
  
  
  
  

  
  

  آنشناسی  روشو  ةجازات النبویالم، سید رضی
  

  *زاده عبدالهادي فقهی
  **نرجس توکلی محمدي

  
  :چکیده

عالم بزرگ شیعه، تنها اثر مستقل شیعی در شـرح  ) ق406م(تألیف سید رضی المجازات النبویإل 
روایت مشتمل بر مجاز پرداخته  360است که در آن، به شرح بیش از  مجازات روایی پیامبر اکرم

تواند بخشی از جایگاه رفیع مؤلف و ارزش علمی آن را  ت و شناخت جوانب گوناگون آن میشده اس
  .نشان دهد
بندي، ابتدا به ذکر روایات و در صورت لزوم  به اختصار و بدون باب المجازات النبویإلدر  سید رضی

موضع مجـاز را   هاي متفاوت و بررسی سندي و متنی پرداخته، و به دنبال آن، تبیین واژگان، ذکر نقل
  روشن کرده و در مواردي، به توضیح مجازهاي قرآنی مشترك با مجاز روایت مورد بحث، اهتمام کرده

او در . گوید ها پاسخ می کند و به آن اي از شبهات کالمی را به مناسبت مطرح می که گاه پاره است؛ چنان
کند و گاه نیـز بـه یـادکرد     اشاره میمواردي، همچنین به مباحثی غیرمرتبط با بیان مجاز و وجه آن، 

  .پردازد می المجازات النبویإلاستادان و منابع مورد استفادۀ خود در تدوین 

الحـدیث،    شناسی، مجازات روایـی، فقـه   ، روشالمجازات النبویإل، سید رضی :ها کلیدواژه
  .تأویل روایات

                                                             
  feghhizadeh@gmail.com/ یار دانشگاه تهراندانش *

 tavakoli.nm@gmail.com/ )نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران **

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 پاییز و زمستان م،دوازده ۀشمار م،شش سال

 120ـ95صفحه 
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  مقدمه
ل یکـی از مباحـث الفـاظ    در علم اصـو و  ، یکی از صنایع ادبیدر علوم عربی» مجاز«

است و   را ناگزیر ساخته این اقتضاي زبانی، وقوع مجاز در گفتار معصومان. است
هـاي فهـم    از راه از همین رو، حمل روایات بر معانی مجازي، از دیرباز به مثابۀ یکـی 

: ك.ر.(اسـت   مطرح بـوده به صورت ضمنی  در بحث تعارض روایات، معناي روایات
ش، 1380ربــانی،  / 58ق، ص1404طحــان، / 126-124، صق1413شــهید ثــانی،  

  )192-191ش، ص1385مسعودي، / 253-252ش، ص1386نفیسی، / 165ص
جازات روایی در منابع حدیثی و اعتقاد به اصل وقـوع آن  حضور ماز سوي دیگر، 

مـی کـه ممکـن اسـت از تأویـل        در روایات و توجه به آسیب هـاي   هـاي فـراوان ک
، دانشمند شـیعی  روایات بر پیکرۀ دین وارد شود، سید رضینادرست این دسته از 

، بـه منزلـۀ تنهـا اثـر     المجازات النبویإلقرن چهارم هجري را بر آن داشت که به تألیف 
م او با مسلّ) 27ق، ص1422سید رضی، : ك.ر.(مستقلّ روایی در این زمینه دست زند

نظـري و بـر سـبیل     انگاشتن وقوع مجاز در روایات و جواز آن، بدون طرح مباحـث 
 روایت مشتمل بر مجاز از روایات پیامبر اکـرم  360ایجاز، به تبیین مفهوم بیش از 

بـا ایـن    سـید رضـی  . پرداخت و از این رهگذر، اثر علمی قابل توجهی پدید آورد
المجـازات  اقدام، توجه به مجازات روایی را برانگیخت، اما در عین اهمیت و جایگاه 

کـه   مجازات روایی استدر حوزۀ تنها مأخذ مستقل حدیث، همچنان ال در فقه  النبویإل
  .است  شناخته باقی مانده در جامعۀ علمی، کم

و نظر به جایگاه رفیع علمی مؤلف و تأثیر نظري توجه بـه ایـن اثـر     بر این اساس
زم، بـه       الحدیثی،   فقه مطالعاتدر  بر آنیم در مقالـۀ حاضـر، پـس از بیـان مقـدمات 

  .شناسی آن بپردازیم و روش إلالمجازات النبویکتاب لی معرفی تفصی

  رضی سید .1
و  »شـریف رضـی  «، »رضـی  سـید «ابوالحسن محمد بن حسین موسوي، معروف بـه  

هجـري قمـري، در    359دانشـمند و ادیـب شـیعی، بـه سـال       ،»الرضی ذوالحسـبین «
می آن دورا  اي فرهیخته در بغداد که بزرگ خانواده ن بـه شـمار   ترین پایگاه علوم اسـ
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، حلـى  /308ق، ص1383حلی،  /398ق، ص1407نجاشی، : ك.ر(رفت، به دنیا آمد می
ــردي، / 164صق، 1411 ــی، /474، ص2جق، 1410بروجـــ ، 4ج ق، 1418 تفرشـــ

، ابواحمد حسین بن پدر شریف رضی .)466ق، ص1397مدنی شیرازي، / 181ص
اسـت کـه    رموسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم مجاب بن امام موسی بن جعف

نقابت طالبیان بغداد و سرپرستی آنان، نظارت بر دیوان مظـالم و امـارت حـاج را بـر     
محمـد حسـین و بنـا بـه      ، فاطمه دختر حسین بن ابیرضی سیدمادر . عهده داشت

ناصـر  «یـا  » داعـی صـغیر  «نقلی دیگر، دختر ابومحمد حسین بن احمد، معـروف بـه   
علـوي،  بـانویی  ن است که در هـر دو صـورت،   ، نقیب طالبیا»ناصر کبیر«پسر » صغیر

م (کـه شـیخ مفیـد    دانشمند و دوستدار علم و مورد احتـرام دانشـمندان اسـت؛ چنـان    
ق، 1407نجاشی، : ك.ر(.است نوشتهاست وي را به درخو احکام النساءکتاب ) ق413
، 2جق، 1410بروجـردي،  / 164صق، 1411، حلى /308صق، 1383حلی،  /398ص
 بنابراین، )466ق، ص1397مدنی شیرازي، / 181، ص4ج ق، 1418تفرشی،  /474ص

تبار اسـت   علوي ،هم از طرف مادر و هم از جانب پدر ،، به لحاظ نسبسید رضی
  .است و از شجرۀ طیبۀ محمدي طالب بن ابی  و از خاندان امام علی

 سـید «، ابوالقاسم علی بن حسین موسـوي معـروف بـه    رضی سیدبرادر بزرگ 
 سـید چهـار سـال پـیش از    ) ق436 م(»ذو المجـدین «و » ألجلّ المرتضـی ا«، »مرتضی

و شیخ ) ق381م (مرتضی فقه و حدیث را نزد شیخ صدوق سید. به دنیا آمد رضی
هـاي عصـر خـود، پـس از      آموخت و به سبب نبوغ و تبحر در دانـش ) ق413م (مفید

لت ش. شیخ مفید به جانشینی وي در آمد  مرتضـی  یدسن و مقام علمی و ادبی أج
م، فقـه، اصـول،     چنان است که او را افضل دوران، بزرگ فقهاي عصر، متبحر در کـ

م پـس از         اهـل بیــت شـعر، ادب، لغـت و حـدیث و ســرور علمـاي امـت اســ
ق، 1411، حلـى  /340صق، 1383حلـی،   /270صق، 1407نجاشی،  :ك.ر(.اند دانسته

ش، 1378جعفري،  /40-33ش، ص1364دوانی،  /100-98تا، ص ، بیطوسى /94ص
  )38-35ص

فت عباسیان در رضی سید بویـه   ایی آلفرمـانرو و ) ق427-334(دورۀ سوم خ
و از نظـر  » عصـر زریـن  «این دوره از لحاظ علمی و فرهنگـی،  . است  هزیستبر عراق 
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و  رضـی  سـید ، )ق354-303(ابوالطیب متنبی: گانه تاریخ ادبیات، عصر شاعران سه
ــرّي  عء م ــوالع ــت) ق449-363(اب ــی،  :ك.ر(.اس ــري، / 41ش، ص1364دوان جعف

  )26-23صش، 1378
هاي زمان خود را از محضر استادان نامـدار   علوم و دانش ،از کودکی رضی سید
بویه فراگرفت و به تبحـر و تخصـص    پرور شیعی آل ایان دانشفرمانرو پایتختبغداد، 

بـه پـرورش شـاگردان    سـیس دارالعلـم،   أاو با ت. شد نائلهاي عصر خویش  در دانش
/ 474، ص2جق، 1410بروجـردي،  : ك.ر(.اي پدید آورد پرداخت و آثار علمی ارزنده

