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اسهت    روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب بهه ضرهرت ض هت     از جمله

که عبارتی ثقیل و موهم غلهو اسهت،   « لق بعد صنایعنانحن صنایع اهلل و الخ»ضمن این روایت، عبارت 
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ه ارتباط معنا  آن واژه را با اههل   است« پرورش دادن»و به طور التزامی به معنا  « اضسان و برگزیدن
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 . درآمد1
یکی از منابع مسلمین در دریافت  قاایتد و یمییتق قاایتد درست  از نادرست         

اس ؛ البته این قابلی  روایات  ختود منتوب بته اقتبتار      و اهل بی  روایات نبوی
ناش خود را در این زمینه ایفا هاس ؛ بنابراین  برای اینکه احادیث بتوانند به نیکی  آن

کنند  پرداختن به اقتبارسنجی روایات از حیث سند و متن  امری شایستة یوجه اس . 
اما از دیرباز به سبب غلبة دیدگاه برختی از بقرگتان امامیته مبنتی بتر قتد  حجیت         

 ای در این زمینه صورت نگرفته اس . روایات آحاد در قرصة قااید  ناد بایسته
نمایتد    ین روایات که بازبینی آن در پریو قواقد ناد حتدیث شایستته متی   از جملة ا

اس  که بخشی از ایتن روایت  دربردارنتد      االمر حدیثی منسوب به حضرت صاحب
معانی چندی بوده و نسب  به برخی از معانی آن اختالفایی در میان قلمتای امامیته ر    

ی  به کارکرد آن در حوز  قاایتد  داده اس ؛ از این رو شایسته اس  با بررسی این روا
 امامیه واقف شد.

 . سخنی در حجیت خبر واحد2
شتود.   در باب اقتبار خبر واحد  سه دیدگاه قمده در میان قلمای امامیته دیتده متی   

دانند.)ستید مریضتی     هتای دیتن منتفتی متی     برخی اقتبار خبر واحد را در همة قرصته 
ق  6361ابن ادریت  حلتی   / 222  ص2ش  ج6452/ طبرسی  765  ص2ش  ج6431

 (22  ص6ج
گروهی دیگر حجی  خبر واحد را در قرصة احکا  پذیرفته و در غیر آن فاقد اقتبار 

اند؛ مگر آنکه شاهدی بر آن اقامه گردد یا به یاین نقدیک شود و از حال  ظن به  دانسته
لت  و  به اموری اس  که ماصتود  ق « حجی  یعبدیه»درآید. دلیل این دسته  راه نداشتن 

یاین اس  نه قمل  زیرا یعبد ینها در مورد قمل ممکن اس  و در مسائلی که هدف از 
ق ]ج[  6363یابی به قل  و یاین اس   یعبد جایگاهی ندارد.)شتی  مفیتد     ها دس  آن

 (252  ص62ق  ج6432/ طباطبایی  1  ص6ق  ج6427/ شی  طوسی  62ص
انتد. بنتا بتر ناتر ایتن       صی ندانستهبرخی دیگر نیق اقتبار آن را محدود به قرصة خا

گروه  دلیل قمده بر حجی  خبر واحد  سیر  قاالس  و حال آنکه قاال در قمتل بته   
های مختلف یمایقی نگذاشته و در غیتر احکتا     خبر واحد معتبر  میان اخبار در قرصه
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/ فاضل 433ت432ق  ص6321کنند.)خویی   نیق  آثار قل  به واقع را بر اخبار متریب می
 (772ت776  ص2ش  ج6423/ معرف   657ت653ش  ص6451نکرانی  ل

پ  از اشاره به این اقوال  شایسته اس  یوجه داشته باشی  که فه  و یلای درس  
هاس ؛ لذا بررسی روایتات و   از روایات  ماد  بر حجی  و مبنای قمل قرار دادن آن

 ها  امری ضروری اس . رسیدن به درکی شایسته از آن

 مورد بررسی. روایت 3
  قن ابی محمد التلعکبتری   جماعةاخبرنی »کند:  شی  طوسی به طریق خود نال می

قن احمد بن قلی الرازی  قن الحسین بن قلی  قال حدثنی محمد بتن قلتی بتن بنتان     
النیسابوری  قال حتدثنی قلتی بتن ابتراهی       ةالطلحی اآلبی  قن قلی بن محمد بن قبد

یَشَاجَرَ ابْنُ أَبِی غَانِ ٍ الْاَقْوِینِتی   السال  قال:  بمدینةق به  الرازی  قال: حدثنی شی  الموثو
مَضَى وَ لَا خَلَتفَ لَتهُ.    فِی الْخَلَفِ فَذَکَرَ ابْنُ أَبِی غَانِ ٍ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الشِّيعَةِمِنَ  جَمَاعَةٌوَ 

وَ أَقْلَمُوا بِمَا یَشَاجَرُوا فِیهِ فَوَرَدَ جَوَابُ  النَّاحِيَةِى ثُ َّ إِنَّهُ ْ کَتَبُوا فِی ذَلِکَ کِتَاباً وَ أَنْفَذُوهُ إِلَ
ت بِسْ ِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِی ِ قَافَانَا اهللُ وَ إِیَّاکُ ْ مِنَ  ت صَلَّى اهللُ قَلَیْهِ وَ قَلَى آبَائِهِ کِتَابِهِ ْ بِخَطِّهِ

نِ وَ أَجَارَنَا وَ إِیَّاکُ ْ مِنْ سُوءِ الْمُنْاَلَبِ. إِنَّتهُ أُنْهِتیَ إِلَتیَّ    الْفِتَنِ وَ وَهَبَ لَنَا وَ لَکُ ْ رُوحَ الْیَاِی
أَمْترِهِ ْ فَََمَّنَتا    وُلَااةِِفِتی   الْحَيْرَةِمِنْکُ ْ فِی الدِّینِ وَ مَا دَخَلَهُ ْ مِنَ الشَّکِّ وَ  جَمَاعَةٍارْیِیَابُ 

بِنَا إِلَى غَیْرِهِ وَ الْحَتق  مَعَنَتا فَلَتنْ     فَاقَةَینَا لِأَنَّ اهللَ معَنَا فَلَا ذَلِکَ لَکُ ْ لَا لَنَا وَ سَأَوْنَا فِیکُ ْ لَا فِ
 .وَ نَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدَ صَنَائِعِنَایُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ قَنَّا 

ت قَتقَّ وَ   نْعَکِسُونَ؟ أَ وَ مَا سَمِعْتُ ُ اهللَیَ الْحَيْرَةِیَا هَؤُلَاءِ مَا لَکُ ْ فِی الرَّیْبِ یَتَرَدَّدُونَ وَ فِی 
أَ وَ مَتا قَلِمْتتُ ْ    "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اهللَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"ت یَاُولُ  جَلَّ

؟ أَ وَ مَا کُ ْ قَلَى الْمَاضِینَ وَ الْبَاقِینَ مِنْهُ ْمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ مِمَّا یَکُونُ وَ یَحْدُثُ فِی أَئِمَّتِ
نْ رَأَیْتُ ْ کَیْفَ جَعَلَ اهللُ لَکُ ْ مَعَاقِلَ یَأْوُونَ إِلَیْهَا وَ أَقْلَاماً یَهْتَدُونَ بِهَتا مِتنْ لَتدُنْ آدَ َ إِلَتى أَ    

لَ نَجْ ٌ طَلَعَ نَجْت ٌ فَلَمَّتا قَبَضَتهُ اهللُ إِلَیْتهِ     ؟ کُلَّمَا غَابَ قَلَ ٌ بَدَا قَلَ ٌ وَ إِذَا أَفَظَهَرَ الْمَاضِی
ى ظَنَنْتُ ْ أَنَّ اهللَ أَبْطَلَ دِینَهُ وَ قَطَعَ السَّبَبَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْاِهِ کَلَّا مَا کَانَ ذَلِکَ وَ الیکتون حَتَّت  

 6(221ق  ص6366)... .«السَّاعَةیَاُو َ 

والنی است  کته بررستی همتة فاترات آن از      از آنجا که خبر یاد شده  روایتی طت 
های آن از باورهتای قطعتی و متورد     حوصلة این ماال خارج اس  و نیق اغلب بخش
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 کته  «نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا»ایفاق امامیه اس   ینها به بررسی قبارت 
 پردازی . سخنی دشوار و موه  غلو اس   می

 ها از این روایت . پیشینه برداشت4
کنون هیچ یک از قلمای امامیه این روای  را مستاالً بررسی نکرده و ینها نسب  به یا

شتود در   اند. در اینجا یالش متی  یکی از معانی قابل برداش  از آن  سخن به میان آورده
ضمن بحث و به یناسب ماا   سیری از نگاه دانشمندان نسب  به این معنا ارائته شتود؛   

یابی به معنای محتمل آن  به مثابتة   یواند قالوه بر دس  می بنابراین  بررسی این روای 
 پلی در ینایح ناریات مختلف  در یحلیل یکی از معانی محتمل نیق  مثمرِ ثمر باشد. 

 . منابع حدیث مورد نظر5
( یتألیف  227ق  ص6366)الغيباِةدر میان منابع متاد   روای  مقبور ینها در کتتاب  

( منسوب به طبرسی یاد شده اس  211  ص6  جق6421)احتجاجشی  طوسی و کتاب 
یتوان بته    ها می و ظاهراً از آنجا به سایر آثار قلمای متأخر راه یافته اس  که از جمله آن

ق  6316)المضايةِةمنتختب انتوار   قلی بن قبدالکری  نجفتی در اثتر ختود موستو  بته      
ه (  قالمت 247  ص2ش  ج6423)صراب المستتای  (  قلی بن یون  قاملی در 663ص

ق  6363)سفينةِالنجاة(  سراب ینکابنی در 653  ص47یا  ج )بیبحار االنوارمجلسی در 

  2یتا  ج  )بیالکنی و االلااب( و 474ق  ص6365)البهية انوار(  محدث قمی در 461ص

  6یتا  ج   )بتی الَالب حجةالقا  الناصب فی اثبات (  شی  قلی حائری یقدی در 666ص

( و شتی   314  ص61یتا  ج  )بتی البحار سفينةرک مستد(  نمازی شاهرودی در 421ص 
 ( اشاره کرد.421ق  ص6366«)معج  احادیث االما  مهدیقلی کورانی قاملی در 

 . بررسی سندی 1ـ5
های حدیثی  در جه  دریافتن مادار اقتبتار   از جمله قراین قابل اقتماد در پژوهش

ر یا قد  صتدور  روای   بررسی سند آن اس   زیرا وضعی  سند حدیث  ظن بر صدو
کند  و چون روای  مورد بحث  ینهتا در کتتاب    آن از معصو  را یاوی  یا یضعیف می

اثر شی  طوسی به صورت مسند نال شده است   بتالطبع قمتد  بررستی ستندی       الغيبة
 روای  مبتنی بر طریق شی  طوسی متمرکق اس . این سند به صورت زیر اس :
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بری  قن احمد بن قلی الرازی  قن الحستین    قن ابی محمد التلعکجماعةٌاخبرنی »

 عبدةبن قلی  قال حدثنی محمد بن قلی بن بنان الطلحی اآلبی  قن قلی بن محمد بن 

 بمدیناِةالنیسابوری  قال حدثنی قلی بن ابراهی  الرازی  قال: حدثنی شی  الموثتوق بته   
 «السال  قال:... الحدیث.

