا ّ
النسهها باللیههل الههی المسههجد» و هههم ذیههل روایههت
«روایت ب ل و عبارت ّ
فیتخذن د » تلفیقی از فتوا و تفسیر مجاهد به دنبال روایت «التمنعوا
نسا کم المسا،د» است و هر دو متن از مجاهد و نه از عبداهلل بن عمر نقل شهد ،اسهت .بنها بهر

این ،روایت د ل در ربع سو قهرن اول هجهری توسها مجاههد ،زمهانی کهه میهمهان کوفیهان بهود،
است ،طرح گردید ،و در قرن دو هجری گسترش یافته است.

 .۴-3قعر بیوت

در ادام ههه روای ههات «التمنع ههوا نس ههاثکم المس هها،د»  -ک ههه خ ههروج زن ههان را ب ههرای ادای نم ههاز در

 .1المعجم الکبیر ،ج ،۱۲ص.۳۰۵
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 .2سیر اعالم النبالء ،ج ،۴ص.۴۵۲
 .3الطبقات الکبری ،ج ،۵ص.۳۳۵

عنوان کرد ،و یا بهترین نماز زنان را نمازی میداند که در عم خانهها خواند ،شود:
خیر مساجد النساء قعر بیوان.

1

و
خیر الًْلة النساء قعر بیوان.

روایت از ساثب

2

َ سلمه ،از َ سلمه از پیامبر ۹استّ ،اما دراج حلقه مشتری اصلی

است و روایت او به طری منفرد است .ساثب در همه روایات ،به عنوان ساثب مهولی َ سهلمه
دوج ّ
النبی ۹معرفی شد ،است .آنها که از عبداهلل بهن لهیعهه روایهت کهرد،انهد ،حهدیو «خیهر

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

مسهها،د، ،ههایأ شههمرد ،اسههت  -روایتههی آمههد ،اسههت کههه بهتههرین مسهها،د زنههان را عمه خانهههههها

صه ة ّ
النسهها فههی قعههر بیههوتهن» را آورد،انههد کههه شههامل طریه دیگههر احمههد ،ابههى یعلهی و طبرانههی
است و آنها که از عمرو بن حارا بن یعقوب روایت کرد،اند ،روایت «خیر مسا،د ّ
النسا فهی

قعههر بیههوتهن» را آورد،انههد کههه عبههارتانههد از :طریه اول احمههد ،ابههنخزیمههه ،حهها کم ،ابههن سه مة،
بیهقی و ابنعبدالبر.

نووی در معنای این روایت میگوید:
ا کاش زنان بدانند خان ها برا آنها بهتر است ،ولی نمایدانناد و مایخواهناد کا
برا نمازهایشان ب مسجد بروند و اعتقاد دارند اجرشان در مسجد بیشتر اسات .ولای
3

مسئل این است ک نماز آنان در خان ها بهتر از این است ک فتن درست کنند.
نقل مکهرر ایهنگونهه نگهرشهها و اسهتنباطهها بهرای فقیههان چنهان ّ
حجهت شهرعی بهود ،اسهت

کههه دیگههر سههخنان خههود را بهها فتههوا نمههیگفتنههد ،بلکههه بهها روایههت اع ه ن مههیکردنههد .شههنقیطی در

اضواء البیان 4میگوید:

قوله :۹صًل ة مسجدی هذا خیر من الف صًلة فیمةا سةواه اَل اْلسةجد احلةرا  ،خةا
بالرجال .اما النساء فًْلان بیوان خیر من الًْلة اْلماع

اْلسجد.

نووی این روایات را مبنی بر کراهت نماز زن در مسجد دانسته میگوید:
 .1مسند أحمد ،ج ،۶ص۲۹۷؛ صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص۹۲؛ المستدرک ،ج ،۱ص۲۰۹؛ مسند الشاهاب ،ج ،۲ص۲۳۲؛
السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص۱۳۱؛ التمهید ،ج ،۲۳ص.۴۰۱

 .2مسند أحمد ( طری دو ) ،ج ،۶ص۳۰۱؛ مسند ابی یعلی ،ج ،۱۲ص۴۵۴؛ المعجم الکبیر ،ج ،۲۳ص.۳۱۴
 .3نقل از عون المعبود ،ج ،۲ص.۱۹۳
 .4اضواء البیان ،ج ،۵ص.۵۴۷
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نماز در مسجد برا زنان مکروه است؛ زیرا امر شدهاناد بیشاتر خاود را بپوشاانند و باا
لراس خانگی بیرون آمدن ،هتک حرمت است و این کراهت بدان جهت است ک خود
را حفظ کنند و اجتماعشان موج فتن و شر نشود.

1

ابنعبدالبر به صراحت میگوید:
رفتن زنان ب مسجد واج نیست و اذر ذفت شده ش بیرون بروناد بایاد کا رعایات
شود.

2

مناوی با رویکرد دیگری میگوید:
حتی در نمازها واج  ،خان ها برا زنان بهتر است؛ چرا ک پوشش آنان را تکمیل میکند.

3

به نظر میرسد که متن هر یهک از روایهات برهههای از زمهان راو یهان را مهنعکس مهیکنهد کهه ههر

چه از قرن اول  -که روایت «التمنعوا نساثکم المسا،د» را روایت میکردند  -بگهذریم ،روایهات

قرن دومی چهر ،سختتری از رفتار ا،تماعی علیه زنان را ترسیم میکند .در این زمان ،روایت
ّ
«التمنعههوا» مقیههد بههه قیههود بیشههتری شههد ،و عبههارات «باللیههل» و «فههی قعههر بیههوتهن» سههرعت عمههل
محصور کردن زنان در خانهههها را ترسهیم مهیکنهد .ایهن در حهالی اسهت کهه َ سهلمه 4و عایشهه

5

خود راویان روایات مسجدند .آنها شیو ،نماز خواندن زنان در مسجد رسول خهدا ۹را روایهت

کرد ،است و از زنان نمازگأار گأارش میکننهد؛ همچنهان کهه ،أثیهات حه پیهامبر ۹را گهأارش

نمود،اند 6.بنا بر این« ،روایت قعر بیوت» با هیچیک از مضهامین روایهات َ سهلمه در خصهوص
نمازهای مسجد تناسبی نداشته و با سیان این روایات در تضادی آشکار است.

راوی اصههلی روایههت قعههر بیههوت ،دراج ابههى السههمح اسههت .در عههین حههال ،دو نههوع مختل ه
روایت از او نقل شد ،است :راویان روایت «خیهر مسها،د ّ
النسها قعهر بیهوتهن» مصهریانهد .دراج

بن سمعان ( ۱۲۶ن) مولی عبداهلل بهن عمهرو بهن عهاص ،اههل مصهر بهود ،،قصههگهو 7و ضهعی
 .1المجموع ،ج ،۲۵ص.۲۰۵
 .2االستذکار ،ج ،۲ص.۴۶۶

 .3فیض القدیر ،ج ،۳ص.۶۵۵

 .4صحیح البخاری ،ج ،۱ص۲۰۱؛ المصنف (عبدالرزان) ،ج ،۱ص.۵۷۳

 .5مسند أحمد ،ج ،۶ص۳۳؛ سنن الدارمی ،ج ،۱ص۲۲۷؛ صاحیح البخااری ،ج ،۱ص۹۸؛ صاحیح مسالم ،ج ،۱ص۹۸؛
سنن النسائی ،ج ،۱ص۲۷۱؛ سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۰۴
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 .6همان ،ج ،۸ص.۵۰

 .7تهذیب الکمال ،ج ،۸ص.۴۷۸

و مفتی و از طبقه سو تابعین مصر است 2.احمد بن حنبل بهه او ،مه ت تنهدی گفتهه ،قتهاد،
احههادی ش را مضههطرب و او را اهههل خطهها در نق هل دانسههته اسههت 3.عبههداهلل بههن وهههب بههن مسههلم

( ۱۹۷ن)4فقیه و شیخ مصری 5،یونس بن عبد االعلی 6،و ابوطاهر احمد بن عمرو بهن السهرح
( ۲۵۰ن) همگی اهل مصراند 7و ابهوبکر عبهداهلل بهن محمهد بهن د یهاد نیشهابوری امها شهافعیان
عصر خود در عران 8او از مشایخ بزر حدیو بهود ،و از نیشهابور ،عهران ،شها  ،حجهاز و «مصهر»
حدیو شنید ،است 9.بقیه راویان این روایت در منابع دیگر نیأ مصریانهد؛ّ 10امها ر،هال روایهت

«خیر ص ة ّ
النسا فی قعر بیوتهن» مصری 11و برخی عراقیاند.

12

بنا بر این ،در اسناد این روایت با دو گرو ،مصهریهها و عراقهیهها مهوا،هیم کهه گهرو ،مصهریهها روایهت
«خی ههر مس هها،د ّالنس هها  »...و گ ههرو ،عراق ههیه هها (به ههدادی و بص ههری) روای ههت «خی ههر صه ه ة ّالنس هها  »...را

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

است 1 .دیگر راویان حدیو نیأ مصریاند؛ عمر بن الحارا بن یعقهوب ( ۱۴۸ن) قهاری ،فقیهه

آورد،اند .به نظر میرسد این سخن در اصل «خیهر مسها،د ّالنسها قعهر بی ّ
هوتهن» بهود ،اسهت ،ولهی ظهاهرا
ابنلهیعه قاضی ،آن را به خیر ص ة ّالنسا تبهدیل کهرد ،و بهرای شهاگردان خهود روایهت کهرد ،اسهت؛ دیهرا
با آشنایى که با روایات التمنعوا و استیذان داشهته اسهت ،مهیدانسهته کهه ایهن روایهات تحهت آن عنهوان

،ایگاهی در روایات پیامبر ۹ندارد و به اصط ح ،آن را اص ح کرد ،است.

راوی مهم اسناد قعر بیوت ،ساثب مولی َ سلمه است .بخاری دربار ،او اط عهاتی نیهاورد،

است و فقا میگوید:

سائ مو م سلمه ٍوج النب ۹اَلسدی القرشی  ،عن م سلم  ،روی عنه دٍاج.

13

 .1تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۱۷ص ۲۱۸و  ۲۲۰و ۲۲۴؛ تهذیب الکمال ،ج ،۸ص ۴۷۹و .۴۸۰
 .2تهذیب الکمال ،ج ،۲ص۵۷۳؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۴۵ص.۴۵۵
 .3تهذیب الکمال ،ج ،۲۱ص.۵۷۳

 .4همان ،ج ،۱۶ص۲۸۶؛ الکامل فی ضعفاء الرجال .ج ،۴ص.۲۰۲
 .5همانها.

 .6تهذیب الکمال ،ج ،۳۲ص.۵۱۵
 .7همان ،ج ،۱ص.۴۱۵

 .8سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۵ص.۶۵
 .9همان ،ج ،۱۵ص.۶۶

 .10همان ،ج ،۲۹ص۲۹؛ ج ،۲۶ص۳؛ ج ،۲۷ص ۲۵و ۲۹؛ ج ،۹ص۱۹۵؛ ج ،۳۱ص.۴۹۲
 .11تهذیب الکمال ،ج ،۱۵ص ۴۹۳و .۴۹۶

 .12همان ،ج ،۹ص ۴۰۵و ۴۰۶؛ سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۳ص ۵۰۶و ۵۰۷؛ اللقات ،ج ،۸ص.۵۵
 .13التاریخ الکبیر ،ج ،۴ص.۱۵۳
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همچنهین بخههاری مهوالی َ سههلمه را سهاثب ،یز یههد و نفیههع نها بههرد ،اسهت 1.ابههنخزیمههه راوی

این روایت ،خود میگوید:

2

سائ را ن ب عدالت و ن ب جرح میشناسم.
ّ
شخصیت ،أ همین روایت و روایهت
بنا بر این ،هیچ ّاط عات عمومی و ر،الی دربار ،این
م قات زنهان حمهص بها عایشهه و،هود نهدارد 3.حهال مهیتهوان گفهت کهه بها تو،هه بهه شخص ّهیت
قصهگوی دراج ،او توانسته است کسی را برای ّ
ّ
قصههای خود از طبقه اول تابعان پیدا کنهد کهه
نهها و نشههانی نههدارد و شههاید هههم حقیقتهها و،ههود خههار،ی نداشههته یهها ا گههر داشههته اسههت ،صههاحب
روایت و اثهری نبهود ،اسهت و او بها توانهایى در ّ
قصههپهردازی ،روایتهی را از همسهر رسهول خهدا بیهان

کند که ههم از د بهان یهک زن و ههم از نأدیهکتهرین افهراد بهه پیهامبر ۹باشهد ،تها ههیچ ردپهایى را از

خههود بههه ،هها نگذاشههته ،بههرای نقطههه دوردسههتی همچههون مصههر آن را نشههر داد ،و از طههرن راو یههان
مصری به بهداد و بصر ،برساند.

 .۵-3روایت ظلمت

در ادامه روایهت قعهر بیهوت روایتهی در متهون یافهت مهیشهود مبنهی بهر آنکهه بهتهرین نمهاز زنهان

نمازی است که در تاریکترین مکان خانه باشد .این روایت در سهه منبهع روایهى آمهد ،اسهت و

مضمون روایت بدین قرار است :ابنخزیمه از ابنمسعود آورد ،است:

ان اح الًْلة تْیلها اْلرمة ا اهلل اشد مکان بیَتا ظلم .

4

این روایت ،در واقع ،تفسیری از معنای قعر بیوت است که با الفها ،هدیتهر و بهىپهرد،تهری

زنان را به ،ای دعوت به مسجد و بیرون آمدن از خانه ،به تاریکترین نقطه در خانهها دعوت
ّ
مهیکنههد تها شایسههتگی نمهاز آنههان را گوشهأد نمایههد .اسهتفاد ،از واژ،هههای «اح ّ
هب الههی اهلل» و «َشههد
ظلمههة» در ایههن روایههت ،حکههم شههرعی مکههان نمههاز را بهها در،ههه اسههتحباب مؤکههد بیههان مههیکنههد.
ابههراهیم بههن مسههلم عبههدی ابههو اسههحان کههوفی معههروف هجههری راوی روایههت ایههن سههه نفههر اسههت.
یحیههى بههن معههین ،ابوحههاتم ،نسههاثی و بسههیاری او را تضههعی

کههرد،انههد 5.ظههاهرا او دارای کتههاب

 .1همان.

 .2صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۲
 .3همان ،ج ،۶ص.۳۰۱
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 .4همان ،ج ،۳ص ۹۵و ۹۶؛ مسند الشهاب ،ج ،۲ص۲۵۶؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص.۱۳۱
 .5تهذیب الکمال ،ج ،۲ص.۲۰۴

حکایتهای ناخوشایندی آورد ،است 2.لذا او میتوانسته با گرایشهای فکری قهرن دو علیهه
زنههان ،روایههات را متناسههب بهها افکههار ا،تمههاعی آن روز متناسههب کههرد ،و بههه بههازار پههر تقاضههای آن
ّ
محههیا عرضههه نمایههد .مههأی سههال مههر او را نیههاورد ،اسههت ،ولههی چههون او متههأخر از ابواالحههوص

عوف بن مالهک اسهت  -کهه در زمهان حجهاج( ۹۵ن) بهه دسهت خهوارج کشهته شهد ،اسهت 3،و

معاصههر سههفیان ثههوری( ۱۶۱ن) 4اسههت و در زمههان او پیرمههرد بههود ،اسههت  -احتمههاال مههر او در
نیمه اول قرن دو است.

 .۶-3روایت أمحمید

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

ح ههدیو ب ههود ،اس ههت ،ول ههی خ ههود نم ههیتوانس ههته آن را س ههامان ده ههد 1.م ههأی از اب ههراهیم هج ههری

در ادامف روایات ظلمة و قعر بیوت روایت دیگری همسهو بها آن روایهات در هفهت منبهع روایهى

آمد ،است 5.این روایت از طری عبهداهلل بهن سهوید اسهت .ایهن روایهت ههم بهه شهکل مختصهر و
هم به شکل مشروح نقل شد ،است.

ابههنخزیمههه بههه نقههل از عبههداهلل بههن سههوید انصههاری ،از عمهههاش َ ،حمیههد نقههل مههیکنههد کههه

َ حمید روزی نهأد رسهول خهدا رفتهه و گفتهه اسهت :ای پیهامبر خهدا! مهن دوسهت دار بها تهو نمهاز
بخوانم .پس پیامبر ۹به او پاسخ میدههد :مهیدانهم کهه تهو دوسهت داری بها مهن نمهاز بخهوانی،

ولی نمهاز تهو در خانههات (بیهت) از نمهاز در صهحن خانههات (دار) بهتهر اسهت و نمهاز در صهحن

خانه ات از نماز در مسجد قومت برتر و نماز در مسجد قومت از نماز در مسجد من برتهر اسهت.
پههس پیههامبر ۹دسههتور داد بههرای او در منتهاالیههه خانهههاش مسههجدی سههاختند و آن را تار یههک
نمودند ،و َ حمید هموار ،در آن،ا نماز میخواند تا آنکه به دیدار پروردگارش شتافت.

6

اولههین راوی َ حمیههد  -کههه گفتههه مههیشههود از همسههر ا حمیههد سههاعدی نقههل مههیکنههد  -عبههداهلل بههن
سههوید اسههت .دربههار ،همسههر ا حمیههد ّاط عههات چنههدانی و،ههود نههدارد .بهها ایههن نهها در تهااذیب الکمااال

مأی 7،یک صحابى و،ود دارد که ،أ عبارت «و لهه صهحبة» از او شهرح دیگهری نیامهد ،اسهت .او راوی
 .1تهذیب التهذیب ،ج ،۱ص.۱۴۳
 .2همان.

 .3همان ،ج ،۲۱ص.۴۴۶
 .4همان ،ج ،۱۱ص.۱۶۶

 .5مسند احمد ،ج ،۶ص۳۷۱؛ صحیح ابان خزیماة ،ج ،۳ص۹۴؛ صاحیح ابان حباان ،ج ،۵ص۵۹۵؛ التمهیاد ابان عباد البار ،ج،۲۳
ص۳۹۸؛ المصنف (ابن ابى شیبة) ،ج ،۲ص۲۷۷؛ المعجم الکبیر ،ج ،۲۵ص۱۴۸؛ السنن الکبری (بیهقی) ،ج ،۳ص.۱۳۳

 .6صحیح ابن خزیمة ،ج ،۳ص.۹۵
 .7همان ،ج ،۱۵ص.۷۳
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یک حدیو در عهورات اله ا اسهت و بخهاری در االدب المفارد فقها همهین روایهت را از او نقهل کهرد،

است 1.مصححین تهذیب الکمال در پاورقی ،ذیل عبداهلل بن سوید آورد،اند:

کسی ک ذفت شده از عم اش أمحمید نقل میکند ،با این فارد  -کا بارا او حادیث
عورات الثالث را آوردهاند  -متفاوت است و اشتراه از ابی احمد عسکر است ک این
دو را یکی دانست است.

2

از دیگههر راو یههان اسههناد ایههن روایههت ،داود بههن قههیس اسههت کههه از عبههداهلل بههن سههوید ایههن روایههات را نقههل

کرد ،اسهت .مهأی در شهرح داود بهن قهیس نیهأ ،عبهداهلل بهن سهوید را در میهان کسهانی کهه داود از او روایهت

میکند ،نیاورد ،است 3.در دیگر منابع ر،الی نیأ نامی از عبداهلل بن سوید دید ،نمیشود.

شخص دیگری که از َ حمید روایت میکند ،عبدالحمید بن منذر بن ابىحمید سهاعدی

است .او میگوید که َ حمید مادربزرگش بود ،است و این روایت را به نقهل از پهدرش منهذر بهن

ابههىحمیههد نقههل مههیکنههد .در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی نههامی از منههذر بههن ابههىحمیههد نیههأ و،ههود
ندارد .عبدالحمید بن منذر نیأ  -که روایت را آورد - ،ناشناخته اسهت و در ههیچیهک از کتهب

ر،الی نامی از او نیامد ،است.

مأی تحت این نا از مردی به نا عبدالحمید بن منذر بن الجارود عبدی مصهری نها بهرد،

کههه تنههها از انههس بههن مالههک روایههت کههرد ،و فقهها انههس بههن سههیرین از او حههدیو نقههل مههیکنههد و

میگوید ابن ما،ه از او تنها یک روایت آورد ،است 4.لذا او فهرد مهورد بررسهی روایهت مها نیسهت.
شخصیت ُ
ّ
ابوحمید ساعدی را  -که صحابى رسول خداست  -و َ حمید  -که بهه عنهوان
اگر
همسر او معرفی شد ،است  -نیأ پىگیری کنیم ،چنین روایتی از او نیأ نقل نشد ،است.

5

عبدالمؤمن بن عبداهلل کنانی در طری بیهقی و عبداهلل بن لهیعه در طری ابن ابهى شهیبه و

طبرانی این روایت را از عبدالحمید آورد،اند .مأی در شرح احهوال عبهداهلل بهن لهیعهه ،در میهان
آنههانی کههه عبههداهلل از او روایههت کههرد ،اسههت نههامی از عبدالحمیههد نبههرد ،اسههت 6.عبههدالمؤمن بههن

عبههداهلل کنههانی نیههأ در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی یههاد نشههد ،اسههت .از دیگههر سههوی ،ع مههان بههن
 .1همان.

 .2همان ،ج ،۱۵ص.۷۳
 .3همان ،ج ،۸ص.۴۴۰

 .4همان ،ج ،۱۶ص.۴۶۰
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 .5مسند أحمد ،ج ،۵ص.۴۲۴

 .6تهذیب الکمال ،ج ،۱۵ص.۴۸۸

ابنلهیعه نیأ شمرد ،نشد ،است 1.در آخر ،ابنحأ تکلی

را روشن نمود ،و میگوید:

عردالحمید بن منشر مجهول است و هیچکس او را نمیشناسد.

2

َ حمیههد در هههیچیههک از منههابع ر،ههالی شههناخته نشههد ،و ایههن عنههوان در منههابع ر،ههالی و،ههود

نههدارد .بنهها بههر ایههن ،سههند روایههت َ حمیههد از خههود او تهها طبقههات بعههد از او همگههی ناشههناخته و
ّ
شخصیتهای خیالیاند که برساخته شد ،و به نا ایشان روایت را نقل نمود،اند.
مههتن روایههت ابههن ابههى شههیبه ،طبرانههی و بیهقههی از عبدالحمیههد ،متنههی کوتهها ،اسههت کههه از دو

طرف گفتگو َ حمید و پیامبر ۹برخودار است .ابن ابى شیبه میگوید:

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

عمران نیأ  -که این روایت را از ابنلهیعه گرفتهه اسهت  -در منهابع ر،هالی یهاد نشهد ،و از راو یهان

فقال ٍسٌل اهلل :۹صًلتکن بیوتکن مفضل مةن صةًلتکن حجةرکن ،و صةًلتکن
حجرکن مفضل من صًلتکن اْلماع ؛

پیامرر خدا فرمود :نماز شما زنان در خان ها (بیت) بهتر از نمازهایتان در اتااقهاسات (حجاره)
و نمازهایتان در اتاقها بهتر از نماز جماعات اسات( .بیات → حجاره → جماعا )
قطنا این مقایس غیر منطقی است؛ زیرا حجره از بیت کوچکتر است.
متن طبرانی میگوید:
صًلتکن بیوتکن مفضل من صةًلتکن حجةرکن ،و صةًلتکن حجةرکن مفضةل مةن
صًلتکن دوٍکن ،و صًلتکن دوٍکن مفضل من صًلتکن اْلماعه.

(بیت → حجر → ،دار→ مسجد ،ماعه)

در مههتن طبرانههی راو یههان سههند ،کلمههه دار را  -کههه در حههدیو ابههن ابههى شههیبه نبههود  -بههه مههتن

اضافه کرد،اند؛ در حالیکه هر دو از ابنلهیعه روایت میکنند ،ولی با اضافه کردن آن سهیر یهر
منطقی این مقایسه همچنان باقی است.
متن بیهقی میگوید:

صةةًلتکن بیةةةوتکن خیةةةر مةةن صةةةًلتکن دوٍکةةةن ،و صةةًلتکن دوٍکةةةن مفضةةةل مةةةن
صًلتکن مسجد اْلماع .