مـدنی شـیرازي،   / 24، ص17جق، 1413خـویی،   /184-181، ص4جق، 1397امینی، 
-161ش، ص1364دوانـی،   /53-52ش، ص1378جعفـري،  / 467-466ق، ص1397
 ، تلخـیص البیـان عـن   ئمـه خصائص ا :اند از وي عبارت ترین آثار برجسته )164

غه  نهج ،التأویل فی متشابه التنزیل  حقائق ،إلالمجازات النبوی ،مجازات القرآن) فی(  الب
  .دیوان شعر و

وه بر این،  هاي اجتماعی و اجرایی نیز ماننـد نیاکـان    در مسئولیت سید رضیع
هاي  سال همۀ مناصب خود را از وي که پدر چنان ؛خود، شایستگی چشمگیري داشت

سـید   .ق بـه او واگـذار کـرد   380سـال داشـت تـا سـال    17که سید تنها  ق، زمانی376
بـر   و افـزون دار شد  ی را عهدهیهاي اجرا ترین مسئولیت سالگی بزرگ21در  رضی

بـود کـه نقابـت طالبیـان      از دودمان ابوطالب فردمناصب پدر، نخستین و آخرین 
م را  همۀ جهان امینـی،  / 474، ص2جق، 1410بروجردي،  :ك.ر(1.گرفت عهدهبر اس

ق، 1397مدنی شـیرازي،  / 24، ص17جق، 1413خویی، / 209-205، ص4جق، 1397
  )118-115ص ش،1364دوانی،  /173-171صش، 1378جعفري،  /470-466ص

 او. سیاسی، روزگـاري پرآشـوب بـود   از نظر در دورانی زیست که  سید رضی
 آوردن موقعیـت مناسـب، علیـه    فـراهم بـا   بود که درصددهمواره  خویش مانند نیاکان

می را که حق خانـدان   کند وعباس قیام  بنی فت اس دانسـت،   مـی  اهـل بیـت  خ
ي خـود بازداشـت و در    او ،ت یاران حققلّ اما. گیرد بازپس را از رسیدن به آرمان وا

از  ق406وهفت سالگی، در سال   فت شیعی، زودهنگام و در چهلآرزوي تشکیل خ
ــا  ــت دنی ــت بربس ــی، : ك.ر(.رخ ــري،  /132-122صش، 1364دوان ش، 1378جعف
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  )210، ص4جق، 1397امینی، / 182-173ص
شـریف  «فرزندي به نام ابواحمـد، عـدنان بـن رضـی معـروف بـه        سید رضی
 ،داشت که پس از جد، پـدر و عمـویش  » طاهر ذوالمناقب«و ملقب به » مرتضاي ثانی

وي ادیبی دانشمند، شاعري توانا و از بزرگـان  . نقابت طالبیان بغداد را بر عهده گرفت
به نـام علـی داشـت کـه در زمـان حیـات خـود او در         نديفرزو  علم و فضیلت بود

خاتمـه  ق 499بـا مـرگ عـدنان در سـال      گذشت و از این رو، خاندان سید رضی
 /480صق، 1397مدنی شـیرازي،   /147-146، ص12جق، 1413خویی، : ك.ر(.یافت

  )279ص ش،1378جعفري،  /139-138ش، ص1364دوانی، 

  ةالمجازات النبوی مجاز و. 2
  مجاز و اقسام آن. 2-1
میمی و در لغت به معناي عبـورکردن   مصدر» مفعل«، بر وزن »وز ج«از ریشۀ » مجاز«

ج ق، 1410فراهیـدي،  (.راه را طی کـردم  ،یعنی ،»جزت الطریق جوازاً و مجازاً«: است
مـه  «بر همین اساس، ) 226، ص5ج ق، 1412ابن منظور،  /154، ص6 » تجوز فـی ک

مجـاز بـه معنـاي طریقـه،     . گفتن بر سبیل مجاز است ، سخن»تکلّم بالمجاز«به معناي 
مر مجازاً الی حاجته«: رفته است به کارنیز روش و وسیله  ن ذلک ا ؛ یعنـی  »جعل ف

) 329، ص5ج، ق1412ابن منظـور،  (.داد اي براي برآوردن نیاز خود قرار آن را وسیله
؛ یعنی آن را راهـی بـه   »جعلَه طریقاً الی تصور معناه«این عبارت را به مفهوم  ،خطیب

کـه بـر   ) 154ق، ص1426خطیب قزوینی، (است کرده داد، ذکر تصور معناي آن قرار
لت میب   .کند عد ادبی مجاز د

ح ادیبان و اصولیان، کاربرد لفظ در معنـاي غیروضـعی، همـ    راه بـا  مجاز در اصط
قـه و مناسـبت میـان معنـاي حقیقـی و غیروضـعی اسـت          2 ۀقرین : ك.ر(.مانعـه و ع

ــازانی،  /359ق، ص1303ســکاکی،  /395و  350ق، ص1412جرجــانی،  ق، 1411تفت
، ق1424مظفــر،  /229تــا، ص مراغــی، بــی /291-290تــا، ص هاشــمی، بــی /218ص
ط در صـورتی  بر این اساس، استعمال مجازي فق) 29ش، ص1386محمدي،  /54ص

قه«صحیح است که میان معناي حقیقی و مجازي،  وه    اي وجود داشته »ع باشد و عـ
بنابراین و با توجـه بـه   . اي در میان باشد که از ارادۀ معناي حقیقی بازدارد بر آن قرینه
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کارگیري آن، معنـایی غیـر از معنـاي وضـعی       لغوي، مجاز روشی است که با به منابع
  . یابد طب انتقال میلفظ، به ذهن مخا

خطیـب قزوینـی،   (»عرفـی «و » شـرعی «، »لغوي«مجاز به جهت واضع، به سه نوع 
، بـه دوگونـۀ   به اعتبار کـاربرد و ) 216-215ق، ص1411تفتازانی،  /154ق، ص1426

ق، 1303سـکاکی،   /411ق، ص1412جرجـانی،  : ك.ر(.شـود  لغوي و عقلی تقسیم می
غی، مج )215صق، 1411تفتازانی، / 363-462ص  علـم  اقسام از یکیاز در علوم ب

لت با همراه گوناگون، طرق به واحد معناي ذکرمتکفّل که  است »بیان«  بـر  آشـکار  د
 بـه  عربـی  لفـظ  بیان، علم موضوع .رود می به شمار حال، مقتضاي با مطابق و معنا آن

لت وضوح کیفیت لحاظ  بررسـی » کنایه« و» مجاز« ،»تشبیه« بخش سه در کهاست  د
تفتــازانی،  /121ق، ص1412جرجــانی،  /162ق، ص1303ســکاکی،  :ك.ر(.شــود مــی

افـزون بـر    )189تـا، ص  مراغی، بـی  /245-244تا، ص هاشمی، بی /183ق، ص1411
در علـم اصـول اسـت کـه در مباحـث      » مبحث الفاظ«این، مجاز یکی از موضوعات 

شـناخت دلیـل    ، در راسـتاي »مجاز«و » حقیقت«مربوط به وضع و استعمال الفاظ در 
  )272-268ق، ص1410صدر، : ك.ر(.گیرد می مورد بحث قرار 3شرعی لفظی

اسـت،    به ذکر معناي مجاز و اقسام آن نپرداخته المجازات النبویإلدر  سید رضی
ل بیان ازاما   سید رضیتوان دیدگاه  در تبیین معناي روایات می ويها و شروح  خ

، معناي وضـعی و معنـاي   ز نظر سیدرضیا .را شناختدر مورد مجاز و شروط آن 
مجازي، پیوندي وثیق با یکدیگر دارند و فهم معناي مجازي در گـرو درك صـحیح و   

همـواره معنـاي مجـازي را    در شرح روایـات  وي  که چنان. کامل معناي وضعی است
کیـد  أارتبـاط ایـن دو معنـا بـا یکـدیگر ت      کند و بـر  معناي وضعی، تبیین میبراساس 

را » أقمـاع القـول  «معناي مجـازي عبـارت    7،4اي نمونه در روایت شمارۀ بر. ورزد می
به معنـاي  » قَمع«جمع » أقماع« :کند بیان می» أقماع«مشابهت با معناي وضعی براساس 

دهنـد،   میانی هستند که به هر سخنی گوش فراکس» أقماع القول«قیف است و مراد از 
هـایی   ، قیـف رونـد  به شمار میوب هاي آنان که راهی براي رسیدن به قل گویی گوش

عات بـه وسـیلۀ قیـف بـه     یگونه که ما نآ ؛شود است که سخنان به درون آن ریخته می
بـه   سپس سید رضی) 39ق، ص1422سید رضی، : ك.ر(.یابد ها راه می درون ظرف
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اند که همـواره   کند که مراد از این عبارت را کسانی دانسته ویل برخی علما اشاره میأت
وي ایـن  . دهند، اما همچنان در طریق گناه و گمراهی پایدارنـد  گوش فرامی به مواعظ
به سبب عدم تناسب بـا معنـاي وضـعی     آن را ،شمارد نمیرا گرچه نادرست  برداشت

