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شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.  

مجلـــه ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   الزم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

کــه در یکــی از عرصه هــای . 	 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه ای انتشــار می یابــد 
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان رشــته ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

ــه از چــاپ ترجمــه ی . 	 ــان فارســی باشــد. مجّل ــه زب ــه ی ارســالی ب متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

مقالــه ی ارســالی در نشــریه ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ . 	
باشــد. فرســتاده نشــده 

مقاله ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشــی . 	
باشد.

حجم مقاله از 0	 صفحه فراتر نرود.. 	

	 . Microsoft ــا برنامــه ی ــا، ب ــان ســطور و خوان کافــی می ــه ی  ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجّل
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
گرفــت. ده روز انجــام خواهــد 

یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده ی . 	 کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
کامــل، شــماره تمــاس و درجــه ی علمــی  مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی 

کارگزینــی ضــروری اســت. ــه همــراه اســکن حکــم  هریــک ب

باشــد، . 	 اســتادیاری  از  پایین تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  صورتــی  در 
یــک اســتادیار ضــروری اســت.  انضمــام اســم 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 	

کلیدواژه هــا، مقدمــه، بدنــه ی اصلــی، نتیجــه و فهرســت  چکیــده، 
منابــع.

درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در . 0	
پرانتــز ضــروری اســت.

ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، . 		
گــردد. شــماره ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ . 		
مــی دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه ی دریافتــی معــذور اســت.

مقاله هــا بعــد از ارزیابــی اولّیــه، داوری می شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ . 		
آمــاده می گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیــم 

خواهد شــد.

صّحــت . 		 و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــًا  شــده  چــاپ  مقاله هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نیــز  نوشــتارهای علمــی 
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شیوه نامه ی ساختاری .  

ســهولت  به منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله هــا،  چــاپ  و  آماده ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به صــورت کوتاه و رســا 
گردد. ج  در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبه ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 00	 تــا 0		 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به گونه ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته هــای مهــم نتیجــه ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 	 واژه از میــان کلماتــی که نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه هــا: حدا
کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازند. را ایفا می کنند و 

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

ح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار  و( مقدمــه یــا طــر
آن و نیــز بــه زمینه هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

گراف بنــدی شــده باشــد، . 	 کــه متــن اصلــی اســت، پارا بدنــه ی مقالــه 
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  کــه هــر پارا به گونــه ای 
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باشد.

هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار . 	
بگیرنــد.

کلی تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی . 	 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان 
کــه مجموعه ی مقاله از شــاکله ی منســجم برخوردار بــوده و تقدیم 

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

در مــواردی کــه مطلبــی عینــًا از منبعی نقل می شــود، ابتدا و انتهای . 	
گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه  مطلــب، 

ج گیومــه نــدارد. در

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 	

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 	

	 ــان ــه، در پای ــان هــر مقال ــا پای ــر مراجــع در پاورقــی ی ــه جــای ذک ب
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
ــف  ــی مؤل ــام خانوادگ ــه ن ک ــی  ــه(. در صورت ــد و صفح ــماره جل ش
ــرد. در  گی ــرار  ــاره ق ــورد اش ــم م ــم وی ه ــد اس ــت، بای ــترک اس مش
صورتی کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
گرفتــه اســت، بــا  منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار 
آوردن حــروف الفبــا بعــد از ســال انتشــار میــان دو اثــر تفکیــک 

گیــرد؛  صــورت 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می گیــرد:
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)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلــف با مؤلفان متفــاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان 

اشــاره می گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع بنــدی و خاصه گیــری از  هـــ( نتیجــه: حــدود 00	 تــا 00	 
کــه نویســنده آنهــا را در مقالــه اش به طــور مســتند شــرح و  مهم تریــن مســایلی 

بســط داده اســت.

کــه نویســنده در مقالــه اش بــه آنهــا  کتــب و مقاله هایــی  ی( فهرســت منابــع: 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

گانــه بــر اســاس 	  فهرســت منابــع در پایــان مقالــه و در صفحــه ای جدا
ــردد. گ ــم  ــی( تنظی ــام خانوادگ ــا )ن ــروف الفب ح

ــام مترجــم/ مصحــح، 	  کتــاب، ن ــام، عنــوان  ــام خانوادگــی، ن کتــاب: ن
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

ــام مجلــه، شــماره ی 	  ــه«، ن ــام، »عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن ــه: ن مقال
مجلــه، ســال انتشــار.

آدرس 	  مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 
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اینترنتــی.

منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	 
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، بــا نام 

اثــر آغــاز می شــود.

عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی جــا« )بــدون محــل 	 
اســتفاده شــود. تاریــخ(  نشــر(، »بی نــا« )بــدون ناشــر(، »بی تــا« )بــدون 

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(.  

که  رســم الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت 

کلمــات بحــث می کنــد. رعایــت نــکات رســم الخطی در  دربــاره ی شــیوه ی امــای 

ســرعت و دّقــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤّثــر اســت. الزم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه ی خــود را از دیــدگاه 

ــن  ــد. مهم تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم الخطی م ــکات رس ن

کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می شــوند _ در  ــکات رســم الخــط _  ن

گــردآوری  متنــی بــا عنــوان »شــیوه نامه ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد 

اینترنتــی صفحــه ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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مقام خشّیت

)سخن مدیر مسئول(
دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه ی آموزش عالی 
آرمان رضوی
Dr.EhsanPouresmaeil@
gmail.com

کـه فقـط عاِلـم  گاهانـه  خشـّیت بـه معنـای مثبـت آن، عبـارت اسـت از بیمـی آ

َمـا یْخَشـی اهَّلَل ِمـْن ِعَبـاِدِه اْلُعَلَمـاء< )فاطـر، 		( یعنـی: از  بـه آن دسـت می یابـد >ِإّنَ

میـان بنـدگان خـدا، تنهـا دانشـوران از او خشـّیت دارنـد. 

اما این خشّیت از چه روست؟

ایـن خشـّیت می توانـد از سـویی بـه سـبب پـی بـردن بـه عظمت خالق هسـتی، 

ـي  ْنـَت اْلَغِنـّیُ َعّنِ
َ
ُهـّمَ أ

َ
و از دیگـر سـو، یافتـن فقـر ذاتـی خویشـتن خویـش، باشـد »الّل

َنـا اْلَفِقیـُر ِإَلْیـک« )شـیخ کلینـی، الکافـی، ج 	، ص 
َ
ْنـَت اْلَغِنـُي َو أ

َ
َو ِبـَي اْلَفاَقـُة ِإَلْیـَك أ

ـه«  کـه پشـتوانه ی آن علـم و معرفـت اسـت »َمـْن َعـَرَف َنْفَسـُه َفَقـْد َعـَرَف َرّبَ  )			

)امـام صـادق؟ع؟، مصبـاح الشـریعة، ص 		(.

 َتْجَعْلِنـي ِمـَن 
َ

ُهـّمَ ال
َ
ایـن خشـّیت می توانـد بـه سـبب قصـور در بندگـی باشـد »الّل

کلینـی، الکافـی، ج 	، ص 		(. ْقِصیـر« )شـیخ   ُتْخِرْجِنـي ِمـَن الّتَ
َ

اْلُمَعاِریـَن َو ال

در  کـه  باشـد  ناشایسـت  اعمـال  و  گناهـان  خاطـر  بـه  می توانـد  خشـّیت  ایـن 

این صـورت اشـک دیـده، نجات دهنـده ی آدمـی اسـت: »… اْلُبـَکاُء ِمـْن َخْشـَیِة اهَّلِل 

ـار« )محـدث نـوری، مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج 		،  َنَجـاٌة ِمـَن الّنَ
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َ

خ و قیامـت باشـد: »… َو َمـا ِلـي ال ایـن خشـّیت می توانـد بـه خاطـر بیـم از بـرز

اِمـي ُتَخاِتُلِنـي  ّیَ
َ
َری َنْفِسـي ُتَخاِدُعِنـي َو أ

َ
ْدِري ِإَلـی َمـا َیُکـوُن َمِصیـِري َو أ

َ
ْبِکـي َو َمـا أ

َ
أ

ْبِکي 
َ
ْبِکـي ِلُخُروِج َنْفِسـي أ

َ
ْبِکي أ

َ
 أ

َ
ْجِنَحـُة اْلَمـْوِت َفَمـا ِلـي ال

َ
ِسـي أ

ْ
َو َقـْد َخَفَقـْت ِعْنـَد َرأ

ْبِکـي ِلُخُروِجي 
َ
اَي أ ْبِکـي ِلُسـَؤاِل ُمْنَکٍر َو َنِکیـٍر ِإّیَ

َ
ْبِکـي ِلِضیـِق َلْحـِدي أ

َ
ِلُظْلَمـِة َقْبـِري أ

ْخَری َعْن 
ُ
ًة َعـْن َیِمیِنـي َو أ ْنُظـُر َمّرَ

َ
 ِثَقِلـي َعَلـی َظْهـِري أ

ً
 َحاِمـا

ً
ِمـْن َقْبـِري ُعْرَیانـًا َذِلیـا

ٌن ُیْغِنیـِه 
ْ
ِني >ِلـُکّلِ اْمـِرٍئ ِمْنُهـْم َیْوَمِئـٍذ َشـأ

ْ
ٍن َغْیـِر َشـأ

ْ
ِئـُق ِفـي َشـأ

َ
ِإِذ اْلَخا ِشـَماِلي 

ُوُجـوٌه َیْوَمِئـٍذ ُمْسـِفَرٌة ضاِحَکـٌة ُمْسَتْبِشـَرٌة َو ُوُجـوٌه َیْوَمِئـٍذ َعَلْیهـا َغَبَرٌة َتْرَهُقهـا َقَتَرٌة< 

ـة« )شـیخ طوسـی، مصبـاح المتهجـد و سـاح المتعبـد، ج 	، ص 			(.
َ
َو ِذّل

…

کـه هسـت، بایـد نتیجـه ی علـم رسـیدن بـه مقـام خشـّیت باشـد، تـا  هـر چـه 

ْیَتُه 
َ
ْنَزْلنا هـَذا اْلُقْرآَن َعلی َجَبـٍل َلَرأ

َ
عالـم هماهنـگ بـا جریان هسـتی پیـش رود >َلْو أ

ـُروَن < 
َ

ُهـْم َیَتَفّک
َ
ـاِس َلَعّل ْمثـاُل َنْضِرُبهـا ِللّنَ

َ ْ
عـًا ِمـْن َخْشـَیِة اهَّلِل َو ِتْلـَك ال خاِشـعًا ُمَتَصّدِ

)الحشـر، 		(.

خـود  در  مدتـی  از  بعـد  و  اسـت  مشـغول  علـم  کسـب  بـه  کسـی  گـر  ا ایـن رو  از 

کـه آیا در پی  کنـد و دریابد  تغییرمثبتـی نیافـت، بایسـته اسـت بـه مسـیر خود شـک 

محفوظـات علمـی بـوده یـا در پـی نور علم؟ آیا در پی کسـب شـهرت بوده یا کسـب 

معرفـت؟ … چـون: 

ُر َمـْن َیْخشـی < 
َ

ّک
َ

اهـل خشـّیت تـذکار بـه یکتایـی خداونـد را می پذیرنـد: >َسـَیّذ
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)العلـی، 0	(.

َلـْم  َو   …< هسـت:  هدایت شدنشـان  امیـد  کـه  هسـتند  کسـانی  زمـره ی  در  و 

.)		 )التوبـة،  اْلُمْهَتدیـَن<  ِمـَن  َیُکوُنـوا  ْن 
َ
أ ولِئـَك 

ُ
أ َفَعسـی  اهَّلَل   

َ
ِإاّل َیْخـَش 

ذیـَن 
َ
اّل َو  ْلبـاِب … 

َ ْ
وُلـوا ال

ُ
أ ـُر 

َ
َیَتَذّک مـا  >ِإّنَ اللبـاب هسـتند:  دارای صفـت أولـوا اال

اْلِحسـاِب<  ُسـوَء  َو َیخاُفـوَن  ُهـْم  َرّبَ َیْخَشـْوَن  َو  ْن ُیوَصـَل 
َ
أ ِبـِه  اهَّلُل  َمـَر 

َ
أ َیِصُلـوَن مـا 

.)		-		 )الرعـد، 

ُهـْم  ذیـَن َیْخَشـْوَن َرّبَ
َ
آمـرزش و پاداشـی بـزرگ نصیب شـان خواهـد شـد: >ِإّنَ اّل

َکبیـٌر< )الملـک، 		(. ْجـٌر 
َ
ِباْلَغْیـِب َلُهـْم َمْغِفـَرٌة َو أ

ُهـُم  ولِئـَك 
ُ
َفأ ْقـِه  َیّتَ َو  اهَّلَل  َیْخـَش  َو  َرُسـوَلُه  َو  اهَّلَل  ُیِطـِع  َمـْن  >َو  رسـتگار شـده: 

.)		 )النـور،  اْلفاِئـُزوَن< 

ـاُت َعْدٍن َتْجري  ِهْم َجّنَ و در بهشـت جاویـدان خواهنـد بـود: >َجزاُؤُهـْم ِعْنـَد َرّبِ

َبـدًا َرِضَي اهَّلُل َعْنُهم  َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َخِشـَي 
َ
ْنهـاُر خاِلدیـَن فیها أ

َ ْ
ِمـْن َتْحِتَهـا ال

ـُه< )البینة، 	(. َرّبَ

اولیائـش، مسـألت  بـه حـق  را  بـه »مقـام خشـّیت«  از خـدای متعـال رسـیدن 

 َقْلِبـي ُحّبـًا َلـَك َو َخْشـَیًة ِمْنـَك َو َتْصِدیقـًا َو ِإیَمانـًا ِبـَك َو َفَرقـًا 
ْ َ
ُهـَم اْمـأ

َ
می کنیـم: »الّل

کلینی، الکافی، ج 	، ص 			(.  ْکَرام «)شیخ  ِ
ْ

ِل َو ال
َ

ِمْنَك َو َشْوقًا ِإَلْیَك َیا َذا اْلَجا
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بــاب  در  آرا  تــمــایــز  بــر  تحلیلی 
کید بر دیدگاه  جامعّیت قرآن با تأ

تفسیری ابوالفتوح رازی زهره اخوان مقدم
دانشیار دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم تهران
dr.zo.akhavan@gmail.com

مهدیه مهرو
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی 
ارشد دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم تهران 
mahruomahdieh@gmail.
com

جامعیت  مفسران،  و  قــرآن  علوم  عالمان  نگاه  در  چکیده: 
موضع  مفّسر،  هــر  و  اســت  ــرآن  ق تفسیر  مبانی  مهم ترین  از 
ع، سه دیدگاه  متفاوتی نسبت به این مسأله دارد. در مجمو
عرضه  جامعیت  بــرای  کثری  حدا و  اعتدالی  حداقلی،  کلی 
گروه نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه  که ادله ی هر  گردیده 
جامعیت،  با  مرتبط  آیات  ذیل  که  مفسرانی  جمله  از  است. 
ح نموده، ابوالفتوح رازی، صاحب  آرای تأمل برانگیزی مطر
تفسیر »روض الجنان« است. بر این اساس، نظر او درباره ی 
صرف  یعنی  حداقلی  دیدگاه  پذیرش  بحث،  مورد  گستره ی 
ح  ادلــه ی شار از جمله،  اســت.  قــرآن  بــودن  جنبه ی هدایتی 
که  و عقیده اش در مورد جامعیت حداقلی  رأی  در خصوص 
آیات  تقیید  اســت،  زمینه  این  در  وی  تفکر  و  بینش  بیان گر 
کثری  جامعیت به هدایتی بودن و نیز انتساب جامعیت حدا
که با محوریت تفسیر »کتاب« به »لوح  به لوح محفوظ است 
گرفته است. بررسی  محفوظ« در این آیات، مطمح نظر قرار 
صحه  امــر  ایــن  بــر  توصیفی-تحلیلی  روش  بــه  فــوق،  آرای 
کل روایات ذیل  ک قرار ندادن  که عواملی چون ما می گذارد 
آیات جامعیت و نیز بی توجهی به اصولی چون عدم تقیید و 
ظهور، عدم تأویل و … منجر به ارایه ی آرای مذکور از سوی 
شده  حداقلی  جامعیت  دیــدگــاه  حامیان  دیگر  و  مفسر  ایــن 

باشد.
رازی، دیدگاه  ابوالفتوح  تفسیر،  قرآن،  کلیدواژه ها: جامعیت 

کثری. حداقلی، دیدگاه حدا

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۵
پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴



مقدمه.  

که ارتباط تنگاتنگی با فهم و تفسـیر  یکی از مسـائل مهم در حوزه ی علوم قرآنی 

کریم  کـه موجـب شـده قـرآن  قـرآن دارد، مقولـه ی قلمـروی قـرآن اسـت. خصوصیتـی 

امتیـازات  سـایر  بـر  افـزون  آسـمانی،  مقـدس  کتـاب  کامل تریـن  و  آخریـن  به عنـوان 

آسـمانی  کتـب  از  هیچ یـک  کـه  شـود  برخـوردار  نیـز  دیگـری  ویژگی هـای  از  خویـش 

پیشـین از چنیـن جایگاهـی بهره منـد نبوده انـد و آن، مسـأله ی جامـع بـودن قـرآن در 

تمامـی زمینه هـا اسـت.

کـه وارد حـوزه ی علـوم قرآنی شـده اسـت.  »جامعیـت« از واژگان نـو پیدایـی اسـت 

در میـان پیشـینیان و در آثـار مکتـوب ایشـان عنوانـی بـه ایـن نـام مـورد بحـث قـرار 

مباحثـی  ذیـل  در  عنـوان،  ایـن  بـا  مرتبـط  و  مربـوط  نظریـات  بلکـه  اسـت  نگرفتـه 

چـون »علـوم مسـتنبط از قـرآن« )حائـری قزوینـی، 0			 ش، ج 	، ص 			( و یـا 

گرفته انـد. جامعیـت در  »دایـره ی شـمول و قلمـرو معـارف قرآنـی«، مـورد اشـاره قـرار 

گیری« تعبیر شـده اسـت )صدری افشـار، 				 ش، ج 	، ص  لغت به »شـمول و فرا

			، معلـوف، 				 ش، ج 	، ص 			( و جامعیـت قـرآن در اصطـاح، بـه معنای 

بیانگـری قـرآن بـر هـر چیـزی اسـت )مهریـزان، 				 ش، 		(. در آثـار قدمـا تعریـف 

کـه واضـع ایـن اصطـاح چـه  دقیقـی از ایـن مبحـث ارائـه نشـده لـذا مشـخص نیسـت 
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ح و توضیح  کسـی بوده اسـت. تنها تعدادی از معاصران پیرامون این مفهوم، به شـر

ح شـده بـرای جامعیـت، عبارتنـد از:  مبـادرت ورزیده انـد. نمونه هایـی از تعاریـف مطر

کـه پاسـخگوی نیازهـای انسـان در راه  »وجـود مجموعـه ی رهنمودهـا و دسـتوراتی 

گفته هـا  گـر آن  کـه ا دسـت یابی بـه سـعادت و خوشـبختی در هـر عصـر و زمـان باشـد 

ح مقـررات نباشـد، انسـان بـه سـعادت و تکامـل نمی رسـد« )ایـازی،  و دسـتورات و شـر

گیری و شـمول اسـت، حال  				 ش، ص 		(؛ »جامعیت در اصطاح به معنی فرا

ایـن شـمول می توانـد در عرصـه ی آموزه هـای دینـی باشـد و یـا امـور غیـر دینـی را نیـز 

کـه بـرای تکامـل  شـامل شـود« )شـفیعی، بی تا(،»جامعیـت بیـان تمـام امـوری اسـت 

فـرد و جامعـه درهمـه ی جنبه هـای معنـوی و مـادی الزم اسـت« )مـکارم شـیرازی، 

ایـن  قـرآن می گوییـم، مرادمـان  از جامعیـت  				 ش، ج 		، ص 			(. »وقتـی 

که هر آنچه مورد نیاز انسـان اسـت، در قرآن هسـت چه نیازهای دینی انسـان  اسـت 

کـه وصـف دینـی ندارنـد« )حائـری قزوینـی، 0			 ش، ج 	، ص  و چـه نیازهایـی 

کـه قـرآن را در همـه ی  			(. بـر اسـاس آرای ذکـر شـده در بـاال، در مقابـل نظریـه ای 

موجـب  را  جامعیـت  پذیـرش  کـه  دارد  وجـود  نیـز  دیدگاهـی  می دانـد،  جامـع  امـور 

کمـال و یـا نقـص قـرآن از جهت هـای متفـاوت فکـری می انـگارد؛ زیـرا  نوعـی اقـرار در 

کـه بـه دنبـال فهـم قـرآن مـی رود از مبانـی و باورهـای خاصـی برخـوردار اسـت  هرکـس 

کتـاب الهی  و نتیجـه ی آن، فهـم متفـاوت دانشـمندان علـوم قـرآن و مفسـران از ایـن 

گر مفسـری قـرآن را جامع همـه ی نیازهای دینی  کـه ا اسـت. تمایـز از آن جهـت اسـت 

و دنیـوی در راسـتای هدایـت انسـان بدانـد و معتقـد بـه اسـتخراج اصـول و ضوابـط 

اجتماعـی،  مسـائل  بـه  ناظـر  آیـات  باشـد،  قـرآن  از  اجتماعـی  و  حقوقـی  نظام هـای 

سیاسـی و اقتصـادی را بـه گونـه ای تفسـیر می کند که بتواند نـکات قابل توجهی را در 
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گروه دیگر، نزول  که  کند. این در حالی اسـت  زمینه ی امور اجتماعی از آن اسـتنباط 

قـرآن را منحصـر در فراخوانـدن مـردم بـه سـوی خداشناسـی و معادشناسـی دانسـته و 

آن را جامـع نیازهـای معنـوی انگاشـته اند. لـذا آیـات ناظـر بـه مسـائل اجتماعـی را بـه 

ع توحید و معاد باشـد )بازرگان،  کـه اعام کننده ی دو موضو گونـه ای توجیـه می کننـد 

کمـال بـر مسـائل  گسـتره را مطلـق  کـه ایـن  				 ش، ص 		(. از جملـه مفسـرانی 

هدایتـی می دانـد و بـا ایـن نـگاه بـه تفسـیر قـرآن می پـردازد، ابوالفتـوح رازی اسـت. او 

کـه صاحـب تألیفـات متنوعی در شـاخه های  یکـی از مفسـران پـرآوازه ی شـیعی اسـت 

مختلف علوم دینی در قرن های پنج و شـش هجری اسـت. تفسـیر ابوالفتوح رازی، 

از قدیمی تریـن تفاسـیر شـیعه بـه زبـان فارسـی اسـت. ایـن اثـر از مهم تریـن آثـار بـر جـا 

مانـده ی مؤلـف اسـت. وی اصالتـًا عرب اسـت ولی در اثر سـکونت درازمـدت در ایران 

کـه روانـی و شـیوایی ایـن  گونـه ای  کافـی یافتـه بـه  بـه زبـان فارسـی تسـلط و تبحـر 

کثـر  ا و  آمـده  زبانـان خـوش  بـر ذائقـه ی فارسـی  از 00	 سـال هم چنـان  کتـاب پـس 

کتـاب اشـاره ای بـه نـام ایـن  عبـارات آن برایشـان قابل فهـم اسـت. در مقدمـه ی ایـن 

گردان ایشـان، در آثـار تـا لیـف شـده ی خـود، نـام  اثـر نشـده اسـت امـا بنـا بـر اجمـاع شـا

کرده انـد. روض و روح هـر دو بـه فتـح »را ء«  کتـاب روض الجنـان و روح الجنـان ذکـر 

کسـر جیـم اسـت جمـع جّنـت یعنـی بـاغ و جنـان دوم بـه فتـح  اسـت و جنـان اول بـه 

کلمـه یعنـی  گشـایش قلـب ایـن دو  جیـم اسـت بـه معنـی قلـب. روح الجنـان یعنـی 

کتـاب فهرسـت منتجـب الدیـن از قلـم افتـاده لکن در  روح الجنـان قطعـًا از نسـخه ی 

کلمـه در امـل اآلمـل شـیخ حـّر عاملـی بـه نقـل از همیـن فهرسـت  همیـن حـال ایـن دو 

ایـن  صریحـًا موجـود اسـت )ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ص 		(. شـیوه ی تنظیـم 

تفسـیر اصـواًل کامـی و روایـی اسـت امـا به دلیل اسـتفاده از اشـعار عربی جهت روشـن 



۱۹ تحلیلی بر تمایز آرا در باب جامعّیت قرآن با تأکید بر دیدگاه تفسیری …

کلمـات و جنبه هـای صـرف و نحـوی خصوصیـت ادبـی را نیـز می تـوان  شـدن معانـی 

کوتـاه در معانـی و اقسـام  کار مؤلـف پـس از ذکـر مقدمـه ای  کـرد. روش  بـه آن اضافـه 

کـه آیـه یـا آیاتـی از هر  قـرآن و بحثـی در معنـای تفسـیر و تأویـل و اسـتعاذه، ایـن اسـت 

سـوره را بـه ترتیـب آورده و بـه صـورت زیرنویـس و لفـظ بـه لفـظ بـه فارسـی ترجمـه 

ح لغـوی و صرفـی و  کوتاهـی از آیـه بـه تفسـیر و شـر کـرده اسـت. بعـد از ذکـر بخـش 

کامـی آن پرداختـه اسـت )بینـش، 0			 ق، ص 		، ابوالفتـوح  نحـوی و فقهـی و 

رازی، 	0		 ق، 		(.

ابوالفتـوح رازی در تفسـیر روض الجنـان و روح الجنـان نظراتـی را البـای آرای 

کـه محـل تأمـل اسـت. از ایـن رو، پژوهـش  تفسـیری در بـاب جامعیـت بیـان داشـته 

و  نقـد  ح دیـدگاه وی و سـپس  بـه شـر بـر روش توصیفـی- تحلیلـی  تکیـه  بـا  حاضـر 

گـون در ایـن بـاب پرداختـه و به این پرسـش کلیـدی که: »آرای  بررسـی نظریـات گونا

ع جامعیـت با نظرداشـت دیـدگاه ابوالفتـوح رازی ذیل آیات  مختلـف پیرامـون موضـو

مربوطـه، چگونـه تحلیـل می شـود؟« پاسـخ داده اسـت.

آرای گوناگون در باب جامعیت.  

کثری،  ع جامعیت دارای دیدگاه های حدا عالمان علوم قرآن و مفّسران در موضو

حداقلی و اعتدالی هستند. آرای هر دسته در این بخش، ارایه شده است.

دیدگاه حداکثری.   .  

که قرآن همه ی علوم اولین و آخرین و تمامی  قائان به این دیدگاه معتقدند 

کلی، انسانی و تجربی، تاریخی و فلسفی را در بردارد. بدین سان  مسائل جزئی و 

که نه تنها خاستگاه تمام علوم دینی و علوم وابسته به آن، قرآن است، بلکه سایر 
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علوم نیز، همه از قرآن آغاز می شوند و از همین رو تعداد علوم قرآن تا 00			 علم 

نیز ذکر شده است )غزالی، بی تا، فصل 	، ص 		(. لذا قرآن را باید مشتمل بر علوم 

)ذهبی،  مقابله  و  جبر  هندسه،  هیئت،  جدل،  طب،  مانند:  دانست،  نیز  دیگری 

بی تا، ج 	، ص 			(. به عنوان نمونه برای علم طب می توان به آیات شریفه ی: 

اِس<  ْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء للّنَ
َ
>َوَکاَن َبیَن َذِلَك َقَواًما< )الفرقان، 		( و >َشَراٌب ُمْخَتِلٌف أ

که همه ی علوم در قرآن  کاشانی بر این باور است  کرد. فیض  )النحل، 		( استناد 

و  به علم جزیی  را  اشیاء  به  و دانش نسبت  آنکه علم  از  او پس  دارد.  کریم وجود 

کلی و مطلق تقسیم می کند، می گوید: »هر چیزی، یا خودش در قرآن  حسی و علم 

یا غایت و غرضش )حسینی، 				 ش، ص  یا علل و مبادی آن و  آمده است و 

>تبیانا لکّل شیء< تعبیری عام است  		(. طرفداران این دیدگاه معتقدند تعبیر 

که حتی علوم مادی و خالص را هم در بر  گونه ای  گسترده ترین مفهوم را دارد به  و 

که قرآن بیان کننده ی تمام علوم و معارف،  می گیرد و ظاهر این گونه آیات می رساند 

که هنوز بشر به آنها نرسیده است نیز می باشد )جعفری، 				 ش،  حتی آنهایی 

ص 		(. بر این اساس، قرآن مشتمل بر تمامی دانش ها است و بشر باید با تاش 

و تأمل در آیات وحی، این علوم را استخراج و شناسایی نماید.

دیدگاه حداقلی.   .  

کثـری  بیشـتر مفسـران و اندیشـمندان اسـامی، ضمـن مخالفـت بـا نظریـه ی حدا

کـه در آن حـوزه بـه  کـه قـرآن بـرای اهدافـی خـاص نـازل شـده اسـت  بـر ایـن باورنـد 

خصوص، از جامعیت الزم و کامل برخوردار است و در بیان هیچ چیزی در این زمینه 

فروگـذار ننمـوده اسـت. لـذا منظـور از جامعیـت، جامـع بـودن در حـوزه ی مسـؤولیت 
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دیـن اسـت؛ یعنـی آنچـه را دیـن موظـف بـه بیـان بـوده، قـرآن عرضـه نمـوده اسـت. 

بنابرایـن، مرادمـان از جامعیـت، بیـان امـور غیـر مرتبـط بـا حـوزه ی مسـؤولیت دیـن 

کسـی انتظـار بیـان علـوم و فنـون مختلـف را از قـرآن داشـته باشـد )ایـازی،  نیسـت تـا 

0			 ش، ص 	0	(. عامه طباطبایی را می توان در شـمار این مفسـران به حسـاب 

ِلـُکّلِ  ِتْبیاًنـا  اْلِکَتـاَب  َعَلیـَك  ْلَنـا  نّزَ >َو  آیـه ی 		 سـوره ی نحـل  تفسـیر  زیـرا در  آورد، 

کـه تنهـا، تمـام مطالـب الزم در حـوزه ی هدایـت و سـعادت  کـرده اسـت  َشـیٍء< بیـان 

بشـر در قـرآن آمـده اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 0		(. محمدطاهـر 

معـروف بـه ابن عاشـور )م 				 ق( نیـز مشـابه همیـن معنـی را در تفسـیر خـود بیـان 

می کنـد )مراغـی، بی تـا، ج 	، ص 			(.

دیدگاه اعتدالی.   .  

گروهـی دیگـر از مفسـران و اندیشـمندان اسـامی بـه مخالفـت بـا نظریـات و آرای 

کـه قـرآن بـرای اهدافـی  کثـری و حداقلـی پرداختـه و معتقدنـد  معتقـدان دیـدگاه حدا

کامـل  کـه در آن حوزه هـای بـه خصـوص، از جامعیـت الزم و  خـاص نـازل شـده اسـت 

برخـوردار اسـت و در بیـان هیـچ چیـزی ـ چـه مـادی و چـه معنـوی ـ فروگـذار ننمـوده 

کـه بـه جامعیـت دیـن معـروف  اسـت )قراملکـی، 				 ش، ص 			(. ایـن دیـدگاه 

اسـت، معتقـد اسـت دیـن، عـاوه بـر سـعادت اخـروی، بـرای سـعادت دنیوی بشـر نیز 

برنامـه دارد )قراملکـی، 				 ش، ص 		(. البتـه ایـن بـه معنـای تعطیلـی عقـل و 

کلیاتـی را ارایـه داده و بـه عقـل و تجربـه بشـر خـط و جهـت  تجربـه نیسـت بلکـه دیـن 

خـاص دینـی و الهـی می دهـد تـا سـعادت دنیـوی بشـر هماهنـگ بـا سـعادت اخـروی 

او بـوده و مخـل و مضـر آن نباشـد. طرفـداران ایـن نظریـه، بـر ایـن باورنـد بـه میـزان 
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کثـری قوانینـی جهـت تنظیـم شـئون فـردی و اجتماعـی انسـان در شـریعت بیان  حدا

کـه بـا اجتهـاد در منابـع و متـون دینـی می تـوان بـه آنهـا دسـت یافـت.  شـده اسـت 

مطابـق ایـن تلقـی، شـریعت، بـا تعبیـه ی احـکام ثابـت و متغیـر، در واقع، سـاز و کاری 

بـرای تطبیـق اصـول اسـامی بـا نیازهـای متغیـر انسـان در اوضـاع و احـوال متفـاوت 

کـرده اسـت. از ایـن  گسـترش دامنـه ی شـمول آن در شـرایط متفـاوت پیش بینـی  و 

منظـر، دایـره ی نیـاز انسـان بـه قانـون، دقیقـًا بـا آنچه شـریعت آورده، برابر اسـت و در 

شـریعت، قانـون، در شـکل و ارزش هـای یـک نظـام سیاسـی_الهی بیـان شـده اسـت 

)احمـدی، 				 ش، ص 			(.

جامعیت قرآن و ابوالفتوح رازی.  

ابوالفتـوح رازی بـه بیـان نظریاتـی در مورد جامعیت قرآن ذیل برخی آیات مرتبط 

کـه در ایـن بخـش بـه تفکیـک بـرای هـر آیـه، مورد تحلیـل قرار  در ایـن بـاب پرداختـه 

گرفته است.

یٍء< )النحل، 89(.   .  
َ

>ِتْبیاًنا ِلُکّلِ ش

ْنُفِسـِهْم َوِجْئَنـا 
َ
ـٍة َشـِهیًدا َعَلیِهـْم ِمـْن أ ّمَ

ُ
ُکّلِ أ خداونـد در آیـه ی: >َویـْوَم َنْبَعـُث ِفـی 

ْلَنـا َعَلیـَك اْلِکَتاَب ِتْبیاًنا ِلُکّلِ َشـیٍء َوُهًدی َوَرْحَمًة َوُبْشـَری  ِء َوَنّزَ
َ

ِبـَك َشـِهیًدا َعَلـی َهـُؤال

بـر  گواهـی  اّمتـی  هـر  در  برانگیزیـم  کـه  روز  آن  و  یعنـی:  )النحـل، 		(  ِلْلُمْسـِلِمیَن< 

گـواه بـر اینـان و فـرو فرسـتادیم بـر تـو قـرآن بیان  ایشـان از نفـس ایشـان و بیاریـم تـو را 

هـر چیـزی و لطفـی و رحمتـی و مـژده ای مسـلمانان را.

را  پیغمبـران  مـا  قیامـت  روز  یعنـی  کـه  آمـده  این گونـه  الجنـان  روض  تفسـیر  در 

برانگیزیـم تـا بـر اّمـت خودشـان گواهـی دهنـد و تـو را ای محمـد؟ص؟ بیاریم تـا گواهی 
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کـه تو پیغامبر اینانی. در اینجا منظور مفسـر این اسـت که تو شـاهد بر  دهـی بـر اینـان 

سـایر شـاهدان یا پیامبران هسـتی >شـهیدًا< اول منصوب اسـت بر مفعول به و دّوم 

کتـاب قـرآن بـر تـو: >ِتْبیانـًا  منصـوب اسـت بـر حـال. آن گاه می فرمایـد: »و فرسـتادیم 

کـه  کیـد مـی ورزد  ح هـر چیـزی. او سـپس بـر ایـن امـر تأ ِلـُکّلِ َشـی ٍء<: یعنـی بیـان و شـر

ح هـر چیـزی اسـت.  تبیـان، مبالغـه و در جایـگاه مفعـول لـه اسـت. بیـان روشـن و شـر

بعـد از ایـن عبـارت، اسـتثنایی بـر مقصـود خـود در >لـکل شـیء< می زنـد و این طـور 

کـه بـه ایـن معنـا اسـت،  کـه مـراد از ایـن عبـارت، هدایـت اسـت و حـال  بیـان می کنـد 

بهتـر بـود تـا از نظـر نحـوی حـال می شـد، بـه هـر حـال مقصـود مفّسـر از ایـن عبـارت، 

هدایـت اسـت )ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ج 		، ص 		(.

بـه  »تبیـان«  پرداخـت.  واژگان  بررسـی  بـه  بایـد  ابتـدا  ایشـان  نظریـه ی  نقـد  در 

معنـای آشـکار و روشـن )ابـن اثیـر جـزری، 				 ش، ج 	، ص 			 )بـوده و تبیـان 

کامـل اسـت و  از نظـر صرفـی چـه در حالـت اسـم و مصـدر، بـه معنـای بیـان روشـن و 

در هـر دو حالـت، معنـای مبالغـه از آن اعـاده می شـود. فـرق میـان بیـان و تبیـان، 

کـه بیـان، وجـود چیـزی بـدون دلیـل روشـن امـا، تبیـان، وجـود چیـزی  در ایـن اسـت 

همراه با دلیل روشـن اسـت )طریحی، 				 ش، ج 	، ص 			(. لذا از منظر لغوی 

کامـل هر چیزی اسـت که در محـدوده ی مباحث  >تبیانـا لـکل شـیئ< بیـان روشـن و 

کـه تنهـا شـامل هدایـت  هدایتـی خاصـه نمی شـود. حـال بـرای اثبـات ایـن مسـاله 

کـرد. دو اصـل عدم تقییـد و ظهور  ع  نیسـت می تـوان بـه قواعـدی در اصـول فقـه رجـو

کارا خواهـد بـود. ابتـدا بـرای توضیـح قاعـده ی عـدم تقییـد  )عـدم تأویـل( در اینجـا 

کـه لفظـی بـدون قیـد و بـه  کـرد. در صورتـی  بایـد بـه قاعـده ی اصـل اطـاق مراجعـه 

کـه آیـا مقصـود وی همـان  طـور مطلـق وارد شـود و سـپس در مـراد متکلـم تردیـد شـود 
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گر  معنـای مطلـق اسـت یـا معنـای مقیـدـ  با فرض اینکه قیـدی در کام او نیامده و یا ا

آمـده، بـه شـنونده نرسـیده اسـت ـ در چنیـن مـوردی اصالـت اطـاق جـاری می گـردد؛ 

کـرده، می بایسـت اعـام  گوینـده، از لفـظ معنـای مقیـد اراده  گـر  کـه ا ل  بـا ایـن اسـتدال

می نمـود و چـون اعـام نکـرده، عقـًا به احتمال وجود قید اعتنـا نمی کنند. مثال این 

 اهَّلُل اْلَبْیـَع< یعنـی: خداونـد در قرآن بیع را حـال فرموده، ولی در صورت 
َ

َحـّل
َ
مـورد: >أ

شـک در اینکـه آیـا حلیـت بیـع مقیـد بـه قیـود و مشـروط بـه شـروطی _ مثـل نقـدی 

بـودن یـا عربـی بـودن صیغـه ی آن _ هسـت یـا نـه، اصالت اطـاق جاری می شـود و با 

گردیـده و انجـام بیـع بـه غیـر صیغـه ی عربـی و بیـع  آن، چنیـن قیـود مشـکوکی نفـی 

نسـیه ای صحیح می گردد )غرویان، 				 ش، ج 	، ص 		(. تفاوت اصل اطاق 

کـه اصالـت اطـاق از اصول وجودی و اصالـت عدم تقیید  و عـدم تقییـد در ایـن اسـت 

کـه در اصالـت اطـاق قیـدی وجـود  از اصـول عدمـی محسـوب می گـردد بـه ایـن معنـا 

کنـد ولـی در اصـل عـدم تقییـد  گوینـده، شـنونده را بـه شـک وادار  داشـت تـا مقصـود 

کـه شـنونده دچـار خطـا شـود. ارتبـاط ایـن اصـل بـا >تبیانـًا  اصـًا قیـدی وجـود نـدارد 

کـه شـامل هدایت  گـر ایـن کام مطلـق اسـت و قیـدی  کـه ا لـکل شـیء< در ایـن اسـت 

اسـت را بـه آن اضافـه می کننـد، ایـن قیـد را از کجـا می آورند زیرا در هیـچ کجای قرآن 

کـه مثـًا: ِتْبیاًنـا ِلـُکّلِ َشـیٍءفی الهدایـة. قیـدی بـر ایـن کام زده نشـده 

از سـویی دیگـر اصالـت ظهـور، در جایـی بـه کار می رود که لفظ اسـتعمال شـده، در 

معنـای خاصـی ظهـور داشـته باشـد؛ یعنـی حمـل لفـظ یـا کام بـر آن معنـا در نظـر عقًا 

راجـح باشـد، هـر چنـد در مقـام اسـتعمال، احتمـال خـاف آن )اراده معنـای مرجـوح( 

معنـای  و  نمـوده  تمسـک  ظاهـر  معنـای  بـه  عقـا  حالتـی  چنیـن  در  می شـود.  داده 

خـاف ظاهـر را نادیـده می گیرنـد )سـبحانی، 0			 ق، ص 		(. ارتبـاط ایـن بخـش 
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کـه کام را بر اسـاس ظاهر آن برداشـت می کنیم  بـا >تبیانـًا لـکل شـیء< در ایـن اسـت 

کنـار نمی گذاریـم و از همـان ظاهـر  و در صـورت پرداختـن بـه بطـن آیـات هـم ظاهـر را 

کلـی آموزه هـای دینـی مـا  بـه بطـون مختلـف پـی می بریـم مگـر آنکـه بـا هندسـه ی 

متفـاوت باشـد مثـل عبـارت: >یـد اهَّلل فـوق أیدیهـم<.

گـر قـرآن شـامل مسـائل  کـه ا کـرد ایـن اسـت  ح  کـه در اینجـا می تـوان مطـر سـؤالی 

کـه مربـوط بـه علوم مختلف اسـت چـه می شـود، نمونه ای  هدایتـی اسـت پـس آیاتـی 

کـه قـرآن  کـه امـروزه اثبـات هـم شـده اسـت، نشـان می دهـد  از اعجـاز علمـی موجـود، 

تنهـا بـرای امـور معنـوی و هدایتـی نازل نشـده اسـت، آیـه ی 	 الصافات از این دسـت 

ِکـِب< یعنی: در حقیقت، ما آسـمان نزدیک  ْنَیـا ِبِزیَنـٍة اْلَکَوا
ُ

ـَماء الّد ـا الّسَ ّنَ ـا َزّیَ اسـت: >ِإّنَ

را بـا زیـور سـّیارات آراسـتیم. خـدای متعـال در آیـه ی فـوق می فرماید: »آسـمان پایین 

کم بود بیان  کـه فرضیـه ای که در آن زمـان حا کـب تزییـن کردیـم«، در حالـی  را بـا کوا

بـاال )آسـمان هشـتم طبـق فرضیـه ی بطلمیـوس( آسـمان  می داشـت فقـط آسـمان 

کـه می دانیـم، بطـان فرضیـه ی مذکـور اثبـات  سـتارگان اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

شـده و عـدم پیـروی قـــرآن از فرضیـه ی نادرسـت مشـهور آن زمـان، خـود، معجـزه ی 

کتـاب آسـمانی اسـت. نکتـه ی جالـب دیگـر اینکـه از نظـر علـم امـروز  زنـده ای از ایـن 

که اطراف زمین  که چشـمک زدن سـتارگان به خاطر قشـر هوایی اسـت  مسـلم اسـت 

کار و ا مـی دارد و ایـن بـا تعبیـر »السـماء الدنیـا«، )آسـمان  را فـرا گرفتـه و آنهـا را بـه ایـن 

پاییـن( بسـیار مناسـب اسـت. در بیـرون جـو زمیـن، سـتارگان حالـت زیبـای چشـمک 

زنـی را ندارنـد )رضایـی اصفهانـی، 				 ش، ص 		(.

گـر قـرآن، جامـع مسـائل  ا کـه  ایـن اسـت  کـرد  ح  کـه می تـوان مطـر سـؤالی دیگـر 

هدایتـی اسـت پـس چـرا احکامـی ماننـد: نمـاز، حـج، خمـس و … . در قـرآن بـه شـکل 
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کامـل نیامـده اسـت؟

ًل< )األنعام، 4  (.   .   ّصَ
َ

ْنَزَل ِإَلیُکُم اْلِکَتاَب ُمف
َ
>أ

ِذیـَن 
َ
 َواّل

ً
ـا ْنـَزَل ِإَلیُکـُم اْلِکَتـاَب ُمَفّصَ

َ
ـِذی أ

َ
ْبَتِغـی َحَکًمـا َو ُهـَو اّل

َ
َفَغیـَر اهَّلِل أ

َ
آیـات: >أ

ْت   َتُکوَنّنَ ِمـَن اْلُمْمَتِریَن؛ َوَتّمَ
َ

َك ِباْلَحّقِ َفا ٌل ِمْن َرّبِ ـُه ُمَنـّزَ ّنَ
َ
آَتیَناُهـُم اْلِکَتـاَب یْعَلُمـوَن أ

ـِمیُع اْلَعِلیُم< )النعام، 			 و 			(  َل ِلَکِلَماِتِه َوُهَو الّسَ  ُمَبّدِ
َ

 ال
ً

ـَك ِصْدًقـا َوَعـْدال َکِلَمـُت َرّبِ

گرفته اسـت. نیـز از منظـر جامعیـت مـورد توجـه مفسـران قرار 

کـه: »جـز خـدای بجویم حکم  ابوالفتـوح، آیـات مذکـور را این گونـه ترجمـه نمـوده 

کـه بدادیـم ایشـان  کـرده و آنـان  کتـاب پیـدا  کننـده و او اسـت آنکـه بفرسـتاد زی شـما 

کـه فرسـتاده اسـت از پـروردگار بـه راسـتی، پـس مباش از  را کتـاب، می داننـد بدرسـتی 

گرداننـده مر  گمـان منـدان. و تمـام شـد سـخن پـروردگار بـه راسـتی و درسـتی، نیسـت 

سـخنان او را و او شـنوا و دانـا اسـت«. او سـپس در تفسـیر ایـن آیـات پرداختـه اسـت. 

گرفتـه و می گویـد: »او  ْنـَزَل<، را حـال در نظـر 
َ
ـِذی أ

َ
کـه »واو« در >َو ُهـَو اّل بدیـن سـان 

کـرد به  کـه کتـاب بـر شـما فـرو فرسـتاد بـه تفصیـل و کتـاب را وصـف  آن خدایـی اسـت 

آنکـه مفّصـل اسـت یعنـی مبیـن و مشـروح و در آن اشـتباه نیسـت ماننـد ایـن مثـال 

َلـْت آیاتـه<، جایـگاه نحـوی مفصـا، منصـوب  کـه در جایـی دیگـر آمـده: >ِکتـاٌب ُفّصِ

کـه فصلـت، یعنـی در او فصـل و  کیـد مـی ورزد  و حـال اسـت. او سـپس بـر ایـن امـر تأ

کفـر و ایمـان  ع اسـت بیـن الّصـادق و الـکاذب، حـال و حـرام، شـرایع و احـکام،  فـر

آیـه ی بعـد،  گمراهـی )ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ج 	، ص 0	(. او در  و هدایـت و 

کلمـة مـن ربـک< بیـان مـی دارد مـراد از »کلمـه« و »کلمات« وعد اسـت  ذیـل >و تمـت 

کـرده و در آن تغییـر و تبدیـل نیسـت  کـه خـدای تعالـی بـه ثـواب و عقـاب  و وعیـد 
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از  آیـه نیـز ابوالفتـوح رازی بعـد  )ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. در ایـن 

کـردن همـراه بـا روشـنی را در بـر  کـه واژه ی »مفصـل« معنـای جـدا  ذکـر ایـن مطلـب 

کـه ایـن واژه  می گیـرد و بـا نقـل از دیگـر مفسـران بـه ایـن نتیجـه نهایـی رسـیده اسـت 

کـردن و فاصلـه انداختـن بیـن آنچه مربـوط به مسـائل هدایت  فقـط محـدود بـه جـدا 

از جملـه حـال و حـرام و … می شـود. در آیـه ی بعـد نیز با توجه به نظر مفسـران دیگر، 

گرفتـه اسـت. خداونـد در آیـه ی 			 سـوره ی یوسـف نیـز  کلمـه را وعـد و وعیـد  مـراد از 

َکاَن ِفـی َقَصِصِهـْم ِعْبـَرٌة  کل شـیء< اشـاره می کنـد و می فرمایـد: >َلَقـْد  بـه >تفصیـل 

ُکّلِ  ـِذی َبیـَن یَدیـِه َوَتْفِصیـَل 
َ
َکاَن َحِدیًثـا یْفَتـَری َوَلِکـْن َتْصِدیـَق اّل ْلَبـاِب َمـا 

َ ْ
وِلـی ال

ُ
ِل

َشـیٍء َوُهـًدی َوَرْحَمـًة ِلَقـْوٍم یْؤِمُنـوَن< )یوسـف، 			(. ابوالفتـوح رازی آیـه ی فـوق را 

این گونـه ترجمـه نمـوده: »بـود در قّصه هـای ایشـان عبرتـی خداونـدان عقل هـا را، 

کـه فـرو بـا فند و لکن راسـتی آنچـه از پیش او اسـت و تفصیل هر چیزی  نبـود حدیثـی 

کـه ایمـان آرنـد«. او در تفسـیر ایـن آیـه بـه قصه هـای  گروهـی را  و بیانـی و بخشایشـی 

گذشـته  گذشـته اشـاره می کنـد و می گویـد: »در قّصه هـای ایـن پیغمبـران  پیامبـران 

کـه عقل خود را  عبرتـی و پنـدی هسـت خداونـدان عقـل )صاحبان اندیشـه و خرد( را 

کید  بـه کار بندنـد )ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. سـپس بـر این نکته تأ

کـه مردمـان را بـه آن حاجـت  گـزارش هـر چیـز  کتـاب، تفصیـل و  کـه در ایـن  مـی ورزد 

باشـد، هسـت بـا آنکـه در او نیـز هـدی اسـت و ایـن بـر دو وجـه محمـول بـود: »لطـف 

کـرد مؤمنـان را بـا  کـه ایمـان آرنـد و تخصیـص  گروهـی را  و بیـان و رحمتـی اسـت. نیـز 

کافـر را و مؤمن را، برای آنکه مؤمنان منتفع شـدند به  آنکـه قـرآن لطـف اسـت و بیـان 

کافـران« )همـان، ج 		، ص 			(. آن دون 

کـه »هـو مسـتتر« اسـت،  او در تفسـیر >کاَن َحِدیثـًا یْفَتـری< مرجـع ضمیـر »کان« را 
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ح می کنـد و می گویـد که همـه ی آنچه که مـردم به آن  بـدون هیـچ شـکی، قـرآن مطـر

احتیاج داشـته باشـند، در قرآن آمده اسـت.

در تحلیـل >تفصیـل کل شـیئ< و تعبیـر >کتابـًا مفصًا< که مفسـر آن را به معنای 

گرفتـه و بـرای تکمیـل نظریـه ی خـود روایتـی را نقـل  کـردن همـراه بـا روشـنی  جـدا 

کـه در خصـوص مبحـث هدایتـی اسـت بایـد گفـت روایت هایـی نیز بـا عبارت  می کنـد 

فقـط  نـه  و  می دانـد  همه چیـز  را  تفصیـل  از  مـراد  کـه  دارد  وجـود  تبییـن  و  تفصیـل 

َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی  امـور هدایتـی. بـه عنـوان نمونـه امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »ِإّنَ اهَّلَل 

ُکّلِ  َتْفِصیـُل  ِفیـِه  اْلُقـْرآَن  َعَلیـِه  ْنـَزَل 
َ
أ َو  یـَن  الّدِ َلـُه  ْکَمـَل 

َ
أ ـی  َحّتَ َنِبیـُه؟ص؟  یْقِبـْض  َلـْم 

 »
ً

َکَمـا ْحـَکاَم َو َجِمیـَع َمـا یْحَتـاُج ِإَلیـِه 
َ ْ
َل َو اْلَحـَراَم َو اْلُحـُدوَد َو ال

َ
َشـی ٍء َبیـَن ِفیـِه اْلَحـا

)ابن بابویـه، 				 ق، ج 	، ص 			(. خـدای تعالـی پیامبـرش را قبـض روح نکـرد 

کـه در آن تفصیل هر  کامـل گردانیـد و قـرآن را بـر وی فـرو فرسـتاد  مگـر آنکـه دینـش را 

چیـزی هسـت، حـال و حـرام و حـدود و احـکام و جمیـع نیازمندی هـای مـردم در آن 

بیـان شـده اسـت.