آغاز کترده  « جماعةاخبرنی »قبارت شی  طوسی طریق خویش به روای  را با  .1ـ1ـ5
اس  که در ظاهر  موه  ارسال اس . اما آنچه ایتن روایت  را از حالت  ارستال ختارج      

کند  سیر  قلمای متاد  امامیه در این باب اس . ایشان به هنگا  یادکرد مشای  اجتاز    می
متن   عادِة»اند  از قبارایی نایتر   شده خویش  که در شمار قابل یوجهی از روایات ذکر می

یتوان بته احمتد بتن      اند که از اینان می کرده استفاده می« من اصحابنا جماعة»و یا « اصحابنا
کامتل    ابتن قولویته قمتی در    کتافی   ابو جعفر کلینی در محاسنمحمد بن خالد برقی در 

هتایش یتاد      و شی  طوسی در قمتد  کتتاب  فهرس   احمد بن قلی نجاشی در القیارات
  مشایخی نایتر  «جماعةبه  اخبرنی»در قبارت « جماعة»ور شی  از لفظ کرد؛ بنابراین  منا

شی  مفید  حسین بن قبیداهلل غضائری  احمد بن قبدون  احمد بن محمد بن موسی بتن  
صل  و قلی بن احمد بن محمد بن ابتی جیتد هستتند کته جملگتی از اجتالی طایفتة        

 کند. ار سند وارد نمیای به اقتب اند که به نا  یاد نکردن ایشان  لطمه امامیه
اش ابومحمتد و نستبتش یلعکبتری     کنیه . هارون بن محمد بن احمد بن سعید؛2ـ1ـ5

متورد از   34(  در 343ق  ص6361اس . وی که از اجالی طایفة امامیه اس )نجاشی  
جایگتاهی  »طرق شی  به راویان مختلف قرار دارد. قالمه حلی در وصتف وی گویتد:   

. روایات بسیاری از وی نال شده به نحوی که نایری برای او رفیع و مریبتی جلیل دارد
گونته   ای کته هتیچ   های بارز امامیه اس  به گونه یوان یاف . نامبرده از ثاات و چهره نمی

 ( 231ق  ص6365«)در گذشته اس . 427قدحی نسب  به او نرسیده اس . وی به سال 
ابوالعباس)همتان   را  اش نجاشتی کنیته   . احمد بن علی رازی خضیب ایـایی؛ 3ـ1ـ5
( که البته ابوقلی نیق گفته 51ق  ص6365یاد کرده) ا قلی رازیاب ( و شی  طوسی35ص

در غیبت    جتالء   و آداب  فرائض  شفاءجا( از جمله آثار وی  کتاب  شده اس .)همان
جتا( ابتن بته استتناد ستخن       شمرد)همان اس  که شی  طوسی آن را یصنیفی نیکو برمی
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( نجاشتی نیتق بتا یعبیتر     34ق  ص6322را به غلو مته  کرده اس .) پدرش نال نامبرده
( شی  طوسی ه  خود این ایها  را 35ق  ص6361غایب به این ایها  اشاره کرده اس .)

( و همچنتین قالمته   73یا  ص ( ابن شهرآشوب نیق)بی51ق  ص6365نال کرده اس .)
 (222ق  ص6365).ندا حلی با استناد به شی  طوسی این ایها  را یادآوری کرده

و « فی الحتدیث  ثقةل  یک بذاک »یا « لی  بذاک»اند  همچنین در یوصیف وی گفته
  که در بیان مفهو  این قبارات و افاد  جرح و یتا متدح آن  در میتان    «ل  یک بذاک»یا 

 شود. به طوری کته حستین بتن قبدالصتمد     دانشمندان امامیه اختالف فاحشی دیده می
اند.  ( این الفاظ را مفید جرح و ذ  دانسته614ق  ص6361د)( میرداما632ق  ص6361)

اند  وثتوق یتا     اما وحید بهبهانی  مآل این قبارات را  در قین اینکه به نوقی مفید مدح
که میرزای نوری نیق با وی  ( چنان34یا  ص دانسته اس )بی  نداشتن افراد موصوف به آن

  ینها راویان یوصیف شده بته  ( سید حسن صدر نیق22  ص7ق  ج6361رأی اس ) ه 
 (341یا  ص داند.)بی این قبارات را در اقلی درجه وثاق  نمی

اما باید گف  گرچه ظاهر این قبارات  مفید ذ  یا جرح راوی نیس   زیترا قبتارت   
دانتد و در ذ  او ظهتوری    ینها وثاق  راوی را منتفی می« فی الحدیث ثقةل  یک بذاک »

یانگر مدح راوی نیق نیس   زیرا دالل  التقامی الفاظ به همتان  ندارد؛ اما در قین حال  ب
یواند باشد؛ از این رو  استفاد  مدح  اندازه که مفید مدح راوی اس   بیانگر ذ  او نیق می

از سوی ابتن  « و ینکر اخری تارةحدیثه یعرف »که قبارت  نماید. چنان از آن موجه نمی
 د نبودن احادیث اوس .غضائری در یوصیف وی  بیانگر قابل اقتما

حاصل سخن آنکه  اقتبار این فرد جای یأمل دارد  زیرا از یک سو قلمای رجال  با 
اند. گرچته   قبارات مختلف وی را یضعیف کرده و قاطبة ایشان او را به غلو مته  نموده

شناسان  در یعیین مریبة جرح راویتان بته غلتو     یوان یمایق قاطعی در قبارات رجال نمی
( از سوی دیگر  به ظاهر ابتن غضتائری  منبتعِ    32  ص7  شمار  6431پور   قاس نهاد.)

زد خاص و قا  و دارای  برده به غلو اس  و او در جرح افراد به غلو  زبان اولی جرح نا 
دیدگاهی خاص اس   اما دلیلی برای نپذیرفتن این جرح او وجود ندارد  زیرا یضعیف 

از جانب پدرش حسین بن قبیداهلل و هماهنگ با نال این او نه بر مبنای اجتهاد  به نالی 
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گونه که گفته شد  سایر قبارات در یوصیف او نیق  بتر   ایها  از سوی دیگران اس  و آن
 قابل اقتماد نبودن روایات وی اشعار دارد.

فردی بدین نا  در این طباه وجود نتدارد و ینهتا فترد    . حسین بن علی قمی؛ 4ـ1ـ5
ق  6367قترار دارد)طوستی     ین نا  در زمتر  اصتحاب امتا  جتواد    مجهول الحال به ا

( که بدون شک  راوی مدّ نار ما نیس ؛ بنابراین  محتمل اس  فردی مجهتول  453ص
باشد و یا اینکه یصحیف یا اشتباهی در ضبط نا  او ر  داده باشد. حال اگتر بته    2العین

حسین بن محمد قمی از مشای   افراد منسوب به ق  و با نا  حسین در این طباه بنگری  
که قالمه مجلسی نیق به هنگا   یابی  که گویی راوی ما همین فرد اس . چنان کلینی را می

( اگر حدس 621  ص74یا  ج نال روای   این نا  را به این صورت ضبط کرده اس )بی
 .)خویی  برده از ثاات امامیه و از راویان کثیر الروایه این طایفه اس ما درس  باشد  نا 

 (24  ص5ق  ج6364
اند و جق  شناسان از وی یادی نکرده رجال. محمد بن علی بن بنان طلحی آبی؛ 5ـ1ـ5

در سند این روای  در جای دیگری از او نامی بته میتان نیامتده است  و در اصتطالح       
انتد.)نمازی   دانستته « زبیتان »مجهول العین اس . برخی ضبط صتحیح نتا  جتد وی را    

 (263  ص5ا  جی شاهرودی  بی
گرچه قالوه بر این روای   صدوق نیق در  . علی بن محمد بن عبدة نیشابوری؛6ـ1ـ5

برده نیق در کال  قلمای رجال جایگاهی ندارد و  سند روایتی از او یاد کرده اس   اما نا 
 در اصطالح  مجهول العین اس .

بق است . ناتر بته    حال وی نیق به مانند دو راوی ستا  . علی بن ابراهیم رازی؛7ـ1ـ5
اینکه ذکری از وی و چگونگی حالش در کال  قلمای رجال موجود نیس  و در میتان  

های امامیه  ینها در همین طریق قرار دارد  ناگقیر باید وی را نیق مجهتول العتین    روای 
 دانس .

شی  طوسی مروی قنه  قلی بن ابراهی  رازی را با نا  یاد نکرده و ینها به . 8ـ1ـ5
کته از   احتجتاج او با قبارت شی  مورد وثوق اکتفا کرده است   امتا در کتتاب    یوثیق 

معرفی کرده اس . بتا  « ابو قمرو قمری»مجموع سند  ینها همین فرد ذکر شده  او را 
برده  قثمان بن ستعید قمتری است . وی از مشتای       پذیرش این نکته باید گف : نا 

ق  6367)شتی  طوستی    ادیجلیل الاتدر امامیته و از اصتحاب و وکتالی امتا  هت      
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( 335( و از نواب اربعته است )همان  ص   316)همان  ص (  اما  قسکری423ص
 که در وثاق  او اختالفی در میان امامیه وجود ندارد.

 . کیفیت سند روایت2ـ5
در مجموع و با یوجه به یفصیل ذکرشتده در بررستی رجتال ناقتل روایت   اقتبتار       

اس   زیرا در میان راویتان آن  احمتد بتن قلتی      سندی این روای   مورد یردید جدی
رازی به سبب ایها  به غلو مورد جرح قرار گرفته و سه ین دیگر از راویان یعنی محمد 
بن قلی بن زبیان)بنان(  قلی بن محمد بن قبده و قلی بن ابراهی  رازی افتراد مجهتول   

ستند روایت  بته     ها جای یردید است ؛ از ایتن رو    العینی هستند که حتی در وجود آن
 سبب غراب   ضعیف اس .