بیت → دار → مسجد ،ماعة
 .1همان ،ج ،۵ص.۴۸۹

 .2المحلی ،ج ،۴ص.۲۰۰
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بیهقی لفه حجهر ،را حهذف نمهود ،اسهت و بها سهه گزینهه بیهت و دار و ،ماعهه سهیر منطقهی

ایههن مقایسههه را ایجههاد کههرد ،اسههت و لههذا مههتن او مشههک ت ابههن ابههى شههیبه و طبرانههی را نههدارد.
احمههد ،ابههنخزیمههه ،ابههنحبههان و ابههنعبههدالبر ایههن روایههت را ّ
مفصههلتههر از روایههت عبدالحمیههد

آورد،اند و ا،أای داخلی متن گسترد،تر است.

در روایت آنان چهار ،أ قابل مشاهد ،است .۱ :درخواست َ حمید .۲ ،پاسخ پیهامبر،۹

 .۳اقدا عملی پیامبر ۹برای ا،رای کامل پیا  .۴ ،امت ال امر َ حمید.
در پاسخ پیامبر ،۹متن احمد و ابنحبان و ابنعبدالبر میگوید:

علمص انک حتبنی الًْلة معى ،و ُ
ُ
صًلِک بیتک خیةر مةن صةًلتک حجرتةک،
قال :قد
ِ
و صةةًلتک حجرتةةک خیةةر مةةن صةةًلتک داٍک ،و صةةًلتک داٍک خیةةر مةةن صةةًلتک

مسجد قومک ،و صًلتک مسجد قومک خیر من صًلتک مسجدی.

بیت

دار

حجر،

مسجد پیامبر

مسجد قو

در این پاسخ ،پن ،ایگا ،از بیت تا مسجد پیامبر ۹مورد مقایسه واقع شد ،است و بیهت

بههر همههه مههوارد تههر،یح داد ،شههد ،اسههت؛ هههمچنههان کههه مشههاهد ،مههیشههود ،ایگهها ،حجههر - ،کههه

کوچکتر از بیت است  -این ترسیم را یر منطقی نیأ کرد ،است.
اما سلسله متن ابنخزیمه چنین است:
بیت

دار

مسجد قو

مسجد پیامبر

در این قسمت ،ابنخزیمه از کلمه حجر - ،که این روند را یرمنطقی میکهرد  -صهرف نظهر

کرد ،و حدیو را به روال منطقی سون داد ،است.
در اقدا علمی پیامبر۹میگوید:

قال :فأمرُِ ،فبىن دا مسجد اقیص ئش من بیَتا و اظلمه؛

أمحمید پشیرفت و برا او در منتهاالی خان اش مساجد سااخت شاد و مجاددا آن را
تاریکتر کردند.

نقل هر چهار نفر در این متن یکسان است.

و در انتها ،ا حمید امت ال امر نمود ،است.
فکانص تْیل فیه حت لقیص اهلل؛
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پس أمحمید در آنجا نماز میخواند تا آنگاه ک ب مالقات پروردذار شتافت.
نقل هر چهار نفر در این متن نیأ یکسان است.

است  -به محض فرمایش پیامبر ۹پیوسته در تاریکترین نقطه خانهاش نماز خواند تا مرد.

همههانطههور کههه در ایههن مههتن مشههاهد ،مههیشههود ،بههه ،هههت سههیر یههر منطقههی بحههو و مقایسههه

مکههانهههای نمههاز زنههان بهها یکههدیگر ،مسههابقهای در نقههل راو یههان پدیههد آمههد ،اسههت کههه هههر یههک

میکوشند را ،طوالنیتری تعیین کرد ،و زنان را هرچه بیشتر به عقب برانند.

ّ
صههرف نظههر از تفههاوت مههتن و اصه ح برخههی مشههک ت آن توسهها منههابع متههأخرتر ،پیهها هههر دو

روایت عبدالحمید و عبداهلل بن سوید  -کهه معلهو نیسهت چهه کسهانی هسهتند  -بهه زنهان ایهن
است که اگر مردانتان شما را از رفتن بهه مسهجد منهع کردنهد ،نرنجیهد و بهر عکهس برذیر یهد؛ د یهرا

پشتوانه فلسفی ایهن روایهت ،تبعیهت از فرمهان رسهول خهدا ۹اسهت کهه آخهرین بخهش خانهههها

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

پیا این روایت در قسمت آخهر مهتن اسهت .ایهنکهه َ حمیهد  -کهه خهود یهک صهحابیه بهود،

برای حضور شما بهترین مکان است و حتی زنان صحابى نیأ از این امر اطاعت کرد،اند.

با بررسی متن و سند این روایت مهیتهوان دریافهت کهه روایهت َ حمیهد یهک داسهتان اسهت و

بههیش از آن کههه روایتههی در کههار باشههد ،مصههدانیههابى بههرای روایههات پههیش از خههود اسههت و قطعهها از
طههرف ّ
قصهههگو یههان نشههر یافتههه اسههت .تههاریخ ظهههور روایههت َ حمیههد ،نیمههه دو قههرن دو هجههری
ّ
است .این روایت از طری افراد موثقی چون ابنلهیعه و داود بن قیس گسترش یافته و به منابع
روایى رسید ،است.

 .7-3روایت ِمخدع (صندوقخانه)

روایات دیگری و،ود دارد که ع و ،بهر تکهرار مضهامین روایهات پیشهین ،مهوارد ،دیهدی بههآن

افزود ،است .یکی از این روایات چنین است:

صةةًلة اْلةةرمة بیَتةةا مفضةةل مةةن صةةًلاا حجراةةا ،و صةةًلاا ُمةةدعها مفضةةل مةةن
صًلاا بیَتا.

1

مخدع به کسر ،فتح و ضم میم و فتح دال خواند ،میشود .طریحی میگوید:
آن خان کوچکی است ک داخل خان بزرگتر باشد.

2

أالی نیأ میگوید:
جایی است تو در تو تا زنان در آن در ستر و پوشش باشند.

3

 .1سنن ابیداود ،ج ،۱ص.۱۳۷

 .2مجمع البحرین ،ج ،۴ص.۳۲۰

 .3احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۶۲
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المنذری میگوید:
ُمدع انباری خانه اسص.

1

در فارسهی نیهأ آن را اتهاقی مهیداننهد کهه در عقهب خانهه اسهت 2.واژ،ای کهه مهرد قهدیم بهه آن

صندونخانه میگفتند .به عبارت دیگر ،این کلمه همان معنهای «قعهر بیهوت» اسهت ،ولهی بهه
اعتبهار ایهن کلمهه معنهای ایهن روایهت را از روایههات قعهر بیهوت ،هدا نمهود،ایهم .ایهن واژ ،نامههأنوس
استعمال دیادی نیأ در متون عربى ندارد.

ایههن روایههت بههه نقههل از سههه صههحابى ابههنعبههاس و ابههوهریر ،و ابههنمسههعود آمههد ،اسههت .روایههت

عبداهلل بن مسعود از پیامبر ۹نقل شد ،است ولی روایت ابنعباس در پاسخ زنی اسهت کهه از

او ر ا،ع به نماز در روز ،معه سؤال کرد ،است .این نقل از ابنابىشیبه آمد ،اسهت 3.و روایهت
ابوهریر ،از طری دو ابنعبدالبر است.

4

ابنخزیمه و ابنحهأ ههر دو در روایهت مخهدع نیهأ حضهور دارنهد؛ و ههر دو از محمهد بهن م نهی
(حلقه مشتری فرعی) روایت میکنندّ .اما به نظر میرسد این روایت ابتدا از ابنمسعود شهرت
ّ
سنی او از کبهار صهحابه و ابهنعبهاس از صههار صهحابه اسهت .آنگها،
یافته است؛ دیرا به لحا

ابنعباس همان متن را گرفته و بر آن مسجد را افزود ،اسهت و ابهىهریهر ،همهان را بهه اوج کمهال
ّ
رساند ،است .در واقع این روایهت در زمهانی بسهیار متهأخرتر اصه ح شهد ،و سهیر منطقهی خهود را
پیدا کرد ،است.

 .۴گسترش روایات نماز زنان در قرون بعدی و نتیجهگیری

روایات نمازههای ،ماعهت زنهان در طهول تهاریخ فقاههت دارای موافقهان بسهیار و مخالفهانی،

گرچههه انههدی بههود ،اسههت .در برخههی روایههات ،طبرانههی و ابههنحههأ ( ۴۵۶ن) از مخالفههان ایههن
روایاتاندّ 5.اما در موافقت با اندیشه محدودیت زنان ،این روایات به منابع شهیعه نیهأ را ،یافتهه
و مبنای حکم شرعی آنان نیأ قرار گرفته است .محق حلی در کتهاب المعتبار 6بهر مبنهای ایهن

 .1الترهیب و الترغیب ،ج ،۱ص.۲۲۷

 .2االحکام الشرعیة ثابتة التتغیر ،ص.۱۶۳

 .3المصنف (ابن ابى شیبه) ،ج ،۲ص.۲۷۷
 .4التمهید ابن عبد البر ،ج ،۲۳ص.۳۹۹
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 .5نقل از مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۲ص۳۳؛ المحلی ،ج ،۳ص.۱۳۲
 .6المعتبر ،ج ،۲ص.۲۹۳

ا
األفضةةل للمةةرمة من َل تسةةعى إ اْلماع ة  ،ألهنةةا لیسةةص مهةةًل حلضةةٌٍ ْجةةامَ الرجةةال ،و لةةو

کانص منسی لقوله( ۷بیوان خیر دن).

همچنین روایت «خیر مسا،د النسها البیهوت» مهورد تو،هه محمهد تقهی مجلسهی در روضاة
المتقین 1،و شهیخ ،عفهر کاشه الهطها در کشاف الغطااء 2،سهید علهی طباطبهایى در ریاا،
المسائل 3،و ع مه شوشتری در النجعاة فای شارح اللمعاة 4و عهد ،بسهیار دیگهری 5قهرار گرفتهه
اسههت .همچنههین روایههت «ص ه ة المههرَة فههی مخههدعها افضههل» کههه مههورد تو،ههه عالمههان ت هراز اول

شیعه ،مانند شیخ صدون ،ع مه حلی ،شهید اول و مجلسی بود ،است.

6

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

عبارت  -که آن را روایت تلقی کرد - ،آورد ،است:

از دیگههر موافقههان ایههن روایههات ،عالمههان اخ ه ن و عارفههان هسههتند کههه از ایههن روایههات دسههت

نشسههته و بهها نقههل آن در کتههب خههویش در طههرد حضههور ا،تمههاعی زنههان، ،انبههداری کههرد،انههد 7.و

اصوال أالی از میان ایشان این دست روایات را به خوبى نشر داد ،است.
دیههدگا،هههای أالههی( ۵۰۵ن) در موضههوع مه ّ
هذمت زنههان تهها چنههد قههرن قابههل مشههاهد ،اسههت.
أالی در توصیههای اخ قی خود از روایات ّ
مذمت زنهان بههر ،بسهیار بهرد ،اسهت .او در روایهات
8

د ل 9،و روایت مخدع 10و بسیاری روایات دیگر ،ع و ،بر استناد به روایات ،نگا،های عصهری
قرن پنجم را نیأ به خوبى ترسیم میکند .أالی در تو،یهی ا،تماعی معتقد است:

زمان ب ذون ا عوض شده است ک ذر چ خروج زن از خانا باا رضاایت شاوهرش
مراح استّ ،اما نشستن در خان برا او سالمتر است و زنان جز برا امور مهام نرایاد
از خان بیرون روند؛ زیرا خروج زن برا ذردش و تماشا و امور غیر مهم ،بادنام کاردن
 .1روضة المتقین ،ج ،۲ص.۴۷۹
 .2کشف الغطاء ،ج ،۳ص.۳۱۰

 .3ریا ،المسائل ،ج ،۳ص.۲۶۹

 .4النجعة فی شرح اللمعة ،ج ،۲ص.۱۴۱

 .5مانند :مدارک العروة ،ج ،۱۴ص ۶۵و...

 .6من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳۹۷؛ تذکرة الفقهاء ،ج ،۴ص۲۳۸؛ منتهی الطلب ،ج ،۶ص۱۷۸؛ ذکری الشیعة فی احکاام
الشریعة ،ج ،۴ص۳۷۶؛ روضة المتقین ،ج ،۲ص ۱۰۷و...
 .7رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء ،ج ،۲ص۳۳۴؛ قوت القلوب فی معاملة المحبوب ،ج ،۲ص.۴۲۰
 .8احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۳۸
 .9همان.

 .10همان ،ج ،۴ص.۱۶۲
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و بیآبرو نمودن مردان و ذاه منجر شدن ب فسااد اسات؛ ذرچا زناان بایاد باا روبناده
1

خارج شوند .ولی اذر نگاه ب زن موج فتن شود ،همان نگاه هم حرام است.
أالی در عین آنکه همه مبانی دین را برای احیای مجدد واکاوی کرد ،اسهتّ ،امها در عهین

حال از گفتمان عصری و منظومه فکری قرون پیش از خود در نگا ،به زنان هرگهأ خهارج نشهد ،و

در ،هت احیای دیدگاهی متفاوت به زنان هیچ گونه ت شی نکرد ،اسهت و بهر عکهس ،تمهامی
ّ
سنت تاریخی نگا ،بدبینانه به زنان مبذول نمود ،است.
ت ش خود را در حف
او در شرح روایت مخدع قایل است:

نزدیکترین حالت زن ب خداوند وقتی است ک در قنر خان اش باشاد .و هماناا نمااز
زن در صحن خان اش (دار) از نماز او در مسجد برتراست و نمااز در داخال خانا اش
(بیت) برا او از نماز در صحن خان برتر است و نماز او در مخادع از نمااز از داخال
خان بهتر است.

2

او ذیل بحو اعتدال در یرت مردان ،بهدون واسهطه علهی ،۷روایهت ندیهدن زنهان را تهییهر

داد ،و میگوید:

ا
و قةةال ٍسةةةٌلاهلل ۹لبنتةةةهُ :
می ئش خیةةةر للمةةةراة؟ قالةةةص :من َل تةةةری ٍجةةةًل و َلیراهةةةا ٍجةةةل.
فضمها الیه و قال :ذر ی بعضها من بعض.

3

گههر چههه بههه نظههر مههیرسههد روایههت خههود را عینهها از کتههاب اخ قههی ابوطالههب مکههی بههه نهها قااوت
القلوب فی معاملة المحباوب 4آورد ،اسهت؛ ّامها از بهین متهون متفهاوت ایهن روایهت ،مهتن أالهی
است که به متون دیگر را ،یافتهه و در مناقب آل ابی طالب 5ابهن شههر آشهوب ( ۵۸۸ن) و کتهب
اخ قی دیگری چون جامع السعادات نراقی 6عینا رسید ،است.
رواج این روایات تها زمهان أالهی بیهانگهر تهییهرات ا،تمهاعی گسهترد،ای اسهت کهه ا گهر زنهان

عنصر تعیینکنند،ای در آن تهییرات نبود،اند ،ولی هموار ،محل نأاع و دعوای فقهی و شهرعی
آن هستند .از این رو ،الأامات رعایت شرعی حضور ا،تماعی آنان پىریأی گردید ،است.

 .1احیاء علوم الدین ،ج ،۴ص.۱۴۳
 .2همان ،ج ،۴ص.۱۶۲
 .3همان ،ج ،۴ص.۱۴۲
 .4ج ،۲ص.۴۲۲

136

 .5ج ،۲ص.۱۱۹
 .6ج ،۱ص.۲۳۹

قرآن کریم.

االحکام الشریعة ثابتة التتغیر ،لط اهلل صافی گلپایگانی ،قم :دارالقرآن الکر یم۱۴۱۲ ،ن.

احیاء علوم الدین ،ابوحامد أالی ،بیروت :دار الکتب العربى ،بىتا.
االستذکار ،یوس بن عبداهلل ّ بن عبدالبر ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.
اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ،محمد امین بن ّ
محمد شنقیطی ،بیروت :دارالفکر۱۴۲۵ ،ن.
االنساب و االشراف ،احمد بن یحیى ب ذر ی ،مصر :مطابع دارالمعارف. ۱۹۵۹ ،

التاریخ الکبیر ،محمد بن اسماعیل بخار ی ،دیاربکر :المکتبة االس میة ،بىتا.

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

کتابنامه

تاریخ المدینة المنورة ،ابو د ید عمر ابن شبه نمیری ،قم :دارالفکر۱۳۶۸ ،ش.

تاریخ بغداد او مدینة السالم ،احمد بن علی خطیب بهدادی ،بیروت :دارالکتب االس میة۱۴۱۷ ،ن.
تاریخ مدینة دمشق ،علی بن حسن بن عسا کر ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۵ ،ن.

تحفة ابحوذی ،محمد بن عبدالرحمن مبارکفور ی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ن.

تذکرة الحفاظ ،محمد بن احمد بن ع مان ذهبی ،بیروت :دار احیا التراا العربى ،بىتا.
ّ
تذکرة الفقهاء ،حسن بن یوس بن مطهر حلی ،قم :مؤسسة آل البیت :الحیا التراا۱۴۱۴ ،ن.

الترغیب و الترهیب من الحدیث الشاریف ،عبهدالعظیم بهن عبهد القهوی منهذری ،بیهروت :دارالفکهر،
۱۴۰۸ن.

التمهید ،یوس

بن عبداهلل ّ بن عبدالبر ،مهرب :وزارة عمو االوقاف و الشؤون االس میة۱۳۸۷ ،ن.

تهذیب التهذیب ،احمد بن علی ابن حجر عسق نی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۴ ،ن.

تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،یوس

مأی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۶ ،ن.

اللقاات ،محمهد بهن حبهان بهن احمهد بههن حبهان ،حیهدر آبهاد الهدکن :مؤسسهة الکتهب ال قافیهة،
۱۳۹۲ن.

جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسهیر الطبهری) ،محمهد بهن ،ریهر طبهرى ،بیهروت :دارالفکهر،
۱۴۱۵ن.

ذکر اخبار اصبهان ،احمهد بهن عبهداهلل بهن نعهیم حهاف اصهفهانی ،لیهدن المحروسهه :چاپخانهه
بریل. ۱۹۳۴ ،

ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ،محمد بن ،مال الدین مکی عاملی شهید اول ،قم :مؤسسة
آل بیت :الحیا التراا۱۴۱۹ ،ن.
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رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء ،اخوان الصفا .بیروت :دارالصادر.

روضة المتقین فی شرح من الیحضر الفقیه ،محمد تقی مجلسی ،تهران :بنیاد فرهنگ اس می
کوشانپور ،بىتا.

ریاااا ،المساااائل ،سههید علههی طباطبههایى ،قههم :مؤسسههة النشههر االسهه می التابعههة لجماعههة
المدرسین۱۴۱۴ ،ن.

سبل الهدی و الرشاد ،محمد بن یوس

صالحی شامی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۴ ،ن.

سنن ابی داود ،ابى داود سلیمان بن اشعو سجستانی ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۰ ،ن.

سنن الترمذی ،محمد بن عیسی ترمذی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۳ ،ن.

سنن الدارمی ،عبداهلل بن الرحمن دارمی ،دمش  :مطبعة االعتدال۱۳۴۹ ،ن.
السنن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.

السنن ،احمد بن شعیب النساثی ،بیروت :دارالفکر۱۳۸۴ ،ن.

سیر اعالم النبالء ،محمد بن احمد بن ع مان ذهبی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۱۳ ،ن.

شرح صحیح مسلم ،ابوزکر یا محی الدین بن شرف نوو ی دمشقی ،بیروت :دارالکتهاب العر بهى،
۱۴۰۷ن.

شعب االیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ن.

صحیح ابن خزیمة ،محمد بن اسحان بن خز یمه ،بیروت :المکتب االس می۱۴۱۲ ،ن.
الصحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخار ی ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۱ ،ن.

صحیح مسلم ،ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم مسلم ،بیروت :دارالفکر ،بى تا.
طبقات الحنابلةّ ،
محمد ابن ابى یعلی ،بیروت :دارالمعرفة ،بى تا.
الطبقات الکبریّ ،
محمد ابن سعد ،بیروت :دار الصادر ،بىتا.

عمدة القاری ،بدرالدین محمود عینی ،بیروت :داراحیا التراا العربى ،بىتا.

عااون المعبااود شاارح ساانن اباای داود ،محمههد شههمس الحه عظهیمآبههادی ،بیهروت :دارالکتههب
العلم ّیة۱۴۱۵ ،ن.

فتح الباری ،احمد بن علی ابن حجر عسق نی ،بیروت :دارالمعرفة للطباعة و النشر ،بىتا.
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فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشایر و الناذیر ،محمهد عبهد الهر وف منهاو ی،
بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۵ ،ن.

العلمیة۱۴۱۷ ،ن.

کاشف الغطااء ،ایگنهاس گلهدد یهر و دیگهران .بهه کوشهش و و یهرایش :سهید علهی آقهایى ،تههران:
انتشارات حکمت۱۳۹۴ ،ش.

الکاماال فاای ضااعفاء الرجااال ،عبهداهلل بهن عههدی ،ر،هانی ،بیهروت :دارالفکهر ،الطبعهة ال انیهة،
۱۴۰۹ن.

کتاب ابم ،محمد بن ادر یس شافعی ،بیروت :دار الفکر۱۴۰۳ ،ن.
کشف الغطااء عان مبهماات الشاریعة الغاراء، ،عفرکاشه
تبلیهات اس می۱۳۸۰ ،ش.

کنز العمال فی سنن ابقاوال و ابفعاال ،عه
الرسالة۱۴۰۹ ،ن.

الهطها  ،قهم :مرکهأ انتشهارات دفتهر

واکاوی سیر تحول تار یخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

قااوت القلااوب فاای معاملااة المحبااوب ،محمههد بههن علهی ابوطالههب مکههی ،بیهروت :دارالکتههب

الهدین بهن حسها الهدین متقهی هنهدی ،مؤسسهة

مجمع البحرین ،فخرالدین طر یحی ،تهران :نشر مرتضوی۱۳۶۲ ،ش.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،علی بن ابى بکر ه یمی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۰۸ ،ن.
المحلی ،علی بن احمد ابن حأ  ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.

مدارک العروة ،علی پنا ،اشتهاردی ،قم :داراالسوة لطباعة و النشر۱۴۱۷ ،ن.

المستدرک علی الصحیحین ،ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا.
مسند ابى داود ،ابوسلیمان بن داود طیالسی ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا.

مسند ابی یعلی ،احمد بن علی ابى یعلی موصلی ،بى،ا :دارالمأمون للتراا۱۴۱۲ ،ن.
مسند الشهابّ ،
محمد ابن س مة قضاعی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۵ ،ن.
المسند ،احمد بن ّ
محمد بن حنبل ،بیروت :دار الصادر ،بىتا.

مسند ،محمد بن ادر یس شافعی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.

المصنف ،ابى بکر عبدالرزان صنعانی ،بى،ا ،بىتا.
المصنف ،عبداهلل بن ّ
محمد ابن ابى شیبة ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۹ ،ن.

معرفة السنن و اآلثار ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بىتا.

معرفااة علااوم الحاادیث ،ابوعبههداهلل محمههد بههن عبههداهلل حهها کم نیشههابور ی ،بی هروت :داراآلفههان
الحدیو۱۴۰۰ ،ن.
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منتهی الطلب ،حسن بن یوس

ّ
بن مطهر حلی ،مشهد :مجمع البحوا االس میة۱۴۲۰ ،ن.

الموضااوعات ،ابههوالفرج عبههد الههرحمن بههن عل هی ابههن ،وز ی،مدینههة منههورة :المکتبههة السههلفیة،
. ۱۹۶۶

الموطأ ،عبدالرحمن بن قاسم مالک بن َنس ،بیروت :داراحیا التراا العربى۱۴۰۲ ،ن.
النجعة البیضاء فی شرح اللمعة ،محمد تقی تستری ،تهران :مکتبة الصدون۱۳۶۵ ،ش.