بـا   ،داند و رأي خود را که برخاسته از معناي وضـعی اسـت   بعید می برداشتی» أقماع«
م متناسب  بر ایـن اسـاس، سـید رضـی    ) 39، صهمان: ك.ر(.شمارد تر می ظاهر ک

هاي مجازي را به شرط اینکه برخاسـته از معنـاي وضـعی و متناسـب بـا آن       برداشت
 کند میمعرفی  برداشتیرا  صحیح برداشت ،باشد، مجاز دانسته، در تعدد وجوه معنایی

  . باشد  تري داشته که با معناي وضعی پیوند عمیق
ایـن  به وي گرچه . داري آن استم ، عقلویژگی دیگر مجاز در نگاه سید رضی

، »رؤیـت خداونـد  «در تبیین معنـاي   27ذیل روایت شمارۀ است،   نکرده نکته تصریح
کـه   چنـان ـ  سـند ایـن روایـت   : گویـد  میاشاره کرده، آن  ، بهتذکر ایراد سندي پس از
مطعون است و اگر هم درست باشـد، ماننـد سـایر مجازهـا بایـد بـر معنـاي         -گفتیم

دهـد کـه    نشان مـی  سخناین ) 61همان، ص: ك.ر.(ا عقل حمل شودمجازي موافق ب
پذیرد و خـود نیـز    می ،هاي مجازي را به شرط موافقت با عقل برداشت سید رضی
  .پردازد مجاز می تبیینهمین مبنا، به براساس 

یـا  » مجـاز «اشـاره و اغلـب بـه لفـظ      ،هاي مجـاز  به ندرت به گونه سید رضی
م  «پس از ذکر روایت، با عباراتی کوتاه نظیر  وي. کند اکتفا می» استعاره« فی هذا الکـ

م استعار«، »فی هذا القول مجاز«، »مجاز » هذا مجـاز «، »ةو هذه استعار«، »ةفی هذا الک
تبیـین   بـه  سـپس  کنـد و  میها، به وجود مجاز یا استعاره در روایت اشاره  یر آناو نظ

هـا از   ز و استعاره به اقسام فرعـی آن در ذکر مجا سید رضی. پردازد ها می معناي آن
براي نمونـه در روایـت   . کند نمی تصریح... قبیل لغوي، عقلی، اسنادي، مجاز مرسل و

م ةفقوله علیه الص«: است  دوم گفته و  ةاسـتعار  و هم یـد علـی مـن سـواهم    : و الس
بـه  » ةو هذه استعار«نیز با عبارت  62 ۀذیل روایت شمار) 33، صهمان: ك.ر(».مجاز

  )102، صهمان: ك.ر(.دکن میروایت اشاره  وجود مجاز در
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  المجازات النبویة. 2-2
  لیفأت ۀانگیز .2-2-1

 نخسـتن اثـر   ،تلخیص البیان عـن مجـازات القـرآن   کتاب تألیف پس از  سید رضی
تصـمیم   ،قـرآن هاي پنهان عبارات متشابه و مجـازي   محاسن و زیباییمستقل در بیان 

همـان،  : ك.ر(بنگـارد  پیامبر اکـرم  مجازات رواییر حوزۀ د همگونگیرد کتابی  می
ت و مشغولیت علی و از این رو، )27ص بـه  هاي فـراوان و ضـیق وقـت،     رغم مشک

او کـه ادیبـی    دیـدگاه زیـرا از   )28، صهمان: ك.ر(،پرداخت إلالمجازات النبوی تألیف
غت است، روایات نبوي از استعارات و مجازهاي بدی ع و اسـرار  برجسته در دانش ب

، همـان : ك.ر(.رود ها منفعتی عظیم به شمار مـی  آن کردنآشکار  ولغوي سرشار است 
  )27ص

  اهمیت .2-2-2
از دیربـاز  هاي دینی است که  برخاسته از تشابه گزاره ،وقوع مجاز در آیات و روایات

میمورد پذیرش  گـاه در شـرح   آنـان  . اسـت   قرار داشته غالب علما و دانشمندان اس
کـه صـاحبان    چنـان  ؛اند هاشاره کردحمل ظاهر بر معناي مجازي به ضرورت ت، روایا

جوامع روایی، با تأیید حمل بعضی از روایات بر معانی مجازي، آن را راهی براي فهم 
اند و در مواضعی از شـرح روایـات، بـه     ها دانسته معناي صحیح و رفع تعارض از آن

 ،بخـاري : ك.ر(.انـد  داده توجـه کـدام   ها و تبیین مفـاد صـحیح هـر    وقوع مجاز در آن
تـا،   قتیبـه، بـی   ابـن  /144، ص7جتا،  ، بیابورينیشمسلم  /122-121، ص7جق، 1401

 /147-146صق، 1414 ،مفیـــد /314-313ش، ص1361صـــدوق،  /197-196ص
، ق1406فـیض،   /6-2، ص2ج ق، 1325، سـید مرتضـى   /358ق، ص1412جرجانی، 

اصل وقوع مجاز  از سوي دیگر، انکار )90، ص27جق، 1404، مجلسى /424، ص1ج
هـاي مجـازي از سـوي     هاي نادرست از گـزاره  هاي روایی، در کنار برداشت در گزاره
می و اعتقادي  دیدگاه گروهی، است؛   هاي متفاوتی را به وجود آورده برداشتهاي ک
را نگاشـته،  المجـازات النبویـإل   که در قـرن چهـارم کتـاب     جز سید رضی اما کسی

میاز  یک هیچ ـ  اثري مستقل پدید نیـاورده  ،، در این حوزهعلماي اس سـید  : ك.ر.(دان
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  )28-27ق، ص1422رضی، 
بـا  المجـازات النبویـإل   و  عن مجازات القـرآن  تلخیص البیان خود از سید رضی

کـرده  یـاد  » نخسـتین آثـار در ایـن حـوزه    «و » هـدایتگر دو گـوهر نورافشـان   «تعابیر 
گویی و شرح  رغم تتبع فراوان، گزیده و علی همهین با ااو ) 27همان، ص: ك.ر(.است

از کاسـتی  اثـر خـود را بـه دور     ۀروایات مشتمل بـر مجـاز، متواضـعان    دقیق و موجز
: ك.ر(.شـمارد  برمـی  ي خـود را بیش از دستاوردها ي آنها داند و فروتنانه کاستی نمی

  )28صهمان، 

  ساختار و محتوا .2-2-3
بـه شـرح و تبیـین     روایت است که سـید رضـی   363مشتمل بر  إلالمجازات النبوی

وي ابتدا موضع مورد نظـر از روایـت را کـه دربرگیرنـدۀ     . است  ها پرداخته معانی آن
کنـد و سـپس    ذکـر مـی  شـده   ، گاه به صورت کامل و گاه تقطیععبارت مجازي است

. نمایـد  مـی بروجوه معنایی آن را  ها جز اینشواهد لغوي، آیات و روایات و براساس 
ها را بدون نظـم   جز در مواردي نادر به اسناد روایات اشاره نکرده و آن د رضیسی

این امر سـبب شـده    است که  آوردهنی، به دنبال یکدیگر بندي معی و ترتیب یا موضوع
شش بخش  إلالمجازات النبویدر . تهی باشد ،بندي موضوعی از دستهالمجازات النبویإل 

ـ   خورد، که هریک بـا بسـمله   به چشم می اي از روایـات را   شـود و دسـته   یشـروع م
ایـن شـش بخـش شـامل     . خاص باشـد  یآنکه حاکی از موضوعگیرد، بدون  میبردر

 363-318و  317-266، 265-191، 190-116، 115-50، 49-1 شـــمارۀ روایـــات
  .است

  منابع .2-2-4
منـابع مـورد اسـتفاده در شـرح و تبیـین      به ، المجازات النبویإلدر مقدمۀ  سید رضی

وي . اسـت   کـرده  اشـاره ها  بدون ذکر نام و تنها با ذکر موضوعات آن ،ناي روایاتمع
غـت   چون ، روایـات و کتـب   دانـش آموختـه  و حـدیث،  نزد علماي بزرگ نحو و ب

و بنا بر این، بـه طـور   است   در اختیار داشته ،اجازه یا قرائتپرشماري از راه استماع، 
، بـدون  غازي و مسانید صـحیح محـدثان  الحدیث، اخبار م از کتب معروف غریب کلی
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در ) 29صهمـان،  : ك.ر(.کنـد  یـاد مـی  المجازات النبویإل به عنوان منابع ها،  ذکر نام آن
روایـات   در شـرح  را برخی منابع شفاهی و کتبی سید رضینام توان  میعین حال، 

خـود   داناتضمن تبیین معناي روایات، گاه به سند روایات یـا اقـوال اسـ    او، .شناخت
می نام می شاره میا بـراي نمونـه، در   . برد کند و بعضاً از کتب آنان یا سایر علماي اس