 . بررسی متنی روایت6
شتود    از آنجا که ضعف سند روای   موجب قطع به قد  صدور آن از معصو  نمی

شایسته اس  متن روای  نیق مورد بررسی قرار گیرد و با معیارهای ناتد متتن حتدیث    
ی سخن گفت  و بته   سنجیده شود یا بتوان در باب چگونگی اقتبار آن با اطمینان بیشتر

یری از آن دس  یاف   زیرا محتمل اس  قراینی همراه روای  وجود داشته  فه  روشن
که مؤید صدور آن از اما  باشد از قبیل اینکه در کتاب معتبتری وجتود داشتته و یتا از     
مضمونی مستفیض برخوردار اس  و یا موافق با کتاب و سن  اس  که هر یک از این 

یواند موجبات اقتماد و اطمینان به صدور آن را بترای گذشتتگان    میقراین به نوبة خود 
که ظاهر آن اس  کته شتی     ( چنان412ق  ص6432کرده باشد.)معروف حسنی   فراه  

احمد بن قلی رازی نال کرده که شی  طوستی  ختود آن    جالءاین روای  را از کتاب 
اینکته ایتن معنتا در    ( مضاف بر 51ق  ص6365کند.) کتاب را یصنیفی نیکو معرفی می

در نامة خود  نیق به کار رفته اس   آنجا که حضرتالبالغه  نهجدر  کال  امیرالمؤمنین
البالغته  نامتة    نهج«)نحن صنائع اهلل و الناس بعد صنائع لنا»فرماید:  خطاب به معاویه می

 نایتر و محتتوای    خود به دلیتل برختورداری از بالغت  بتی     البالغه نهج( و حال که 22
  2ق  ج6366/ ماماتانی   11یتا  ص  وحیتد بهبهتانی  بتی   )مانند  مابولِ قلمای امامیه بی

( و منبعی قابل اقتماد اس  که این امر به نوقی  ضعف سند روای  مد نار متا  223ص
 گیری . کند؛ لذا بررسی متنی روای  را پی می را جبران می
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 . بررسی ادبی 1ـ6
به لحتاظ صترفی بتر    « صنائع»اس . « صنائع» واژ  کلیدی در روای  مورد نار ما لفظ

  و به لحاظ نحتوی در هتر دو محتل     «ص ن ع»از ماده « صنيعة»وزن فعائِل جمع مکسر 

را  4الیه آن اس  که دو اضافة معنتوی  مضاف« نا»و ضمیر « جاللة»مضاف و به یرییب لفظ 
کته در کتال     اس   چنان« ال »اند و حرف جر مادر در این دو اضافه  حرف  یشکیل داده
با اثبات حرف ال  آمده اس  که بنا بر نار نحویان ایتن حترف ال  ماتدر      حضرت امیر

مفید معانی اختصاص و مالکی  اس ؛ گرچه بر طبتق ناتر برختی از نحویتان  استتفاد       
 (21ت62  ص4یا  ج معانی دیگر در صورت اراد  متکل  جایق اس .)قباس حسن  بی

 . بررسی لغوی2ـ6
در لَت  بته   « ص ن ع»اس . ماده « صنائع»حور فه  معنای سخن  لفظ گفته آمد م

یوان بته ایجتاد کتردن  خلتق کتردن  ستاختن         چند معنا آمده اس  که از آن جمله می
انتخاب کردن  برگقیدن  احسان و کرام  اشاره کرد؛ بنابراین با یوجه به این معانی  که 

ی  را برشمری  معانی متصور برای رواها را در سه معنای کلی خالصه کرد   یوان آن می
 دهی . ناد قرار می ها را در بویة و آن

 . صنع به معنای ساختن1ـ2ـ6
ق  ذیل ماده صتنع(  6315معرفی کرده اس .)« ساختن»را به معنی « صنع»جوهری  

ق  ذیتل متاده   6313که ابن فارس نیق اصل این واژه را ایجاد چیقی دانسته است )  چنان
بتدین معناست  کته    « صناع و رجل صنیع امراة»گوید:  نگاه که قرب میمورد نار( لذا آ

ق  ذیل ماد  مورد نار( البته گرچته  6363اند.)زبیدی   کنند  خبره اینان در آنچه یولید می
برشمرده اس   اما نستب  میتان   « ساختن نیکو»راغب اصفهانی  یکی از معانی صنع را 

انسته اس   به نحتوی کته هتر گونته     را قمو  و خصوص مطلق د« صنع»و « فعل»لفظ 
بته  « صتنع »کته لفتظ    صنعی  فعلی در حساب آید  اما هر گونه فعلی  صنع نیس  چنان

نیتق در   قترآن کتری   ( ایتن معنتا در   333ق  ص6362حیوانات نسب  داده نشده اس .)
کته  « ء  ىَشن     صُننََْ اهللِ الَّنذِأ أَقْنَننَ  ن ُ    »موارد چندی به کار رفته اس  از جمله آیة شریفة 

طبرسی آن را به آفرینش خداوند که هر چیق را متان و محک  و منا  آفریتده  یفستیر   
 (456  ص5ش  ج6452کرده اس .)
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 . فهم روایت در پرتو معنای یاد شده2ـ2ـ6
و نیق معنای اختصاص یا « صنع»اگر روای  را با یوجه به معنای ذکر شده برای لفظ 

ما)اهتل بیت (   »ی  در ظتاهر بتدین معناست  کته     معنتا نمتای  « ال »یملیک برای حترف  
که این معنتا در  « های ما هستند های خداوند هستی  و آفریدگان بعد از ما مخلوق آفریده

اشاره کرد. « تطنجية»یوان به خطبه  برخی دیگر از اخبار نیق وارد شده اس . از جمله می
نع األقالی  انا صا: »نسب  داده شده اس   روای  شده در آن خطبه که به حضرت امیر

انا من اهلل » ( دیگر روای  مناول از پیامبر211ق  ص6363)برسی  «بامر العلی  الحکی 
گوید:  اس  که می ( دیگر روای  منسوب به امیرالمؤمنین36همان  ص«.)و الخلق منی

   ( بر طبق این معنتا خداونتد یعتالی   274همان  ص«)باسمی یکون  الکائنات و االشیاء»
 اند. سایر مخلوقات را پدید آورده را آفریده و آن بقرگواران و ائمه برپیام

 . عرضة معنای یاد شده بر قرآن3ـ2ـ6

یتق  یگتاه بترای یم   یرین مالک و یکیته  یرین و اساسی   مطمئنقرآن کری موافا  با 
فِني   فَإِنْ قَنازَعْتُمْ»فرماید:  که خداوند خود می میان احادیث صحیح از سای  اس   چنان

بازگردانتدن بته ختدا را     ( کته امیرالمتؤمنین  73نستاء:  «)ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول شَيْ
و بازگرداندن به رسول را چنتگ زدن بتر ستن  متورد اجمتاع       قرآن کری یمسک به 

( روایتات فتریاین نیتق در ایتن بتاره      232البالغه  خطبته   اند.)نهج یفسیر کرده ایشان
ءٍ مَرْدُودٌ إِلَتى   کُل  شَیْ»فرماید:  می ه متوایرند. از آن جمله اما  صادقمستفیض و بلک

  6ش  ج6417کلینتی   «)وَ کُل  حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ. السُّنَّةِالْکِتَابِ وَ 
( از این رو گرچه در باب روایات احکا   موافا  گاه به قد  مخالف  یأویتل  51ص

هایی  یگانه مالک و سن  قطعی اهل بی  قرآن کری شده اس   اما در زمینة قااید  
 ها موافق باشند. هستند که روایات  الجر  باید با آن

  شتمار قابتل یتوجهی از    قرآن کتری  اما در باب روای  مورد بحث با مراجعه به 
ده کته از آن  یابی  که در یعارض صریح با معنای یاد شتده از روایت  بتو    آیات را می

بَدِيَُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَنهُ وَلَندو وَ لَنمْ قَكُننْ لَنهُ      »یوان به آیایی نایر  جمله می
ءٍ  ءٍ عَلِيمو؛ ذلِكُمُ اهللُ رَبُّكُمْ ال إِلنهَ إِالَّ هُنوَ خنالِقُ  ُن ِّ شَنيْ      ءٍ وَ هُوَ بِكُ ِّ شَيْ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ  ُ َّ شَيْ

اهللُ الَّذِأ خَلَنَكُنمْ ُُنمَّ رَزَكَكُنمْ ُُنمَّ     »یا (« 612ت616انعا : «)ءٍ وَ ِي ٌ  ُ ِّ شَيْ  بُدُوهُ وَ هُوَ عَلىفَاعْ
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 «عَمَّا يُشْرِ ُون  ءٍ سُبْحَانَهُ وَ قَعَلىَ  يُمِيتُكُمْ ُُمَّ يحُْيِيكُمْ هَ ْ مِن شُرَ اَئكُم مَّن يَفْعَ ُ مِن ذَالِكُم مِّن شىَ
ءٍ وَ  أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَ اءَ خَلَنُوا  َخَلْنِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ كُ ِ اهللُ خالِقُ  ُ ِّ شَنيْ »یا (« 31)رو : 

( اشاره کترد. در ایتن   73اقراف: «)أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ»و یا (« 61رقد: «)هُوَ الْواحِدُ الْنَهَّارُ
که در آیه اخیر با یوجته   ص خداوند دانسته شده  چنانآیات  خلق و آفرینش مخصو

ق  6366)یفتتازانی    آیة شریفه افاد  حصر کترده « لَهُ»به پیش افتادن معمول آن یعنی 
( و امر آفرینش را منحصر به خداوند کرده و در آیة ماقبل از آن نیق  هرگونه 622ص

 شراک  در خلق منتفی دانسته شده اس .

 یاد شده به روایات. عرضة معنای 4ـ2ـ6
های دیگر برای شناسایی روایتات مابتول از متردود  ستن  قطعتی       یکی از مالک

دهتد کته    نشان متی  اس . قرضة معنای ذکر شده بر روایات معصومین معصومین
این معنا  معارض با جمعی از روایات اس  که گاه ینصیص به متردود بتودن چنتین    

 :اند. از جمله اینان دیدگاهی نیق کرده
إِنَّ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ »قرضه داشت :  کند به اما  صادق الف. صدوق از زراره نال می

قَبْدِاهللِ بْنِ سَبَإٍ یَاُولُ بِالتَّفْوِیضِ فَاَالَ وَ مَا التَّفْوِیضُ قُلْ ُ إِنَّ اهللَ یَبَارَکَ وَ یَعَتالَى خَلَتقَ   
 مَات فَفَوَّضَ إِلَیْهِمَا فَخَلَاَا وَ رَزَقَا وَ أَمَایَا وَ أَحْیَیَا فَاَالَمُحَمَّداً وَ قَلِیّاًت صَلَوَاتُ اهللِ قَلَیْهِ

الرَّقْدِ أَ ْ جَعَلُوا لِلَّتهِ   سُورَةِالَّتِی فِی  الْآیَةَکَذَبَ قَدُو  اهللِ إِذَا انْصَرَفْ َ إِلَیْهِ فَایْلُ قَلَیْهِ هَذِهِ 
ءٍ وَ هُوَ الْواحِتدُ الْاَهَّتارُ    لْخَلْقُ قَلَیْهِ ْ قُلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیْشُرَکاءَ خَلَاُوا کَخَلْاِهِ فَتَشابَهَ ا

)صتدوق   .« فَانْصَرَفْ ُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْیُهُ فَکَأَنِّی أَلْاَمْتُهُ حَجَراً أَوْ قَتالَ فَکَأَنَّمَتا خَترِس   
 3(611ق  ص6363