ِکَتاٍب<)األنعام، 59(.   .    ِفی 
َ

>و ل َرْطٍب َو َل یاِبٍس ِإّل

َمَفاِتـُح  >َوِعْنـَدُه  آیـه ی:  می شـود،  ح  مطـر جامعیـت  بـاب  در  کـه  آیاتـی  جملـه  از 

 یْعَلُمَهـا 
َّ

 ُهـَو َویْعَلـُم َمـا ِفـی اْلَبـّرِ َو اْلَبْحـِر َو َمـا َتْسـُقُط ِمـْن َوَرَقـٍة ِإال
َّ

 یْعَلُمَهـا ِإال
َ

اْلَغیـِب ال

ِکَتـاٍب ُمِبیـٍن< )النعـام،   ِفـی 
َّ

 یاِبـٍس ِإال
َ

 َرْطـٍب َو ال
َ

ْرِض َو ال
َ ْ
ـٍة ِفـی ُظُلَمـاِت ال  َحّبَ

َ
َو ال

کلیدهـای  		( اسـت. ابوالفتـوح در ترجمـه ایـن آیـه آورده اسـت: »و نزدیـک او اسـت 

غیـب، ندانـد آن را مگـر او و دانـد آنچـه در بیابـان و دری اسـت و آنچـه نیفتـد از برگـی 

 او دانـد و نـه دانـه ای در تاریکـی زمیـن و نـه تـری و نـه خشـکی مگـر که در نوشـته 
ّ

و اال
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روشـن« )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. او سـپس در تفسـیر آیه به ذکر نقل هایی از 

که از این قرار اسـت: رازی در تفسـیر  دیگر مفسـران و یا روایاتی در این باب پرداخته 

ایـن آیـه از عبـد اهَّلل بن عّبـاس نقـل می کنـد: »>رطـب< آب اسـت و >یابـس< بادیـه 

کـه نبـات رویاند و >یابـس< آنکه  اسـت«. عطـا نیـز می گویـد: »>رطـب< زمینـی اسـت 

کـه بـه ذکـر  نرویانـد«. بعضـی دیگـر آورده انـد: »مـراد بـه >رطـب< زبـان مؤمـن اسـت 

کافر اسـت که از ذکر خدا خشـک باشـد«.  خدای گشـوده باشـد و مراد از >یابس< زبان 

کـه از میـان  گفته انـد: »مـراد از اشـجار و نبـات اسـت. خـدا می دانـد  بعضـی دیگـر نیـز 

کرد:  که رسـول؟ص؟ روایت  کدام«. نافع از عبد اهَّلل عمر  کدام اسـت و خشـک  آنها، تر 

 بـر او نوشـته اسـت: 
ّ

هیـچ زرعـی نیسـت بـر روی زمیـن و هیـچ درختـی و میـوه ای و اال

ـٍة ِفـي ُظُلمـاِت   َیْعَلُمهـا َو ال َحّبَ
َّ

بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم >َو مـا َتْسـُقُط ِمـْن َوَرَقـٍة ِإال

ِکتـاٍب ُمِبیـٍن< )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.  ِفـي 
َّ

ْرِض َو ال َرْطـٍب َو ال یاِبـٍس ِإال
َ ْ
ال

کـه از  کـه: »مـراد بـه بـرگ افتـاده سـقط اسـت  کردنـد  از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

شـکم مـادر بیفکنـد و مـراد از >حّبـه< در ظلمـات زمیـن، فرزنـد اسـت در تاریکـی رحـم 

مـادر و مـراد از >رطـب< آنچـه از آن زنـده مانـد و بزایـد و >یابـس< آنچـه نیسـت شـود 

یـا بمیـرد و مـراد از >کتـاب<، نـزد بیشـتر مفّسـران لـوح محفـوظ اسـت. بعضـی دیگـر 

کنایـه اسـت. خـدای تعالـی ایـن آیـه و امثـال آن را در لـوح محفـوظ مـی آورد  گفتنـد: 

م الغیـوب اسـت و لطـف پـروردگار 
ّ

کـه خـدای تعالـی عـا تـا فرشـتگان ببیننـد و بداننـد 

جاری است در ادای طاعات )ابوالفتوح رازی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. ابوالفتوح 

کـه در  کتـاب، لـوح محفـوظ می دانـد، لـذا مـرادش از رطـب و یابـس  مقصـود خـود را از 

ابتـدا بیـان شـد، وجـود همه چیـز در لـوح محفوظ اسـت، نه قـرآن. افزون بـر آیه فوق، 

ْطَنـا ِفـی اْلِکَتـاِب ِمـْن َشـیٍء< )النعـام، 		( نیـز جامعیـت  َفّرَ خداونـد در آیـه ی >َمـا 
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کـه مکانیـزم برخـورد ابوالفتـوح رازی بـا ایـن آیـه نیـز  کیـد قـرار داده  قـرآن را مـورد تأ

 َطاِئٍر یِطیُر 
َ

ْرِض َوال
َ ْ
ٍة ِفی ال مانند آیه ی 		 سـوره ی النعام اسـت. آیه ی >َوَما ِمْن َداّبَ

ِهـْم یْحَشـُروَن<  ْطَنـا ِفـی اْلِکَتـاِب ِمـْن َشـیٍء ُثـّمَ ِإَلـی َرّبِ ْمَثاُلُکـْم َمـا َفّرَ
َ
َمـٌم أ

ُ
 أ

َّ
ِبَجَناَحیـِه ِإال

)النعـام، 		( بـا آوردن >مـا فرطنـا فـی الکتـاب من شـیء< زمینه، جهت اندیشـیدن 

ْطنا  ع جامعیـت را ایجاد نموده اسـت لکن ابوالفتوح رازی در تفسـیر: >ما َفّرَ بـه موضـو

ِفـی اْلِکتـاِب ِمـْن َشـی ٍء< می گویـد: »مـا کوتاهـی نکردیـم در کتاب«. او سـپس به آرای 

کرده و معتقد اسـت بیشـتر مفّسـران مراد از »کتاب« در این آیه را لوح  مفسـران اشـاره 

کتـاب قـرآن اسـت: یعنـی از اتیـان  گفتنـد: مـراد بـه  محفـوظ می داننـد و بعضـی نیـز 

کوتاهـی  کتـاب  بـه احـکام حـال و حـرام و قصـص و امثـال و مواعـظ و اخبـار در ایـن 

نکردیـم. بخشـی از آیـات، مجمـل بخشـی نیـز مفّصـل؛ آنچـه مجمـل اسـت، بیانـش 

ُکـْم َعْنـُه َفاْنَتُهـوا<  ُسـوُل َفُخـُذوُه َو مـا َنها ُکـُم الّرَ و تفصیلـش را مطابـق آیـه ی: >مـا آتا

گـذار کردیـم و آنچـه متشـابه اسـت، بیانـش را بـه راسـخان علـم تفویـض  بـه رسـول وا

اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم …<.   اهَّلُل َو الّرَ
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
کـه جـز ایشـان نداننـد: >َو مـا یْعَلـُم َتأ کردیـم 

کتـاب  کـه در ایـن  او سـپس از قـول ابـو القاسـم بلخـی آورده اسـت: »مـراد آن اسـت 

 
ّ

کوتاهـی نکردیـم، از احتجـاج بـر هـر فرقـه از فـرق ضالـت و اال از آوردن هیـچ چیـزی 

بیـان کردیـم حّجیـت اهـل حـق را بـر اهـل باطـل« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. 

لـذا ابوالفتـوح وجـود اطاعـات هدایتـی از حـال و حـرام و … را در قـرآن می دانـد و >مـا 

فرطنـا فـی الکتـاب مـن شـیء< را در لـوح محفـوظ.

کـه در نظـر مفسـر نیـز وجـود داشـت،  گفـت همان طـور  در تحلیـل آیـات فـوق بایـد 

ح اسـت: یکـی قـرآن و دیگـری لـوح محفـوظ. بـه دلیـل  کتـاب مطـر دو احتمـال بـرای 

از نظـر خواهـد  کـه  کتـاب و روایتـی  الـف و الم عهـد ذهنـی  آیـه ی قبـل، ذکـر  وجـود 
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کتـاب، قـرآن می شـود، احتمـال قوی تـری بـر قـرآن  گذشـت و بیـان می کنـد مـراد از 

کتـاب مـی رود. نقـد دیگـر در ایـن آیـه، عـدم پذیـرش قـول راجـح بیـن  بـودن معنـای 

َیْقِبـْض  َلـْم  اهَّلَل؟زع؟  »ِإّن  می فرمایـد:  رضـا؟ع؟  امـام  اسـت.  محفـوظ  لـوح  و  قـرآن 

ُکّلِ َشـْی ٍء َبّیـَن ِفیـِه  ْنـَزَل َعَلْیـِه اْلُقـْرآَن ِفیـِه ِتْبَیـاُن 
َ
ْکَمـَل َلـُه الّدیـَن َو أ

َ
َنِبّیـُه؟ص؟ َحّتـی أ

 َفَقـاَل؟زع؟ 
ً

َکَمـا ْحـَکاَم َو َجِمیـَع َمـا َیْحَتـاُج ِإَلْیـِه الّنـاُس 
َ ْ
َل َو اْلَحـَراَم َو اْلُحـُدوَد َو ال

َ
اْلَحـا

ُعُمـِرِه؟ص؟  آِخـُر  ِهـَی  َو  اْلـَوَداِع  َحّجـِة  ِفـی  ْنـَزَل 
َ
أ َو  َشـْی ٍء«  ِمـْن  اْلِکتـاِب  ِفـی  َفّرْطنـا  »مـا 

ْمُر 
َ
ْسـاَم ِدینـًا َو أ ِ

ْ
ْتَمْمـُت َعَلْیُکـْم ِنْعَمِتـی َو َرِضیـُت َلُکـُم ال

َ
ْکَمْلـُت َلُکـْم ِدیَنُکـْم َو أ

َ
اْلَیـْوَم أ

ْوَضَح َلُهْم 
َ
ّمِتـِه َمَعاِلَم ِدیِنِهـْم َو أ

ُ
َماَمـِة ِمـْن َتَمـاِم الّدیـِن َو َلـْم َیْمـِض؟ص؟ َحّتـی َبّیَن ِل ِ

ْ
ال

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: همانـا خـدای؟زع؟ پیامبـر  َسـِبیَلهم« )شـیخ 

کـرد و قرآنـی را بر او نـازل فرمود  خویـش را قبـض روح نفرمـود تـا دیـن را برایـش کامـل 

کـه بیـان هـر چیـز در او اسـت و حال و حرام و حـدود و احکام و تمام احتیاجات مردم 

کـه خداونـد فرمـوده اسـت: »چیـزی در ایـن کتاب  را در قـرآن بیـان فرمـوده و آن گونـه 

کـه سـال آخـر عمـر پیغمبر؟ص؟ بـود، این آیه را  گـذار نکردیـم …« و در حجةالـوداع  فـرو 

کـردم و نعمتـم را بـر شـما تمـام نمـودم و دیـن  کامـل  نـازل فرمـود: »امـروز دیـن شـما را 

کمـال دیـن اسـت« )امـر امامـت  ع امامـت از  اسـام را بـرای شـما پسـندیدم و موضـو

کامـل می کنـد تـا پیغمبـر؟ص؟ جانشـین خـود را معّرفـی نکنـد، تبلیـغ  کـه دیـن را  اسـت 

کتـاب را در  کامـل نسـاخته اسـت(. روایاتـی از ایـن قبیـل درصـد قـرآن بـودن  خـود را 

ایـن آیـه، بـاال می بـرد. بـر همیـن اسـاس، احتمـال اینکـه آیـه بعـد نیـز داللـت بـر قـرآن 

کنـار حجـت خـدا، حـاوی علـوم  داشـته باشـد، قوی تـر اسـت. مـا معتقدیـم قـرآن در 

ل ایـن ادعـا هـدف از این نوشـتار نیسـت اثبـات آن را  کـه چـون اسـتدال مختلـف اسـت 

گـذار می کنیـم. بـه مجـال دیگـری وا
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نتیجه. 4
کـه بـر جامعیـت قـرآن داللـت دارد، او  مطابـق بـا آرای ابوالفتـوح رازی ذیـل آیاتـی 

را می بایسـت معتقـد بـه جامعیـت حداقلـی قـرآن دانسـت. ایـن مفسـر در آیـه ی 		 

سـوره ی النحـل، بعـد از بیـان اینکـه قـرآن بیان کننـده و روشـنگر هـر امـری اسـت و 

امـور  تنهـا مخصـوص  آن را  و  زده  را تخصیـص  شـامل هـر چیـزی می شـود، عبـارت 

ح شـده  از سـایر نظریـات مطر او  بینـش  کننـده  کـه متمایـز  آنچـه  هدایتـی می دانـد. 

ع دیدگاه ایشـان به وجود آورده، تفسـیر  گویا تباینی در نو ذیل آیات مسـبوق اسـت و 

ِکَتـاٍب ُمِبیـٍن< )النعـام، 		( اسـت که   ِفـی 
َّ

 یاِبـٍس ِإال
َ

او ذیـل آیاتـی چـون >الَرْطـٍب َوال

مـراد از کتـاب را لـوح محفـوظ می دانـد. ابوالفتـوح رازی بر این باور اسـت که همه چیز 

کـه  گرفتـه و وجـود دارد و نـه در قـرآن. نقدهایـی  از خشـک وتـر در لـوح محفـوظ قـرار 

کـرد، از ایـن  بـر ایـن مفسـر و سـایر مفسـران طرفـدار جامعیـت حداقلـی می تـوان وارد 

قـرار اسـت: نقـل چندیـن نظـر مختلـف و در نهایت عـدم انتخاب مناسـب ترین گزینه 

گزینـش تعداد  ک قـرار نـدادن کل روایـات در بـاب جامعیـت قـرآن و  بـرای تفسـیر. مـا

آیـه ی  تقییـد  اسـت؛  خودشـان  مختـار  دیـدگاه  بـا  هم سـو  کـه  روایاتـی  از  محـدودی 

>تبیانـا لـکل شـیء< بـه امـور هدایتـی و … بـدون توجـه بـه اصولی چون عـدم تقیید و 

ظهـور )عـدم تأویـل(.

منابع
نشربنیاد . 	 مشهد:  علی،  بن  حسین  رازی،  ابوالفتوح  ترجمه:  کریم،  کریمقــرآن  قــرآن 

پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 	0		 ق.

مبین، . 	 کتاب  انتشارات  رشــت:  قــرآن،  قــرآنجامعیت  جامعیت  علی،  سیدمحمد  ایــازی، 
				 ش.



۳۳ تحلیلی بر تمایز آرا در باب جامعّیت قرآن با تأکید بر دیدگاه تفسیری …

همو، فقه پژوهی قرآنیفقه پژوهی قرآنی، قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسامی . 	
حوزه علمیه قم، 0			 ش.

تفسیر . 	 الجنان في  روح  و  الجنان  تفسیر روض  الجنان في  روح  و  الجنان  بن علی، روض  رازی، حسین  ابوالفتوح 
القرآنالقرآن، مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 	0		 ق.

اسماعیلیان، . 	 بی جا:  الثــر،  و  الحدیث  غریب  فی  الثــرالنهایة  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  جــزری،  ابن اثیر 
				 ش.

احمدی، محمد امین، انتظار بشر از دینانتظار بشر از دین، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ . 	
اسامی، 				 ش.

امـــام خمینی، . 	 از دیـــدگـــاه  قـــرآن  امـــام خمینیجــامــعــیــت  از دیـــدگـــاه  قـــرآن  ــبــری دســتــک، فــیــض الــه، جــامــعــیــت  ک ا
پژوهش نامه ی متین، تابستان 				 ش، شماره 		.

مهدی . 	 مصحح:  الــرضــا؟ع؟،  أخــبــار  الــرضــا؟ع؟عــیــون  أخــبــار  عــیــون  محمدبن علی،  ابــن بــابــویــه، 
الجوردی، تهران: نشر جهان، تهران، 				 ق .

کتاب خانه آستان قدس )دو تکه از تفسیر ابوالفتوح . 	 کتاب خانه آستان قدس )دو تکه از تفسیر ابوالفتوح نفایس  بینش، تقی، نفایس 
رازی(رازی(، نامه ی آستان قدس، شماره ی 	، اردیبهشت 0			 ق.

مؤسسه . 0	 بی جا:  انبیاء،  بعثت  و  هــدف    _ خــدا  و  انبیاءآخــرت  بعثت  و  هــدف    _ خــدا  و  آخــرت  مهدی،  بــازرگــان، 
خدمات فرهنگی رسا، 				 ش.

کریم، قلمرو قرآن، پژوهش های قرآنیقلمرو قرآن، پژوهش های قرآنی، پاییز و زمستان . 		 پورقراملکی، علی 
				 ش، شماره ی 		 و 		.

امور . 		 و  اوقــاف  سازمان  تهران:  قرآنی،  علوم  در  قرآنیسیری  علوم  در  سیری  یعقوب،  جعفری، 
خیریه ی نشر اسوه، 				 ش.

در . 		 قرآن  جامعیت  قلمروی  در بررسی  قرآن  جامعیت  قلمروی  بررسی  خدیجه،  خدمتکار،  ماشااهَّلل،  جشنی، 
نگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادینگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادی، الهیات تطبیقی، شماره ی 	، 

پاییز 				 ش.



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۳4۱۳۹۹

آرای . 		 پرتوی  در  قرآن  جامعیت  آرای کیفیت  پرتوی  در  قرآن  جامعیت  کیفیت  مهدی،  مهریزی،  و  حمزه  حاجی، 
ش،   				 تابستان  قرآنی،  مطالعات  مسلمان،  مفسران  و  مسلماناندیشمندان  مفسران  و  اندیشمندان 

شماره 0	

گفتار در علوم قرآنی، ترجمه ی مقدمه هفتم . 		 گفتار در علوم قرآنیهفده  حسینی، سیدحسین، هفده 
کاشانی، بدر، تهران: 				 ش. تفسیر صافی ما محسن فیض 

ذهبی، محمدحسین، التفسیر و المفسرونالتفسیر و المفسرون، البیروت: بی نا، بی تا.. 		

چهارده . 		 چهارده بررسی  بررسی  ابراهیم،  آدریانی،  رضایی  علی،  محمد  اصفهانی،  رضایی 
اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونهاعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه، مجله ی قرآن و علم شماره 0	، بهار و 

تابستان 				 ش.

سیوطی، جال الدین،  التقان فی علوم القرآنالتقان فی علوم القرآن، ترجمه: سید مهدی حائری . 		
قزوینی، تهران: امیرکبیر 0	، 0			 ش.

ــفــقــه، مــوســســةاالمــام . 		 ــول ال ــفــقــهالــمــوجــز فــي اصــ ــول ال ــبــریــزی، جــعــفــر، الــمــوجــز فــي اصــ ســبــحــانــی ت
الصادق؟ع؟، قم: چاپ دوم، 0			 ق.

شفیعی، علی، جامعیت قرآن - پژوهشی پیرامون قلمروی انتظار از قرآنجامعیت قرآن - پژوهشی پیرامون قلمروی انتظار از قرآن، . 0	
»0 h 	 c 	/		/https://vista. ir/w/a برگرفته از

نشر . 		 تهران: مؤسسه ی  امروز،  فارسی  امروزفرهنگ  فارسی  فرهنگ  افشار، غام حسین،  صدری 
کلمه، 				 ش.

طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین مجمع البحرین، تهران: مکتبة المرتضویة، . 		
				 ش.

موسوی . 		 محمدباقر  سید  ترجمه:  الــمــیــزانالــمــیــزان،  محمدحسین،  طباطبایی، 
همدانی، قم: دفتر انتشارات اسامی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، 

				 ش.

عاملی، امین، اعیان الشیعةاعیان الشیعة، بی جا، دارالتعارف، 				 ق.. 		



۳5 تحلیلی بر تمایز آرا در باب جامعّیت قرآن با تأکید بر دیدگاه تفسیری …

غزالی، ابوحامد، جواهر القرآنجواهر القرآن، بیروت: المرکز العربی للکتاب، بی تا.. 		

و . 		 فرهنگ  پژوهشگاه  قم:  پیامبران،  و  پیام  قلمرو  پیامبران  و  پیام  قلمرو  احد،  فرامرز،  قراملکی 
اندیشه اسامی، 				 ش.

کــبــر غـــفـــاری و . 		 ــه: عــلــی ا ــم ــرج ــوب، الـــکـــافـــيالـــکـــافـــي، ت ــق ــع کــلــیــنــی، مــحــمــد بـــن ی
محمدآخوندی، تهران: دار الکتب السامیة، 	0		 ق.

لویس، معلوف، فرهنگ بزرگ جامع نوین )ترجمه المنجد(فرهنگ بزرگ جامع نوین )ترجمه المنجد(، مترجم: احمد . 		
سیاح، تهران، انتشارات اسام، 				 ش.

دارالفکر، . 		 قم:  غرویان،  محسن  مترجم:  الفقه،  الفقهاصول  اصول  محمدرضا،  مظفر، 
چاپ دوم، 				 ش.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونهتفسیر نمونه، قم: دارالکتب االسامیه، 				 ش.. 0	

مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغي تفسیر المراغي، بیروت: دارالفکر، بی تا.. 		

ِتْبیاًنا . 		 آیــه ی  تفسیر  در  مفسران  دیدگاه  بررسی  و  ِتْبیاًنا نقد  آیــه ی  تفسیر  در  مفسران  دیدگاه  بررسی  و  نقد  رضــا،  سید  مــؤدب، 
بهار و  اول،  ِلُکّلِ َشیٍءِلُکّلِ َشیٍء، دو فصل نامه ی دانشگاه قم، سال دوم شماره ی 

تابستان 				 ش.

در . 		 قرآن  دینی  قلمروی جامعیت  و  در معنا  قرآن  دینی  قلمروی جامعیت  و  معنا  مهریزی، مهدی وحاجی، حمزه، 
سال  کامی،  اعتقادی  پژوهش های  فصل نامه ی  مفسران،  آرای  مفسرانپرتوی  آرای  پرتوی 

دوم، شماره ی 	، 				 ش.

پژوهش . 		 نشریه ی  مفهوم،  و  معنا  مفهومتبیین  و  معنا  تبیین  عباس،  کندی،  تــازی  یوسفی 
دینی، پاییز و زمستان 				 ش، شماره ی 		.

یاحقی، محمد جعفر، تفسیر ابوالفتوح رازیتفسیر ابوالفتوح رازی، مشهد: آستان قدس رضوی . 		
بنیاد پژوهش های اسامی، 				 ش.





سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ص ۳7 تا 60

شاخصه های عرفان منفی بر 
مبنای روایات اهل بیت؟مهع؟  حجت السلم سّید 

محمود رضا هاشمی نسب
)نویسنده ی مسئول(
استاد حوزه ی علمیه مشهد

شیخ شعیب حّدادی
استاد حوزه ی علمیه مشهد

کتاب عرفان و حکمت، تصّوف را به  چکیده: آقای وکیلی در 
مثبت و منفی تقسیم نموده است اما با ماحظه در آثار مشایخ 
نیست؛  صــادق  تقسیم بندی  این  می شود  ماحظه  صوفیه 
ک و میزان قرار  کشف و شهود شخصی خویش را ما مثًا آنان 
که برهان عقلی بر نفی یافته های آنان  می دهند و در صورتی 
اقامه شود نمی پذیرند، به مذهب خاّصی تقّیدی ندارند و در 
مقابل به نظریه ی وحدت شخصی معتقدند و در تأویل های 
و  را بی ربط می دانند  اّدعــا  مــورد  با معنای  لفظ  قــرآن، ظهور 
ع،  شــار و دســتــورات خــاف  فقها  به  بدگویی  از  ایــن مسیر  در 
فاصله از معصوم، مبالغه در شأن افراد ابایی ندارند و حتی از 

شطحّیات در پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.

کلیدواژه ها: تصوف، عرفان، حکمت، صوفیه، محمدحسن 
وکیلی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۹/۱۴
پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳



مقدمه.  

کتاب عرفان و حکمت صفحه ی 0	، تصّوف را به مثبت و منفی  آقای وکیلی در 

تقسـیم نمـوده و بیسـت وجـه تفـاوت میـان آن دو بیـان می کنـد تـا افـرادی ماننـد: 

ابن عربـی، مولـوی، عطـار نیشـابوری و آقـای محّمـد حسـین طهرانـی از متصّوفـه و 

کـه آقـای  گردنـد ولـی در ایـن مقالـه بـر آنیـم مهم تریـن شـاخصه های  دراویـش جـدا 

و  صوّفیـه  مشـایخ  سـخنان  و  می کنیـم  ذکـر  را  نام بـرده  منفـی  عرفـان  بـرای  وکیلـی 

که عرفانشـان از نظر آقای وکیلی مثبت اسـت را نقل می کنیم تا روشـن شـود  کسـانی 

کـه هـردو عرفـان در ایـن شـاخصه ها مشـترک هسـتند.

شاخصه ی اّول.  

»عرفـان مثبـت بـه حّقانیـت وحی و کشـف معصوم معتقد اسـت و آن را محور قرار 

ح اسـت در  کامـل بـه عنـوان مبـدأ مطـر کشـف و شـهود یـک انسـان  می دهـد و در آن 

کـه در مبـادی آن بـه جای کشـف و شـهود کامل  مقابـل، عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

گروهـی و مذهبـی جایگزیـن می شـود و بـا آن، حقایـق توجیـه  و سـالم، عقایـد فـردی 

می شـود«)وکیلی، 				 ش، ص 		(.

کـه عرفان مثبت کشـف  آنچـه از ایـن عبـارت برداشـت بـدوی می شـود ایـن اسـت 

و شـهود معصومـان؟مهع؟ را محـور معـارف اعتقـادی خویـش قـرار می دهـد، بـر خـاف 
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کـه کشـف و شـهود شـخصی خود را محـور معارفش قـرار می دهد ولی با  عرفـان منفـی 

کرد که آنان نیز کشـف و شـهود شـخصی  مراجعه به مشـایخ عرفان مشـاهده خواهید 

ک و میـزان قـرار می دهنـد و دالئل قرآنی و حدیثـی و عقلی را فقط برای  خویـش را مـا

کـردن مخاطـب و اسـکات او می آورند. قانـع 

الکّمـل غیـر  و  االولیـاء  بـزرگان تصـّوف اسـت می نویسـد: »فعلـوم  از  کـه  قیصـری 

مکتسـبة بالعقـل و ال مسـتفادة مـن النقـل بـل مأخـوٌذ مـن اهَّلل، معـدن االنـوار و منبـع 

إتیانهـم  و  لمـا علمـوه  استشـهاٌد  هـو  إّنمـا  بّینـوه  فیمـا  بالمنقـوالت  اتیانهـم  و  االسـرار 

ص  بی تـا،  )همـو،  لهـم«  تأنیـٌس  و  للمحجوبیـن  تنبیـٌه  العقلیـة  بالدالئـل  المعانـی 

.)			

بـه  ابن عربـی  کـه  مـوردی  در  اسـت  ابن عربـی  الحکـم  فصـوص  ح  شـار کـه  وی 

للمحجوبیـن  تأنیسـًا  ل می کنـد، می نویسـد: »إّنمـا یتمسـک بمـا ورد  روایتـی اسـتدال

مـن المؤمنیـن لّنهـم یسـارعون فـي القبـول إذا ُوجـد شـيء منهـا في القـرآن و الحدیث 

ال أنـه مسـتند حکمـه فأنـه یکاشـف بهـذه المعانـی و یجدهـا« )همـان، ص 			 - 

			( یعنـی: مشـایخ صوّفیـه معتقدند مسـتقیمًا علوم را از خـود خداوند أخذ می کنند 

ک قـرار می دهنـد نـه قـرآن و حدیـث را. و لـذا مکاشـفات خودشـان را محـور و مـا

 
ّ

 أن ال یکـون أخـذه العلـوم إال
ّ

ابن عربـی می نویسـد: »ال یسـمی الشـخص الهیـا إال

عـن اهَّلل مـن فتـوح المکاشـفة بالحـّق یقـول أبـو یزیـد بسـطامی: أخذتـم علمکـم میتـًا 

عـن میـت حّدثنـا و أیـن هـو قـال مـات عـن فـان و أیـن هـو؟ قال: مـات فقال أبـو یزید 

و أخذنـا علمنـا عـن الحـّی اّلـذی ال یمـوت« )ابن عربی، بی تـا، ج 	، ص 			 و 0		(.

کـه  اسـت  ک  مـا و  محـور  صوفـی  مشـایخ  در  شـخصی  مکاشـفات  انـدازه ای  بـه 
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پیامبـر؟ص؟  احادیـث  صّحـت  عـدم  و  صّحـت  صوّفیـه  بـزرگان  می گویـد  ابن عربـی 

را بـا مکاشـفه می سـنجند و بـه شـهادت رجالییـن دربـاره ی وثاقـت یـا عـدم وثاقـت 

روایاتـش اعتنـا نمی کننـد. »و رّب حدیـث یکـون صحیحـًا فـي طریـق رواتـه یحصـل 

الحدیـث  هـذا  النبـّی؟ص؟ عـن  المظهـر فسـأل  هـذا  قـد عایـن  اّلـذی  المکاشـف  لهـذا 

الصحیـح فأنکـر و قـال لـه لـم أقلـه و ال حکمـت بـه فیعلـم ضعفـه فیتـرک العمـل بـه 

کان قـد عمـل بـه أهـل النقـل لصحـة طریقـه و هـو فـي نفـس  عـن بّینـة مـن رّبـه و إن 

کتابـه الصحیـح و قـد یعـرف  کذلـک و قـد ذکـر مثـل هـذا مسـلم فـي صـدر  االمـر لیـس 

هـذا المکاشـف مـن وضـع ذلـک الحدیـث الصحیـح طریقـه فـي زعمهـم« )همـان، ج 

.)		0 ص   ،	

کشـف و  کـه »در عرفـان مثبـت  کردیـم  نکتـه ی دیگـر آنکـه از آقـای وکیلـی نقـل 

ح اسـت« حـال از نظـر مریـدان آقـای  کامـل بـه عنـوان مبـدأ مطـر شـهود یـک انسـان 

کیسـت؟ کامـل  سـّید محّمـد حسـین طهرانـی انسـان 

مـه طباطبایـی 
ّ

کتـاب آیـت نـور )یادنامـه ی آقـای طهرانـی( نوشته شـده: »عا در 

کامـل معّرفـی  )آقـای طهرانـی( را پاسـدار مکتـب تشـیع دانسـته و بـه عنـوان انسـان 

از مریـدان، 				 ش، ص 		(. می نمـود« )جمعـی 

آقـای سـّید هاشـم در  آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی می نویسـد: »حضـرت 

کنیـم، در ال افـق  گـر بخواهیـم تعبیـر صحیحـی را ادا  افـق دیگـری زندگـی می نمـود و ا

گذشـته و جامع جمیع  که از تعّین برون جسـته و از اسـم و صفت  زندگی می کرد آنجا 

کمـل و مـورد تجّلیـات ذاتیـه  اسـماء و صفـات حضـرت حـّق متعـال بـه نحـو أتـّم و ا

کامـل رسـیده بـود.« )همـو،  وحدانیـه قهارّیـه اربعـه را تمـام نمـوده و بـه مقـام انسـان 
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				 ق، ص 			 - 			(.

کشـف و شـهود آقـای حـّداد و آقـای  مریـدان آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی، 

شـهود  و  کشـف  هـم  منفـی  تصـّوف  می کننـد،  ح  مطـر مبـدأ،  عنـوان  بـه  را  طهرانـی 

ح می کننـد پـس از  کاملنـد را بـه عنـوان مبـدأ مطـر کـه از نظـر آنـان انسـان  اقطابشـان 

ایـن جهـت تفاوتـی میـان عرفـان مثبـت و منفـی حاصـل نشـد.

شاخصه ی دّوم.  

کـه از تحلیل هـای عقلـی و  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

دّقـت نظرهـای خـرد و رزانـه صاحبـان خـرد خـود را مسـتغنی دانسـته و بـه خـود اجازه 

گفتـن حـرف خـاف عقـل بدهـد برخی از عرفا در تاریخ هـر کجا مبحث قدری دقیق و 

گـره خـورد در موردش می گویند: هذا طـوٌر ورا َء طور العقل«  عمیـق گردیـد و بـه کشـف 

)همـو، 				 ش، ص 		(.

اسـاس  کـه  می دانـد  دارد  مصطلـح  عرفـان  بـا  آشـنایی  انـدک  کسـی  هـر  پاسـخ: 

کـه  در صورتـی می پذیرنـد  را  عرفـا، عقـل  اسـت.  مبتنـی  و شـهود  کشـف  بـر  عرفـان 

کـه برهـان عقلـی بـر نفـی یافته هـای آنـان  کنـد و در صورتـی  مکاشفاتشـان را تأییـد 

نموده انـد. بیـان  صراحـت  بـه  را  مطلـب  ایـن  و  نمی پذیرنـد  شـود  اقامـه 

ابن عربـی می گویـد: »لهـذا یقـال فـي علـوم الّنبـّوه و الوالیـة أّن هـا و راَء طـور العقـل، 

لیـس للعقـل فیهـا دخـول بفکـر، لکـن لـه القبـول خاّصـة عنـد سـلیم العقـل اّلـذی لـم 

یغلـب علیـه شـبهة خیالیـة فکریـة یکـون مـن ذلـک فسـاد نظـره« )همـو، بی تـا، ج 	، 

ص 			(؛ و نیـز می گویـد: »إن اهَّلل قـادٌر علـی محـال العقلـی کادخـال الجمل في سـّم 

کبره. یشـاهد من هذا المنـزل اّلذی وراء  الخیـاط مـع بقـاء هـذا علـی صغره و هـذا علی 
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طـور العقل«)همـان، ج 	، ص 		(.

کـه إدخـال شـتر در سـوراخ سـوزن بـدون آنکـه شـتر کوچـک شـود و یا  روشـن اسـت 

سـوراخ سـوزن بـزرگ شـود محـال عقلـی اسـت ولـی ابن عربـی می گویـد از منظـر کشـف 

کـه مـاوراء احـکام عقلیـه اسـت، اشـکالی ندارد. و شـهود 

شاخصه ی سوم. 4

آقـای وکیلـی می نویسـد: »در نتیجـه ی شـاخصه های پیشـین، عرفـان مثبـت در 

کیـد دارد و بخـاف عرفـان منفـی، فـرا مذهبـی و فـرا دینـی  فهـم مذهـب صحیـح تأ

نیسـت در حالی کـه عرفـان می گویـد مذهـب عاشـق ز مذهب هـا جـدا نیسـت و تقّیدی 

بـه مذهـب خـاّص نـدارد« )همـو، 				 ش، ص 		(

کـه از نظـر آقـای وکیلـی عرفانشـان  کـه مولـوی و ابن عربـی_  ایـن در حالـی اسـت 

مثبـت اسـت _ بـه همیـن مطلـب مذکـور تصریـح دارنـد:

مولوی می گوید:

مّلت عشق از همه دین ها جد است

عاشقان را ملت و مذهب خدا است )همو، 				 ش، دفتر دّوم، ص 			(.

ک أن تتقّیـد بعقـٍد مخصوص و تکفر بما سـواه فیفوتک  ابن عربـی می گویـد: »فإّیـا

کثیـر بـل یفوتـک العلـم باالمـر علـی مـا هـو علیـه، فکـن فـي نفسـک هیولـی لصـور  خیـٌر 

کّلهـا فـإّن اهَّلل تعالـی أوسـع و أعظـم مـن أن یحضـره عقـد دون عقـد … . المعتقـدات 

فالـکل مصیـب و کل مصیـب مأجـور، و کل مأجـور سـعیٌد و کل سـعید مرّضـی عنـه 

و ان شـقی زمانـًا مـا فـي الـدار االخـرة« )همـو، 				 ق، ص 			 و 			(.
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عقد الخائق في االله عقائدًا

و أنا اعتقد جمیع ما عقدوه )همان، تعلیقیه، ص 			(.

شاخصه ی چهارم. 5

آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت، اسـاس عرفـان یعنـی نظریـه ی وحـدت 

گونـه ای صحیـح تقریـر می کنـد ولـی در عرفـان منفـی توحیـد، غلـط و یـا  وجـود را بـه 

کـه بسـیاری از رشـته های تصـّوف و عرفـان به  ح می شـود و همیـن اسـت  ناقـص مطـر

جهـت تقریـر غلـط نظریـه ی وحـدت وجـود یـا اّتحـاد و حلـول و جهـان خدایـی روبـرو 

می شـویم. در عرفان هـای منفـی چـون علـم کم رنگ اسـت معمواًل توحید نیز درسـت 

فهمیـده نمی شـود، وحـدت وجـود حقیقـی بسـیار عالـی اسـت و لـذا یـا شـخص بایـد 

رسـیده باشـد تـا آن را صحیـح بفهمـد و یـا بـا تأّمات عقلـی عمیق بدان برسـد« )همو، 

				 ش، ص 		(.

میـان  بـه عینیـت  قائـل  و  باطـل می داننـد  را  و حلـول  اتحـاد  ابن عربـی  پیـروان 

خالـق و مخلـوق هسـتند. ابن عربـی می گویـد: »و لیـس التمییـز بیـن الخلـق و الخالـق 

 فالخلـق هـو الخالـق و الخالـق هـو الخلـق لّن العیـن واحـدة … أنـت 
ّ

 باالعتبـار و إال
ّ

إال

هـو علـی الحقیقـة و بالعیـن و لسـت هـو مـن حیث صورتـک و مظهرک«)همـو، 				 

ش، ص 0	(.

کتـاب )تأّملـی در  کـه مـا در  ایـن همـان نظریـه ی وحـدت شـخصی وجـود اسـت 

نظریـه ی أصالـت وجـود و وحـدت وجود( نقد آن را بیان کردیم و چهل ثمره ی فاسـد 

بـرای آن شـمردیم )هاشـمی نسـب و حـدادی، 				 ش(.

گفتنـد »بـا تأّمـات عمیـق بـدان برسـد« صحیـح نمی باشـد، نظریـه ی  اّمـا اینکـه 
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وحـدت شـخصی وجـود، بـه اعتـراف مؤسـس آن _ ابن عربـی _ عقلـی نیسـت و تنها بر 

کشـف و شـهودی که حّجت نیسـت اسـتوار اسـت. وی می گوید: »إّن الحقیقة واحدة 

و إن تکّثـرت بالّصـور و التعّینـات بـل إّن تکثرهـا بالّصـور تکّثـر و همـّی قضـی بـه حکـم 

کشـف الحجـاب عـن العقـل  العقـل القاصـر غیـر المسـتند الـی الکشـف و الـّذوق و لـو 

لـرأی الـکّل فـي واحـدة« )همـو، 				 ق، ص 		(.

ماصـدرا نیـز می گویـد: »و اّمـا المتأّلهـة بوحـدة الوجـود فهـم یقولـون أّن الوجـود 

کمـا قـال بـه المتکّلـم بـل له حقیقـة ثابتة شـخصیتة  لیـس محـض المعنـی االنتزاعـی 

اسـناد  ایضـًا  یّدعـون  کثرهـم  ا و   … بالـّذات  کثـرة  ال  و  فیهـا  تعـّدد  ال  بذاتهـا،  قائمـة 

العقـل عـن فهمـه معـزول  أّن  الشـهود، و  المکاشـفة و االشـراق و  الـی  مذهبهـم هـذا 

العقلیـة علـی  المنّبهـات  نعـم، بعضهـم تصـّدی لجـراء  المعقـول  کالحـس فـي درک 

صحـة هـذا المسـلک« )همـو، 				 ش، ص 			(. و در اسـفار می نویسـد: »حقیقـة 

 بنحـو 
ّ

الوجـود هـی عیـن الهوّیـة الشـخصّیة ال یمکـن تصورهـا و ال یمکـن العلـم بهـا إال

الشـهود الحضـوری« )ماصـدرا، 				 م، ج 	، ص 		-		(

شاخصه ی پنجم.  

گرایـی افراطـی نـدارد و ضوابـط  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تأویـل 

تأویـل را رعایـت می کنـد مثـًا ارتبـاط ظاهـر بـا باطـن قـرآن را حفـظ می کنـد در حالـی 

کـه در عرفـان منفـی چنیـن نیسـت و تأویـات افراطـی انجـام می دهـد« )همـو، 				 

ش، ص 		(.

کـه تأویاتـی در ذیـل آیـات  چنـد نمونـه از بـزرگان عرفـان و تصـّوف ذکـر می کنیـم 

کـه ظهـور لفـظ بـا معنـای مـورد اّدعـا هیـچ ربطـی نـدارد. کردنـد  قـرآن بیـان 
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ابن عربـی در ذیـل آیـه ی >َوَداُووَد َوُسـَلْیَماَن ِإْذ َیْحُکَمـاِن ِفـي اْلَحـْرِث< )النبیـاء، 

		( می گویـد: »و داوود العقـل النظـری الـذی هـو فـي مقـام الّسـر، و سـلیمان العقـل 

العملـی الـذی هـو فـي مقـام الّصـدر … .« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 		 و 		(.

َمـاٍء  ِمـْن  ْنَهـاٌر 
َ
أ ِفیَهـا  ُقـوَن؛  اْلُمَتّ ُوِعـَد  ِتـي 

ّ
اَل ـِة  اْلَجَنّ >َمَثـُل  آیـه ی  صـدرا در ذیـل 

ّ
ما

ْنَهـاٌر ِمـْن 
َ
ـاِرِبیَن َوأ

ّ
ٍة ِللَش

ّ
ْنَهـاٌر ِمـْن َخْمـٍر َلـَذ

َ
ـْر َطْعُمـُه َوأ ْنَهـاٌر ِمـْن َلَبـٍن َلـْم َیَتَغَیّ

َ
َغْیـِر آِسـٍن َوأ

َمَراِت …« )محمد؟ص؟، 		( می نویسـد: »و هذه 
ّ
ُکِلّ الَث َعَسـٍل ُمَصًفی؛ َو َلُهْم ِفیَها ِمْن 

النهـار االربعـة تجـری فـي الجنـة التـی وعـد المتقـون، و فـي انهـار مـن العیـون االربعـة 

التـی هـی العلـوم االربعـة، المنطقّیـات هـی المـاء الغیر اآلسـن، و الریاّضیـات و هی انهار 

مـن لبـن لـم یتغّیـر طعمـه، و الطبیعّیات و هی انهار من خمر لّذة للشـاربین و اللهیات 

و هـی أنهـار مـن عسـل مصّفـی لّنـه صفـا عـن شـمع القشـر اذ اللهیـات لبـاب العلـوم«.

َکِمْشـَکاٍة ِفیَها  ْرِض َمَثـُل ُنوِرِه 
َ ْ
ـَماَواِت َوال ماصـدرا در ذیـل آیـه ی نـور >اهَّلَلُّ ُنـوُر الَسّ

َباَرَکـٍة  ٌي ُیوَقـُد ِمـن َشـَجَرٍة ُمّ َکْوَکـٌب ُدِرّ َهـا  َنّ
َ
َکأ َجاَجـُة 

ّ
ِمْصَبـاٌح اْلِمْصَبـاُح ِفـي ُزَجاَجـٍة الُز

وٌر َعَلی ُنـوٍر َیْهِدي 
ّ
ـٍة َیـَکاُد َزْیُتَهـا ُیِضـیُء َوَلـْو َلـْم َتْمَسْسـُه َنـاٌر ُن  َغْرِبَیّ

َ
ٍة َوال  َشـْرِقَیّ

َّ
َزْیُتوِنـٍة ال

ـاِس َواهَّلَلُّ ِبـُکِلّ َشـْیٍء َعِلیـٌم< )نـور، 		(  ْمَثـاَل ِللَنّ
َ ْ
اهَّلَلُّ ِلُنـوِرِه َمـن َیَشـاء َوَیْضـِرُب اهَّلَلُّ ال

می نویسـد: »فکانـت المشـکاة العقـل الهیوالنـی … . و الّزجاجـة هـی العقـل بالملکـة … 

. و الّشـجرة الّزیتونـة هـی القـّوة الفکرّیة«)همـو، 				 ش، ج 	، ص 0		(. نکته ی 

کـه »عرفـان مثبـت ضوابـط تأویـل را رعایـت می کنـد مثـًا ارتبـاط  گفتـار  دیگـر: ایـن 

ظاهـر بـا باطـن قـرآن را حفـظ می کنـد« صحیـح نیسـت چـون مـا در جـای خـود اثبـات 

کـه علـم تأویـل قـرآن  کردیـم )هاشـمی نسـب و حـداد، 				 ق، ص 			 بـه بعـد( 

بـه معنـای بطـن و بیـان مـراد از متشـابهات اختصـاص بـه پیامبـر و اهل بیـت؟مهع؟ 

گاهـی پیـدا کنیم و هـر آنچه که غیر  دارد و از طریـق آنـان می توانیـم بـه تأویـل قـرآن آ
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کنـد جـز استحسـان و ذوقیـات و گمانه زنـی امـر دیگـری  معصـوم از تأویـل قـرآن بیـان 

نیسـت، پـس ارتبـاط سـاختن میـان ظاهر آیه و معنـای بطن بی فایده اسـت خصوصًا 

کامـًا متضـاّد و بی ربـط بـا ذوقّیـات شـاعرانه  اینکـه ذهـن می توانـد میـان دو معنـای 

کـه بـه نظـرش رسـیده را  کنـد و بـا توجیهـات مختلـف معنـای بی ربطـی  ارتبـاط برقـرار 

مرتبـط بـا ظاهـر آیـه جلـوه دهد.

شاخصه ی ششم.  

و  عرفـان  اهـل  کـه  فقهایـی  و  دیـن  عالمـان  بـه  مثبـت  »عرفـان  وکیلـی:  آقـای 

نیسـتند بدبیـن نمی شـود، امـا عرفـان منفـی بـه علمـاء دینـی بدبیـن می شـود و احیانـًا 

بـزرگ  )عـارف  بهـاری  محّمـد  شـیخ  مرحـوم  می کنـد،  اعتنایـی  کـم  و  بی اعتنایـی 

کـه اّولیـن مصیبتـی که  کتـاب »تذکـرة المّتقیـن« بـه صراحـت نوشـته اند  همدانـی( در 

کـه بـه علمـاء و فقهـاء بدبیـن شـود، بـه عنـوان  دامـن سـالک را می گیـرد ایـن اسـت 

کوچـک جلـوه  کشـف و شـهودی رسـیده، فقهـاء در نظـرش خـورد و  مثـال چـون بـه 

)		 ص  ش،   				 )همـو،  می کنـد« 

آثـار مشـایخ و  از فقهـاء نیـز در  کـه بدگویـی و بدبینـی  ایـن همـه در حالـی اسـت 

کذلـک  تصـّوف بـه صراحـت یافـت می شـود؛ بـه عنـوان مثـال ماصـدرا می گویـد: »و 

فـي  أّمـا  و  المجتهدیـن،  للفقهـاء  متابعـون  الّظاهـر  فـي  فإّنهـم  الّراسـخون،  العلمـاء 

الباطـن فایلـزم لهـم الّتبـاع، لّن الفقهـاء الّظاهریـن یحکمـون بظاهـر المفهـوم االّول 

مـن القـرآن و الحدیـث، و هـؤالء یعلمـون ذلـک مـع المفهومـات اآلخـر، و العـارف الّتبـع 

مـن دونـه، بـل المـر بالعکـس، لشـهوده المـر علـی مـا فـي نفسـه« )همـو، 				 ش، 

.)			 و   			
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ابن عربـی می گویـد: »لیـس الّطـاع علـی غوامـض العلـوم اللهّیـة مـن خصائـص 

ع یا ولّیی  الّنبـّوة التشـریع بـل هـی سـاریة فـي عبـاد اهَّلل مـن رسـول و ولـّی و تابع و متبـو

فأیـن النصـاف؟ لیـس هـذا موجـودًا في الفقهـاء، و أصحاب االفکار الذیـن هم فراعنة 

االولیـاء و دجاجلـة العبـاد اهَّلل الصالحیـن« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 00	(.

نگـران  افـراد  می آوریـم  را  وجـود  وحـدت  اسـم  »وقتـی  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کـه برخـی  کفـر آمیـزی بـه آنهـا القـاء شـود خصوصـًا  کـه مبـادا مطلـب خطـا و  می شـوند 

کـه تخّصصـی در معـارف ندارنـد بـا ایـن مسـأله مخالفـت نموده انـد، البتـه  از فقهـاء 

ع  کام فقهاء در این مسـائل حجّیت ندارد زیرا این مسـائل از قبیل تشـخیص موضو

ع شـناس اسـت نه فقیه …«  ع بر عهده ی متخّصص موضو اسـت و تشـخیص موضو

)همـو، 				 ش، ص 			(.

کشـف و شـهود نباشـد قابـل اعتنـاء نیسـت؛  کـه اهـل  کسـی  از نظـر صوّفیـه هـر 

کشـف لـه  ماصـدرا می گویـد: »لیـس مـن عـادة طالـب الحقیقـة العتنـاء بـکاٍم مـن ال 

کجمهـور المتکّلمیـن« )همـو، 				 ش، ص 		(. ک الحقائـق  و ال بصیـرة فـي ادرا

شاخصه ی هفتم. 8

کـه عرفـان را مقّدمـه ی چیـز دیگـری  آقـای وکیلـی: »عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

کـه عرفـان هـم، مقّدمـه ی خـدا  غیـر از خداونـد قـرار می دهـد بـر خـاف عرفـان مثبـت 

بدیـن  دارد  اشـاره  بلنـدی  تعبیـر  بـه  بوعلی سـینا  العارفیـن  نمـط  بـاره  ایـن  در  اسـت 

مضمـون »مـن آثـر العرفـان للعرفـان فقـد قـال بالّثانـی« هرکـس بـه سـراغ عرفـان بـه 

خاطـر خـود عرفـان بـرود مشـرک اسـت، بـا ایـن تعبیـر ُپـر واضـح اسـت جایـگاه کسـانی 

گـری و  کـه بـه سـراغ عرفـان می رونـد بـه جهـت مریـد داری و جلـب مسـتمع و تکـّدی 
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… چـه خواهـد شـد.

در نتیجـه همیـن مسـأله یکـی از تفاوت هـای مهـّم عرفـان منفـی بـا عرفـان مثبت 

که  گاه هدف تقویت نفس اسـت در حالی  که در عرفان منفی  در مسـیر حرکت اسـت 

در عرفـان مثبـت، هـدف فنـاء نفـس و لقـاءاهَّلل اسـت« )همـو، 				 ش، ص 		(. 

کـه  عیـن القضـاة همدانـی می گویـد: مسـأله ی اّول بیـان حقیقـت پیـر و مریـد اسـت 

کـه: »…  کنـد؟ پاسـخ عیـن القضـاة ایـن اسـت  تـا چـه حـّدی مریـد بایـد پیـر را اطاعـت 

کـه خـود را در پیـر بـازد، اّول دیـن در بـازد و پـس خـود را بـازد،  بدان کـه مریـد آن بـود 

گر پیر خـاف دیـن او را کاری فرماید آن را  کـه ا دیـن باختـن دانـی چـون بـود؟ آن بـود 

گـر در موافقـت پیـر خـاف راه دیـن خـود نـرود پـس او هنـوز مریـد دیـن  کـه ا باشـد زیـرا 

خـود بـود نـه مریـد پیـر« )همدانـی، 				 ش، ص 		-		(.

گر هدف در عرفان مثبت فناء نفس و لقاءاهَّلل اسـت چرا مرشـد به سـالک دسـتور  ا

کـه حکمـش را بـر حکـم خداونـد ترجیـح دهـد؟! آیا  ع بدهـد و از او بخواهـد  خـاف شـر

کنـار حکـم خـدا و ترجیـح حکمـش بـر حکـم خداونـد شـرک  قـرار دادن حکـم مرشـد در 

گـر در عرفـان مثبـت، عرفـان مقدمـه ی معرفـت خـدا اسـت چـرا سـالک پـا  نیسـت؟ ا

روی دیـن خـدا می گـذارد؟

اسـتاد جال الدیـن همایـی می نویسـد: »شـرط اصلـی در سـیر و سـلوک و تعلیـم و 

کـه در خدمـت او تسـلیم و اطاعـت و بندگـی صـرف،  تربیـت شـیخ اسـتاد ایـن اسـت 

و بقـول معـروف )کالمّیـت بیـن یـدی الغّسـال( باشـند، بـا شـیخ در هیـچ امـر بـا هیـچ 

روی سـتیزگی و خـود رأیـی نکنـد، گفته هـای او را وحـی منـزل الهـی بشناسـند، هرچه 

از اسـتاد می بیننـد هرچنـد بـه حسـب ظاهـر امـر منکـر نامشـروع و برخـاف عقایـد آنهـا 
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گیـری نکننـد، و هـر چـه می فرمایـد هرچنـد مخالـف  باشـد بـروی اعتـراض و خـرده 

گـرت  کـن  کننـد )بـه می سـجاده رنگیـن  آنهـا بنمایـد بـدان عمـل  کیـش  عقیـدت و 

گویـد( بلکـه بـه درجه ایـی از ارادت و حسـن عقیـدت در حـّق شـیخ برسـند  پیـر مغـان 

مصلحـت  و  خیـر  عیـن  شـود  صـادر  او  از  چـه  هـر  و  نبیننـد  عیـب  مطلقـا  وی  در  کـه 

بشناسـند«)همو، 				 ش، ج 	، ص 			(.

شاخصه ی هشتم. 9

جـای  بـه  عمـل  در  کـه  اسـت  عرفانـی  منفـی  »عرفـان  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کیـد  کیـد بـر روی قـرآن و تجربـه ی سـلوکی بـر روی آداب و عـادت مـن عنـدی تأ تأ

کـردن شـارب  کـردن مـوی سـر و بلنـد  کنـد. امـروزه بـرای خیلـی از ِفـَرق تصـّوف بلنـد 

گـر شـارب او  کـه بـه عنـوان مثـال ا گشـته اسـت بدیـن معنـا  از ارکان عرفـان و تصـّوف 

کـه سـلوک او از بیـن رفتـه اسـت … عرفـان مثبـت در  کننـد مثـل ایـن اسـت  کوتـاه  را 

کّلـی دارد و آن اینکـه حقیقـت، در پایان طریقتی اسـت که  ناحیـه ی عمـل یـک اصـل 

کـه شـریعت وجـود نداشـته باشـد قهـرًا  زیـر مجموعـه ی شـریعت باشـد و لـذا در جایـی 

نیـز نمی ماند«)همـو، 				 ش، ص 		(. طریقتـی 

کـه عرفانـش از نظر آقـای وکیلی مثبت اسـت می گوید:  پاسـخ اینکـه: ولـی مولـوی 

وقتـی حقیقت آشـکار می شـود، شـریعت باطـل می گردد.

آوری،  دسـت  بـه  شـمع  بی آنکـه  و  می نمایـد  ره  اسـت  شـمع  هم چـو  »شـریعت 

راه رفتـه نشـود چـون در ره آمـدی، آن رفتـن تـو طریقـت اسـت و چـون رسـیدی بـه 

بطلـت  الحقائـق  ظهـرت  لـو  گفته انـد:  اینکـه  جهـت  و  اسـت  حقیقـت  آن  مقصـود، 

کیمیـا  نـه علـم  را  او  بـود،  زر  از اصـل  یـا خـود  و  زر شـود  الشـرایع، هم چنان کـه مـس 
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کـه آن شـریعت اسـت و نـه خـود را در کیمیـا مالیدن و آن طریقت اسـت  حاجـت اسـت 

چنان کـه گفته انـد: طلـُب الّدلیـل بعـد الوصـول إلـی المدلـول قبیـٌح و تـرک الّدلیل قبل 

المدلـول مذمـوٌم …« )مولـوی، 				 ش، مقّدمـه ی دفتـر پنجـم(. إلـی  الوصـول 

ابن عربـی نیـز می گویـد: اولیـاء صوّفیـه بـه درجـه ای می رسـند حـرام بـرای او مبـاح 

می شـود »فـان صـدر منهـم مـا هـو فـي الّظاهـر تعّد لحـدود من حـدود اهَّلل فذلـک الحّد 

هـو بالنسـبة الیـک حـّد و بالنسـبة الیـه مبـاح ال معصیـة فیـه و أنـت ال تعلـم فمـا أتـی 

بیح له 
ُ
 مـا أ

ّ
محّرمـًا مـن هـذه صفتـه، فانـه مّمـن قیـل لـه: اعمـل مـا شـئت فما عمـل إال

عمله«)همـو، بی تـا، ج 	، ص 0	(.

شاخصه ی نهم.   

فاصلـه ی  او  در  کـه  اسـت  آن  منفـی  عرفـان  »ویژگـی  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کـه  کم رنـگ شـود در مقابـل، عرفـان مثبـت  معصـوم از غیـر معصـوم از بیـن بـرود و یـا 

کامـل بـودن نیـز  کامـًا حفـظ می کنـد و غیـر معصـوم را بـر فـرض انسـان  ایـن فاصلـه را 

خالـی از نوعـی سـهو و خطـاء در مسـائل علمـی نمی دانـد و لـذا بـه غیـر معصـوم نیـز در 

مسـائل غیـر علمـی تعّبـد صددرصـد نـدارد« )همـو، 				 ش، ص 		(.

ایـن خصیصـه هـم در عرفـان مثبتـی که آقای وکیلـی مدافع آن اسـت وجود دارد. 

فرزنـد آقـای طهرانـی می نویسـد: »حضـرت عاّمـه والـد فرمودنـد: »والیـت آقـای حّداد 

عیـن والیـت أئمـه ی طاهریـن؟مهع؟ اسـت و هیـچ فرقی نمی کند، یعنی در سـیر إلی اهَّلل 

کـه آن اوصیـای الهـی رفته انـد ایشـان نیز رفتـه اسـت« )طهرانی،)الف( 				  هـر جـا 

ق، ج 	، ص 			(.