نیل ابوطار من االحادیث سید ابخبار ،محمد بن علی شوکانی ،بیروت :دارالجبل. ۱۹۷۳ ،

بررسی و نقد حدیو «ولد الأنا ال یدخل الجنة»

فصلنامه علمی علوم حدیث
سال بیست و هفتم شمار( ۱ ،پیاپى )۱۰۳

Ulumhadith
Twenty-seventh No 1
)Autumn (Mar-Jun 2021

بهار ،ص ۱۶۲ - ۱۴۱

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»
تاریخ دریافت۱۳۹۵/۲/۱۱ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۲/۲۳ :

روح اهلل زینلی

چکیده

1

حهدیو «ولهد الأنها ال یهدخل الجنهة» در برخهی منهابع روایهى شهیعه و اههلس ّهنت نقهل شههد،
است .این حدیو در منابع شیعی به صورت مرسل نقهل شهد ،و در منهابع اههل س ّهنت بهه
،هت قرارگیری افراد یر موث و ضعی

حههدیو از ،هههت محتههوا نیههأ دچههار ضههع

در سلسله راویان ،ضعی

به شمار رفته است.

اسههت .محتههوای حههدیو بهها برخههی آیههات قههرآن

کریم ،مانند آیاتی کهه ههر کهس را مسهؤل کارههای خهود معرفهی مهیکننهد و آیهاتی کهه عوامهل

ورود به بهشت و ،هنم را بیان میکنند ،ناساگار است .همچنین در مقابهل ایهن حهدیو

روایاتی با سند قویتر و،ود دارند که ولد الأنها را بهىگنها ،معرفهی مهیکننهد .ایهن حهدیو بهه

گونهههای ظلههم نیههأ بههه شههمار مههیرود و بهها حکههم عقههل بههه قههبح ظلههم نیههأ سههازگاری نههدارد .نقههل
حدیو در کتب موضوعات نیأ نشانهای بر ضع

آن است .با تو،ه به اینکه تو،یههات

اراثه شد ،برای آن نیهأ اسهتحکا و اسهتناد الز را بهرای حهل مشهک ت ندارنهد ،بایهد گفهت

که در صدور آن از پیامبر اکر  ۹تردید ،دی و،ود خواهد داشت.

کلیدواژهها :ولدالأنا ،بررسی سندی ،ناسازگاری با قرآن ،ناسازگاری با عقل ،ناسازگاری با روایات.

 .1طرح مسئله

در فقه اس می برای مرتکب زنا مجازاتهای سنگینی وضهع شهد ،اسهت .ایهن مجهازاتهها

به دو دسته قابل تقسیماند :نخست ،آنههایى کهه در قالهب حهدود یها تعزیهر فعلیهت مهییابنهد و

دیگر ،عوارض و اعتباراتی است که برای زناکار در نظر گرفته میشهود؛ ماننهد ناپهاکی و دوری از
رحمت خداوندّ .اما ایهن احکها و مجهازاتهها فقها بهه مهرد و زن زنا کهار اختصهاص نهدارد و بهه
 .1استادیار گرو ،معارف اس می دانشگا ،حکیم سبزواری (.(Ruholla12@gmail.com
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فرزند تولد یافته از آنها نیأ سرایت میکند« .ولد الأنا» عنوانی خهاص در فقهه اسهت کهه موضهوع

احکهها مختلفههی قههرار گرفتههه اسههت .تمهها ایههن احکهها از قبیههل مجههازاتهههای دسههته دو قههرار

مههیگیرنههد کههه بههه گونهههای از عههد شایسههتگی ذاتههی ایههن فههرد حکایههت دارنههد؛ ماننههد عههد قبههول
شهادت ،عد ،واز امامت در نماز ،ماعت و ناپهاکی بهدن و نهیم خهورد .،یکهی از ایهن احکها

مضمون روایاتی است که «ولد الأنا» را از ورود به بهشهت محهرو دانسهته اسهت .ایهن روایهات بهه
دو دسته قابل تقسیم اند :روایاتی که به صورت خاص فقها از عهد دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت

خبر میدهند و روایاتی که در ضمن بهه عهد دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت نیهأ اشهار ،کهرد،انهد .بها
نگاهی به ،وامع حدی ی شیعه و اهل ّ
سنت ،از روایات دسته نخسهت ،بهه سهه حهدیو بها ایهن
مضههمون و عبههارت برمههیخههوریم« :ولههد الأنهها ال یههدخل الجنههة»؛ «ال یههدخل الجنههة ولههد الأنهها»؛ «ال
یهدخل الجنهة ولهد زنیههة» .در بررسهی ایهن حههدیو ،چنهد پرسهش اصههلی بایهد پاسهخ داد ،شههود:

حههدیو از نظههر اعتبههار سههندی چههه وضههعیتی دارد؟ حههدیوشناسههان در بههار ،ایههن حههدیو چههه
گفتهاند؟ محتوای حدیو از ،هت انطبان با قرآن و ّ
سنت و عقل چگونه است؟
تا آن،ها کهه نگارنهد ،اطه ع دارد ،اثهر مسهتقلی در نقهد و بررسهی ایهن حهدیو و مضهمونههای

مشابه آن نگاشته نشد ،است .از این رو ،در این پژوهش بر اساس مهوادین علمهی نقهد حهدیو،
این روایت را از ،هت سند و محتوا بررسی و نقد خواهیم نمود.

 .2منابع و مصادر حدیث
 .1-2مصادر شیعی

ایههن حههدیو در منههابع اصههلی روایههى شههیعه ،ماننههد کتههب اربعههه نقههل نشههد ،اسههت .در برخههی

منهابع ،ماننهد بحار االنوار 1و علل الشارایع صهدون 2نیهأ در ضهمن مباحهو کلهیتهر بهه آن اشهار،
شههد ،اسههت؛ ّامهها در برخههی دیگههر از منههابع شههیعه بهها صههراحت نقههل شههد ،اسههت؛ ماننههد آنچههه در
عوالی اللئالی آمد ،است:

و حدیع آخر عنه ۹منه قال :ولد الزناء َل یدخل اْلن .

3

همچنین ع مه حلی در مختلف الشیعه نیأ آن را نقل کرد ،است 4.شیخ طبرسهی در تفسهیر
 .1بحار االنوار ،ج ،۵ص.۲۷۵

 .2علل الشرایع ،ج ،۲ص.۵۶۴
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 .3عوالی اللئالی ،ج ،۳ص.۵۳۴

 .4مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،ج ،۵ص.۵۰۵

قاال النبَ :۹ل یدخل اْلن ولد الزنا ،و َل ولده ،و َل ولد ولده.

نکته مهم در بار ،این نقلها آن است که در هیچ یک از آنها به سند حدیو اشار ،نشهد ،و

حدیو مرسل است.
به اصط ح،
ِ

ّ
 .2-2مصادر اهل سنت

در منههابع حههدی ی اهههل سه ّهنت تمهها تعههابیر یههاد شههد ،نقههل گردیههد،انههد .نکتههه دارای اهمیههت

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

جوامع الجامع آن را اینگونه نقل کرد ،است:

1

دربار ،این نقلها آن است که تقریبا همه این احادیو از ابوهریر ،نقل شد ،است.

ابو نعیم احمد بن عبداهلل بن احمد ابن اسحان در کتهاب حلیة االولیاء و طبقات ابصافیاء

چنین روایت کرد ،است:

اْل حسةی  ،ثنةا حب حر حکة ُ ْب ُةن ُ ححم حم ِةد ْ ح
احل حل ُ
حح حد حا حنا إ ْب حةر ِاه ُمی ْب ُةن ُ ححم حم ِةد ْبةن ح ْی حةن ،ثنةا ُ ححم حم ُةد ْب ُةن ْ ُ
ةب ،ثنةا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ح ح
ح
ح ْ ْ ح ح ح ْ ُ ح ْ ْ ح ْ ح ْ ُ
ُ ُ ُ
ُ
ح
ح
ْ
ْ
ْ
ح
ح
ْ
ُ
ح
یوسف بن أسباط ،عن ِإسر ِائیل ،عن فضی ِل ب ِن عمر و ،عن ْج ِاهد ،ع ِن اب ِن عمر ،عةن أ ِ
ُ ح ْ حح ح ح ح ح ح ُ ُ  ۹ح ح ْ ُ ُ ْح ح ح ح ح ُ ح ح ح ح ح ح ح ح
2
الزنا حوَل حول ُد حول ِد ِه حوَل حول ُد حول ِد حول ِد ِه».
هر یرة ،قال :قال سٌل ِ
اهلل َ« :ل یدخل اْلن ولد ِ

طبرانی در معجم ابوسط حدیو را با سندش چنین نقل میکند:

ح
حح ح ح
ح
ُْ ح ْ ُ ْ ُ ْ ح ُْ ْ ح ُ ح ح
ح ح ح ح ح ْحُ ح ح
ای ،قةال :نةا ُسةل ْی حم ُان ْب ُةن أ ِ حه ْةوذة ،قةال :نةا
حدانا أْحد قال :نا احلسةنی بةن ِإد ِر یةق احللةو ِ
ح
ح
ْ ح ُْ ح
ح ْ ُح
ح ْح ْ
ح ْ ْ
ح ْ حْ
ح ْ
ح ْ ْ ُ
عمة ُةر و بةةن أ ِ قةةیق ،عةةن ِإبة حةر ِاه حمی بة ِةن أ ِ اْلهة ِ
ةاج ِر ،عةةن ْج ِاهةةد ،عةةن عبة ِةد الةةرْح ِن بة ِةن أ ِ
ُ
ح ح ُ ح ح ح ح ح
ُ
اهلل « :۹حَل حیة ْةد ُخ ُل حو حلة ُةد الز حنةةا ْ ح
اْل حنة ح حو حَل ح ْ
شء ِمة ْةن
ذ حبةةا  ،عة ْةن أ ِ ه حر ْیة حةرة قةةال :قةةال ح ُسةةٌل ِ
ِ
ح
3
ح
ن ْس ِل ِه ِإ حس ْب حع ِ حآباء».

علی بن ابى بکر هی می نیأ این حدیو را در مجمع الزوائد نقل کرد ،است:

و عن م هر یةرة قةال :قةال ٍسةٌل اهللَ« :۹ل یةدخل ولةد الزنةا اْلنة و َل ئش مةن نسةله إ
سبع آباء».

4

سهیوطی نیهأ در جمااع الجوامااع (،ههامع کبیهر) ایههن حهدیو را بههه نقهل از ابههن نجهار و ابههوهریر،

چنین آورد ،است:

َل یدخل اْلن ولد الزنا و َل ولده و َل ولد ولده.
 .1جوامع الجامع ،ج ،۳ص.۶۱۳
 .2حلیه االولیاء و طبقات االصفیاء ،ج ،۸ص.۲۴۹
 .3معجم االوسط ،ج ،۱ص.۲۶۹
 .4مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۶ص.۲۵۷
 .5جمع الجوامع ،ج ،۱ص.۱۹۳۴۱

5
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همچنین این حدیو در کنز العماال بهه نقهل از نجهار و ابهوهریر ،آمهد ،اسهت 1.مضهامین یهاد

شد ،را حاف احمد ابن ابىبکر البوصری این گونه نقل کرد ،است:

رواه حممد بن ین بن م عمر و مبو بکر بن م شیب  ،ثنا حممد بن فضیل ،عةن احلسةن بةن

عمةةرو الفقیمةةى ،عةةن ْجاهةةد ،عةةن م هر یةةرة قةةال :قةةال ٍسةةٌل اهللَ« :۹ل یةةدخل ولةةد نیة
اْلن »؛ و رواه عبةد بةن ْحیةد :ثنةا عبةد الةرْحن بةن سةعد  -و هةو الةراٍی  -ثنةا عمةرو بةن م
قیق ،عن إبراهمی بن مهاجر ،عن ْجاهد ،عن حممد بن عبد الةرْحن بةن م ذبةا  ،عةن م

هر یرة ،عن النب ۹قالَ« :ل یدخل ولد الزنا اْلن  ،و َل شء من نسله إ سبع آباء».

2

این حدیو و مضمون آن در سنن نسایى نیأ به چند طری نقل شد ،است:

مخبرنا واصل بن عبد األعیل ،عةن بةن فضةیل ،عةن احلسةن بةن عمةرو ،عةن ْجاهةد ،عةن م

هر یرة قال :مسعص ٍسٌل اهلل ۹یقٌلَ« :ل یدخل ولد نی اْلن ».

3

مخبرنا عبد الرْحن بن إبراهمی دحمی الدمشق ،قال :ثنا مروان بةن معاویة بةن الفةزاری ،قةال:
ا
ثنا احلسن قال مسعص ْجاهد قال :کنص نا َل عند عبد اهلل بن عبةد الةرْحن بةن سةعد بةن م
ذبا باْلدین فأبطأ لیل م متانا و هو یقٌل :شبلىن عنکم مبةو هر یةرة ثکلةص منبةوذا ممةه إن

کةةان مةةا قةةال مبةةو هر یةةرة ،فقلةةص :و مةةا حةةدثکم مبةةو هر یةةرة؟ فقةةال :حةةدثنا اللیل ة عةةن ٍسةةٌل

اهلل ۹حدیثنی ،مما محدُها فزعم من ٍسٌل اهلل ۹قالَ« :ل یدخل اْلن ولد نی ».

4

مخبر ی حممد بن وه بةن م کر میة احلةرای ،قةال :ثنةا حممةد بةن سةلم  ،قةال :ثنةا مبةو عبةد

الرحمی قال :حدثىن ٍ ید عن اْلْنال بن عمرو ،عن ْجاهد ،عن بن م ذبا  ،عن م هر یةرة
ا
قال ْجاهد :کنص نا َل عیل بن م ذیا فسمعته یقٌل :مخزی اهلل منبوذا إن کان مبةو هر یةرة
ا
ا
صادقا قد هلک منبوذا ،إن کان مبو هر یرة صادقا فإنه عم مبو هر یرة منه مسةَ ٍسةٌل اهلل۹
یقٌلَ« :ل یدخل اْلن ولد نا».

5

مخبرنا حممد بن بشاٍ ،قةال :ثنةا حممةد ،قةال :ثنةا و ذکةر شةعب  ،عةن احلکةم ،عةن ْجاهةد منةه
ا
ا
کان نا َل عیل عبد اهلل و عنده غًل یقال له :منبةوذ ،فقةال :ثکلتةک ممةک منبةوذا إن کةان
ا
6
مبو هر یرة صادقا ،قال له ْجاهد :و ما ذا ک؟ قال :یقٌلَ« :ل یدخل اْلن ولد نا».
 .1کنزل العمال ،ج ،۵ص۳۳۳؛ ج ،۱۱ص.۱۹

 .2إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،ج؟؟؟ ،ص۱۶۶؛ ج ،۸ص.۶۴

 .3سنن النسایی ،ج ،۳ص.۱۷۷
 .4همان.
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 .5همان.
 .6همان.

عمرو وهةو بةن قةیق ،عةن إبةراهمی ،عةن ْجاهةد ،عةن حممةد بةن عبةد الةرْحن ،عةن م هر یةرة

قال :قال ٍسٌل اهللَ« :۹ل یدخل ولد نا و َل شء من نسله إ سبع مبناء اْلن ».

1

مخبرنا هًلل بن العًلء بن هًلل ،قال :ثنا م  ،قال :ثنا عبد اهلل ،عةن ٍ یةد ،عةن یةونق بةن

خبا  ،عن ْجاهد ،عن خبا  ،عن ْجاهد ،عن بن عمر ،قالَ« :ل یدخل اْلن ولد نةا و َل

الثای و َل الثالع».

2

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

مخبر ی مْحد بن سعید ،قال :ثنا عبد الرْحن بن عبد اهلل و هو بن سعد الدشتکى ،قةال :ثنةا

در تما این نقلها نیهأ ابهوهریر ،حهدیو را از پیهامبر ۹نقهل کهرد ،اسهت .در نقهل آخهر نیهأ گهر
چه مجاهد آن را از ابن عمر نقل میکندّ ،اما با تو،ه به اینکه در چند نقل دیگهر ابهن عمهر خهود

از ابههوهریر ،حههدیو را نقههل کههرد ،،در ایههن،هها نیههأ همههانگونههه خواهههد بههود و بههه عللههی نهها ابههوهریر،

حذف شد ،است.

 .3اعتبارسنجی اسناد حدیث

در منابع شیعه کتاب عوالی اللئالی قدیمیترین منبعی است کهه ایهن حهدیو را نقهل کهرد،

است .در این کتهاب نیهأ آنچنهانکهه روش مرحهو احسهایى بهود ،،سهندی بهرای آن آورد ،نشهد،
اسههت .صههرف نظههر از نقههدهای3وارد بههر ایههن کتههاب ،نمههیتههوان انکههار کههرد کههه در ایههن کتههاب،

همچون دیگر کتب روایى ،احادی ی و،ود دارند کهه از نظهر سهند و داللهت در معهرض اشهکال و

تردید قرار گرفتهاند .حدیو مورد بحو یکی از این احادیو است .با تو،ه به اینکهه در منهابع
اصلی شیعه ،تا آن،ا که نگارند، ،ستو،و نمود ،،چنین حهدی ی و،هود نهدارد ،در بهار ،منبهع
نقل آن دو حالت متصور است :نخست ،اینکه احسایى حدیو را در منبعی دیهد ،اسهت کهه

اکنون در دسترس نیست .در این صورت ،باید طرن او در نقل حدیو مورد تو،ه و بررسی قهرار
اسهت و شهبهاتی و،هود دارد .صهورت دو ،

گیرند .و گفتیم که در این زمینه دیدگا،ها مختله
این است که او این حدیو را از منابع اهل ّ
سنت نقل کرد ،باشد .حتی اگر برذیریم که صرف
 .1همان ،ص.۱۷۸

 .2همان.
ّ
ّ
 .3مرحو سید نعمت اهلل ،أایهری دربهار ،ابهن ،مههور احسهایى چنهین گفتهه اسهت :و لکهن الظهاهر مهن حالهه َ نهه کهان یهروی
ّ
الفقهیهة و یرویهها بهالمعنی ،و مهن َ،هل ههذا لهم ُیعتبهر کتابهه و لهم ُینقهل
األخبار من حفظه و یأخهذ األحادیهو مهن الکتهب
ّ
األخبار التی َوردها فیه شواهد علی األحکا (اواسا ،لهد دو شهرح صههیر بهر تهاذیب االحکاام) .گهر چهه ایهن سهخن را
مههیتههوان بههه صههورت فههی الجملههه پههذیرفتّ ،امهها بههىشههک ،نتیجههه آن بههىاعتبههاری کتههاب نخواهههد بههود ،بلکههه بههر اسههاس آن
میتوان گفت که احادیو کتاب عوالی نیازمند بررسی سندی و محتوایى هستند.
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نقل از منابع اهل ّ
سنت مو،ب بىاعتباری روایت نمیگردد ،بلکه اگر راو یهان موثه

یهر شهیعه

در سند روایتی قرار داشته باشند ،آن روایت مورد قبول خواهد بود ،در مورد حدیو مهورد بحهو
این مساله صدن نمیکند؛ دیرا در تما نقلهایى که در منابع اههل س ّهنت آمهد ،،ایهن حهدیو

از ابوهریر ،نقهل شهد ،اسهت .ابهوهریر ،در نهأد شهیعیان و برخهی از اههل س ّهنت بهه عنهوان ،اعهل و

تدلیسگر حدیو معروف است .از این رو ،در احادیو نقل شهد ،از سهوی او بایهد بها دیهد تردیهد
نگریست .بنا بر این ،انتساب این حدیو به پیامبر ۹با تردید ،دی موا،ه اسهت .بهه عه و،،

در معدود کتابهایى نیأ که آورد ،شد ،،بدون سند و به صهورت مرسهل نقهل گردیهد ،اسهت .از
این رو ،روایت از این ،هت ضعی به شمار میرود.
این حدیو در برخی مجامع روایى اهل ّ
سنت نقل شد ،و در بیشتر موارد سهند آن ههم آمهد،
است .در بررسی راویان قرار گرفته در سلسله اسناد نقلهای مختل

این حدیو ،چند نکتهه

دارای اهمیت است :نخست اینکه در برخی نقلهها در سلسهله سهند فقها بهه نها راوی اشهار،
شد ،است و این مو،ب ابها در تعیین فرد مورد نظر و سنجش وضعیت او از ،هت ضهعی

یا موث بودن میشود؛ برای م ال در یک نقل فقا به فضیل اشار ،شد ،است که معلو نیست
کههدا فضههیل اسههت .در نقههلهههای دیگههر ،در سلسههله روات ،بههه نهها هههایى ماننههد مجاهههد ،د یههد،
حکههم ،شههعبه ،محمههد ،خبههاب و عبههداهلل برمههیخههوریم کههه تشههخیص کیسههتی آنههها در مههواردی

دشههوار اسههت .از ای هن رو ،مههی تههوان ایههن روایههات را مجهههول السههند و یهها مهمههل بههدانیم کههه نشههان
دهند ،ضع
مختل

روایت است .نکته دیگر ،اضطراب و قلب در سند حدیو است .در نقهلههای

این روایت ،گا ،مجاهد ،بدون واسطه از ابوهریر ،نقل کهرد ،اسهت و گها ،نیهأ بها واسهطه

از عبدالرحمن بن ابى ذباب یا عبداهلل بن عبدالرحمن ابن ابىدباب و گا ،نیأ از ابن عمر و گها،
محمد بن عبدالرحمن نقل نمود ،است .نیأ در ایهن نقهلهها گها ،،عبهداهلل عبهدالرحمن بهن ابهى
ذباب آمد ،و گا ،عبدالرحمن بن ابى ذباب و گها ،نیهأ عبهداهلل بهن ابهى ذبهاب کهه از نشهانهههای

ضع

روایت است.

نکته دیگر ،قرارگیهری راو یهانی اسهت کهه برخهی از علمهای ر،هال آنهها را تضهعی

کهرد،انهد.

ابوهریر ،،ابراهیم بن مها،ر و محمد بن فضیل از ،مله این راو یهان هسهتند .راوی ایهن حهدیو

از پیامبر ۹در تما نقلها ابهوهریر ،اسهت .او نهه تنهها در بهین شهیعیان بهه ،عهل حهدیو مهتهم
است ،بلکه به خاطر و،ود شواهد و دالیهل متعهدد ،در نهأد بسهیاری از اههل س ّهنت نیهأ مهتهم بهه
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،عل است؛ برای م ال ،یکی از این شواهد تعداد روایتی است که او نقل کرد ،اسهت .او کمتهر

از سه سال پیهامبر ا کهر  ۹را دری کهرد ،اسهت و در طهول ایهن مهدت ،حهدود  ۵۳۷۴روایهت نقهل

از امیرالمؤمنین علی ۷فقا  ۵۳۶روایت نقهل شهد ،اسهت .ایهن مطلهب در زمهان خهود ابهوهریر،
بهه عنهوان یهک ایهراد مطههرح بهود ،و او را بهه ،ههت ک هرت روایههت بهه دروغگهویى مهتهم مهیکردنههد.

حدیو ابوردین نمونه خوبى برای تأیید این مدعا است .او میگوید:

ابوهریره نزد ما آمد و دست بر پیشانیاش کوبید و ذفت :شما در میان خود مایذوییاد
ک من ب رسول خدا دروغ میبندم .پس شما هدایت مییابید و من ذمراه میشوم.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

کرد ،است .در این صورت ،اگر برذیریم که او هر روز با پیامبر بود - ،که چنین نیسهت  -در ههر
روز بیش از پن روایت از حضرت نقل کرد ،است .این در حالی است که در منابع اهل ّ
سنت

1

ع مه شرف الدین در اینبار ،میگوید:
همین قدر کافی است ک تکشی کنندذان او ،بزرذان صحاب هستند.

2

ابههن قتیبههه مههینویسههد کههه عمههر ،ع مههان ،علههی و عایشههه ابههوهریر ،را تکههذیب کههرد،انههد 3.امهها

علی ۷نیأ او را تکذیب کرد،اند .ابن ابىالحدید به نقل از استادش مینویسد:
از علی ۷نقل شد ،که فرمود:

آذاه باشید ک دروغذوترین مردم و یا ذفت دروغذوترین فارد زناده بار پیاامرر اباوهریره
دوسی است.
او همچنههین سههخنان دیگههر صههاحب نظههران را در بههار ،بههىاعتبههاری رو یههات نقههل شههد ،توسهها

ابوهریر ،آورد ،اسهت 4.ابهن عمهر و عایشهه نیهأ او را دروغگهو دانسهتهانهد 5.احمهد امهین مصهری نیهأ

گفته است که برخی صحابه از فراوانی حدیو او بسیار انتقاد کرد،انهد 6.نویسهند ،تاریخ آداب
العرب نیأ در این بار ،مینویسد:
ابوهریره در میان صحاب بیشترین روایت را دارد ،در حالی ک فقط سا ساال صاحابی
پیامرر بوده است و ب همین سر  ،عمر ،عثمان ،علی و عایش منکر حدیث او بودناد و
او را متهم میدانستند.