به قول ابوحفص عمر بـن ابـراهیم کتّـانی     ،»عنق«، ضمن بیان معناي 9روایت شمارۀ 
 ،»یـد «نیـز در بیـان معنـاي     39 ۀدر روایت شـمار ) 42، صهمان: ك.ر(.کند اشاره می
ل      اقوال ابوالفتح عثمان بن براساس  جنی و ابوالحسن علـی بـن عیسـی ربعـی اسـتد

در استشهاد به شاهد ادبی،  94 ۀدر ذیل روایت شمار) 79، صهمان: ك.ر(.است  کرده
یضـاح کتـاب   ۀدربـار فار نحوي به اجازۀ خود از ابوعلی حسن بن احمد بن عبدالغ  ا

: ك.ر(.کنـد  مـی وي و دانش شفاهی ابوالفتح عثمان بن جنی و ابوالحسن ربعی اشـاره  
صـول   و  فی اصول الفقه ةالعمدو در موردي دیگر، از کتب ا) 130، صهمان شـرح ا

سـید  ) 330و  143، صهمـان : ك.ر(.بـرد  قاضی عبـدالجبار معتزلـی نـام مـی     إلالخمس
وه بر کتب اس رضی خود، به برخی کتب مورد استفاده از سـایر علمـا نیـز     تادانع

لفـاظ از کتاب  321 ۀمارذیل روایت ش ،براي نمونه. است  اشاره کرده یعقـوب ابـن    ا
ضمن شرح بحـث،   328در روایت ) 362، صهمان: ك.ر(.کند سکیت مطلب نقل می

 الطبقـات از  359و در روایت ) 367همان، ص: ك.ر(ابوعبید غریب الحدیثاز کتاب 
  )389همان، ص: ك.ر(.برد نام می خودبه عنوان منابع مورد استفادۀ  ،ابن سعد

  ها چاپ .2-2-5
بارها در مصر و ایران و عـراق بـه چـاپ رسـیده و مـورد شـرح و        إللمجازات النبویا

  :اند از ها عبارت ترین آن که مهم است  تحقیق قرار گرفته
زهر، چـاپ  ، شرح و تحقیق إلالمجازات النبوی - طه محمد الزیتی استاد دانشگاه ا

 .ق1328بغداد، 
زهر، چـاپ  طه محمد الزیتی اس ، شرح و تحقیقإلالمجازات النبوی - تاد دانشگاه ا

ضواء، بیروت،  .م1986/ ق1406 دارا
ـ و المجازات النبویإل أ - ـ    إلمجازات اآلثار النبوی و  إل، تحقیـق و تعلیـق مـروان العطی
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می    إلمحمد رضوان الدای ، چاپ انتشارات مرکز رایزنی فرهنگـی جمهـوري اسـ
 .م1987/ ق1408ایران در دمشق، 

/ ق1422ند، چـاپ دارالحـدیث، قـم،    ، تصحیح مهدي هوشـم إلالمجازات النبوی -
 .ش1380

نسـخۀ   آن،در  مصحح که چاپ دارالحدیث استبراساس ، مقالۀ حاضرارجاعات 
ضواء را مبنا قرار داده و آن را با برخی نسخ خطی موجود . مقابلـه کـرده اسـت    ،دارا

گذاري روایات، استخراج احادیـث از کتـب شـیعه و     وي در تصحیح کتاب، به شماره
کاررفتـه در شـرح    ، توضیح واژگان نامأنوس، اسـتخراج آیـات و اشـعار بـه    سنت اهل

م پرداخته اَروایات و ارائۀ فهرست آیات، احادیث، اشعار و  روایـت   363شامل  وع
بـه شـمار   المجـازات النبویـإل   و جدیـدترین    صفحه به چاپ رسیده 460است که در 

  .رود می

  ةالمجازات النبویشناسی  روش .3
کشف منطـق حـاکم بـر     آثار و منابع مهم علمی، هدف اصلی محقّق، یشناس روش در

 جا که سید رضیآن این رو و از از. است مفاهیمدر ارائۀ مباحث و تبیین  مؤلفشیوۀ 
 ، به دنبال یکدیگربندي و تقسیم خاص را بدون موضوع روایات، إلالمجازات النبویدر 

بخـش بـر آنـیم از رهگـذر مطالعـۀ      در این  ،است  ها پرداخته ذکر کرده و به شرح آن
یل اهمیت آن را آشکار کنیمالمجازات النبویإل شناسانۀ آن، منطق حاکم بر  روش   .و د

  ایجاز در نقل روایات و شرح معانی .3-1
و حتـی بـه ایمـاء و     گـویی  ، ایجاز و گزیدهالمجازات النبویإلبارز  هاي یکی از ویژگی

در مواضـع   جنبـه به ایـن  خود ي پایبندبه مؤلف آن، بارها است که  گفتن اشاره سخن
ن روسـت کـه   گـویی از آ  ایـن گزیـده  « :گویـد  وي مـی . است  تصریح کردهگوناگون 

هـاي وزیـن    هـا از پـذیرش دانـش    ملـول نگـردد، زیـرا دل    مباحث، ثقیل و خواننـده 
  )28ق، ص1422سید رضی، : ك.ر(».اند ناتوان

الفاظ و روایـات را در   در سراسر کتاب، شرح معناي بر این اساس، سید رضی
تی اندك، موجز و ادیبانه به پایان می در  .گویـد  برد و جز به ضرورت سخن نمی جم
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نقص در توضـیح و بیـان مـراد نیسـت، بلکـه       موجببه ایجاز،  او پایبنديعین حال، 
م  هرجا کنـد و در   حق مطلب را ادا می بیشتر، با ذکر توضیحی باشداقتضاي اطالۀ ک

براي نمونه در توضیح اقسـام  . دهد ه سایر کتب و موضوعات ارجاع میب ،صورت نیاز
سـخن در  «: گویـد  می دربارۀ آن علوم عقلی و وجه تسمیۀ آن، پس از ذکر بیانی کوتاه

کشد که این کتاب جایگاه ذکر و شـرح   ها به درازا می تفصیل این علوم و بیان شأن آن
  )178-177، صهمان: ك.ر(».آن نیست

می دربارۀ موازنۀ عقـاب و ثـواب اسـت کـه سـید       ،نمونۀ دیگر فات ک بیان اخت
از هـدف کتـاب و    دور شـدن آرا، تفصیل آن را موجب  پس از اشاره به اهم رضی

بـا  ي، ، در مواردهمهبا این وي ) 185، صهمان: ك.ر(.کند می معرفیوقوع در اطناب 
اي نمونه در روایـت  برکه  ؛ چناناست  دهکرحفظ حد ایجاز، توضیحات بیشتري ارائه 

ف فقهـی علمـا دربـارۀ کیفیـت      » اجذم«معناي ۀ ، به تفصیل دربار199 ۀشمار و اخـت
  )234-231، صهمان: ك.ر(.است  دهکرمجازات قطع ید بحث 

 هاي یات، در مواضع و بخشارودر شرح و تبیین معانی  سید رضیگویی  گزیده
بهگوناگون  حظالمجازات النبویإل ي  در   تـرین  مهـم  بـه  ،ه است که در ادامهقابل م

  :کنیم ها اشاره می آن
  ایجاز در نقل سند .1

از میـان  که  ؛ چناناست  جز به ضرورت، اسناد روایات را ذکر نکرده سید رضی
، 197ت شـمارۀ  نک همان، روایا( پرداختهذکر به روایت، تنها در پنج مورد سند  363
: ك.ر(.همت گمارده استررسی سندي ب ، بهو در یک مورد )267و  265، 215، 198

  )27 ، روایت شمارۀ64-60همان، ص
  روایتایجاز در نقل  .2

نی را  سید رضی تقطیع کرده و تنها با هدف ایجاز در نقل روایت، روایات طو
زم بوده، ذکر کرده است در ایـن  او . آن مقدار از متن را که در توضیح موضع مجاز 

م طویل«، »حدیث طویلفی «موارد، با عباراتی چون  م أکثـر مـن     «و » فی ک فـی کـ
 اکـرم  کـه پیـامبر   را براي نمونه، روایتـی  ت؛اس  دهکربه تقطیع روایات اشاره » هذا

یا حکـیم، ان  « :است  دهآورچنین ذکر  ،اند خطاب به حکیم بن حزام بن خویلد فرموده
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أخذه بإشراف نفس  نفس بورك له فیه، و من ة، فمن أخذه بسخاوةخلو ةهذا المال خضر
مٍ اکثر من هذا... ام یبارك له فیه   5)85همان، ص(».فی ک

  متن ایجاز در شرح .3
، ایجاز در تبیین معانی مجـازي اسـت   متن ایجاز در شرحظهور هاي  یکی از گونه

 ،در بیان معناي مجـازي روایـات   سید رضی. دآی که در سرتاسر کتاب به چشم می
 با به کـار بسـتن  از این رو، و  ر سبیل ایجاز گام برداشته، بتصریح کردهکه خود  چنان

. تا با کمترین الفاظ به تبیین معنا بپردازداست جسته   اقسام مجاز براي انتقال معنا بهره
ریسمان دین را «به معناي » خلّی حبل الدین عن بدنه«از ارتداد با عبارت  ،براي نمونه

