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  بيان مسئله. 1

قترن   از  بعتد زيترا  ، روري است  ض بسیارامري ، پژوهي حديث ةفهم حديث در حوز
، است   از ايتن رو   قترن  فهتم   ةمبناي شناخ  دين و پايت  معصوم روايات اماما ، کريم
 در معنتاي حتديث   تعمت   و فهم درس  روايتات و تتدبر  بر مكرر هاي  توصیه با اماما 
حتديث و   ةفشتاري بتر فهتم درست  و ننادانت     پا با محدثا ، بر اين اساس  دان کرده تأکید
رستال  خيیتر ختود را در حوت  و     ، هتا  فهميبد ها و نافهمي ري از نشر اکاذيب وپیشگی

و  و پیشوايا  دين به انجتام رستانده   بر جاي مانده از معصوما ي بها انتنال میراث گرا 
هتايي بننتد    گتام ، شتكتت حتديث  در حتّ  و شترم م  ، توا  خويش ةبا به کارگیري هم

، اين شتروم  از جمنه ده اس  کرتاه و بنند جنوه روم کوکه در قالب بیا  و ش اند برداشته
ترين منتاب  حتدي ي شتیعه و از     مهم کهاس   کاشاني مت محسن فیض تألیف وافيکتاب 

هاي حتدي ي   ترين کتاب ترين و دقی  صحیح برخي ن  را جزو، سبك و سیاق، لحاظ نظم
از  رار گرفته است   کتاب مذکور مورد توجه عالما  شیعه ق، نورند  از اين رو شمار مي  به

وستع  االتعتات ختود در     زا ابوالحسن شعراني اس  که بته ستبب  شارحا  معاصر میر
به شرم بسیاري از روايتات موجتود در کتتب حتدي ي از جمنته      ، دانش معنول و مننول

    ده اس کرها را بازگو  ن  ةنكات نهوته و ليايف ناگوت هم  گماشته و وافياب کت
 تأکیتد با ، حديث  فهم رهاي عتمه شعراني د ز تتشا يبخش ارائه ددرصد، اين نوشتار

متا را بتا فرفتاي بخشتي از     ، روش ن  بزرگوار در فهم حتديث  زيرا، اس  وافيکتاب بر 
ما را ياري ، فهم ن  در چگونگي تعامّ با حديث و، از سويي ديگر کند و حديث نشنا مي

، وافتي م حتديث در کتتاب   رساند  گوتني اس  که نثار عتمه شعراني درخصوص فه مي
 اي در اين باره صورت نگرفته اس   قابّ متحظه و تحنی  ش قرار گرفتهوکاتر مورد کم

 نگاهي كوتاه به زندگي عالمه شعراني. 2

ق( 0232تت 0231حاضر) قر نظیر و پرتتش  میرزا ابوالحسن شعراني از دانشمندا  کم
موسر ، اهلل کاشانى مت فتحنوادگا   حسین از غتم بن نخوند مت شیخ محمد، پدر اواس   

فرزند میرزا ، و مادر وي اس  نهج الصادقینمشريف  رتوسیصاحب  معروف عصر صوويه
قتم و نجتف   ، تهترا  در ، عتمه شتعراني  اس   فیض الدموعابراهیم نواب صاحب کتاب 

، نجتوم ، تتاريخ ، اصتول ، فنته ه و در عنوم مختنف چو  بسیاري بهره برد اساتید اشرف از
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حتديث و  ، رجال، توسیر و عنوم قرنني، پزشكي، عرفا  و کتم، و فنسوه حكم ، ادبیات
 بتا  ، در عنتوم گونتاگو   عتتوه بتر مهتارت کتافى     بوده اس   وي  نظر صاحب  رياضیات

 در الول عمتر پتر   ايشا  نشنا بوده اس   عبرىو  انگنیسى، ترکى، فرانسه، عربى هاي زبا 
 01و در حتدود اشتغال داشته   به مردم و مجاهدت خدم، تدريس، تألیفبه برک  خود 

هتاي عنمتي    بستیاري از اندوختته  ، ه است   عتمته  جاي گذاشت از خود بر، سنگ اثر گرا 
در قالب کتاب يا حواشي و تعنینات يا تصحیح بیتا  داشتته   ، درحديث ويژه بهخويش را 

، الح مازنتدرانى اثر مت صشرم اصول کافى ، حديث ةوي در زمین تعنینات اس   از جمنه
 محسن فیض کاشاني است    لیف متأت وافيکتاب  تعنی  بر و نیز وسائّ الشیعه تعنی  بر

دعتوت حت  را لبیتك    ، سال زندگى پرافتختار  32از  پسسرانجام ، برجسته اين دانشمند
)ر ك: مجموعته   به خاك سپرده شد  گو  و در جوار منكوتى حضرت عبدالعظیم حسنى

/ جمعي از محننین 0230، شعرانيهلل ا فرهنگي ني  خدمات عنمي و نامه و مناالت زندگي
، 0230، مندمته/ رحیمیتا   ، 0231، / غیتاثي کرمتاني  33ص، 3ج، 0230، حوزه عنمیه قتم 

 (33ص

 در انديشه عالمه شعراني حديثروند فهم  .3

که   از درستي انتساب حديث و درستي متن ن بعد از نگاهي، بخش اصني هر حديث
فهتم حتديث   ، اس  که بدو  فهتم معنتاي ن    ن  متن، اس  زهاي فهم حديثنیا از پیش
 و رساند نمي را ره مراد جدي گويندهاهمو فهم متن، در برخي از موارداما  ،گردد نمي میسر

ننچته   ،ينابنتابر  ؛به دس  نيد ن  تا معناي اصني اس غیرلوظي  هاي لوظي و نیازمند قرينه
 ،بعد ةدر مرحن و، حديث فهم متن ةگذر از مرحن، شود ميموجب دستیابي به فهم حديث 

ويژه  هب بر کتب حدي ي عتمه شعراني در تعنینات متعدد خوداس   ن   اصني منصود فهم
احاديث پرداختته   حنینيو منصود به بیا  معناي اصني اولیه موهوم عتوه بر ، وافيکتاب 

  رده اس  فهم بسیاري از احاديث را فراهم نو ةزمین، از اين الري  و

 مقابله و تصحيح متن روايات . 1ـ3

نگتاهي از درستتي متتن ن  است   بستیاري از      ، نیازهتاي فهتم حتديث    يكي از پیش
هتاي   کتابت  احاديتث در نستخه    ناشي از اشتباه در قرائ  و، ها  فهمي سخ  ها و بدفهمي

ير نتاگز ، هاي عمدي و سهوي را بر ن  بیوتزايیم  گوناگو  اس  و اگر تصحیف و تحريف
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 ، زيترا کنتیم   هاي موجتود را بررستي   بايد براي االمینا  از درستي متن حديث همه نسخه
 دارد و انتدك تغییتري در   بستیاري  ها در ترکیبتات اهمیت     حرکات و حروف و ننش ن 

ها به  پژوها  با کنار نهاد  نسخه حديث ،گذارد  در گذشته ثیر ميأها در معناي حديث ت ن 
تصحیح ننا  پرداختند و متتو  محكتم و استتواري را معیتار و     به ، روش عرضه و منابنه

    محك تصحیح حديث قرار دادند
اين امر توجه داشته است   وي   هاي حدي ي به در شروم خود بر کتاب شعراني  عتمه

ي کته از شتارحا  پیشتین بتر جتاي       ا شتده  معتبر و تصحیح هاي اختیار داشتن نسخه با در
عتوه بر بیا  اختتتف   يكديگر پرداخته وها با  ن  ةننا  به منايسبا استواده از شرم ، مانده
و يك کتاب نیز با ظراف  ختاص توجته،   هاي گوناگو   به اختتف متو  در نسخه، متو 

هتاي معتبتر و قابتّ     نستخه  ةنیز با منايس وافيوي در شرم کتاب  بدا  اشاره کرده اس  
ده و احتمال نادرس  ز حديث ارائه کرمعناي درستي ا، ديگر شارحا  ةشد تصحیح اعتماد

  بود  را به حداقّ رسانده اس 
و  وافتي شود که عتمه شتعراني ن  را بتا کتتاب     براي نمونه به چند حديث اشاره مي

 ده اس :، منايسه و بررسي کرلونیهال يحضره ا  مناز کتاب  اي هنسخ
هادت زنتا  نورده  در مورد ش من ال يحضره الونیهاز کتاب  وافيصاحب  يدر روايت ت
 اس :
اذا عرفت  بعینهتا أو حضتر متن      ةو لیس  بمستور  ةعني إقرار المرأ ةال بأس بالشهاد»

يعرفها فأما أ  ال تعرف بعینها واليحضر من يعرفها فت يجتوز لنشتهود أ  يشتهدوا عنیهتا     
باکي نیس  به شهادت داد  بتر اقترار ز  در   «: وعني إقرارها دو  أ  تسور وينظرو  الیها

