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 مق�له راهنم�ی تهیه و تنظیم

ــ�آن و حــ�یث و ف�هنــگ اســ�می از  مشــک�ة ت�ویجــی_ فصــلن�مه علمــی  ــ�ای نشــ� معــ�رف ق مقــ��ت اســت�دان و  ب
 .  کن� محقق�ن ح�زه و دانشگ�ه ب� رع�یت نک�ت ذیل استقب�ل می

 ی محت�اییه� وی�گی
  ــ� ف�ضــیه( مق�لــهدر نــ�آوری ــ�اری نــ�، ای تــ�زه مســئله، ای ج�یــ� ب�خــ�رداری از نظ�یــه ی ــ� ، روش و اب ی

 . رهی�فت و ق�ائتی ج�ی�)
 ک�رب�دی ب�دن مق�له ه�ی تحقیق و  ه� و اول�یت مح�ری پ�وهش و ط�ح ب�یسته مسئله( ثم�بخشی و 

ک�ره�ی م�ازی)  پ�هی�  .  از 
 بـ� ، سـ�خت�ر منطقـی و انسـج�م محتـ�ایی، تحلیلـی_  ب�خـ�رداری از صـبغه تحقیقـی( ک�رایی مق�له

کلی گ�ی� و اجتن�ب از   . گ�یی و نث� خط�بی) قلمی روان و 
 م�ننـــ� مط�لعـــ�ت تــــ�ریخی، آوردهـــ�ی متنـــ�ع در تحقیـــق روی اب�ارهـــ� و ، هـــ� منـــ�ی از روش به�ه ،

ای ب� ت�جه به چن� ُبع�ی ب�دن  رشته می�نمط�لع�ت وی�ه  بهشن�سی  روان، شن�سی ج�معه، تطبیقی
 . مب�حث دینی

 ک�مــل کـ�فی و  مســتن� و ، روزآمـ�، واضـح و متمــ�ی�، دقیــق، صـ�دق، ب�خـ�رداری مق�لـه از اط�عــ�ت 
 . مست�ل و جملگی م�تبط ب� مسئله تحقیق

 متن�سـب بـ� تـ�ان محقـق و ، ق�بل سنجش و دست�سـی، مفی�، ب�خ�رداری مق�له از ه�فی مشخص
 . ج�اق�بل ا

 تنظیم مق�له ۀنح�
ــه اصــلی، مق�مــه، کلیــ�واژگ�ن، چکیــ�ه، مشخصــ�ت ن�یســن�ه، مق�لــه دارای عنــ�انش�یســته اســت  ، ب�ن

 ی ذیل ب�ش�:ه� وی�گینتیجه و فه�ست من�بع ب� 
 ک�ت�هعن�ان گ�ی ج�اب و ن�ظ� به محت�ای مق�له و به دور از اِ ، ج�مع و م�نع، گ�ی�، : عن�ان مق�له  لقـ�

 . ب�ش�
 گ�وه علمی، رشته، م�رک تحصیلی، رتبه علمی، ن�م خ�ن�ادگی، : ش�مل ن�من�یسن�ه مشخص�ت ،

 . وابسته و نش�نی الکت�ونیکی ب�ش� �م�سس
 کث� . ب�ش� تص�ر میخمط�لب مق�له به ا ت�ین مهمدرب�دارن�ه : چکی�ه کلمه و  ١۵٠ب�یسته است ح�ا

ه�ی مهـم  پـ�وهش و ی�فتـه روش و چگـ�نگی، ضـ�ورت و قلمـ�و تحقیـق، ه�ف، بی�ن مسئلهش�مل 
از اشـتب�ه�ت رایـج ، در چکیـ�هآنهـ�   بـ� مع�فی م�ض�ع و طـ�ح فه�سـت مب�حـث یـ� مـ�ور . آن ب�ش�

 . است
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 :کث� هفت واژ، ب�یسته است کلی� واژگ�ن متن�سـب ، کلی�ی ب� ت�کیبی از واژگ�ن ع�م و خـ�ص ۀح�ا
 . ب�ش�ت�  ب� م�ض�ع اصلی مق�له انتخ�ب ش�د ت� ب�زی�بی مق�له آس�ن

 پیشـینه و روش پـ�وهش بـ� تفصـیل بیشـت� ، ض�ورت، ه�ف، ب�ی� مسئله تحقیقمق�مه : در مق�مه
کن� ت� ذهن خ�انن�ه را آم�ده و ع�قه بی�ن ش�د   .من� به مط�لعه 

 آن بـه خـ�بی  ۀ: در ب�نه اصلی مق�له ب�یسته است اهمیت و ابع�د مسئله و نی� آراء درب�رب�نه اصلی
یــ�بِی دیگــ� نظ�یــ�ت، بیــ�ن و تج�یــه و تحلیــل شــ�د کــ�فی، و ن�یســن�ه پــس از ارز ، بــ� تبیــین و ت�جیــه 

 . دی�گ�هش را ارائه نم�ی�
 ک�رب�دهــ�ی آن، ه�ی تحقیــق : شــ�مل ی�فتــهنتیجــه ه�ی مــ�تبط بــ� پــ�وهش  ت�صــیه بــه م�ضــ�ع، آثــ�ر و 

ک�رهــ�ی بعــ�ی ، از ذکــ� ادلــه. بهم ق�بــل پــ�وهش اســتپ�ســخ و نکــ�ت مــ یــ�دک�د ســ�ا�ت بی، بــ�ای 
 . خ�دداری ش�د، بن�ی مب�حث مق�م�تی در نتیجه مسئله پ�وهش و جمع، مستن�ات

 CD  حــ�وی مق�لــه ح�وفچینــی شــ�ه در محــیطWord  �کث صــفحه بــه نشــ�نی دفتــ�  ١۵بــ� حجــم حــ�ا
 . مجله ی� ف�یل آن از ط�یق پست الکت�ونیک نش�یه ارس�ل ش�د

 مق�له ب� اس�س ح�وف الفب� و ارج�ع�ت در پ�ن�شت به ت�تیب ذیل تنظیم ش�د:فه�ست من�بع در پ�ی�ن 

 من�بع
کت�ب، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیکت�ب ، ن�بـت چـ�پ، ن�شـ�، نشـ�محـّل ، مصـحح یـ� محقـق، ن�م مت�جم، ن�م 

 . ت�ریخ انتش�ر
 . انتش�رزم�ن ، شم�ره، س�ل / دوره، ن�م نش�یه، »عن�ان مق�له«، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیمق�له

 ارج�ع�ت
کت�ب، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیکت�ب  . صفحه، جل�، ن�م 
 . صفحه ۀشم�ر، زم�ن انتش�ر، شم�ره، س�ل/دوره، ن�م نش�یه، »عن�ان مق�له«ن�م ، : ن�م خ�ن�ادگیمق�له

 ف�این� ارزی�بی مق��ت
گـ�ر از  که ب� ت�جه به راهنم�ی نگـ�رش مجلـه تـ�وین شـ�ه ب�شـن� بـ�  م�احـل زیـ� اجـ�زه مق��ت ارس�لی 

 ی�بن�: نش� می
ــ�بی اّو  -١ ی ی�فــت و اعــ�م وصــ�ل مق�لــه و ارز ــ� دیگــ� مقــ��ت نم�یــه شــ�ه در در ــ� مق�یســه تطبیقــی ب لیــه ب

 . رس�نی و تشکیل پ�ون�ه علمی ه�ی اط�ع پ�یگ�ه
یـ�بی نهـ�یی و اعمــ�ل  -٢ ک�رشن�سـ�ن جهـت ارز اصـ�حی ت�سـط ن�یسـن�ه یـ� دفتــ�  نظـ�اتارسـ�ل بـ�ای 

 . مجله
 . ب�رسی و تص�یب نه�یی مق�له و آم�ده ش�ن ب�ای چ�پ، ط�ح در هیئت تح�ی�یه -٣
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 نگ�هی به

 م�ّسس�ت علمی _ ف�هنگی آست�ن ق�س رض�ی
 

 یزدي محمدمهدي رکنی
 

ــ ا� خ�منــه رهبــ� معّظــم انقــ�ب آیــ�
ُّ
ــّ� ظل یــ�اده�ی جــ�ری  ه _ ای _ ُم کــه بــ� رو ــ� ِاشــ�افی  ب

کشـ�ر دارنـ�، در آغــ�ز هـ� سـ�ل مهـم کشـ�ر را ب�گ�یــ�ه،  داخـل و خـ�رج  تــ�ین مسـئله و ُمعضـل 
که راه حـل مسـئله  گ�اری می ن�مس�ل ن� را به آن  ی دولت و ملت  کنن�، ت� ت�بل�ی ب�ش� ف�ارو

م را نشـــ�ن مـــی
َ

اقتصـــ�د و ف�هنـــگ بـــ� عـــ�م ملـــی و مـــ�ی�یت «را بـــه  ١٣٩٣لـــه ســـ�ل ݢدهـــ�. معّظ
ک�دن�، و ب� چه�ر تعبی� روشن و رس� نقش ن�م» جه�دی ح�کـت دولتمـ�دان و پ�یـ�اری  �گ�اری 

 و پیگی�ی م�دم را ت�سیم نم�دن�.
ــ�د ــن رهنم ــیح ای ــی� و ت�ض ــ و روش ،تفس ــ�ی عمل ــ�نهه ــ�دن آن را رس ک ــ�نی و  ی  ــ�ی همگ ه

کـه مطب�ع�ت  گفت و ن�شت، و مج�ی�ن دولت هم بـه ت�فیـق الهـی بـ� نّیـت خیـ�ی  خ�اهن� 
ک�ر خ�اهن� بست  .دارن� به 

بــ� ت�جــه بــه اهمیــت خــ�م�ت ف�هنگــی و علمــی در نظــ� همچنــین بــ�ین من�ســبت و 
ـــــ�ی ـــــت عظم ـــــ�یش ت�لی ـــــ�ی دوران ـــــ�س رض ـــــی  مشـــــک�ةفصـــــلن�مه  ،آســـــت�ن ق ـــــه مع�ف ب

 .زدپ�داݢمیسس�ت علمی _ ف�هنگی آست�ن مق�س رض�ی �م اجم�لی 
سســ�ت ف�هنگــی �گفتنــی اســت، ایــن مختصــ� بنــ�ی مع�فــی تفصــیلی و ذکــ� ج�ئیــ�ت م

ک�ر  ؛آست�ن ق�س را ن�ارد که این  ک� م�بـ�ط انجـ�م را چ�ا  را سـ��نه آمـ�ر و اط�عـ�ت  داده،م�ا
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کلی�ت و ی�دک�دی از م . در این ن�شت�ر١�کننݢمیروزآم�  جـ� آمـ�ه  سس�ت ف�هنگی یـک�تنه� 
هــ�ی ف�هنگــی آســت�ن قــ�س اســتنب�ط  اســت. بــ� ایــن نگــ�ه چنــ� نکتــه اس�ســی از فع�لیــت

که در پی می می  آی�: ش�د 
آســت�ن قــ�س هــ�ی  مشــغ�لی هــ� و دل تــ�ین دغ�غــه _ مب�حــث ف�هنگــی و علمــی از مهــم

گســت�دگی و  رضــ�ی از نخســتین ســ�ل کــ�،  کــه تعــ�د م�ا هــ�ی پیــ�وزی انقــ�ب اســ�می بــ�ده 
کــه ت�لیــت عظمــ�ی آســت�ن قــ�س مــی ؛تنــ�ع آثــ�ر د�لــت بــ� آن دارد مســ�ئل «ف�م�یــ�:  چنــ�ن 

کـه در   ف�هنگی ب�ای آست�ن ق�س رض�ی بسی�ر مهم است، و ه� ت�ش و فع�لیت اقتصـ�دی 
 ٢.»ه�ی ف�هنگی است فع�لیتای ب�ای انج�م  ش�د مق�مه این مجم�عه انج�م می

_ آست�ن ق�س رض�ی از می�ن سی�ست، اقتص�د و ف�هنـگ _ سـه م�لفـه اصـلی ج�معـه _ 
کیــ� بیشــت�ی داشــته بــه سی�ســت و اقتصــ�د ســ�لم و پ�یــ� نیــ� بــ� پ�یــه زیــ�ا  ؛حــق بــ� ف�هنــگ ت�

 ف�هنگ است�ار است.
بــ�ای آن _ آســت�ن قــ�س رضــ�ی زمــ�نی بــه مب�حــث ف�هنگــی و زی�بنــ�یی ت�جــه داشــته و 

کــــه دیگــــ� ســــ�زم�ن کــــ�ده اســــت  کمتــــ� بــــه آن عن�یــــت داشــــته ه�ینــــه  و ح�ضــــ� بــــه  ان�ݢهــــ� 
کمک�ره�ی  ایگ�اری ب� س�م�یه  ان�. ب�دهندرآم� و دی�ب�زده  به ظ�ه� 
گ�نه�_ م که در آن ب� مب�حث زی�بنـ�یی و  سس�ت ف�هنگی آست�ن ق�س به  ای نظ�م ی�فته 

گــ ــ� مســ�ئل ســطحی و  وک�ر در واقــع یــک ایــن نگــ�ش و ســ�ز .�رامهــم ف�هنگــی ت�جــه شــ�ه ت
کـه بـ� آثـ�ر علمـی و روزآمـ� تهـ�جم ف�هنگـی بـ�ده اسـت. امیـ� آن مق�ومت ف�هنگی در مق�بـل

 بیش از پیش ش�ه� ت�ثی�ات آن ب� سط�ح مختلف ج�معه ب�شیم. 

 آم�زشی -م�اك� علمی  
آم�زشـی آسـت�ن قـ�س بـه  -: نخسـتین م�سسـه علمـی دانشگ�ه عل�م اسـ�می رضـ�ى. ١

 _____________  
کت�بچه . رج�ع ش�د١ که ه� چن�گ�ه به من�سـبت منتشـ� مـی به ب�وش�ره� و  ك�رن�مـه نشـ� شـ�د؛ از جملـه  ه�یی 

 زی� نظ� دبی�خ�نه ش�رای ع�لی ف�هنگی. ،سس�ت ف�هنگی آست�ن ق�س رض�ی�م ١٣٩٢س�ل 

 .٣، ص۴١٩ ۀ، شم�ر١٣٩٣ف�وردین  ٢٣، شنبه هفتهݢن�مه ح�م. ٢



منظــ�ر تحصــیل طــ�ب علــ�م دینــی طبــق ب�ن�مــه و نظــ�می ج�یــ�، دانشــگ�ه علــ�م اســ�می 
که در ت�سـیس » 7جه�نی حضـ�ت رضـ� ۀکنگ�«و هنگ�م ب�گ�ارى  ١٣۶٣س�ل  رض�ى ب�د 

کسـب تجـ�ربی چنـ� از سـ�ل ش� اش بـه تصـ�یب شـ�راى عـ�لی  اس�سـن�مه ١٣٧۴، و پس از 
 .التحصی�ن خ�د ب�ه� رسمی به ف�رغ کنق�ب ف�هنگی رسی�، و ت�انست م�را

ک�رشن�سـی ارشـ� و   ک�رشن�سـی،  دانشگ�ه عل�م اس�می رض�ى در سه مقطع تحصیلی 
ه�ى تحصـیلی آن عبـ�رت اسـت از: علـ�م ق�آنـی و  ت�ین رشته پ�ی�د. مهم دکت�ى دانشج� می

ــ�م ــ�ق اس ــ�نی حق ــه و مب ــ�د، فق ــ�ق، اقتص ــ�یث، حق یخ ح ــ�ر ــ�می، ت ــ�م اس ک ــفه و  ی، فلس
ــ�ن و ادبیــ�ت ع�بــی، ج�معــه یخ ف�هنــگ و تمــ�ن ملــل اســ�می، زب ــ�ر شن�ســی. در  اســ�م، ت

شن�ســی، فلســفه و  مقطــع دکتــ�ى در شــش رشــته علــ�م ق�آنــی و حــ�یث، حقــ�ق جــ�ا و جــ�م
ــین ــ�ق خص�صــی، حقــ�ق ب ــیل  کــ�م اســ�می، حق ــی دانشــج�ی�ن تحص الملــل و فقــه ج�ای

 .کنن� می
کن�ن بـــیش از ݢـــ هم  ـــ�  دانشـــج� در دانشـــگ�ه مـــ�ک�ر بـــه تحصـــیل اشـــتغ�ل دارنـــ� ٩٠٠ا و ب
سـطح  ای به ارتق�ی گی�ی از است�دان دانشمن� مشه� و ته�ان در محیط علمی ش�یسته به�ه

 پ�دازن�. علمی خ�د می
 ـ آوردن امک�نـ�ت و انتشـ�ر چنـ� مجلـه علمـی مع�ونـت پ�وهشـی ایـن دانشـگ�ه بـ� فـ�اهم 

ــیوســیله  ،تخصصــی ــ�اهم م ــگ�ان را ف ــ�پ مقــ��ت پ�وهش ــ�ن چ ــه آورد، و از پ�ی ــ�  ن�م هــ�ى ب�ت
 .کن� حم�یت می

هـــ�ى دانشـــگ�ه علـــ�م اســـ�می رضـــ�ى اینکـــه امکـــ�ن تحصـــیل دانشـــج�ی�ن  از وی�گـــی 
ـــ�اهم مـــی ـــ�ین،  ،کنـــ� کشـــ�ره�ى دیگـــ� را ف کشـــ�ره�ى چـــین، ب�ســـنی و ه�زگ ـــه از  ک چنـــ�ن 

کست�ن، بح�ین، ت�جیکست�ن، افغ�نست�ن و س یه تع�ادى دانشپ� آم�خته روانـه وطـن خـ�د  �ر
 .ان� و شم�رى نی� مشغ�ل آم�ختن هستن� ش�ه

 7دانشگ�ه ام�م رض� .٢

گست�ش دانش و فـ�اهم آوردن محیطـی سـ�لم و بـ� نشـ�ط، م�جـب شـ� آسـت�ن   ع�قه به 
کســب مجــّ�ز از وزارت علــ�م و تحقیقــ�ت در ســ�ل   دانشــگ�ه  ١٣٧٨قــ�س رضــ�ى بعــ� از 
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کّمـرا ت�سیس  7رض� ݢام�م کیفـی، انسـ�نی و ابـ�ارى �زم کن�، و همه امک�ن�ت  بـ�اى را ی و 
ــب ــه س ــی ب ــی و آم�زش ــ�ِن  کم�کــ�ى علم ــ� ج�ان ــ�، ت ــ� تهیــه نم�ی ــ� در  ج�ی ــتع�اد بت�انن ــ� اس ب

فضـــ�یی من�ســـب بـــ� رع�یـــت مـــ�ازین اســـ�می بـــه تحصـــیل پ�دازنـــ�، و در آینـــ�ه نی�وهـــ�یی 
کش�ر خ�د  .ب�شن� خ�متگ�ار به جمه�رى اس�می و 

کشـ�ر مـی  کنکـ�ر س�اسـ�ى  ت�اننـ� وارد شـ�ن� و در  در این دانشـگ�ه دانشـج�ی�ن از ط�یـق 
کــ�مپی�ت�، مــ�ی�یت، حســ�ب�ارى، علــ�م پ�یــه، زبــ�ن انگلیســی،  یهــ�ى تحصــیل رشــته بــ�ق، 

کــــ�د ــــ�ت  ــــ�نی، ادبی ــــ�ارى، ت�بیــــت ب ــــ� و معمــــ�رى در ســــه مقطــــع  ککت�ب و ن�جــــ�ان، هن
ک�رشن�سی ارش� و دکت از  7. دانشگ�ه ام�م رضـ��ى به تحصیل مشغ�ل ش�ن�ک�رشن�سی، 

کـه در راسـت�ی سـ�لم اولـین دانشـگ�ه ســ�زی محـیط آم�زشـی، واحـ� پســ�ان را از  هـ�یی اســت 
ــ�ن  ــ�ان (خی�ب ــ�دیس رض ــه در پ ک ــت  ــ�لی اس ــین س ــک دوم ــت، و این ــ�ده اس ک ــ�ا  ــ�ان ج دخت

 .پ�ی�د ه�ی مختلف تحصیلی می ک�هسنگی) فقط دانشج�ی  دخت�  در رشته
کـه  کت�ب 7آث�ر علمی است�دان دانشگ�ه ام�م رض�  از ب�رسـی  سپـه�ى درسی است، 

ی�بی ت�سـط متخصصـ�ن چـ�پ مـی گـ�دد. از ایـن  شـ�د و معمـ�ً� تج�یـ� چـ�پ هـم مـی و ارز
ـــ�ب ـــت:  کت ـــی اس ـــ�ى علم ـــ�ۀه ـــ�ش مصـــن�عی، 280 ریـــ� پ�دازن ـــ�ر، ٢و ج  ١ج  ه احتمـــ�ل و  آم

یــك خــ�، ١ اصــ�ل حس�ب�ســی، ک�ى یــهــ تحلیــل ســ�زه، مقــ�م�تی و  زبــ�ِن تخصصــی مــ�ی�یت، کفی�
 ١ه�.غی�این

 بنی�د ف�هنگی رض�ى. ٣
ــ�  ــ�ت آم�زشــی و ایجــ�د محــیط  ۀاهتمــ�م وی گســت�ش امک�ن ــ�اى  آســت�ن قــ�س رضــ�ى ب

من�سب ب�اى پ�ورش استع�اده�ى ن�ج�ان�ن ب� پ�یه ب�ورهـ�ى اصـیل اسـ�می و آمـ�دگی بـ�اى 
کـه  ١٣۶۵راه ی�فتن به دانشگ�ه، سبب ت�سیس بنی�د ف�هنگی رضـ�ى در مهـ� مـ�ه سـ�ل  شـ� 

کن�ن شــم�ر ی و دبی�ســت�ن در ســطح شــهنمــ�یبــه ایجــ�د دبســت�ن، راه کــ�د. تــ� � مشــه� اقــ�ام 
آمـ�ز در  دانـش ۵٧٠٠اسـت و حـ�ود دانشگ�هی) رسی�ه  ب�ب (دبست�ن ت� پیش ١٣م�ارس به 

 _____________  
 .١١۵ - ١١٢، ص ك�رن�مه نش� :ه�ى بیشت� م�اجعه ش�د به ب�اى نم�نه .١



 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  8 

 .ان� ه� به تحصیل علم مشغ�لآن
م�سس�ت ف�هنگی آست�ن ق�س زیـ� نظـ� هیئـت مـ�ی�ه و م�نن� دیگ� این بنی�د ف�هنگی  

دبیـ�ان و مـ�ارس آن عـ�وه بـ�  پـ�دازد م�ی�ع�مل به ام�ر مختلـف مـ�ارس تحـت پ�شـش مـی
کم کــ�مپی�ت� و میــ�انݢکزبــ�ه، بهتــ�ین امک�نــ�ت  کت�بخ�نــه و آزم�یشــگ�ه و  هــ�ى  آم�زشــی از 
دهــ� و بــ� حســن اجــ�اى امــ�ر نیــ� اشــ�اف  آمــ�زان مــ�ارس قــ�ار مــی ورزشــی را در اختیــ�ر دانــش

 .دارد
کـه از جملـ ی و عم�می مـیآم�زشݢککم این بنی�د هم داراى انتش�رات ه�سـت: ه آنب�شـ� 

كـ�ر علـ�م پ�یـه نهـم، كت�ب ك�ر ری�ضی پ�یه نهم، آم�زش مص�ر شیمی وش تحقیـق و رگـ�رى بـ� ، كت�ب 

 ١.ت�انم من می، پ�وهش

 مع�ونت تبلیغ�ت و ارتب�ط�ت اس�می .۴
کـه در سـطح عمـ�می (و ه�ی  ح�زهمع�ونت ن�مب�ده از   اصلی و مهم آست�ن ق�س است 

کن متب�که، زیـ�  ری�ى و خ�مت کن�. ب�ن�مه زائ�ان) فّع�لیت می ه�ى ف�هنگی م�رد نی�ز در ام�
کـه از جملـه آن اش انجـ�م مـی و ت�ّسط ادارات ت�بعهاین مع�ونت نظ�  ه�سـت؛ تبلیغـ�ت گیـ�د 

ــغ د ــع�ئ�، و تبلی ــ�، تعظــیم ش ــ�آن مجی ــ�زش ق ــ�گ�ارىاســ�می، آم ــ� س ــ�هبی ی ــ�،  ر اعیــ�د م ه
ت و ، ت�لی� آث�ر ف�هنگی، ب�گـ�ارى مسـ�بق�حض�ری و از راه دور گ�یی به س�ا�ت دینی پ�سخ

ـــ� خـــ�م�ت متنـــ�ع بـــ�اى ارتقـــ� ف�هنـــگ دینـــی عمـــ�می، رســـی�گی بـــه امـــ�ر زائـــ�ان  یدیگ
 ٢غی�ای�انی.

یـ�رت و عبـ�  کـه زائـ�ان ب�رگـ�ه مقـ�س رضـ�ى معمـ�ً� بعـ� از ز دت ف�اغتـی گفتنی است 
کـ�دن زمـ�ن ف�اغـت و تکمیـل  ب�اى شنی�ن مع�رف دینی و احک�م شـ�عی دارنـ�. بـ�اى پ�بـ�ر 

ی�رت، ادار ه�ى مع�فـت، تعلـیم  ام�ر عم�می وابسته به مع�ونت تبلیغ�ت ب� تشکیل حلقه ۀز

 _____________  
 .١٢۴ - ١٢٢ص  ،: م�خ� پیشینکر .١

کـه . ١۵٣ – ١۵٢، ص ١٣٩٢  ك�رن�مه نش�گ�ی�ه و ب�زن�یسی از:  .٢ ب�اى م�حظه انتشـ�رات فـ�اوان آن مع�ونـت 

 .١٧١ - ١۵۴ص :خ�ر مط�لعه عم�می و زائ�ان است رج�ع ش�د بهدر



گــ�یی بــه  -شــ�د  هــ� پخــش مــی کــه در صــحن -قــ�آن، مجــ�لس وعــظ و ســخن�انی  پ�ســخ 
 .ده� ف�هنگی من�سبی را ب�اى زائ�ان انج�م می -غی س�ا�ت ش�عی، خ�مت تبلی

ُپ�سـم�ن  ،ادعیه و اعمـ�ل رجـب(انگلیسی)،  اخ�ق رض�یاز جمله انتش�رات این مع�ونت: 

 (بیست س�ل ام�مت). ٢رض�ی

 آم�زش ضمن خ�مت. ۵
دانشـــگ�هی ݢس بـــه ت�ســـیس دانشـــگ�ه یـــ� مـــ�ارس پیشخـــ�م�ت ف�هنگـــی آســـت�ن قـــ� 

ــ�اى  منحصــ� نمــی ــه شــ�د، بلکــه ب ک�رمنــ�ان خــ�د نیــ� ب بــ�� بــ�دن میــ�ان دانــش و اط�عــ�ت 
کــ�س هــ�ى �زم بــ�  تکنــ�، تــ� بــه تکمیــل اط�عــ�ت و مهــ�ر هــ�ى خــ�ص اقــ�ام مــی تشــکیل 

کم یش�ن  آم�زش ضمن خ�مت این وظیفه را بـ� عهـ�ه دارد و م�ی�یت نم�ی�.  کوظیفه ادار
 .ده� انج�م می

 پ�وهشی -م�اك� علمی  

 مىبنیاد پژوهشهاى اسال. 1
که بـ� امـ�اده�ى غیبـی و جمه�رى اس�می ای�ا  رحمـ�ا�  -گـ�ار آن  بنیـ�ن کپـ�نیـت ن 

کشــ�ردارى ع�ضــ -علیــه  کــه بــ�اى بــه پیــ�وزى رســی� ط�حــی نــ� در سی�ســت جهــ�ن و  کــ�د  ه 
ک�دنی ش� ،ب�د یبسی�رى ب�ور نک�دن  .ولی بحم�ا� ب�ور 

سـ��رى، مشــ�رت و  فقیـه، مــ�دم کــه از اصـ�ل آن و�یــت (Doctrine) ایـن نظـ� و ان�یشــه 
کتـب محتـ�ای ب�یسـت از مـتن قـ�آن و اح�دیـث و  ع�الت اجتم�عی ب�د می ی�نی، ب�ق�اریرا

گ�شـته اسـتخ�اج و تبیـین مـی شـ�. همچنـین مسـ�ئل مسـتح�ثه  فقهی است��لی علمـ�ى 
ن ربـ� و ده کدیگـ�ى م�ننـ� اقتصـ�د اسـ�می، ب�نـ هـ� معضـل اجتمـ�عی ب�یـ� طبــق  دارى بــ�و

 .ش� ن اس�می حل میم�ازی
که ب� س� سف   7آل محّمـ� حضـ�ت رضـ�  معن�ى و مـ�دى عـ�لم ۀ�آست�ن ق�س رض�ى 

ى  نشسته، در این ع�صه پیش کـه در آن علمـ�ى حـ�زو ک�د  گ�م ش� و به ایج�د بنی�دى اق�ام 
گ�وه آم�ختگ�ن دانشگ�ه و دانش ن  کن�ر هم درو پ�دازنـ�، و  ه�ى پ�وهشی به تحقیق مـی ه� در 
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 .دهن� نش�ن می -که نی�ز آن روز و بلکه ه� روز است  -ک�رى ح�زه و دانشگ�ه را عمً� هم
که از سـ�ى ت�لیـت عظمـ�ى آسـت�ن قـ�س ت�ییـ� مـی ۀاعض�ى هیئت م�ی�  شـ�ن�  بنی�د 

که پـس از رانی� از دانشمن�ان روح�ن ب�تشـ�ن �نـی و تبـ�دل نظـ�، مصّ� یی و دانشگ�هی هستن� 
ن پ�وهشــی و ادارى اجــ�ا پــس از ت�ییــ� نهــ�یی ت�لیــت عظمــی بــه  وســیله مــ�ی� ع�مــل و معــ�و

 .ش�د می
گ�وه ۀثم�  گ�ه مق�له به ج�معـه  ه� ک�شش و پ�وهش محّقق�ن  کت�ب و  معم�ً� به ص�رت 

م�ّسســـ�ت علمـــی پ�وهشــــی و بنیـــ�د پ�وهشـــه�ى اســـ�می از رو شـــ�د. از ایـــن  ع�ضـــه مـــی
کش�ر محس�ب میانتش�ر  من�سـبانتفـ�عی نـ�ارد آثـ�رش بـه قیمـت  ��د، و چـ�ن قصـش اتی 

کـه  گـ�وه ۀفـ�آوردنیـ� گی�د. از نظ� م�ض�ع و محتـ�ا  در دست�س خ�ی�اران ق�ار می هـ�یی اسـت 
که دارن�. از این رو اهتم�م به تحقیق�ت بنی�دى دینـی و ایجـ�د  در بنی�د هست و تخّصصی 

که می ه�ى ج�ی� ب�ش� و ف�هنگ اصـیل  وهشت�ان� دستم�یه ب�اى پ� ی� احی�ى آث�رى است 
اى از انتشـ�رات بنیـ�د در  شـم�ر ق�بـل م�حظـه ،ب� وج�د ایـن ١اس�می و شیعی را نش�ن ده�.

 ٢مس�ئل مستح�ثه و م�ض�ع�ت م�رد ابت�ى ج�معه اس�می ام�وز است.
کلی به عملک�د بنی�د پ�وهشه�ى اس�می آسـت�ن قـ�س از سـ�ل ت�سـیس آن یعنـی   نگ�ه 

ــ�  ١٣۶٣ گــ�وه١٣٩٣ت کّمــی  ــ�ایش  ــه  ٧از  -هــ�  ، و اف ــ�د دو از -گــ�وه فعلــی  ٢٠گــ�وه آغــ�زین ب ی
ــ�ه ــ� آین ــ��ت�، ن�ی ــی ب ــه علم ــ� درج ــگ�ان ب ــی  پ�وهش ــ�د علم ــن نه ــه ای ــ� را ب ــی  -اى بهت پ�وهش

کنــ�، و  مـی کـه بحمــ�ا� ت�انسـته بــه شــکل سـ�زم�ن ی�فتــه و متن�سـب بــ� زمـ�ن ح�کــت  دهــ� 
» ن�مه بنی�د پ�وهشـه�ى اسـ�می کت�ب«رائه ده�. نگ�هی به ه�یت ف�هنگی آست�ن ق�س را ا

ک�رن�مــه عملکــ�د بنیــ�د ُپ�بــ�ر از  منتشــ� شــ�ه نشــ�ن مــی ١٣٩٣کــه در ابتــ�اى ســ�ل  کــه  دهــ� 
ک�ن ب�اى  کت�ب  ٣١۵٠هـ� بـه (کـه شـم�ر آنمق�طع سـنی و علمـی متفـ�وت اسـت ه�ى ُخ�د و 

 _____________  
تصـحیح ، شن�سـی حـ�یث آسـیب، ُمنتهی المطلب فی تحقیق الم�هب، غتهالُمعجم فی فقه لغ� الق�آن و سّ� ب�م�نن�  .١

 .انتق�دى تفسی� روض الجن�ن و َروح الجن�ن
كلینـی .٢ ُنصـ�ص ا�قتصــ�د ، طـ�� تحلیلـی اقتصـ�د اسـ�می، ب�نکـ�ارى اسـ�می، پ�وهشـی تطبیقـی در اح�دیـث بخـ�رى و 

 .یمعی�ره�ى اقتص�دى در تع�لیم رض�، ا�س�می



کشــ�ر  هــ�ى علمـی و دیگــ� افتخـ�رات نشسـتب�گــ�اری رسـ�)  عـ�د مــی در در مجــ�مع علمـی 
ــ�د  �ک�رن�مــ ــ�د ایــن بنی ــیعملک ــه  م ــه ب ــن هم ــ�م ب�شــ�، و ای ــ�ص ام ــی و عن�یــت خ ــق اله ت�فی

 .است 7بن م�سی ال�ض�ݢعلی

 هاى اجتماعى جوانان و پژوهش ،اى مؤسسه خدمات مشاوره. 2
یــ�د اســت، و مــی  کــه افــ�اد جــ�ان آن خ�شــبخت�نه ز کشــ�ره�یی اســت  دانــیم  کشــ�ر مــ� از 

پ�ی� و ب�اى غلبه ب� مشـک�ت زنـ�گی مخص�صـً� مسـئله ازدواج  انس�نی است آسیب ،ج�ان
ایـن نیـ�ز ضـ�ورت ایجـ�د م�سسـه نی�ز ج�ى به راهنم�یی صـحیح و ع�لم�نـه دارد.  ،و شغل
کـه آسـت�ن قـ�س بـ� مصـلحت پ�وهشی وی�ه را ایج�ب مـی _علمی ان�یشـی و احسـ�س  کـ�د، 

که دارد به س�م�یه کـ�د، و از سـ�ل گ�ارى بـ� وظیفه الهی  کن�ن  ١٣٧۶اى ت�سـیس آن اقـ�ام  تـ�
کـه خـ�م�ت  ه�ى م�سسه مح�ر ب�ن�مه» ه�ى زن�گی و ه�ّیت دینی ج�ان، مه�رت« اى است 

 .ده� ه�ى اجتم�عی را انج�م می اى ج�ان�ن و پ�وهش مش�وره
کــه   خــ�م�ت م�سســه نــ�مب�ده بــه دو صــ�رت حضــ�رى و غی�حضــ�رى بــه مخ�طبــ�نش 

 .ش�د ه� هستن� ع�ضه میی�ان ف�هنگی و م�نن� اینی�ن، م�ج�ان�ن، م�بّ 
کت�بچه  �ى متع�د، متن�سـب بـ�اى راهنمـ�یی ن�ج�انـ�ن و ج�انـ�ن منتشـ� ه این م�سسه 

کــه در  صــفح�ت » م�سســ�ت ف�هنگــی آســت�ن قــ�س ١٣٩٢ک�رن�مــه نشــ� ســ�ل «کــ�ده اســت 
 .ت�ان دی� ١۴٧ت�  ١٣۶

 هاى هنرى مؤسسه آفرینش. 3
گ ح�م مطه� و ُبقعه  گـ�د مضـجع شـ�یف حضـ�ت رضـ�ه�ى  گـ�ه  ، از دی�بـ�ز جلـ�ه7�دا

ـــت  ـــ�هبی در ب�رگ�اش ـــع�ر م ـــ�ر و ش ـــ�د ش ـــ�ز، و نم ـــ�خت و س ـــ�می در س ـــ� اس ـــ�ت هن حض
ئمــهݢث�من ــ�ده اســت. بنــ�ب� ایــن وجــ�د م�سســه 7ا� ــ�اى ادامــه آفــ�ینش ب هــ�ى  اى خــ�ص ب

که از سـ�ل  هن�ى م�ج�د، و اب�اع هن�ه�ى ج�یِ� من�سب ب� آن آست�ن مق�س ام�ى �زم ب�د
کنــ�ن در پــنج حــ�زه هنــ�ى فع�لیــت  یارتقــ� ١٣٧٧آغــ�ز شــ� و از  ١٣۶٩ علمــی ی�فــت، و ا
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 ١ب�ش�. کن�، و داراى انتش�راتی نفیس و هن�ى نی� می می
ــنکتــه  ــ�ینش هنــ�ى در ی ــ�ه کاز وی�گــی آف ــ�دن ظ�افــت، ری ــ�ر ب ک ــه  ــ� ب کــ�رى و دقــت در  اث

کنـ�، م�ننـ�  س�خت آن است، تـ� تن�سـبی بـین اجـ�اء آن پ�یـ� آیـ� و زیبـ� و خ�شـ�ین� جلـ�ه 
کــه هــ� ٢تــ�بل� نق�شــی، بنــ�ى ُمقــَ�نس کیــ کــ�م ا�، تــ�وت قــ�آن بــ� صــ�ت حَســن  ، تــ�هیب 

 .ن�استݢک�ام به ص�رتی جمیل و زیب� و خ�ش
انسـ�ن هـم ط�لـب هـ� چیـ�ى » إّنَ ا� جمیل و ُیحّبُ الجمـ�ل«از س�ى دیگ� به مص�اق  

که به�ه و در زیبـ�یی کنـ�. از ایـن ر و حّس زیب�پسن�ى او را ارضـ� مـی اى از جم�ل دارد است 
ــکن و وســ�ئل نقلیــهکو آراســتگی خــ�د، پ�شــ� ــ�س  اش مــی ، مس ــه و احس ــ�. ایــن ع�ق ک�ش

نسبت بـه مع�بـ� و مقـ�ب� پیشـ�ای�ن دینـی در تمـ�م ادیـ�ن وجـ�د دارد، در نتیجـه از آثـ�ر هنـ�ى 
 .ی�مب�ان و ج�نشین�ن آنه�سته� و م�اره�ى پ عب�دتگ�ه ،م�ن�گ�ر و مهم در جه�ن

کـه بـ� ت�حیـ� نـ�ب و خـ�لص  کیـ� بسـی�رى شـ�ه، بعضـی از جلـ�ه در اس�م  هـ�ى هنـ�  ت�
شـ�ه، ذوق هنـ�ى مسـلمین  شـم�ده )م (یـ� مکـ�وهاس�زى حـ� م�نن� غن�ى ُمط�ب ی� مجسمه

هـ� ه�ى زیبـ� و امثـ�ل این ک�رى ک�شی ک�رى و به ص�رت ت�هیب و نگ�رگ�ى ق�آن مجی� و آینه
کـ�ده اسـت. رواقجلـ کـه در چنـ� ســ�ل اخیـ� بـه نـ�م �ه  �حمــ� مهـ�ى دارالحّجـ� و دارال هـ�یی 

ی آف�ینش
ّ
اسـ�می ت�سـط مهن�سـ�ن  _ه�ى هن�ى اصیِل ای�انـی  س�خته ش�ه، نم�یش و تجل

  .س�زان و م�ی�ّیت م�فق آست�ن ق�س رض�ى است و ابنیه
ئمهݢ�منثحض�ت زائ�ان  ۀدار ب� آنکه ب�اى استف�د ه�ى سقفاین فض�  و عبـ�دت  7ا�

یج احکــــ�م و معــــ�رف دینــــی ســــ�خته شــــ�ه، اّمــــ� چنــــ�ان و چنــــ�ین آثــــ�ر هنــــ�ى: از  و تــــ�و
ـــ�اغ ســـنگ ـــ� چ ـــ�رآرایی ب ـــیس، ن ـــ� نف ـــ�ى م�م ـــ�ش ه ـــ� و ف ـــ�ى زیب ـــ�د، آوی�ه ـــ�ى متع ـــ�ى  ه ه
کـــه در مجمـــ�ع جـــ�ء مق�لـــه نفـــیس ب�فـــت  دســـت کـــ�ر رفتـــه  نیـــ� » ف�هنـــگ و هنـــ�«در آن بـــه 

 .ش�د محس�ب می

 _____________  
کت��اى اط�ع ب .١  .م�اجعه ش�د ١٣٢ص ،گفتهݢه�ى هن�ى آن م�سسه به م�خ� پیش باز 

ر و ای�ان آراسته و م�ّین ب� ص�رت٢  ه� و نق�ش. (ف�هنگ ف�رسی).ݢ. مق�نس: بن�ی م�ّوَ



 نشر بهشرکت . 4 
کـــه از نـــ�مش  - ١٣۶۵در ســـ�ل  -بـــ� آنکـــه علـــت بـــه وجـــ�د آمـــ�ن ایـــن م�ّسســـه   چنـــ�ن 

 -هـ� و سـ�ی� م�سسـ�ت علمـی  پی�است نش� بهینه آث�ر بنی�د پ�وهشه�ى اس�می و دانشـگ�ه
کتــ�ب کــه  پ�وهشــی آســت�ن قــ�س بــ�د، اّمــ� بعــ� خــ�د ایــن اداره نیــ� بــه انتشــ�ر  گ�ن  گ�نــ� هــ�ى 

کــ�د و مخص�صــً� بــه چــ�پ شــ� مبــ�د پیشــنه�د چــ�پش مــی كــ�یمرت  و  مفــ�تیح الجنــ�نو  قــ�آن 
ــ�رت ی ــب ز ــ�ین منتخ ــتن� و ب ــ�ز داش ــ�ان نی ــه زائ ک ــت  ــ�یی پ�داخ ــی از  ه ــ�رت یک ــه ص ــه ب گ�ن

کــه داراى ف�وشــگ�ه ــ�اى  م�ّسســ�ت انتشــ�راتی آســت�ن قــ�س رضــ�ى در آمــ�،  هــ�ى متعــ�د ب
ــی اســت.  ــ��ت ف�هنگ ــه محص ــ� ســ�«ع�ض ــه نش ــت » ١٣٩٢ل ک�رن�م کتــب فه�س ــیلی  تفص

 .ده� این م�سسه را ب� تص�ی� رنگی ارائه می ۀچ�پ ش�

 مؤسسه فرهنگى قدس. 5 
ــ� فع�لیــت  کــه در ع�صــه اقتصــ�دى آســت�ن قــ�س رضــ�ى ب گ�ن  گ�نــ� کشــ�ورزى، هــ�ى   ،
کــه ب�زتــ�ب آن تــ�ش کنــ�، طبعــً� نیــ�ز بــه روزن�مــه هــ� مــیوقفــی و غیــ� این کامــ� هــ� و  اى دارد 

ــ�. از  ــ�ر مــ�ی�یت پهنــ�ورش ب�ش ــه انتش ــه ب ک ــ�د آمــ�  ــه وج ــ�س ب ــه ف�هنگــی ق ایــن رو م�سس
و بــ� چ�پخ�نــه  و هــ�فش روشــنگ�ی افکــ�ر و بیــ�ن واقعیــ�ت اســت، پــ�دازد روزن�مــه قــ�س مــی

کت�ب نی� اق�ام می که دارد به انتش�ر  م�سسـ�ت ف�هنگـی آسـت�ن قـ�س  ءکن� و جـ� مجه�ى 
 .آی� به حس�ب می

 ه�ى آست�ن ق�س كت�بخ�نه س�زم�ن
کـــه مخــ�ن قـــ�آن -ایــن ســـ�زم�ن علمـــی  م�کـــ�ى آســت�ن قـــ�س کت�بخ�نــه  هـــ�ى  ف�هنگــی 

ن خطــی کیفــی ب�تــ� و افــ�و کّمــی و  کت�بخ�نــه اش از نظــ�  کش�ره�ســت، هســته  تــ� از  هــ�ى دیگــ� 
چهــ�رم بــ�ده  ۀخطــی در ســ� _هــ�یی  یــ� قــ�آن _گــ�فتن آن نیــ� بــ� وقــف ق�آنــی  نخســتین شــکل

ـــن  ـــاســـت. ای ـــه رس ک ـــت  ـــّنت اس ـــن س ـــ�ه�ًا ب�اســـ�س ای ـــم ظ ک ـــ�وت  ـــه ݢ�مت ـــ�ار ائم ا� در م
ی�رت و مستحب است :معص�مین  .از آداب ز

کت�بخ�نه دای� و م�رد استف�ده بـ�ده اسـت،  ۀه� از س� ن�مه ن� بن�ب� بعضی وقفه� چ  نهم 
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ب�شـ�، در عـین حـ�ل بعـ� از  اّم� ت�ّجه اس�سی به محل آن از اوایل ق�ن چه�ردهم شمسی مـی
که س�ختم�ن فعلـی  در بسـت شـیخ  -انق�ب اس�می و تشکی�ت ج�ی� آست�ن ق�س ب�د 

بـــ�دارى رســـی� و  بـــه بهـــ�ه ١٣٧٣متـــ� م�بـــع زیـــ� بنـــ� از نیمــه دوم ســـ�ل  ٨٠٠/٢٨ _ بـــ� ط�ســی 
 .ده� یخ�م�ت ف�اوانی به م�اجع�ن م

گست�ده است کت�بخ�نهس�زم�ن در ح�ل ح�ض�   کت�بخ�نـه وابسـته در  ١٩ و ه� بسی�ر  ب�ب 
ــب مســ�ج�) و  ــه� (بیشــت� در جن ــطح شــه� مش کشــ�ر دارد  ٢٠س ــطح  کت�بخ�نــه در س ــ�ب  ب

ــ ــ�د و آی ــ�ى ی ــه وزی کت�بخ�ن ــم�، و  �(م�ننــ�  ک�ش ــ�رس در  ــهی� م ــ�دى در ب�وجــ�د، و ش ا� ب�وج
ک�م�ن و ام�م  ).رض� در س�خس و نی� بی�جن� و غی�ه ه�ن�ى در 

ــ کت�بخ�نــه و مــ�زۀ  بــ� ذخــ�ی� تحقیقــی قــ�یم  _از م�سســ�ت ف�هنگــی در تهــ�ان  کملــی مل
کــه نفــیس  ســت�ن قــ�س رضــ�ى وقــف بــ� آب�شــ�، و ݢم�جــع محققــ�ن و دانشــمن�ان میاســت 

ک� ف�هنگی آن شم�ده ش�د ۀاست و ب�ی� در زم�  .م�ا
کت�بخ�نـه م�کـ�ى  ه�ى آست�ن ق�س م�زه  ب� آنکه این م�ّسس�ت به لح�ظ ادارى وابسته به 
ک� مهم ف�هنگی شم�ده می می ه� پیشینه تمـ�ن و ف�هنـگ و  ش�د، زی�ا م�زه ب�ش�، خ�د از م�ا

کش�ر را به نم�یش می گست�شـ گ�ارد، و م�زه هن� ه�  کـه ی�فتـه،  یه�ى آست�ن قـ�س بـ� تنـ�ع و 
یخاز ایــن منظــ� بســی�ر دیــ�نی، ق�بــل ت� شن�ســ�ن را  پ�وهــ�ن و ب�ســت�ن ّجــه و زیب�ســت و تــ�ر

 .گ� است م�جعی م�ثق و حقیقت
گنجینــه قــ�آن آســت�ن قــ�س تــ� ســ�ل ۀمــ�ز هــ�ى خطــی نفــیس و  هــ� پــس از انقــ�ب شــ�مل 

کـه ح�صـل شـ�ه عـ�وه بـ� آن شـ�مل بخـش هـ�ای�ى  ف�ش و تمب� بـ�د، اّمـ� امـ�وز بـ� پیشـ�فتی 
هــ�،  هــ�، ظــ�وف، نجــ�م و ســ�عت، ســ�ح رهبــ�ى، ت�بل�هــ�ى اســت�د ف�شــچی�ن، مخــ�ن مــ�ال

یخ ح�م  ک�شی، آب�ی�ن و ت�ر  .ب�ش� رض�ى میاسکن�س و سکه، 
، صـنعت و ح�فـه ب�شـ�، و نم�یشـگ�هی دل�بـ� از هنـ� ویـ�ه مـیت��رهـ�ی فـ�ش داراى  ۀم�ز

که شه�  .جه�نی دارد ۀای�انی است 
کــه فــ�  گــ�د حــ�م مطهــ�  هــ�یش رواق هورداک�رخ�نــه فــ�ش آســت�ن قــ�س  گ�دا ینــت هــ�ى  را ز

ــنعت ظ�یــف و ســ�دمن� اســت، و چــه  ــ�اى حفــظ و ادامــه آن هنــ� و ص ــه بخشــی�ه ب ک بهتــ� 
ئمهݢث�منحض�ت پ�ی�اى ق�وم زائ�ان   .ش�ه است 7ا�
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یــ�بی آنکلیــ�تی از م�سســ�ت ف�هنگــی آســت�ن قــ�س ذکــ� شــ  کنــ�ن ب�یــ� ببینــیم ارز هــ� �، ا
 .گی�د چگ�نه ص�رت می

 ش�راى ع�لی ف�هنگی 
ـــه نظـــ�رت و  گســـت�دگی و تنـــّ�ع فّع�لیـــت  هـــ�ى ف�هنگـــی آســـت�ن قـــ�س رضـــ�ى، نیـــ�ز ب

ک �ره�ى هم�نن� جل�گی�ى ش�د و هم�هنگی و همگ�ایی بـین م�سسـ�ت راهنم�یی دارد ت� از 
گ�دد  .ب�ق�ار 

ی�ســت ت�لیــت عظمــ�ى آســت�ن   ــ� ر بــ�اى تحّقــق هــ�ف مــ�ک�ر شــ�راى عــ�لی ف�هنگــی ب
ــ�ل  ــ�س از س ــیت ١٣٧٨ق ــه در آن شخص ک ــ�،  ــیس ش ــ�زه و  ت�س ــِی ح ــی و ف�هنگ ــ�ى علم ه

گ�ارش م�ّسسـ�ت ف�هنگـی کـه بـ� همکـ�رى دبی�خ�نـه  _ دانشگ�ه حض�ر دارن�، و به استم�ع 
پ�دازنـ�. سـپس ح�ضـ�ان بـه اظهـ�ر نظـ� و نّقـ�دى و راهنمـ�یی مبـ�درت  مـی_ ش�را تهیه ش�ه 

 .کنن� می
ی�ســــت ارجمنــــ� جلســــه فصــــلبنــــ�ى و اظهــــ�رنظ� پ� جمــــع  الخط�ب و ݢیــــ�نی ت�ســــط ر

 .نم�ی� گی�ى مییو دبی�خ�نه ش�را اج�اى آن را پ دست�رالعمل خ�اه� ب�د،

 بي�ون و دروننگ�هی از  
ی�رت ب�رگ�ه ملک�تی حض�ت اب�الحسن ال�ضـ�  مشـ�ف  7ه�گ�ه ب�اى نخستین ب�ر به ز

ی�رت و عب�دت مـی�ش کن متب�که را فض�یی روح�نی من�سب ب�اى ز بینـیم.  یم، مجم�عه ام�
گ� ب�اى شـن�خت بیشـت� بـه ُپـ�س وجـ� بـ�آییم و اتف�قـً� بـه یکـی از ادارات ت�بعـه  مع�ونـت «اّم� ا

ـــیم، » و ارتب�طـــ�تتبلیغـــ�ت  کن کســـب اطـــ�ع  ـــ�بیم و  م�سســـ�ت  ١٣٩٢ک�رن�مـــه نشـــ� «راه ی
یــم، و در نخســتین نگــ�ه بــ� م�سســ�ت متعــ�د و را بــه دســت مــی» ف�هنگــی آســت�ن قــ�س  آور

کـه بیشـت� آن ب�رگی آشن� مـی گـ�د محـ�ر حـ�م مطهـ� عـ�لم آلشـ�یم  گ�دا محّمـ� صـل�ات ا�  هـ� 
ــیهم مــی گ عل گ�نــ� ــی  ــن�، و خــ�م�ت ف�هنگ ــ�ت مــ�هبی ب�ش ــی، پ�وهشــی، تبلیغ �ن آم�زش

دهن�، و این همه اض�فه ب� ایج�د بن�ه�ى عب�دى اسـت تـ� پـ�ی�اى خیـل زائـ�ان در  انج�م می
 .�هش�ن را ف�اهم نم�ی�رفط�ل س�ل ب�ش� و از ب�م ت� ش�م 
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کـه در جمهـ�ر  ى اسـ�می فـ�اهم شـ�ه تـ� این خ�متگ�ارى از ب�کت بست� من�سبی است 
کمـ کق شـ�د از یـم�فـ ؤهبقـ� � آست�ن قـ�س دامو م�بّ  ی�ت�لیت م� کـ�ر کسـ� بـه  ان بـه دافـ�اد 

بـه دسـت آمـ�ه را در امـ�ر ف�هنگـی و  ف�ت بپ�دازد و از س�ى دیگ� درآم�استیف�ى حق�ق م�ق�
کـه نمـ�دار جـ�ل معنـ�ى و نب�رگ�اشت این ب�رگ�ه ملک�تی ه�ی کن�، و شـک�ه ظـ�ه�ى آن را  ه 

ئمهݢث�منحض�ت علمی   .�نی�ن ارائه ده�است به جه 7ا�
 

 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  16 



 17 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     

 

 7ام�م علی نگ�ش علم الح�یثِی 

  ________________________   ٢نی� دکت� محم�رض� ست�ده ،١ط�ه�ه ج�ک�ر  ___________________ 
ی�فت:  ١٧/٢/١٣٩٣  پ�ی�ش:  _   ١٠/١٣٩٢ /١۶ در

 چکی�ه
کـه بـ�ای فهـم سـخن�ن معصـ�مین اهمیـت  و ف�اوانـی دارد علم الح�یث یکی از عل�می اسـت 

کـه در اینجـ� �سـ .شـ�د الحـ�یث تقسـیم مـی جمله رجـ�ل و فقـهبه دانش ه�ی مختلفی از  خ�د الی 
و در سخن�نشـ�ن مـ�اردی از  علـم ت�جـه داشـتهمط�� می ش�د این است که آیـ� ائمـه خـ�د بـه ایـن 

کــ�دهآ شــ�مل  7امــ�م علــی ینگــ�ش علــم الحــ�یثح�ضــ� از ایــن رو در مق�لــه  انــ� یــ� نــه ؟ ن را بیــ�ن 
  ش�د: میب�رسی م�ارد ذیل 

از جملـه تشـ�یق مـ�دم بـه عمـل بـه سـنت  ؛در زمینـه نشـ� اح�دیـث 7اق�ام�ت ام�م علـی -١
گیـ�ی حـ�یث و نگـ�رش آن اسـتو  9پی�مب�  کتبـی در ایـن  ، چنـ�نتشـ�یق بـه ف�ا کـه خـ�د امـ�م 

مبــ�نی   -۴.  انــ�اع راویــ�ن و انــ�اع اح�دیــث -٣ .وجــ�د اح�دیــث جعلــی در روایــ�ت -٢ .زمینــه دارنــ�
ــی ــ�ره در  7امــ�م عل ــ�ن، حــل اخــت�ف الحــ�یثب ــ�حثی را مطــ��  چن ــه مب ــه امــ�م در ایــن زمین ک

کــه در اینجــ� ب�رســـی  کــ�ده کــه از جملــه آن - ۵ .ه اســتشــ�انــ�  تصـــحیح  هــ�مبــ�نی فهــم حـــ�یث 
کـه ب�یـ� متصـل بـ�ره در 7دیـ�گ�ه امـ�م -۶ .اسـت 9تح�یف�ت در روای�ت پی�مب�  سـن� اح�دیـث 

و دیـ�گ�ه امـ�م در ایـن  7وج�د اح�دیث  صـعب مستصـعب  در روایـ�ت امـ� م علـی  -٧ .نقل ش�د
 .زمینه 

کــه امــ�م علـی مــ�اردی از علــم حـ�یث را در روایــ�ت خــ�د نقــل  7ایـن مــ�ارد نشــ�ن مـی دهــ� 

 _____________  
ک�رشن�سی ارش� تفسی� اث�ی: .١    .yahoo.com@tjokar١٣٧دانشج�ی 

  .ح�یث دانشگ�ه اصفه�ن ن واست�دی�ر عل�م ق�آ .٢
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کیــ� داشــتهکـ�ده و بــ� آن  ت از   :کــه ائمــهو اینواقــع اهمیـت ایــن علــم را مــی رســ�ن�  ایــن در و انــ�ݢ�
     .ان� ابت�ا به این مسئله ت�جه داشته

 .، ح�یث نگ�ری، اخت�ف الح�یث7ام�م علی، الح�یث علم:ه� کلی�واژه

 مق�مه 
ــّ�  ــ�گ�ه مح ــت از دی ــ�یث و روای ــ�م ح ــ� معص ــتقیم ب ــ�طی مس ــه ارتب ک ــت  ــی اس ک�م ث�ن، 

علـ�م و شن�سـی   در دیـن ی مهـمج�یگـ�ه ،ح�یث به معن�ى فعل ، ق�ل و تق�ی� معص�مدارد.
ف�سـ�یی را  هـ�ى ط�قـت انـ� و تـ�ش داشـتهت�جه اس�می  دارد .  شیعی�ن ، از آغ�ز به ح�یث 

کت�بــت ، تــ�وین و تب�یــب ، شــ�ح ، ت�جمــه و تکمیــل  از قبیــل » علــ�م الحــ�یث«در حفــظ ، 
ای بـه علـ�م م�بـ�ط بـه  در بی�ن�ت خ�د ت�جه ویـ�ه :ائمه  ١.ان� درایه متحمل ش�ه ورج�ل 

بـه اقـ�ار صـح�به و ت�صـیف خـ�د  9بـ� پیـ�مب�  7ن�دیکـی امـ�م علـیانـ� .  ح�یث داشته
کـه ایشـ�ن  روایـ�ت و ا 7ام�م کیـ� بـ� آن، چنـین اقتضـ� دارد  لت�ام امـ�م بـه سـنت نبـ�ى و ت�

کـــ�ده ب�شـــن�ف�اوانــی  شـــّ�ت   ،7علـــیامـــ�م  روایـــ�ت  . در شــم�ری ازاز آن حضـــ�ت نقـــل 
ــت ا ــ�ن مصــ�حبت و م�زم ــ�ایش ــ�ل خ ــ� رس ــ�رف  9ب ــی مع ــ�ای تلق ی ب ــ�ه و ــت وی و م�قعی

کـه تـ�  نهـج الب�غـهوحی�نی از آن حض�ت به خ�بی نم�ی�ن است. خطبه اول  نشـ�ن مـی دهـ� 
گ�امی اس�م ی  به آن حض�ت ع�قـه 9چه ان�ازه رس�ل  ک�شـی�ه منـ� بـ�ده و در پـ�ورش و

گیـ�ی  همـه م ع�وه ب� آن، این روایت  نش�ن .است که شـ�ایط ف�ا عـ�نی قـ�آن دهن�ه آن است 

ک�مً� ف�اهم ب�ده است 9از رس�ل خ�ا    2.ب�ای آن حض�ت 

 »7نگ�ش علم الحـ�یثی امـ�م هـ�دی«ای ب� عن�ان  از جمله پیشینه این م�ض�ع مق�له
کـــه ن�یســـن�ه در آن نگـــ�هی بـــه وضـــعیت حـــ�یث در دوران امـــ�م  اســـت از نـــ�روز امینـــی 

کنـ� . مق�لـعلـم حـ�یث بـه  7دارد و م�اردی از نگـ�ه امـ�م هـ�دی 7ه�دی  �را بیـ�ن مـی 
از دکتـ�  »در علـم الحـ�یث 7نقش اصح�ب ای�انی ام�م حسن عسک�ی«دیگ�ی ب� عن�ان 

 _____________  
 .١٨،صالح�یث �مع�فمحم�ب�ق� ، بهب�دی، .١

 .٧ص، ١،جنهج الب�غه ،صبحی ص�لح .2
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ــ�یی ا ک�ره ــه  ک ــ�ن اســت  ــ� م�ادی ــنمصــطفی پی ــح�ب امــ�م حس ــک�ی ز اص ــم  7عس در عل
کتــب روایــی از جملــه  شن�ســی را ب�رســی مــی رجــ�ل و حــ�یث و  الب�غــه نهــجکنــ� . همچنــین 

کــ�ده ایــن روایــ�ت نــ�رالثقلین گــ�دآوری  ،بــه مــ�ارد :در ب�رســی ســخن�ن معصــ�مین انــ� . را 
ی�دی  یم  ب�میز شـ�د. در  الحـ�یث م�بـ�ط می  که مستقیم یـ� غیـ� مسـتقیم بـه ق�اعـ� علـمخ�ر

اقــ�ام�ت امــ�م نکــ�تی از قبیــل  ؛شــ�د نیــ� چنــین مــ�اردی ی�فــت می 7ســخن�ن امــ�م علــی
یــ�ن  روایــ�ت ، وجــ�د اح�دیــث جعلــی در بــین، در زمینــه نشــ� اح�دیــث 7علــی انــ�اع راو

ــ�یث ــف و انــ�اع حــ�یث، روش ح ــ�ی اخــت�ف الح�یث،تصــحیح تح�ی هــ�ی اح�دیــث  ه
ــ�مب� ــه و  9پی ــه  مق�ل ک ــ�یث  ــ�دن ح ــعب ب ــعب و مستص ــ�ارد  ص ــن م ــی ای ــه ب�رس ــ� ب ح�ض

   پ�دازد. می

 7نگ�ش علم الح�یثی ام�م علی

کـه امـ�م از م�اردی ی�فت می 7ن روای�ت ام�م علی�یمدر  کـه در علـم  ش�د  م�ضـ�ع�تی 
گفته ح�یث بحث می    .ش�د ه م�اردی از این قبیل پ�داخته میب . در ادامهان� ش�د سخن 

 در زمینه حفظ و نشر احادیث 7اقدامات امام علی
هـــ�ى خـــ�یش را مت�بعـــت و حم�یـــت و نشـــ� ســـنت  یکـــی از مســـئ�لیت  7امـــ�م علـــی

گ�ن بـه ان این وظیفه را به شـکله، دانست نب�ى  گ�نـ� هـ�ى  تـ�ین شـی�ه . مهـمجـ�م رسـ�نی�هـ�ى 
گ�نه می  ک�د: ی�د ت�ان  نش� سنت و ح�یث نب�ى را این 

هـ�ى مختلـف و  در م�قعیـت  7ام�م علی: 9تش�یق م�دم به عمل به سنت پي�مب� _١
ى از سـنت پیـ�مب�  در خطبه در ؛ از جملـه کـ�د دعـ�ت مـی 9ه�ى عم�می، م�دم را بـه پیـ�و

هــ� ته ف�نّ �ا بســّن ه افضــل الهــ�ى، و اســتّن کم ف�ّنــاقتــ�وا بهــ�ى نبــّی «: بــ�ره ف�مــ�دروایتــی در ایــن 

کنیــــ�؛   1»أهــــ�ى الســــنن ی  چـــــه آنکــــه هــــ�ایت او ب�تـــــ�ین از هــــ�ایت پی�مب�تـــــ�ن پیــــ�و

ــ�ایت هــ�ایت کــه ه ــ�  کنی ــل  ــه ســنت او عم ــت و ب ــ�ه ه�س ــ�ین روش کنن ــت ت ــن در  .ه�س ای

 _____________  
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ی از سنت پی�مب� 7ام�م ،روایت ی حفظ و نشـ� اح�دیـث روشی ب�ا که 9م�دم را به پی�و
 کن� . است، تش�یق می

ــ�ى حــ�یث:_ ٢ گی ــه آمــ�زش و ف�ا ــ�گی�ى از  آمــ�زش حــ�یث یکــی از راه تشــ�یق ب هــ�ى جل
کتـب و ن�شـتهدوره در آن خص�ص ف�ام�ش ش�ن آن است. به  کـم  که  هـ�ى حـ�یثی بسـی�ر 

مـ�دم را بـه  ،نش� و حفظ حـ�یثب�ای  7ام�م علیهمگ�ن ق�ار ن�اشت، و در دست�س ب�د 
گی�ى ح�یث  ف�م�د. از ط�یق اهل سنت و شیعه از آن حضـ�ت نقـل  میت�غیب آم�زش و ف�ا

که یـ�»ت�اوروا و ت�ارس�ا الح�یث و �تت�کـ�ه یـ�رس: «ف�م�د ش�ه است  و از  ؛ بـه دیـ�ار هـم ب�و

کنی� و آن را ت�ک که از دست ب�ود ح�یث بحث       1.نکنی� 

گی�ی ح�یثم 7ام�م علی کـه بـه نقـل از رسـ�ل  تش�یق می �دم را به ف�ا کنـ� تـ� جـ�یی  
کـ�ده اسـت.  خ�ا، پیـ�وان حـ�یث و سـنت و آم�زگـ�ران آن را ج�نشـین�ن رسـ�ل خـ�ا مع�فـی 

کـه آن حضـ�ت سـه م�تبـه ف�مـ�د:  9از رسـ�ل خـ�ا 7ام�م علی کـ�ده  اللهـم ارحـم « نقـل 
کـه ج�نشـین�ن شـم�  .خ�ای� ب� ج�نشین�ن مـن رحمـت نمـ� ؛»خلف�یی از ایشـ�ن پ�سـی�ه شـ� 

که از ح�یث و سنت مـن «کی�نن�؟ آن حض�ت ف�م�د:  ی کس�نی  کننـ� و سـپس آن  مـیپیـ�و

  2.»آم�زن� را به امت من می

کـه امـ�م علـی از جملــه روش: 7حفـظ حـ�یث از نگـ�ه امـ�م علـی -٣ بــ�ای   7هـ�یی 
ک�ر می کـه ایـن خـ�د ب�عـث نشـ�  بـ�دتش�یق م�دم به نگ�رش اح�دیـث  ،ب�د حفظ اح�دیث به 

ن�شــت.  را مــی 9خــ�د اح�دیــث پیــ�مب� 7. از  ایــن رو امــ�م علــیشــ�دبیشــت� روایــت مــی

کـــه ارزش  ۀدربـــ�ر  ؛ 3»الکتـــب بســـ�تین العلمـــ�ء«ف�مـــ�د: کتـــ�ب از ایشـــ�ن نقـــل شـــ�ه اســـت 

ــ�ب ــت�ن کت ــ� ب�س ــمن�ان ه ــ�ى دانش ــ�ا ه ــ�م ،ن ــه 7ام ــی و ن�م ــی اله ــن�گ�ن وح ــ�ى  از ن�یس ه
گ�ه این اح�دیـث ن نگ�شت ح�یث را هم از آن حض�ت می و ب�د 9پی�مب� �شـته شـ�ه را و 
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کـه آن حضـ�ت در ع�ضـه ایـن ف�وخت به دیگ�ان می کی از ایـن اسـت  . روای�ت بسـی�رى حـ�

کســی از مــن دانــش را بــه یــ ؛1»بــ�رهم ی علمــ�ً ن یشــت�ى مّنــَمــ«داد:  هــ� نــ�ا مــی ن�شــته  کچــه 

 خ�د؟ درهم می

ک�فــه دانســتههــ� مخ�طــب ایشــ�ن  در ب�خــی نقــل  کــه  را اهــل  کــه شــ�ه� بــ� ایــن  اســت  انــ� 

تـ�ین  در واقـع ایـن یکـی از مهـم 2.کـ�ده اسـت حض�ت در عص� حک�مـت خـ�یش چنـین مـی

، اح�دیـث ایشـ�ن حفـظ 7و ت�سـط امی�المـ�منین 9کـه بـه تـ�بی� پیـ�مب�  بـ�ده�یی  شی�ه
بغـ�ادى بـه اسـن�د خطیـب  کـ�د. تش�یق مـیام�م ع�وه ب� این م�دم  را نی� به نگ�رش . ش� می

که ایش�ن ف�م�د:  نقل می 7مختلف از ام�م علی دانـش  ؛3»�وا العلـم�وا العلم، قّیـقّی «کن� 

ـــش را بن�یســـی� ـــه   را بن�یســـی�، دان ک ـــم حـــ�یث اســـت  ـــت عل ـــن روای ـــش در ای منظـــ�ر از دان
کن� ت� از 7ام�م کمت� دچ�ر تح�یف ش�د.  م�دم را به ن�شتن آن تش�یق می   این ط�یق 

کـه ایـن علـم حـ�یثکنـ نقـل مـی 9از پی�مب� 7دیگ�ی ام�مدر روایت   ؛را بن�یسـی�  � 
کـه دانـش  هخ�اهیـ� بـ�د و بـ سـ�دچه آنکه شـم� از آنهـ� یـ� در دنی�یتـ�ن یـ� در آخ�تتـ�ن  درسـتی 

   4.کن� نمیتب�ه ص�حبش را 
که ب� ت� ام� می 7به ام�م علی 9پی�مب�  کنم بن�یس.  ف�م�د: آنچه را 

 ت�سی�؟  ف�م�د: اى پی�مب� خ�ا! آی� ب� من از ف�ام�شی می 7امی�الم�منین
کنـ� و تـ�  ت�سم و من از خ�اون� خ�استه نمی ف�م�د: از ف�ام�شی ب� ت�  که بـ�اى تـ� حفـظ  ام 

 ولکن ت� ب�اى ش�یک�ن خ�یش بن�یس.  ،را نف�ام�ش�ن�
کس�نی ش�یک�ن من هستن�، اى پی�مب� خ�ا؟   گفتم: چه 

که به ف�م�د: ام�م�ن از ف�زن� شـ�ن� و بـه  ب مـیواسطه ایش�ن امت من از بـ�ران سـی�اانت، 
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شـ�د و بـه خـ�ط� ایشـ�ن خ�اونـ� بـ� را از امـت مـن بـ�ز  واسطه آنه� دع�ى امت من اج�بت می
 ش�د. گ�دان� و به واسطه ایش�ن رحمت خ�ا از آسم�ن ن�زل می می

ــ�اردی از   ــ�ه�انی م ــه ش ک ــ�د دارد  ــ�ی وج ــ�ی دیگ ــل ه ــ�انق ــ�ل خ ــ�ى رس ــل  9ام را نق
 ١ان�. ک�ده
 7�ً علّیـ 9ا� أقعـ� رسـ�ل: «استنقل ش�ه   9همس� پی�مب�  ،سلمه از جمله از اّم  

ک�رعــهدعــ� بجلــ� شــ�ة فکتــب فیــه حّتــ بیتــی ثــّم  یفــ علــی را در خ�نــه مــن  9پیــ�مب� ؛٢»ی أ
گ�سفن�ى خ�است  گ�شهو نش�نی�، سپس پ�ست  ه�ى آن پ�سـت پـ�  در آن ن�شت و حتی 

  .ش�
کــه:  ســلمه نقــل مــی از ط�یــق اهــل ســنت از امنیــ� چنــین روایتــی را ســمع�نی  دعــ� «کنــ� 

ی مـ� بطـن یکتـب حّتـ یملی و علـّی  9ا� عن�ه فلم ی�ل رس�ل ب�دیم و علّی  9ا� رس�ل
ک�رعــه ــم و ظهــ�ه و أ کــه  ،پ�ســت دبــ�غی شــ�ه خ�اســت 9رســ�ل خــ�ا ؛٣»ا�دی در حــ�لی 

ى ب�د. پس پی�سته رس�ل خ�ا 7علی نگ�شـت تـ� آنکـه  کـ�د و علـی مـی ام� مـی  9ن�د و

گ�شه    4.ه�ى پ�ست پ� ش� داخل پ�ست و پشت و 

که  نم�نه کـه  ن از حـ�یث نگـ�ری امـ�م علـی و امـ�یشـ� نشـ�ی�د ه�یی  رسـ�ل خـ�ا دارد 
 ن�شـته شـ�ه اسـت 7کتبی از امـ�م علـیب�ره راهی ب�ای حفظ اح�دیث نب�ی ب�د . در این 

 :گ�دد می ه� ذک� ادامه ب�خی از آنکه در 

 کتاب جامعه ـ  الف
که در روای�ت آم�ه است پی�مب�  کـ�د، و ایشـ�ن  7کت�بی را ب� ام�م علی 9چن�ن  ام� 

کــه  کتــ�ب  ج�معــهبــه خــط خــ�د آن را نگ�شــت  احکــ�م حــ�ل و  �همــنــ�م دارد. محتــ�اى ایــن 
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کــه از ج�ئــ کــه مــ�رد نیــ�ز مــ�دم اســت  ،ح�امــی اســت  تــ�ین یحتــی دیــه خــ�اش پ�ســت بــ�ن 
کـ�ده کت�ب را وصـف  که این  کت�ب م�ج�د است. روای�تی  انـ� حجـم آن  احک�م است در آن 

کــ�ده 9را ط�مــ�رى بــه طــ�ل هفتــ�د ذراع از ذراع رســ�ل خــ�ا در  ب�خــی روایــ�ت .انــ� مع�فــی 
کتــ�ب وصــف  کــ�ده  »ران مــ�دان«آن را بــه ضــخ�مت ایــن  و و یــ� بــه ران شــت� دوک�هــ�ن تشــبیه 

   .ان� تهنس�غی ش�ه داپ�ست دب ع�ض آن را در ح� یک

 7صحیفه على ـ ب
کــه در آن اح�دیــث بــه امــ�ى  در مصــ�در شــیعه و ســنی از صــحیفه اى نــ�م بــ�ده شــ�ه 

ــ�مب� ــی 9پی ــ�م عل ــط ام ــ�د 7و خ ــ�ه ب ــته ش ــ�رد  ؛ن�ش ــ�ب م کت ــن  ــم ای ــ�ا و حج ــ� محت ام
کـه از ،اخت�ف ف�یقین است ال شـ�: آیـ� نـ�د �سـ 7امـ�م علـی از جمله روایت شـ�ه اسـت 

کــه در قــ�آن نیســت؟ و در نقــل دیگــ�ى  ــ�د شــم� چیــ�ى پ�ســی�ن�شــم� چیــ�ى هســت  ــ� ن ، آی
که ن�د م�دم نیست؟    هست 

کـ�د نـ�د مـ� چیـ�ى جـ�  بـه آنس�گن� ف�م�د: حض�ت  کـه دانـه را شـک�فت و انسـ�ن را خلـق 
کتـ�ب خـ�ا عن� که به ف�د در  که در ق�آن هست وج�د ن�ارد مگ� فهم و درکی  یـت شـ�ه آنچه 

که در این ورقه است.   و آنچه 
ى پ�سی�: در ورق چیست؟   پس راو

ک�ف� قص�ص نمی  .١ش�د ف�م�د: حکم ع�قله، و آزادى اسی� و اینکه مسلم در ب�اب� 

 کتاب جفر ـ  ج
کتـــ�ب علـــم من�یـــ� و ب�یـــ� و رزایـــ� کلـــی ایـــن  و هـــ�  هـــ� و بلّیـــه مـــ�گیعنـــی علـــم  ؛محتـــ�اى 

کهم�دمه�ى  مصیبت نـ�م اولیـ�ى  و مع�فـی شـ�ه اسـت. ،ت� قی�مت خ�اه� ب�د ، و علم آنچه 
کتـ�ب هسـت و همچنـین نـ�م  7خ�ا از خ�ن�ان علی بن ابی ط�لب ت� روز قی�مت در این 

 7علـی بـ� 9و دوست�ن او در ه� زم�ن آم�ه. و ه� آنچـه بعـ� از پیـ�مب� 7دشمن�ن علی
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کت�ب آم�ه استخ�اه�   ١.گ�شت هم در این 

 وج�د اح�دیث جعلی در بين روای�ت 
کــه در علــم حــ�یث ب�رســی   وجــ�د جعــل در اح�دیــث اســت .شــ�د  مــییکــی از مبــ�حثی 

وضـع و جعـل را در هنگـ�م بـ�وز  ای عـ�ه .آغـ�ز جعـل در روایـ�ت اخت�فـ�تی وجـ�د داردب�ره در

نسـبت داده  ج�یـ�ن جعـل و وضـع صـحابیان  ت� به زمـ�ن دانن�، و حتی بع� از آن می» فتنه«

کـ�ب و مخـ�وش  که �زمـه ایـن امـ� آلـ�ده شـ�ن سـ�حت ب�خـی از صـح�بی�ن بـه  نش�د، چ�ا 
گسـت�ده آن،  عـ�ه ٢.اسـت عـ�الت صـح�به آمـ�زه شـ�ن ای دیگـ� وضـع و جعـل را بـه شـکل 

وجـ�د  9از پیـ�مب� 7ام� روایتـی از امـ�م علـی  ٣،دانن� می قتل عثم�ن واقعه ز فتنها پس
ــ�ن  ــ�ز آن از زم ــه آغ ک ــ�  ــ�ن مــی ده ــ�ن آن را نش ــم زم ــ�ت و ه ــل در روای ــ�د جع ــم وج کــه ه دارد 

که پی�مب :ف�م�ی� می 7ام�م علی .ب�ده است 9پی�مب� ـ  َکـَ�َب   َمـْن   � ف�مـ�د:"شنی�م 
َ
 ّیَ َعل

�ر  َمْقَعَ�ُه ِمَن الّنَ
ْ
أ َیَتَبّ�َ

ْ
�ًا َفل     .4»ُمَتَعّمِ

ــ�مب�  ــه در دوران پی ک ــت  کی از آن اس ــ� ــت  ح ــن روای ــته  9ای ــ�د داش ــل وج ــ�ب و جع ک
که   .این سخن را ای�اد ف�م�دن�آن حض�ت است 

 بن�ی راوی�ن  ح�یث  و دستهان�اع 
کـه در آن نقـل مـی 7ط��نی از امـ�م علـی یروایتادامه در  یـ�ن انـ�اع راو 7امـ�م ،شـ�د 

کــه خــ�د یکــی از  م�ضــ�ع�ت مهــم در علــم حــ�یث  حــ�یث و انــ�اع حــ�یث را ذکــ� مــی کنــ� 
 است. 

 _____________  
، كم�ل ال�ین و تم�م النعمه؛ ابن ب�ب�یه، محم� بن علی، ٢٧، ص٢۶، ج بح�را�ن�ارمجلسی، محم�ب�ق�،  .١

 . ٣۵٣، ص٢ج
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گ�ی�: ب کـ�دم: مـن از سـلم�ن و مقـ�اد و ابـ� 7امی� الم�منینه سلیم بن قیس  ذر عـ�ض 
که ب� آنچـه نـ�د مـ�دم اسـت مخـ�لف اح�دیثی از پیغمب� شنی�هچی�ى از تفسی� ق�آن و هم   ام 

که آنچه را شنی�هشن�م چست و ب�ز از شم� میا کنـ�، و در دسـت مـ�دم ام تص�یق مـی ی�ى 
کـه شـم� بـ� آنهـ� مخ�لفیـ� و همـه را ب�طـل  مط�لبی از تفسی� ق�آن و اح�دیث پیغمبـ� مـی بیـنم 

 .دانی�یم
که م�دم عم�اً  ی�  بن�نـ� و قـ�آن را بـ�أى خـ�د تفسـی�  رسـ�ل خـ�ا دروغ مـیه ب آی� عقی�ه دار

گ�ی�: حض�ت بیم ک�د و ف�مـ�ده کنن�؟ سلیم  کـ�دى :من ت�جه  کنـ�ن پ�سـخش را  ،سـ�الی  ا
حـــق و ب�طـــل و راســـت و دروغ و ن�ســـخ و منســـ�خ و عـــ�م و خـــ�ص و بفهم.هم�نـــ� نـــ�د مـــ�دم 

مــ�دم بــ�  9یغمبــ�ه هســت و در زمــ�ن پمحکــم و متشــ�به و خــ�ط�ه درســت و ن�درســت همــ
ــ� آنکــه میــ�ن مــ�دم بــ ــ�  !اى مــ�دم«ســخن�انی ایســت�د و ف�مــ�د:  هحضــ�تش دروغ بســتن� ت هم�ن

یـ�د شـ�ه دروغ کـه عمـ�اً  .انـ� بن�ان ب� مـن ز مـن دروغ بنـ�د ب�یـ� جـ�ى نشسـتن خـ�د را ه بـ هـ� 
کـــه  .ســـپس بعــ� از او هـــم بــ� او دروغ بســـتن� .»دوزخ دانــ� هم�نــ� حـــ�یث از چهــ�ر ط�یقـــی 

 :رس�یشم� م هپنجمی ن�ارد ب
ــ _ اول ــه تظــ�ه� ب ک ــ�فقی  ــخص من ــ�ن مــه ش ــ�م ســ�ختگی دارد و از دروغ یایم ــ� و اس کن

گن�ه نم گـ� مـ .شـم�ردیبستن به عم� به  پیغمب� پ�وا ن�ارد و آن را  کـه او منـ�فق و ا �دم ب�اننـ� 
گ�ینـ� ایـن شـخص یلـیکن مـ�دم مـ ،ننـ�کیپ�ی�نـ� و تصـ�یقش نمـیست از او نمـدروغگ�

گهـی  .هم�م پیغمب� ب�ده و او را دی�ه و از او شنی�ه است کنن� و از حـ�لش آ م�دم از او اخ� 
کـه ،ن�ارن� ن خبـ� داده و ایشـ�ن را ت�صـیف خ�اونـ� پیغمبـ�ش را از حـ�ل من�فقـ� در صـ�رتی 

گ�ینـ�  چـ�ن ایشـ�ن را ببینـی از ظ�ه�شـ�ن خ�شـت آیـ� و« :نم�ده و ف�مـ�ده اسـت گـ� سـخن  ا
گ�ش دهی هب   .»گفت�رش�ن 

کـه بـ� ب�طـل و دروغ و ه ن پس از پیغمب� زن�ه م�ن�ن� و ب�من�فق کسـ�نی  گم�اهـی و  رهبـ�ان 
گــ�دن  دوزخ خ�اننــ� پی�ســتن� و آنهــ� پســت مــ�دم را بــه ،تهمـت هــ�ى حس�سشــ�ن دادنــ� و بــ� 

ک�دن� و ب مـ�دم همـ�اه زم�مـ�اران و  زیـ�ا ؛دسـت آوردنـ� هوسـیله آنهـ� دنیـ� را بـ هم�دمش�ن س�ار 
که خ�ا نگهیدنب�ل دنی� م  دارد. رون� مگ� آن را 

که چیـ�ى از پیغمبـ� _  دوم غلـط ه شـنی�ه و آن را درسـت نفهمیـ�ه اسـت و بـ 9کسی 
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آن معتقــ� اســت و ه ســت، بــ. آن حــ�یث در دســت اوولــی قصــ� دروغ ن�اشــته اســت ،رفتــه
گـ�  9ایـن را از رسـ�ل خـ�اگ�یـ� مـن یرسـ�ن� و مـیدیگـ�ان مـه کنـ� و بـیعمل مـ شـنی�م. ا

که او بمسلم�ن� کـ�ده   نمیآن را غلط رفته ه ن ب�انن�  گـ� هـم خـ�دش ب�انـ� اشـتب�ه  پ�ی�نـ� و ا
 کن�. یآن را ره� م

که چی�ى از پیغمب� _س�م که ب  9شخصی  سپس پیغمبـ� از  ،ف�م�دیآن ام� مه شنی�ه 
گ�ه نگشته ه یغمبـ� شـنی�ه و سـپس آن حضـ�ت بـی� نهـی چیـ�ى را از پ ،آن نهی ف�م�ده و او آ

کـ�ده و ن�سـخ را حفـظ نکـ�ده پـس .آن ام� ف�م�ده و او اط�ع نی�فته گـ� او  .او منسـ�خ را حفـظ  ا
گ� مسلم�ن� ب�ان� منس�خ کن� و ا که از او مـاست ت�کش   شـن�ن� ب�اننـ� منسـ�خین هنگ�می 

 کنن�.ست ت�کش میا
کــه بــ� پیغمبــ� دروغ نبســته و دروغ را  _چهــ�رم از تــ�س خــ�ا و احتــ�ام پیغمبــ� شخصــی 

کـ�ده  ،بلکه آنچه شنی�ه ،مبغ�ض دارد و ح�یث را هم ف�ام�ش نک�ده که ب�ده حفـظ  چن�ن 
ــ کــ�ده، ب ــنی�ه نقــل  کــه ش ــ�ن  ــ�ده و ن�ســخ را از منســ�خ ه و همچن کــم نک آن نیفــ�وده و از آن 

کـ�دهه شـن�خته، بــ کـ�ده و منســ�خ را رهــ�  هـم م�ننــ� قــ�آن  9زیــ�ا امـ� پیغمبــ�  ؛ن�سـخ عمــل 
دو ط�یـق ه بـ  9گ�هی رس�ل خ�ا .و محکم و متش�به دارد  ن�سخ و منس�خ و خ�ص و ع�م

کتــ�بش و ف�مــ�د: ســخنی عــ�م و ســخنی خــ�ص مثــل قــ�آن. و خــ�اى عــ�ّ یســخن مــ جــل در 
کنی� و: «ف�م�ده ک�ده ب�ز ایستی�. آنچه را پیغمب� ب�ایت�ن آورده اخ�   »از آنچه نهیت�ن 

کــه  اصــح�ب  .بــ� او مشــتبه شــ�د ،نکنــ� و رســ�لش را نفهمــ� و درک مقصــ�د خــ�اکســی 
کـــه نمــ ،پ�ســـی�ن�یکــه چیـــ�ى از او مــ 9پیغمبــ�  فهمی�نـــ�، بعضــی از آنهـــ� از یهمگــی 

کســی بی�یــ� و از یی نمــیجــ� ولــی  فهــم ،پ�ســی�ن�یپیغمبــ� مــ کــه  ک�دنــ� و دوســت داشــتن� 
 9ن�بـت بـ� پیغمبـ�  ب یـکن�بـت و هـ� شـ ت� آنه� بشن�ن�.ام� من ه� روز یـک پیغمب� بپ�س�

 9اصــح�ب پیغمبــ�  .کــ�د و در هــ� م�ضــ�عی بــ� او بــ�دمیبــ� مــن خلــ�ت مــ ،شــ�میوارد مــ
که ج�  یم کس چنین رفت�ر نم دانن�     .ک�دیمن ب� هیچ 

ــ�اع حــ�یث را   7امــ�م علــی ــ� شــم�ده  اســتدر ایــن روایــت ان ، حــق و ب�طــل: چنــین ب
یـــ�ن آن حضـــ�ت  .عـــ�م و خـــ�ص و محکـــم و متشـــ�به راســـت و دروغ، ن�ســـخ و منســـ�خ، راو

کن� : رح�یث را نی�  به چه�  دسته تقسیم می 

 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  26 



 27 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     

کـ�اب، وضـ�ع و م�ننـ� آن یـ�د _ ١ ی من�فق: در دانش رج�ل از ایـن اشـخ�ص بـ� تعبیـ�  راو
  .ش�ه است

یــ�د دیــ�ه می_ ٢ کــه در نقلشــ�ن اشــتب�ه ز کســ�نی  ی غیــ� حــ�فظ:  شــ�د و قــ�رت حفــظ  راو
 .من�سبی ن�ارن�

که ان�اع ح�یث را از هم تشـخیص نمی_ ٣ کس�نی  ی غی� ض�بط:  دهنـ� و ن�سـخ را از  راو
 .شن�سن� منس�خ نمی

ی ثق4 که نقل �_ راو کس�نی  کـه  ض�بط ح�فظ:  ه�یش�ن ش�ایط ص�ق را دارد و شـ�وطی را 

   ب�ای پ�ی�ش روایت ض�وری است دارن�.
از اینکـه زی�ا  ؛کن�من�فق ذک� میکه حق و ب�طل و راست و دروغ است را واقع ح�یثی  در

ـــ� پیـــ�مب� ـــ�ارد 9ب ـــ�یی ن کـــهدروغ ببنـــ�د اب ـــه ظـــ�ه� اســـ�م آورده اســـت و از  ؛ چـــ�ا  دل او ب
کنــ� اعتقــ�دی بــه آن نــ�ارد و ســعی مــی کــه بــه هــ� ط�یقــی آســیب وارد  ه همــین دلیــل بــ ؛کنــ� 

کـ�ده، عـ�م و ب�خـی اح�دیـث نیـ� دهـ� .  نسـبت مـی 9بـه دروغ بـه پیـ�مب� اح�دیثی را جعل 
قسـمتی نقـل شـ�د و قسـمت چـه بسـ� خ�ص و محکـم و متشـ�به و ن�سـخ و منسـ�خ اسـت و 

ایجــ�د شــ�د و ایــن ب�عــث  یــ�دی نمــین�ســخ  از شــ�د و منســ�خ ذکــ� مــی مــث�ً  ؛دیگــ� ذکــ� نشــ�د
گــ�هی  �دد و ایــن اح�دیــث را شخصــی ذکــ� مــیگــ شــبهه و اشــک�ل در اح�دیــث مــی کــه  کنــ� 

ک�ده و م�ر د دیگ� را نقل نک�ده است و ن�خ�اسـته بـه روایـ�ت آسـیب مط�لبی را شنی�ه و نقل 
ک�ده است و  که دچ�ر وهم است و ح�فظه خ�بی ن�ارد اح�دیث را بـه چه بس� وارد  شخصی 

تنهــ� یــک مــ�رد از  ،نســبت دهــ� . بــ� ت�جــه بــه ایــن روایــت 9و بــه پیــ�مب�کنــ� اشــتب�ه نقــل 
کــه ایمــ�ن و کنــ�  کــه آن را فــ�دی نقــل مــی  ســ�م صــحیح دارد و ا اح�دیــث صــحیح هســتن� 

ک�مــل نقــل  نســبت نمــی  9غ  و اشــتب�ه بــه پیــ�مب�چیــ�ی را بــه درو دهــ� و همــه ســخن�ن را 
که همیشه هم�اه پیـ�مب� 7ام�م علی گم�ن . بیکن� می  9مص�اق اتم این م�رد هستن� 

ک�ده    ١ن�.ا ب�ده و همه چی� را صحیح نقل 

 _____________  
 .٢۵۵،ص١،جخص�لعلی،محم�بن  ابن ب�ب�یه، .١
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 7مب�نی حل اخت�ف ح�یث از نگ�ه ام�م علی

کــه دو حــ�یث  کــه مــ�اد از اخــت�ف حــ�یث ایــن اســت   در ظــ�ه� معنــ�ی آنهــ� متضــ�د را 
   ١.ت�جیح دادب� دیگ�ی ت�ان بین آنه� جمعی انج�م داد و ی� اینکه یکی از آن دو را  است، می

ب� ت�جه به وج�د اح�دیث مختلف در بین من�بع ح�یثی علم مختلف الح�یث شـکل  
کــه بــه ب�رســی احــ�دیثی مــی پــ کــه بــه ظــ�ه� دارای تعــ�رض و تنــ�قضگ�فــت  نــ�. از ایــن ا �دازد 

که می�ن این اح�دیث از ط�یق تقیی� مطلق یـ� تخصـیص عـ�م یـ� حمـل آنهـ� بـ� تعـ�د  جهت 
گفتـه» تلفیـق الحـ�یث «م  علـم به این علـ .ن�نک میح�دثه و م�نن� آن جمع  اولـین  ٢انـ� نیـ� 

کـــ گفتهفـــ�دی  در ایشـــ�ن ت. اســـ 7،حضـــ�ت علـــیه در زمینـــه اخـــت�ف حـــ�یث ســـخن 
هـ�ی رفـع آن  به بی�ن اسب�ب اخت�ف ح�یث و راه ك�فیح�یث اول ب�ب اخت�ف الح�یث 

از این رو بحـث جمـع اح�دیـث مختلـف در حـ�یث شـیعه از قـ�ن دوم مطـ�ح  .3اش�ره دارن�

 4ش�ه است.

کــه از امــ�م علــی ، و امــ�م اح�دیــث را بــه محکــم و متشــ�بهذکــ� شــ�  7در روایــت قبلــی 

ایـــن خـــ�د روشـــی بـــ�ای حـــل اخـــت�ف   5دکـــ� و منســـ�خ و عـــ�م و خـــ�ص تقســـیم مـــی ن�ســـخ

کــه مــی ،الحــ�یث اســت ــه ایــن صــ�رت  ــ�ان اخــت�ف را ایــن ب کــه در  ت کــ�د  ــه حــل  ن �یــمگ�ن
که به ظ�ه� دارای اخت�ف هستن�  یکی ع�م و دیگ�ی خـ�ص ب�شـ� و ایـن چه بس� اح�دیثی 

شـ�د و تعـ�رض آنهـ� از  ع مـییـ�ت جمـاخت�ف بـین آنهـ� نیسـت و بـ� تخصـیص عـ�م  بـین روا

   6گ�نه است. نی� همین محکم و متش�به و ن�سخ و منس�خ در خص�ص  .رود بین می

 _____________  
 . ١٧۵ص، ٢،جوالته�یب التق�یب ن�وی،یحیی بن ش�ف، .١

 .١١٠،صعل�م الح�یث و مصطلحهصبحی ص�لح، .٢

 .۶٢ص ،١،جالک�فی ن یعق�ب،ب کلینی،محم� .3

 .١٨١،صالفه�ست محم�بن حسن، ط�سی، .4

 .١٩٣ص ،تحف العق�ل ح�انی،حسن بن علی، .5

 .٣٣ص ،الح�یثاسب�ب اخت�ف  محم�، ف�، احس�نی .6
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کــه امــ�م علــی ــ�ای 7روش دیگــ�ی  � ع�ضــه کنــ حــل اخــت�ف بــین روایــ�ت نقــل مــی ب
؛ از ل شــ�ه اســتقــن 7روایــ�تی از امــ�م علــیبــ�ره در ایــن  .ن و روایــ�ت اســتحــ�یث بــه قــ�آ

کت�ب ع 7ب�ق�ام�م  جمله که رس�ل خـ�ا 7لیف�م�د: من در  ف�مـ�د: بـ� مـن  9خ�ان�م 
کس�نیدروغ بسته خ�اه� ش�؛ چ که ب�  ، دروغ بستن�؛ از این رو هـ� که پیش از من ب�دن� ن�ن 

کتــ�ب خــ�ا بــ�د، آن حــ�یث مــن اســت و هــ� چــه  حــ�یثی کــه م�افــق  از مــن بــه شــم� رســی� 
کت�ب خ�ا ب�د، ح�یث من نیست    ١.مخ�لف 

گفتـ�رى جـ� بـ�  9از رس�ل خ�ا 7منین�المامی�  کـه ف�مـ�د: هـیچ  ک�ده اسـت  روایت 
کــ�دارى جــ� بــ� نیــت ارزش نــ�ارد .کــ�دار ارزش نــ�ارد گفتــ�ر و  کــ�دار و  .و هــیچ  گفتــ�ر و  هــیچ 

   ٢.ب� م�افقت سنت ارزش ن�ارد ج� نی� نیتی 
ک�رهـ� بـ� تـ� مشـکل شـ�د و در  :نقل ش�ه اسـت 7از ام�م علی الب�غه نهجدر  کـه  جـ�یی 

کـه خ�اونـ� بـه  گ�دد حّل آن را به خ�ا و پی�مب�ش ارج�ع ده،  که ب�ایت شبهه ح�صل  ام�رى 
که ه�ایتش�ن را ع�قه داشته ف�م  َو (�ده: م�دمی 

َ
ُسـ�ل ِطیُع�ا الّ�َ

َ
ِطیُع�ا اَ� َو أ

َ
ِ�یَن آَمُن�ا أ

َّ
َه� ال ّیُ

َ
ی� أ

ولِ 
ُ
ْمِ� ِمـْنُکْم  یأ

َ ْ
ـِ�ْن َتنـ�َزْعُتْم ِفـ ا�

َ
ُسـ�ِل  ْی َشـ یف ـی اِ� َو الّ�َ

َ
وُه ِإل ـُ�ّدُ

َ
گ�دا )59/(نسـ�ء)ٍء ف ن بـه نـ�بـ�ز 

کننــ�ه  ،قبــ�ل آیــ�ت محکــم او، و ارجــ�ع بــه رســ�ل ،خــ�ا کــه جمــع  پــ�ی�فتن ســّنت اوســت 
کن�ه نیست کهمگ�ن ب� ی   ٣.رأى است و پ�ا

که  اخـت�ف حـ�یث را ارجـ�ع دادن بـه از جمله مب�نی حل   7ام�م ،ش�ی�د در روای�تی 
که بـ� هـم اخـت�ف دارنـ�  هـ�  ،دان� ق�آن و روای�ت می که بین اح�دیثی  را  یـکبه این ص�رت 

کــه کــه م�افــق  بــ� قــ�آ یم . و در مــ�اردی  گــ�ار کنــ�ر مــی  ن و ســنت ب�شــ� مــی پــ�ی�یم و بقیــه را 
ک�ده کلـی  ش�یم تـ� حـق آشـک�ر شـ�د. تسلیم آن می ،شبهه و شکی ایج�د ش� ت�قف  بـه طـ�ر 

به این ت�تیب است : تخصیص عـ�م ، مشـخص  7مب�نی حل اخت�ف  از نگ�ه ام�م علی
ن و سـنت و  ت�قـف هنگـ�م دن ن�سخ و منس�خ و محکم و متشـ�به، ع�ضـه حـ�یث بـه قـ�آک�
 _____________  
 .١۶٣،ص٢،جمک�تیب ال�س�ل احم�ی می�نجی،علی، .١

 .۶٩ص ،١ج ،الک�فی محم�بن یعق�ب، کلینی، .٢

 . ١٠۶، ص٢٧،جوس�ئل الشیعهح�ع�ملی،محم�بن حسن، .3
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 شبهه.

 اتصال سند در روایات  
م�جـب شـ� _ یث نقـل حـ�مخص�صً� ب� تـ�اول  نقـل شـف�هی در   _اهتم�م به ام� ح�یث

کـه هنگـ�م تـ�وین یـ� دانشمن�ان، ب�ای جل�گی�ی از دست که ب�د در می�اث نب�ی، اح�دیثی را 
ــ�  ــن�د و ذک ــ� اس ــ�د، ب ــه ب ــله ی�فت ــت، ف�ص ــ�ت و ام�م ــ�ر نب ــ�ور آن از مص ــ�ن ص ــ�یث از زم تح

کنن�. گــ�ه حــ�یث ف�مــ�د 7حضــ�ت امیــ� المــ�منینوســ�ئط نقــل  و ســخنی را (بــ�اى : هــ� 
گفتی�، کـه بـ�اى شـم� نقـل نمـ�ده نسـبت ده ن را بـپس آ دیگ�ى) نقل نم�دی� و  هیـ� و کسـی 

گ� آن ح�یث حقی�پی�سته نم�ی گـ�درست ب�ده نفـع و سـ�د آن بـ�اى شم�و  . پس ا  سـت، و ا
ک�ده است که آن ح�یث را ب�اى شم� نقل  کسی است  ی�نش ب�اى   .١دروغ ب�ده ز

گـ� درسـت  7در  روایت دیگ�ی ام�م علی ب�شـ� ف�م�د: ح�یث را ب� سن�ش بخ�انی�، ا
گن�ه آن مت�جه ن�قلش می آن ش�یکشم� هم در  گ� دروغ ب�ش�   ٢.ب�ش� هستی� و ا

که  ت�جـه ویـ�ه بـه ذکـ� سـن� و متصـل بـ�دن آن  7امـ�م علـی ،شـ�یـ�د در این دو روایتی 
کــه مــی ؛دارنــ�  تــ�ان هــ� نقــل شــ�ن� و از ایــن روایــ�ت مــی : ســن�ه� ب�یــ� بــ� واســطهف�م�ینــ� چــ�ا 

که صحیح تـ�ین روایـت ک�د  ک�مـل ذکـ� شـ�ه ب�شـ� و  استف�ده  کـه سـن� آن  هـ� روایـ�تی اسـت 
کـه ائمـه  نیـ� بـه ذکـ� :این یکی از م�ض�ع�ت مهـم علـم حـ�یث اسـت و نشـ�ن مـی دهـ� 

   .ان� سن� در  اح�دیث ت�جه داشته

 7مب�نی فهم ح�یث از نگ�ه ام�م علی

که ب�رسی  کـه  شـ�د، میدر علم ح�یث یکی از م�ض�ع�تی  بحـث از فهـم حـ�یث اسـت 
هـم مـ�اردی از ایـن قبیـل  :ن روایـ�ت ائمـه�یـمدر  .ان� مب�نی مختلفی را ب�ای آن ب�شم�ده

ــه دو مــ�رد از روششــ ی�فــت مــی کــه  امــ�م علــی �د . در اینجــ� ب در مــ�رد فهــم بهتــ�  7هــ�یی 

 _____________  
 . ٧٧ص، ٢٧ج المهم�، الفص�ل محم�بن حسن، ح�ع�ملی، .١

 .١۴٢،صا�ن�ار مشک�ةعلی بن حسن،طب�سی، .٢



 31 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     

ک�ر ب�دهح�یث نب    ش�د: اش�ره می ،ان� �ی به 

 هاي وارده در احادیث   تصحیح تحریف ـ الف
کــ�دن و یوارد شــ�ه بــ� اح�دیــث نبــ� ه�ی ی از آســیبیکــ یــ�د  ، تح�یــف مــتن آنهــ� (کــم و ز

که بیتغیی� متن)  ف�وشـ�ن بـ�ده اسـت.  طلبـ�ن و دین  ت�مین اغ�اض قـ�رتگم�ن ب�ای  است 
ــت ــ�هی :اهــل بی گ ــ� آ ــ�ی ب ــث نب ــ�زی اح�دی کس ــحیح و پ� ــه تص ــیب، ب ــن آس از  9از ای

 ش�د: می. در اینج� یک نم�نه ب�رسی تح�یف�ت  پ�داختن�
گ�نــه بیــ�ن شــ�ه اســت:  ه�ی پ�یــه 9در منــ�بع اهــل ســّنت از قــ�ل پیــ�مب� _ اســ�م، ایــن 

�ًا رسـ�ل ا� محّمـ بنی ا�س�م علی خمس: شه�دة أن � إلـه إّ� ا� و أّن  9ق�ل رس�ل ا�«
ف�مـ�د: اسـ�م بـ� پــنج  9رسـ�ل خـ�ا ؛١»و اقـ�م الصـ�ة و إیتـ�ء ال�کـ�ة والحـج وصـ�م رمضــ�ن

 ا� و محّم� رس�ل ا�، اق�مه نم�ز، پ�داخت زکـ�ت، 
ّ

پ�یه بن� ش�ه است: شه�دت ب� � اله ا�
 .»حج و روزه م�ه رمض�ن

کـه ف�مـ�د: اسـ�م  9از رس�ل خ�ا: «ف�م�ی� ب�ره این روایت میدر 7ام�م علی شنی�م 
ع�ضـه شـ�:  9. بـه پیـ�مب�بـ� پـنج خصـلت بنـ� نهـ�ده شـ�ه اسـت: بـ� شـه�دتین و قـ�ینتین

 ق�ینت�ن چیست؟  دانیم، ام� معن�ی یشه�دتین را م معن�ی
کــه قــ�ین یکــ�یگ ن دیگــ�ی پ�ی�فتــه  � هســتن�؛ هم�نــ� هیچف�مــ�د: نمــ�ز و زکــ�ت  یــک بــ�و

کــه اســتط�عت دارد و ایــن  ســیک یشــ�د. و (نیــ� بنــ� شــ�ه) بــ� روزه و حــّج خ�نــه خــ�ا بــ�ا نمی
بـ�ای شـم� ام�وز، دینت�ن را «ف�م�د:  عّ�وجل یزی�ا خ�ا ش�د؛ یختم م» و�یت«ه� به  خصلت

ک�دم و نعمت خ�د را ب� شم� تم�م نم�دم و اس�م را به عن�ان آیین شم� پ�ی�فتم  ٢.»ک�مل 
ــ� عنــ�ان  ــ ،»قــ�ینتین«در ایــن روایــت، نمــ�ز و زکــ�ت ب ــه از ارکــ�ن دیــن ی ک خصــلت و پ�ی

کــ�یم، پنجمـین و آخــ�ین پ�یـه اســ�م،  مع�فـی » و�یــت«شــ�ه و در خ�تمـه بــ� اسـتن�د بــه قـ�آن 
کـه اّوً�، در  7امی�م�من�ن به شم�ر آم�ه است. نکته درخ�ر ت�ّجه در این روایت، آن اسـت 

 _____________  
 .١٢٠ص ،٢،جالمسن� احم�، ابن حنبل، .١

 .٣٧٩،ص۶۵ج ،بح�را�ن�ار مجلسی،محم�ب�ق�، .٢
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کـ�م :سن� این روایـت ائّمـه معصـ�م نقـل  9قـ�ار دارنـ� و ث�نیـً�، ایـن روایـت را از پیـ�مب� ا
کـه سلسـله نـ�رانی این بـ�ان ان�. ک�ده کیـ� ویـ�ه :اهـل بیـت معن�سـت  کـ�ام ت� بـ�  یا هـ� 

انـ� و ایشـ�ن  ع ح�یثی اهل سّنت ذک� ش�ه، داشتهکه در مج�م تصحیح متن ح�یث نب�ی
داده در متن مت�جـه  ، همگ�ن را به تح�یِف رخ9سن�د ح�یث به پی�مب�اِ ان� ب�  ک�ده سعی

از ارکـ�ن دیـن، منجــ�  عنـ�ان رکنـی ز مـتن حـ�یث بـهکـه بـه حـ�ف و�یـت ا سـ�زن�؛ تح�یفـی
کمـک  7ش�ه است و ام�م علـی کـ�ده و بـه فهـم درسـت روایـت  ایـن تح�یـف را تصـحیح 

 ک�ده است. 

 9مفرد شناسی حدیث پیامبرـ  ب
که به فهم اح�دیث  یکی از روش بـه  ،مف�دشن�سی اح�دیـث اسـت ،کن� کمک میه�یی 

کلـی بیـ�ن شـ�ه اسـت و گـ�هی روایتـی بـه صـ�رت  که  بـ� شـن�خت مصـ�دیق آن  این ص�رت 
در وجـ�د دارد .  7ن روایـ�ت ائمـه از جملـه امـ�م علـی�یـمدر شـی�ه ایـن  .ش�د بهت� درک می

 به یک م�رد اش�ره می ش�د :ادامه 
 9یدر حــ�یث نبــ�» عتــ�ت«دربــ�ره مصــ�دیق  در پ�ســخ بــه پ�سشــی 7یعلــامــ�م _ 

ــ«ف�مـ�د:  کَتــ�َب ا� َو ِعْتَ�ِتــ یِإّنِ ــیِن 
َ
َقل ــٌف ِفــیکُم الّثَ ِ

ّ
ُحَســیُن َو «ف�مــ�د: » یُمَخل

ْ
َحَســُن َو ال

ْ
َنــ� َو ال

َ
أ

 
َ

کَتـــ�َب ا� َو �  یَفـــ�ِرُق�َن 
َ

ـــ�ِئُمُهْم � ُحَســـیِن َت�ِســـُعُهْم َمْهـــِ�یُهْم َو َق
ْ
ـــِ� ال

ْ
ْســـَعُ� ِمـــْن ُول ـــُ� الّتِ ِئّمَ

َ ْ
ا�

ـی یـِ�ُد  ـی َرُسـ�ِل ا�ُیَف�ِرُقُهْم َحّتَ
َ
کـه از   ؛١»َحْ�َضـُه  9وا َعل مـن و حسـن و حسـین و ُنـه امـ�می 

کــه ق�ئمشــ�ن اســت. آنــ�ن از قــ�آن جــ�ا نگ�دنــ� و  ف�زنــ�ان حســین انــ�، و ُنهمــی آنــ�ن مهــ�ى 
کــ�ث� وارد  9کتــ�ب خــ�ا هــم از ایشــ�ن جــ�ا نشــ�د، تــ� همگــی بــ� پیــ�مب� خــ�ا کنــ�ر حــ�ض 

 .گ�دن�
و مصــ�دیق  پ�داختـه 9یحـ�یث نبــ� بـه مف�دشن�ســی 7یدر ایـن روایــت، امـ�م علــ

گشــته  9را ب�شــم�ده و ایــن ب�عــث فهــم بهتــ� روایــت پیــ�مب� 9عتــ�ت در روایــت پیــ�مب�
 است.

 _____________  
 .۴٠،ص١،جعی�ن اخب�رال�ض�،محم�بن علیابن ب�ب�یه، .١



 نتیجه 
آیـ�  دسـت مـی هبی�ن ش� این نت�یج بـ 7نگ�ش علم الح�یثی ام�م علیآنچه درب�ره از 

وجـ�د داشـته اسـت.   :ن ائمـه�یـمکه بحث از ح�یث و نگ�انـی نسـبت بـه آن از ابتـ�ا در 
هـ�یی  در مـ�رد علـم حـ�یث اسـتخ�اج  و نم�نـهب�رسی  7ام�م علیاز  یدر این مق�له روای�ت

هـ�یی  این را بـه روش ،ام�م ت�جه خ�صی به نش� اح�دیث نب�ی داشته _١ که؛ از جمله اینش�
گ�ن ــ� وجــ�د جعــل در روایــ�ت  نســبت بــه یدر روایتــ  7امــ�م علــی _٢ .انجــ�م مــی داد گ�ن

ــ�ن مختلــف مــی � و دلیــلهشــ�ار مــی دهــ ی ــ آن را وجــ�د راو ــ� دچــ�ر وهــم دان کــه منــ�فق و ی  �
کــــه حضــــ�ت  _٣شــــم�د  هســــتن� و انــــ�اع حــــ�یث را بــــ� مــــی یکــــی از م�ضــــ�ع�ت مهمــــی 

هــ�ی حــل آن بـــ�ده  بحــث از اخــت�ف الحــ�یث و روش ،در نظــ� داشــته 7منین�امی�المــ

کـــه چنـــ� مبنـــ� را بـــ�ای ب�طـــ کـــ�دن اخـــت�ف نقـــل اســـت  یکـــی از  7م_  امـــ�4کنـــ�  مـــی�ف 

که تح�یف روایت است ب� تصحیح روای�تی از پی�مب� آسیب ذکـ�  9ه�ی وارد ب� اح�دیث را 
و ایـن مـ�ارد  که سن� در حـ�یث مهـم اسـت و ب�یـ� بـه صـ�رت متصـل ذکـ� شـ�دکن� و این می

 به علم ح�یث است . :دهن�ه ت�جه ائمه خ�د نش�ن

 ن�بعم
 ش.١٣۶۶ ،ته�ان ،دانشگ�ه ته�ان،ش�� ب� غ�رالحکم محم�بن حسین، خ�انس�ری،آق�جم�ل  .١
 ش.١٣۶٢،ج�معه م�رسین، قم ،الخص�لمحم�بن علی،  ابن ب�ب�یه، .٢
 ش.١٣٧٨، نش� جه�ن، ته�ان، عی�ن اخب�ر ال�ض�، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣
 ق.١٣٩۵ ،ته�ان اس�میه، ،كم�ل ال�ین و تم�م النعمه ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٤
 ق.١۴٠۴ ،ا�م�م المه�ی،قم ،م�رس�ا�م�م� و التبص�ه ابن ب�ب�یه،علی بن حسین، .٥
 .بی ت�مص�،  ، وزارت اوق�ف،المسن�ابن حنبل، احم�،  .٦
 ش.١٣۶٣،ج�معه م�رسین،قم،العق�ل تحف ابن شعبه ح�انی،حسن بن علی، .٧
 ق.١٣٧٨،عن�ی� ا�م� ا�س�میه، ق�ه�ه، الح�یث و المحّ�ث�ن ، محم�،�هاب�زه .٨
 ش.١٣٨۵، دارالح�یث، قم ، اسب�ب اخت�ف الح�یثلنگ�ودی ،محم�،  ف�  �نیاحس .٩

 ق.١۴٢۶ ،دارالح�یث،قم،مک�تیب ا�ئمه احم�ی می�نجی،علی، .١٠
 ق.١۴١٩ ،،دارالح�یث، قممک�تیب ال�س�ل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١١
 ق.١۴٠٧بی�وت،  کثی�، دار ابن ،الصحیحبخ�رى، محم� بن اسم�عیل،  .١٢
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 ش.١٣۶٢، ش�کت انتش�رات علمی و ف�هنگی، ته�ان، مع�ف� الح�یثبهب�دی، محم�ب�ق�،  .١٣
 ش.١٣۶۶ ،قم،اس�می،دفت� تبلیغ�ت تصنیف غ�رالحکمتمیمی آم�ی ،عب�ال�اح�بن محم�،  .١٤
 ق.١٣٩۵ ،ته�ان ،انجمن آث�ر ملی،الغ�رات اب�اهیم بن محم�، ثقفی، .١٥
 ق.١۴١٨ ،سسه مع�رف اس�می ام�م رض�،قم�،مهالفص�ل المهّم ح� ع�ملی، محم�بن حسن،  .١٦
 ش.١٣۶۴ ته�ان، ،ن�س،وس�ئل الشیعه ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١٧
 ق.١۴١٩، بی ن�، بی�وت، � و مک�نته� فی التش�یع ا�س�میــالسنّ  ،مصطفی سب�عی، .١٨
 ، عل�م الح�یث و مصطلحه ،صبحی ص�لح .١٩

ّ
 م.١٩٩١بی�وت، ، ییندار العلم للم�

 ق.١۴١۴ هج�ت ،قم، ،نهج الب�غه ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٠
کب�  علی، م�سسه نش� اس�می، تحقیق؛ �ین و تم�م النعمكم�ل ال�ص�وق،  .٢١  ق.١۴٠۵غف�ری، قم، ا
 ق.١۴٠۴ ،قم نجفی،الا� الم�عشی �آی ،مکتب�بص�ئ�ال�رج�ت صف�ر، محم�بن حسن، .٢٢
 ق.١٣٨۵نجف  المکتبه الحی�ریه، ،مشک�ه ا�ن�ارطب�سی، علی بن حسن،  .٢٣
 ق.١۴٢٠ ،قم ، ست�ره،الفه�ست محم�بن حسن، ط�سی، .٢٤
 ق.١۴٢١ ،ی، بی�وتما�عل �سس�، م 7مسن� ام�م علیقپ�نچی، سی� حسن،  .٢٥
 ق.١۴١٠ ،قم خ�ئ�،�ال دار ،كن�الف�ائ� محم�بن علی، ک�اجکی، .٢٦
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 ق.١۴١٣بی�وت، ال�س�له،  م�سس�، كن�العم�ل ،متقی هن�ی، علی .٢٩
 ق.١۴٠۴ ،ته�ان ،دارالکتب ا�س�میه،م�آة العق�ل مجلسی، محم�ب�ق�، .٣٠
 ق.١۴٠٣بی�وت، داراحی�ء الت�اث الع�بی، ،بح�را�ن�ار ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣١
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   .ق١٣٨۵الح�یثه، 
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 سن�د در روای�ت اس�می و سّنت شف�هی یه�دِا خ�ستگ�ه 

 نق�ی ب� مق��ت ه�روویتس در م�ض�� اسن�د

  ____________________________________ 1مه�ی غ�معلیدکت�    ____________________________ 
ی�فت:  ١٣٩٣/ ٢٩/٢ پ�ی�ش:  _   ١٠/١٣٩٢ /٢٣در

 

 چکی�ه
کــه قــ�مت و خ�ســتگ�ه  پــ�وه غ�بــی_ یــ�زف هــ�روویتس _  حــ�یث ســن�د در ابــ�این بــ�ور اســت 

دهی در اح�دیـث را اقتب�سـی از شـف�هی یه�دیـ�ن اسـت. او نظـ�م سـن� روای�ت اس�می همـ�ن سـّنت
دان�. در  ن�شـت�ر ح�ضـ�، ایـن ان�یشـه وی نقـ� شـ�ه اسـت. در ایـن پـ�وهش بیـ�ن  �ر یه�دی�ن میآث

کــه اســ�س خ�ســتگ�ه اســـن�د همــ�ن ســی�ۀ عق�یــی اســت و ربطـــی بــه ادیــ�ن دیگــ� نـــ�ارد .  شــ�ه 
کــه هــ�روویتس بــین مفهــ�م  ــه نظــ� مــی رســ�  ســن�د اَ منــ�) و  دهــی نظــ�م ســن�د (ســن�اِ همچنــین ب

ــــ�ت) نت�انســــته  ــــل شــــ�(ســــن�ه�ی م�جــــ�د در روای د و ایــــن ب�داشــــت ن�درســــت، در تفــــ�وتی ق�ئ
 ث� ب�ده است. �گی�ی وی م نتیجه

 ، رج�ل شیعه، اسن�د در یه�د.ی، سن�شن�سدر روای�ت سن�داِ ، خ�ستگ�ه ِاسن�د: ه� کلی�واژه

  

 _____________  
 . عض� هیئت علمی دانشگ�ه ق�آن و ح�یث.١



 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  36 

 

 درآم�

کت�ب پ�وه�ن غ�بی ت�جیح داده بیشت� مستش�ق�ن و ح�یث یـ� ه�ی حـ�یثی  ان� ت� درب�ره 

کمت� به اسن�د روای�ت به ص�رت مسـتقل  لعه و نظ�یهمف�هیم روای�ت مط� کنن�. آن�ن  پ�دازی 

یـــــ�هبـــــ�ای ب�رســـــی �ی مب�حـــــث فقـــــه الحـــــ�یثی و یـــــ�  انـــــ�. البتـــــه در�بـــــه ، اهتمـــــ�م ورز

 ان�. ا درب�ره اسن�د روای�ت مت�ک� ش�هه� به ص�رت مح�ود نک�تی ر شن�سی کت�ب

ــ�جهی از مط�لعــ�ت حــ�یث بخت�نه بخــش ق�بــلخ�شــ ــه ت ــ�ن  پ�وه�ن غیــ� مســلم�ن�ن در ق

پ�وهـ�ن  هـ� بـ�ای حـ�یث ف�رسی ت�جمه شـ�ه اسـت. ایـن ت�جمـه ه�ی ع�بی ی� بیستم به زب�ن

کــه در ســ�ل کشــ�ره�ی اســ�می بســی�ر راهگش�ســت. یکــی از آثــ�ری  هــ�ی اخیــ�  مســلم�ن در 

کتـ�ب  کـه بـه   1اسـت.  هـ� و سـی� تطـّ�ر حـ�یث اسـ�می خ�سـتگ�همنتش� ش�ه است  کتـ�ب  ایـن 

گ�دآوری ش�ه است، شن�سـ�ن  در ب�دارنـ�ه هفـ�ه مق�لـه از حـ�یث ک�شش ه�رل� م�نتسکی 

کتــ�ب بــه مب�حــث اســن�د و رجــ�ل اختصــ�ص  2غ�بــی اســت. چهــ�ر مق�لــه از مقــ��ت ایــن 

که عب�رت  ان� از: دارن� 

یتس، ت�جم ک �_ ق�مت و خ�ستگ�ه ِاسن�د، ی�زف ه�روو  3نی�. �یمیم�تضی 

یتس، ت�جم_ نک�ت ب  4م�گ�ن س�ش�ر. �یشت� درب�ره خ�ستگ�ه ِاسن�د، ی�زف ه�روو

 5م�تضی ش�شت�ی. �_ ِاسن�د در روای�ت اس�می، جیم� رابس�ن، ت�جم

 _____________  
کت�ب در یک جل� از س�ی س�زم�ن چ�پ و انتش�رات دارالح�یث در س�ل ١  چ�پ ش�ه است.١٣٩٠. این 

گفتنــی اســت پیشــت�، ت�جمــه٢ هــ�ی علمــی _ بــه ویــ�ه فصــلن�مه علمــی _  ب�خــی از ایــن مقــ��ت در مجلــه . 