7

 .1الجامع الصحیح ،ج ،۲ص.۲۱۷
 .2ابوهریره ،ص.۲۲۴

 .3تأویل مختلف الحدیث ،ص.۲۷
 .4شرح نهج البالغه ،ج ،۴ص.۶۸

 .5جامع بیان العلم و فضله ،ج ،۲ص۱۵۴؛ تاریخ مدینه دمشق ،ج ،۶۷ص.۳۵۲
 .6فجر ابسالم ،ص.۲۶۲

 .7تاریخ آداب العرب ،ج ،۱ص.۱۷۹
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تدلیس اتها دیگری اسهت کهه از سهوی برخهی نسهبت بهه ابهوهریر ،مطهرح شهد ،اسهت؛ بهرای

م ههال ،ابههن ک یههر ،بههه نقههل از مسههلم بههن حجههاج ،از بشههر بههن سههعید نقههل مههیکنههد کههه ابههوهریر ،در

مجلسی از پیهامبر ۹حهدی ی را نقهل کهرد و از کعهب االحبهار نیهأ مطلبهی را نقهل کهرد .سهپس بهه
مجلسی دیگر رفت و در آن،ا آنچه را از پیامبر نقهل کهرد ،بهود ،بهه کعهب االحبهار نسهبت داد و

آن چه را از کعب االحبار نقل کرد ،بود ،به پیامبر نسبت داد .یزید بن ههارون نیهأ بها صهراحت از
تدلیس ابوهریر ،سخن گفته است.

1

راوی دیگری که در برخی نقلها در سلسله راویان قهرار گرفتهه ،ابهراهیم بهن مهها،ر اسهت .در

کتابهای ر،ال دو نفر به این نا و،ود دارند :ابراهیم بن مهها،ر بهن مسهمار المهدنی و ابهراهیم
بن مها،ر بن ،ابر البجلی الکوفی ،که هر دو تضعی

نسایى نیأ او را ضعی

شد،اند 2.به گفته ابهن حجهر ،بخهاری و

دانستهاند 3.ابن عدی ،ر،انی نیأ نا او را در الکامال آورد ،اسهت .بهر

اساس نوشته ابن عدی ،احمد بن حنبل و یحی بن معین او را تضعی

کرد،اند.

4

یکی دیگر از راویانی که در برخهی نقهلهها در سلسهله راو یهان حهدیو آورد ،شهد ،،محمهد بهن

فضیل است .البته در یک نقل فضیل آورد ،شد ،اسهت .در ههر دو صهورت ،در ایهنکهه او کهدا
محمد بن فضیل است ،ابها و،ود داردّ ،اما اگر مراد محمد بن فضیل بن زوان باشد ،ذهبی

در میزان االعتدال 5و ابن حجر در لسان المیزان 6از او با عنوان ضهعی

یهاد کهرد،انهد .همچنهین

برخی از حدیوشناسان منهال بن عمرو را  -که در یکی از نقلها در سلسله راویان قرار دارد -

از ضعفا دانستهاند.

7

ابن ،وزی نیأ دربار ،این حدیو معتقد است که در نقلهای مختل

آن راویان با یکهدیگر

مخلوط شد،اند .از این رو ،سند حدیو مخدوش است.او دربار ،یکهی از نقهلههای حهدیو -
که از ابوهریر ،روایت شد ،است  -مینویسد:

ممةةا حةةدیع م هر یةةرة مفةةداٍ الطر یةةق األول عةةیل إسةةرائیل .قةةال یةةن :مص ة ا احلةةدیع َل

 .1البدایه و النهایه ،ج ،۸ص.۱۰۹

 .2میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،۱ص.۶۷
 .3لسان المیزان ،ج ،۱ص.۱۱۴

 .4الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،۱ص.۳۴۸

 .5میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،۴ص.۹
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 .6لسان المیزان ،ج ،۷ص.۳۷۲

 .7الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،۸ص.۴۲

ْجاهد هذا احلدیع عیل عشرة موجه ،فتاٍة یروی عن ْجاهد ،عن م هر یةرة ،و تةاٍة عةن
ا
ْجاهد ،عن ابن عمر ،و تاٍة عن ْجاهد عن م ذئا  ،و تاٍة یةروی موقوفةا ،إ غیةر ذلةک،
و کله من ّتلیط الرواة .و الطر یق الثای مةن َل یعةرف .و الثالةع إبةراهمی بةن مهةاجر،
ضعفه البخاری و النسایئ.

1

بنا بر آنچه گفته شد ،حدیو را میتوان از نظر سند ضعی

دانست.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

یکتبةةٌن حدیثةةه ،و قةةد ضةةعفه الترمةةذی و الةةداٍ قطةةىن .قةةال الةةداٍ قطةةىن :م اختلةةف عةةیل

 .۴گفتار صاحبنظران و حدیثشناسان

حدیوشناسان و عالمان مسلمان دربار ،این حدیو نظرات مختلفی را اظهار کرد،اند که

مههیتههوان آنههها را بههه دو بخههش مواف ه و مخههال

تقسههیم نمههود .دیههدگا،هههای مواف ه آن دسههته از

تو،یهات و توضیحات است که با فرض درستی سند حدیو اراثه شد،اند و به گونهای نشان

دهنههد ،پههذیرفتن آن اسههت .دیههدگا،هههای مخههال

نیههأ حههدیو را یهها از ،هههت سههند و یهها محتههوا

نادرست معرفی میکنند .در این مجال به مهمترین این دیدگا،ها اشار ،میکنیم.
 .1-۴موافقان

ع مه مجلسی با اشار ،به دو دسته روایات ناسازگار و متفاوت در این زمینه ،ت ش کهرد ،تها

میان این روایات ،مع کند .از دیدگا ،وی ،بر اساس روایت پیامبر ا کهر  ۹ولهدالأنا بهه بهشهت
نمیرودّ ،اما معنای ایهن روایهت آن نیسهت کهه او بهه ،ههنم خواههد رفهت و عقهاب خواههد شهد،
بلکه او به ،هنم هم نمیرود .یا اینکه او چون کارهای نیک انجا داد ،اسهت و مرتکهب گنها،
نشد ،است ،ا گهر وارد ،ههنم ههم شهود ،در آن،ها ثهواب خواههد دیهد و متهنعم خواههد شهد .البتهه

ع مه در انتهای ک

خود تأ کید میکند که این موضوع از مطالبی اسهت کهه نمهیتهوان در بهار،

آن اظهار نظر دقیقی کرد ،بلکه باید گفت که فقا خداوند متعال دیهدگا ،درسهت را مهیدانهد.
گر چه ع مه مجلسی در این موضوع قایل به توق شدّ ،،اما از مجموع سهخنان وی نمهینهوان

2

نادرستی روایت را دریافت نمود.

دربار ،حدیو ،تو،یه دیگری هم مطرح شد ،است که آن را نیهأ مهیتهوان بهه معنهای پهذیرش

حدیو دانست .بر اساس این تو،یه ،معنای حدیو آن است که ولدالأنا به خاطر عمل پدر و
 .1الموضوعات ،ج ،۳ص.۱۱۱
 .2بحار االنوار ،ج ،۵ص.۲۸۷
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مادرش وارد بهشت نمهیشهود ،بهر خه ف فرزنهد حه لزاد،؛ د یهرا فرزنهد حه لزاد ،ا گهر در کهودکی
بمیرد و پدر و مادرش مؤمن باشند ،به آنان ملح مهیشهود و بهه خهاطر صه حیت و شایسهتگی

والدینش به در،ه آنان نایل میگردد؛ همچنانکه در آیه شریفه آمد ،است:
ُ
( حو حال ِذ ح
ین حآم ُنوا حو حاِ حب حع ْ َُت ْم ذ ِر حی ُ َُت ْم ِب ِإ حميان).

1

ّاما ولد الأنا از این ویهگی بىبهر ،است 2.چنانکه پیداست ،در این دیدگا ،،درستی روایهت

به صورت تلویحی پذیرفته شد ،است .برخهی نیهأ گفتههانهد کهه بهرای ولهدالأنا اکتسهاب فضهایل

دشوار و ارتکاب رذایل و گنا ،آسان است .از اینروست که او به بهشت نمیرود 3.این دیدگا،

را نیأ میتوان در شمار موافقان به حساب آورد .القاری با اینکه حدیو را در الموضوعات خود
آوردّ ،،اما بر آن است که اگر حدیو صحیح بود ،میتوانستیم در تو،یه آن بگوییم که بین این
حدیو و اصهل عهدالت در ،هأا ناسهازگاری و،هود نهدارد؛ د یهرا ایهنکهه او بهه بهشهت نمهیرود ،بهه

خاطر کار پدر و مادرش نیست ،بلکه به این دلیل است که البا از نطفه ناپای کار پها کیأ ،سهر

نمیزند و ،أ نفهس پهای وارد بهشهت نمهیشهود .حهال ا گهر در بهین افهراد ولهد الأنها نیهأ پهاکی پیهدا
شههود ،بههه بهشههت خواهههد رفههت .در ایههن صههورت ،حههدیو از انههواع عههامی اسههت کههه تخصههیص

خورد ،است.

4

 .2-۴مخالفان

در مقابل ،صاحبنظرانی و،هود دارنهد کهه صهحت حهدیو در سهند و محتهوا را نپذیرفتههانهد و در

اینبار ،توضیحاتی نیأ اراثه کرد،اند .به گفته مناوی ،ابن ،وزی این حدیو را بهه دلیهل مخالفهت بها
ُ
َ
اصولی مانند ( َو لش َت ِز ُر َو ِاج َرة ِو ْج َر ا ِْ َری) ،موضوع دانسته است .او در اینبار ،میافأاید:
این روایت در معجم ابوسط از ابن عراس نقل شده است و هیثمی دربارهاش ذفت کا

در سند این روایت محمد بن لیلی قرار دارد ک حافظ خوبی نداشت اسات و ضانیف
است و ذهری در مهذب نیز اسنادش را ضنیف دانست است.
عجلونی نیأ در اینبار ،میگوید:
 .1سور ،طور ،آیه .۲۱

 .2فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،۴ص.۵۶۳

 .3همان.
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 .4ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۴۶۶
 .5فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،۶ص.۴۷۲

5

هی می در مجمع الزوائد این حهدیو را بهه نقهل از طبرانهی آورد ،اسهت ،ولهی بهه خهاطر و،هود حسهین

بهن ادر یههس در سهندش ،آن را ضههعی دانسهته اسههت 2.القههاری نیهأ دربههار ،ایهن حههدیو گفتهه اسههت کههه
بههین مردمههان ایههن حههدیو بههر سههر دبههانههها مههیچرخههدّ ،امهها در سه ّهنت پیههامبر چنههین مطلبههی ثابههت نشههد،
اسههت ،بلکههه قاضههی مجههد الههدین شههیرازی آن را باطههل دانسههته اسههت 3.در بسههیاری از اسههتفتاهایى کههه

دربار ،این حدیو انجا شد ،نیأ آن را ضعی

و موضوع دانستهاند.

4

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

این ذفت (ولد الزنا ال یدخل الجن ) بر سر زبانها افتاده است ،ولی اصل و پای ا ندارد.

1

 .۵نقل حدیث در موضوعات

یکههی دیگههر از نکههات قابههل تو،ههه در بههار ،ایههن حههدیو ،نقههل آن در کتههابهههای موضههوعات

5

است .از ،مله میتهوان بهه الموضاوعات ابهن ،هوزی اشهار ،کهرد .وی در ایهن کتهاب ،بهابى را بها

عنهوان «فههی ان ولههد الأنهها ال یههدخل الجنههة» گشهود ،اسههت و در آن ،دو حههدی ی کههه ایههن مطلههب را
بیههان داشههته انههد ،آورد ،اسههت .یکههی از ایههن احادیههو از عبههد اهلل عمههر و دیگههری از ابههوهریر ،نقههل
گردید ،و برای هر کدا سه طری برشمرد ،شهد ،اسهت .البتهه روایهت عبهداهلل بهن عمهر بها روایهت

مورد بحو متفاوت است؛ گر چه در بخشی از آن به نرفتن ولد الأنها بهه بهشهت ههم اشهار ،شهد،
استّ .اما روایت ابوهریر ،همان روایت مورد نظر ماسهت .آنچهه بهرای مها دارای اهمیهت اسهت،
اظهار نظر او دربار ،این روایت است .وی با صراحت میگوید:

 .1کشف الخفاء و مزیل ابلباس ،ج ،۲ص.۳۳۲
 .2مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۶ص.۲۵۷

 .3ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۳۶۳
 .4مرکأ فتوای قطرfatwa.islamweb.net :

احادیهو بهر سهاخته یها احهادی ی
 .5کتابهای «موضهوعات» گونههای از تألیفهات حهدی یانهد کهه موضهوع آنهها نقهد و بررسهی
ِ

است که دربار ،آنها ادعای ساختگی بودن شد ،است .در این کتابها ،در ذیل هر حدیو ،به علل ،عهل و ،اعهل آن

اشار ،میشود .احادیو این کتابها البا بر اساس ابواب اعتقادی و فقهی مرتب میشوند .تا قبل از قرن پهنجم تهألی
ّ
در ایههن بههاب ،صههورت مسههتقلی نداشههت و محههدثان بیشههتر در کتههابهههای «علههل» و کتههابهههایى کههه در معرفههی ر،ههال
ضههعی

و کههذاب مههینوشههتند ،چنههین احههادی ی را گههرد مههیآوردنههد .در قهههرن پهههنجم اولهههین کتهههاب در ایهههن بهههاب بههها نههها

الموضوعات ،اثر ابوسعید محمد بن علی النقاش اصفهانی ( ۴۱۴ن) پدید آمد و سپس کتابهای دیگری در این باب

تألی گردید کهه همهه پایههای شهدند بهرای تهألی مشههورترین کتهاب در ایهن بهاب ،یعنهی الموضاوعات مان االحادیاث
المرفوعات اثر ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن الجوزی ( ۵۹۷ن) (تدوین السنةالنبویة :نشأته و تطوره منالقارن االول
الی نهایة القرن التاسع الهجری ،ج ،۱ص .)۱۸۱به نقل از مقاله «گونههای تألیفات حهدی ی» ،مجیهد معهارف ،دانشانامه
جهان اسالم ،ج ،۱ص( ۵۸۷۵نسخه اینترنتی).

151

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

لیق هذه األحادیع ئش یْح؛

1

در این احادیو چیأی (سند و محتوا) صحیح نیست.

نکته قابل تو،هه در ایهن بهار ،آن اسهت کهه از نظهر او ههر کهدا از ایهن طهرن سههگانهه بها مشهکل

،دی موا،ه هستند .در این صورت و با تو،ه به آنچه دربار ،ابوهریر ،گفته شهد ،ضهع

حدیو آشکارتر میگردد.

ایهن

این حدیو در دیگر کتب موضوعات هم آمد ،است؛ برای م هال ،در الموضوعات الکباری

این حدیو از روایات موضوع دانسته شد ،است و تأ کید شد ،است که و،هود چنهین حهدی ی
2
در ّ
سنت ثابت نشد ،است.
 .1-۵بررسی محتوایی

بررسی درستی یا نادرستی یک حدیو ،به صورت کلی ،به دو روش صورت مهیگیهرد :روش

نخست ،بررسی سند حهدیو اسهت کهه پهیشتهر در بخهش نخسهت مقالهه بهه آن پرداختهه شهد.

روش دیگر ،بررسی محتوای حدیو است که از سه ،هت قابل بحو است :عرضه حدیو بر
قرآن کریم ،عرضه حدیو بر احادیو دیگر و عرضه حدیو بر عقل برهانی.

 .1-1-۵عرضه حدیث بر قرآن کریم

بر اساس مبانی فقهالحدیو ،یکی از را،های بررسی درستی یا نادرستی مهتن یهک حهدیو،

عرضه آن بر قرآن کریم است .این قاعد ،و اصل ،برگرفته از احادیو متعددی است که در ایهن

زمینه روایت شد ،است؛ برای م ال ،میتوان به این حدیو اشار ،نمود:

عةةن ا جعفةةر الثةةای ۷مناظرتةةه مةةَ یةةن بةةن م کةةه منةةه قةةال :قةةال ٍسةةٌلاهلل« :۹قةةد
ا
کثةةرِ عةةیل الکذابة و سةةتکثر .مفةةن کةةذ عةةیل متعمةةدا ،فلیتبةةوم معقةةده النةةاٍ ،فةةإذا متةةا کم
احلةةدیع ،فأعرضةةوه عةةیل کتةةا اهلل و سةةنت .مفةةا وافةةق کتةةا اهلل و سةةنت فخةةذوا بةةه و مةةا
خالف کتا اهلل و سنت فًل تأخذوا به».

3

در این زمینه باید تو،ه داشت که در این احادیو سهخن از مخالفهت بها قهرآن اسهت؛ یعنهی

ا گهر حههدی ی بها قههرآن مخالفهت داشههته باشهد ،بههىاعتبهار خواهههد بهود .بههر ایهن اسههاس ،مها ملههأ بههه
 .1الموضوعات ،ج ،۳ص.۱۱۱

152

 .2ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۳۶۲

 .3اإلحتجاج ،ج ،۲ص۴۴۷؛ بحار ابنوار ،ج ،۲ص.۲۲۵

نیست 1.اکنون پرسش این است که حدیو مورد بحو آیا مخال

آیات قرآن است یا خیر؟

در این حهدیو ،بهه صهورت مطله  ،گفتهه شهد ،اسهت کهه زاد ،زنها وارد بهشهت نمهیشهود .الزمهه ایهن

مطل گویى آن است که بگوییم او حتی اگر فرد شایستهای هم باشهد و کارههای خیهر ههم داشهته باشهد،
باز به بهشت نخواهد رفت .این اط ن با چند دسته از آیات قرآن کریم ناسازگار است:

نخست ،آیاتی است که بیان می کنند هر کس کاری را اعم از خیر یا شر انجا دهد ،پاداش

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

رعایهت قههدر متههیقن ،یعنههی عههد مخالفههت هسهتیم و اثبههات موافقههت بههرای اعتبههار حههدیو الز

و ،أا داد ،خواهد شد 2.نکته مهم در این آیات این است که در تما آن پاداش و ،أاها منهوط
به انجا عمل است .به عبارت دیگر ،هر کهس کهاری را انجها دههد ،پهاداش یها عقهاب خواههد

دید .بر این پایه ،حدیو مهورد بحهو از دو ،ههت بها ایهن آیهات ناسهازگار خواههد بهود :نخسهت،

اینکه بر اساس این حدیو عد ورود به بهشت نهوعی مجهازات بهه شهمار رفتهه اسهت .در واقهع
نیأ محرومیت از بهشت مجازاتی سخت به شمار میرودّ .اما میتوان پرسهید کهه ایهن مجهازات
به خاطر انجا کدا کهار و کهدا خطها بهرای زاد ،زنها رقهم خهورد ،اسهت؟ در آیهات مهذکور بهر ایهن

حقیقت که هر کس کاری را انجا دهد ،تأ کید شد ،بود .این به معنهای آن اسهت کهه ایهن کهار
باید اختیاری باشد تا انجا آن را بتوان بهه فهرد نسهبت داد .در حهالی کهه ایهن حهدیو مهیگو یهد

زاد ،زنا فقا به خاطر اینکه چنین متولد شد ،است ،لیاقهت ورود بهه بهشهت نهدارد .بهىشهک،
ّ
ّ
تولههد از کارهههایى نیسههت کههه شههخص خههود در آن نقشههی داشههته باشههد .بههه عبههارت دیگههر ،تولههد
متعل اختیار آدمی نیست تا بر آن پاداش و عقاب مترتهب شهود، .ههت دیگهر ناسهازگاری ایهن

است که ا گهر زاد ،زنها کارههای خیهری را انجها دههد و از بهدیهها دوری کنهد و مسهتح ورود بهه
بهشت به عنوان پاداش گردد ،باید پاداش گیهردّ .امها ایهن حهدیو اسهتحقان چنهین پاداشهی را

رد مهی کنهد .در واقههع ،در آیهات یههاد شهد ،تصههریح شهد ،اسههت کهه ا گههر کسهی کههار خیهری را انجهها

دهد ،پاداش آن را چند برابر خواهد دید ،بنا بر این ،از ایهن ،ههت نیهأ بهین حهدیو و ایهن آیهات

ناسازگاری و،ود دارد.

دسته دیگر ،آیاتی هستند که دو عامل ایمان و عمل صهالح را بهه عنهوان اصهلیتهرین عوامهل

ورود به بهشت معرفی کرد،اند 3.در این آیات ،به صهورت مطله بیهان شهد ،اسهت کهه ههر کهس
 .1برای آ گاهی بیشتر ،ر.ی« :اقتراح تحلیل روایات عرضه حدیو بر قرآن»؛ «بررسی روایات عرضه».

 .2سور ،نسا  ،آیه ۱۲۳؛ سور ،قصص ،آیه ۸۴؛ سور ،انعا  ،آیه ۱۶۰؛ سور ،نجم ،آیهه ۳۱؛ سهور ،آل عمهران ،آیهه ۳۰؛ سهور ،زلألهه،
آیه ۸-۷؛ سور ،انبیا  ،آیه ۹۴؛ سور ،طه ،آیه .۱۱۲

 .3سور ،افر ،آیه ۴۰؛ سور ،نسا  ،آیه ۱۲۴؛ سور ،مریم ،آیه ۶۰؛ سور ،بقر ،،آیه  ۲۵و...
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ایمان داشته باشد و عمل صالح انجا دهد ،وارد بهشت خواهد شد .اط ن «مهن» و «الهذین»

شههامل زاد ،زنهها نیههأ مههیشههود و او نیههأ در صههورتی کههه ایمههان بیههاورد و عمههل نیههک انجهها دهههد ،بههه
بهشههت خواهههد رفههت؛ در حههالی کههه بههر اسههاس حههدیو مههورد بحههو حتههی زنههازاد،ای کههه ایمههان
بیههاورد و عمههل نیههک انجهها دهههد نیههأ وارد بهشههت نخواهههد شههد .ایههن سههخن آشههکارا در تضههاد بهها

آموز،های قرآن کریم است.

دسته سو  ،آیاتی است که هر کهس را مسهاول کارههای خهود معرفهی مهیکننهد .در ایهن آیهات

تأ کید شد ،است که هر کس پاسخگوی کارهای خهود اسهت و چنهین نیسهت کهه سهنگینی بهار
یکهی بهر دوش دیگههری باشهد .در یهک آیههه 1بها صههراحت بیهان شهد ،اسههت کهه ههر فههرد تنهها دارنههد،

چیأهایى اسهت کهه خهود بهه دسهت مهیآورد و ودر و سهنگینی گنها ،ههیچ کهس بهر دوش دیگهری

نیست .این حقیقت در آیات دیگر نیهأ مهورد تأ کیهد قهرار گرفتهه اسهت 2.چنهانکهه پیداسهت ،در
تما این آیات بر این اصل تأ کید شد ،،در حالی که در حدیو مورد بحو به آن تو،ه نشهد ،و

بلکه بر خ ف آن عمل گردید ،اسهت .زاد ،زنها نتیجهه گنها ،پهدر و مهادرش اسهت .در ایهن بهین،

بىشک عام ن زنا با اختیار مرتکب گنا ،شد ،و سأاوار تنبیه و عقهاب هسهتند ،نهه فرزنهد تولهد

یافتههه از آنههها .ایههن کههودی خطههایى مرتکههب نشههد ،اسههت تهها بخواهههد تههاوان گنهها ،پههدرو مههادر را
ّ
بدهههد .بایههد دق هت نمههود کههه منظههور مهها ایههن نیسههت کههه زاد ،زنهها بههه ،ههای پههدرو مههادرش عقههاب

میبیند ،بلکه مراد آن است که اگر حتهی پهدر و مهادر توبهه کننهد و یها بهر کهردار بدشهان مجهازات
شههوند ،بههاز در شههرایا ایههن کههودی تهییههری ایجههاد نخواهههد شههد و او همچنههان از ورود بههه بهشههت

محرو خواهد بود .بنا بر این ،حدیو یاد شد ،با این دسته از آیات نیأ سازگار نیست.
 .۶عرضه بر احادیث

یکههی دیگههر از شههیو،هههای سههنجش درسههتی یهها نادرس هتی یههک روایههت ،بررسههی سههازگاری یهها

ناسازگاری آن با دیگر روایات بهه و یهه ،روایهات قطعهی اسهت 3.در ایهن زمینهه مهیتهوان بهه روایهات

مختلفی استشهاد نمود که به عنوان نمونه به برخی اشار ،میکنیم.

