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طرح مسئله
اخبارگرایان مهمترین منبع معرفت دینی را اخبار و روایات میشماارند .اخبمارگرایی
مبتنی بر اجتهاد و تفقه در اخبار ،استقالل فهم ،تأمل عقلمی و پمذیرش اسمتد عی عقایمد
است (حکیای .)125 :1۷۳۱ ،این تفکر هاچون تفکر اخباریان نیست که عقمل و اجاما را
به عنوان ابزار کسب معرفت در فرآیند فهم دینی دخاعت ندهد (هاان )12۷ :بلکه به فهمم
و فقهاعحدیث و به دست دادن شرحی معقول از روایات توجه دارد .از جهمات متتلفمی
اخبارگرایی با اخباریگری تفاوت دارد ،گرچه با توجه به طیفهای متتلفی کمه از همر
دو تفکر وجود دارد مرزهای مشترکی نیز دارند .عقلگرایی به عنوان یکمی از ابزارهمای
اصوعیان در شناخت احکام از نقد اخباریمان مومون نبموده و در عرصمههمای متتلمف،
بهویژه در عرصهٔ حجیت دعیل عقلی ،انکار شده اسمت .بما ایمن حمال ،عمالوه بمر انکمار
حجیت عقل ،اخباریان به دعیل پذیرش اخبار و اعتاماد بمر روایمات بمه نقمدگریزی نیمز
متهماند ،به گونهای که سعی در پذیرش هاهٔ روایات ،بهخووص روایات کتمب اربعمه،
دارند وعی آیا این امور ،یعنی بهرهمندی از معیارهای نقمد و بمه طمور ویمژه ممال همای
غیرنقلی نقد دربارهٔ اخبارگرایمان نیمز صماد اسمت؟ و اینکمه آیما اخبارگرایمان هااننمد
اصوعیان عقل گرا عالوه بر مشرو دانستن نقد از معیارهای غیرنقلی صرف ،هاچون شأن
معووم نیز در تعامل با روایات تاریخ انبیا بهره میبرنمد؟ از طرفمی بما توجمه بمه اینکمه
دربارهٔ انبیا منبع تاریتی مستقلی وجود ندارد و هاهٔ مستند در این باره روایمات ممذهبی
است ،ارزیابی این روایات باید بهجد و بما نگماهی کاشمفانه از طریم تحلیمل محتموای
روایات انجام شود.
انواف آن است که وجوه متتلف این تفکر او ً به قدر کافی معرفی و تبیین شود و
ثانیاً بررسی و نقد زم صورت پذیرد تا در شناخت راه صحیح که راهی بمه دور از همر
گونه افراط و تفریط است ،مؤثر باشد .از جاله عاعاان و محدثان منتسمب بمه اخباریمان
معتدل 1که مناسب است ایشان را ادامهٔ تفکر اخبارگرای مکتمب قمم در اصمفهان بمدانیم
محادباقر مجلسی است .روش اندیشهٔ کالمی مجلسی از جهت محوربودن روایمات بمه
عنوان منبع معرفت کالمی به روش اخباریان نزدیک است .اما نامیتموان او را هاچمون
محادامین استرآبادی و ابنابیاعجاهور احسایی متکلم اخباری بمه شماار آورد .زیمرا بما
بررسی نقش عقل در آثار او مالحظه میشود که عقل به گونههمای متتلفمی در اندیشمه
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مجلسی حضور چشاگیری دارد و وی هم در مرحلهٔ تحقیم حمدیث از عقمل اسمتفاده
صوری میکند و هم در شرح و کشف معنای حدیث از عقل بهرهٔ روشی میبرد .این در
حاعی است که کالم اخباری حتی در سطح ابزار کسب معرفت یا فرآیند توعید علم دینی
به عقل اهایت چندانی نایدهد (پورمحادی .)129 :1۷5۷ ،شایان ذکمر اسمت کمه در ایمن
پژوهش مراد از اخبارگرایان عاعاانی چون مجلسی ،صدو  ،و طبرسی است و بمه طمور
کلی تفکر آن دسته از عاعاان که به اخبار و روایات در عین توجه به عقمل و اجاما بمه
عنوان ابزار فهم اهتاام ویژه دارند.