حضتور  ، شناستد  يميا کسي که او را ، ولي شناخته شده اس ، که صورتش پوشیده اليح
ا اگتر شتناخته   شود؛ ام ة او شهادت داده ميداشته و بداند که اين هما  زني اس  که دربار

ين صورت بتراي شتاهدا    در ا، شده نیس  و کسي حضور نداشته باشد که او را بشناسد
مگر اينكته پترده از چهتره    ، يا اينكه خود او اقرار کند ،عنیه او شهادت بدهندجايز نیس  

 برگیرد و به او بنگرند 
اذا عرف  بعینهتا أو حضتر   »کند که عبارت  مه شعراني ذيّ اين حديث تصريح ميعت

متواوت است ، زيترا    من ال يحضره الونیه تا نخر حديث تا حدودي با عبارت «من يعرفها
بن ينيتین  اروي عن » ين صورت بیا  شده اس :بد من ال يحضره الونیهحديث فوق در 
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عرف  بعینها  اذا ةولیس  بمسور ةأعني اقرار المر ةس بالشهادقال البأ عن ابي الحسن االول
   «او يحضر من عرفها و ال يجوز عندهم أ  يشهد الشهود عني اقرارها دو  أ  تسور

 ،«ارها دو  أ  تسورال يجوز عندهم أ  يشهد الشهود عني إقر» عتمه بر اساس عبارت
ننّ مذهب  ،نمده اس  وافيتا انتهاي حديث را که در  «اليجوز عندهم ا  يشهد   » ةجمن

شرحي بر اول حديث  ،د که اين قسم کن از اين عبارت چنین برداش  ميعامّه دانسته و 
 (332ص، 01ج، ش0231، فیض کاشاني) اس 

متا  »نمده است :   ،گردد بر ما حتل مي اينكه چه زماني میته ةباردر روايتي از پیامبر ت
هرگاه چاش  نداشتید و شتب غتذايي    «نكم بهذاا اوتغتبنوا او تحتنبوا بنتً فشألم تصبحو

توانیتد از   ن  وقت  متي  ، کنید جوع نبود که سدّ به دس  نیاورديد و از بنوالت هم چیزي
   میته ارتزاق کنید 

ختود   معجماس  و ن  را البراني در اين حديث از عامه » کند: عتمه شعراني ذکر مي 
ود ن  را با لو  ديگتري نورده است   در واقت  اهتّ     اين لو  رواي  کرده و نیز ابن دابا 

 «اند  اند و برخي ن  را تحتوئوا گوته اختتف کرده "تحتنبوا"لغ  و رواي  در کنمه سوم 
کته    من است   نزد الونیه  من اليحضرهاي از کتاب  نسخه» نويسد: حديث مي عتمه ذيّ

به معناي خرماي سبز يا سوید يا کال( قرائ  شده است    )تحتوئوا ةواف ،بر شیخ حر عامني
قاف و باء نورده اس  که با اين حروف ننّ نشده و معنا هم ، لف وافي ن  وافه را با حاؤم

، 03ج، همتا   «)اس  تحتوئوا صحیح ةواف ،متن حديث ولي با توجه به معناي ن  با ،ندارد
 (33ص

  دراهتم »رواي  ديگري نمده اس  در باب احكام تجارت که در ن  از درهمي به نتام  
تترين   ختال  )که فیض کاشاني در شرم خود به نام درهم صتحام   ياد شده «االوضاحیه

داند و صتحیح ن    االوضاحیه را تصحیف مي  ،ده اس   عتمه شعرانيکردرهم( از ن  ياد 
 ،گويد که وضام مي الونیه  من اليحضرهناد به نسخه کتاب ده و با استکرذکر  «الوضاحیه» را

ده و اين دراهم بته او  کراي به نام وضاحیه بنا  امیه اس  و قريه مردي بربري از موالیا  بني
 (103ص، 03ج،  )هما منسوب اس 

ظ متتن متورد   حديث را از لحتا  ،ي اس  که عتمه شعرانيياه نمونه ،اين چند رواي 
   0 اس   منايسه قرار داده
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 نقل به معنا .2ـ3

نتزد    نه ننّ عین الواظ است   ننّ معنوي، ننّ متو  اس  ي که مرتبط بهمسئنه ديگر
ننتّ   يدر ننّ کتبي نیز در متوارد  معمول در ننّ شواهي اس  و ةشیوننّ به معنا ، عنت

 بتر ، اند و ضمن احادي ي چنتد  هکرد اماما  ما اين شیوه را امضا رود  به کار مي غیر مستنیم
جتايز  ، تواوت معنوي ايجتاد نكنتد  ، ها که تواوت وافه تأکیداند اما با اين  ن  صحه گذارده

 تت 012ص، 0230، مستعودي  /23ص، 3 ةشتمار  ،عنوم حديث، مهريزي ر ك:) اند دانسته
 امتري  و شده و منبتول  امضا ةمعنا نیز نزد عالما  شیعي يك سیر ننّ به، از اين رو( 010

شعراني از جمنه محدثاني اس  که در ذيّ تعنینتاتش  عتمه  ه اس  شاي  نزد راويا  بود
وي حتي در نثتارش بته ايتن      داند تاريخ حديث مي ننّ به معنا را واقعیتي انكارناپذير در

و ن  را جايز دانسته  کرده،تصريح ، مسئنه که ننّ به معنا در صدر استم شاي  و رايج بوده
 اس   

حتدي ي را   دارد: عرضته متي   کته بته امتام صتادق     قتد ايشا  ذيّ رواي  داود بن فر
فرمود: در ، نيد به خاالرم نمي ،ام رواي  کنم خواهم به الواظي که ن  را شنیده مي، شنوم مي

اشتكال   :فرمتود ، گوتم بني قصد تو بیا  سخن من اس ؟ :فرمود ،ن  عمد اس ؟ گوتم نه
، ةالنهاي  في  لمعني ما ذکره العتمهز الننّ باعني جوا ةاالدلاقوي » :چنین نورده اس ، ندارد

بّ کنما ، لم تكتبوا ما نننوه وال کرروا عنیه ةالصحابمن انا نعنم قيعا ا  ، هو خامس ادلته و
ذلك يوجب الني  بانهم لتم ينننتوا    و  ةمتباعد ةالیه بعد مد ةالحاجسمعوا و همنوا الوق  

 «   و  بّ المعنيننوس ال
راي متن  يعنتي بت   "فتيجیئنتي " داود بن فرقتد  ي اين گوتةمعنا» افزايد: مه مياوي در اد

 (300ص، 3ج، تا بي، مازندراني)«پذير نیس   ها امكا  هاي ن  حو  الواظ همراه با ويژگي
 ووت   نهذا يدل عني جواز ننّ الحتديث بتالمعني دو  ال  » نويسد: در جاي ديگر مي و

  «و     حاصّ المضمبحو  المعني حو  جمی  خصوصیات االصّ بّ حو   لیس المراد
  (333ص، 3ج، هما )

 ظ ووتا استتناد بته ال   هاي او در متن حديث و مان  از موشكافي، اين پذيرش عتمه اما
 وجتو در  جست   مراجعته و  با بنكه وي، درش  متو  حديث نشده اس  هاي ريز و هواف

 وافي ها در کتاب ن  ده که بخشي ازکر توجه هاي ديگر محدثا  ننّ هاي متواوت و نسخه
ننتّ   متن اليحضتره الونیته   از  وافيدر کتاب  روايتي را که عتمه، نمونهبراي  ؛هويداس 
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   3 پرداخته اس ن  شرم به دانسته و ننّ به معنا ، شده

کس  هر«: الْقِيَامَةوَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْنَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى سَوَالٍ إِلَى يَوْمِ  قَوْماًمّ مَنْ ا»
در حالى که شخ  ديگرى که اعنم از اوست  در میتا  ن  گتروه     کندبر گروهى امام  

  تا روز قیام  رو به پستى خواهد رف  کار دين ن  قوم پیوسته، باشد
اين  نويسد: چنین مي من اليحضره الونیهاز  روايتي به همین مضمو بیا   عتمه ضمن

مَنْ صَنَّى بِنَوْمٍ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْنَمُ مِنْهُ لَمْ »: گويد زيرا مي ،رواي  در امام  صراح  دارد
 جتايز است  و   البته ننّ به معنايِ، اين ننّ معناس « الْقِيَامَةيَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى سَوَالٍ إِلَى يَوْمِ 

رفتته و شتامّ امامت      کاره تعابیر عام ب ،ن  که درفیض عبارت تهذيب را برگزيده اس  
تنهتا داللت  بتر     امام ، الونیه حالي که عبارت در ،شود غیره مي م  جماع  واعم از اما