شیخ مفید در االرشاد ما،رایى را نقل میکند که زنهی حاملهه را بهه اتهها زنها نهأد خلیفهه دو

آوردنههد .خلیفههه حکههم بههه سنگسههارش داد .امهها علههی - ۷کههه در مجلههس حضههور داشههت -
 .1سور ،انعا  ،آیه .۱۶۴
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 .2سور ،اسرا  ،آیه ۱۵؛ سور ،فاطر ،آیه ۱۸؛ سور ،زمر ،آیه ۷؛ سور ،نجم ،آیه .۳۸
 .3اصول و قواعد فقه الحدیث ،ص.۱۸۶

مورد بچهای که در رحم دارد ،نمیتوانی! مگر نخواند،ای که قرآن کریم فرمود ،اسهت کهه کسهی
بار گنا ،دیگری را به دوش نمیکشد .عمر گفهت کهه مشهکلی را ندیهد  ،مگهر ایهنکهه ابوالحسهن
برای آن را ،حلی داشته باشد ،چه کنم؟ حضرت فرمود :بگهذار تها بچههاش بهه دنیها بیایهد ،پهس
اگر کسی کفالت فرزندش را پذیرفت ،حد را بر او ،اری کن.

1

اما صادن ۷در روایتی به صورت مفصل مساثلی را از اصول و فروع دین بیان داشهتهانهد.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

فرمود :تو فقها مهی تهوانی در بهار ،خهود ایهن زن کهه مرتکهب گنها ،شهد ،،حکهم صهادر کنهیّ ،امها در

در بخشی از این روایت طوالنی آمد ،است:

و خداوند اطفال و کودکان را ب خاطر ذناه پدرانشان عاشاب نمایکناد .او در قارآن
کریم فرموده است ک کسی سنگینی بار دیگر را بار دوش نمایکشاد .و نیاز فرماوده
است ک برا انسان جاز نتیجا تالشاش چیاز نیسات .و از خداوناد چناین انتظاار
میرود ک تفضل کند و برخشاید ن اینک ظلم کند.
این مضمون در روایتی از اما رضا ۷نیأ نقل شد ،است.

2

3

این دو روایت آشکارا مضمون روایت مهورد بحهو را نفهی مهیکننهد و بها آن ناسهازگارند .ههر دو روایهت،

گذشههته از محتههوای قابههل دفاعشههان ،دارای س هند هسههتند و در منههابع معتبههر حههدی ی نقههل شههد،انههد .از

اینرو ،میتوانند شاهدی بر ضع

و بىاعتباری محتوای حدیو مورد بحو باشند.

حا کم نیشابوری نیأ حدی ی را به این بیان نقل کرد ،است:

ح
ُ ْ
لیق عیل ولدالزنا من وٍٍ ابٌیه شئی « حو َل حِ ِز ُ حو ِاٍ ح ة ِو َْ ح اخ حر ی».

او این حدیو را از نظر سند صحیح دانسته است.

4

در این حدیو با صراحت بىگنهاهی زاد ،زنها مطهرح شهد ،اسهت کهه بها حهدیو مهورد بحهو

ناسازگار است.

یهر از ایههن حههدیو ،حههدیو دیگههری نیههأ و،ههود دارد کههه از نههرفتن ولههد الأنهها بههه بهشههت سههخن

گفته است:

ح
ح ح
ح
ْ ح ح ح ْ حح ح ح ح
ح ح ْ ُ ُ ْح ح ح
اِ ْحمة حةر حو َل
ةاح ُ ْ ةةقُ :مة ْةد ِم ُن ْ ةةر حو َل ُمة ْةؤ ِمن ِب ِس ة ر و َل مةةن أت ذ
َل یةةدخل
اْلن ة حصة ِ

 .1اإلرشاد ،ج ،۱ص۲۰۴؛ وسائل الشیعه ،ج ،۲۸ص.۱۰۸
 .2التوحید ،ص.۴۰۷

 .3عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۲۵؛ تحف العقول ،ص.۴۲۱
 .4المستدرک علی الصحیحین ،ج ،۴ص.۱۰۰

155

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

ح ُ ح ح حْ ح ح ح ح ححُ ح
الز ی.
ق ِ
اطَ ِحم و لو ِبسًل و َل ولد ِ

1

از این رو ،ممکن است گفته شود که این حدیو با برخی احادیو دیگر سازگاری دارد و بهه
گونهای قابهل تأییهد اسهتّ ،امها بایهد تو،هه داشهت کهه در ایهن روایهت ولهد الأنها بها چههار نفهر دیگهر
شرایا متفاوتی دارد .تما کسانی که این روایت از عد ورودشان به بهشت سخن گفتهه ،یهر

از ولدالأنا ،از روی اختیار مرتکب گنا ،شهد،انهد و عاق نهه اسهت کهه برهذیریم گناهشهان سهبب

محرومیت آنان از بهشت است .باید دقت نمود که این محرومیت به گونهای عقهاب بهه شهمار
مههیرود؛ ّامهها زاد ،زنهها بههر خه ف ایههن چهههار نفههر ،نقشههی در تولههد خههود و گنههاهی کههه پههدر و مههادرش

مرتکهب شههد،انهد ،نداشههته اسههت .بنها بههر ایههن ،بهاز تمهها آنچهه گفتههه شههد ،متو،هه ایههن بخههش از
روایت خواهد بود و این روایت نمیتواند مؤید حدیو مورد بحو قرار گیرد.

 .7عرضه بر حکم عقل برهانی

حدیو مورد بحو با برخی قواعد و احکا قطعهی عقلهی نیهأ ناسهازگار اسهت .در میهان مسهلمانان از
دیرباز بح ی با عنوان ُحسن و قبح عقلی مطرح بود ،است و هموار ،دو گرو ،و،ود داشهتهانهد کهه برخهی

طرفهدار ُحسهن و قهبح عقلهی بهود،انهد و برخهی نیهأ آن را نپذیرفتههانهد .شهیعیان و معتألهه در گهرو ،نخسهت

قرار میگیرند و به خاطر پذیرش عقلی بودن حسن و قبح ،به عدلیه شهرت یافتند.

2

به اعتقاد عدلیه ،افعال ،فارغ از اینکه متعل امر و نهی الهی قرار گیرند ،متص

بهه خهوبى

و بدی میشوند و این خهوبى و بهدی را انسهانهها دری مهیکننهد .در مقابهل عدلیهه ،اشهاعر ،قهرار
میگیرند که معتقدند ُحسن فقا چیأی است که شارع به آن امر میکند و قبیح نیأ آنهی اسهت
که شارع از آن نهی فرمهود ،اسهت .در ایهن صهورت چنهین نیسهت کهه افعهال بذاتهه و فهارغ از امهرو

نهی شارع متص

به حسن و قبح گردند.

3

حسههن و قههبح خههود نیههأ دارای تعر ی ه هههای متعههددی هسههتندّ ،امهها آنچههه بههه نظههر مههیرسههد،

تعری

تعر یه

پایه و اصل بهه شهمار مهیرود و در بیشهتر منهابع مر بهوط نیهأ مهورد پهذیرش واقهع شهد ،،ایهن
اسههت کههه :حسههن فعلههی اسههت کههه انجههامش مههذمت و بههدگویى را در پههى نههدارد و قبههیح

فعلی است که انجهامش باعهو مهذمت شهود 4.اکنهون بها تو،هه بهه ایهن معنهای از حسهن و قهبح
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،۱۵ص.۱۸۴

 .2فرهنگ فرق اسالمی ،ص۳۳۳؛ فرهنگ علم کالم ،ص.۱۵۹
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 .3شرح المقاصد ،ج ،۴ص۲۸۲؛ نهایه االقدام فی علم الکالم ،ج ،۱ص.۶۱
 .4مختلف الشیعه فی احکام الشریعة ،ص۳۰۲؛ المحصل ،ص.۴۷۹

مذمت می دانند که مرتکهب گنها ،و خطها شهد ،باشهد .در واقهع ،حکهم بهه عهد ورود ولهدالأنا بهه
بهشت مصدان بارز ظلم است ،و ظلم را نیأ همه نادرست میدانند .عقاب یهک نفهر بهه خهاطر
گنا ،دیگهری ظلهم اسهت و ظلهم نیهأ از سهاحت پهای الههی بهه دور اسهت .بهه خهاطر همهین حکهم

عقلی ،قرآن کریم نیأ هر کس را مساول کارهای خود میداند .بنا بر این ،حدیو مهورد بحهو بها
این حکم قطعی عقلی نیأ ناسازگار است و از این ،هت بىشک از اعتبار خواهد افتاد.
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می توان گفت که عد ورود زاد ،زنا به بهشت قبیح اسهت؛ د یهرا عقه کسهی را سهأاوار سهرزنش و

ممکن است در این بار ،اشکالی به این بیان مطرح شود، :هان بر اساس نظها دقیه علهت

و معلولها بنا شد ،است و هر معلولی از علتهی خهاص بهه و،هود مهیآیهد و ههر علتهی نیهأ معلهول
مخصههوص بههه خههود را دارد .ممکههن اسههت در ایههن ،هههان پههدر و مههادری بههر اثههر عههد آ گههاهی و یهها

خطاکاری باعو شوند تا فرزندشان بیمار و معلول به دنیها بیایهد .بهىشهک کهودی آنهان در ایهن

مسهاله نقشههی نداشههته اسههت ،ولههی مجبههور اسههت عمههری را بهها درد و رن ه بههه سههر بههرد .در چنههین
موردی کسی نمیگوید که عدالت خداوند دیر سؤال میرود .حال در مورد عد ورود زاد ،زنا بهه
بهشت نیأ همین گونه سخن بگوییم و آن را نتیجه خطای پدر و مادر بدانیم.

در پاسخ باید گفت که قیاس این ،هان مادی با ،هان آخرت  -که مجهرد از مهاد ،اسهت -

نادرسههت اسههت .در ایههن ،هههان بیمههاریههها و معلولیههتهههای ،سههمی و مشههک تی از ایههن قبیههل
ناشی از تعارض و تداخل مو،ودات مادی با یکدیگر است که آن نیأ به خاطر محدودیتهای

،هان مادی است .اقتضای عدالت در این ،هان آن است که هر علتی معلول خاص خود را

به و،ود آورد .در رخداد بیماری این اتفان افتاد ،است؛ یعنی علهت بیمهاری و،هود داشهته کهه
در این صورت معلول هم باید به و،ود آید؛ ّاما دربار ،اینکه کودی بیمار نقشی نداشته اسهت،
ولههی درد و رنه را بایههد تحمههل کنههد ،بایههد گفههت کههه ایههن درد و رنه و تحمههل آن چیههأی ،ههأ یههک

فراینههد طبیعههی کههه آن بههاز خههود در حههوز ،علیههت معنهها مههییابههد نیسههت .البتههه بههر اسههاس روایههات

می توان گفت که این فرد چون خود نقشی نداشته در ،هان دیگر متناسب با رنجی که تحمهل
کرد ،است ،پاداش خواهد دید؛ ّاما در هر حال این ،هان مادی است و تعارض الزمه و،ود آن
اسههت .انسههانههها بهها کسههب علههم و تأمههل بیشههتر در ایههن ،هههان مههیتواننههد زمینههههههای ایجههاد ایههن
تعارضها را کمتر نمایند؛ ّاما ،هان آخرت ،ای تعارض نیست .از این رو ،معنها نهدارد یکهی را
به ،ای دیگری عذاب کنند.

وآنگهی بر اساس این اصل که هر علتی معلول خاص خود را دارد ،ورود به بهشهت و ،ههنم
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نیأ معلول عوامل خاص خود است .عوامل ورود به بهشهت و ،ههنم از قبیهل اعمهال ،هوانحی و
،وارحی است؛ یعنهی ههر کهس بخواههد وارد بهشهت گهردد ،بایهد ایمهان و عمهل صهالح را بها ههم

داشته باشد .و در مقابل کسی که به ،هنم میرود ،باید در یک بخش از ایمهان و عمهل صهالح

و یا هر دوی آنها دچار نقص و کاستی آنهم از نوع عامدانه باشد .حال در مورد زاد ،زنها کهدا
مورد صادن است؟ آیا او کاری را انجا داد ،است تا از ورود به بهشت محرو شود یا مسهتح

ورود به ،هنم گردد؟ بىشک چنین نیست ،بلکه این پدر و مادر او هستند که عامهل و انجها

دهند ،گنا ،بود،اند و همانهها نیهأ بایهد مجهازات شهوند .بنها بهر ایهن ،در بهار ،زاد ،زنها علهت  -کهه
ارتکاب آ گاهانه و عامدانهه گنها ،اسهت  -مو،هود نشهد ،تها معلهول ،یعنهی محرومیهت از بهشهت

تحق یابد.

 .1-7بررسی توجیهات موافقان

تو،یه و و،هه ،مهع ع مهه مجلسهی دو بخهش داشهت کهه از ههر دو ،ههت قابهل نقهد اسهت.
،هت نخست ،این بود که ولد الأنا گر چه به بهشت نمیرود ،به ،هنم هم نخواههد رفهتّ .امها

باید گفت که اصل سخن در ایهن اسهت کهه چهرا او نبایهد بهه بهشهت بهرود؟ در مباحهو پیشهین

گفته شد که بهشت نرفتن او با آیات قرآن کریم و حکهم عقهل و روایهات قطعهی ناسهازگار اسهت.
بنا بر این ،با این گفته که او به ،ههنم ههم نمهیرود ،نمهیتهوان نهرفتن بهه بهشهت را تو،یهه نمهود.

،هت دو تو،یه ع مه مبنی بر اینکه ولد الأنا به ،هنم برود ،ولهی در آن،ها عهذاب نشهود ،نیهأ
یر قابل پذیرش است .اوال این حدیو بر ،هنم رفتن ولد الأنها داللتهی نهدارد تها بخهواهیم آن را

ایههن گونههه تو،یههه کنههیم .نهایههت داللههت ظههاهر حههدیو نههرفتن بههه بهشههت اسههت و نههه رفههتن بههه
،ههههنم .به ههه ع ه ه و ،،آیه هها ممکهههن اسه ههت کسه ههی در ،هه ههنم باشهههد ،وله ههی عه ههذاب نشه ههود؟ دوزم

،ایگا ،عذاب است و معنا ندارد که دوزخیان در دوزم عذاب نشهوند یها حتهی متهنعم گردنهد!

سخن ع مه زمانی عجیبتر مینماید که میگوید ولدالأنا در عین اینکه کارهای نیک انجها

داد ،است ،وارد دوزم میشود .البته با تو،ه به اینکه او در نهایت این مساله را دشوار دانسته
و علههم آن را بههه خداونههد واگذاشههته اسههت ،مههیتههوان دریافههت کههه خههود نیههأ از ایههن تو،یهههات

ناخشنود بود ،است.

در تو،یه دو گفته شد که ولد الأنا به خاطر عمل پدر و مادرش وارد بهشهت نمهیشهود؛ د یهرا
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فرزنههد بههه پههدر و مههادر ملح ه مههیشههود .بههه همههین دلیههل ا گههر ح ه لزاد ،در

کههودکی بمیههرد ،بههه پههدر و مههادرش ملح ه خواهههد شههد .ایههن تو،یههه نیههأ بههه دالیلههی قابههل پههذیرش

این آیه بر نمیآید که پدر و مادر ولدالأنا کافرند تا او به آنها ملح شود .در واقع زنا باعهو کفهر

نمیشود تا از را ،الحان فرزند به پدر و مادر ،ولدالأنا را نیأ کافر بدانیم .نکته دیگر ،اینکه از این

آیه میتوان عکس آنچه در این تو،یه گفته شد ،برداشت نمود .آیه میگوید کسانی که مهؤمن
هسههتند و فرزنههدان آنههان نیههأ هماننههد خههود آنههها ایمههان بیاورنههد ،بههه والههدین خههود ملحه خواهنههد

شد .به همین دلیل برخی از مفسران مراد آیه را فرزندان بالغ دانستهاند؛ دیرا یر بالغها مکله
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نیست .نخست ،اینکه در این تو،یه به آیه  ۲۱سور ،طهور اسهتناد شهد ،اسهت ،در حهالی کهه از

به ایمان نیستند 1.ع و ،بر این ،انتههای آیهه نیهأ بهر ایهن داللهت دارد کهه عمهل فرزنهدان بهه پهدران
ارتباطی ندارد و چیأی از ثواب آنان کم نمیکند ،دیرا هر کس در بند عمهل خهود اسهت .مفههو

مخال

این سخن آن است که اگر پدر و مهادر یها فرزنهدان مرتکهب خطهایى ههم شهوند ،خطهای

آنههان بههه پههای دیگههری نوشههته نمههیشههود .حتههی ا گههر مفههاد ایههن تو،یههه را برههذیریم نیههأ بههاز مشههکل
ناسازگاری با آیات قرآن و عقل و روایات قطعی باقی خواهد ماند.

تو،یهه القهاری نیهأ درسههت بهه نظهر نمهیرسههد؛ د یهرا بهر اسهاس آن ،حههدیو عها اسهت و شههامل
همههه زنهها زادگههان مههیشههود؛ ّامهها زنههازاد،ای کههه کههار نیههک انجهها داد ،اسههت ،از شههمول ایههن حکههم
خهارج اسهت و بهه گونهههای تخصهیص آن حکهم عها بههه شهمار مهیرود .بایهد تو،ههه داشهت کهه بههر
طب این گفته ،حدیو از ابتدا شامل چنین فردی نمیشد ،و فقا زنازاد،ای را در بهر مهیگرفتهه

که کار نیک انجا نداد ،است .به عبارت دیگر ،زنازاد ،نیک کردار تخصصا از موضهوع بحهو

خارج است .در این صورت دیگر عمو مهورد نظهر شهکل نخواههد گرفهت تها بخواههد تخصهیص

بخههورد .بههه ع ه و،،ایههنکههه زنههازاد ،نیههک کههردار بههه بهشههت و بههدکردار بههه ،هههنم مههیرود ،مسههاله

،دیههدی نیسههت و او نیههأ ماننههد دیگههر انسههانههها انگاشههته شههد ،و بهها او بههر اسههاس کارهههایش رفتههار

خواهد شد.
نتیجه

روایت «ولد الأنا ال یدخل الجنة» و نمونههههای ههم مضهمون آن از نظهر سهند ضهعی

اسهت؛

د یههرا در برخههی منههابع شههیعی بههدون سههند و بههه صههورت مرسههل نقههل شههد ،اسههت و در منههابع اهههل
ّ
سنت نیأ به خاطر ابها در نا راوی ،اضطراب در سند و قرار گیری افراد یر ثقهه و ضهعی در
سلسله راویان نقلهای مختل

 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۹ص.۱۳

آن را باید ضهعی

دانسهت .محتهوای ایهن روایهت نیهأ بها آیهات
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متعددی از قرآن کریم ناسازگار است ،و بر اساس حکم عقل به قبح ظلم ،کاری ظالمانه نیأ به

شههمار مههیرود و بهها روا یههات مختلفههی کههه از نظههر سههند بههر ایههن حههدیو برتههری دارنههد ،نیههأ ناسههازگار
اسه ههت .همچنه ههین بسه ههیاری از صه ههاحبنظه ههران و حه ههدیوشناسه ههان آن را ضه ههعی

دانسهتهانهد .تو،یههات موافقهان ایهن روایهت نیهأ نمهیتوانهد ضهع

و باطه ههل

سهند و محتهوای آن را ،بههران

نماید .تما این امور صدور روایت را با تردید ،دی موا،ه میسازد؛ به گونهای که نمیتهوان آن

را دلیل یا شاهد حکمی فقهی یا اخ قی قرار دهیم.
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إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،احمد بن ابىبکهر البوصهری ،بهى،ها ،دار الهوطن،
۱۴۲۰ن.

اإلحتجاج ،احمد بن علی طبرسی ،مشهد :نشر مرتضی۱۴۰۳ ،ن.

اإلرشاد ،محمد بن محمد المفید ،قم :کنگر ،شیخ مفید۱۴۱۳ ،ن.

ابسرار المرفوعاة فای ابخباار الموضاوعة (الموضهوعات الکبهری) ،م علهی القهاری ،تحقیه :
محمد بن لطفی الصباغ ،بیروت :المکتب األس می۱۴۰۶ ،ن.

اصول و قواعد فقهالحدیث ،محمد حسن ربانی ،قم :بوستان کتاب ،دو ۱۳۸۷ ،ش.

بحار ابنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :الوفا ۱۴۰۴ ،ن.

البدایه و النهایه ،اسماعیل ابن عمر (ابن ک یر) ،بیروت :دارالفکر۱۴۰۷ ،ن.

تاریخ آداب العرب ،مصطفی صادن رافعی ،بى،ا ،دار الکتب العربى ،بىتا.

تااریخ مدینااه دمشااق ،علهی ابهن حسههن دمشهقی (ابهن عسهاکر) ،تحقیه  :علهی شهیری ،بیههروت:
دارالفکر۱۴۱۵ ،ن.

تأویل مختلف الحدیث ،ابن قتیبه الدینوری ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بىتا.

تحف العقول ،حسن ابن شعبه حرانی ،قم :انتشارات ،امعه مدرسین۱۴۰۴ ،ن.

تاادوین الساانةالنبویة ،محمههد زهرانههی ،نشههأته و تطههور ،مههنالقههرن االول الههی نهایههة القههرن التاسههع
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الهجری ،ریاض۱۴۲۶ ،ن.

تفسیر جوامع الجامع ،فضل بن حسن طبرسی ،قم :مؤسسة النشر األس می۱۴۱۸ ،ن.

الجامع الصحیح (صحیح مسلم) ،مسلم ابن حجاج النیشابوری ،بیروت :دارلفکر ،بىتا.

جامع بیان العلم و فضله ،ابن عبد البر ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۳۹۸ ،ن.

جمع الجوامع (الجامع الکبیر) ، ،ل الدین سیوطی ،نر افأار مکتبة الشاملة.
حلیة ابولیاء و طبقات ابصفیاء ،ابونعیم اصفهانی ،مصر ،السعادة۱۳۹۴ ،ن.

الخصال ،محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدون) ،قم :مؤسسة النشر األس می۱۴۰۳ ،ن.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

التوحید  ،محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدون) ،قم :مؤسسة النشر األس می۱۳۹۸ ،ن.

سنن الکبری ،احمد بن شعیب ،نسایى ،تحقی  :عبدالهفار البنداری و سید کسهروی حسهن،
بیروت :دار الکتب العلمیه۱۴۱۱ ،ن.

شرح المقاصد ،مسعود بن عمهر تفتهازانی ،تحقیه  :عبهدالرحمن عمیهر ،،قهم :الشهری
۱۴۰۹ن.

الرضهی،

شاارح نهااج البالغااه ،عبدالحمیههد ابههن ابههىالحدیههد ،قههم :کتابخانههه آیههة اهلل مرعشههی نجفههی،
۱۴۰۴ن.

علل الشرایع  ،محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدون) ،قم :مؤسسة الداوری ،بىتا.
عوالی اللئالی ،ابن ابى ،مهور احساثی ،قم :سیدالشهدا ۱۴۰۵ ،ن.

عیااون اخبااار الرضااا ،محمههد بههن علهی ابههن بابو یههه (شهیخ صههدون) ،بههى،ها ،انتشههارات ،هههان،
۱۳۷۸ن.

فجر ابسالم ،احمد امین ،بیروت :دار الکتب العربى. ۱۹۶۹ ،

فرهنگ علم کالم ،احمد خاتمی ،تهران :انتشارات صبا۱۳۷۰ ،ش.

فرهنگ فرق اسالمی ،محمد ،واد مشکور ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اس می۱۳۷۲ ،ش،

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،محمد عبد الرثوف المناوی ،تصحیح :احمد عبد الس ،
بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۵ ،ن.

الکامل فی ضعفاء الرجال  ،ابو احمد بهن عهدی ،ر،هانی ،تحقیه  :عهادل احمهد عبهدالمو،ود،
علی محمد معوض ،بیروت :دار الکتب العلمیه۱۴۱۸ ،ن.