عالوه بر این  ،در حوزۀ نقد روایات  ،مجلسی و دیگر عاعاان اخبارگرا ،فمراوان
از مال های نقد حدیث هاچون قرآن و سنت بهره می برنم د .یکمی از معیارهمای
مهم در ارز یابی روایات  ،به ویژه روایات تاریخ انبیا و ائاه ( ) شمأن و شتومیت
معووم است که با شناخت جنبه ها و مؤعفه های متتلمف آن ،بمه عنموان معیماری
کارآمد در این حوزه قابل استفاده است .در اهایت و جایگاه این معیار توجمه بمه
مقدماتی شایسته است .از آنجما کمه همدف خداونمد از آفمرینش انسمان ،پمرورش
متلو کاملی است که پرتوی از صفات جاال و جالل ح در او باشد و شایسته
مقام قرب ا هی شود  ،بی تردید رشد و تربیت چنین موجودی بدون برناممه ریمزی
دقی و متناسب در تاام جنبه های زندگی امکان پذیر نیست .از طرفی  ،عقل آدممی
به دعیل محدودیت قادر نیست تاام جو انب چنین برنامه ای را تدبیر کند و به تاام
اسرار جسم و جان بشر اعم از عواطف ،غرای ز ،امیال ،هوس ها ،آرزوها ،فطریات و
ادراکات عقلی او آگاهی یابد و به تاام اصوعی که حاکم بمر روابمط انسمان هما بما
یکدیگر است احاطه داشته باشد (مکارم شیرازی 1۷۳1 ،اعف  . )1۷ /۳ :از این رو خداوند
ناایندگانی از سوی خود برگزید که با چراغ هدایت ا هی به سوی انسان ها آینمد
و آنها را به سوی تاام خوبی ها و در یک کالم به کاال انسانیت رهنامون شموند.
این مأموریت بسیار مهمم و سمنگین کمه بمر عهمد هٔ انبیمای ا همی گذاشمته شمده،
آمادگی های خاصی را از نظر شتویتی در ابعاد جسای ،روحی ،علای و اخالقی
می طلبد .به هاین دعیل کسانی می توانند بار این مسئوعیت مهم را بر دوش کشمند
که در پرتو خودسازی ها از یک سو و امدادهای ا هی از سوی دیگمر ،بمرای ایمن
کار آماده شده باشند (هاان. ) 99 /۳ :
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این مسئوعیت اساسی در هر برههٔ تاریتی بر عهدهٔ یکی از پیامبران ا همی بموده کمه
به بحث نبوت خاصه (نبوت یکایک پیامبران به صورت جداگانه) مشهور اسمت .نبموت
خاصه از مباحث مهم کالمی است که اطالعات مربوط به آن در موضو تاریخ انبیا گرد
آمده است .از آنجا که برای تاریخ انبیا ،وجود منابع تاریخ و تاریخنگاری بدون توجه بمه
روایات این حوزه تالشی بینتیجه است یا به عبارت دیگر به تاریخ انبیا غاعباً بمر اسماس
روایات اسالمی توجه شده و بدون بهرهگیری از آن جز در کتب قوم ا نبیما چنمدان
محل بحث و گفتوگو نبوده است ،زم است با توجهکردن به کالم نقلی 2،کمه حاصمل
نقل روایات تاریتی است ،جنبه های متتلف شأن و شتویت انبیا و دیدگاههای کالمی
این حوزه بررسی شود تا گذشته از شناسایی مؤعفههای مؤثر در ارزیابی روایمات تماریخ
انبیا ،اهتاام تفکر اخبارگرایی به نقد و ارزیابی روایات بر اساس این معیار روشن شود.
دربارهٔ انبیای ا هی نگاشتههای فراوانی ،چه به صورت کلی و چه تکنگماری ،تمدوین
شده است ،هاچنان که درباره ارزیمابی و نقمد روایمات نیمز آثمار متتلفمی نگاشمتهانمد ،و
معیارهای متتلف نقد در آنها بررسی شده و از معیار شأن معووم همم بمه صمورت گمذرا
ستن به میان آمده است (نک :.نفیسی2۱ :1۷۱۰ ،؛ هامو9۳-9۵ :1۷۱1 ،؛ ایمزدی1۷5-12۳ :1۷51 ،؛
دعبری )۳21-۳21 :1۷51 ،وعی طب بررسیهای صمورتگرفتمه ،پژوهشمی کمه بمه شناسمایی
مؤعفههای شأن و شتویت معووم (انبیا) و کاربرد آن در ارزیابی روایات تماریتی ایشمان
در منابع اخبارگرایان پرداخته باشد ،یافت نشد .از اینرو در این نوشمتار بمر اسماس روش
تحلیل محتوا با تتبع در ستنان مجلسی در بتش تاریخ انبیای بحارا نوار ،به عنوان جمامع
مهم حدیثی که این اخبار را گردآوری کرده ،و سایر منابع ممرتبط بما روایمات ایمن حموزه
تالش میشود به مؤعفههای کاربردی مشتر شتویت انبیای ا هی ،کمه نقمش مهامی در
ارزیابی روایات تاریتی ایشان بر عهده دارند ،با توجه به منمابع اخبمارگرایی بدمردازیم .بمه
عبارت دیگر ،این پژوهش عالوه بر ناایانساختن اهتاام اخبارگرایی به نقمد و معیارهمای
غیرنقلی به این مسئله میپردازد که شتویت انبیا و مؤعفههای آن از عحما تماریتی و بما
نگاه کالمی چه جهاتی را مد نظر دارد که در ارزیابی روایات کارآمد باشد.