 (0030ص، 3ج، ش0231، فیض کاشانير ك: ) امام جماع  دارد

 شرح لغات و اصطالحات. 3ـ3

زيترا الوتاظ بیتانگر معتاني      ،حديث در ابتدا ناشي از شناخ  وافگتا  است     فهم متن
 ،ستزايي دارد کته غونت  از ن     هيتات اهمیت  بت   الوتاظ روا  معاني لذا توجه به، ندا حديث

  (30ت33، ص0، شماره 0233زاده،  )ر ك: فتاحي گردد موجب بدفهمي متن حديث مي
وي گتاه در  عتمه شعراني به گواهي نثارش به توسیر و شرم لغتات پرداختته است      

، فرهنتگ لغتات است     کارگیريه بتننیدي که هما   ةفهم و کشف معاني وافگا  از شیو
 از ةاللغ   صتحام  کتب کهتن لغت  همچتو      از احاديث در شرم وافگا  و، تواده کردهاس

بتن   محمتد  نوشتتة   المحتیط   قاموس و (330ص، 3ج، هما )جوهري حماد  بن  اسماعیّ
  فتي   النهاي ة الحتديث از   و از میا  کتب غريتب   (330ص، 3ج، هما )يعنوب فیروزنبادي

الترو   و  (310ص، 03جو  310ص، 01ج،  هما)اثیر ابن  تألیف غريب الحديث واالثر
، همتا  )ن بن اسماعیّ دمشني و ديگترا  بهتره بترده است      اثر ابوشامه عبدالرحم االنف

 (30ص، 03ج
برختي از وافگتا     ةدربتار  خود به اجتهتاد و ارائته نظتر   ، عتمه در برخي از موارد نیز

د  هنگتامي کته ايتن    را  به چاه زمزم و حور ن  اشاره کت تو مي ،نمونه رايب ؛پرداخته اس 
جتاي  ، کند شود و زماني که قصي بر ننا  غنبه پیدا مي خزاعه پوشانده مي ةچاه توسط قبین
احور زمزم التنتزم  » شود که کند و در عالم خواب به عبدالمينب الهام مي چاه را پیدا نمي

  «وال تذم
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: بته نظتر   گويتد  متي  الرو  االنتف با استناد به کتاب  «التذم» عتمه شعراني در شرم
گرفته شده اس  که گوته  ها بنكه از قول عرب، بدگويي باشد «ال تذم» رسد که معناي نمي
اذا وجتدتها  ت اذمم  البئرت » که نب ن  کم اس  و چاهي اس به معناي  «بئر ذمه»شود  مي
 يعني نب ن  را کم يافتم  «ذمه

شتود و   مام متي : زمزم را بكن که نب ن  نه تاس باال به اين صورت  پس معني جمنة
 (30ص، 03جهما ، )يابد  نه ننصا  مي

: کنتد  اشتاره متي  ، دنتد کرلتوداع ايتراد   ا حج ة کته در   اي از خيبه پیامبر به جمنهنیز 
   « استنبن  من امري ما استدبرتولو»

استند نخرين حج ختود  خو با اين عبارت پیامبر»نويسد:  عتمه در تبیین اين گوته مي
رو بته پايتا     اي اس  به اين معنا کته زنتدگي پیتامبر    اشاره ت تاستدبرت ند ورا اعتم کن

، همتا  ) «رستاند  براي من باشد را متي  معناي اگر در نينده عمري ت و لو استنبن ت ،  اس 
 (030ص، 03ج

هتا داراي ابهتام    لغتات ن   به الور موصّ به شرم و تبیین رواياتي که، مواردي وي در
 3«ربی تا »به شرم و توضتیحِ وافه  ، در باب مياعم ،لم ا پرداخته اس ؛ براي، بیشتري اس 

کته در بعضتي   ، پتردازد  متي  (03ص، 03ج، هما )2«اربیا » يا وافة (00ص، 03ج، هما )
روايات امر به خورد  ن  و در برخي ديگر من  از خورد  ن  شده اس   در متواردي در  

افگتاني چتو    ماننتد و  ،ختورد  شروم کوتاهي از لغتات بته چشتم متي     ،الي احاديث البه
هتتا  وي از شتترم موصتتّ ن کتته  (11و 23ص، 03ج، همتتا )0«الزمیتتر وابتمتتي، الجتتري»

 (121ت 122ص، ش0231، حني )ر ك:ده اس  کرخودداري 

استواده از زبا  فارسي است  کته در نثتار عتمته     ، از نكات قابّ توجه در شرم لغات
توانتد   غتوي نمتي  یحات لشترم لغتات کته توضت     نمايا  اس   وي در برخي از موارد در

از زبا  فارسي بتراي تشتريح   ، زبا  را به درك درستي در مورد ن  برساند مخاالب فارسي
کوچتك   ةنتد رّکه از پرنتدگا  د « حواء» ةدر مورد واف ،براي م ال؛ وافه استواده کرده اس 

فتیض  )«غنیتواج و زغتن و کورکتوره     :شتود  به فارسي گوته مي» چنین گوته اس :، اس 
  1(11ص، 03ج، ش0231، کاشاني

شرم يك وافه بته ذکتر نكتات دستتوري ن  پرداختته       عتمه عتوه بر موارد فوق در
اسم فاعتّ در بتاب    ةبه صیغ» :گويد چنین مي «کالميرق له» ةواف ةدربار، م ال ؛ براياس 
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 (030ص، 01ج، هما )«توعیّ به معناي افتح له اليري  اس   راه را براي او گشود 
ده کتر وارد در تشريح بعضي لغات به حكم فنهتي ن  نیتز اشتاره    عتمه در برخي از م

در متن حديث در مورد غراب که از خورد  ن  نهي شتده است  و در    ،اس ؛ براي م ال
به تشريح انواع کتغ پرداخته و به حكتم شترعي ن    ، گويند کشور ما بدا  کتغ زاغي مي
  (13ت13ص، 03ج، هما )ده اس  کراز جانب برخي از فنها اشاره 

در احاديتث نیتز    عتمه شعراني عتوه بر شرم لغات به تبیتین اصتيتحات موجتود   
 1 است  « اقعتاء » ة وافةدربتار ، توا  در اين مورد بیا  داش  اي که مي نمونه پرداخته اس  

التنت   »و  «التن  بین السجدتین اقعتاء »اس :   نهي شدهاقعاء در نماز در برخي از روايات 
بتدو  اشتكال دانستته شتده      در برخي ديگتر  و «قعاء الكنبجدتین کإبین الس ةفي الصت

قعتاء  البتأس باإل »  عتمه ذيّ عبارت «فیما بین سجدتین ةقعاء في الصتس باإلالبأ»اس   

را  «کنب اقعاء»اس   وي   پرداخته قعاءِ سگ إ ةبه شرم واف «فیما بین سجدتین ةفي الصت
نشستن سگ بتر روي  ، بنا به قول صحامد: کن يا  به دو صورت تبیین مشناس از نظر لغ 

بته نظتر     است   دهکردو دستش را بنند  دو پايش را کشیده و در حالي که نشیمنگاه خود
است   امتا    مشتابه چنتین نشستتني   ، ر فنها نمتده عتمه ننچه در نماز نهي شده و در توسی

هتا و   د  ساقرساند  نشیمنگاه به زمین و کشی، قاموسمِ اقعاء در نزد صاحب صورت دو
که در رواي  مذکور اين نوع نشستن در نماز بدو  اشكال ، ها به پش  اس  چسباند  ن 

 (330ص، 3ج هما ، ر ك:)اس  

 بيان اشتباهات صرفي و نحوي. 4ـ3 

شتود کته بتدو  ن      ن  زبتا  محستوب متي    کنیتد  ،دانستن قواعد دستوري هر زباني
از ايتن   زبا  قرن  و حديث است  و  ،عربيتوا  به فهم متو  دس  ياف   از ننجا که  نمي

  ن  بتراي فهتم حتديث ضتروري است       فراگیري اصول و قواعد، قاعده مست ني نیس 
 ياف   هاي ائمه گوته توا  در زبا  عربي را مي اهمی 

فراگیري هر عنمي را منتو  بته يتادگیري     ،خويش ةنام عتمه شعراني در متن وصی 
مگتر   اشت  گذ  نبايد در فراگیري عنمي قدم پیش» د:نک داند و سوارش مي ندمات ن  ميم

  م تً براي پرداختن به توسیر و حديث بايد ابتدا در ادبیتات  شود تكمیّ  ننكه مندمات ن 
 (011ت003ص، تا بي، فیض کاشاني)«عرب به حد کمال رسید 
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از جمنه در بتاب    ده اس کرالي روايات به نكات صرفي و نحوي اشاره  وي در البه
در  حضترت قتائم   ةد نمده اس  که معنى بن خنیس از ن  حضرت پرسید: نيا ستیر جها