 پ�وهشی دارالح�یث _  منتش� ش�ه ب�د.

 .٢٨۶، ص ه� و سی� تطّ�ر ح�یث اس�می خ�ستگ�ه. ه�رل� م�نتسکی، ٣

 .٢٨۵. هم�ن، ص  4

 .٢٨٩هم�ن، ص. 5
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   1سی� علی آق�یی. �ه�ی تحلیل ِاسن�د...، خ�تی� ُینُبل، ت�جم _ ب�خی شی�ه
که بسی�ر م�رد ت�مل است. البته ب�ی� سه نکتـه  در این مق��ت نظ�ی�تی بی�ن ش�ه است 

کسـ�نی بیــ�ن را پـیش از ورود بـه بحـث در نظــ� داشـت. نخسـت اینکـه  ایــن بی�نـ�ت از طـ�ف 
کـه از مــتن آمـ�زه مـی کــه تنهـ� بـ� هــ�ف  اســ�می بـه دور هسـتن� و بـه نظــ� مـیهـ�ی  شـ�د  رسـ� 

ی، من�بع اس کنجک�و کـه  ه ق�ار داده�می را م�رد مط�لعپ�وهش و  ان�. بن�ب�این طبیعی است 
 به بسی�ری از ام�ر خ�ده بگی�ن� ی� آنکه به ط�ر عمیق به ژرف�ی یک مسئله نپ�دازن�.

کتـ�ب _ در مق�مـه  نکته دوم، آن که ه�رل� م�نتسـکی _ س�وی�اسـت�ر مـتن انگلیسـی  گ�نه 
یخ حــ�یثنکــه ب�یــ� در نظــ� داشــت تــ�بلنــ� خــ�د آورده اســت، ای و  پ�وهــی غــ�ب دارای فــ�از ر

یک�دی  ه�یی ب�ده و در ه� نشیب پ�وهـی  متف�وت داشته اسـت. چـه اینکـه حـ�یثدوران رو
گ�ن همـ�اه  ، روشهـ� ئلهدر غ�ب همیشه هم�اه ب� سی� تحـ�ل در مسـ گ�نـ� هـ� و دسـت�ورده�ی 

 2ب�ده است.

کـه غ�بیـ�ن بیشـت�  ،سف است�و نکته س�م آنچه م�یه ت بـه حـ�یث اهـل این نکته است 
ک کمت� اط�ع دارن�. به عنـ�ان نم�نـه در میـ�ن هیجـ�ه  �دهسنت ت�جه  ان� و از ح�یث شیعه 

کت�ب، تنه� یک مق�له به ح�یثمق  شن�سی شیعی ت�جه داشته است.  �له 

 االت ؤس
کـه پ�سـخ بـه تمـ�م  به اسن�د، س�ا�ت متع�دی مط�ح میاز مط�لعه مق��ت م�ب�ط  ش�د 

کـه تنهـ� بـه دو پ�سـش زیـ� آنه� نی�زمن� به  ت�وین چن� مق�له است. این پ�وهش بـ� آن اسـت 
 پ�سخ ده�:

 ان�؟  گ�ار اسن�د ب�ده _ آی� یه�دی�ن پ�یه
ک�ده  ان�؟ _ آی� مسلم�ن�ن نظ�م ِاسن�ددهی را از یه�دی�ن اقتب�س 

 _____________  
 .٣٠۵هم�ن، ص. ١

 پ�وهی در غ�ب . ح�یث ؛ ه�رل� م�نتسکی ، مق�له١۶. بنگ�ی� به: هم�ن ص  ٢
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 سند چیست؟
بـه فـ�د مـ�رد  وگ�ینـ�.  یمـ» �َن َسـ«د کـ�ش�د به آن تکیه ی� اعتم�د  یمبه آنچه «زب�ن�ن  ع�ب

 1».؛ یعنی ف�نی م�رد اعتم�د استف�ٌن سن� گ�ین�: میاعتم�د نی� 

گفتــه شــ� بعــ�ه� در دانــش رجــ�ل بــه حلقــه گ�ینــ�گ�ن یــک روایــت ســن�  را  و آن هــ�ی 
   :ک�دن�گ�نه تع�یف  این

اه رسـی�ن بـه سـن� ر  2»والتن�قـل الت�تیب علی رواة من جمل� یأ ، المتن ط�یق:  السن�«

 ث� هستن�. ه ت�تیب در نقل و انتق�ل روایت م�که ب یعنی اف�ادیمتن است. 
ی�ن نی� اَ  ،جمع سن� گ�ین�.اِ  سن�د و به ف�این� انتق�ل ح�یث ت�سط راو  سن�د 

 گ�اران اسن�د الف.  پ�یه
ــ�ن نیــ� آمــ�زههــ�ی اســ�می ب�خ�ســته از قــ�آ آمــ�زه هــ�ی خــ�د را  ن و حــ�یث اســت. یه�دی

هـ�ی حـ�یثی خـ�د همیشـه  سـیدانن�. آنـ�ن در ب�ر �هی می�فته از دو سنت مکت�ب و شفب�گ
کـه  کننـ�. حتـی ف�اتـ� از ایـن بـی ث را ب� سنت شـف�هی خـ�د مق�یسـه مـیاح�دی میـل نیسـتن� 

گ�فته از سنت شف�هی یه�دی�ن ب�انن�.   3ح�یث اس�می را الگ� 
که در اصـ�لت اسـن�د در اسـ�م ت�دیـ� ایجـ�د نمـ�د. او  ک�یت�نی نخستین مستش�قی است 

کــه ِاســن� انــ� و ب�یــ� خ�ســتگ�ه ِاســن�د را در  د را ع�لمــ�ن عــ�ب اختــ�اع نکــ�دهبــ� ایــن بــ�ور بــ�د 
ک�د. البته او هیچ نقطه دیگ�ی را ب�ای منش� ِاسـن�د ذکـ�  خ�رج از شبه ج�ی�ه حج�ز جستج� 

 کن�. نمی
بـ�این بـ�ور » ق�مت و خ�سـتگ�ه ِاسـن�د  «ای مستقل ب� عن�ان  ، در مق�لهسی�زف ه�روویت

که خ�ستگ�ه اسن�د مسـلم�ن�ن، همـ�ن شـی�ه نقـل سـنت شـف�هی در یه�دیـ�ن اسـت.  است 

 _____________  
 .١۶٩، ص مخت�ر الصح�حمحم� بن عب� الق�در،  .١

 .٧١ص  ،ال�واشح السم�وی�محم�ب�ق� بن محم�،  می� دام�د،  .٢

کتــ�ب ٣ هــ� و ســی�  حــ�یث اســ�می خ�ســتگ�ه. هــ�روویتس، یــ�زف، قــ�مت و خ�ســتگ�ه ِاســن�د، ( منــ�رج در 

 ).٢٧٩ص  ،تطّ�ر
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گ�نـهاین مق�له  کـه  ب�ای ح�یث پ�وه�ن غ�بـی بسـی�ر اهمیـت داشـت. بـه   جیمـ� رابسـ�نای 

  1کن�. ی�د می» ر مهمای بسی� مق�له«ه� از ن�شت�ر او ب� عن�ان بع�

ــ�روویتس ــی ،ه ــ�نی م کس ــتین  ــ�ن را نخس ــ�ده یه�دی ک ــتف�ده  ــن�د اس ــه از اس ک ــ�  ــ� دان . او ان
 ن�یس�: می

یــ�ن حــ�یث بنــ� نه�دنــ�، « کــه ق�عــ�ه ت�ثیــق محتــ�ای حــ�یث را بــ� افــ�ودن نــ�م راو همــین 
ــ�. در  ــ�قی نم�ن ــ�ود ب ــی مح ــ�ل از دوران م�س ــ�ت منق ــه روای ــنت ب ــن س ــه ای ک ــی�  ــ�لی نکش ط

کـ�ر مـی ب و م�رسه، ِاسن�د را هنگ�م ذک� اق�المکت ب�دنـ�. درسـت  تّنـ�ئیمی و امـ�رائیمی بـه 
کـه امـ�وزه منقـ��ت انـ�کی از  ک�مـل ب�ج�م�نـ�ه » تعـ�لیم شـف�هی « است  بـ� سلسـله اسـ�نی� 

گ�نـه سلسـله اسـ�نی� را مـی است، ام� در مت�ن تلم�دی تعـ�اد ف�اوانـی کـه  از ایـن  تـ�ان ی�فـت 

ی�ن پیشین را ب�زگ� میاق�ال ر رج�ل آن   2».کنن� او

گفتــه ی بــ�ای  ی مبــ�حثش ســه � کنــ�. او در �بــه هــ�ی خــ�یش شــ�اه�ی را مطــ�ح مــی و
 شم�د: نم�نه را ب� می

   (که ب� اصل محت�ای شف�هی د�لت دارد): ١، آیه ١عب�راتی از اب�ت، ب�ب 
کـ�د؛« کـ�د و آن را بـه ی�شـع ابـ�غ  ی�فـت  کـ�ه سـین� در ی�شـع آن را بـه  م�سی ش�یعت را در 

پی�وان منتقل س�خت؛ آن�ن به پی�مب�ان و پی�مب�ان نی� یکی پس از دیگ�ی آم�ن� تـ� شـ�یعت 
کنیسه ب�رگ (  3.»)رسی�Great Synagogueبه م�دان 

که به تعبی� خ�دش م�ب�ط بـه دوران م�سـ�ی( ی به فق�اتی اش�ره دارد   Mosiaنم�نه دوم و

timeکه این) است و ن�یسن�ه خ�د نی� ب� این ب هـ� در آن دوران نـ�در بـ�ده  گ�نه نم�نـه �ور است 
ی این عب�رت را از پئ�، ب�ب   کن�: نقل می ۶، آیه ٢است. و

 _____________  
کتـ�ب روایـ�ت اسـ�می، (، ِاسـن�د در . رابس�ن، جیمـ� ١ ، هـ� و سـی� تطـّ�ر حـ�یث اسـ�می خ�سـتگ�همنـ�رج در 

 ).٢٩٣ص

کت�ب ٢ ، ه� و سی� تطّ�ر ح�یث اس�می خ�ستگ�ه. ه�روویتس، ی�زف، ق�مت و خ�ستگ�ه ِاسن�د، (من�رج در 

 ).٢٧٩ص 

 .٢٨٠ص ،هم�ن. ٣
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گ�ی�: این را از ِمَئش�« ک�تب می  شنی�م و او از پ�رش و او از جمعـی و آنهـ� آن را از  ن�ح�م 
کـ�دهپی�مب�ان  ی�فـت  کـه اصـل آن را در  به عنـ�ان شـ�یعت م�سـی در سـین� بـه م�سـی کـ�ه انـ� 

ک�ده که م�رعه« ان�: چنین اعط�  گن�م بک�رد،  ه�   1»....»اش را ب� دو ن�ع 

گ�ارش مینم�نه س�مش را از داست�ن و   کن�: س�ن�شت جس� ربی الیع�زر 
کـه همسـ� ربـی الیعـ�زر بـه او  ربی شم�ئیل ب�نحمنـی مـی« کـ�د  گ�یـ� مـ�در ربـی بـ�ایم نقـل 

 2.....»گفته است 

ی مـــی کـــه نقـــل ســـن� در یهـــ خ�اهـــ� اثبـــ�ت و ـــ�ده اســـت. و کنـــ�  �د همـــ�اره متـــ�اول ب
ن ذکـ�  می که ربی الیعـ�زر روایتـی را بـ�و ی در سلسـله سـن�ش در  ن�یس�: روزی ربی از این  و

  3».م�رسه خ�ان�، خشمگین ش�
کــه در نقــل اشــع�ر چــه بســ�  ،هــ�روویتس کــه هیچگــ�ه عــ�ب ب�ســت�ن  بــ� ایــن بــ�ور اســت 

یشــهداشــتن�، نمــی  بیــ�ن مــیســن�ی را  اســ�م بــ�ده ب�شــن� و ای بــ�ای نقــل اســن�د در  ت�اننــ� ر
 کن�: سپس تص�یح می

ــ�ه را در متــ�ن ســّنت یهــ�دی مــی تنهــ� خ�ســتگ�ه احتمــ�لی بــ�قی«  ــ�  م�ن کــه آن نی ــ�بیم  ی
سـن�د اِ نظ�می بسی�ر پیش�فته از ذک� رج�ل سن� دارد. ایـن نظـ�م بسـی�ر مشـ�به بـ� همـ�ن نظـ�م 

 4».است

 مل�نق� و ت
یتس ایــن دو مق�لــه را در رد ســخن�ن دانشــمن�ان اســ�می �زم اســت  کــه بــ�انیم، هــ�روو

کـه پ�وهـ�ن مسـلم�ن م اینکه از دی� ب�ز در می�ن ح�یث نگ�شته است؛ چه شـه�ر بـ�ده اسـت 
ق) ۶۴٣هــــ�ی امــــت اســــ�می  اســــت. ن�یســــن�ه مق�مــــه ابــــن صــــ�ح (م اســــن�د از وی�گــــی

 _____________  
 هم�ن.. ١

 .٢٨١هم�ن، ص . ٢

 هم�ن.. ٣

 .٢٧٩هم�ن، ص . 4
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 ن�یس�: می
مـن السـنن  � ب�لغـ�و سـّن  ا�مـ�، هـ�ه �ئصخصـ من ف�ضل�خصیص�  �ً اّو  اصل ا�سن�د«

هـ�ی ب�تـ� و اختص�صـی امـت اسـ�م  ی�گـیدهی از و؛ اصل و اس�س اسـن�د و سـن�1»�ةّک �الم
  ». کی� است�است و شی�ه ای رس� و م�رد ت

إسن�د بـه دیـن تعلـق « ای مشه�ر دارد:  ق) جمله١٨١پیشت�  از او نی� عب�ا� بن مب�رک(م

گ� اس که مین�د نب�د دارد و ا کس ه� چی�ی را    2».گفت خ�است می ه� 

)، ١٢۴ق) ، زهــ�ی(م ١١٠البتــه دربــ�ره اهمیــت اســن�د از افــ�ادی همچــ�ن ابــن ســی�ین (م 
کـه شـ�ه� بحـث مـ�  ق)١۶١ق) و سـفی�ن ثـ�ری(م١۴٠اب�ن بن تغلـب (م  گـ�ارش شـ�ه اسـت 

که یه�دی�ن و نص�انی�ن اسن�د نق) ٧٢٨ابن تیمیه (م ام�  3نیست؛    4�ارن�.تص�یح دارد 

ک�د:  در پ�سخ به این نظ�یه مستش�ق�ن سه مطلب را می ت�ان بی�ن 

 ای عق�یی   سی�ه نقل سن�. ١
در هــ� خبــ�ی مطــ�بق بــ� ســی�ه عق�ســت. عقــ� بــ� ایــن شــی�ه پــ�ی گ�ینــ�گ�ن، نــ�م بــ�دن 

ن قـ�ائن نپ�ی�نـ�. یکـی از مهـم می که ه� خب�ی را ب�و تـ�ین قـ�ائن اطمینـ�ن بـه صـ�ور  فش�ن� 
گـ� خبـ� بـه مط�لـب بنیـ�دی و مهمـی خب�،  گ�ارشگ�ان آن خب� است. به وی�ه آنکه ا شن�خت 

 و خب�ی غیبی ب�ش�.مهم کنن�ه یک پیشگ�یی  ص داشته ب�ش� و ی� بی�ناختص�
�ثی� نمـی پ�ی�نـ�. م�ه خ�یش همـ�اره بـه محـض شـنی�ن هـ� خبـ�ی، تـعق� در زن�گی روز

گ�ین� گ�  خب�ش ارزشی ن�ارد. بنـ�ب�این بـ� فـ�ض آنکـه خب� ف�دی غی� ع�قل ی� ن�دان ب�ش�،  ۀا
تـ�ان  انـ�، نمـی اق�ال به بی�ن سـن� اهتمـ�م داشـته ه� پیش از مسلم�ن�ن در نقل یه�دی�ن س�ل

 _____________  
 .١۵۵، ص مق�م� ابن الص�حال�حمن،  عب� بن عثم�نشه�زوری،  .١

 . ١٢، ص١، جالج�مع الصحیحمسلم نیش�ب�ری،  .٢

کم نیشــ�ب�ری،  . ٣ ــه: حــ� ــ�م الحــ�یثبنگ�یــ� ب  ،ادب ا�مــ�ء و ا�ســتم�ء، ســمع�نی، ۶و ۵، ص مع�فــ� عل

 .١۴ص

 .٣٧ص  ،٧ج ،منه�ج السن�ابن تیمیه، احم� بن عب�الحلیم، .  4
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ک�یت�نی هم که خ�سـتگ�ه  آن�ن را مخت�ع�ن سن� دانست. نه�یت اینکه ب�ی� ب�  داست�ن ش�یم 
یتس سـخن یـ�زفت�انیم  ج�ی�ه حج�ز نب�ده است، ولی نمی سن� شبه کـه  هـ�روو را بپـ�ی�یم 

کـه پـیش از قـ�م  یه�دی�ن را مخت�عـ�ن سـن� دانسـته اسـت. چـه اینکـه بـه یقـین خ�دمنـ�انی 
کـ�ده بنی اس�ائیل هم ب�ده گ�ین�گ�ن خب� یـ�د  انـ�. ج�لـب اینج�سـت  ان�، در نقل مط�لب از 

 �یس�:ن _ درب�ره اسن�ددهی در می�ن یه�دی�ن مییکی دیگ� از مستش�ق�ن غ�بی  _ ش�الیکه 
ــ« ــینهای ــه در یه�دیــت پیش ــم یهــ�د، ن ــ�  ن رس ــ�ا ب�ی ــگ اســ�ائیلی؛ ل ــه در ف�هن ای دارد و ن

کنیم  1 ».خ�ستگ�هی خ�رجی ب�ای آن ف�ض 
کشف خ�ستگ�ه وی�ه به نظ� می ای ب�ای اسن�د در ادی�ن یـ� اقـ�ام نیسـت؛  رس�، نی�زی به 

کـه ایـن شـی�ه سـی�چه ای گـ� بپـ�ی�یم  کـه ه�جـ� خ�دمنـ�ی عق� ۀنکـه ا سـت، طبیعـی اسـت 
ک�ده ب�ش�.  گفت�رش را نی�  نقل  که منبع و سن�   ب�ش� ب�ی� انتظ�ر داشت 

 سن�داِ دار ب�دن  نظ�م. ٢
من� بـ�دن  نظ�م«ی� هم�ن » دهیسیستم ِاسن�د«کنن�،  آنچه مسلم�ن�ن به آن مب�ه�ت می

ک�دن» ِاسن�د در نقـل یـک » سن�«از  در روای�ت اس�می است. این مطلب ب� ص�ف استف�ده 
یتسخب� متف�وت است.  کـه  حـ�لی، در ن�شت�ر خ�د از این نکته غ�فل بـ�ده اسـت، در ه�روو

 ان�.  سن�د ش�هاِ من�ی  بهت� از او مت�جه نظ�م ٣و ش�الی ٢رس� جیم� رابس�ن به نظ� می
یع (می�ی� بن ز ابن سی�ین، ن�د ِاسـ ا� بـن مبـ�رک همگـیق)، اب�ن بن تغلب و عب�١٢٨ر

شــم�رن�.  � آنــ�ن ِاســن�د را بخشــی از دیــن مــیو بیشــت داننــ� ر روایــ�ت را دانشــی مســتقل مــید

 _____________  
کت�ب  ١ هـ�  ح�یث اسـ�می خ�سـتگ�ه. ه�روویتس، ی�زف، نک�ت بیشت� درب�ره خ�ستگ�ه ِاسن�د، (من�رج در 
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کتـ�ب  ٢  ،هـ� و سـی� تطـّ�ر حـ�یث اسـ�می خ�سـتگ�ه. رابس�ن، جیم�، ِاسـن�د در روایـ�ت اسـ�می، (منـ�رج در 

 ).٢٨٩ص 

کت�ب  ٣ ه�  ح�یث اس�می خ�ستگ�ه. ه�روویتس، ی�زف، نک�ت بیشت� درب�ره خ�ستگ�ه ِاسن�د، (من�رج در 

 ).٢٨۵ص  ،و سی� تطّ�ر



 43 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     

کــه اســح�ق بــن ابــی شــ�ه�ه مــیزهــ�ی وقتــی م کــ�ده  کنــ�  ن ســن� نقــل  فــ�وه احــ�دیثی را بــ�و
کـه بـ� سـن� متصـل د خ�ج می چق�ر جس�رت به«گ�ی�:  است، او را نک�هش نم�ده و می هی 

 ». کنی و... روایت نقل نمی
گــ�ارش ایــن کــه در  کــه مســلم�ن�ن بــه ِاســن�دی تفــ�خ� مــیهــ� بیــ�نگ� آن اســت  گ�نــه  ک�دنــ� 

 چ�رچ�ب یک نظ�م ق�بل دف�ع ق�ار داشت.
یـ�ن روشـن و عنـ�وین افـ�اد شـن�خته شـ�ه ب�شـن� و در شی�ه اسـن�د دهی ب�یـ� طبقـ�ت راو

ــ� طبقــه ی ه کــ�ده ب�شــ�، راو ــ� طبقــه پیشــین را درک  بلکــه  ای نــه تنهــ� از جهــت زمــ�نی ب�ی
گ�ینـ�گ�ن ب�یـ� شـ�ایطی نظیـ�  گ�دی او نی� اثب�ت ش�ه ب�شـ�. وانگهـی ف�اتـ� از همـه اینهـ�  ش�
کننــ� خــ�د دارای  گــ� از مــتن مکتــ�بی نقــل  یــ�ن ا وث�قـت، صــ�اقت و ضــبط را دارا ب�شــن�. راو

کی از  سـ�خت�ری دیگـ� مـی ای است و در نقل شف�هی نی�  نظ�م وی�ه طلبـ�. اینهـ� همگـی حـ�
خـ�د  بـ�» َاسـن�د روایـ�ت« ن ِاسن�د در اس�م است. به بیـ�ن دیگـ�، مسـلم�ن�ن بـه من� ب�د نظ�م

ــــ�، بلکــــه  نمــــی ــــ�تِاســــن�د« ب�لی�ن ــــه فــــ�د امــــت اســــ�می » دهی روای را وی�گــــی منحصــــ� ب
که بـه صـحت روایـ�ت و اطمینـ�ن صـ�ور  می دانستن�. اهمیت ِاسن�د دهی نی� از آن روست 

گ�ی� بـه ایـن نکتـه  اسن�د و صحت روای�ت سخن میرب�ره می انج�م�. اب�ح�تم رازی وقتی د
 کن�: نی� اش�ره می

ــ یکــن لــم« ــ یف ــ�ر یحفظــ�ن أمنــ�ء آدم ا� خلــق منــ� ا�مــم مــن �أّم   ال�ســل آث
ّ

ــ إ�  هــ�ه یف

که خ�اون� آدم را آف�ی�، در هیچ امتی امین1»�ا�ّم  کـه آثـ�ر پ ؛ از زم�نی  یـ�مب�ان ه�یی نب�دنـ� 

کنن� ج� در این اّم   ت.را حفظ 
کــــ�ده اســــت. او نظــــ�م ســــن� رابســــ�ن ج�یگــــ�ه جیمــــ�  دهی را در دانــــش حــــ�یث درک 

 ن�یس�: می

ای از  ع�بــی، ارائــه ِاســن�د؛ یعنــی زنجیــ�ههــ�ی  �رز در ن�شــتههــ�ی بــ یکــی از وی�گــی«

گ�شته است. این وی�گی بـه هـیچ روی  گفتن راجع به  مص�در و من�بع هنگ�م سخن 

 _____________  
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ی�بـ�، از ایـن مح�ود به آث�ر ح�یثی نیست و ه�که بخ�اه� بـ� منبـع نخسـتین ارتبـ�ط 

که ظ�ه�ًا دقیق بـ�د. اهمیـت ِاسـن�د در علـم حـ�یث بـ�ان  ت�ین است، به�ه مـی روش 

که اح�دیـث بـ�ون آن، ف�قـ� ارزش تلقـی مـی شـ�ن� و از ایـن رو، مـی گ�ینـ�  پ�یه است 

  ١».ِاسن�د نیمی از علم الح�یث است

گ� شی�ه اسن�دآخ�  سخن هـ�  دهی پیشت� در می�ن یه�د ی� دیگ� امتدر این بخش اینکه ا
کــه مستشــ�ق�نی   9زنــ�گی محمــ�کتــ�ب  �در مق�مــ نظیــ� میــ�روجــ�د داشــت، بــی معنــ� بــ�د 

 منتق�انه به شی�ه اسن�د خ�ده بگی�ن�.

 ک�مل نب�دن ش�اه�. ٣
یه�دیـــ�ن وجـــ�د دارد، آنچـــه در مقـــ��ت مستشـــ�ق�ن بـــه عنـــ�ان اســـن�د م�جـــ�د در میـــ�ن 

یخی یــک مطلــب اســت. اینکــه  چنــ�ان رنــگ و بــ�ی اســن�دی نــ�ارد و بیشــت� بیــ�ن ســی� تــ�ر
کسـی بـه بنـی اسـ�ائیل منتقـل شـ�، هـیچ گـ�ه  ش�یعت م�سی ت�سط ی�شع و بع� ت�سـط چـه 

کــه شــ�نیت خبــ�ی  یخی اســت  ــ�ر گــ�ارش یــک واقعــه ت معنــ�ی اســن�دی نــ�ارد. ایــن بیشــت� 
ــ�ز  کــه میــ�ان نــ�ارد، در حــ�لی اســت. البتــه انصــ�ف آن » اخبــ�ر« ، ع�صــه»ســن�«ت�خــت و ت

که به عن�ان سن� در  که بپ�ی�یم آنچه را  و یـ� » داسـت�ن س�ن�شـت جسـ� ربـی الیعـ�زر« است 
ک�تب آورده حقیقت�ً  سـن�د م�جـ�د در منـ�بع ای اجمـ�لی بـ� ا سن� است؛ امـ� بـ� مق�یسـه ن�ح�ر 

کـه انسـج�م و نظـ�م ح�یثی در می ی سـن� ن�د در روایـ�ت اسـ�منـ�ی اسـ ی�بیم  می بـ� آنچـه و
 ه� ف�صله دارد.  خ�ان�ه، ف�سنگ

کم در مت�ن ب�قیگ�شته از آن م�ن�ه از دوران م�س�ی یـ� حتـی دوران  چه بی�ن ش�، دست 
گـ�دآوری شـ�) متـ�ن مسـتن� بسـی�ر انـ�ک اسـت،  تلم�دی(ق�ن کـه تلمـ�د  ه�ی دوم ت� ششـم 

که می گ�نه به گفت ش�ذ و ن�در شم ای   ش�د. �ده میت�ان 

 _____________  
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 ب. اقتباس مسلمانان از یهودیان
یتس که شی�ه ِاسن�د ه�روو دهی مسلم�ن�ن را ب�گ�فته از شی�ه یه�دیـ�ن ب�انـ�. اص�ار دارد 

 ن�یس�: او می

کـه « �زم است رفتـ�ر مـ�ارس یهـ�دی در دوران تلمـ�دی را همـ�ن الگـ�یی بـ�انیم 

  ١.»نظ�م ِاسن�د، ب� اس�س آن به سّنت اس�می انتق�ل ی�فت

که مسلم�ن�ن پس از اقتب�س از م�ارس یه�دی، نظـ�م إسـن�د را متک�مـل  او معتق� است 
کـه در اسـن�د اهـل سـنت م�ننـ�  کـه حتـی اصـط�ح�تی  » شـ�ه�«نم�دن� وبـ� ایـن بـ�ور اسـت 

کلمه   است و ب� این اس�س می ن�یس�:» هیعی�«وج�د دارد ب�گ�دان ع�بی مث� 
گ�فتـه از بی هیچ ت�دی�، اصط�ِح ح�یث مسلسل « ی�ن ب�  در اط�ق ب� زنجی�ۀ متصل راو

   ٢.»شم�ع� است و واژۀ سلسله ب� َشلِشِلِت عب�ی مط�بقت دارد» شلشیل«
یتس کـه چـه بسـ� پـس از اقتبـ�س اولیـه  ایـن امکـ�ن را نیـ� مـ�دود نمـی ی�زف هـ�روو شـم�د 

یــت نظــ�م اســن�د از ادبیــ�ت ســّنت یهــ�دی، چنــین نظــ�می از ط�یــق م�رســه اســ�می بــه
ّ
 کل

کتـ�ب دی ب�زگشته ب�ش�. بن�ب�این او مـیسّنت یه� کـه بخشـی از  هـ�ی نگـ�رش ی�فتـه  پـ�ی�د 
که در من�طق اس�می ب�دهت�سط ی و تـ�ثی� ی�فتـه از  دار ه�یش�ن وام ان�، در ن�ع نگ�رش ه�دی�نی 

 ان�. مسلم�ن�ن ب�ده

 ملأنقد و ت

 ارتب�ط مح�ود ب� یه�دی�ن. ١
کــ� علمــی منــ� نشــین بســی�ر ف�صــله داشــته اســت و حضــ�ر  یهــ�دیطق مســلم�ن�ن بــ� م�ا

ک�چ ش�ن� که در هم�ن دهه اول هج�ی مجب�ر به  گ�وه از آنه� در حج�ز  نمی ت�انـ� بـ�  ،چن� 

 _____________  
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 ).٢٨٢ص
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یخ حتـی نـ�م عـ�لم شـهی�ی از یه�دیـ�ن را ی�ث�ج�معه اس�می ت گ�ار ب�ده ب�ش�؛ چه اینکـه تـ�ر
یسته ثبت نک�ده است. از س�ی دیگ� مسـلم� کـ� علمـی یه�دیـ�ن که در م�ینه می ز ن�ن بـ� م�ا

انــ�. نه�یــت اینکــه ارتبــ�ط تجــ�ری محــ�ودی بــ� یه�دیــ�ن وجــ�د  هــ� ف�صــله داشــته ف�ســنگ
گـ�ارش نشـ�ه اسـت. بنـ�ب�این بـه صـ�ف یـک ادعـ�  داشته است، ولی ارتب�ط علمی ویـ�ه ای 

که مسلم�ن�ن در شی�ه اسـن�دت�ان پ نمی گ�فتـه ب�شـن�. ادعـ�ی �ی�فت  دهی از یه�دیـ�ن الگـ� 
ن ارائه مستن�ات پ�ی�فته نیست. و�روه  یتس ب�و

 سف�رش رهب�ان مکتب. ِاسن�د، ٢
کـه در نقـل روایـت، اسـن�د آن را  کـ�ده ب�دنـ�  پیش�ای�ن دینی ب�ره� بـه مسـلم�ن�ن یـ�دآوری 

کتب�ه ب�سـن�ده، إ«: ف�مـ�د 9پیـ�مب� خـ�ا گ�ینـ�. ب�ای خ�انن�گ�ن بـ�ز کتبـتم الحـ�یث فـ� ذا 

کـ�ن وزره علیـه یف هکنتم ش�ک� ف�ن یك حّق�ً  کـه حـ�یث 1»ا�ج� و إن َیُکـن بـ�طً�  ؛ هنگـ�می 

یـ�ن در پـ�داش روایـت بـ�  می گـ� درسـت ب�شـ� راو یـ�؛ چـه اینکـه ا ن�یسی�، آن را بـ� سـن� بنگ�ر
ی خب� است [نه ب� شم�]  شم� ش�یک گ� ن�درست ب�ش� نک�هشش ب� راو  . ان� و ا

که در نی�  7یعلام�م  ینقـل مط�لـب ب�ب� این ب�ور ب�د  کـه نـ�م راو حـ�یث  یسـته اسـت 
، ایـن روایـت را سـک�نی �قـدر م�ثّ » ب�ب روای� الکتب و الحـ�یث«در  کلینیم�ح�م ی�د ش�د. 

 است  :آورده 
ُمْ�ِمِنیَن 

ْ
ِمیُ� ال

َ
 أ

َ
ْثُتْم ِبَحِ�یٍث « :7َق�ل

َ
ْسِنُ�وُه ِإَذا َحّ�

َ
َثُکْم   َف�

َ
ِ�ي َحّ�

َّ
ی ال

َ
َک�َن َحّقـً�  .ِإل َفِ�ْن 

ــِه  ْی
َ
ــِ�بً� َفَعل َک ــ�َن  َک ــْم َو ِإْن  ُک

َ
کــه حــ�یث مــی2»َفل ــ�م  ؛ هنگــ�می  کنیــ� و ن گ�ییــ� آن را مســتن� 

گـ� دروغ ب�شـ� بـه  گ�ین�ه آن گ� حـ�یث درسـت ب�شـ�، بـه نفـع شم�سـت و ا کنی�، چه ا را ی�د 
ی آن است  .ض�ر راو
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گ�ینـ�ه حـ�یث که سن� روایت را کن�  میتص�یح نی�  7ام�م ص�دق کـه  ب�یسته اسـت 
کنـ� کـه پیشـت�  1.نقـل  بنـ�ب�این دلیـل اسـتف�ده از سـن� نخسـت همـ�ن سـی�ه عق�یـی اسـت 

کـه نـ�عی ارشـ�د بـه حکـم عقـل اسـت.  گفته شـ� و سـپس دسـت�رات پیشـ�ای�ن دینـی اسـت 
که پی�مب� خـ�ا حضـ�ت م�سـی نیـ� پیـ�وان خـ�یش را بـه یـ�دک�د  7البته هیچ بعی� نیست 

گـ� چنـین روایتـی وجـ�د داشـت، مستشـ�اسن�د سخن�ن  کـ�ده ب�شـ�. ه�چنـ� ا ق�ن در تهیـیج 
 ک�دن�. کلم�تش�ن به آن استن�د می

 ب�دن اسن�د سنت یه�دی و ح�یث اس�می غی�ق�بل مق�یسه. ٣
کـــه در روایـــ�ت اســـ�می وجـــ�د دارد بـــ�  کـــه هـــ�کس هـــ�اران ســـن�ی را  چنـــ� ده ســـن�ی 

کــه ایــن دو ق�بــل  ،کننــ� مستشــ�ق�ن ادعــ� مــی کــ�د  کنــ�، بــه راحتــی تصــ�یق خ�اهــ�  مق�یســه 
هسـتن�. ف�اتــ� مق�یسـه نیسـتن�. و بــه عبـ�رت دیگــ� هـ� یــک از جهـت ذاتـی بــ� یکـ�یگ� مغــ�ی� 

کـه در میـ�ن یه�دیـ�ن اس�سـً� ق�بـل اینکه اهمّیت اسن�د دهی ن�د مسـلم�ن�ن بـه حـ�ی اسـت 
نل�کـــه، نقـــ�ی را بـــ�  �آنتـــ�ریخ قـــکتـــ�ب  نیســـت. شـــ�الی در ویـــ�ایش ج�یـــ�ش ازتصـــ�ر 

یتس بی�ن داشته، تص�یح می  کن�: ه�روو
گ�ه ذک� سلسله روات به عن�ان قسمتی از مت�ن یه�دی، « کـه در حـ�یث هیچ  آن چنـ�ن 

  ٢».ش� �ی�ن ق�ن نخست هج�ی مهم تلقی نمیت ب�د، حتی ت� پّی ع�ب ح�ئ� اهم
یتس ایــن نقــ� شــ�الی را مــی پــ�ی�د و در مق�لــه بعــ�ی کــه  اش بیــ�ن مــی البتــه هــ�روو کنــ� 

کــه در سلســله اســن�د حــ�یث و ســی�ۀ اســ�می وجــ�د دارد نمــی همــ�هنگی ــ�ان در  هــ�یی را  ت
   ٣مت�ن یه�دی م�حظه نم�د.

گ�شـــت، نمــی کــه یقینــ�ً  بنــ� ب�آنچــه  کتــب روایـــی  تــ�ان پـــ�ی�فت  خ�ســـتگ�ه ِاســن�د در 
یهــ�د  مســلم�ن�ن، همــ�ن ســنت شــف�هی یه�دیــ�ن بــ�ده اســت. و وجــ�د چنــ� ســن� در منــ�بع

 _____________  
 . ٧۴۴ح  ،٢۵٢ص  ، مشک�ة ا�ن�ارطب�سی، علی بن الحسن، . ١

کت�ب ٢ هـ�  اسـ�می خ�سـتگ�ه ح�یث. ه�روویتس، ی�زف، نک�ت بیشت� درب�ره خ�ستگ�ه ِاسن�د، (من�رج در 

 ).٢٨۵، ص و سی� تطّ�ر

 هم�ن.. ٣



ــ� اقتبــ�س مســلم�ن�ن از آنهــ� نیســت.  ــ�ه آنچــه در میــ�ن مســلم�ن�ن از ج�یگــ�هدلیلــی ب ای  وی
من� ارائه اسن�د است، ه�چنـ� مسـتن� سـ�زی هـ� روایـت بـ� بیـ�ن  ، شی�ه نظ�مب�خ�ردار است

کــه در میــ�ن مســلم�ن�ن بــه عنــ�ان یــک اصــل عق�یــی  ســن� آن نیــ� خــ�د ج�یگــ�هی وا� دارد 
 ب�ده است. هم�اره م�رد عمل 

 ن�بعم
 ق.١۴٠۶،تحقیق محم� رش�د س�لم، منه�ج السن�احم� بن عب�الحلیم، ابن تیمیه،  .١

ک�،  .٢  ١۴١۵، بیـ�وت ، الفکـ� ،دارفضله� وذك� دمشق م�ین� ت�ریخعلی بن الحسن، ابن عس�

 . م١٩٩۵/   ق

کم نیشـ�ب�ری،   .٣  ا�فـ�ق دار ، حسـین معظـم ،تحقیـق دکت�سـی�مع�فـ� علـ�م الحـ�یثح�

 . م ١٩٨٠/   ق١۴٠٠ ،بی�وت،چ�پ چه�رم الح�یث،

کت�ب ، (ِاسن�د در روای�ت اس�می، رابس�ن، جیم�  .٤ هـ� و  ح�یث اسـ�می خ�سـتگ�همن�رج در 

 ).ش١٣٩٠قم،  ،دارالح�یث،)اث� ه�رل�م�نتسکی ،سی� تطّ�ر

ــ�ر،  القــ�در عبــ� بــن محمــ�رازی،  .٥ ــح�ح مخت  الــ�ین، دار شــمس احمــ� تصــحیح ،الص

 .  م ١٩٩۴ ق/١۴١۵ ،چ�پ اولبی�وت، العلمی�،  الکتب

 مـــ�مح ســـعی� ، تحقیـــقادب ا�مـــ�ء و ا�ســـتم�ءعبـــ�الک�یم بـــن محمـــ�، ســـمع�نی،  .٦

 م. ١٩٨٩ ق/ ١۴٠٩چ�پ اول، ، بی�وت اللح�م، داراله�ل،

 بــــ�ا ، تحقیــــق و تخــــ�یجمق�مــــ� ابــــن الصــــ�حعبــــ�ال�حمن،  بــــن عثمــــ�نشــــه�زوری،  .٧

 ، بی�وت.دارالکتب العمیهع�یض�،  بن محم� بن ص�ح عب�ال�حمن

 دار ه�شـمن�، مهـ�ی تحقیـق ،ا�خبـ�ر غـ�ر فـی ا�ن�ار مشک�ة علی بن الحسن، طب�سی، .٨

 چ�پ اول.قم، الح�یث، 

کبـ� علـی تعلیـق و تصـحیح ،الکـ�فی یعقـ�ب، بن محم� کلینی، .٩  دارالکتـب غفـ�رى، ا

 .ق ١٣٨٨ته�ان، چ�پ س�م،  ،ا�س�میه

 ال�سـ�ل�، م�سسـ� ،و ا�فعـ�ل ا�قـ�ال سـنن فـی العمـ�ل كنـ�الـ�ین،  علی بن حسـ�م، متقی .١٠

 م. ١٩٨٩ ق/١۴٠٩بی�وت، 

 ، بی�وت. الفک� دار ،الصحیح الج�معحج�ج،  بن مسلم .١١

ــ� .١٢ ــتگ�ه ،م�نتســکی، ه�رل ، چــ�پ اول ، دارالحــ�یث،هــ� و ســی� تطــّ�ر حــ�یث اســ�می خ�س
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 و هـ� قیصـ�یه حسـین غ�م تحقیق ،السـم�وی� ال�واشح محم�، بن محم�ب�ق� ، دام�د می� .١٣

 . ش١٣٨٠/  ق ١۴٢٢ ،قم الح�یث، دار  ،جلیلی ا� نعمت

کت�ب ق�مت و خ�ستگ�ه ِاسن�د ،ه�روویتس، ی�زف .١٤ حـ�یث اسـ�می خ�سـتگ�ه ، ( من�رج در 

 ش. ١٣٩٠قم، چ�پ اول،  دارالح�یث، ،)م�نتسکی ،اث� ه�رل�ه� و سی� تطّ�ر

کتــ�ب اِ نکــ�ت بیشــت� دربــ�ره خ�سـتگ�ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .١٥ حــ�یث ســن�د، ( منــ�رج در 

قــم، چــ�پ اول، دار الحــ�یث،  ،»م�نتســکی ،اثــ� ه�رلــ�هــ� و ســی� تطــّ�ر اســ�می خ�ســتگ�ه

١٣٩٠. 
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 چیستی فض�ی ن�ول و اثب�ت آن
 به عن�ان یک اصط�ح ق�آنی

   ________________________________ 1زاده ج�اد سلم�ن ________________________________ 
ی�فت:   ١٢/١٠/١٣٩٢_ پ�ی�ش:  ٥/٨/١٣٩٢در

 �هیچک
کـه نخسـتین بـ�ر ، فض�ی ن�ول تع�یـف شـ� و بخشـی از  در دورۀ مع�صـ�اصط�حی است 

گ�دی�. این مق�لـه تع�یـف ارائـه شـ�ه را کشـف بیـ�ن ا بـ� و �هرسـی بـ� زوای�ی آن روشن  همیـت 
ک�ده اسـت. را به عن�ان یک اصط�ح ق�آنیفض�ی ن�ول، آن   � ن�یسـن�ه بـ� ذکـ� سـبب  مط�

 ن�ول و فض�ی ن�ول در س�رۀ ع�دی�ت به تبیین فض�ی ن�ول و تف�وت آن دو پ�داخته است.
، نـ�ول سـ�رۀ ع�دیـ�ت نـ�ول واحـ�، واحـ� نـ�ول، سبب ن�ول، فض�ی ن�ول ه�: کلی�واژه

 .ن�ول پی�پی

 درآم�
کـه بـ� سـبب نـ�ول یفض�ی ن�ول از م�ض�ع�ت ن�پ�ی� در ع�ص� عل�م ق�آنـ کـه از  _ اسـت 

. خلـــق ایـــن گیـــ�د قـــ�ار میدر طـــ�ل آن ، متنـــ�ظ� بـــ�ده _ دورۀ نـــ�ول قـــ�آن مطـــ�ح بـــ�ده اســـت
کـه بـه ســ�خت�ر و ب�فتـ�ر آیـ�ت اصـط�ح ب�خ�سـته از نگـ�ه و قــ�آن و  ه� هسـ�ر، هـ�ی نــ�ی اسـت 

هـــ� ســ�ره از قـــ�آن دارای یـــک ، �ه اســـت. در ایـــن نــ�ع نگـــ�هتع�مــل آنهـــ� بــ� ج�معـــ� نـــ�ول شــ

 _____________  
 .، دانشگ�ه ف�دوسی مشه�ک�رشن�س ارش� عل�م ق�آن و ح�یث . 1
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کـه آن را از دیگـ� سـ�ر مـی شخصیت و غ�ض وی�ه کنـ�. از سـ�ی دیگـ� در  مـی جـ�ا ه� هب�شـ� 
یک�د، این  کـّل ه�  سـ�ره، ق�آن به آی�ترو کـه نـ�ظ� بـه اوضـ�ع و شـ�ایط  مـی قـ�آن تقسـیم و  شـ�د 

به ت�تیـب نـ�ول  ه� هاست ت� این آی�ت و س�ر . از این رو �زمان� ج�مع� ن�ول خ�یش ن�زل ی�فته
ــ� روش ــ�ن� و ب ــ�ه ش ــته چی ــ�د دس ــ�ص خ ــ�ع و احــ�ال  هــ�ی خ ــین اوض ــ�ن�. همچن بنــ�ی ش

ثـق و ق�بـل اعتمـ�د �پ�یـ� اشـ�رات ق�آنـی و روایـ�ت م ازۀ ممکـن و بـ� انـ�  ج�مع� ن�ول آنه� نیـ� تـ�
ط�لعــه قــ�ار رســی و مدر بســت� همــ�ن اوضــ�ع و شــ�ایط مــ�رد ب� ه� هکشــف شــ�د و آیــ�ت و ســ�ر

گ�م را در راه رسـی�ن بـ�ین هـ�ف ب�داشـته و فضـ�ی نـ�ول را بـه بگی�ن�.  این مق�له نخستین 
ک�ده است عن�ان یک اصط�ح گـ�مق�آنی تع�یف و اثب�ت  که  بعـ�ی ایـن  یهـ� . امی� است 

گ�دد و  قیقمسی� نی� ب�داشته ش�د ت� مق�م�ت فهم بهت� و د قـ�آن از این ط�یق به ت� ق�آن ف�اهم 
گ�ش� ات�ق به پهن� زن�گی درآی�آن ، ق�و ب� انس و احس�س ن�دیکی ب�ان �یمت� ش ن�دیک  .از 

 . تع�یف فض�ی ن�ول١
اسـت  یا �هیـط ویرخـ�اده� و شـ�ای، اوص�ف م�دمـی، اوض�ع عم�م یب�رس، ن�ول یفض�

کـ� ١س�ره در حج�ز و خـ�رج آن وجـ�د داشـته اسـت. یککه در م�ت ن�ول  ، میمفسـ�ان قـ�آن 
کـه » نـ�ول یفض�« یول، ان� �ت ق�آن نش�ن دادهین ش�ن و سبب ن�ول آییبه تب یا �هیاهتم�م و

� م�ج�د مطـ�ح یو در تف�سق�ار نگ�فته م�رد ت�جه مفس�ان م�ب�ط به مجم�ع یک س�ره است، 
بحثـی اسـت ج�ئـی در بـ�ب یکپـ�رچگی قـ�آن ، بن�ب�این م�ضـ�ع فضـ�ی نـ�ول ٢نش�ه است.

وحــ�ت  ٣شــ�د. ای الفــ�ظ و مفــ�هیم قــ�آن یــ�د مــی بــه وحــ�ت شــبکه کــه در زبــ�ن قــ�آن از آن
کـّل  شبکه که ق�آن یک  ب�شـ� و  مـی بـه هـم پی�سـته ای ق�آن و یکپ�رچگی آن ب�ین معن�ست 

که ـ�ِس (ف�م�ی�:  می این ادع� ب�آم�ه از خ�د آی�ت ق�آن است  ـی الّنَ
َ
ُه َعل

َ
َ�قَنـ�ُه ِلَتقـَ�أ

َ
 ف

ً
ـی  َوُق�آن�

َ
َعل

لَن�ُه َتنِ�ی�ً ُمکٍث   .)١٠٦اس�اء/ ( .)َوَنّ�َ

 _____________  
 .٢٣٥،  ص١،  جتفسی� تسنیم. ج�ادی،  عب�ا�،   1

 . هم�ن. 2

 .١٥٥-١٥١،  صبي�ل�ژی نص،  . بنگ�ی� به: ق�ئمی نی�،  علی�ض� 3



 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  52 

ن تف�یق ب�ده و  میاز این آیه ب� که ق�آن در اصل ب�و ب�ای اینکه ب�ای م�دم ق�ائـت تنه� آی� 
 ١بخش بخش ن�زل ش�ه است.، ش�د

، واحـ� نــ�ول، تــ�ان در چهـ�ر ق�لـب آیــه مـی پی�سـتگی و ارتبـ�ط اجــ�ای قـ�آن بـ� یکــ�یگ� را
کــّل قــ�آن مط�لعــه و  ســ�ره کــه فضــ�ی نــ�ول در محــ�ودۀ واحــ�ه�ی نــ�ول قــ�آن و  ب�رســی نمــ�د 

که بیشت� سـ�ره تع�یف می انـ�، بـه تسـ�مح ایـن  ه�ی قـ�آن یـک واحـ� نـ�ول ب�ده ش�د و از آنج� 
ک�ده اصط�ح را در ق�لب س�ره  ان�. ه�ی ق�آن تع�یف 

 . نگ�هی به اهمیت و ض�ورت كشف فض�ی ن�ول٢
گـ�اه بــ� اهمیـت و ضـ�ورت  روشـن تـ�ان در غـ�ض پ�یــ�نی  مــی کشــف فضـ�ی نـ�ول راتـ�ین 

کــ�د. دســته راهنمــ�یی و ن�رانیــت ، غــ�ض نــ�ول قــ�آن را هــ�ایت، �تیــآ ای از نــ�ول قــ�آن پیــ�ا 
، ٥٢ ، سـ�رۀ اعـ�اف آیـ�١٨٥ه آیـ� بقـ�سـ�رۀ ت�ان به  می کنن�. نم�نه را می بش�ی مع�فیج�معه 

کــ�د.  ٤٤آیــ�  لتفّصــو ســ�رۀ  ٣آیــ�  لقمــ�ن، ســ�رۀ ٢ ســ�رۀ نمــل آیــ� ایــن آیــ�ت همــه بــه اشــ�ره 
کـه قـ�آن بـ�ای راهنمـ�یی و هـ�ایت نـ�زل شـ�ه اسـت و  روشنی این حقیقت را بـ�ز مـی گ�ینـ� 

ویـ�ه بـ� ه پ�یـ� اصـلی و اس�سـی ارتبـ�ط قـ�آن بـ� ج�معـ� مخـ�طبش در هـ� دوره بـ، این رسـ�لت
ئل� . اهمیـــت و ج�یگـــ�ه مســـب�شـــ� بـــه عنـــ�ان نخســـتین مخـــ�طبش می مـــ�دم ج�معـــ� نـــ�ول

کــه  ــ� ب�انج�ســت  گفــت: هــ�ایت مــیهــ�ایت و ت�بیــت در قــ�آن ت قــ�آن اســت و قــ�آن ، تــ�ان 
کـــه اوضـــ�ع و شـــ�ایط ، �زمـــ� هـــ�ایت بـــ�دن قـــ�آن ٢ب�شـــ�. مـــیهمـــ�ن هـــ�ایت  ایـــن اســـت 

ــه گ�فت ــ�ایط  سی�ســت، مخ�طبــ�ن خــ�د را در نظــ�  ــه ایــن ش ــ�ظ� ب ــ�د را ن ــ�ئ�ل�ژیه�ی خ هــ� و ای
ن نبـ�ده ، خستین مخ�طب ق�آنس�م�ن ده�. ج�مع� ن�ول به عن�ان ن از این وی�گی ق�آن بیـ�و

ــ�ده اســت. ه�ی هو مــ�رد نظــ�رت آیــ�ت و ســ�ر ــ�ول در فهــم  قــ�آن ب کشــف فضــ�ی ن از ایــن رو 
گـ�هی از فضـ�ی نـ�ول، امکـ�ن اشـتب�ه در فهـم قـ�آن را  س�ره گـ�ه ن�آ ه�ی قـ�آن دخیـل اسـت و 

 ش�د. م�جب می
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 تف�وت فض�ی ن�ول ب� سبب ن�ول. ٣
که کنـ�ر سـبب نـ�ول مطـ�ح ، فض�ی ن�ول از آنج�  کـه در  شـ�د؛ �زم  مـیاصط�حی اسـت 

هــ�ی آنهــ� آشــک�ر  اســت تــ� ایــن دو اصــط�ح تع�یــف شــ�ن� و از مق�یســ� آن دو بــ� هــم تفــ�وت
 ش�د.