در روایتـی  کـه   ؛ چنـان )128، صهمـان : ك.ر(اسـت   کـرده  یاد » از بدن خود آزاد کرد
هـاي   کـه دنـدان  تشبیه کرده براي تبیین غارتگري مرگ، آن را به حیوانی درنده  ،دیگر

  )179، صهمان: ك.ر(.وجوي زندگان است خود را آشکار ساخته و در جست
. مربـوط اسـت  به تقطیع شواهد قرآنی و روایی  در شرح متن،دیگر از ایجاز گونۀ 

ین موارد، تنها به موضع مجاز، اشاره و از بیان تمام آیـه یـا روایـت    در ا سید رضی
 103بـه بخشـی از آیـۀ     ، صرفا348ًکند؛ براي نمونه ذیل روایت شمارۀ  خودداري می

نمونۀ ) 381، صهمان: ك.ر(.است  استشهاد شده) موضع مجاز در آیه(عمران آل ۀسور
خـورد کـه قسـمتی از     م مـی به چش 321دیگر در تبیین معناي مجازي روایت شمارۀ 

نی به عنوان شاهد معنا ذکر شده است   )362، صهمان: ك.ر(.روایتی طو
در صـورتی کـه    سـید رضـی  . گونۀ دیگر، پرهیز از ذکر مباحث تکراري اسـت 

زم ذیل روایات پیشین  در کـه   ؛ چنـان دهد به آن موارد ارجاع می ،باشد آمدهتوضیح 
 ذکر تفصیل مطالـب، باشد و   کتب مطرح شده مواردي که موضوع مورد نظر در سایر

براي نمونه در بیان معنـاي  . است  ارجاع دادهموجب اطالۀ سخن گردد، به سایر کتب 
تر بـه عنـوان شـاهد     پیش را ، که توضیح آن62در روایت شمارۀ » إلحثال«مجازي لفظ 

قوله علیه  ا فیما تقدم علیو قد تکلمن«: ، با عبارتآورده 40روایی ذیل روایت شمارۀ 
م ةالص  .داده اسـت به روایـت مـذکور ارجـاع     »»...من الناس ةو یبقی حثال«: و الس

سید  آثاردر مواردي نیز که روایت و مجاز مورد نظر در سایر  6)103، صهمان: ك.ر(
بـارۀ  دهد و به ذکر مختصري در ها ارجاع می باشد، به آن  به تفصیل بیان شده رضی
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، پس از بیـان  39، در روایت شمارۀ »ید«معناي  ذکربراي نمونه در  .کند ها اکتفا می آن
غه   نهجشاهد روایی از  دربـارۀ معنـاي آن، بـه کتـاب مـذکور       کوتـاه و توضیحی الب

تلخیص البیان عـن  هاي  این ارجاعات به کتاب) 79، صهمان: ك.ر(.داده استارجاع 
غهنو  حقائق التأویل فی متشابه التنزیل، مجازات القرآن   7.است  صورت گرفته هج الب

  ها و بررسی داللی آن ذکر روایات .3-2
و در موارد لزوم بـه   پردازد میبه ذکر متن روایت  نخستدر هر مورد،  سید رضی

هاي متفاوت  نقل ازدر مواردي که تفاوت نقل وجود دارد،  او .کند سند آن نیز اشاره می
نی بـوده و    در صورتی کـه رو  سید رضی .کند یاد مینیز  تقطیـع  در آن ایـت طـو

باشد و یا به تناسب محتواي روایت، به موضوع، شرایط، زمان، مکان و   صورت گرفته
، بـه شـرایط   1براي نمونه ذیل روایت شـمارۀ  . کند میسبب صدور روایت نیز اشاره 

است، اشاره   صدور روایت که مربوط به جنگ بدر و حضور سران قریش در مکان چاه
  8.کند می

، همهبا این  ؛گویی است ها بر گزیده در ذکر روایات و شرح آن سید رضیبناي 
لیدر موارد لزوم، به بررسی  کنـد و بـه    اقدام می آن، براي شناخت مضمون روایت د

لـی در بررسـی   سید رضی .پردازد هاي متفاوت روایات نیز می ذکر تفاوت نقل ، د
هاي دیگر موجـب تغییـر    در صورتی که نقل کند و هاي روایت را بیان می تفاوت نقل

هاي دیگر عبـارات   چه در نقل همچنین چنان. کند می بیاننیز را ها  معنا شود، معناي آن
پردازد و گاه به سند روایت نیز  ها نیز می مجازي وجود داشته باشد، به تبیین معناي آن

هـا، سـند    اوت نقـل ، ضمن اشاره به تف178که ذیل روایت شمارۀ  کند، چنان اشاره می
، همان: ك.ر(.است  ذکر شده، بیان کرده »من کنت ولیه فعلی ولیه«روایتی را که در آن 

توان  مورد است که می 40بیش از  ،هاي متفاوتی دارند تعداد روایاتی که نقل) 207ص
اي از  هـا و نمونـه   بندي کرد که به بیان این دسـته  ها را تحت سه موضوع کلی دسته آن
  :پردازیم یها م آن

  :ها یکی است هایی که موضع مجاز در آن تفاوت نقل. 1
در این موارد، موضع مجاز در هر دو روایت یکی است و تفاوت نقل تغییـري در  



 شناسی آن ، المجازات النبویه و روشسید رضی                   109

تنها به ذکـر نقـل متفـاوت روایـت      آورد؛ از این رو، سید رضی معنا به وجود نمی
و ذیل آن  »أخیه ةؤمن مرآالم«: است  آمده 47براي نمونه در روایت شمارۀ . پردازد می

، همـان : ك.ر(».أخیه المؤمن یري فیه حسـنه و قبحـه   ةمرآ«: اسـت   نقل دیگر ذکر شده
  )89ص

  :ها متفاوت است هایی که موضع مجاز در آن تفاوت نقل .2
نـد و گـاه تغییـر موضـع مجـاز، بـه       ا در این موارد، گاه دو معنا به یکدیگر نزدیک

در  سـید رضـی   .بت به یکدیگر ارجحیت دارنداي است که معانی مجازي نس گونه
ها  صورتی که دو معنا به یکدیگر نزدیک باشند، پس از ذکر معنا، به تقارب معنایی آن

کمـا   غضّـاً من سرَّه أن یقرأ القـرآن  «: 272براي نمونه در روایت شمارۀ . کند اشاره می
و به معناي طـراوت و  موضع مجاز » غض«لفظ  ،»أنزل فلیقرأه علی قراءة ابن ام مکتوم

رفتـه و اسـتعاره از    بـه کـار   قرآناین لفظ در مورد قرائت . تازگی و عدم فساد است
مت و عدم تحریف و تبدیل  همـین معنـا بـا لفـظ      ،در روایـت دیگـر  . است قرآنس

سـید   ».کما أنزل رطباًمن سرَّه أن یقرأ القرآن «: است  به معناي تازگی ذکر شده» رطب«
سان بودن ت اول، روایت دوم را ذکر و به یکروایبراساس یین معنا پس از تب رضی

همـان،  : ك.ر(.کنـد  اشـاره مـی  » و المعنی فی الروایتین واحـد «معناي هر دو با عبارت 
  )321ص

ف موضع مجاز، ـ  گاه تفاوت نقل و اخت ب معـانی نسـبت بـه یکـدیگر     سبب ترتّ
بـراي  . پـردازد  وجه برتر می به نقد معانی و بیان سید رضی ،در این موارد. شود می

موضـع مجـاز    ».الجون الشُّرُفقد اناخت بکم «: آمده است 25نمونه در روایت شمارۀ 
بـر ایـن   . شـود  استعمال مـی » شتر پیر«است که در لغت عرب در مورد » الشرف«لفظ 

در این صورت، . شترهاي پیر نزد شما اقامت کردند: اساس معناي روایت چنین است
» الشُـرُق «بـه  » الشـرف «در نقل دیگر . رو است هاي پیش فتنه» رف الجونالش«مراد از 

سـید  . شـود  تغییر کرده و معناي آن امور عظیمی است که از جانـب مشـرق وارد مـی   
 ،پس از بیان این دو معنا، معناي نخست را به سبب نزدیکی به عـرف عـرب   رضی

  )59-58، صهمان: ك.ر(.داند تر می صحیح
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  :که شامل عبارات مجازي بیشتر هستند هایی تفاوت نقل .3
ف نقل اي است که ضـمن حفـظ معنـاي مجـازي      ها به گونه در برخی موارد اخت

به تبیین مجـاز   گونه موارد، سید رضی در این. از دیگري نیز در بر داردنخست، مج
لکل شـیء  «: است  چنین آمده 335براي نمونه در روایت شمارۀ . پردازد جدید نیز می

سـورۀ بقـره    ،قـرآن ؛ هر چیز کوهانی دارد و کوهان »...ةالبقر ةو سنام القرآن سورسنام 
سنام القرآن و ذروته و  ةالبقر«: است  این روایت چنین ذکر شده ،در نقل دیگري. است