کاملیـن از اّولیـای الهـی بـا والیـت  کّا والیـت  »والیـت آقـای قاضـی و آقـای حـّداد، 
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امـام زمـان؟ع؟ فرقـی نمی کنـد« )همـان، ص 			(.

کـه فعـل اولیـاء خـدا عین حّق بـوده و در آن خطاء راه ندارد، کسـی  »بایـد دانسـت 

کـه بـه مقـام فنـاء رسـیده و به آبشـخور توحید راه یافته و به هدایـت و طهارت محضه 

دسـت نمـوده در حریـم او لغزش وجود نـدارد« )همان، ص 			(.

فتـوا  در  نبایـد  قاضـی  مرحـوم  امثـال  از  انسـان  می فرمودنـد:  والـد  مـه ی 
ّ

»عا

مطالبـه ی دلیـل نمـوده یـا بـه خاطـر نیافتـن مسـتند فتـوا بـه ایشـان اعتـراض نمایـد 

خـود فرمایـش مرحـوم قاضـی سـند و حّجـت اسـت« )طهرانی،)الـف( 				 ق، ج 	، 

.)			 ص 

ک بـوده و نفـوس را بـه  »تراوشـات نفـوس اولیـاء حضـرت حـّق همگـی طاهـر و پـا

سـوی حضـرت پـروردگار بـه حرکـت در مـی آورد و لـذا از ایـن جهـت عیـن حـّق بـوده و 

فعـل خداونـد محسـوب می گـردد همگی بر صراط مسـتقیم سـیر می نماینـد« )هملن، 

ص 			(.

شاخصه ی دهم.   

بـر  ج می نهـد و  را ار آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تخّصـص فقیهـان 

کیـد مـی ورزد امـا عرفـان منفـی چـون بـه علمـای ظاهـر بدبین  تقلیـد بـر مرجـع اعلـم تأ

ج نمی نهـد و در عمـل یـا اصـًا اهـل تقلیـد نیسـت و یـا  اسـت تخّصـص فقیهـان را ار

لزومـًا اهـل تقلیـد از اعلـم نیسـت، بلکـه بر اسـاس سـلیقه تقلید می کنـد« )همو، 				 

ش، ص 		(.

کـه از نظـر آقـای وکیلـی عرفانـش مثبـت اسـت در  آقـای محّمـد حسـین طهرانـی 

کـه نظریـه ی وحـدت وجـود را نپذیرفته انـد این گونـه قضـاوت  مـورد فقهـاء عظامـی 
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از  را  خـود  تـا  افزودنـد  را  وجـودی(  )وحـدت  نجاسـات  بـه  نمایـان  »فقیـه  می کنـد: 

آمـده  مشـکل  حقیـر  بنـده ی  بـرای  االیـام  سـابق  از  مطلـب  ایـن  برهاننـد  مسـؤلّیت 

کـه چـرا برخـی از فقیهـان مـا دربـاره ی مجّسـمه و معّطلـه و منّزهـه و مجّبـره و  بـود 

گفتـار آنـان را بـا قبـول اصل توحید موجـب کفر و  مفّوضـه حکـم بـه تکفیـر نمی کننـد و 

نجاستشـان نمی شـمرند ولکـن راجـع بـه قائلین بـه وحدت وجود فورًا چمـاق تکفیر را 

ع ایـن امـر از هیـچ دریغ ندارنـد؟ … باآلخره پـس از مطالعات  بـر سـر می کوبنـد و در تسـّر

کـه به واسـطه ی  و مشـاهدات بعـد اللتیـا و اللتـی مطلـب بـه ایـن نکتـه منتهـی گشـت 

کـه توحیـد مخلصیـن و  ع از توحیـد  ک ایـن نـو دّقـت و رّقـت و عظمـت و فهـم و ادرا

مقّربیـن بـارگاه حضـرت حـّق جـّل شـأنه می باشـد از طرفـی و از طـرف دیگر بواسـطه ی 

کـه در ایـن راه و در سـبیل حصـول ایـن مـرام بـرای سـالک سـبیل  صعوبـت و مشـّقتی 

که  الی اهَّلل پیش می آید و طبعًا با مزاج متتّرفین سـازش ندارد، قشـریون و ظاهریون 

کوتاه و ضعیف اسـت، برای  از جهتی سـطح فکرشـان، و از جهتی سـطح علمّیتشـان 

زیـر بـار نرفتـن ایـن مسـأله و عـدم تقلیـد و تبعّیـت از مـرد وارسـته راه پیمـوده، خـود را 

کـه اثـر زندقـه و الحاد اسـت  کـرده و ُبـن ایـن ریشـه زده و بـا اّتهـام بـه نـج اسـت  راحـت 

آنـان را زندیـق و ملحـد دانسـته اند. آری معـروف اسـت و تجربـه هـم تأیید می کند که 

تکفیر و تفسـیق، چماق بیخردان اسـت« )همو، 				 ق، ج 	، ص 			 - 			(.

هم چنیـن آقـای محّمـد حسـین طهرانـی تصـّوف را از شـرایط حتمّیـه ی افتـاء و 

حکـم می داننـد پـس اصًا مرجعیت غیر صوفـی را نمی پذیرند. »این حقیر در مباحث 

اجتهـاد و تقلیـد بـه ثبـوت رسـانیده ام که از شـرایط حتمّیه ی افتـاء و حکم، از جزئّیت 

کّلّیـت پیوسـتن اسـت، و تـا عبـور از عالـم نفـس نگـردد و معرفت حضـرت رّب پیدا  بـه 

نشـود، ایـن شـرط محقـق نمی شـود« )همـو،)ب( 				 ق، ج 	، ص 			(.
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شاخصه ی یازدهم.   

افـراد  از مبالغـه در شـأن  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تعـادل دارد و 

دوری می کنـد و حـال آنکـه در عرفـان منفـی ایـن مبالغـه در حـّد افـراط وجـود دارد 

کـه  می گوینـد  چیزهایـی  علمـی  مسـتند  داشـتن  بـدون  دیگـران  مـدح  در  افـراد  و 

.)		 ص  ش،   				 )همـو،  اسـت«  رّد  قابـل  گاه  بلکـه  و  نیسـت  قابل اثبـات 

در اینجـا مناسـب اسـت مبالغه هـای آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی درباره ی 

ک مـا الحـّداد؟! ایـن مـرد بـه قـدری عظیم  کنیـم: الحـّداد و مـا أدرا آقـای حـّداد را ذکـر 

کـه لغـت عظمـت بـرای وی کوتـاه اسـت بقـدری وسـیع و واسـع بود که  و ُپـر مایـه بـود 

عبارت وسـعت را در آنجا راه نیسـت، بقدری متوّغل در توحید و مندّک در ذات حّق 

کـه آنچـه بگوییـم و بنویسـیم فقـط اسـمی اسـت و رسـمی، و او از تّعیـن  تعالـی بـود 

گویـم  ج و از اسـم و رسـم بیـرون بـود … ایشـان قابـل توصیـف نیسـت مـن چـه  خـار

کـه بـه وصـف در نمی آیـد، نه تنهـا ال یوصـف بـود بلکـه ال یـدرک و  کسـی  دربـاره ی 

الیوصـف بـود نـه آنکـه یـدرک وال یوصـف بـود« )همـو، 				 ق، ص 		(.

»… ایشـان بـه قلـم در نمی آیـد و در خامـه نمی گنجـد او شـاهباز بلند پروازی اسـت 

کـه هرچـه طائـر فکـر و عقـل و اندیشـه اوج بگیـرد و بخواهـد وی را دریابـد، می بینـد 

کلیلـة  او برتـر و عالی تـر و راقی تـر اسـت فیرجـع الفکـر خاسـئًا و البصـر ذلیـًا و البصیـرة 

فتبقـی حیـری ال یعـرف یمنـة عـن یسـرة و ال فوقـًا مـن تحـت و ال أمامـًا مـن خلف. آخر 

کنـد و  کـه محـدود بـه جهـات و تعّینـات اسـت توصیـف روح مجـّرد را  کسـی  چگونـه 

ح و بیـان نمایـد« )همان،  گـرد او بچرخـد و او را شـر بخواهـد آن را در قالـب آورد و گردا

ص 		(.
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کـه در روایـات بـرای خداونـد متعال به کار رفته اسـت  کنیـد همـان تعابیـری  دّقـت 

آقـای طهرانـی بـرای آقـای حـّداد به کار برده اسـت.

ِتـي هـو موصـوف بهـا« )شـیخ 
َ
اّل َقـْدَر ِصَفِتـِه  اْلَواِصُفـوَن  ُیـْدِرَك  ْن 

َ
أ ِمـْن   

ُ
َجـّل

َ
أ »اهَّلُل 

وصـف  کـه  اسـت  آن  از  جلیل تـر  خداونـد،  یعنـی:   .)			 ص  ق،   				 صـدوق، 

ْوَهـام« 
َ ْ
ال ُتْدِرُکـُه   

َ
یـا تعبیـر »ال او، درکـش نماینـد.  بـه مقـدار صفـت واقعـی  کننـدگان 

کلینـی، 	0		 ق، ج 	 ف ص 		( یعنـی: وهم هـا خداونـد را درک نمی کننـد. )شـیخ 

فرزنـد آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی دربـاره ی پـدرش می نویسـد: »حقیقـت 

کـه در وهـم بگنجـد و اوصـاف و کمـاالت ایشـان بلندتـر از آن  آن بزرگـوار برتـر از آنسـت 

ک مـا درآیـد و آنچه از ایشـان دیدیم و شـنیدیم جز قطره ای  کـه در دائـره ی ادرا اسـت 

کـه آن نیـز فراتـر از ظـرف وجـود و  از فیوضـات اقیانـوس بیکـران وجـود ایشـان نبـود 

ک مـا بـود« )همـو، )الـف( 				 ق، ص 		(. ادرا

شاخصه ی دوازدهم.   

گر  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت از شـطحّیات بـه دور اسـت و یـا الاقـل ا

شـطحّیاتی دارد آن را توجیـه نمی کننـد و بـه اشـتباهات خـود معتـرف اسـت« )همـو، 

				 ش، ص 		(.

العریضـة  الطویلـة  »الدعـاوی  می کنـد:  تفسـیر  این گونـه  را  شـطحیات  ماصـدرا 

البدنّیـة  العبـادات  و  الظاهـرة  بالعمـال  المغنـی  الوصـال معـه  و  مـع اهَّلل  العشـق  فـي 

حتـی ینتهـی قـوم منهـم الـی دعـوی الّتحـاد و ارتفـاع الحجـاب و المشـاهدة و الرؤیـه 

کلمـات غیـر مفهومـة لهـا ظواهـٌر رائقـة و فیهـا عبـادات  و المشـاهدة و الخطـاب … و 

 آنهـا تشـوش القلـوب و تدهش العقول و تحّیـر الذهان«.
ّ

هائلـة لیـس ورائهـا طائـل إال
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نقـل  را  اسـت  مثبـت  عرفانشـان  وکیلـی  آقـای  نظـر  از  کـه  شـطحّیاتی  از  پـاره ای 

: می کنیـم

ابـو یزیـد بسـطامی می گویـد: »إلهـی ملکـی أعظـم مـن ملـکک لکونـک لـی و أنـا 

لـک، فأنـا ملـکک و أنـت ملکـی، و أنـت العظیـم العظـم و ملکـی أنا، فأنـت أعظم من 

ملـکک، و هـو أنـا« )خوارزمـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

همـو می گویـد: »لـو أّن العـرش و مـا حـواه مائـة ألـف ألـف مـّرة فـي زوایـة مـن الزوایـا 

قلـب العـارف مـا أحـّس بهـا« )ابن عربـی، بی تـا، ج 	، ص 			(. ابـو یزیـد بسـطامی 

می گویـد: »سـبحانی مـا أعظـم شـأنی. لیـس فـي جّبتـی سـوی اهَّلل« )عاملـی، 				 

ش، ص 	0	(.

کنیـد بـه  گفتنـد عرفـان مثبـت شـطحّیات را توجیـه نمی کنـد؛ مراجعـه  امـا اینکـه 

کسـر الصنام الجاهلّیة تألیف ماصدرا، شـطحّیات ابو یزید بسـطامی را توجیه  کتاب 

می کنـد. »و أّمـا ابـو یزیـد البسـطامی فـا یصـّح عنـه مـا یحکـی، و إن سـمع ذلـک منـه 

کمـا لـو سـمع و هـو یقـول  کام یـرّدده فـي نفسـه،  کان یحکیـه عـن اهَّلل؟زع؟ فـي  فلعّلـه 

 علـی 
ّ

 أنـا فاعبدنـی( فإّنـه مـا کان ینبغـی أن یفهـم منـه ذلـک إال
ّ

)إّننـی أنـا اهَّلل ال إلـه إال

سـبیل الحکایـة« )ماصـدرا، 				 ش، ص 		(.

میـان  تفـاوت  بـاره ی  در  دیگـر  شـاخصه ی  چنـد  وکیلـی  آقـای  کـه  اسـت  گفتنـی 

کـه در حقیقـت فـرق ماهـوی و اساسـی  کـرده  عرفـان و تصـّوف مثبـت و منفـی ذکـر 

میـان آن دو ایجـاد نمی کنـد مثـل اینکـه »عرفـان مثبـت، عرفـان را عـام و همه و همه 

مـه طهرانـی می فرمودنـد: راه عرفـان جـاّده ی اصلـی 
ّ

را قابـل آن می دانـد؛ مرحـوم عا

دیـن بـوده ولـی آن قـدر مـردم ایـن راه را نرفتنـد تـا اینکـه جـاّده ی حاشـیه ای شـده 
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اسـت. ولـی عرفـان منفـی، عرفـان را از ابتـدا فقـط مخصـوص افـراد خاّصـی می دانـد« 

)همـو، 				 ش، ص 		(.

کـه میـان دراویـش و صوفیـان حوزوی  در اینجـا الزم اسـت یـک شـاخصه ی دیگـر 

کنیـم و آن عبارتسـت از طلـب اطاعـت مطلقـه از مریـد و لـزوم  مشـترک اسـت را ذکـر 

ارادت و محّبـت تـاّم او بـه مرشـد و مـراد.

آقای محّمد صادق طهرانی می نویسد: »مؤمن و محّب واقعی بعد از ماحظه ی 

کـه بـر حّجـت و عصمـت قـول و فعـل امـام داللـت دارد و بعد از علـم به اینکه  ادّلـه ای 

انسـان کامـل، آئینـه ی تمـام نمـای حضرت حّق و محّل ظهور تجّلی اسـماء و صفات 

گر او را به سـخت ترین  حسـنای پـروردگار اسـت در برابـر قـول معصـوم و یـا ولـّی خـدا، ا

کـه خـود را از بلنـدی بـه پاییـن بینـداز یـا زندگـی خـود را  کارهـا امـر نمودنـد و فرمودنـد 

ک انسـان اسـت،  بـا دسـت خـود آتـش بـزن یـا هـر امر دیگـری که به ظاهر مسـتلزم ها

ع و رغبـت بایـد انجـام دهـد تـا طعـم شـیرین و  بـدون درنـگ و تأّمـل و از روی طـو

کنـد« )همو،)الـف( 				 ق، ج 	، ص 			(. حقیقـی ایمـان را ذوق 

»مهم تریـن عامـل، در سـیر و رشـد سـالک، محّبـت تـاّم و ارادت تـاّم و اعتمـاد بـه 

تربیـت و مقـام اسـتاد اسـت، ذّره ای تنـّزل از ارادت و اعتقـاد بـه اسـتاد و مشـاهده ی 

کمـاالت و فضائـل بـر  کمالـی از  نقصـان در وی یـا مشـاهده ی تقـّدم و تفـّوق خـود در 

اسـتاد، خـود بـه خـود بـاب إفـاده و اسـتفاده بیـن آنهـا را مسـدود نمـوده و در اثـر آن، 

گرد از تربیـت اسـتاد محـروم می شـود« )همـان، ص 			(. شـا

حاصل آنکه میان تصوف مثبت و منفی تفاوت مهم و اساسـی نیسـت؛ خصوصًا 

که آثـار و ثمرات  گـروه معتقـد بـه نظریـه ی وحـدت وجـود و موجـود هسـتند  کـه هـر دو 



57 وایاتاهلبیت؟مهع؟ شاخصههایعرفانمنفیبرمبنایر

فاسـدی در پی دارد.

نتیجه. 4 

کـرد  ذکـر  منفـی  و  مثبـت  عرفـان  بـرای  وکیلـی  آقـای  کـه  فرق هایـی  مهم تریـن 

که از نظر آقای وکیلی عرفانشـان مثبت اسـت مبتا به همان  کسـانی  بی فایده بود و 

شـاخصه های مشـایخ صوفیـه هسـتند. بـه عبـارت دیگـر تقسـیم عرفـان بـه مثبـت و 

کـه بـا بررسـی  منفـی بـرای جـذب مخاطـب بیشـتر جامعـه ارائـه شـده اسـت در حالـی 

بیـان  بـه عنـوان عرفـان مثبـت  آنچـه  منابـع مختلـف مشـخص می شـود واقعیـت، 

ح شـده همـان انحرافـات عرفان منفـی را دارد. می شـود، نیسـت و عرفـان مثبـت مطر
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استراتژی حضرت فاطمه؟اهع؟  با  امروز  تا  از دیروز  فدک،  چکیده: 
از  و هست،  بــوده  امیرالمؤمنین؟ع؟  والیــت  از  دفــاع  بــرای  ــزاری  اب
بوده است؛  از شبهات مواجه  تهاجم بسیاری  با  رو همواره  همین 
از این موارد، دالیل مطالبه نکردن فدک در دوران حکومت  یکی 
ح این سخن از جانب  که همین امر سبب طر امام علی؟ع؟ است 
که امام؟ع؟ حقی برای خود از باغ فدک  مخالفان شیعه شده است 
که فعل حجت خدا  قائل نبود. در پاسخ به این شبهه باید دانست 
که بشر از درک همه جانبه ی آن محروم است  ابعاد مختلفی دارد 
با  ابعاد  این  از  برخی  مخالفان،  به  پاسخ گویی  بــرای  حال  این  با 
بررسی شرایط اجتماعی در دوران حکومت ظاهری امام تبیین شد. 
کردن سند  پاره  اقداماتی مثل  فهم دلیل اصلی مطالبه ی فدک و 
امیرالمؤمنین؟ع؟  اصاحات  با  مواجه  در  مردم  کنش های  وا و  آن 
از شرایط  واقعی  ترسیم  تا  کمک می کند  ما  به  مقابل بدعت ها  در 
از دیگر سو در فرهنگ اهل بیت؟مهع؟،  آوریــم.  آن روزگــار به دست 
این  مــوارد  از  نیز  عمومی  مصالح  دلیل  به  شخصی  حقوق  گذشت 

تصمیم بیان شده است.

کــلــیــدواژه هــا: فـــدک، حــضــرت فــاطــمــه؟اهع؟، امـــام علی؟ع؟، 
حکومت ظاهری، شبهات امامت.
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مقدمه.  

مقاله هـای  کنـون  تا و  نیسـت  اسـت شـکی  اهل بیـت؟مهع؟  آِن  از  فـدک  اینکـه  در 

گونی در این خصوص نگاشته شده است. برای شیعه سخن امیرالمؤمنین؟ع؟  گونا

و سـایر اهل بیـت؟مهع؟ حّجـت اسـت.

امـام علـی؟ع؟ در نامـه ی خـود بـه اسـتاندار بصـره »عثمان بن حنیـف«، مالکیـت 

ُکّلِ  یِدیَنـا َفـَدٌك ِمـْن 
َ
َکاَنـْت ِفـی أ فـدک را این گونـه یـادآور می شـود و می نویسـد: »َبَلـی 

ْت َعَلیَهـا ُنُفـوُس َقْوٍم َو َسـَخْت َعْنَها ُنُفوُس َقـْوٍم آَخِریَن َو ِنْعَم  ـَماُء َفَشـّحَ ْتـُه الّسَ
َ
َظّل

َ
َمـا أ

َها ِفی َغٍد َجَدث« )سیدرضی،  ْفُس َمَظاّنُ ْصَنُع ِبَفَدٍك َو َغیِر َفَدٍك َو الّنَ
َ
اْلَحَکُم اهَّلل َو َما أ

				 ق، ص 			( یعنـی: آری! از میـان آنچـه آسـمان بـر آن سـایه افکنـده اسـت، 

فقـط در دسـت مـا از امـوال قابل ماحظـه ی دهکده ی فدک بـود. گروهی بر آن بخل 

ورزیدنـد، و نفـوس بزرگـی روی مصالحـی از آن چشـم پوشـیدند و خـدا بهتریـن داور 

کـه جایـگاِه فـرداِی هـر کـس قبر اسـت. کار دارم  اسـت. مـن بـا فـدک و غیـر آنچـه 

سـایر اهل بیـت؟مهع؟ نیـز در زمـان حیـات خـود علی رغـم همـه ی محدودیت هـای 

کیـد داشـتند؛ مثًا: کمیـت جامعـه، بـه ایـن حقیقـت تأ ایجـاد شـده توسـط حا

کاظـم؟ع؟ حداقـل دو بـار مسـأله ی فـدک علی رغـم ایجـاد  الـف( در زمـان امـام 

ح شـد: شـرایط اختنـاق توسـط دسـتگاه خافـت مطـر
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وقتـی مهـدی عباسـی از حضـرت؟ع؟ خواسـت حـدود فـدک را تعییـن کند تـا آن را 

اِنـی ُدوَمـُة اْلَجْنـَدِل 
َ
 الّث

ُ
ُل َعـْرُش ِمْصـَر َو اْلَحـّد ّوَ

َ ْ
َهـا ال

ُ
گردانـد. حضـرت فرمـود: »َحّد بـاز 

ُحـٍد ِمـَن اْلَمِدیَنـة« )ابن طـاوس، 00		 ق، 
ُ
اِبـُع ِجَبـاُل أ  الّرَ

ُ
اِلـُث َتیَمـاُء َو اْلَحـّد

َ
 الّث

ُ
َو اْلَحـّد

کـوه احـد، یـک مـرز آن عریـش مصـر، یـک مـرز آن  ج 	، ص 			( یعنـی: یـک مـرز آن 

سـیف البحـر، یـک مـرز آن دومـة الجنـدل اسـت. مهـدی عباسـی بـا تعجـب پرسـید: 

همـه ی اینهـا؟! فرمـود: بلـی، همـه ی اینها. اینها مواردی اسـت که بدون لشکرکشـی 

بـرای پیامبـر؟ص؟ فتح شـده اسـت. حـّد اول آن عریش مصر و حـّد دوم دومة الجندل 

و حـّد سـوم تیمـا )سـیف البحـر( و حـّد چهـارم کوه هـای احـد از مدینـه اسـت.

کتـاب »اخبـار الخلفـاء« تصمیم قتل حضرت کاظم؟ع؟ توسـط  ب( هم چنیـن در 

کـه  هارون الرشـید بعـد از شکسـت او در مناظـره ی فـدک تحلیـل شـده اسـت در جایـی 

ی  َبی َحّتَ
ْ
َهـا ِإَلْیَك َفَیأ

َ
ُرّد

َ
ی أ روزی هـارون بـه امـام کاظـم؟ع؟ عـرض کرد: »ُخْذ َفَدکًا َحّتَ

 ِبُحُدوِدَهـا َقـاَل َو َمـا ُحُدوُدَهـا َقـاَل ِإْن َحَدْدُتَهـا َلـْم 
َّ

 آُخُذَهـا ِإال
َ

َلـّحَ َعَلْیـِه َفَقـاَل؟ع؟ ال
َ
أ

ِشـیِد َو َقاَل  َر َوْجُه الّرَ ُل َفَعَدُن َفَتَغّیَ ّوَ
َ ْ
 ال

ُ
ا اْلَحـّد ّمَ

َ
 َفَعْلـَت َقـاَل أ

َّ
َك ِإال َهـا َقـاَل ِبَحـّقِ َجـّدِ

ُ
َتُرّد

 َوْجُهـُه َو 
َ

اِلـُث ِإْفِریِقَیـُة َفاْسـَوّد
َ
 الّث

ُ
 َوْجُهـُه َو اْلَحـّد

َ
اِنـي َسـَمْرَقْنُد َفاْرَبـّد

َ
 الّث

ُ
ِإیهـًا َقـاَل َو اْلَحـّد

ِشـیُد َفَلـْم َیْبـَق  ْرِمیِنَیـَة َقـاَل الّرَ
َ
ـا َیِلـي اْلُجـُزَر َو أ اِبـُع ِسـیُف اْلَبْحـِر ِمّمَ َقـاَل ِهیـِه َقـاَل َو الّرَ

َهـا 
َ

ِنـي ِإْن َحَدْدُتَهـا َلـْم َتُرّد ّنَ
َ
ْعَلْمُتـَك أ

َ
ْل ِإَلـی َمْجِلِسـي َقـاَل ُموَسـی َقـْد أ َلَنـا َشـْی ٌء َفَتَحـّوَ

َفِعْنَد َذِلَك َعَزَم َعَلی َقْتِلِه«)ابن جوزی، 				 ق، ص 0		 و ابن شهرآشـوب، 				 

کـن تـا  ق، ج 	، ص 0		 و االصفهانـی، 				 ق، ص 0		( یعنـی: فـدک را قبـول 

گردانـم. حضـرت قبـول نکـرد تـا آنکـه اصـرار زیـاد نمـود. حضـرت فرمـود:  بـه شـما بـاز 

قبـول نمی کنـم مگـر طبـق مرزهـای حقیقی آن! هارون پرسـید: مرزهـای آن کدامند؟ 

گـر مرزهـای آن را بگویـم آن را نمی دهـی؟ هـارون گفـت: تـو را بـه حـق جدت  فرمـود: ا
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کام رنـگ  کـه بگویـی. فرمـود: »مـرز اول آن عـدن«! بـا شـنیدن ایـن  قسـم می دهـم 

گفـت: عجـب! فرمود: »مرز دوم آن سـمرقند«! با شـنیدن سـخن  کـرد و  هـارون تغییـر 

دوم صـورت هـارون گرفتـه شـد. فرمـود: »حـد سـوم آفریقا«! با شـنیدن این کام روی 

کنـار دریای  هـارون سـیاه شـد و گفـت: بقیـه اش؟! فرمـود: »حـد چهـارم سـیف البحـر، 

باقـی  مـا چیـزی  بـرای  اسـت.  دنیـا  »اینکـه همـه ی  گفـت:  هـارون  ارمنیـه«!  و  خـزر 

نمانـد، پـس مـن برخیـزم تـا در جـای مـن بنشـینی«! حضـرت فرمـود: قبًا به تـو گفتم 

کنـم، آن را بـه مـن بـاز نمی گردانـی!  گـر مرزهـای آن را تعییـن  کـه ا

بـا وجـود تمـام ایـن اسـانید، برخـی مخالفـان شـیعه بـرای انـکار شـهادت حضـرت 

فاطمـه؟اهع؟ بـا پیش کشـیدن بحـث فدک درصدد انکار حقیقـت انگیزه ی مطالبه ی 

فدک انـد. 

اقـدام  مـوارد:  ایـن  از  یکـی  کنیـم،  دسـته بندی  را  فـدک  پیرامـون  شـبهات  گـر  ا

شـده  باعـث  رویکـرد  ایـن  کـه  اسـت  فـدک  بازپس گیـری  در  علـی؟ع؟  امـام  نکـردن 

برخـی یـا منکـر اصـل مالکیـت اهل بیـت؟مهع؟ شـوند و یـا مسـأله ی شـهادت حضـرت 

فاطمـه؟اهع؟ را منکـر شـوند؛ بنابرایـن در ایـن مقالـه بـر آنیـم ایـن شـبهه را از جوانـب 

قـرار دهیـم. بررسـی  مـورد  مختلـف، 

منش اخلقی اهل بیت؟مهع؟.  

مـردم  سـایر  از  را  آنـان  کـه  اهل بیـت؟مهع؟  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی هـای  از  یکـی 

گـذاری ظالـم بـه خـدا در حقوق شـان اسـت. ایـن اخـاق در خانـدان  ممتـاز می کنـد وا

کـه همـواره و هم زمـان در حیـات  وحـی؟مهع؟ در حالـی سـیره ی آن بزرگـواران اسـت 

ع در زندگـی امـام  خویـش در پـی ایفـای حقـوق عامـه ی مـردم هسـتند. ایـن موضـو
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کـه بـه ذهـن خـرد نگارنـده ی  علـی؟مهع؟ بـه شـکل ویـژه ای قابـل رصـد اسـت. دالیلـی 

این سطور می رسد در پاسخ های بعدی بیان می شود و در اینجا پاسخ اول را مستند 

ِمیـِر اْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ِلـَم َلـْم یْسـَتْرِجْع َفـَدکًا 
َ
بـه حدیـث امـام کاظـم؟ع؟ می کنیـم: »َعـِن أ

ْوِلیاُء 
َ
 ُهَو َو َنْحـُن أ

َّ
ْن َظَلَمَنـا ِإال ُخـُذ ُحُقوَقَنـا ِمّمَ

ْ
 َنأ

َ
ْهـُل َبیـٍت ال

َ
ـا أ ّنَ

َ
ـاَس َفَقـاَل ِل ـا َوِلـی الّنَ َلّمَ

ْنُفِسـَنا« )شـیخ 
َ
ُخُذ ِل

ْ
 َنأ

َ
ـْن َظَلَمُهـْم َو ال ُخـُذ ُحُقوَقُهـْم ِمّمَ

ْ
َمـا َنْحُکـُم َلُهـْم َو َنأ اْلُمْؤِمِنیـَن ِإّنَ

کـه چـرا امـام  صـدوق، 				 ش، ج 	، ص 			( یعنـی: در پاسـخ بـه ایـن سـؤال 

علـی؟ع؟ در دوره ی زمامداریـش فـدک را بـا زپـس نگرفـت، فرمود: چـون ما اهل بیت 

کرده انـد، جـز  کـه بـه مـا سـتم  کسـانی  کـه حقوق مـان را از  چنیـن خصوصیتـی داریـم 

خـدا نمی گیـرد؛ مـا اولیـای مؤمنـان هسـتیم. بـه نفـع آنـان فرمـان می رانیـم و حقـوق 

که به آنان سـتم روا داشـته اند، می سـتانیم، ولی برای خود در این  کسـانی  آنان را از 

راه تاشـی نمی کنیـم. 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  چـرا  پرسـید:  کـه  ابی بصیـر  جـواب  در  صـادق؟ع؟  امـام 

هنگامی که حکومت بر مردم را در دسـت داشـت، فدک را باز پس نگرفت؟ فرمودند: 

اِلـَم 
َ

َثـاَب اهَّلُل اْلَمْظُلـوَم َو َعاَقـَب الّظ
َ
َکاَنـا َقِدَمـا َعَلـی اهَّلِل؟زع؟ َو أ اِلـَم َو اْلَمْظُلـوَم 

َ
ّنَ الّظ

َ
»ِل

َثـاَب َعَلیـِه اْلَمْغُصـوب « )شـیخ 
َ
ْن یْسـَتْرِجَع َشـیئًا َقـْد َعاَقـَب اهَّلُل َعَلیـِه َغاِصَبـُه َو أ

َ
َفَکـِرَه أ

صـدوق، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: زیـرا ظالـم و مظلـوم هـر دو در پیشـگاه 

گرفتنـد و خداونـد بـه مظلـوم پـاداش داد و ظالـم را عقـاب نمـود. او  خداونـد؟زع؟ قـرار 

کـرد و  کیفـر  کـه خداونـد غاصبـش را بـه سـبب آن  خـوش نداشـت چیـزی را بـاز سـتاند 

کـه حقـش غصـب شـده جـزا داد. آن را 
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مقابله با تحلیل های نادرست.  

کـه همـواره حجت هـای خـدا بـا امـت خویـش داشـتند، عـدم  یکـی از معضاتـی 

درک صحیـح از شـرایط زمانـه و نارسـایی در فهـم معرفـت جایـگاه فرسـتادگان خـدا 

اسـت. بـا گونه شناسـی مردمـان عصـر امـام علـی؟ع؟ نیـز به همیـن نتیجه می رسـیم.

امـام؟ع؟ در جریـان بیعـت و آغـاز زمامداریشـان، بـه برگردانـدن حقـوق و اموالـی 

َوَجْدُتـُه  َلـْو  اهَّلِل  »َو  کردنـد:  کیـد  تأ بـود،  کمـان پیـش غصـب شـده  کـه در دوره ی حا

َمـاُء َلَرَدْدُتـُه َفـإّنَ ِفـی اْلَعـْدِل َسـَعًة َو َمـْن َضـاَق َعَلیـِه  ِ
ْ

َسـاُء َو ُمِلـَك ِبـِه ال َج ِبـِه الّنِ َقـْد ُتـُزّوِ

ْضیـق « )سـید رضـی، 				 ق، ص 		( یعنـی: به خدا سـوگند! 
َ
اْلَعـْدُل َفاْلَجـْوُر َعَلیـِه أ

کـه بیابـم، بـه صاحبـان اصلـی آن بـاز می گردانـم،  کجـا  بیت المـال تـاراج شـده را هـر 

کنیزانـی خریـده باشـند؛ زیـرا، در عدالـت، بـرای عمـوم  گرچـه بـا آن، ازدواج کـرده و یـا 

گران آید، تحمل سـتم برای او سـخت تر  که عدالت، بر او  کسـی  گشـایش اسـت و آن 

است.

گرفتـن فـدک بـه  اینـک پـس از دسـت یابی بـه قـدرت ظاهـری، در صـورت پـس 

کـه تمـام  کـه جایـگاه امـام؟ع؟ را نمی شـناختند این طـور خطـور می کـرد  ذهـن برخـی 

تـاش وی، در جهـت رد امـوال غصـب شـده بـه صاحبـان، بـرای رسـیدن بـه امـوال 

خـود بـود. 

بـرای جلوگیـری از ایـن خرده گیـری و دوری از مواضـع تهمت هـا بـا بزرگـواری از 

گذشـتند تـا همـگان بفهمنـد در مـدل حکومـت علـوی، زمامـدار از منافـع  حـق خـود 

شـخصی در پـی احقـاق حقـوق مـردم عبـور می کنـد.

گـواه مسـتندات روایـی و تاریخـی شـاهد حضور دشـمنان قسـم  در ایـن شـرایط بـه 
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خـورده ای در ایـام حکومـت امـام علی؟ع؟ هسـتیم 

که  که به اسـم مسـلمان به دنبال ایجاد شـکاف در جامعه هسـتند، نظیر معاویه 

بـر افـکار عمومـی مـردم همـواره تأثیرگـذار بـود؛ مثًا: وی بـا اینکه در کمـک به عثمان 

کـرد و سـپاه خـود را بیـرون مدینـه متوقـف نمـود )نـک: سـیدرضی، 				  کوتاهـی 

ق، ص 			 و یعقوبـی، 				 ش، ج 	، ص 			( امـا بـه محـض قتـل خلیفـه بـه 

کـه ایـن نشـان می دهـد معاویـه هـر چـه می خواسـت بـر باور  خون خواهـی او پرداخـت 

مـردم زمانـه ی خویـش تحمیـل می کـرد.

گـر امـام علـی؟ع؟  کنیـد ا کـه بـه خلیفـه ی هم فکـر خـود رحـم نمی کنـد تصـور  او 

گرفتـن فـدک انجـام مـی داد چگونـه جامعـه را بـا  کوچک تریـن اقدامـی جهـت پـس 

اقـدام امـام؟ع؟ را حفـظ منافـع شـخصی  بـه یقیـن  چالـش جـدی مواجـه می کـرد و 

قلمـداد و همیـن نـگاه را بـه جامعـه تزریـق می کـرد.

دور ماندن از هدف اصلی مطالبه ی فدک. 4

کـه هـدف حضـرت زهـرا؟اهع؟ از مطالبـه ی فـدک چـه بـود،  در ابتـدا بایـد دانسـت 

کـه چـرا امیرالمومنیـن؟ع؟ ایـن هـدف را در زمـان خافـت خـود  تـا بتوانیـم بگوییـم 

دنبـال نکـرد؟

سـاده زیسـتی و بی اعتنایـی بـه دنیا در زندگی حضرت زهـرا؟اهع؟ در منابع مختلف 

شـیعه و اهل تسـنن قابل اثبـات اسـت )نـک: شـیخ صـدوق، 00		 ق، ص 			( بـه 

که زندگی ایشـان قبل و بعد از بخشـش فدک توسـط پیامبر؟ص؟ تفاوتی نکرد  طوری 

گذشـته هـم شـد، بنابرایـن نمی تـوان  کمـک ایشـان بـه مسـتمندان بیشـتر از  بلکـه 

مطالبـه ی فـدک را مسـأله ای شـخصی بـا غـرض دنیوی دانسـت.
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سـیرًا< )االنسـان، 
َ
ـِه ِمْسـکینًا َو یتیمـًا َو أ عـاَم َعلـی ُحّبِ نـزول آیـه ی >َو یْطِعُمـوَن الّطَ

کـه علمـای اهل تسـنن نیـز بـه آن  	( در شـأن علی بن ابی طالـب؟ع؟ و فاطمـه؟اهع؟ 

کـی از سـاده زیسـتی حضرت فاطمه؟اهع؟ و بی اعتنایی او و همسـرش  اذعـان دارنـد حا

سـلیمان  مقاتل بـن  اسـت:  ح  شـر بدیـن  اهل تسـنن  منابـع  از  برخـی  اسـت  دنیـا  بـه 

حسـکانی   ،)	0	 ص   ،	 ج  ق،   				( سـمرقندی   ،)			 ص   ،	 ج  ق،   				(

)				 ق، ج 	، ص 			 و ج 	، ص 	0	(، سـمعانی )				 ق، ج 	، ص 			( 

ثعالبـی  زمخشـری )	0		 ق، ج 	، ص 			(، قرطبـی )بی تـا، ج 		، ص 0		(، 

)				 ق، ج 0	، ص 		(، شـوکانی )	0		 ق، ج 	، ص 			( و آلوسـی )				 ق، 

ج 		، ص 			(…

احقـاق حـق  و  امامـت  از  فـدک، دفـاع  از مطالبـه ی  هـدف حضـرت فاطمـه؟اهع؟ 

تنهـا  هـم  فـدک  دادن  از  خلفـا  امتنـاع  آن چنان کـه  بـود،  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

بلکـه هـدف اصلـی، غصـب خافـت  نبـود،  زمیـن  یـک قطعـه  غصـب و مصـادره ی 

چـون  بـود،  امیرالمومنیـن؟ع؟ 

	- وجـود فـدک در دسـت خانـدان پیامبـر؟ص؟ یـک امتیـاز بـزرگ اقتصـادی بـرای 

مـه ی مجلسـی از »کشـف المهّجـه« سـّیدبن طاووس نقـل 
ّ

آنهـا محسـوب می شـد، عا

کـه عوایـد و درآمـد فـدک در هـر سـال، بیسـت و چهـار هـزار دینـار و در روایتـی  می کنـد 

کـه شـاید ایـن اختـاف رقـِم در آمـد، مربوط به سـال های  دیگـر هفتـاد هـزار دینـار بـود 

مختلـف زراعی اسـت.

آنهـا در  مقـام  بـر  دلیلـی  بـه دختـر خویـش  پیامبـر؟ص؟  توسـط  فـدک  اهـدای   -	

پیشـگاه خداونـد و منزلـت ایشـان نـزد پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه سـایر مـردم بـه شـمار 
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می آمـد.

	- بـا در اختیـار داشـتن فـدک، آراء موافـق امـت توسـط خلفـا خریـداری می شـد و 

مـردم بـه سـمت آنـان جلـب می شـدند.

کمبود بودجه ی حکومت جبران می شد.  -	

	- این عملکرد منجر به مقابله با مقام عصمت اهل بیت؟مهع؟ می شد.

	- با احترام و محبت های خاص به اهل بیت؟مهع؟ مقابله می کرد.

گذاشـته می شـد و امـکان سـاخت ایـن مبانـی بـه سـلیقه ی  	- مبانـی دینـی زیـر پا

هـر یـک از خلفـا فراهـم می آمـد.

	- از اجرای قوانین بعدی اسام به راحتی پیش گیری می شد.

گرفتن منبع مالی از اهل بیت؟مهع؟ در نسل بعدی شکل می گرفت. 	- زمینه ی 

تـا  می شـد  عادی سـازی  غاصبـان،  توسـط  قانون گـذاری  و  بدعـت  قـدرت   -	0

اشـتند. ادامـه  در  روشـی  یـک  هـر  احـکام  در  جایـی 

		- مردم در مخالفت با اهل بیت؟مهع؟ تحریک می شدند.

کسـب قـدرت مالـی جهـت اقـدام بـر علیـه اهل بیـت؟مهع؟ خـوش خدمتـی بـه   -		

خلفـای آینـده بـود.

کـه: »وقتـی ایـن آیـه  ـُه< نقـل می کننـد 
َ

َحّق الُقربـی  َذا  >و آِت  منابـع ذیـل آیـه ی 

کـرم؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خوانـد و فـدک را بـه ایشـان بخشـید. بـه  نـازل شـد، پیامبـر ا

گفـت:  کـه  از ابن عبـاس نقـل می کنـد  عنـوان نمونـه: احمدبن حنبـل بـه سـند خـود 

اْلُقْربـی < قالـوا: یـا رسـول اهَّلل!  َه ِفـی 
َ

اْلَمـَوّد  
َّ

ِإال ْجـًرا 
َ
أ ْسـَئُلُکْم َعَلْیـِه 

َ
أ »لّمـا نزلت >ُقـْل ال 
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مـن قرابتـک هـؤالء اّلذیـن وجبـت علینـا موّدتهـم؟ قـال: علـی و فاطمـه و ابناهمـا«؛ 

مـردم  شـد  نـازل  آیـه  ایـن  هنگامی کـه  یعنـی:   .)			 ص   ،	 ج  بی تـا،  )الشـیبانی، 

کـه  کردنـد: ای رسـول خـدا! ایـن نزدیـکان شـما  خدمـت پیامبـر؟ص؟ آمدنـد و عـرض 

کسـانی هسـتند؟ فرمـود: علـی و فاطمـه و دو  بـر مـا واجـب شـده چـه  آنـان  محبـت 

امـام حسـین؟مهع؟. امـام حسـن و  فرزندشـان، یعنـی 

در روایـت معروفـی از ابوسـعید خـدری و غیـر او چنیـن نقل شـده: »لمـا نزلـت هـذه 

اآلیـة >و آت ذا القربـی حقـه< دعـا النبـی؟ص؟ فاطمـة و أعطاهـا فـدک« )الموصلـی، 

بی تـا، ج 	، ص 			 و متقـی هنـدی، بی تـا، ج 	، ص 			( یعنـی: و چـون ایـن 

کـن( پیامبـر؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خواند و فدک  کـه )حـق نزدیـکان را ادا  آیـه، نـازل شـد 

را بـه او بخشـید.

عـن  ابن مردویـه  و  ابن أبی حاتـم  و  أبویعلـی  و  البـزار  ج  »أخـر هم چنیـن 

دعـا  ـُه< 
َ

َحّق اْلُقْربـی  َذا  آِت  >َو  اآلیـة  هـذه  نزلـت  لمـا  قـال:  أبی سـعیدالخدری، 

ج ابـن مردویـه عـن ابن عبـاس قـال: لمـا  رسـول اهَّلل؟ص؟ فاطمـة فأعطاهـا فـدک و أخـر

ـُه« أقطـع رسـول اهَّلل؟ص؟ فاطمـة فـدکا« )سـیوطی، 				 
َ

نزلـت >َو آِت َذا اْلُقْربـی َحّق

.)			 ص   ،	 ج  م، 

کـه فـدک ملـک شـخصی رسـول خـدا؟ص؟ بـود. در سـوره ی حشـر آیـه ی  در حالـی 

 ِرَکاٍب 
َ

ْوَجْفُتـْم َعَلْیِه ِمْن َخْیـٍل َوال
َ
َفـاَء اهَّلُل َعَلـی َرُسـوِلِه ِمْنُهـْم َفَمـا أ

َ
	 می خوانیـم >و َمـا أ

ُط ُرُسـَلُه َعَلی َمْن َیَشـاء< یعنی: و آنچه را خدا از آنان به رسـم غنیمت  َوَلِکّنَ اهَّلَل ُیَسـّلِ

گردانیـد ]شـما بـرای تصاحـب آن[ اسـب یـا شـتری بـر آن نتاختیـد  عایـد پیامبـر خـود 

کاری توان  کـه بخواهـد چیره می گردانـد و خدا بر هـر  ولـی خـدا فرسـتادگانش را بـر هـر 
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است.

َخاِلَصـًه  َفـَدٌک  َکاَنـْت  »َو  می گویـد:  این بـاره  در  اهل تسـنن  بـزرگ  خ  مـور ذهبـی 

ّنَ اْلُمْسـِلِمیَن َلـْم ُیْجَلُبـوا َعَلْیَهـا ِبَخْیـٍل َوال ِرَکاٍب«. بنابرایـن فـدک 
َ
ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ ل

آن نجنگیدنـد.  فتـح  بـرای  بـود، چـون مسـلمانان  مخصـوص رسـول خـدا؟ص؟ 

َفـَدُک  َکاَنـْت  »َوِلَهـَذا  می نویسـد:  این بـاره  در  هـم  حنفـی  کاشـانی  الدیـن  عـاء 

ِرَکاٍب«   
َ

َوال َخْیـٍل  ِمـْن  َحاَبـُه  الّصَ َعَلْیَهـا  ُیوِجـْف  َلـْم  َکاَنـْت  إْذ  ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟  َخاِلَصـًه 

)کاشـانی، 				 ش، ج ٧، ص 	١١( بنابراین فدک مخصوص رسـول خدا؟ص؟ بود 

از اصحـاب در فتـح آن دخالـت نداشـته اند.  چـون هیچ یـک 

َخَذَهـا 
َ
ـُه أ ّنَ

َ
مـا وردی شـافعی می نویسـد: »َوَصـاَرْت َفـَدُک َخاِلَصـًه ِلَرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ ِل

 ِرَکاٍب، َفَکاَنـْت َفْیًئـا َلُه …« )همـو، بی تا، ج 		، ص 		( یعنی: و 
َ

 ِإیَجـاِف َخْیـٍل َوال
َ

ِبـا

فدک مخصوص رسـول خدا؟ص؟ شـد چون سـپاه و لشـکر و پیاده نظام و سـواره نظام 

آن را فتـح نکـرد و هدیـه ی الهـی بـه او بود.

ابی یعلـی می نویسـد: پیامبـر؟ص؟ بـه دسـتور الهـی، فـدک را بـه صدیقـه کبری؟اهع؟ 

ُت َعَلـی 
ْ
ـاِن َفَقـاَل: ُهـَو َمـا َقـَرأ ّحَ ُت َعَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َیِزیـَد الّطَ

ْ
اعطـا می فرمایـد: »َقـَرأ

َنَزَلـِت اآلَیـُه:  ـا  َلّمَ َقـاَل:  ِبـی َسـِعیٍد 
َ
أ ـَه، َعـْن  ْبـِن ُخَثْیـٍم، َعـْن ُفَضْیـٍل، َعـْن َعِطّیَ َسـِعیِد 

ْعَطاَهـا َفـَدَک« )همـو، بی تـا، ج 	، 
َ
؟ص؟ َفاِطَمـَه َوأ ِبـّیُ ـُه< َدَعـی الّنَ

َ
>َوآِت َذا اْلُقْرَبـی َحّق

بـه  را  القربـی  آیـه ی »سـهم ذوی  ص 			 و ج 	، ص 			(. یعنـی: هنگامی کـه 

آنـان بـده« نـازل شـد، رسـول خـدا؟ص؟ فاطمـه؟اهع؟ را خواسـت و فـدک را بـه ایشـان 

کـرد. عطـا 

کـه وجـود فـدک در دسـت خانـدان پیامبـر؟ص؟ با این سـابقه ی  پـس روشـن اسـت 
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کـه مردم، سـایر آثـار پیامبـر؟ص؟ مخصوصًا مسـاله ی خافت و  تاریخـی سـبب می شـد 

جانشـینی آن حضـرت را نیـز در ایـن خانـدان جسـتجو کنند.

بنابرایـن ظاهـر اقـدام حضـرت زهـرا؟اهع؟ مطالبـه ی فـدک بـود امـا در حقیقـت بـه 

کـم هـم  دنبـال بازگردانـدن خافـت بـه جانشـین واقعـی پیامبـر؟ص؟ بـود؛ دسـتگاه حا

کـه آن حضـرت مسـاله ی خافـت را  می دانسـت بـا پـس دادن فـدک راهـی بـاز می شـد 

کنـد، بنابرایـن از پـس دادن آن امتنـاع ورزیـد. نیـز از آنهـا مطالبـه 

بـه  توجـه  مأثـوره،  زیـارات  در  فـدک  یـاد  نگاه داشـتن  زنـده  از دالیـل  یکـی  شـاید 

کـه هـدف اقدامـات حضـرت فاطمـه؟اهع؟ بـرای شـیعه در  همیـن نکتـه ی مهـم باشـد 

پـی قـرون بعـدی مشـخص شـود:

یُتَهـا اْلَمْظُلوَمـُة 
َ
ُم َعَلیـِك أ

َ
ـا در زیـارت حضـرت زهـرا؟اهع؟ چنیـن می خوانیـم: »الّسَ

یُتَهـا اْلُمْضَطَهَدُة اْلَمْقُهوَرة« )شـیخ صدوق، 				 ق، ج 	، 
َ
ُم َعَلیـِك أ

َ
ـا اْلَمْغُصوَبـُة الّسَ

کـه حـق تـو را غصـب کردند. سـام  ص 			( یعنـی: سـام بـر تـو ای بانـوی مظلومـی 

کـه بـا قهـر و زور حـق تـو را گرفتنـد. بـر تـو ای بانویـی 

اِهـَرِة اْلَبُتـوِل  ُهـَمّ َصـِلّ َعَلـی الَطّ
ّ
در صلـوات بـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ آمـده اسـت: »الَل

ِمـْن  ِبهـا   
ّ

َحـَل ـا  ِمَمّ َمـًة  ُمَتَظِلّ بیهـا 
َ
ِبأ ُمصاِبهـا  ِمـْن  َمـًة  ِلّ

َ
ُمَتأ َعَلیـک  اْلقاِدَمـِة   … ْهـراِء  الَزّ

ک فـی ُنْصَرِتها ِبَدلیـِل َدْفِنها َلیًا فـی ُحْفَرِتها، 
ّ

َع َحَق ـٍة َلـْم َتـْر َمّ
ُ
غاِصبیهـا سـاِخَطًة َعلـی أ

هـا …« )ابن مشـهدی، 				 ق، ص 0		( یعنـی: خدایـا، درود فرسـت 
ّ

اْلُمْغَتِصَبـِة َحُق

کـه دردمنـد از مصیبـت پـدرش نـزد تـو آمـد، و از  بـر حضـرت طاهـره ی بتـول زهـرا … 

کـه حـق او را  آنچـه توسـط غاصبـان حقـش بـه او رسـید دادخواهـی می کـرد، و از امتـی 

در یـاری اش مراعـات نکردنـد ناراضـی بود، و عامت آن دفن شـبانه ی او بود. همان 
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کردنـد … کـه حـق او را غصـب  بانویـی 

ُهَمّ َصـِلّ َعَلی 
ّ
در صلـوات دیگـری بـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ این چنین می خوانیـم: »الَل

شـیَدِة  کیـِة الَرّ ِضیـِة اْلَمْرِضیـِة الَزّ ِقیـِة الَرّ ِقیـِة الَنّ ّدیَقـِة اْلَمْعُصوَمـِة الَتّ اِهـَرِة الِصّ اْلَبُتـوِل الَطّ

هـا، اْلَمْمُنوَعـِة ِاْرُثهـا، اْلَمکُسـوَرِة ِضْلُعهـا، اْلَمظُلـوِم 
ّ

اْلَمْظلُوَمـِة اْلَمْقُهـوَرِة، اْلَمْغُصوَبـِة َحُق

هـا«  ِبَحِقّ  
ّ

اْسـَتَخَف َو  َظَلَمهـا  ـْن  ِمَمّ َلهـا  اِلـَب  الَطّ کـِن  ُهـَمّ 
ّ
الَل َوَلُدهـا …  اْلَمْقُتـوِل  َبْعُلهـا، 

)ابن طـاوس، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: خدایـا، درود فرسـت بـر حضرت بتول 

کـه از خـدا راضـی بـود، و خـدا  کیـزه ای  طاهـره ی صدیقـه ی معصومـه ی بـا تقـوای پا

کـه مظلـوم واقـع شـد و بـه زور حـق او را غصـب  از او راضـی بـود. زکیـه ی رشـیده ای 

کوچک  که حق او را  کردند، و ارث او را مانع شـدند … خدایا تو از ظالمان بر او و آنان 

شـمردند، انتقـام بگیـر.

در زیـارت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز غدیـر خطـاب بـه آن حضـرت می گوییـم: »و 

هـراِء  اِهـَرِة الَزّ ّدیَقـِة الَطّ ـک، َغْصـُب الِصّ ُع َبْعـَد َجْحـِد َحِقّ ْفـَز
َ ْ
ْعَجـُب َو اْلَخْطـُب ال

َ ْ
ْمـُر ال

َ ْ
ال

ـیَدیِن ُسـاَلِتک َو ِعْتَرِة اْلُمْصَطفی   َشـهاَدِتک َو َشـهاَدِة الَسّ
ّ

سـاِء؟اهع؟ َفَدکًا َو َرُد َسیَدِةالِنّ

َف  ـِة َدَرَجَتکـْم َو َرَفـَع َمْنِزَلَتکـْم َو َشـَرّ َمّ ُ ْ
ْعَلـی اهَّلَلُّ َتعالـی َعَلـی اال

َ
ـی اهَّلَلُّ َعَلیکـْم، َوَقـْد أ

ّ
َصَل

َرکـْم َتْطهیـرًا« )ابن مشـهدی، 				 ق،  ْجـَس َو َطَهّ ْذَهـَب َعْنکـُم الِرّ
َ
َعَلـی اْلعاَلمیـَن َفأ

ک تر بعـد از انـکار حـق تـو،  ص 			( یعنـی: مسـأله ی عجیب تـر و مصیبـت سـوزنا

غصـب فـدک از صدیقـه ی طاهـره، سـیدة النسـاء حضـرت زهـرا؟اهع؟ و رد شـهادت تو و 

دو آقـا از نسـل و عتـرت تـو )امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟( اسـت که صلـوات خدا بر 

کـه خداونـد تعالـی درجه ی شـما را بر امت تفـّوق داده و  شـما بـاد؛ و ایـن در حالـی بـود 

کـرده و شـما را بـر عالمین شـرافت  منزلـت شـما را بلنـد قـرار داده و فضـل شـما را روشـن 

داده اسـت.
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بـن  علـی  سـألت  »و  معتزلـی، می گویـد:  الحدیـد  ابـی  ابـن  اهل تسـنن،  دانشـمند 

کانـت فاطمـة صادقـة قـال نعـم  الفارقـی مـدرس المدرسـة الغربیـة ببغـداد فقلـت لـه أ 

کامـا  قلـت فلـم لـم یدفـع إلیهـا أبـو بکـر فـدک و هـی عنـده صادقـة فتبسـم ثـم قـال 

الیـوم فـدک  لـو أعطاهـا  لطیفـا مستحسـنا مـع ناموسـه و حرمتـه و قلـة دعابتـه قـال 

بمجـرد دعواهـا لجـاءت إلیـه غـدا و ادعـت لزوجهـا الخافة و زحزحته عـن مقامه و لم 

یکـن یمکنـه االعتـذار و الموافقـة بشـی ء لنـه یکون قد أسـجل علی نفسـه أنها صادقة 

کام صحیـح و  کان مـن غیـر حاجـة إلـی بینـة و ال شـهود و هـذا  کائنـا مـا  فیهـا تدعـی 

ج الدعابـة و الهـزل« )همـو، 				 م، ج 		، ص 			(. یعنـی:  إن کان أخرجـه مخـر

از علی بن فارقـی، مـدرس مدرسـه غربـی بغـداد پرسـیدم: آیـا فاطمـه؟اهع؟ در ادعایـش 

گـذار نکـرد،  صـادق بـود؟ پاسـخ داد: بلـه. پرسـیدم: پـس چـرا ابـو بکـر فـدک را بـه او وا

کـرد، سـپس جملـه  تبسـم  اسـتاد  اسـت؟  راسـتگو  اینکـه می دانسـت فاطمـه؟اهع؟  بـا 

لطیـف و زیبـا و طنـز گونـه ای گفـت: با اینکه چندان اهل شـوخی و مزاح نبود، گفت: 

گـر روز اول بـه مجـرد ادعـای فاطمـه؟اهع؟ فـدک را بـاز می گردانـد، فـردا فاطمـه؟اهع؟  ا

ح می سـاخت و می بایسـت ابوبکـر از مقـام خافـت  ادعـای خافـت همسـرش را مطـر

کـه بـا عمـل  کنـد و در ایـن مـورد عـذر زمامـدار خافـت پذیرفتـه نبـود، چـرا  کناره گیـری 

کـرده بـود، و بایـد پـس از  نخسـتش اقـرار بـه صداقـت و راسـتگویی دختـر پیامبـر؟ص؟ 

آن بـدون نیـاز بـه بینـه و شـهود، هرگونـه ادعایـی می کـرد، قبـول نمایـد.