 . سبب نزول3-1
یجی و پـ�ره پـ�رۀ قـ�آن بـ� پ�یـ�  کـه  ؛ رخـ�اده�ییخ�صـی بـ�ده اسـترخـ�اده�ی ن�ول تـ�ر

دنبـ�ل  آیـ� قـ�آن بـهکـه  رخـ�اده�گ�دی�. از این رو به ایـن  مین را م�جب ن�ول آیه ی� آی�تی از ق�آ
گفتـه شـ�. ١آن ن�زل ش�ه است، گیـ�د ٢اسب�ب ن�ول  سـبب نـ�ول بـه ح�دثـه یـ� ، ر نگـ�هی ف�ا

گفتـه مـی کـه آیـه یـ� آیـ�تی از قـ�آن بخـ�ط� آنهـ� نـ�زل شـ�ه ب�شـ� ح�ادثی  کـه  گ�نـهه بـ، شـ�د  ای 
یـــ� اینکـــه حکـــم آن ، پ�ســـخگ�یی بـــه آن حـــ�ادث ب�شـــن�متضـــمن آن حـــ�ادث یـــ� در مقـــ�م 

ک�ده ب�شن�.  ٣ح�ادث را در هنگ�م وق�عش�ن بی�ن 
گ�شــت کــه  یفی  ک�ده، در همــ� تعــ�ر گســت�ۀ آیــه یــ� آیــ�ت محــ�ود  و  انــ� ســبب نــ�ول را بــه 
گست�ه بسـته سـبب نـ�ول بـه آیـه یـ� آیـ�تی از قـ�آن محـ�ود ، انـ�. بنـ�ب�این دامن� آن را در همین 

 ش�د. می

 فضاي نزول. 3-2
اسـت  یا �هیـط ویرخـ�اده� و شـ�ای، اوص�ف م�دمـی، اوض�ع عم�م یب�رس، فض�ی ن�ول

 یهـ� از سـ�ره یـکس�ره در حج�ز و خـ�رج آن وجـ�د داشـته اسـت. هـ�  یککه در م�ت ن�ول 
ک� که ب� ن�ول آ ی�یم فصل ج�یق�آن  ک�یب�د  گش�ده میبسم ا� الّ�حمن الّ�ح(مه یه  شـ�  یم) 

کـ� یهـ� �فت. سـ�رهیپـ� ی�ن مـیـپ�، بسم اِ� س�ره بعـ�و ب� ن�ول   یبـه طـ�ر دفعـ یم ب�خـیقـ�آن 
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� یـچن� م�ه  یج و در طیبه ت�ر یانع�م و نص� و ب�خ، حم� یه� ن�زل ش�ه است؛ م�نن� س�ره
مسـلم�ن�ن و  یسـ�ره در محـ�وده زنـ�گ یـکم�ت نـ�ول  یچن� س�ل ن�زل ش�ه است و در ط

کشـف و پـ�ده یطیارخ داده و ش� یجه�ن خ�رج ح�ادث کم بـ�ده اسـت.  از  یبـ�دار خ�ص حـ�
را ت�سـیم نـ�ول آن سـ�ره  یفضـ�ه�،  در آغ�ز ه� یک از س�رهن آن ییط و تبین رخ�اده� و ش�ایا

   ١د.ک�خ�اه� 

 . تفاوت سبب نزول و فضاي نزول 3-3
گ�شــت١-٣-٣ کــه  یفی  گســت�ه و دامنــ� د�لــت ســبب و فضــ�: بــ� ت�جــه تعــ�ر ، . تفــ�وت 

گست�ۀ آیه ی� چن� آیـه تع�یـف  فض�ی ن�ول در شـ�د. بنـ�ب�این  مـیدامن� س�ره و سبب ن�ول در 
گـ�ه همـ�  مـیی�ب� و سبب به یک آیه یـ� چنـ� آیـه بـ�  میفض� به س�ره اختص�ص  گـ�دد. البتـه 

کـه در ایـن  مـیک�چـک دارای یـک سـبب نـ�ول ه�ی  ویـ�ه در سـ�رهه آی�ت یک س�ره ب ب�شـن� 
گ� چه به ان�ازۀ یک س�ره  گست�ۀ د�لت سبب ن�ول ا ولـی بـ�ز بـ� فضـ�ی نـ�ول ، رس� میم�ارد 

پـ�ی ، ق�یـب النـ�ول ه�ی هزیـ�ا بـ� ت�جـه بـه ارتبـ�ط م�ضـ�عی و محتـ�ایی سـ�ر ؛ش�د مییکی ن
گسـت�ۀ سـبب  مـیبـه ج�گـ� فضـ�ی نـ�ول بـ�ز  ق�یب الن�ول نیـ�  ه�ی هس�ر گسـت�ۀ آن از  شـ�د و 

 رود. می�ول ف�ات� ن
. تع�مل دو ط�ف� ق�آن ب� ج�مع� ن�ول در فض�ی ن�ول ب� خـ�ف تع�مـل یـک سـ�ی� ٢-٣-٣

سخن از تع�مل دو ط�فـ� قـ�آن بـ� ج�معـ� ، ق�آن ب� ج�مع� ن�ول در سبب ن�ول: در فض�ی ن�ول
کـه ، ب�ش� میارتب�ط ق�آن ب� ج�معه یک س�یه ، ن�ول است. ولی در سبب ن�ول ب�ین ت�تیـب 

ی  در ج�معه اتف�ق افت�ده و به دنب�ل آن آی�تی از ق�آن ن�زل ش�ه است.   می�اد مهرو
کــه در فضــ�ی نــ�ول جنبــ� هــ�ایتی و ت�بیتــی قــ�آن هــم مطــ�ح ، ایــن تفــ�وت از آن روســت 

آیـ�. و ایـن از آن  مـیسخنی از ه�ایت و ت�بیت ق�آن به میـ�ن ن، ولی در سبب ن�ول، ش�د می
گست�ۀ سبب ن�ول به آی که  که یک آیه یـ� چنـ� آیـه  میه ی� آی�ت مح�ود روست  ش�د و از آنج� 

ــی ب�خــ�ردار ن ــ�ر هــ�ایتی و ت�بیت ــ� نیســتن� و از ب ــه و بســت� ه�فمن ــییــک مجم�ع ــن� م ، ب�ش

 _____________  
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گفت مین کـه یـک سـ�رۀ  ،ت�ان از ت�ثی� ق�آن ب� ج�مع� سبب ن�ول نی� سخن  ولی فضـ�ی نـ�ول 
ت�انــ� بــ� ج�معــ�  ، مــیب�شــ� مــیغــ�ض گیــ�د و هــ� ســ�ره دارای یــک هــ�ف و  مــیک�مـل را در بــ� 

 فض�ی ن�ول ت�ثی�گ�ار ب�ش�. 
در ایـن ، . عم�میت فض� نسبت به سبب: تف�وت دیگـ� میـ�ن ایـن دو اصـط�ح٣-٣-٣

که سبب ن�ول تنه� از جنس ح�یث و روایت است اسـت  میولی فضـ�ی نـ�ول مفهـ�، است 
گ�فتـه ، متف�وت چـ�ن آیـ�ته�ی  که از پ�ی�ه یخ  �د. در حقیقـت نسـبت شـ مـیروایـ�ت و تـ�ر

کــه ســبب نــ�ول میزیــ�ا فضــ�ی نــ�ول عــ� ؛میــ�ن ایــن دو عــ�م و خــ�ص مطلــق اســت ، اســت 
 آی�. میشم�ر ه بخش و ج�ئی از آن ب

تبیین بیشت� تف�وت سـبب نـ�ول بـ� فضـ�ی  ب�ایاز سبب و فض�: ای  . ارائ� نم�نه٤-٣-٣
 کنیم. ب�رسی میسبب و فض�ی ن�ول س�رۀ ع�دی�ت را ، ن�ول

 در سبب ن�ول س�رۀ ع�دی�ت دو روایت رسی�ه است: .١-٤-٣-٣
ــت نخســت١-١-٤-٣-٣ کن�نــه ، . روای ــه ســ�ی�  ــ�رۀ ع�دیــ�ت را م�بــ�ط ب ــیس کــه  م دانــ� 

کنی  گ�ی و ش�یعه پ�ا خ�استن� سپ�ه اس�م را شکسـت خـ�رده مع�فـی  میمن�فق�ن ب� ه�چی 
ک� گ�ه  که این س�ره ن�زل ش� و پی�مب� را از پی�وزی سپ�ه اس�م آ  ١ د.کنن� 

ن�ول س�رۀ ع�دی�ت را بعـ� از غـ�وۀ ذات الس�سـل مع�فـی ، . ام� روایت دوم٢-١-٤-٣-٣
که پی�مب� در نخسـتین نمـ�ز صـبح بعـ� از ایـن غـ�وه می کـ�د و ، کن�  سـ�رۀ ع�دیـ�ت را ق�ائـت 

کن�ن این س�ره را نشنی�ه ب�دن� که ت� ک�دنـ� و پیـ�مب� ف�مـ�د: ایـن ، صح�به  به پی�مب� م�اجعـه 
بشــ�رت پیــ�وزی ســپ�ه اســ�م در ذات الس�ســل بــ� مــن نــ�زل  بــ�ایشــب جب�ئیــل ســ�ره را دی

 ٢ک�د.
که پی�اسـت،  هم�ن گـ�اهی گ�نه   ؛دهنـ� مـیایـن روایـ�ت بـه مـ�نی بـ�دن سـ�رۀ ع�دیـ�ت 

کــه در ســ�ل چهــ�رم هجــ�ت ی داده  ٣زیــ�ا روایــت نخســت بــه ســ�ی� بئــ� مع�نــه اشــ�ره دارد  رو
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گ�ارشـگ� سـ�ی� ذات الس� کـه در سـ�ل هشـتم هجـ�یاست و روایت دوم  اتفـ�ق  ١سـل اسـت 
 افت�ده است. 

گ� چـه بـ� مـ�نی بـ�دن سـ�رۀ ع�دیـ�ت ت�افـق دارنـ� ی�د ش�ه روای�تب� این ح�ل،  ولـی در ، ا
یخ نــ�ول آن مضـط�ب بــ�ده  ن بـ� ایــن، در منــ�بع بــ� یکـ�یگ� اخــت�ف دارنـ�.  یـ�د شــ�هتـ�ر افــ�و

یخی،  ن  س�ی� بئ�اصیل ت�ر گـ�ارش مع�نه و ذات الس�سل ب�و اش�ره بـه نـ�ول سـ�رۀ ع�دیـ�ت 
از عطـ�ء از ابـن  جاز این رو ب�خی از روایـ�ت ت�تیـب نـ�ول چـ�ن روایـت ابـن جـ�ی ٢ش�ه است.

گـ�ارش  ه�ی هکـه تنهـ� سـ�ر ٥و روایـت قتـ�ده ٤روایت علـی بـن ابـی طلحـه ٣، عب�س مـ�نی را 
فسـ�ان و دانشـ�ران ب�خـی از مکـه  چن�ن ؛؛ ن�می از س�رۀ ع�دی�ت در آنه� نی�م�ه استان� ک�ده

اضـط�اب و تنـ�قض آنهـ� بـ� یکـ�یگ� بـ�ین روایـ�ت سـبب به ق�آنی ب�ین نکته ت�جه داشته و 
 ٦ان�. اعتم�د نک�ده

یــ�بی محتــ�ایی اســب�ب نــ�ول ، گ�شــته از ایــن کــه ســبب تــ�ان  یــ�د شــ�ه میدر ارز گفــت 
وقـ�یع  هـیچ یـک از، حـ�ل آنکـه در بـ� مـتن و محتـ�ای آن مـ�تبط ب�شـ�اسـت �زم ن�ول سـ�ره 

َکُنـ�ٌد ( �، یعنـی آیـگفته ش�ه به آی� محـ�ری سـ�ره
َ
ـِه ل نَسـ�َن ِلَ�ّبِ

ْ
 ا�

َ
 کـه ن�سپ�سـی انسـ�ن در )ِإّن

کـه غـ�ض از نـ�ول ایـن  ایـن در حـ�لی اسـت ای ن�ارن�. اش�ره، ش�د میپ�وردگ�ر را ی�دآور  ب�اب�
کــه در ب�شـ� و آیـ�ت نخســت سـ مــیتـ�ک� انســ�ن بـه ن�سپ�سـی در ب�ابــ� پ�وردگـ�رش ، سـ�ره �ره 
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ولـی روایـ�ت سـبب نـ�ول مـ�ک�ر ، در پـی تـ�ک� همـین معنـ� هسـتن�، ان� آم�ه س�گن�اسل�ب 
َکُنـ�ٌد (تنهـ� بــه آیـ�ت نخســت سـ�ره اشــ�ره دارنـ� و آیــ� 

َ
ــِه ل نَسـ�َن ِلَ�ّبِ

ْ
 ا�

َ
را بــه عنـ�ان جــ�اب  )ِإّن

 دهن�. میآی�ت نخست پ�شش ن
بلکـه تنهـ� ، سـ�رۀ ع�دیـ�ت ب�شـن�ت�اننـ� سـبب نـ�ول  مـینی�د ش�ه،  روای�تب�ین س�ن، 

گ�ارش  که بـ� بخشـی از محتـ�ای سـ�رۀ ع�دیـ�ت ن�دیـک و مـ�تبط  میح�دثه و اتف�قی را  کنن� 
تنهـــ� مصــ�اقی از آیـــ�ت نخســت ســـ�رۀ ع�دیـــ�ت ، ایـــن روایــ�ت، ب�شـــ�. بــه دیگـــ� بیــ�ن مــی
که ب� س�رۀ ع�دی�ت تطبیق داده ش�ه می  .ان� ب�شن� 

نخسـت ب�یــ� ، بیــین فضـ�ی نـ�ول سـ�رهتبـ�ای ت: . فضـ�ی نـ�ول سـ�رۀ ع�دیـ�٢-٤-٣-٣
کنیم. این س�ره بنـ� بـ� قـ�ل مشـه�ر پـس از سـ�رۀ عصـ� نـ�زل شـ�ه  ت�تیب ن�ول آن را مشخص 

روایـت عطـ�ء از ،  7روایـت امـ�م صـ�دق، که در می�ن روای�ت ت�تیب ن�ولای  گ�نه  هب، است
، تفسـی� خـ�زنک�ر در روایـت مـ�، روایـت ابـن واقـ�، روایت عک�مه و حسن بص�ی، ابن عب�س

یــ� بــ� ایــن نظــ� هســتن�.  ١مصــحف ا�زهــ� و تلفیــق شــ�ۀ دو روایــت ابــن عبــ�س و جــ�ب� بــن ز
 ةعــ�، م�حــ�یش، ابــن جــ�ی غ�نــ�طی، زمخشــ�ی، ســب�واری، چــ�ن ق�شــی ف�اوانــیمفســ�ان 

جعفـ� شـ�ف الـ�ین ایـن دیـ�گ�ه را  خطیـب و عبـ�الک�یم، م�اغـی، المیـ�انی �حنبکه، دروز
 ٢.ان� پ�ی�فته و ن�ول س�رۀ ع�دی�ت را بع� از س�رۀ عص� دانسته

 دو دی�گ�ه مخ�لف نی� رسی�ه است:، در ب�اب� روایت مشه�ر
 _____________  
،  ١٠،  جع البیـ�نمـمج؛ طب�سـی،  فضـل،  ١٢٨،  ص١،  جمفـ�تیح ا�سـ�ار�ست�نی،  محم�،  . بنگ�ی� به: شه1

؛ رامی�ر،  ٩،  صالتفسی� الخ�زن؛ بغ�ادی،  علی،  ١٤٢،  ص٧،  جد�ئل النب�ه؛ بیهقی،  احم�،  ٦١٢ص
 .١٣٥،  ص ١،  جالتمهی�مع�فت،  محم�ه�دی،   ؛٦٨٦،  صت�ریخ ق�آنمحم�د،  

کبـ�،  . بنگ�ی� بـه: ق�شـی2 الج�یـ� فـی ؛ سـب�واری،  محمـ�،  ٣٢٤،  ص١٢،  جاحسـن الحـ�یث،  سـی�علی ا

كت�ب ؛ ابن ج�ی،  محم�،  ٧٨٦،  ص٤،  جالکش�ف؛ زمخش�ی،  محم�د،  ٤٠٣،  ص٧ ،  جتفسی� الق�آن
؛ دروزه،  محمــــ�،  ١٦٥،  ص١ ،  جبيــــ�ن المعــــ�نی؛ م�حــــ�یش،  عبــــ�الق�در،  ٥٠٥،  ص ٢،  جالتســــهیل

؛ م�اغـــی،  احمـــ�،  ٥٥٣،  ص١،  جمعـــ�ر� التفکـــ�؛ حنبکـــه،  حســـن،  ١٥،  ص١،  جالتفســـی� الحـــ�یث
؛ ١٦٥٣،  ص١٦ ،  جالتفســی� الق�آنــی للقــ�آن؛ خطیــب،  عبــ� الکــ�یم،  ٢٢١،  ص٣٠ ،  جالتفســی� الم�اغــی

 .١٠٩،  ص١٢ ،  جالم�س�ع� الق�آنیهال�ین،  جعف�،   ش�ف
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ایـن ، روایت ابـی صـ�لح از ابـن عبـ�س و روایـت مق�تـل،  7. روایت مق�تل از ام�م علی١
 ١.ان� م�نی آورده ه�ی همکی در شم�ر س�ر ه�ی هس�ره را به هم�اه چن�ی دیگ� از س�ر

کـه در م�ینـه ، ب� ت�جـه بـه ایـن روایـ�ت سـ�رۀ ع�دیـ�ت یکـی از آخـ�ین سـ�ره هـ�یی اسـت 
کــه بــ� وجــ�د  ٢از مفســ�انشــم�ری رســ� مســتن� ایــن روایــ�ت و  مــینــ�زل شــ�ه اســت. بــه نظــ� 

کثـ�ی روایـ�ت ت�تیـب نـ�ول بـ� مکـی بـ�دن سـ�ره دیـ�ت رأی بـه مـ�نی بـ�دن سـ�رۀ ع�، د�لت ا
گ�ن رد ان�،  داده گ�نـ� گ�شـت و بـ� د�یـل  که در سبب ن�ول سـ�ره  روای�ت سبب ن�ولی ب�ش� 

کث�ی مفس�ان و ق�آن پ�وه�ن ب� مکی بـ�دن سـ�رۀ ع�دیـ�ت و  ش�. بن�ب�این ب� ت�جه به نظ� ح�ا
ت�اننـ� در ب�ابـ� مکـی بـ�دن ایـن سـ�ره  مـیروای�ت ت�تیب نـ�ول مـ�ک�ر ن، روای�ت سبب ن�ول رّد 

کنن�.   ب�یستن� و م�نی ب�دن س�ره را اثب�ت 
  ٣س�رۀ ع�دی�ت را پس از س�رۀ لیل ق�ار داده است.، . روایت مج�ه�٢

کـه ت�تیـب نـ�ول ، دیگ� روایت مخ�لف ب� دیـ�گ�ه مشـه�ر سـ�رۀ  ٨٢روایـت مج�هـ� اسـت 
دســت مــ� رســی�ه ه صــ�رت نــ�قص بــه بــکنــ� و  مــیقــ�آن از ســ�رۀ مســ� تــ� ســ�رۀ طــ�رق را نقــل 

را بـ�  ه� هوسط و انته�ی روایت افت�ده اسـت و ب�خـی سـ�ر، که بخشی از آغ�زای  بگ�نه، است
ی�دی ج� ک�ده است. به عنـ�ان نم�نـهه ب ف�صل� ز ایـن روایـت دو سـ�رۀ طـ�رق و قمـ� را بـه ، ج� 

کـه دیگـ� روا .عن�ان آخ�ین س�رۀ ن�زل ش�ه در مکه آورده اسـت ، یـ�ت ت�تیـب نـ�ولدر حـ�لی 
ک�ده ه�ی هایــن دو ســ�ره را جــ�ء ســ�ر ــ�زل شــ�ه در دورۀ میــ�نی مکــه قلمــ�اد  . از ایــن رو انــ� ن

ی ٤، ب�خی از مفس�ان چـ�ن ابـن ع�شـ�ر نـ�ول سـ�رۀ قمـ� را در  ٦و جعفـ� شـ�ف الـ�ین ٥طنطـ�و

 _____________  
 .٤٣،  ص٢،  جت�ریخ یعق�بی؛ یعق�بی،  احم�،  ١٣٣،  ص١،  جمف�تیح ا�س�ار. شه�ست�نی،  محم�،  1

؛ ٨٠١،  ص١٠،  جمجمـع البیـ�ن؛ طب�سی،  فضـل،  ٢٣٦،  ص٢٧ ،  جتفسی�نم�نه. مک�رم شی�ازی،  ن�ص�،  2

 .٣٤٥،  ص٢٠،  جالمی�انطب�طب�یی،  سی� محم�حسین،  
 .٢٨،  صالفه�ست. ابن ن�یم،  محم�،  3

 .١٦١،  ص٢٧،  جی�التح�ی� و التن�. ابن ع�ش�ر،  محم�،  4

 .٩٣،  ص١٤ ،  جالتفسی� ال�سیط. طنط�وی،  سی�محم�،  5

 .٧١،  ص٩ ،  جالق�آنیه الم�س�ع�. ش�ف ال�ین،  جعف�،  6
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چنـ� ســ�ل نخسـت بعثــت و حـ�ود ســ�ل پـنجم بعثــت و یـ� بــین هجـ�ت بــه حبشـه تــ� وقــ�ع 
ی�اد اس�ا ء و ن�ول سـ�رۀ طـ�رق را پـیش از سـ�ل دهـم بعثـت و یـ� بـین هجـ�ت بـه حبشـه تـ� رو

ــته ــ�اء دانس ــ�اد اس ی ــ�ع رو ــ�زگ�ر  ١ان� وق ــق و س ــت منطب ــم بعث ــ�ل ده ــیش از س یخ پ ــ�ر ــ� ت ــه ب ک
ب�ش� و به شـ�ه�  میروایت ت�تیب ن�ول مج�ه� به تنه�یی ق�بل اعتم�د ن، ب�ش�. بن�ب�این می

 دارد.  نی�ز و م�ی� 
گ�شتب� ت�جه ب س�رۀ ع�دی�ت بع� از سـ�رۀ عصـ� در مکـه ، طبق دی�گ�ه مشه�ر، ه آنچه 

آن را از ، ب�خـی از مفسـ�ان بـ� تکیـه بـ� آهنـگ آیـ�ت سـ�رۀ ع�دیـ�تکه  چن�ن ؛ن�زل ش�ه است
 ٢.ان� ن�زل ش�ه در اوائل دورۀ بعثت پی�مب� دانسته ه�ی هس�ر

کشف ت�تیب ن�ول س�ره را بـه مط�لعـه آن بیین فض�ی ن�ول س�ره محتـ�ای ، ب�ای تپس از 
کـ�ن�نی سـ�ره می هشـ�ار بـه « آنهـ�ف و غـ�ض ، گیـ�یم. بـ� ت�جـه بـه آیـ� ششـم بـه عنـ�ان آیـ� 

کـه ج�معـه  می» ن�سپ�سی انس�ن از منظـ� ب�ش�. بنـ�ب�این سـ�ره در فضـ�یی نـ�زل شـ�ه اسـت 
ــ�ده و از نعمــت ــی ت�جــه ب ــه پ�وردگــ�ر جهــ�ن ب ــه درســتی پ�وردگــ�ر هــ�ی  ف�هنگــی و دینــی ب ب

کنــ�د بــه معنــ�ی ن�ســپ�س .کــ�ده اســت مــیاسـتف�ده ن یــ�د  ٣از ایــن رو ســ�ره از ایــن ج�معــه بــه 
که ب� اسل�ب س�گن� بی�ن  پنجکن�. همچنین  می نشـ�ن از ایـن ، شـ�ن� مـیآی� نخست س�ره 

کـ�ده اسـتنواقعیت دار که ج�معـ� نـ�ول نسـبت بـه پ�وردگـ�ر هسـتی بسـی�ر ن�سپ�سـی  بـ� ، � 
گ�ه اسـت اینکه  ـُه َعلـی(ب� ن�سپ�سی خ�یش آ

َ
َشـه  َو ِإّن

َ
) و دوسـت�ار ٧ع�دیـ�ت/ ( )ٌ� یذِلـَك ل

َخ (ب�شــ�  مــی ثــ�وت و مــ�لشــ�ی� 
ْ
ــُه ِلُحــّبِ ال

َ
َشــ�یــَو ِإّن

َ
). از ایــن رو آیــ�ت ٨ع�دیــ�ت/ ( )ٌ� یِ� ل

گـ�هی خ�اونـ� بـه حـ�ل آنهـ�  مـیآنه� را به عـ�اب روز قی�مـت ته�یـ� ، بع�ی س�ره کنـ� و بـ� آ
کی  .�نم�ی می� ت�

گ�شت،  هم�ن که  ت�تیـب ، در فض�ی نـ�ول م�ضـ�ع�تی چـ�ن روایـ�ت اسـب�ب نـ�ولگ�نه 

 _____________  
،  ١١ ،  جالم�سـ�ع� الق�آنیـهال�ین،  جعفـ�،   ؛ شـ�ف٢٢٩،  ص٣٠ ،  جالتح�ی� و التن�ی�. ابن ع�ش�ر،  محم�،  1

 .١٨٧ص
کب�،  2  .٣٢٦،  ص١٢ ،  جالح�یث احسن. ق�شی،  سی�علی ا

 .٧٢٧،  صالمف�دات: راغب،  حسین،  بنگ�ی� به. 3
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یخ دار و زمـ�ن دار سـ�ره، م�ض�ع�ت و محت�ا و غ�ض س�ره، ن�ول س�ره مب�حـث و ، آی�ت تـ�ر
یخی هم زم�ن بـ� نـ�ول سـ�ره دخیـل هسـتن�. در حقیقـت فضـ�ی نـ�ول بـ� آن ، م�ض�ع�ت ت�ر

، اعـم از فضـ�ی ف�هنگـی، نـ�ول یـک سـ�ره �ج�نبـ� فضـ�ی ج�معـ است ت� ب� شن�سـ�یی همـه
کلـی از ج�معـ� نـ�ول یـک سـ�ره را بـ، نظـ�می و اقتصـ�دی، سی�سـی، اجتمـ�عی ه یـک تصـ�ی� 

کیفیت ن�ول س�ر ق�آن در طی بیسـت و سـه سـ�ل نبـ�ت  ه�ی هدست ده�. از این رو ب�رسی 
 نم�ی�. می�زم  9پی�مب�

 ق�آن ه�ی هكیفیت ن�ول س�ر. ٤
کنـ�ه و پیـ�پی ، ب�ش�: ن�ول ن�پی�پی میه� س�ره از ق�آن به سه شکل ممکن  ن�ول ن�ول پ�ا

 ب�ره. و ن�ول یک

 . نزول ناپیاپی سوره4-1
کـه یـک سـ�ره در چنـ� م�حلـ� ن�پیـ�پی نـ�زل شـ�د ، م�اد از ن�ول ن�پی�پی س�ره ایـن اسـت 

کــه ب�خــی از آیـ�ت ســ�ره بعــ� از نــ�ول بسـمل� بعــ�ی نــ�ول  بگ�نـه ی�بنــ�. در ایــن شــکل  مـیای 
تـ�ان بـه  میممکن است ت� پ�ی�ن ن�ول ق�آن همچن�ن ب�ز بم�ن�. نم�نه را ه�  پ�ون�ۀ س�ره، ن�ول

که بن� ب� روای�ت رسی�ه درب�رۀ آخ�ین آی� نـ�زل شـ�ه ک�د  پ�ونـ�ۀ نـ�ول ایـن  ١، س�رۀ بق�ه اش�ره 
گ� ای ن�پیـ�پی نـ�زل  نهس�ره از س�ل نخست ی� دوم هج�ت ت� س�ل ی�زده هج�ت ب�ز ب�ده و به 

 ٢ش�ه است.
 ذیل پ�ی�فته نیست؛. رد نظ�ی� ن�ول ن�پی�پی س�ره: این نظ�یه به د�یل ١-١-٤

 _____________  
 .١١٥-١١٤،  ص١،  جا�تق�ن: سی�طی،  بنگ�ی� به. 1

کبــ�،  2 ،  التفســی� الحــ�یث؛ دروزه،  محمــ�،  ٤١،  ص١،  جاحســن الحــ�یث. بنگ�یــ� بــه: ق�شــی،  ســی�علی ا

 .٩٠-٨٩،  ص١،  جالتن�ی�التح�ی� و ؛ ابن ع�ش�ر،  محم�،  ١٢٤-١٢٣،  ص٦ ج
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 ری این نظ�یه ب� معن�ی لغ�ی س�رهن�س�زگ� .١-١-١-٤
گ�فته نظ�س�ره را از  یش� آن بـه معنـ�ی دیـ�ار و حصـ�ر شـه�  بنـ�ب�این از ایـن  ١؛انـ� م�ده و ر

گیـ�ی و اشـتم�ل معنـ�دار و ه�فمنـ� ب�شـ�؛ همـ�نکه س�ره بآی�  ب�میمعن�  گ�نـه  �ی� دارای ف�ا
کــه  همــ�ن، . بــه بیــ�نی دیگــ�ان� کــه حصــ�ر شــه� را بــه هــ�ف حف�ظــت شــه� ب�پــ� ســ�خته گ�نــه 

ن  ن ، ت�ان� وجـ�د داشـته ب�شـ� شه� می یکتنه� ، حص�ر یکدرو  یـک� تنهـ� یـسـ�ره ن یـکدرو
ب� این معنـ�ی سـ�ره ، ن�ول ن�پی�پی س�ره ٢.�دیگ ِن م�تبط و متح� ق�ار مییمجم�عه از مض�م

 ب�د. میمعن�داری و ه�فمن�ی س�ره را زی� س�ال ، ن�س�زگ�ر ب�ده و پی�ستگی

 ن�ول س�ره ب� معن�ی اصط�حی س�رهن�س�زگ�ری این شکل  .٢-١-١-٤
گ�وهی از آ کـه در نظـم ق�آنـی م مـیاطـ�ق ه�   هیس�ره به  �ن دو بسـم ا� و از پـی هـم یـشـ�د 

کـه آیـ�ت ، ب� ت�جه به ایـن تع�یـف ٣گ�فته ب�شن�.ق�ار  ی�ت یـک سـ�ره اسـت  از لـ�ازم و ضـ�ور
گ�فتـــه ب�شـــه آن بـــ �. بـــ�ین ت�تیـــب بســـمل� نصـــ�رت پیـــ�پی و در محـــ�ودۀ دو بســـمله قـــ�ار 

ــ�زل ای  ســ�ره ــ�زل  مــین ــ� اینکــه بســمل� بعــ�ی ن ــ�ول آیــ�ت ایــن ســ�ره ادامــه داشــت ت شــ� و ن
کـه پ�ونـ�ۀ سـ�رۀ پیشـین بسـته شـ�ه و سـ�رۀ گشت. ن�ول بسمل� ج�ی� نش�ن از  می ایـن بـ�د 

که این تع�یـف از سـ�ره در بیشـت� سـ�ره گفته نم�ن�  قـ�آن و نـه ه�ی  بع�ی آغ�ز ش�ه است. ن�
 ٤ب�ش�. میهم� آنه� ب�ق�ار 

 ل ن�ول س�ره ب� تع�یف ق�آنی س�ره. ن�س�زگ�ری این شک٣-١-١-٤
گ�ن نـ� میمفه�م ن�ول ق�آن را  گ�نـ� کـ�د. ایـن تعـ�بی� را  ول در آیـ�ت قـ�آن پیـ�ات�ان ب� تع�بی� 

 )، نــ�ول٢٠/حمــ�؛ م١؛ نــ�ر/١٢٧-١٢٤-٨٦-٦٤/بــهای (ت� نــ�ول ســ�ره� دســت تــ�ان در ســه می

 _____________  
؛ ابــن منظــ�ر،  ٦٩٠،  ص٢،  جالصــح�ح؛ جــ�ه�ی،  اســم�عیل،  ٢٨٩،  ص٧،  جالعــین. ف�اهیــ�ی،  خلیــل،  1

 .٣٨٥،  ص٤،  جلس�ن الع�بمحم�،  
کت�ب م�ه دین،  ش»انسج�م ق�آن؛ رهی�فت ف�اهی _ اص�حی در تفسی�«. آق�یی،  سی�علی،  2   ،١٤٤. 

 .٥٧٧،  صخ ق�آنت�ری. رامی�ر،  محم�د،  3
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ـــ�بی و ق�آنـــی ـــ�ه؛ ٣/خـــ�ن؛ د٢؛ ج�ثیـــه/١/قـــ�ر( کت  ای نـــ�ول واحـــ�ی یـــ� ســـ�ره) و ١٨٥/بق
که می� بآی�ت این از ) ی�فت. ١٦/حج؛ ٤٦-٣٤؛ ن�ر/٩٩/بق�ه؛ ٥ه/مج�دل( ه� ب�ر سـخن  آی� 

یجی ق�آن است گـ�ه تعبیـ� نـ�ول ، از ن�ول ت�ر تنه� نـ�ول سـ�ره و واحـ� در میـ�ن اسـت و هـیچ 
ــ�آن  ــ�ت در ق کــ�رب�د آی ــ�ع  ــت. ایــن ن ــه بکــ�ر ن�فتــه اس ــ�ی اصــط�حی آی ــه معن ــه ب ــ�  مــیآی ت�ان

ک�چک نش�نه که  ت�ین واح� ه�فمنـ� و مسـتقل در قـ�آن سـ�ره یـ� واحـ� نـ�ول  ای ب�ش� ب� این 
گـ� واحــ� و بسـتهب�شـ مـی بـ�ان اشــ�ره ، ب�یســت در قـ�آن مـیای بـه نـ�م آیــه معنـ� داشـت؛  �. و ا
گ�ه به آیه نسـبت داده شـ�ه اسـت؛ ولـی  می که واژۀ ن�ول در ق�آن نی�  گفته نم�ن�  ش�. البته ن�

ــ� اینکــه مســتل�م نــ�ول قــ�آن بــ ه واژۀ آیــه در ایــن آیــ�ت بــه معنــ�ی اصــط�حی نبــ�ده اســت و ی
کـ�د: یـ�نس/  ذیـلتـ�ان بـه آیـ�ت  میب�ش�. نم�نه را  میص�رت آیه آیه ن ؛ ١٠٦؛ بقـ�ه/ ٢٠اشـ�ره 

واژۀ آیـه ، . در ایـن آیـ�ت١٠١، ؛ نحـل١٠٩؛ انعـ�م/ ٣٧؛ انعـ�م/ ٢٥؛ انع�م/ ٤؛ انع�م/ ١١٨بق�ه/ 
گـ� چـه واژۀ آیـه بـه معنـ�ی  ١٠٦امـ� در آیـ�  ١به معنـ�ی نشـ�نه و معجـ�ه بکـ�ر رفتـه اسـت. سـ�رۀ بقـ�ه ا

 ق�آن. ک�ر رفته است؛ ولی م�ض�ع سخن درب�رۀ نسخ است نه ن�ول اش به اصط�حی
بـ� حکمـت تعیــین واحـ�ی بـه نـ�م سـ�ره بـ�ای قــ�آن ، . نـ�ول ن�پیـ�پی یـک سـ�ره٤-١-١-٤

ب�ش�. حکمت تقسیم و دسـته بنـ�ی آیـ�ت قـ�آن بـه واحـ�ه�یی بـه نـ�م سـ�ره از  مین�س�زگ�ر 
که ه� س�ره ب� م�ض�ع و مح�ر خ�صی  ای  است�ار ب�ده و پی�ام�ن مفهـ�م ویـ�هآن رو ب�ده است 

حکمـت تقسـیم قـ�آن ، بن�ب�این ب� ت�جه به وی�گی م�ض�ع مح�ر ب�دن س�ره ٢گ�ی�. میسخن 
یعنـی تعیـین  ؛ن�شی از ه�فمن�ی این واح�ه� ب�ده است، به واح�ه� و قطع�تی به ن�م س�ره

کـه ایـن سـ�ره بت�انـ� م�ضـ�ع و  محـ�ر خ�صـی را تبیـین واح�ی به ن�م س�ره بـ� پ�یـ� ایـن بـ�ده 
گفت گ� نم�ی�. پس ن�ول س�ره ب� چنین حکمتـی نمـی ت�انـ�  کن� و پی�ام�ن مفه�می بحث و 

گ�دد ت� بت�ان� حکمت نـ�ولش را بـ�آورده  ص�رت یکه از دو ح�لت خ�رج ب�ش�: ی� ب ب�ره ن�زل 
کـه هـ� سـ�ره واحـ�ی اسـته س�زد و ی� اینکه ب کن�ه ام� پیـ�پی نـ�زل شـ�د؛ چـ�ا  بـه  ص�رت پ�ا

 _____________  
 .٦٧١،  ص١ ،  جالتح�ی� و التن�ی�؛ ابن ع�ش�ر،  محم�،  ٣٧٠،  ص١ ،  جمجمع البی�ن. طب�سی،  فضل،  1

 .٥٨٠،  صت�ریخ ق�آن. رامی�ر،  محم�د،  2
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گ�ارش نم�ی�. که ب�ی� یک م�ض�ع ی� چن� م�ض�ع به هم پی�سته را   هم پی�سته 
گفت، . ن�ول ن�پی�پی یک س�ره٥-١-١-٤  ب�ش�. میگ�  خ�ف اص�ل مح�وره و 

گفــت گ�ینــ�ه در یــک جلســه مــیگــ� حکــم  اصــ�ل محــ�وره و  کــه  ه ســخن خــ�د را بــ، کنــ� 
که مقص�د و ه�ف خ�د را به شن�ن�ه  گ�نه ک�مـل ای پیش بب�د  ب�سـ�ن� و از سـخن نـ�قص و ن�

گــ� هــ� ســ�ره را هــ�ف و غ�ضــی واحــ� ب�شــ� اصــ�ل محــ�وره حکــم ، پ�هیــ� نم�یــ�. بنــ�ب�این ا
که هم� آی�ت س�ره یکب�ره ی� پی�پی ن�زل شـ�د می گـ�دد و ، کن�  ک�مـل  تـ� آغـ�ز و انجـ�م سـخن 

 ه�ف خ�اون� از ن�ول آن ب�ست آی�.
که ن�ول س�ره �رت ن�پی�پی بـ� تعـ�ریف لغـ�ی، اصـط�حی و ق�آنـی ه�ی ق�آن به ص پس از آنج� 

سـ�زد،  محـ�وره نمی س�ره و حکمـت بخـش بنـ�ی قـ�آن بـه سـ�ره ن�سـ�زگ�ر بـ�ده و بـ� اصـ�ل علمی
 ب�ش�. این شکل ن�ول در ع�لم واقع اتف�ق نیفت�ده و یک مفه�م ذهنی محض می

 . نزول پراکنده و پیاپی سوره4-2
که م�اد از این شکل ن�ول، آ گ�نـهن است  بـ�ره و  پیـ�پی ولـی نـه یـکای  ه� س�ره از ق�آن به 

که ن�ول بسمل� ج�یـ�  یک ج� ن�زل ش�ه است. این ادع� ب� آم�ه از آن دسته از روای�تی است 
تــ�ان بــه  مــی. نم�نــه را ان� و ســ�آغ�ز ســ�رۀ بعــ�ی شــم�دهای  بــ� پ�یــ�ن یــ�فتن ســ�رهای  را نشــ�نه

ک�د:روایت ذیل   اش�ره 
کت�بــ�ً «: 7بــ� عبــ� ا�اعــن صــف�ان الجمــ�ل قــ�ل: قــ�ل   إ مــ� أنــ�ل ا� مــن الســم�ء 

ّ
 و �

ِح  ْحمِن الــّ�َ کــ�ن إِم و یف�تحتـه ِبْســِم اِ� الــّ�َ ْحمِن  ةالســ�رعـ�ف انقضــ�ء ینمــ�  بنــ�ول ِبْســِم اِ� الــّ�َ
ِح   ١.»ِم ابت�اء ل�خ�ىیالّ�َ

کــه عبــ�رت بســمله مــی بــه روشــنی نشــ�ن ٢و دیگــ� روایــ�ت مشــ�بهایــن روایــت  ، دهنــ� 
ــ�نه ــ�اره ای  نش گ ــن  ــت. ای ــ�ده اس ــین ب ــ�رۀ پس ــ�ز س ــین و آغ ــ�رۀ پیش ــ�ن س ــخیص پ�ی ــ�ای تش ب

که ه� س�ره ی�فتـه تـ� اینکـه بـه  مـیصـ�رت پیـ�پی نـ�زل ه ای از قـ�آن بـ مستل�م این نکته است 

 _____________  
 .٦ص،  ١،  جن�رالثقلین. ع�وسی ح�ی�ی،  عب�علی،  1

 .٦٤،  ص١٢،  جالمعجم الکبی�؛ طب�انی،  سلیم�ن،  ٢١،  صاسب�ب الن�ول. بنگ�ی� به: واح�ی،  علی،  2



 شـ�ه اسـت. بنـ�ب�این نـ�ول مـیرسـی�ه اسـت و سـ�رۀ بعـ�ی بـ� بسـمل� ج�یـ� آغـ�ز  میپ�ی�ن 
کنـ�ه و پیـ�پی بـ ه� هس�ر ب�شـ� و  مـیبلنـ� و طـ��نی ممکـن  ه�ی هویـ�ه در سـ�ر هبه ص�رت پ�ا

 علمی و عقلی ب�ای آن دی�ه نمی ش�د.، هیچ منع نقلی

 بارة سوره . نزول یک4-3
اصـط�حی و ، کـه بـ� تع�یـف لغـ�ی ه�سـت هبـ�رۀ س�ر ن�ول یـکه�،  هشکل س�م ن�ول س�ر
کـه  میق�آنی س�ره نی� س�زگ�رت�  ب�شـ�. امکـ�ن و درجـ� احتمـ�ل ایـن شـکل نـ�ول تـ� آنج�سـت 

کــه بیشــت� ســ�ره مــی کــ�د  کــ�م بــ�ره بــ� پیــ�مب� صــ�رت یــکه هــ�ی قــ�آن بــ تــ�ان ادعــ�  نــ�ول  9ا
اسل�بی و معن�ی آی�ت یـک سـ�ره و ، . این ادع� ب�آم�ه از تن�سب و پی�ستگی لفظیان� ی�فته

کـه بـ� اسـ�س ب� مـیدر نتیجه وج�د غ�ض و ه�ف واح� در آن س�ره  شـ� و ایـن از آن روسـت 
گفــت ــ�ره غــ�ض و مقصــ�د خــ�د را یــک، مــتکلم، گــ� قــ�انین محــ�وره و  بــی وقفــه و در یــک ، ب

 ب�ش�. مییک اصل معق�ل و عق�یی ، رس�ن� و این اصل میجلسه به مخ�طب 
کیفیـت نـ�ول سـ�ر کـه  مـیبـ�ره یـ� پیـ�پی  صـ�رت یـکه قـ�آن بـ ه�ی هب� اثب�ت  گفـت  تـ�ان 

گفته  که بـ میفض�ی ن�ول به فض�ی ن�ول ه� واح� و بست� ن�ول ق�آن  جـ� و  صـ�رت یـکه ش�د 
کــه بیشـت� ســ�ره مــیبــ�ره نــ�زل  یـک جــ� نــ�زل  صــ�رت یــکه قــ�آن بــه�ی  شــ�ه اســت. و از آنجــ� 

چن� واح� و بسـت� نـ�ول هسـتن� و در چنـ� بـ�ر دارای ق�آن  ه�ی هاز س�ر ب�خیو تنه�  ان� ش�ه
گفته ح تس�مبه فض�ی ن�ول ، ان� ن�ول ی�فته پی�پی  ش�د. میبه فض�ی ن�ول س�ره 

ــ�ول ســ�ره کیفیــت ن کشــف  ــ�  ــ�ان بیشــت� آنهــ� را مجم�عــه ه�ی قــ�آن می ب ــه هــم پی�ســته  ت ای ب
کـه طـی چنـ� واحـ�  که ن�ظ� بـه فضـ� و شـ�ایطی خـ�ص نـ�زل ی�فتـه اسـت. و سـ�ره هـ�یی  دانست 

 ت�ی نسبت به یک واح� ن�ول ب�خ�ردار خ�اهن� ب�د.  از فض�ی ن�ول ع�م ،ان� ن�ول ن�زل ش�ه

 نتیجه
کــه در طــ�ل ســبب  فضــ�ی نــ�ول اصــط�حی اســت از مجم�عــه اصــط�ح�ت شــ�ن نــ�ول 

که آن را پ�شش می ایست�؛ بگ�نه ن�ول و ج�یگ�هی ب��ت� از آن می دهـ�. ایـن اصـط�ح بـه  ای 
کم ب� ج�مع� ن�ول در هنگـ�م نـ�ول واحـ�ه�ی نـ گفتـه میمجم�عه ش�ایط ح� شـ�د و  �ول قـ�آن 
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که ن�ول بیشت� س�ره گ�فتـه اسـت،  ب�ره و در یک واح� نـ�ول صـ�رت می ه�ی ق�آن یک از آنج� 
ک�ده این اصط�ح را به تس�مح در مح�ودۀ س�ره  ان�. ه�ی ق�آن تع�یف 

 من�بع 
 کت�ب ه� -الف

بیـــ�وت، ، دار صـــ�در، الک�مـــل فـــی التـــ�ریخابـــن اثیـــ�، اب�الحســـن علـــی بـــن ابـــی الکـــ�م،  .١
 م.١٣٨٥/١٩٦٥

، تحقیــق عبــ�ا� كتــ�ب التســهیل لعلــ�م التن�یــلابــن جــ�ى غ�نــ�طی، محمــ� بــن احمــ�،  .٢
  ق.١٤١٦، ش�کت دار ا�رقم بن ابی ا�رقم، بی�وت،  خ�ل�ى

 ، دار ص�در، بی�وت، بی ت�.الطبق�ت الکب�ىابن سع�، محم�،  .٣
 ، بی ت�.، بی ن�، بی ج�التح�ی� و التن�ی�ابن ع�ش�ر، محم� بن ط�ه�،  .٤
، لسـ�ن العـ�بابن منظ�ر اف�یقی مص�ى، ابی الفضـل جمـ�ل الـ�ین محمـ� بـن مکـ�م،  .٥

 ش.١٣٦٣ -ق١٤٠٥أدب الح�زه، قم، 
، تحقیـق فه�سـت ابـن النـ�یمابن ن�یم بغـ�ادی، ابـ�الف�ج محمـ� بـن ابـی یعقـ�ب اسـح�ق،  .٦

 ت�. رض� تج�د، شهی� علی پ�ش�، مص�، بی
الت�ویـل  لبـ�ب المسـمیتفسـی� الخـ�زن �اهیم، بغ�ادی، ع�ءال�ین علی بن محمـ� بـن ابـ .٧

یــل ، تصــحیح عب�الســ�م محمــ�علی شــ�هین، دار الکتــب العلمیــ�، فــی معــ�نی التن�
 م. ٢٠١٠بی�وت، 

، تحقیـــق و تعلیـــق محمـــ� انســـ�ب ا�شـــ�افبـــ�ذری، أحمـــ� بـــن یحیـــی بـــن جـــ�ب�،  .٨
 م.١٣٩٤/١٩٧٤ب�ق�محم�دی، م�سس� ا�علمی للمطب�ع�ت، بی�وت، 

، تحقیـق د�ئل النب�ة و مع�ف� أح�ال ص�حب الشـ�یعهبیهقی، اب� بک� احم� بن الحسین،  .٩
 م.١٤٠٥/١٩٨٥عب� المعطی قلعجی، دار الکتب العلمیه، بی�وت، 

 ش.١٣٨٥، اس�اء، قم، تسنیم: تفسی� ق�آن ك�یمج�ادی آملی، عب�ا�،  .١٠
 ش.١٣٧٢ـــــــــــــــــــــــــــ ، ه�ایت در ق�آن، رج�ء، ته�ان،  .١١
، تحقیق: أحم� عب� ت�ج اللغ� وصح�ح الع�بيهج�ه�ی، اسم�عیل بن حم�د الصح�ح،  .١٢

 م.١٩٨٧/ ١٤٠٧الغف�ر عط�ر، دار العلم للم�یین، ق�ه�ة، چ�پ چه�رم، 

 م.١٩٦٧/ ١٣٨٦، ق�ه�ه،  التفسی� الق�آنی للق�آن خطیب، عب�الک�یم،  .١٣
    ق.١٣٨٣ع�بیه، ق�ه�ه، ، دار إحی�ء الکتب الالتفسی� الح�یثدروزه، محم� ع�ت،  .١٤
کثی�،  .١٥ ، تحقیق و تعلیق علـی شـی�ی، دار إحیـ�ء الب�ای� والنه�ی�دمشقی، اسم�عیل بن 

 م.١٩٨٨-ق١٤٠٨الت�اث الع�بی، بی�وت، 
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ــ�آنراغــب اصــفه�نی، حســین بــن محمــ�،  .١٦ ــب الق ــی غ�ی ــ�دات ف تحقیــق صــف�ان   ، المف
  ق.١٤١٢ بی�وت:، چ�پ اول،  -ال�ار الش�میه دمشق ،، دارالعلم ع�ن�ن داودى

کبی�، چ�پ س�م، ته�انت�ریخ ق�آنرامی�ر، محم�د،  .١٧  ش.١٣٦٩،  ، امی� 
دار الکتـ�ب الع�بـی، بیـ�وت،  ، الکشـ�ف عـن حقـ�ئق غـ�امض التن�یـلزمخش�ى، محم�د،  .١٨

  ق.١٤٠٧
دار التعـ�رف ، الج�یـ� فـی تفسـی� القـ�آن المجیـ�،  سب�وارى نجفی، محم� بن حبیـب ا� .١٩

  ق.١٤٠٦، بی�وت،  للمطب�ع�ت
، چــ�پ  ، دار الکتــ�ب الع�بــی، بیــ�وت ا�تقــ�ن فــی علــ�م القــ�آن، جــ�ل الــ�ین،  ســی�طی .٢٠

 م.٢٠٠١/ ١٤٢١  دوم، 
، تحقیق: عبـ� الع�یـ� بـن عثمـ�ن الم�س�ع� الق�آنی� خص�ئص السـ�رجعف�،   ش�ف ال�ین،  .٢١

 ق.١٤٢٠ا�س�می�، دار التق�یب بین الم�اهب   بی�وت:  الت�یج�ى، 
ــ�ارشه�ســت�نی، محمــ� بــن عبــ�الک�یم،  .٢٢ ، تحقیــق محمــ� مفــ�تیح ا�ســ�ار و مصــ�بيح ا�ب

کت�ب  ق.١٤١٧-ش١٣٧٦دفت� نش� می�اث مکت�ب، ته�ان،  ،علی آذرشب، احی�ء 
،  ، منشـــ�رات ال�ضـــی، قـــم، چـــ�پ پـــنجم مب�حـــث فـــی علـــ�م القـــ�آنصـــ�لح، صـــبحی،  .٢٣

 ش.١٣٧٢
دفتــ� انتشــ�رات اســ�می   ، میــ�ان فــی تفســی� القــ�آنال،  طب�طبــ�یی، ســی� محمــ� حســین .٢٤

  ق.١٤١٧    ى م�رسین ح�زه علمیه قم، قم، چ�پ پنجم،  ج�معه
، تحقیق حم�ی عبـ� المجیـ� المعجم الکبی�طب�انی، ابی الق�سم سلیم�ن بن احم�،  .٢٥

 ن�، بی ج�، چ�پ دوم، بی ت�. السلفی، بی
ن�ص� خس�و، ته�ان،   انتش�رات  ، آنمجمع البی�ن فی تفسی� الق�طب�سی، فضل بن حسن،  .٢٦

  ش.١٣٧٢ چ�پ س�م، 
  ، بی ن�، بی ج�، بی ت�.التفسی� ال�سیط للق�آن الک�یمطنط�وى، سی� محم�،  .٢٧
، تحقیـق سـی� ه�شـم رسـ�لی تفسـی� نـ�ر الثقلـینع�وسی ح�ی�ى، عب� علی بن جمعه،  .٢٨

تی  . ق١٤١٥ ، چه�رم،  قم ،  انتش�رات اسم�عیلی�ن، چ�پ مح�
 -، تحقیـــق الـــ�کت�ر مهـــ�ى المخ�ومـــیكتـــ�ب العـــینالخلیـــل بـــن احمـــ�،  ف�اهیـــ�ی، .٢٩

 ق.١٤٠٩ج�،  ئی، دار الهج�ه، بیاال�کت�ر اب�اهیم الس�م�
ــ�ژیقــ�ئمی نیــ�، علی�ضــ�،  .٣٠ ، پ�وهشــگ�ه ف�هنــگ و ان�یشــه اســ�می، تهــ�ان، نــص بي�ل

 ش.١٣٨٩
ــ�،  .٣١ کب ،  ســ�مبنیــ�د بعثــت، تهــ�ان، چــ�پ   ، تفســی� احســن الحــ�یثق�شــی، ســی� علــی ا

  ش.١٣٧٧
ــن احمــ�،  .٣٢ انتشــ�رات ن�صــ� خســ�و، تهــ�ان،     ، الجــ�مع �حکــ�م القــ�آنق�طبــی، محمــ� ب
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  ش.١٣٦٤
 داراحی�ء الت�اث الع�بی، بی�وت، بی ت�.  ، تفسی� الم�اغی،  م�اغی، احم� بن مصطفی .٣٣
قم، چـ�پ   م�سس� النش� ا�س�می،   ، التمهی� فی عل�م الق�آنمع�فت، محم� ه�دى،  .٣٤

 ق.١٤١٥ دوم، 
 ش.١٣٧٤دار الکتب ا�س�میه، ته�ان، ، تفسی� نم�نهمک�رم شی�ازى، ن�ص�،  .٣٥
الت�قی، دمشق، چ�پ  مطبعۀ، بي�ن المع�نیم�ح�یش آل غ�زى، عب�الق�در،  .٣٦

  ق.١٣٨٢اول، 
ــن احمــ�،  .٣٧ کمــ�ل بســی�نی زغلــ�ل، دار اســب�ب نــ�ول القــ�آنواحــ�ى، علــی ب ، تحقیــق 

  ق.١٤١١،  الکتب العلمیه، بی�وت، چ�پ اول
، تحقیــق م�رســ�ن جــ�نس، نشــ� دانــش اســ�می، المغــ�زیواقــ�ی، محمــ� بــن عمــ�،  .٣٨

 ق.  ١٤٠٥ج�،  بی
، م�سسـه ت�ریخ الیعق�بییعق�بی، احم� بن ابی یعق�ب بن جعف� بن وهب بن واضح،  .٣٩

 ت�. ، دار ص�در، قم _ بی�وت، بی:نش� ف�هنگ اهل بیت
 ه� مق�له -ب
كتــ�ب مــ�ه ، »اصــ�حی در تفســی�_ انســج�م قــ�آن؛ رهی�فــت ف�اهـی « آقـ�یی، ســی�علی،  .٤٠

 ش.١٣٨٨، مه� ١٤٤، دین
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 ک�رگی�ی ق�ع�ه سی�ق در تفسی� تسنیم هروش شن�سی ب

وتیدکت� سه�اب    __________  ٣دکت� حسین آس� _ ٢ون� مجتبی زینی _ ١م�
 _____________  

ی�فت:   ٢٩/٢/١٣٩٣پ�ی�ش:  _   ٢٩/٨/١٣٩٢در

 چکی�ه
گ�وهی از مفس�ان ب�ای  ق�ع�ه سی�ق از جمله ق�اع� بسی�ر اث� بخش به که  شم�ر می رود 

کـ�یم از آن بهـ�ه بـ�ده انـ�. مفسـ� بـ�رگ مع�صـ�، آیـ�ا�  جـ�ادی آملـی، صـ�حب  تفسی� قـ�آن 
گ�انسنگ  نی� در ج�ی جـ�ی تفسـی�ش بـه نحـ� محسـ�س بـ�ای تبیـین معـ�نی  تسنیمتفسی� 

کــه ضــمن معنــ�  دشــ�ار آیــه از ایــن ق�عــ�ه بهــ�ه جســته اســت . ایــن پــ�وهش در پــی آن اســت 
در چ�رچ�ب هـ�یی م�ننـ�   تسنیمک�رگی�ی آن  را در تفسی�  شن�سی ق�ع�ه سی�ق، چگ�نگی به

ث�ر �قـ�آن بـ� حـ�یث مـ تقـ�مو کشف فعـل محـ�وف ، تشـخیص م�جـع ضـمی�  و نقـ� روایـ�ت 
کت�بخ�نهب�رسی و تحلیل نم�ی�. ب�ای دست  ای ب� ب�رسی تم�م متن  ی�بی به این مهم از روش 

گ�دی�ه    و در پ�ی�ِن جمع آوری، اط�ع�ت  دسته بن�ی و تحلیل ش�ه است.استف�ده 

 ه�ی تفسی�ی، ج�ادی آملی. ق�ع�ه سی�ِق، تفسی�تسنیم ، روش  :ه� کلی�واژه

  

 _____________  
 ٠hrab_morovati@yahoo.com S. دانشی�ر دانشگ�ه ای�م، ١

ک�رشن�سی٢  chmail.jahad٤@ارش� عل�م ق�آن وح�یث دانشگ�ه ای�م، . دانشج�ی 

 yahoo.com@hosasa٦٦ته�ان شم�ل، زاد،واح�آس دانشگ�ه م�رّ . ٣
 

mailto:jahad4@chmail.ir
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 مق�مه  
کشـف مـ�اد مـتکلم مـ�ث� اسـت و ت�جـه بـه ایـن  سی�ق یکـی از ق�ینـه   کـه در  هـ�یی اسـت 

یخچه سی�ق مـی  .خ�اه� ش�ق�ع�ه م�جب فهم صحیح و س�زن�ه  از ق�آن  تـ�ان  در م�رد ت�ر
کـــ�رب�د داشـــته «گفـــت  ـــ�ن  ق�عـــ�ه ســـی�ق از قـــ�ن اول هجـــ�ی در محـــ�ورات مـــ�دم عـــ�ب زب
. در روایــ�ت معصــ�مین ســ�م ا� علــیهم نیــ� از ایــن ق�عــ�ه در تفســی� قــ�آن اســتف�ده 1»اســت

ک�رگی�ی ق�ع�ه سـی�ق را مـی تـ�ان 2».ش�ه است سـی� مفسـ�انی از از اوایـل قـ�ن سـ�م در تف به 

یس شـ�فعی (م ، قـ�ن پـنجم در 4، قـ�ن چهـ�رم در تفسـی� ابـن ج�یـ� طبـ�ی3)٢٠۴جمله ابن ادر

قــ�ن هفــتم در تفســی�   6طب�ســی ، مجمــع البیــ�ن قــ�ن ششــم در تفســی�   5تفســی� شــیخ ط�ســی ،

کثیـ� دمشـقی   8ق�ن هشتم در تفسی�عب�ا� نسفی، 7ق�طبی،  قـ�ن    9ق�ن نهم در تفسـی�  ابـن 

که ه� یک به ن�عی به د�لت سی�ق ت�جه داشـته و  10هم در تفسی� آل�سیسی�د ک�د  مش�ه�ه 

کــ�ده کــ�د  را ســی�ق ،المیــ�ان تفســی�انــ�، تــ� اینکــه   از آن اســتف�ده  . بــه صــ�رت ب�جســته مطــ�ح 

 _____________  
 .٢٩٠ و ١٠٠،١۴١ص ،۶و ج ١۵٢، ص۵، جش�� نهج الب�غهابن ابی الح�ی�، عب�الحمی�،  .١

 .۶۴ص ، ١، جتفسی� من ه�ی الق�آنم�رسی، سی�محم�تقی،  .٢

 .٢٢۶ص ، ١ج ،احک�م الق�آنابن ادریس ش�فعی ، محم�،  .٣

     ١١٨ص، ۵،ج ج�مع البی�ن فی تفسی�الق�آنطب�ی، محم� بن ج�ی�،   . 4

 .۴٩ص، ٩ج ،تبی�ن فی تفسی� الق�آنالشیخ ط�سی، . 5

    .٢۴۴ص، ۴،جمجمع البی�نب�سی ، فضل بن حسن، ط. 6

 .٣١٩ص، ٣، جالج�مع �حک�م الق�آنق�طبی، محم�بن احم�،  .٧

   .١٧۶ص، ٣، ج٢٣۶ص،  ٢ج ،٣۵ص، ١، جتفسی� النسفینسفی ، عب�ا� احم� بن محم�د ،   .٨

کثی�، اسم�عیل بن عم� ،  .٩  .١۵، ص٣و ج٧ص، ٢، ج٣٢، ص١، جتفسی� الق�آن العظیمابن 

   .٢١ص، ٣، ج٨ص، ٢، ج١١ص، ١،  جتفسی� روح المع�نیآل�سی، سی� محم�د ،  .١٠
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ی المی�انم�لف  از سـی�ق در تفسـی� جمـ�ت قـ�آن بهـ�ه  1 بـ�ر)٢٠۵۵(بیش از دو هـ�ار م�تبـه و

کــ�ده اســت یکــ�رب�د ســی�ق در تبیــین معــ�ن یبســی�ر اس�ســگ�فتــه و بــه ابعــ�د  . آیــ�ت اســتن�د 
کــ�ر در روش تفسـی� قــ�آن بـه قـ�آن، تمســك بـه سـی�ق آیــ�ت ع�مـه م�حـ�م  را یکـی از اب�ارهـ�ى 

گفتـ�ری و 2دانـ� می کـه ب�خـی سـی�ق را دیـ�گ�هی اس�سـی و جـ�مع در تکـ�ین متـ�ن  ؛ چنـ�ن 

ک�م ب� تفک� آدمی استسی�ق  ع�مل « ان�: گفته ون�شت�ری دانسته   3.»همبستگی 

کـه شـ�مل تفسـی� _ در بیست وچه�ر جل� چـ�پ شـ�ه  تسنیمتفسی� ، م�لف بع� از ع�مه
کـ�ده   _ ب�شـ� سـ�ره انعـ�م مـی ٢۴آی�ت اول ق�آن تـ� آیـه  حـ�ود پ�نصـ� مـ�رد از سـی�ق اسـتف�ده 

کمت� از شش سـ�ره بیـ�نگ� ت�گم�ن  است. بی جـه ایـن مفسـ� کث�ت استف�ده از این ق�ع�ه در 
 شـ�ح آیـ�ت قـ�آن در  و تـ�ثی� ق�عـ�ه سـی�ق   در فهم حق�یق و لطـ�یف قـ�آن   ج�یگ�ه سی�قبه 

  یکی است. ایش�ن
ّ
عق�نیت را در تفسی� ق�آن، تکیه ب� ج�یگ�ه و نقـش سـی�ق  یاز وج�ه تجل

ق�عـ�ه سـی�ق در تعیـین مفـ�هیم معتقـ� اسـت   ،ب�شـم�ده یکشف مفـ�هیم آیـ�ت وحیـ�ن در
ه نـ�د عقـ� و دارد و از اص�ل پ�ی�فتـه شـ� یاستنب�ط حق�یق آی�ت ت�ثی� چشمگی�جم�ت و 

ـ ییکـیشــ�ن ا  .اسـت یدانشـ�ران علـ�م ق�آنـ
ّ
تکیـه بــ� را در تفسـی� قـ�آن  یعق�نــ یاز وجـ�ه تجل

ک�م اله کشف مف�هیم  که یدان� ت� ج� می ینقش سی�ق در   تکیـه و آیـه سـی�ق بـ� اعتمـ�د«ی 
 یکـ�یگ� بـه نسـبت آنهـ� آوایـی هم و شه�دت و نطق اس�س ب� ق�آن آی�ت خ�د درونی ش�اه� ب�
کسـ�نی  ب�ای تم�م آی�ت  ق�آن  تسنیم   4»شم�رد. می م�ث�ر ح�یِث  ب� مق�م را ب� اسـ�س دیـ�گ�ه 

فـی الجملـه ق�ئـل بـه سـی�ق اسـت. لـ�ا بـ� اسـ�س  که ت�تیب آی�ت و س�ر را ت�قیفی می دانن� 

 _____________  
، ۵ج، ١۵٨ص، ۴ج، ١٩۶ص، ٣ج، ١۵٨ص، ٢ج، ١١١ص، ١ج ، المیــ�انطب�طبــ�یی، محمــ� حســین،  - ١

، ۶١ص ، ١٢ج، ٢٧ص، ١١ج، ١۴٨ص، ١٠ج، ٢۵٢ص، ٨ج، ٢٠٨ص، ٧ج، ١۶٧ص، ۶ج، ١٣۶ص

ص ، ١٩ج، ٧١ص، ١٨ج، ۵۶ص، ١٧ج، ٨٨ص ، ١۶ج، ٩۵ص، ١۵ج، ٩١ص، ١۴ج، ۵٣ص، ١٣ج

 .١۶٠ص، ٢٠ج ، ١١۵

 ٣٧۵، ص ت�ریخ تفسی� و مفس�انعل�ی مه� ، حسین،  .٢

 .٨١، ص١٠٩شم�ره ، »دی�گ�ه نظ�یه سی�ق � ه�من�تیک ازنق«کنع�نی، سی� حسین،  . ٣

 .١۶۵ص، ١،ج تفسی� تسنیم ج�ادی آملی ، عب�ا�، 4.
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کـه  صـ�حب تفسـی�  همـ�ن ،ق�عـ�ه سـی�ق بهـ�ه بـ�دن از آمی ت�ان در همه قـ�این دی�گ�ه  گ�نـه 
گ�نه یا آیه است ممکن«گ�ی�:  می تسنیم  کـه ب�شـ� شـ�ه ن�زل گ�شته آی�ت از مستقل و ج�ا

 بـ� همـ�اه ،آوری جمـع و تـ�وین در آن تنظـیم ولـی ،نـ�ارد ارتبـ�ط خـ�د گ�شته ب� ح�ل، این در
 و سـ�بق سـی�ق و آیـه خـ�د �قِسـی اسـت �زم زمینـه ایـن در البتـه بـ�د؛ خ�اه� ضمنی تن�سب

   1».گ�دد ملح�ظ �حق

در خص�ص م�ض�ع سی�ق در ق�آن، مق��تی متعـ�د در مجـ�ت علمـی منتشـ� شـ�ه؛ از 

ثی� ســی�ق در تــ�جیح ق�ائــ�ت در تفســی� �تــ« ، 2»نقــش ســی�ق در اختیــ�ر وجــ�ه ق�ائـ�ت«جملـه 

ــ� ق�عــ�ه روش ع�مــه طب�طبــ�یی(ره) در ب�رســی و نقــ� تف�ســی� روا«و   3»طبــ�ی ــ� تکیــه ب یــی ب

، تــ�لیف مفســ� تســنیمای مســتقل در خصــ�ص ســی�ق در تفســی�  ؛  امــ� شــ�ه� مق�لــه4»ســی�ق

کـ�رگی�ی  ق�عـ�ه سـی�ق  گ�انق�ر آی�ا� ج�ادی آملی  نیستیم. پ�وهش ح�ض� به چگـ�نگی بـه
که نم�ده�ی ب�رز به پ�داخته، به این س�ال مهم پ�سخ میتسنیم در تفسی�  کـ�رگی�ی ایـن  ده� 

 ه�یی در این تفسی�  تبل�ر ی�فته است ؟   ق�ع�ه به چه شکل

  مفهوم شناسی  
یف م کـ�دهمفس�ان و ان�یشمن�ان عل�م ق�آنـی تعـ�ر از  ،انـ� ختلفـی بـ�ای واژه سـی�ق ارائـه 

کت�ب   اسـت معنـ�یی ،سـی�ق« :سی�ق چنین تع�یف ش�ه است  ادب فن�ی مق�ب�نجمله در 

 5».رس� می انس�ن ذهن به) ک�م فض�ی( هجمل ی� کلمه ذیل و ص�ر م�حظه ب� که

کـه  سـی�ق  عبـ�رت اسـت از در  در ج�ی�ت�ین مق��ت دربـ�ره مفهـ�م سـی�ق آمـ�ه اسـت 
کشـف مـ�اد خ�اونـ� متعـ�ل از  گ�فتن ارتب�ط آیـه بـ� آیـ�ت قبـل و بعـ� جهـت رفـع ابهـ�م و  نظ� 

 _____________  
 .١٨١ص، ٢۴، جتفسی� تسنیمج�ادی آملی، عب�ا�، . ١

 .٩٢س�ل ،٢٠، شم�ره عل�م ق�آن و ح�یثفصلن�مه  ن�اد، دو و زه�ا ق�سم ست�ده نی� ، محم�رض� .٢

  .٩٢، به�ر و ت�بست�ن ١٢شم�ره  ،مط�لع�ت ق�آن و ح�یثفصلن�مه  دو .٣

ک�یم�ن�، ا� و ام�ن م�وتی، سه�اب .4  .٩١س�ل  ،٨شم�ره  ،ح�یث پ�وهی، ن�ص�ی 

 .١١۵ ص ،۵، جادب فن�ی مق�ب�نعب�ا�، ج�ادی آملی ، _  5
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 1یک ی� چن� آیه.