عنیتا عنیته    نعم و ذلك ا  » :اس ؟ قال امیرالمؤمنین ةمورد رفتار با اسیرا  بر ختف سیر
عنیهم و ا  قائم عنیه الستتم اذا قتام      شیعته سیُِِظهرأه عنم بالمن و الكف الن  الستم سار

حضترت  «: لسبي وذلك انه يعنم ا  شیعته لم يظهر عنیهم من بعده ابداسار فیهم السیف وا
ذارد و نزادشتا   گت  ها من   مى کرد که بر ن  چنین رفتار مى با اسرا زيرا عنى، فرمود: نرى

 دانستتند  فرمود و جهتش ن  بود که حضترت متى   ها صرف نظر مى د و از کشتن ن کر مى
 ،نتد سنوکى که ن  جناب با اسیرا  کن و هر        شددشمنا  به زودى بر شیعیا  غالب خواهند 

 فرمودنتد  ولتى حضترت قتائم     ها مدارا مى لذا با ن  ؛دها نیز منابنه به م ّ خواهند کر ن 
دانند که ديگر دشمنا  بتر   زيرا مى ،دهند دشمنا  را مورد اسارت قرار مى، وقتى قیام نمايد

  شیعیا  غالب نخواهند شد
 «ستیُظهر عنتیهم و لتم يظهتر عنتیهم متن بعتده ابتدا        »عبارت م به شرعتمه شعراني 

لتم يظهتر مختت  بته     ة مجهول است  و فعتّ   به صیغ "سیظهر"» :شته اس نو و  پرداخته
ماضي نیس   همچنین ابدا بر نينده دالل  دارد؛ در نتیجه بین دو جمنه نشتوتگي و عتدم   

لتن  "تصحیف شده و  "يظهر لم"رود که  احتمال مي» افزايد: وي مي «هماهنگي وجود دارد 
، 01ج، ش0231، همتو )مجهتول ذکتر شتده است       ةبتا صتیغ   "يظهر" بوده و فعّ "يظهر
 (002ص

بته نكتات صترفي و نحتوي توجته       ،مه در تبیین حديث و فهم ن ، عتبه اين ترتیب
 ده اس  و در شرم خود به ن  تكیه کر داشته

 بالغي ـ بيان قواعد ادبي. 5ـ3

ترکیبات ادبي بته کتار رفتته در حتديث وابستته است           به فهماز احاديث  برخي   فهم
 کنند    تري از ظاهر لوظي خود افاده مي معناي گسترده، استعاره و کنايه افزو  بر زيبايي

توجه داشتته و   الي احاديث در مواردي به قواعد ادبي و بتغي در البه، عتمه شعراني
 پرداخته اس    به تبیین منصود معصوم

نمده است  کته فرمتود: چتو  ختداي تعتالي زمتین را         وايتي از امیرالمومنیندر ر ت
بر من جماعتي را خواهي نفريد کته تتو را   ، خداياگو : بار  گرف  زمین نرام نمي، بیافريد
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 هتا بتر او افكنتد تتا        ختداي تعتالي کتوه    نزارند و معصی  کنند و پنیدها بر متن اندازنتد  
  کوب شد میخ

زمتین را  »: شتته است   نو و ذيتّ روايت     کردها تشبیه به انسا  عتمه شعراني زمین ر
قيعات خشكي است   ، تشبیه به انسا  فرمود که به زبا  حال ني  کند و منصود از زمین

که در اول خنن  بر روي نب پديد نمد  چو  نب بر همه کره احااله داش  و انتدکي از  
ن هتم اکنتو  متاي  است  و بته      زمین از قعر دريا برجس  و از نب به درنمد و باالن زمی

 (33ص، 3ج، ش0213، )رازي«لرزيد  سنگیني کوه استوار گشته وگرنه پیوسته مي
؟ حضترت  کردنتد  اس  که کودکا  را از کجا محترم متي  ال شده ؤس از امام صادق ت

 کردند    محرم مييك فرسخي مكه اس ( )فرمود: پدرم ايشا  را از سرزمین فخ
قابتّ   ؛دانتد  متي احرام کودکا   نی  کنايه از را «الصبیا  تجريد»عتمه شعراني عبارت 

گويند و در فتخ   شوند و لبیك مي ميمینات محرم  از کودکا  اند برخي گوته ذکر اس  که
ساير روايات کنايته از نیت  احترام     ةبه قرين «تجريد الصبیا »عبارت  بندند  البته احرام مي

، 03ج، ش0231، فتیض کاشتاني  ر ك: ) اس  و روايات در اين معنا ظهور بیشتتري دارد 
 ( 031ص

 ،لوحي بود بن عباس ننّ شده اس  که اول چیزي که خداي تعالي نفريد  از عبداهللت 
    بار به ن  لوم نظر کند و به ن  نظرها کارها کند 211روز  در شبانه

بنكته بتراي بیتا  ک ترت و استتغراق      ، را نه به معناي حنیني 211عتمه شعراني عدد 
اال هتی    و، کنايه از ک رت و استغراق همه ازمنته است   » :نويسد اند و ذيّ رواي  ميد مي

پیوسته از اول وجود هتر چیتز تتا نختر ن      ، چیز از نظر او مخوي نیس   او يك نظر دارد
فترت و غون   نظر را در صورتي متعدد و مكرر توا  گو  که مدت فتترت و غونتتي    بي

 (230ص، 01ج، ش0213، رازي)«در میا  باشد 

 بيان معناي حديث . 6ـ3

فهتم و  ختود توانستته است  در    و ظرفی  فكتري  عنمي عتمه شعراني به دلیّ توا  
ة ابهتام از چهتره روايت     بتردارد و در برگترفتن پترد    جتدي   قتدم احاديتث  ني اتبیین مع

الزم است  کته توستیر    » نويستد:  توسیر حتديث متي   ةد  وي دربارياري کنپژوهندگا  را 
اساس قواعد زبا  عربي استوار باشد و با حكتم عنتّ و واقت  انيبتاق داشتته       احاديث بر
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نته اينكته هتر    ، باشتد باشد  معنا چنا  درس  باشد که قابنی  تيبی  بر حديث را داشتته  
  (231ص، 2ج، تا بي، )مازندراني « قصد کند بر ن  حديث حمّ شود    معنايي که شارم

که ايشا  به بیا  دقی  احاديث اهتمتام فتراوا     توا  درياف  مي از بررسي نثار وي نیز
يتا موصتّ   داشته اس   وي گاه در توضیح روايات مينب بنندي را به صتورت مختصتر   

  مرحوم شعراني در موارد متعدد ضمن شرم حديث به اقوال محدثا  و عنما دارد بیا  مي
ره بترده است     بهت  از اقوال ننا  نیتز  کتم معصوم منصود ده و در جه  تبیینه کراشار
 ، در اينجتا وجه خاص عتمه به اين جنبه است  بیانگر ت هاي متعددي وجود دارد که نمونه

 کنیم: به ذکر مواردي از ن  بسنده مي
 بُننِّالمُ»فرمايد:  مي شيرنج سؤال شده اس : امام ةدربار در روايتي از امام صادق ت
ماننتد کستي   ، شتيرنج( بتازي کنتد   ) يعني کسي که با ن «:کالمننب لحم الخنزير )لها( بها
  دکن   که از گوش  خوك استواده مياس

، اين گوته بر حرم  بتازي بتا نالت قمتار داللت  دارد    » گويد: عتمه در اين مورد مي
   «حتي اگر بر سر مال يا عو  نباشد 

ده و در نهايت   بنه به غیر نالت قمار را ميرم کرمسا، جهادمرحوم شعراني در کتاب 
 ت اگر بر ستر متال نباشدتت    و به غیر ن  اس حرام  بازي با نالت قمار مينناً» : شته اسون

 (320ص، 03ج، ش0231فیض کاشاني، )«حرام نیس  
ننّ شده اس  کته عتمته در    «کعب»روايتي در مورد ديه  ،در باب قصاص و دياتت 

ده اين موصّ بین ساق و پا اس  و اگر گوته ش، منظور از کعب» گويد: شرم ن  چنین مي
 ايد گو  که اختتفتي از ايتن جهت    ب، نه شیعه اس سن   مينب مواف  با اصيتم اهّ

چیتزي   "کعتب " متراد از ، بین شیعه و اهّ سن  نیس ؛ بنكه بنابر وجوب مسح در وضو
، نه جانتب راست  يتا چت  ن     ، فوقاني موصّ واق  در قسم  بااليي پا ةنیس  جز ناحی

، 01جهمتا ،  )«اس  از هتر جهت  کته بشتكند      ينجا مراد از کعب مين  موصّپس در ا
 (333ص