. قرآنو قلۀ آن است و سورۀ یاسین قلب  قرآنکوهان  ،؛ سورۀ بقره»یاسین قلب القرآن
ي موضع مشترك مجاز است که به معناي بخـش اعـ  » سنام«در این دو روایت لفظ 

مجـاز دیگـري نیـز     ،در روایـت دوم . کنـد  است و عظمت سورۀ بقره را بیان می قرآن
سـید  . است  رفته سورۀ یاسین به کار براياست که » قلب«ود و آن لفظ ش مشاهده می

از دهد و مراد  پس از بیان موضع مشترك مجاز، این موضع را نیز توضیح می رضی
  )371، صهمان: ك.ر(.کند آن را هسته و گُزیدگی ذکر می

  بررسی سندي و رجالی . 3-3
به ندرت سند روایات را ذکر کرده است، اما در صورت لزوم به بررسی  سید رضی

مجازي را مشروط به  حمل روایت بر معنايپردازد و  سندي و رجالی روایات نیز می
نهـران  «روایـت   در در بیان معنـاي مجـاز   تهنکمؤید این . داند صحت سند روایت می

دیــده  ،کــه بــه عنـوان شــاهد روایــی بــراي روایـت شــمارۀ دو ذکرشــده   »...مؤمنـان 
کـه دالّ بـر    27در روایـت   سید رضی همچنین )33 -32، صهمان: ك.ر(.دشو می

از ضعف » و الخبر مطعون فی سنده«با عبارت  ،رؤیت خداوند است، پیش از ذکر متن
ژگان آن، به آحاد و پس از توضیح وا) 60، صهمان: ك.ر(دهد خبر میسندي روایت 

وي در ادامه با استناد بـه سـخن قاضـی    . کند بودن روایت اشاره می فتنیپذیرنبودن و 
بـه سـبب    کرده اسـت،  عبدالجبار، پذیرش خبر آحاد را مشروط به عدالت رواي ذکر

و نیـز مشـکل عقلـی    و خارجی بودن  انحراف قیس بن ابی حازم از حضرت امیر
وه بـر شـروط قاضـی عبـدالجبار،      سید رضی. داند او، روایت را قابل قبول نمی ع

. کند و آن عدم انکـار سـلف اسـت    شرط دیگري نیز براي پذیرش خبر واحد ذکر می
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که بسیاري از سـلف بـر ایـن خبـر اشـکال       آنجااز  :گوید این شرط، میبراساس وي 
-61، صهمـان : ك.ر(.توان آن را پـذیرفت  اند، نمی هگرفته و رؤیت خدا را انکار کرد

63(  
بـه شخصـیت    ،، پس از بیان معناي مجـاز نیز 97ذیل روایت شمارۀ  سید رضی

لت سخن  در . کنـد  بر او اشـاره مـی   پیامبر اکرمفرد مذکور در روایت و کیفیت د
د از آن ، حسان شاعر را که با اشعار و سـخنان ادیبانـۀ خـو   پیامبر اکرم ،این روایت

منـان و ناخوشـی منافقـان    ؤکرد و موجـب شـادي و دلگرمـی م    حضرت حمایت می
ـ «: کنند منان و منافقان بیان میؤشد، به منزلۀ حائل میان م می منین ؤحسان حجاز بین الم

؛ حسان دیـواري اسـت میـان مؤمنـان و     »منؤو المنافقین، إل یحبه منافق و إل یبغضه م
ـ  وست نمیمنافقان، هیچ منافقی او را د  .شـمارد  منی او را دشـمن نمـی  ؤدارد و هیچ م

  )133، صهمان: ك.ر(
ایـن سـخن در مـورد    : گوید می» حجاز«پس از تبیین معناي مجازي  سید رضی

، اما پس از ایشـان  است پیامبر اکرمحسان، مربوط به زمانی خاص و دوران حیات 
بـه وادي گمراهـی و    و آزار وي در اشـعار خـود،   به دلیل دشمنی با امیرالمؤمنین
، همـان : ك.ر(.توانـد حائـل میـان ایمـان و نفـاق باشـد       شقاوت درافتاده و دیگر نمی

  9)134-133ص

  بیان معناي واژگان غریب .3-4
اغلب پـیش   سید رضی الفاظ غریب و نامأنوس باشد، مشتمل برمتن روایت  هرگاه

لغـوي واژگـان    ضـمن آن، بـه ذکـر معنـاي    در و گاه  یروای اتاز تبیین معناي مجاز
 10»قدرمتکم بأفإلذ کبـدها  ةهذه مک«: براي نمونه در روایت شمارۀ یک. است  پرداخته

پـس از ذکـر معنـاي مجـازي     ، هاي بـدر  خروج سران قریش به سمت چاهۀ که دربار
ذ«معناي لغوي واژۀ بیان نخست، به  ذ األ«: پردازد می» األف القطـع المتفرّقـإل عـن     :فـ

ذ،  کبـد بـه کـار     بـارۀ هاي از هم جداي یک شیء هستند که بیشـتر در  پارهالشیء؛ اف
  )31، صهمان(».رود می

است که آرزوي عدم ورود بیماري طاعون به شـهر   12نمونۀ دیگر، روایت شمارۀ 
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پـیش   سید رضـی . کند میبیان  11»فإنی ارجو اإل یطلع إلینا نقابها«با عبارت را مدینه 
: گویـد  چنـین مـی  » نقـاب «معناي لغـوي  راجع به ، »طلع نقاب«از بیان معناي مجازي 

نمونـۀ دیگـر،   ) 45، صهمـان : ك.ر(».جمع نَقب، و هو طریق فـی الجبـل  : »النقاب««
إلتقعدوا علی الصـعدات اإل مـن اعطاهـا    «در روایـت  » الصعدات«توضیح دربارۀ واژۀ 

ن، بـه کـار رفتـه و پـس از ذکـر آ      299که در روایت  است» ها راه«به معناي  12»حقها
  )345، صهمان: ك.ر(.است  استعارۀ روایت تبیین شده

  در روایت تبیین معناي مجاز .3-5
پس از اشاره به وجود مجاز و اسـتعاره، و در صـورت لـزوم، بررسـی      سید رضی

پردازد که براي نمونه بـه دو   سندي و متنی روایت، به تبیین وجوه معنایی روایات می
  :کنیم مورد اشاره می
  نمونۀ اول

؛ )354، صهمـان (»سـالم و غـانم و شـاجب   : ةالمجالس ثإلث«: 300وایت شمارۀ ر
ك سالم، بهره: اند گونه مجالس سه   .شده مند و ه

ق شـده  ،در این روایت سـید  . اسـت   مجاز مرسل به کار رفته و محل بر حالّ اط
ق این سه صفت را اهل ایـن مجـالس و نـه خـود مجـالس بیـان        رضی مورد اط

ها را به سبب اشتمال مجالس بـر اهـل خـود، بـه مجـالس       ، آنضرتکند که ح می
ذکر و سپس معناي روایـت را  » الهالک«را به معناي » الشاجب«وي . نسبت داده است

اهل مجلسی که در آن نه سخن زیبا و نه سخن زشـت، نـه گفتـار    : کند چنین بیان می
آن سخنان نیکو ذکـر  مجلسی که در . منکر و نه گفتار معروف ذکر شود، سالم هستند

مند و سودیافته هستند، اما  شود و اهل آن به کردارهاي نیکو دعوت کنند، افرادي بهره
ارهـاي ممنـوع   اهل مجلسی که جز سـخنان ناپسـند در آن شـنیده نشـود و جـز کرد     

ك   )346-354، صهمان: ك.ر(.شدگان هستند صورت نگیرد، ه
  نمونۀ دوم

؛ نمـاز را بـه   )278، صهمـان (»شَرَق الموتی ةإلتُؤَخِّرون الص«: 230روایت شمارۀ 
  !اندازید خیر میأحد خفگی مرگ به ت
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ف اقوال علما در این زمینه اشاره  سید رضی در بیان معناي این روایت به اخت
وي سپس آن قول را به عنـوان  . داند بعید می ،جز یک موردبه ها را  آنهمۀ و کند  می

ست که آنان مقصود این ا: گوید و میکند  میت ذکر قول برگزیده در تبیین معناي روای
اندازند که از روز تنها به قـدر آخـرین نفـس میـت کـه       خیر میأنماز را به قدري به ت

این زمـان انـدك    پیامبر اکرم. ماند شود، باقی می گلوگیر شده و به سختی دمیده می
  ) همان: ك.ر(.اند رسد، تشبیه کرده ماندۀ جان که هر لحظه به اتمام می را به باقی

تـرین   مهـم که  به تبیین معناي روایات پرداخته استمتعدد از طریق  سید رضی
عـرف زبـان عربـی، استشـهاد بـه      براسـاس  معناشناسـی واژگـان   : انـد از  عبارتها  آن