کلم�ت را م�ننـ� رس�  به نظ� می کـه پشت س�هم آم�ن ح�وف و  دسـتگ�ه حـ�وف چینـی 
گـ�دد و معنـ�ی ج�یـ�ی از آن فهمیـ�ه مـی تـی مـی  شـ�د، سـی�ق  منج� به ایج�د لفظ و جم�

گ�ین� و  کـه می  معنـ�ى  رابطه می�ن معن�ى لغ�ى سی�ق و معن�ى اصـط�حی آن ایـن اسـت 
که هم�ن ران�ن به جل� است، به ن�عی نظم کـه بـ� جمـ�ت  کنـ� و ت�تیب ب�زگشت می لغ�ى 

گ�ارد و و  آی�ت   مـ�اد   بـه را مـ� دهن�ه س�ق ع�مل خ�دس�یه می افکن� و ب� معن�ی آن اث� می 
 متکلم می رس�ن�.
ــئله ــل مس ــ�ت و : تحلی کلم ــ� و  ــ�ه واژه ه ــب ش ــی�ری م�ج ــ�ارد بس ــی�ق در م ــتف�ده از س اس

کنـ� �و معنبی�بن� آی�ت ظه�ر خ�صی  درک صـحیح رونـ�  ٠ی ج�ی�ی ب�ای آنهـ� نمـ�د پیـ�ا 
ک� کـ�یم اسـتت�ین مسئ ، مهممآی�ت و فض�ی  کشـف مفـ�هیم و مق�صـ� قـ�آن  ت�جـه  .له در 

بـــ�  تســنیم در .دهـــ� هــ� و آیـــ�ت  را وســعت یـــ� ضــیق مــی ژهبــه روش ســی�قی دامنـــه مفهــ�م وا
. آیــ�ا� شـ�ه� بـ�وز معـ�نی ج�یـ� در حـ�زه هـ�ی متعـ�د هسـتیم ،گیـ�ی از روش سـی�قی هبهـ�

که  بـ� در ادامـه ج�ادی آملی در م�ارد متع�دی از روش سی�ق در تفسی� آی�ت به�ه ب�ده است 
 .یمپ�داز آنه� میب�رسی و تحلیل به ذک� آی�تی 

کشف مع�نی واژه �هبه  .الف  ه�  گی�ی از سی�ق در 
کــه  در تســنیماز دیــ�گ�ه م�لــف  معتقــ� اســت یــک واژه ایشــ�ن ب�رســی واژگــ�ن بــ� مــی آیــ� 

ــ� د مــی ــ�ت�ان ــ�وتی داشــته ب�ش ــ� و معــ�نی متف ــ�ت مختلف،ک�رب�ده ــ�ان ر آی ــه عن ــه در ؛ ب نم�ن
ک�د کشف مع�نی متع�د ب�ای مف�دات، می یاصل» تق�ا«. ت�ان از واژه تق�ا ی�د 

ّ
کل کـه  ی  است 

بـ�ای  ایـن واژه بـ�  در آیـ�ت مختلـف تسـنیماسـت.  و ج�ری در همه مع�رف و فض�یل س�ری
کنـ� بـه عنـ�ان نم�نـه  ق�ا ( آیـه  در» تقـ�ا«ت�جه به سی�ق آی�ت  مع�نی متع�دی را نقل مـی 

َ
ـ�ّت

َ
ف

ُکم َتشُک�ون
َّ
َعل

َ
، چـ�ن در سـی�ق آیـ�ت تقـ�ای نظـ�می دانسـته شـ�ه ) ١٢٣عم�ان/  (آل )اَ� ل

 _____________  
ک�یم�نــ�،  م�وتــی، ســه�اب و امــ�ن .1 روش ع�مــه طب�طبــ�یی در ب�رســی و نقــ� تف�ســی� روایــی بــ� «ا� ن�صــ�ی 

 .٢١١ش، ص١٣٩١، ٨، س�ل چه�رم، شم�ره ح�یث پ�وهی، »تکیه ب� ق�ع�ه سی�ق
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که مب�دا ه�اس و دله�ه جنگ و ب�ین و  ی سی�سـیتق�ابلکه  ؛به خ�د راه دهی� ای معن�ست 

کنی� ت� پی�وز ش�ی� نظ�می ـ�ت�ا َحـ�َثُکم ِنس�ُؤُکم َح (و م�اد از تق�ا در آیه  1» را حفظ 
َ
ُکـم ف

َ
�ٌث ل

ــی ّن
َ
ــ�ِمنین ا ــِ� الُم ــ�ُه وَبّشِ ــم ُم�ق ُک

َ
ّن

َ
مــ�ا ا

َ
ــ�ا اَ� واعل ق

َ
ــُکم واّت نُفِس

َ
م�ا � ــّ�ِ ــئُتم وَق ــ�ه/  )ِش  )٢٢٣(بق

کتـ�ب  2اسـت تق�ای خ�ن�ادگی ُقـ�ا اَ� (تقـ�ا در آیـه   در قـ�آنك�امـت و در 
َ
ـِ�یَن آَمُنـ�ا اّت

َّ
َهـ� ال ّیُ

َ
َیـ� أ

ــ�َن 
ُ
ــٌ� ِبَمــ� َتْعَمل  اَ� َخِبی

َ
ــ�ا اَ� ِإّن ُق

َ
ــٍ� َواّت َمْت ِلَغ

َ
ــّ� ــ� َق ــٌس ّمَ َتنُظــْ� َنْف

ْ
ــه شــه�دت  را )١٨(حشــ�/ )َول ب

 3تقـ�ا در مح�سـبت.یعنـی تقـ�ا در م�اقبـت و  ؛کنـ� ، تق�ا در مس�ئل نفس�نی مع�فی میسی�ق

کـــه انســـ�ن ب�خ�اســـته هـــ�ی خـــ�د  ـــ�ه ایـــن معن�ســـت  بـــ�یهی اســـت مفهـــ�م تقـــ�ا در ب�دارن
که ش�ع مق�س اج�زه می ده� به ارض�ی آن مـی  کمیت و تسلط دارد و تنه� در ح�ودی  ح�
کــ�دن تقــ�ا در ب�خــی آیــ�ت بــه م�ضــ�ع  خــ�ص، بیــ�نگ� اهمیــت آن بحــث و  پــ�دازد و محــ�ود 

 در آن ح�زه است.    رع�یت تق�ای  بیشت� 

 تکیه ب� سی�ق در شن�خت م�جع ضمی�. ب 
تشخیص صحیح م�جع ضمی� در آی�ت ق�آن هم�اره مـ�رد اهتمـ�م مفسـ�ان بـ�ده اسـت. 
کــه بســته بــه نــ�ع  بــ� ایــن حــ�ل، در ایــن مســئله شــ�ه� اخت�فــ�ت ف�اوانــی هســتیم، تــ� جــ�یی 

کنــ�؛ م� گــ�هی احکــ�م شــ�عی نیــ� تغییــ� مــی  ننــ� آیــه وضــ�، لــیکن تشــخیص م�جــع ضــمی�، 
اسـتف�ده مفسـ�ان  استف�ده از روش سی�قی در تشخیص م�جع ضمی�  یکـی از اب�ارهـ�ی مـ�رد

کشــف م�جــع ضــمی� ذکــ�  تســنیمگیــ�ی  ای را در زمینــه بهــ�ه اســت. اینــک نم�نــه از ســی�ق در 
 کنیم:   می

 ،»یقــ�ل« ،»أخ�جــه« ،»نصــ�ه« ،»تنصــ�وه« کلمــه پــنج در مــ�ّک� ضــمی�ه�ی مفــ�د تســنیم
 ( در آیه  »لص�حبه«

َّ
َکَفُ�وا َث�نِ ِإ� ِ�یَن 

َّ
ْخَ�َجُه ال

َ
َقْ� َنَصَ�ُه اُ� ِإْذ أ

َ
َغـ�ِر  یاْثَنْیِن ِإْذ ُهَم� فِ  َی  َتْنُصُ�وُه ف

ْ
ال

َ�ُه ِبُجُن�ٍد  ّیَ
َ
ْیِه َوأ

َ
 اُ� َسِکیَنَتُه َعل

َ
ْنَ�ل

َ
�

َ
 اَ� َمَعَن� ف

َ
 ِلَص�ِحِبِه � َتْحَ�ْن ِإّن

ُ
َکِلَمـَ�  ِإْذ َیُق�ل ْم َتَ�ْوَه� َوَجَعـَل 

َ
ل

 _____________  
 .۴٨۴ص ، ١۵، جتفسی� تسنیمج�ادی آملی، عب�ا� ،  .١

 ١٩۵ص ، ١١، جهم�ن .٢

 .١٧٨، ص  ك�امت در ق�آن، هم� .٣
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ی َوَکِلَمـُ� اِ� ِهـ
َ
ْفل َکَفُ�وا الّسُ ِ�یَن 

َّ
َیـ� َواُ� َعِ�یـٌ� َحِکـیٌم  َی ال

ْ
ُعل

ْ
 رسـ�ل حضـ�ت بـه) را ۴٠(ت�بـه/  )ال

ک�م  اعـم خـ�رجی شـ�اه� از نظ� ص�ف ب� آیه سی�ق مقتض�ی« ن�یس� ان� و میگ�د یم ب�  9ا
 گ�نــه پــنج ضــم�ی� هم�ننــ� الم�جــع، کمشــک� یضــمی�ه� ایــن کــه اســت ایــن روایــی و ق�آنــی از

ک�م رس�ل شخص به الم�جع معل�م  1.» حض�ت آن غی� به نه گ�دد، می ب�  9ا

کشف معن�ی آی�ت  ج ـ به�ه  گی�ی از سی�ق در 
ــنیم ــ�ده اســت. یکــی از آن  تس ــ�ت بهــ�ه ب ــ�دی از روش ســی�ق در تفســی� آی در مــ�ارد متع

ِقیُم�ا(در آیه  »ة�الّصل« ه� معن�ی نم�نه
َ
 ال  َوأ

َ
� َک�َة  َوآُت�ا َة ّصَ ِکِعیَن  َمَع  َواْرَکُع�ا الّ�َ ا ) ۴٣(بقـ�ه/ )الّ�َ

که به نظ� ایش�ن به معن�ی نم�ز مسلم�ن�ن است نه گفتـه ایشـ�ن  است  کتـ�ب. بـه  نمـ�ز اهـل 
 کـه ب�شـ� اسـ�م و ایمـ�ن از پـس نمـ�ز نمـ�ز، از مقص�د که است این سی�ق وح�ت مقتض�ی«

 2» .است مسلم�ن�ن نم�ز هم�ن

گ�ن  د ـ به�ه  گی�ی از سی�ق درکشف ت�کیب(نقش) مف�دات واژ
کشـف مـ�اد کلمـ�ت در آیـ�ت قـ�آن از چنـ�ن اهمیتـی در  خ�اونـ�  مسئله ِاع�اب و نقـش 

که همه مفس�ان ب�ان ت�جه داشته ذیـل هـ�  مجمـع البیـ�نان�؛ از جملـه تفسـی�  ب�خ�ردار است 
کلمــ�ت آیــ�ت اختصــ�ص  کــه بــه تفســی� آن پ�داختــه، بحثــی را بــه بیــ�ن نقــش و اعــ�اب  آیــه 

که فقط در فه�ست این تفسیِ� ده جل�ی، ح�ود هـ�ار بـ�ر مسـئله  داده،  » اِ�عـ�اب«ت� ج�یی 
    .ذیل آی�ت مط�ح ش�ه است

ــــه  تســــنیم ُیِقیُمــــ�َن ا(در خصــــ�ص آی ــــِب َو َغْی
ْ
ــــ�َن ِب�ل ــــِ�یَن ُیْ�ِمُن

َّ
ــــ�ُهْم ال َزْقَن ــــ� َر َة َوِمّمَ ــــ� لّصَ

 و صــله یبــ�ا بــ�ء در آیــه کــه کنــ� یمــ اقتضــ� ســی�ق وحــ�ت« ن�یســ�: مــی )٣(بقــ�ه/ )ُینِفُقــ�َن 

ـق غیـب کـه اسـت همـ�ن غیـب بـه ایمـ�ن تعبیـ� ظـ�ه� زیـ�ا ب�ش�؛ تع�یه
َّ
 3»ب�شـ� ایمـ�ن متعل

 _____________  
 .١١٢ص ، ١،   جتفسی� تسنیمج�ادی آملی، عب�ا� ، . ١

 .١١۶ص، ۴،جهم�ن  .٢

 .١۶١ص، ٢،جهم�ن .٣
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ـ� َیِصـُف�َن (  همچنین در آیـه   * ُسـْبَح�َن اِ� َعّمَ
ّ

ِصـیَن   ِعَبـ�َد ِإ�
َ
ُمْخل

ْ
_ ١۵٩صـ�ف�ت آیـه  ( )اِ� ال

 قبـل آیـ�ت در آنکـه ویـ�ه بـهدانـ�،  مـی کّفـ�ر سـی�ق، وحـ�ت ق�ینـه بـه را »یصـف�ن« ف�عل) ١۶٠

   1.»ان� ک�ده وصف دخت�ان داشتن به را خ�اون� ک�ف�ان که ب�د این از سخن

کشف فعل مح�وف  هبه� هـ ـ   گی�ی از سی�ق در 
ــه  ــ�ده انــ� محــ�وف مقــ�ر را ب کننــ� و نیکــ�ت�ین وجــه بیــ�ن مفســ�ان همیشــه در صــ�د ب

کــها است��لشــ�ن ایــن ــ�  ؛قــ�آن احســن الحــ�یث اســت ســت  پــس مقــّ�ر و محــ�وف آن ب�ی
اسـت ب�گ�یـ�ه شـ�د  تـ�  بهت�که  مح�وف�ت مقّ�ره، آنمی�ن یعنی از  ؛احسن المح�وف ب�ش�

کیج�  2».ر، مبّین ب�ش� نه مجملمقّ� « م�نن� ؛ان� ه ق�اع�ی ب�ای این مهم وضع نم�دهی 

َخـــ�ُهْم َصـــ�ِلًح�( گیـــ�ی از ســـی�ق، فعـــل محـــ�وف در آیـــه هبـــ� بهـــ� تســـنیم
َ
ـــی َثُمـــ�َد أ

َ
ِإل  )َو

 ای جملــه در فعــل گــ�هی«مــی ن�یســ�: بــ�ره مــی دانــ� و در ایــن »ارســلن� « را )٧٣(اعــ�اف/ 
 در کـه معـّین فعـل شـه�دت بـه لـیکن ب�شـ�، تقـ�ی� در ت�انـ� یمـ فعـل چنـ� و اسـت مح�وف

 محـ�وف فعل آن که ک�د استظه�ر ت�ان یم دارد، ق�ار سی�ق همین در و ش�ه واقع دیگ� جمله
 دیگــ� آیــه از تــ�ان یمــ محــ�وف فعــل تعیــین بــ�ای اعــ�اف ســ�ره ٧٣آیــه  در مــث�ً  اســت؛ کــ�ام
ـی َقْ�ِمـِه ( آیه یعنی س�ره، هم�ن

َ
َن� ُن�ًحـ� ِإل

ْ
ْرَسـل

َ
َقْ� أ

َ
 کـ�د اسـتظه�ر چنـین) ۵٩(اعـ�اف/  )... ل

 3»است. »أرسلن�« مح�وف فعل که

 ی�ت آتکیه ب�سی�ق در شن�خت واح� ن�ول و ـ 
در تشخیص دادن وجـه ارتبـ�ط بـین آیـ�ت و نحـ�ه ارتبـ�ط آیـه قبـل و  تسـنیمم�لف تفسی� 

یج ن�زل ش�ه ، ب�  سی�ق اسـتن�د  ک�یم به ت�ر بع� آن به اعتب�ر اینکه ب�خی از س�ره ه�ی ق�آن 
کــ�ده اســت. بــ�ای نم�نــه ایشــ�ن بــ� اســتن�د بــه ســی�ق، آیــ�ت  ســ�ره بقــ�ه را  ٢۵۴و٢۵٣و تکیــه 

 _____________  
 .٢١٨ص، ٣، ج. هم�ن١

 .٢٢۴،ص   ق�آن ثقل اكب� کم�لی دزف�لی، سی� علی ،  .٢
 .١١۴ص، ١،  جتفسی� تسنیمج�ادی آملی،  عب�ا� ،  .٣
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ــ� ٢۴۶تــ�اوم همــ�ن آیــ�ت  ــ مــی ٢۵٢ت ــ� از  �. آیــ�ت عبــ�رتدان  (ان
َ
ــا ــن َبِن ــِ� ِم َم

ْ
ــی ال

َ
ــَ� ِإل ــْم َت

َ
 یل

 ِلَنبِ 
ْ
�ا

ُ
َق�ِتْل فِ  ّیٍ ِإْسَ�اِئیَل ِمن َبْعِ� ُم�َسی ِإْذ َق�ل

ُ
َن� َمِلًک� ّن

َ
ُهُم اْبَعْث ل

َّ
 َهـْل َعَسـْیُتْم ِإن  یل

َ
َسـِبیِل اِ� َقـ�ل

 ُکتِ 
َّ

�
َ
 أ

ُ
ِقَت�ل

ْ
ْیُکُم ال

َ
  َب َعل

ُ
 ُتَق�ِتل

ْ
 �ا

َّ
�

َ
َن� أ

َ
 َوَم� ل

ْ
�ا

ُ
ْبَن�ِئَنـ�  ی ُنَق�ِتَل فِ َق�ل

َ
ْخِ�ْجَنـ� ِمـن ِدَی�ِرَنـ� َوأ

ُ
َسـِبیِل اِ� َوَقـْ� أ

 
َّ

 ِإ�
ْ
ْ�ا

َّ
 َتَ�ل

ُ
ِقَت�ل

ْ
ْیِهُم ال

َ
ُکِتَب َعل  � ّمَ

َ
ل

َ
ـ�ِلِمیَن ف

َ
ْنُهْم َواُ� َعِلـیٌم ِب�لّظ  ّمِ

ً
 اَ�  * َقِلی�

َ
ُهْم ِإّن ُهـْم َنِبـّیُ

َ
 ل

َ
َقـْ�  َوَقـ�ل

ـْم ُیـ
َ
ـِك ِمْنـُه َول

ْ
ُمل

ْ
َحـّقُ ِب�ل

َ
ْیَنـ� َوَنْحـُن أ

َ
ـُك َعل

ْ
ُمل

ْ
ـُه ال

َ
ـی َیُکـ�ُن ل

َ
ّن

َ
 أ

ْ
َ�ا

ُ
�َت َمِلًکـ� َقـ�ل

ُ
ُکـْم َطـ�ل

َ
ْ�َت َبَعَث ل

ْیُکْم َوَزاَدُه َبْسَطً� فِ 
َ
 اَ� اْصَطَف�ُه َعل

َ
 ِإّن

َ
َم�ِل َق�ل

ْ
َن ال   یَسَعً� ّمِ

ْ
ِعل

ْ
ِجْسـِم َواُ� ُیـال

ْ
َکـُه َمـن  یْ�تِ ِم َوال

ْ
ُمل

ُمْ�َسـِلیَن ...  * َیَش�ُء َواُ� َواِسٌع َعِلیٌم 
ْ
ِمـَن ال

َ
ـَك ل

َ
ِإّن َحّقِ َو

ْ
ْیـَك ِبـ�ل

َ
�َه� َعل

ُ
َك آَی�ُت اِ� َنْتل

ْ
ـَك  *ِتل

ْ
 ِتل

ُسُل  َن� الّ�ُ
ْ
ل

َ
ّض

َ
ـٰی  َبْعَضـُهْم  ف

َ
ـَم  َمـْن  ِمـْنُهْم  ۘ◌  َبْعـٍض  َعل

َّ
ِکـّنَ ...  اُ�  َکل

ٰ
َهـ�  * ُیِ�یـُ�  َمـ� ُل َیْفَعـ اَ�  َول ّیُ

َ
َیـ� أ

ن ُکم ّمِ َزْقَن� � َر  ِمّمَ
ْ
نِفُق�ا

َ
 أ

ْ
ِ�یَن آَمُن�ا

َّ
تِ  ال

ْ
ن َی�

َ
  َی َقْبِل أ

َّ
 َیْ�ٌم �

َ
   َبْيٌع ِفیِه َو�

َ
ٌ� َو�

َّ
َکـ�ِفُ�وَن ُهـُم ُخل

ْ
 َشـَف�َعٌ� َوال

�ِلُم�َن 
َ

   )الّظ
ــ�ا� جــ�ادی آملــی  ــ�اآی ــ�ره بقــ�ه  ٢۵٢تــ� ٢۴۶ آیــ�ت ســی�ق و محت در خصــ�ص کــه را س

 ادامـه  ٢۵۴ و٢۵٣آیه دو  مط�لب که گی�د  میب� این   گ�اه ب�ش� داست�ن ط�ل�ت و ج�ل�ت می
  1»ان� ش�ه ن�زل ب�ره یک آی�ت این و است گ�شته مس�ئل

نـ�ول هم�هنـگ آیـ�ت یـک سـ�ره را نیـ�   ،�ه سـی�قدر ب�خی م�ارد ب� استن�د بـه ق�عـ تسنیم
ی  ت میاثب� یست نظم و سی�ق کن�؛ به عن�ان نم�نه و گ�یـ�ی آل عم�ان  س�ره آیه دو  نـ�ول را 

 2».دان� می آن ب�ره یك

 ی�تتکیه ب� سی�ق در پ�ی�ش ی� رّد روا ز ـ 
کــه بــ� آیــ�ت همــ�هنگی  هجــ�ادی آملــی بــ� بهــ�آیــ�ا�  بــ�داری از ســی�ق ، ب�خــی روایــ�ت را 

ــ ــ�ص واژݢتهن�اش ــت. ایشــ�ن در خص کــ�ده اس ــهدر  »َحَجــ�«ه ان� رد  ِإِذ اْسَتْســَقی ُم�َســی ( آی َو
ْشـ َنـ�ٍس ّمَ

ُ
 أ

ُ
ُکـّل �نَفَجَ�ْت ِمْنـُه اْثَنَتـ� َعْشـَ�َة َعْیًنـ� َقـْ� َعِلـَم 

َ
َحَجَ� ف

ْ
َعَص�َك ال َن� اْضِ�ب ّبِ

ْ
ُقل

َ
َ�َبُهْم ِلَقْ�ِمِه ف

 َواْشــ�َ 
ْ
ــ�ا

ُ
 ُکل

َ
ْزِق اِ� َو�  ِمــن ّرِ

ْ
ــُب�ا  ِف

ْ
ْرِض ُمْفِســِ�یَن  ی َتْعَثــْ�ا

َ
 امــ�م از)بــه نقــ� دو روایــت ۶٠(بقــ�ه/) ا�

 _____________  
 .٣۶ ص ،١٢، جتفسی� تسنیمج�ادی آملی ، عب�ا� ،  .١

 . ۴٨ص، ١٣هم�ن ، ج. ٢
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ثـــ� ن�لـــت: «اســـت ف�مـــ�ده کـــه 7بـــ�ق�  وحجـــ� إبـــ�اهیم مقـــ�م حجـــ�: الجنـــ� مـــن أحجـــ�ر ث�
 أحــ� �یحملــّن  أ� من�دیــه ینــ�دی مّکــ� مــن القــ�ئم خــ�ج إذا« ،»ا�ســ�د والحجــ� إســ�ائیل بنــی 

  منـ��ً  و�ین�ل بعی� وق� وه� عم�ان بنم�سی  حج� معه وحمل طع�مً�و�ش�اب�ً 
ّ

 عنـه انفجـ�ت إ�
ی ظم�ن�ً  ک�ن ومن شبع ج�ئع�ً  ک�ن فمن عی�ن یت رو  ظهـ� من النجف ین�ل�ا حتی دواّبهم ورو

 و خـ�ص حجـ� م�بـ�ر سـنگ کـه دهـ� مـی نشـ�ن روایـت دو این« ؛ن�یس� پ�داخته، می »الک�ف�
 شـ�د، مـی اسـتظه�ر بحـث مـ�رد آیـه سـی�ق از آنچـه بـ� روایـت دو ایـن . ام�است ب�ده معه�دی
 معّینـی سـنگ تختـه بـه م�بـ�ط آب ج�شـش که است این آیه سی�ق ظ�ه� زی�ا دارد؛ من�ف�ت

ــ�ده ــه ب ــ�ن در ک ــی مک ــب خ�ّص ــ�ه نص ــ�د ش ــ�ن و ب ــ�ر مک ــت م�ب ــه ظ�فّی ــ�د ب ــ�ن وج  دوازده آم
َحَجـَ� ( سی�ق ظ�ه� مقتض�ی. داشت را هم از ج�ا آبشخ�ر

ْ
َعَص�َك ال َن� اْضِ�ب ّبِ

ْ
ُقل

َ
ـ�نَفَجَ�ْت ف

َ
ف

ْشَ�َبُهْم  َن�ٍس ّمَ
ُ
 أ

ُ
ُکّل  واقعـه به م�ب�ط ش�ه ی�د ج�ی�ن که است این )ِمْنُه اْثَنَت� َعْشَ�َة َعْیًن� َقْ� َعِلَم 

 ب�خـ�ردار ن�سـبیت و وسـعت از واقعـه، مکـ�ن و افتـ�د اتفـ�ق ج� یك در و ب�ر یك که ب�د خ�صی
 نـه دهـ�، یجـ� خـ�د در را ه�ارنفـ�ی پنجـ�ه حـ�ود ه�کـ�ام آبشـخ�ر دوازده ت�انسـت یم که ب�د

 1.»ک�د یم حمل خ�د ب� را آن م�سی حض�ت که آدمی َس�ِ  ان�ازه به ب�د سنگی که این

 ه�ی مفس�ان  ح ـ تکیه ب� سی�ق در نق� دی�گ�ه
کــ�ده اســت.  تســنیم کــه بــ� ســی�ق آیــ�ت هم�هنــگ و ســ�زگ�ر نبــ�ده، رد  آرای مفســ�انی را 

 (ه�یی از این م�رد به  ش�ح ذیل  است: در خص�ص آیه  نم�نه
ْ
ـِ�یَن آَمُنـ�ا

َّ
 ال

ْ
ُق�ا

َ
ِإَذا ل ـ�  َو  آَمّنَ

ْ
�ا

ُ
َقـ�ل

 
َ

ِإَذا َخ� �ُکم ِبِه ِع  َو ْیُکْم ِلُیَح�ّجُ
َ
َتَح اُ� َعل

َ
ُث�َنُهم ِبَم� ف ُتَحّ�ِ

َ
 أ

ْ
�ا

ُ
َی َبْعٍض َق�ل

َ
 َبْعُضُهْم ِإل

َ
ـ�

َ
ف

َ
ُکـْم أ ّبِ  نَ� َر

ــ�َن 
ُ
ــ�ه /  )َتْعِقل ــ�ان  )٧۶(بق ــی مفس   «مخ�طــب کــه ب�خ

َ
ــ� أ ــ�َن  َف

ُ
ــیرا م» َتْعِقل ــ� �منــ�ن م : دانن

 إســـ�ائیل یبنـــ أّن  تعقلـــ�ن فــ� أ: یأ للمـــ�منین تعـــ�لی ا� مــن الخطـــ�ب یکـــ�ن أن یحتمــل«

آیـ�ا�  2،»مـنهم یصـ�ر مـ� علـی تعتمـ�وا فـ� ی�منـ�ن � أنهـم و أعم�لهم و أق�الهم في من�فق�ن

ــه رد مــی ــ�ره ایــن آی ــ�داری از ســی�ق، دیــ�گ�ه مفســ�ان را درب ــ� بهــ�ه ب کنــ� و در  جــ�ادی آملــی ب

 _____________  
 .۵٩٨  -۵٩٣ ص  ،۴ج ،تفسی� تسنیمج�ادی آملی ،  عب�ا� ، . ١
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 کـــه اســت ایــن آیــه ســی�ق مقتضــ�ی«: ن�یســ� مــی » احتمــ�لی ن�صــ�اب«بحثــی بــ� عنــ�ان 
 اوسـ�ط یـ� من�فقـ�ن یعنـی ب�ش�؛ »أتحّ�ث�نهم«  در مخ�طب هم�ن »تعقل�ن أف�«  در مخ�طب

 قـــ�ار خـــ�د دینـــی رؤســـ�ی ســـ�زنش مـــ�رد و ک�دنـــ� یمـــ افشـــ� را تـــ�رات حقـــ�یق کـــه یهـــ�د از

  1.»گ�فتن� می

کشف مکی و م�نی ب�دن س�ر ط ـ به�ه  ه� هب�داری از سی�ق در 
گ�ن یه� در تفســی� آیــ�ت،  بــه شــکلاز ســی�ق  تســنیمم�لــف  گ�فتــه گ�نــ� کــه اســت  بهــ�ه 

عنـ�ان اصـلی در شـن�خت آیـ�ت مّکـی و ه سی�ق آی�ت را ب نم�دیم. ایش�ن از آنه� را ذک� یب�خ
گ�فتــه اســت.  کــه مضــ�مین آیــ�ت بــ�این اســ�س، مــ�نی در نظــ�  کنــ�  گــ�ه ســی�ق د�لــت  هــ� 

عنـ�ان  ؛ بـهن�مـ� متن�سب ب� اوض�ع و اح�ال مّکه ی� م�ینه اسـت، آیـ�ت را مّکـی یـ� مـ�نی مـی
گ�اه »انف�ل« ، سی�ق آی�ت س�ره تسنیمنم�نه م�لف   از پـس آن نـ�ول و بـ�دن مـ�نی ب� خ�بی را 

ــ�زگ� را م�بــ�ر جنــگ اخبــ�رِ  از ب�خــی زیــ�ا 2؛کنــ� مع�فــی مــی  بــ�ر جنــگ  بــه م�بــ�ط لئمســ� و ب

 . کن�  یم بی�ن را انف�ل و جنگی غن�یم جه�د،

 ب�داری از سی�ق در تشخیص مخ�طب آی�ت  ـ به�ه ی
در  تســنیمتشــخیص مخ�طــب آیــه همــ�اره مــ�رد ت�جــه مفســ�ان بــ�ده و هســت. م�لــف 

َهـ� (آیـه  درکنـ�؛ بـه عنـ�ان نم�نـه  گی�ی از سی�ق، مخ�طـب آیـه را ذکـ�  مـی م�اردی ب� به�ه ّیُ
َ
َیـ� أ

 ِب�ِ� 
ْ
 آِمُن�ا

ْ
ِ�یَن آَمُن�ا

َّ
ـِ� ال

َّ
ِکَتـ�ِب ال

ْ
ـی َرُسـ�ِلِه  یَوَرُس�ِلِه َوال

َ
 َعل

َ
ل  بـه را مخ�طبـ�ن )١٣۶(نسـ�ء/ )َنـّ�َ

 ف�اوانــی وجـ�ه زمینــه ایـن در مفســ�ان ب�خ�ردارنـ�. آن از کــه دهـ� یمــ ف�مـ�ن وصــفی شـ�ن دارا
بهتـ�ین  ،متعـ�د در خصـ�ص مخ�طـب آیـه مـ�ک�رهـ�ی  دیـ�گ�هنقـل  از پـسان�. ایش�ن  گفته

ــ�گ�ه  ــ�گ�ه را دی ــت�دش دی ــ�یی مــیع�مــه م�حــ�م اس ــی طب�طب ــ� و م ــه م�منــ�ن: «ن�یســ�  دان  ب
 و بحــث مــ�رد آیــه بیــ�ن در تفســی� تــ�ین لطیــف ایــن،. ب�شــن� مــ�م�ر تفصــیلی ایمــ�ن تحصــیل

 _____________  
 .٢٨١ص ، ۵،  جتفسی� تسنیمج�ادی آملی ،  عب�ا� ، .  ١

 .٣٩ص، ٢هم�ن ، ج .٢
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 نیـ� آیـ�ت سـی�ق بـ� کـه اسـت (ره)یطب�طب�ی ع�مه است�د م�نن� ،تفسی� اهل محقق�ن ابتک�ر
 بـه کـه اسـت داده ف�مـ�ن هـ�آن بـه م�من�ن به خط�ب ب� وا� خ�ای آیه این در .است هم�هنگ

ق در تفصیل. آورن� ایم�ن... و کت�ب رس�ل، خ�ا،
ّ
 هـ� بـه کفـ� ب� ته�ی� و س� یك از ایم�ن متعل

 1».است آغ�زین ایم�ن اجم�لی آن دادن گست�ش ل�وم نش�نه س�، دیگ� از ه�آن از یك

 ع�م و خ�صدرست تکیه ب� سی�ق در تشخیص ک ـ 
اسـت. در ایـن بحـث، » ع�م وخـ�ص«یکی از مب�حث مهم در ح�زه عل�م ق�آنی م�ض�ع  

کنن� و در حقیقت خ�ص از آن ع�م اسـتثن� مـی شـ�د. مفسـ�ان در  ع�م را ب� خ�ص حمل می 
ُقــْل َیــ� (ن بــین آیــه هــ� بــ�ده انــ�. ب�خــی مفســ�ا کشــف مــ�اد خ�اونــ� از ایــن بحــث بســی�ر بهــ�ه

  َی ِعَب�ِد 
ُ
ْسَ�ف

َ
ِ�یَن أ

َّ
ـُه ُهـَ� ال

َ
ُن�َب َجِمیًعـ� ِإّن

ُّ
 اَ� َیْغِفـُ� الـ�

َ
ْحَمـِ� اِ� ِإّن  َتْقَنُطـ�ا ِمـن ّرَ

َ
نُفِسـِهْم �

َ
ـی أ

َ
�ا َعل

ِحیُم  َغُفــ�ُر الــّ�َ
ْ
 () و آیــه ۵٣(زمــ�/  )ال

َ
 اَ� �

َ
َیْغِفــُ� َمــ� ُدوَن َذِلــَك ِلَمــن َیَشــ�ُء  ِإّن ن ُیْشــَ�َك ِبــِه َو

َ
َیْغِفــُ� أ

َتــَ�ى ِإْثًمــ� َعِظیًمــ�َوَمــن ُیْشــِ�ْك ِبــ
ْ
َقــِ� اف

َ
ق�عــ�ه عــ�م و خــ�ص ق�ئلنـــ� و ) 48(نســـاء/  ) �ِ� ف

؛ بـه عنـ�ان نم�نـه م�لـف نسـ�ء تخصـیص خـ�رده اسـت ۴٨زمـ� ت�سـط آیـه  ۵٣گ�ین� آیـه  می

ــ� مــی الک�شــف ــ�( ن�یس ُن�َب َجِمیًع
ُّ

ــ� ــُ� ال  اَ� َیْغِف
َ

ــر/ )ِإّن ــظ« )53(زم ــ� هــ�ه فلف ــ�م، ا�ی  و ع

 ( آیـ� لکـن و الشـ�ك، حتـی ذنـب، کّل  یغف� ا� ّن أ ه� و واضح، معن�ه�
َ

ْن  َیْغِفـ�ُ  � اَ�  ِإّن
َ
 ُیْشـَ�َك  أ

   2.»الش�ك یغف� � ا� ّن أ ه� و ،أیض�ً  واضح معن�ه� و خ�ص، لفظه� )۴٨(نس�ء/ )ِبِه 

» سـ�ره نسـ�ء۴٨آیه  ب�دن خ�ص نظ�یه نق�«عن�ان ب� در بحثی  تسنیماین سخن از س�ی 
گ�فتـه، مـی  شـ�یفه آیـه زیـ�ا ؛نیسـت تمـ�م آیـ�ت یبنـ� جمـع گ�نـه : ایـنن�یسـ�  م�رد ت�جه ق�ار 

) 
َ

ــ�ُ  اَ�  ِاّن   َیغِف
ً
ــ� ن�َب َجمیع

ُّ
ــ� ــ� )ال ــه ب  ( آی

َ
ــ�ُ  اَ�  ِاّن ــَ�َك  أن �َیغِف ــه ُیش ــ�م )ِب ــ�ص و ع ــتن� خ  .نیس

 بلکـه ت�بـه، بی چه و ب�ت�به چه آم�زد؛ نمی را ش�ك خ�اون� که نیست این نس�ء ۴٨ آیه معن�ی
ن ش�ک که معن�ست این به ی�ه ت�به ب�و  کـه اسـت م�ردی در آیه سی�ق اص��ً  و ش�د ینم آم�ز

 .نکن� ت�به مش�ك

 _____________  
 ١٢٨، ٢١، جتسنیم تفسی�ج�ادی آملی، عب�ا� ، . ١

 .٣۴٣ص، ٢، ج تفسی� الک�شفمغنیه ،  محم� ج�اد،  .٢
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ک�دنـ� ت�حیـ� بـه را خـ�د زمـ�ن مشـ�ک�ن پیـ�مب�ان، همه...  ]ل�ا [  هـم آنـ�ن ت�بـه و دعـ�ت 
 ت�بـه و ب�دنـ� مشـ�ك بیشـت� یـ� همه :بیت اهل از غی� اس�م ص�ر در که چن�ن ش�، پ�ی�فته

ـٌ� ( :شـ� نـ�زل ک�یمـه ایـن فضیلتش�ن در و ک�د قب�ل را آن�ن ایم�ن و ت�به خ�اون� و ک�دن�  ُمَحّمَ
 

ُ
�یَن  اِ�  َرس�ل

َّ
ی أِشّ�اُء  َمَعُه  وال

َ
  َت�اُهم َبيَنُهم ُرَحم�ُء  الُکّف�رِ  َعل

ً
ع�

َ
  ُرّک

ً
�ا ضـ�ً  َیبَتغـ�َن  ُسـّجَ

َ
 اِ�  ِمـَن  ف

 
ً
 خـ�ص و عـ�م و ن�ارنـ� ارتب�طی یک�یگ� ب� ک�یمه دو این اس�س، این ب�) ٢٩(فتح/  )وِرض�ان�
 بـ� شـ�ک زیـ�ا نب�شـ�؛ ت�به از سخن که است فض�یی در س�ره نس�ء ۴٨ آیه سی�ق...  نیستن�

ی�ه حتم�ً  ت�به ن ت�بـه  بخ�اهـ� کـس ه� ب�ای را ش�ک از کمت� اّم� ش�د؛ می آم�ز : بخشـ� یمـ بـ�و
 1».)َیش�ء ِلَمن ذِلَك  دوَن  م� وَیغِف�ُ (

 ن�بعم
 ،، دارالکتـــب العلمیـــهروح المعـــ�نی فـــی تفســـی� القـــ�آن العظـــیمآل�ســـی، ســـی� محمـــ�د،  .١

  ق.١۴٠١، بی�وت
 ش�� نهج الب�غهابن ابی الح�ی�، عب�الحمی�،  .۲
کثی� ، اسم�عیل بن عم�ا .٣  بی�وت  -دارالنش� ،تفسی� الق�آن العظیم ،بن 
 ش.١٣٧۵ته�ان، چ�پ دوم،  ،یاس�م، انتش�رات ف�هنگ ابج�ى ،بست�نی، ف�اد اف�ام .٤
بنـ�ریگی، تهـ�ان ، انتشـ�رات حـ� (بـ� محمـ� ، ت�جمه منج� الطـ�ب ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٥

 ش.١٣٧٨، چ�پ ش�ن�دهم، همک�ری نش� سبح�ن)
، قمحــــ�وی ، تحقیــــق محمــــ� صــــ�دقاحکــــ�م القــــ�آنجصــــ�ص، احمــــ� بــــن علــــی،  .٦

 ق.١۴٠۵، بی�وت، بیداراحی�ءالت�اث الع�
کبیـ�ه، تحقیـق ؛ادب فنـ�ی مق�بـ�نج�ادی آملی، عبـ�ا�،  .٧ یـ�رت ج�معـه  محمـ� شـ�ح ز

 ش.١٣٨٩، صف�یی، چ�پ س�م
کن�ن، انتش�رات اس�اء، قم،  ٢۴،  تفسی� تسنیم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٨  ش.١٣٨٩جل� ت�
ـــــ ،  .٩ ــــ�آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنجم، ك�امــــت در ق ، نشــــ� ف�هنگــــی رجــــ�ء، تهــــ�ان، چــــ�پ پ

 ش.١٣٧۶
میــ�زا  (تفســی� شــ�هی) تحقیــق آیــ�ت ا�حکــ�محســینی ج�جــ�نی، ســی� امیــ� اب�الفتــ�ح،  .١٠

 _____________  
 .١١٢، ص١٩، ج تفسی� تسنیمعب�ا� ،  ج�ادی آملی، .١



 ق. ١۴٠۴، ته�ان، اش�اقی س�ابی، انتش�رات ن�ی�ا�  ولی
ام، ت�جمه احمـ� آر ،الحی�ةحکیمی، علی حکیمی، و محم� حکیمی، محم�رض� و  .١١

 .ش١٣٨٠ته�ان،  ،جل�، دفت� نش� ف�هنگ اس�می۶
گ�، محم� .١٢ تهـ�ان، سـ�زم�ن تبلیغـ�ت اسـ�می،   ،س�خت�ر هن�سی سـ�ره هـ�ی قـ�آن، خ�مه 

   ش.١٣٨۶چ�پ دوم، 
رضـ�  ت�جمـه و تحقیـق غـ�م، مفـ�دات الفـ�ظ قـ�آنراغب اصفه�نی، حسین بن محمـ�،  .١٣

 .ش١٣٧۴ته�ان، چ�پ دوم،  ی،جل�، م�تض�۴خس�وی 
گـــ�ایش روشرجبـــی، محمـــ�د،  .١٤ ـــم، حـــ�زه و دانشـــگ�هپ�وهشـــگ�ه ، هـــ�ی تفســـی�ی هـــ� و  ، ق

 ش.١٣٨٣
، ت�جمه سی� مه�ی ح�ئ�ی ق�وینـی، نشـ� ا�تق�ن فی عل�م ق�آنسی�طی، ج�ل ال�ین،  .١٥

 ش. ١٣٨٠امی�کبی�،ته�ان، س�م، 
 ت�. بی ،احک�م الق�آنابن ادریس محم�،  ،ش�فعی .١٦
ـــ�ق�،  ،صـــ�ر .١٧ ـــم ا�صـــ�لســـی� محمـــ� ب ، دار الکتـــ�ب اللبنـــ�نی، بیـــ�وت، دروس فـــی عل

 م.١٩٧٨
، انتش�رات ج�معـه م�ّرسـین حـ�زه المی�ان فی تفسی� الق�آنطب�طب�یی، محم� حسین،  .١٨

 ق. ١۴١٧علمیه قم، قم، چ�پ پنجم، 
مت�جمــ�ن، بنیــ�د پــ�و گــ�وه  ، ت�جمــهتفســی� ج�امــع الجــ�معطب�ســی، فضــل بــن حســن،  .١٩

 ش.١٣٧٧مشه�، چ�پ دوم، هشه�ی اس�می آست�ن  ق�س رض�ی، 
ــــ  .٢٠ ، ســـت�ده، انتشـــ�رات ف�اهـــ�نیرضـــ�  تحقیـــق، تفســـی� مجمـــع البیـــ�ن ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش. ١٣۶٠ته�ان، 
ــ�،  .٢١ ــ�رگ ته�انــی، ، جــ�مع البیــ�ن فــی تفســی� القــ�آنطبــ�ی، محمــ� بــن ج�ی ــ� ب ــ� مق�مــه آق ب

 ق.١۴١٢، بی�وت، ، دارالمع�فهع�ملی احم� قیص�تحقیق 
 .بی�وت، ، داراحی�ء الت�اث الع�بیالتبی�ن فی تفسی� الق�آنط�سی، محم� بن حسن،  .٢٢
 ش.١٣٨۴، م�ک� جه�نی عل�م انس�نی، قم، ت�ریخ تفسی� و مفس�انعل�ی مه� ، حسین،  .٢٣
تهـ�ان، چـ�پ دوم،  ،سـ�وشت�جمـه آیتـی،  ،الصحیف� السـج�دی�، 7لی بن الحسینع .٢٤

 ش. ١٣٧۵
، تحقیق سـی� كن� الع�ف�ن فی فقه القـ�آنف�ضل مق�اد، جم�ل ال�ین مق�اد بن عب�ا�،  .٢٥

 ق.١۴١٩ا�س�میه،  ق�ضی، مجمع جه�نی تق�یب الم�اهب محم�
چــ�پ حیــ�ء التــ�اث الع�بــی، بیــ�وت، ، دارامفــ�تیح الغیــبفخــ�رازی، محمــ� بــن عمــ�،  .٢٦
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 ق.١۴٢٠، س�م
، تهــ�ان: ، احســ�نت�جمــه عبــ�الع�ی� ســلیمی، قــ�آن منشــ�ر زنــ�گیق�ضــ�وی، ی�ســف،  .٢٧

 ش.١٣٨٢
تهـــ�ان، ، ، انتشــ�رات ن�صـــ� خســ�والجــ�مع �حکـــ�م القــ�آنق�طبــی، محمــ� بـــن احمــ�،  .٢٨

 ش.١٣۶۴
 ش.١٣٧٢، اس�ه ، قم، ق�آن ثقل اكب�کم�لی دزف�لی ، سی� علی،  .٢٩
، ١٠٩، شـم�ره مشک�ة، »نظ�یه سی�ق نق� ه�من�تیک از دی�گ�ه«کنع�نی، سی� حسین،  .٣٠

 .٨١ش، ص ١٣٨٩
 .ق١۴٢٩ قم،  ،جل�، دار الح�یث١۵، یالک�ف، کلینی، محم� بن یعق�ب .٣١
ئمـ� ا�طهـ�رال بح�ر ا�ن�ارمجلسی، محم� ب�ق� بن محم� تقی،  .٣٢ ، ج�مع� ل�رر أخبـ�ر ا�

 ق. ١۴٠٣بی�وت، چ�پ دوم،  ،ی�بجل�، دار إحی�ء الت�اث الع١١١
ـــی� مـــن هـــ�ی القـــ�آنم�رســـی، ســـی�محم�تقی،  .٣٣ ، دار محّبـــی الحســـین، تهـــ�ان، تفس

 ق.١۴١٩
ک�یم�ن�،  م�وتی، سه�اب و ام�ن .٣٤ روش ع�مه طب�طب�یی در ب�رسـی و نقـ� «ا�  ن�ص�ی 

، حـ�یث پ�وهـیدو فصـلن�مه علمـی پ�وهشـی » تف�سی� روایی بـ� تکیـه بـ� ق�عـ�ه سـی�ق
 . ١٣٩١، پ�یی� و زمست�ن ٨س�ل چه�رم ، شم�ره 

جلـ�، وزارت ف�هنـگ و ارشـ�د ١۴، كلمـ�ت القـ�آن الکـ�یم یالتحقیق فمصطف�ى، حسن،  .٣٥
 ش.١٣۶٨ته�ان،  ی،اس�م

 ق.١۴٢۴، ، دارالکتب ا�س�میهتفسی� الک�شفمغنیه، محم� ج�اد،  .٣٦
 ، ته�ان.، م�تض�یزب�ة البی�ن فی احک�م الق�آنق�س اردبیلی، احم�بن محم�، م .٣٧
سسـه اهــل �، مم�اهـب ال�حمــ�ن فـی تفسـی� القــ�آنم�سـ�ی سـب�واری، ســی� عبـ�ا�علی،  .٣٨

 ق.١۴٠٩، دومچ�پ البیت، بی�وت، 
کت�ب مبیناص�ل و مب�نی ت�جمه ق�آننج�ر، علی،  .٣٩  ش.١٣٨١، رشت، ، 

 .، بی ت� تفسی� النسفینسفی، عب�ا� احم� بن محم�د،  .٤٠
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کت�ب عقل   ک�فیاز ب�زخ�انی   اص�ل 

  _________________________________________   ١علی شمس   _________________________________ 
ی�فت:   ١۵/٢/١٣٩٣پ�ی�ش:  _   ١٥/٩/١٣٩٢ در

 چکی�ه
کثـ�ت اح�دیـث و ت�تیــب خـ�ص، اعتبـ�ر روایــ�ت و   کـ�فی از نظــ� قـ�مت، جـ�مع بــ�دن،  اصـ�ل 

کـه  مشتمل ب�دن ب� مع�رف الهی و اخ�ق و احک�م، س�آم� کت�ب ه�ى ح�یثی شیعه است. از آنجـ� 
کلینـی محمـ� بـن یعقـ�ب،  پ�داختن به مب�نی اعتق�دى نی�زمن� اثب�ت و اعتب�ر عقل اسـت، م�حـ�م 

ب� اسـتن�د بـه روایـ�ت متعـ�د بـه ایـن بحـث پ�داختـه اسـت. مق�لـه ح�ضـ� در پـی اشـ�ره بـ�ین نکتـه 
کلینـی کـه گ�چـه م�حـ�م  کتـ�ب را بـ� مبنـ�ى نقـل پ�یـه است  کـ�ده، اّمـ� رویکـ�د عق�نـی  ، ایـن  ریـ�ى 

کی� ب� ج�یگـ�ه عقـل در مکتـب  اى است که این دی�گ�ه را تق�یت می �ن به گ�نهایش کن� او در پی ت�
 .ک�می شیعه است

 .کلینی، جهل، عق�نیتشیخ گ�ایی،  : عقل، عقله� کلی�واژه
  

 مق�مه 
گســت�ش معـــ�رف اســ�می، علمــ� و محــّ�ث�ن بــ�رگ شـــیعی، در  در ســ�ل  هــ�ى آغــ�زین 

کلینــی یکــی از تنظــیم آثــ�ر حــ�یثی و  کــ�ر ب�دنــ�. ثق�ا�ســ�م  تعــ�لیم دینــی ابتکــ�ر عمــل بــه 
کتــ�ب  کتــ�ب مهــم خــ�د الکــ�فی را بــ�  کــه  ــ�رگ اســ�می و شــیعی اســت  العقــل و «علمــ�ى ب

کــ�ده اســت. ایــن روش، نشــ�» لالجهــ اهمیــت و ارزش عقــل نــ�د اصــح�ب حــ�یث و  �نآغــ�ز 

 _____________  
ک�م و حکمت اس�می. .١ گ�وه     بنی�د پ�وهشه�ی اس�می _ 
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که دان شمن�ان جه�ن اسـ�م، ایـن روش ج�یگ�ه بلن� آن در فهم مع�رف دینی است، ت� آنج� 
ــی ــ�ری�ن م ــتی�ى اخب ــل س ــ� روش عق ــه ب ــ�اى مق�بل ــ�زى ب ــی را آغ کلین ــ�م  ــ�م  م�ح ــ�. م�ح دانن

کـ�د. در آن زمـ�ن  کلینی ب� آوردن بحث عقل در الکـ�فی در مق�بـل افـ�اط و تفـ�یط ایسـت�دگی 
یث، پـ�ى ه� م�نن� اصح�ب حـ� گ�ایی ب�دن� و تف�یطی ه� م�نن� معت�له، در اوج عقل اف�اطی

ــ� نــ�عی عقــل گ�فتــه بــ�د ب کلینــی در پــیش  کــه م�حــ�م  ــ� روش  گ�ایــی  عقــل را بســته ب�دنــ�، اّم
ى از ام�مـ�ن ى بـه پیـ�و کـه بـ� همـه افکـ�ر م�جـ�د در آن زمـ�ن سـ�زگ�رى داشـت. و  است�ار بـ�د 

گ�ایـی  عقـل 7قو ام�م جعف� صـ�د 7به خص�ص مکتب ام�م محّم� ب�ق� :معص�م
را ارائه نم�د ت� همه تشنگ�ن و مشت�ق�ن مع�رف حقه اس�می خ�د را سـی�اب نم�ینـ� و سـعی 
کی� بـ� اهمیـت تعّقـل در دیـن از یـك سـ� و پ�هیـ� از خ�دگ�ایـی اف�اطـی از سـ�ى  ک�د ضمن ت�

ــن ــش بســت� دی ــ� و آن را در نق ــف نم�ی ــل دینــی تع�ی ــ�عی عق ــ�، ن ــ�ان مبنــ� و  دیگ ــه عن دارى ب
کتـ� کلینـی و سـپس بــه اسـ�س  ب خـ�د ب�گ�ینـ�. در ایـن ن�شـت�ر، نخسـت بـه مع�فـی م�حـ�م 