مَتا   قُلْت ُ لِلرِّضَتا  »ال کرده اس : ن برده از یاسر خاد  از اما  رضا ب. مؤلف نا 
ما آقا ُمُ أَمْرَ دِینِهِ فَاَالَ  یَاُولُ فِی التَّفْوِیضِ فَاَالَ إِنَّ اهللَ یَبَارَکَ وَ یَعَالَى فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ

: إِنَّ اهللَ فَلَا  ثُ َّ قَتالَ  ( فَأَمَّا الْخَلْقَ وَ الرِّزْق5َ)حشر: الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَها ُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
الَّذِي خَلَنَكُمْ ُُمَّ رَزَكَكُنمْ ُُنمَّ يُمِينتُكُمْ ُُنمَّ     ءٍ وَ هُوَ یَاُولُ قَقَّ وَ جَلَّ  قَقَّ وَ جَلَّ خالِقُ کُلِّ شَیْ

   عَمَّنا يُشْنرِ ُونَ    ءٍ سُنبْحانَهُ وَ قَعنالى   يُحْيِيكُْم َهْ  مِْن شُنرَ ائِكُْم مَنْن يَفْعَنُ  مِنْن ذلِكُنْم مِنْن شَنْي       
 (214  ص2ش  ج6452)صدوق  7(.«31)رو :
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سَأَلْ ُ أَبَا الْحَسَتنِ  » ج. همو با سند متصل از ابوهاش  جعفری نال کرده که گف :
أَوْ  مُشْترِکُونَ  مَتنْ جَالَسَتهُ ْ    الْمُفَوِّضَةُفَاَالَ الََْلَّاتُ کُفَّارُ وَ  الْمُفَوِّضَةِوَ  الْغُلَاةِقَنِ  الرِّضَا

 ْ خَالَطَهُ ْ أَوْ آکلَه  أَوْ شارَبَهُ  أَوْ واصِلَهُ  أَوْ زَوَّجَهُ ْ أَوْ یَقَوَّجُ مِنْهُ ْ أَوْ آمَنَهُ ْ أَوْ ائْتَمَنَهُ
 اهللِ قَتقَّ وَ جَتلَّ وَ   وَلَایَاةَِخَرَجَ مِتنْ   كَلِمَةٍأَوْ صَدَقَ حَدِیثِهِ ْ أَوْ أَقَانَهُ ْ بِشَطْرِ  أَمَانَةٍقَلَى 

 (217جا  ص )همان».1وَ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْ ِ رَسُولَ اهللِ وَلَایَةِ

زَقَ َ أَبُو هَارُونَ الْمَکْفُوفُ أَنَّتکَ  »قرض شد:  د. نیق نال شده اس  به اما  صادق
دُ الَّذِی خَلَتقَ وَ رَزَقَ  قُلْ َ لَهُ إِنْ کُنْ َ یُرِیدُ الْاَدِی َ فَذَاکَ لَا یُدْرِکُهُ أَحَدٌ وَ إِنْ کُنْ َ یُرِی

اهللِ  مَا مِنْ خَتالِقٍ إِلَّتا اللَّتهُ وَحْتدَهُ لَتا       لَعْنَةُفَذَاکَ مُحَمَّدُ بْنُ قَلِیٍّ فَاَالَ: کَذَبَ قَلَیَّ قَلَیْهِ 
خَلْتقِ بَتارِ ُ   شَرِیکَ لَهُ  حَقٌّ قَلَى اهللِ أَنْ یُذِیاَنَا الْمَوْتَ وَ الَّذِی لَا یَهْلِکُ هُوَ اهللُ خَالِقُ الْ

 (322  ص2یا  ج )شی  طوسی  بی5.«الْبَرِیَّةِ
اما در باب روایایی که در گذشته  در همراهی با این معنا از روای  ذکر شد بایتد  
گف : جملگی آن روایات مناول از کتاب حافظ رجب برسی اس  و فاقد هتر گونته   

ن باشتد  مضتاف بتر آنکته     آنکه در منابع متاد  ذکری از آن به میتا  اند؛ بی سند متصل
( و کتتابش نیتق   665  ص2ش  ج6412حافظ برسی خود از غالیان بوده)حر قتاملی   

کته قالمته مجلستی     آمیختگی معرفی شده اس . چنتان  مشتمل بر غلو  اشتباه و دره 
هتا ختودداری    ها بوده  واگذاشته و از ناتل آن  هایی را که او به ینهایی ناقل آن روای 

( بنتابراین معنتای یتاد شتده از روایت  یتاب       61  ص6یا  ج بیکرده اس .)مجلسی  
 های معارض خویش را ندارد. مااوم  در برابر روای 

 . عرضة معنای یاد شده بر عقل5ـ2ـ6

در ظاهر امر  این معنا از روای   منافایی با قال ندارد. بتدین یوضتیح کته خداونتد     
واگذار کرده است . در قتین اینکته    یعالی به اراد  خود  امر آفرینش را به افرادی دیگر 

 ذات باری  خالق به معنای ایَ  اس . به دیگر سخن  آفرینش بندگان به دست  پیتامبر  
در طول آفرینش خداوند قرار دارد و نه در قرض  که منافایی با خلتق از ستوی    ائمه

در هتایی   انتد نته آفریننتده    در واقع اسباب و قلل آفرینش خداوند داشته باشد و اینان
 قرض خلا  الهی.
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اما در واقع  این دیدگاه معارض با قال سلی  اس   زیرا به لحاظ قالی  غیر ممکن 
اس  خالق آفریدگان  مصنوقی به مانند خود ایشان باشد و در ذات و صفات  که یتابع  

هاس   با مخلوقات خویش مشارک  داشته باشد  زیترا بایستته است      حادث بودن آن
هتتای ختتود  ت و صتتفات ختتویش  اقلتتی و اجتتل از آفریتتده ختتالق موجتتودات در ذا

( از سوی دیگر  اگر موجودی احتمال زیادت یا 55  ص4ق  ج6326باشد.)مازندرانی  
شک مخلوق بوده که خالقِ با اراد  او  وی را چنین آفریتده و   ناصان دربار  او برود  بی

ا صتانع جمیتع   هتا یخلتف نمایتد  لتذ     یوانتد از آن  محدود به حدودی نموده؛ کته نمتی  
( 244  ص4هتا و محتدود باشتد.)همان  ج    یواند مخلتوقی بته ماننتد آن    مخلوقات نمی

ها  موجودی باشد کته ختود  مخلتوق نبتوده و در      خالصه آنکه الز  اس  خالق پدیده
ای که از قد  پا به وجود نگتذارد   ذات یا صفات به مانند مخلوقات خود نباشد به گونه

راید  مانند اینکه از کودکی به پیری یتا از قتوت بته ضتعف     و از حالی به حال دیگر نگ
 ( 255ق  ص6323بگراید.)نائینی  

  جقء اسبابِ خلا ِ قال  و ادار  آن هستند  و ائمه اما این سخن که رسول اکر 
نیق مخالف قال و یاری  اس   زیرا آنان از اسباب خلا  نبوده  بلکه از اسباب خلا   

ی که وجود و زندگی ایشان  منوب و متوقف بر سلسله استباب و  اند به نحو متمتع بوده
قلل مادی بوده اس . با این وصف  چگونه خود ایشان در مریبة استباب و قلتل قترار    

که آنان مثالً از هتوا استنشتاق کترده      ( چنان321ت363ق  ص6363گیرند؟)سبحانی   می
ماننتد نستب  بته     بتی  اند  همستر گقیتده و قتواطفی    خورده برای رفع گرسنگی غذا می
 اند. فرزندان و دوستانشان داشته

کند و آن اینکه خداونتد یعتالی     البته احتمال دیگری را نیق قالمه مجلسی مطرح می
الامر  زنده کردن مردگان  یبدیل قصا  که در شق کند  چنان قمل می ماارن با اراد  ائمه

زمتان بتا    قدرت الهتی و هت    و دیگر معجقات رفتار کرده اس . پ  همة این افعال  به
گیرد و ایتن امتر  منافتایی بتا قاتل نیتق        اراد  ایشان و به مناور یصدیاشان صورت می

( و در واقع قال  این امر را در حتد احتمتال قترار    435  ص27یا  ج ندارد)مجلسی  بی
 دهد.  می
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اما این احتمال نیق یأییدی بر ناریه یفتویض نیست   زیترا ایجتادِ افعتال را یوستط       
داند و لذا داللتی بر آفرینش خلق بته دست     می خداوند و ینها به همراه خواس  ائمه

ندارد و از سوی دیگر  مخالف با آیات و روایتات است   زیترا ظتاهر      و ائمه پیامبر
است     ها حاکی از این اس  که معجقه به اذن خدا و مستند به ختود انبیتا و اولیتا    آن

وَ إِذْ قَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ  َهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَننْفُُُ فِيهنا فَتَكُنونُ طَيْنرا      »فرماید:  که خداوند می چنان
که معلتو    ( چنان661)مائده: 2«بِإِذْنِي  بِإِذْنِي وَ قُبْرِئُ الْأَ ْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ قُخْرِجُ الْمَوْقى

داده  خود و به اذن خداوند  این کارها را انجا  متی  اس  آیه دالل  دارد بر آنکه پیامبر
 (321ت363ق  ص6363اس .)سبحانی  
کند  روایتی دیگر منسوب به حضترت صتاحب    های فوق را یاوی  می آنچه یحلیل

اس  که در طی آن بنا بر نال شی  طوسی  جماقتی از شتیعیان  در ماتا  اهتل     االمر
تت خلتق و رزق را بته     که خداوندت قق و جتل  ای قائل بودند اختالف کردند. قده بی 

پنداشتتند و بتر    یفویض کرده و در ماابل  گروهی ایتن امتر را محتال متی     معصومین
واگتذار نمایتد  چته     و ائمته  دانستند که خلق و رزق را  به پیامبر خداوند جایق نمی

نب اما  خداوند ینها بر خلق اجسا  یواناس ؛ لذا در پی درخواس  آنان  یوقیعی از جا
اِنَّ اهللَ یَعَتالَى هُتوَ الَّتذِی    »صادر شد که در آن یوقیع از حضرت نال شده اس :  قصر

ءٌ وَ هُوَ  خَلَقَ الْأَجْسَا َ وَ قَسَّ َ الْأَرْزَاقَ لِأَنَّهُ لَیْ َ بِجِسْ ٍ وَ لَا حَال َّ فِی جِسْ ٍ لَیْ َ کَمِثْلِهِ شَیْ
[ فَیَترْزُقُ   فَإِنَّهُ ْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ یَعَالَى فَیَخْلُتقُ وَ یستأله ]یَسْتأَلُونَهُ    أَئِمَّةُالْالسَّمِیعُ الْبَصِیرُ فَأَمَّا 

 61(233ت234ق  ص6366)شی  طوسی  3«إِیجَاباً لِمَسْأَلَتِهِ ْ وَ إِقْاَاماً لِحَاِّهِ ْ.