عتمه در شترم   برند  الدور چیزي به ارث نمي 3در روايتي نمده اس  که زنا  از عنار
ر اينجا عنار به معناي برد و د يعني ز  از عین خانه و از اصّ ن  ارث نمي» نويسد: ن  مي

بعد  کند که امام ننّ مي «میسّر» روايتي از، دهي که ذکر کروي در تأيید معناي «عین اس  
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 :فرموده است  ، ني( را اثبات کرد)نجر( و چوب و قصب)اينكه براي زنا  قیم  الوب از
بنكته ستهم   ، بترد  بنابراين ز  از منتك ارث نمتي   ؛«اما االر  والعنارات فت میراث لهن»

 (331ص، 31ج، هما ) ايشا  از بهاي ساختما  اس 
در روايتي نگاه کرد  به صورت و م  دس  ز  بتراي ازدواج جتايز دانستته شتده     ت 

اين حديث اشاره دارد که نگتاه کترد  بته    » :گويد اس   عتمه در شرم معناي رواي  مي
   «جز براي ازدواج جايز نیس   مينناً، صورت ز 

را بتد  ز    وق  خواستگاري نگتاه کترد  بته همتة    که در م وي نظر بعضي از عنما را
نگتاه بته صتورت ز     ، متبتادر از نظتر  »گويتد:   شتمارد و متي   شتاذ متي  ، انتد  جايز دانسته

 (331ت330ص، 31ج، هما )«اس  
 شتوهرش مهريتة  ، شده که هنگام عند سؤالزني  ةدر مورد مهري در روايتي از امام ت

امتام  ولي قبّ از ازدواج وي را التتق داده است     ، او را بوستاني با درنمد بسیار قرار داده
نیمي از درنمد بوستا  در اين مدت و نیمي از قیم  بوستا  را به ز  دهتد؛ مگتر    :فرمود

 تر اس   عتمه در معنتاي  اينكه ز  ببخشد و اگر صنح کند و رضاي  دهد به تنوا نزديك
عتمته در   «بته ز  دهتد    يعني نیمي از درنمد بوستا  را مترد » :نويسد مي «فیعيیها نصوه»

، ابن جنید که در عند بايد نصف مهريه داده شتود  ةعنید اين مينب بنا بر»د: افزاي مي ادامه
 «صحیح اس  
 ، زيترا اما قول مشهور اين اس  که همه درنمد بوستا  به ز  داده شتود »گويد:  وي مي

 «گردد  عند تمام بوستا  منك ز  ميبا 
استتناد بته    ده است   وي بتا  کتر عتمه در مورد اين مينب به اخبار مخالف نیز اشاره 

ّ  باشد که درنمد قرار اين از نورده اس  که احتمال دارد مينبکشف الن ام  کتاب  حاصت
از کاش  مرد باشد و يا اينكه درختا  باغ جزو مهريه نباشد  پس درنمد مخصتوص زوج  

، 30ج، هما در اين صورت مستحب اس  نیمي از درنمد بوستا  را به ز  بدهتد ) ، اس 
 (032ص
بنتده   ،شده اس  که مشرف بته متوت است  و در ايتن حالت       سؤال مردي ةدربار ت

 کترده است   عتمته در شترم حتديث       ده و وصتیتي بتیش از ثنتث   کتر خودش را نزاد 
  است  بیمتاري   و اين حد ،گشته اس  او ظاهر بر  مرگ  هاي يعني اينكه نشانه» نويسد: مي
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 نيد نجزات از ثنث به شمار ميکه اشاره بر اين دارد که م  اخبار متواتري اس  ،در اين باره
 ةکند که به صتورت نزاد کترد  بترده يتا بته گونت       و فرقي نمي ،حكم وصی  اس  و در

 (02، ص30ج، هما )«ديگري باشد 
و راوي به رف  تعار  میتا    با بیا  منصود امام عتمه ضمن شرم برخي از روايات

 ننا  پرداخته اس    
کنتد و ستپس    سگي که شكار مي ةما دربارشده اس  که نظر ش سؤال از امام صادق
فرمايتد: ختورد  ن  اشتكالي نتدارد  راوي      متي  چیست ؟ امتام  ، کشتد  صید خود را مي

بنیه را بتراي  ، اگر شكار را کش  و منداري از ن  را خورد :گويند عامه( مي)گويد: ننا  مي
 دار و تو از ن  نخور   خودش نگه

 ،که راوي ننّ کرده  ن کتمياي»گويد:  مي «فانما امسك عني نوسه»عتمه ذيّ عبارت 
کترده   تمستك   و بته ن    پاستخ داده  امتام  منافاتي با ننچه کهعامه اس   يعنما از برخي

  توتاوت دارد  مراد امتام  ( با0: قرن )مائده ةنيعامه از تمسك به  منصود زيرا، اس  ندارد
در ايتن  ، براي صتید بورستتند  سگ براي صید تعنیم ديده باشد و ن  را اگر به اين بیا  که 

حتتل  ، تعنتیم داده نشتده   اگتر  صورت خورد  از گوش  چنین شكاري حتل است  و 
در ، نیس   منصود راوي همین مورد است  کته ستگ بتراي صتید نمتوزش داده نشتده       

 « که براي صید نمتوزش داده شتده است     مربو  به سگي اس  صورتي که غر  امام
 (000ص، 03ج، هما )

 هاي مختلف خبر حتمالبيان ا. 7ـ3

بته بیتا    ، در تبیتین برختي از روايتات   ، وافتي گاه در تعنی  بتر کتتاب     عتمه شعراني
 د:توا  به موارد زير اشاره کر ، ميم ال ختنف اخبار پرداخته اس ؛ برايهاي م احتمال

 ستؤال    در روايتي در باب نكام از چگونگي خواند  صیغه متعته از امتام صتادق   0
 ده اس   عتمه شعراني در شرم حتديث بته  کرن  را با لو  مستنبّ قرائ   شده و امام

 :شته اس نو و ه کرده اشار احتمال چند

دانند و به م تّ ايتن خبتر نیتز احتجتاج       انشاء به لو  مستنبّ را جايز نمي، ماي فنها»
بح ي لغوي اس  و با وجتود امكتا  تحصتیّ    ، براي اينكه دالل  لو  بر معنا، دنماين نمي
   کنند به گما  تمسك نمي، نمع
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پس احتمال دارد کته يتا در   ، کنند دانیم مردم نیز به لو  مستنبّ بر انشاء اعتماد نمي مي
يتا راوي تعبیتر را درست  حوت  نكترده      ، شناختند انشاء را با لو  مستنبّ مي زما  امام
 (303ص، 33ج، هما )«اس  
اش  نور شخصتي را از خانته   دو،   در روايتي در باب قضا و شهادات نمده اس 3

د کته ن   کتر حكم  گردد  امام اش باز نمي کشند و ن  شخ  به خانه شبانه بیرو  مي
 :گويتد  باره متي   گرد  بزنند  عتمه شعراني در اين، دو را به عن  ننكه ضامن هستند

بعد از ننّ حديث رسول  زيرا امام صادق ،شود قصاص فهمیده مي، از ظاهر رواي »
بته   او را دور کنید و گرد  وي را بزنید و احتمال دارد که دستور امام :ودفرم خدا

اي براي اقرار متهمتا  باشتد؛    زد  گرد  ن  شخ  تدبیري براي کشف ح  و انگیزه
 (0130ص، 01ج، هما )«پس دالل  بر قصاص ندارد 

 ستؤال در مورد خريتد  متال غصتبي و دزدي       در روايتي ديگر از امام صادق2
، در جواب فرموده اس : اگر ميمئن بودي که غصبي و دزدي بتوده  امام، س شده ا

 مگر اينكه از کارگزار خريده باشد ، اين کار را انجام ندهید
اشتريته  اال ا  يكو  شیئا» :که فرموده اس  عتمه شعراني در مورد فرمايش امام

ال "لكتن باشتد  ماننتد     حتمال دارد که است ناء منني  به معنيا» :نويسد مي« من العامّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُُ  "يا  (33 نساء:)"تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

روش مال دزدي و خیان  جايز نیس ، زيترا  اينجا خريد و ف، (2 مائده:)"مَا ذَكَّيْتُمْ... اال 
جتايز است   از   ، د از کارگزار در صورتي که خیان  و سرقتي در ن  نباشتد تنها خري

دزدي بته ننچته نتزد کتارگزار      الرف ديگر احتمال دارد که است ناء متصّ باشد و مال
کنندگا   ن اس  که او کارگزار از جانب غصباالتق شود  اين امر به اعتبار اي اس ،
 (330ص، 03ج، ش0231، )فیض کاشاني«باشد 

 توجه به علوم بشري. 8ـ3

ستؤاالت و  ، نتد ا اب نیازهاي مادي و روحي انسا بازت به نوعيکه  هاي بشري دانش
ذهن هوشتیار را بته استتخراج    ، اه ن بناي  کنند و از رهگذر ايجاد ميهاي ذهني  غهدغد