ى پ�داخته می ب�رسی عقل  .ش�د گ�ایی و

كلینی  اوض�ع اجتم�عی و دینی عص� 
گ�ن، دوره ۀدور  گ�نـ� کلینـی در قـ�ن سـ�م و چهـ�رم هجـ�ى، از جهـ�ت  اى  زن�گی م�ح�م 

�ده اسـت. ضـعف و افـ�ل خ�فـت ه�ى پـس از خـ�د بـ پ� آش�ب و به شّ�ت ت�ثی�گ�ار ب� دوره
ن پیــ�ایش مک�تــب و دیــ�گ�ه هــ�ى متنــّ�ع، نهضــت تــ�وین متــ�ن در  عب�ســی، رونــ� روزافــ�و

گــ�فتن من�زعــ�ت و مجــ�د�ت ف�قــه حــ�زه گ�ن ف�هنــگ اســ�می و شــّ�ت  گ�نــ� هــ�ى  هــ�ى 
ــ� مســلم�ن�ن در تمــ�س ب�دنــ�، از مهــم کــه ب ــ�نی  هــ�ى ایــن دوره  تــ�ین ش�خصــه اســ�می و ادی

که ه� گ�نه است   ١ان�. اى در ت�وین مجم�عه الک�فی ت�ثی�گ�ار ب�ده یك به 

 _____________  
کت�ب الک�فی در ب�زسـ�زى «، مجم�عه مق��ت ف�رسیمعم�دى، علی،   .١ ک�می  مـ�هب ج�یگ�ه و ب�زت�ب 

 .٢٧٩، ص ٢، ج »شیعه
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كلینی در الک�فی روش   شن�سی 
گست�ش معـ�رف اسـ�می، علمـ� و محـّ�ث�ن بـ�رگ اسـ�می،  در هم�ن س�ل  ه�ى آغ�زین 

کـه ق�بـل  کـ�ر ب�دنـ�  مخص�صً� شیعی، در تنظیم آث�ر ح�یثی و تع�لیم دینی ابتکـ�ر عمـل بـه 
کتـ�ب دّقت و تحلیل است؛  کتـ�ب مهـّم خـ�د، الکـ�فی را بـ�  کلینـی  ب�اى مث�ل، ثق�ا�س�م 

ک�ده است. این روش، نش�نه اهمّیت وا�ى عقـل نـ�د اصـح�ب حـ�یث و  عقل و جهل آغ�ز 
کـه بـه تحلیـل بعضـی از ان�یشـمن�ان ، ١ج�یگ�ه بلن� آن در فهم مع�رف دینی است، ت� آنج� 

کلینی، آغ�زى ب�اى مق�بلـه بـ�  بـه «ب�شـ�.  سـتی�ى اخبـ�ری�ن مـی روش عقـلاین روش م�ح�م 
ــی ــ�ب خــ�د را از دیــ�گ�هی اصــ�لی م کت کــه  ــ�ل بســی�ر قــ�ى، او  خ�اســت  ن�شــت مــی احتم

یک�د انتق�دى از روش ه� از طـ�ف علمـ�ى اخبـ�رى  ه�ى اص�لی و رّد آن روش حکمی علیه رو
کنـ� کتـ�ب الکـ�فی در بیـ�ن دلیـل انتخـ� ٢».زم�ن خـ�د، صـ�در  کلینـی در خطبـه  ب م�حـ�م 

کت�ب خ�د می ک�ن العقـل هـ� القطـب «گ�ی�:  کت�ب عقل و جهل به عن�ان بخش آغ�زین  اذ 
کــه در مــ�ارد متعــ�دى مــی٣»الــ�ى علیــه المــ�ار کــه او بــه تبیــین عق�نــی  ، همچنــ�ن  یــ�بیم 

تـ�ان بـه تحلیـل عقلـی او در تمییـ� صـف�ت ذات از  اح�دیث پ�داختـه اسـت؛ بـ�اى نم�نـه مـی
کتـ�ب الت�حیـ� اشـ�ره نمـ�د. مهـمصف�ت فعل حق تع�لی، ذیل ب تـ� اینکـه در  �ب چهـ�ردهم 

کـ�ر مـییبعضی م�ارد، به ص�احت عب�رات و مف�ه گیـ�د،  م فلسفی را در تبیـین اح�دیـث بـه 
کت�ب، ش�ه� این مّ�ع�ست که عب�رات او ذیل اح�دیث ب�ب ج�امع همین   .چن�ن 

کلینی ب� آوردن بحث عقـل در الکـ�فی، در مق�بـل افـ�اط  تفـ�یط نیـ� ایسـت�ده در و  م�ح�م 
هـ�، م�ننـ� اصـح�ب  گ�ایـی ب�دنـ� و تف�یطـی هـ�، م�ننـ� معت�لـه، در اوج عقـل آن زم�ن اف�اطـی

گ�فــت، بــ� نــ�عی  کلینــی در پــیش  کــه م�حــ�م  حــ�یث، پــ�ى عقــل را بســته ب�دنــ�، اّمــ� روشــی 
کـه بـ� عقل گ�وهـی، گهمـه افکـ�ر م�جـ�د در آن زمـ�ن سـ�ز گ�ایی اسـت�ار بـ�د  �رى داشـت و هـ� 

 _____________  
كـ�فیح�ئ�ى ی�دى، مه�ى،  .١ کتـ�ب الت�حیـ� شـ�� اصـ�ل  پ�یـ�ن،  ، تق�یـ� پ�ویـ� )(کتـ�ب العقـل والجهـل، 

 .١۴ص

 .٩، ص ١ج  ،الک�فی کلینی، محّم� بن یعق�ب،  .٢

 هم�ن.. ٣
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کـه از یــك سـ�، وجــه مشــت�ك  چـه اهــل حـ�یث و چــه معت�لـه و...، از آن بهــ�ه مــی ب�دنـ�؛ چــ�ا 
گ�ایـــی، ارزش و اهمیـــت دادن بـــه عقـــل و از ســـ�ى دیگـــ�، وجـــه مشـــت�ك  همگـــ�ن در عقـــل 

همگـی بـه  ،گ�ارى تنه� به اح�دیـث و روایـ�ت بـ�د و در ایـن شـ�ه�اه اصح�ب ح�یث، ارزش
کـ گ�نـه ش�ن�، به یک�یگ� وصل می ه هـ� یـك از دیـ�گ�ه خـ�د، اح�دیـث الکـ�فی را تبیـین و اى 

ــی ــی� م ــی تفس ــ� م ــه نظ ــ�. ب ــه  نم�دن ــ�م، ب ــ�ن معص ى از ام�م ــ�و ــه پی ــی ب کلین ــ�م  ــه م�ح ک ــ�  رس
گ�نــه عقــل 7و امــ�م جعفــ� صــ�دق 7خصــ�ص مکتــب امــ�م محّمــ� بــ�ق� گ�ایــی را  ایــن 

کت�ب ک مط�ح که ه� یك از ش�رح�ن  انـ�؛  ارائـه نمـ�ده، معـ�نی متعـّ�دى از عقـل را الک�فی�د. 
کلینــی ارائــه نمــ�ده اســت، همــه تشــنگ�ن و مشــت�ق�ن  کــه م�حــ�م  بــه بیــ�ن دیگــ�، عق�نّیتــی 

کسی را دست خ�لی رهـ� نمـی مع�رف اس�می را سی�اب می . در ادامـه بـه شـ�ح و کنـ� کن� و 
 .ش�د آن پ�داخته می ۀتفصیل درب�ر

کتـ�ب «ن�یسـ�:  م�ح�م حـ�ئ�ى یـ�دى در ایـن بـ�ره مـی  کتـ�ب آغـ�ز کلینـی  خـ�د را بـ� ایـن 
ى در مق�مه، دلیل این انتخ�ب را آن می می که عقـل، معیـ�ر تکلیـف و ثـ�اب  کن�. و شم�د 

کت�ب سعی دارد به اهمّیت تعّقـل در دیـن از یـك سـ� پ�هیـ�  و عق�ب الهی است. او در این 
نم�یـ�  از خ�دگ�ایی اف�اطی و تعّب�گ�ی�ى از س�ى دیگ� ت�ّجه داده، ن�عی عقـل دینـی تع�یـف

کتــ�ب خــ�د ب�گ�ینــ�.  و آن را در نقــش بســت� دیــن شــ�� اصــ�ل دارى بــه عنــ�ان مبنــ� و اســ�س 

کـه در ك�فی کتـ�ب آمـ�ه  نیسـت.  اسـف�ر، عمل ط�یقت و ش�یعت ب� هم است نکـ�تی در ایـن 
کت�ب بیشت� از  که مشتمل ب� یـك سـ�ى  اسف�رعظمت این  کت�ب اقی�ن�س است  است. این 

که فهم آن به مق�م�ت قبلی نی�ز دارد. ک�می است   ١مط�لب فلسفی و 

 درنگی در كت�ب العقل و الجهل  
ــیم،   ــل را نشن�س ــ� عق ــ�ا ت ــت؛ زی ــل اس ــل و جه ــ�ب عق کت ــ�دى،  ــ�ل اعتق ــ�ب اص ــین ب اول
کــه ب�شــ� نمــی ، در عــ�لم ثبــ�ت در رتبــه دوم تــ�انیم وارد بحــث ت�حیــ� شــ�یم. عقــل، هــ� چــه 

شن�سـی بــ� عکـس اســت؛  وجـ�د اســت، اّمـ� در عــ�لم اثبـ�ت و از لحــ�ظ شن�سـ�یی و مع�فــت

 _____________  
کت�ب الت�حی�)، ص  ش�� اص�ل ك�فیح�ئ�ى ی�دى، مه�ى،  .١  .١۵(کت�ب العقل و الجهل، 
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کـه  یـم؛ اّمـ� امتیـ�زى  عقل مقّ�م ب� ت�حی� است؛ زی�ا ب�اى درك ت�حی� بـه عقـل نیـ�ز مبـ�م دار
که ه� چـه هسـت، از آف�یـ�گ�ر یکت�سـت ؛ اّول و در تقّ�م ت�حی� ب� عقل وج�د دارد، آن است 

 .آخ� خ�است. در ت�حی� همه چی� هست، حّتی خ�د عقل
کـه ویـ�اّم   انسـ�ن اسـت؛ یعنـی انسـ�ن ق�بلّیـت درك  ۀ� جهل صفت منفی خ�ّصی است 

کسـب نکنـ� ج�هــل بـه آن علـم محسـ�ب مـی شـ�د؛ بنــ�ب�  معل�مـ�ت را دارد و وقتـی علمـی را 
که از زم�ن ت�ل� بـ� ذات انسـ�نی عـ�رض مـ کـه آمـ�دگی ع�قـل  یاین، جهل صفتی است  شـ�د 

کــه بــه ق�ینــه تق�بــل، در  کنــیم. عقــل  گ�نــه تع�یــف  شــ�ن را داشــته ب�شــ�. وقتــی جهــل را ایــن 
گیـ�د، نیـ� صـفت مخصـ�ص انسـ�ن خ�اهـ� بـ�د؛ بنـ�ب� ایـن، دیگـ�  مق�بل این تع�یف ق�ار مـی

کـ�د. اّمـ� مـی نمی کـه در همـین بخـش، از عقـل بـه ت�ان عقل را یك م�ج�د مجّ�د معن�   بینـیم 
کت�ب ب� محتـ�اى  عن�ان یك م�ج�د مجّ�د نی� ی�د ش�ه است، پس معل�م می که عن�ان  ش�د 

کتــ�ب، تق�بــل منطقــی نب�شــ�، بلکــه تق�بــل  آن ســ�زگ�رى نــ�ارد. اّمــ� شــ�ی� تق�بــل ایــن دو در 
کـه تحـت عنـ�ان عقـل اسـت،  کلـی بـ�ده تـ� هـ� روایتـی  اّتف�قی ب�ش� و ش�ی� مقصـ�د، عنـ�ان 

گ  ١ی�د.ذیل این عن�ان ق�ار 
سخن م� در اینج� درب�رة تق�بل عقل و جهل نیست ت� تق�بل منطقی م�اد ب�شـ� یـ� تق�بـل  

کلینـی در امـ�ر عقلـی بـ�ان کـه راه و روش م�حـ�م  کـه از  اّتف�قی؛ سخن م� در این است  سـ�ن 
ک�مً� محسـ�س اسـت؛ یعنـی هـم عقـل و هـم نقـل تکیـه و اعتمـ�د ائّمـه  اهل بیت وارد ش�ه، 

کتـ�ب مـی اطه�ر بـ� مبـ�نی کلینـی بـه  اصـیل عقلـی را بـه خـ�بی در ایـن  تـ�ان ی�فـت و م�حـ�م 
گ�د، دیــ�گ�ه مکتــب اهــل ن تصــ�یح بــه مطلــب،  عنــ�ان شــ� بیــت را در مب�حــث عقلــی، بــ�و

 .شن�س�ن�ه است

كلینی    عقل در مکتب شیعه و سّنی در عص� 
گـ�ایش غ�لـب، بـ� بحـث  �ى هـ ابت�اى تشکیل مکتب تشّیع در اوایـل قـ�ن دوم هجـ�ى، 

ــ�م،  کــه چــ�ن ام ــ�د  ــه اســت�ار ب ــ� ایــن پ�ی گــ�ایش ی�دشــ�ه ب ــ�ا  ــت؛ زی ــ�ده اس ک�مــی مخــ�لف ب

 _____________  
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تـ�ین م�جـع شـ�یعت اسـت، همـه سـ�ا�ت و اسـتفت�ءات ب�یـ� بـه او ارجــ�ع  بـ��ت�ین و عـ�لی
ى  کـه از نظـ� شـیعی�ن حقیقـت خـ�لص و بیـ�نگ� واقـع بـ�د، پیـ�و داده ش�د و رهنم�دهـ�ى او، 

ــه تبــع آن بحــث و منــ�ظ�ه و  گــ�دد؛ بنــ�ب� ایــن، مجــ�لی ــ�اى اجتهــ�د و اســت��ل عق�نــی و ب ب
م�نــ�. میــ�ن دانشــمن�ان شــیعه و اصــح�ب ائّمــه بــ�  زورآزمــ�یی در مب�حــث دینــی بــ�قی نمــی

کـه بـه  م�ن دیگ� آن دوره یك تف�وت آشک�ر و اس�سی وج�د داشت و آن ج�یگـ�هی بـ�د 
ّ
متکل

گـــ�وه داده مـــیئ�عقــل و فکـــ� بشــ�ى در ایـــ� ، متکلمـــ�ن اهــل ســـّنت، عقـــل و ١�شــ ل�ژى هــ� 
گی�ن�ة نه�یی مـی دانسـتن� و نتیجـه آن هـ� چـه بـ�د، ب�یـ�  است��ل عق�نی را م�جع تصمیم 

ى می م�ن شیعه، اب�ار ب�د و منبع اع�ى دانش پی�و
ّ
م�جـع نهـ�یی  و ش�؛ اّم� عقل ب�اى متکل

ــ�د را از  ــی خ ک�م ــ�نی  ــ� و مب ــ�ن ق�اع ــه آن ک ــ�د  ــ�م ب ــع، ام ــف واق کش ــ�هی و  گ ى آ ــ�ت و تعلیم
دانسـتن�؛  گ�فتن�. این�ن به تقّ�م نقل ب� عقل ب�ور داشتن� و درجـه امـ�م را ب�تـ� از عقـل مـی می

س�ن استف�ده از عقل به عن�ان اب�ار و نه منبع ت� یکص� س�ل بع�، یعنی تـ� اواسـط قـ�ن  ب�ین
کــ�م شـیعه بـ�قی م�نـ�. متکلمـ�ن شـیعه ایــن دوره  از سـ�م هجـ�ى، بـه عنـ�ان وی�گـی اصـلی 

قبیل علـی بـن اسـم�عیل میثمـی، علـی بـن منصـ�ر، یـ�نس بـن عبـ�الّ�حمن قمـی، ابـ�جعف� 
کتـ�ب ک�مـی آنـ�ن در  کـه آراى  هـ�ى و منـ�بع عمـ�می  سّک�ك و فضل بـن شـ�ذان نیشـ�ب�رى، 

گ�ایش و خط فک�ى وابسته ب�ده در ط�ل ق�ن سـ�م  ٢ان�. ق�یم ثبت ش�ه است، همه به این 
گـ�وه تـ� اواسـط ث�ر مف�ضه، شـک�ف�یی ف�اوانـی ی�فـت. ایـن هج�ى، آث�ر غ�ت، به خص�ص آ

گـ�ایش معتـ�ل �قـ�ن م�بـ�ر در ج�معـ کـه بـ�  ک�شـی�ن�  ک�دنــ� و  تـ�ى پیــ�وز  شـیعه بسـی�ر نفـ�ذ 
کننـ�. علمـ�ى قـم نیـ� تصـمیم  ۀخ�د را به عن�ان مفّس� و نم�ین� آین� و معتب� م�هب مع�فـی 

که به ائّمه نسبت ام�ر فـ�ق کسی را  که ه�  بشـ�ى ب�هـ�، بـه عنـ�ان غـ�لی معّ�فـی و از  گ�فتن� 
کننــ�. گــ�ایش، ائّمــه را انســ�ن  ٣شــه� خــ�د اخــ�اج  کــه بــه طــ�ر  هــ�ى وا�یــی مــی ایــن  دانســت 

اخص، مشم�ل فیض و ب�کت و نظ� عن�یت الهی ب�دنـ� و بـه همـین دلیـل، از نظـ� خلقـت و 

 _____________  
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كلینی مجم�عه مق��ت ف�رسی كنگ�ه بين. ٣  .١٩۴ - ١٩٢، ص ١، ج المللی 



 89 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     

کــه هــ�ى غ ک�دنــ�، ولــی نــه بــه آن صــ�رت هــ�ى عــ�ّدى فــ�ق مــی فطــ�ت خــ�د بــ� انســ�ن لــ�آمی� 
کــه چــ�ن ائّمــه اطهــ�ر، پــ�ك مفّ�ضــه مــی ــ�دن  گــ�ایش معتقــ� ب ــ�ین افــ�اد بشــ� و  گفتنــ�. ایــن  ت

�ن واسـطه بسـی�رى از فی�ضـ�ت نـانـ� و وجـ�د آ ت�ین آنـ�ن بـه پ�وردگ�رنـ�، منشـ� ب�کـ�ت ن�دیك
ک�رهـ�ى خ�اونـ�، م�ننـ� خلـق، رزق،  که آنـ�ن در  حق است؛ اّم� این ه�گ� به آن معن� نیست 

 .م�گ تصّ�فی داشته ب�شن� حی�ت و
یث فک�ى مفّ�ضه از اواخ� ق�ن چه�رم در سّنت بخش  کـ�د و بـه  ه�یی از م�ار شیعه نف�ذ 

یج مقب�ل کـه راه ی�فتـه و حضـ�ر  ه�ى ح�یثی، م�ت ه در مجم�عهت ی�فت. البّت ّی ت�ر هـ� بـ�د 
ک�ده ب�د، به خص�ص در مجم�عه که  چشمگی�ى پی�ا  کت�ب الک�فی  بـه ه�ى ب�رگی، م�نن� 

گست�دگی آن، به ن�چ�ر شم�رى اح�دیث ضعیف در آن راه ی�فت.  ١سبب ب�رگی و 

 كلینی و عق�نّیت  
، بـه 7و ام�م جعفـ� صـ�دق 7در می�ن اصح�ب ائّمه، به وی�ه ی�ران ام�م محّم� ب�ق� 

ــ� مــی گــ�وه متفــ�وت ب ــه  دو  کــه ب گ�وهــی  یم؛  م«خــ�ر
ّ
ــ�ن را  معــ�وف» مــتکل کــه آن گ�وهــی  ــ� و  ان

گ�وه نخست، هش�م بن حکم، هش�م بن سـ�لم و حمـ�ان  می» فقیه«ی� » محّ�ث« خ�انن�. از 
گ�وه دیگ� محّم� بن مسلم، احم� بن محّم� بن خ�لـ� و محّمـ� بـن حسـن صـّف�ر  اعین و از 

   ٢ت�ان ن�م ب�د. را می
ــن دو   یج ای ــ�ر ــه ت ــه اســت، ب ــه و دوران غیبــت ائّم ــ� عصــ� تقی کــه مقــ�رن ب ــ�ن ســ�م،  از ق

ک�می و ح� گ�فت و در نه�یت بـه دو دیـ�گ�ه متفـ�وت تبـ�یل ج�ی�ن  یثی از یک�یگ� ف�صله 
ک�مــی را در خ�نــ�ان نــ�بختی ب�یــ� جســت و بــ�رگ گشــت. بــ�رزت�ین شخصــیت تــ�ین  هــ�ى 

کلینـی در ایـن   ٣تـ�ان شـم�د. گ�ایی را محّ�ث�ن قم و رى مـی نم�ین�گ�ن نص اهتمـ�م م�حـ�م 
گ�وه، یعنی عقل کـ�ده بـ�د  صگ�ایی و ن دوره ب� حفظ این دو  گ�ایی، ب�ده اسـت. او احسـ�س 

 _____________  
 .٨٢، ص مکتب در ف�این� تک�مل. ١
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گ�وه  .ه�، بیش از ف�ی�ه ض�ر خ�اه� داشت که نب�د ه� یك از این 
گفته شـ�، در زمـ�ن ام�مـ�ن معصـ�م هم�ن  که  پن�اشـتن�  بسـی�رى از علمـ� مـی :ط�ر 

آیـ�، دلیلـی  منبـع و منشـ� بـه شـم�ر مـی �نیـ� بـه من�لـکه چ�ن به ام�م دست�سی هست و امـ�م 
تـ�ان عقـل را هـیچ  ب� این حـ�ل نمـیاّم�   به عقل نی� به عن�ان منبع مستقل نگ�ه ش�د؛ن�ارد ت� 

کنـ�ن، یعنـی در  انگ�شت، بلکه می گ�فـت. اّمـ� ا ت�ان آن را به عن�ان اب�ار و وسیله به خ�مت 
ک�د؟ ی� ب�یـ� پـ�ى عقـل را  که دست�سی به ام�م مق�ور نیست، چه ب�ی�  کلینی،  دوران م�ح�م 

کـ�د و یـ� اینکـه ب�یـ� آن را بـه عنـ�ان منبـع مسـتقل پـ�ی�فت. بـه  به عن�ان منبع ک�ت�ه  مستقل 
کلینی ب� نقل اح�دیـث و بـ� اسـتف�ده از بی�نـ�ت ائّمـه،  نظ� می رس� دانشمن�انی چ�ن م�ح�م 

کنـ�ر وحـی  کـه عقـل بـه عنـ�ان منبـع مسـتقل و جـ�ا در  کش�ن�ه شـ�ن�  آرام آرام به این س�ى 
کمـك «قـ�ار بگیـ�د و ایـن  شـ�ی�نی بــ�اى فهـم بهتـ� و درسـت از بی�نـ�ت و خط�بـ�ت ائّمــه خـ�د 

کلینی در ن�شته که م�ح�م  کـ�ر بـ�ده،  ب�د. عق�نّیتی  گفتـه و آن را بـه  ه� و آث�رش از آن سخن 
ک�ر م�ح�م ى نم�ده است. دش�ارى  کـه او از ک نی� از همین الگ� و روش پی�و لینی در این بـ�د 

ــه ــ�نی روب کس ــ�  ــ� ب ــه ت یــك س کــه ب ــ�د  ــ� خــ�دش رو ب ــ�م «عبی ــن اس ــه دی ــ�ه� ب ــ�ن مــ�دم در ظ چ
ی�ه کـ�ن و ب�رگـ�ن،  گ�و انـ�، ولـی مقـّ�راتش را بـه دلخـ�اه و طبـق عـ�دت و تقلیـ� از پـ�ران و نی�

ک�ده در مط�لب مهم و غی�مهم به عقل خ�د تکیـه و اعتمـ�د مـی از سـ�ى دیگـ�   ١».کننـ� ب�ور 
که  که همه م�ار ب«به خ�بی واقف ب�د  یـ�ن، ثـ�اب � آن اسـت و سـ�د و عقل، مح�رى است  ز
کیف� مت�ّجه گـ�ایش نشـ�ن  ٢».اوست و عق�ب و  کلینی به آن  که م�ح�م  بن�ب� این، عق�نّیتی 

گ�فته شـ�ه و ایـن، همـ�ن عقلـی اسـت  که به عن�ان منبع مستقل در نظ�  داده، عقلی است 
گ�فته است. ب�ین از ام�م، بـ� س�ن علم�ى پس  که م�رد ت�یی� و امض�ى ام�م معص�م هم ق�ار 

کـه از آنـ�ن بـه جـ�ى م�نـ�ه و نیـ� بـ� بهـ�ه گیـ�ى از عقـل بـه عنـ�ان یـك منبـع  ت�ّجه به سخن�نی 
کننــ� و در غیــ� ایــن صــ�رت، م��ات�اننــ� نقــش ا مســتقل مــی م معصــ�م را در زمــ�ن غیبــت ایفــ� 

 _____________  
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کـه مـی استنب�ط آن�ن ن�قص خ�اهـ� م�نـ�؛ همـ�ن کـه ع�قـل «گ�یـ�:  طـ�ر  پـس سـ�اوارت� چیـ�ى 
ک�شـ� هم�نـ� علـم  ب�گی�د و متفّک� ب�ه�ش آن را ج�ی� و شخص بـ� ت�فیـق و درسـت رو، در آن 

کــه خــ�ا از خلقــش خ�اســته و آن ت�حیــ� و مقــّ�رات و  دیــن و شــن�ختن روش، عبــ�رتی اســت 
ب�شـ�؛ زیـ�ا حّجـت، تمـ�م اسـت و تکلیـف،  هـ�، آداب او مـی احک�م و ام� و نهی و جلـ�گی�ى

ک�ت�ه و ت�خی�، ن�پ�ی کـه خـ�ا از خلقـش خ�اسـته، شـ�ط �زم و عم�،  �فتـه و در روش عبـ�دتی 
ى علـم و یقـین و بصـی�ت بـه جـ� مـی کـه تمـ�م واجبـ�ت را مـ�دم از رو کـه در ایـن آو است  رنـ� 

گ�دد ۀص�رت به ج�ى آورن�  ١».آنه� ن�د خ�ا، پسن�ی�ه و س�اوار ث�اب و پ�داش ب�رگ او 
کلینی در ت�صـیف اصـ�ل و پ�یـه  ت ف�اوانـی نمـ�ده اسـت. او هـ�ى عق�نّیـت، دّقـ م�ح�م 

کتـ�ب خـ�د، روش تحصـیل مع�فـت صـحیح، یعنـی شـن�خت حـ�یث  در مقّ�مه ارزشمن� 
ده�. اطمین�ن بخش این روش، وابسته به بـ�زبینی مـتن  صحیح از غی�صحیح را نش�ن می

کـه بـ� ب�رسـی درجـه صـّحت مـتن حـ�یث، مطـ�بق بیـ�ن ذیـل بـه دسـت مـی اى «آیــ�:  اسـت 
کنـ� که خ�اون� ت�   _ب�ادر کـه بـه نظـ� خـ�یش، روایـ�ت مختلفـی را _ را هـ�ایت  کـس را نشـ�ی� 

که از ام�م�ن رسی�ه است، تشخیص ده�، مگ� به دسـت�ر خـ�د امـ�م (اشـ�ره بـه روایـ�تی دارد 
که ف�م�ده ک�ده و آن به یکی از سه راهی است  کلینی از آنه� نقل ح�یث    :ان� که م�ح�م 

کــه  _الــف   حــ�یث را بــ� قــ�آن بســنجی�؛ هــ� یــك مطــ�بق بــ� قــ�آن بــ�د، بگی�یــ� و هــ� یــك 
کنی�  .مخ�لف ب� آن ب�د، ره� 

کنیــ�؛ زیــ�ا هــ�ایت مــ� در  _ ب   کــه م�افــق ع�مــه (اهــل ســّنت) اســت، رهــ�  احــ�دیثی را 
 .مخ�لفت ب� ایش�ن است

ــ�ا در مــ�رد اّتفــ� _ج   ــ�؛ زی کــه مــ�رد اتفــ�ق (اجمــ�عی) اســت، ب�گی�ی ق ت�دیــ�ى حــ�یثی 
دیگـ�  ۀتـ�انیم تشـخیص بـ�هیم و دربـ�ر ا مـینیست). ب� ایـن دسـت�ر، تنهـ� انـ�کی از روایـ�ت ر

کـه علـم بـه آنهـ� را بـه خـ�د امـ�م ارجـ�ع  تـ� از ایـن نمـی تـ� و محتـ�ط روای�ت، راهی روشن دانـیم 
که در این ب�ره ف�م�ده است، بپ�ی�یم:  کـه«دهیم و دست�ر آس�نی را   بـه هـ� یـك از دو حـ�یث 

 _____________  
  .۶، ص ١هم�ن، ج . ١
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 ١».گ�دن نهی�، ب� شم� ج�ی� است
کلینــی، از یــك ســ� مــی  گــ� مــ�دم بــه عقــل خــ�د تکیــه مــی م�حــ�م  کــه ا گمــ�اه  گ�یــ�  کننــ� 
ــی ــی م ــ�ى دیگــ� م ى علــم و یقــین  گ�دنــ� و از س ــ� از رو ــ�ن تکــ�لیف و ... را ب�ی کــه انس گ�یــ� 

که در احک�م دیـن تعّقـل صـ�رت نگیـ�د و چشـم گ�نه نیست  کن�؛ یعنی این   بسـته تحصیل 
کـه مـی همه مط�لب و آم�زه تـ�ان  ه�ى دین پ�ی�فته ش�د. شـ�ی� در اینجـ� مقصـ�د ایـن ب�شـ� 

کمـك عقـل درسـت فهمیـ�، نـه اینکـه آمـ�زه آم�زه هـ�ى دینـی ب�یـ� بـه ت�ییـ�  ه�ى دینـی را بـه 
 .عقل ب�س�

کـه  ب�ین سـ�ن معلـ�م مـی  کلینـی تـ� آنجـ� بـ�اى عقـل اهمّیـت ق�ئـل بـ�د  کـه م�حـ�م  شـ�د 
مـ�ن شــیعه را در رفـتن بــه ایــن راه  �ان اهمّیــت مـیائّمـه معصــ�م بـ

ّ
دادنــ�؛ زیــ�ا ائّمـه نیــ� متکل

گ�نـه جـ�ل تش�یق می هـ� و خـ�م�ت آنـ�ن را  ک�دن� و ت�ان�یی ب�جستگ�ن زب� دست را در ایـن 
کــه  ی بـه آنــ�ن خـ�ط� نشـ�ن مــیهسـت�دن� و هـ� از چنــ�گ� تــب تشـیع مــیبـه دفـ�ع از مک ک�دنـ� 
ن اب�ار در ج�ل مفی� و خـ�ب اسـت، ولـی نب�یـ� آن را اسـ�س لی تنه� به عن�اقاست���ت ع

که قلم�و دین، وحی است نه عقل.  ٢عقی�ه ق�ار داد؛ چ�ا 
کـه  که ب� ت�ّجه بـه مـ�اردى  کلینی، مهم این است  ک�ر ارزشمن� م�ح�م  ب�اى فهم درست 

ــه روش عقــل کــه تق�یبــً� حک�یــت ب ــه نظــ�ى  یکــ گ�ایــی ایشــ�ن اشــ�ره دارد، ب ــ� رو ــ�ظ� ب �د گــ� و ن
کلینی ب�ش�، دسـت یـ�بیم. ب�یـ� دیـ� بـ� ت�ّجـه بـه اینکـه الکـ�فی تنهـ� اثـ�  یاختص�ص م�ح�م 

کـه بــه دسـت مـ� رســی�ه و دیگـ� آثــ�رش بـه صـ�رت نســخه اسـت، ایــن  کلینـی اســت  م�حـ�م 
کـه بـ� ارزش  ش�د؟ به نظ� می مطلب چگ�نه فهمی�ه می رس� انتخ�ب خـ�ّص او از احـ�دیثی 

کی� دارد، ایـن پیـ�م ر کلینـی مـیعقل ت� کـه م�حـ�م  کـ�م  ا بـ�اى مـ� دارد  ک�شـ� بـ� اسـتف�ده از 
بیـت، از دیـ�گ�ه شـیعه در آن عصـ� حم�یـت نم�یـ� و حّقـی را بـ�اى شـیعه در اسـتف�ده و  اهل
کتـ�ب  به�ه ک�دن  گ�فت ت� ب� مط�ح  کلینی تصمیم  کن�. از این رو م�ح�م  ورى از عقل حفظ 

 _____________  
 .٩، ص ١هم�ن، ج  .١
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گیـ�ى نم�یـ�.  بیـت بهـ�ه �نـ�ت ب�رگـ�ن و اهـلعقل، هـم وارد میـ�ان عق�نیـت شـ�د و هـم از بی
کتـ�ب را که ن�دیك به یك چهـ�رم  ک�فی  ک�می اص�ل  دهـ�، از  کیل مـیتشـ بن�ب� این، روایت 

کلینـی  اهمّیت ف�اوانی در شکل ک�می شیعه ب�خـ�ردار بـ�ده اسـت. م�حـ�م  دهی به مکتب 
ک�می الک�فی، ن در رده که از یظ�می بن�ى  ك س� نـ�ظ� بـه مسـ�ئل ابتک�رى پ�ی� آورده است 

مح�رى آن دوره در من�زع�ت ف�ق و م�اهب بـ�ده و از سـ�ى دیگـ�، تـ�ش نمـ�ده اسـت تـ� در 
کت�ب خ�د پ�شش ده�. ت�بیتی منطقی، مهم  ١ت�ین مب�حث عقلی را در 

  نتیجه  
گ�ن  گ�نــ� یف  کتــ�ب الکــ�فی تعــ�ر انــ�، اّمــ� وجــه  بــ�اى عقــل ارائــه نمــ�ده یهمــه شــ�رح�ن 

کــه از همــه روایــ�ت اشــت�اك همگــی در  کــه مقصــ�د از عقــل، چنــ�ن  ایــن بــ�ب ایــن اســت 
ــ� اســتف�ده مــی ــ�ن ق ــ�ح و  ۀدارکننــ�تشــخیص و ادراك و وا ۀشــ�د، هم ــه نیکــی و ص ــ�ن ب انس

 �ب�شــ�. از دیــ�گ�ه معن�شن�ســی نیــ� ایــن تع�یــف از عقــل، همــ یمــ او از شــّ� و فســ�د ۀب�زدارنــ�
یف دیگ� را در ب�دارد. ایـن عقـلتع کـه ق�بـل صـ�ق بـ� عقـل نظـ�ى، عقـل حقیقتـی اسـ، �ر ت 

کلینـی  ب�ش�. و ایـن، همـ�ن عقـل عملی و... می کـه شخصـّیتی م�ننـ� م�حـ�م  گ�ایـی اسـت 
یشـه در وحـی نیـ�  که ر گفتن و شک�فتن ابع�د این تع�یف،  ب�ان تمسك نم�ده است. سخن 

که ب�ی� انج�م پ�ی�د. و این، یکی از اه�اف عقل ک�رى ش�یسته و ب�یسته است  گ�ایـی  دارد، 
کلینی ب�ده است ت� هم ج�یگ�ه عقل و هم می�ان پ�یبن�ى علم�ى ام�میـه بـه عقـل را  م�ح�م 

کتـب حـ�یثی دیگـ� ف�قـه کـه در  کـ�رى  هـ� و مـ�اهب انجـ�م نشـ�ه و بـه صـ�رت  نش�ن دهـ�؛ 
گ�نهب� کت�ب ی� کت�ب نی�م�ه است ب ج�ا  .اى در ابت�اى 

 ن�بعم
 .٨١، شم�ره پ�وهشآینه ، »گ�ایی کلینی و عقل«اخ�ان، محّم�،  .١
کت�ب الت�حی�) تق�ی�  ش�� اص�ل ك�فیح�ئ�ى ی�دى، مه�ى،  .٢ (کت�ب العقل و الجهل، 

 .ش ١٣٩١پ�ی�ن، حکمت، ته�ان،   پ�وی�
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کلم�ت الق�آن «ب�رسی محت�ایی  التحقیق فی 
 »الک�یم

  _____________________ ٢ف�طمه محّ�می دوری  _ ١دکت� ص�حبعلی اکب�ی   ________________ 
ی�فت:   ٩/٨/١٣٩٢پ�ی�ش:  _   ٢٨/٢/١٣٩٢در

 چکی�ه
كلمـ�ت القـ�آن الکـ�یمکتـ�ب حسن مصطف�ی، طـی ده سـ�ل ع�مه  را بـه  التحقیـق فـی 

هــ�ی  . م�لــف در آن، واژهجلــ�، بــه نگــ�رش درآورد چهــ�رده زبــ�ن ع�بــی و بــه ت�تیــب الفبــ� در 
کت�ب ک�ده و ابت�ا ت�ضیح�ت  کلم�ت تنظیم  ه�ى معتبـ� لغـت و ادب  ق�آن را ب� حسب ریشه 

، بـه بیـ�ن نظـ� خـ�د  پ�داختـه »و التحقیـق«درب�ره آن واژه را نقل نمـ�ده، سـپس در قسـمت 
آیـ�تی را  ه�ی اعجمی، ریشه آنه� را آورده، ذیـل هـ� واژه، آیـه و است. در ذیل بسی�رى از واژه

کلمــه و یــ� هــم ریشــه کــ�ده اســت کــه آن  بــه ف�اخــ�ر معنــی  .هــ�ى آن، در آن قــ�ار دارد، احصــ� 
که غ�لب آن عب�رت واژه گ�فته  هـ�ی دیگـ�،  ه واژهست از: ارج�ع بـا ه�، شی�ه خ�صی در پیش 

گ�فتن اصل واح� در همه واژه استف�ده از آرای ه�، ت�جه به بحث اشـتق�ق،  دیگ�ان، در نظ� 
 ب�غی و ص�ف و نح�... عل�م

 : التحقیق فی کلم�ت الق�آن الک�یم، حسن مصطف�ی، مف�دات ق�آن.ه� کلی�واژه

 
 

 
 _____________  
گ�وه عل�م ق�آن و ح�یث دانشگ�ه ف�دوسی مشه�.. ١  akbari-s@um.ac.irدانشی�ر 

ک�رشن�سی ارش� عل�م ق�آن و ح�یث دانشگ�ه ف�دوسی مشه�.. ٢   دانشج�ی 
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 مق�مه
ه�سـت؛ و  انس�ن ج�نب خ�اون� م�ب�ط به سـع�دت دنیـ�ی و ابـ�یاز  یق�آن مجی� پی�م

 بـه من�ط آنق� احک�م و مع�رف حق�یق از استف�ده، ب� این پی�م و ت�ب� در آن �زم ب�ده �ییآشن
ک�شـی� و پـس   رو از این ؛ب�ش� می آن مف�دات درك و فهم ب�ی� نخست در فهـم مفـ�دات قـ�آن 

 زمینـه ایـن بسـی�ری در لغـت هـ�ی ف�هنـگ ،ل�ا ب�ای نیل به این ه�فاز آن وارد تفسی� ش�؛ 
 است.  ت�لیف ش�ه

که به قـ�آن و سـنت نبـ�ی م� ن�مه نخستین واژه شـ�ه و  بـ�ط میه�، م�ض�ع�ت دینی ب�ده 
ی ســـ�ا�تی دربـــ�ر ازرق بن مســـ�ئل نـــ�فعاولـــین ف�هنـــگ ق�آنـــی  کـــه و هـــ�ی قـــ�آن از  واژه ۀاســـت 

گفت.�عب�س معن عب�س پ�سی� و ابن ابن  ١ی آنه� را ب� استشه�د به شع� ج�هلی پ�سخ 
کـه بـ� آن ب� کتـ�ب  یمخـ�ر مـیدر سی� ت�وین فه�ست مع�جم من�بع دینی، اولـین منبعـی 

ی مبتکــ� فــن ف�هنگق ١٧۵ف�اهیــ�ی ( حمــ� ا بن خلیل العــین کــه و ن�یســی بــ�ده  ) اســت 
   ٢است.

کــهن�مـهو یکـی از لغــت کتــ�ب  هــ�یی  التحقیـق فــی كلمــ�ت در قـ�ن مع�صــ� ن�شـته شــ�ه، 
 ب�ش�. حسن مصطف�ی میاث� ع�مه  الق�آن  الک�یم

ــه  ک ــ�  ــع  کت�باز آنج ــ�ی م�ج ــ�، ه ــی دارن ــی و آم�زش ــ�ه�ی پ�وهش ــی در ف�آین ــش مهم نق
کــه بــه مط�لعــه در زمینــشــ» شن�ســی م�جع«عنــ�ان بــ� م�ضــ�عی  گ�فتــه  منــ�بع م�جــع  �کل 

کتـب م�جـع از جملـه  ،پ�دازد. یکی از وظ�یف این رشته می ارائـه اط�عـ�ت و نقـ� و ب�رسـی  
ـــ�لیف خـــ�د، روش خ�صـــی ه�ســـت؛ و چـــ�ن هـــ� ن�یســـن�ه ن�مه ف�هنگ ـــ�ای  ای در ت دارد و ب

در ایــن ن�شــت�ر بــ� آن شــ�یم تــ� اســتف�ده هــ� چــه بهتــ� از هــ� اثــ�ی، ب�یــ� بــ� روش آن آشــن� بــ�د، 
آن را   ع�مــه مصــطف�ی داشــته، التحقیــق فــی كلمــ�ت القــ�آن الکــ�یممط�لعــه دقیقــی بــ� معجــم 

 _____________  
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 .کنیمب�رسی 

 التحقیق فی كلم�ت الق�آن الک�یممع�فی _ ١

 معرفی اجمالی ـ1ـ 1
 ع�بی و به ت�تیـب الفبـ�، زب�ن جل�، به چه�رده در التحقیق فی كلم�ت الق�آن الک�یمکت�ب  
 .انگ�شت ق�آنی المع�رف دای�ة مث�به به را آن ت�ان و می است ق�آنی ه�ى ف�هنگ از یکی
کتـــ�ب    را تفســـی� ضـــمنی و محتـــ�ایی نـــ�عی پ�داختـــه، کلمـــ�تو شـــ�ح  ت�ضـــیح بـــهایـــن 

 بــه ش ١٣۶٢ ســ�ل در کــه اســت مع�صــ� ق�آنــی هــ�ى ف�هنــگ تــ�ین بــ�رگ از یکــی. و دربــ�دارد
 ب�گ�یــ�ه اسـ�می ارشــ�د وزارت ف�هنـگ و طــ�ف از كتـ�ب ســ�ل جمهـ�رى اســ�می ایـ�ان عنـ�ان

 ١.ش�

 کتاب روشـ 2ـ1
یشـــ حســـب بـــ� را قـــ�آن هـــ�ی م�لـــف، واژه   ت�ضـــیح�ت ابتـــ�ا و کـــ�ده تنظـــیم کلمـــ�ت �ر

 ،»التحقیـق و« قسـمت در سـپس نمـ�ده، نقـل واژه آن درب�رهرا  ادب و لغت معتب� ه�ى کت�ب
ک�ده را خ�د نظ� یشـه ع�بی،غی� ه�ی واژه از بسی�رى ذیل در. است بی�ن   یـ� عبـ�ى کـه را آنهـ� ر

 .است آورده ع�بیغی� ص�رت هم�ن به و داده ت�ضیح ب�ده، دیگ� زب�نی
یشـه هم ی� و واژه آن که را آی�تی ی� آیه واژه، ه� ذیل م�لف اینکه بی�ن ق�بل نکته   آن، هـ�ى ر

 . است ک�ده احص� دارد، ق�ار آن در

 نابع مؤلفمـ 3ـ 1
کت�بدر ت�وین معجم خ�د  م�لف  ک�ده ذیله�ی  از   است: استف�ده 

 الجمهـ�ة فـ�رس؛ ابن معجم مق�یيس اللغ�؛ ازه�ى منص�ر اب� الته�یب؛ احم� بن خلیل العین
یـــ� ابـــن ق�قتا�شـــ و  الفـــ�ئق و اســـ�س الب�غـــه ؛ فیـــ�می اللغـــ�مصـــب�ح ؛  جـــ�ه�ى صـــح�ح اللغـــ�؛ در

 _____________  
 .٩٩۶_ ٩٩۵، صصطبق�ت مفس�ان شیعه، ال�حیم عقیقی بخش�یشی، عب�. ١
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کتـب  راغـب مفـ�دات ؛منظـ�ر ابـن لس�ن الع�بزمخش�ى؛   فـ�وق اللغـ�اصـفه�نی. همچنـین از 
 ثعـ�لبی و فقـه اللغـهج�الیقی،  المع�ب من الک�مالبق�ء،  اب� كلی�تقط�ع،  ابن ا�فع�ل عسک�ى،

کتـب اشـتق�ق، اعـ�اب و ادب م�ننـ�  ق�امیس کتـب شـ�فیه، ك�فیـه، الک�تـبادب عب�ى، و از   ،
کتــ�ب  الکتــ�بزمخشــ�ى،   ا�شــتق�ق و المقــ��تســیب�یه و نظیــ� آنــ�ن خص�صــً� در اشــتق�ق از 

 ١.الب�قی ف�اد عب� محم� المعجم المفه�س �لف�ظ الق�آنتب�ی�ى، عه�ین و  ع�مه

 هاي خاص التحقیق ویژگیـ 4ـ 1
کلم�ت و جملـه؛ در م�ارد استف�ده از آراء دانشمن�ان _ ١_ ۴_ ١ هـ�  استف�ده از من�بع، عین 

ک�ده ن تغیی� بـ�ده اسـت  را نقل  کتـ�ب بـ�ای . و نقل آنه� بن�ب� مق�ار نی�ز و ب�و اختصـ�ر از هـ� 
که قبل از استف�ده از این معجم ب�ی� ب� ایـن اسـ�می اختصـ�ری آشـن�  به رم� خ�صی ی�د ش�ه 

ئم را در آخ� جل�  ک�ده  نخستش�یم، م�لف این ع� ه� عب�رتنـ� که بعضی از آن استبی�ن 
 :از

: سـلیم�ن حیـیم، الفـ�وقاز ف�هنگ عب�ی به ف�رسی، : ف�؛ زمخش�ی اس�س الب�غه: اس
کتـ�ب : قـم؛ ابـن فـ�رس معجم مق�ییس اللغـ�: مق؛ ابن ه�ل عسک�ی ف�وق اللغ�ی� قـ�م�س 

کساز مق�س،   مفـ�دات فـی غ�یـب القـ�آن: مـف؛ و ابـن منظـ�ر لس�ن العـ�ب: لس؛ مست� ه�
 ٢....راغب 

کـه در زیـ� آنهـ�ی غیـ� سه�لت ق�ائـت واژهب�ای م�ح�م مصطف�ی  _٢_ ۴_ ١ هـ� واژه ع�بـی 
هــ�ی ف�انســه، ع�بــی، ســ�ی�نی،  هــ� در زب�ن را بــه زبــ�ن و الفبــ�ی اصــلی آن ن�شــته، الفبــ�ی واژه

 .آورده است» الفب�ء فی اللغ�ت«عب�ی، �تین، ی�ن�ن و رومی را در آخ� جل� اول ب� عن�ان 
کـــه تق�یبـــً� در هـــ�ی ف�رســـی؛ یکـــی از وی�گـــی اســـتف�ده از واژه _٣_ ۴_ ١ هـــ�ی ایـــن معجـــم 

هــ�ی ف�رســی بعضــی  شــ�د، اســتف�ده از مع�دل مشــ�ه�ه نمیع�بــی  هــ�ی یــک از معجم هــیچ
َق (به آیـه » رج�« ۀذیل واژ مث�ً ب�ش�؛  ه� می واژه

ْ
ِتـیَو ال

َّ
سـ�ِء ال�   �اِعـُ� ِمـَن الّنِ

ً
 )� َیْ�ُجـ�َن ِنک�حـ�

 _____________  
كلم�ت الق�آن الک�یم. مصطف�ی، حسن،  ١  .١١_ ١٠، ص١، جالتحقیق فی 

 .٣٩۴_ ٣٩٣ ص. هم�ن،  ٢
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کـــ�ده  )۶٠/ (نـــ�ر گفتـــه: الق�اعـــ�و اســـتن�د  کـــه از فع�لیـــت و انجـــ�م وظـــ�یف ، ســـپس  زنـــ�نی 
کلمه   :النکـ�ح. و ش�د تعبی� می» ب�زنشست«زن�ش�یی ب�زنشسته ب�شن�، و در ف�رسی از آن ب� 

کلمه  که در ف�رسی تعبی� به   ١.کنن� می» زن�ش�یی«ازدواج، 

 »آن الک�یمالتحقیق فی كلم�ت الق�«ك�ر  در كت�ب روش . ٢

 هاي دیگر ارجاع به واژهـ 1ـ 2
ـــ�رش  ـــف در نگ ـــی�  هم�ن التحقیـــقروش م�ل ـــ�یی در تفس ـــه طب�طب ـــ� روش ع�م  المیـــ�انن

ــی واژه می ــه ب�خ ک ــ�  ــ�ی  ب�ش ــ�ده و در ج ک ــ�ن  ــل واژه آورده، بی ــه ذی ک ــ�تی  ــه آی ــه ب ــ� ت�ج ــ� را ب ه
 مخص�ص آن واژه به  قسمت م�رد نظ� ارج�ع داده است:

ـــق« ۀدر واژ * ـــ�» أب ـــه آیـــت� ب ـــِلیَن (: �جـــه ب ُمْ�َس
ْ
ِمـــَن ال

َ
ـــ�ُنَس ل  ُی

َ
ـــِك  *َو ِإّن

ْ
ُفل

ْ
ـــی ال

َ
َبـــَق ِإل

َ
ِإْذ أ

َمْشُح�ن
ْ
 ٢رج�ع داده است.ا» ی�نس« ۀبه واژ)، ١۴٠_ ١٣٩ (ص�ف�ت/ )ال

ـــٍح َمْنُضـــ�ٍد  * ِســـْ�ٍر َمْخُضـــ�ٍد  ِفـــی(در آیـــه : خضـــ� *
ْ
)؛ مـــ�اد از  ٢٩_ ٢٨ /(واقعـــه )َو َطل

گ�نهدو� ش�ن خمی�گی و مخض�د،  که ب�عث زیب�یی ش�ه، آنه�ست به  را  میـ�هچی�ن  ای 
کنی�» س�ر«به م�ده . کن� آس�ن می  .٣م�اجعه 

 دیگر اندیشمندان ـ بیان آراي2ـ 2
کـه بــه نم�نـه ن�یسـن�ه در ابتـ�ای هــ� واژه، آرای ،التحقیـقدر  ه�یی از آنهــ�  دیگـ�ان را آورده 

 :کنیم اش�ره می
بـه معنـی مطـ�ود  ئه�ی دور شـ�ه؛ و خ�سـ هـ� و شـیط�ن کخ�ه� و  سـگ؛ »خسـ�« :لس� *

ک�د .است    4.خس� الکلب، او را ط�د 

 _____________  
كلم�ت الق�آن الک�یم، مصطف�ی، حسن.  ١  .٨٠_ ٧٩، صص۴، جالتحقیق فی 

 .٢۴، ص١ج، هم�ن.  ٢

 .٧٣، ص٣ج، هم�ن.  ٣

 .۵١، ص٣ج، هم�ن.  4
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ــ�*  گــ�یی »جــ�ز: «مق ــ�ه،  گی ن  ــین بــ�و ــت. أرض جــ�ر، زم ــی قطــع اس ــل آن بــه معن ، اص
 ١گی�هش قطع ش�ه است.

 ـ بیان اصل واحد براي هر واژه3ـ 2
کلمـه تنظـیم شـ�ه،  در این واژه کـه بـ� اسـ�س مـ�اد اصـلی  بـ�ای هـ� واژه فقـط  م�لـفن�مـه 

کت�ب ن�شـته اسـت:  کت�ب، ذیل عن�ان  گ�فته و حتی در ابت�ای  یشه در نظ�  یبحـث «یک ر
کلم�... کل   ».عن ا�صل ال�اح� فی 

یشــه ایــن مــ�ده یکــی بــ�ده و آن از بــین بــ�دن شــیء زایــ� و گ�یــ�: » حلــق« ۀدر واژ * قطــع ر

یشه می  ب�ش�. ک�دن م� از ر
 �صــیغ. گ�ینــ�» حلــق«، بــ� محــل ذبــح حیــ�ان اطــ�ق شــ�ه و آن را بــه تن�ســب ایــن معنــ�

 د�لت ب� امت�اد حلق دارد.» ُحلق�م«م�ی� آن، یعنی 
کــه از بــین بــ�دن مــ� مــی ی اصــلی�همچنــین بــه تن�ســب معنــ کــ�ه و مکــ�ن اش  ب�شــ�، بــ� 

گفته  گی�ه ب�ش�،  که خ�لی از   .ش�د میم�تفعی 
که م�نن� حلق، به شکل دای�ه است ست از قطعها ، عب�رت»حلقه«  ٢.ای از زنجی� 
گفتـه اط�ق مـی» الب�ب �حلق«و » حلق الق�م«به این معنی،  نی�  شـ�د. و بـه ایـن اعتبـ�ر 
 «ش�د: می

ّ
گ�فته و م�نن� دای�ه دور زد.»ق الط�ئ�حل  ٣؛ یعنی پ�ن�ه در پ�واز اوج 

 فروق اللغه بیانـ 4ـ 2
کـه در اصـل معنـ واژه ۀدرب�ر ف�وق اللغه، یکـی بـ�ده در ج�ئیـ�ت  �هـ�ی متقـ�رب المعـ�نی 

 4.کن� ان�، بحث می آن متف�وت

 _____________  
 .٧١، ص٢ج، هم�ن.  ١

 .٢٧٠، ص٢ج، هم�ن.  ٢

كلم�ت الق�آن الک�یممصطف�ی، حسن، .  ٣  .٢٧٠ص، ٢، جالتحقیق فی 

 .، مق�مه�الف�وق اللغ�یعب�ا�،  بن ه�ل حسن . عسک�ی، اب� 4
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 :است ه�ی مت�ادف، به بحث ف�وق اللغه پ�داخته م�ح�م مصطف�ی بع� از بی�ن واژه 

ن اذیت«ی �را در معن» ه�ب«و » أبق« ۀواژ * تفـ�وت دانـ�، بـ� ایـن  مشـت�ک می» رفتن ب�و

، هـ�ب و فـ�ار اسـت قبـل از  آنکـه تـ�س و عقـ�بتی از »أبق«که در أبق، قی� دیگ�ی وج�د دارد؛ 
   ١.ج�نب م�� مت�جه بن�ه ش�د

 توجه به بحث اشتقاقـ  5ـ 2
کلمــه ــی،  ــتق�ق؛ یعن ــ�خته  اش ــه دیگــ� س کلم ــ�د. ای از  ــطف�ی در مق�مــه  ٢ش ع�مــه مص

 :�ده استک را به ان�اع مختلفی تقسیماشتق�ق کت�ب خ�د، 
 اشتق�ق افع�ل و صف�ت از مص�ر. م�نن� ؛اشتق�ق صغی� ی� اصغ� -١-۵-٢
کبی� -٢-۵-٢  .٣»عفن«و » أجن«، »أفن«ب� » أسن« ۀاشتق�ق واژ: اشتق�ق 
کب� -٣-۵-٢  ٤».سنه«و » سنن«، »سن�«ب� » سن�«: اشتق�ق اشتق�ق ا
 ٥رجلی�.: اشتق�ق انت�اعی -۵-۴-٢

 توجه به علوم بالغیـ  6ـ 2
کث� واژه کـ�ده، بـه  ع�مه مصطف�ی ذیل ا کـه بـه عنـ�ان شـ�ه� مثـ�ل ذکـ�  ه�، ضمن آیـ�تی 

 ده است؛ از جمله:نم�جنبه ب�غی آی�ت نی� اش�ره 
کلمـــه محفـــ�ظ �، معنـــ»ثـــبط« تـــ�ادف: -١-۶-٢ ی ثبـــ�ت و محـــ�ودیت قلبـــی، در ایـــن 

، در آن »حــبس، ت�قیــف، سســتی، ثقــل، ثبــ�ت، قعــ�د و م�زمــه«هــ�ی  اســت، و معــ�نی واژه

 _____________  
كلم�ت الق�آن الک�یم، مصطف�ی، حسن.  ١  .٢۴، ص١ج ، التحقیق فی 

 .١۵٠٣، ص۴، جالصح�حج�ه�ی، اسم�عیل بن حم�د، .  ٢

كلم�ت الق�آن الک�یم، مصطف�ی، حسن.  ٣  .٩٠_ ٨٩ ، صص١، جالتحقیق فی 

 .٢۴٣_ ٢۴٢، ص۵هم�ن، ج.  ٤

 .٣۶٠، ص٣ج ،هم�ن.  ٥
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 ١.وج�د دارن�
. است، و حج� عب�رتست از محفـ�ظ و محـ�ود» حج�«م�خ�ذ از  »حنج�« کن�یه: .٢ݐ ۶ ݐ٢

ــ ــِت ( �و در آی َغ
َ
ــ�ُر َو َبل ْبص

َ ْ
ــِت ا� ــ�ِج�َ َو ِإْذ زاَغ َحن

ْ
ــ�ُب ال

ُ
ُقل

ْ
ــ�اب )ال ــه  ؛)١٠/ (اح ــب ب ــی�ن قل رس

کــه بعــ� از آن (مــ�دن) جــ�  �از رســی�ن زنــ�گی بــه آخــ�ین م�حلـ» هکن�یــ«حنجـ�ه،  خــ�د اســت 
ــ�د  ــ�اخ و خــ�وج از محــ�ودیت و رهــ�یی نفــس از تنگنــ�ی دنیــ�ی چیــ� دیگــ�ی وج فضــ�ی ف

کـه در رسـی�ن قلـب بـه حنجـ�ه، یـک احسـ�س تنگـی و شـ�ت درد  ن�ارد و پ� واضح اسـت 
ــ�گی مــیشــ�د و علــیعــ�رض مــی ــه آخــ�ین م�حلــه از زن رســ�، نفــس احســ�س رغــم اینکــه ب

 ٢.کن�خفگی و مح�ودیت می

 توجه به علم صرف و نحوـ 7ـ 2
 (: رفق *

ً
�اُب َو سـ�َءْت ُمْ�َتَفقـ�

َ
بـ�ب افتعـ�ل بـ�ده و بـ� » ارتفـ�ق«؛ )٢٩/ (کهـف )ِبْئَس الّش

اســم » م�تفــق«و . انتخــ�ب ن�مخــ�یی و ســ�زگ�ری کنــ�؛ یعنــی مط�وعــه و اختیــ�ر د�لــت می
در آیـه مک�ن اسـت؛ یعنـی، آتـش بـ� ج�یگـ�هی اسـت از جهـت انتخـ�ب محـل اسـت�احت. 