گرچه اسـتاد آن را  ابن ابی الحدید می افزاید: این سـخن صحیح و درسـت اسـت 

به صورت شـوخی بیـان نمود.

کـه بـه اعتـراف خـود اهل تسـنن نیـز هـدف خلفـا از  بنابرایـن مشـخص می شـود 

گر فـدک را بدهند،  کـه ا نـدادن فـدک چـه بـود و حضـرت فاطمـه؟اهع؟ هـم می دانسـت 
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بایـد از خافـت علـی؟ع؟ هـم بگذرنـد، لـذا بـه دنبـال ایـن هـدف اصـرار بـر بازگرداندن 

گـر چـه شـهادت  فـدک داشـت؛ امـا ایـن هـدف ارزشـمند و سرنوشت سـاز محقـق نشـد ا

گویـه ی حقیقـت شـد. تنهـا یـادگار نبـی، سـندگویایی بـرای همیشـه ی تاریـخ در و ا

دنبـال  بـه  کسـی  گـر  ا خلیفـه،  دروغگویـی  اثبـات  بـا  اینکـه  دیگـر  مهـم  نکتـه ی 

خلیفـه ی راسـتین پیامبـر؟ص؟ باشـد، عدالـت او زیـر سـؤال مـی رود! حضـرت زهـرا؟اهع؟ 

 َما َسـِمْعُتْم َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ 
َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
هنـگام غصـب فـدک در خطبـه ای فرمودنـد: »أ

َرُسـوِل  ِمـْن  َسـِمْعَناُه  َقـْد  َنَعـْم  ُهـّمَ 
َ
الّل َقاُلـوا  ـِة  اْلَجّنَ ْهـِل 

َ
أ ِنَسـاِء  َدُة  َسـّیِ اْبَنِتـي  ِإّنَ  َیُقـوُل 

ْیُتـْم 
َ
 َرأ

َ
ُخـُذ َمـا َلْیـَس َلَهـا أ

ْ
ِعـي اْلَباِطـَل َو َتأ

َ
ـِة َتّد ْهـِل اْلَجّنَ

َ
َدُة ِنَسـاِء أ  َفَسـّیِ

َ
اهَّلِل؟ص؟ َقاَلـْت أ

ُبـو 
َ
ـا أ ّمَ

َ
ِقیـَن َعَلـّیَ َفأ ُکْنُتـْم ُمَصّدِ  

َ
ِن ِبَسـِرَقٍة أ

َ
ْو َرُجـا

َ
ْرَبَعـًة َشـِهُدوا َعَلـّیَ ِبَفاِحَشـٍة أ

َ
ّنَ أ

َ
َلـْو أ

ْن 
َ
 أ

َّ
َکَذْبـَت َو َلُؤْمـَت ِإال  َفَقاَلـْت 

َ
ـا ُعَمـُر َفَقـاَل َنَعـْم َو ُنوِقـُع َعَلْیـَك اْلَحـّد ّمَ

َ
َبْکـٍر َفَسـَکَت أ

ـِة  ْهـِل اْلَجّنَ
َ
َدِة ِنَسـاِء أ ـِذي ُیِجیـُز َعَلـی َسـّیِ

َ
ـٍد؟ص؟ ِإّنَ اّل ـَك َلْسـَت َعَلـی ِدیـِن ُمَحّمَ ّنَ

َ
ُتِقـّرَ أ

ْذَهَب 
َ
ّنَ َمْن أ

َ
ـٍد ص ِل ْنَزَل اهَّلُل َعَلی ُمَحّمَ

َ
َکاِفـٌر ِبَمـا أ ْو ُیِقیـُم َعَلْیَهـا َحـّدًا َلَمْلُعـوٌن 

َ
َشـَهاَدًة أ

ُهـْم َمْعُصوُمـوَن ِمـْن  ّنَ
َ
 َتُجـوُز َعَلْیِهـْم َشـَهاَدٌة ِل

َ
َرُهـْم َتْطِهیـرًا ال ْجـَس َو َطّهَ اهَّلُل َعْنُهـُم الّرِ

ّنَ َقْومـًا 
َ
َیـِة َلـْو أ

ْ
ْهـِل َهـِذِه اآل

َ
ْثِنـي َیـا ُعَمـُر ِمـْن أ ُکّلِ َفاِحَشـٍة َحّدِ ـُروَن ِمـْن  ُکّلِ ُسـوٍء ُمَطّهَ

ُءوَن  َکاَن اْلُمْسـِلُموَن َیَتَبـّرَ ْو َفاِحَشـٍة 
َ
ُکْفـٍر أ ْو 

َ
َحـٍد ِمْنُهـْم ِبِشـْرٍك أ

َ
ْو َعَلـی أ

َ
َشـِهُدوا َعَلْیِهـْم أ

َکَذْبَت ]َو   َسـَواًء َقاَلْت 
َّ

اِس ِفي َذِلَك ِإال وَنُهـْم َقـاَل َنَعـْم َو َمـا ُهـْم َو َسـاِئُر الّنَ
ُ

ِمْنُهـْم َو َیُحّد

َکَفـْرَت [ َمـا ُهـْم َو …« )سـلیم بن قیس، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: ای مـردم! 

کـه فرمـود: دختـرم فاطمـه سـیده ی بانـوان اهل بهشـت  آیـا از پیامبـر؟ص؟ نشـنیده اید 

گفتنـد: آری بـه خـدا قسـم ایـن را از پیامبـر؟ص؟ شـنیدیم؛ فرمود: آیا سـیده ی  اسـت؟! 

زنـان اهـل بهشـت، ادعـای باطـل می نمایـد و آنچـه مالکـش نیسـت تصـرف می کند؟ 

گـر چهـار نفـر بـر علیـه من به کار زشـتی شـهادت دهنـد یا دو نفر نسـبت  چـه می گوییـد ا
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کـرد-  سـرقت بـه مـن دهنـد. آیـا سـخنان آنـان را تصدیـق می کنیـد؟! ابوبکـر سـکوت 

گفـت: آری و حـد بـر تـو جـاری می کنـم. ولـی عمـر 

کنـی بر  کـردی مگـر آنکـه اقـرار  گفتـی و پسـتی خـود را ثابـت  حضـرت فرمـود: دروغ 

کـه بـر علیـه سـیده ی زنـان اهـل بهشـت شـهادت را  کسـی  دیـن محمـد؟ص؟ نیسـتی. 

کنـد، ملعـون اسـت و به آنچه خدا بـر محمد؟ص؟ نازل  بپذیـرد یـا حـدی را بـر او جـاری 

کافـر شـده اسـت، زیـرا آنان کـه خدای متعـال پلیدی ها را از آنان برده و ایشـان را  کـرده 

که معصومند و از هر زشـتی  گردانیده، شـهادتی بر علیه شـان جایز نیسـت چرا  کیزه  پا

ک انـد. و بـدی پا

گـر عـده ای بـر علیـه  کـه ا ای عمـر! دربـاره ی اهـل آیـه ی تطهیـر بـه مـن خبـر بـده 

کار زشـتی شـهادت دهنـد آیـا مسـلمانان بایـد  کفـر یـا  آنـان یـا یکـی از آنـان بـه شـرک یـا 

بـا سـایر مـردم  آنـان  گفـت: آری  آنـان را حـد بزننـد؟! عمـر  آنـان بیـزاری جوینـد و  از 

کافـر شـدی- آنـان بـا سـایر مـردم مسـاوی  گفتـی و  یکسـانند. حضـرت فرمـود: دروغ 

کـه خـدا آنـان را معصـوم قـرار داده و آیـه ی عصمـت و طهـارت را بـرای  نیسـتند چـرا 

کـس بـر علیـه آنـان سـخنی را  کـرده و پلیدی هـا را از آنـان دور نمـوده هـر  آنـان نـازل 

کـرده اسـت.  بپذیـرد در واقـع خـدا و رسـول را تکذیـب 

بـه ایـن ترتیـب سـخنان حضـرت زهـرا؟اهع؟- بـه فـرض قبـول سـپردن انتخـاب 

جانشـین پیامبـر؟ص؟ بـه مـردم- صاحیـت آنـان را از بین برد و در صـورت بازگرداندن 

فـدک، ایـن عـدم صاحیـت، توسـط خوشـان نیـز تأییـد می شـد. بیسـت و پنـج سـال 

بعـد نیـز بازگردانـدن فـدک هیـچ مشـکلی را حـل نمی کـرد، چـون اسـام از مسـیر اصیل 

خـود منحـرف شـده بـود، بازگردانـدن فـدک، نـه انحـراف را از دیـن برطـرف می کـرد و 
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نـه حیـات مجـددی بـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ می بخشـید، بیسـت و پنـج سـال فرصـت 

اسـتفاده ی علمـی از بـاب علـم نبـی؟ص؟ نیـز از دسـت رفتـه بـود … و همـه ی اهـداف 

غاصبـان نیـز بـه ثمـر رسـیده بـود. 

مهیا نبودن شرایط لزم . 5

گردانـد، بایـد بـا اسـتفاده از  گـر هـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می خواسـت فـدک را بـاز  ا

کـه نظـر بـه رویکـرد جامعـه ی آن روزگار  کار را می کـرد  منصـب و جایـگاه خافـت ایـن 

امیرالمومنیـن؟ع؟  وقتـی  می کنیـم  ماحظـه  منابـع  در  مثـًا  چـون  نبـود!  ممکـن 

کـه در دوران خافـت ابوبکـر، عمـر و عثمـان  می خواسـت بعضـی از سـنت های نبـوی 

کـرده بـود را بازگردانـد، مـردم فریاد برآوردند: »یا اهل االسـام غیرت سـنة عمر«  تغییـر 

که سـنت  کنید  کمک  کلینی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنی: ای اهل اسـام  )شـیخ 

کـرد! عمـر تغییـر 

ابن ابی الحدیـد نقـل می کنـد: هنگامی کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می خواسـت مـردم را 

کنـد، بعضـی از مـردم فریـاد »و ا عمـراه« سـر دادنـد! »أن  از خوانـدن نمـاز تراویـح منـع 

أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ لمـا اجتمعـوا إلیـه بالکوفـة فسـألوه أن ینصـب لهـم إمامـا یصلـی 

بهـم نافلـة شـهر رمضـان زجرهـم و عرفهـم أن ذلـك خـاف السـنة فترکـوه و اجتمعـوا 

لنفسـهم و قدمـوا بعضهـم فبعـث إلیهـم ابنـه الحسـن؟ع؟ فدخـل علیهـم المسـجد و 

معـه الـدرة فلمـا رأوه تبـادروا البـواب و صاحـوا وا عمراه !« )همـو، 				 م، ج 		، ص 

)			

کم در جامعه ی آن روزگار آشـنا باشـیم در می یابیم این اقدام  گـر اندکـی بـا جـو حا ا

خـاف سـیره ی خلفـای ثـاث قلمـداد می شـد و نسـبت های نـاروای عاقـه بـه ثـروت 
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دنیـا و یـا سـوء اسـتفاده از شـرایط خافـت بـه حضـرت داده می شـد، آنجـا دیگـر تصـور 

خ می داد؟ کنیـد چـه حوادثـی در اسـام ر

گرفتن فـدک اقدامی می کردند،  گـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خصوص باز پس  حتـی ا

همیـن دسـته از مـردِم مخالـف حضـرت می گفتنـد: بـا چـه سـندی دسـت بـه چنیـن 

کاری زده ای؟ چـون آنـان نـه معرفـت بـه امـام داشـتند و نـه امـام، سـندی در اختیـار 

داشت.

کـه خلیفـه ی دوم قبالـه ی فـدک را بعـد از  در منابـع شـیعه و اهـل تسـنن داریـم 

ح زیـر اسـت: کـرده بـود؛ ایـن اسـناد بـه شـر اعتراض هـای حضـرت زهـرا؟اهع؟، پـاره 

الف( منابع شیعه

َعـْت ِفـی َفَدَک 
َ

»َفَدَخـَل ُعَمـُر َفَقـاَل َمـا َهـَذا اْلِکَتـاُب؟ َفَقـاَل ِإّنَ َفاِطَمـَه؟اهع؟ اّد  -

َخـَذ ُعَمـُر اْلِکَتـاَب ِمـْن َفاِطَمـَه َفَتَفـَل 
َ
ْیَمـَن َو َعِلـّی؟ع؟ َفَکَتْبُتـُه َلَهـا َفأ

َ
ّمُ أ

ُ
َو َشـِهَدْت َلَهـا أ

َقـُه َفَخَرَجـْت َفاِطَمـُه؟اهع؟ َتْبِکـی« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. یعنی:  ِفیـِه َو َمّزَ

در ایـن حـال عمـر وارد شـده و گفـت: ایـن نامـه چیسـت؟ گفـت: فاطمـه اّدعای فدک 

دسـت  از  را  نامـه  عمـر،  دادنـد!  شـهادت  او  بـرای  علـی  و  ایمـن  را نموده و اّم 

کـرد! حضـرت زهـرا؟اهع؟ نیـز  گرفـت و روی آن آب دهـان انداخـت و پـاره  فاطمـه؟اهع؟ 

شـد. ج  خـار گریه کنـان 

عامـه مجلسـی؟حر؟ نیـز روایتـی با سـندی صحیح از تفسـیرقمی نقل می کند:   -

َقـه …« )همـو، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. َخـَذ ُعَمـُر اْلِکَتـاَب ِمـْن َفاِطَمـَة؟اهع؟ َفَمّزَ
َ
»َفأ

شـیخ مفیـد؟حر؟ حدیـث امام صادق؟ع؟ را نقل می کنـد که فرمود: »َفَخَرَجْت   -

ـِذی َمَعـَك َفَقاَلـْت 
َ
ـٍد َمـا َهـَذا اْلِکَتـاُب اّل َو اْلِکَتـاُب َمَعَهـا َفَلِقیَهـا ُعَمـُر َفَقـاَل یـا ِبْنـَت ُمَحّمَ
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ْن َتْدَفَعـُه ِإَلیـِه َفَرَفَسـَها 
َ
َبـْت أ

َ
یـِه ِإَلـی َفأ ُبـو َبْکـٍر ِبـَرّدِ َفـَدَك َفَقـاَل َهُلّمِ

َ
َکَتـَب ِلـی أ ِکَتـاٌب 

ـَن ِمْن َبْطِنَها ُثّمَ َلَطَمَها  ْسـَقَطِت اْلُمَحّسِ
َ
ـُن َفأ َکاَنْت َحاِمَلًة ِباْبٍن اْسـُمُه اْلُمَحّسِ ِبِرْجِلِه َو 

َخـَذ اْلِکَتـاَب َفَخَرَقـُه َفَمَضـْت َو …« 
َ
ُذِنَهـا ِحیـَن ُنِقَفـْت ُثـّمَ أ

ُ
ْنُظـُر ِإَلـی ُقـْرٍط ِفـی أ

َ
ـی أ ّنِ

َ
َفَکأ

ج شـد و این نامه  )شـیخ مفیـد، 				 ق، ص 			( یعنـی: فاطمـه؟اهع؟، از نـزد او خار

همراهـش بـود. در ایـن زمـان عمـر او را دیـد و گفـت: ای دخترمحمـد؟ص؟ این نوشـته 

بـرای برگردانـدن  ابـو بکـر  کـه  تـو چیسـت؟ حضـرت فرمـود: نوشـته ی اسـت  همـراه 

گفـت: آن را بـه مـن بـده؛ اماحضـرت زهـرا؟اهع؟  فـدک بـرای مـن نوشـته اسـت. عمـر 

کـرد. عمـر ایشـان را بـا لگـد زد در حالی کـه ایشـان بـه  از سـپردن ایـن نامـه خـودداری 

حضرت محسـن؟ع؟ حامله بود، در اثر این ضربت محسـن سـقط شـد، سـپس چنان 

گـوش ایشـان افتاد را  کـه گوشـواره از  گویـا مـن آن وقتـی را  کـه  سـیلی بـه صورتـش زد، 

کـرد.  گرفـت و پـاره  می بینـم، سـپس نوشـته را 

ب( منابع اهل تسنن

کـه از مهم تریـن کتاب هـای سـیره ی اهل تسـنن اسـت مؤلـف  - در سـیرة الحلبیـة 

ایـن مطلـب را از ابن جـوزی نقـل می کنـد: »و فی کام سـبط ابـن الجوزی؟حر؟ أنه رضی 

کتـاب کتبته  اهَّلل تعالـی عنـه کتـب لهـا بفـدک و دخـل علیـه عمـر، فقـال مـا هـذا فقـال 

فاطمـه بمیراثهـا مـن أبیهـا فقـال ممـاذا تنفـق علـی المسـلمین و قـد حـار بتـک العـرب 

کماتری ثم اخذ عمر الکتاب فشقه« )همو، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنی: در کام 

کـه ابـو بکـر بـرای فاطمـه؟اهع؟ سـند و نامـه ای در بـاره ی  سـبط بن جوزی آمـده اسـت 

گفت این چیسـت؟ ابوبکر  فدک نوشـت. در همین هنگام، عمر بر ابو بکر وارد شـد و 

کـه بـرای فاطمه؟اهع؟ در مـورد میراثش از پدرش نوشـته ام. عمر  گفـت: نامـه ای اسـت 

کـه عـرب علیـه تـو بپـا  کـرد در حالـی  کـدام منبعـی بـرای مـردم انفـاق خواهـی  گفـت: از 
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کـرد. خاسـته اند؟ سـپس نوشـته را از فاطمـه؟اهع؟ گرفتـه و آن را پـاره 

سـخنان  از  النجـاة«  »فلـک  کتـاب  در  حنفـی  الدیـن  فتـح  گـزارش  طبـق   -

گفتگـو  کـه او روی منبـر بـود،  سـبط ابن جوزی، حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا ابوبکـر در حالـی 

کـرد و ابوبکـر بعـد از منبـر، نامـه ی رد فـدک را نوشـت: »الرابـع عشـر: قـال )السـید( فـی 

رسـالة )الزهـراء( ناقـا عـن المـام نـور الدیـن علـی بـن برهـان الحلبـی الشـافعی فـی 

کتاب )إنسـان العیون فی سـیرة المین و المأمون(: قال سـبط ابن الجوزی فی تذکرة 

خـواص المـة: جـاءت فاطمـه بنـت رسـول اهَّلل إلـی أبی بکر، و هـو علی )المنبـر( فقالت 

کیـا ثـم قال  کتـاب اهَّلل أن تـرث أبیـک، وال أرث أبـی، فاسـتعبر أبـو بکـر با یـا أبابکـر أفـی 

بأبـی أبـوک، و بأبـی أنـت، ثـم نـزل فکتـب لهـا )بفـدک(، و دخـل علیـه عمـر فقـال مـا 

کین، و قـد  کتبتـه لفاطمـة میراثهـا مـن أبیهـا، فقـال فمـاذا تنفـق علـی المسـا هـذا قـال 

کـذا فـی السـیره الحلبیـه(«. )همـو،  حاربتـک العـرب، ثـم أخـذ عمـر الکتـاب فشـقه )و 

				 ق، ص 0		(.

کتـاب »انسـان  یعنـی: چهاردهـم: سـید در رسـاله ی »الـزه را« از حلبـی شـافعی در 

کتـاب  در  ابن جـوزی  سـبط  کـه  کـرده  نقـل  المأمـون«،  و  المیـن  سـیرة  فـی  العیـون 

گفتـه اسـت: فاطمـه دختـر رسـول خـدا؟ص؟ نـزد ابوبکـر آمـد در  »تذکـرة خـواص االمـة« 

کـه تـو  کتـاب خـدا آمـده اسـت  کـه او روی منبـر بـود. فرمـود: ای ابوبکـر آیـا در  حالـی 

گفـت: پـدرم  گریـه افتـاد و  از پـدرت میـراث ببـری و مـن از پـدرم ارث نبـرم؟ ابوبکـر بـه 

فـدای پـدرت و شـما بـاد. از منبـر پاییـن آمـد و نامه ی رد فدک را برای ایشـان نوشـت.

گفـت: بـرای فاطمـه؟اهع؟ در  گفـت ایـن چیسـت؟ ابوبکـر  عمـر بـر ابوبکـر وارد شـد و 

کدام منبعی برای فقیران انفاق خواهی  گفت: از  مورد میراث پدرش نوشـته ام. عمر 
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کـه عـرب علیـه تـو بپـا خواسـته اسـت؟ سـپس نوشـته را از فاطمـه؟اهع؟  کـرد در حالـی 

کـرد. در سـیره ی حلبیـه نیـز چنیـن آمـده اسـت. گرفتـه و آن را پـاره 

نتیجه گیری.  

کاظـم؟ع؟ امامـان؟مهع؟ مأمـور بـه تـاش بـرای  	. در نـگاه معرفتـی بـه بیـان امـام 

ع را به  بازپـس گرفتـن حقـوق از دسـت رفته ی شـخصی خویش نیسـتند و ایـن موضو

گـذار می کننـد. خداونـد وا

بـا  علـی؟ع؟  امـام  کـه  بـود  گونـه ای  بـه  جامعـه  بـر  کـم  حا اجتماعـی  شـرایط   .	

مطالبـه ی فـدک مـورد قضـاوت نادرسـت مـردم قـرار می گرفـت و متهـم بـه اسـتفاده از 

بـرای احقـاق حـق خـود می گشـت. شـرایط خافـت 

	. هـدف اصلـی مطالبـه ی فـدک توسـط حضـرت زهـرا؟اهع؟ دفـاع از مقـام امامـت 

کـه همـواره درآمـد  و معرفـی چهـره ی واقعـی خلفـا بـود، نـه در اختیـار داشـتن باغـی 

حاصـل از آن صـرف نیازمنـدان جامعـه می شـد.

گرفتنـد برخـی بدعت هـای جامعـه را اصاح  	. وقتـی أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ تصمیـم 

کـه  کـرد  کنـد بـا مخالفـت جـدی مـردم مواجـه شـدند، بنابرایـن چطـور می تـوان تصـور 

امـکان اسـتیفای حـق خود را داشـته باشـد.

	. در صـورت اقـدام أمیرالمؤمنیـن؟ع؟، هیـچ سـندی در دفـاع از خـود نداشـت 

کـرده بـود. چـون خلیفـه ی دوم حتـی نامـه ی ابوبکـر را بـر اسـاس نقـل فریقیـن پـاره 
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رابطه، تأثیر و کارکرد زبان و تفکر 
از دیدگاه قرآن کریم دکتر خدیجه احمدی 

بیغش
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
kh.ahmadi@modares.ac.ir که اســت  تفکر  و  زبــان  انسان؛  به  خداوند  ودیعه ی  دو  چکیده: 

گرفته شوند، در تعالی انسان نقش  گر به خوبی شناخته و به کار  ا
و  با هم  این دو  رابطه ی  زمینه ی  در  با مطالعه  دارنــد.  به سزایی 
کدام بر دیگری مصالح و مفاسد این دو توانایی را خواهیم  تأثیر هر 
زبانشناسان  و  روانــشــنــاســان  مسأله،  ایــن  بــا  رابــطــه  در  شناخت. 
نیز  اسامی  پژوهشگران  بین  در  کرده اند،  ارائه  نظریاتی  بسیاری، 
با محوریت قرآن پرداخته  بر تفکر  تأثیر زبان  از جنبه ی  به مسأله 
شده  دیــده  کم تر  تفکر  و  زبــان  جانبه  دو  رابطه ی  اما  اســت.  شده 
سوال  این  به  پاسخ گویی  درصــدد  حاضر  پژوهش  ایــن رو  از  است. 
است میان زبان و تفکر چه رابطه ای برقرار است. بررسی توصیفی 
که نه تنها زبان و تفکر با هم  کی از آن است  تحلیلی این مسئله حا
گذاشته  مرتبط هستند، بلکه تفکر به صورت مستقیم بر زبان تأثیر 
و زبان نیز بر تفکر تأثیر می گذارد. اما نکته ی اساسی در این بحث 
که زبان و تفکر  گرفته  که نظر خداوند بر این اصل قرار  این است 
باهم و به طور مقارن استفاده شوند، به خصوص در تاوت قرآن، 
گردد. به منظور بررسی رابطه  تا رسیدن به هدف واالی فاح آسان 
کدام در محضر قرآن  دو جانبه این دو مقوله ابتدا به شناخت هر 
پرداخته شد. سپس به اصل وجود این ارتباط و بعد به طور مجزا 
به تأثیر تفکر بر زبان و تأثیر زبان بر تفکر با مد نظر قرار دادن دالیل 

گردید. قرآنی توجه 

کریم، زبان، تفکر، لسان، قول. کلیدواژه ها: قرآن 

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۸/۳
پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



مقدمه.  

که امکان تولید و زایش در جامعه و  زبان و اندیشـه به عنوان دو توانایی در بشـر 

ح  نـزد فـرد را داراسـت و نیـز امـکان انتقال به دیگر افـراد و اقوام را فراهم می کند، مطر

کندکـه در پیشـبرد  کمـک  اسـت. شـناخت انسـان از ایـن دو توانایـی می توانـد او را 

کنـد. لـذا شـناخت ایـن دو ابـزار و توانایی برای انسـان  علـم و تکامـل خـود بهتـر عمـل 

کـه زبـان و تفکـر چـه ارتباطـی بـا هـم  ضـروری می نمایـد و ایـن سـؤال پیـش می آیـد 

کـه مضـرات ایـن  دارنـد. شـناخت ایـن ارتبـاط، بشـر را بـه ایـن هـدف نزدیـک می کنـد 

ع پیوسـتگی و تأثیـر و تأثـرات را بشناسـد و فوایـد آن را بفهمـد و در زندگـی و حتی در  نـو

گسـترش رسـانه های  کـه بـا  درمـان بـه ویـژه از بعـد روحـی از آن بهـره بگیـرد. امـروزه 

جمعـی و فضـای مجـازی، برخـی قدرت هـا دسـت بـه تغییـر ذائقـه ی ملت هـا می زنند 

و حتـی فرهنـگ یـک قـوم را دسـت خوش تغییـر قـرار می دهنـد.

روانشناسـان بـرای بهره گیـری از ایـن تأثیـرات متقابـل در بهبـودی بیمارانشـان 

تـا  نیـز  ایـن مسـأله پرداخته انـد. متأخریـن  بـه  کـودکان  و رشـد  تربیـت  امـر  نیـز در  و 

کـه در درمـان برخـی خلقیـات و  بـه ایـن حـد ایـن تأثیـر و تأثـرات را پررنـگ یافته انـد 

برخـی تفکـرات منفی گرایانـه و نیـز در پرخاشـگری ها و تظاهـرات رفتـاری نامناسـب 

اجتماعـی، بـر تکـرار جمـات بـا بـار معنایـی دلخـواه در رسـانه ها روی آورده انـد. بایـد 
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گفـت، حتـی سیاسـتمداران بـا صـاح رسـانه های جمعـی و فضـای مجـازی بـر پایـه ی 

همیـن تأثیـرات دسـت بـه تغییـر تفکـرات اجتماعـی و تغییـرات در حـوزه ی فرهنـگ 

گفتـاری و رفتـاری در جوامـع می زننـد. بنابرایـن ضـروری می نمایـد بـه ایـن سـؤاالت 

کـه: ارتبـاط بیـن زبـان و تفکـر از دیـدگاه قـرآن و سـنت چیسـت؟ تفکـر  پرداختـه شـود 

چـه تأثیـری بـر زبـان دارد؟ زبـان چـه تأثیـری بـر تفکـر بشـر دارد؟

بنابـر ایـن مـا در ایـن تحقیـق به بررسـی این دو عنصر حیاتی در زندگی بشـر، رشـد 

کـدام بـر دیگـری با در نظـر گرفتن  و تعالیـش خواهیـم پرداخـت. ونیـز بـه تأثیـرات هـر 

شـواهد و قرایـن قرآنـی، خواهیم پرداخت.

پیشینه ی تحقیق.  

در زمینـه ی رابطـه ی زبـان و تفکـر، کتاب هـا و مقاالتـی به وفور یافت می شـود که 

ع پرداخته اند. از جمله می توان به ویگوتسـکی اشـاره کرد  از ابعـاد مختلـف بـه موضـو

کـودک و روان شناسـی  کـرده اسـت. او از منظـر رشـد  کـه در ایـن زمینـه نظریـه ای ارائـه 

کتـاب زبـان و  بـه مسـأله پرداختـه اسـت )سـیف، 				 ش، ص 		( می تـوان بـه 

کـه در  گاه اشـاره نمـود  تفکـر نوشـته آقـای محمـد رضـا باطنـی )				(، انتشـارات آ

گـون زبـان پرداختـه اسـت و در یکـی از ایـن مقـاالت  گونا آن طـی مقاالتـی بـه ابعـاد 

ع می پـردازد. او از بعـد زبان شناسـی بـه مسـأله ورود پیـدا می کنـد.  بـه همیـن موضـو

کـه  معناشـناختی،  تحلیلـی  قرآنـی،  رویکـردی  تفکـر؛  و  زبـان  مقالـه ی  همین طـور 

توسـط جمعـی از نویسـندگان )				( مجلـه پژوهش نامـه تفسـیر و زبـان قـرآن تهیـه 

کـه ارتبـاط بیـن زبـان و تفکر را از سـوی تأثیر زبان بر تفکـر از دیدگاه قرآن  شـده اسـت، 

کلیـد واژه ی »قـول« بررسـی نموده انـد. امـا بررسـی دو جانبـه ایـن تأثیـر  بـا محوریـت 
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یعنـی تأثیـر تفکـر بـر زبـان و تأثیـر زبان بـر تفکر از دیدگاه قرآن، بحثی اسـت که در این 

گرفـت. روش مـا در ایـن تحقیـق، توصیفـی تحلیلی با  مقالـه مـورد توجـه قـرار خواهـد 

کتاب خانـه ای بـا محوریـت قـرآن می باشـد. اسـتفاده از منابـع 

رابطه ی زبان و تفکر.  

هنـگام  انسـان  کـه  بودنـد  رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  وسـطی  قـرون  زبان شناسـان 

کام بـاز شـود.  گفتـن  گفتـن از سـه مرحلـه ی پیاپـی می گـذرد، تـا زبانـش بـه  سـخن 

ایـن سـه مرحلـه عبارتنـد از: الـف( وجـود چیزهـای مـادی و غیـر مـادی در اطـراف مـا؛ 

ب( درک ایـن مظاهـر توسـط انسـان؛ ج( بیـان نمودن این مظاهـر برای دیگران )پور 

آقاسی، 				 ش، ص 		( برای تبیین رابطه ی زبان و تفکر در مرحله ی نخست 

گفتـه نماند  بایـد شـناخت درسـتی از دو عنـوان زبـان و تفکـر بـه دسـت آوریـم. البتـه نا

کـه نیـاز بـه دقـت بیشـتر  کاربـرد و معانـی می باشـد  کـه ایـن دو واژه در قـرآن دارای 

خواهـد داشـت، لـذا ابتـدا بـه شـناخت ایـن دو واژه می پردازیـم:

زبان.   .  

زبـان در لغـت بـه معنـای عضـو تکلـم یـا لغـت خـاص بـوده و در اصطاح اساسـًا به 

گفتـه می شـود، هرچنـد بـه پیـروی از اثـر  عضـو ماهیچـه ای و اساسـی ترین ابـزار تکلـم 

همیـن معنـای اصطاحـی بـه مجموعـه ی توانایی هـای انسـان و یـا هـر قـوم و ملیـت 

در ایجـاد ارتبـاط بـا مخاطـب اطـاق می گـردد. بنابرایـن زبـان ویژگـی منحصـر بـه فرد 

ایجـاد  ارتبـاط  بیـرون  بـا محیـط  بـه نحـوی  تمـام موجـودات  بلکـه  انسـان نیسـت، 

می کننـد. ایـن ارتبـاط یـا در قالـب آواهـا و عائـم و یـا اشـارات اسـت، هـر چنـد سـاختار 

کـه  گرفـت  ایـن ابـزار در انسـان بسـیار متکامل تـر و مترقی تـر اسـت. می تـوان نتیجـه 
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زبـان مجموعـه ای بـه هـم پیوسـته از نشـانه های مرتبـط بـرای ارتبـاط بـا مخاطـب 

اسـت. زبـان، یکـی از توانایی هـای ذهـن انسـان بـرای ایجـاد ارتبـاط و انتقـال پیـام 

گفتار، نمود آوایی و ظهور خارجی این توانایی اسـت )باطنی، 				  اسـت. تکلم و 

ش، ص 			( مـا حتـی هنگامی کـه در خلـوت خویـش در حـال اندیشـیدن هسـتیم 

کسـی سـخن نمی گوییـم، بـاز هـم از توانایـی سـخن برخورداریـم و از آن بهـره  و بـا 

گفتـاری در میـان باشـد )سـعیدی روشـن، 				 ش، ص 	(. می گیریـم؛ بـی آنکـه 

کاربرد زبان در قرآن

گـره از زبانـم بگشـای. لسـان یـا  >َو اْحُلـْل ُعْقـَدًة ِمـن ِلسـاِنی< )طـه، 		( یعنـی: و 

گفتن  زبان عضو معروف بدن و نیروی آن اسـت، یعنی به من نیروی زبان و سـخن 

کـن زیـرا عقـده در عضو طبیعی موسـی؟ع؟ نبـوده بلکه در نیـروی بیان او  کامـل عطـا 

گره بوده اسـت. هر قومی، زبانی  کاسـتی و عقده و  که همان نطق و سـخنوری اسـت 

ْلواِنُکم< )الروم، 		( 
َ
ْلِسـَنِتُکْم َو أ

َ
ویـژه ی خویـش را دارد. لـذا می فرماید: >و اْخِتاُف أ

در ایـن آیـه، اختـاف در زبان هـا اشـاره بـه اختـاف لغـات و اختـاف تلفـظ و نغمه هـا 

کـه  کلمـات هسـت  کـه آهنـگ و تلفظـی در  انسـانی نغمـه ای  بـرای هـر  زیـرا  اسـت، 

کـه چشـمان  گوش هـا آن را تمیـز می دهنـد. چنان کـه در صورت هـا نیـز چنیـن اسـت 

آن را از هـم بـاز می شناسـند )راغـب اصفهانـی، 				 ش، ج 	، ص 			( بنـا برایـن 

گفتـن و نطـق و نیـز انـواع لغـت، مثـل فارسـی و عربـی بـا لفـظ  معنـای توانایـی سـخن 

کریم اسـتفاده شـده اسـت. لسـان در قرآن 

که از  واژه ی »َقـْول« بـه چنـد معنـا بـه کار مـی رود. از جملـه؛ سـخن، همـان چیـزی 

کـه در نفـس و جـان آدمی قبل  اسـم و فعـل و حـرف تشـکیل می شـود. بـه چیـزی هـم 
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کـه خود  کـردن بـا لفـظ متصـور می شـود قـول گوینـد[ کلمـات متصـور در ذهـن  از بیـان 

ُبَنـا اهَّلل< )مجادلـه، 	(. یعنـی: در  ْنُفِسـِهْم َلـْو ال ُیَعّذِ
َ
گفتـن اسـت >َو َیُقوُلـون ِفـی أ آغـاز 

گفته هایمـان عـذاب نمی کنـد؟! دل می گوینـد: چـرا خداونـد مـا را بـه خاطـر 

کـه در اعتقادشـان هسـت هم چـون قـول قـرار داده و بیـان کرده اسـت  پـس آنچـه 

ب< )الکهـف، 		( نیـز در معنـای الهـام بـه کار رفتـه  ْن ُتَعـّذِ
َ
ـا أ >ُقْلنـا یـا َذا اْلَقْرَنْیـِن ِإّمَ

َتْینـا طاِئِعیـن< )فصلـت، 		( 
َ
گفتـن بـه صـورت الهـام بـوده >قاَلتـا أ اسـت. این گونـه 

آن را قـول نامیـده اسـت و گفته انـد در آیـه این گونـه گفتن هم در مورد زمین و آسـمان 

بـه صـورت تکوینـی و تسـخیری از سـوی خـدای تعالـی اسـت نـه بـه خطـاب نمـودن 

کـه بـر آنها وارد شـده باشـد. و همین معنا را در خطـاب خداوند به جهنم هم  ظاهـری 

می بینیـم )راغـب اصفهانـی، 				 ش، ج 	، ص 			( واژه ی قـول در امثـال ایـن 

دو آیـه اخیـر بـا توجـه بـه قراینـی که در آیـه می یابیم معانـی دیگری نیـز می یابد که در 

کـه قـول را در معنـای الهـام بیـان می دارد  تفسـیر آیـات بـه آن توجـه می شـود و آیـه ای 

ع داشـته باشـیم  کوتـاه بـه ایـن موضـو کـه اشـاره ای هـر چنـد  بـه ایـن سـبب بیـان شـد 

کـه خداونـد گاهـی معنـا را بـر قلـب القـا می کنـد بدون کمـک از زبان و حـال اینکه پس 

کـه اتخـاذ زبانـی  از بـه وجـود آمـدن آن معنـا در قلـب، ایـن خـود ذهـن و قلـب اسـت 

بـرای بیـان آن معنـا می کنـد، مثـل احادیـث قدسـی.

کـه انسـان تولیـد می کنـد تـا معنـا و  واژه ی لفـظ را نیـز راغـب در معنـای صدایـی 

 َلَدْیـِه َرِقیـٌب َعِتیـٌد< 
َّ

فکـر خـود را انتقـال دهـد بیـان می نمایـد >مـا َیْلِفـُظ ِمـْن َقـْوٍل ِإال

)ق، 		( یعنـی: انسـان از زمـان حیـات و پایان آن سـخنی بر زبـان نیاورده مگر اینکه 

گاهنـد. همراهـان او بـر آن آمـاده و آ
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تفکر.   .  

اندیشـه، همـان تفکـر اسـت، بـه معنـای تأمل. به عبارت دیگر فکـر، اعمال نظر و 

تدّبـر اسـت بـرای بـه دسـت آوردن. در قامـوس قرآن آمده اسـت: »اْلِفْکـُر: اعمال الّنظر 

في الّشـی« )قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 			( در المصباح المنیر آمده: »اْلِفْکُر ترّدد 

القلب بالّنظر«)فیومی، 				 ش، ص 			(:

گفتـه فکـر در لغـت بـه معنـای تأمـل واقعیـات و عبـرت هـا اسـت  در لسـان العـرب 

المعانـی« و در اصطـاح  الّتـردد لطلـب  )ابـن منظـور، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. »و 

گردنـد  کـه مـازم بـا آن هاینـد معلـوم  سـیر در معلومـات موجـود اسـت تـا مجهوالتـی 

گونـه فعالیـت ذهنـی  )الشـعرانی، 				 ش، ج 	، ص 0		( امـا تفکـر در اینجـا هـر 

اعـم از تصـور، تصدیـق، خیـال، آرزو و غیـره )شـریعتمداری، 				 ش، ص 			-

			( بنابرایـن هـر آنچـه از فعـل و انفعـاالت ذهـن در هر مرحله ای که باشـد، در واقع 

کـه ممکـن  گسـترده و عـام از تفکـر اسـت  جزیـی از تفکـر را رقـم می زنـد. ایـن معنـای 

کـه در بخـش بعـد  گـردد. همان طـور  اسـت بـه فراخـور حیطـه ی مـورد بحـث تنگ تـر 

گفـت. خواهیـم 

کاربرد تفکر در قرآن

کـه در رابطـه بـا تفکر در بخش قبل عنوان شـد، شـاید عام تر از  تعریـف اصطاحـی 

کـه مـا در قـرآن می بینیـم. علمـای قرآن پـژوه در تعریـف تفکـر قـدری  آن چیـزی باشـد 

آورده:  این گونـه  کـه  اصفهانـی  راغـب  جملـه  از  پرداخته انـد.  ع  موضـو بـه  خاص تـر 

ـُر: جـوالن تلـک القـّوة بحسـب نظـر 
ُ

َفّک »اْلِفْکـَرُة: قـّوة مطرقـة للعلـم إلـی المعلـوم، و الّتَ

یقـال  الحیـوان، وال  ـُروا؛ لإلنسـان دون 
َ

َتَفّک  
َ

ال َو  اهَّلِل  ِء 
َ

آال ِفـی  ـُروا 
َ

َتَفّک العقـل، و ذلـک 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۹4۱۳۹۹

إال فیمـا یمکـن أن یحصـل لـه صـورة فـي القلـب« )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 

کـه انسـان ها را بـه تفکـر در آیـات الهـی و آسـمان ها و  			( ایشـان در ادامـه آیاتـی 

زمیـن و آنچـه از نشـانه های خداونـد اسـت، فـرا می خوانـد را بـه عنـوان شـاهد تعریـف 

کمـک حدیـث  کـه راغـب علیـه الرحمـة از واژه ی تفکـر بـه  خـود مـی آورد. تفسـیری 

فـوق نمـوده همـان معنـی اسـت که فاسـفه بـرای تفکـر نموده اند؛ یعنـی تفکر عبارت 

اسـت از جوالن خاطر و اندیشـه در صورت ذهنی به سـوی شـیء محسـوس خارجی، 

و برگشـت فکـر از آن شـیء بـه آن خاطـره، ایـن رفـت و برگشـت اندیشـه بـرای اثبـات 

شـیء محسـوس را تفکـر گوینـد و تـا از چیـزی اثـر ذهنـی در وجـود انسـان نباشـد اصواًل 

اندیشـه و تفکـر در بـاره ی آن چیـز بی اسـاس اسـت و چـون بشـر تصـوری از ذات و 

وجـود خـدا در ذهـن نمی توانـد داشـته باشـد پس تفکـر در باره ی او نا ممکن اسـت اما 

کـه محسوسـند بخوبـی می توانیـم بیاندیشـیم و بـه وجـود مؤثر  در آثـار و آیـات خلقـت 

کنیـم )خسـروی حسـینی، 				  کل وجـود عالـم پـی ببریـم و شناسـایی حاصـل  در 

ش، ج 	، ص 		(.

عامـه طباطبایـی در المیـزان، جایـگاه تفکـر را این چنیـن بیـان می نماینـد: هیـچ 

تردیـدی نداریـم در اینکـه حیـات انسـانی، حیاتـی اسـت فکـری، نـه چـون حیوانـات 

کـه مـا آن  ک  غریـزی و طبیعـی، زندگـی بشـر سـامان نمی گیـرد مگـر بـه وسـیله ی ادرا

کـه هـر قـدر فکـر  را فکـر می نامیـم و از لـوازم فکـری بـودن زندگـی بشـر یکـی ایـن اسـت 

صحیح تـر و کامل تـر باشـد قهـرًا زندگـی انسـانی اسـتوارتر خواهـد بـود. ایشـان در ادامه 

کـه تفکـر اسـتوار باعـث زندگـی اسـتوار خواهـد شـد،  آیاتـی را بـرای دلیـل ایـن سـخن 

اِس  ْحَیْینـاُه َو َجَعْلنـا َلـُه ُنورًا َیْمِشـی ِبـِه ِفی الّنَ
َ
کاَن َمْیتـًا َفأ  َو َمـْن 

َ
می آورنـد، از جملـه: >أ

ٍج ِمْنها< )النعام، 			( یعنی: آیا کسـی که مرده  ُلمـاِت َلْیـَس ِبخاِر
ُ

َکَمـْن َمَثُلـُه ِفـی الّظ
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کردیـم و برایـش نـوری قـرار دادیـم تـا بـا آن نـور در بیـن مـردم  بـود سـپس زنـده اش 

ج شـدنی از آنهـا  کـه خـار کـه در ظلمت هایـی قـرار دارد  کسـی اسـت  کنـد، مثـل  مشـی 

نیسـت. برایش 

ِذیـَن ال َیْعَلُمـوَن< )زمـر، 	( و 
َ
ِذیـَن َیْعَلُمـوَن َو اّل

َ
و نیـز فرمـوده ی >َهـْل َیْسـَتِوی اّل

وُتـوا اْلِعْلـَم َدَرجـاٍت< 
ُ
ِذیـَن أ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ِمْنُکـْم و اّل

َ
هم چنیـن فرمـوده ی >َیْرَفـِع اهَّلُل اّل

کـه ایمـان آورده انـد بـاال می بـرد و کسـانی  )مجادلـه، 		( یعنـی: خـدا کسـانی را از شـما 

کـه موفـق بـه علـم شـدند، درجاتـی برتـری می دهـد. را 

ولِئـَک 
ُ
ْحَسـَنُه، أ

َ
ِبُعـوَن أ ِذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَیّتَ

َ
ـْر ِعبـاِد اّل و بـاز می فرمایـد: >َفَبّشِ

ْلبـاِب< )زمـر، 		( یعنـی: بـه بنـدگان مـن 
َ ْ
وُلـوا ال

ُ
أ ولِئـَک ُهـْم 

ُ
أ ِذیـَن َهداُهـُم اهَّلُل َو 

َ
اّل

گـوش می دهنـد و از بهترینـش پیـروی می کننـد، بشـارت ده  کـه هـر سـخنی را  آنهـا 

کـرده و همانـان خردمندان انـد  کـه خـدای تعالـی هدایتشـان  کسـانی هسـتند  کـه آنهـا 

کـه می بینیـم خداونـد در ایـن  )طباطبایـی، 				 ش، ج 	، ص 			( همان طـور 

کـه  کـه باعـث روشـنی راه می شـود و انسـانی  آیـات تفکـر را چـون نـوری بیـان می کنـد 

کـه نتیجـه ی تفکـر اسـت رسـیده  کـرده و بـه علـم  از ایـن قـوه ی خـدادادی اسـتفاده 

از آنجـا  کثـرت علـم و  کثـرت تفکـر را مایـه ی  بـا غیـر عالـم یکـی نمی دانـد.  باشـد را 

کـه عنـوان کردیـم خداوند  باعـث باالرفتـن درجـات بیـان مـی دارد و در آخریـن آیـه ای 

کـه پـس از شـنیدن سـخنان و اقـوال تفکـر می کننـد و بعـد بهتریـن آن را  کسـانی  بـه 

آنـان هدایـت یافته انـد و صاحبـان عقـل و  کـه  انتخـاب می کننـد، بشـارت می دهـد 

کوچک تـری اسـت. بلکـه  اندیشـه اند. بنابرایـن تفکـر در آیـات قـرآن دارای دایـره ی 

نتیجـه  بـه  مرحلـه ی  در  ذهـن  انفعـاالت  و  فعـل  گفـت:  خاصـه  بیـان  بـه  می تـوان 

کـه تفکـر قرآنـی را رقـم می زنـد. چرا که مثـًا خیال و تصـورات ذهنی در  رسـیدن اسـت 
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حیطـه ی مرحلـه قبـل از تفکـر قرآنـی هسـتند. البتـه ایـن نظـر در رابطه بـا واژه ی تفکر 

کلـی زبـان در نفـس انسـان  صـدق می کنـد و در رابطـه بـا آنچـه سـخن وکام و بـه طـور 

ک اشـاره نکرده اسـت.  ک اسـت، قـرآن در همه جـا بـه خود ادرا کـه ادرا ایجـاد می کنـد 

 َمْعُروفـًا<. خداونـد 
ً

کـه بـا نرمـی و خـوش >َو ُقوُلـوا َلُهـْم َقـْوال بـه طـور مثـال در آیاتـی 

دسـتور می دهـد بـا والدیـن چگونـه سـخن بگوییـد، یا بـا یتیم چطـور زبانی بـا یتیمان 

گـر اینهـا  کـه دسـتور بـه قـول سـدید می فرماینـد ا سـخن بگوییـد. و یـا در بیـان الهـی 

تأثیـری بـر مخاطـب نداشـت چـرا بایـد در نحوه ی سـخن گفتن این چنین دسـتوراتی 

وارد شـود. بنابراین ما از نفس این دسـتورات متوجه می شـویم زبان یکی از راه های 

کـه اعـم از احساسـات و تفکـر انسـان اسـت. بنابرایـن در  کلـی اسـت  کات جزئـی و  ادرا

قـران بـا اشـاره ی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه رابطـه ی زبـان و تفکـر پـی می بریـم. از 

گردید با توجـه به مطلبی  آیـه ی هجدهـم سـوره ی الزمـر که در سـطرهای بـاال عنوان 

ِذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقْوَل< نیـز می توان 
َ
کـه >اّل کـه قبـا در رابطـه بـا لفـظ قول بیان شـد، 

همیـن معنـا را دریافـت. یکـی از مصادیـق معنـای زبـان اسـت، و نیـز ایـن قسـمت از 

کـه جـِزء او لوالبـاب شـدن اسـت، نتیجـه  کـه نتیجـه اتبـاع احسـن را بیـان می کنـد  آیـه 

گـوش دادن بـه سـخنی و تفکـر در آن و سـپس انتخـاب بهتریـن آن در  کـه  می گیریـم 

کـه زبـان و تفکـر را جـدا از هـم  ارتبـاط تنگاتنـگ هسـتند. بنابرایـن ایـن قـول برخـی 

کـه مرتبـط بـودن زبان و تفکـر از دیدگاه  دانسـته اند از دیـدگاه قـرآن غلـط اسـت. حـال 

کـدام از جهـات دوگانـه ایـن رابطـه یعنـی؛ تأثیـر تفکـر  قـرآن مشـخص اسـت بـه هـر 

بـر زبـان و تأثیـر زبـان بـر تفکـر را از منظـر قـرآن بررسـی می کنیـم و ابتـدا بـه نظریـات 

کوتـاه می نماییـم. روانشناسـان و زبانشناسـان اشـاره ای 

اینکـه تفکـر بـر زبـان مقدم اسـت یا بالعکـس و تأثیر هر کدام بـر دیگری و نحوه ی 
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کـه بـدان پرداختـه شـده اسـت و در ایـن بـاره چهـار نظـر وجـود  آن مسـاله ای اسـت 

ع تفکـر مـا اسـت و یـا در تفکـر اثـر دارد. ب( تفکر  دارد: الـف( زبـان، تعیین کننـده ی نـو

ع سـخن گفتن نشـان دهنده ی تفکر ما اسـت. ج( زبان  گـذار اسـت و نـو بـر زبـان تأثیـر 

کم کـم بـا هـم مرتبـط شـده و  کودکـی،  و اندیشـه، مسـتقل از هـم هسـتند تـا در زمـان 

وابسـته بـه هـم می شـوند. د( زبـان و اندیشـه مسـتقل از هـم عمـل می کننـد )نیـک 

کتـاب زبـان و تفکـر خویـش بـا نگاهـی بـه نظـر  النـد، 				 ش، ص 		( باطنـی در 

خ  کـه در انـدام صوتـی ر گفتـن  کـه بیـان مـی دارد تفکـر چیـزی غیـر از سـخن  افاطـون 

می دهـد، نمی باشـد، ایـن دیـدگاه را افراطـی می دانـد )همـو، 				 ش، ص 			( و 

گـذار بـر تفکـر نیسـت امـا توانایـی  کـه زبـان تنهـا عامـل تأثیـر  باالخـره نتیجـه می گیـرد 

کـه در مراحل مجرد  تفکـر را در انسـان بـه نحـو معجـزه آسـایی بـاال می برد. بـه طوری 

از تفکـر، زبـان و اندیشـه قابل تفکیـک از هـم نیسـتند و اینجـا زبـان همـان تفکر اسـت 

گانه ی تأثیر هر کدام  )همـان، ص 			(. حـال صحـت ایـن نظریات را با بررسـی جدا

بـر دیگـری از دیـدگاه قـرآن می سـنجیم:

تأثیر تفکر بر زبان از دیدگاه قرآن. 4

کـه  می کنیـم،  آغـاز  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گهربـار  کام  از  بخـش  ایـن  در  را  سـخن 

فرمودنـد: »المـرء مخبـوء تحـت لسـانه«. )ابن بابویـه، 0			 ق، ص 			( یعنـی: 

گفتن آشـکار می گردد. لذا  شـخصیت هر انسـان، زیر زبان او مخفی اسـت و با سـخن 

کـه  ع سـخن گفتـن او تأثیـر می گـذارد. اینـج اسـت  ع تفکـر انسـان اسـت بـر نـو آنچـه نـو

گیـری نمـوده و فرمـوده: تـا مـرد سـخن نگفتـه باشـد  شـاعر از همیـن سـخن مولـی وام 

عیـب و هنـرش نهفتـه باشـد.
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گسـترده ای را تأییـد می نمایـد:  خداونـد تبـارک نیـز در آیـات فراوانـی چنیـن تأثیـر 

ُقـوا اهَّلَل َو ُقوُلـوا َقـْواًل َسـدیدًا؛ ُیْصِلـْح َلُکـْم  ذیـَن آَمُنـوا اّتَ
َ
َهـا اّل ّیُ

َ
از جملـه در ایـن آیـه >یـا أ

ْعماَلُکْم َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو َمْن ُیِطِع اهَّلَل َو َرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظیمًا< )الحزاب، 
َ
أ

کنیـد و سـخن  کـه ایمـان آورده ایـد! تقـوای الهـی پیشـه  کسـانی  		 و 0	( یعنـی: ای 

کـس  گناهانتـان را بیامـرزد؛ و هـر  کنـد و  کارهـای شـما را اصـاح  حـق بگوییـد تـا خـدا 

کنـد، بـه رسـتگاری عظیمـی دسـت یافته اسـت! اطاعـت خـدا و رسـولش 

کـه نوعـی تفکـر عمیـق اسـت اشـاره دارد و  کـه خداونـد ابتـدا بـه تقـوا  می بینیـم 

ع تفکـر بـر خواهـد آمـد اشـاره می کنـد. لـذا می تـوان  کـه از ایـن نـو سـپس بـه سـخنی 

گفـت خداونـد قـول سـدید و سـخن حـق را نتیجـه ی تفکـر بـر پایـه ی تقـوا می دانـد. 