در دیگتر مریبتة وجتودی ختود  بته خلات  و        البته ممکن اس  گفته شود ائمته 
خَلَاَکُت ُ اهللُ  »ای که در زیارت جامعة کبیره بدان اشتاره رفتته    پردازند. مریبه می آفرینش

( نه در این مریبته از  164  ص2یا ]ب[  ج )صدوق  بی66« أَنْوَاراً فَجَعَلَکُ ْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِین
 حیات خویش  که محتذوری  فلستفی پتیش آیتد. امتا بایتد گفت : اواًل در صتورت         

شتمرد و از   ارضات قالی  قال ینها امکان چنین امری را محتمل متی پوشی از یع چش 
راهی بته ماتا    ت  نیقت بنا بر اذقان قارفان نامیشهود قرفانی را اثبات آن  قاجق اس  و 
یتابی بته حتل ایتن      ( لذا ینها مسیر دس 1  ص2یا  ج قربی  بی نبوت خاصه نیس )ابن

امر  در یعارض با آیات و اخبار است   این  و روایات معتبر اس  کهقرآن کری  مسئله  
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کنتد و   و سخن گفتن دربار  آن قول بما ال یعل  اس  که خبر معتبری بر آن دالل  نمی
هتای غالیتان و امثتال آنتان موجتود       کنند  در کتاب اخباری ه  که بر این امر دالل  می

 ی مثتالی  هتای  اس ؛ و ینها آنچه اخبار صحیح بر آن دالل  دارد  وجود ایشان در چهتره 
اس  کته بتر قامت  شتأن ایشتان       های بشری ایشان  قبل از خلا  آد  سان چهره به

اند.)شتی  مفیتد     دالل  دارد گرچه غالیان  سخنان گقاف بستیاری دربتار  آن پرداختته   
 (43ت42ق ]ب[  ص6363

 . معنای یاد شده در نگاه دانشمندان6ـ2ـ6

بته   با استناد به روایتات اهتل بیت     این معنا از روای   در میان دانشمندان امامیه 
اند. قریب به ایفاق قلمای امامیه  موسو « مُفَوِّضِه»نامبردار و قائلین به آن به  62«یفویض»

که شی  صتدوق اینتان را لعتن     اند  چنان به هنگا  سخن از این قایده  به ردّ آن پرداخته
غالیتان دانستته کته     را گروهتی از « مفوضه»(  شی  مفید 473  ص6یا ]ب[  ج کرده)بی

است  کته بتر     وجه افتراقشان از سایر غالت  قایده آنان مبنی بر حتادث بتودن ائمته   
ق ]التف[   6363یفویض امر آفرینش و روزی رساندن ایشتان بته خلتق بتاور دارنتد.)     

( قالمه مجلسی  شش معنا برای یفویض در روایات بیان کرده و قاید  یادشد  643ص
یتا    روزی رساندن را منحصر بته خداونتد دانستته است .)بی     را باطل  و امر آفرینش و

( مال صالح مازندرانی ه  به لحاظ فلسفی  امکان این را که آفرینند  همة 432  ص27ج
( 55  ص4ق  ج6326ها مخلوقی به مانند خود ایشان باشد  محال دانسته است .)  پدیده

یض را  پنداش  واگذاری قالمه شبّر در شرح زیارت جامعه کبیره از مصادیق باطل یفو
( 636ق  ص6314امر خلا   روزی رساندن  زنده کردن و میراندن ذکر کترده است .)  

در میان معاصران  جعفر سبحانی  یفویض به معنای واگذاری آفرینش  رزق و یدبیر  به 
و معنایی از آن را شرک و معنای دیگتر را باطتل     را به دو معنا قابل یفسیر دانسته ائمه

( البته در این میان  برخی از امامیه نایتر حتافظ   321ت363ق  ص6363اس .)  دهبرشمر
انتد و   آوری چنین روایایی قائل به یفویض بوده رجب برسی و نمازی شیرازی  با جمع

 الحدید معنای موه  غلو را  بتاطن گفتتار امتا  قلتی     برخی از غیر امامیه  نایر ابن ابی
 (633  ص67ق  ج6363اند.) ئع لنا( ذکر کرده)نحن صنائع ربنا و الناس بعد صنا

 در گفتار امیرالمؤمنین« الم». درنگی در باب حرف 7ـ2ـ6
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  مفیتد سته معنتی یعلیتل  اختصتاص و      در کال  حضرت امیتر « ال »ظهور حرف 
موجود در سخن ایشان را  در معنای یعلیل لحتاظ  « ال »مالکی  اس . حال اگر حرف 
هتای   ما)اهل بیت ( آفریتده  »شود و آن اینکه    متصور میکنی   معنای معاولی برای کال

کته ایتن   « انتد  خداوندی  که دیگر آفریدگان به طفیل وجود ما  پا به قرصة وجود نهتاده 
معنا در میان روایات معتبر امامیه مستفیض و در روایات جمهور نیق قابل یوجته است .   

آن را از جملته  « لات  التدنیا  لوالک متا خ »که حاک  نیشابوری  بعد از نال روای   چنان
  2یتا  ج  انتد.)بی  روایات صحیحی دانسته که شیخین)بخاری و مسل ( آن را نال نکترده 

  منینؤ( اما دو معنی دیگر از حرف ال   با یوجه به محتوای کلی نامتة امیرالمت  167ص
 ها  شایستة یوجه نیستند. اقتضای حالِ مخاطب آن)معاویه(  و برخی از محذوری 

 . الزمة معنای یاد شده 3ـ6
از جمله معانی یک لفظ  که به مثابة مراد گوینده و مدلول سخن او در شمار آیند و 

ای که بته واستطة    یوان به معانی کنند  می به همراه مدلول مطابای لفظ به ذهن خطور می
 شوند  اشاره کرد. دالل  التقامی بَیِّن  به ذهن متبادر می

؛ دو 64اس   که در معنای یادشده برای آن  ملحوظ« صنع»ی لفظ از میان معانی التقام
اند که این معانی یاریبتاً یکستان  از      شایسته یوجه«رشد دادن»و « پرورش دادن»معنای 

در « ستاختن »که در زبان فارسی کاربرد کلمتة   شوند  چنان گفته برداش  می معنای پیش
ستعمال این معنای التقامی  در ایتن واژه   این معانی بسیار رایج اس . یا آنجا که کثرت ا

شخصیتی بارز به این معنا داده اس  به نحوی که برخی از لَویان از این معنتا نیتق  در   
اند آنگاه که قرب گویتد:   ضمن معانی کلمه مورد بحث به طور مستال یاد کرده و گفته

  4یتا  ج  آبادی  بتی کنتد.)فیروز  معنای پروراندن جاریه را قصد متی « صَنَّع فالن جاریته»
را به معنتای مبالَته   « االصطناع»( لذا راغب  261  ص2ق  ج6317/ ابن مناور  72ص

 (225ق  ص6362نمودن در اصالح یک چیق ذکر کرده اس .)
نیق به کار رفته و به ایفاق مفسران  خطاب خداوند یعتالی   قرآنکه این معنا در  چنان
زیتر ناتر    »( بتدان معناست  کته    43طه: «)عَيْنِي  عَلىوَ لِتُصْنَََ »فرماید:  که می به موسی

  4ق  ج6315/ زمخشری  55  ص6یا  ج ابن شهرآشوب  بی«.)پرورش یابی و رشد کنی
/ شتوکانی   276  ص7ق  ج6363/ ابتن کثیتر    63  ص5ش  ج6452/ طبرستی   14ص
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( البته برخی مراد از لفظ مورد ناتر  714  ص2یا  ج / آلوسی  بی346  ص4ق  ج6363
انتد.)مکار    ( را نیق  به معنتای پترورش دادن گرفتته   36طه: «)وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي»ر آیة د

 (217  ص64ش  ج6453شیرازی  
 . فهم روایت در پرتو معنای یاد شده1ـ3ـ6

یتوان   متی « پرورش دادن و پروریدن»با یوجه به معنای التقامی ذکر شده یعنی همان 
واسطة خداونتدی  و دیگتر    یافتگان بی ما پرورش»رد: روای  مورد بحث را چنین معنا ک

کتال    البالغته  نهتج ؛ از ایتن رو  برختی از شتارحان    «یافتگتان متا هستتند    مرد  پرورش
اند  امتا در یوضتیح ستخن ختود       یرجمه کرده« ساختن»را  در قین اینکه به  حضرت

اند.)جعفری   کردهها بیان  مناور از ساختن را  پرورش دادن و بارور کردن قابلی  انسان
( همچنین این نکته نیق  قابل یوجه اس  کته در روایت    411ت 231  ص6ش  ج6451

استفاده شده که بیتانگر پترورش یتافتن جمیتع انبیتا و      « نا»مورد بحث  از ضمیر جمع 
از سوی خداوند و یربی  سایران از جانب ایشان اس ؛ در قتین اینکته    اوصیای الهی

ق  6364از جانتب خداونتد دارد.)ختویی      ن ائمته بشتری   اشعار بر لقو  یربی  شد
 (665  ص63ج

 . عرضة معنای یاد شده بر قرآن2ـ3ـ6

را پترورش   بنا بر معنای یاد شده از روای   خداوند در وهلتة اول  انبیتا و اوصتیا   
داده و به واسطة ایشان دیگران پرورش یافته و به جایگاه متورد ناتر خداونتد نقدیتک     

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي »فرماید:  می گونه که خداوند یعالی دربار  حضرت رسول اند. آن گشته
  نانُوا مِننْ كَبْن ُ    الْأُمِّيِّينَ رَسُوال  مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياقِهِ وَ يُزَ ِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ

رَسُوال  يَتْلُوا عَلَنيْكُمْ آيناتِ اهللِ مُبَيِّنناتٍ لِيُخْنرِجَ الَّنذِينَ آمَنُنوا وَ       »و (« 2جمعه: «)لَفِي ضاَللٍ مُبِينٍ
که به روشنی معلو  است  ایتن    چنان(« 66طالق: «)عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّنور 

کند که بدان مرحله صعود یافتته کته شایستتگی     آیات  دالل  بر برانگیختگی فردی می
 قکیة دیگران را پیدا کرده و اطاق  از او برابر با اطاق  حق یعالی گردیده اس . ی

 . عرضة معنای یاد شده بر روایات3ـ3ـ6

خطبتة  »در  که امیرالمؤمنین این معنا از روای  در احادیثی چند آمده اس   چنان
مِنْ لَدُنْ أَنْ کَانَ فَطِیماً أَقْاَت َ  ت  و آله  قلیه اهلل   ت صلى لَاَدْ قَرَنَ اهللُ بِهِ»گوید:   می« قاصعه
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 مَلَکٍ مِنْ مَلَائِکَتِهِ یَسْلُکُ بِهِ طَرِیقَ الْمَکَارِ ِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَ ِ لَیْلَهُ وَ نَهَارَه وَ لَاَتدْ 
أَخْلَاقِتهِ قَلَمتاً وَ یَتأْمُرُنِی     کُنْ ُ أَیَّبِعُهُ ایِّبَاعَ الْفَصِیلِ أَثَرَ أُمِّهِ یَرْفَعُ لِی فِتی کُتلِّ یَتوْ ٍ مِتنْ    