 .1اخبارگرایی و شأن و شخصیت معصوم
شتویت انبیای ا هی مؤعفههای متتلفی را شامل میشود و ما نیز در این مجمال در
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صدد پرداختن به تاامی جوانب شتومیت ایشمان نیسمتیم ،بلکمه بمه جنبمههمایی از آن
می پردازیم که برای ارزیابی روایات تاریتی ایشان کاربرد دارد .نویراعدین طوسی پم
از آنکه حقیقت نبوت انبیای ا هی را بر پایهٔ قاعمدهٔ عطمف در واجبمات عقلیمه ،واجمب
دانسته ،صفات و ویژگی هایی هاچون عوات ،کاال عقل ،ذکاوت و باهوشمی و ماننمد
آن را برای پیامآوران ا هی زم برشارده است (طوسی .)21۷ :11۰۳ ،از آنجمایی کمه ایمن
صفات نقش مهای در ارزیابی روایات ایفا میکند پ از این بهتفویل به آنهما خمواهیم
پرداخت .مؤعفههای مرتبط با شتویت انبیای ا هی را ممیتموان بمه دو دسمته کاما ت
روحی و معنوی و کاا ت جسای پیامبران تقسیم کرد .عوات و علم رسمو ن ا همی
در واقع از ویژگیهای معنوی و روحی ایشان به شاار میرود.
اگر به اهداف بعثت پیامبران توجه کنیم ،یعنی بمه اهمدافی هاچمون اصمالح فکمر و
عقیده انسانها ،تعدیل غرایز یا اصالح اخال جامعه و برقراری قسط و عمدل اجتاماعی
در زمینه های متتلف اصالح اجتااعی ،تردیدی نیست که برآوردهشدن این آرممانهمای
وا در شکل کامل و هاهجانبه ،در گرو اعتااد تاامعیار انسانها به رسو ن ا هی است
و این جلب اعتااد ،معلول پیراستگی آنان از همر گونمه نقم فکمری و روحمی اسمت
(سمبحانی .)2۰۱/1۰ :1۷۳۰ ،به بیان دیگر ،ابزار زم برای تحق آرمان وا ی نبوت دو دسته
شرایط تکوینی و اکتسابی است که محل ستن فعالً در شرایط تکوینی اسمت کمه از آن
به کاا ت جسای و روحی پیامبران تعبیر میشود .مسلم است که از نگاه عقل ،پیامبران
ا هی نباید نق روحی و جسای داشته باشند و فاقد کااعی از کاا ت روحی باشمند.
به عبارت دیگر ،زم است پیامبران از ویژگی عوات و علم فراگیر و سرشار برخوردار
باشند .هاچنین ،زم است انسانهایی صبور ،شجا  ،حلیم و بردبار ،متواضع و فمروتن،
دعسوز و مهربان ،مولحتاندیش و خیرخواه ،زاهد و پارسا ،دوراندیش و بلنمدنظر و ...
باشند تا بتوانند از عهدهٔ وظایف خطیر خویش برآیند (هاان.)2۰5 :
 .1 .1کماالت روحی و معنوی
انبیای ا هی از یک سلسله کاا ت معنوی و قدرتهای روحی معنوی چون نیروی
ایاان فو اععاده و علم و دانش سرشار برخوردارند که بیشمتر ایمن کاما ت بمر روح و
روان ایشان جاری است .هاین عوامل روحی ،بهویژه ایاان و علم سرشار ،باعمث شمده
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است عوامل گناه و انحراف را در وجود آنها از بین ببرد؛ چراکه وقتی فمردی بمه زشمتی
گناه و تأثیر ناگوار آن بر سعادت ابدی خود آگاهی داشته باشد و نیروی ایاان و تقوا در
او به حد کاال باشد ،هیچ چیز قمادر نیسمت بمر او تمأثیر بگمذارد و در نتیجمه مرتکمب
گناه نایشود.
 .1 .1 .1بهرهمندی از عصمت

ا ز وا ترین کاا ت روحی انبیا ،برخورداری از عوات است .از جاله صمفاتی کمه
نویراعدین طوسی برای پیامآوران ا هی واجب دانسته ،عوات است تا برای انسمانهما
ایجاد اعتااد کرده ،مقوود از ارسال رسل را حاصل کنمد (طوسمی .)21۷ :11۰۳ ،عومات
امری است از جانب خداوند در انسان معووم که او را از خطا و گناه مومون ممیدارد.