گتزاره عنمتي حتديث    حتال اگتر     انگیزند ميبر هاي نهاني متو  و اليهدقاي  و ليايف 
 در ايتن   نيتد  هاي ذهني به سخن متي  در برابر اين پرسش، الري  اوليبه  ،باشدمعصوم 
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 بنكته بتر فهتم متا افتزوده      ، شود نادرس  خوانده نمي، فهم ابتدايي ما از حديث، عرصه
از   شتود  نشكار متي  هاي منصود امام ناگوته هاي مغوول متن حديث و نكته گردد و مي

 بشتري تخصت    هتاي   از دانتش  در يكتي  گیري محدثاني کته  هتوجه به بهر، همین رو
اي عنمتي  هت  ة حتديث و اندوختته  هاي خود در حتوز  اند میا  داشته توانسته و اند داشته

 درك (310ص، 0231، )مستعودي رهگشتا اس    مویتد و ، مرتبط تعامتّ برقترار کننتد   
هتاي   اي از دانش با نگاهي از پاره جز، وجود دارددر نصوص ديني که هاي عنمي  هگزار

هتاي   درك و فهتم دانتش   عتمته شتعراني در   بیني روشن  نیس  یسربشري ممكن و م
در بیتنش   را ديتد جديتدي   ةزاويت ، دنیا ةزبا  زند همراه نشنايي با چند، و ديني بشري
به نحوي که در بیا  مواهیم استمي گاه از عنوم روز و نظريات عنمي  منجر شدهايشا  
تبیتین  به شرم و روز تو قواعد عنوم و براي توضیح نيه يا روايتي در پر کند مي استواده

در شرم و فهم روايتات ن    معنول و مننول تبحرش در عنوم به سبب عتمه  پردازد مي
کار گرفته اس  کته بته لحتاظ عننتي بته      ه در فهم روايات ب دسته عنومي را پذيرفته و
شتاره شتده   ها ا ن  ديني بهمتو  يا اينكه در ، يید کردهها را تأ قيعی  رسیده و يا دين ن 

کتارگیري عنتوم   ه هتاي عتمته در بت    اي از تتش پارهبه  اختصار به در اين بخش اس  
شتده   پرداختته  اين عنتوم  ةبارهمراه با ديدگاه ايشا  در، بشري در شرم و فهم روايات

 اس  

 كالم و فلسفه . 1ـ8ـ3

در  کته وي  تتوا  دريافت    بررسي نثار عتمه شتعراني در شترم احاديتث متي     از
 اي از روايات بهره برده اس   پارهو شرم در فهم  ت خود از فنسوهتعنینا

بته عبتارت    شترع باشتد    اي اس  که مواف  با عنّ و فنسوه، از فنسوهعتمه  مراد
يا شريع  مستدل بته   مياب  با حكم  شرعي و اي مورد قبول اس  که فنسوه، ديگر

 (23ص، 3 ةشمار ،البیبي /301ص 2ج و 01ص، 0ج، تا بي، مازندراني)عنّ باشد 
قابتّ قبتول   ، هر مندار که مواف  با شرع باشد فنسوه مخالف شرع مردود اس  و»
  (132ص، 03ج، تا بي، مازندراني)«اس  

، هاي مهم ديگري که عتمه شعراني به الور گسترده بتدا  پرداختته   يكي از حوزه
ينتي بته   عتمه شعراني براي اثبات بسیاري از باورهتاي د   مباحث کتمي اس  ةحوز
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ّ کتمتي را  ة مستائ کند و بر اين باور است  کته همت    شناسي معیني تمسك مي روش
دور خواهتد بتود و بايتد از     ةتوا  با روش ننني به اثبات رساند که گرفتار شتبه  نمي

در اصول دين بايتد بته روش اهتّ    »د: گوي هره برد  وي در اين باره ميروش عنني ب
اخبار و نيات(  مننول بتراي  )ّ مننولروش اه ا  عنّ( استدالل کرد نه بهبره)معنول

خدا و پیغمبر را شناخته باشتد و  ، فنه و احكام کسي را به کار نيد که به دلیّ معنول
بتر متؤمن   تتوا  بته ختدا و پیغم    اگر کسي پندارد عامه مردم را به تننین و تكرار متي 

 (00ت0تنخی  از ص ،0231شعراني،  ك: ر)اشتباه کرده اس  ، ساخ 
 ةنه فاعنی  خداي تعالي در عالم و رابيت ئمس، فنسوي و ديني، ائّ مهم کتمياز مس

عتمته   است    بتا اراده و عنیت  خداونتد    هاي عالم و حوادث و قوانین البیعت   پديده
و استاس   پتردازد  متي اي از ماديین  عده يابي قول اشاعره و شعراني ذيّ حديث به ريشه

ننگاه به  داند  تصور اقسام عن  مي عدم عنی  و ةاين قول را عدم درك صحیح از رابي
عنّ و معالیّ در البیع  را  ةد و رابينک مي عدم احتیاج خداوند به ابزار و وسائط اشاره

ح تصتور عنیت  بتت واستيه و عنیت       تصتحی  و در صدد، سازد با عنی  ح  تبیین مي
بته  و ستپس   يتد ن متي مخنوقتات بر  واسيه در مورد ح  تعالي و تواوت ن  با فاعنی با

  معنوالت نشكار کند واجب تعالي را با ةرابي ةکه نحو کند مي هايي اشاره تم یّ

 و) شود!؟ پس رنج کارها را خودش متحمّ مي پرسد: مي سائّ از امام، يدر حدي 
 او فرمايتد:  متي  امتام ، دهد؟( افعال را انجام مي، خود، همیشه بتواسيه و بدو  شريك

 ،و خود متصدي مباشترت افعتال گتردد   ، تحمیّ شود رتر از ن  اس  که زحمتي بر اوب
الرز عمّ شأ  مخنوق اس  که انجام کارها براي او بدو  تصتدي و زحمت     زيرا اين

عتمه   ننچه خواهد انجام دهد، خداوند اراده و خواستش نافذ اس  ولي، ممكن نیس 
تصور کیویت  صتدور معنتول از عنت  نتزد      : »چنین نورده اس ذيّ حديث ، شعراني
ّ   زيرا ، تر از تصور اصّ عن  نیس  نسا ، ماديین هتا معهتود و    ننچه نتزد ننتا  از فاعت

يا انضتمام يتا توترق     رک ح موجب ها مستنیماً اين اس  که خود فاعّ، شناخته اس 
منوعّ را هم جز در صورتي  که مباشرت و تماس فاعّ و، نجار و بنا مانند، اشیاء شوند

ننچه از فاعّ غیر مباشتر   تصور نتوانند کرد و ،اشندکه فاعّ و منوعّ هر دو جسماني ب
 ؛کارگرانش امر کنتد  اين اس  که مواليي به بندگا  خود و خدمه و، در ذهن ننا  اس 
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لذا ، توانند تصور کنند نیز جز اين نمي و ماديو  متدين)مجسمه و حشويه و اهّ ظاهر(
خدمته و عمّتال او    کنند که جسمي اس  در نستما  کته   خال  عالم را چنا  تصور مي

ا ر و اوامتر او ، انتد  او را احااله کترده ، ندا ها هم به زعم ايشا  جسم که ن ، متئكه يعني
پنتدار   رغتم  ند  در حديث مذکور عنتي نک ديو  نیز اين را انكار ميو ما، کنند االاع  مي
ه و حشوي   عامهاکه بر محدث چنا )مغنوب سازد ؤالا با اين سر تواند امام سائّ که مي

کمتك   خداي تعالي احتیاجي به در جواب فرمودند: امام، با اين سؤال غنبه کرده بود(
انستاني   هتاي  فاعّگونه  ن ، يا تحمّ رنج و زحم  ندارد، و مدد غیر و استواده از ابزار

 نورد و وجود ميه خود ب ةلیكن ح  تعالي همه چیز را با مشی  و اراد ند ا بدا  محتاج
هتايي   مانند متئكه و البتاي  و قتوا و پديتده   ، اما ننش وسائط   محتاج به ديگري نیس

ابزار تأثیرگذاري بتر   ةعنوا  واسيه   )که ب بارا  و باد و دواها و چو  نور و خورشید و
فاعنی  اينها به جه  عجز واجب تعالي و يا بهره جستن از  اند( ميرم موجودات ديگر

تواننتد فتیض حت  را     ت اس  که نمتي جه  ننصا  برخي ممكنا بنكه به، ها نیس  ن 
لذا ساير اشیاء از مجتراي معنتول   ، با او مربو  شوند بتواسيه درياف  کنند و مستنیماً