کشف الخفاء و مزیل ابلباس ،اسماعیل بهن محمهد العجلهونی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهة،
ثال ة۱۴۰۸ ،ن.

کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،حسن بهن یوسه

بهن مطههر حلهی ،تصهحیح و تحقیه :

آیة اهلل حسن زاد ،آملی ،قم :مؤسسة النشر األس می ،چهار ۱۴۱۳ ،ن.
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کنز العمال ،المتقی الهندی ،بیروت :مؤسسة الرسالة۱۴۰۹ ،ن.

لسان المیزان ،احمد بن علی عسق نی ،بیروت :مؤسسه االعلمی۱۳۹۰ ،ن.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،علی بن ابىبکر هی می ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۰۸ ،ن.
المحصل ،محمد بن عمر رازی ،عمان :دار رازی۱۴۱۱ ،ن.

مختلف الشایعه فای احکاام الشاریعة ،حسهن بهن یوسه
األس می ،ثانیة۱۴۱۳ ،ن.

بهن مطههر حلهی ،قهم :مؤسسهة النشهر

مستدرک الوسائل ،حسین نوری (محدا نوری) ،قم :مؤسسة آل البیت ۱۴۰۸ ،:ن.

المستدرک علی الصحیحین ،محمد بن عبداهلل الحاکم النیشابوری ،بیروت :دار المعرفة ،بىتا.

معجااام ابوساااط ،ابوالقاسههم الطبرانههی ،تحقیهه  :الحسههینی و طههارن بههن عههوض اهلل ،قههاهر:،
دارلحرمین ،بىتا.

الموضوعات ،ابهن الجهوزی ،تحقیه  :عبهدالرحمن محمهد ع مهان ،المدینهة المنهورة :المکتبهة
السلفیة۱۳۸۸ ،ن.

میزان االعتدال فی نقد الرجال ،شهمس الهدین محمهد بهن احمهد ذهبهی ،تحقیه  :علهی محمهد
البحاوی ،بیروت :دار المعرفه۱۳۸۲،ن.

المیزان فی تفسیر القرآن ،محمد حسین طباطبایى ،قم :مؤسسه اسماعیلیان۱۳۹۱ ،ش.

نهایه االقدام فی علم الکالم  ،محمد بن عبهدالکریم شهرسهتانی ،تحقیه  :احمهد فر یهد مز یهدی،
بیروت :دارالکتب العلمیه۱۴۲۵ ،ن.

وسائل الشیعة ،محمد بن حسن حرعاملی ،قم :مؤسسة آل البیت ۱۴۰۹ ،:ن.

«اقتراح تحلیل روایات عرضه حدیو بر قرآن»، ،عفهر نکونها  ،صاحیفه مباین ،شهمار،۲۸-۲۷ ،
۱۳۸۱ش.

«بررسی روایات عرضه» ،علی نصیری ،حدیث حوزه ،شمار۱۳۹۰ ،۲ ،ش.

«گونههای تألیفات حدی ی» ،مجید معارف ،دانشنامه جهان اسالم( ،نسخه اینترنتی)
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آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح
تاریخ دریافت۱۳۹۹/۷/۳۰ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۱۲/۲۸ :

زهرا جلیلی

1

چکیده
دعا در اصط ح متون دینی ،خواندن مقا ربوبى و طلهب نیهاز از اوسهت .حهال اگهر دعها از
دبان اما معصو  ۷باشد ،دیبایى لف و معنها ههر دو را داراسهت و بههر ،انسهان را از دعها
دوچن ههدان م ههیکن ههد .از ،مل ههه ای ههن ادعی ههه ،دع ههای شهههری

صهههباح اس ههت؛ دعهههایى کهههه

دعاکننههد ،را بهها روش راز و نی ههاز بهها معبههود آشههنا نمهههود ،و وی را بهههه معهههارف بشهههری هرچهههه
نأدیکتهر مهینمایهد .دعهای صهباح در قالهب الفهاظی مهزین بهه آرایههههایى لفظهی و معنهوی

اسهت کهه از ،ملهه آن توافه و تقابهل اسهت .ایهن ،سههتار سهعی کهرد ،بهه روش توصههیفی -
تحلیلی ،دعای مذکور را از زاویه تواف و تقابل ،مورد واکاوی قرار دهد .سؤالی کهه تحقیه

حاضر ت ش میکند به آن پاسخ دهد ،این است :تواف و تقابهل مو،هود در دعهای صهباح
در چههه معههانی بههه کههار رفتههه اسههت؟ و چگونههه مقصههود گوینههد ،را بهها کیفیتههی هههر چههه بیشههتر
روشن نمود ،است؟ تواف و تقابل دعای صباح در معانی مختلفی همچون حمد و ثنای
الهههی ،درود بههر پیههامبر ،۹طلههب اسههتهفار و ماننههد آن اسههت .در ایههن پههژوهش ،نخسههت،
تعریفههی ا،مههالی از توافه و تقابههل آمههد ،اسههت .آنگهها ،توافه و تقابههل مو،ههود ،بههه قههدر وسههع
مقاله تبیین گردید ،است .حاصل سخن ،آن که تقارب بین حروف و کلمات و موسیقی
آن و تناسب بین مصوتههای کوتها ،و بلنهد ،و اسهتفاد ،از آرایهه معنهوی توافه و تقابهل ،در
خدمت معنای ک

و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطبان آن بود ،است.

کلیدواژهها :اما علی ،۷آرایه معنوی ،دعای صباح ،تواف  ،تقابل.
 .1استادیار و عضو علمی دانشگا ،پیا نور (.)Z_jalili@pnu.ac.ir
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 .1مقدمه

سخن و ک

هموار ،از مرتبت بسأایى برخوردار بهود ،اسهت و لکهن در دوران پیهامبر خهاتم از

مرتبتههی بههاالتر بهههر،منههد شههد؛ د یههرا بههه مشههیت الهههی معجههأ ،پیههامبر ۹گردیههد تهها بیهان اعجههازآمیأ

کلمات همهرا ،بها معهانی شهگفتانگیهأ آن ،فصهحا و بلهها را بهه ههمآوردی طلبهد .از رمهوز معجهأ،
بودن آن ،اسلوب خاص کتاب الهی اسهت کهه نهه من وراسهت و نهه مسهجع و منظهو  .و در یهک

ک  ،سخن بلیغ و شیوایى است که در اوج اقتضای حال بیان شد ،است .بىسهبب نیسهت

کههه پی هامبراعظم ۹آن را ثقههل اکبههر نامیههد .در مرتبههت بعههد از آن ،ک ه

معصههو  :اسههت .و در بههین اثمههه امههارت که

نبههوی و علههوی و امامههان

از آن ابواالثمههه :اسههت کههه کتههاب وی ،روش

ب ههت نهها یافههت .لههذا در صههدر راز و نیههاز بهها معبههود ،ادعیههه قرآنههی اسههت و در مرتبهههای نههازلتههر،

ادعیههه مههأثور از حضههرت علههی ۷اسههت کههه تههالی تلههو قههرآن کههریم اسههت .و از ،ملههه آن ،دعههای
شری

صباح است .پیش از ورود به معرفی آن ،مختصری در خصوص ،ایگها ،دعها در متهون

اس می آورد ،میشود.

در معارف اس می تأ کید بسیاری بر دعا و منا،هات شهد ،کهه از ،ملهه آن مهیتهوان بهه که

خدا در قرآن کریم اشار ،داشت که فرمود:

(قُ لش َی َعبأ بکم ربى لولش دعاؤکم)؛

1

بگو اذر دعایتان نراشد ،پروردذارم ب شما ارجی ننهد.

2

و یا حدیو نبوی که باالترین عبادت امت اس می را بعد از قراثت قرآن ،دعا میداند؛ آنجا

که فرمود:

ُ
ُ
ُ 3
ح
قراءة القرآن الدعاء.
افضل
عبادة امت بعد ِ
ِ

یا حدیو علوی که در آن خداوند به بندگان اذن دعا فرمود و خهود را ضهامن ا،ابهت نمهود و

بند ،را امر فرمود از او بخواهد تا عطا نماید و رحمت طلبد تا مهربانی کند:

ح ح
ةمواِ و اَلٍض قةةد ِاذ حن لة ح
و اعلةةم ان الةةذی بیةةده خة ُ
ةک الةةدعاء و تکفةةل لةةک
ةزائن السة ِ
ِ
ح ح 4
ُ
یعطیک و تس ح
باَلجاب و ح
تسأله ِل ح
ترْح ُه ِلیرْحک.
ممرک من

 .1سور ،فرقان ،آیه .۷۷

 .2ترجمه قرآن کریم ،ص.۵۵۷
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 .3بحار االنوار ،ج ،۹۰ص.۳۰۰

 .4ترجمه و شرح نهج البالغه ،ص.۹۲۳

استجابت در زمان قراثت قرآن و یا هنگا نزول باران و یها وقهت اذان و یها هنگها گهواهی دادن و
مانند آن .از ،مله آن احادیو ،روایتهی از امها معصهو  ۷در الکاافی کلینهی 1اسهت کهه در آن
بهتههرین زمههان اسههتجابت دعهها ،چهههار زمههان معرفههی شههد ،اسههت کههه یکههی از آن اوقههات ،سههاعات

اولیه صبح است.

متن حدیو چنین است:

ح
مواطن :الوتر ،و بعد الفجر ،و بعد الظهر ،و بعد اْلبر .
ُیستجا الدعاء اربع

2
هؤمن
و در روایتههی دیگههر در همههین کتههاب از ابههو،عفر ۷آمههد ،اسههت کههه خداونههد بنه ِ
هدگان مه ِ
بسیار دعاکنند ،در سحرگاهان تها طلهوع آفتهاب را دوسهت دارد .سهپس ایشهان مخهاطبین که
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در خص ههوص اوق ههات دع هها و زم ههان اس ههتجابت آن نی ههأ روای ههات فراوان ههی آم ههد ،اس ههت؛ مانن ههد

خود را توصیه به دعا در سحر تا طلوع آفتاب مهینمایهد و علهت آن را گشهایش درههای آسهمان و

تقسیم ارزان و زمان استجابت حا،ات بزر تبیین میکند:

ح
إن ح
اهلل ی مةن عبةاده اْلةؤمننی کةل عبةد دعةاء ،فعلةیکم بالةدعاء السة ر ا طلةٌذ
ح ح
ح
ح
ُ
الشةةمق ،فاهنةةا سةةاع ُِفةةت ُح فیةةا ابةةوا ُ السةةماء ،و ُِقسة ُةم فیةةا اَلر اق ،و ُِقَض ة فیةةا
احل ُ
ح
العظا ُ .
وائج ِ

در روایتی دیگهر ،در کتهاب اقبال االعمال ابهن طهاووس - 3کهه ،لهد اول آن مشهتمل بهر ادعیهه

ما ،مباری رمضان و شوال و ،لهد دو آن اعمهال دیگهر مها،ههای سهال اسهت  -نیهأ در بهار ،زمهان
سههحر و اسههتجابت دعهها آمههد ،اسههت کههه همههه شههب ،هنگهها سههحر منههادی از ،انههب قاضههی
حا،ات ،ندا درمیدهد که معنای آن این است کهه آیها سهاثل و طالهب و توبههکننهد،ای هسهت
که مراد و مطلبش روا شود.

منادی طالب خیر را دعوت به آمدن به بارگا ،الهی میکند و بهه ،وینهد ،شهر
در ادامف روایت
ِ

پیا میدهد که از بدی دست بردارد .متن حدیو چنین است:

س ر کل لیل ینادی مناد عن مالک قضاء احلاجةاِ مبةا معنةاه :هةل مةن سةائل؟ هةل مةن
ح
مقْر؟
مقبل و یا طال ح الشر ِ
طال ؟ هل من مستبفر یا طال اْلیر ِ
 .1الکافی ،ج ،۲ص.۴۷۷
 .2همان ،ج ،۲ص.۴۷۸

 .3اقبال االعمال ،ج ،۱ص.۱۵۶
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در کتههاب مصااباح المتهجااد شههیخ طوسههی - 1کههه مشههتمل بههر ادعیههه و د یههارات و اعمههال

مسههتحب ایهها سههال اسههت  -ادعیههه فراوانههی بههرای سههاعات اولیههه صههبح آمههد ،کههه از ،ملههه آن،
دعههایى اسههت کههه بههه زمههان سههحر اختصههاص دارد .در بخشههی از آن ،شههخص داعههی ،پرودگههار را

مورد خطاب قرار داد ،و وی را اندوخته در روز سختی و همرا ،در شهدت و دوسهت در نعمهت و
نهایت آمال خود معرفی مینماید و سپس در ادامه ،پروردگار را پوشانند ،زشتی و ایمنیبخهش
تههرس و درگذرنههد ،له ههأش خههود معرف ههی مههیکنههد و بع ههد از توصههیفاتی ای ههن چنههین ،از خداون ههد

میخواهد که از گنا ،او درگذرد و وی را ببخشد:

نعمةت ،و یةا غةایت ٍغبةت ،انةص

یا عدت کةربت ،و یةا صةاحب شةدت ،و یةا و
الساتر عٌٍ ت ،و اْلؤمن ح
روعت ،و ُ
اْلقیل حعثر ت ،فاغفر خطیئت.

و بدون شک ،ادعیه مروی از اثمه اطهار :هر کدا چهراغ راههی اسهت کهه طریه سهلوی را

به سالک مینمایاند و دعای صباح از ،مله ایهن ادعیهه

گهرانسهنگ منسهوب بهه ابواالثمهه:

است .بنا بر نقل ع مه مجلسی در بحاار االناوار 2امها علهی ۷ایهن دعهای عظهیم القهدر را بهه
تعلههیم حضههرت رسههول ۹کتابههت فرمههود .و اقههد نسههخههههای ایههن دعهها ،بنهها بههر منبههع مههذکور،

نسخهای است به خا کوفی و نگارش اما  ۷که تاریخ آن به سال ۲۵ن ،برمیگهردد و یحیهى
بههن قاسههم علههوی در سههال  ۷۳۴از آن نسههخه مههزین بههه دسههت خهها مبههاری امهها علههی ،۷نسههخه

خود را نگاشته است.

این دعای شری  ،در برگیرند ،مفاهیم و معانی واالیى است که موضوعات متعددی دارد؛

موضههوعاتی همچههون حمههد و ثنههای ح ه  ،تبیههین قههدرت او ،تحمیههد و تمجیههد خداونههد ،درود و

تحیت بر رسول خدا  ،۹امید به بخشش ح  ،توصی
به ساحت ربوبى و مانند آن.

نفس و سرکشی مرکب او و پنا ،بهردن

این دعهای گهرانقهدر در قالهب علهو چهارگانهه علهم بیهان ،یعنهی تشهبیه و اسهتعار ،و مجهاز و

کنایههه و آرایههههههای معنههوی علههم بههدیع چههون مراعههاتالنظیههر ،طبههان و مقابلههه و آرایههههههای لفظههی

بدیع ،مانند ،ناس ،موازنه ،سجع و مانند آن بیهان مهیشهود .در حقیقهت ،از نظهر دال و مهدلول

هر دو دیباست .ایهن گفتهار ت شهی اسهت نهاچیأ تها مهتن دعهای صهباح را از زاو یهه توافه و تقابهل

مو،ود در آن ،به قدر وسع خویش واکاوی کند .در خصوص توافه و تقابهل در جاواهر البالغاه

166

 .1مصباح المتهجد ،ج ،۲ص.۵۹۸
 .2بحار االنوار ،ج ،۹۱ص.۲۴۷

تقابل نیأ یعنی ،مهع بهین دو معنهایى کهه درمقابهل ههم باشهند؛ ماننهد معنهای تک یهر و تقلیهل در

ک

رسول اهلل:۹

انکم لتکثرون عند الفزذ و تقلٌن عند الطمَ.

2

در مختصاار المعااانی تفتههازانی 3اصههط ح تواف ه در مقابههل تقابههل آمههد ،اسههت .و در مقالههه

«بررسههی آرای ههههههای ب ههی در دعههای ص ههباح» 4اصصههط ح موازن ههه و یهها مماثل ههه آمههد ،اس ههت.

نا گذاری هر چه باشد ،در این گفتار ،تقابل و تواف (تناسب و یا موازنه) دعهای صهباح بهه قهدر

وسع بررسی میشود.

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

آمههد ،اسههت کههه توافهه و تناسههب یعنههی ،مههع بههین دو مفهههو م بههت و یهها چنههد مفهههومی کههه
ْ
متناسههبانههد و بههه آن مراعههات النظیههر هههم مههیگوینههد؛ ماننههدَ ( :و ُهی َیو َ
السی ِیم ُیع ال َب ِصی ُیِل) 1.و مقابلههه و

دربار ،معنای تناسب  -که با استفاد ،از مقاله «تناسب آیات و سهور» دائارة المعاارف قارآن

کریم صورت پذیرفته ،میتوان گفت که تناسب وحدتساز اسهت .تناسهب نهوعی مناسهبت و

هماهنگی است تا بین دو یا چند امر نظم و ترتیب برقرار سازد .این نظم و ترتیب نه تنها برآینهد
دو و یها چنههد امههر موافه اسههت ،بلکههه مههیتوانهد برآمههد ،از دو امههر متضههاد باشههد .ایههن مناسههبتههها
ذهههن انسههان را نظههم مههیدهههد و بهها دری نظههم ،حقههایقی از ارتبههاط ،مه ت و معههانی آن بههر انسههان

آشههکار مههیشههو د .بایههد خههاطر نشههان سههاخت کههه ارتبههاط بههین ،مه ت یهها برآمههد ،از رابطههه عهها و
خاص است و یا رابطه عقلی و حسی و خیالی دارد و یا رابطهای ذهنی ماننهد علهت و معلهولی

و سبب و مسببی بین ایشان حا کم است.

تناسب همچنین برآمد ،از آرایههای ادبى است کهه در شهعر کهاربرد بیشهتری دارد و مهوارد تضهاد و

مقابله و تبادر و تو،یه و افتنان را شامل میشهود .ایهن تناسهب و همهاهنگی بهرای دری آیهات قرآنهی و
ادعیههه و متههونی ماننههد آن ،از اهمیههت خاصههی برخههوردار اسههت و در ارتبههاطی تنگاتنههگ بهها فهههم معنهها و
متههون اسههت .سههخن بزرگههانی چههون فخههر رازی و سههیوطی و محههی الههدین بهن عربههى گههوا،

دری لطههای
ّ
ایهن مدعاسههت .محههی الههدین بههن عربههى فهههم کامههل آیههات را در سههایهسههار تناسههب بههین آنههها دانسههته
است .سیوطی صاحب کتهاب اسارار ترتیاب قارآن نیهأ ،علهم تناسهب بهین آیهات را مو،هب معنهای
 .1جواهر البالغه ،ص.۳۸۴
 .2همان ،ص.۳۸۳

 .3مختصر المعانی ،ص.۲۶۷

« .4بررسی آرایههای ب ی در دعای صباح» ،ص .۱۷-۱
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آیههات و فهههم آن دانسههته اسههت .در میههان مفسههران ،فخههر رازی از ،ملههه کسههانی اسههت کههه بیشههترین

اهتما را به ،انب تناسب آیات و سور داشهته اسهت .وی فصهاحت و ب هت قهرآن را از نشهانهههای
معجههأ ،و نظههم و ترتیههب بههین آیههات را نیههأ از ع ثههم آن دانسههته و معتقههد اسههت کههه بسههیاری از لطههاث
قرآنی از علم مناسبت بین آیات به دست میآید.

در خصوص اقسا تناسب و ارتباط آیات با استفاد ،از دانشنامه اسالمی مهیتهوان گفهت کهه

تناسب بین آیات بر دو قسم است :قسم اول ،آن بخشی است که مناسهبت بهین کلمهات یهک

آیه را به و،ود میآورد که به آن وحدت سیان میگویند .قسم دو  ،تناسهبی اسهت کهه در میهان
آیات یک سور ،قرار دارد؛ تناسبی که در آ از و انجها سهور ،دیهد ،مهیشهود کهه بهدان ههدف و یها

اهداف سور ،میگویند.

این ،ستار ،در توضهیح بنهدهای مختله

دعها ،از دو کتهاب مفااتیح الجناان شهیخ عبهاس

قمی و اضواء علی دعاء الصباح عأ الدین بحر العلو بههر ،مهی،و یهد .سهؤالی کهه تحقیه ته ش
دارد بههدان پاسههخ دهههد ،ایههن اسههت :توافه و تقابههل دعههای صههباح در چههه معههانی آمههد ،و چگونههه
مقصود گویند ،را با کیفیتی هر چه بیشتر روشن نمود ،اسهت؟ و فرضهیه تحقیه ایهن اسهت کهه
در دعای شری

صباح ،انواع تواف و تقابل در معانی مورد نیاز بند ،آمد ،و با آرایههههای لفظهی

و معنوی برای بیان هر چه بهتر مقصود و تأثیرگذاری بهر روی مخاطهب مهزین شهد ،اسهت .روش

تحقی  ،روشی کتابخانهای و به شیو ،توصیفی  -تحلیلی است.
 .1-1پیشینه تحقیق

بههر دعههای صههباح شههروح متعههددی نگاشههته شههد ،اسههت کههه از ،ملههه آنههها مههیتههوان بههه شههرح

م هادی سهبزواری و شهرح شهاگرد وی ،میهرزا عبهدالرحیم و شهرح منظهو مهولی ابهو الوفها بهه نها

مفتاح الفاالح و مصاباح النجااح اشهار ،نمهود .اسهامی شهروح مختله

دعهای صهباح در ،لهد

سههیأدهم کتههاب الذریعااه آقههابزر تهرانههی آمههد ،اسههت 1.البتههه در شههروح مههذکور در بههار ،نکههات
بههدیعی ،کمتههر سههخن بههه میههان آمههد ،اسههت .در حههوز ،مقههاالت مو،ههود در بههار ،موضههوع پههژوهش،

میتوان به مقاله «بررسی آرایههای ب ی در دعای صباح» ،اثر دکتر اسهحان طهیهانی و همکهار
اشار ،کرد که آن نیأ محسنات ب ی بند پایانی دعا ،یعنهی ذکهر سهجد ،را مهورد تو،هه قهرار داد،
است .نیأ به مقاله «شرح دعای صباح امیرالمؤمنین علی ،»۷تألی
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( .1به نقل از پایگا ،اط ع رسانی حوز.)،

حسن خراسانی انتشهار

عرفههانی و صههرف و نحههوی مههورد اهتمهها قههرار داد ،اسههت .در مجمههوع ،مقالهههای کههه بههه صههورت

خاص به موضوع تحقی پیش رو ،یعنی تواف و تقابل برردازد ،یافت نگردید.
 .2تناسب در آیات
 .1-2توافق و تقابل در دعای صباح

دعههای صههباح ،ایههن منا،ههات مههاثور از امهها علههی ۷بنههدهای متفههاوتی را دارد کههه هههر کههدا ،

مانند آیات ،ا راضهی متفهاوت دارنهد؛ ولهی در مجمهوع ،یهک ههدف را دنبهال مهیکننهد و آن ههم
هدف کلی تما ادعیه ،یعنی قرب الی اهلل است .بخشهای آمهد ،در ایهن دعها ،حمهد و ثنهای

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

یافتههه در فضههای مجههازی اشههار ،نمههود کههه ایههن دعههای شههری

را از نظههر علههو مختل ه

ب ههی،

ح  ،صبر و نصرت الهی ،درخواسهت عفهو و بخشهش عبهد ،قبهول معبهود و اههداف واالی دیگهر

است .در این گفتار ،به قدر وسع خویش ،به تبیین این اهداف پرداخته میشود.
 .2-2حمد و ثنای حق

بنههد حمههد و ثنههای الهههی در دعههای صههباح ،تبیینههی بههر آ ههادین نکتههه از ادب دعهها و مو،ههب

استجابت آن است؛ یعنهی شهروع دعها بها تحمیهد و تمجیهد حه سهبحانه و تعهالی اسهت کهه در

ک

اما علی ۷بدان اشار ،شد ،است:

ح ح ح ح ح
ح
ح حْ
ُ
حح
ح
حو حُ حو و ححم حمة ُةد ْبة ُةن ُم ْسة ِةلم قةةال قةةال أ ُبةةو حع ْبة ِةد ا ِهللِ :۷إن ِِف ِک حتةةا ِ أ ِمیة ِةر ا ُْلة ْةؤ ِم ِن حنی :۷أن
ح
ح ح ُ ُ
ح ح ُْ
حْ
ح ح ُ
ح ح
ح ْ حح ح
ا حْل ْسأل حب ْع حد ا ِْل ْد حح ِ ف ِإذا حد حع ْو حِ حَ ِج ْةد ُه .قةال قل ُةص :ک ْیةف حّن ِجة ُد ُه؟ قةال حِقةٌل :حیةا حم ْةن ُه حةو
ح ح ْ ح ُ ُ ح ْ ح ح ْح ْ ح ح ْ ح ح ْ ُ ح ْح ح حْ ح ح
حْ
ح
حْ
اْل ْنظ ِر األ ْعیل ،حیةا حم ْةن
أق حر ُ ِإ حل ِم ْن حح ْب ِل ال حٌ ِر ِید ،یا من یٌل بنی اْلر ِء و قل ِب ِه ،یا من هو ِب
ح
ح ْ 1
ح ْ
ل ْی حق ک ِمث ِل ِه َشء.