حِلّی عوات را عطفی پنهانی ذکر میکند که خداوند با مکلفان انجام میدهد ،بمه گونمهای
که انگیزهای برای تر طاعت و ارتکاب گناه در عین قدرت بر تر واجب و فعمل حمرام،
باقی نایماند (حلی.)5 :1۷۵9 ،
عقاید فر اسالمی راجع به مسئلهٔ عوات پیامبران بما یکمدیگر تفماوتهمایی دارد.
شیعهٔ امامیه هیچ نافرمانی و گناه صغیره یا کبیرهای را قبل یا بعد از نبوت بمر ایشمان روا
نای داند .اهل حدیث و حشویه ،ارتکاب گناهان کبیمره را پمیش از نبموت و گروهمی از
آنان ،پ از نبوت نیز جایز میشاردند .اعبته گناه کبیرهٔ دروغ را ،آن هم در آنچه مربموط
به پیامبری آنها است از این امر مستثنا میکنند .برخی از ایشان هم این گناه را بمه شمرط
عدم تجاهر ،پ از نبوت نیز جایز ممیداننمد و بما خره گروهمی از آنمان ارتکماب همر
کبیرهای را و در هر حال بیاشکال میداننمد (علمماعهمدی .)2 :1۷۳۳ ،معتزعمه همم ارتکماب
کبیره ،و صغیرهای که شأن پیامبران را پایین آورد قبل و پ از نبوت مانو میدانند .اما
در هر دو حال (قبل از پیامبری و پ از آن) ارتکاب گناهان صغیره را مشروط بر آنکمه
شأن ایشان را نکاهد ،جایز میدانند (هاان.)۷ :
اعبته عوات دو نو است؛ یکی علامی و دیگمری عالمی کمه از یکمدیگر انفکما
میپذیرد .ماکن است کسی در ملکهٔ علم معووم باشمد ،وعمی در ملکمهٔ عامل معوموم
نباشد .امّا عواتی که در پیامبران است ،جامع هر دو است و پیمامبران در علمم و عامل
معووماند؛ یعنی هم کردارشان صاعح و مطاب با واقمع اسمت ،همم علمم و دانمش آنمان
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صائب و برخاسته از مبدئی است که هیچگونه اشتباه و سهو و نسیان در آن راه ناییابمد
(جوادی آملی .)15۱/۷ :1۷۱1 ،در واقع ،عوات عالی پیامبران ،عاعیترین درجه تقوا اسمت
که متوقف بر عوات علای و نظری آنان اسمت؛ وعمی عومات علامی و نظمری آنهما،
متوقّف بر عوات عالی نیست .بنابراین ،ایشان در اراده ،نیت ،توایم ،عزم ،اخمالص،
تقوا ،توعّا و تبرّا معووماند و هرگز مرتکب خالف نایشوند (هاان.)2۰۰ :
 .2 .1 .1صدق گفتار انبیای االهی

بر اساس آنچه در بیان مفهوم و اقسام عوات ذکمر شمد ،یکمی از جنبمههمای مهمم
عوات و به عبارت بهتر نتستین ویژگی هر پیامبر ،قبل از هر چیز ،صمداقت در گفتمار
است؛ چراکه او از سوی خدا خبر میدهد ،و اگر اعتاماد بمه صمد او نباشمد همیچگماه
نایتوان بر ستنان او اعتااد کرد .از اینرو قرآن بارها بر این صفت تکیمه کمرده اسمت
(مریم11 :؛ مریم9۵ :؛ یوسف .)1۵ :بنابراین ،یکی از کاا ت روحی و معنوی انبیمای ا همی
برخورداری از عوات و به تبع آن بهرهمندی از صداقت و راستگویی اسمت و هامین
به عنوان مال و معیاری کارآمد در ارزیابی روایات تماریتی مربموط بمه انبیمای ا همی
محل توجه است .بر پایه هاین اصل است که در روایمات ،امموری کمه متموهمِ نسمبت
دروغگفتن به انبیای ا هی است بر وجهی صحیح حال شده و دامان ایشان از گناه مبمرا
شده است.