، صتدور مخنتوق از ختال     ال گويیم:  حشوند مي موجود اول)عنّ اول يا انسا  کامّ(
ه ن  معدّکه بنا ع) م ال بزنیم، خانه چو  اگر به بنا و، قابّ منايسه با هی  چیزي نیس 

نتاي ختود بته عنت  محتتاج      ب شود که مخنتوق در  توهم مي نه عن  تامه(، خانه اس 
 )هماننتد نفتتاب(   خداوند شود که توهم مي، و اگر به نور و خورشید م ال بزنیم، نیس 

و ، و دور است   فاعّ غیر مختار اس  و به فعّ خود عنم ندارد و از مخنوق خود جدا
م تال ختوبي   ، اخیر چه اين م الگر، رود توهم حنول مي، نیماگر به دريا و امواج م ال بز

، 2جتا،  بي، مازندراني :كر )براي بیا  عدم استنتل معنول نسب  به واجب تعالي اس  
 (11ت11ص، 01 ةشمار، رحیمیا  /012و  013ص

 فقه  .2ـ8ـ3

باشد   ائمه الري  فنهي مشروع اس  که مورد رضاي  شارع و از، عتمه از نظر
 پرتو قواعد فنه به شرم و فهم برخي از روايات پرداخته اس   در  وي

در  امام ؛شده اس  سؤال داخّ ظرف روغنافتاد  موش  ةدربار از امام صادق
متابني را استتواده    برداريتد و از االراف روغن  اگر روغن جامد باشد که پاسخ فرمود
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اگتر   و یتد ن  استتواده کن از روغن ماي  افتاده براي روشتنايي  داخّ  موش اگر کنید و
منتضاي قاعده اين اس  که »نويسد:  عتمه شعراني مي  یدنکاعتم ، دفروختی روغن را

، نیس  جايز نیز فروختن ن  ،امكا  ندارد هنگامي که تيهیر روغن، اند ذکر کرده عنما
، نته زيتر ستنف    اند دانستهجايز  نسما  زيردر  روشن کرد  چراغ را نا ن اغنب البته

، 03ج، ش0231، فتیض کاشتاني   ر ك:) «    شتود  متي  باعتث نجاست  ستنف   چتو   
 (330ص

 بته  را فتردي کته تیتري    ةدربار از امام صادقدو رواي   ،وافيصاحب  همچنین
ننتّ  ، کنتد  به حیوا  ديگري اصتاب  متي   ن  تیر به اشتباه وده کر پرتابقصد صیدي 

 کنتد و در روايت    متي ن  صید  در پاسخ در يك رواي  نهي از خورد  امام کند  مي
اقتضتاي  » عتمته ذيتّ حتديث نورده است :     بدو  اشكال دانسته است   ن  را  ديگر

 زيترا نیت  و  ، است  نیز همین  منتضاي قاعده عدم حنی  صید اس  که هيحديث ن
 (033ص، 03ج، هما ر ك: )«  اهلل شر  صید اس     گوتن بسم

 نجوم  .3ـ8ـ3

است   وي   نجوم، گرفته کاره روايات ب که عتمه شعراني در فهم از جمنه عنومي
 فنهتا ات برختي از  يت نظر و مربو  به نجوم عتوه بتر بیتا  نرا  از روايات برخي ذيّ 
 به دفتاع از ، چه در حساب حرم  بررسي نجوم چه در احكام و عدم جواز و ةدربار

 ن  پرداخته اس  
اليحتّ النظتر   ا  الناس ينولو  النجوم » يد:گو مي او ذيّ سخن راوي که به امام

جواز بررسي نجوم اس  چه در حساب چته  ، حاصّ مواد حديث» نويسد: مي« فیها   
حترام بتود    از  غیر ءبيت  شي ولي، اگرچه احكام ن  مورد اعتماد نیس ، در احكام

 (311ص، 03ج، تا بي، مازندراني«) اس ن  
راوي که  لسؤادر اين باره  وافيذيّ روايات باب نجوم در کتاب  ،در جايي ديگر

لتیس کمتا   »فرمايد:  در جواب مي امام رساند و مي ياد گرفتن نجوم به دين من ضرر
اند که  داده اعنماي ما به مدلول اين خبر فتو» نويسد: يچنین م «ال يضر بدينك، تنولو 

چه در احكام جايز اس ؛ اگرچته صتح  ننچته     بررسي عنم نجوم چه در حساب و
ولي ننچه مربو  به حساب است  بتا   ، ثاب  نشده اس  ،باشد احكام ن  مي مربو  به
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، و احكام اس  نحس ننچه متعن  به سعد و و ،ح  اس  ،وجود اشتباه در محاسبات
 (100ص، 31ج، 0231، فیض کاشاني)« دلیّ بر صح  ن  نیس 

 تاريخ. 4ـ8ـ3

 ،اين نگتاهي  و، اس  ناپذيرانكار امري ،نگاهي از تاريخ در فهم رواياتضرورت 
بته تتاريخ و    عتمته شتعراني   ،بدين لحاظ  سازد را برالرف ميحديث ت فهم مشكت

توجته  لتزوم  بته  ، اهمی  ن  در فهم احاديث توجه داشته و در ذيّ برخي از روايات
تي در البت  بتراي نمونته  ؛ ده است  کتر خي در فهم روايت  اشتاره   به نكات تاريفنیه 

ارد و به مرور زما  زه وجود ندکه امرو، شده هايي ذکر مكا  گاه الوافياحاديث کتاب 
نورد کته   هايي در احاديتث ابهامتاتي بته وجتود متي      وجود چنین مكا از بین رفته و 

 3 گردد موجب دشواري در فهم روايات مي

باب منصتوره را بتراي امتام     (عامّ مدينه)ننّ شده که زياد بن عبداهلل  در روايتي
چنتین شترم   به التور ختصته   باب منصوره را  عتمه شعراني  اس دانسته  صادق

که مروا  بن حكم در ضن  منصوره عبارت اس  از محراب سنگي باب » ده اس :کر
د  از تترور در  محوتوظ مانت  ، جنوبي مسجد النبي بنا کرده اس   هدف او از بناي ن 

در  ،اگر کسي قصد سوئي داشتته باشتد   ،با وجود چنین محرابي حال نماز بوده اس  
متروا  داشت  کته در ضتن       ةدري به خان ،و را بكشد  اين بابتواند ا حال نماز نمي

جنوبي مسجد بود و والیا  بني مروا  که در ن  ساکن بودند و بدو  اينكه نیاز باشتد  
در جانتب شترقي    امتام صتادق   ةشتدند  خانت   وارد مسجد مي، با مردم مواجه شوند

خاالر اتصال بته  اي قرار داش  که مسجد در جانب غربي ن  واق  شده بود به  کوچه
خوانتد و بته    در مسجد نماز متي  نسا  بود  امام مسجد داخّ شد  به ن  براي امام

اي کته   مروا  از باب منصتوره  ةشد و با داخّ شد  به خان زيارت جدش مشرف مي
 (031ص، 01جهما ، )« گش  اين کار نسا  مي، در مسجد بنا شده بود

 طب .5ـ8ـ3 

بتا عنتم التب     مواف را  اه  ن، ّ برخي از رواياتذي، با نگاهي از عنم الب عتمه
رواي   وافيدر ، براي م ال؛ ده اس ها کمك کر فهم ن  به در مواردي و ،دانسته اس 

يخرج ما : فمنها الهواء الذي ال تحیا النوس إال به و بنسیمه و أربعةالبائ  الجسم عنى »
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 (131ص، 31ج، هما )داند  مواف  با عنم الب مي را «   عفونةفي الجسم من داء و 
ننّ شده  خدا در مواردي نیز به تبیین حديث پرداخته اس   در روايتي از رسول

عتمته ذيتّ     است   مرگ ناگهانيشیوع فنج شد  و  ،الزما اس  که از عتمات نخر
ها  عن  هردوي ن  اين دو بیماري با يكديگر تناسب دارند و» گويد: مي حديث چنین

ها به نسب  منتدار   گرفتگي رگ هاي مغز اس  و تنگي رگ ن  يك چیز اس  و غالباً
 گشود از ر رج مياخو  خ د وشو پاره مي رگ پس، س ها ن  خو  و جا  جاري در

ستاير   بندد و مان  از جريا  جا  حیتواني از مغتز بته قنتب و     راه دروني مغز را مي و
اگر کامّ دد و گر موجب مرگ ناگهاني مي، اگر اين انسداد کامّ باشد شود و مي اعضا
شايد  افزايد:   عتمه در ادامه ميشود شد  برخي از اعضاي بد  ميموجب فنج ، نبود

افزايش غتم و   ج وايک رت حو تنگي معاش و ،الزما خردر ن  ک رت شیوع اين امرا 
زيترا   ،باشتد  نبود  لذات بر سف فراوا ضعف ايما  در نخرت و تأ، نرزوها اندوه و