تحمیهد و تمجیهد دعههای صهباح مشهتمل بههر چههار بنهد اسههت کهه اولهین آن بهها خطهاب اللهههم

شروع میشود:

ُ
ح ح ح
ح
ح
ح
اللیةل
ِ
اْلظلةم ببیاهة ِ
ِ
بنطةق تبل ِج ِةه ،و سةرَ ِقطةَ ِ
الف .اللهم یةا مةن دلةَ لسةان الْةبا ِ
ح ُ
ح ح
ح
اتقة حةةن ُصة ح
ح
ح
ةةدواٍ ِ مقة ِ ُ
ةةمق
تلجل ِجةةةه ،و
ةةنَ الفلة ِ
ةةک الة ِ
ةةادیر تبر ِجةةةه ،و شعشةةةَ ضةةةیاء الشة ِ
بنٌٍ ُ
تأج ِجه.
ِ

در این بند ،حمد و ثنای الهی ،بها تناسهب بهین کلمهات و موسهیقی آن ،تبیهین شهد ،اسهت.
 .1عدة الداعی و نجاح الساعی ،ج ،۱ص.۱۶۱
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ایههن تناسههب از را ،تقابههل ،تههرادف و تقههارب بههین کلمههات و همههاهنگی بههین موسههیقی حههروف و
کلمات و مصوتهای کوتا ( ،هِ ،ه و ُه) و بلند(آ ،او ،ای) به و،هود آمهد ،تها معنهای حمهد و ثنها را بها

بهترین بیان ابراز نماید و تأثیری هر چه بیشتر داشته باشد .با تقابهل مفهاهیم الصهباح و اللیهل و
ُ
ُ
تلجل (با لکنت سخن گفتن) و ترادف بین دلع و ّ
سرح ،و تقهارب بهین اتقهن
تبل (اشران) 1و
ُّ
و شعشع (امتداد الضو ) و بین ّ
تأ( ،شهعلهور شهدن) آ هاز مهیشهود کهه
تبرج (اظهار الزینة) و
بیان خلقت شب و روز و اعتراف به قدرت و عظمت الهی است؛ خدایى کهه بهه قهدرت قهاهر،

خههود ،صههبح روشههن را بهها د بههان گو یههای نههور بیههرون آورد و شههب تههار را بهها پههار،هههای سههیا ،ظلمههت

فرستاد .و استواری و دیبایى کشهتی آسهمان را در کنهار تشعشهع فهروزان نهور خورشهید قهرار داد تها

معنای استواری را هر چه بیشتر نمایان سازد.

اما علی ۷معنای حمهد را بها تقابهل بهین شهب و روز تقو یهت نمهود .واژ ،دلهع (بیهرون آوردن
د بههان) را بههرای آوردن روشههنایى روز ،و کلمههه سه ّهرح (بههه چههرا فرسههتادن ،رهههاکردن) را بههرای تههاریکی
شب آورد تا تدری درآمهدن را نشهان دههد .و شهب را بها وصه

نشدن این ارسال و فرستادن اشار ،نماید.

مظلهم قهرین سهاخت تها بهه دیهد،

ح
ح
ح ح
کیفیاِه.
ِ
ُملوقاِه ،حو جل عن مًلمئ ِ
ِ
ذاِه ،حو ِنز حه عن ْجانس ِ
ذاِه ِب ِ
 .یا حمن دل عیل ِ

این مقطع از دعا ،تنزیه و تسبیح و تجلیل ذات اقدس الهی به صفاتی اسهت کهه داللهت بهر
ّ
توحید و یگانگی دارد؛ خدایى که منأ ،از مشهابهت بها ،هنس مخلوقهات و ا،هل از مناسهبت بها

کیفیتهای عالم اسهت؛ خهدایى کهه خهود ،گهوا ،خهود اسهت .بهه قهول شهاعر ،آفتهاب آمهد دلیهل

آفتههاب .در ایههن مقطههع تنزیهههی ،دو کلمههه متههرادف مجانسههة و م ثمههة بههرای رسههاندن تقابههل دو
معن های ّ
کم هی و کیفههی و ّرد آن از خداونههد اسههت .در حقیقههت ،تأ کیههد و تقو یههت ابتههدای مقطههع
است که اشار ،به وحدانیت خداوند میکند .منظور آن است که صفات الهی ا،ل از صهفات

مخلوقههات اسههت؛ یعنههی اسههما و صههفات الهههی خههاص ح ه سههبحانه و تعههالی و تهییرناپههذیر

است؛ در حالی که صفات مو،ودات ،دیادت و نقصان و تهییر و تحول میپهذیرد .تناسهب در
ّ
ّ
دل و ،ههل ،همههرا ،بهها همههاهنگی در موسههیقی کلمههات ،یرفههای معنههای تنز یههه و تسههبیح را هههر چههه
بیشتر مینمایاند.

ُ
ح
کان حق حبل ان حی ح
حلظاِ العیٌن ،حو حع ِل حم حِبا ح
کٌن.
خطراِ الظنٌن ،حو ُبع حد حعن
ج .یا حمن ق ُر ح ِمن
ِ
ِ
ِ
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لحظات العیون (دید ،ظاهر) آمد ،که نشانگر یک هدف واحد است و آن قهرب معنهوی و علهم
حضوری به پروردگار است .این معنا با علم نامحهدود الههی بهه اشهیا ،قبهل از ایجهاد آن ،تأ کیهد

شد ،است  .قرآن کهریم در خصهوص ایهن قرابهت مطلهب شهایان تهو،هی دارد و آن را نأدیهکتهر از
ر گردن میداند:

َ
(َ َ ُ ُ
الورید).
بُ
ِ
و ُحن اقر الیه ِمن ح ِ

1

اما علی ۷نیأ در پاسخ به سؤال ذعلب یمانی در بار ،کیفیت مشاهد ،پروردگار فرمود:
َل تراه العیٌن مبشاهدة العیان ،و لکن تدٍکه القلو حبقائق اَلمیان؛

2

دیدهها او را نمیبیند ،ولی قل ها با حقیقت ایمان و را درک میکند.

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

در این بند از دعا ،قهرب و بعهد حه  ،بها دو عبهارت متقابهل خطهرات الظنهون (دیهد ،بهاطن) و

حح
ح ح ح
امنةه حو امانةه ،حو ایقظةىن ا مةا حمن ح ةىن ِب ِةه ِمةن مننةه و احسةانه ،و
مهةاد ِ
ِ
د .یا من اٍقةدی ِ
کف م کف السوء عىن بیده و سلطانه.

در ایههن مقطههع از دعهها ،دو معنههای متقابههل و دو نعمههت بههه خههواب بههردن و بیههدار نمههودن آمههد،

است و هر کدا با لواز و تناسباتی که بدان نیاز دارد ،همرا ،شد ،است .رقود به آرامهش و امهن
نیاز دارد که با آن همرا ،شد ،و بیداری بهه احسهان و نعمهت نیازمنهد اسهت کهه بها آن مصهاحب

شههد ،اسههت .در قههرآن کههریم نیههأ در آیهههای ،خههواب شههب و ،سههتجوی بههرای معههاش در روز ،از
نشانههای خداوند برای صاحبان گوش شنوا به شمار آمد ،است:

(َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ک ْم م ْن َف ْضلهِ إ َن في َذَٰل َك َل َِیات ل َق ْوم َی ْس َم ُع َ
ون
و ِمن آی ِاتهِ منامکم ِباللی ُِ و النه ِار و اب ِتْاؤ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

و معنای ارقاد و ایقا با دفع ضرر از بند ،در ک

ّ

اک

ّ

)3

السو  ...تقویت میشود .دو کلمهه

متقابههل ارقههدنی و ایقظنههی ،همههرا ،بهها دو متههرادف مننههه و احسههانه معنهها را تقو یههت کههرد ،اسههت .و
ّ
ّ
تناسههب بههین فعههل ک ه و اک (دسههتههها) همههرا ،بهها دو متههرادف یههد ،و سههلطانه و همههاهنگی

موسیقایى مصوتها و صهامتهها نیهأ ،بهر دیبهایى بیهان و تهأثیر آن افهزود ،اسهت .لهذا تحمیهد در
ایههن بنههد بههر چهههار محههور اسههتوار اسههت :خل ه صههبح و شهها  ،آفههرینش بیههداری و خههواب ،تنز یههه

پروردگار و قرب الهی.
 .1سور ،ن ،آیه .۱۶

 .2نهج البالغه ،م.۱۹۸
 .3سور ،رو  ،آیه .۲۳
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 .3-2درود و تحیت بر دلیل و رسول حق
ح
حصةةل اللهة حةم حعة حةیل الةةدلیل الیة ح
ةک اللیةةل اَل لیةةل ،و ح
ةرف
ةک ِمةةن اسة
ةبابک حببة ِةل الشة ِ
اسة ِ
اْل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الةزمن
الثابص القد ِ عیل
اَلعبل ،و
الکاهل
ذروة
اَلطٌل ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
حالیفها ِ
الناصَ احلس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح
ح
اَلبراٍ.
آله
اَلول ،و عیل ِ
ِ
اَلخیاٍ اْلْطفنی ِ
ِ

این بند ،تبیین دومهین نکتهه از رمهأ دعهای مسهتجاب اسهت؛ یعنهی درود و تحیهت بهر پیهامبر ۹و آل

طههاهرین او کههه در معههارف اسه می نیههأ بههدان توصههیه شههد ،اسههت؛ از ،ملههه آن ،مههیتههوان بههه فرمههود ،امهها
صادن ۷اشار ،نمود که بر آ از دعا بها درود و سه

بهر پیهامبر ۹امهر مهیکنهد؛ چهون صهلوات بهر ایشهان،

دعای مستجاب است و خداوند برآن نیست تا برخی از دعا را قبول و بعضی دیگر را رد کند:

ح ح
ُ
 ۹ح
النب مقبولة  ،حو یکةن اهلل
اذا دعا احدکم فلیبدم
ِ
النب  ،فان الًْلة عیل ِ
بالًْلة عیل ِ
ا
ح
ا 1
لیقبل بعضا و حیر حد بعضا.

در ایههن بنههد ،درود و تحیههت الهههی بههر حضههرت ختمههی مرتبههت ۹بهها صههفات آن حضههرت ،یعنههی

دلیل و ماسک و ناصع الحسب و ثابت القهد و قیهودات آن همهرا ،شهد ،اسهت .بزرگهی دلیهل بها قیهد
زمان تاریکترین شب (لیل االلیل) تقویت شد ،و اشار ،قرآنی (و سیراجا منِیلا) 2نیهأ بهه همهین مطلهب
اشههارت دارد .و عظمههت ماسههک بهها قیههد سههبب اعه ی هههدایت ،یعنههی قههرآن (حبههل الشههرف االطههول)

تأ کید شد ،است .روشنی و پهاکی حسهب آن حضهرت ،بها قیهد پهایتهرین و اصهیلتهرین مهردان عهالم

(ذروة الکاهل االعبل) تقویت شد ،است .در آخر ،اوصاف حضهرت نبهوی ۹بها وصه

ثبهات قهد

و استواری ایشان همرا ،با قید دوری از لهأشهای ،هاهلی (علهی زحالیفهها فهی الهأمن االول) خاتمهه
یافتهه اسههت .عه و ،بههر نکههات مههذکور ،همههاهنگی موسهیقیایى بههین مقههاطع آمههد،؛ ماننههد الیههل ،اطههول،
اعبههلّ ،اول ،تههأثیر سههخن را دوچنههدان نمههود ،اسههت .و سههرانجا  ،معنههای درود (بهها ارشههاد حضههرت

نبهوی ۹بهه نههدادن صه ة بتههرا ) 3بها سهخن و علههی آلهه همههرا ،شهد ،و بها مصههاحبت اوصهاف اخیههار و
مصطفین و ابرار به کمال معنایى خود رسید ،است.
 .۴-2دعا و خواست عبد

بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر ۹و آل او ،گا سو دعها آ هاز مهیشهود و آن ،بیهان

 .1اضواء علی دعاء الصباح ،ص.۱۳۷
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 .2سور ،احأاب ،آیه .۴۶

 .3اضواء علی دعاء الصباح ،ص.۱۴۷

گشایش ،پوشاندن ،رس کردن، ،اری ساختن و تأدیب نمودن را دربردارد:

ح
اللهم لنا مْار حیَ الْبا مبفاتیح الرْح حو الفًل  ،حو البسىن ح
افتح ح
حو ح
افضةل ِخل ِةَ
اللهم ِمن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
نةابیَ اْلشةٌذ ،حو اجةر ح
ةک شةر حجنةای حی ح
ِاددای ِ حو ح
اللهم بعظ ِ ح
الًْل  ،حو اغرت ح
اللهةم
ِ
ِ
مت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ح ح
ِ ح
القنٌذ.
فراِ
الدمٌذ ،حو اد ِ اللهم ن حز ق اْلر ِق ِمىن بأ م ِ
آماِق ِ
دیبتک ِمن ِ
ِ
ِ

این بخش از دعا ،در حقیقت اراثه نمونه کاملی از اولین نیازههای عبهد از معبهود در آ هادین

لحظات روز است که متناسب با ابتدای صبح ،بها فهتح و مفهاتیح آمهد ،اسهت؛ یعنهی گشهودن
درهای صبح با کلید رحمت و ف ح ،و پوشاندن برترین لباسهای ههدایت و صه ح ،و هرس

(به و،ود آوردن) چشمههای خشوع در آبشهخور قلهب بها دری عظمهت حه  ،و ،هاری سهاختن

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

مطالب و خواسهت بنهد ،در آ هاز صهبح ،از پیشهگا ،معبهود اسهت کهه پهن درخواسهت ضهروری

اشهک از دیهدگان بها دری هیبههت الههی ،و تأدیهب نمهودن سرکشههی و ،هالهت نفهس بها مهارهههای

قناعت است کهه بها افعهال متناسهب فهتح و البهاس و هرس و ،هری و تادیهب ،تبیهین شهد ،و بها
کلمات متقارب هدایت و ص ح و خشوع و قنوع ،و ،معهای مکسر مصاریع ،مفاتیح ،خلع،

ینابیع ،آمان تکمیل میگردد .وحدت موسیقیایى مقاطع دعا ،مانند فه ح و صه ح ،خشهوع و

دموع و قنوع نیأ بر تأثیرگذاری معنوی هر چه بیشتر دعا مؤثر است .همچنین هر پن خواسته بر
لفه  ،لههه مقههد شههد ،تهها معنهها را تقو یههت کنههد و واژ ،لنهها ،بههه ادب دیگههر دعهها و رمههأ ا،ابههت آن،

 -که دعها بهرای ،مهع اسهت  -اشهار ،مهیکنهد .همچنهین گشهایش و پوشهاندن و هرس و ،هاری

سههاختن و تادیههب کههار معبههود اسههت .لههذا از وی خواسههته شههد ،،و دری عظمههت و فهههم هیبههت
الهی و مهار قناعت نیأ وظیفه بند ،است.

 .۵-2تحمید و تمجید حق به سبب الطاف او

پس از طلب و نیاز عبد در مقطع پیشین ،در این بند بهه تبیهین حرکهت در را ،روشهن الههی و

محاربه با هوای نفس و شیطان میپردازد:

ح
ُ
ح
ح
ُ
ح
یةق،
حبسن
منک
ِادى ان حِ حبت ِد ِئىن الرْح
واضح الطر ِ
التوفیق َن السالک الیک ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ح ح
حو إن حاسلمتىن ُ
ح ُ ح
مناِ ح
کبةواة ح
ادةٌی ،حو إن خةذلىن
عثةرات ِمةن
ِ
ک ِ
اَلمل و اْل حىن َن اْلقیةل ِ
لقائد ِ
ِ
ح ح ح
ُ
ُ
ح
ح
ح
ح
ح
ُ
احلرمان.
الشیطان فقد وکلىن خذَلنک ا حیع النْ ِ و
النفق و
نْر حک عند حمارب ِ
ِ
ِ
ِ

در این بند از دعا ،سخن از توفی الهی و عمهل بنهد ،اسهت کهه بها قیهد شهرط ،تقو یهت مهیشهود

که اگر آ از صبح سالک با رحمت و توفی الهی همرا ،نباشد ،چه کسی وی را به را ،نهورانی شهرع
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رهنمون میشود؟! و اگر صبرالهی (تاخیر عقوبت او) ،بند ،را تسهلیم قیهادت امهل و آردو کنهد ،چهه
ّ
کسی از لهأشهای او درمهیگهذرد؟! در ادامهه ،از عاقبهت خهود در مبهارز ،بها دو دشهمن هدار یکهی

نفس و دیگری شیطان سخن میگوید که اگر یاری خهدا بها بنهد ،در نهأاع و ،نهگ بها ههوای نفهس و
شههیطان نباش ههد ،خ ههذالن (ع ههد ی ههاری) او ،بنههد ،را ب ههه س ههمت س ههختی و محرومی ههت از لطه ه

او

مههیکشههاند .در حقیقههت، ،ملههه اخیههر ،کامههل کننههد ،و تقو یههت کننههد ،معنهای دو ،ملههه ابتههدایى

اسههت کههه بههرای تأ کیههد بیشههتر بهها اسههلوب اسههتفها هههم آمههد ،اسههت .همچنههین واژ،هههای رحمههت و
حسن توفی و واضح الطری  ،امل و منی ،ع رات و کبهواة ،و نصهب و حرمهان ،خهذلنی و وکلنهی،

تناسبها و ترادفهای به کار رفته در این بند است و کلمهات نصهر و خهذالن ،تقهابلی اسهت کهه

معنای نصرت الهی را هر چه بیشتر تقویت میکند .تناسب و تقابل مو،هود در ایهن بنهد ،همهرا ،بها
هماهنگی در موسیقی الفا و کلمات ،در ،هت تقویت معنایى هر چه بیشتر است.
 .۶-2گناهان و امید بخشش حق

در این بند ،علت آمدن بند ،گنهکار و دور ماند ،از وصال ح تبیین میگردد:

ُ
ُ
ادى حمِرای ما ُ
حبالةک اَل ح
ح
اتیت ح
حةنی باعةدتىن
بةأطراف
علقةص
اآلمةال ،ا
ةک اَل ِمةن حیةع
ِ
ِ
ِ
ِ
ح
الوصال.
داٍ
ِ
ذنٌ عن ِ

این بند با اسهتفها انکهاری اترانهی (آیها مهرا گمهان مهیکنهی) آ هاز گردیهد ،و سهپس دو مفههو

متناسب اتیت و علقت با مفهو مقابل آن ،یعنی مباعد ،و دوری از وصال آمد ،است .عامهل

اتیان به سوی ح  ،اشتهال به آمال و آردو و عد تو،ه به حه سهبحانه معرفهی شهد ،اسهت کهه
ّ
با حرف است نای «اال» محصور گردید ،تا بر معنای آمدن تأ کید بیشهتری باشهد .عامهل تمسهک

و چنههگ زدن بههه حبههل الهههی و را،هههای وصههل نیههأ دوری بنههد ،از تقههرب ح ه بههه ،هههت گناهههان
ّ
معرفی شد ،که آن نیأ با حرف است نای «اال» محصور گردید ،تها تأ کیهد بیشهتری بهر معنها باشهد.

همچنین هماهنگی در موسیقی حروف و کلمات و مصوتهای کوتها ،و بلنهد ،یرفهای معنهای
آمدن به درگا ،ح و چنگ زدن به را،های ارتباطی با او (دعا و تضرع ،عبادت ،گریه ،تو،ه به
اوامر و نواهی و موارد دیگر) و تأثیرگذاری آن را هر چه بیشتر میکند.

 .7-2نفس و مرکب سرکش آن
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بعد از تبیین علت دور شدن از قرب الهی به ،هت هوای نفس و ارتکهاب گناههان ،در ایهن

مقطع سخن از نفس و ه کت آن به ،هت ،رَت بر سید و موالی خود آمد ،است:

در این بند سخن از بدی مرکب هوای نفس است که بها آوردن فعهل بهاس بهر معنهای آن تأ کیهد شهد،

است .مقطع واها تحسر و افسهوس گوینهد ،را از تسهویل و ،لهو،گهری آمهال و امیهال نفسهانی بیهان نمهود ،و
عبارت ّتبا حکم دعاکنند ،را ،بهر ه کهت ایهن نفهس شهریر و متمهرد صهادر کهرد ،اسهت .الفها متقهارب
در معنا و هماهنگ در موسیقی و مصوتهای کوتا ،و بلنهد ماننهد واهها لهها و ّتبها لهها ،ظنونهها و مناهها ،و

سیدها و موالها نیأ ،بر معانی تسویل و ،رَت نفس افزود ،است.
 .8-2چنگ زدن به دامان حق

به دنبال تبیین هوای نفهس و ،لهو،گهری آن در سهطور پیشهین ،ایهن مقطهع نشهانگهر انکسهار و

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

ا
ح ح ا
ظنوهنةا حو ُم ح
واهةا حْلةا ْلةا سةو حلص دةا ُ
فبئق اْلطی ُ الت ح
ح
ناهةا ،حو تبةا
امتطص نف ِ ِمن هواها ،ف
ِ
ح ح
عیل سیدها حو ح
موَلها.
حْلا ْلرماا
ِ

التجای عبد است:

ا
ح
ةک بیة ِةد ٍجةةایئ ،حو هربة ُةص الیة ح
ٍْحتة ح
ادةةى قرعة ُةص بةةا ح
ةرط مهةةوایئ ،حو علقة ُةص
ةک َلجئةةا ِمةةن فة ِ
ِ
ح ح
بال ح
ک منامل حوَل یئ.
ِ
بأطراف ِح ِ

ّ
در ایههن قطعههه ،کلمههات متقههارب قرعههت و هربههت و علقههت بههه معههانی دن البههاب کههردن و

گریختن و پنا ،بردن به او و چنگ زدن به را،های ارتباط با خدا آمد ،است کهه بها ترکیهبههایى

مانند باب رحمتک و الیک ال،اا و باطراف حبالک ،بر زدن در رحمت الههی بها دسهت امیهد و

گریختن و پنا ،بردن به او از دیادی هوای نفس و درآویختن به را،های ارتباط با ح با انگشتان

والیت بند ،تأ کید شد ،است (در این بند را، ،دیدی برای ،لب رضای الهی بیان شهد ،و آن

هم اشار ،به والیت محمد و آل محمد :است) .آوردن کلمات متناسب و موسیقی الفها و

هماهنگی بین صامتها و مصوتها نیأ معنای ک

را دوچندان نمود ،است.

 .9-2دعا و خواست دیگر عبد

در این بخش از دعا ،بعد از پناهندگی و درآویختن به دامان والیت ،این بار سهخن از توبهه و

طلب عفو است:

فاصة حةفح اللهةةم عمةةا کنة ُةص اجرمتة ُةه ِمةةن حز حلةةیل حو حخطةةایئ ،حو ِمقلةةىن ِمةةن صةةرع ِ ح دایئ ،فإنة ح
ةک
حسیدی حو موَلی حو معتمدی حو ٍجایئ ،حو انص غای ُ مطلٌ حو ح
منای منقلب حو مثوای.