در روایات ناظر به آیات مربوط به داستان حضرت ابراهیم ( ) ستن از امموری بمه
میان آمده که بر صدور نوعی دروغ از آن حضرت د عمت دارد( 3اعبتماری.)112/1 :11۰1 ،
4
اعبته به شدت هم این نو روایات مردود دانسمته شمده اسمت (اعتوحیمدی.)۵19/1 :1۷۳۳ ،
خداوند در داستان ایشان فرموده است« :فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی اعنُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَمقِیمٌ» (صمافات:
 )۱5-۱۱که مضاونش آن است که چون خواستند قوم او به عیمدگاه رونمد ،ابمراهیم ( )
نظری در ستارگان کرد و گفت من بیاارم و با ایشان نرفت .با توجه به اعتقاد بمه اصمل
صداقت در گفتار برای انبیای ا هی وجوهی بیان شده تا آیه و روایات واردشمده را بمر
وجهی صحیح حال کنیم .برخی گفتهاند« :آن حضرت را تب نوبه عمار ممیشمد ،در
ستارگان نظر کرد و گفت :وقت نوبه من است و نایتوانم با شاا بیرون بیمایم» .بعضمی
گفتهاند« :چون آنها منجّم بودند ،آن حضرت هم به طریقهٔ ایشان نظر به ستارگان کمرد و
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گفت :من در ستاره خود مییابم که بیاار خواهم شد» .برخی دیگر این کالم را بر سبیل
مولحت و عذر دانسته و کالمی را که خالف واقع باشد و بر سبیل مولحت گفته شود
و در آن توریه کنند جایز دانستهاند ،بلکه در بسیاری از مواقع برای حفظ نف  ،ممال یما
آبروی خود یا دیگری واجب دانستهاند .بعضی دیگر گفتمهانمد« :آن حضمرت چمون در
ستارگان نظر کرد که بر وجود و وحدت صفات کااعیه صانع د عت میکنند و قوم خود
را دید که ستارگان و بتها را میپرستند فرمود :من دعم بیاار اسمت و از ضمالعت قموم
خود در اندوهم» (طبرسی .)۳۰2/۱ :1۷۳2 ،بنابراین ،کالم حضرت ستنی بر سبیل مولحت
بوده است .عذا وقتی از حضرت صاد ( ) میپرسند« :چگونه حضمرت ابمراهیم گفمت
من سقیام؟» ،ایشان فرمود« :ابراهیم سقیم نبود و دروغ نگفت ،و غرضش آن بود که من
در دین خود بیاارم» (ابنبابویه قای.)21۰ :11۰۷ ،
هاچنین ،در ماجرای شکستهشدن بتها به دست ابراهیم ( ) این شائبه وجود دارد.
حضرت ابراهیم ( ) چگونه فرمود بت بزرگ سایر بتها را شکسته است و حمال آنکمه
خود شکسته بود؟ در جواب این شبهه نیز پاسخهایی بیان شده است .اول آنکه ،کالم آن
حضرت مشروط به شرطی بود ،زیرا چنین فرمود« :بَلْ فَعَلَمهُ کبِیمرُهُمْ همذا فَسْمئَلُوهُمْ إِنْ
کانُوا ینْطِقُونَ» (انبیاء .)۵۷ :معنایش این است که اگر ایشمان ممیتواننمد سمتن بگوینمد و
شعور دارند ،ماکن است از ایشان صادر شده باشد .پ از ایشان بدرسید که چمه کسمی
این کار را انجام داده است؟ چنانچه از حضرت صاد ( ) از تفسیر این آیمه پرسمیدند.
حضرت فرمود« :ابراهیم ( ) در آخر ستنش گفت :إِنْ کانُوا ینْطِقُونَ؛ معنایش این اسمت
که اگر ایشان ستن گویند پ بزرگ ایشان کرده است و ایشان ستن نگفتند و بمزرگ
ایشان نکرده بود و ابراهیم ( ) دروغ نگفت» (ابمنبابویمه قامی21۰ :11۰۷ ،؛ طبرسمی:11۰۷ ،
 .)۷91/2دوم آنکه ،نسبت فعل به بزرگ ایشان دادن بر سبیل مجاز بود .چون دعیل ابراهیم
بر شکستن اینها این بود که قوم تعظیم بتها میکردند و چون تعظیم بت بمزرگ بیشمتر
صورت می گرفت ،پ آن بت بیشتر در شکستن آنها دخل داشمت و ایمن میمان عمرب
شایع است که فعل را به اسباب دیگر غیرفاعل نسبت ممیدهنمد (مجلسمی.)91/12 :11۰۷ ،
هاچنین ،وجوه دیگری چون فاعل فعل مقدّر بودن «کبیرهم» ،بیان مولحتی این سمتن
از سوی حضرت برای عاجزکردن ایشان و مانند آن نیز در این باره ذکر شمده اسمت تما
دامان حضرت را بهدرستی از این افتراها بزدایند (هاان).