ناتل شتده کته     ( همچنتین از امتا  صتادق   632البالغته  خطبته    )نهج63«بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ.
إِنَّ اهللَ قَقَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَکْمَلَ لَتهُ الْتأَدَبَ قَتالَ    »فرمود:  حضرت

لِیَسُوسَ قِبَادَهُ فَاَالَ قَتقَّ وَ جَتلَّ    الْأُمَّةِقَاِی ٍ ثُ َّ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ الدِّینِ وَ  خُلُقٍ  إِنَّکَ لَعَلى
کَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّااً مُؤَیَّداً  وَ إِنَّ رَسُولَ اهللِ "ما آقا ُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَها ُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"

ءٍ مِمَّتا یَسُتوسُ بِتهِ الْخَلْتقَ فَتَتأَدَّبَ بِتآدَابِ        یَقِل  وَ لَا یُخْطِئُ فِتی شَتیْ   بِرُوحِ الْاُدُسِ ال
یُعَترِّفُ   الْحُجَّاةُِمَا زَالَ ِ الْأَرْضُ إِلَّا وَ هللِ فِیهَتا  »(  215  ص6ش  ج6417)کلینی  67« اهلل

( و از 241  ص6ش  ج6456)برقتی   61«الْحَلَالَ وَ الْحَرَا َ وَ یَدْقُو النَّاسَ إِلَى سَبِیلِ اللَّهِ
 به دس  خداوند و رشد و پرورش مرد  به دس  ائمته  این قبیل به پرورش ائمه

 های حدیثی بسیار اس . کنند  در مجموقه اشاره یا یصریح می

 . عرضة معنای یاد شده بر عقل4ـ3ـ6

ارنتد و  اینکه ینها برخی از آدمیان  شایستگی و قابلی  دریافت  یعتالی  ربتوبی را د   
شوند  امری موافق با قال است   زیترا    مستایماً به دریاف  راهکارهای هدای  نائل می

قال یالش برخی از نوع بشر را  برای طی مراحل قبودی  در مدرسة الهی و آمتوختن  
آنچه الزمة این طی طریق اس  از آن ذات الیقال؛ و به دنبال آن مأمور شدن برای ارائة 

ها  مطتابق بتا خواست  خداونتد امتری       گران و یربی  کردن آنهای خود به دی آموزش
شمرد. البته الز  به ذکر اس  قال از یعیین ایتن مصتادیق قتاجق     ممکن و ضروری می

 دهد. بوده و ینها امکان و لقو  این امر را مورد یأیید قرار می

 . صنع به معنای احسان4ـ6
نا  ذیتل متدخل متورد       بی  احسان و کرام  اس .)فیروزآبادی«صنع»دیگر معنای 
باشتد  لتذا    گوید: صنع بته معنتای قطیته  کرامت  و احستان نیتق متی        نار( ابن اثیر می

که مصدر باب مفاقله اس  به معنای نیکی کردن به دیگری اس ؛ یتا اینکته   « المصانعة»
ش  ذیل مدخل مورد نار( در کال  قرب نیق  استعمال این متاده  6413به یو نیکی کند.)

عنا بسیار به کار رفته اس  مثالً وقتی کسی نعم  خود را به دیگری اختصاص در این م
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که لفظ  ( چنان262  ص2ق  ج6317ابن مناور  «)فالن صنيعةفالن »شود:  دهد گفته می

 الصانيعِةیذهبن ضیاقا منهتا   اربعة»در احادیث به معنای نیکی نیق استعمال شده؛ « صنع»
 ل ماده صنع( ق  ذی6312)طریحی  65«.الی غیر اهله

 . فهم روایت در پرتو معنای یاد شده1ـ4ـ6

را در « صتنایع »فه  معنای روای  با یوجه به معنای اخیر  مستلق  آن اس  که لفتظ  
کته در ایتن صتورت در     62به کتار گیتری   « قالقه حالیه»هر دو محل  به قنوان مجاز به 

اسطه به ما قطا کرده و خداوند نعم  خویش)هدای ( را بی»شود  ظاهر معنای کال  می
وَ »فرمایتد:   متی  قترآن مجیتد  چنانکته  «. و بعد از آن مرد  بر سر خوان نعم  ما هستند

یو را جایگاه لطتف و  »اند:  که برخی در یفسیر این آیه گفته(« 36طه: «)اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
آیته را  ( و ابتن اثیتر  ایتن    443  ص5یتا  ج  ابوحیان  بی«)مار احسان و اکمال قرار داد 

ش  6413) از یارب و اکرا  اقطا کرده دانسته است   یمثیلی از آنچه خداوند به موسی
( در همین جه  اما  محمد قبده در شترح ختود بتر قبتارت موجتود در      71  ص4ج

د از اینتان   در بند شدگانِ فضل الهی و مرد  بعت  گوید: خاندان رسول اکر  البالغه نهج
بتدین   ( که در باطن این معنا  روایت  امتا   42  ص4ق  ج6362)اند. اسیر فضل ایشان

نکته اشاره دارد که خداوند یعالی به ما نعم  داده و هیچ یک از افراد بشر نعمتی بر متا  
ای وجود ندارد؛ حال آنکه یمامی افراد بعد از ما  بتر   ندارد چه میان ما و خداوند واسطه

 63اند. سر سفر  احسان ما نشسته

 ی یاد شده بر قرآن. عرضة معنا2ـ4ـ6

بر طبق معنی ذکر شده از روای   خداوند نعم  خویش را در ظرف وجود انبیا و 
به ودیع  نهاد و از طریق اینان بود که این نعم  به دیگران انتاال یاف . بتا   اوصیا

یوجه به سیاق روای  مناور از نعم   رسال   امام  و هدای  است  کته خداونتد    
ایشتان قطتا کترد و مترد  بته واستطة ایشتان از ایتن نعمت           این نعم  قای  را به 

برخوردارند. این معنا موافق با یمامی آیات الهتی بته نحتو اقت  و بستیاری از آیتات       
  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّناََ عَلنى  »یوان به آیایی نایر  شریفه به نحو اخص اس ؛ برای مثال  می

رَجُن ٍ مِننْهُمْ أَنْ أَنْنذِرِ       انَ لِلنَّاَِ عَجَبا  أَنْ أَوْحَيْنا إِلى أَ»( و 73)نساء:  «ما آقاهُمُ اهللُ مِنْ فَضْلِه
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وَ ما آقا ُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَها ُمْ عَنْهُ فَنانْتَهُوا وَ  »( و 2یون : «)النَّاََ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اهللُ وَ رَسُنولُهُ وَ الَّنذِينَ آمَنُنوا الَّنذِينَ     »و  («5حشر: «)اقَّنُوا اهللَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِنابِ

( اشتاره کترد کته ایتن آیتات بته       77مائده: «)يُنِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْقُونَ الزَّ اةَ وَ هُمْ را ِعُونَ
و با کمتک گترفتن از ستن   بتر      صراح  بر اقطای نعم  رسال  بر رسول اکر 

کنند که از طریق ایشان  دیگران از این نعم  برخوردار  دالل  می امام  سایر ائمه
 یابند. شده و هدای  می

 . عرضة معنای یاد شده بر روایات3ـ4ـ6
شتود کته از آن    معنای ذکر شده از حدیث به وفور در میان روایات امامیه یاف  متی 

هُت ْ  »فرماید:  می یوان گفتار امیرالمؤمنین)ع( را مثال آورد که دربار  اهل بی  جمله می
قِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُکْمِهِ وَ کُهُوفُ کُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِینِهِ بِهِ ْ أَقَتا َ   عَيْبَةُمَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ 

کته   ( ستخن امتا  صتادق   2البالغه  خطبه  )نهج21«انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أَذْهَبَ ارْیِعَادَ فَرَائِضِهِ
وَحْتیِ اهللِ وَ   تَرَاجِمَاةُِنَحْنُ خُقَّانُ قِلْت ِ اهللِ وَ نَحْتنُ   »کنند:  خویش را معرفی می گونه این

( 623ق  ص6313)صفار  26«قَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ الْحُجَّةُِالْبَالِغَةُنَحْنُ 
اقْتَدُوا »اند که  کرده روای  نمونة دیگری از همین معنا اس  کما اینکه از حضرت امیر

  2یا  ج )مجلسی  بی22«بِهَدْیِ نَبِیِّکُ ْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْیِ وَ اسْتَن وا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى الس نَنِ.
 (45ص

 . عرضة معنای یاد شده بر عقل4ـ4ـ6
مت   این امر که خداوند گروهی از بندگان خویش را مستایماً مشمول قنای  و رح

خویش قرار داده و نعم  هدای  خود را از طریق ایشان به ستایر بنتدگانش رستانده     
کنتد  زیراتت    امری اس  که نه ینها با قال منافایی ندارد بلکه قال نیتق آن را یأییتد متی   

که در گذشته آمدت الزمة دریاف  مستای  هدای  از سوی خداوند سنخی  یتافتن   چنان
این امر در آغاز بترای همگتان ماتدور نیست   لتذا بایتد       با یعالی  و وحی الهی اس . 

هایی که یوان دریاف  معارف بلندمریبه را دارند  این معارف را دریاف  کننتد و   واسطه
 آنگاه به دیگران ابالغ نمایند. 