این بند از دعای صباح ،درخواست عفو و بخشهش الههی اسهت کهه مقهد بهر منهادای اللههم

شههد ،تهها تأ کیهد بیشههتری بههر توبههه باشههد .بهها کلمههاتی متههرادف و هههمآهنههگ نیههأ همههرا ،گردیههد ،تهها بههر
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معنای عفو و بخشهش بیافأایهد .تهرادف بهین الفهاظی ماننهد صهفح و اقالهه ،زلهل و خطها و صهرعة

ردا  ،و سههید و مههوال نیههأ بههر معنهای توبههه تأ کیههد بیشههتری نمههود ،اسههت؛ همچنههان کههه تههرادف بههین

الفا معتمد و ر،ا ،و مطلوب و منا ،و منقلب و م وا ،نیأ بر معنای عفو افهزود ،اسهت .خطهأ در

این بند به معنای ذنب است؛ چنانچه قرآن کریم میفرماید:
ْ َ ُُ
َ ُ َ َ
َ ُ َ
(قالوا َیا أ َباُا ْاس َتْ ِف ْر ل َنا ذُ َوب َنا ِإُا ک َنا ا ِاط ِئ َن

)1

.

این بند با آمدن علت بخشش الهی تقویت شد ،است .علت عفهو ،سهروری و آقهایى حه و

مورد اعتماد و امید بودن وی و ایت مطلوب و آردو بودن او در آخرت و دنیا ،است.
 .10-2پذیرش حق

بعد از طلب عفو و بخشش ،در این مقطع پذیرش ح و عد ّرد او با سهه اسهتفها انکهاری

تبیین میشود:

ح ُ
ا
ح ا
ا
ُ
ح
ح
ةدا ح
مسکینا ح
ح
کیف ُ
قْ حةد
رش
التجأ
تطر ُد
ادى
الیک ِم حن الذنو ِ ه ِار بةا ،ا کیةف ّتیة ُ ُمست ِ
ا
ُ
ا
ح
مآن و ح حد ا ِح ِ ح
ا حجناب ح
کیف حِرد حظ ح
شاربا.
ساعیا ،ا
ک ِ
یاضک ِ
ِ

این قطعه از دعا حاکی از قبول ح است کهه بها سهه اسهتفها انکهاری بهر معنهای آن تأ کیهد

شد ،است و با کلماتی متقارب و متناسب بهرآن تأ کیهد شهد ،و بها همهاهنگی بهین صهامتهها و
مصوتهای کوتا ،و بلند همرا ،شهد ،اسهت تها بهر معنهای قبهول حه بیافأایهد .تقهارب و تناسهب
تخیهب و ت ّ
بین تطهرد و ّ
هرد ،و و بهین مسهکینا و مسترشهدا و ظمهذن (بسهیار تشهنه) ،و بهین التجهأ و
قصد و ورد ،و بین الیک و الی ،نابهک (تقهرب بهه تهو) و الهی حیاضهک ،و بهین هار بها و سهاعیا و

شاربا ،ورود بند ،مسکین هارب و مسترشد سهاعی و ظمهذن شهارب ،بهه بنهد،ای اشهار ،دارد کهه
در ،هت طلب خود گا بر میدارد؛ بند ،مسکینی کهه از گناههان خهود فهرار کهرد ،و بهه رحمهت

الهی پنها ،آورد ،اسهت؛ طالهب رشهدی کهه بهرای رشهد ته ش نمهود ،و تشهنه رحمهت الههی کهه بهه

دنبال آن ،وارد بر آبشخور رحمت شد ،است.
 .11-2علل پذیرش حق

در این بند  -که در ادامه بند پیشین است  -علل سه گانه پذیرش ح  ،تبیین میگردد:
ُ
کًل و حیاضک مترع
ُ
اْلسؤول حو هنای اْلأمٌل.
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ضنک ُ
اْل ُ ٌل ،حو بابک مفتٌَ للطل حو الوغةٌل ،حو انةص غایة

ُ

است و با کلمهات متناسهب و متقهارب بهر معنها تأ کیهد گردیهد ،و بها همهاهنگی موسهیقایى بهین
حروف و کلمات ،بر تأثیر ک

و معنای آن افزود ،شد ،است .تقارب بین حیاضک و بابهک ،و

بین مترعة و مفتوح ،و ترادف بین طلب و و ول (دخول بدون حا،ب) ،و بهین ایهة المسهؤول

و نهایة المأمول ،به این معنا که نه یا الههی تهو هرگهأ بنهد ،خهود را طهرد و رد نخهواهی کهرد .و علهل
آن ،لبریههأی چشههمههههای رحمههت ،بههادبودن بههاب طلههب و نهایههت مقصههود و آردو بههودن توسههت.
معانی مترعه و مفتوح ،با قیودی مانند فی ضنک المحول (در شدت خشکسالی) و للطلهب

فصههل الخطههاب انههت ایههة المسههؤول و

و الو ههول (دخههول بههدون اذن) تأ کیههد گردیههد ،و بهها ک ه

نهایة المأمول ،تو ایت و نهایت خواست و آردویى ،دعا خاتمه پذیرفته است.

آرایههای معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

ّ
در این بخهش از دعها ،عهد پهذیرش و ّرد الههی ،بها حهرف ردع و تأ کیهد نفهی که تبیهین شهد،

 .12-2بیان تعهدات عبد

این بند از دعا ،بیان تعهداتی است که بند ،بدان ملأ میشود:

ح ُ
ٍماا بعفو حک حو ح ح
ْح ِت ح
هذ ِه م م ُ نف حع حق ُلَتا ب ِعقال حمشی ح
ُ
ةک،
تک ،حو ِ
ادى ِ
ِ ِ
هذ ِه معباء ذنٌ د ِ ِ
ِ
ح
ُ
ُ
ک حو ح مف ِت ح
لطف ح
ک.
حو هذه مهوایئ اْلضل وکلَتا ا حجنا ِ ِ

در ایههن بخههش از دعهها ،سههخن از تعهههدات بنههد ،اسههت .بسههتن مهههار نفههس بهها پابنههد مشههیت خههدا ،و

افکنههدن بههار سههنگین گنهها ،بهها بخشههش و رحمههت حهه  ،و سههپردن هواهههای گمههرا ،کننههد( ،وسههاوس

شیطانی) به لط

و مهربانی او .این بستن و افکندن و سپردن ،با عبارات متقهارب َزمهة نفسهی و َعبها

ذنههوبى و َهههواثی المضههلة (زمهها نفههس و سههنگینی گنهها ،و هههوسهههای گمههرا ،کننههد )،تقو یههت شههد ،و ب ها
تقارب بین عفوی و رحمتک ،و لطفک و رَفتک ،و تقابهل بهین عقلتهها و درَتهها و وکلتهها تأ کیهد گردیهد،

است .معنای عقال و بسهتن مههار نفهس بها قیهد بنهد مشهیت و مفههو درَ و افکنهدن ذنهوب بها قیهد عفهو و

رحمههت و معن های وکههول و وا گههذاری نفههس ،بهها قیههد لط ه

و رَفههت الهههی بههر شههیوایى سههخن و معن های آن

تأ کیدی هر چه بیشتر نمود ،است .هماهنگی موسیقایى بهین حهروف و کلمهات و مصهوتههای کوتها،

و بلند بر تقویت معنایى ک
وص

و دیبایى آن هر چه بیشتر افهزود ،اسهت .همچنهین لطه

،ناب مقید شد ،تا تعظیم و تکریمی بر آن باشد.

و رَفهت الههی بها

 .13-2دعا و خواست صبحگاهی دیگر عبد

این مقطع ،سخن از آخرین خواستهای دنیوی و اخروی بند ،است:

ا
ح
حف ح
بضة ِ ُ ح ح
ین حو الةةدنیا ،حو
ةباحى هةةذا نةةا ِ َل عةةیل ِ
اجعة ِةل اللهةةم حصة ِ
ةیاء اْلةةدی ،و ِبالسةةًلم ِ ِ الةةد ِ
حمسایئ ُجن ا من حکید الع حدی ،حو وقای ا من ُمردیاِ ح
اْل حٌی.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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بعد از بیان تعهدات عبد ،در این بند از دعا و خواست دیگری مطرح میشود که شهامل دو

موضوع کلی است :بخشیدن نور هدایت و سه مت دیهن و دنیها در صهبح ،و دادن ،نهة و سهپر
در برابر کید دشمنان و مهلکات هوای نفس (وساوس شیطانی) در شب است .فعهل ا،عهل بهر
اللهههم مقههد شههد ،تهها تأ کیههد بیشههتری بههر معنههای قههرار دادن باشههد .تکههرار معن های ،نههة بهها لف ه

دیگر(وقایة) نیأ ،خود حاکی از تأ کیهد بهر معنهای محافظهت در شهب اسهت؛ د یهرا هنگها آرامهش

شههبانه ،انسههانهههای شههرور وشههیاطین، ،نههبش و حرکههت بیشههتری دارنههد؛ درخواسههت صههبحی
همههرا ،بهها نههور هههدایت و سه مت در دیههن و دنیهها و شههبی همههرا ،بهها سههپری در برابههر کیههد دشههمنان

انسانی و شیطانی .در این بند نیأ تقابلها و تقاربهایى و،ود دارد .تقابل بین صهباح و مسها

و دین و دنیا ،و تقارب بین ضیا الهدی و س مة در دین و دنیا و بین ،نة و وقایة ،و بین کیهد

العههدی و مردیههات الهههوی .و تقابههل و تناسههب مو،ههود در ایههن بنههد نیههأ ،همههرا ،بهها همههاهنگی در
حروف و کلمات ،به شیوایى سخن و تقویت معنایى هرچه بیشتر آن کمک نمود ،است.

 .1۴-2تبیین قدرت الهی

ّ
مدعو بودن و خواندن ح تبیین میشود:
در این بند علت

ُ
ُ ح ح حح ُ ح ُ ُ
الف .ان ح
ةاء حو ُِ ِةذل حمةن حِ حش ُ
عةز حمةن حِ حش ُ
ک قاد عیل حما حِ ُ
ةاء
شاء ُِؤ ِت اْللةک ِِةن ِشةاء و ِ
ح ح ح ح ح ح ح ُ ح ح
دیر.
ِبیدک اْل ُیر انک عیل ک ِل ئش ق ِ

به دنبال آخرین طلب عبد در مقطع پیش ،در این بنهد از دعها ،علهت مهورد دعها قهرار گهرفتن

حه در سههه مقطههع بیههان قههدرت و یههک مقطههع تسهبیح و تنز یههه ،تقریههر مههیگههردد کههه تبیههین قههدرت

الهی اسهت .ایهن قهدرت ،بها دادن ملهک و عهأت و ذلهت ،و ایهنکهه خیهر تنهها از ،انهب اوسهت،
تقریر شد ،است .این بند در ابتدا ،با دو تأ کید ّن و ،مله اسمیه بر قدرت الهی اشار ،و تأ کید

نمههود ،اسههت .معن های دادن ملههک و عههأت و ذلههت ،بهها فعههل مضههارع آمههد ،تهها دوا و اسههتمرار را
ّ
نمایان سازد .تقابل دو فعل ّ
تعأ و تذل و ترکیب من تشا (ههر کهه را بخهواهی) بهر معنهای عهأت و

ذلت ،تأ کید و تقویتی دیگر است .این بند با تأ کید بر تنها به دست او بودن خیهر خاتمهه یافتهه
و با ،مله انک علهی  ...بهر معنهای قهدرت آمهد ،در ابتهدای مقطهع تأ کیهد دیگهری نمهود ،اسهت.

قدرت الهی ،با آمدن دو لف قادر و قدیر در ابتدا و انتهای مقطهع تقو یهت شهد ،و بها همهاهنگی

موسههیقایى بههین صههامتههها و مصههوتهههای بلنههد و کوتهها ،بههر فصههاحت که
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و اثرگههذاری هههر چههه

ُ ح
احلةى ِم حةن اْلی ِةص ،حو ُّت ح
تةولج الْنةا ح اللیةل ،حو ُّت ُ
اللیل الْنةاٍ ،حو ُ
ةرج ح
ةرج اْلی حةص
 .تولج
ِ
ِ
ِ
ِ

این مقطع نیأ ادامه بیان قدرت الهی است که با تقابل بین لیل و نهار و ّ
حی و میت ،و بهین

ایه ج (دخهول چیههأی در دیگهری بهها قیهد پوشهاندن آن) و اخههراج ،دخهول تههدریجی لیهل در نهههار و
حی از ّمیت و ّمیت از ّ
نهار در لیل و خارج نمودن ّ
حی را تبیهین نمهود ،اسهت .تقابهل و تناسهب
در حههروف و کلمههات نیههأ بههر شههیوایى سههخن و تقو یههت معنههایى ادخههال و اخههراج افههزود ،اسههت .و

پایههان ایههن بنههد ،بیههان رازن بههودن الهههی اسههت کههه بهها فعههل مضههارع و قیههد بهیههر حسههاب آمههد ،تهها
استمرار رزاقی و بىحسابى آن را نمایان سازد.

ُ
ح
ُ ح
انک ح
جَ .ل اله اَل ح
یاف ح
ح
ةک! حو مةن ذا
حبمةد حک .حمةن ذا حیعةرف قةد ح حک فةًل
اللهةم حو
انص ُسب
ِ
یعلم ما ح
انص حفًل حی ُاب ح
ُ
ک!
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ح ُ ح
ُ
ح
ببیر حسا .
احلى ،و ترٍ ق من تشاء ِ
ِمن ِ

این بند تنز یهه و تحمیهد حه تعهالی اسهت کهه در میهان بیهان قهدرت الههی آمهد ،و بها اسهلوب

استفها انکاری و تکرار معنای منظور (تنزیه و تحمید) تقویت شهد ،اسهت؛ ایهنکهه چهه کسهی
اسهت کههه وی را بشناسهد ،و خههوف و هیبهت ّ
رب ،او را فههرا نگیهرد .در آیهههای از قهرآن کههریم نیهأ بههه

قههدرت الهههی اشههار ،شههد ،و ایههنکههه خههدا را چنههان کههه بایههد نشههناختند در حههالیکههه زمههین در روز
قیامت در قبضه قدرت اوست و آسمانها هم درهم پیچید ،به دست قدرت اوست:

ُ
( َو َما َق َد ُر وا ا َلل َه َح َق َق ْدر ِ َو ْال َأ ْر ُ َج ِمیعا َق ْب َض ُت ُه َی ْیو َم ْال ِق َی َامی ِ َو َ
الس َیم َاوات َم ْط ِو َییات ِب َي ِم ِینیهِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ )1
سبحاُه و تعالى عما یش ِرکون .

معانی متناسهب و متقهارب سهبحانک وبحمهدی ،یعهرف ویعلهم ،وال یخافهک والیهابهک ،بهر

ایههن تنز یههه تأ کیههد نمههود ،و بهها انسههجا در موسههیقی حههروف و کلمههات و مصههوتههها بههر معنههی آن

افزود ،است.

ح ح
ح
بقدٍتک الف حر حق ،و حف ح
د .مل ح
ح
البسق.
یاج حى
لقص
فص
ح ِ
بلطفک الفلق ،حو منرِ ِ
ِ
بکرمک د ِ

ایههن مقطههع بیههان دو قههدرت الهههی اسههت کههه بهها کلمههات متقابههل و متناسههب تقو یههت و تأ کیههد

شههد ،اسههت، .مههع کههردن مههوارد ،ههدا از هههم و شههکافتن سههپید ،د  -کههه از مظههاهر قههدرت ح ه

است  -و با تقابل بین الفت و فلقت (پیوند دادن و شکافتن) تبیین شد ،و بها دو مفعهول ِفهرن
و فل (،داها ،سپید،د ) بر معنای آن تأ کید شهد ،اسهت .بنهد سهو (َنهرت) تکملهه مفههو مها
قبههل ،یعنههی شههکافتن فلهه اسههت .و تناسههب بههین لطفههک و کرمههک ،و فلقههت و َنرت(روشههن
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نمودن) ،و بین فل و دیها،ی الهسه  ،بهر شهکافتن فله و روشهن نمهودن تهاریکیههای شهب (بهه

واسطه ما )،تأ کیدی دیگر است.

ا
ا
ا
اجاجةةا ،حو ح
ه  .حو اهنة ح
الْةةم ح
اْلیةةاه ِمةةن ُ
ةرِ ح
ةةراِ ا
انزلةةص ِمةةن ُ
مةةاء اجةةا ،حو
اخید عةةذبا حو
عْ ِ
اْل ِ
الْة حةی ِ
ا
ح ُُ ا
ا
ا
ح
اجا ِمن حغیر من ُمت ح
ح
الشمق حو ح
ابتدمِ ِبه لبٌبا حو َل ِعًلجا.
اٍت فیما
القمر ِللبری ِ ِسراجا وه
جعلص
ِ

این بند نیأ ادامه بیان قدرت الهی است که بها تناسهب و تقابهل و همهاهنگی موسهیقایى و تهألی

در

حروف و کلمات و مصوتهای کوتا ،و بلند تقریر شهد ،اسهت .قهدرت ،هاری نمهودن آب گهوارا و نهاگوار
از سنگ خارا ،و فروفرستادن باران فراوان از ابر متراکم ،و قرار دادن خورشهید و مها ،بهه عنهوان چهراغ فهروزان

برای خل  ،با بهترین کلمات متناسب و متقارب بیهان شهد ،اسهت .بها تناسهب بهین انههرت و انألهت ،و

بههین الصههم الصههیاخید و المعصههرات ،و تناسههب بههین الشههمس و القمههر ،و بههین مهها ثجا،هها و سههرا،ا
ّوها،هها ،و تقابههل بههین عههذبا و ا،ا،هها ،بههر معههانی ،ههاری سههاختن و فروفرسههتادن و قههراردادن تأ کیههد شههد،
است .مسک الختا این بند تأ کیدی است بهر عهد خسهتگی و مقدمههسهازی حه بهرای اعمهال خهود
کههه بهها دو کلمههه متناسههب لهههوب و ع ه ج بیههان گردیههد ،اسههت .همههاهنگی بههین حههروف و کلمههات بههر

شیوایى و تقویت هرچه بیشتر ک

افزود ،است.

 .1۵-2خواست پایانی عبد

این بند ،خواست پایانی دعاست:

ح
ح
حح ح حح ح ح
البقاء حو ح
تقیةاء حو
العز حو
آلةه اَل ِ
ةاْلوِ حو الف ِ
ِ
نةاء .حص ِةل عةیل حممةد حو ِ
قهةر عبةاد ُه ِب ِ
فیامن ِوحد ِب ِ
ُ
ح
ح
ح
حقق ب ِ ح ح ح ح
جایئ.
فضلک مم ِیل و ِ
استج دعایئ و ِ ِ
امسَ ندایئ و ِ

خواست پایانی بنهد ،،بها درود بهر محمهد و آل محمهد ۹و تسهبیح الههی همهرا ،شهد ،اسهت.
بخههش نخسههت آن ،ب هر تفه ّهرد ّ
رب در عه ّهأت و بقهها و ّقهههاری وی در مههوت و فنهها تأ کیههد نمههود ،و بهها

تناسب و تقابل بین ّ
توحد و قهر ،عأ و بقا ،و موت و فنها ،معنهای آن تقو یهت شهد ،اسهت .بخهش

دو دعا خواست عبد است که بها کلمهات متهرادف اسهمع و اسهتجب و حقه  ،و نهدا و دعها ،و

امل و ر،ها ،بهر ا،ابهت و تحقه امیهد و آردوی او تأ کیهد شهد ،اسهت .در ایهن بنهد نیهأ همهاهنگی

بین کلمات و صامتها و مصوتها ،مو،ب تقویت معنایى هر چه بیشتر بند شد ،است.

بعههد از درود و صههلوات بههر محمههد ۹وآل طههاهرین او ،بنههد پایههانی دعهها ،تسههبیح و تقههدیس
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مجدد ح تعالی است که با ندای «ای بهترین مدعو» آ از شد ،است.

ح
ح
ُ
بک ُ
الضر حو اْلأمٌل لکل ُعسر حو ُیسر ح
یا حخ حیر حمن ُد ح
انزلص ححاجت فًل حِ ُردی ِمةن
کشف
عى ِل
ِ
ِ ِ

ّ
الضر» و «المأمول لکهل عسهر» ،و تقابهل بهین عسهر و
تناسب بین دو ،مله «من دعی لکش
یسههر ،مطلههوب و محبههوب بههودن حه را تأ کیههد نمههود ،و بهها بنههد «فه ّ
تردنههی» (پههس مههرا از درگاهههت
ّ
ناامید رد مکن) معنا تقویت شد ،است .و با تکرار ا،ل اسمای الهی (کریم) و قسم به رحمهت
وی و بیههان وص ه

او بههه ارحههم الراحمینههی و درود بههر محمههد ۹و آل بههه بهتههرین و،ههه ممکههن

معنهای رد نکههردن تأ کیههد شههد ،اسههت .بنههد پایههانی دعهها نیههأ ماننههد مقههاطع پیشههین ،بهها تناسههب و
تقارب در حروف و کلمات و هماهنگی موسیقایى در استفاد ،از مصوتهای کوتها ،و بلنهد در
تقویت معنایى دعا و تأثیرگذاری هر چه بیشتر آن مؤثر بود ،است.
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ح ح ا
اٍحةم ح
الةر ِاْح حنی و صةیل ُ
برْحت ح
ةک حیةا ح
اهلل عةیل
واه ِب
ک خ ِائبا یا کةر ُُ یةا کةر ُُ یةا کةر ُُ ِ
حس ِىن حم ِ
ح
امج ح
لقه حممد حو ِآل ِه ح
عنی.
خیر خ ِ
ِ

نتیجه

از مطالب یاد شد ،،نتایجی به دست میآید.

دعای صباح ،تعلیم منا،ات و بندگی است و معانی واالی آن در قالب ک می بلیغ و رسها
و مه ّ
هزین بههه آرایههههههای لفظههی و معنههوی ،عههالیتههرین خواسههت بنههد ،را در آ ههاز روز بیههان مههیدارد.

تناسههب در ایههن دعهها وحههدتسههاز اسههت و نظههم و ترتیههب ایجههاد مههیکنههد .تقابههل بههین حههروف و
کلمات و موسیقی آن و تقارب بین مصوتهای کوتها ،و بلنهد ،همهه و همهه در خهدمت معنهای

سهخن و تأثیرگهذاری ههر چهه بیشهتر آن اسههت .آ هاز دعها بهها اسهم اهلل اسهت کههه مسهتجمع تمههامی
اسهما و صهفات الهههی اسهت و پایههان آن نیهأ بهها اسهم کهریم اسههت کهه در معنهای آن آمهد ،،آن کههه

بدون درخواست میبخشد و درخواست ا،ابت عبد با تکرار اسم کریم و سوگند به رحمانیت
و وص

ارحم الراحمینی ،به بهترین و،ه تبیین شد ،است.

این دعا مضامین متعددی را در قالب منا،ات با پروردگار بیهان مهیسهازد کهه از ،ملهه آن،

تنزیه و تسبیح الهی ،نفس و مرکب سرکش آن ،چنگ زدن به دامان حه  ،پهذیرش حه و علهل

آن و عمل بند ،برای رسیدن به قبول ح است.

دعا با حمد و ثنای الهی آ از میشود که از رموز استجابت دعاست و در فواصل دعا نیأ به

تسبیح و تقدیس ح میپردازد.

بعد از حمد و ثنا ،درود بهر پیهامبر ۹و آل طهاهرین او :آمهد ،اسهت کهه آ هاز و انجها دعها،

بیههان مههیشههود .و آن نیههأ از رمههوز اسههتجابت دعاسههت .بههه دنبههال درود بههر پیههامبر ۹و آل او:
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خواست و حا،ت دعاکنند ،بیان میشود که از ،مله آن عفو و بخشش الهی است.

بند ،برای رسیدن به عفو الهی باید برای طلب خود گا بردارد؛ یعنی بهرای رسهیدن بهه رحمهت الههی

از گناهان دور شود و به خداوند پناهند ،گردد .و خداوند پناهند ،به خود را ناامید نمیکند.
رب مههدعو متناسهب اسههت؛ دیههرا علههت پهذیرش ّ
درخواسهت عبههد داعههی و ّ
رب سههه خصههلت اسههت:

مهفههرت بسههیار ،مقصههود بههودن او و گشههایش درگهها ،وی .و قبههول نمههودن عبههد نیههأ از ،انههب پروردگههار بههه
،هت سه چیأ است :بستن مهار نفس ،افکندن بار گنا ،و فروگذاری هواهای نفسانی.
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