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در بتشی از بیان داستان زندگانی حضرت یوسف ( ) نیز میفرماید« :فَلَاَّا جَهَّمزَهُمْ
بِجَهازِهِمْ جَعَلَ اعسِّقایةَ فی رَحْلِ أَخیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیتُهَا اعْعیرُ إِنَّکممْ عَسمارِقُون» (یوسمف:
 .)۳۰عبارت «إِنَّکُمْ عَسارِقُونَ» نسبت سرقتدادن به کاروانی است که برادران یوسمف ( )
با آن به سوی کنعان در حرکت بودند .اعبته تهاتزننده مشت نیست و مفسّران بمرای
این پرسش احتاا تی دادهاند؛ برخی گوینده را یکی از کارمندان یوسف ( ) دانسمتهانمد
که از دستور یوسف ( ) آگاهی نیز نداشته اسمت .هاچنمین ،طمرف اصملی سمتن کمه
بنیامین بود به این نسبت سرقت راضی بود؛ چراکه این نقشه ظاهراً او را به سرقت متهم
میکرد اما در واقع ،مقدمهای برای ماندن او نزد برادرش یوسف بود .بنابراین ،اگمر ایمن
ستن را یوسف ( ) گفته باشد ،در نظر برادران به او تهات زده است و نه در نظر خود
او ،و این نامگذاری به سرقت ،نامگذاری جدّی و تهات حقیقی نبموده ،بلکمه توصمیفی
صوری بوده که مولحت زم و جازمی آن را اقتضا میکرده است .با در نظر داشتن این
جهات ،گفتار یوسف ( ) جزء افتراهای مذموم عقلی و حرام شرعی نبوده تا با عومات
انبیا منافات داشته باشد.
گذشته از این ،برای این امر وجوهی بیان شده است ،از جاله گفته شمده کمه جمایز
است در مقام تقیه یا در جایی که مولحت شرعی انگیزه باشد ،کسی ستنی بگویمد کمه
موهم معنای خالف واقع باشد و در این مقام چون مولحت در نگاهداشتن بنیامین بمود،
دستور داد چنین ندا کنند و منظورش این نبود که پیاانه را دزدیدهایمد ،بلکمه منظمورش
این بود که شاا بودید که یوسف را از پدرش دزدیدید و در چاه انداختید .قول دیگر در
این باره صدور پرسشی و استفهامی این جاله است که در ایمن قمول هامزه اسمتفهام از
ابتدای جاله ساقط شده؛ یعنی آیا شاا دزد هستید؟ (مجلسمی .)211/12 :11۰۷ ،اعبتمه بایمد
هاان گونه که مجلسی بعد از بیان این قبیل روایات میگوید ،چنین بگموییم کمه بعمد از
اثبات عوات برای انبیای ا هی با د یل قطعی ،مجماعی بمرای اعتمرا بمر ایمن اممور
وجود ندارد (هاان).
 .1 .1 .1راهنداشتن شیطان بر انبیای االهی

پ از رانده شدن شیطان از درگماه ا همی ،خداونمد بمه او خاطرنشمان سماخت کمه
نایتواند بندگان حقیقی را اغوا کند و امور ناپسند را در منظر آنها زیبما جلموه دهمد تما
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ایشان را از صراط مستقیم ایاان و اطاعت به سوی کفر و معویت بکشاند .انسان با میل
خود ،راه نفوذ به قلبش را بر روی شیطان باز میکند و بدون اجازه او توان گذر از ایمن
مرز را ندارد .واضح است که پیامبران با توجه به داشتن درجات عاعی اخمالص و تقموا،
کاترین تأثیر را از شیطان میپذیرند و هرگز گناهی از آنها دیده نایشود .هرچند ماکن
است آن عزم بسیار عاعی را نداشته باشند و دچار تمر او یمی شموند .بمه بیمان دیگمر،
مقوود از راهیافتن شیطان این است که بر اثر ضعف ایاان و سهلانگاری انسان ،قلمبش
تحت تستیر شیطان دربیاید و ارتکاب گناه را در نظر وی آسان کند ،وعی هرگز شمیطان
چنین راهی به روح و روان پیامبران ندارد.