مـی، توجـه بـه کـل      مؤیدهاي قرآنی، استشهاد به مؤیدهاي روایی، استناد به مبانی ک
  .یهاي ذوق استشهاد به تاریخ، برداشت روایت، شناخت اسباب صدور،

در تبیین معناي روایـات، هرگـاه بـراي روایـت بـیش از یـک معنـا         سید رضی
 ،متصور باشد، به ذکر وجوه معانی محتمل که خـود یـا دیگـران قائـل بـه آن هسـتند      

در چنین مواردي، معانی مذکور گاه بدون ترجیح و گاه با نقد و بررسـی و  . پردازد می
که  152براي نمونه، در روایت شمارۀ . است  معنا بر سایر معانی بیان شده ترجیح یک

دو معنا براي موضـع مجـاز    است، سید رضی  هاي پیش از قیامت بیان شده ویژگی
ـ    ةن من أشـراط السـاع  إ«: متن روایت چنین است. کند ذکر می  ةسـوء الجـواز و قطیع

هاي قیامت،  ؛ از ویژگی»دنیا بالدینن یعطل السیف من الجهاد و أن تختل الأاألرحام و 
. همسایۀ بد، قطع پیوند خویشاوندي، تعطیل جهاد و فریفتن دنیا به وسیلۀ دین اسـت 

 ،موضع مجاز اسـت کـه مـراد از آن   » و أن تختل الدنیا بالدین«در این روایت عبارت 
دیـن،  نهی از دنیاطلبی با تظاهر به پارسایی و پرهیزگاري است؛ گویا انسان به وسـیلۀ  

ها بـه فـریفتن    فریبد تا آن را شکار کند، همانند شکارچی که با انواع نیرنگ دنیا را می
م کمیت بن زید آمده. پردازد تا آن را شکار کند حیوان می   :است  این معنا در ک

ــی   ــبهم و تطلعـ ــی حـ ــی علـ   وإنـ
  

  13إلی نصرهم امشی الضـراأ وأختـل    
  )187، صهمان: ك.ر(  

: گویـد  وي مـی  ؛دانـد  مـی  روارا نیز براي این روایت معناي دیگري  سید رضی
خورنـد کـه در ایـن     ممکن است مراد این باشد که اهل دنیا به وسیلۀ دین فریب مـی 
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و «است، همانند آیۀ   گرفته الیه در جایگاه آن قرار حالت، مضاف حذف شده و مضاف
در )  همـان : ك.ر(.فـراوان اسـت   قرآنهاي آن در  ، که نمونه)82 :یوسف(»ةاسئل القری

پس از بیان وجـوه معنـایی از قـول خـود یـا       این موارد و موارد مشابه، سید رضی
لت بر معنا، به نقد و بررسی و بیـان وجـه    رتبه دیگران، به سبب هم بودن وجوه در د

  14.پردازد برتر نمی

معانی متفاوتی را برتابد که یکـی نسـبت    ،در مقابل این شیوه، هر گاه موضع مجاز
به وجه مورد نظر اشاره و بـا   دیگري در ارائۀ مقصود ارجحیت دارد، سید رضیبه 

تکیه بر دانش خود یا شواهد لغوي و آیات و روایات، علت برتـري آن وجـه را نیـز    
در روایـت  » ةالغـرّ «و » ةالعرّ«هاي  دو وجه معنایی براي واژه ،براي نمونه ؛کند بیان می
؛ فإنهـا تحیـی   ةإیاکم و المشـار «: یت چنین استمتن روا. است  ذکر شده 140شمارۀ 

و نیکـی  کند  میزیرا زشتی را زنده  ،؛ از دشمنی و جدال بپرهیزید»ةو تمیت الغُرّ ةالعرّ
ابتدا دیدگاه خود دربارۀ معناي مجازي این دو واژه را بیان  سید رضی. میراند را می

کند کـه مـراد    عجیب ذکر می هاي هوي استعارۀ این روایت را در شمار استعار. کند می
هـا   موجب آشکارشدن معایب و کاستی ،از آن این است که جدال و مخاصمه با مردم

هـاي   ست، زیرا فرد شرور از یک سـو در پـی زشـتی   ها ها و نیکی شدن خوبی نو پنها
پوشـاند، گویـا او    هـاي او را مـی   ییها و زیبا دشمن خود است و از سوي دیگر نیکی

  .است  هاي او را زنده کرده ا کشته و بديمحاسن دشمن خود ر
دادن انسان، در جایگاه منقبت و نیکی   جلوه به سبب زیبا 15»ةالغر« ،در این روایت

مت و تقبیح انسان است» ةالعر«گرفته و  قرار در معناي  ،که آشکارشدن آن موجب م
پـس از   سـید رضـی  ) 173-172، صهمـان : ك.ر(.رفته است عیب و زشتی به کار

م در ب کنـد   اشاره میغریب الحدیث یان این وجه معنایی، به قول ابوعبید قاسم بن س
غت به معنـاي  را که در ل» ةالعر«ی ارزشمند و مراد از یرارا مال و دا» ةالغر«که مراد از 

ك دانسته جراحات شتر است، ب معناي روایت این است  ،بر این اساس. است  و ه
ك مـی   یجب افزایش دارامخاصمه با مردم موکه ترك   .شـود  ی و دوري از بـ و هـ

پس از بیان این قول، وجه نخست را بـه سـبب    سید رضی) 173، صهمان: ك.ر(
م و روانی و عد ییـد آن بـه   أدانـد و در ت  م تکلف، قول ارجـح مـی  تناسب با ظاهر ک
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د إیـاکم و تعـدا  «: انـد  فرمـوده  کند که در آن امام صادق شاهدي روایی استناد می
فإنهـا تکشـف   «عبـارت   سـید رضـی   16».ةو تورث المعر ة، فإنها تکشف العورةالعر

داند که دلیلی  ن اجمال روایت پیشین میمبی ،در این روایترا » ةو تورث المعر ةالعور
  17) همان: ك.ر(.بر رد وجه معنایی ابوعبید است

  تبیین معناي مجاز در آیات و روایات دیگر .3-6
ردي نادر که لفظ یا موضع مجاز در آیات و روایات دیگر نیز بـه  در موا سید رضی

. پـردازد  اما معناي متفاوتی دارد، به تبیین معناي آیات و روایات مذکور مـی  ،رفته کار
: خطاب به شتربان زنان فرمودند پیامبر اکرمکه  11ذیل روایت شمارۀ  ،براي نمونه

ـ » اریرقو«، به معناي 18»رفقاً بالقواریر ةیا أنجش« نیـز اشـاره    19سـورۀ انسـان   16 ۀدر آی
که به معنـاي ظـرف شـراب و مایعـات     ، »قواریر«این در حالی است که واژۀ . کند می

است، در روایت مورد بحث استعاره از زنان قرارگرفته، اما در آیۀ مـذکور در معنـاي   
  )45-44، صهمان: ك.ر(.لغوي استعمال شده است

خـورد کـه    ذیل روایت شمارۀ سه به چشـم مـی   از این دست،دیگر نمونۀ روایی 
سـید  . اسـت   یاد شـده » و هم ید علی من سواهم«اتحاد و قدرت مسلمانان با عبارت 

 پیامبر اکرمپس از دو وجه معنایی براي این عبارت، به روایت دیگري از  رضی
گویـد   وي می 20».فإن ید اهللا علی الفسطاط ةعلیکم بالجماع«: کند که فرمودند اشاره می

» یـد « ،در این روایت با روایت پیشین متفاوت است، زیرا در روایت قبـل » ید«معناي 
 .است» حفظ و مراقبت«به معناي  ،ولی در این روایت ،استعاره از اتحاد و قدرت بود

  )35-33همان، ص: ك.ر(
مـا أذن اهللا لشـیء کإذنـه لنبـی یتغنّـی      «: است 191ي دیگر، روایت شمارۀ ا نمونه

و معناي مجـازي آن را  » الغناء«را برگرفته از » یتغنی بالقرآن« سید رضی 21».آنبالقر
وي پس از تبیین معناي مجازي روایت، به روایـت  . کند قرائت دائم و اثرگذار ذکر می

. رفته است اما معنـاي متفـاوتی دارد   کند که همین فعل در آن به کار دیگري اشاره می
در » تغنـی «مراد از  سید رضی 22».لم یتغنَّ بالقرآنلیس منا من «: روایت چنین است

 قـرآن این روایت را متفاوت از روایت پیشین و به معناي استغنا و توانگري به وسیلۀ 
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  )221-220، صهمان: ك.ر(.کند ذکر می
  تبیین مجازمباحث غیر مرتبط با  بیان .3-7

یشتر و ذکـر  توضیحات ب بهاست،   در مواردي که ضرورت ایجاب کرده سید رضی
بـراي نمونـه ذیـل    . کنـد  با تبیین معناي مجازي روایات اقـدام مـی   غیر مرتبط مباحث

، براي تبیـین  23»عن ظهر غنی ةالصدق«: فرمودندکه  پیامبر اکرم از 44روایت شمارۀ 
  : کند به شاهدي ادبی اشاره می» ظهر«معناي 