 َو (
ً
قـ�

َ
ْمِ�ُکْم ِم�ف

َ
ُکْم ِمْن أ

َ
ْ� ل  سـ�زگ�ریو  ن�مـی �، اسـم آلـت و وسـیل»ِم�فقـ�ً «)؛ ١۶/ (کهـف )ُیَهّیِ

 ٣.است

 هاي معرّب ـ توجه به واژه 8ـ 2
که در زب�ن ع�بی وارد ش�ه و بـ� آن ه�ی غی� ژهمعّ�ب�ت، وا هـ� از لحـ�ظ وزن و ع�بی هستن� 
 ٤ش�د. لفظ ع�بی می �اشتق�ق مع�مل

کت�ب ک�ده است اصل واژه ،ن�یسن�ه در این   :ه�ی مع�ب و زب�ن اصلی آنه� را ذک� 

 _____________  
كلم�ت الق�آن الک�یم، مصطف�ی، حسن.  ١  .٩_ ٨، صص٢، جالتحقیق فی 

 .٢٩٢_ ٢٩١صص ،٢ج ،هم�ن.  ٢

 .١٨٨، ص۴هم�ن، ج.  ٣

 .١٣ص، و آدابه� � الع�بي�المع�ب و ال�خیل فی اللغ، ت�نجی، محم�.  ٤
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کلمه »: رّس « * کسیس«م�خ�ذ از  کس«ی� » أرا ای ع�بـی از مـ�ده  ی�نـ�نی اسـت. یـ� واژه» آرا

  ١.ب�ش�ی نف�ذ و تثبیت می�به معن» رّس «

ی ب�فتـه شـ�ه �بـه معنـ» زربفت«م�خ�ذ از لغت ف�رسی » زرابی_  _ زرابی� زرب«؛ »زرب« *

کلمــه  یــ�ب«از الیــ�ف ط�یــی، یــ� از  گیــ�ه یــ� هــ� چیــ� زرد، و یــ� ب�گ�فتــه شــ�ه از �بــه معنــ» زر ی 
 ٢ب�ش�. می ی�فتن زردی ی �به معن» زردی�ب«

 :ه�و پ�سخ آن »التحقیق فی كلم�ت الق�آن الک�یم«ه�ی وارد ب�  اشک�ل. ٣
که ۀشی� ب� اینکه_ ١_ ٣ کـ�ده،  ادبـ� دیگـ� ابت�ا نظـ� ک�ر ن�یسن�ه ب�ینص�رت است  را ذکـ� 

آورد؛ امـ� در چنـ� مــ�رد در اثنـ�ی نظـ� خــ�د،  مــی» التحقیـق«سـپس نظـ� خـ�د را تحــت عنـ�ان 
در ضـمن بحـث التحقیـق » یـّم « ۀژاز جملـه ذیـل وا. کنـ� یدیگ� من�بع م�رد استف�ده را ذک� م

 :ن�شته

و بــه معنــی قصــ� چیــ�ی » تــ�ّمم«فــ�ق تــیمم و اراده: اصــل تــیمم  _١٠٢ الفــ�وق فــی قــ�ل *

شــ�د زیــ�ا جــ�ی� نیســت کــ�دن از جلــ� و مق�بــل اســت، لــ�ا خ�اونــ� بــ� ایــن تعبیــ� وصــف نمــی
که از جل� ی� پشت س� به آن   ٣ش�د.ت�جه میخ�اون� به چی�ی وصف ش�د 

کـه  البته احتم�ل دارد ع�ول از روال ع�دی تحقیق ذیـل امثـ�ل ایـن واژه، بـه ایـن علـت ب�شـ� 
ک�ده ک�ده، مطلب این منبع را نی� در آنج� ذک�  که مط�ح   ب�ش�. به تن�سب بحث ف�وق اللغه 

 قبـل» غ«آوری ش�ه، ام� ب� خ�ف ت�تیب الفبـ�، حـ�ف  این اث� به ت�تیب الفب� جمع_ ٢_ ٣
 .آم�ه است» ن�ن«و قبل از ح�ف » میم«بع� از ح�ف  »ه�ء«، و ح�ف »ع«از ح�ف 

که در این م�رد می*  کـه بهت�ین ت�جیهی  ک�د اینست  کـه بـ�  واژه: ت�ان ب�ان اش�ره  هـ�یی 

که ب� ح�ف  ش�ن� بیشت� از واژه ش�وع می» عین«ح�ف  شـ�ن�، و  آغ�ز می» غین«ه�یی هستن� 
کت�ب می که در جل� هفتم و هشتم این  کـم بـ�دن » غـین«بینیم حـ�ف  هم�نط�ر  را بـه دلیـل 

 _____________  
كلم�ت الق�آن الک�یم، مصطف�ی، حسن.  ١  .١٢٨، ص۴ج ،التحقیق فی 

 .٣٢١، ص۴هم�ن، ج.  ٢

 .٢۶٧، ص١۴هم�ن، ج.  ٣



را بــه » عــین«و در همــ�ن جلــ� آورده، و حــ�ف » ظــ�ء«و » طــ�ء«هــ�یش در ادامــه حــ�وف  واژه
گ�نه ی�دی لغ�ت در جل� ج�ا  .ای آورده است جهت ز

 نتیجه
ـــ�بیم ا در مـــی ن الکـــ�یمالتحقیـــق فـــی كلمـــ�ت القـــ�آاز ب�رســـی معجـــم  کتـــ�ب یکـــی از ی یـــن 

قــ�آن » ضــمنی و تفســی� محتــ�ایی«هــ�ی ق�آنــی و بــه تعبیــ�ی  تــ�ین و معتب�تــ�ین ف�هنگ بــ�رگ
که  یشـ �همک�یم است  کتـ�ب  هاصـلی آن، بـ �کلمـ�ت قـ�آن بـ� حسـب ر طـ�ر مفصـل در ایـن 

 ان�. ب�رسی ش�ه
یشـه و مـ�ع�مه مصطف�ی در این معجم ب اصـلی و بـه تعبیـ�  ۀد�ای ه� لغت، فقط یـک ر

که این امـ�» اصِل واح�«خ�د ایش�ن  گ�فته  کـ�ده  ارزش در نظ�  در اسـت، کتـ�ب را چنـ� ب�ابـ� 
که  خ�د بـ�ای هـ� واژه یـک،  معجم المق�یيسف�رس در  نگ�ران از جمله ابن معجمبیشت� ح�لی 

یشــه دو، ســه گ�فته و در ب�خــی مــ�ارد چهــ�ر ر کــه ایــن  در نظــ�  تســلط دقــت نظــ� و نکتــه، انــ�، 
 رس�ن�. م�ح�م مصطف�ی ب� واژگ�ن ع�بی را می

ــ�  کــه در آن م�لــف عــ�وه ب کتــ�ب نســبت بــه دیگــ� معــ�جم ایــن اســت  امتیــ�ز دیگــ� ایــن 
کــ�فی را  ۀ� در ایــن حــ�زه غ�فــل نم�نــ�ه و بهــ�ه�ی دیگــ�ان نیــ معل�مــ�ت خــ�د، از ن�شــته �زم و 

کــه م�حــ�م مصــطف�ی ام�نــت را رع�یــت نمــ�ده بــه نــ�م ایــن  بــ�ده اســت؛ ایــن در حــ�لی اســت 
ک�مـل  هه� بـ کت�ب کـ�ده و در پ�یـ�ن جلـ� اول نـ�م  ئـم خ�صـی اشـ�ره  صـ�رت اختصـ�ر و بـ� ع�
ه�ی دخیل در ق�آن ت�جـه ویـ�ه  دیگ� اینکه به بحث مع�ب�ت و واژهو ه� را آورده است.  کت�ب

 نم�ده است.

 ن�بعم
 ق�آن ك�یم .١

بیـــ�وت، ، المع�فـــه ر ، داآدابهـــ�المعـــ�ب و الـــ�خیل فـــی اللغـــ� الع�بيـــ� و تـــ�نجی، محمـــ�،  .٢
 .ق١۴٢۶

تحقیـق و تصـحیح  ،الصح�ح (ت�ج اللغ� و ِصح�ح الع�بّيـ�)ج�ه�ی، اسم�عیل بن حم�د؛  .٣
 ت�.عّط�ر، بی�وت: دار العلم للم�یین، بی عب�الغف�راحم� 
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تهـــ�ان، ، ن�هیـــ�] و[دوســـت�ن ،  قـــ�آن و قـــ�آن پ�وهـــی �دانشـــن�م، ، به�ءالـــ�ینخ�مشـــ�هی .٤
 ش.١٣٧٧

العلمیــــــه،   الکتــــــب  ، دارالفــــــ�وق اللغ�یــــــهعب�ا�،  بن ه�ل حســــــن عســــــک�ی، ابــــــ� .٥
 .ق١۴٢١،بی�وت

بــــی جــــ�،  ن�یــــ� اســــ�م،،  طبقــــ�ت مفســــ�ان شــــیعه، ال�حیم عقیقــــی بخش�یشــــی، عبــــ� .٦
 ش.١٣٨٢

 م.١٩٩۵، بی�وت الجیل،  ،  دارالج�مع فی ت�ریخ ا�دب الع�بیف�خ�ری، حّن�،  .٧
کت�ب، ،ق�آن الک�یمالتحقیق فی كلم�ت ال، مصطف�ی، حسن .٨  ، ته�ان بنگ�ه ت�جمه و نش� 

 ش.١٣۶٠
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 در یک نگ�ه»  7فقه ا�م�م م�سی بن جعف�«کت�ب 

  ______________________________ ١آب�دی سی�مه�ی ن�یم�نی زم�ن   _______________________ 
ی�فت:   ١/١١/١٣٩٢پ�ی�ش:  _   ٩/٧/١٣٩٢در

 اش�ره 
ــ�ع ــ�ز مســن� و م�س ــ�ده  �در میــ�ن اهــل ســنت، از دی�ب ــ�اد مختلــف، مــ�رد ت�جــه ب حــ�یثی اف

است؛ ام� این ن�ع نگ�رش در می�ن شیعی�ن مغف�ل بـ�ده اسـت. البتـه چنـ�ی اسـت پ�وهشـگ�ان 
کــــ�ده و بــــ�ای نم�نــــه   7عصــــ� ّی حضــــ�ت ولــــ یم�ّسســــه تحقیقــــ�تاز ایــــن مســــئله اســــتقب�ل 

ک�ده :مختلفی از ائمه یه� م�س�عه کـ�ظم �م�سـ�عان�؛ م�نن�  گ�دآوری   ُنـهدر  7امـ�م 
 �م�ســ�عجلــ�،  در دو 7امــ�م جــ�اد �م�ســ�ع جلــ�؛در هشــت  7امــ�م رضــ� �، م�ســ�عجلــ�

 .  در شش جل� 7یام�م حسن عسک� �م�س�عدر چه�ر جل� و  7یام�م ه�د
که ب� وجـ�د م�سـ�عج� س�الی به ممکن است در این کـ�ظم �ذهن متب�در ش�د  ، 7امـ�م 

گفتو ض�ورتی را دنب�ل چه ه�ف فقه م�سی بن جعف� کت�ب   :ک�ده است. در پ�سخ ب�ی� 
گـ�دآورده و  �ه� همـ این م�س�عه ک�مـی و اخ�قـی را  اح�دیـث، اعـم از فقهـی و معـ�رفی و 

ان�؛ ام� ن�یسن�ه اث� ن�مب�ده ب� استقصـ� در  مب�حث تخصصی را ذیل ه� ح�یث مط�ح نک�ده
ک�ظم � پ�یـه آن حـ�یث فقهـی از آن امـ�م دسـت ی�فتـه و بـ ١٧٠٠ن�ب�ورانه بـ�  7اح�دیث ام�م 

 یک دوره فقه است��لی شیعه را ب� ط�حی ن� به رشته تح�ی� درآورده است.

 _____________  
 دانشج�ی دکت�ای فقه و مب�نی حق�ق دانشگ�ه ف�دوسی مشه�..  ١
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   کتاب معرفی
کتــ�ب  ــ�زگی جلــ� اّول و دوم  ــه ت  حج�ا�ســ�م  �ن�شــت 7 فقــه ا�مــ�م م�ســی بــن جعفــ�ب

قـ�س رضـ�ی،  المسلمین سی� محم�علی خ�دمی ص�ر، ت�سط بنی�د پ�وهشـه�ی آسـت�ن و
ایـن دفـ�ت�  �تح�ی� درآم�ه و هم �. این اث� در سی دفت�، به رشتاستبه زی�ر طبع آراسته ش�ه 

 گ�ران�.  ت�یپ ش�ه است و م�احل پ�ی�نی وی�ایش ص�ری را می
کتــ�ب فقهــی   شــ�ایع ا�ســ�مایــن اثــ� یــک دوره فقــه اســت��لی شــیعه را بــه ت�تیــب ابــ�اب 

کتــب اســ کتــ�ب اســت��لی بـ� دیگــ�  کــ�ده اســت؛ البتــه تفـ�وت مهــم ایــن  ت��لی فقــه مطـ�ح 
کـه حـ�یثی  کـ�ده اسـت  که م�لف، فقط به مب�حثی از فقه شیعه اشـ�ره  شیعه در این است 

 ب�ره آن به دست م� رسی�ه ب�ش�. در 7از ام�م م�سی بن جعف�
کـه بـه «ن�یسـ�:  گیـ�ی ایـن مجم�عـه مـی م�لف در چن� و چ�ن شـکل مـ�ت طـ��نی بـ�د 

نظــ� ف�اوانــی در ایــن مــ�رد  د صــ�حب�افقــه شــیعه بــ� ســبکی نــ�ین بــ�دم و بــ� افــ �دنبــ�ل ع�ضــ
کـ�ظم کـه روایـ�ت فقهـی امـ�م  ک�دم، ت� بـه ایـن نتیجـه رسـی�م  کـنم تـ�  7صحبت  را جمـع 

گی�داین اح�  .»دیث مح�ر درس فقه ط�ب ق�ار 
که عب�رت البته د�یل دیگ�ی نی� ب�ای این انتخ�ب می ک�د،   ان� از:  ت�ان مط�ح 

ــ�ن می١ گم ــ�خ�ف آنچــه  ــ�م  . ب کــه ام ــ�ت  7کــ�ظمشــ�د  ــه نیمــی از م ــک ب چــ�ن ن�دی
یخی  ام�مــت را در زنــ�ان به ســ� بــ�ده اســت، ارتبــ�طش بــ� مــ�دم قطــع شــ�ه اســت؛ شــ�اه� تــ�ر

که ب�خی اصح�ب م�نن� اب�عم�ان م�سی بن ابـ�اهیم مـ�وزی، اح�دیـث ف�اوانـی از  وج�د دارد 
ک�ظم ا�مـ�م مسـن� در زم�ن حبس ایش�ن ن�د سـن�ی بـن شـ�َهک شـنی�ه و آن را در  7ام�م 

کــ�ده اســت. ابــ� عمــ�ان بــهم�ســی بــن جعفــ� گــ�دآوری  خ�ط� اینکــه اســت�ِد ف�زنــِ� ســن�ی بــن  ، 
کنـ� و از محضـ� ایشـ�ن بهـ�ه  7ت�انست در این دوران ب� ام�م ش�َهک ب�د، می ارتب�ط ب�ق�ار 

 1بب�د.

کتب فقهی م�نن� ٢ ، تبصـ�ة العـ�ام، ارشـ�د ا�ذهـ�ن، ق�اعـ� ا�حکـ�م، ش�ایع ا�سـ�م. ش�وح 

 _____________  
 .٧٢٢ ، ح٢۴٣، ص الفه�ست؛ شیخ ط�سی، ۴٠٧، ص رج�ل النج�شی. بنگ�ی� به: نج�شی، ١



ک�ر نـ�ینی نیسـت  آن ۀ�ـال�مشقیّ مختص� الن�فع و اللمع�  که ش�ح مج�د آن،  ق�ر ف�اوان است، 
 ت�ان� ب�ش�. گ�ار نمیخیلی ت�ثی�و 

ک�ظم �. جنب٣ کـه  7فقهی ام�م  در می�ن شیعی�ن بسی�ر مخفی م�ن�ه است ت� ج�یی 
گمـ�ن می کثـ� مــ�دم  یـ�دی نــ�ارد، امــ� وقتـی اح�دیــث فقهــی  ا کننــ�، ایشــ�ن اح�دیـث فقهــی ز
گ�دآوری ش� کـه ن�دیـک بـه  ،ایش�ن  کـ�دیم  حـ�یث فقهـی از  ١٧٠٠در عین ن�بـ�وری مشـ�ه�ه 

 ایش�ن به م� رسی�ه است. 
ک�ظم۴ رسـ�  اسـت و بـه نظـ� می 7یـ�ن، حضـ�ت رضـ�نعمـت ای�ان پ�ر ولی 7. ام�م 

کت�بی، ب�عث احی� ش�ن ی�د ام�م هفتم شیعی�ن است.  نگ�رش چنین 
کت�ب، این گ� چه ظ�ه� ن�م  کتـ�ب ب�یـ� مجم�عـه گ�نه به ذهن متب�در می ا کـه  ای از  کن� 

ک�ظم ب�ش�، ام� م�لف محت�م، به ایـن مقـ�ار بسـن�ه نکـ�ده، بلکـه  7اح�دیث فقهی ام�م 
کت که در ادامه به آنه� اش�ره میک��ب، مط�لب ف�اوان دیگ�ی مط�ح در این   گ�دد.  ده است 

 منهج علمی و شیوه نگارش
کـ�ظمگ�م یکم ک�مل ح�یث ام�م  در م�ضـ�ع فقهـی اشـ�ره  7: در این قسمت، به متن 

 ش�ه است. م�لف در نقل این اح�دیث به نک�ت ذیل ت�جه وی�ه داشته است: 
ــ� اســ�س تب�یــب ١  �، ن�شــت مســ�ئل الحــ�ل و الحــ�ام شــ�ایع ا�ســ�م فــیکتــ�ب ) اح�دیــث ب
ی،ق)۶٧۶(م  ال�ین جعف� بن حسن نجم

ّ
 تنظیم ش�ه است. ، مشه�ر به محقق حل

ت�ین من�بع روایی نقل ش�ه است و در صـ�رت اخـت�ف نسـخه،   ) متن ح�یث از ق�یم٢
گــ�  اســت. بــ�ایه� در پــ�ورقی آمــ�ه  بــ�ای تکمیــل مــتن حــ�یث، ایــن اخــت�ف نســخه نم�نــه ا

کتــ�ب  �حــ�یثی در همــ کتــ�ب در مــتن، حــ�یث را از  کتــب اربعــه ذکــ� شــ�ه ب�شــ�، م�لــف 
کتـب  الکـ�فی کـ�ده و اخــت�ف نســخ  بــه عنـ�ان پــ�ورقی ذکــ�   ا�ستبصــ�رو  التهـ�یب، الفقیــهنقــل 

ــتنب�ط  شــ�ه اســت. بی ــت�ف نســخ، در مــ�اردی ب�عــث اخــت�ف در اس ــه اخ گمــ�ن ت�جــه ب
 ش�د. احک�م ش�عی می

ک�مــل مــتن حــ�یث، بــه ب�رســی ســن� حــ�یث از دیــ�گ�ه دوم گــ�م : م�لــف پــس از نقــل 
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 کن�. ایش�ن در این قسمت نی� به چن� نکته ت�جه وی�ه دارد:  اش�ره می 1مجلسیین

گ� سن� ح�یثی به شه�دت یکی از دو مجلسی، صحیح ب�ش�،١ م�لف نیـ� حـ�یث  2) ا

 شم�رد. را صحیح می
که سن� ح�یث، ضعیف ب�٢ کـه بـه  ش�، به علت ضعف آن اشـ�ره می) در ج�یی  شـ�د 

کـه مـ�هبش مشـکل دارد یـ� ت�ثیـق نشـ�ه یـ� تضـعیف شـ�ه اسـت،  ی  دلیل حض�ر فـ�ن راو
 این ح�یث نی� ضعیف است. 

کتب رج�لی به ن�م آن�٣ که در  ی�ن  ای نشـ�ه و ت�ثیـق خ�صـی  ن اشـ�ره) در م�رد ب�خی راو
ک�شـی�ه اسـت بـه وث�قـت یـ� عـ�م ایش�ن ص�در نش�ه اسـت، م�لـف بـ� ت�ثیقـ�ت عـ� ۀب�ردر م 

کــ�د: عبــ�تــ�ان بــه شــ وث�قــت آنــ�ن پــی ببــ�د. بــ�ای مثــ�ل می ا� بــن �ح حــ�ل ایــن افــ�اد اشــ�ره 
حســـن، احمـــ� بـــن محمـــ� بـــن یحیـــی العطـــ�ر، ابـــ�اهیم بـــن ه�شـــم، محمـــ� بـــن علـــی بـــن 

َ�یه.
َ
 م�جیل
که محض� درسـی ایشـ�ن را ۴ درک ) م�لف در مب�حث رج�لی، از مب�نی ب�خی مع�ص�ان 

ک�ده اسـت؛ م�ننـ� حضـ�ات آیـ�ت سی�م�سـی شـبی�ی زنجـ�نی و حسـین وحیـ� خ�اسـ�نی، 
ک�ده است.   استف�ده 

ــت ۵ ــه حجی ــ�ط ب ــث م�ب ــ�ره مب�ح ــ�بش درب کت ــت  ــ� نخس ــف در جل ــب ) م�ل کت ــی  ب�خ
قــ�ب و ، )٣قــ�ن (م علــی بــن جعفــ� �ن�شــت  بــن جعفــ� و مســت�رك�ته� مســ�ئل علــیم�ننــ�  ،حــ�یثی

رد شــ�ه اســت و پــس از بــه تفصــیل وا، )٣قــ�ن (ما� بــن جعفــ� حمیــ�ى عبــ� �، ن�شــتا�ســن�د
کتـب  �مط�لب آن، در بقی �ت�یی� صحت هم کـه از ایـن  کت�ب، به سن� حـ�یثی  مجل�ات 

 کن�. نقل ش�ه ب�ش�، اش�ره نمی
 _____________  

کتــ�ب  ١ تقی محمــ� �ن�شــت  شــ�� مــن � یحضــ�ه الفقیــه یروضــ� المتقــین فــ. م�لــف نظــ� ایــن ب�رگــ�اران را از 

 کن�. محم�ب�ق� مجلسی نقل می �ن�شت ، ش�� أخب�ر آل ال�س�ل یم�آة العق�ل فمجلسی، و 

شـ�. سـی� بــن  معتبـ� تقسـیم میقسـم معتبـ� و غی�س بـه دو . خبـ� واحـ� نـ�د قـ�م� تـ� عصـ� سـی� بــن طـ�وو ٢

کـه اح�دیـث نقـل شـ�ه از معصـ�م کسی اسـت  را بـه چهـ�ر قسـم صـحیح، م�ثـق،  7ط�ووس نخستین 

ک�د.  حسن و ضعیف تقسیم 
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کــه  ) م�لــف در مــ�اردی بــ� خــ�ف نظــ� مشــه�ر رج�لیــ�ن، بــ� ت�جــه بــه ت�انــ�یی علمــی۶ ای 
ک�ده است.   دارد، مبن�ی خ�صی را مط�ح 

که ب� عن�ان گ�م س�م گ�دیـ�ه بـه نکـ�ت » بی�ن الحـ�یث«: در این بخش از ن�شت�ر  مطـ�ح 
 ذیل پ�داخته ش�ه است: 

کـــ�ظم١ کتـــب 7) بـــه اح�دیـــث از امـــ�م  گ�شـــته در  آنهـــ� را شـــ�ح  1خـــ�د کـــه علمـــ�ی 

 ان�، اش�ره ش�ه است. ک�ده
کتــب لغــت قــ�یم، ٢ کــه در مــتن حــ�یث آمــ�ه اســت، بــ� اســتف�ده از  ) واژگــ�ن دشــ�اری 

 ت�جمه ش�ه است.
کـه بـ� عنـ�ان گ�م چه�رم مطـ�ح شـ�ه، » فقـه الحـ�یث«: وی�گی مهم این بخـش از ن�شـت�ر 

ک�ظم که م�لف ف�رغ از مف�د ح�یث منق�ل از ام�م  به ف�ع فقهی اش�ره شـ�ه  ،7این است 
 پ�دازد. ایش�ن در این قسمت به نک�ت ذیل، ت�جه دارد: در ح�یث می

ــ�ره فــ�ع فقهــی نقــل می) اقــ�ال مشــه�ر فقهــ� در١ ــ�ای جلــ�گی�ی از طــ��نی  ب شــ�د. البتــه ب
کمــی  شــ�ن متن کــ�ده اســت بــ� حفــظ ام�نــت از لحــ�ظ محتــ�ا،  هــ�ی منقــ�ل، م�لــف ســعی 

کثـ� مـ�ارد محتـ�ای سـخن فقهـ�  فش�دهعب�رات را به ص�رت خ�صه و  کن�. لـ�ا در ا ت� مط�ح 
 مط�ح ش�ه و عین عب�رت ایش�ن نی�م�ه است.

) فت�ا و نظـ� فقهـ� بـه ت�تیـب قـ�مت نقـل شـ�ه اسـت؛ ایـن بخـش بـ� ذکـ� نظـ� قـ�م� آغـ�ز ٢
 گ�دد، سپس به نظ� مت�خ�ان و مع�ص�ان اش�ره ش�ه است. می

کیفیت اسـت��ل بـه ادلـ٣ گـ�دد؛ خـ�اه حـ�یث  �عـی فقهـی، مطـ�ح میف �ذیـل مسـئل �) 
ک�ظم  ق�آن ی� ح�یثی از معص�م دیگ� و ی� اجم�ع و عقل. �ب�ش� ی� آی 7ام�م 

گ� در مسئله چن� دسته ادله مط�ح ش�ه ب�ش�، وجه جمع۴ هـ�ی مطـ�ح شـ�ه ت�سـط  ) ا
 گ�دد. فقه� در ذیل آن اح�دیث بی�ن می

 _____________  
کتب عب�رت ١ و  ،بح�ر ا�نـ�ارو  م�آة العق�لمحم�تقی مجلسی؛  �ن�شت روض� المتقینن� از: ا . ب�خی از این 

ک�شـ�نی؛  �ن�شـت الـ�افیمحم�ب�ق� مجلسـی؛  �ن�شت م�ذ ا�خی�ر حسـن بـن  �ن�شـت منتقـی الجمـ�نفـیض 

 شهی� ث�نی.



گـ� در مسـئله۵ د داشــته ب�شـ�، پــس از ذکـ� اقــ�ال ای قــ�ل مشـه�ری در میــ�ن فقهـ� وجـ� ) ا
 ش�د. مختلف از ق�م� و مت�خ�ان، به ق�ل مشه�ر نی� اش�ره می

کـــه نیــ�ز بـــه تبیــین فقـــه اهــل ســنت بـــ�ده اســت، بـــه اقــ�ال فقهـــ�ی ۶ ) در ب�خــی مــ�ارد 
شــ�د تــ� بــ� ت�جــه بــه فتــ�وای آنهــ�، م�افقــت یــ� مخ�لفــت اح�دیــث بــ�  ســنت نیــ� اشــ�ره می اهــل

گ�دد  .فت�ای ع�مه روشن 
که دارد، در مب�حـث مختلـف فقهـی،  ) م�لف در م�اردی ب� ت�جه به ت�ان�یی علمی٧ ای 

که ممکن اسـت ایـن اظهـ�ر نظـ� بـ� ت�ییـ� قـ�ل یکـی از فقهـ� همـ�اه  نظ� خ�د را مط�ح می کن� 
که در می�ن فقه� مط�ح نب�ده است.  ب�ش� ی� فت�ایی ب�ش� 

 ی�دآوری
 نیست: در پ�ی�ن ت�جه به نک�ت ذیل، خ�لی از لطف 

کــ�ده اســت در همــ١ کتــ�ب  هــ� منــ�بع حــ�یثی و فقهــی بخش �) م�لــف تــ�ش  کــه در  ای 
ت�ین منبــع در آن زمینــه ب�شــ�؛ دوم:  کنــ� دارای دو وی�گــی مهــم ب�شــ�: یکــم: قــ�یم مطــ�ح می

کــه از آن در بــ�زار ی�فــت می شــ�د، بــه عنــ�ان منبــع بیــ�ن  آخــ�ین تحقیــق و چــ�پ صــحیحی 
 ش�د. 
کـه در چنـ�٢ کتـ�ب ) احـ�دیثی  گـ�اری شــ�ه  بـ�ر شـم�ره شـ�د، فقـط یک تکـ�ار می جـ�ی 

کـ�ظم ١٧٠٠است؛ ب� این ح�ل، ن�دیـک بـه  گـ�د  7حـ�یث فقهـی از امـ�م  در ایـن مجم�عـه 
 آم�ه است.

) م�لف در ب�خی م�ارد ب� ت�جه به اینکه از محض� درسی علم�ی ب�رگی به�ه جسـته، از ٣
ک�ده است.  نظ�ات ایش�ن نی� استف�ده 

گــ�دآوری۴ کتــ�ب را یــک نفــ� انجــ�م داده اســت؛ امــ�  )  و تحقیــق مجمــ�ع مجلــ�ات ایــن 
ه�ی مختلف قـم، اصـفه�ن و مشـه� مـ�رد بـ�زبینی و  این اث�  ت�سط اس�تی� و ب�رگ�نی از ح�زه

ک�ر، ارزشمن�ت� و اث�گ�ارت� ب�ش�. گ�فته ت� خ�وجی   دقت نظ� ق�ار 
در میـ�ن مع�صـ�ان مطـ�ح شـ�ه ) ب� ت�جه به پ�ی�یی فقه شیعه، بسی�ری از اق�ال فقهـی ۵

گ�شــته ســ�بقه ن�اشــته اســت؛ امــ� م�لــف بیشــت� بــه نقــل اقــ�ال  کــه در میــ�ن فقهــ�ی  اســت 
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گ�شت� فقه شیعه اهتم�م داشته و به ن�رت از اق�ال و تف�صـیل فقهـ�ی مع�صـ�  فقه�ی ادوار 
گ�فته است.   به�ه 

کــه تقســیم۶ فــ�وت متقــ�م آن ت بن�ی اح�دیــث در ادوار متــ�خ� شــیعه، بــ� ادوار ) از آنجــ� 
ه�ی ج�یـ� علـم رجـ�ل و  بن�ی اح�دیـث را مطـ�بق تقسـیم �ک�ده اسـت؛ بهتـ� بـ�د م�لـف همـ

کتف� ش�د. البته در مـ�ارد انـ�کی  درای� الح�یث مط�ح می نم�د نه اینکه به اق�ال مجلسیین ا
کــ�ده اســت ، امــ� من�ســب بــ�د ایشــ�ن اســن�د روایــ�ت را مطــ�بق نظــ� رجــ�لی�ن متــ�خ�  ب�رســی 

 ش�.  اح�دیث رع�یت می �شی�ه در هم همین
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گ�وه اقتص�د اس�می              ݢگ�ارش نشست ه�ی 
 ١٣٩٢بنی�د پ�وهشه�ی اس�می در س�ل 

وج�دی١ ج�اد ع�ئی   ______________________    ____________________________   ٢_ عم�ر خس�
ی�فت:   ٢٩/٢/١٣٩٣پ�ی�ش:  _   ١۶/١/١٣٩٣در

 

 اش�ره
رضـ�ی  قـ�س  آسـت�ن ݢم�ض�ع اقتص�د اسـ�می از ابتـ�ای ت�سـیس بنیـ�د پ�وهشـه�ی اسـ�می

ــ�ده ــ�م ب ــه و اهتم ــ�رد ت�ج ــ�اری دو  م ــت. ب�گ ــ�م اس ــ� ن ــی ب ــین الملل ــ�یش ب ــ�نی هم ــع جه مجم
هــ� اثــ� در ق�لــب  و همچنــین انتشــ�ر ده ۶٨و  ۶٧هــ�ی  در ســ�ل هــ�ی اقتصــ�د اســ�می ب�رســی
گـ�وه  ای چنـ� در ب�هـهب�شـ�. ه� نـه م�یـ� ایـن مطلـب مـیدر ایـن زمی و مق�لهکت�ب  فع�لیـت 

هـ�ی علمـی  ب�گ�اری نشسـت ام� در همین زم�ن نی�  ،است اقتص�د اس�می رسمیت ن�اشته
 است. و چ�پ آث�ری در م�ض�ع اقتص�د اس�می ادامه ی�فته

العـــ�لی و بـــه تبـــع آن  رهبـــ�ی م�ظلـــه معظـــم ، بـــ� اســـ�س نگـــ�ه ویـــ�ه مقـــ�م١٣٩٢در ســـ�ل 
گــ�اری ایــن ســ�ل بــه ســ�ل حم�ســه سی�ســی و حم�ســه اقتصــ�دی، اهتمــ�م ویــ�ه ت�لیــت  نــ�م

 _____________  
گ�وه اقتص�د اس�می.  ٢و١  .بنی�د پ�وهشه�ی اس�می _ 



گــ�وه   مــ�ی�ه هــ�ی هیــ�ت رضــ�ی و همچنــین تــ�ش قــ�س عظمــ�ی آســت�ن محتــ�م بنیــ�د، 
ــت�ن ــه�ی اســ�می آس ــ�د پ�وهش ــ�س اقتص�داســ�می بنی ــ�د را از  رضــ�ی ق ــ�د خ ــت مج فع�لی

ـــ� ـــ�د. ابتـــ�ای تی ک ـــ�ز  ـــ�ه آغ ـــ�ت  م ـــی و در جـــ�ار مضـــجع شـــ�یف حض در ســـ�یه الطـــ�ف اله
در راســت�ی تحقــق اهــ�اف اس�ســن�مه بنیــ�د بــه  الثنــ�ء و والتحیــ�  افضــل الحجــج علیــه ثــ�من

گسـت�ش علـ�م اســ�می بـ� پ�یـه قـ�آن و بـ� اســ�س  :بیـت کـ�یم و معــ�رف اهـل منظـ�ر نشـ� و 
نقشـه راهـی بـ� مح�رهـ�ی در ق�لـب  گ�وه اقتصـ�ده�ی  راهب�دی مص�ب،  ان�از و ب�ن�مه چشم
 :به فع�لیت خ�اه� پ�داختذیل 

 ،فلسـفه اقتصـ�د  ،اقتصـ�د مقـ�ومتی  ،ای�انـی پیشـ�فت  _  الگ�ی اسـ�می ،فقه ا�قتص�د
یخ وقـ�یع و عق�یـ� اقتصـ�دی صـ�ر اسـ�م تـ� قـ�ن هشـتم و دوران افـ�ل  ،اخـ�ق و اقتصـ�د تـ�ر

ک زنـ�گی اقتصـ�دی اسـ�می، گـ�اری در زمینـه سـب سی�سـت ،تم�ن اس�می ت� ایـ�ان نـ�ین
فلســفه    ،رفت�رســ�زی اقتصــ�دی و ســ�زی گ اقتصــ�دی، مهن�ســی ف�هنگــی، ف�هنــگف�هنــ

هـ�ی درسـی  آم�زشـی و ب�ن�مـه مـ�ی�یت نظـ�م  ،م�ی�یت دانـش اقتصـ�د اسـ�می  ،اقتص�دی
 .اقتص�د اس�می

کی� مق�م ب� اس�س م�ض�ع�ت �د تبیـین ابعـرهب�ی مبنی بـ�  معظم ی�د ش�ه و همچنین ت�
گفتم�ن گفتمـ�ن  سـ�زی آن بـ�ی�ه در محـیط اقتص�د مق�ومتی و  ی هـ�ی علمـی و تبـ�یل آن بـه 

گی� در سـطح ج�معـه، ک�رشن�سـ�ن، خب�گـ�ن و گـ�وه اقتص�داسـ�می بـ� هـ�ف شن�سـ�ی ف�ا ی 
گ�م، اق�ام به ب�گ�اری چنـ� نشسـت علمـی در م�ضـ�ع  هع�ق من�ان به  این ح�زه و در اولین 

گ�ارشـ١٣٩٢ل در سـ�اقتص�د مق�ومتی  کـه در ادامـه  ارائـه هـ�  ایـن نشسـتاز  مختصـ� ینمـ�د 
 .  ش�د می
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هاي فرهنـگ مصـرف در جامعـه ایـران در      چالشتبیین و بررسی « :نشست اول
 ١»چارچوب الگوي اقتصاد مقاومتی

ک�م ب� پیچی�ه خ�ان�ن م�ضـ�ع مصـ�ف، بـه م�ضـ�ع احسـ�س نیـ�ز در  سخن�ان در آغ�ز 
ک�د و در انس�ن  سـ�ن غ�بـی شن� بـه تشـ�یح سـ�خت�ر ذهنـی انسـ�ن از دیـ�گ�ه روان ادامهاش�ره 

گـــ� اســـت،و قســـمت دارای دذهـــن انســـ�ن  :پ�داختـــه، اظهـــ�ر داشـــت ذهـــن  ه وذهـــن آ
گــ�ه کــه فکــ� مــی کــ�ر .ن�خ�دآ گــ�ه انجــ�م مــیذهــن ، کنــیم هــ�یی را  کــه مــ�  کــ�رو دهــ�  آ هــ�یی را 

گ�ه انجـ�م مـیذهن را همه  ،ش�د کنیم و انج�م می خ�دم�ن اصً� فک�ش را نمی دهـ�.  ن�خ�دآ
ک�دن به یک ان�یشه به آن ان�ژی می ذهـن مـ� را تحـت و  کنـ� گست�ش پی�ا دهیم ت�  م� ب� فک� 

گـ� نشـ�د حتمـً� دچــ�ر  ،حتمـً� ب�یـ� انجـ�م شــ�د ،دهــ�. وقتـی بـه آن نقطـه ب�ســ� تـ�ثی� قـ�ار مـی ا
ــی ــه رســی� .مشــ�ی مشــکل م ــه ایــن م�حل ــ�ل وقتــی ب ــ�ه مــی ،ح گ ــ�ه، آ از ن�خ�دآ گ ــه خ�دآ ــ� ب ی

گ�ه نمی ک�ر را نکنـ� حتمـً� ب�یـ� انجـ�مش ب�هـ�. مـی خ�دآ کنـ� بـه  ت�ان� این  ت�انـ� سـ�ک�بش 
کسـی ب�نمـی لی؛شک ک�ر خیلی سـختی اسـت. از دسـت هـ�  کـه از .آیـ� اّم�  گـ�ه آنچـه را  خ�دآ

گ�ه می  کن�. عکسش هم هست.  عمل می آی� ن�خ�دآ
مص�ف در علم اقتصـ�د  گی�ی از شکلای  خچهیسخن�ان جلسه در ادامه ضمن بی�ن ت�ر

کـه نظـ�م سـ�م�یهاظه�ر داشت داری بـ� آن م�اجـه شـ�،  : پس از جنگ جهـ�نی دوم و بح�انـی 
که دولـت بـ�ای  گ�فت ت� ج�یی  آن بـه اشـک�ل مختلـف وام تش�یق م�دم به مص�ف مبن� ق�ار 

کــه ف�هنــگ و فضــ�ی ج�معــه را م کــ�د. ایــن امــ� ادامــه مــی پ�داخــت مــی تحــ�ل ی�بــ� تــ� جــ�یی 
که ج�ی ارزش و ض� ،کن� می شـ�د  قـ�ر فضـ� عـ�ض مـی شـ�د. آن ارزش ع�ض میبه شکلی 

ــ�  ــ�ن بخ�اه ــ� انس گ ــه ا ــ�فک ــه مص ــی  ب ــ�اگ�ای ــ�وا ق ــ� در ان ــه بگ�ی ــه،ن گ�فت ــب  ر  ــ�دی لق ــ� ع غی
 گی�د. می

کـهاین است�د دانشگ�ه ب� ط�ح این س� رود ب�یـ� چـه  طـ�ف غلـط مـیوقتـی ج�معـه بـه « ال 
ک که: به اظه�ر داشت »�دک�ر  حـ�ل  ،به سـ�ی ن�درسـت نـ�ود انس�ن این نی�و داده ش�ه است 

 _____________  
. سخن�انی جن�ب آق�ی دکت� اب�اهیم رزاقی عضـ� هیـ�ت علمـی دانشـک�ه اقتصـ�د دانشـگ�ه تهـ�ان، مـ�رخ: ١

 رض�ی.  ق�س اس�می آست�ن  پ�وهشه�ی بنی�د در محل ت��ر شیخ ط�سی  ١٨/٠٧/١٣٩٢



   .ه� چه به او بگ�ین�
کن�ن  که بعضی دنی�، ب� اب�ار کآی� ی به نظ� میا اصـً� بـ�اى مـ�  آنه�از  ه�ى بسی�ر پیش�فته 

کــه مصــ�ف بــه مــ� مــیو گــ�ارد  اســت، بــ� ذهــن مــ� اثــ� مــی کــ�مً� ن�شــن�خته  کنیــ�، حــ�ل گ�یــ� 
کـه ،انتهــ�یی نـ�ارد ؛تســش چییانتهـ� عــ�ى تبــ�یل چنــ� بُ  نانسـ� کانســ�ن از یــ بــه شــکلی 

کنـ� بـ�اى  گی�د. فقط زن�گی می ع�ى. فقط مص�ف را در نظ� میبُ  کش�د به یك انس�ن ی می
ــ�گی، خــ�ن�اده اصــً� معنــی نــ�ارد.زدر ایــن مصــ�ف.  ــ�ا  ن رحــم  بــیو انســ�ن خ�دخــ�اه، ف�دگ

چـ�ن ثـ�وت محـ�ود اسـت. منـ�بع و امک�نـ�ت  ؛نیسـتن� مهـماصً� دیگـ�ان بـ�ایش ش�د و ݢمی
کـه  و او اینهـ� را بـ�ای خـ�د مـیمح�ود است  شـ�د بـه  تبـ�یل مـی �ج�معـخ�اهـ�. اینج�سـت 

کهحی�ان �یك ج�مع  .  آورن� ی�ن هم�یگ� در مه از چنگ و د ی 
ن گـ� چنـ� ذه: رفت از چنین وضعیتی اظه�ر داشت سخن�ان محت�م ب�ای ب�و ن انسـ�ن ا

که همه می ک�، ب� یبع�ى ب�ش بـ�گ  کبـ�د. یـ میدنی� ل�ت  کی ،خ�رن� لی�ان آب معم�لی 
. شـ�ی� بـه نظـ� شـ�د قـ�نع مـی وبخـش اسـت  ل�ت کن� ب�ایش رش� می آرام، آرامگل�ان  در که

از  ت�انــ� مــی و اســت  شــ�ه لــقطــ�ر خ انســ�ن ایــن بلــه، شــ�د؟ مــیچنــین چیــ�ی ب�ســ�، مگــ� 
که داردیه�  ح�اقل تشـخیص  هـ� را محبت و  ه� ییچ�ن ذهنش زیب� بب�د؛دنی� ل�ت  کی ی 

 ده�. می
کشـ�ر بـ�د. ایشـ�ن بـ� بیـ�ن اینکـه: بعـ�یمـ�رد بحـث م�ض�ع  آنچـه در ، نحـ�ه مصـ�ف در 

که   :افـ�ود، در ایـن خصـ�ص خ�رج ارتب�ط دارد بهای�ان اس�می اتف�ق افت�ده، مص�فی است 
آیـ�. در  عم�مـً� از خـ�رج مـی �نآ�تشـ و م�شـین آنه� ، م�اد اولیه�نه�ى م� هم قطع�تش   ک�رخ�نه

آورنــ�. چنــین چیــ�ى بــ�اى ایــ�ان یعنــی  خــ�رج مــی را از از محصــ��تبخشــی کشــ�ورزى هــم 
کــه  کــ�رى  یــم ســ�بقاینکــه نفــت بفــ�وش. همــ�ن  کــ�د. ایــن مصــ�ف یعنــی وابســتگی  مــی رژ

ــ�اقت پ ــهــ� ج�  ییصــ�دى. ایــن مصــ�ف یعنــی اینکــه ارو کننــ�.  کننــ� مــ� را تحــ�یم مــی ت مــیئ
مـ�ن و حـ�ف  کـ�دن مصـ�ف داخلـیانـ� بـ� ت�لیـ�  هن�فتـ کن�نهـ�ى مـ� هـم تـ�  مت�سف�نه، دولت
ن اســتق�ل . ا�انــ� نکــ�دهنیــ�ز  بــی خــ�م از صــ�ور نفــت مــ� را ،تجملــیهــ�ی  یکســ�ى مصــ�ف

کش�ر نظی� است. در بی�ارى م�ن در دنی� بی سی�سی ، اّمـ� ایـم ه الگ� شـ� ه�ى دیگ� اس�می در 
 است. گ�نه نب�ده مت�سف�نه این اقتص�دىاز لح�ظ 
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ه�ی م�ج�د در م�ض�ع مص�ف اشـ�ره  ایش�ن در خ�ل این بحث به ب�خی چ�لش

 :ی�د می ش�دکه ب�خی از آنه�  ک�د
 ه� اوایل انق�ب و دور ش�ن از ارزش تغیی� ف�هنگ عم�می ج�معه نسبت به •

کش�ر در مق�یسـ • کشـ�ر هـ�ی صـنعتی و امص�ف ب��ی ان�ژی در  ه�ی سـت�ن�ارده بـ� 

 جه�نی

یست و ایج�د تغیی� در نظم م�ج�د در طبیعت آل�دگی •  ه�ی محیط ز

 ه�ی ب�رگ م�لیب�وز فس�د •

ک��ه�ی مص�فیاص�در • یه   ت م�اد خ�م اولیه و واردات بی رو

 دور ش�ن از معن�یت، دین و خ�ا و تسلط شیط�ن ب� انس�ن مص�ف زده •

کش�ر از من�بع م�ج�د در ص�رت ادامه رون • گ�شتهتهی ش�ن   � ن�درست 

ک�ن�ن خ�ن�اده •  .تهی ش�ن انس�ن از ع�طفه و ته�ی� 

صــ�دی ســخن�ان محتــ�م ضــمن پ�ســخ بــه پ�سشــی در خصــ�ص مشــک�ت اقت در ادامــه
کشــ�ر، اظهــ�ر داشــت کشــ�ر احســ�س مــی مشــکلیآن : حــ�ل ح�ضــ�  ــه  کــه مــ� در  کنــیم مق�ل

یعنـی هـم  ؛دارد ک�ت را ج�معـه مـ� از ایـن دومق�لـه اقتصـ�د اسـت. بیشـت�ین مشـ وف�هنگ 
اقتص�د ن�من�سب ایج�د ش�ه هم ف�هنگ ن�من�سـب و هـ� دو هـم بـ� هـم ت�ثی�گـ�ار اسـت. مـ� 

هـ�یی  یپـ�داز یهب�اس�س مبن� و نظ� نب�ی�ب�ی� به دین اس�م ب�گ�دیم. م� ف�هنگ مص�فم�ن را 
کش�ر ش�ه و در آدر که  �یـ� . مـ� بکنـیم سـ�زی پیـ�دهبـ�ز در اینجـ�  ،ج� جـ�اب نـ�ادهنخ�رج از 

بـ�اى دیگـ�ان را  کـ�رب�دی دینیمب�حث عب�دى و  زی�بن�یی انج�م دهیم وک�ر بنی�دى و  کی
کنیم.  آن سی�ست تبیین و ب� اس�س  گ�ارى 

 117 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ     



 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  118 

هاي فرهنگ مصرف در جامعه ایران در چـارچوب الگـوي    چالش« :نشست دوم
 1»اقتصاد مقاومتی

ینــت هــ�ی شــ�یف اســ�اء و  ســ�رهکتــ� پیغــ�می، ق�ائــت آیــ�تی از کــ�م آقــ�ی د بخــش آغــ�ز ز
� یســَتکِمُل َعبــٌ� «حــ�یث شــ�یف و همچنــین  م�ئــ�ه بــ�د. ایشــ�ن بــ� اســتن�د بــه ایــن آیــ�ت

قـــ�یِ� ِفـــی  ـــُه ِفـــی الـــّ�یِن َوُحســـُن الّتَ
ُ

فّق  َثـــ�ٍث: َالّتَ
ُ

ـــی َتکـــ�َن فیـــِه ِخصـــ�ل حقیقـــَ� ا�یمـــ�ِن َحّتَ

زای� ی الّ�َ
َ
بُ� َعل  :معصـ�م ام�مـ�ناز لسـ�ن پـنج تـن از  کـه بـ� انـ�کی تغییـ� 2»الَمعیَشِ�، َوالّصَ

بــ� دوام و پ�یــ�ار  و هــ� مجم�عــ� اتقــ�نی: دنبــ�ل هــ� قــ�ام و هــ� اظهــ�ر داشــت ،ذکــ� شــ�ه اســت
. و اینکـه دیــن رســ� چنــین راهـی نمی  راه قـ�آن راه قــ�ام اسـت و هــیچ راهـی بــه قـ�اِم  ،هسـتی�

 کنن�ۀ اقتص�د خ�ب، معیشت خ�ب و اقتص�د مق�وم است. تنه� ت�مین
گفت:در ادامه   ایش�ن به بحث درب�ره اقتص�د مق�ومتی پ�داخت و 

ک�ت�ه معظــم اقتصــ�د مقــ�ومتی در ان�یشــه مقــ�م  مــ�ت، انفعــ�لی و در رهبــ�ی یــک مق�لــ� 

گ�فتـه اسـت،  عکس کـه در ایـن مـ�ت شـ�ت عمـل  . نیسـتالعمل بـه یـک یـ� چنـ� تحـ�یم 
کلم� مق�ومـت در چنـ� �یـه تع�یـف می  ق�ومـت در مفهـ�م لغـ�یشـ�د. م اقتص�د مق�ومتی و 

کـه سـ�زه ه�ی ع�قـل اسـت. هـیچ عـ�قلی قبـ�ل نمی خ�دش، مطل�ب هم� انسـ�ن ای را  کنـ� 
، اقتصـ�د مقـ�ومتی بـ�ای عقـ� و  بس�زد و این س�زه مق�وم نب�ش�. به مفه�م اصط�حی علمـی

ــه  نخبگــ�ن رشــت� اقتصــ�د معنــ� دارد. بــ�خ�ف آنچــه در فضــ�ی ایــ�ان اقتصــ�د مقــ�ومتی را ب

کـــ�ده 3اصـــط�ح سی�ســـییـــک  مفهـــ�م ـــ�ع اقتصـــ�د در ادبیـــ�ت علمـــی  ت�جمـــه  انـــ�، ایـــن ن

گ�یـ�ی ، ه�ی علمـی ش�د. در ان�یشه گ�نه ت�جمه نمی نخبگ�نی دنی�،  این پـنج مفهـ�م دیگـ� 
گـ�ارش بـ�رگ تـ�ین نشسـت   مق�له اقتص�د مق�ومتی است. مـن ایـن پـنج مفهـ�م را در آخـ�ین 

 _____________  
. ســخن�انی جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عــ�دل پیغــ�می، دکتــ�ای اقتصــ�د، عضــ� هیــ�ت علمــی و معــ�ون پ�وهشــی ١

در محـل تـ��ر شـیخ ط�سـی بنیـ�د پ�وهشـه�ی اسـ�می  ٢٨/٠٩/١٣٩٢، م�رخ 7دانشگ�ه ام�م ص�دق
 رض�ی.  ق�س آست�ن

 .۴۴۶ص ،تحف العق�ل .٢

۳. resistance 
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کــه ب� 1جهــ�نی اقتصــ�د گــ�ارش بــ�  رگیــ�فتم. ج�لــب اســت  کیــ�ات و ت�جهــ�ت ایــن  تــ�ین ت�

ک�ده  است.  مق�له اقتص�د مق�ومتی تم�ک� 

ــ�عی ،مفهــ�م اول ــ�ف و ح�لــت ارتج ــ�دن انعط ــث می 2ب کــه ب�ع ــت  ــ�زه اس ــ� س ای  شــ�د ه

ــ�.  ــ�م شــکنن�ه نب�ش ــ�اوم ،دوممفه ــ�اری و ت ــ�وم  3پ�ی ــتحک�م و مق ــ�م، اس ــ�م س اســت. مفه

کـه بـه هـ� سـ�زه 6ی�گی و ن�آوریمفه�م پیچ ،و پنجم 5. چه�رم، ثب�ت4ب�دن ای اجـ�زه  است 

کن�. در ان�یشه اقتص� می دان�ن ایـن انعطـ�ف دده� ته�ی�ه�ی خ�دش را به ف�صت تب�یل 
ــ�آوری و پیچیــ�گی اســت. ایــن پــنج مفهــ�م در اصــط�ح علمــی  و پ�یــ�یی نی�زمنــ� نــ�عی ن

اینجـ� محـ�ود  مقـ�ومتی بـه دنی�، تشکیل دهن�ۀ مق�ل� اقتص�د مق�ومتی اسـت. امـ� اقتصـ�د
ــ�ای مــ� شــ�د نمی ــ�ر مفهــ�می دیگــ�ی هــم دارد. ب ــ�ای مــ� یــک ب . در تفکــ� شــیعی، مق�ومــت ب

کن�. اقتص�د اس�می منبعث از تفکـ�  مق�ومت مخص�صً� ب� حم�سه ع�ش�را تجلی پی�ا می
ــم نمی ــ�ومتی ه ــ�د مق ــیعی در اقتص ــین ش ــ�م حس ــه ام ــ�ه از ان�یش ــ�دش را ب�ی ــ� خ و  7ت�ان

که ق�آن ف�م�د: ق�ام اینج�ست  یـک بن�ب�این مـ� در، ببین�. 7حم�س� حسینی و ب�ی�ه از آنچه 

رو هسـتیم: لغـ�ی، اصـط�ح  روبـهبـ� اقتصـ�د مقـ�ومتی بـ� چهـ�ر �یـه  هجمع بنـ�ی در م�اجهـ
که در این پـنج مـ�رد ذکـ� شـ�ه سی�سی، اصط�ح اقتصـ�د اسـ�می  اسـت و اصـط�ح علمی 

کـه فضـ�ی مفصـل  رهبـ�ی را بـه عنـ�ان معظـم ه�ی مقـ�م � ج�یـ�ی دارد. مـن ان�یشـهت شیعی 
ـــ�خه ـــی از ش ـــ�ری یک ـــ�ی تئ ـــ�م ه� و مح�ره ـــ�دازی و مفه ـــیعی  پ ـــ�می ش ـــ�د اس ـــ�زی اقتص س

 _____________  
۱. World Economic Forum Annual Meeting ۲۰۱٤. 

۲. Resilience. 

۳. Sustainability. 

٤. Solidarity. 

٥. Stability. 

٦. Innovation & Complexity. 
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ک�ت�ه می کتیک  کنم. ب� این مق�مه، اقتص�د مق�ومتی یک ت� مـ�ت  خ�اهم خ�متت�ن مع�فی 
کــه بــه  جمــههــ� و ه در مق�بلــه بــ� تح�یم بــ�عکس، اقتصــ�د مقــ�ومتی  شــ�ه، نیســت. آنه�یی 

ک که در هیچ نـ�ع حملـه و . حتستب�ای هم� اقتص�ده�ی دنی� �نیک راهب�د  ی اقتص�دی 
 مثل اقتص�د م�ل�ی.  هجم� اقتص�دی نیست؛

نســبت بــه اینکــه اقتصــ�ده�ی دنیــ�، چقــ�ر  1یکــی از اتــ�ق فک�هــ�ی صهی�نیســتی

اسـت و  کـ�دهدرسـت  یک ش�خص ت�کیبی ،مفه�م ٣۵ب�  ،مستحکم و مق�وم هستن�

گ�ارش که ه� پنج س�ل یک ب�ر چ�پ می در  این اقتصـ�ده� چقـ�ر « مش�د به ن� ه�یی 

 مفهــ�م وقتــی ٣۵کنــ�. ایــن  بنــ�ی می کشــ�ره�ی دنیــ� را رتبه 2»مســتحکم هســتن�

ر اقتصــ�د تجلــی و تــ�اعی  هــ� مفهــ�م مقــ�ومتی را دشــ�ن�،  از نگــ�ه آن جــ� جمــع می یک

گـ�ارش داووس ایـن کن�. همین می کـ�ده و بـ� اسـ�س پـنج م� ط�ر  لفـه را بـ� هـم تلفیـق 

ک�ده است. پس  کش�ر دنی� را در مح�ره�ی مختلف رتبه ١۴٨، 3رق�بت پ�ی�ی بن�ی 

ک�ت�ه کتیکی م�اجه نیستیم.  م� ب� یک مفه�م سی�سی،   م�ت، انفع�لی و ت�
اقتصـ�د لفـه، اولـین م� هـ�یی دارد. لفـه�رهبـ�ی از اقتصـ�د مقـ�ومتی م معظـم تع�یف مقـ�م

کـه در  ت�ین نقش را بـه مـ�دم و پ�یـ� م�دمـی می ایش�ن مهماست.  م�دمی دهنـ�. چـه آنجـ�یی 
کش�ر ب�ی� به تع�ونی ٢۵ف�م�ین�،  می ۴۴ه�ی اب�غی اصل  تی�سس گـ�ار شـ�د درص�  ، هـ� وا

کــه ایشــ�ن تمــ�م ف�م�یش�تشــ�ن را در رســ�نه کــه فضــ�ی عمــ�می  ه�یی می چــه آنجــ�یی  گ�ینــ� 
کــه تق�یبــ�ً  ، در سـخن�انیه�ی نــ�روزی ن�انیســت. ایشـ�ن در ســخج�معـه ا  ه�ی حــ�م رضـ�ی 
کننـ�. اقتصـ�د  ه�ی اقتص�دی را مـ�ور می ت�ین سخن�انی در ط�ل س�ل است، بحث عم�می

س�زی در ب�ابـ� فشـ�ره�  مق�ومبع�ی:  م�لفهت�ین پ�یه بحث اقتص�د مق�ومتی است.  م�دمی مهم

 _____________  
١. goldman sachs. 

٢. how solid economic. 