پـس ابتـدا دسـتور کسـب تقـوا می دهـد و بعـد قول سـدید. حدیـث نبوی نیـز به همین 

کفضـل اهَّلل علـی خلقـه و ذلـک  مطلـب اشـاره دارد: »فضـل القـرآن علـی سـائر الـکام 

انـه منـه« )الموحـد االبطحـی االصفهانـی، 				 ق، ص 0		( یعنـی: برتـری قـرآن بـر 

کام هـای دیگـر هماننـد برتـری خداونـد بـر سـایر آفریدگانـش اسـت؛ چرا که قـرآن از او 

است.

کـه کام خداونـد اسـت، برتـر معرفی می کنـد. کام که از  رسـول خاتـم؟ص؟ قـرآن را 

گوینده ی  همان لغات عربی تشـکیل شـده اسـت پس تفاوت آن با دیگر سـخنان در 

کـه منشـا و خالـق عقـل و تفکـر بشـری اسـت لـذا بایـد سـخن خالـق تفکـر و  آن اسـت 

گوینـده ی هـر چـه عالم تـر باشـد سـخنش  کـه  تعقـل باالتـر از هـر سـخنی باشـد، چـرا 

کـه  کامـل مثـل قـرآن بـا جهان بینـی و تفکـری  کامل تـر خواهـد بـود. حـال یک زبـان 

در سـایه ی کام الهـی خوابیـده در یک جـا جمـع شـده اسـت و کتاب جامع مسـلمانان 

را شـکل داده اسـت. بنابرایـن تأثیـر تفکـر بـر آنچـه انسـان بـر زبـان مـی آورد بـه قـدری 
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کـه قـرآن دربـاره ی کسـانی که چیـزی می گویند که در قلبشـان نیسـت و  مسـلم اسـت 

ْفواِهِهْم 
َ
فقـط بـر زبـان جـاری می کننـد، موضع گیری می کنـد و می فرمایـد: >َیُقوُلـوَن ِبأ

َلْیـَس ِفـی ُقُلوِبِهـم< )آل عمـران، 			( یعنـی: بـه دهـان می گوینـد آنچـه در دل  مـا 

ندارند.

ایـن تعبیـر در مـوارد دیگـر از گفتار اشـخاص ذکر نشـده، پس اینکـه چیزی بر زبان 

ج می شـود خاف عادت همیشـگی  که از دهان خار که فقط الفاظ اسـت  جاری شـود 

کـه  اسـت. در تمـام مصیبت هـا و اتفاقـات مختلـف زندگـی بشـری نیـز این طـور اسـت 

کـه او در طـول عمـر خـود بـه  آنچـه بـر زبـان جـاری می شـود در واقـع آن چیـزی اسـت 

کـرده و در مرحلـه ی باالتـر ملکـه ی فکـر و نفـس او شـده اسـت. بنابرایـن در  آن فکـر 

کـه از فکـر او برخواسـته و نمی توانـد  ایـن مواقـع قـول و لسـان او همـان چیـزی اسـت 

کـه در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه  فقـط الفـاظ بـدون پشـتوانه ی فکـر او باشـد؛ لـذ اسـت 

ِإَلْیـِه راِجُعـون< )البقـره، 			( فرموده انـد:  ـا  ِإّنَ َو   ِ
ـا هَّلِلَّ ِإّنَ صاَبْتُهـْم ُمِصیَبـٌة قاُلـوا 

َ
أ >ِإذا 

»لـم یـرد بـه القـول المنطقـّی فقـط بـل أراد ذلـک إذا کان معـه اعتقاد و عمـل« )راغب 

گفتـن تنهـا >قالـوا< )عبـارت  اصفهانـی، 				 ش، ص 			( یعنـی: بیـان لفظـی و 

در حـال )مصیبـت( منظـور نیسـت بلکـه آن چیـزی منظـور اسـت که با اعتقـاد و عمل 

همراه باشـد.

در تأثیـر تفکـر بـر زبـان بایـد بـه نکتـه ی اصلـی که به قـدری واضح و مبرهن اسـت 

کنیم؛ و آن اینکه، اصًا نزول قرآن و ارسـال  کم تر به بیان آن می پردازیم، اشـاره  که 

انبیاء با هدف هدایت و به فاح رسـیدن انسـان، به وسـیله ی بیان معانی و تفکری 

که در الفاظ کام اهَّلل نهفته اسـت. اسـت 
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تأثیر زبان بر تفکر از دیدگاه قرآن. 5

کـه در تـاوت قـرآن از طـرف اولیـاء الهـی بیـان  کیـد و ثـواب فراوانـی  توصیه هـای ا

کام الهـی  کام الهـی بـر تفکـر انسـان اسـت. تـاوت  شـده اسـت، خـود بیان گـر تأثیـر 

باعـث رهنمـون سـاختن تدریجـی قـاری بـه تدبـر و بهره گیـری از هدایت هـای قـرآن 

کسـی  از طریـق تشـویق و ترغیـب بـه وسـیله ی ایـن اسـلوب حکیمانـه می شـود، زیـرا 

کـه بـا قرائـت آغـاز می کنـد و از معانـی آن غافـل اسـت بـه تدریـج در حیـن قرائـت بـه 

کـرد، و بعـد رفته رفتـه صرافـت عمـل بـه هدایت هـای آن  معانـی آن نیـز توجـه خواهـد 

می افتـد؛ و هم چنـان ایـن مسـیر تکاملـی را پله پلـه طـی می کنـد تـا بـه نهایـت راهـی 

بـود )زرقانـی، 				  یابنـده  گفته انـد: عاقبـت جوینـده  کـه  کـرده می رسـد  آغـاز  کـه 

بـر جـان  کم کـم  کام  ایـن  قـرآن،  تـاوت  بـر  بـا مداومـت  بنابرایـن  ش، ص 			(. 

انسـان اثـر می کنـد و باعـث ایجـاد نوعـی تفکـر و جهان بینـی در انسـان می شـود. ایـن 

کـه خداونـد بـرای انسـان از تـاوت قـرآن در نظـر دارد. مشـرکان  همـان چیـزی اسـت 

مکـه از شـنیدن قـرآن هـراس داشـتند، و یـاران خـود را از گـوش دادن بـه تـاوت قـرآن 

پرهیـز می دادنـد. آنـان بـا چشـم خـود دیـده بودند که گوش سـپردن به ایـن کام چه 

تأثیـری بـر شـنونده دارد، امـا بـا ایـن وجود، جاذبـه ی قرآن و زیبایی هـای منحصر به 

گـوش بسـپارند. ایـن مطلـب در قـرآن  فـرد آن باعـث می شـد شـبانه بـه تـاوت قـرآن 

ُکـْم 
َ
َکَفـُروا ال َتْسـَمُعوا ِلهـَذا اْلُقـْرآِن َو اْلَغـْوا ِفیـِه َلَعّل ِذیـَن 

َ
نیـز بیـان شـده اسـت >َو قـاَل اّل

کافـر شـدند گفتنـد: بـه این قـرآن گوش  کـه  َتْغِلُبـوَن< )فصلـت، 		( یعنـی: و کسـانی 

فـرا مدهیـد و سـخن یـاوه در آن افکنیـد تـا شـاید پیـروز شـوید.

گوینده ی آن خداوند اسـت  که  کام الهی اسـت  کسـی بگوید این در رابطه با  گر  ا
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کـه چگونـه سـخن بگویـد تـا بـر انسـان تأثیـر بگـذارد. در  و خالـق بشـر، پـس می دانـد 

کـه تفکـری عظیـم  گفـت: زبـان قـرآن در حـد اعلـی از انـواع زبـان اسـت  جـواب بایـد 

در آن نهفتـه اسـت. امـا زبـان بشـری نیـز در مرتبـه ی نـازل دارای تأثیـر اسـت، زیـرا 

هـر سـخنی تحـت تأثیـر تفکـری بیـان شـده اسـت و بـا مقصـود خاصـی بـرای اثـر بـر 

بـر تفکـر مخاطـب در  کام بشـری  شـنونده ی خـود، بیـان می گـردد. بنابرایـن تأثیـر 

کـه قـرآن بر مخاطب می گذارد، غیر قابل انکار اسـت. مؤید  حـدی پایین تـر از تأثیـری 

کـه در انتخـاب دوسـت و هم نشـین از  کیـد و سفارشـات فراوانـی اسـت  ایـن مطلـب تأ

طـرف بـزرگان دیـن رسـیده اسـت. همین طـور می تـوان دسـتورات فـراوان نسـبت بـه 

گفتـن و برخـورد بـا والدیـن، یتیـم را مثـال زد. نفـس ایـن دسـتور نشـان از  ع سـخن  نـو

کـه یکی از طرق  کـه بـر آنان دارد. در قسـمت قبل خاطر نشـان شـد  تأثیـر عمیقـی دارد 

کـه سـخن فرزنـدان بـر والدیـن دارد  ک انسـان شـنیدن اسـت، بنابرایـن تأثیـری  ادرا

کلـی باشـد، جزیی از تفکری اسـت  ک جزئـی یـا  کـه اعـم از ادرا ک آنـان اسـت  جـزء ادرا

ع دسـتورات الهی، می تـوان به این آیه اشـاره  کـه مـورد نظـر مـا اسـت. نیـز از همیـن نـو

ذًی َو اهَّلُل َغِنـّی َحِلیٌم< )البقره، 
َ
کـرد: >َقـْوٌل َمْعـُروٌف َو َمْغِفـَرٌة َخْیـٌر ِمـْن َصَدَقٍة َیْتَبُعهـا أ

کـه آزاری بـه  گفتـار پسـندیده در برابـر نیازمنـدان، از عفـو و بخششـی  			( یعنـی: 

دنبـال آن باشـد، بهتـر اسـت؛ و خداونـد، بی نیـاز و بردبـار اسـت.

کـه خداوند صدقه نـدادن را بر صدقه  کنایـه به حدی اسـت  تأثیـر زبـان بـا نیـش و 

دادن بـا زبـان بـد، ترجیـح می دهـد. دعـوت بـه تفکـر و تدبـر دربـاره ی قـرآن، مسـتلزم 

قـرآن  نه تنهـا خـود  کنـد  را درک  آن  معنـای  بتوانـد مسـتقًا  کـه شـخص  اسـت  ایـن 

کریـم، بـا صراحـت مـردم را بـه تدبـر درباره ی آیـات، دعوت می کرد و آنهـا را که در این 

راه فکـر نمی کردنـد، مـورد نکوهـش قـرار مـی داد، بلکـه رهبـران عظیـم الشـان اسـام 
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 َفـا 
َ
کریـم می گویـد: >أ نیـز همـواره در ایـن راه مشـوق مـردم مسـلمان بودنـد، قـرآن 

ْقفاُلهـا< )محمـد؟ص؟، 		( یعنـی: آیـا آنهـا در قـرآن 
َ
ْم َعلـی ُقُلـوٍب أ

َ
ـُروَن اْلُقـْرآَن أ َیَتَدّبَ

تدّبـر نمی کننـد، یـا بـر دل هایشـان قفـل نهـاده شـده اسـت؟!

کـه در هـر سـه شـبانه روزی یک بـار قـرآن را  از امـام هشـتم؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

کم تـر از مـدت سـه روز قـرآن را ختـم  گـر می خواسـتم در  ختـم می کـرد و می فرمـود: ا

در  و  مـورد  چـه  در  اینکـه  و  آن  دربـاره ی  می رسـم،  آیـه ای  هـر  بـه  لکـن  می کـردم، 

چـه وقـت نـازل شـده، فکـر می کنـم، از ایـن رو در هـر سـه روز یک بـار قرائـت می کنـم 

.»		 ص   ،	 ج  الرضـا،  اخبـار  عیـون  ق،   			0 )ابن بابویـه، 

کریـم شـده اسـت،  کـه نسـبت بـه تدبـر و تفکـر دربـاره ی قـرآن  همیـن سـفارش ها 

تفسـیر  زمینـه ی  در  همـواره  امـروز،  تـا  اسـام  صـدر  از  کـه  کـرد  وادار  را  مسـلمانان 

کننـد و دانـش خـود را در راه فهـم نـکات و دقائـق قرآنـی بـه کار اندازنـد  قلم فرسـایی 

کـه دعـوت به تفکر و تدبر  ع آیـات  )طبرسـی، 				 ش، ج 0	، ص 	 _ 	(. از ایـن نـو

کـه در همیـن زمینـه بـه چشـم می خـورد ایـن مطلـب  در قـرآن می کننـد و نیـز روایاتـی 

گـر زبـان بـر تفکـر انسـان تأثیـر نداشـت چـرا خداونـد ایـن همـه بـه  بـه ذهـن می رسـد؛ ا

تدبـر و تفکـر در آیـات قـرآن اهمیـت داده اسـت. پـس ایـن تأثیـر بـه قـدری در بیـن 

گاه فقـط نتیجـه ی ایـن  کـه نیـاز بـه بیـان نـدارد، بلکـه  همـه واضـح و مبرهـن اسـت 

کـه بـا توبیـخ تدبـر و  کـه رسـتگاری و هدایـت اسـت بیـان می شـود. حتـی آیاتـی  تأثیـر 

کـه  گوشـزد می نمایـد، در مرحلـه ی نخسـت نشـان می دهـد  تفکـر نکـردن در آیـات را 

کـه بـر تفکـر تأثیـر بگـذارد سـپس ایـن امـر الهـی  کام و لسـان الهـی ایـن قابلیـت را دارد 

ـاِس مـا  ـَن ِللّنَ ْکـَر ِلُتَبّیِ ْنَزْلنـا ِإَلْیـَك الّذِ
َ
ُبـِر َو أ نـاِت َو الّزُ کنیـد: >ِباْلَبّیِ کـه در ایـن آیـات تفکـر 

ـُروَن< )النحـل، 		( یعنـی: ]زیـرا آنـان را[ بـا دالیـل آشـکار و 
َ

ُهـْم َیَتَفّک
َ
َل ِإَلْیِهـْم َو َلَعّل ُنـّزِ
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نوشـته ها ]فرسـتادیم [، و ایـن قـرآن را بـه سـوی تـو فـرود آوردیـم، تا برای مـردم آنچه 

کـه آنـان بیندیشـند. را بـه سـوی ایشـان نـازل شـده اسـت توضیـح دهـی، و امیـد 

گـرو ادای حق تاوت  کـه ایمان بـه کام اهَّلل را در  کریمـه  همین طـور در ایـن آیـه ی 

ولِئـَك ُیْؤِمُنـوَن ِبـِه َو 
ُ
ذیـَن آَتْیناُهـُم اْلِکتـاَب َیْتُلوَنـُه َحـّقَ ِتاَوِتـِه أ

َ
آن بیـان می کنـد: >اّل

کتاب ]آسـمانی [  که  کسـانی  ولِئَك ُهُم اْلخاِسـُروَن )البقره، 			( یعنی: 
ُ
َمْن َیْکُفْر ِبِه َفأ

بـه آنـان داده ایـم، ]و[ آن را چنانکـه بایـد می خواننـد، ایشـانند که بـدان ایمان دارند. 

کـه زیانکارانند. کفر ورزنـد، همانانند  کـه بـدان  و ]لـی [ کسـانی 

مفسـران بـا توجـه بـه روایـات حـق تـاوت را تفکـر در آیـات و سـپس عمـل بـه آن 

ِخَرِة …< )البقره، 			 و 0		( 
ْ

ْنیا َو اآل
ُ

ُروَن؛ ِفـی الّد
َ

ُکـْم َتَتَفّک
َ
دانسـته اند. جملـه ی >َلَعّل

کـه آنهـا هیـچ کاری را چه در زندگـی مادی و چه  درس مهمـی بـه مسـلمانان می آمـوزد 

در زندگـی معنـوی، بـدون فکـر و اندیشـه انجـام ندهند، حتی تبیین آیـات الهی برای 

بندگان نیز برای برانگیختن اندیشـه ها و حرکت به سـوی تفکر اسـت، و چه بیچاره 

کارهـای  کارهـای دینی شـان روی فکـر و اندیشـه اسـت، و نـه  کـه نـه  هسـتند مردمـی 

گـر قرآن و تاوت  دنیایشـان )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 		(. بنابرایـن، ا

و شـنیدن آیـات الهـی، بـر تفکـر انسـان مؤثـر نبـود خداونـد چگونـه هدایـت انسـان را 

کـه بـه تفکـر در قرآن دسـتور مـی داد و  بـه وسـیله ی آن رقـم مـی زد. بـا توجـه بـه آیاتـی 

کـه نـزول قـرآن را بـرای تفکـر در آن بیـان می نمایـد، و اصـل هدایـت و فـاح  نیـز آیاتـی 

انسـان توسـط قـرآن و دعـوت بـه تـاوت هر روز و نیـز بیان ثواب فـراوان برای تاوت، 

کامـًا روشـن و واضـح قـرآن بـر تفکـر انسـان پـی می بریـم و از خداونـد ایـن  بـه تأثیـر 

کـه بـر تفکـر مـا توسـط کام خـود تأثیـر بگـذارد. لطـف و فضلـش را می خواهیـم 
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نتیجه.  

گفتن با الفاظ یا اشـاره یا نوشـتار و چه سـخن گویی  زبان، چه آن توانایی سـخن 

کات نفـس اسـت.  کـه از ادرا انسـان در حیـن تفکـر رابطـه ای مسـتقیم بـا تفکـری دارد 

گرفتـن آیـات قـرآن،  کـه بـا در نظـر  ایـن رابطـه دو سـویه اسـت: تأثیـر تفکـر بـر زبـان، 

تفکـر سـر منشـأ جـاری شـدن سـخن می باشـد، در تمـام انـواع آن. می تـوان فصاحـت 

گـون و نشـانه های خداوندکـه در ایـن آیـات نهفتـه اسـت  گونا و باغـت قـرآن، علـوم 

کـه در چـه  گوینـده آن اسـت  کـه هـر سـخنی نشـانه  را مؤیـد ایـن تأثیـر دانسـت. چـرا 

ع در رابطـه بـا خداونـد در حـد اعلـی نمایـان  کـه ایـن موضـو حـد از علـم و تفکـر اسـت. 

کـه در واقـع می تـوان گفـت ابـاغ رسـالت پیامبـران،  شـده اسـت. تأثیـر زبـان بـر تفکـر، 

کتـاب  بـر پایـه ی ایـن تأثیـر می باشـد. بـا نگاهـی بـه توجـه ویـژه ی اسـام بـه تـاوت 

کـه خداونـد بـا هـدف تربیـت انسـان و هدایـت او  ع  گرفتـن ایـن موضـو الهـی و در نظـر 

بـه عبودیـت و در نهایـت رسـیدن بـه فـاح، قـرآن را نـازل نمـود، بـه این نتیجه رسـید 

کـه خداونـد بـه وسـیله ی تأثیـر قـرآن بر تفکر انسـان می خواهـد او را به تفکـر توحیدی 

برسـاند. بنابرایـن ایـن دو ودیعـه ی الهـی؛ یعنـی زبـان و تفکـر در رابطـه ای مسـتقیم 

و دو سـویه، می تواننـد دو بـال پـرواز بـه سـوی فـاح و رسـتگاری باشـند. آیـات قـرآن 

و روایـات معصومـان؟مهع؟ بـه صـورت آشـکار و مشـخص توصیـه بـه همراهـی ایـن دو 

نموده انـد. زبـان بـدون تفکـر جـز انحـراف از راه حـق چیـزی بـه بـار نمـی آورد، و تفکـر 

ابتدایـی  نـدارد و در سـطوح  پـرورش  انتقـال و رشـد و  بـرای  زبـان وسـیله ای  بـدون 

کنـار هـم باعـث فـاح انسـان خواهنـد شـد. خواهـد مـا نـد. لـذا ایـن دو همـراه و در 
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تأثیرپذیری تعاملی کتب روایی 
در بستر رهیافت های درون و 

برون متنی _ مطالعه ی موردی: 
»تاریخ النبیاِء بحار األنوار« و 

»النور المبین جزائری«

محسن خاتمی
دانشجوی کارشناسی ارشد 
علوم حدیث دانشگاه تهران، 
mohsenkhatami76@gmail.
com

میان  دوســویــه ی  تــأثــیــرپــذیــرِی  مــیــزان  امکان سنجی  چــکــیــده: 
گفتمانی غالب  اندیشه و فضای  تاریخ  بازشناسایی  مکتوبات، در 
بر خوانش گراِن حوزه ی اندیشه ورزی می تواند از اهمیت به سزایی 
برخوردار باشد. کتب روایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شمار 
این فضای ترسیمی پیش گفته قرار می گیرند. در نوشتار حاضر به 
کتب روایی،  عنوان یک مطالعه ی موردی در تأثیرپذیری تعاملی 
ع تاریخ انبیاپژوهی، این سنجه ی تأثر،  با عنایت به اهمیت موضو
ردیابی  پیامبران  سرگذشت  محوریت  با  مکتوبه  دو  در  اختصاصًا 
بــحــارالنــوار  الــنــبــوة«  »کــتــاب  بخش  منظور  بدین  اســت.  گــردیــده 
خــوانــِش  دو  در  النورالمبین  و   )		 تــا   		 جــلــدهــای  بــر  )مشتمل 
تطبیقی  به طور  متن محور  و  مؤلف محور  رویکرد  شامل  رهیافتی، 
گردی میان  مورد ارزیابی است. برجسته سازی رابطه ی استاد و شا
عامه مجلسی؟حر؟ و محدث جزائری؟حر؟، نیز پیش گامی جزائری در 
رویکرد  اصلی ترین شاخصه ی  استاد خویش،  به  هم فکری علمی 
ح نویسی  که معاضدت در شر مؤلف محور به شمار آمده، به طوری 
به عنوان  تألیفی،  مصالح  پــاره ای  حّل  و  مشکل  احادیث  برخی  بر 
است.  شناسایی  قابل  النــوار  بحار  یافتن  قوام  بر  وی  یاری رسانی 
کتاب  در خوانش متن محور نیز شباهت ها و تفاوت های میان دو 
محل اعتنا بوده و تأثیرپذیری تعاملی و دوسویه ی دو کتاب ترسیم 

شده است.

مجلسی،  عامه  المبین،  النور  االنـــوار،  بحار  ــرآن،  ق کلیدواژه ها: 

محدث جزائری، حدیث، تاریخ پیامبران.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۹/۸
پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲



مقدمه.  

کاوی میزان تأثیرپذیری تعاملی کتبی که در یک حوزه ی اندیشگانی  ارزیابی و وا

کمـه بـر آن  گفتمانـِی حا خـاص بـه رشـته ی تحریـر درآمـده در مقیاس سـنجی فضـای 

گردد. در بسـتر این رهیافت، بازشناسـایی  کارآمد تلقی  مکتوبات، می تواند رهیافتی 

دوسـویه ی  تأّثـر  ایـن  امکان سـنجی  نیـز  و  خوانش گـری  بـا  اندیشـه  تاریـخ  ضمنـِی 

کتاب هـای روایـی بـا  کتـب، قابـل ردیابـی اسـت. ایـن راهـکاِر پیش گفتـه در  میـان 

آنجـا  از  اسـت.  پیاده سـازی  و  ترسـیم  قابـل  نیـز  اندیشـه ورزی خـاّص  یـک حـوزه ی 

گام نهـادن در مسـیر دسـت یابی بـه هدایـت،  کـه یکـی از راه هـای نیـل بـه سـعادت و 

ح و  عبرت گیـری از زندگـی انبیـای سـلف اسـت و در آیاتـی، خـدای تعالـی نقـل، شـر

کارآمد دانسـته اسـت  تبییـن قصـص انبیـاء را جهـت تثبیـت قلب حضرت رسـول؟ص؟ 

)بـه عنـوان نمونـه: نـک: هـود، 0		(، از ایـن رو در نوشـتار حاضر بـا عنایت به اهمیت 

کـه مشـتمل  ع تاریـخ انبیاپژوهـی، ایـن سـنجه ی تأثـر در دو مکتوبـه ی روایـی  موضـو

بـر احادیـث سرگذشـت پیامبـران؟مهع؟ بـوده بـه عنـوان یـک نمونـه ی مطالعـه، مـورد 

بخـش  النـوار  بحـار  کتـاب  محتـوای  جلـد   		0 میـان  از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  ارزیابـی 

کتـاب النـور المبیـن، خاسـتگاه  »کتـاب النبـوة« )مشـتمل بـر جلدهـای 		 تـا 		( و نیـز 

کـه در دو خوانـِش رهیافتـی، شـامل رویکـرد مؤلف محـور و متن محور  ایـن تتبـع بـوده 

به گونـه ای تطبیقـی مـورد مطالعـه خواهـد بـود. بدیـن منظـور و جهـت سـامان دهی 



۱0۹ ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

کتـاب، ارزیابـی اجمالـی و اختصـاری از  کلـی دو  ایـن بحـث، ابتـدا اشـارتی بـه شـما ی 

گردآوری  کلی در چگونگی  ویژگی هـای برجسـته ی آنهـا خواهد رفت و پـس از نگرش 

روایـاِت حـوزه ی تاریـخ انبیـاء؟مهع؟ بـه بحـث تأثیرپذیـری دوسـویه و تعاملـی ایـن دو 

کـه در ایـن نوشـتار بـه  کتـاب، از رهگـذر التفـات بـه رهیافت هـای درون و برون متنـیـ  

رهیافـت »مؤلف محـور« و »متن محـور« نـام دار اسـت ـ پرداختـه می شـود.

توجـه بـه شـباهت ها، تفاوت هـا و وجه تمایز میـان آنها، در یک احتمال عقایی، 

کتـاب متقـدم )بحـار النـوار( را بـا  کتـاب متأخـر )النـور المبیـن( از  میـزان تأثیرپذیـری 

کتاب خانـه ای بـه  تتبـع آشـکارا به دسـت خواهـد داد. پژوهـش حاضـر، بـه شـیوه ی 

عقایـی  احتمـال  بـر  عـاوه  امـا  پرداختـه،  کتـاب  دو  مقایسـه ی  و  تحلیـل  تجزیـه، 

پیش گفتـه، امـکان تأثیرپذیـری مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم عامـه مجلسـی ـ به عنـوان 

گرفتـه اسـت. کاوی قـرار  کتـاب متقـدم ـ از محـدث جزائـری نیـز مـورد وا صاحـب 

نگاهی اجمالی به محتوای کتب.  

ارزیابی محتوایی بخش تاریخ النبیاء کتاب بحار األنوار.   .  

جامـع  عظیم تریـن  و  شـیعی  روایـی  المعارف گونـه ی  دائـرة  سـترگ  گنجینـه ی 

روایـی شـیعه در دوره ی متاخریـن موسـوم بـه »ِبَحـاُر النـَوار الَجاِمَعـُة ِلـُدَرر أخَبـاِر أئّمـِة 

یـاری  بـا  کـه توسـط عامـه محمدباقـر مجلسـی )د. 0			 ق( و  الطَهـار؟مهع؟« بـوده 

گردان در 		 جلـد حجیـم تنظیـم شـده )امیـن، 	0		 ق، ج 	، ص 			(  برخـی شـا

کـه از جملـه مهم تریـن ایشـان سـید نعمت اهَّلل جزائری اسـت )مهـدوی راد، بی تا، ص 

کـه معـروف بـه  کتـاب اولیـن بـار، به صـورت چـاپ سـنگی  		(. تمـام محتـوای ایـن 

کمپانـی اسـت در 		 جلـد رحلـی منتشـر شـد. امـا چـاپ جدیـد و مشـهور امـروزی بحـار 
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النـوار، توسـط دار الکتـب السـامیة، در 0		 جلـد تهیـه شـد. در سـال 	0		 قمـری 

کتاب را به صورت افسـت  مؤسسـه ی الوفاء و دار إحیاء التراث العربی در بیروت این 

کـرد )عابـدی، 				 ش، ص 			(. از روی چـاپ ایـران در 0		 جلـد منتشـر 

»کتـاب النبـوة« بحـار النـوار، چهـار جلـد از چـاپ جدیـد را شـامل می شـود: جلـد 		 

کتاب را با باب: »معنی النبوة  الی 		 )جلد پنجم چاپ قدیم(. عامه مجلسـی این 

و علـة بعثـة النبیـاء؟مهع؟ و بیـان عددهـم و أصنافهـم و جمـل أحوالهـم و جوامع هـا« 

که در این باب به معنای نبوت، چرایی بعثت انبیاء و ارسـال رسـل  کرده اسـت  آغاز 

بـه سـوی انسـان ها و تعـداد انبیـاء و … پرداختـه اسـت )همـو، 	0		 ق، ج 		، صـص 

		 ـ 	(.

عامـه مجلسـی طبـق شـیوه ی مرسـوم خـود، ابتـدا آیـات مرتبـط بـا ایـن بحـث را 

کـه شـامل تفسـیر  ع خـود منهجـی بدیـع بـه نظـر می رسـد چرا کـه بـه نـو ح می کنـد  مطـر

گردیـده اسـت. ذیـل آیـات مطروحـه بـه تفسـیر آیـات پرداختـه  موضوعـی قـرآن نیـز 

بـرده اسـت و در  بهـره  از »مجمع البیـان« شـیخ طبرسـی  از همـه  کـه بیـش  می شـود 

برخـی مـوارد بـه اقـوال صحابـه و تابعـان نیـز اشـاره می گـردد. بـه نظـر می رسـد اغلـب 

کتـاب طبـری اخـذ شـده باشـد. ایـن مـوارد از 

کـه  سـپس عامـه مجلسـی بـه روایـات در ذیـل »ابـواب نبـوة العامـة« می پـردازد 

گفتـه،  اغلـب ناظـر بـر مقدمـات بحـث نبـوت و انبیـاء اسـت و عـاوه بـر مطالـب پیـش 

شـامل مطالبـی هم چـون: »نقـش انگشـترهای انبیـاء، شـغل ایشـان، علـت بعثـت، 

عـدد   	00 از  مباحـث  ایـن  روایـات  می گـردد.  نیـز  انبیـاء«  عصمـت  و  معجـزه  علـت 

کتـب متقـدم شـیعه هم چـون: نهج الباغـه:  تجـاوز می کنـد و در نقـل ایـن روایـات از 
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سـیدرضی، بصائـر الدرجـات: صفـار قمـی، المحاسـن: برقـی، االختصـاص: منسـوب 

کمال الدیـن: شـیخ صـدوق، قصص االنبیـاء:  بـه شـیخ مفیـد، المالـی: شـیخ طوسـی، 

گرفتـه شـده اسـت. راونـدی و تفسـیر العیاشـی بسـیار بهـره 

»أبـواب  می کنـد:  ارائـه  را  دیگـری  بـاب  مجلسـی  عامـه  مدخل هـا،  ایـن  از  پـس 

قصـص آدم و حـواء و أوالدهمـا«. ایـن مدخل، خود شـامل 	 باب می شـود که روایات 

بـه طـور مختصـر بـر ایـن مطالـب اشـاره دارد:

علـت تسـمیه نـام آدم و حـوا، معنـای سـجود مائکـه بـر آدم؟ع؟ و مـدت درنـگ 

وی در جنـة، معنـای ارتـکاب تـرک اولـی آدم، تزویـج آدم و حـوا و چگونگـی ادامـه ی 

نسـل بشـر از ایـن دو بزرگـوار، قصـه ی هابیـل و قابیـل، عمـر حضـرت آدم؟ع؟ و قصـه 

حضـرت ادریـس؟ع؟.

کـه تـا پیـش از حضـرت نـوح؟ع؟  مـوارد پیش گفتـه شـامل تمامـی حوادثـی بـوده 

که در بحار النوار، عامه مجلسـی ابواب  گردیده اسـت و این نشـان گر آن اسـت  واقع 

تاریـخ االنبیـاء را بـر اسـاس تطـور زندگانـی انبیـاء از ابتـدا تـا پیامبـر؟ص؟ بیـان می کنـد؛ 

کتـاب النبـوة بـه حضـرت  کتـاب دیگـری را غیـر از  کـه وی  کـه البتـه شـایان ذکـر اسـت 

کـه از جلـد 		 تـا  محمـد؟ص؟ اختصـاص داده و نـام آن را »تاِریـُخ َنِبّینـا« نامیـده اسـت 

آخـر جلـد 		 بحـار النـوار را در بـر می گیـرد.

انبیـاء؟مهع؟ اشـاره و  از  بـه تعـدادی  پایانـی جلـد یازدهـم  تـا بخـش  نیمـه ی دوم 

کـه از حضـرت نـوح؟ع؟ تـا حضـرت صالـح؟ع؟ و قومـش را  ح می شـود  روایـات مطـر

کـه عامـه در 	 بـاب مجـزا بـه ارائـه ی آیـات و تفسـیر آنهـا و نیـز نقـل  شـامل می گـردد 

می گمـارد. همـت  روایـات 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۱۱2۱۳۹۹

کـه  جلـد دوازدهـم بـه تمامـی دربردارنـده ی أبـواب قصـص إبراهیـم؟ع؟ اسـت، 

خود شـامل 		 باب می شـود، به عنوان نمونه: »قصص والدت حضرت ابراهیم؟ع؟ 

و نیـز فرزنـدان ایشـان، قصه ی آنکه ذبیح کیسـت؟ قصـه ی حضرت لوط و قوم وی؛ 

قصـص ذی القرنیـن، حضـرت یعقوب، یوسـف، ایوب، شـعیب؟مهع؟«

نامـدار  هـارون؟ع؟«  و  »أبـواب قصـص موسـی؟ع؟  کلـی  بـاب  بـا  سـیزدهم  جلـد 

کـه بـه قـوم بنی اسـرائیل پـس از حضـرت موسـی  اسـت و دربردارنـده ی 		 بـاب اسـت 

و هـارون نیـز اشـاره ای می شـود. بـه عنـوان نمونـه: »داسـتان بلعم بن باعـور، قصص 

حضـرت الیـاس، ذالکفـل، لقمـان حکیـم، اشـموئیل و …«.

بـاب »أبـواب  بـا  و  آغـاز می گـردد  بـاب »أبـواب قصـص داود«  بـا  جلـد چهاردهـم 

قصـص سـلیمان بـن داود« ادامـه می یابـد و بـه بـاب »أبـواب قصـص عیسـی و أمـه 

کهـف و اخبـار  کـه در آن از حضـرت یونـس متـی و اصحـاب  و أبویهـا« ختـم می گـردد 

یـاد می شـود. حکمـای بنی اسـرائیل، دانیـال، عزیـر، اصحـاب اخـدود و … 

گـزارش نمـود ایـن مطلب و نکته اسـت که  در نهایـت آنچـه بـا بررسـی ها می تـوان 

کتـاب تاریـخ االنبیـاء )کتـاب النبـوة(  ع ایـن 	 جلـد یـا بـه عبارتـی دیگـر در  در مجمـو

بحـار النـوار، قریـب بـه 00		 روایـت شـماره دار و بـدون شـماره به چشـم می خورد که 

کتـاب دارد که ایـن روایات، حدود یک سـی ام تمام  ایـن خـود نشـان از جامعیـت ایـن 

احادیـث بحـار النـوار را شـامل می گـردد.

کـه تمامـی روایـات در ذیـل و  کل، 		 بـاب در ایـن چهـار جلـد نام بـردار بـوده  در 

زیرمجموعـه ی ایـن ابـواب توزیـع شـده اسـت؛ البتـه نـه حتمـًا بـه صـورت مسـاوی.! 

کثـرت روایت انـد و برخـی بـه تعـداد عـدد انگشـتان یـک دسـت  برخـی از ابـواب دارای 



۱۱۳ ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

نمی رسـد. آنچـه در مـورد نبـوت الزم اسـت دانسـته شـود در ایـن 		 باب ذکـر گردیده 

اسـت و توجـه بـه سـیره و زندگانـی انبیـاء؟مهع؟ راهـی اسـت بـرای درک بهتـر و معرفـت 

کـه امامـت تـداوم مسـیر رسـالت و نبـوت اسـت، طبـق  بیشـتر بـه ائمـه اطهـار؟مهع؟ چرا

کـه منظـور از   الَمـَوّدة ِفـی الُقرَبـی< )شـوری، 		( 
ّ

ُلُکم َعَلیـِه أجـرَا ِاال
َ
سـأ

َ
 أ

َ
آیـه ی >ُقـل ال

کلینـی در  »علیـه = نبـوت« و مقصـود از »المـودة فـي القربـی = امامـت« اسـت. شـیخ 

کتـاب الکافـی »کتـاب الحجـة« خـود را از همیـن ابـواب النبـوة و ابـواب االنبیـاء؟مهع؟ 

کتـاب الحجـة را مختـوم می کنـد و بی شـک  آغـاز نمـوده و سـپس بـا بحـث امامـت، 

اسـام  آغازیـن  از سـده های  امامـت  و  نبـوت  بـودن  توأمـان  بـه  توجـه  نکتـه ی  ایـن 

اعتقـاد علمـای بـزرگ تشـیع بـوده اسـت.

که مردم را به سـعادت رهنمون می کند، پیش از اسـام  »حجة« آن چیزی اسـت 

ایـن رسـالت بـر عهـده ی رسـوالن و انبیـاء؟مهع؟ بـود؛ در زمـان پیامبـر؟ص؟ بـر عهـده ی 

خـود حضـرت و پـس از ایشـان نیـز هـر یـک از ائمـه؟مهع؟ مسـتمرًا یکـی پـس از دیگـری 

 َتْخُلو 
َ

کـه هیـچ گاه زمیـن از حجت الهی خالی نمی گـردد: »ال تـا برپایـی روز محشـر؛ چرا

ـِة اهَّلل « )قمـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ ابن ابی زینـب،  ْرُض ِمـْن ِإَمـاٍم َقاِئـٍم ِبُحّجَ
َ ْ
ال

ْرُض ِمْن 
َ ْ
 َتْخُلو ال

َ
				 ق، ص 			؛ صدوق، 				 ش، ج 	، ص 			( نیز: »َو ال

َوان « )همـان، ج 	، ص 			(؛ 
َ
ُکّلِ َوْقـٍت َو أ ُکّلِ َعْصـٍر َو َزَمـاٍن َو ِفـي  ـٍة ِمْنُهـْم ِفـي  ُحّجَ

ة«  ْو َخاٍف َو َلْو َخَلـْت َیْومًا ِبَغْیِر ُحّجَ
َ
ـا َظاِهـٍر أ ْرُض ِمـْن َقاِئـٍم ِمّنَ

َ ْ
 َتْخُلـو ال

َ
هم چنیـن: »َو ال

)صـدوق، 				 ق، ج 	، ص 	0	(.

از جملـه ویژگی هـای بحـار النـوار نقـل تمـام حدیـث بـدون تقطیـع اسـت تـا قراین 

گاهـی  روایـات بوسـیله ی تقطیـع از بیـن نـرود )عابـدی، 				 ش، ص 			(. امـا 

گـزارش خواهنـد نمـود، بـه تقطیـع  گمـان اینکـه مطلـب اصلـی را  کتـب حدیثـی بـه 
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کـه حاصـل آن از بین رفتـن قراین درون متنـی از جمله فضای  روایـات دسـت زده انـد 

کام اسـت. بی تردیـد یکـی از مـوارد مهـم در فهـم روایـات قرایـن  صـدوری و سـیاق 

گاهـی بـه دلیـل ایـن تقطیعـات، فهـم پژوهش گـر  کـه  کامـی و مقامـی اسـت  متصلـه 

امـروزی را از روایـات بـا مشـکل ها و دشـواری هایی مواجهـه می کنـد. قرایـن ممکـن 

کـه بـا حـذف آنها فهـم ناقصی حاصل شـود. گاه  اسـت در صـدر یـا ذیـل روایـت باشـند 

عامـه مجلسـی در مقاطعـی بـه صـورت اعتـراض مشـکل تقطیـع را نسـبت بـه مصـادر 

کلینی«: )مجلسـی، 	0		 ق، ج  ح می کنـد به عنـوان نمونه »اعتراض بر  روایـی مطـر

		، ص 			(؛ »اعتـراض بـر راونـدی«: )همـان، ج 		، ص 			(.

دیگـر ویژگـی بحـار النـوار بهره گیـری فـراوان از اقوال علمای سـلف اعم از شـیعه و 

کـه این  اهل تسـنن در علـوم مختلفـی هم چـون حدیـث، تفسـیر و … اسـت. به طـوری 

کتـاب می توانـد بـه عنـوان یکـی از مصـادر مهـم جهـت اطـاع بـر آراء و اقـوال علمـا قرار 

گیـرد )عابـدی، 				 ش، ص 			(.

ارزیابی محتوایی الّنوُر الُمبین.   .  

»الّنـوُر الُمبیـن فـي ِقَصـص االنبیـاء َو الُمْرَسـلین«، تألیـف سـید نعمـت¦اهَّلل جزائـری 

کـه   )		 ص   ،	0	 ج  ق،   		0	 )مجلسـی،  اسـت  مجلسـی  عامـه  گردان  شـا از 

کـه نـام آنها در  دربردارنـده ی زندگی نامـه تعـداد درخـور تأملـی از پیامبـران الهـی بـوده 

روایـات شـیعه ذکـر گردیـده اسـت. مؤلـف پیش از بیـان قصص انبیـاء؟مهع؟ مقدمه ای 

کات آنهـا، پیامبـران اولوالعـزم و تفـاوت میـان نبـی و امام  در بـاب تعـداد انبیـاء، اشـترا

کـه در زمـره ی »قصص االنبیـاء« محسـوب  نگاشـته اسـت. وی داسـتان های قرآنـی 

کتـاب مـورد  نقـل نمـوده اسـت.  نیـز  را  کهـف  نمی شـود، به سـان داسـتان اصحـاب 



۱۱5 ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

کتاب خانـه ی آیـت اهَّلل مرعشـی  کـه در یـک جلـد توسـط  بحـث، بـه زبـان عربـی بـوده 

نجفـی؟حر؟ بـه چـاپ رسـیده اسـت.

ع تاریـخ پیامبـران  کتاب خانـه ی تشـیع را در موضـو کتـاب،  مؤلـف در مقدمـه ی 

نیازمنـد کتابـی مختصـر و مسـتند بـه روایـات ائمـه اطهـار؟مهع؟ ذکر می کنـد. از این رو و 

گمـارده اسـت )جزائـری، 	0		  کـه بـه خلـق چنیـن اثـری همـت  بـا ایـن انگیـزه بـوده 

احـوال  دربـاره ی  تفصیلـی  شـرحی  را  کتـاب  ایـن  هم چنیـن  وی   .)	 ـ   	 صـص  ق، 

انبیـاء و سرگذشـت زندگـی آنـان دانسـته، آن را بـه خواسـت بـرادران دینـی و در جهـت 

تکمیـل کتـاب »ریـاض االبـرار فـي مناقـب االئمة االطهار؟مهع؟« نوشـته و آن را مشـتمل 

بـر مقدمـه، ابـواب، فصـول و خاتمـه قـرار داده اسـت )همـان، ص 	(.

کـه  اسـت  نام بـردار  انبیـاء  عصمـت  بحـث  بـه  کتـاب  ایـن  مقدمـه ی  خاتمـه ی 

جزایـری بـا ذکـر قـول شـیخ صـدوق در بحـث باورمنـدی اعتقـادی بـه معصـوم بـودن 

گونـه پلیـدی یـن بحـث را آغـاز می کند و سـپس  »انبیـاء، رسـل، ائمـه و مائکـه« از هـر 

بـه ذکـر روایاتـی پیرامـون تأییـد ایـن دیدگاه همت می گمـارد )همان، صـص 		ـ  		(.

پیرامونـی  روایـات  دربـاره ی  خاتمـه،  یـک  و  اصلـی  بـاب   		 در  المبیـن  النـور 

کتاب خانـه ی  چـاپ  در  کـه  اسـت  شـده  تنظیـم  وقـت،  پادشـاهان  و  بنی اسـرائیل 

آیـت اهَّلل مرعشـی نجفـی؟حر؟ تنهـا 		 بـاب از آن به صـورت مسلسـل وار دارای شـماره 

اسـت و از بـاب 		 تـا 		، ابـواب دارای شـماره ی ترتیبـی نیسـتند )نـک: همـان، ص 

			 بـه بعـد(.

کـه نشـان از  گانـه دارای زیربـاب و عناویـن فرعـی بـوده  برخـی از ایـن ابـواب 		 

روایـات وارده ی بیشـتری پیرامـون آن نبـی دارد. بـه عنـوان نمونـه نخسـتین بـاب 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۱۱6۱۳۹۹

کتـاب، پیرامـون سرگذشـت و زندگی نامـه ی حضـرت آدم، حـواء و فرزنـدان ایشـان 

اسـت: »البـاب الول فـي قصـص آدم و حـواء و أوالدهمـا« )همـان، ص 		( که دارای 

	 فصـل یـا زیـر بـاب اسـت:

بیان فضیلت آدم و حواء، وجه تسمیه و آغاز خلقت ایشان و پرسش مائکه . 	
پیرامون علت خلقت آدم.

پیرامون سجده ی مائکه و معنای آن سجده و تعلیم اسماء به ایشان. 	

که مقصود ترک اولی است؛ . 	 گناه آدم در خوردن میوه ی ممنوعه  پیرامون 
که بدان تقرب جست. کلماتی  کیفیت پذیرش توبه و  نیز 

و . 	 قابیل  سرگذشت  و  بشر  نسل  آغاز  کیفیت  و  حواء  و  آدم  ازدواج  پیرامون 
هابیل.

کـه در دو فصـل نخسـت آیـات مرتبط بـا عنوان زیربـاب در اوان  شـایان ذکـر اسـت 

بحـث ذکـر گشـته اسـت )نک: همـان، ص 		 و 		(.

کنـار روایـات هـر بـاب اسـت؛ امـا  از دیگـر ممیـزات ایـن کتـاب، عـدم ذکـر شـماره در 

بـر طبـق شمارشـگر نرم افـزار جامـع االحادیـث در زیربخـش »حدیـث« تعـداد احادیث، 

عـدد 0	0	 روایـت را بـه دسـت می دهـد.

اهتمـام سـید نعمـت اهَّلل جزائـری در النـور المبین نگارش کتابی مختصر و مسـتند 

کتـب تاریـخ  ع تاریـخ انبیـاء بـوده، بـا ایـن مبنـا بـه نقـد  بـه احادیـث شـیعی در موضـو

گمارده اسـت. کتاب خویش همت  انبیاءی پیشـین پرداخته و به اثبات وجه تمایز 

سرگذشـت  در  منبـه«  بـن  »وهـب  مبسـوط  کتـاب  پیرامـون  ابتـدا  جزائـری  سـید 

پیامبـران سـخن رانـده و معتقـد اسـت: »بـه دلیـل اعتمـاد و هـب بـر احادیـث جمهـور 

اهل تسـنن، مـا بـدان اعتمـادی نداریـم، چـه آنکـه راهـی بـه سـوی غایـت مـد نظـر 



۱۱7 ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

نمی گشـاید«. دربـاره ی کتـاب قطـب راوندی باورمند به عـدم اتقان ادله ی مطروحه 

کـه حاجـت بـه تکملـه دارد؛ از ایـن رو خالـی از نقـص نیسـت. اما پیرامون اسـتاد  بـوده 

کتـاب النبـوة  خویـش، عامـه مجلسـی می نویسـد: »جلـد پنجـم از بحـار النـوار را بـه 

اختصـاص داده و بـه تمـام جوانـب التفـات داشـته اسـت امـا در بیـان مطلـب از حـد 

کام پرداختـه اسـت« )همـان، ص 	(. گشـته و بـه تفضیـل و اطالـه  ج  اعتـدال خـار

تلخیـص  قابـل  چنیـن  المبیـن  النـور  کتـاب  شـاخصه های  برخـی  آنکـه  حاصـل 

ک بـه روایـات  اسـت: عـدم اعتمـاد بـه تواریـخ عامـه و روایـات آنهـا، و تنهـا استمسـا

شـیعی و روایات عامه به عنوان شـاهدی در حاشـیه ی آن؛ رهیافت اختصار به سـبب 

کـه ایـن امـر اختصـار موجـب  گـردد  اسـتفاده ی عمومـی و سـهل. امـا الزم اسـت توجـه 

کتـب  گردیـده اسـت؛ البتـه تمامـی اسـناد روایـی آن در دیگـر  ارسـال و انقطـاع روایـات 

هم چـون بحـار النـوار قابل ردیابـی اسـت.

رهیافـت  دو  در  یک دیگـر  از  کتـاب  دو  تأثیرپذیـری  امکان سـنجی  بـه  ادامـه  در 

می شـود: پرداختـه  متن محـور  و  مؤلف محـور 

امکان سنجی تأثر با رهیافت مؤلف محور.  

از جملـه مسـبوق بـه سـابقه ترین رهیافت هـای فهـم معنـای یـک متـن بـه عنوان 

ح حال مؤلـف اسـت؛ چـه آنکـه متـن از  گزیـر، آشـنایی خوانش گـر بـا شـر پیش فرضـی نا

کـرده اسـت و بـدون داشـتن اطاعاتـی از قبیـل مشـی و مـرام  ذهـن نویسـنده تـراوش 

مؤلـف نمی تـوان معنـای آثـار او را دریافـت )نـک: پاینـده، 				 ش، ص 		(. در 

این رویکرد »خاسـتگاه معنا شـخصیت مؤلف اسـت نه خود متن« )همان(. هر چند 

ایـن رویکـرد هم چنـان محـل التفـات اندیشـوران علـوم انسـانی بوده، امـا نظریه های 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۱۱8۱۳۹۹

ادبـی نویـن در نقـد آن قامـت راسـت نمودنـد؛ از جملـه »نقـد نـو، پساسـاختارگرایی 

و …«. ایـن رهیافـت بـه مثابـه ی رویکـردی غالـب، در نوشـتار حاضـر نیـز بـه عنـوان 

بخـش  و  المبیـن  النـور  تعاملـی  تأثیرپذیـری  امکان سـنجی  در  بحـث  ورود  مدخـل 

کتـاب النبـوة بحـار النـوار مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. آنچـه در اینجـا بیـش از هـر 

گردی میان عامه مجلسـی  مـوردی می توانـد محـل اعتنـا باشـد رابطه ی اسـتاد و شـا

گردان عامـه مجلسـی،  گاِه سـخن از اهـّم شـا و سـید جزائـری اسـت. چـه آنکـه بـه 

سـید نعمـت اهَّلل جزائـری به عنـوان نخسـتین عالم مورد اشـاره منابع قـرار می گیرد )به 

عنوان نمونه: مجلسـی، 	0		 ق، ج 	0	، ص 		؛ سـبحانی، 				 ق، ج 		، ص 

گزارش هـا، سـید جزائـری 	 اجـازه از عامـه مجلسـی دریافـت  			(. بـر طبـق برخـی 

کـه مبسـوط ترین آن در فرجـام نسـخه ای از نهج الباغـه بـه نـگارش درآمـده  نمـوده 

اجـازه ی  شـامل  اجـازات  ایـن   .)			 ـ   			 ص  ق،   				 جزائـری،  )نـک:  اسـت 

کـه مـورد پیش گفتـه به سـال 		0	 بـه خـط عامـه ی مجلسـی  روایـت و اجتهـاد بـوده 

گردان  شـا میـان  از   .)			 ص  ق،   			0 حسـینی،  )همـان؛  اسـت  گردیـده  مرقـوم 

کـه تعـداد آنهـا بیـش از هـزار تـن بـر شـمارده شـده )جزائـری، 				  عامـه مجلسـی 

افنـدی )مجلسـی، 	0		 ق، ج  ق، ج 	، ص 			( برخـی به سـان میـرزا عبـداهَّلل 

	0	، ص 		( چنـان مجـذوب اسـتاد خویـش و تألیفـات روایـی او بـوده که به عنوان 

نمونـه، تمامـی احادیـث منقـول در بحارالنـوار را قابل اعتمـاد دانسـته اند، مگـر آنکـه 

گـردد )همـان، ج 	0	، ص 			؛ نیـز نـک: عابـدی، 				  بـه خـاف آن تصریـح 

گزارش هایـی از مصاحبت هـای خـود بـا  ش، ص 			(. سـید جزائـری خـود نیـز در 

عامـه مجلسـی سـخن می گویـد: »به هنـگام تألیـف بحـار النـوار شـبانه روز در خدمـت 

کمک کارش  ح نویسـی بر حل برخی احادیث مشـکل  او )عامه مجلسـی( و جهت شر



۱۱۹ ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

گاهـی مـرا از خـواب بیـدار و در حـل معضـات برخـی روایـات بـه مـن مراجعـه  بودیـم. 

از  النـوار،  بحـار  صاحـب  »اسـتادم،   .)		 ص   ،	 ج  ق،   		0	 )جزائـری،  می کـرد« 

گردش تنهـا مـرا بـرای اقامـت شـبانه در منـزل خویـش برگزیـده  میـان بیـش از هـزار شـا

گاِه تألیـف بحـار النـوار الجـرم بایـد جهت حّل پـاره ای مصالـح تألیفی  کـه بـه  بـود؛ چرا

شـب را نـزد وی صبـح می کـردم« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

چنان کـه از گزارش هـای فـوق مشـهود اسـت، سـید نعمـت اهَّلل جزائـری در تألیف و 

گـردآوری احادیـث بحـار النـوار و حل مشـکات برخی اخبار مشـکل که به »مشـکات 

الخبـار، معضـات اآلثـار و …« نـام دار اسـت	 )بـه عنـوان نمونـه نـک: مجلسـی، 	0		 

اسـتاد خویـش داشـته  بـا  بسـیاری  ق، ج 		، ص 			؛ ج 	، ص 0		( همـکاری 

گزارش هایی از فهرسـت  اسـت. ایـن مطلـب زمانـی می توانـد مهم تـر جلـوه کند که بـه 

توجـه  اسـت  دسـت  در  مشـکل  احادیـث  ح  شـر پیرامـون  مجلسـی  عامـه  مکتوبـات 

ح الحادیـث  بـا نـام »شـر گزارش هـا عامـه مجلسـی مکتوبـه ای  گـردد؛ طبـق برخـی 

الغامضـة« دارد )درایتـی »فنخـا«، بی تـا، ج 		، ص 			؛ ج 		، ص 			(. بنابـر 

ح حال  کـه در وهلـه ی نخسـت بـه شـر گفتـه آمـد طبـق رهیافـت مؤلف محـور  آنچـه 

کـه سـید جزائـری به جهـت  نگارنـده معطـوف اسـت، می تـوان چنیـن اظهـار داشـت 

گرد دیگری در خدمت اسـتاد، امکان اثرگذاری  مصاحبت و معاضدت بیش از هر شـا

و اثرپذیـری متعاملـی از عامـه مجلسـی را داشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر، همیـاری 

کـه بـا عنوان »بیـان« در ذیـل روایات بحار  محـدث جزائـری در حـّل احادیـث مشـکل 

کتـاب بحـار النـوار  النـوار مشـهود بـوده، نمایانگـر اثرگـذاری وی بـر عامـه مجلسـی و 

پیگیری  الحدیث«  »مشکل  دانش  در  خاص  به طور  روایات  معضات  و  مشکات  الحدیثی  ح  شر حّل  بحث   .	