 . صنع به معنای برگزیدن و انتخاب کردن5ـ6
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حمد را ناتر بتر   اس . خلیل بن ا« برگقیدن»  معنای «ص ن ع»از دیگر معانی ماد  
را « برگقیتدن »و « ختارج کتردن  »معنتای  « فالن صنیعتی»آن اس  آنگاه که قرب گوید: 

را  به معنای « اصطنع  فالناً لنفسی»ق  ذیل مدخل صنع( جوهری 6361کند.) قصد می
ق  ذیتل متدخل صتنع( ابتن مناتور      6315گرفته اس .)« او را برای خویشتن برگقید »
که  ق  ذیل مدخل صنع( چنان6317معنا کرده اس )« نمودن اخذ»را به معنای « اصطنعه»

یتو را بترای وحتی و رستال      »( را بته  36)طته:   «وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي»ابن قباس قبارت 
 (21  ص5ش  ج6452یفسیر کرده اس .)طبرسی  « خویش برگقید 

 . فهم روایت مورد بحث در پرتو معنای یاد شده1ـ5ـ6

یدگان خداونتدی  و  ما برگق»وای  حاضر به این معنا اس  که با یوجه به این معنا ر
یعنی اینکه خداوند ما را گقینش «. شدگان و گقیدگان ما هستند انتخابمرد  پ  از آن 

کنی  و در  کرده و ما نیق آن را که شایسته اس  و رضای  ما را فراه  آورد  انتخاب می
این معنا نیق پرورش دادن فرد برگقیده  دهی . به طبع یکی از لواز  مسیر هدای  قرار می

و همچنین احسان کردن بر اوس   زیرا فرد برگقیده  هدای  را دریافتته یتا بتوانتد بته     
 مرحلة مصطفی شدن برسد که در این سیر او به طور مستای  یا از طریق انبیتا و اولیتا  

ق در ایتن است    مشمول لطف الهی قرار گرفته اس . البته یفاوت این معنا با معنای ساب
کنتد    که این معنا  قالوه بر معانی التقامی ذکر شده  بر اصل قصم  اولیا نیق یأکید متی 

در جوهر  معنای خویش  معنای گرفتنِ خالص هتر چیتق را افتاده    « اصطفی»زیرا کلمة 
( که خالص بودن هر چیق  اشعار به پیراستگی 411  ص6ق  ج6432کند)طباطبایی   می

 کند. گونه پلیدی میو پاکی او از هر 

 . عرضة معنای یاد شده بر قرآن 2ـ5ـ6

و  و اهل بی  گونه که در گذشته آمد  آیات بسیاری بر برگقیدگی پیامبر اکر  آن
دالل  دارند و این خود  معنای مذکور از روایت  را متورد یأییتد قترار      نیق سایر انبیا

آدَمَ وَ نُوحا    إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى»کرد: الف.  یوان به این آیات اشاره دهند  که از آن جمله می می
وَ  َنذلِكَ يَجْتَبِينكَ رَبُّنكَ وَ    »ب. (« 44آل قمتران:  «)وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعنالَمِينَ 

أَبَوَيْكَ مِنْ كَبْن ُ    ا أَقَمَّها عَلىآلِ يَعْنُوبَ  َم  يُعَلِّمُكَ مِنْ قَأْوِي ِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى
اهللُ يَصْطَفِي مِنَ الْماَلئِكَةِ رُسُنال  وَ مِننَ   »ج. (« 1یوسف: «)إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمو حَكِيمو
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ثْ فِيهِمْ رَسُنوال   رَبَّنا وَ ابْعَ»فرماید:  می ( د. از قول ابراهی 57حج: «)النَّاَِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيَو بَصِيرٌ
باتره:  «)كِنيمُ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياقِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَ ِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينزُ الْحَ 

و از جملتة ایشتان حضترت     بینی  آیات ذکر شده بر برگقیدگی انبیا که می ( چنان623
 یأکید کرده اس . رسول

 . عرضة معنای یاد شده بر روایات3ـ5ـ6
امری اس  که در روایات بتر   و دیگر انبیا و قترت وی برگقیدگی رسول اکر 

أَرْسَتلَهُ  »فرمایتد:   می دربار  پیامبر اکر  آن یأکید شده اس . از آن جمله امیرالمؤمنین
مناتول   ( و از حضرت صتادق 213البالغه  خطبه  )نهج24«بِالضِّیَاءِ وَ قَدَّمَهُ فِی الِاصْطِفَاء

نَحْتتنُ الَّتتذِینَ اصْتتطَفَانَا اهللُ قَتتقَّ وَ جَتتلَّ وَ أَوْرَثَنَتتا هَتتذَا الَّتتذِی فِیتتهِ یِبْیَتتانُ کُتتلِّ  »استت : 
إِنَّ اللَّتهَ  »نال کترده:   ( صدوق نیق از همان اما 221  ص6ش  ج6417)کلینی  23«ءٍ شَیْ

مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ خَلَقَ خَلْااً فَفَوَّضَ إِلَیْهِ ْ أَمْرَ دِینِهِ فَنَحْنُ هُ ْ یَتا   نِيَّةِبِالْوَحْدَاوَاحِدٌ أَحَدٌ مُتَوَحِّدٌ 

اهللِ فِی قِبَادِهِ وَ شُهَدَاؤُهُ قَلَتى خَلْاِتهِ وَ أُمَنَتاؤُهُ قَلَتى وَحْیِتهِ وَ       حُجَّةُابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْنُ 
( البته در این باب روایات بسیار اس  کته  676یا ]الف[  ص )بی27... .«خُقَّانُهُ قَلَى قِلْمِه

 گنجد.  نال آن در این ماال نمی

 . عرضة معنای یاد شده بر عقل4ـ5ـ6

در باب چگونگی یعامل قال با معنای ذکر شده از روای  باید گف : قال نته ینهتا   
شد  ایتن معنتا    مخالفتی با این معنا ندارد  بلکه با همان استدالل که در معانی سابق ذکر

ورزد  زیرا الزمة رسیدن پیا  الهی به همگان   کند و بر ضرورت آن یأکید می را یأیید می
هاست  یتا ایتن برگقیتدگان       برگقیدن افراد شایسته برای این امر و الاتای پیتا  بته آن   

 خواس  الهی را به همگان ابالغ کنند.

 گیری . نتیجه7

و در احوال راویان حتدیث متورد ناتر     وج های رجالی و جس  با یوجه به بررسی
ضعف سند آن مشخص شد  اما از آنجتا کته ایتن روایت  بتا الفتاظ یاریبتاً مشتابه در         

شود. واکاوی متنی این روایت    ذکر شده  به نوقی ضعف سند آن جبران می البالغه نهج
هتار  یوانتد شتامل چ   می« صنایع»نیق بیانگر آن بود که متن روای  با یوجه به معانی واژه 
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گونه که گفته شتد    باشد و آن ائمه« آفرینش  احسان  برگقیدن و پرورش دادنِ»معنای 
  ستن  و بتداه  قالتی است       قترآن به غیر از معنای اول که موه  غلو  و مخالف با 

ها با یوجه بته   یوان سه معنای صحیح دیگر از این روای  برداش  کرد که از میان آن می
را بته ستیاق روایت     « پرورش یافتن»پیا  آن  معنای التقامی محتوای کلی روای  و نیق 

کند  زیرا سیاق کلی روایتات در ماتاِ  بیتاِن نیتاز همیشتگی بشتری  بته         یر می نقدیک
راهنمایانی اس  که ایشان را هدای  کنند و به سرمنقل ماصود رهنمون سازند؛ بنابراین 

دس  خداوند و بته دنبتال آن    به در چنین سیاقی  معنای پرورش یافتن ائمه و اوصیا
 نماید.  یر می پرورش دادن آدمیان به دس  ایشان به واقع نقدیک

 
 

 ها:  نوشت پی

. یرجمة روای  به یاریب چنین اس : میان ابن ابوغان  ققوینی و گروهی از شیعیان دربتار  جانشتین   6
ای  ندارد. سپ  اینان نامه اختالف شد. ابن ابوغان  گف : ابومحمد درگذشته و جانشینی اما  قسکری

نگاشتند و آن را به سوی ناحیة مادسته فرستتادند و ایشتان را از اختتالف میتان ختود آگتاه کردنتد و         
 به خط خویش پاسخی بر نامة ایشان نوش . بدین شرح: حضرت

  هتا ستالم  دارد و روح ایمتان قنایت     بس  اهلل الرحمن الرحی . خداوند ما و شما را از گمراهی و فتنه
انتد   فرماید و از قاقب  سوء نجات بخشد. به من خبر رسیده که گروهی از شما در امر دین گرفتار شده

اند. در نتیجه این خبر ما رات نه برای ختود    و دربار  والیان امر خویش به ورطة شک و سرگردانی افتاده
مد  زیرا خداوند با ماست   بل برای شمات غمگین ساخ  و ما رات نه برای خود  بل برای شمات ناپسند آ

و با وجود او  ما نیازی به غیر او نداری  و حق با ماس ؛ لذا هرگق از آنان کته از همراهتی متا ستر بتاز      
یافتگتان   یافتگان پروردگار خویشی  و زان پ  مرد  یربیت   شود ما یربی  زنند  ما را یرسی قارض نمی

 .ما هستند
ایتد   روید؟ آیا گفتار خدای یعالی را نشنیده رت به قهارا میمرد  چرا  در یردید سرگردانید و  در حی

؟ آیتا  «خداى را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امتر را  کته از شتمایند  فرمتان بریتد     »فرماید:  که می
آیتا   انتد آگتاهی نداریتد؟    بدانچه روایات دربار  حاالت ائمة شما  از گذشتتگان و بازمانتدگان آورده  

[ چگونته  از زمان حضرت آد  یا ظهور اما  در گذشته ]اما  حستن قستکری  اید که خداوند  ندیده
هتا ره پوییتد؟ بته     های هدایتی آفرید یا بتدان  ها پناه برید و پرچ  سنگرهایی برای شما آفرید یا بدان

ای غتروب کنتد     طوری که هرگاه پرچمی پنهان گردد  پرچمی دیگر هویتدا گتردد و هرگتاه ستتاره    
کند. چون خداوند روح او را برگیرد و به سوی خود خواند گمتان بردیتد کته    ای دیگر طلوع  ستاره
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خداوند دینش را باطل کرده و به کلی رشته پیوند خود را از خلق بریده است   چنتین نیست  و یتا     
 .قیام  نیق چنین نخواهد بود... 

اخته  و وجتود  شود که ینها یک راوی به نال روای  از او پرد . مجهول العین به شخصی اطالق می2
 (23ق  ص6316خارجی او ثاب  نیس .)قتر  

. اضافه قبارت اس  از نسب  اسمی به اس  دیگر که بر دو نوع لفای و معنوی است  و مناتور از   4
میان مضاف « ال »یا « فی»  «من»افة معنوی نسب  یک اس  به اس  دیگر با یادیر معنی حرف جر اض

 (33ت34  ص2جق  6423الیه اس .)ابن قایل   و مضاف
روای  به یاریب چنین اس : مردى از اوالد قبداهلل بن سبا قائل به یفویض اس . فرمتود   ة. یرجم3

گویند: حق یعالى محمد و قلى قلیهما السّال  را آفرید بعتد از آن    یفویض چیس ؟ قرض کرد  می
مودند و میرانیدند. حکوم  را به ایشان واگذار و یفویض کرد  پ  آفریدند و روزى دادند و زنده ن

فرمود: دشمن خدا دروغ گفته اس   و فرمود چون به سوى او مراجع  کردی  بر او آیة سور  رقد 
اند و در نتیجه   اند که مانند آفرینش او آفریده آیا براى خدا شریکانى پنداشته»فرماید:  را بخوان که می

نتده هتر چیتقى است   و اوست  یگانته       ]این دو[ آفرینش بر آنان مشتبه شده اس ؟ بگو: خدا آفرین
فرموده بود  باخبر  زراره گوید: پ  به سوى آن مرد بازگشت  و او را از آنچه حضرت صادق«. قهار

 ساخت   آنگاه گویا سنگی را به خوردنش داد   یا گف  که: گویا گنگ شد.
د یفتویض  قرض کرد : نار شما در متور  . یرجمة روای  به یاریب چنین اس : به حضرت رضا7