٣. competitive business. 
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ــی ــ�ه�ی بي�ون ــ�دی ااســت.  و ته�ی ــ�ان اقتص ــ�د ای ــ�ن اقتص ــ�از آتشفش ــه ب�ف ک . قــ�ار داردســت 
گــ� یفضـ�ی ژئ�پ�ل کــه وجـ�د دارد، حتـی ا یـم تیـک خ�ورمی�نــه، و فضـ�ی انـ�ژی  پهلـ�ی هــم رژ

شـ�د. مـ� ب�یـ� اقتصـ�دم�ن را در  کش�ر م� فش�ره� و ته�ی�ه�یی تحمیل می ب� م�ن�گ�ر ب�د، ب�ز
کنیم. د اقتص�د ای�ان ب�یـ� تـ�ان  ل�ار ج�ی�ۀ امن و دور افت�ده نیستیم. این قله آتشفش�نی بن� 

کـه فقـط ایـ�ان بـ� آن م�اجـه  شکنی داشته ب�ش�. البته تح�یم مق�له تح�یم ، ب�شـ�ای نیست 
کـه میسـت. هـاول اقتص�دی بین اقتص�ده�ی دنی�تح�یم یک اب�ار مت� خ�اهـ�  � اقتصـ�دی 

کـ�ن خـ�دش را داشـ شکل بگی�د، گ� م�ل�ی ب�ش� ب�ی� نسبت بـه تحـ�یم اسـت�ات�ی  ته حتی ا
  جمـــ�بتــه اقتصـــ�د ایــ�ان در هافتـــ�. ال ب�شــ�. تحــ�یم در همـــ� اقتصــ�ده�ی دنیـــ� اتفــ�ق می

کـه در هـ�ی خ�صـی م�اجـه اسـت. ا� بـ� تح�یمجه�نی  ن مـ� بـ� تحـ�یم بـ�نکی م�اجـه هسـتیم 
یخ تحــ��ت اقتصــ�دی دنیــ�  ــ�ر کتــ�ب درســی، هــیچ مق�لــ� علمــی، در هــیچ یــک از ت هــیچ 

اســت. در دنیــ�، هــیچ ب�نــک  ای دنیــ� بســی�ر ن�شــن�ختهســ�بقه ن�اشــته و بــه همــین دلیــل بــ�
ای ن�ارد و م� تح�یم ش�یم. به همین دلیل م� وی�ه هسـتیم.  م�ک�ی، امک�ن تح�یم یک هفته

کـه در ادبیـ�ت علمـی مطـ�ح  ب�ای همین اقتص�د مق�ومتی م� خیلی پ� رنـگ ت� از آن چیـ�ی اسـت 
 پــسکنـیم. ســ�زی  و ت�لیـ� علــم و مفهـ�م افـ�اری اسـت. مـ� خیلــی بیشـت� از اینهــ� ب�یـ� جنــبش ن�م

که فقط خ�ص م� ب�ش� اقتص�د مق�ومتی پ�یه  نیست.  ،ه�ی علمی هم دارد و چی�ی 

كنــــ�ر درون ب�ونبعــــ�ی  م�لفــــه ه�  اســــت.  در ادبیــــ�ت اقتصــــ�دی، ســــ�ل زایــــی گ�ایــــی در 
ن ن اقتصــ�ددان�ن بــین بــ�و یــ�  گفتنــ� مــی. بــه اصــط�ح رایــج در ت�دیــ� ب�دنــ�زایــی  گ�ایــی و درو

را. 2یــ� تشــ�یق صــ�درات دهــیم  قــ�اررا سی�ســت ت�ســعه خ�دمــ�ن  1گ�ینی واردات�یب�یــ� مــ� جــ

ــین ایــن دو، ــه ایــن مــ�ز دانــش و اقتصــ�د اســت و اغلــب اقتصــ�ده�ی م ت�کیــب ب �فــق دنیــ� ب
ــه ک ــی�ن�  ن رس ــی هــم ب�و ــن� و گ�ای ن داشــته ب�ش ــم درو ــ�م ه یکــ�د  معظــم زایــی. مق ــ�ی رو رهب

ن ن درو ن زایــی را در عــین بــ�و ک�دنــ�. درو گســت�ش ارتب�طــ�ت  گ�ایــی دنبــ�ل  زایــی بــ� ت�جــه بــه 

 _____________  
١. import substitution. 

٢. export promotion. 
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 المللی.  جه�نی و بین
اسـت. بـ�ز اصـط�ح همـ�  ب�دجه و ت�از تج�رتی به درآم�ه�ی نفتی ك�هش اتک�یدیگ�،  م�لفه

کـ که خ�دت�ن را به یک منبـع، خص�صـً�  ه نفـت ب�شـ� متکـی نکنیـ�، اقتص�ده�ی دنی�ست 
 ب�شی�.  چن� منبعی
است. اقتصـ�د مقـ�ومتی، اقتصـ�دی  پيش�و، ف�صت س�ز و م�ل�اقتص�د  ،مق�ومتیاقتص�د 

که  ت�زیـع ع�د�نـه درآمـ� و  دارد. اقتصـ�د مقـ�ومتی، وری حـ�اكث�ی م�ی�یت مصـ�ف و بهـ�هاست 

ک�دنـــ� کنـــ�. و دهمـــین م�لفـــه را دنبـــ�ل می ثـــ�وت کیـــ�  کـــه ایشـــ�ن ت� اقتصـــ�دی اســـت  ،ای 
کتیکی  مگــ� می هــ� را تــک ایـن عب�رت . تکبنیـ�ن دانش ک�تــ�ه مــ�ت و تـ� کــ�د؟ شـ�د  ت�جمــه 

ک�ن امک�ن ن�ارد. هم� این  بلن� م�ت هستن�. و ه� است�ات�ی 
یست کـ�ر بین دو المللـی بـ�رگ در جهـ�ن اتفـ�ق افتـ�د، صـنعت  سـ�ل پـیش یـک تقسـیم 

گفتنـ�: مـ� می کـه  کشـ�ره�یی پیـ�ا شـ�ن�  م، بقیـه خـ�اهیم صـنعتی شـ�ی اخت�اع شـ�ه بـ�د. 
کـ�ر دومـی ن اول، بقیه بش�ن� جه�ن دوم، سـ�مش�یم جه� . م� میش�ن� غی�صنعتی . تقسـیم 

هـ�ی نـ�م در اقتصـ�د جـ�ی شـ�ن�. مفهـ�می بـه اسـم  وریدانـش و فن�در ح�ل انج�م اسـت. 
کــه وزن نــ�ارد. یعنــی حســ�بی درآمــ�زا اســت. در  اقتصــ�د بــی گ�فتــه. اقتصــ�دی  وزن شــکل 

ک�ر بین کشـ�ره�ی پیشـ�فته مـی تقسیم  کنیم، مـ�  گ�ینـ� مـ� دانشـش را ت�لیـ� مـی المللـی دوم 
کشف می کنیـ�.  ف�م�لش را  یـ� ت�لیـ�ش  رهبـ�ی ف�م�دنـ�.  معظـم اینکـه مقـ�مکنیم. شـم� ب�و

ک�ر بین  المللی دوم ج� نم�نیم.  ت�لی� ث�وت از علم. یعنی در تقسیم 

در  1معمـ�ً� ذهنمـ�ن بـه مصـ�ف نهـ�یی گـ�ییم مصـ�ف، در ادبی�ت اقتصـ�دی وقتـی می

ک و لبــ�س. صــحبت از مصــ�ف، در ان�یشــه  رود،؛ مــی خــ�ن�اده یعنــی همــین خــ�رد و خــ�را
کـه صـحبت از مصـ�ف ی ش�د، ب�ی در مص�ف نه�یی خ�صه نمیره معظم مق�م عنـی وقتـی 

ــ�د، می ــطه ش ــ�ی واس ک��ه ــ�ف  ــه مص ــی، ب ــ�بع طبیع ــ�ف من ــه مص ی  ب ــ�و ــ�ف نی ــه مص ای، ب
ی  �د دانشدر اقتصـ ت�ن هم فک� بکنیـ�.ه�ی به مص�ف س�م�یه و انس�نی بنیـ�ن، مصـ�ف نیـ�و

 _____________  
١. final consumption. 
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گفتیم: نفت را خ�م انس�نی مهم است. م� س�ل ف�وشی نکنی�. درسـت هـم هسـت. نفـت  ه� 
کــ�د. یــک درجــه بخــ� را نب�یــ� خــ�م کنــیمف�وشــی  ولــی  شــ�د پت�وشــیمی، می ،اهیم درســتش 

کنــیم ف�وشــی اســت. ب�یــ� بــه محصــ�ل پت�وشــیمی هــم بف�وشــیم نــ�عی خــ�م  ل�. حــتبــ�یلش 
ک�رگ� خ�دم�ن را خ�م که به لح�ظ اس�می  مـ�  س�ال اینج�ست.  ف�وشی بکنیم؟ این انس�نی 

یم فقــط پــیچ بــ�ای  و پ�یــ�یی و آوری هــ�ی ب�رگــی بــ�ای نــ� یم ظ�فیتمعتقــ� فهــم دارد، بگــ�ار
کن�؟ ی� م� ب�ی� انس�ن گـ� از مـن  صن�یع دنی� سفت  یم؟ ا دربـ�ره مصـ�ف سـ�ال ه�یم�ن را بس�ز

گ� م� حتی یک لی�ان، یـک قطـ�ه آب را  :گ�یم میکنی�،  ی�د به فک� مص�ف نه�یی نب�شی�. ا ز

کنیم که ب�ادر شیط�ن ش� مشم�ل تنبیه ق�آن می ،اس�اف  گـ�یم یـک قطـ�ه  . نمـی 1یما     هش�یم 

کشـ�ر مـ�  ٧ه� را ن�دی�ه نگیـ�یم. حـ�ود  گ�یم اول�یت مهم نیست. ولی می درصـ� از ارزهـ�ی 
ک��ه�ی مص�  درص� هم مهم اسـت، جلـ� ٧ش�د. آن  فی نه�یی ات�ف میبه سمت واردات 

گ�فـتآن را  ک��هــ�ی واسـطه ٧٠بــه  ن�دیـکولــی  ب�یـ�   انــ�کیای غ�بــی اسـت .  درصـ� آن در 
ک��هـ�ی خـ�رجی مصـ�ف نکنیـ�، در  ب�ی� عمیـق کـه  کـ�د. شـم� نگـ�ان ایـن هسـتی�  تـ� نگـ�ه 

کــه تمــ�م روغن کــه مصــ�ف می حــ�لی    مــنارداتــی اســت. درصــ�ش و ٩٠ ،کنیــ� هــ�ی مــ�یعی 
ی انسـ�نی، اسـتف�ده از سـ�م�یه یسـت، اسـتف�ده از نیـ�و ه�ی  استف�ده از من�بع م�ل�، محیط ز

 رهبـــ�ی معظـــم در ان�یشـــ� مقــ�م تــ�ین پ�یـــه اصـــ�ح الگــ�ی مصـــ�ف انســ�نی صـــحیح را مهم
کـه مـ� مـی دانم. البتـه اسـ�اف می مـ�ن، آن هـم  کنیم در مـ�رد مصـ�ف نه�یی ه� و تبـ�ی�ه�یی 

 ه� را ف�ام�ش نکنیم؟  . ولی نسبتمهم است
کـــل ادبیــ�ت اق کلمـــه بـــ�رگ ادبـــ� تصـــ�د غـــ�ب در حــ�زۀ مصـــ�ف و به�هامــ�وزه  ری بــه دو 

کــ�را رســی�ه کــ�ر4وری شــ�د. بهــ�ه هــ� بــ� هــم میاین کــه ضــ�ب 3و اثــ� بخشــی 2ییاســت:  یی ا. 

مفهــ�م مخــ�لف اســ�اف اســت و اثــ� بخشــی مفهــ�م کنــی،  تعــ�یفش نگــ�ه میدقیقــً� وقتــی بــه 

 _____________  
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٢. Efficiency. 

٣. Effectiveness. 

٤. Productivity. 
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. ب�ای اص�ح الگـ�ی مصـ�ف در شن�س� را می دو واژهمخ�لف تب�ی� است. ل�ا غ�ب همین 
میم حـ�اقل بـه همـین دو پ�یـه فه در ان�یشه اس�می ن�ب، ب� ان�کی ت�جه می و ان�یش� ق�آنی

کتف� یـم، مـ نش�ه ا تـ�ی مثـل  � مفهـ�م بـ�رگاست. ضمن اینکه اس�اف و تب�ی� و قن�عـت را دار
که دقیقً� ب� فض�ی یم  ف�م�یـ�:  چ�ن قـ�آن می کن�، سی�سی اجتم�عی معن� پی�ا می ات�اف دار

کنم گ� من بخ�اهم ج�یی را خ�اب   . 1کنم به مت�فینش ام� می ،ا

کـه مـ� نسـبت بـه بحـث اقتصـ�د مقـ�ومتی و بحـث اصـ�ح  آخ�ین جمل� من ایـن اسـت 
کم دقت ش�ه که م� بـه همـین محـ�م و روضـها الگ�ی مص�ف، خیلی  ه�  یم. مگ� ام�م نف�م�د 

کــه امــ�م حســینایم.  هزنــ� گــ� شــنی�یم  کلــی صــحبت  7ا بــه لشــک�ی�ن عمــ� ســع� بعــ� از 
بینیـ�،  شن�ی�، لب�س پی�مب� را بـ� تـن نمی نمی ه�ی من را اص�ً  : شم� به دو دلیل ح�فف�م�د

کــه در  ییکــ؛ دانیــ� مــ�ا ف�زنــ� ف�طمــه نمی گــ� ایــن  شــکملقمــ� ح�امــی اســت  ه�یت�ن اســت. ا
گ�دش مـ�ل حـ�ام در ج�معـه اسـ�می؟  یم ب� خ�دم�ن نسبت به  یم نب�ی� بل�ز جمله را ب�ور دار

یم. ب�یــ� در مــ�رد اصــ�ح الگــ�ی مصــ�ف جــ�ی ب�شــیم  .کنــیمیــک جهــ�د بــ�رگ  ،ب�یــ� بلــ�ز
گــ�ییم اقتصــ�د مــ� عــین دی�نــت مــ� و  چــ�ا نمــی .ایــم سی�ســت مــ� عــین دی�نــت م�ســت  گفتــه
ـــ ـــ� دی�ن ـــ� ف�هنـــگ ت م ـــ� ب�ی ـــ�یم،  عـــین اقتصـــ�د م�ســـت. م ســـ�زی و آمـــ�زش را جـــ�ی بگی

کـه در  ع�مپ�دازی را ج�ی بگی�یم،  تئ�ری ملی ب�ایش داشـته ب�شـیم و بـه مـ�دم نشـ�ن دهـیم 
گ�فته چه پهنه کننـ�.  جمـه میاست و چگ�نه به م� ه رش� چگ�نه در ح�لان�. دنی�  ای ق�ار 

که هم ب�ی� خ�دم� کنیم م� ملتی هستیم   هم الگ�یی ب�ای اقتص�د جهـ�ن اسـ�مو ن را حفظ 
 ».ب�شیم
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هـاي بخـش تولیـد در اقتصـاد ایـران در       تحلیل و بررسی چالش« :نشست سوم

 1»چارچوب الگوي اقتصاد مقاومتی

کشــ�ر در حــ�ل  کــ�م بــ� بیــ�ن اینکــه وضــعیت اقتصــ�دی  ســخن�ان ایــن نشســت در آغــ�ز 

کـه نـ�خ بیکـ�ری و نـ�خ  ت�رمی را وضعیتی دانسـتت، رک�رد م�اجه اس 2ح�ض� ب� رک�د ت�رمی

گـ� نـ�خ رشـ� ت�لیـ� ن�خـ ،در این وضـعیت .ت�رم ب� هم ب�� ب�ش� �لص داخلـی پـ�یین بـ�ده  و ا
گــ�اری هــم پــ�یین  ب�شــ�، نــ�خ رشــ� ســ�م�یه ای نیــ� وجــ�د ن�اشــته انــ�از امی�وارکننــ�ه چشــم

کــ�هش قــ�رت خ چنــین شــ�ایطی،خ�اهــ� بــ�د.  را در پــی �یــ� مــ�دم افــ�ایش نــ�خ بیکــ�ری و 
 .خ�اه� داشت

 رهب�ی، اظهـ�ر داشـت: معظم ایش�ن پس از ط�ح تع�یف اقتص�د مق�ومتی از دی�گ�ه مق�م
علمــی و عقلــی �زم اســت در  یبــ� اســ�س تعــ�لیم اســ�می، تصــ�یح قــ�ن�ن اس�ســی، اقتضــ�

کش�ر ص�رت تعقیـب  که در غی� این زم�ن ت�جه ش�د همی و ع�الت ک�رای به م�ض�ع ت�سعه 
ن ت�جه به دیگ�ی ب�عث ن�پ�ی�اری ه� یک از این دو خ�اه� ش�   .یکی ب�و

هـ�یی اسـت همچـ�ن: مق�ومـت در ب�ابـ�  از دی�گ�ه ایش�ن اقتصـ�د مقـ�ومتی دارای وی�گـی
بــ� ســ�م�یه و  بــ�دن متکــی خص�صــی شــ�ن بــ� شــی�ه ع�د�نــه و رقــ�بتی، هــ�ی بی�ونــی،  تک�نــه

ن وابستگی به نفت،  �د و از فسـ بـه دورب�ثبـ�ت،  ای رداری از ب�ن�مـهب�خـ�ان�یشه داخلی، ب�و
ک�رایی و ع�الت. ت�مین  کنن�ه 

. ایشـــ�ن در تبیـــین ایـــن نـــ�ع بیمـــ�ری مطـــ�ح شـــ� 3م�ضـــ�ع بیمـــ�ری هلنـــ�ی در ادامـــه

که به نف�ین من�بع نی� مشه�ر است ق بـی حسـ�ب ارز نفتـی اظهـ�ر داشـتن�: ت�ریـ ،اقتص�دی 
کـه رکـ�د تـ�رمشـ�  یمـ یهلنـ� یم�جب بیمـ�ر به اقتص�د ملی نتیجـه آن اسـت. ایـن امـ�  ید 

ــش  ــ�رم  ن�شــی از  بخ ــه تبــع آن، ت ــ�ه و ب ــل تجــ�رت ش ک��هــ�ی ق�ب ــش ت�لیــ�  ب�عــث تخ�یــب بخ

 _____________  
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کــل اقتصــ�د ســ�ایت مــ دهــ� نــ�خ رشــ� بلنــ�  یکنــ�. نفــ�ین منــ�بع نشــ�ن مــ یغی�ق�بــل تجــ�رت بــه 
کشــ�ره� کشــ�ره� ینــ�دار از حیــث منــ�بع طبیعــ یمــ�ت  یشــ�ن دارا اســت. از دیــ�گ�ه ا یبیشــت� از 

کــ�ن را دوام مــ هــ�ی ، سی�ســتیطبیعــ یایــن دارایــ بخشــ�، رشــ� و بلــ�غ صــنعت را  ین�درســت 
خ�اهـــ�  تـــ� زنــ� و در نه�یـــت ن�ســـ�ن رشـــ� را محتمـــل یرا دامـــن مـــ یکنـــ�، رانـــت خـــ�ار یکنــ� مـــ

 س�خت.
ن بـ�ای : رفـت از ایـن وضـعیت اظهـ�ر داشـت دکت� احم� ت�کلی در مق�م بیـ�ن راهکـ�ر بـ�و

سـیس شـ� و در ب�ن�مـه چهـ�رم �درم�ن بیم�ری هلن�ی در ب�ن�مه س�م حسـ�ب ذخیـ�ه ارزی ت
گ�دی� ت� �اقل بخشی از درآم� ارزی  شـ�د: یـک: ثبـ�ت ه�ینـه دو هـ�ف  ب�ایاین ام� تثبیت 

گ�اری ارزی به دست بخش غی�دولتی.   در ب�دجه و دوم: س�م�یه 
گ�شته به ب�ن ه� و مجلس البته دولت بـه طـ�ری  ،�مه س�م و چه�رم وفـ�دار نم�ن�نـ�ه� در 

میلیـ�رد د�ر تعهـ� ایفـ�  ١٩/۴بلکه  ،نه تنه� م�ج�دی ن�اشت ١٣٩١که این حس�ب در پ�ی�ن 
 نش�ه داشت!

در  رهبـ�ی معظـم از دیگ� راهک�ره�ی ارائه شـ�ه بـ�ای درمـ�ن بیمـ�ری هلنـ�ی تـ�بی� مقـ�م
کلـی ب�ن�مــه پــنجم و الـ�ام ایشــ�ن  سی�ســت ٢٢بنـ�  »  صــن�وق ت�ســعه ملــی«بــه تشـکیل هــ�ی 
گـ�ز طبیعـی از دسـت�س دولـت  ٢٠ب�شـ� تـ� حـ�اقل  می درصـ� درآمـ� صـ�درات نفـت خـ�م و 

گـ�م  ارزی به دست بخش غی�دولتی س�م�یهخ�رج ش�د و به شکل  گـ�دد. ایـن اقـ�ام  گـ�اری 
کــ�را و  بلنــ�ی اســت بــ�ای تبــ�یل دارایــی نــ�زای نفتــی بــه ســ�م�یه زاینــ�ه ت�لیــ�ی در شــکل 

کـه ب�رهـ� اقتصـ�د ملـی را بـم�ن رکـ�د تـ�رمی مبـت�  هعی است در راه ب�زگشت بیم�ری هلنـ�ی 
 س�خته است.

کش�ر، وضعیت فعلـی در ایـن       ایش�ن در ادامه ضمن انتق�د به رون� تص�یب ب�دجه در 
کشــ�ر در ب�ابــ� شــ�ک هــ�ی خــ�رجی  ارتبــ�ط را از ع�امــل اصــلی تضــعیف مق�ومــت اقتصــ�دی 

ایش�ن وضع ق�انین ج�ی� در هنگـ�م رسـی�گی بـه �یحـه ب�دجـه، از علـل دانست. از دی�گ�ه 
که ب�ی� ب�ط�ف ش�د. ک�رایی مجلس در تقنین است   مهم ن�

کشــ�ر و تبعــ�ت طــ��نی شن�ســی طــ�ح آســیب شــ�ن دوره اتمــ�م ایــن  هــ�ی نیمــه تمــ�م در 
کـ�هش ارزش  ه�، ع�م ب�ن�مه ط�ح پـ�ل ریـ�ی صـحیح و ن�سـ�ن�ت بـ�زار ارز، تبعـ�ت ن�شـی از 

 ١٣٩٣ به�ر ١٢٢شم�رۀ  126 



هـ�ی انـ�ژی از دیگـ� مب�حـث مطـ�ح شـ�ه ت�سـط  و ش�ک ن�شی از اف�ایش قیمت ح�مـل ملی
 ایش�ن ب�د.
ــ�د  ــ�دی و فس ــه آن اقتص ــه ب ــ�م در ادام ــخن�ان محت ــه س ک ــ�د  ــ�ی ب ــ�ع دیگ ــی، م�ض سی�س

م�جــب انحــ�اف در تخصــیص  و اقتصــ�دی پ�داختنــ�. از دیــ�گ�ه ایشــ�ن، فســ�د سی�ســی
ک�هش س�م�یه ک�هش ت�لی� و اشـتغ�ل و ک�راین� گ�اری و من�بع و  که خ�د  ی اقتص�دی است 

 اف�ایش قیمت را به دنب�ل دارد.
کـه در ق�لـب بسـته سی�سـی  گ�نه ه�ی ده ، ارائه راه حلایش�نپ�ی�ن بخش سخن�ن  ای ب�د 

 به ش�ح ذیل ارائه ش�:

 ؛یک: تثبیت ن�خ ارز و ب�زگ�دان�ن اعتم�د به ب�زار
ی واردات مج�ز ح�اقل ب�ای یک م�ت یک سـ�له از س�زی ن�خ ارز ب�ای تم�م دو: یکس�ن

 ؛ط�ف دولت
گ�نه مع�مله ارز خ�رج از ب�زار رسمی  ؛سه: ج�م محس�ب ش�ن ه� 

 سپ�ری ارزی ص�درکنن�گ�ن و ف�وش ارز ح�صل از ص�درات در ب�زار رسمی؛ چه�ر: پیم�ن
کمک به به�اشت و تغ�یه س�لم ت� زم�ن ب�زگشت ثب�ت به   ؛اقتص�دپنج: اج�ای ب�ن�مه 

 ؛به ص�رت انقب�ضی ١٣٩٢شش: ب�زتنظیم ب�دجه س�ل 
کلی اصل  کی� بیشت� ب�ای اج�ای سی�ست�هفت: همت و ت  ؛ق�ن�ن اس�سی ۴۴ه�ی 

ب�انگیـ� و تـ�ش مضـ�عف بـ�ای ایجـ�د ثبـ�ت  ت: پ�هی� مسئ��ن از سخن�ن جنجـ�لهش
 ؛در ب�زار

گ�نه تصمیم ک�رشن�سی نه: پ�هی� از ه�   ؛دولت و مجلسش�ه در  گی�ی غی� 

 ؛ده: مب�رزه ب� فس�د ب� ش�ت و ب�ون تبعیض در ه� سطح و شکل آن
گــ�وه  ح�کــت مســتم� و پ�یــ�ار بــ�ای آغــ�زهــ� فــتح بــ�بی  نشســتسلســله ایــن  امیــ� اســت

ــــ�د پ�وهشــــ ــــ�س ه�ی اســــ�می آســــت�ناقتصــــ�د اســــ�می بنی ــــ�ت  ق رضــــ�ی در مســــی� من�ی
 ب�ش� ان ش�ءا�.انق�ب  معظم رهب�
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 گلست�نی همیشه خ�ش

كت�بخ�نه شخصی  )حفظه ا� ورع�ه(زاده خ�اس�نی ݢا� است�د محم� واعظ آی� وقف 

 )١٣٩٢ب� بنی�د پ�وهشه�ی اس�می (بهمن 

  _________________________________   ۱دکت� امی� سلم�نی رحیمی   __________________________ 
ی�فت:   ١/١١/١٣٩٢پ�ی�ش:  _   ٩/٧/١٣٩٢در

 
 

 اِ� 
ُ

 َرُســـ�ل
َ

ی ِ�  إّن : 9قـــ�ل
َ
یُســـ�ا ِعبـــ�ًدا َتعـــ�ل

َ
 ل

ــَه�اُء  غــِبُطُهُم ی ُشــَه�اَء، َو � ِب�نِبیــ�َء 
ُ

 الّنبّیــ�َن َو الّش
ــ�ِبِهم ــِ�ِهم ِبُق ــَن  َو َمقَع ــ�َم  اِ�  ِم ــِ�؛ َی ــ�  ۲الِقی�َم خ�اون

کــــه نبــــی و شــــهی� بلن� م�تبــــه را بنــــ�گ�نی اســــت 
ج�یگـ�ه و نیستن�، ام� انبیـ�ء و شـهی�ان بـه سـبب 

ن�دیکی آن�ن به خ�ا در روز قی�مت به ایش�ن غبطـه 
 خ�رن�. می

 

 _____________  
گ�وه مط�لع�ت ف�هنگی زائ�. ١  . بنی�د پ�وهشه�ی اس�می، م�ی� 

 .١٣، ص٩، جكن� العم�ل فی سنن ا�ق�ال وا�فع�ل. متقی هن�ی، ٢
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 اش�ره 
ـــ� الحکمـــ� حضـــ�ت تق�یب، دو دهـــه از حضـــ�رم در درس  بـــه در دانشـــک�ه  اســـت�دب�ای

ـــ�ر  ادبیـــ�ت دانشـــگ�ه ف�دوســـی می ـــه دیگ�ب ک ـــ�ارج و گ�شـــت  افتخـــ�ر حضـــ�ر در محضـــ� پ
 آم�ز ایش�ن را ی�فتم.ݢدرس

گفتی، بنی�د پ�وهشه�ی اسـ�م ه�ی  منـ�ی گ�هـ� و به�هوݢمیعـ�د روزانـه دیـ�ار شـ�ه بـ�د. 
علمی، ش�کت در جلس�ت هیئت م�ی�ه و م�زمت در آم� و ش�، ش�قم را به مصـ�حبت بـ� 

ام  آمـ�ده بخشی�. ح�صله و دقت ایش�ن در پ�سخگ�یی بـه سـ�ا�ِت از پیش ایش�ن ف�ونی می
یخی، دقیق و ح�فظه ق�ی است�د تح کن�ر نگ�ه ت�ر کـه مسـی� در  سـین ب�انگیـ� بـ�د. چـه بسـی�ر 

یخی است�د م�جـب می شـ�  من�ل ت� بنی�د طی ش�ه ب�د، ام� سخن�ن و خ�ط�ات شی�ین و ت�ر
 ت� زم�ن را از ی�د بب�م.

ه�ی علمـی و سی�سـی، مب�حـث مطـ�ح در جهـ�ن اسـ�م، م�ضـ�ع وحـ�ت و  شخصیت
ــــ�گ�ه ــــب مــــ�اهب اســــ�می و دی ــــ�ین مح لغــــ�ی، مهم ه�ی تفســــی�ی و تق�ی ــــن ت �رهــــ�ی ای

 گ�ه� ب�د و هست.وݢگفت

  است�د به حق:    
ک�مل است و ب� آیین ک�فی   ۱ع�ِلمی ع�مل است در ره دین                 

گ�ارش هم درص�د آن نیست. ش�ح آن اف�ض�ت مج�لی دیگ� می  طلب� و این 

 است�د، كت�ب و كت�بخ�نه
یـ�ن بـه که از قم به مشه� ب�زگشته ب�د، بن� به  ١٣٣٩است�د از  سنتی دی�ین در می�ن ح�زو

کت�بخ�نه گم�رد. تشکیل   ای شخصی همت 
یس و تحقیــق، ســف�ه�ی  کــ� مهــم علمــی و پ�وهشــی بــ�ای تــ�ر ــ� م�ا همکــ�ری و ارتبــ�ط ب

 _____________  
 ، ب�ب هشتم.ح�یق� الحقیقه. سن�یی، ١



کش�ره�ی اس�می  متع�د و دوره م�هه در مص� و لبن�ن، شـ�کت و غی� آن، اق�متی چن�ای به 
کنف�انس کـه بـه  تـ� از همـه، ع�قـه مهم وکشـ�ر ه�ی مختلف در داخل و خ�رج  در  ای فـ�اوان 

کت�بخ�نه شخصی ایش�ن است.  کت�ب داشتن�، از ع�امل غن�ی   مط�لعه و خ�ی� 
کتــ�ب تهــ�ان، از ݢکتــ�ب در هــ� ســ�ل، از نم�یشــگ�ه بــینخ�یــ� میــ�ان معتنــ�بهی  المللــی 

ک�ره�ی است�د است. بیشت� حض�ر ایش�ن در نم�یشگ�ه ته�ان در س�لن ن�شـ�ان عـ�ب  جمله 
کت�ب که در ه� س�ل نـ�عی از  خ�ی�نـ�؛ بـه عنـ�ان مثـ�ل در یکـی از  هـ� را می ب�د و ش�ه� ب�دم 

کت�ب س�ل کت�ب ه�  آن هـ�ی حـ�یث یـ� تفسـی� و م�ننـ�  ه�ی حق�قی و در دیگ� س�ل، بیشـت� 
کتـ�بی بخـ�یم؟  می خ�ی�ن�. یک ب�ر هم یکی از دوست�ن پ�وهشگ� پ�سی�: از نم�یشـگ�ه چـه 

کت�ب که م�ج�د است؛ چ�ن در چن� س�ل دیگ� همه اینهـ�  و ایش�ن پ�سخ داد: همین  ه�یی 
 ن�ی�ب خ�اه� ش�. 

کســی مقــ��ت اســت�د را خ�انــ�ه ب�شــ� یــ� ســخن�انی گــ�  ه�ی ایشــ�ن را شــنی�ه ب�شــ� بــه  ا
کت�ب رمیراحتی د گست�ده از  که ایش�ن ب� طیفی  گ�فته تـ� تفسـی� و حـ�یث  ی�ب�  یخ  ه�، از ت�ر

کشــ�ره�ی اسـ�می و شخصـیت یخ  یخ مع�صــ�، بـه ویـ�ه تـ�ر ه�ی قــ�یم و  و فقـه فـ�یقین و تـ�ر
کت�بخ�نه شخصی که دی�ن  شـ�ن بـه خـ�بی ب�زتـ�ب دهنـ�ه  ج�ی� ه� یک آشن�ست. چن�ن 

 ست.سی� و تن�ع من�بع مط�لع�تی ایش�ن ا
کـه در بسـت� اسـ�م شـ�ه� آن هسـتیم،  یخی است�د به م�ض�ع�ت و رخـ�اده�یی  نگ�ه ت�ر
تحلیلـی متفـ�وت و نقـ�ی منصـف�نه را م�جـب شـ�ه اسـت و راز اقبـ�ل بـه سـخن�ن ایشــ�ن از 

ه� نسـبت  گی�ی ه�ی مختلف دینی نی� همین است. ش�ی� بت�ان ب�خـی م�ضـع س�ی طیف
کــ�د. خ�صــه آنکــه نگــ�ه بــه مســ�ئل از منظــ� متــ�ن و بــه ایشــ�ن را نیــ� از همــین منظــ� تحلیــ ل 

ن ن دینــی، از اســت�د شخصــیتی ݢمنــ�بع بــ�و دینــی و البتــه بــ� لحــ�ظ منــ�بع اصــیل و معتبــ� درو
گ�نه کـه ب�زتـ�ب  کت�بݢممت�ز سـ�خته اسـت  گ�وه گـ�نی  هـ� و  هـ�ی ایشـ�ن و ح�صـل ارتبـ�ط بـ� 

 ه�ی مختلف در پهنه جه�ن اس�م است. ان�یشه
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 �ت در من�ل است�دقفسه مج

کت�بخ�نه است�د در من�ل  نم�یی از 

 
کــه ان�یشــه ایشــ�ن در ت�ســیس دانشــگ�ه مــ�اهب اســ�می را  یکــ�د و نگــ�ه بــ�ده  همــین رو

کمت�ین گ�شته به به�نـه مع�فـی  ،ب�رور س�خته و م� ام�وز ش�ه� فع�لیت آن هستیم. این  در 
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ــه اختصــ�ر  ب�یســته ام ب�زتــ�ب دهنــ�ه  ک�شــی�هه�ی پــ�وهش در تق�یــب مــ�اهب اســ�می، ب
ک�ر ش�ه ب�شم. کم  گست�ه مهم و    ۱اق�ام�ت است�د در این 

کت�ب و نکتــه کتــ�ب درجــه دو یــ� ســه دیــ�ه  ای در پ�یــ�ن اینکــه در میــ�ن  هــ�ی اســت�د، 
کت�ب نمی گ�یــ�ه شــ�د؛  کــه بیشــت� بــ� هــ�ف  جم�عــهه�ی غیــ� علمــی و م هــ�یی از نــ�ع  ه�یی 

کهو این حک ؛آین� س�زی ف�اهم میݢکت�ب کتـ�ب اهمیـت  ایش�ن بـه ِبـه �یت از آن دارد  گ�ینی 
کت�ب می گ�نه  کت�بخ�نهوجه ݢبه هیچه� را  دهن� و ی� این  ه� را بـه  دهن� ی� آن ش�ن ق�ار نمی در 

که به آن نی�ز داشته ک�ده کس�نی   ان�.  ان�، اه�ا 

 وقف ی�دگ�ر عم�
ی دِر منــ�ل اســت�د م�ننــ� هــ� روز بــ�ای رفــتن بــه بنیــ�د، جلــ� ٧/١١/١٣٩٢صــبح دوشــنبه 

گفتـی  گـپ و  ک�دیم. مثل همیشه، آم�ده و منتظ� ب�دن�، س�ار م�شین ش�ن� و پـس از  ت�قف 
که می کت�ب ک�ت�ه اب�از داشتن�  کت�بخ�نـه  خ�اهم  کنم. در اینکه م�ق�ف علیـه،  ه�یم را وقف 

کت�بخ�نه م�کـ�ی آسـت�ن قـ�س یـ� بنیـ�د ب�شـ�، مـ�ّدد ب�دنـ�. وعـ�ه ایـن۲دانشک�ه الهی�ت  ، 
کت�ب ــه  ــ�ه ب ــ�یی وی ــ�ص فض ــه اختص ــ�ل کمتــ�ین ب ــه س ــه و اینک کت�بخ�ن ــ�ن در  ــ�ی ایش ه�  ه
ک�ر در بنی�د، خ�د م�جـب اسـتحق�قی  ک�رسـ�ز افتـ�د. در ایـن ان�یشـه حض�ر و  شـ�ه اسـت، 

که به ی�د ابیـ�تی از شـ�ع�  ک�ری آس�ن نیست  کت�ب و خ�ط�ه  که ج�ا ش�ن از این همه  ب�دم 
که:         ن�م�ر خ�ق�نی افت�دم 

ــــن نبــــ�دم بــــی   دل و یــــ�ر ایــــن چنــــین م
 

ــــــیݢ هــــــم ــــــ�ر غــــــ�ری داشــــــتم ،دل  هــــــم ی
 

ـــــــ�د   ــــــــ�ر عمـــــــ� ب ـــــــ�ر، آن ی�دگـــ ـــــــه ی  آن ن
 

ــــــــــه ــــــــــس ب ــــــــــ�ری داشــــــــــتم ب  آیین ی�دگ
 

ــــــنی�ه بــــــ�د ــــــس نش ک ــــــه  ــــــن بیگ�ن  راز م
 

 ٣ک�شــــــــــــــــــــن� دل رازداری داشـــــــــــــــــــــتم
 

 _____________  
 .١٣٩١، س�ل١١٧، ش مشک�ة. بنگ�ی� به: فصلن�مه  ١

که اسـت�د واعظ. منظ�ر  ٢ کـ�د و در  زاده در آن تـ�ریس میݢ دانشک�ه الهی�ت دانشگ�ه ف�دوسی مشه� است 

 ح�ل ح�ض� ب�زنشسته آن است.

 .١۴١، قصی�ه دی�ان اشع�ر. خ�ق�نی، ٣



کت�بخ�نـه شـ�یم و  یم، هم�ن روز و در ب�و ورود به بنی�د، بـه اتفـ�ق راهـی  دو فضـ�ی بگ�ر

ک�د، دی�ه ش�. نسبت�ً  که از قض�، یکی نظ� ایش�ن را هم جلب   من�سب 

گفـتم و بـ� حسـ�بی س�انگشـتی از  ان�ازه کـ�دن بـه ایشـ�ن  ه�ی ابع�د آن مح�وده را ب� قـ�م 

گنجه کت�ب شم�ر  ... به تصمیم نه�یی  ج�ت و می� و صن�لی شخصی تح�ی� وه� و م ه� و 

کــه رســی�ن�. خبــ� را بــه حجــ� ا�ســ�م  حــ�ج آقــ� الهــی، مــ�ی� ع�مــل محتــ�م بنیــ�د رســ�ن�م، 

ور، بــه منــ�ل اســت�د ه�ی د ســ�بقه تلّمــ� (تتلمــ�) نــ�د اســت�د و آمــ� و شــ� علمــی، در آن ســ�ل

ک�ر ف�اهم ش�.داشتن�، پس بیݢ ک�ر است�د رفتن� و مق�م�ت  گ�وه ق�آن، ات�ق   درنگ به 

کـ�چ دسـته که است�د شـ�ه�  ک این دومین ب�ری ب�د  هـ�ی خـ�د بـ�د. بـ�ر  ت�بجمعی همـه 

ه�یی پیش از پی�وزی انق�ب اس�می ب�د. در آن وقـت، یکـی دو بـ�ر اسـت�د  نخست در س�ل

کــه بــ�  را بــه خــ�ط� صــحبت کــه در دانشــگ�ه پی�امــ�ن انقــ�ب اســ�می و نیــ� ارتب�طــ�تی  ه�یی 

ک احض�ر نم�ده ب�دن� و در یکی از ایـن م�اجعـ�ت بـه منـ �ل ب�خی انق�بی�ن داشتن� به س�وا

کت�ب  ه�ی ایش�ن را هم�اه خ�د به یغم� ب�ده ب�دن�. است�د همه 

کت�ب کــه بــ�ای  تشــ�ن ق�ئــل ب�دنــ�، آن اســت�د، بــ� همــه شــ�ق و ارزشــی  هــ� را در  هــ� و مج�

خ�مت پ�وهشگ�ان بنی�د، دانشج�ی�ن و اسـت�دان دانشـگ�ه علـ�م اسـ�می رضـ�ی و طـ�ب 

کــه دلمشـغ�لی خــ�د  بخـش بــ�د. ایـنݢدی�نـ� و همـین بــ�ای ایشـ�ن آرام می نخســتین بـ�ر نبـ�د 

یــ�ن را بــه نمــ�یش می ه�ی اصــ�حی اســت�د، طیفــی از  ان�یشــه .گ�اشــتن� بــ�ای حــ�زه و ح�زو

کـ�دن طـ�ب بـ� مسـ�ئل و  گ�فت؛ ان�یشـه مس�ئل ح�زه را درب�می گسـت�ه آن از آشـن�  کـه  ه�یی 

 گ�فت. مشک�ت جه�ن اس�م ت� شی�ه پ�داخت شه�یه را درب�می

یس، تحقیـق و تـ�لیف، مـ�ی�یت تن�ع خ�م�ت  علمی است�د نی� ش�ی�ن ت�جه است؛ ت�ر

پ�دازی بــــ�ای تشــــکیل  هــــ�ی پ�وهشــــی، ســــخن�انی و مصــــ�حبه و ایــــ�ه و هــــ�ایت فع�لیت

گــ�وه اقتصــ�د اســ�می و ... از جملــه آن گ�وه گــ�وه قــ�آن و  ه�ســت و  هــ�ی پ�وهشــی همچــ�ن 

ک� اق�ام به وقفی ف�هنگی، این مجم�عه را نم�ی�ن  ک�د. ت� می ملت� و 

ــ�ی سه ــ ... طــی روزه ــتم و نه ــنبه و چه�رشــنبه (هش ــه و ش ــتن وقفن�م ــتن م م بهمــن) ن�ش
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زمـ�ن، سـ�ختن ُمهـ�ی بـ�  گ�ه�ی م�ب�ط و اینکه وقف ب�ش� ی� اه�ا، ج�یـ�ن ی�فـت. همگفتݢو

ــــه ب«نقــــش  کت�بخ�ن ــــ�  ــــف ب ی، زاده خ�اســــ�نݢنیــــ�د پ�وهشــــه�ی اســــ�می، محمــــ� واعــــظوق

کت�ب س�زیو آم�دهݢ» ١٢/١١/١٣٩٢ هـ�ی وقـف شـ�ه، در بخـش  فض�ی تخصیص ی�فتـه بـه 

کت�بخ�نه بنی�د و چی�ن قفسه ن ب� قفسه انته�یی  که بت�ان� اف�و کت�بخ�نه اسـت�د،  ه�یی  ه�ی 

 گی�ی ش�. ه� را در خ�د ج�ی ده� پی کت�ب

کت�ب١١/١١/١٣٩٢صبح جمعه ( ک�ر انتق�ل  هـ� بـ� بسـیج نی�وهـ� و همـ�هنگی مسـئ�ل  ) 

کـ�ر، یعنـی غ�ز ش�. حض�ر مستم� شخص است�د از آغ�زین لحظـه کت�بخ�نه بنی�د آ تـ� پ�یـ�ن 

 ظه� نی� ج�لب ت�جه ب�د.ح�ود هفت بع�از

ک�ر به این ق�ار ب�د:  م�احل 

کت�ب از داخل قفسه  الف) ب�داشتن 

کت�ب  ک�دن صفحه ب) ب�ز بـ� » زاده خ�اسـ�نیݢکت�بخ�نه است�د واعـظ«که نقش مه� ای از 

، ١٢/١١/١٣٩٢بــ�رک فجــ�، ف بــ� بنیـ�د پ�وهشــه�ی اســ�می، دهــه موقــ«آن بـ�د و ضــ�ب ُمهــ� 

 (ه� دو بیضی شکل)» زاده خ�اس�نیمحم� واعظݢ

 ج) خ�ان�ن عن�ان و تع�اد جل� ی� نسخه و ثبت آن در ف�می از پیش آم�ده ش�ه

کت�بد) بستهݢ ک�دن   ه� به بنی�د ه� و انتق�ل آن بن�ی 

ک�رتن      ١؛است�ده� در قفسه، ب� نظ� و نظ�رت شخص  ه� و ق�ار دادن آن هـ) ب�زگش�یی 

گ�نــه کــه  کتــ�ب در  بــ�یهی اســت ایــن نــ�ع چیــ�م�ن  ای متفــ�وت از ســی�ق نظــم دادن بــه 

گ�ی� ببیننـ� م�اجعـه کت�بخ�نه کت�بخ�نه خ�د را نـ� ای  ه�ست م�جب خ�اه� ش� م�اجع�ن به 

کت�بخ�نه وقف ش�ه  یـ�د، منظـ�ر واقـف نیـ� همـ�ن مستقل به  کـه بـه احتمـ�ل ز داشته ب�شن� 

 _____________  
کت�بخ�نـه بنیـ�د)، ع�یـ�ا� صـ�فی، ١ . از زحم�ت آق�ی�ن میثم محت�جی (عکـ�س)، محسـن نـ�جی (مسـئ�ل 

ک�ه�نی، مه�ی حقیقی، حسن افچنگـی، حسـینعلی می�شـ�هی،  ق�ب�ن علی�اده، حسن س�وری، حم�ه 

کت�ب ک�شـی�ن� همـه  کـه بـ� جـ�یت  کتـ�ب بنیـ�د)  کت�بخ�نـه و انبـ�ر  ک�رکنـ�ن  هـ� بـه  حسین ش�دمن� (از 

 ش�د.  بن�ی و ب�زچینی ش�د، ق�ردانی میݢدقت ثبت، بسته



 ب�ده است.

کت�ب آیـ� از نظـ� م�ضـ�ع، قـ�آن و تفسـی�،  ه� به دست می در ح�ل ح�ض� و پس از چی�ن 

ن ب� سی دوره بیشت�ین تع�اد را به خ�د اختص�ص داده اسـت. فقـه و اصـ�ل در م�تبـه  ب� اف�و

کت�ب بعـــ� قـــ�ار می ضـــ�ع وحـــ�ت و تق�یـــب مـــ�اهب اســـ�می، هـــ�ی مـــ�تبط بـــ� م� گیـــ�د و 

کـه می ه� و ع�امـل تمـ�ی� ایـن  تـ�ان از آن بـه عنـ�ان یکـی از ش�خصـه شم�ری ق�بـل ت�جـه دارد 

کت�بخ�نه  ه� ن�م ب�د.  کت�بخ�نه ب� دیگ� 

 ن�مه متن وقف

 بسم ا� الّ�حمن الّ�حیم

و  الحم� � رّب الع�لمین و الّص�ة و الّس�م علـی نبّینـ� خـ�تم ا�نبیـ�ء

الم�ســـلین أبـــی الق�ســـم محّمـــ� بـــن عبـــ�ا�، و علـــی آلـــه الطّیبـــین 

ـــبعهم ب ـــ�م �الطـــ�ه�ین، و صـــحبه المنتجبـــین، و مـــن ت ـــی ی حســـ�ن إل

 الّ�ین.

زاده خ�اســ�نی بــه ت�فیــق و عن�یــت ݢ�نــب محمــ� واعــظو بعــ�، ایــن ج

که  کس�نی  کلّیه  کت�بخ�نه شخصی خ�د را ب�  خ�اون� متع�ل عّ� اسمه، 

ک اعّم از پ�وهشـگ�ان بنیـ�د پ�وهشـه�، «ه� به�ه بب�ن� ݢت�ببت�انن� از این 

ط�ب و م�ّرس�ن ح�زه علمیه و علم�ی َاع�م، است�دان و دانشج�ی�ن 

وقــف » دانشــگ�ه علــ�م اســ�می رضــ�ی و دیگــ�ان دانشــگ�ه، خص�صــ�ً 

 م�ّب� نم�د.

ــه بــه زب�ن کت�بخ�ن ــه زب�نݢایــن  هــ�ی ݢهــ�ی ع�بــی و ف�رســی، و تعــ�ادی ب

ب�شــ� و عــ�وه بــ� آن، تعــ�اد ݢب�ابــ� لیســت ضــمیمه می یســی و اردو،انگل

کـه از ج�نـب م�سسـ�ت  ه�ی ع�بـیݢبسی�ری مج�ت به زب�ن و ف�رسـی 

گ�دی�ه ب�اب� لیست ضمیمه وج�د دارد.  ف�هنگی به این حقی� اه�ا 
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ت�لیـــت عظمـــ�ی آســـت�ن قـــ�س  ا� طبســـیݢامیـــ� اســـت حضـــ�ت آیـــ�

رضـــ�ی، و نم�ینـــ�ه محتـــ�م رهبـــ� معّظـــم ایـــن ه�یـــه و وقـــف ن�ق�بـــل را 

ــــ� أن الحمــــ� � رّب العــــ�لمین و ســــ�م علــــی  بپ�ی�نــــ�. و آخــــ� دع�ان

ـــ�  ـــ�رک فج ـــه مب ـــلین.   ده ـــ�نی  ١   ١٢/١١/١٣٩٢الم�س ـــع الث            ١۴٣۵ربی

زاده خ�اس�نیݢمحم� واعظ                      

    امض� 

 سیاهه هدایا و اقالم وقف شده
 نسخه ٢۶ق�آن (مصحف) نفیس،  _١
کت�ب ٣٢جلـــ�. ( ١١٫٢٠٢عنـــ�ان، در  ۵۶٨٣کتـــ�ب،  _٢ هـــ� چـــ�پ  جلـــ� از ایـــن 

 سنگی است)
ـــی،  _٣ ـــی، اردو و انگلیس ـــ�ن ف�رســـی، ع�ب ـــه زب ـــه ب نشـــ�ی�ت ادواری شـــ�مل مجل

 نسخه. ٧٩٧عن�ان، در ۴١
 روزن�مه، تق�یم و س�رسی� به می�انی معتن�به  _۴
 جل� ٣۴، ۱ن�مه تحصیلیݢپ�ی�ن _۵
کت�ب _۶  حلقه ١٧ه�ی دیجیت�ل)،  ل�ح فش�ده (مجم�عه 
ک�یم)، یک دوره/  _٧ ک�مل ق�آن  ک�ست (ت�وت متن   حلقه ٣٠ن�ار 
 ق�ب   ٣٩ل�ح تق�ی�،  _٨
کت�ب ب� در شیشه _٩  ستگ�ه د ٢٢ ای ب�رگ و مت�سط، مجم�ع�ً  قفسه 

 _____________  
ک�رشن�ســـی ارشـــ� و دکتـــ�ی ه�ی تحصـــی�ت تکمیلـــی دوره ن�مـــهݢ. پ�ی�ن١ زاده در ݢکـــه اســـت�د واعـــظ هـــ�ی 

 ان�.  ه�ی مختلف به وی�ه دانشگ�ه ف�دوسی، است�د راهنم� ی� است�د مش�ور آن ب�ده دانشگ�ه



ـ می� تح�ی�، صن�لی و مبلم�ن اداری چ�بی هفـت نفـ�ه (بـ� میـ� عسـلی بـ�رگ)، ١٠
 یک دست.

کتــ�ب  ــ�  ــه ســنت نیــک خ�ی گ�شــته ب کــه اســت�د همچــ�ن  ش�یســته بیــ�ن اســت 
کت�ب ـــ�ده و  ـــ� و م�سســـ�ت علمـــی و  پ�یبنـــ� ب ک هـــ� و مجـــ�ت اهـــ�ایی از ســـ�ی م�ا

ی�فت می هـ� و مجـ�ت را پـس از چنـ� روز  کت�بکن�. ایش�ن ایـن  پ�ی�آورن�گ�ن را در
تـ�ان  کن�، بن�ب�این نمی ش�د به بنی�د اه�ا می که ص�ف اع�م وص�ل و مط�لعه آن می

کت�ب ک�د. ع�دی دقیق را ب�ای   ه� و دیگ� اق�م اه�ایی اع�م 

کن�د.  خ�ایش عم�ی ط��نی و ب� ع�فیت عن�یت 

 

 

 

 

 

 

 ه�ی نفیس اه�ایی  تص�ی�ی از مصحف
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کت�ب کت�بخ�نه بنی�د  نم�یی از   ه� در محل 

 ه�ی اه�ایی  ای از ل�ح تص�ی� نم�نه

کت�ب کت�بخ�نه بنی�د  نم�یی از   ه� در محل 
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ABSTRACTS 
 

Imam ‘Alī’s (A.S.) Perspective in Terms of ‘Ilm al-Ḥadīth 
 

Ṭāhira Jawkār 
Dr. Muḥammad Riḍā Setūdeniyā 
 
 

‘Ilm al-ḥadīth is among the sciences effective in understanding 
the words of ma‘ṣūmīn (the Prophet and his infallible progeny). 
This science is divided into various branches such as rijāl (science 
dealing with transmitters of ḥadīth) and fiqh al-ḥadīth 
(appreciation of ḥadīth). The question here is whether there are 
any instances of this science in the sayings of ma‘ṣūmīn. It is in 
respect to this issue that Imam ‘Alī’s (A.S.) perspective in terms of 
‘ilm al-ḥadīth is studied in this article, consisting of the following: 
١. Imam ‘Alī’s (A.S.) undertakings in promulgation of aḥādīth as 
well as encouraging people to act by the Prophet’s (S.A.W.) 
tradition and urging people to learn and write [to spread about] 
ḥadīth; ٢. The existence of fabricated aḥādīth in traditions; ٣. 
Types of transmitters and traditions; ٤. Imam ‘Alī’s (A.S.) 
principles in solving ḥadīth discrepancy; ٥. Principles of ḥadīth 
comprehension, including the correction of distortions in the 
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Prophet’s (S.A.W.) traditions; ٦. Imam ‘Alī’s (A.S.) viewpoint 
concerning the sanad of aḥādīth; ٧. The existence of ṣa‘b 
(difficult) and mustaṣ‘ab (very difficult) aḥādīth in Imam ‘Alī’s 
(A.S.) narrations and his viewpoint in this regard. These points 
indicate that Imam ‘Alī (A.S.) has related some instances of ‘ilm 
al-ḥadīth in his narrations and has emphasized on it as well, which 
proves the importance of this science from the perspective of the 
Imams (A.S.). 

Keywords: ‘ilm al-ḥadīth, Imam ‘Alī (A.S.), writing ḥadīth, 
ḥadīth discrepancy. 

 
 

The Origin of Isnād in Islamic Narrations and the Jewish 
Oral Tradition 

A Critique of Horovitz’s Articles Regarding Isnād    
 

Dr. Mahdī Ghulām‘alī 
 
 

Iosef Horovitz – the Western ḥadīth researcher – believes that 
the antiquity and origin of isnād (chain of transmitters) in Islamic 
tradition is the same as the Jewish oral tradition. He views the 
isnād system as an adaptation of the Jewish works. In the present 
writing, his view on this issue is critically reviewed. It is stated in 
this research that the basic origin of isnād is the attitude of the 
intellectuals and has no relation to other religions. Also, it seems 
that Horovitz has not been able to distinguish between the 
concept of isnād (systematic provision of chain of transmitters) 
and asnād (the documents existing in narrations) and this 
misimpression has affected his drawing conclusion. 
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Keywords: origin of isnād, isnād in Islamic narration, sanad 
studies, shi‘a nobles, isnād in Judaism.  

 

 
The Quiddity of the Revelation Ambience and 

Proving it as a Qur’ānic Term 
 

Jawād Salmānzada 
 

The Revelation ambience is a term that was defined and some 
aspects of it clarified for the first time in the contemporary era. 
This article has studied the above definition and, by stating the 
importance of discovering the Revelation ambience, introduced it 
as a Qur’ānic term. Touching upon the Revelation occasion and 
the Revelation ambience in Sūrat al-‘Ādiyāt, the writer proceeds to 
explicate the Revelation ambience and the difference between the 
two terms. 

Keywords: Revelation ambience, Revelation occasion, āyas 
collectively revealed, Revelation of Sūrat al-‘Ādiyāt, the āya 
revealed once, successive Revelation of āyas. 

 
The Methodology of Using the Principle of Context in 

Tafsīr-i Tasnīm   
 
Dr. Suhrāb Muruvatī,  
Mujtabā Zaynīvand 
Dr. Ḥusayn Āsā    

 

The principle of context (siyāq) is among the functional 
principles, which many of the exegetes have used for interpreting 
the Qur’ān. The grand exegete, Ayatollah Javādī Āmulī, the author 
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of the dignified Tafsīr-i Tasnīm has used this law throughout his 
interpretation in a palpable way for explaining the difficult 
meanings of the verses of the Qur’ān. This research is intended to 
study and analyze how the principle of context has been applied in 
Tafsīr-i Tasnīm in such frameworks as uncovering the omitted 
verb, recognition of the antecedent, critique of the traditions, and 
precedence of the Qur’ān over the recorded traditions. To achieve 
this crucial task, we have made use of the library method through 
examining the whole text. 

Keywords: principle of context, Tafsīr-i Tasnīm, exegetical 
methods, Javādī Āmulī. 

 
Reappraisal of Kitāb al-‘Aql of Uṣūl al-Kāfī 

 
‘Alī Shams 
 
 

Uṣūl al-Kāfī is a leading collection among the Shī‘a books of 
ḥadīth in terms of antiquity, inclusiveness, abundance of 
traditions, specific order, and the validity of the traditions and its 
inclusion of Divine knowledge and ethics. Since dealing with 
ideological principles requires the intellect’s proof and validation, 
the late Kulaynī has dealt with this issue by relying on numerous 
traditions. The present article seeks to explore the point that 
although the late Kulaynī has founded this book on the basis of 
text, his intellectual approach is in such a way that reinforces the 
viewpoint that he intends to emphasize the status of intellect in 
Shī‘a theological school.  

Keywords: rationalism, Shaykh Kulaynī, ignorance, intellect in 
Uṣūl al-Kāfī. 
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An Examination into the Context of Al-Taḥqīq fī Kalamāt al-

Qur’ān al-Karīm 
 

Dr. Ṣāḥib‘alī Akbarī 
Fāṭima Muḥarramī Dawrī   
 

‘Allāma Ḥasan Muṣṭafavī authored Al-Taḥqīq fī Kalamāt al-
Qur’ān al-Karīm in Arabic and in an alphabetical order in 
fourteen volumes within ten years. He has organized the words of 
the Qur’ān in terms of their roots. First, he has given the 
definitions of valid lexicons and literary books concerning the 
word, and then he has given his own view in Wa al-Taḥqīq 
section. Under many of the non-Arabic words, he has given their 
roots and under every word he has enumerated the verse and 
verses in which that word or the words with the same root have 
been used. Reference to another word; using opinions of others; 
taking into consideration the same principle in all words; and 
paying attention to derivation, rhetorical sciences, and 
morphology and syntax are among the discourses brought up 
under each word. 
Keywords: Al-Taḥqīq fī Kalamāt al-Qur’ān al-Karīm, Ḥasan 
Muṣṭafavī, single words of the Qur’ān, lexicons of the Qur’ān. 
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