می شود.
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گرد دیگری، آشـکارا مشـهود اسـت، چه  دارد. اثرپذیـری جزائـری نیـز هم چـون هـر شـا

آنکـه خـود سـید جزائـری از هیبـت و عظمـت علمـی اسـتاد اذعـان بـه تپـش قلـب و 

گاِه دیـدار او دارد )جزائـری، 				 ق، ج 	، ص 			(. اضطـراب بـه 

اسـاتید  بـوده،  قابل ذکـر  مؤلف محـور  رهیافـت  بخـش  در  کـه  دیگـری  مطلـب 

کتـب تراجـم و تطبیـق آنهـا بـر احـوال ایـن  مشـترک ایـن دو عالـم اسـت. بـا تتبـع در 

دو عالـم چنیـن نتیجـه ای حاصـل می آیـد: »شـیخ حـر عاملـی«	 و »مـا محسـن فیـض 

)نـک:  هسـتند  جزائـری  محـدث  و  مجلسـی  عامـه  مشـترک  اسـتاد  دو  کاشـانی« 

			؛  ص  ج 		،  ق،   				 سـبحانی،  		؛  و   	0 ص   ،	0	 ج  ق،   		0	 مجلسـی، 

حسـینی، 0			 ق، ص 			؛ جزائـری، 				 ق، ص 	0	 و 			(. ایـن یافتـه بـه 

گـزاره ی »احتمـال تأثیرپذیـرِی مشـترک دو پی جـوی  عنـوان یـک احتمـال می توانـد 

دانـش از یـک اسـتاد واحـد« را بـه ذهـن متبـادر سـازد. بـه هـر روی بـه عنـوان یـک 

کـه محـدث جزائـری و عامه مجلسـی به سـبب وجود  احتمـال، چنیـن متصـور اسـت 

مناشـئ واحـد در اخـذ حدیـث از یـک منبـع یـا جریان حدیثـی تأثیـر پذیرفته اند. گرچه 

ایـن تنهـا یـک احتمـاِل عـاری از مؤیـد اسـت، امـا در رهیافـت مؤلف محـور به جهـت 

گفتـه آمـد امـا بـه نظـر  پارادایم هـای ویـژه ی خـود مهـم تلقـی می شـود. فراتـر از آنچـه 

کـه تأثیرپذیـری محـدث جزائـری از عامـه مجلسـی بیـش از دیگـر اسـتادان  می رسـد 

خویـش اسـت، بـه عنـوان یـک نمونـه می تـوان در بحث روایـی »کیفیت تقـدم خلقی 

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ صـدوق، 				 ق، ص  مشـیت و اراده« )نـک: 

گردی به مفهوم مصطلح  	. شایان ذکر است رابطه ی میان شیخ حر عاملی و عامه مجلسی، رابطه ی استاد و شا

که عکس این عملکرد و  نیست؛ به نظر می رسد حر عاملی، اجازه ی روایی به عامه مجلسی داده و شیخ اجازه است 

گردیده است. اجازه ی روایی نیز از سوی مجلسی به حر عاملی صادر 



۱2۱ ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

ح ایـن روایـت ضمـن نقـل  کاوی نمـود؛ وی در شـر 			( اعـام موضـع جزائـری را وا

کاشـانی و عامـه مجلسـی، امـا نظـر عامـه را ترجیـح  سـخن دو اسـتاد خـود، فیـض 

می دهـد )نـک: جزائـری، 				 ق، ج 	، ص 			(.

کـه در رهیافـت مؤلف محـور نیازمنـد ارزیابـی بـوده، بررسـی تقـدم  بحـث دیگـری 

که یـک احتمال عقایی در ایـن بحث نهفته  زمانـی نـگارش ایـن تألیفـات اسـت؛ چرا

اسـت و آن، اینکه احتمال تأثیرپذیری اثر متأخر از تألیف متقدم خود طبق سـنجش 

خ نداده باشـد. کـه در عاَلـم واقـع چنین ر عقایـی وجـود دارد، هرچنـد 

باقـی  تردیـدی  المبیـن«  »النـور  در  جزائـری  محـدث  مقدمـه ی  بـه  نگرشـی 

کـه ایـن اثـر پـس از »کتـاب النبـوة، بحار النوار« به رشـته ی تحریـر در آمده  نمی گـذارد 

کتـب پیـش از  کتـاب خویـش بـه اشـکاالت احتمالـی  اسـت. جزائـری در وجـه تمایـز 

گفتـه آمد یکـی از آن تألیفات در حوزه ی  خـود اشـاره می نمایـد و چنان کـه پیش تـر نیز 

کـه بـه تمـام جوانـب آن التفـات داشـته اسـت، امـا  تاریـخ انبیـاء، بحـار النـوار اسـت 

محـدث جزائـری بـه دلیـل پرداختـن بیـش از حـد اعتـدال مؤلـف آن )یعنـی عامـه 

گردیـده و در  مجلسـی( بـه بیـان مطالـب و تفضیـل و اطالـه ی کام، متعـرض نقـد آن 

کتـب پیشـین بـر می آیـد )نـک: جزائـری، 	0		  پـی تألیفـی بدیـع بـه دور از اشـکاالت 

کتـاب بحـار النـوار  کـه حداقـل ایـن بخـش از  ق، ص 	(. بنابرایـن پرواضـح اسـت 

کـه نـام دار بـه »کتـاب النبـوة« بـوده، پیـش از النـور المبیـن نـگارش یافتـه اسـت. بنابر 

کـه همیـن  گزارش هـای مکتـوب در پایـان هـر مجلـد، جلـد پنجـم قدیـم بحـار النـوار ـ 

بخـش تاریـخ انبیـاء آن اسـت ـ در رمضـان سـال 		0	 هجـری نـگارش آن بـه پایـان 

رسیده است )مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 			؛ عابدی، 				 ش، ص 			(. 

کـه زمـان اتمـام النور المبیـن، به بیان مؤلـف آن محدث جزائری  ایـن در حالـی اسـت 
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خ داده اسـت )جزائـری، 	0		 ق، ص 			(. از ایـن رو بـه  در سـال 0			 هجـری ر

عنـوان یـک احتمـال عقایـی می تـوان سـخن از تأثیرپذیری محدث جزائـری از بحار 

کتـاب نقـش به سـزایی داشـته  النـوار بـه میـان آورد؛ چـه آنکـه خـود نیـز در تألیـف آن 

کـه این احتمـال تا ّم نباشـد، زیرا خـوِد جزائری در سـامان  اسـت. امـا بـه نظـر می رسـد 

کمـک کار علمـی اسـتاد خـود بـوده و ایـن  یافتـن تاریـخ انبیـای بحـار النـوار بی تردیـد 

بـه معنـای تأثیـر گذاشـتن مسـتقیم بـر ایـن کتـاب اسـت؛ به ویـژه آنکـه در نظـر داشـته 

گـره ی برخـی از معضـات اخبـار و احادیـث مشـکل با هم فکری هـای جزائری  باشـیم 

گشـوده شـده باشـد. لـذا در یـک جمع بنـدی از بخـش رهیافـت مؤلف محـور می تـوان 

چنیـن اظهـار داشـت: جزائـری ضمـن تأثیرگـذاری مسـتقیم در تألیـف بحـار النـوار و 

گاِه تألیـف النـور  ارائـه ی هم فکری هـای خویـش در بیانـات ذیـل احادیـث، خـود بـه 

کسـوت  المبیـن آورده هـای علمـی خـود از سـالیان مصاحبـت بـا عامـه مجلسـی در 

از آن  گردی را در ایـن مسـیر نـگارش بـه کار بسـته، و در ایـن مقـام، تأثیـر یافتـه  شـا

گردی و بعدهـا همـکاری بـوده اسـت. سـال های شـا

امکان سنجی تأثر با رهیافت متن محور. 4

کـه اهمیـت مؤلـف  التفـات اصلـی رهیافـت مـورد بحـث، »متـن« اسـت، به طـوری 

کاهـش می یابـد و هم چـون سـابق، مؤلـف خداونـدگار متـن  در تعییـن معنـای متـن 

واقـع  در  عبـارت،  دیگـر  بـه   .)		 ص  ش،   				 پاینـده،  )نـک:  نمی گـردد  تلقـی 

گوشـه نگاهی از مشـی فکـری وی  شـخصیت مؤلـف حاشـیه ای بـر متـن اسـت و تنهـا 

مـورد اعتنـای خوانش گـر متن اسـت. رهیافت حاضر رویکـردی پر اهمیت در خوانش 

کتـاب  متـن اسـت، از ایـن رو در نوشـتار حاضـر بـا التفـات تـام بـر متـن النـور المبیـن و 
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النبـوة بحـار النـوار در امکان سـنجی تأثیرپذیـری تعاملی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

ایـن امکان سـنجی در ادامـه در قالـب دو بخـش »شـباهت ها« و »تفاوت هـای میـان 

کتـاب« ارزیابـی می گـردد: دو 

شباهت میان دو کتاب.   . 4

چنان کـه گفتـه آمـد التفـات ایـن بخـش بـر متـن دو کتاب اسـتوار گردیـده از این رو 

کتـاب النبـوة بحـار النـوار  کـه میـان النـور المبیـن و  شـباهت های اجمالـی و تفصیلـی 

گرفـت: مشـاهده شـود؛ در امکان سـنجی تأثیرپذیـری آنهـا محـّل اعتنـا قـرار خواهـد 

	. دغدغه ی عامه مجلسـی و محدث جزائری در توجه دادن به روایات شـیعی 

ائمـه؟مهع؟ در تاریخ االنبیاء:

از  کـه انتقـاد اساسـی جزائـری  النـور المبیـن اشـارت رفـت  در خوانـش مقدمـه ی 

گسـترده از روایـات عامـه بـوده اسـت؛ حـال  برخـی مؤلفـاِن قصـص انبیـاء بهره گیـری 

گـردآوری سرگذشـت پیامبـران؟مهع؟ از رهگذر احادیث ائمـه؟مهع؟ انگیزه ی  آنکـه لـزوم 

گردیده است )نک: جزائری، 	0		 ق، ص 	(.  کتاب ذکر  تألیف جزائری برای این 

گـردآوری روایـات شـیعی ائمـه؟مهع؟ در یک مجموعـه ی عظیم جامع  ایـن دغدغـه ی 

کتـاب آشـکارا آمـده  کـه در نـام  نیـز دغدغـه ی اصلـی عامـه مجلسـی بـوده، به طـوری 

اسـت: »بحـار النـوار الجامعـة لـدرر اخبـار ائمـة االطهـار؟مهع؟«. چنان چـه از نتیجـه ی 

رهیافـت مؤلف محـور در ایـن بخـش اسـتفاده گردد، می توان چنین اظهار داشـت که 

گردان خویـش  کـه عامـه مجلسـی به طـور جامـع در میـان شـا جریـان حدیث پژوهـی 

سـامان دهی نمـود، ایـن دغدغـه ی مشـترک بهره گیـری تـا ّم از احادیـث شـیعی را در 

کـه ایـن  کـرد؛ بنابرایـن بسـیار طبیعـی می نمایـد  گفتمانـی ایجـاد  غالـب یـک فضـای 
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فـردی هم چـون محـدث  نیـز در  انبیاءپژوهـی  تاریـخ  پدیـده ای به سـان  دغدغـه در 

گفتمـان رشـد علمـی داشـته، نهادینه سـازی شـده باشـد. کـه در ایـن  جزائـری 

بـه  را  نکتـه  ایـن  کتـاب  دو  هـر  مأخـذ  و  منابـع  بـه  توجـه  مشـترک:  مصـادر   .	

گـردآوری احادیـث حـوزه ی سرگذشـت  کـه از آثـار مشـترکی در  ذهـن متبـادر می سـازد 

پیامبـران؟مهع؟ بهـره برده انـد. بـا مبنـا قـرار دادن کتـاب النبـوة بحـار النـوار )جلدهـای 

گفتـه ی فـوق  النـور المبیـن جزائـری،  بـا متـن  		 تـا 		( و قیـاس مـوردِی احادیـث 

می گـردد. تصدیـق 

کتـاب، تاریـخ االنبیـاء را از حضـرت آدم؟ع؟ آغـاز نمـوده و بـه باب هایـی  	. هـر دو 

موسـوم بـه »بـاب مـا ورد بلفـظ نبـي مـن النبیـاء و فیـه ذکـر نبـي المجـوس « و »نـوادر 

أخبـار بنـی إسـرائیل و أحـوال بعـض الملـوک« )مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			، 

			 و 			؛ جزائـری، 	0		 ق، ص 			 و 0		( مطالـب را بـه فرجـام برده انـد. 

کتـاب، مطابقـت رونـد نام گـذاری ابـواب آنهـا را بـه اذهـان  مراجعـه متناظـر ابـواب دو 

متبـادر می سـازد؛ البتـه انـدک اختافاتـی در الفـاظ در توجـه دادن به نـام ابواب وجود 

کـه در بخـش اشـاره بـه تفاوت هـا بدان هـا اشـارت می گـردد. دارد 

کتـاب از یـک مکتـب و مشـرب فکـری و از یک حـوزه ی حدیثی نگارش  	. هـر دو 

و گسـترش یافته انـد. نمونـه ای از ایـن جریـان فکـری در تبییـن احادیـث ایشـان را در 

تقیـه ای بـودن تعـداد قابـل توجهـی از روایـات می تـوان ردیابـی نمـود. از سـبیل ذکـر 

یـک مثـال از ایـن تعامـل مشـترک بـا حدیـث و تقیـه ای خوانـدن آن را در روایـت خلـق 

حـوا از دنـده ی حضـرت آدم می تـوان پی گرفـت )مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			؛ 

جزائـری، 	0		 ق، ص 		(.
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	. یـک نمونـه از شـباهت ها بـا التفـات بـه رهیافت مؤلف محـور معاصرت نگارش 

کتـاب النبـوة بحـار النـوار در سـال  گفتـه آمـد نـگارش  کتـاب اسـت. چنان کـه  ایـن دو 

		0	 و النـور المبیـن در سـال 0			 هجـری بـه اتمـام رسـیده اسـت، از ایـن رو دوران 

که در بررسـی متناظر و تطبیقی  کتب محل اعتنا اسـت  صفویه خاسـتگاه زمانی این 

تاریـخ ادیـان می توانـد کمـک کار پژوهش گـر باشـد.

	. برخـی از بیان هـا ذیـل احادیـث در هـر دو کتاب در لفظ مشـابه اسـت؛ در اینجا 

بـه چند نمونه اشـاره می شـود:

روایت بیست و پنجم از ابواب قصص حضرت داود، بحار النوار:

ْهـِل 
َ
ْثـُت ِبـَداُوَد؟ع؟ َصاِحـِب اْلَمَزاِمیـِر َو َقـاِرِئ أ

َ
»نهـج، نهج الباغـه: َو ِإْن ِشـْئَت َثّل

َیْکِفیِنـي  ُکـْم  ّیُ
َ
أ ِلُجَلَسـاِئِه  َیُقـوُل  َو  ِبَیـِدِه  اْلُخـوِص  َسـَفاِئَف  َیْعَمـُل  َکاَن  َفَلَقـْد  ـِة  اْلَجّنَ

کـه صاحب  گـر خواهـی سـّومین ]الگـو و اسـوه[ را داود؟ع؟ می گویـم،  َبْیَعَهـا« یعنـی: و ا

نی هـای نوازنـده و خواننـده ی اهل بشـت اسـت، با دسـت خود از بـرگ خرما زنبیل ها 

کـدام یـک از شـما در فروختـن آن، مـرا  می بافـت، و بـه هم نشـینان خویـش می گفـت: 

یـاری می کنـد؟

ایـن حدیـث در خطبـه ی 0		 نهج الباغه اسـتقرار یافته و چنان که مشـهود اسـت 

بـا حـرف اختصـار »نهـج« در ابتـدای حدیث مشـاهده می گـردد. اما مطلبـی که در این 

بخـش قصـد پرداختـن بـه آن وجـود دارد، مقایسـه ی بیـان ذیل این حدیـث در بحار 

النـوار و النور المبین اسـت.

در بحار النوار چنین ثبت شده است:

کان یتغنی به من الزبور و قال ابن  »بیان: قال الفیروزآبادي مزامیر داود؟ع؟ ما 
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کانت الطیور  أبي الحدید: إن داود؟ع؟ أعطي من طیب النغم و لذة ترجیع القراءة ما 

لجله تقع علیه و هو في محرابه و الوحش تسمعه فتدخل بین الناس و ال تنفر منهم 

لما قد استغرق ها من طیب صوته …« )مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 		(.

کتـب در النـور المبیـن مطالـب فـوق را عینًا  محـدث جزائـری نیـز بـا حـذف مصـادر 

بـا زگویـه می کنـد:

کان یتغنـی بـه مـن الزبـور و قـد أعطـي مـن طیـب  »أقـول فـي اللغـة مزامیـر داود مـا 

الطیـور لجلـه تقـع علیـه و هـو فـي محرابـه و  کانـت  القـراءة مـا  لـذة ترجیـع  النغـم و 

الوحـش تسـمعه فتدخـل بیـن النـاس و ال تنفـر منهـم لمـا قـد اسـتغرق ها مـن طیـب 

.)			 ص  ق،   		0	 )جزائـری،  صوتـه « 

گاه ایـن مشـابهِت »بیـان« ذیـل یـک روایـِت خـاّص، تنهـا در مضمـون اسـت؛  امـا 

کتـاب بـه کار رفتـه، امـا  بـه عبارتـی دیگـر این دسـت بیان هـا بـا الفـاِظ مختلـف در دو 

افـاده ی یـک مفهـوم می کنـد؛ بـه عنـوان ذکـر یـک نمونـه: »تبییـن امـر خـدای تعالـی 

بـه حضـرت ادریـس پیرامـون درخواسـت نـزول بـاران« )نـک: مجلسـی، 	0		 ق، ج 

		، ص 			 مقایسـه شـود بـا: جزائـری، 	0		 ق، ص 		(.

	. ایـن مشـابهت در بیان هـا ذیـل حدیـث خاصـه نمی شـود بلکـه در توجه دهـی 

گسـترده ی محـدث  بـه یـک حدیـث خـاّص نیـز مـورد اعتنـا می توانـد باشـد. نگـرش 

کـه در ادامـه ذکـر  المبیـن در مـواردی  النـور  گاه تألیـف  جزائـری بـه بحـار النـوار بـه 

خواهـد شـد، آشـکار می گـردد:

در ایـن بخـش روی سـخن، حدیثـی اسـت که سـلیمان نبـی؟ع؟ را آخریـن پیامبر 

و اردشـونده بـه بهشـت بـر می شـمارد. ابتـدا نقـل عامـه مجلسـی در بحـار النـوار ذکـر 
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می گـردد:

َبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب … َعـْن ُزَراَرَة َعْنـُه؟ع؟ َقـاَل: آِخـُر َنِبـّي 
َ
ِکَتـاِب أ 		ـ  »سـر، السـرائر ِمـْن 

ْنَیـا« )مجلسـی، 	0		 
ُ

ْعِطـَي ِفـي الّد
ُ
ـَة ُسـَلْیَماُن ْبـُن َداُوَد؟ع؟ َو َذِلـَك ِلَمـا أ َیْدُخـُل اْلَجّنَ

ق، ج 		، ص 		(.

حلـی  ابن ادریـس  الفتـاوي  لتحریـر  الحـاوی  السـرائر  کتـاب  حدیـث  ایـن  مصـدر 

کتـاب پیش گفتـه، ایـن حدیـث بـا مضمونـی مشـابه  اسـت، امـا به هنـگام مراجعـه بـه 

امـا بـا تفـاوت در الفـاظ نقـل شـده اسـت:

ْعِطَي ِفي 
ُ
یـَن ُسـَلْیَماُن ْبـُن َداُوَد؟ع؟ َو َذِلَک ِلَمـا أ ِبّیِ ـَة ِمـَن الّنَ »آِخـُر َمـْن َیْدُخـُل اْلَجّنَ

ْنَیـا« )ابـن ادریـس، 0			 ق، ج 	، ص 			(.
ُ

الّد

نگاهـی بـه نقـل محـدث جزائـری در النـور المبیـن مشـابهت تا ّم با نقـل بحار را به 

کـه  دسـت می دهـد و او نیـز هم چـون اسـتاد خویـش از الفاظـی از حدیـث بهـره جسـته 

متفـاوت بـا اصل مصدر اسـت:

ْنَیـا« 
ُ

الّد ِفـي  ْعِطـَي 
ُ
أ ِلَمـا  َذِلـَک  َو  َداُوَد؟ع؟  ْبـُن  ُسـَلْیَماُن  ـَة  اْلَجّنَ َیْدُخـُل  َنِبـّي  »آِخـُر 

.)			 ص  ق،   		0	 )جزائـری، 

از چنین پیشامدی می توان احتماالتی را متصور دانست:

کتـاب بحـار النـوار تأثیـر پذیرفتـه و بـه  	. یـا اینکـه محـدث جزائـری بـه شـدت از 

کـه  بـر می آیـد  احتمـال چنیـن  ایـن  نتیجـه ی  از  اسـت؛  نکـرده  ع  رجـو اصـل مصـادر 

گـذارده و اقـدام بـه گزینـش روایـات نمـوده اسـت. جزائـری بحـار را در مقابـل خویـش 

کـه از اصـل مصـدر در اختیـار داشـته، همـان  	. یـا محـدث جزائـری نسـخه ای 
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کـه امـروزه در اختیـار مـا اسـت و  نسـخه ی عامـه مجلسـی بـوده اسـت و بـا نسـخه ای 

کتـاب السـرائر بـه چـاپ رسـیده متفـاوت باشـد. بـر طبـق آن 

کتـاب بحـار النوار کمک مسـتقیم به  	. یـا اینکـه خـود جزائـری در ایـن بخـش از 

عامـه مجلسـی داده و هنـگام نـگارش النـور المبیـن دیگـر نیـاز بـه مراجعـه بـه اصـل 

مصـادر را احسـاس نمی کـرده اسـت.

آنچـه پیش تـر بـه تفصیـل سـخن از آن گذشـت، احتمـال سـوم را تقویـت می کنـد. 

کامـًا طبیعـی می نمایـد، زیـرا جزائـری در تألیـف بحـار النـوار از هیچ  ایـن احتمـال نیـز 

ع  همیـاری علمـی بـه اسـتاد خـود دریـغ ننمـوده و بسـیار محتمـل اسـت که در امـر رجو

گردان پیـش گام در ایـن عرصـه باشـد. بـر فـرض ایـن احتمـال،  بـه مصـادر، وی از شـا

ع  دیگـر ضـروری نمی نمایـد جزائـری در تألیـف النـور المبیـن مسـتقیمًا بـه مصـادر رجـو

کـه پیش تـر در معاضـدت تألیـف بحار ایـن امر را بر خود هموار نموده اسـت. کنـد، چرا

امـا بایـد در یـک جمع بنـدی چنیـن اظهـار داشـت: بـه نظر می رسـد مشـابهت کام 

محـدث جزائـری بـا آنچـه در بحار النـوار بازتاب یافته به دلیل همـکاری و معاضدت 

فکـری وی بـا عامـه مجلسـی بـوده اسـت؛ چـه آنکـه شـواهدی بسـیاری در دسـت 

و شـرحی  بیـان  بـه  روایـات واحـد  پـاره ای  تبییـن مفهـوم  کـه هـر دو عالـم در  اسـت 

ح  شـر بـه  می تـوان  نمونـه،  بـاب  از  اسـت؛  یک دیگـر  از  متفـاوت  کـه  گمـارده  همـت 

ح محـدث جزائری،  کـه نگرشـی اجمالی به شـر کبیـره اشـاره داشـت  زیـارت جامعـه ی 

کبیـره در بحـار النـوار و مـاذ الخیـار را  ح مجلسـی بـر جامعـه ی  عـدم مشـابهت بـا شـر

به دسـت می دهـد )نـک: مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، صـص 			 ـ 			؛ همـو، 	0		 

ق، ج 	، صص 			 ـ 			 مقایسـه شـود با: جزائری، 				 ق، سرتاسـر(. از این رو 



۱2۹ ون متنی … ون و بر وایی در بستر رهیافت های در پذیری تعاملی کتب ر تأثیر

کـه مشـابهت بیـان محـدث جزائـری بـا عامـه مجلسـی  ایـن نتیجـه حاصـل می گـردد 

کـه جزائـری، خـود در تحریـر آن  تنهـا در آن بخش هایـی از بحـار النـوار صـادق اسـت 

نقـش به سـزایی ایفـا نمـوده اسـت.

تفاوت میان دو کتاب.   . 4

نرم افـزار جامـع  بـر طبـق شمارشـگر  و  النـوار  بحـار  بـه  مراجعـه ی مسـتقیم  بـا   .	

االنبیـاء،  تاریـخ  روایـات  بـه  تجمیعـی  نگـرش  بـا  »حدیـث«  زیربخـش  در  االحادیـث 

کتـاب به دسـت داده  کلـی و جزیـی در ایـن  تعـداد 00		 روایـت در قالـب 		 بـاب 

کـه اتخـاذ ایـن عملکـرد در کتـاب النور المبیـن به جهت  می شـود. ایـن در حالـی اسـت 

را نمایـش می دهـد. روایـت  رویکـرد اختصـاری محـدث جزائـری عـدد 0	0	 

	. هـدف اصلـی مؤلـف بحـار النـوار جمـع آوری روایـات بـرای جلوگیـری از تلـف 

شـدن و از بیـن رفتـن آنهـا بـوده، لـذا در آن بـه اسـناد روایـات حتی االمـکان بـه طـور 

از  ج نمایـد؛  از حالـت مرسـل و منقطـع خـار را  تـا آن  کامـل و مسـند ذکـر شـده اسـت 

ایـن رو سـندها بـه طـور دقیـق و موشـکافانه ذکـر شـده و در انتخـاب آنهـا بـه بهتریـن 

کتـاب النـور المبیـن مرحـوم  نسـخه های موجـود از آن اخـذ شـده اسـت، حـال آنکـه 

جزائـری بـه دلیـل تفـاوت مبنـا، هـدف و غایت در نـگارش کتابـ  که نقـل به اختصار 

کتـاب  در  مرسـل  صـورت  بـه  را  روایـات  ـ  گردیـده  ذکـر  کثـری  حدا اسـتفاده ی  بـرای 

که  کـرد، چرا خویـش نقـل نمـوده اسـت. البتـه ایـن ایرادی بـه نویسـنده وارد نخواهد 

سـند تمامـی روایـات در جوامـع روایی موجود اسـت و پژوهشـگِر خواهان بررسـی های 

کنـد. البتـه ایـن سـخن بدیـن معنـا نیسـت  ع  محققانـه بـه ایـن جوامـع می توانـد رجـو

گـردآوری شـده اند؛ بلکـه معیـار  کـه در بحـار النـوار تمـام روایـات از صحیـح و سـقیم 
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بـه علـل و معایـب  نیـز  بـوده و در مـواردی  بـه روایـات معتبـر  نخسـتین مؤلـف اخـذ 

کـه در زمـره ی دانـش علـل الحدیـث جـای می گیـرد، اشـاره شـده  موجـود در احادیـث 

اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، نقـد عامـه مجلسـی بـه سـخنان صوفیـه بـا اضغـاث احـام 

داده شـده  نسـبت  امیرمؤمنـان؟ع؟؟ع؟  بـه  عنـوان حدیـث  بـه  کـه  متنـی  خوانـدن 

کـه عامـه مجلسـی پـس  اسـت )همـو، 	0		 ق، ج 		، ص 		(. شـایان ذکـر اسـت 

کـه توفیـق آن حاصـل  از اتمـام امـر بحـار، قصـد تألیـف مسـتدرک البحـار را نیـز داشـته 

نشـده اسـت )همـان، ج 	، ص 		(.

	. عامـه مجلسـی در بحـار النـوار بـرای کتاب هـا و مصـادر پـر اسـتعمال رمزهایی 

کتـاب از آن بهره می بـرد. این  کـه بـرای عـدم ذکـر نـام طوالنـی  گرفتـه اسـت  را در نظـر 

کامـل  کتـاب می گـردد، چـه آنکـه بـه جـای نـام  عملکـرد اندکـی موجـب اختصـار در 

کتفـا می گـردد. ایـن رویکـرد یـک  مصـدر تنهـا بـه ذکـر یـک یـا چنـد حـروف متوالـی ا

کتـاب محسـوب می گـردد؛ زیـرا نه تنهـا سـند بـه حالت ارسـال  امتیـاز اختصـاری بـرای 

گونـه بـه مصـدر روایـت توجـه داده می شـود. بـه  در نمی آیـد، بلکـه بـه مختصرتریـن 

کتـاب امالـی شـیخ صـدوق بـا رمـز »لـی«، امالـی شـیخ طوسـی بـا »مـا«،  عنـوان نمونـه: 

علـل الشـرایع صـدوق بـا؟ع؟، معانـی االخبـار بـا »مـع«، خصـال بـا »ل«، ارشـاد شـیخ 

مفیـد بـا »شـا« و … امـا ایـن رهیافـت مبتکرانـه و بهره گیـری از رمـوز در النـور المبیـن 

مشـاهده نمی شـود. محـدث جزائـری در مـواردی نـام مصـدر را عینـًا ذکـر می کنـد و در 

کتـاب(. مـواردی اصـا اشـاره ای نـدارد )نـک: سرتاسـر 

	. در النـور المبیـن تـا بـاب دوازدهـم بـه عـدد و شـماره ی هر باب اشـاره می شـود، 

امـا از شـماره ی 		 بـه بعـد ایـن شـماره های مسلسـل وار ادامه نمی یابد. ایـن در حالی 

کـه جزیـی از باب  کلـی شـماره ندارنـد و در هـر زیربـاب  کـه در بحـار النـوار ابـواب  اسـت 
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کلـی محسـوب شـده، بـه طـور مجـزا از دیگـر ابواب، شـماره ذکر می شـود.

کتـاب النـور المبیـن بیـش از بحـار اسـت. حـال آنکـه بحـار  	. تعـداد ابـواب اصلـی 

النـوار بـه دلیـل تفصیـل در مباحـث جزیـی زیرباب هایـش بیشـتر اسـت.

	. پیش تـر از دغدغـه ی دو عالـم در شـباهت ها سـخن بـه میـان آمـد، امـا ایـن 

دغدغـه ی  مجلسـی  عامـه  داراسـت؛  نیـز  تفاوت هایـی  شـباهت،  عیـن  در  دغدغـه 

بـرای  امـا محـدث جزائـری  بـه تفصیـل،  کـردن  بـا روایـت  را داشـته  حفـظ احادیـث 

کـردن بـه اختصـار را سـرلوحه ی  بهره گیـری هرچـه بهتـر و سـهل تر مخاطـب، روایـت 

کار خویـش قـرار داده اسـت.

	. جزائـری بـرای مسـائل و مطالـب مقدماتی هم چون »عصمـت انبیاء« و »علت 

بعثـت« و … بابـی مسـتقل نمی گشـاید و ایـن مـوارد را در خاتمـه ی مقدمـه ی خویـش 

ح می کنـد )نـک: جزائـری، 	0		 ق، صـص 		 ـ 		( در  و پیـش از بـاب اول خـود طـر

حالی کـه عامـه 	 بـاب از ابتـدای ابـواب نبـوة العامة خـود را به مباحث و جسـتارهای 

کـه هـر  مقدماتـی می گذرانـد )نـک: مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، صـص 		 ـ 	( هرچنـد 

کتـاب خـود از روایـت بهره جسـته اند. دو بـرای ایـن بخـش از 

	. بحـار النـوار بـه همـه ی آیـات قـرآن و تفسـیر آنهـا توجـه داده، امـا النـور المبیـن 

کفایـت اشـاره نمـوده اسـت )بـه عنـوان  بـه دلیـل اختصـار بـه مـوارد محـدود و در حـّد 

نمونـه: جزائـری، 	0		 ق، ص 		 و 		(.

کتـاب بحـار در یـک بـاب دارای شـماره ی حدیـث هسـتند و ایـن امـر  	. روایـات 

دارای مزایـای بسـیاری اسـت؛ پیـش از همـه بـه نظم کتاب تدوینی یاری می رسـاند. 

امـا ایـن عملکـرد در النـور المبیـن مشـاهده نمی شـود و روایات دارای شـماره نیسـتند.
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0	. در پـاره ای مـوارد، بیـان محـدث جزائـری ذیـل یـک حدیـث طوالنی تـر از بیان 

عامـه مجلسـی ذیـل همـان حدیـث اسـت )نـک: همـان، ص 		 و مجلسـی، 	0		 

ق، ج 		، ص 0		( مطلـب پیش گفتـه از ایـن مهـم جلـوه می کند که رویکرد جزائری 

در النـور المبیـن اختصـار در گفتـار اسـت. از ایـن رو احتمـال اهمیـت بیشـتر آن بحث از 

منظـر جزائـری قابل تصور اسـت.

کـه بـا ایـن الفـاظ در بحـار النـوار  		. در النـور المبیـن روایاتـی بـه چشـم می خـورد 

جامـع  نرم افـزار  مشـابهت یابی  بخـش  در  نیـز  آن  مشـابه  و  اسـت  نگردیـده  ثبـت 

االحادیـث رؤیـت نگردیـد. بـه نظـر می رسـد محـدث جزائری بـه مضمون ایـن روایات 

توجـه داده اسـت. بـه عنـوان نمونـه:

ّنَ ُغَلَفُهـْم 
َ
ْنِبَیـاَء ُیوَلـُدوَن َمْخُتوِنیـَن َو ِفـي َبْعِضَهـا أ

َ ْ
ّنَ ال

َ
ْخَبـاِر: أ

َ ْ
ْکَثـِر ال

َ
»اْلـَواِرُد ِفـي أ

ـاِبع« )جزائـری، 	0		 ق، ص 		 نیـز روایـات دیگـری در  َو ُسـَرَرُهْم َتْسـُقُط َیـْوَم الّسَ

صفحـات پسـینی(.

ْخَبـاِر« می توانـد مؤیـد نقل به مضمـون این روایت 
َ ْ
ْکَثـِر ال

َ
پاره گـزاره ی »اْلـَواِرُد ِفـي أ

باشـد؛ در ایـن دسـت روایـات محـدث جزائـری بـه تبییـن روایـات و وجـه جمـع آنهـا 

پرداختـه و بـا بهره گیـری از دانـش اختـاف الحدیـث بـه حـّل مشـکل ایـن احادیـث 

حـل  رویکـرد  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه   .)		 ـ   		 ص  )همـان،  اسـت  گمـارده  همـت 

اسـتاد خـود،  از جریـان حدیثـی  پذیرفتـه  تأثیـر  الحدیثـی محـدث جزائـری  اختـاف 

عامـه مجلسـی باشـد؛ زیـرا نمونـه ای از ایـن دسـت در بحـار النـوار مشـاهده می شـود 

)مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		، 			 و …(.

کـه تنهـا محـدث جزائـری در ذیل  		. در ایـن بیـن روایاتـی نیـز مشـاهده می شـود 
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آن توضیـح ارائـه نمـوده و تبیینـی از عامـه مجلسـی مشـاهده نمی گـردد؛ بـه عنـوان 

کـه به همراه  نمونـه تبییـن لفـظ »شـیعه« و »را فضـه« در ذیـل روایتـی از امـام باقر؟ع؟ 

گـوارای شـیعه دانسـته اسـت  ْبراِهیـم< ایـن اسـم را  ِ
َ

نقـل آیـه ی >َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه ل

)جزائـری، 	0		 ق، ص 	0	(.

نتیجه. 5

گردان وی به سـان  	. بحـار النـوار بـا همـت عامـه مجلسـی و بـا یـاری برخـی شـا

محـدث جزائـری در 		 جلـد حجیـم در مکتوبه ی خطی قدیم و در چاپ های جدید 

کتاب در جلد پنجم قدیم اسـتقرار  در 0		 جلد تنظیم شـده اسـت. تاریخ االنبیاء این 

گردیـده اسـت. نگـرش رقم محـور بـه  کـه جلـد 		 تـا 		 چـاپ جدیـد را شـامل  یافتـه 

کـه النـور المبیـن  ایـن بخـش، 00		 روایـت را به دسـت می دهـد. ایـن در حالـی اسـت 

جزائـری به جهـت هـدف اختصـار، مجموعه ی سرگذشـت تاریخ پیامبـران را در 0	0	 

گـردآوری نموده اسـت. روایـت 

کتـاب، از رهگذر دو رویکرد مؤلف محور  	. امکان سـنجی تأثیرپذیـری تعاملـی دو 

مؤلف محـور،  رهیافـت  در  نخسـتین  شـاخصه ی  گردیـد.  ردیابـی  متن محـور  و 

گردی میـان عامـه مجلسـی و محـدث جزائـری  توجه دهـی بـه رابطـه ی اسـتاد و شـا

گردان پیـش گام در هم فکـری و  گردیـد. جزائـری به عنـوان یکـی از شـا محـل اعتنـا 

معاضـدت علمـی بـه اسـتاد خویش، شناسـایی و نقش وی در نوشـتار حاضر برجسـته 

ح نویسـی بـر برخـی احادیـث مشـکل، حـّل پـاره ای مصالـح تألیفـی و … از  گردیـد؛ شر

آن  بـر  تأثیرگـذاری  و  النـوار  بحـار  یافتـن  قـوام  در  جزائـری  یاری رسـانی های  جملـه 

می آیـد. به شـمار 
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	. تتبـع در شناسـایی اسـاتید مشـترک ایـن دو عالـم، در سـامان دهی تجمیع نگـر 

گردید.  در رهیافـت مؤلف محـور و امکان سـنجی ایـن تأثیرپذیـری محـل التفـات قـرار 

کاشـانی« دو اسـتاد مشـترک عامه مجلسـی  »شـیخ حر عاملی« و »ما محسـن فیض 

»احتمـال  گـزاره ی  می توانـد  احتمـال  یـک  به سـان  کـه  هسـتند  جزائـری  محـدث  و 

بـه ذهـن متبـادر  را  از یـک اسـتاد واحـد«  تأثیرپذیـرِی مشـترک دو پی جـوی دانـش 

سازد.

کتـب  متـن  مسـتقیمًا  تأثـر،  امکان سـنجی  به جهـت  متن محـور  رهیافـت  در   .	

کتـاب«  کـه در دو بخـش »شـباهت ها« و »تفاوت هـای میـان دو  مـورد التفـات اسـت 

گردیـد. »دغدغـه ی دو مؤلـف در توجـه دادن بـه روایـات شـیعی ائمـه؟مهع؟  پیگیـری 

در تاریـخ انبیـاء، مصـادر مشـترک، شـباهت در عناویـن اصلـی و فرعـی ابـواب، مکتب 

گاه مضمـون بیانـات  فکـری واحـد مؤثـر در خوانش گـری روایـات، تشـابه در لفـظ و 

تبیینـی در ذیـل روایـات و هم گونـی بهره گیـری مؤلفـان از لفـظ واحـد یـک روایـت«، از 

گردیده اسـت. جملـه شـباهت های عمـده میـان بحار النوار و النور المبین شناسـایی 

	. مناشـئ اصلـی ایـن شـباهت ها، همـکاری و معاضـدت فکری محـدث جزائری 

در سـامان دهی بخش هایی از بحار النوار اسـت؛ عدم مشـابهت شـروح این دو عالم 

کـه ایـن  گاه تبییـن یـک حدیـث خـاّص غیـر از تاریـخ انبیـاء نمایانگـر ایـن اسـت  بـه 

کـه جزائـری، خـود در  مشـابهت ها تنهـا در بخش هایـی از بحـار النـوار صـادق اسـت 

تحریـر آن نقـش به سـزایی ایفـا نمـوده اسـت.

کتـاب در خوانش گـری امکان سـنجی تأثـر در  	. از جملـه تفاوت هـای میـان دو 

رهیافـت متن محـور نیـز می تـوان بـه ایـن نمونه هـا اشـاره داشـت: »میـزان بهره گیـری 
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گـردآوری، تفـاوت در  از روایـات از منظـر اعـداد و ارقـام، اختـاف در مبانـی و اهـداف 

تبویـب بـا نگـرش اصلـی و فرعـی و برخـی تفاوت هـای درون متنـی هم چـون: التفـات 

کتـب و …«. بیشـتر عامـه مجلسـی بـه تفسـیر آیـات، بهره گیـری از رمـوز بـرای 
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مقدمه.  

یکـی از ضروری تریـن نیـاز شـیعیان، آشـنایی بـا مهم تریـن شـاخصه های تربیتـی 

که بنا  دربـاره ی برنامه هـای آینـده خداونـد بـه ویژه مقطـع آخرالزمان اسـت، مقطعی 

اسـت انتهـای آن، منجـر بـه ظهـور منجـی عالـم امـام عصـر؟ع؟ شـود. ضـرورت ایـن 

کـه طبـق آموزه هـای روایـی، عدم شـناخت این شـاخصه ها، شـیعه  امـر تـا آنجـا اسـت 

را دچـار دسـت اندازهای رفتـاری، اخاقـی و در الیه هـای باالتـر، دچار دسـت اندازهای 

ایمانـی و معرفتـی می کنـد. از ایـن جهـت هـر یـک از اهل بیـت وحـی؟مهع؟ تبیین هـای 

رفتـاری متعـددی بـه شـیعیان خویـش ارائـه کرده انـد.

در بیـن ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ احادیـث مربـوط بـه امـام کاظـم؟ع؟، در راسـتای 

رفتـاری شـیعیان در  بایسـته های  ویـژه  بـه  ابعـاد مختلـف جریـان مهدویـت  تبییـن 

کـه  آخرالزمـان جلـوه ای دیگـر دارد. بخـش مهمـی از ایـن اقـدام امـام از آن روسـت 

کوشـیدند قیـام  بـا رسـول خـدا؟ص؟  از قرابـت نسـبِی خـود  بـا بهره بـرداری  عباسـیان 

خویـش را انقـاب مهـدوی و حکومتشـان را حکومـت عدل موعود نشـان دهند. آنان 

بـه همیـن منظـور در روایـات مبشـر بـه ظهـور امـام مهـدی؟ع؟ دسـت بردنـد و ضمـن 

تحریـف آنهـا، در موضوعاتـی ماننـد تبار و نسـب مهدی موعود؟ع؟، سـفیانی و رایات 

سـود )پرچم هـای سـیاه( بـه جعـل احادیـث پرداختنـد. آنـان خـود را مصـداق مهـدی 
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می دانسـتند؛ القابـی چـون سـفاح، منصـور، مهـدی، هـادی و رشـید از جملـه القابـی 

کـه نشـان از نوعـی بـاور مهـدوی و هدایـت و رشـد و خونریـزی به قصـد نابودی  اسـت 

ظلـم و سـتم اسـت.

از  بهره گیـری  بـا  هـم  آن  روایـات،  از  دسـت  ایـن  مطالعـه ی  بـا  اینکـه  نتیجـه 

دانش های حدیثی، محققان را برای دسـت یابی به الگوهای پژوهشـی در عرصه ی 

معـارف مهـدوی یـاری می رسـاند تـا از ایـن رهگـذر جامعـه ی شـیعی بـه تبییـن هرچـه 

صحیح تـر از رویدادهـای آخرالزمانـی دسـت یابـد.

در ایـن جسـتار، در چهـار قالـِب بررسـی متنـی، بررسـی سـندی، قرائـن حدیثـی و 

عرضـه ی بـر قـرآن و در انتهـا، جمع بنـدی و تحیـل نهایـی حدیـث هـر سـه حدیـث را 

مـورد ارزیابـی و تفقـه قـرار دادیـم.

کـه همـه ی خوبـان در طـی ده هـزار  از دیـدگاه نگارنـده این طـور برداشـت می شـود 

سـال تاریـخ بشـری، از جملـه انبیـاء و رسـوالن؟مهع؟ با نگاه به جریـان مهدویت و عصر 

ظهـور، یـک برنامـه ی هدفمنـد را دنبـال می کردنـد و امام کاظم؟ع؟ بـا در نظر گرفتن 

که در منزلت ایشـان آمده، جایگاه ویژه ای در تبیین سـیر وقایع و خاسـتگاه  فضایلی 

تکوینـی و تربیتـی ایفا کرده اسـت.

حدیث اول: انتظار ایام اهل بیت؟ع؟.  

ُد  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

ُعْکَبِری َقاَل َحّد
َ
ّل ـٍد َهاُروَن ْبـِن ُموَسـی الّتَ ِبـی ُمَحّمَ

َ
ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـْن أ

َ
»أ

ـِد ْبـِن َصَدَقـَة  ْخَبَرَنـا اْلَحَسـُن ْبـُن َعِلـی اْلَعـَدِوی َعـْن ُمَحّمَ
َ
ْحَمـَد ْبـِن َمْخـُزوٍم َقـاَل أ

َ
ْبـُن أ

اِبـُع َو  الّرَ اْلُمَباَهَلـِة اْلیـْوُم  ْبـِن َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـاَل یـْوُم  ِإْبَراِهیـَم ُموَسـی  ِبـی 
َ
أ اْلَعْنَبـِری َعـْن 

یـَت 
َ
َمـا َصّل

َ
ِة َفُکّل

َ
ـا َرْدَت ِمـَن الّصَ

َ
ـی ِفـی َذِلـَك اْلیـْوِم َمـا أ ـِة ُتَصّلِ اْلِعْشـُروَن ِمـْن ِذی اْلِحّجَ
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ًة ُثـّمَ َتُقـوُم َقاِئمـًا َو َتْرِمـی ِبَطْرِفـَك ِفـی  َرْکَعَتیـِن اْسـَتْغَفْرَت اهَّلَل َتَعاَلـی ِبَعِقِبَهـا َسـْبِعیَن َمـّرَ

 ِ
ِ َرّبِ اْلعاَلِمیـَن - اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

ْنـَت َعَلـی ُغْسـٍل->اْلَحْمُد هَّلِلَّ
َ
َمْوِضـِع ُسـُجوِدَك َو َتُقـوُل َو أ

ْرِض - 
َ ْ
ـماواِت َو )مـا ِفـی( ال ـِذی َلـُه مـا ِفـی الّسَ

َ
ِ اّل

ْرِض - اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ ْ
ـماواِت َو ال فاِطـِر الّسَ

َکَفـُروا  ِذیـَن 
َ
ـوَر ُثـّمَ اّل ُلمـاِت َو الّنُ

ُ
ْرَض َو َجَعـَل الّظ

َ ْ
ـماواِت َو ال ـِذی َخَلـَق الّسَ

َ
ِ اّل

اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

ِإیـای  َتْعِریُفـُه   
َ

َلـْو ال َو   
ً

ِبـِه َجاِهـا ُکْنـُت  َمـا  َفِنـی  َعّرَ ـِذی 
َ
اّل  ِ

هَّلِلَّ اْلَحْمـُد  یْعِدُلـوَن <  ِهـْم  ِبَرّبِ

َة ِفـی اْلُقْربـی 
َ

 اْلَمـَوّد
َّ

ْجـرًا ِإال
َ
ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه أ

َ
َلُکْنـُت َهاِلـکًا ِإْذ َقـاَل َو َقْوُلـُه اْلَحـُق ُقـْل ال أ

ْهـَل اْلَبیِت 
َ
ْجَس أ مـا یِریـُد اهَّلُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ َفَبیـَن ِلـی اْلَقَراَبـَة َفَقـاَل ُسـْبَحاَنُه- >ِإّنَ

ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ
َ
َرُکـْم َتْطِهیـرًا< … الّل َو یَطّهِ

ـْکَنا ِبِهـْم َفاْرُزْقَنا  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َباِعِهـْم الّل َمْرَتَنـا ِباّتِ

َ
 َو َعَلمـًا َو أ

ً
َقْمَتُهـْم َلَنـا َدِلیـا

َ
ِذیـَن أ

َ
اّل

َشـَفاَعَتُهْم ِحیـَن یُقـوُل اْلَخاِئُبـوَن >َفمـا َلنـا ِمـْن شـاِفِعیَن َو ال َصِدیٍق َحِمیـٍم<  َو اْجَعْلَنا 

 
َ

ال َو  َشـَفاَعِتِهْم  ِإَلـی  اِظِریـَن  الّنَ یاِمِهـْم 
َ
ِل اْلُمْنَتِظریـَن  َلُهـْم  ِقیـَن  اْلُمَصّدِ اِدِقیـَن  الّصَ ِمـَن 

ـاُب<  آِمیـَن َرّبَ  اْلَوّهَ ْنـَت 
َ
أ ـَك  ِإّنَ َرْحَمـًة  َلُدْنـَك  ِمـْن  َلنـا  >َهـْب  َو  ِإْذ َهَدیَتَنـا  َبْعـَد  َنـا 

َ
ُتِضّل

؛ کفعمـی، 	0		  ـٍد …« )طوسـی، 				 ق، ص 			 ُهـّمَ َصـّلِ َعَلـی ُمَحّمَ
َ
اْلَعاَلِمیـَن الّل

ق، ص 			، طوسـی، 				 ق، ج 	، ص 			( .

چنـگ  همانـا  مـا  پـروردگارا،   … اسـت  مباهلـه  روز  در  کاظـم؟ع؟  امـام  از  دعایـی 

انداختیـم بـه کتابـت و بـه عتـرت پیامبـرت درود خـدا بـر آنهـا بـاد … . پس قـرار بده ما 

کننده به  را از راسـتگویان تصدیق کننـده بـرای آنهـا، منتظـران به روزهایش، و نظـاره 

سـوی شـفاعت آنهـا.

بررسی سندی.   .  

با بررسی سند در می یابیم حدیث ضعیف و مسند است:
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در  امامیـه  محدثـان  از  و  ابومحمـد  کنیـه  بـا  او  ُعْکَبـِری: 
َ
ّل الّتَ ُموَسـی  ْبـِن  َهـاُروَن 

قـرن چهـارم اسـت. او را امامـی، ثقـه و جلیل القـدر شـمرده اند )طوسـی، 				 ش، 

که طعنی بر او نیسـت )نجاشـی،  ص 			( نجاشـی او را مورد اعتماد معرفی می کند 

				 ش، ص 			؛ طوسـی، 				 ق، ص 			(.

ْحَمـَد ْبـِن َمْخُزوٍم: خوئـی وی را با عنوان ابن مخزوم القری با کنیه ی 
َ
ـُد ْبـُن أ ُمَحّمَ

دربـاره ی  امـا  می کنـد،  حدیـث  نقـل  او  از  تلعکبـری  کـه  می کنـد  معرفـی  اباالحسـین 

توثیـق یـا مـدح و ذم او سـخنی نگفتـه اسـت )خویـی، 0			 ش، ج 		، ص 		(.

کـه وی از  اْلَحَسـُن ْبـُن َعِلـی اْلَعـَدِوی: خویـی صرفـًا بـه معرفـی راویانـی پرداختـه 

آنهـا روایـت نقـل می کنـد »روی عـن یوسـف بن یحیـی الصبهانی أبی یعقـوب و روی 

عنـه محمـد بـن إبراهیـم بـن إسـحاق الطالقانـی مشـیخة الفقیـه فـي طریقـه إلـی أبـی 

سـعید الخـدری«. )همـان، ج 	، ص 		(.

کاظـم و امـام  کنیـه او ابوجعفـر و از اصحـاب امـام  اْلَعْنَبـِری:  ْبـِن َصَدَقـَة  ـِد  ُمَحّمَ

کرده انـد )حلـی، 				 ش،  رضـا؟امهع؟ اسـت. او را بصـری و بـا عنـوان غالـی معرفـی 

ص 	0	؛ طوسـی، 				 ق، ص 			(.

بررسی متنی.   .  

با بررسی متنی به نص، مشهور، متصل می رسیم.

مفردات حدیث.   .  

سـقوط  و  لغزیـدن  معنـای  بـه  َدَحـَض  مـاده ی  از  ْدَحـَض 
َ
أ اسـت:  ح  شـر ایـن  بـه 

اسـت )قرشـی، 				 ق، ج 	، ص 0		( هم چنیـن بـه معنـای پـوچ و باطـل آمـده 
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ِهـم < )شـوری،  ُتُهـْم داِحَضـٌة ِعْنـَد َرّبِ کـه خداونـد می فرمایـد: >ُحّجَ اسـت. هم چنـان 

	(. یعنـی: دلیلشـان در پیشـگاه پروردگارشـان باطـل و زوال پذیـر اسـت. می گوینـد: 

کـردم و بیهـوده شـد  ْدَحْضـُت فانـا فـي حجتـه َفَدَحـَض - دلیـل و برهانـش را باطـل 
َ
أ

)راغـب اصفهانـی، 				 ش، ص 	0	(.

ُکْنـُت ِبـِه  َفِنـی َمـا  ـِذی َعّرَ
َ
ِ اّل

ح زیـر اسـت: »اْلَحْمـُد هَّلِلَّ تحلیـل متـن روایـت بـه شـر

ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه 
َ
 َتْعِریُفـُه ِإیـای َلُکْنـُت َهاِلـکًا ِإْذ َقـاَل َو َقْوُلـُه اْلَحـُق >ُقـْل ال أ

َ
 َو َلـْو ال

ً
َجاِهـا

ما یِریـُد اهَّلُل ِلیْذِهَب  َة ِفـی اْلُقْربـی<  َفَبیـَن ِلـی اْلَقَراَبـَة َفَقـاَل ُسـْبَحاَنُهـ  >ِإّنَ
َ

 اْلَمـَوّد
َّ

ْجـرًا ِإال
َ
أ

کـه بـه مـن  َرُکـْم َتْطِهیـراً < یعنـی: سـپاس خـدای را  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ َعْنُکـُم الّرِ

گـر او مرا معرفت نمـی داد، من از جمله ی  معرفـت داد از آنچـه بـه آن جاهـل بـودم؛ و ا

گفتـارش حـق اسـت: »بگو من از شـما  کـه فرمـود و  ک شـوندگان بـودم، آن هنـگام  ها

کـه مـودت و محبـت مـرا در حـق خویشـاوندان منظـور  اجـر رسـالت جـز ایـن نخواهـم 

دارید«.