بر این اساس ،در روایاتی که درباره برخی از انبیای ا هی ،ستنانی حاکی از تسملط
یا نفوذ شیطان بر ایشان بیان شده ،زم است با دیده تردید نگریسمت یما وجهمی بمرای
بمریدانسمتن انبیمای ا همی از آن جسمتوجمو کمرد .از جالمه ایمن اممور ،تفسممیرهای
تأملبرانگیز در داستان حضرت یوسف ( ) است که نشان از نفوذ شمیطان بمر ایشمان و
فراموشکردن یاد خدا دارد .سیوطی آورده است:
عن مجاهد رضی اعلّه عنه فی قوعه وَ قالَ عِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُاَما اذْکرْنِمی عِنْمدَ
رَبِّک قال یوسف علذی نجا من صاحبی اعسجن اذکرنی علالک فلم یذکره حتمی

رأی اعالک اعرؤیا و ذعک ان یوسف أنساه اعشیطان ذکر ربه و أمره بذکر اعالمک

وابتغاء اعفرج من عنده فَلَبِثَ فِی اعسِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ عقوبمة عقوعمه اذْکرْنِمی عِنْمدَ

رَبِّک (سیوطی.)21/1 :11۰1 ،

مسلم است که چنین تفاسیری که نشان از نفوذ شمیطان بمر انبیمای ا همی و بازداشمتن
ایشان از یاد خدا دارد ،پذیرفتنی نیست و ضرورت دارد به وجوه تفسیری دیگمری کمه در
این باره وجود دارد و مرجع ضایر در أنساه اعشیطان را به ساقی و نه حضرت یوسف ( )
برمیگرداند ،توجه کرد؛ چراکه اگر مرجع ضایر در «أنساه اعشیطان ذکمر ربّمه» بمه سمماقی
بازگردد ،معنمای آیمه ایمنگونمه خواهمد بمود کمه شمیطان ،یماد یوسمف را نمزد پادشماه و
صاحباختیار ساقی از ذهن وی برد 5و در نتیجه ممدتزمان حب حضمرت یوسمف ( )
بمه طول انجامید (طباطبایی .)1۱1/11 :111۳ ،طباطبایی پ از آنکه مرجع ضایر را بمه سماقی
کتاب میداند (هاان).
برمیگرداند به اشکال وجه دیگر پرداخته و آن را متاعف با ن
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در هاین داستان ،خداوند متعال به نقل از یوسف ( ) میفرماید« :مِمنْ بَعْمدِ أَنْ نَمزَغَ
اعشَّیطانُ بَینِی وَ بَینَ إِخْوَتِی» (یوسف .)1۰۰ :این آیه نیز مقتضمی فرممانبری آن حضمرت از
شیطان و نفوذ کید و نزغ او در حضرت به نظر میرسد و در پاسخ به این موضمو نیمز
باید به ستن سید مرتضی اشاره کرد که این اضافه را مقتضی مضماون پرسمش و ممبهم
نایداند و بلکمه نمزغ و ارتکماب قبمیح را از جانمب بمرادران او و متوجّمه آن حضمرت
دانسته است ،نه اینکه این عال از جانمب حضمرت یوسمف ( ) صمورت گرفتمه باشمد
(علماعهدی.)95 :1۷۳۳ ،

هاچنین ،در داستان حضرت ایّوب ( ) ،خداوند در قرآن از زبان ایشان ممیفرمایمد:
«وَاذْکرْ عَبْدَنا أَیوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِی اعشَّیطانُ بِنُوْبٍ وَ عَمذابٍ» (ص .)11 :پرسمش
این است که چگونه شیطان میتواند بر پیامبران تأثیر و تسلط داشته باشد ،در حماعی کمه
در آیات بعدی (ص )۱۷-۱2 :هاین سوره شیطان قسم میخورد که به جز بندگان متلَ
ا هی ،هاه را گاراه خواهد کرد .با توجه بمه ایمن آیمات ،شمیطان بمر بنمدگان متلم
نایتوانمد نفموذ و تسملطی یابمد؛ پم چطمور در آیمات قبمل نشمانی از تمأثیر شمیطان
دیده میشود؟
در پاسخ باید گفت ،این آیه خطاب به پیامبر خدا (ص) و برای تسملّای خماطر او
است از طری یادآوری حوادثی که به ایّوب پیامبر ( ) وارد شده است .در اینجما درد
و نا گواری که بمرای ایموب ( ) رخ داده ،بمه نیرنمش شمیطانی نسمبت داده شمده و از
ساحت پروردگار درخواست ترحم و رفع مشکالت خود را میکند .بنابراین ،مقومود
از « م ّ شیطان به نُوب و عذاب» این است که حضرت ایّوب ( ) میخواهد «نُوب»
و «عذاب» را به نحوی به شیطان نسبت دهد و بگوید شیطان در این گرفتاری های من
مؤثر و دخیل بوده است (طباطبایی )2۰5/1۳ :111۳ ،و تسلط شیطان بمر حضمرت وجمود