چیس ؟ اما  فرمودند: خداوند یبارک و یعالى  امور دینش را به پیَمبرش واگذار کترده  و فرمتوده   
اما خلق و روزى دادن « هر چه که پیَمبر آورد  بپذیرید و هر چه را نهى کرد  از آن بپرهیقید»اس : 

و بتاز  « ق هر چیتق است   خداوند خال»فرماید:  را به او وا مگذارد. سپ  گف : خداوند قق  و جل  می
کنتد    میرانتد و بتاز زنتده متى     خداوند اس  که شما را خلق کرده و روزى داده و سپ  مى»فرمود: 

یواند بکند؟ منق ه است  آن   اید  کسى این چنین کارهایى را مى ها که شما خدا پنداشته )بگو( آیا از آن
 «.اند خداوند و بریر اس  از آنچه براى او شریک قرار داده

دربار  غالت و مفوّضه پرستید ؟   . یرجمة روای  به یاریب چنین اس : از اما  ابو الحسن الر ضا1
اند  هر ک  با ایشان همنشین شود یا رف  و آمتد کنتد  یتا بتا      فرمود: غالت کافر  و مفوّضه مشرک

ا بستاند  یتا  ایشان غذایی بخورد یا نوشیدنی بنوشد  یا آمد و شد نماید  یا ازدواج کند؛ دختر بدهد ی
آنان را امان دهد یا در امانتى امین داند  یا حدیثشان را یصدیق کند  یتا ایشتان را در گفتتاری یتارى     

خارج گشته و از دایر  والیت  متا    اش ت و رسول گرامی نماید  از حری  والی  خداوندت قق  و جل 
 خاندان بیرون رفته اس .

ایتد اگتر    ارون نابینا مدقى اس  که شما بته او فرمتوده  . یرجمة روای  به یاریب چنین اس : ابو ه5
خواهی قدی  را دریابی بدان که ذات او را هیچ ک  درک نخواهد کترد و اگتر مناتورت کستى      می
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فرمود: ختدا لعنتتش    دهد  بدان او محمد بن قلی اس . حضرت کند و روزی می اس  که خلق می
شریکى ندارد نیس . خداوند به متا مترر را    کند بر من دروغ بسته اس  خالاى جق خداى یکتا که

 چشاند. او آفرینند  یکتاس  که یما  جهان را به وجود آورد و هرگق نخواهد مرد. می
دمیدى  و بته اذن   ساختى  پ  در آن مى [ به شکل پرنده مى . و آنگاه که به اذن من  از گِل  ]چیقى2

دادى و آنگاه که مردگتان را بته اذن    من شفا مى شد  و کور مادرزاد و پی  را به اذن اى مى من پرنده
 . )فوالدوند( آوردى من ]زنده از قبر[ بیرون مى

ها را یاستی  کترد     . یرجمة روای  به یاریب چنین اس : خداوند اس  که خلق را آفرید و روزی3
 ئمته زیرا او جس  نبوده و در جسمی حلول نکرده اس . او مانندی نداشته و شنوای بیناس   امتا ا 

کنند و او در پاس  به درخواس  ایشان؛ و بته پتاس بقرگداشت  حاشتان      از خداوند درخواس  می
 دهد. آفریند و روزی می می
را شتی  طوستی در یتک فصتل از      . با یوجه به اینکه هر دو روای  مناول از حضرت حجت  61

چنین اختالف فاحشی  نماید ایشان به کتاب خویش و به فاصله چند صفحه یاد کرده  بسیار بعید می
  یحلیل روایتات است  نته    غيبةای در کتاب  یوجه نکرده باشند  به خصوص که روش شی  یا اندازه

نماید که شی  طوسی  معنتایی از روایت  را متد ناتر      ها؛ بنابراین چنین می وار آن صرف نال سلسله
 داشته که در یعارض با این روای  نبوده اس .

 ایی آفرید و در گرداگرد قرش خویش قرار داد.. یعنی خدا شما را نوره66
و یتا   شود که قایده دارد خداوند امور قال  را به حضترت محمتد   . این قنوان به کسی گفته می62

]و یا سایر ائمه[ واگذار  و قدرت و اختیار آفرینش و یدبیر قال  را به آنتان یفتویض    حضرت قلی
 (633ش  ص6422کرد.)صفری فروشانی  

ی اس  معنای التقامی یادشده در معانی دیگر که در آینده خواهند آمد  نیق به نحتوی جتای   . گفتن64
   نمودِ بیشتری دارد.«ساختن»گرفته اس . گرچه در معنای 

یترین ملتک ختود را شتب و روز همنشتین او ستاخ  یتا او را بته راه          خداونتد  بتقرر  . یعنی: 63
مواره  چون بچه شترى که در پى مادر رود  در پى ها و خصال و اخالق نیکو بَرد و من ه بقرگواری

فرمود که بتدان   کرد و مرا مى اش را بر من آشکار مى رفت  و او هر روز یکى از صفات پسندیده او مى
 اقتدا کن . 

  پیَمبرش را یربی  کرد و نیکو یربی  کترد و چتون یربیت  او را     . یعنی: همانا خداى قق  و جل67
سپ  امر دین و ام  را به او واگتذار فرمتود یتا    «. و بر خلق قایمى استوارىی»یکمیل کرد  فرمود: 

آنچه را رسول براى شما آورده  بگیرید و از آنچه »سیاس  بندگانش را به قهده گیرد  سپ  فرمود: 
استوار و موفق و مؤید به روح الادس بود  نستب    همانا رسول خدا«. شما را نهى کرده باز ایستید

 گونه لَقش و خطایى نداش  و به آداب خدا یربی  شد. یدبیر خلق هیچ به سیاس  و
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. یعنی: همواره خداوند را حجتی در زمین اس  که حالل و حرا  را به مرد  فهمانتد و ایشتان را   61
 به راه خدا فرا خواند.

آن  گردد  یکی از آن چهار کار نیکی کردن به کسی اس  کته شایستتگی   . یعنی: چهار کار یباه می65
 را ندارد.

. قالقه حالیه یعنی اینکه چیقی در چیق دیگر جای گرفته باشد بدین نحو که لفتظ حتال  ذکتر و    62
بهشتتی است  کته در آن جتای     « رحمت  »کته متراد از   « فَفِني رَحمَنةِ اهللِ  »محل اراده شود ماننتد آیتة   

 (263ق  ص6366  گیرند.)یفتازانی می
ورش دادن و اصالح کردن امور فرد متورد احستان است  و    . گفتنی اس  از لواز  احسان نیق  پر63

مایی  که مورد احستان و لطتف   »اگر به الزمة معنای احسان و قطیه نار کنی   روای  بدین معناس  
ای  و مرد  پ  از آن  مرهون قنایت  متا بترای یربیت       خداوند قرار گرفته و با لطف او یربی  یافته

و معنای التقامی یکی اس ؛ گرچه اندک یفاویی بتا یکتدیگر   که در هر صورت مآل هر د« اند خویش
 دارند.

آل محمد امینان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن قل  او و مرجع حکم  او و . یعنی: 21
هاى رفیع دین او  قام  خمیده دین بته پتایمردى آنتان راستتى گرفت   و       هاى او و قله خقانه کتاب
 روى ایشان آرامش یاف .هایش به نی لرزش اندا 

. یعنی: خقانه دار قل  خدا و زبان گویای وحی او و حج  رستای او بتر هتر کت  کته در زیتر       26
 آسمان و روی زمین اس   مایی .

هاست  و رفتاریتان را بتا روش او     . یعنی: به راه و رس  پیامبریان اقتدا کنید که بریرین راه و رس 22
 هاس . روشیرین  کننده یطبیق دهید که هدای 

 . یعنی: خداوند وی را با نور فرستاد و در برگقیدن بر همه ماد  داش . 24
. یعنی: مایی  کسانی که خداوند انتخابمان کرده و وارث این کتاب که بیان همه چیق در آن اس   23

 قرار داده اس .
فرادی را آفریتد  شریک اس . پ  ا : خداوند یکتاس  و در یکتایی یگانه و در کار خود بی. یعنی27

و دین خود را به ایشان واگذار کرد که ما آن افراد هستی  ای پسر ابویعفور و ما هستی  حج  ختدا  
 داران قل  او... . هایش و امینان بر وحیش و گنجینه در میان بندگانش و شاهدان بر آفریده
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 ق.6365
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 یا. نا  بی  جا: بی  ؛ با مادمه شی  مهدی امینی  بیالکنی و االلاابتتتتتتتتتتتتتتتت ؛  .17

 ش.6417؛ یهران: دارالکتب االسالمیه  الکافی(؛ 423کلینی  محمد بن یعاوب)   .11

  قت : مؤسسته معتارف استالمی      6؛ چمهتدی  معج  احادیث امتا  کورانی قاملی  شی  قلی؛  .15

 ق.6366

 ق.6326  بیروت: دار احیاء التراث  6؛ چشرح الکافی الجامع(؛ 6126مازندرانی  مولی صالح)   .12

 ق.  6366آل البی  مؤسسة  ق : 6؛ چیةماباس الهداماماانی  شی  قبداهلل؛  .13

 یا. ر احیاء التراث  بی؛ بیروت: دابحار االنوار(؛ 6661مجلسی  محمدباقر بن محمدیای)   .51

؛ مشتهد: دانشتگاه قلتو  استالمی     الاشتیب  ثوباِةالتفسیر و المفسرون فی معرف   محمدهادی؛  .56

 ش.6423رضوی  

 ق.6432؛ بیروت: دار المطبوقات  دراسات فی الحدیث و المحدثینمعروف حسنی  هاش ؛  .52

 ش.6453؛ یهران: دارالکتب االسالمیه  یفسیر نمونهمکار  شیرازی  ناصر؛  .54

 ق.6322؛ ق : دار الحدیث  یةالرواشح السماو(؛ 6136میرداماد  محمدباقر حسینی استرآبادی)   .53

 ق.6323؛ ق : دار الحدیث  حاشیه بر کافی(؛ 6122الدین محمد بن حیدر)   نائینی  رفیع .57

؛ یحایق موسی شتبیری زنجتانی  قت : مؤسسته نشتر استالمی        فهرس نجاشی  احمد بن قلی؛  .51

 ق.6361

 یا.   ق : مؤسسه نشر اسالمی  بی6؛ چالبحار سفينةمستدرک  ودی  شی  قلی؛نمازی شاهر .55

 ق.  6361آل البی  مؤسسة؛ ق : المستدرک تمةخا(؛ 6421نوری  میرزا حسین)   .52

 ق.6316؛ ق : چاپخانه قیا   المضيةةمنتخب انوار (؛ 2نیلی نجفی  قلی بن قبدالکری )  قرن  .53

 یا. نا  بی جا: بی ؛ بیالرجاليةفوائد (؛ 6217ل)  باقر بن محمد اکموحید بهبهانی  محمد .21
 

 

 
 



 

 
 
 

  