دارد؛  همسـویی  معرفـت  بـا  مرتبـط  روایـات  عمـده ی  بـا  حدیـث  از  بخـش  ایـن 

ِمیَتـًة  َمـاَت  ِإَماَمـُه  یْعـِرُف   
َ

ال ُهـَو  َو  َمـاَت  »َمـْن  فرمـود  رسـول اهَّلل؟ص؟  کـه  هم چنـان 

کـه بمیـرد و امـام خویـش را نشناسـد، بـه مرگ  اَعـِة«؛ یعنـی: هـر  َجاِهِلیـًة َفَعَلیُکـْم ِبالّطَ

جاهلیـت مـرده اسـت؛ پـس بـر شـما باد بر طاعـت )برقـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

 
ً

َفْضـا ِمْنـُه  ْعَظـَم 
َ
أ یُکـوُن   

َ
ال ـِذی 

َ
اّل اْلَمَقـاِم  ِبَذِلـَك  ِإَلیـَك  ُب  َتَقـّرَ

َ
أ ـی  ِإّنِ ُهـّمَ 

َ
الّل  …«

ِذیـَن 
َ
ْهِلـِه اّل

َ
َنُه َو ِإَباَنِتـَك َفْضـَل أ

ْ
ْکَثـَر َرْحَمـًة َلُهـْم ِبَتْعِریِفـَك ِإیاُهـْم َشـأ

َ
 أ

َ
ِلْلُمْؤِمِنینـَت َو ال

ـّتَ ِبِهـْم َقَواِعـَد ِدیِنـَك« یعنـی: خداونـدا، بـه سـوی  ْعَداِئـَك َو َثّبَ
َ
ْدَحْضـَت َباِطـَل أ

َ
ِبِهـْم أ

کـه بزرگ تـر از آن بـرای مؤمنـان نیسـت و مقامـی  تـو تقـرب می جویـم بـه آن مقامـی 
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کـه پررحمت تـر از آن بـرای مؤمنـان نیسـت بـه سـبب معرفـی تـو مقـام او را بـه آنـان و 

کـه باطـل دشـمنانت را بـا آنهـا برطرف سـاختی  کـردن تـو فضـل اهـل او را آنانـی  ظاهـر 

کـردی. و پایه هـای دینـت را بـا آنـان ثابـت 

ْعَداِئَك: 
َ
ْدَحْضَت َباِطـَل أ

َ
دو ویژگـی بـه اهل بیت؟مهع؟ نسـبت داده شـده اسـت: 	 ـ أ

در  کـه  باشـد  توطئه هـای دشـمن  ابطـال  معنـای  بـه  ایـن قسـمت  نظـر می رسـد  بـه 

و  فکـری  فرقه هـای  قالـب  در  فتنه هایـی  می شـود.  دیـده  ائمـه؟مهع؟  تمـام  سـیره ی 

از  کـه هـر یـک  گرفـت  جریانـات انحرافـی چـه در شـیعه و چـه در اهل تسـنن شـکل 

اهل بیـت؟مهع؟ بـه مقابلـه بـا آنهـا پرداختنـد؛ ایـن جریانـات در زمـان امـام صـادق و 

کاظـم؟امهع؟ در اوج فعالیـت خـود قـرار داشـتند؛ فتنـه ی مدعیـان دروغیـن مهدویـت 

کـه از آن در لـوح جابـر بـا عنـوان »فتنـة عمیاء« )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یاد 

کـه ایـن جریـان در قالب هـای  ع فتنـه شـمرده می شـد. هم چنـان  شـده، بدتریـن نـو

متعدد و توسـط گروه های مختلف شـکل می گرفت. این جریان ها با روشـنگری های 

آن دو امـام بزرگـوار رنـگ باختنـد و شـیعه را از مهلکـه ای عظیـم نجـات دادنـد.

کـه در دعای ندبه  ایـن رویـه در سـیره ی امـام عصـر؟ع؟ نیز وجود دارد؛ هم چنان 

ْدِحـض ِبـِه اْلَباِطـَل …« 
َ
ِقـْم ِبـِه اْلَحـّقَ َو أ

َ
ُهـّمَ َو أ

َ
خطـاب بـه آن بزرگـوار می خوانیـم »الّل

کنـار برپایـی و اقامـه ی حـق،  )ابـن طـاووس، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در 

موجبـات نابـودی سـاختارها و جریان هـای غیـر نظـام حـق را فراهـم می آورنـد.

سـبب  را  خصلـت   	 روایتـی  در  ِدیِنـَك: امیرالمؤمنیـن؟ع؟  َقَواِعـَد  ِبِهـْم  ـّتَ  َثّبَ ـ   	

ُص اْلیِقیـِن َو 
َ

یـِن : ِإْخـا کـرده، می فرمایـد: »ِسـّتٌ ِمـْن َقَواِعـِد الّدِ قواعـد دیـن معرفـی 

ْنیـا« 
ُ

ْهـُد ِفـی الّد َکاِة، َو ِحـّجُ اْلَبیـِت َو الّزُ ِة، َو ِإیَتـاُء الـّزَ
َ

ـا ُنْصـُح اْلُمْسـِلِمیَن، َو ِإَقاَمـُة الّصَ
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.)			 ص  ق،   				 واسـطی،  )لیثـی 

ِذیـَن اْفَتَرْضَت َعَلیَنا َطاَعَتُهْم َو َعَقْدَت 
َ
ٍد اّل ـٍد َو آِل ُمَحّمَ ُهـّمَ َفَصـّلِ َعَلـی ُمَحّمَ

َ
»… الّل

>ِباْلَقـْوِل  َنـا  ّتَ َثّبَ َو  آَثاِرِهـْم  َبـاِع  ِباّتِ ْفَتَنا  َشـّرَ َو  ِبَمْعِرَفِتِهـْم  ْکَرْمَتَنـا 
َ
أ َو  یَتُهـْم 

َ
َوال ِرَقاِبَنـا  ِفـی 

ْفَضَل اْلَجَزاِء 
َ
ا أ ـدًا َعّنَ ُروَناُه َو اْجِز ُمَحّمَ ْخِذ ِبَما َبّصَ

َ ْ
ـا َعَلـی ال ِعّنَ

َ
ُفوَنـاُه َفأ ـِذی َعّرَ

َ
اِبـِت<  اّل

َ
الّث

ِغ ِرَسـاَلِتَك«.
َ

ِبَمـا َنَصـَح ِلَخْلِقـَك َو َبـَذَل ُوْسـَعُه ِفـی ِإْبا

چهار پیام این قسمت از دعا شامل موارد زیر است: 

وجوب طاعت عترت. 	

مازم بودن با والیت عترت، . 	

تکریم شدن از جانب خدا به واسطه ی معرفت عترت، . 	

شرافت یابی به وسیله ی تبعیت از آثار عترت.. 	

َقْمَتُهـْم َلَنا 
َ
ِذیـَن أ

َ
ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم اّل ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ

َ
»الّل

ـْکَنا ِبِهـْم َفاْرُزْقَنـا َشـَفاَعَتُهْم ِحیـَن  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َباِعِهـْم الّل َمْرَتَنـا ِباّتِ

َ
 َو َعَلمـًا َو أ

ً
َدِلیـا

اِدِقیـَن  یُقـوُل اْلَخاِئُبـوَن >َفمـا َلنـا ِمـْن شـاِفِعیَن َو ال َصِدیـٍق َحِمیـٍم <  َو اْجَعْلَنـا ِمـَن الّصَ

کتـاب تـو چنـگ  یاِمِهـْم …« یعنـی: بـار خدایـا، مـا بـه 
َ
ِقیـَن َلُهـْم اْلُمْنَتِظریـَن ِل اْلُمَصّدِ

کـه آنهـا را دلیل و نشـانه برای  زده ایـم و بـه عتـرت پیغمبـر تـو-درود تـو بـر آنها-آنانـی 

کـرده ای … و مـا را از منتظران ایـام آنها قرار  مـا قـرار دادی و مـا را بـه پیـروی از آنهـا امـر 

بده.

کـه پیامبر؟ص؟ آنها را  کتـاب خدا و عترت بـه عنوان دو ثقلی  کیـد بـر تمسـک بـه  تأ

بـرای امـت خویـش بـه یادگار گذاشـته اسـت. در بخش آخر، در خواسـت قرارگیری در 

ح شـده اسـت و ایام  یاِمِهْم« مطر
َ
صـف منتظـران ایـام حکومـت عتـرت »اْلُمْنَتِظریـَن ِل
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کـه اهل بیـت؟مهع؟ در  نـه بـه معنـای »روزهـا« بلکـه ایـام در ایـن قسـمت یعنـی دورانـی 

کـرده و مقتدرانـه حکومـت االهـی را در پهنـه ی عالـم برپـا می کننـد  آن دوران رجعـت 

کـه امـام باقـر؟ع؟ ذیـل  کـه ایـن امـر بـا ظهـور امـام عصـر؟ع؟ آغـاز می شـود؛ هم چنـان 

یـاِم اهَّلِل< یکـی از مصادیـق 
َ
ْرُهـْم ِبأ ایـن فـراز از آیـه ی 	 سـوره ی ابراهیـم؟ع؟ >َو َذّکِ

َثـٌة یـْوُم 
َ

یـاُم اهَّلِل َثا
َ
کـرده و فرمـود: أ ایـام اهَّلل را قیـام قائـم؟ع؟ و ایـام رجعـت معرفـی 

ة َو یـْوُم اْلِقیاَمـة )ابن بابویـه، 				 ش، ج 	، ص 	0	(. اْلَقاِئـِم َو یـْوُم الَکـّرَ

قرائن حدیثی. 4 .  

ایـن  اسـت:  فـوق  روایـت  مشـابه  و  المضمـون  مشـترک  احادیـث،  از  روایـت  سـه 

کفعمـی بـا درصـد تشـابهی از امـام  ع الحصیـن  کتـاب البلـد االمیـن و الـدر حدیـث در 

کاظـم؟ع؟ آمـده اسـت. سـایر منابـع نیـز ذکـر شـد.

روز  دعـای  در  سـجاد؟ع؟  امـام  شـد،  اشـاره،  متـن  در  کـه  منابعـی  بـر  عـاوه   )	

 …« دارد:  دعـا  ایـن  مضمـون  بـه  نزدیـک  عباراتـی  سـجادیه  صحیفـه ی  در  عرفـه 

ِمیَن  اْلُمَسـّلِ ِبِإَماَمِتِهـُم،  یـَن  اْلُمْؤَتّمِ یِتِهـُم، 
َ

ِبِوال ـِکیَن  اْلُمَتَمّسِ ِبُعْرَوِتِهـُم،  اْلُمْسَتْمِسـِکیَن 

یاَمُهـم« )علـی بـن الحسـین؟ع؟، 
َ
ْمِرِهـُم، اْلُمْجَتِهِدیـَن ِفـی َطاَعِتِهـُم، اْلُمْنَتِظِریـَن أ

َ
ِل

.)		0 ص  ش،   				

 
َ

ِتـی ال
َ
ْسَتْمِسـُك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی اّل

َ
	( رسـول اهَّلل؟ص؟ ضمـن دعایـی فرمـود: »َو ُقـْل أ

اْنِفصـاَم َل هـا َو ِبَحْبـِل اهَّلِل اْلَمِتیـن «. )منسـوب بـه علـی بـن موسـی؟ع؟، 	0		 ق، 

.)			 ص 
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عرضه به قرآن. 5 .  

ـْکَنا ِبِکَتاِبـَك َو ِبِعْتـَرِة َنِبیـَك  ـا َقـْد َتَمّسَ ُهـّمَ ِإّنَ
َ
بـر اسـاس دو بخـش از ایـن دعـا: »الّل

ـْکَنا ِبِهْم َفاْرُزْقَنا َشـَفاَعَتُهْم« دو آیه را می توان  ـا َقْد َتَمّسَ ُهـّمَ َفِإّنَ
َ
َصَلَواُتـَك َعَلیِهـْم« و »الّل

کتـاب خـدا و اهل بیـت وحی؟مهع؟  اسـتناد داد؛ ایـن دو آیـه دربـاره ی لـزوم تمسـک بـه 

گفتـه اسـت. و نیـز راه کارهـای آن سـخن 

اُغـوِت َو یْؤِمـْن  ْشـُد ِمـَن اْلَغـی َفَمـْن یْکُفـْر ِبالّطَ یـِن َقـْد َتَبیـَن الّرُ ْکـراَه ِفـی الّدِ 	(  >ال ِإ

)البقـرة،  َعلیـٌم<  َسـمیٌع  اهَّلُل  َو  َل هـا  اْنِفصـاَم  اَل  اْلُوْثقـی  ِباْلُعـْرَوِة  اسَتْمَسـَك  فقـد  ِبـاهَّلِل 

)			

	( >َو َمْن یْسـِلْم َوْجَهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسـٌن َفَقِد اْسَتْمَسـَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی 

ُموِر< )لقمان، 		(.
ُ ْ
اهَّلِل عاِقَبـُة ال

بـه  عتـرت  بـه  تمسـک  لـزوم  در  رسـول اهَّلل؟ص؟  از  روایتـی  مربوطـه  آیـات  ذیـل 

َجـاِة َو  ْن یْرَکـَب َسـِفیَنَة الّنَ
َ
َحـّبَ أ

َ
ایـن ترتیـب وجـود دارد: »َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َمـْن أ

یْسَتْمِسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی َو یْعَتِصـَم ِبَحْبـِل اهَّلِل اْلَمِتیـِن َفْلیـَواِل َعِلیـًا َبْعـِدی َو ْلیَعـاِد 

ْوِصیاِئـی َو ُحَجـُج اهَّلِل َعَلـی 
َ
ُهـْم ُخَلَفاِئـی َو أ ـِة اْلُهـَداِة ِمـْن ُوْلـِدِه َفِإّنَ ِئّمَ

َ ْ
َتـّمَ ِبال

ْ
ُه َو ْلیأ َعـُدّوَ

.)		 ص  ش،   				 َبْعـِدی« )ابن بابویـه،  اْلَخْلـِق 

جمع بندی.   .  

کـه در سـند دیـده می شـود، در منابـع معتبـری از سـوی محدثـان  بـا وجـود ضعفـی 

بـه عـدم  قـرآن،  آیـات  بـا  انطبـاق آن  نیـز  و  قرائـن حدیثـی  نقـل شـده اسـت. وجـود 

کـرد. کمـک  خدشـه در اصـل روایـت 
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حدیث دوم: ویژگی های قائم؟ع؟ و آزمون شیعیان در آخرالزمان.  

ْحَمـِن َقـاَل: َدَخْلـُت َعَلـی ُموَسـی ْبـِن َجْعَفـٍر؟ع؟ َفُقْلـُت: یا  »َعـْن یوُنـَس ْبـِن َعْبـِد الّرَ

ُر  ـِذی یَطّهِ
َ
َنـا اْلَقاِئـُم ِباْلَحـّقِ َو َلِکـّنَ اْلَقاِئَم اّل

َ
ْنـَت اْلَقاِئـُم ِباْلَحـّقِ َقـاَل: أ

َ
اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل! أ

َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورًا ُهَو اْلَخاِمُس ِمْن ُوْلـِدی َلُه َغیَبٌة   
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
ْعـَداِء اهَّلِل َو یْمأ

َ
ْرَض ِمـْن أ

َ ْ
ال

ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا آَخـُروَن، ُثـّمَ َقـاَل؟ع؟ 
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
َمُدَهـا َخْوفـًا َعَلـی َنْفِسـِه یْرَتـّد

َ
یُطـوُل أ

اِبِتیـَن َعَلـی ُمَواالِتَنـا َو اْلَبـَراَءِة 
َ
َنـا ِفـی َغیَبـِة َقاِئِمَنـا الّث ـِکیَن ِبُحّبِ ُطوَبـی ِلِشـیَعِتَنا اْلُمَتَمّسِ

ـًة َفَرِضیَنـا ِبِهـْم ِشـیَعًة َفُطوَبـی  ِئّمَ
َ
ـا َو َنْحـُن ِمْنُهـْم َقـْد َرُضـوا ِبَنـا أ وَلِئـَك ِمّنَ

ُ
ْعَداِئَنـا أ

َ
ِمـْن أ

َلُهـْم ُثـّمَ ُطوَبـی َلُهـْم ُهـْم َو اهَّلِل َمَعَنا ِفـی َدَرَجِتَنا یْوَم اْلِقیاَمـِة« )ابن بابویه، 				 ش، 

ج 	 ص 			؛ خزاز رازی، 	0		 ق، ص 			؛ طبرسـی، 0			 ق، ص 	0	؛ اربلی، 

ج 	، ص 			( یعنـی: یونس بن عبدالرحمـن می گویـد: بـر موسـی بـن جعفـر؟ع؟ وارد 

گفتـم: ای فرزنـد رسـول اهَّلل؟ص؟ آیـا شـما قائـم بـر حـق هسـتید؟ فرمـود: مـن  شـدم و 

ک  کـه زمین از دشـمنان خـدای؟زع؟ پا قائـم بـه حـق هسـتم، و لکـن قائم کسـی اسـت 

کـه از جور و ظلم پر شـد. او پنجمین  می کنـد و آن را از عدالـت پـر می کنـد، همان گونـه 

از پسـران مـن اسـت. بـرای او غیبتـی طوالنـی اسـت، و تـرس بـر خـودش امتـداد دارد. 

سـپس  می ماننـد.  ثابت قـدم  دیگـر  گروهـی  آن  در  و  می شـوند،  مرتـد  اقوامـی  آن  در 

کـه چنگ انداختند به ریسـمان مـا در غیبت  گفـت: خوشـا بـه حـال شـیعة ما، کسـانی 

قائـم مـا، ثابـت قدمـان بـر دوسـتی مـا و دوری از دشـمنان مان. آنهـا از مـا و مـا از آنهـا 

هسـتیم. قطعًا راضی هسـتند به امام بودن ما و راضی هسـتیم به شـیعه بودن آنها، 

پس خوشـا به حال آنها. سـپس ]باز هم[ خوشـا به حال آنها و آنها به خدا سـوگند در 

درجه هـای مـا روز قیامـت همـراه مـا هسـتند.
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بررسی سندی.   .  

سند حدیث صحیح، مسند و معنعن است.

علـی بـن إبراهیـم بـن هاشـم: امامـی مذهـب اسـت. نجاشـی در رجـال خـود وی را 

کـرده اسـت )ثقـة فـي الحدیـث ثبـت معتمـد صحیـح  ثقـه و صحیـح المذهـب معرفـی 

کتـاب مشـهور )تفسـیر قمـی( اسـت. المذهـب ( )همـو، ص  0		( وی صاحـب 

کنیه ی وی ابو اسـحاق و نام اصلی وی: إبراهیم  عن أبیه )ابراهیم بن هاشـم(: 

گردان  از شـا کشـی می نویسـد: وی  القمـی و إمامی مذهـب و ثقـه اسـت.  بـن هاشـم 

یونـس بـن عبدالرحمـن و از اصحـاب امـام رضا؟ع؟ اسـت و اول کسـی معرفی می کند 

کوفـی انتقـل إلـی قـم قـال أبـو  کوفـه را در قـم نشـر داد »القمـی أصلـه  کـه حدیـث اهـل 

عمـرو الکشـی: تلمیـذ یونـس بـن عبـد الرحمـن مـن أصحـاب الرضـا ]ع؟ [ هـذا قـول 

بقـم هـو«  الکوفییـن  أول مـن نشـر حدیـث  یقولـون:  فیـه نظـر و أصحابنـا  الکشـی و 

.)		 ص  باب إبراهیـم،  باب اللف منـه،  )رجال النجاشـی، 

صالح بن السندی: إمامی مذهب و ثقه معرفی شده است؛ ثقةعلی التحقیق .

وی  آزادی  سـبب  بـه  یقطیـن(  آل  )مولـی  بـه  مشـهور  عبدالرحمـن:  بـن  یونـس 

امـام  وی  می شـود.  محسـوب  اجمـاع  اصحـاب  از  اسـت.  یقطیـن  بـن  علـی  توسـط 

کـرده و از امـام کاظم؟ع؟ و امـام رضا؟ع؟ نقل  باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ را ماقـات 

کـرده اسـت. روایـت 

بررسی متنی.   .  

به لحاظ متنی این حدیث، مشهور و موثق است.
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مفردات.   .  

َمـد« یعنـی: 
َ ْ
المـد: بـه معنـای اَجـل َمـرگ، هنـگام، زمـان اسـت. »َطـاَل علیهـُم ال

می گویـد:  راغـب   .)		 ص   ،	 ج  ق،   				 گذشـت )قرشـی،  آنهـا  بـر  درازی  زمـان 

کـه حـد  المـد و ابـد اقتـراب معنایـی دارنـد، امـا ابـد عبارتـی بـرای مـدت زمـان اسـت 

کـذا-  أبـد  معنـی،  چنیـن  در  و  نمی شـود  مقیـد  و  نیسـت  مشـخص  آن  بـرای  معنـی 

گـر مقیـد نشـود، حّد  کـه ا بـه کار نمـی رود، و غلـط اسـت، اّمـا- أمـد- مـّدت زمـان اسـت 

مجهولـی دارد و زمانـش نامعیـن اسـت، امـا غالبـًا منحصر می شـود؛ ماننـد:- أمد کذا. 

کـه- أمـد- را بـه اعتبـار پایـان مـّدت بـه کار  فـرق میـان )زمـان( و )أمـد( ایـن اسـت 

می برنـد، امـا )زمـان( بـرای آغـاز و انجـام مـدت اسـت و عمومیـت دارد، یعنـی بـرای 

زمـان گذشـته و حـال و آینـده یـا آغـاز و انجام، ولـی )أمد( تنها برای زمان آینده اسـت 

گفته انـد )مـدی( و )أمـد( در معنـی بـه هـم نزدیکنـد  از ایـن روی عـّده ای از علمـاء 

)راغـب، 				 ق ص 		(.

تحلیل متن. 4 .  

گزاره هـا و ویژگی های عصر غیبت  نکتـه ی حائـز اهمیـت در ایـن روایـت، بیان دو 

ْقـَواٌم 	ـ  َو یْثُبُت ِفیَها آَخُرون.
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
اسـت: 	ـ  یْرَتـّد

ارتداد اقوام

ایـن فـراز از حدیـث نشـان دهنده ی محوریـت داشـتن امـام عصـر؟ع؟ در آزمـون 

امـام عصـر؟ع؟،  کاظـم؟ع؟ در عصـر غیبـت  امـام  بیـان  بـه  اسـت.  و ملت هـا  اقـوام 

اقوامـی مرتـد شـده و گروهـی دیگـر از اقـوام بر دین خـود ثابت قدم می ماننـد. این فراز 

کـه در ادامـه بـه  از حدیـث یـادآور آیـات 		 مائـده و دوم و سـوم سـوره ی جمعـه اسـت 
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آن اشـاره می شـود:

ُهْم  ِتی اهَّلُل ِبَقـْوٍم یِحّبُ
ْ
 ِمْنُکـْم َعـْن دیِنِه َفَسـْوَف یأ

َ
ذیـَن آَمُنـوا َمـْن یْرَتـّد

َ
یَهـا اّل

َ
	( >یـا أ

ٍة َعَلـی اْلکاِفریـَن یجاِهـُدوَن فـي َسـبیِل اهَّلِل َو ال  ِعـّزَ
َ
أ اْلُمْؤِمنیـَن  ـٍة َعَلـی 

َ
ِذّل

َ
أ وَنـُه  َو یِحّبُ

یخاُفـوَن َلْوَمـَة الِئـٍم ذِلـَك َفْضـُل اهَّلِل یْؤتیـِه َمـْن یشـاُء َو اهَّلُل و اِسـٌع َعلیـٌم< )المائـده، 

.)		

مسـئله ی اقـوام و سرنوشـت اقـوام، از مهم تریـن معـارف قرآنـی و روایی محسـوب 

انسـان  ع  نـو اقـوام نقـش اساسـی در تغییـر سرنوشـت  کلـی،  نـگاه  می شـود. در یـک 

کـه در مسـئله ی  بـه سـوی سـعادت و شـقاوت ایفـا می کننـد. نکتـه ی حائـز اهمیتـی 

ارتـداد اقـوام و ثابت قدمـی گروهـی از آنهـا در این روایت وجود دارد، گسـتره ی کّمی و 

کیفـی ایـن اقـوام اسـت؛ یعنـی هـر قومی را شـامل نمی شـود بلکه اقوامـی از اهل ایمان 

مدنظـر آن حضـرت اسـت. ایـن مسـئله حداقـل از دو راه قابل اثبـات اسـت:

کاظم؟ع؟(  الف( سـیاق روایت: این ارتداد نسـبت به )پنجمین از فرزندان امام 

 
ُ

ح شـده اسـت؛ »ُهـَو اْلَخاِمـُس ِمـْن ُوْلـِدی َلـُه َغیَبـٌة … یْرَتـّد و در فضـای غیبـت مطـر

ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا آَخـُرون «
َ
ِفیَهـا أ

ب( عرضـه بـر آیـه ی ۵۴ سـوره مائـده: بـا عرضـه ایـن روایـت بـه آیـه ی 		 سـوره 

ح می کنـد  المائـده متوجـه می شـویم خداونـد ایـن ارتـداد را در بیـن اهـل ایمانـی مطـر

کـه در زمـان رسـول اهَّلل؟ع؟ بـه آن حضـرت ایمـان داشـتند، امـا پـس از وفـات ایشـان، 

ذیـَن 
َ
یَهـا اّل

َ
از خلیفـه ی رسـول یـا والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روی گـردان شـدند. >یـا أ

وَنـُه …< چـه  ُهـْم َو یِحّبُ ِتـی اهَّلُل ِبَقـْوٍم یِحّبُ
ْ
 ِمْنُکـْم َعـْن دیِنـِه َفَسـْوَف یأ

َ
آَمُنـوا َمـْن یْرَتـّد

اینکـه خطـر ارتـداد از ایمـان بـه عتـرت همـواره در طـول تاریـخ بـر جامعـه ی مسـلمان 
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سـایه افکنـده اسـت و ایـن قضیـه حداقـل اولیـن بـار پـس از شـهادت رسـول اهَّلل؟ص؟ و 

کـه فرمـود: پـس  خ داد؛ از ایـن رو در روایـات مشـاهده می کنیـم  در ماجـرای سـقیفه ر

از درگذشـت رسـول اهَّلل؟ص؟ جـز سـه نفـر، همگـی نسـبت بـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

 
َ

کـه فرمـود: »اْرَتـّد و خانـدان عتـرت؟مهع؟ مرتـد شـدند؛ از جملـه روایـت امـام باقـر؟ع؟ 

ُبـو َذّرٍ َو اْلِمْقـَداُد …« )شـیخ مفیـد، 				 ق، 
َ
َثـُة َنَفـٍر َسـْلَماُن َو أ

َ
 َثا

َّ
ـاُس َبعـَد َنبـّیٍ ِإال الّنَ

ص 	(.

با توجه به تبیین این مسـأله و با اسـتناد به این حقیقت تاریخی در صدر اسـام، 

می تـوان علـت بیـم امـام عصـر؟ع؟ از جان خویـش »َخْوفًا َعَلی َنْفِسـه « را متوجه شـد؛ 

چـه اینکـه عـده ای از مسـلمانان از همـان مدت هـا قبـل از فـوت رسـول اهَّلل؟ص؟ مرتـد 

شـدند و درصـدد جلوگیـری از برنامـه ی ایشـان در تعییـن خلیفه پـس از خویش بودند 

کـه بنـا اسـت بـر سـر خانـدان ایشـان در  گـروه و بایـی  و پیامبـر؟ص؟ نیـز از فتنـه ی ایـن 

کـه چنـد آیـه پـس از ایـن در سـوره ی مائـده،  گاه بـود. جالـب اسـت  آینـده بیاورنـد، آ

خداونـد پـس از امـر بـه ابـاغ والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه رسـول خویـش؟ص؟ فرمود: 

گـروه از مـردم حفـظ می کنـد؛ امـا  ـاس < خداونـد تـو را از ایـن  >َو اهَّلُل یْعِصُمـَك ِمـَن الّنَ

بـه واسـطه ی عبـارت >یْعِصُمـَك< ضمانتـی برای حفظ خلفای رسـول و خاندان وی 

وجـود نداشـت و امـت بایـد بـه زودی در آزمونـی سـخت قـرار می گرفـت.

بـه صـورت سـنتی االهـی جریـان دارد؛  ایـن مسـأله  نیـز  امـام عصـر؟ع؟  در مـورد 

عتـرت  خانـدان  از  کـه  اقوامـی  هسـتند  همـواره  ایمـان  اهـل  بیـن  در  کـه  زمانـی  تـا 

کـه در تاریخ پس  روی گـردان می شـوند، طبیعتـًا خـوف از جـان وجـود دارد؛ هم چنـان 

کـه زمینه هـای  از صـدر اسـام شـاهد بودیـم همیـن مرتـدان از بیـن مسـلمانان بودنـد 

عاشـورا  فاجعه بـار  ماجـرای  سـپس  و  حسـن؟ع؟  امـام  امیرالمؤمنـان؟ع؟،  شـهادت 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان ۱54۱۳۹۹

کـه بـه نقـل تاریـخ، برخـی از  گونـه ای  و شـهادت امـام حسـین؟ع؟ را رقـم زدنـد بـه 

گرفتنـد. صحابـه پیامبـر؟ص؟ روز عاشـورا در لشـکر دشـمن و در مقابـل امـام؟ع؟ قـرار 

قوم آخرون

َو  یِهـْم  یَزّکِ َو  آیاِتـِه  َعَلیِهـْم  یْتُلـوا  ِمْنُهـْم  َرُسـواًل  ییـَن  ّمِ
ُ ْ
ال ِفـی  َبَعـَث  ـذی 

َ
اّل >ُهـَو   )	

کاُنـوا ِمـْن َقْبـُل َلفـی َضـاٍل ُمبیـٍن؛ َو آَخریـَن ِمْنُهـْم  ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة َو ِإْن  یَعّلِ

ـا یْلَحُقـوا ِبِهـْم َو ُهـَو اْلَعزیـُز اْلَحکیـُم< )جمعـه 	 و 	( یعنـی: او اسـت آنکـه در میـان  َلّمَ

ُامی یـان، رسـولی از خودشـان برانگیخـت، تـا آیـات او را بـر آنـان بخوانـد و تزکیه شـان 

گمراهـی  کتـاب و حکمـت بـه ایشـان بیامـوزد و ]آنـان [ قطعـًا پیـش از آن در  کنـد و 

که هنوز به آنها نپیوسـته اند  آشـکاری بودند. و ]نیز بر جماعت هایی [ دیگر از ایشـان 

و او اسـت عزیـز حکیـم.

نتیجـه  کـه  مرتـد می شـوند  قومـی  در عصـر غیبـت  کـه  داشـتند  اشـاره  امـام؟ع؟ 

کـه از والیت عترت؟مهع؟  ْقَواٌم« همان ها هسـتند 
َ
 ِفیَها أ

ُ
گرفتیـم، ایـن قـوم مرتـد، »یْرَتّد

صـورت  عصـر؟ع؟  امـام  والیـت  قبـال  در  ارتـداد  ایـن  واقـع  در  می جوینـد،  برائـت 

در  کـه  آَخـُرون«  ِفیَهـا  یْثُبـُت  »َو  می کننـد  اشـاره  دیگـری  قـوم  بـه  سـپس  می گیـرد. 

دین شـان ثابت قدمنـد، یعنـی برعکـِس اهـل ارتـداد، نسـبت بـه والیـت عتـرت؟مهع؟ 

دیـن  مسـیر  در  کـه  قومـی  تفسـیری،  روایـات  برخـی  تصریـح  بـه  دارنـد.  قـدم  ثبـات 

ع را ذیـل همیـن  کـه ایـن موضـو ثابت قـدم می مانند،»قـوم آخـرون« ایرانیـان هسـتند 

نکتـه ی  می کنیـم،  مشـاهده  وضـوح  بـه  آن،  ذیـل  روایـات  و  جمعـه  سـوره ی  آیـات 

سـوم، بیـان راه کار مصونیـت از ارتـداد و ثبـات قـدم:

ثبـات قـدم در دیـن، سـه  ارتـداد و  از  راه کار مصونیـت  بیـان  کاظـم؟ع؟ در  امـام 
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می فرمایـد: بیـان  کلیـدی  راه کار 

کـه بـه محبـت اهـل  کسـانی  َنـا ِفـی َغیَبـِة َقاِئِمَنـا؟ع؟«:  ـِکیَن ِبُحّبِ الـف( »اْلُمَتَمّسِ

کثـر منابـع بـه جـای »ُحّبنـا« از واژه »َحبِلنـا« اسـتفاده  عتـرت تمسـک می کننـد )در ا

شـده اسـت.

اِبِتیـَن َعَلـی ُمَواالِتَنـا«: در مسـیر توّلـی اهـل عتـرت؟مهع؟ همـواره ثابت قـدم 
َ
ب( »الّث

. هستند

ْعَداِئَنا«: نسبت به دشمنان عترت، تبّری دارند.
َ
ج( »َو اْلَبَراَءِة ِمْن أ

بـر اسـاس ایـن فرازهـا، تمسـک بـه محبـت عتـرت؟مهع؟ و ثابـت داشـتن نسـبت به 

گـزاره ی رفتـاری در  توّلـی عتـرت؟مهع؟ و برائـت جسـتن از دشـمنان، بـه عنـوان سـه 

عصـر غیبـت بیـان شـده اسـت.

ثبـات  مقدمـه ی  عتـرت؟مهع؟  بـه  حـب  گرفـت:  نتیجـه  می تـوان  اسـاس  ایـن  بـر 

لـذا سـاز  در توّلـی نسـبت بـه ایشـان یـا والیت پذیـری دربـاره ی ایـن خانـدان اسـت؛ 

بایـد معطـوف  و در عصـر غیبـت  فرهنگـی در جامعـه ی شـیعی  و  کارهـای علمـی  و 

گـزاره مهـم باشـد تـا جامعـه عـاوه بـر سـعادت دنیـوی و غلبـه بـر  بـه تقویـت ایـن دو 

مشـکات، به سـوی سـعادت اخروی حرکت داده شـود؛ در آیه ی 		 سـوره ی مائده، 

خداوند نتیجه ی توالی نسـبت خود، رسـول خدا و اهل بیت؟مهع؟ را این گونه معرفی 

ذیـَن آَمُنـوا َفـِإّنَ ِحـْزَب اهَّلِل ُهـُم اْلغاِلُبـون <.
َ
 اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو اّل

َ
می کنـد: >َو َمـْن یَتـَوّل

د( برائـت از دشـمنان عتـرت بـا نشـان دادن عـدم پذیـرش والیـت آنهـا: »اْلَبـَراَءِة 

ِخـُذوا  ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ
َ
یَهـا اّل

َ
ْعَداِئَنـا« در آیـه ی 		 همیـن سـوره می خوانیـم >یـا أ

َ
ِمـْن أ

ُه ِمْنُهْم ِإّنَ اهَّلَل  ُهْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
ْوِلیـاُء َبْعٍض َو َمْن یَتَوّل

َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ اْلیُهـوَد َو الّنَ
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اِلمیـَن<. در ایـن آیـه خداوند اهل ایمـان را دعوت می کند تا یهود 
َ

ال یْهـِدی اْلَقـْوَم الّظ

کـه نسـبت بـه آنها توّلی داشـته باشـد، از  کیـد دارد هـر  و نصـارا را ولـّی خـود نگیرنـد و تأ

آنهـا و بعـد در جرگـه ی ظالمان اسـت.

ْعَداِء اهَّلِل َو 
َ
ْرَض ِمـْن أ

َ ْ
ُر ال ـِذی یَطّهِ

َ
هــ( عملکـرد قائـم؟ع؟ در عصـر ظهـور: »اْلَقاِئَم اّل

َکَما ُمِلَئـْت َجْو را«  
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
یْمأ

قرائن حدیثی. 5 .  

کتاب هـای »کمال الدیـن و تمـام النعمـة«: شـیخ  	 روایـت اسـت: ایـن حدیـث در 

صدوق جلد 	، ص 			، »اعام الوری بأعام الهدی«: طبرسی، ص 			،»کشف 

الغمـة فـي معرفـة الئمـة؟مهع؟«: اربلـی، ج 	، ص 			، »منتخب النـوار المضیئة في 

ذکـر القائـم الحجـة؟ع؟«: بهـاء الدیـن نیلـی نجفـی، ص 0	 و برخـی از دیگـر منابـع 

کـه در ظاهـرًا در »کفایـة الثـر« تصحیفـی در واژه ی  نقـل شـده اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت 

از  منابـع  سـایر  در  اسـت؛  گرفتـه  صـورت  نـا«  ِبُحّبِ ـِکیَن  »اْلُمَتَمّسِ عبـارت  در  »ُحبنـا« 

ـِکیَن ِبَحْبِلَنـا«. واژه ی حبـل بـه جـای اسـتفاده شـده اسـت »اْلُمَتَمّسِ

احادیث مشترک المضمون.   .  

ِد ْبِن َعِلی ْبِن ُموَسـی  	(  »َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اهَّلِل اْلَحَسـِنی َقاَل: ُقْلُت ِلُمَحّمَ

 
ً

ْرَض ِقْسـطًا َو َعـْدال
َ ْ
 ال

ُ َ
ـِذی یْمـأ

َ
ـٍد اّل ْهـِل َبیـِت ُمَحّمَ

َ
ْن َتُکـوَن اْلَقاِئـَم ِمـْن أ

َ
ْرُجـوَك أ

َ َ
ـی ل ِإّنِ

ْمـِر اهَّلِل َو هادی ]َهاٍد[ 
َ
 َقاِئٌم ِبأ

َّ
ا ِإال َبا اْلَقاِسـِم َمـا ِمّنَ

َ
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورًا َو ُظْلمـًا َفَقـاَل؟ع؟ یا أ

ْهِل اْلُکْفـِر َو اْلُجُحوِد َو 
َ
ْرَض ِمْن أ

َ ْ
ـُر اهَّلُل؟زع؟ ِبـِه ال ـِذی یَطّهِ

َ
ِإَلـی ِدیـِن اهَّلِل َو َلِکـّنَ اْلَقاِئـَم اّل

َدُتُه َو یِغیُب َعْنُهْم َشـْخُصه …« 
َ

ـاِس ِوال ـِذی یْخَفـی َعَلی الّنَ
َ
 َو ِقْسـطًا ُهـَو اّل

ً
َهـا َعـْدال

ُ َ
یْمأ

گویـد: بـه امـام  )خـزاز رازی، 	0		 ق، ص 			 و 			( یعنـی: عبـد العظیـم حسـنّی 
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کـه زمین را  گفتـم: امیـدوارم شـما قائـم اهل بیـت محّمـد؟ص؟ باشـید کسـی  جـواد؟ع؟ 

کنـده از ظلـم و جور شـده باشـد. فرمـود: ای أبو  کـه آ پـر از عـدل و داد نمایـد هم چنـان 

القاسـم! هیچ یـک از مـا نیسـت جـز آنکـه قائـم بـه امـر خـدای تعالـی و هـادی بـه دیـن 

کفـر و انـکار  کـه خـدای تعالـی بـه تـو ّسـط او زمیـن را از اهـل  الهـی اسـت، اّمـا قائمـی 

کـه والدتـش بـر مـردم پوشـیده  کسـی اسـت  ک سـازد و آن را پـر از عـدل و داد نمایـد  پـا

و شـخصش از ایشـان نهان .

ْرَض 
َ ْ
ـُر ال کاظـم؟ع؟ به صورت مطلـق فرمود: »یَطّهِ در حدیـث مـورد تحقیـق امـام 

کافـران و  ْعـَداِء اهَّلل «؛ در ایـن روایـت، امـام رضـا؟ع؟ مصـداق دشـمنان خـدا را 
َ
ِمـْن أ

ْهِل اْلُکْفـِر َو اْلُجُحوِد که قائم؟ع؟ 
َ
ْرَض ِمْن أ

َ ْ
ـُر اهَّلُل؟زع؟ ِبـِه ال جحـود معرفـی کردنـد یَطّهِ

کند. ک  بنـا اسـت زمیـن را از لـوث وجـود آنهـا پـا

ِمیـُر 
َ
ُلُهـْم أ ّوَ

َ
ـا اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدیـًا أ ِبـی َطاِلـٍب؟مهع؟ ِمّنَ

َ
	( »َقـاَل اْلُحَسـیُن ْبـُن َعِلـی ْبـِن أ

َماُم اْلَقاِئُم؟ع؟  ِ
ْ

اِسـُع ِمْن ُوْلـِدی َو ُهَو ال ِبـی َطاِلٍب؟ع؟ َو آِخُرُهُم الّتَ
َ
اْلُمْؤِمِنیـَن َعِلـی ْبـُن أ

ـِه َو َلـْو  ُکّلِ یـِن  ْرَض َبْعـَد َمْوِتهـا َو یْظِهـُر ِبـِه ِدیـَن اْلَحـِق َعَلـی الّدِ
َ ْ
ِباْلَحـّقِ یْحیـی اهَّلُل ِبـِه ال

یـِن آَخُروَن َفیـْؤَذْوَن َو  ْقـَواٌم َو یْثُبـُت ِفیَهـا َعَلـی الّدِ
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
َکـِرَه اْلُمْشـِرُکوَن َلـُه َغیَبـٌة یْرَتـّد

َذی َو 
َ ْ
اِبـَر ِفـی َغیَبِتـِه َعَلـی ال َمـا ِإّنَ الّصَ

َ
ُکْنُتـْم صاِدِقیـَن أ یَقـاُل َلُهـْم َمتـی هـَذا اْلَوْعـُد ِإْن 

ـیِف َبیـَن یـَدی َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟« )ابن بابویـه، 				  ْکِذیـِب ِبَمْنِزَلـِة اْلُمَجاِهـِد ِبالّسَ الّتَ

ق، ج 	، ص 		(.

کاشـانی در الوافـی ذیـل ایـن آیه به نقـل از »مکاتیب« قطب بن محیی  	( فیـض 

ـا یْلَحُقـوا ِبِهـْم<  قیـل مـن هـم  نقـل می کنـد: »لّمـا نـزل قولـه تعالـی >َو آَخِریـَن ِمْنُهـْم َلّمَ

کتـف سـلمان و قـال لـو  یـا رسـول اهَّلل فلـم یجـب حتـی سـئل ثاثـًا ثـم وضـع یـده علـی 
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کان الیمـان عنـد الثریـا لنالـه رجـال أو رجـل من هـؤالء« )فیض کاشـانی، 	0		 ق، ج 

	، ص 			(.

	( امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی ذیـل آیـه ی 		 سـوره ی مائـده فرمـود: ایـن قـوم، 

همـان موالـی هسـتند. )الغـارات )ط-الحدیثـة(، ج 	، ص 			(.

	( طبـق تفاسـیر مختلـف شـیعه و سـنی، هنگامی کـه از پیامبـر؟ص؟ دربـاره ی ایـن 

کردنـد، دسـت خـود را بـر شـانه ی »سـلمان« زده، فرمـود: »منظـور ایـن و  آیـه سـؤال 

یـاران او و هموطنـان او هسـتند« )راونـدی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( سـپس فرمـود: 

گـر دیـن ]و در  ْبنـاِء اْلفـاْرِس« یعنـی: ا
َ
َرّیـا َلَتناَوَلـُه ِرجـاٌل ِمـْن أ

ُ
قـًا ِبالّث

َ
ْیـُن ُمَعّل کاَن الّدِ »َلـْو 

گیـرد،  گـر علـم[ بـه سـتاره ی ثریـا بسـته باشـد و در آسـمان ها قـرار  روایـت دیگـری: ا

گرفـت. مردانـی از فـارس آن را در اختیـار خواهنـد 

ح شـد، آزمون نسـبت بـه قائم؟ع؟،  کـه در تحلیـل احادیـث قبـل مطر همان گونـه 

محور آزمون اقوام اسـت که عده ای نسـبت به ایشـان مرتد شـده و عده ای ثابت قدم 

می ماننـد و بـه اسـتناد ایـن حدیـث صـادره از امـام حسـین؟ع؟، ایـن عـده مـورد آزار و 

گفتـه می شـود وعـده ی ظهـور  اذیـت اهـل ارتـداد قـرار می گیرنـد و بـه اسـتهزاء بـه آنهـا 

چـه زمانـی اسـت؟! در چنیـن شـرایطی صبـر در عصـر غیبـت در برابـر اذیـت و تکذیـب 

اهـل ارتـداد را بـه عنـوان راه کار بیـان می فرماینـد.

عرضه به قرآن.   .  

ایـن آیـات را می تـوان نـام بـرد: جمعـه 	 و 	 / مائـده 		، 		، 		. بـا توجـه بـه 

گرفـت آیـات 		، 		 و 		 سـوره مائـده و نیـز آیـه ی سـوم،  کـه صـورت  تحلیل هایـی 

سـوره ی جمعـه ارتباطـی مفهومـی بـا ایـن روایـت دارنـد.
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جمع بندی. 8 .  

ایـن روایـت عـاوه بـر اینکـه سـند صحیحـی دارد، در منابـع مختلـف نقـل شـده 

اسـت؛ ضمـن آنکـه احادیـث مشـترک المضمونی دربـاره ی حدیـث مزبـور وجـود دارد. 

آنکـه  دارد. ضمـن  مائـده  و  آیـات سـوره ی جمعـه  بـا  کاملـی  انطبـاق  کـه  هم چنـان 

کـه بـه  گرفتـه باشـد  کلمـه ی »حّبنـا« بـا »َحبَلنـا« صـورت  ممکـن اسـت تصحیفـی در 

اصـل حدیـث لطمـه نمی زنـد.

حدیث سوم: انتظار ایام اهل بیت؟مهع؟. 4

ِفـی  »ُهـَو  کاظـم؟ع؟  امـام  بـودن  محبـوس  زمـان  بـه  حدیـث  ایـن  صـدور  زمـان 

ْصَحاِبَنـا َعـْن 
َ
ٌة ِمـْن أ

َ
اْلَحْبـِس« در زنـدان بصـره یـا بغـداد بـاز می گـردد. »الکافـی: ِعـّد

ـِد ْبـِن َمْنُصـوٍر َعـْن َعِلـی ْبِن ُسـَویٍد  َسـْهِل ْبـِن ِزیـاٍد َعـْن ِإْسـَماِعیلَ  ْبـِن ِمْهـَراَن َعـْن ُمَحّمَ

ُلُه َعـْن َحاِلـِه َو 
َ
ْسـأ

َ
ِکَتابـًا أ ِبـی اْلَحَسـِن ُموَسـی؟ع؟ َو ُهـَو ِفـی اْلَحْبـِس 

َ
َکَتْبـُت ِإَلـی أ َقـاَل 

َجاَبِنـی ِبَجـَواٍب َهـِذِه ُنْسَخُتُه >ِبْسـِم 
َ
َکِثیـَرٍة َفاْحَتَبـَس اْلَجـَواُب َعَلـی ُثـّمَ أ َعـْن َمَسـاِئَل 

ْبَصـَر ُقُلـوَب 
َ
أ ُنـوِرِه  ـِذی ِبَعَظَمِتـِه َو 

َ
اّل ِ اْلَعِلـی اْلَعِظیـِم 

ِحیـِم<  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ ْحمـِن الّرَ اهَّلِل الّرَ

ِفـی  َمـْن  اْبَتَغـی  ُنـوِرِه  َو  ِبَعَظَمِتـِه  َو  اْلَجاِهُلـوَن  َعـاَداُه  ُنـوِرِه  َو  ِبَعَظَمِتـِه  َو  اْلُمْؤِمِنیـَن 

اْلُعـْرَوِة  َو  ـٍد  یـِن آِل ُمَحّمَ الّدِ ِبُعـْرَوِة  ْرِض إلـی … »َفاْسَتْمِسـْک 
َ ْ
َمـْن ِفـی ال َو  ـَماَواِت  الّسَ

 َتْلَتِمـْس ِدیـَن َمـْن 
َ

َضـا ِبَمـا َقاُلـوا َو ال اْلُوْثَقـی اْلَوِصـی َبْعـَد اْلَوِصـی َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم َو الّرِ

ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو 
َ
ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن اّل ـّنَ ِدیَنُهـْم َفِإّنَ  ُتِحّبَ

َ
َلیـَس ِمـْن ِشـیَعِتَک َو ال

ُلـوُه 
َ

ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ َماَناِتِهـْم اْئُتِمُنـوا َعَلـی 
َ
َماَناِتِهـْم َو َتـْدِری َمـا َخاُنـوا أ

َ
َخاُنـوا أ

ِع َو اْلَخـْوِف  َذاَقُهـُم  اهَّلُل ِلبـاَس اْلُجـو
َ
ْمـِر ِمْنُهـْم َفاْنَصَرُفـوا َعْنُهـْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
ـوا َعَلـی ُوال

ُ
َو ُدّل

 
َ

 اْلِخیاَنـُة َو ال
َ

َذی َو ال
َ ْ
 ال

َ
 َو ال

ُ
ِق اْلُمْؤِمِنیـَن اْلِغـّش

َ
ْخـا

َ
کاُنـوا یْصَنُعـون  … . َلیـَس ِمـْن أ ِبمـا 
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اٍر  ْعَراِبـی ِفی َجْحَفٍل َجّرَ
َ ْ
َه ال یَت اْلُمَشـّوَ

َ
ْمـُر ِبـِه َفِإَذا َرأ

َ ْ
 ال

َ
 اْلُفْحـُش َو ال

َ
 اْلَخَنـا َو ال

َ
اْلِکْبـُر َو ال

ـَماِء  ـْمُس َفاْرَفْع َبَصَرَك ِإَلی الّسَ
َ

َفاْنَتِظْر َفَرَجَک َو ِلِشـیَعِتَك اْلُمْؤِمِنیَن َفِإَذا اْنَکَسـَفِت الّش

َعَلـی  ـی اهَّلُل 
َ
َو َصّل  

ً
 ُجَمـا

ً
َلـَک ُجَمـا ـْرُت  َفّسَ َفَقـْد  ِباْلُمْجِرِمیـَن  َفَعـَل اهَّلُل؟زع؟  َمـا  اْنُظـْر  َو 

کاشـانی، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	؛ بحرانی اصفهانی،  ْخیـاِر«. )فیـض 
َ ْ
ـٍد َو آِلـِه ال ُمَحّمَ

گفـت: نامـه ای خدمـت موسـی  				 ق، ج 		، ص 			( . یعنـی: علـی بـن سـوید 

بـن جعفـر؟ع؟ نوشـتم وقتـی در زنـدان بـود، در نامـه از ایشـان احـوال پرسـیده بـودم 

کـردم. مدتـی جـواب نیامـد. بعـد جوابـی بـا ایـن مضمـون  و مسـائل زیـادی نیـز سـؤال 

رسـید:

کـه با بزرگـواری و عظمت  ِحیـِم، سـتایش خداونـدی را اسـت  ْحمـِن الّرَ ِبْسـِم اهَّلِل الّرَ

گردانید و با همان عظمت و نورش دشـمنی با  و نـور خـود دل هـای مؤمنیـن را روشـن 

کنان  او آغـاز کردنـد؛ نادانـان و بـا عظمت و نورش تقرب جسـتند به سـوی او تمام سـا

آسـمان ها و زمیـن بـا اعمـال مختلـف و عقیده هـای متفـاوت بعضـی صحیـح و برخـی 

کـوِر سـرگردان سـتایش خـدا را  کـر، بینـا و  گمـراه و هدایـت یافتـه شـنوا و  ناصحیـح، 

کـه دیـن و آییـن خـدا را بـه محمـد؟ص؟ آموخـت. امـا بعـد، همانـا تـو مـردی هسـتی که 

کـرده، و در  خدایـت توفیـق مقـام خاصـی نسـبت بـه خانـدان محّمـد؟ص؟ بـه تـو عطـا 

دلـت نـگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دیـن خـود بـه تـو سـپرده و آنچـه را از راه حـق بـه 

کـه امامـان بـر حـق را بـه  کـرده، و تـو را در دینـت تـا آنجـا بینایـی بخشـیده  تـو الهـام 

ـٍد ِبَمْنِزَلـٍة  ْنَزَلـَك اهَّلُل ِمـْن آِل ُمَحّمَ
َ
کارهـا را بـه ایشـان بازگردانـدی . أ برتـری شـناختی و 

ْمِر 
َ
َرَك ِمـْن أ ْلَهَمـَك ِمـْن ُرْشـِدَك َو َبّصَ

َ
َة َمـا اْسـَتْرَعاَك ِمـْن ِدیِنـِه َو َمـا أ

َ
ـٍة َو َحِفـَظ َمـَوّد َخاّصَ

ُمـوَر ِإَلیِهـْم
ُ ْ
َك ال ِدیِنـَك َو ِبَتْفِضیِلـَك ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

کبـر و بـد زبانـی و فحـش  از خـوی و خلـق مؤمنیـن غـش زدن و آزار و خیانـت و 
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گاه آن مـرد بـد سـیرت اعرابـی را دیـدی بـا  کارهـا نیسـت، هـر  و دسـتور دادن بـه ایـن 

گرفـت  ج بـرای خـود و بـرادران دینـی بـاش وقتـی خورشـید  سـپاهی جـرار، منتظـر فـر

می کنـد  چـه  تبهـکاران  بـا  خـدا  ببیـن  بیانـداز  آسـمان  بـه  چشـم  شـد  کـم  نـورش  و 

کـش. پا آل  و  بـر محّمـد  خـدا  درود  دادم،  توضیـح  تـو  بـرای  یک کلمه یک کلمـه 

بررسی سندی.   . 4

صحیح، مسند.

سـهل بـن زیـاد اآلدمـی: از محدثـان شـیعه اسـت و محضر امام جـواد، امام هادی 

کـرده اسـت. شـیخ طوسـی )همـان، ص 			(،  و امـام حسـن عسـکری؟مهع؟ را درک 

محـدث نـوری )	0		 ق، ص 0		-			( و بحرالعلـوم )				 ق، ج 	، ص 		( او 

کرده اند. شـیخ صدوق، نجاشـی )ص 			(، ابن غضائری )ج 	، ص 		(  را توثیق 

کرده انـد. هم چنیـن عامـه  و خویـی )ج 	، ص 0		( او را ضعیـف الروایـة معرفـی 

کـه ضعـف او قابل اثبـات نیسـت: »لنـه مـن  مجلسـی وی را از مشـایخ اجـازه می دانـد 

کان ضعفه أیضا غیر ثابت «. )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(. مشایخ الجازة، و إن 

اسـماعیل بن مهران بن محمدبن أبی نصر  کامـل وی  نـام  بـن مهـران:  اسـماعیل 

ملقـب بـه ابایعقـوب اسـت. نجاشـی و طوسـی وی را توثیق کرده انـد. از اصحاب امام 

کتابـی بـه نـام ماحم را به وی نسـبت داده اند. طوسـی در فهرسـت  رضـا؟ع؟ اسـت و 

کوفـه سـکونت  در  و  بـوده  َموالیـان  از  مهـران سـکونی  بـن  اسـماعیل  خـود می گویـد 

داشـته اسـت، او در نقـل اخبـار موثـق و مـورد اعتمـاد اسـت و از جماعتـی از یـاران امـام 

کـرده اسـت )همـان، ص  صـاِدق؟ع؟ روایـت می کنـد و امـام رضـا؟ع؟ را هـم ماقـات 

ـی در ِرجـال خـود گفتـه: اسـماعیل بـن مهـران متهـم بـه غلـو شـده اسـت، امـا  َکّشِ  )		
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محمـد بـن مسـعود می گفـت: اخبـار دروغ بـه او نسـبت می دهنـد؛ او مردی بـا تقوی و 

فاضـل و نیکـوکار بـود و در نقـل اخبـار و روایـات هـم از ِثقـات اسـت؛ »رمـی بالغلـو قـال 

محمـد بـن مسـعود: یکذبـون علیـه کان تقیا ثقـة خی را فاضا« )الکشـی، ص 			(.