 هتا  در رگ  جمت  شتد  ختو     خو  به مغز وب روي نورد  ها موج ن  ةتوكر دربار
بینیم اين دو بیماري هنگام اننتب روحتي شتديد    بدين سبب اس  که مي و، شود مي

  (311ص، 30ج، هما )« دهد رخ مي

 گيري نتيجه

  :توا  چنین نتیجه گرف از مجموع مباحث ياد شده مي
هتاي   نه و تصحیح نستخه   عتمه به منظور نگاهي از متن صحیح حديث به مناب0

هتاي   از پديدة ننّ بته معنتا در نستخه   ، در اين منابنهو ، متعدد کتب حدي ي پرداخته
حديث ورزد تا از فهم نخستین  مى تأکیداو بر اثبات متن گوناگو  غافّ نمانده اس   

به بیا  ، اى در مواض  عديده و االمینا  يابد، شود ادبیات عرب حاصّ مى ةکه در ساي
بررستى   در هنگتام  يو  معتبر پرداختته است   ناد به مناب  تاس باها  و شرم ن وافگا  

اعتم از  ، از بررسى ترکیبات ادبىذکر کرده و مبدأ اشتناق ن  را ، معناى برخى کنمات
 اس   نكرده هاى نحوى و بتغى فروگذار تحنیّ
او بته جايگتاه شترم     ةحاکى از ديتد عالمانت  ، تتش وافر او در تبیین غوامض  3

مّ در مواد احاديث به بیا  معاني روايات پرداخته و ضتمن  ايشا  با تأ حديث اس  
تمتام تتتش ختود را بتراي     و  شرم حديث به اقوال محدثا  و عنمتا اشتاره داشتته   
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و پژوهنتده را بته معتاني    کار بترده  ه هاي نادرس  از احاديث ب برداش  جنوگیري از
هتاي موجتود در متتن     به بیا  احتمال در مواردي ده اس   ايشا کر  مورد نظر نزديك
ل  متني حديث اظهار نظتر قيعتي   گونه موارد نسب  به دال در اين حديث پرداخته و

 ده اس   نكر
هتاي بشتري    ها در پرتو دانش   عتمه به مضامین عنمي متو  حدي ي که فهم ن 2
کته  رفته ه کار گن  دسته عنومي را ب، توجه داشته و در فهم روايات، پذير اس  امكا 

 يید شده اس   قيعی  رسیده و يا در متو  ديني تأبه لحاظ عنني به 
 
 

 ها: نوشت پي
؛ 330و  331، 333، ص01ج ؛031ص ،03ج ،تا بيفیض کاشاني، براي االتع از ساير موارد ر ك:   0

   331ص ،02ج

ديث در ايتن حت   ارجتاع داده،  متن اليحضتره الونیته   اين رواي  را گرچه مرحوم فیض به کتتاب    3

 شده اس    شیخ الوسي وارد تهذيب

متاهي اشتته    ،در منتاال  گرمستیر   نورنتد و ن  را  که از جانب هرمز مي نوعي ماهي کوچك اس   2

 گويند  مي

 گويند  و ايرانیا  به ن  میگو مي پاهاي بنند شبیه کرم و منخ اس ماهي کوچكي اس  که داراي   0

و در  نتد ا وشتي نرم، سر و خرالومي بننتد و بتدو  فنتس   ند که داراي گا   جري و زمیر نوعي ماهي1

 بنم نیز نوعي ماهي کوچك اس    گويند تنكابن به ن  اسیني و در مازندرا  به ن  کنیس مي

  11ت10ص ،03ج هما ، ر ك: براي االتع از ساير موارد  1

يش را پهن و دو پاها ،نشیند شود که بر نشیمنگاه خود مي اء به حالتي در نشستن سگ گوته مياقع  3

 /201ص، 3ج ق،0013 کرکتي، / 032تت 033ص ،01ج ،0213ر ك: نجوتي،  )کنتد   دستش را بنند متي 

 (13، ص0، ج0233هاشمي شاهرودي، / 230ص ،0ق، ج0013 الباالبايي يزدي،

يتا   غیتره و  درخ  و زمین و خانه و یز ثابتي که داراي اصّ اس  مانندهر چاصّ هر چیزي؛    عنار:3

/ 001ص ،2ج ق،0000 ،ر ك: اليريحتي عنر الدار يعني اصتّ خانته )   شود  ل گوته ميننواموال غیر مبه 

 (033ص، 3ج ق،0001/ مصيووي، 133ص ق،0011، ابن منظور
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هاي علمي و عملي عالمه شعراني در تبييح حدي    بررسي تالش
   

، 0233ص ،00ج؛ 320تت 332ص ،02ج ،تتا  بتي ستاير متوارد ر ك: فتیض کاشتاني،      ةمشاهد براي  3

  0233ت0231

 

 منابع

 ق 0011، قم: ادب الحوزه، 0؛ چلسا  العرب د بن مكرم؛محم ،ابن منظور  0

  0230نورالسجاد، قم:  ؛رگنشن ابرا؛ حوزه عنمیه قم از محننین  جمعي   3

، تهرا : 1چ ،شرم ابوالحسن شعراني ؛ ترجمه والمتعنمین ةتبصريوسف بن عني بن ميهر؛ ، حني  2

  0231، استمیه

  ش0213، هوروشي استمی؛ تهرا : کتابرَوم الجنا  ورُوم الجَنا ؛ رازي، ابوالوتوم  0

  0230 دي ، نذر و01 ةشمار ،کیها  انديشه؛ «انديشه و حیات عتمه شعراني» ؛رحیمیا ، سعید  1

  0230زمستا   ،01ة ، شمارکیها  انديشه ؛«شناسي عتمه شعراني ارکا  روش»؛ تتتتتتتتتتتتت   1

 :هترا  ت و تصحیح حامد فتدوي اردستتاني،    تحنی  ؛راه سعادت )اثبات نبوت؛ ابوالحسن، شعراني  3

 ش 0231مرتضوي، 

  0231 ،بوستا  کتابقم:  ؛ني عتمه شعرانينپژوهش هاي قر ؛محمدرضا غیاثي کرماني،  3

  ق0013 ،سسه اعنمي؛ بیروت: مؤالوثني ةالعرو کاظم؛محمد سید ،الباالبايي يزدي  3

 ،«نند روايات از ديدگاه عتمه شتعراني  ننش دانش بشري در فهم و حجی  و»؛ البیبي، عنیرضا  01

  0233، تابستا  03 ة، شمارديثعنوم ح

 ق 0000؛ تهرا : مؤسسه بع  ، البحرين مجم   فخرالدين؛ ،الريحي  00

، 0شتماره  ستال دوم،  ، پژوهتي  حديث؛ «روش فهم حديث در وسائّ الشیعه»زاده، فتحیه؛  فتاحي  03

  0233پايیز و زمستا  

  ش، 0231منینؤامیرالم ةمكتب، اصوها : 0؛ چالوافي محمدمحسن؛ ،فیض کاشاني  02

  تا بي ،استمیه : کتابوروشيتهرا  ؛الوافي تتتتتتتتتتتتت ؛  00

؛ تهترا : کتابوروشتي استتمیه،    منهج الصادقین في الزام المخالوین التوسیر الكبیر؛ اهلل  فتح ،کاشاني  01

   تا بي

  ق، 0013قم: نل البی جام  المناصد؛ محن ؛  ،کرکي  01

احیتاء   بیتروت: دار  ،ا ابوالحستن شتعراني  ؛ تعنی  میرزشرم اصول کافي؛ محمدصالح مازندراني،  03

  تا بي ،التراث االستمي



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهي لنامه حدي صفدو    56

 موتاخر  انجمتن نثتار   ،شتعراني هلل ا ني  فرهنگي خدمات عنمي و نامه و مجموعه مناالت زندگي  03

 ش 0230دانشگاه پیام نور، تهرا : فرهنگي، 

  ش0233 بوستا  کتاب،: ، قمفرزانه ناشناختهمجموعه مناالت يادنامه عتمه شعراني،   03

 ش 0231سم ، تهرا : ، 2؛ چروش فهم حديث ؛مسعودي، عبدالهادي  31

 ق 0001ؤسسه چاپ و نشر، تهرا : م ،0؛ چالتحنی  في کنمات قرن  الكريمحسن؛  ،مصيووي  30

   ش0231زمستا   ،3 ة، شمارعنوم حديث ؛«ننّ به معنا» ؛مهريزي، مهدي  33

  0213 : دار الكتب االستمیه، تهرا ،2؛ چفي الشراي  االستم جواهر الكتم حسن؛نجوي، محمد  32

المعتارف فنته استتمي،     ةسسته دائتر  ؤ، قم: م0چ ؛فرهنگ فنه سید محمود؛ ،شاهرودي  هاشمي  30

 ش 0233
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