ــراً      ــل عم ــد جعی ــن بع ــماه م   س
  

ــرا     24و کـــان للبائــــس یومـــا ظهـ
و » إلجعیل بن سـراق «، پس از بیان این شاهد ادبی، به بیان شخصیت سید رضی  

و » ظهـر «کند که ارتباطی با معناي  اشاره می پیامبر اکرمماجراي تغییر نام او توسط 
نمونۀ دیگر ذیل روایت شـمارۀ  ) 88-87، صهمان: ك.ر(.تبیین مقصود روایت ندارد

است که پس از بیان معناي مجازي روایت، به در مورد عظیم بودن گناه قتل نفس  67
ف فتاواي ابن عباس در مورد پذیرش یا عدم پذیرش توبۀ قاتل اشـاره و وجـه    ،اخت

  )107، صهمان: ك.ر(.کند ها را بیان می جمع آن
  ها شبهات کالمی و پاسخ به آن بیان .3-8

مـی و عقلـی    سید رضی را نیـز  ضمن تبیین معناي روایات، به تناسب، شبهات ک
در مـورد   27ذیل روایت شمارۀ  ،براي نمونه ؛دگوی پاسخ میها  کند و به آن میمطرح 

» رؤیت«پس از نقد سندي و متنی روایت، معناي مجازي  25رؤیت خداوند در قیامت،
م عرب، براساس را  ت ک وي ) 63-60، صهمـان : ك.ر(.کنـد  ذکر می» علم«استعما

ایـن   پیـامبر اکـرم  : انـد  کند کـه گفتـه   مطرح میسپس اعتراض مخالفان این معنا را 
حمـل رؤیـت بـر    [اند، در حالی این معنـا  سخن را براي بشارت به اصحاب بیان کرده

 اکـرم  در همین دنیا براي آنان وجود دارد، از این رو جایز نیست کـه پیـامبر  ] علم
د سـی . ایشان را به چیزي بشارت دهد که در این دنیا براي آنـان حاصـل شـده اسـت    

بـه شـواهد   » علـم «دفاع از معناي مجازي مقام  در و اشکالدر پاسخ به این  رضی
ل می ایـن معنـا هماننـد سـخن کسـی اسـت کـه وقتـی          :گوید کند و می لغوي استد

أنا أعلم هذا األمر کما أري هـذه  « :گوید می ،خواهد شدت تحقق امري را بیان کند می
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، همـان : ك.ر(.به این امر آگـاهی دارم  ،مبین طور که خورشید را می ؛ من همان»الشمس
   )64ص

، 95-94همـان، ص : ك.ر(دربارۀ وجوب و عـدم وجـوب نکـاح   پاسخ به شبهاتی 
ــل  ــت ذی ــذیر)53روای ــذیرفتن، پ ــل فتن و نپ ــۀ قات ــل 107همــان، ص: ك.ر(توب ، ذی
، ذیـل  320-318همـان، ص : ك.ر(و جواز و عدم جواز تشـبیه و تجسـیم  ) 67روایت

رونـد کـه بـا مراجعـه بـه       دیگري از این قبیل بـه شـمار مـی    هاي نمونه) 207روایت 
  .ها دست یافت توان به آن می النبویإل المجازات

  گیري نتیجه
نی، به نقـل موضـع مجـاز اکتفـا      سید رضی در ذکر روایات، با تقطیع روایات طو

ها اشاره و به ندرت، سند  هاي متفاوت از روایت، به آن و در صورت وجود نقل  کرده
وي با فرض صـحت روایـت و در صـورت لـزوم، پـس از      . نماید یات را ذکر میروا

بـه موضـع     بررسی سندي و متنی، ابتدا به معناشناسی واژگان پرداخته، سپس با اشاره
زم براي شرح معنا را فراهم مـی  مجاز، زمینه آورد و سـپس معنـاي مجـازي را     هاي 

وي، گـاه آیـات و ورایـات غیـر     . کنـد  شواهد و مؤیدات گوناگون تبیین میبراساس 
هـا را بیـان    ها نیز به کاررفته، ذکر و معناي آن مرتبط با بحث را که موضع مجاز در آن

در مواردي، مباحث غیرمرتبط با معناي مجازي را نیز مطرح و به تناسـب  . است  کرده
می و پاسخ آن می شیعه تبیین نموده بحث، شبهات ک . است  ها را متناسب با آراي ک

و اقـوال اسـتادان خـود نیـز       وي در مواضعی از شرح روایات، به کتب مورد اسـتفاده 
تر منابع کتبی و شفاهی این اثر، مؤثر واقـع   تواند در شناخت دقیق اشاراتی دارد که می

  .گردد
 

  :ها نوشت پی
قرار قیب امیه تا معتضد عباسی پیوسته مورد تع علویان را که از زمان بنی توانست» نقابت« منصب .1

به بهترین وجـه   سید رضی د کهنابسامان گرد ،و پس از سه قرن دهد، از پراکندگی نجات داشتند
  )119-118ش، ص1364دوانی،  :ك.ر(.آن برآمد ۀاز عهد

لـه در   از آنجا که حمل لفظ بر غیر معناي موضوع. »معینه«و » )صارفه(مانعه«: گونه است قرینه دو. 2
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ف اصل محسوب  ف اصل را تجویز کند شود، به قرینه میمجاز، خ منظـور از  . اي نیاز است که خ
مت و نشانه قرینه در مجاز، به کار اي است که نشان دهد معناي حقیقـی منظـور نیسـت و     بردن ع

حاً . دذهن شنونده را از آن منصرف کن ـ «این قرینه را اصط گوینـد؛ یعنـی   » مانعـه یـا صـارفه    ۀقرین
نیز آن است که براي تعیین » معینه ۀقرین«. دارد له آن بازمی لفظ بر معناي موضوعمل اي که از ح قرینه

  )403ق، ص1410صدر، :ك.ر(.رود معانی حقیقی لفظ مشترك به کار می
 و کتـاب (شـارع  از کـه است  شرعی حکم باطناست ۀادل از یکی عقلی، دلیل مقابل در شرعی دلیل .3

لتی ،آن در و شده صادر) سنت مهمان  لفظی، شرعیِ دلیل. دارد وجود شرعی محک بر د  شارع ک
 و 270-269ق، ص1410همان، : ك.ر(.شود می سخن گفته لفظی شرعیِ دلیل ذیل» مجاز«از  و است
403- 406(  

سید رضی، .(هاي سخن، واي بر بسیار شنوندگان ؛ واي بر قیف»ویل ألقماع القول، ویل للمصرّین«. 4
  )38ق، ص1422

 .356و  322، 303، 242، 162، 29 ۀهمان، روایات شمار: ك.موارد ربراي سایر . 5
  .390و  372، 310، 211، 102، 79، صهمان: ك.ها ر براي سایر نمونه .6
  .381و  352، 254، 216، 79، 32، صهمان: ك.ها ر براي برخی دیگر از نمونه .7
 .363و  210، 161، 132، 6، صهمان: ك.ها ر براي دیگر نمونه .8
  .376و  319، 231، 175، ص ،1380سید رضی :ك.ها ر براي دیگر نمونه .9

  .است  هاي جگرش را به سوي شما پرتاب کرده شهر مکه پاره .10
  .هاي مدینه به سوي ما حمله نکند من امیدوارم که از راه .11
  .ها را ادا کند ها ننشینید مگر آنکه حق آن بر راه .12
  .زنم روم و نیرنگ می ها، همانند سگ شکاري راه می یافتن به آن دستمن به سبب محبت و اشتیاق  .13
  .202و  178، 152، 72، 26 ۀروایات شمار :ك.ها ر براي سایر نمونه .14
ابـن   :ك.ر.(این واژه در لغت به معناي سفیدي پیشانی اسب یا هر شیء نفیس و باارزش اسـت  .15

  )46، ص10ق، ج 1412منظور، 
  .آورد شود و بدنامی به بار می ا بپرهیزید، زیرا موجب آشکارشدن عیوب میه از شمارش زشتی .16
  . 287و  200، 104، 54، 23 ۀراوایات شمار: ك.ها ر براي سایر نمونه .17
طفت رفتار کن .18   .اي أنجشه، با زنان به أدب و م
 ».تَقْدیرًا قَدروها فضَّإلٍ من قَوارِیرَاْ« .19
  .ماع و پیوند، زیرا دست خداوند بر شهره استبر شما باد اجت .20
  .است  براي پیامبر گوش نداده قرآنخداوند به چیزي همانند قرائت دائم  .21
  .توانگر نگردد قرآن ۀاز ما نیست کسی که به وسیل .22
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  .صدقه برکسی واجب است که توان مالی دارد .23
  .ن درماندگان استنام نهاد و او پشتیبا» عمرو«، »جعیل«او را پس از  .24
؛ در قیامت پروردگارتان را »ترون ربکم یوم القیامة کما ترون القمر لیلة البدر إل تضامون فی رؤیته« .25
  . که در رؤیت او شک ندارید درحالی ،بینید چون رؤیت ماه شب چهارده میهم
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