را در  الخزاعـی: شـیخ طوسـی در رجـال خـود وی  بـن نصـر  بـن منصـور  محمـد 

.)			 ص  )همـان،  اسـت  دانسـته  رضـا؟ع؟  امـام  راویـان  طبقـه 

امـام رضـا؟امهع؟  و  کاظـم  امـام  راویـان  را در طبقـه  السـائی: وی  بـن سـوید  علـی 

کرده انـد. )نـک: حلـی، 				 ش، ص 		( خوئـی  ثقـه و صحیح المذهـب معرفـی 

دربـاره ی وی می گویـد:: تعـدادی از علمـا در رجال خـود او را از اصحاب امام رضا؟ع؟ 

دانسـته اند و قائلنـد وی ثقـه اسـت و خـود اظهـار نظـری نکرده اسـت »عـدة في رجاله 

مـن أصحـاب الرضـا؟ع؟ قائـًا: علـی بن سـوید السـائی ثقة« )همـان، ج 		، ص 		(.

بررسی متنی.   . 4

 مشهور، متشابه است.

مفردات.   . 4

کـه  1( إسـَترَعی: بـه معنـای نگهداشـتن حیـوان بـه کار رفتـه اسـت؛ یـا بـا غذایـی 

کـردن دشـمن از او. می گوینـد: َرَعیُتـُه یعنـی: حفظـش  کنـد یـا بـا دور  جانـش را حفـظ 

گفته شـده: اْسـَتْرَعی - اْسـِتْرعاًء )شـیء( از  کـردم. )راغـب، 				 ق ج 	، ص 		( یـا 

کند )بستانی،  که از او خواست آن چیز را نگه داری  ماده ی ]رعی [ به این معنا است 

کردن جهت نگه داری شـی ای  گذار  				 ش، ص 		( با این حسـاب سـپردن و وا

کـه در حدیـث ایـن معنـا مسـتفاد می شـود: َحِفـَظ  مدنظـر ایـن معنـا اسـت؛ هم چنـان 
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َة َمـا اْسـَتْرَعاَك ِمـْن ِدیِنـِه؛ یعنـی در دلت نگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دین خود 
َ

َمـَوّد

کـرده اسـت. یقـال: اسـترعاه إیاهـم؛ أی اسـتحفظه. و الظاهـر  گـذار  بـه تـو سـپرده و وا

أّن »حفـظ« علـی صیغـة الماضـی عطفـًا علـی »أنزل«.

ْمـِن : طمأنینة النفس 
َ ْ
2( إئتَمـَن: از ریشـه ی أَمـَن اسـت. راغب می گویـد: »أصل ال

و زوال الخـوف « )راغـب، 				 ق، ص 0	( »اْئَتَمـَن - اْئِتمانـًا ]أمـن [ ُه«: او را امیـن 

کـرد  کـرد، وی را امانـت دار چیـزی  کـذا: او را بـر چیـزی امیـن  خـود شـمرد،- ُه علـی 

)بسـتانی، 				 ش، ص 	( بـا ایـن توضیـح عبـارت »اْئُتِمُنـوا« در توضیـح جملـه ی 

ِکَتـاِب اهَّلِل«؛  اْئُتِمُنـوا َعَلـی  َماَناِتِهـْم 
َ
أ أماناتهـم آمـده اسـت؛ پـس جملـه ی »َمـا َخاُنـوا 

آنهـا  بـه  کتـاب خـدا  از  کـه  اماناتـی  بـه امانات شـان؛ همـان  یعنـی: خیانـت ورزیدنـد 

سـپرده شـده بـود.

َتِمس: از ریشـه ی َلمَس به معنای در خواسـت اسـت. راغب می گوید: درک 
ْ
3( َتل

کـه از آن به گونه خواسـتن و طلب تعبیر  و فهـم بـا حـواس ظاهـر و پوسـت بـدن اسـت 

گفتـه طلـب چیـزی اسـت هرچنـد آن را نیابـد. )راغـب، 				 ق ج  شـده اسـت و نیـز 

	، ص 			(.

تحلیل متن. 4 . 4

بخش اول

مرتبـه ی  )و  مخصوصـی  جـای  خداونـد  کـه  هسـتی  مـردی  تـو  حقیقتـًا  بعـد  امـا 

اسـت  نگهداشـته  دلـت  در  و  کـرده  عنایـت  تـو  بـه  محمـد؟ص؟  خانـدان  در  خاصـی( 

دوستی آنچه را از دین خود به تو سپرده و آنچه از رشد و هدایت به تو الهام فرموده 

کـه خداونـد توفیق مقام خاصی نسـبت به خانـدان محّمد؟ص؟ به  )تـو مـردی هسـتی 
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کـرده، و در دلـت نگاه داشـته دوسـتی آنچـه را از دیـن خـود بـه تـو سـپرده و  تـو عطـا 

کـه آنهـا را  کـرده  کار دینـت چنـان بینـا  کـرده ( و تـو را در  آنچـه را از راه حـق بـه تـو الهـام 

ْنَزَلـَک اهَّلُل 
َ
گردانـدی؛ »أ کارهـا را بـه آنـان بـاز  )یعنـی امامـان برحـق را( برتـری دادی و 

ْلَهَمـَک ِمـْن 
َ
َک ِمـْن ِدیِنـِه َو َمـا أ َة َمـا اْسـَتْرَعا

َ
ـٍة َو َحِفـَظ َمـَوّد ـٍد ِبَمْنِزَلـٍة َخاّصَ ِمـْن آِل ُمَحّمَ

ُمـوَر ِإَلیِهـْم«.
ُ ْ
َک ال ْمـِر ِدیِنـَك َو ِبَتْفِضیِلـَک ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

َ
ـَرَک ِمـْن أ ُرْشـِدَک َو َبّصَ

کـه  اول اینکـه امـام؟ع؟ مـدام خداونـد را محـور توفیقـات معرفـی می کنـد امـری 

کم تـر مدنظـر قـرار دارد. امـروزه متأسـفانه بـه دلیـل رشـد تفکـرات مادی گرایانـه 

گـذاری امـور به ایشـان را به بصیرت در  امـام؟ع؟ برتـری دادن بـه عتـرت؟مهع؟ و وا

کـه بصیـرت  دیـن ارتبـاط می دهنـد و ایـن خـود نکتـه ای تربیتـی اسـت. بـه ایـن معنـا 

ُمـوَر ِإَلیِهـْم. امامـان بـر حـق را نسـبت بـه 
ُ ْ
َک ال در دیـن یعنـی: ِبَتْفِضیِلـَک ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ

کارهـا را بـه ایشـان بازگردانـدی . »صاحـب البضاعـة  دیگـران بـه برتـری شـناختی و 

المزجـاة« در توضیـح ایـن فـراز، »بـاء« را در ِبَتفضیِلـک، سـببیه می دانـد و می نویسـد 

ایـن فـراز یعنـی »بـه سـبب اقـرار تـو بـه فضیلـت آنها نسـبت بـه دیگران« … أی بسـبب 

إقـرارک بفضلهـم علـی غیرهـم )ابـن قاریاغـدی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

در عصـر غیبـت ضـرورت دارد امـام را بـه تفضیـل و فضیلـت بشناسـیم و در ایـن 

از حدیـث  ایـن فـراز  گمـان مـی رود  کنیـم.  را بسـوی ایشـان عرضـه  امـری  راسـتا هـر 

کـه فرمـود: ُمـوَر ِإَلیِهـْم« تفسـیری بـر آیـه ی 		 سـوره ی نسـاء باشـد آنجـا 
ُ ْ
َك ال »ِبـَرّدِ

ْمِر ِمْنُکـْم َفِإْن َتناَزْعُتْم 
َ ْ
وِلی ال

ُ
ُسـوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعـوا اهَّلَل َو أ

َ
ذیـَن آَمُنـوا أ

َ
یَهـا اّل

َ
>یـا أ

ِخـِر ذِلـَك َخیـٌر َو 
ْ

ُکْنُتـْم ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهَّلِل َو اْلیـْوِم اآل ُسـوِل ِإْن  وُه ِإَلـی اهَّلِل َو الّرَ
ُ

فـي َشـی ٍء َفـُرّد

کـه ایمـان آورده ایـد، خـدا را اطاعـت کنیـد و پیامبـر  ویـًا< یعنـی: ای کسـانی 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
أ
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گاه در امـری ]دینـی [ اختـاف نظـر  کنیـد؛ پـس هـر  و اولیـای امـر خـود را ]نیـز[ اطاعـت 

گـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان داریـد، آن را بـه ]کتـاب [ خـدا و ]سـنت [  یافتیـد، ا

پیامبـر ]او[ عرضـه بداریـد، ایـن بهتـر و نیک فرجام تـر اسـت.

بخش دوم

چنـگ بـزن بـه دسـتاویز دین )عـروة الدین( یعنـی آل محّمـد؟مهع؟ و عروةالوثقی، 

یعنـی امـام بعـد از امـام و راه مسـالمت بـا آنهـا و رضایت نسـبت به آنچـه می گویند. به 

کـه بـا تـو هم عقیـده نیسـتند نـرو، و دل بـه راه و روش  کسـانی  کیـش و آییـن  دنبـال 

کردنـد، می دانـی  کـه آنهـا بـا خـدا و پیامبـر و امانت هـای خویـش خیانـت  آنهـا مبنـد 

کتـاب خـدا را بـه امانت در اختیار ایشـان  کردنـد؟  چگونـه امانت هـای خـود را خیانـت 

نفـع  بـه  و  دادنـد  تغییـر  و  تحریـف  و  کردنـد  خیانـت  امانـت  ایـن  بـه  امـا  گذاشـتند، 

کار کردنـد؛ از آنهـا فاصلـه بگیریـد. خداونـد ایشـان را مبتـا بـه ترس  فرمانروایـان خـود 

کـه انجـام می دهنـد »َفاْسَتْمِسـْك ِبُعـْرَوِة  کارهـا  گرسـنگی بکنـد بـه واسـطه ی ایـن  و 

َضـا ِبَمـا  ـٍد َو اْلُعـْرَوِة اْلُوْثَقـی اْلَوِصـی َبْعـَد اْلَوِصـی َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم َو الّرِ یـِن آِل ُمَحّمَ الّدِ

ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن  ـّنَ ِدیَنُهـْم َفِإّنَ  ُتِحّبَ
َ

 َتْلَتِمـْس ِدیـَن َمـْن َلیـَس ِمـْن ِشـیَعِتَك َو ال
َ

َقاُلـوا َو ال

َماَناِتِهـْم اْئُتِمُنـوا َعَلـی 
َ
َماَناِتِهـْم َو َتـْدِری َمـا َخاُنـوا أ

َ
ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو َخاُنـوا أ

َ
اّل

َذاَقُهُم >اهَّلُل 
َ
ْمـِر ِمْنُهْم َفاْنَصَرُفوا َعْنُهْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
ـوا َعَلی ُوال

ُ
ُلـوُه َو ُدّل

َ
ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ

کاُنـوا یْصَنُعـوَن< « ِع َو اْلَخـْوِف ِبمـا  ِلبـاَس اْلُجـو

روش برخورد با عترت؟مهع؟

کاظـم؟ع؟ در فـراز بعـدی بـه روش برخـورد بـا اهـل عتـرت؟مهع؟ در راسـتای  امـام 

ُمـوَر ِإَلیِهـْم« اسـت، اشـاره 
ُ ْ
َك ال کـه همـان »ِبَتْفِضیِلـَك ِإیاُهـْم َو ِبـَرّدِ بصیـرت در دیـن 
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کـرده اسـت؛  می کننـد؛ چـه اینکـه حـرف »فـاء« ایـن ارتبـاط را بـا جملـه ی قبـل برقـرار 

ایـن دو راه کار شـامل:

ٍد«  یِن آِل ُمَحّمَ 	( تمسـک به ریسـمان دین آل محمد؟مهع؟ »َفاْسَتْمِسـْك ِبُعْرَوِة الّدِ

و تمسـک به ریسـمان وصی پس از وصی »َو اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی اْلَوِصی َبْعَد اْلَوِصی«

کـه همـان وصـّی بعـد  تمسـک بـه دیـن آل محمـد؟مهع؟ و نیـز تکیـه گاه مسـتحکم 

کیـد امـام؟ع؟  از وصـی یـا همـان ائمـه طاهریـن؟مهع؟ تـا امـام عصـر؟ع؟ اسـت، مـورد تأ

اسـت. آیـات 			 سـوره ی بقـره و آیـه ی 		 سـوره ی لقمـان را می تـوان حداقـل در 

توضیـح ایـن فـراز از حدیـث آورد:

اُغـوِت َو یْؤِمْن ِباهَّلِل  ْشـُد ِمـَن اْلَغی َفَمْن یْکُفـْر ِبالّطَ یـِن َقـْد َتَبیـَن الّرُ ْکـراَه ِفـی الّدِ >ال ِإ

فقـد اسَتْمَسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی اَل اْنِفصـاَم َل ها َو اهَّلُل َسـمیٌع َعلیـم<  )البقره، 			(.

در ایـن آیـه خداونـد می فرمایـد مسـیر رشـد )بـه سـوی سـعادت( و غـّی )بـه سـوی 

کافـر شـود و بـه اهَّلل  کـه بـه طاغـوت  کردیـم؛ پـس هـر  عمـق رذالـت( را بـه شـما تبییـن 

مصـداق  می تـوان  اینجـا  در  اسـت.  کـرده  تمسـک  الوثقـی  عـروة  بـه  بیـاورد،  ایمـان 

طاغوت را نفسـانیات منفی و ایادی ابلیس یا همان شـیاطین انسـی و جنی نام برد.

>َو َمْن یْسـِلْم َوْجهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسـٌن َفَقِد اْسَتْمَسـَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی اهَّلِل 

ُمور< )لقمان، 		(
ُ ْ
عاِقَبُة ال

در ایـن آیـه، تسـلیم شـدن نسـبت بـه وجـه خداونـد و در اوج رفتـار و اخـاق نیکـو 

بـودن، تمسـک بـه عـروة الوثقـی را در پـی خواهـد داشـت.

	( مسـالمت بـا عتـرت َو اْلُمَسـاَلَمِة َلُهـْم. مسـئله ی ِسـلم داشـتن بـه پیامبـر؟ص؟ و 
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آل بیـت ایشـان در روایـات متعـددی بیـان شـده اسـت؛ از جمله در فرازهایـی از زیارت 

عاشـورا می خوانیـم »إّنـی ِسـلٌم لمـن سـاَلمُکم و َحـرٌب ِلَمـن حاَرَبُکم«.

اما سلم در اینجا حداقل سه درجه ی معنایی می تواند داشته باشد:

کـه در این بخـش از زیارت  درجـه ی اول: برقـراری رابطـه ی صلح آمیـز: هم چنـان 

عاشـورا به این درجه از »سـلم« اشـاره شـده اسـت.

درجـه ی دوم: »سـلم« بـه معنـای تسـلیم شـدن در برابر منویات پیامبـر و خاندان 

َو  اهَّلَل  >ِإّنَ  می فرمایـد:  احـزاب  سـوره ی   		 آیـه ی  در  کـه  هم چنـان  عتـرت؟مهع؟: 

ُموا َتْسـلیما<. ـوا َعَلیـِه َو َسـّلِ
ُ
ذیـَن آَمُنـوا َصّل

َ
یَهـا اّل

َ
ِبـی یـا أ ـوَن َعَلـی الّنَ

ُ
َماِئَکَتـُه یَصّل

کـردن باطـن بـرای بهـره از انـوار مقـدس خانـدان  ک  درجـه ی سـوم: بـه معنـای پـا

که خداوند درباره ی حضرت ابراهیم؟ع؟  وحی تا رسـیدن به مقام شـیعه: هم چنان 

ُه ِبَقْلٍب َسـلیم <. می فرمایـد: >ِإْذ جـاَء َرّبَ

گفـت: »یـا اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل  روایـت اسـت مـردی نـزد علـی بـن الحسـین؟ع؟ آمـد و 

َکِإْبَراِهیـَم اْلَخِلیـِل؟ع؟  ْنـَت 
َ
ـِص- َفَقـاَل َلـُه: یـا َعْبـَد اهَّلِل- َفـِإَذْن أ

َ
َنـا ِمـْن ِشـیَعِتُکُم اْلُخّل

َ
أ

َکاَن  ـُه ِبَقْلـٍب َسـِلیٍم َفـِإْن  ْبراِهیـَم. ِإْذ جـاَء َرّبَ ِ
َ

ـِذی َقـاَل اهَّلُل ِفیـِه: َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه ل
َ
اّل

َکَقْلِبـِه، َو ُهـَو َطاِهـٌر ِمـَن اْلِغـِش َو  ْنـَت ِمـْن ِشـیَعِتَنا َو ِإْن َلـْم یُکـْن َقْلُبـَك 
َ
َکَقْلِبـِه َفأ َقْلُبـَك 

یَنـا …«. )التفسـیر المنسـوب إلـی المـام الحسـن العسـکری؟ع؟،  ْنـَت ِمـْن ُمِحّبِ
َ
اْلِغـّلِ َفأ

یـا ابـن رسـول اهَّلل! مـن از شـیعیان خـاص شـما هسـتم؛ امـام؟ع؟  ص 	0	( یعنـی: 

کـه خداوند می فرماید:  فرمـود: ای بنـده ی خـدا! هـرگاه تو مانند ابراهیم خلیل باشـی 

گـر دلـت ماننـد دل او  کنـون ا ـُه ِبَقْلـٍب َسـِلیٍم<  ا ْبراِهیـَم ِإْذ جـاَء َرّبَ ِ
َ

>َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه ل

گـر دلـت از مکر و فریب و غـش و خیانت خالی  سـالم اسـت تـو از شـیعیان مـا هسـتی و ا
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نیسـت تـو از دوسـتان مـا هسـتی.

َضا ِبَما َقاُلوا«. 	( رضایت به آنچه می گویند: »َو الّرِ

 َتْلَتِمْس 
َ

	( بـه دنبـال کیـش و آییـن کسـانی که با تو هم عقیده نیسـتند، نـرو »َو ال

ِدیـَن َمْن َلیَس ِمْن ِشـیَعِتَک«

ّنَ ِدیَنُهْم«  ُتِحّبَ
َ

	( دل به راه و روش آنها نبند »َو ال

کـه آنهـا بـا خـدا و پیامبـر؟ص؟ و امانت هـای خویـش خیانـت  علتـش چیسـت؟ چـرا 

َماَناِتِهـْم«.
َ
ِذیـَن َخاُنـوا اهَّلَل َو َرُسـوَلُه َو َخاُنـوا أ

َ
ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن اّل کردنـد؛ »َفِإّنَ

کـه بایـد از »دیـن« یـا رفتـار آن عـده  گویـای آن اسـت  مجموعـه ی فرازهـای 	 و 	 

کـه بـا تـو هم عقیـده نیسـتند و نیـز از قبـول و عمـل بـه روش آنهـا بـر حـذر بـود )ابـن 

کـه  قاریاغـدی، 				 ق، ج 	، ص 			( و نیـز دل بـه راه و روش آنهـا نبسـت، چـرا 

آنهـا خائنـان بـه خـدا و رسـولش و امانـات آنهـا هسـتند.

در این بخش نکاتی وجود دارد:

اول: هر مکتبی غیر از تشیع قابل قبول نیست.

امـام در  کـه  امـام؟ع؟ اسـت هم چنـان  گروه هـای خاصـی مدنظـر  یـا  افـراد  دوم: 

ُهـُم اْلَخاِئُنـوَن«. »الخائنـون« در اینجـا معرفـه اسـت. توصیـف ایـن افـراد فرمـود: »َفِإّنَ

سـوم: ایـن امانـت مربـوط بـه چـه مقوالتی می شـود؟ یافتن این افراد یـا گروه های 

کار دشـواری نیسـت؛ اینهـا شـامل مرتـدان امـت  خـاص بـر اسـاس تاریـخ صـدر اسـام 

کـه بحـث آن در حدیـث قبـل  بـه ویـژه یهـود بودنـد  کتـاب  اهـل  نیـز  و  پیامبـر؟ص؟ 

یَهـا 
َ
گذشـت. امـا ایـن بخـش از حدیـث اشـاره بـه آیـه ی 		 سـوره ی انفـال دارد: >یـا أ
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ْنُتـْم َتْعَلُمـوَن< یعنـی: ای 
َ
ماناِتُکـْم َو أ

َ
ُسـوَل َو َتُخوُنـوا أ ذیـَن آَمُنـوا ال َتُخوُنـوا اهَّلَل َو الّرَ

َ
اّل

کـه ایمـان آورده ایـد، بـه خـدا و پیامبـر او خیانـت نکنیـد و ]نیـز[ در امانت های  کسـانی 

کـی از خیانـت اهـل  خـود خیانـت نورزیـد و خـود می دانیـد. ذیـل ایـن آیـه، روایاتـی حا

سـقیفه نسـبت بـه امانـت پیامبـر؟ص؟ در مسـأله ی والیـت و نیـز خیانـت یهـود نسـبت 

بـه آن حضـرت بـود.

ْنُتـْم 
َ
ـٍد؟ص؟ َو أ در ایـن بـاره، امـام محمـد باقـر؟ع؟ ذیـل آیـه فرمـود: »ِفـی آِل ُمَحّمَ

َتْعَلُمـوَن « یعنـی: امانـات شـما، همـان آل محمـد؟ص؟ هسـتند )حسـکانی، 				 ق، 

ج 	، ص 0		(.

کـه  بنابرایـن بـا توجـه بـه سـیاق کام امـام؟ع؟ و آیـات مربوطـه می تـوان دریافـت 

که نسـبت به پیامبر؟ص؟ نقض  منظور ایشـان، عدم پیروی از آن دسـت افرادی بود 

عهـد کردنـد و خـود را هم پیمـان یهـود و نصـارا کردنـد. آیـه ی 		 سـوره ی مائده دیگر 

گویـای همیـن مسـأله اسـت؛ یعنی همان اهـل ایمانی که نسـبت به  کـه  آیـه ای اسـت 

یهـود و نصـارا توّلـی ورزیدنـد و خداونـد آنهـا را جزیـی از یهـود و نصـارا معرفـی می کنـد: 

ْوِلیـاُء َبْعـٍض َو َمْن 
َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ ِخـُذوا اْلیُهـوَد َو الّنَ ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ

َ
یَهـا اّل

َ
>یـا أ

ـُه ِمْنُهـم …< یعنـی: ای کسـانی که ایمان آورده ایـد، یهود و نصاری  ُهـْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
یَتَوّل

کـس  را دوسـتاِن ]خـود[ مگیریـد ]کـه [ بعضـی از آنـان دوسـتان بعضـی دیگرنـد و هـر 

گـروه سـتمگران را  گیـرد، از آنـان خواهـد بـود. آری، خـدا  از شـما آنهـا را بـه دوسـتی 

کـه دسـت بـه دسـت دشـمنان امت  هدایـت نمی کنـد؛ و در آیـه ی بعـد ایـن قـوم ظالـم 

کـه بـه دلیـل تـرس از هرگونه حادثه ای بسـوی  دادنـد، مریض قلبانـی معرفـی می کنـد 

ذیـَن فـي ُقُلوِبِهـْم َمـَرٌض یسـاِرُعوَن فیِهـْم 
َ
دشـمنان خـود سـرعت می گیرنـد >َفَتـَری اّل

ْن ُتصیَبنـا داِئـَرٌة<.
َ
یُقوُلـوَن َنْخشـی أ
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ـوا 
ُ
ُلـوُه َو ُدّل

َ
ُفـوُه َو َبّد ِکَتـاِب اهَّلِل َفَحّرَ کـه سـر زد چـه بـود؟ >اْئُتِمُنـوا َعَلـی  امـا خیانتـی 

کاُنوا  ِع َو اْلَخـْوِف ِبمـا  َذاَقُهـُم اهَّلُل ِلبـاَس اْلُجـو
َ
ْمـِر ِمْنُهـْم َفاْنَصَرُفـوا َعْنُهـْم َفأ

َ ْ
ِة ال

َ
َعَلـی ُوال

گذاشـتند، خیانـت  کـه بـه امانـت در اختیـار ایشـان  کتـاب خـدا  یْصَنُعـوَن< یعنـی:  بـه 

کار کردند. به سرپرسـتان  کردنـد و تحریـف و تغییـر دادنـد و بـه نفـع فرمانروایـان خـود 

و والیـان امـور خـود راهنمایـی شـدند و از آنهـا رو گردانیدند، خداوند ایشـان را مبتا به 

کـه انجـام می دهند. کارهایـی  تـرس و گرسـنگی بکنـد بـه واسـطه ی ایـن 

 
َ

ٍد؟ص؟ َو ال کاظم؟ع؟ در ادامه ی توصیه های خویش، فرمود: »َواِل آَل ُمَحّمَ امام 

 َتْدِری 
َ

َك ال َفُه َفِإّنَ
َ

ا ِخا ُکْنَت َتْعـِرُف ِمّنَ ـا َو ُنِسـَب ِإَلیَنـا َهَذا َباِطٌل َو ِإْن  َتُقـْل ِلَمـا َبَلَغـَك َعّنَ

 ُتْفـِش َمـا اْسـَتْکَتْمَناَك ِمـْن 
َ

ْخِبـُرَك َو ال
ُ
ی َوْجـٍه َوَصْفَنـاُه آِمـْن ِبَمـا أ

َ
ِلَمـا ُقْلَنـاُه َو َعَلـی أ

َخَبـِرَک« یعنـی: خانـدان پیامبـر؟ص؟ را دوسـت داشـته بـاش؛ هـر چـه از طـرف مـا به تو 

گرچه مخالف آن را از ما شـنیده باشـی، زیرا نمی دانی ما  رسـید نگو این باطل اسـت، 

آن حـرف را بـه چـه جهـت گفته ایـم. ایمـان آور بـه آنچـه بـه تو خبر داده اند، جسـتجو 

کرده ایم. کـه از تـو پنهـان  نکـن از چیـزی 

قـرآن  توصیه هـای  محوری تریـن  از  آل محمـد؟ص؟  بـه  نسـبت  توّلـی  مسـأله ی 

و عتـرت؟مهع؟ اسـت. در آیـه ی 		 سـوره ی مائـده می خوانیـم: >َو َمـْن یَتـَوَل اهَّلَل َو 

ذیـَن آَمُنـوا َفـِإّنَ ِحـْزَب اهَّلِل ُهـُم اْلغاِلُبـون <. در مقابـل آن، عـدم تـوال نسـبت 
َ
َرُسـوَلُه َو اّل

کـه در آیـه ی 		 همیـن  کیـد اسـت، هم چنـان  کفـار، مـورد تأ بـه یهـود و نصـارا و نیـز 

یَها 
َ
سـوره خداونـد اهـل ایمـان را با همدسـتی و همسـویی با آنان برحذر مـی دارد: >یا أ

ْوِلیـاُء َبْعـٍض< و بعـد تـوالی 
َ
ْوِلیـاَء َبْعُضُهـْم أ

َ
صـاری أ ِخـُذوا اْلیُهـوَد َو الّنَ ذیـَن آَمُنـوا ال َتّتَ

َ
اّل

کـرده، می فرمایـد:  نسـبت بـه آنهـا را مسـاوی بـا برگزیـدن دیـن و آییـن آنهـا معرفـی 

کـرده،  ـُه ِمْنُهـم < و ایـن عـده را همـان ظالمـان قـوم معرفـی  ُهـْم ِمْنُکـْم َفِإّنَ
َ
>َو َمـْن یَتَوّل
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اِلمیـن<.
َ

می فرمایـد: >ِإّنَ اهَّلَل ال یْهـِدی اْلَقـْوَم الّظ

کـرده،  آینـده  از  ماجرایـی  بـه  اشـاره  روایـت،  ایـن  ادامـه ی  در  کاظـم؟ع؟  امـام 

اٍر َفاْنَتِظْر َفَرَجَک َو ِلِشـیَعِتَک  ْعَراِبـی ِفی َجْحَفٍل َجـّرَ
َ ْ
َه ال یـَت اْلُمَشـّوَ

َ
می فرمایـد: »َفـِإَذا َرأ

ـَماِء َو اْنُظـْر َمـا َفَعـَل اهَّلُل؟زع؟  ـْمُس َفاْرَفـْع َبَصـَرَک ِإَلـی الّسَ
َ

اْلُمْؤِمِنیـَن َفـِإَذا اْنَکَسـَفِت الّش

ِباْلُمْجِرِمیـَن« یعنـی: هـرگاه آن مـرد بدسـیرت اعرابـی را دیدی با سـپاهی جرار، منتظر 

کم شـد، چشـم  گرفت و نورش  ج برای خود و برادران دینی باش. وقتی خورشـید  فر

بـه آسـمان بیانـداز ببیـن خـدا بـا تبهـکاران چـه می کنـد.

منظورمـان، خـروج مـرد بدسـیرت اعرابـی با سـپاهیانش دقیقًا مشـخص نیسـت، 

منتهـا هرچـه باشـد، بـه ماجرایـی از آینـده اشـاره دارد، چـه اینکـه در ادامـه ی روایـت 

کسـوف خورشـید امری عادی اسـت،  کسـوف خورشـید دارد؛ هرچند  اشـاره به رویداد 

اینکـه  دارد؛ چـه  تفـاوت  قبلـی  کسـوف های  بـا  نشـان می دهـد  روایـت  ادامـه ی  امـا 

اهَّلُل؟زع؟  َفَعـَل  َمـا  اْنُظـْر  َو  ـَماِء  الّسَ ِإَلـی  َبَصـَرَك  »َفاْرَفـْع  فرمـود:  راوی  بـه  حضـرت؟ع؟ 

کـه  ع عـذاب اسـت؛ عذابـی  کسـوف از نـو ِباْلُمْجِرِمیـَن«. ایـن عبـارت نشـان می دهـد 

در آخرالزمـان واقـع می شـود. صاحـب بضاعـة المزجـاة و ماصالـح مازندرانـی و مـرأة 

العقـول در شـروح خـود ایـن رویـداد را مبتنـی بر روایـات، به آخرالزمان و از نشـانه های 

کرده انـد.   ظهـور و نیـز فـرد اعرابـی را دجـال معرفـی 

قرائن حدیثی . 5 . 4

دو روایت با مضمون مشترک یافت شد:

ِبیـِه َعـْن آَباِئـِه ع َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل 
َ
َضـا َعـْن أ ِبـی اْلَحَسـِن َعِلـی ْبـِن ُموَسـی الّرِ

َ
	( أ

َجـاِة َو یْسَتْمِسـَك ِباْلُعـْرَوِة اْلُوْثقـی َو یْعَتِصـَم ِبَحْبـِل  ْن یْرَکـَب َسـِفیَنَة الّنَ
َ
َحـّبَ أ

َ
ص َمـْن أ
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ُهْم  ـِة اْلُهـَداِة ِمـْن ُوْلـِدِه َفِإّنَ ِئّمَ
َ ْ
َتـّمَ ِبال

ْ
ُه َو ْلیأ اهَّلِل اْلَمِتیـِن َفْلیـَواِل َعِلیـًا َبْعـِدی َو ْلیَعـاِد َعـُدّوَ

ْتِقیـاِء 
َ ْ
َقـاَدُة ال َو  ِتـی  ّمَ

ُ
أ َو َسـاَدُة  َبْعـِدی  اْلَخْلـِق  ْوِصیاِئـی َو ُحَجـُج اهَّلِل َعَلـی 

َ
أ َو  ُخَلَفاِئـی 

ـیَطاِن. 
َ

الّش ِحـْزُب  ْعَداِئِهـْم 
َ
أ ِحـْزُب  َو  اهَّلِل  ِحـْزُب  ِحْزِبـی  َو  ِحْزِبـی  ِحْزُبُهـْم  ـِة  اْلَجّنَ ِإَلـی 

)ابن بابویـه، محمدبـن علـی، ص 		(

کـه خواهد بر کشـتی نجات سـوار شـود و به ریسـمان  رسـول خـدا؟لص؟ فرمـود هـر 

محکـم بچسـبد و بـه رشـته خـدا در آویـزد، بایـد پـس از مـن دوسـتدار علـی باشـد و بـا 

کنـد بـه امامـان رهبـر از فرزندانـش، زیـرا آنهـا  دشـمن او دشـمن باشـد و بایـد اقتـداء 

خلفـا و اوصیـاء مننـد و حجت هـای خـدا بـر خلـق او پـس از مـن و سـروران امـت مـن و 

پیشـوایان بـا تقـوا بسـوی بهشـت حزبشـان حـزب مـن اسـت و حـزب مـن حـزب خـدا 

اسـت و حـزب دشمنانشـان حـزب شـیطان اسـت.

ـَة  ِسـیٍد اْلِغَفـاِری َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل ص یـا ُحَذیَفـُة ِإّنَ ُحّجَ
َ
	( َعـْن ُحَذیَفـَة ْبـِن أ

ُخـو 
َ
ـُه أ ّنَ

َ
یَمـاُن ِبـِه ِإیَمـاٌن ِبـاهَّلِل ِل ِ

ْ
ِبـی َطاِلـب … ال

َ
اهَّلِل َعَلیُکـْم ]َعَلیـَك [ َبْعـِدی َعِلـی ْبـُن أ

ِتی 
َ
ُهـْم َو ُهـَو َحْبـُل اهَّلِل اْلَمِتیُن َو ُعْرَوُتـُه اْلُوْثَقی اّل

َ
ِتـِه َو َمْوال ّمَ

ُ
َرُسـوِل اهَّلِل َو َوِصیـُه َو ِإَمـاُم أ

اْنِفصـاَم َل هـا. )ابن بابویـه، 				 ش، ص 			؛ شـعیری، محمـد بـن محمـد،   
َ

ال

بی تـا، ص 		(

عرضه به قرآن.   . 4
ُکّلِ َمکاٍن . 	 تیها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن 

ْ
ًة یأ کاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئّنَ >َو َضَرَب اهَّلُل َمَثًا َقْریًة 

کاُنوا یْصَنُعون <  ِبما  اْلَخْوِف  َو  ِع  اْلُجو ِلباَس  اهَّلُل  ذاَقَها 
َ
َفأ اهَّلِل  ْنُعِم 

َ
ِبأ َفَکَفَرْت 

)نحل، 			(.

َو . 	 اْلَماِئَکِة  َو  اهَّلِل  َلْعَنُة  َعَلیِهم  ولِئَك 
ُ
أ اٌر 

َ
ُکّف ُهْم  َو  ماُتوا  َو  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل >ِإّنَ 

ْجَمِعیَن < )بقره، 			(.
َ
اِس أ الّنَ
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ِو . 	
َ
أ ْنُفِسُکْم 

َ
أ َلْو َعلی  َو   ِ

هَّلِلَّ ِباْلِقْسِط ُشَهداَء  امیَن  َقّوَ ُکوُنوا  آَمُنوا  ذیَن 
َ
اّل یَها 

َ
أ >یا 

ْن 
َ
ِبُعوا اْلَهوی أ ْولی ِبِهما َفا َتّتَ

َ
ْو َفقیرًا َفاهَّلُل أ

َ
ْقَربیَن ِإْن یُکْن َغِنیا أ

َ ْ
اْلواِلَدیِن َو ال

کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخبیرا < )النساء، 			(. ْو ُتْعِرُضوا َفِإّنَ اهَّلَل 
َ
َتْعِدُلوا َو ِإْن َتْلُووا أ

اُغوِت َو یْؤِمْن . 	 ْشُد ِمَن اْلَغی َفَمْن یْکُفْر ِبالّطَ یِن َقْد َتَبیَن الّرُ ْکراَه ِفی الّدِ ِإ >ال 
ِباهَّلِل فقد اسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی اَل اْنِفصاَم َل ها َو اهَّلُل َسمیٌع َعلیم< )بقره، 

.)			

>َو َمْن یْسِلْم َوْجهُه ِإَلی اهَّلِل َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی َو ِإَلی . 	
ُمور< )لقمان، 		(.

ُ ْ
اهَّلِل عاِقَبُة ال

ُموا . 	 وا َعَلیِه َو َسّلِ
ُ
ذیَن آَمُنوا َصّل

َ
یَها اّل

َ
ِبی یا أ وَن َعَلی الّنَ

ُ
>ِإّنَ اهَّلَل َو َماِئَکَتُه یَصّل

َتْسلیمًا< )احزاب، 		(.

ُه ِبَقْلٍب َسِلیٍم< )الصافات، 		(.. 	 ْبراِهیَم ِإْذ جاَء َرّبَ ِ
َ

 >َو ِإّنَ ِمْن ِشیَعِتِه ل

ْنُتْم . 	
َ
أ َو  ماناِتُکْم 

َ
أ َتُخوُنوا  َو  ُسوَل  الّرَ َو  اهَّلَل  َتُخوُنوا  ال  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل یَها 

َ
أ >یا   

َتْعَلُموَن< )االنفال، 		(.

ْوِلیاُء َبْعٍض . 	
َ
ْوِلیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
صاری أ ِخُذوا اْلیُهوَد َو الّنَ ذیَن آَمُنوا ال َتّتَ

َ
یَها اّل

َ
>یا أ

ُه ِمْنُهم< )المائده، 		(. ُهْم ِمْنُکْم َفِإّنَ
َ
َو َمْن یَتَوّل

ْن ُتصیَبنا . 0	
َ
ذیَن في ُقُلوِبِهْم َمَرٌض یساِرُعوَن فیِهْم یُقوُلوَن َنْخشی أ

َ
>َفَتَری اّل

داِئَرٌة< )المائده، 		(.

اْلغاِلُبون< . 		 ُهُم  اهَّلِل  ِحْزَب  َفِإّنَ  آَمُنوا  ذیَن 
َ
اّل َو  َرُسوَلُه  َو  اهَّلَل  یَتَوَل  َمْن  >َو 

)المائده، 		(.

جمع بندی.   . 4

حدیثـی  و  قرآنـی  مناسـب  قرائـن  دارای  نیـز  و  معتبـر  سـند  دارای  روایـت  ایـن 

اسـت. صاحـب بضاعـة المـزاة دربـاره ی ایـن حدیـث می نویسـد: »هـذا الحدیـث رواه 
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المصّنـف رواه بثاثـة أسـانید؛ فـي بعضهـا جهالـة، و  الصـدوق؟حر؟ بسـنٍد صحیـح، و 

بعضهـا مخَتلـٌف فیـه، لکـن باجتماعهـا، و تعاضـد بعضهـا ببعـض یحصـل فیـه قـّوة« 

)ابـن قاریاغـدی، 				 ش، ج 	، ص 			( نظـر جنـاب خویی درباره ی این روایت 

ح اسـت: »أقـول: هـذه الروایـة رواهـا محمـد بـن یعقـوب بوجـه أوسـع و  بـه ایـن شـر

أبسـط بأسـانید مختلفـة منهـا: مـا عـن محمـد بن یحیـی، عـن محمـد بـن الحسـین، 

عـن محمـد بـن إسـماعیل بـن بزیـع عـن عمـه حمـزة بـن بزیـع، عـن علـی بـن سـوید و 

الروایـات بأجمع هـا ضعیفـة و لکـن یکفـی في وثاقت ها شـهادة الشـیخ؟ق؟ بهـا« )همو، 

0			 ش، ج 		، ص 		(.

نتیجه گیری. 5

کشـف بایسـته های رفتـاری شـیعیان در آخرالزمـان در  ایـن پژوهـش بـه منظـور 

گرفـت. در طـی  کاظـم؟ع؟ و بـا بهره گیـری از دانش هـای حدیثـی صـورت  بیـان امـام 

تحقیـق بـه ایـن نتایـج رسـیدیم:

همگرایی زیادی بین احادیث آن بزرگواران با سایر قرائن قرآنی و حدیثی . 	
ماحظه شد.

از شیوه ی دانش های حدیثی از جمله درایةالحدیث و فقه الحدیث در نقد . 	
روش های  کرد  اذعان  می توان  راستا  این  در  شد  استفاده  متن  ارزیابی  و 
ارزیابی  مورد  آیات المهدی؟ع؟  نیز  و  احادیث مهدویت  پژوهش  در  نوینی 
که تا پیش از این، عمدتًا نگارش های حدیثی در باب  گرفت در حالی  قرار 
مهدویت، صرف موسوعه نویسی یا معجم نگاری این دست از احادیث بود.

هر حدیث بر اساس چهار شاخصه ی بررسی متنی، بررسی سندی، قرائن . 	
حدیثی و عرضه ی بر قرآن و در انتها، جمع بندی و تحیل نهایی حدیث، 
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که در آن مهم ترین شاخصه های رفتاری شیعیان  گرفت  مورد ارزیابی قرار 
گرفت. در عصر غیبت و آخرالزمان مورد تحلیل قرار 

ث
دی

ه ح
مار

ش

ی
ند

 س
ت
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 مت
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وض

ط
رتب

ت م
آیا

بایسته های رفتاری
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مس

ف، 
ضعی

صل
 مت

هور
مش

ص، 
ن

		
ن، 

ما
	 لق

		
ه، 

بقر

ضرورت معرفت به خداوند و عترت؟مهع؟. 	
التزام به قواعد دین. 	
وجوب طاعت و التزام به عترت؟مهع؟. 	
کید بر تمسک بر خاندان وحی. 	 تأ
انتظار حکومت عترت؟مهع؟ در ظهور و پس از . 	

عصر ظهور

	
ق

موث
د، 

سن
، م

یح
صح

هور
مش

	 و
	 و 

ه، 
مع

ج
		

 ،	
	 ،

		
ه، 

ئد
تمسک به حب یا والیت عترت؟مهع؟ برای نجات . 	ما

از فتنه های عصر غیبت
ثبوت قدم در مسیر توّلی خاندان وحی؟مهع؟. 	
لزوم برائت از دشمنان عترت؟مهع؟. 	

	

ند
مس

ح، 
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لزوم تمسک به ریسمان دین آل محمد؟مهع؟. 	ص
کید بر مسالمت با عترت و یا ِسلم داشتن . 	 تأ

نسبت به این انوار مقدس؟مهع؟
عدم دنباله روی از غیر هم کیشان و هم مسلکان. 	
عدم دل سپاری به راه و روش غیر هم کیشان به . 	

علت خیانت شان به پیامبر؟ص؟ و عترت؟مهع؟
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منابع
قرآن مجید.. 	

کبر . 	 اتمام النعمة، مصحح: علی ا و  اتمام النعمةکمال الدین  و  کمال الدین  ابن بابویه، محمد بن علی، 
غفاری، تهران: اسامیة، چاپ دوم، 				 ش.

کتابچی، تهران: چاپ ششم، 				 ش.. 	 همو، المالیالمالی، 

ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال العمال اقبال العمال، تهران: دار الکتب السامیة، . 	
چاپ دوم، 	0		 ق.

الروضة . 	 کتاب  ح  )شر المزجاة  الروضة البضاعة  کتاب  ح  )شر المزجاة  البضاعة  حسین،  محمد  ابن قاریاغدی، 
دار  قم:  حمید،  جلفائی،  احمدی  مصحح:  قاریاغدی(،  البن  الکافي  قاریاغدی(من  البن  الکافي  من 

الحدیث، چاپ اول، 				 ق.

استرآبادی، علی، تأویل اآلیات الظاهرةتأویل اآلیات الظاهرة، مصحح: حسین استاد ولی، قم: . 	
مؤسسه النشر السامی، چاپ اول، 	0		 ق.

السامیه، . 	 البحوث  مجمع  رضوی:  خراسان  الرجالیة،  الرجالیةالفوائد  الفوائد  بحرالعلوم، 
چاپ اول، 				 ق.

چاپ . 	 اسامی،  انتشارات  تهران:  ابجدی،  ابجدیفرهنگ  فرهنگ  افرام،  فؤاد  بستانی، 
دوم، 				 ش.

الحسن . 	 المام  إلی  المنسوب  الحسن التفسیر  المام  إلی  المنسوب  التفسیر  علی،  بن  الحسن  العسکري،  المام 
العسکری؟ع؟العسکری؟ع؟، قم: مدرسة المام المهدي؟جع؟، چاپ اول، 	0		 ق. 

حسکانی، عبید اهَّلل بن عبد اهَّلل، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، مصحح: . 0	
الرشاد  و  الثقافة  لوزارة  التابعة  تهران:  حسکانی،  عبداهَّلل  بن  عبیداهَّلل 

السامی، چاپ اول، 				 ق.

الثني . 		 الئمة  علی  النّص  في  الثر  الثني کفایة  الئمة  علی  النّص  في  الثر  کفایة  محمد،  بن  علی  رازی،  خزاز 
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کوهکمری، قم: بیدار، 	0		 ق. عشر؟مهع؟عشر؟مهع؟، مصحح: عبداللطیف حسینی 
في . 		 االسامیة  الثقافة  نشر  مرکز  الرجال،  الرجالمعجم  معجم  سیدابوالقاسم،  خویی، 

العالم، قم: چاپ اول، 0			 ش.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن مفردات ألفاظ القرآن ، مصحح: صفوان . 		
عدنان داوودی، دمشق: بی جا، چاپ اول، 				 ق.

احمد . 		 مصحح:  القرآن،  القرآنفقه  فقه  اهَّلل،  هبة  بن  سعید  قطب الدین  راوندی، 
النجفی، چاپ  المرعشی  آیة اهَّلل  الحسینی و محمود مرعشی، قم: مکتبة 

دوم، 	0		 ق.

اسامیة، . 		 تهران:  الهدی،  بأعام  الوری  الهدیإعام  بأعام  الوری  إعام  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 
چاپ سوم، 0			 ق.

 عامه حلی، حسن بن یوسف، خاصة االقوال في معرفة الرجالخاصة االقوال في معرفة الرجال، مصحح: . 		
جواد قیومی اصفهانی، قم: الفقاهة، چاپ دوم، 				 ش.

فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافيالوافي، اصفهان: کتاب خانه . 		
امام أمیرالمؤمنین؟ع؟، چاپ اول، 	0		 ق.

السامیة، 				 . 		 دارالکتب  تهران:  قرآن،  قرآنقاموس  قاموس  کبر،  بنایی، علی ا قرشی 
ق.

قمی، علی بن ابراهیم، التفسیرالتفسیر، مصحح: طیب موسوی جزائری، قم: دار . 		
الکتاب، چاپ سوم، 	0		 ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافيالکافي، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 				 ق.. 0	

دوم، . 		 چاپ  الرضی،  دار  قم:  المصباحالمصباح،  عاملی،  علی  بن  ابراهیم  کفعمی، 
	0		 ق.

لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظعیون الحکم و المواعظ، مصحح: حسین . 		
حسنی بیرجندی، قم: چاپ اول، 				 ش.
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ح الکافي _  الصول و الروضة، تهران: . 		 ح الکافي _  الصول و الروضةشر مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شر
مکتبة السامیة، چاپ اول، 				 ق.

موسوی . 		 مصحح:  المتقین،  روضة  المتقین  روضة  مقصودعلی،  بن  محمدتقی  مجلسی، 
کشانبور، چاپ دوم، 	0		  کرمانی، حسینی، قم: مؤسسه فرهنگی اسامی 

ق.

محمد بن الحسن، طوسی، الغیبةالغیبة، مصحح: عباداهَّلل تهرانی و علی احمد . 		
ناصح، قم: دارالمعارف السامیة، چاپ اول، 				 ق.

کبر غفاری و محمود . 		 مفید، محمد بن محمد، الختصاصالختصاص، مصحح: علی ا
محرمی زرندی، قم: المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، چاپ اول، 				 

ق.

مؤسسه . 		 مصحح:  الرضا؟ع؟،  الرضا؟ع؟فقه  فقه  موسی؟ع؟،  بن  علی  به  منسوب 
آل البیت؟ع؟، مشهد: مؤسسه آل البیت؟مهع؟، چاپ اول، 	0		 ق.

نجاشی، احمد بن علی، الرجالالرجال، قم: مؤسسة النشر االسامی التابعة لجامعة . 		
المدرسین قم المشرفه : چاپ ششم، 				 ش.

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: . 		
مؤسسه آل البیت؟مهع؟، چاپ اول، 	0		 ق.

واسطی بغدادی، احمد بن حسین، الرجالالرجال، مصحح: محمدرضا حسینی، . 0	
قم: دار الحدیث، چاپ اول، 				 ش.



Spring/Summer 2020, No. 13Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs̠

Behavioral Requirements 
in the Apocalypse Based 
on the Statements of 
Imam Kazim (as) Using the 
Knowledge of Hadith

Saeid Shiri
Graduate student of Quran 

and Hadith Sciences, Institute 
for Humanities and Cultural 

Studies, Tehran
shiri.s@chmail.ir

Article history

Received 24 Nov 2019
Accepted 12 Mar 2020

Abstract: A large volume of Atrat narrations is devoted 
to the issue of the behavior of believers in the age of the 
apocalypse. Among the narrations of the Infallibles, the 
hadiths of Mahdism related to Imam Kazim have anoth-
er aspect; what is more, among the sects and schools of 
thought during the Imamate of Imam Kazim, the issue 
of false claimants of Mahdism was rooted in Islamic so-
ciety, so that the Abbasids used this opportunity to try 
to confiscate the concept of “savior” and “Mahdism” in 
their favor’ and in this regard, they made efforts such as 
fabricating the hadiths of Mahdism and assigning a sav-
ior for the benefit of their family. In such circumstances, 
Imam Kazim, while enlightening, provided teachings to 
the Shiites in the direction of apocalyptic education
With the aim of examining three narrations of Imam 
Kazim’s Mahdism hadiths on the subject of Shiite be-
havior in the apocalypse, this study tries to examine the 
document and text of these narrations by using hadith 
knowledge

Keywords: Imam Kazim (AS), Mahdism, Apocalypse, 
Hadith, Document, Text.
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Abstract:  Feasibility study of the two-way influence be-
tween writings can be important in identifying the his-
tory of thought and the dominant discourse space on 
readers in the field of thought. Narrative books are no 
exception to this rule and are included in this drawing 
space. In this paper, as a case study on the interactive in-
fluence of narrative books, considering the importance 
of the subject of the history of the Prophets research, 
this measure of influence has been traced specifically 
in two Books with a focus on the stories of the proph-
ets. For this purpose, the section “Kitāb al-nobowwat of 
Bihār al-Anwār” (including volumes 11-14) and “al-Nour 
al-Mobin” in two approach readings, including the au-
thor-centered and text-based approach, are compara-
tively evaluated. Highlighting the relationship between 
the teacher and the disciple between Allameh Majlesi 
and Muhaddeth Jaza’eri, as well as the Jaza’eri scientif-
ic assistance to his master, is the main characteristic 
of the author-centered approach, so that cooperation 
in writing on some problem hadiths and solving some 
of the materials of writing can be identified as his assis-
tance in strengthening Bihār al-Anwār. In the text-based 
approach, the similarities and differences between the 
two books are considered and the interactive influence 
and two sides of the two books are depicted.

Keywords: Bihār al-Anwār, al-Nour al-Mobin, Allameh 
Majlesi, Muhaddeth Jaza’eri, Hadith, History of the 
Prophets.
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Abstract: Two promises of God to man; are language 
and thought that, if well known and used, play an 
important role in human excellence. By studying 
the relationship between the two and the effect of 
each on the other, we will know the advantages and 
disadvantages of these two abilities. Many psychol-
ogists and linguists have offered their views on this 
issue. Among Islamic scholars, the issue of the effect 
of language on Qur’an-centered thinking has been 
addressed. But the two-way relationship between 
language and thought has been less seen. In the 
bilateral study of these two, each of them was first 
recognized in the presence of the Qur’an. Then, the 
principle of the existence of this relationship and 
then the effect of thinking on language and the ef-
fect of language on thinking were considered sep-
arately, taking into account the Qur’anic reasons. In 
the end, it became clear that not only language and 
thinking are related, but also thinking directly affects 
language and language also affects thinking. But 
the main point in this discussion is that God’s view 
is based on the principle that language and thought 
should be used together and simultaneously, espe-
cially in the recitation of the Qur’an, to facilitate the 
attainment of the sublime goal of well-being.

Keywords: Language, Thinking, Language, Promise.
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Abstract: Fadak, from past to present, with the strat-
egy of Hazrat Fatima (peace be upon her), has been a 
tool to defend the guardianship (Velayah) of Amir al-
Mo’menin (peace be upon him), therefore, it has always 
been attacked by many doubts; One of these cases is 
the reasons for not demanding Fadak during the rule of 
Imam Ali (pbuh), which has led to the statement by the 
Shiite opposition that Imam (pbuh) did not claim a right 
from the garden of Fadak. In response to this doubt, it 
should be known that the act of God’s authority has dif-
ferent dimensions that human beings are deprived of 
a comprehensive understanding of. Understanding the 
main reason for Fadak’s demand and actions such as 
tearing up its document and the reactions of the peo-
ple in the face of the reforms of the Amir al-Mu’minin 
(pbuh) against heresies (innovations), helps us to get a 
true picture of the conditions of that time. On the other 
hand, in the actions of the Ahl al-Bayt (as), the forgive-
ness of personal rights due to public interests has also 
been mentioned as one of the cases of this decision.

Keywords: Fadak, Hazrat Fatima (peace be upon her), 

Imam Ali (peace be upon him), Apparent rule, Doubts 

of Imamate.
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Abstract: In the book of Sufism and Mystism, Mr. 
Vakili divides Sufism into positive and negative and 
states the twenty characteristics and differences be-
tween the two. However, considering the works of 
Sufi sheikhs, they assume their personal discovery 
and intuition as a criterion and measure, and if a ra-
tional argument is made to refute their findings, they 
do not accept it, and also do not adhere to a par-
ticular religion and instead believe in the theory of 
personal unity. In the interpretations of the Qur’an, 
the appearance of the word is considered irrelevant 
to the claimed meaning, and in this way, they do 
not shy away from slandering the jurists and orders 
contrary to the Shari’a, distancing themselves from 
the infallibles, exaggerating the dignity of individu-
als, and even using superficialities to advance their 
goals.

Keywords: Sufism, Mysticism, Wisdom, Critique of 
Sufism, Mohammad Hassan Vakili, Mohammad Hos-
sein Tehrani.
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Abstract: In the view of Quranic scholars and commen-
tators, comprehensiveness is one of the most important 
principles of Quranic interpretation and each commen-
tator has a different position on this issue. In total, three 
general views, minimum, moderate and maximum, 
have been presented for comprehensiveness, and the 
arguments of each group need to be carefully exam-
ined. Abolfotuh Razi, the commentator of Rawd al-Jan-
nan, is one of the commentators who has expressed 
thoughtful opinions in the following verses related to 
comprehensiveness. Accordingly, his view of the scope 
in question is the acceptance of a minimalist view, that 
is, merely the guiding aspect of the Qur’an.  Among 
the explanatory arguments regarding his opinion and 
outlook about the minimum comprehensiveness that 
express his vision and thinking in this field, is the ad-
herence of comprehensiveness verses to being guided 
and also the attribution of maximum comprehensive-
ness to the protected tablet, which focuses on the in-
terpretation of “book” to “protected tablet” is consid-
ered in these verses. Examining the above opinions in 
a descriptive-analytical way confirms that factors such 
as not criteria for all narrations under the verses of com-
prehensiveness and also disregard for principles such 
as non-restriction and emergence (non-interpretation 
“and ... leading to the presentation of the above opin-
ions It has been minimized by this commentator and 
other supporters of the comprehensive view.

Keywords: Comprehensiveness of Quran, Commen-
tary, Abolfotuh Razi, Minimum view, Maximum view.
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