ندارد تا منافاتی با این اصل داشته باشد .از هاین رو طباطبایی بعمد از ذکمر ایمن قبیمل
آیات می گوید این دستاندازی های شیطان و مانند آن به جز آزاردادن انبیا اثر دیگری
ندارد .این گونه نیسمت کمه بمر روح و نفموس مقمدّس انبیما تسملّط پیمدا کنمد؛ چمون
دست اندازی و تسلّط شیطان در روح و باطن انبیا به دعیل عوات آنان محال اسمت و
هرگز صفای روح و روان آنان در معر تیرگمی اعهاممات شمیطانی قمرار نامی گیمرد
(هاان.)1۱۰/۷ :
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 .1 .1 .1جایزنبودن تکیه بر غیرخدا

تکیه کردن بر منبع قدرتی مطائن ،از عواممل بسمیار مهمم در افمزایش مقاوممت در
برابر ستتی ها است .کسی که به منبع قدرتی اتّکال ممی کنمد ،قمدرت او را بمه قمدرت
خود پیوند می زند .از این رو ،بر توان خود می افزاید و احساس اقتدار می کند .از سوی
دیگر ،با اعتااد به من بع قدرت ،انسان ،تحت حاایت و حفاظت صاحب قمدرت قمرار
می گیرد و هاین موجب تقویت روحی و روانی انسان ممی گمردد .ایمن اتّکمال ،هامان
چیزی است که در ادبیات دین ،از آن به عنوان «توکل» یماد ممیشمود (پسمندیده:1۷52 ،
 .)۷1۱طبیعی است که هرچه منبع قدرت و تکیهگاه ،قویتر و شکستناپمذیرتر باشمد،
فرد نیز قدرتاندتر و شکستناپذیرتر میشود .هرچه در آسماان و زممین اسمت از آن
خدا و هاه نعات ها از جانب او است (نحل)9۷ :؛ و از طرفی این عماعم ،عماعم اسمباب
است .به این معنا که هر فردی باید از طری اسباب وارد شود و اینکه کسی در خانمه
بنشیند و فقط دعا کند کافی نیست ،چراکه «أَبَی اعلّه أَنْ یجْمرِی اعْأَشْمیاءَ إِعَّما بِأَسْمبَابٍ»
(کلینی .)1۱۷/1 :11۰۳ ،جاع بین این دو مطلب به چه صورت ماکن است؟ چراکه اگمر
دنبال اسباب نرود خطا کرده و اگر خدا را مسبّب ا سباب نداند مشر است؟ جمواب
آن روشن است .اگر دنبال اسباب برود و مسبّب ا سباب را خمدا بدانمد ،بمین ایمن دو
مطلب جاع کرده است .مانند کسی که دارو می خورد و تأثیر دارو را بمه دسمت خمدا
می داند و تکیه گاه اصلیاش خدا است.
طباطبایی در این باره میگوید:
دست یافتن به هدف و مقود در این عاعم احتیاج به اسباب طبیعی و اسمباب
روحی دا رد و چنان نیست که اسباب طبیعی تاام تأثیر را داشمته باشمد ،پم

اگر انسان بتواهد وارد در امری شود که بسیار مورد اهتاام او اسمت و هامه
اسباب طبیعی آن را که آن امر نیازمند به آن اسباب است فراهم کند ،و با این

حال به هدف خود نرسد ،قطعاً اسباب روحی و معنوی تامام نبموده و هامین

تاام نبودن آن اسباب نگذاشته است که وی به هدف خود برسد  ...ایمنگونمه
امور بسیار مهم و عاومی است و اگر انسان در هنگام ورود در آن امر به خدا

توکل کند در حقیقت به سببی متول شده که شکست ناپذیر است (طباطبمایی،

.)۵9/1 :111۳
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انسان ،هاانگونه که جز خدا را نایپرستد ،در زندگی دنیوی و اخمروی خمود نیمز
جز از خداوند یاری نایطلبد .از اینرو است کمه خداونمد ،توحیمد در اسمتعانت را بمه
توحید در عبادت عطف ممیکنمد و مسملاانان را فرممان ممیدهمد کمه شمب و روز در
ناازهای پنجگانه بگویند« :اِیّا َ نَعْبُدُ وَ اِیّا َ نَسْتَعِینُ» .از سوی دیگمر ،هامه پیمامبران و
اوعیای ا هی هاواره در زندگی خویش ،از غیرخدا کاک ممیخواهنمد .حتمی خداونمد
دستور میدهد از غیرخدا کاک بطلبید« :وَاسْتَعِینُوا بِاعوَّبْرِ وَاعوَّالةِ»؛ از یمک سمو آیمات
قرآن ،یاریخواهی و استعانت را منحور به خداوند ممیدانمد؛ از سموی دیگمر ،دسمتور
میدهد از غیرخدا کاک بتواهید! پ باید حقیقت استعانتی را کمه متوموص خمدای
سبحان است بررسی کرد و تفاوت آن را از نورتخواهی از غیرخدا که محمور زنمدگی
اجتااعی است مشت کرد (سبحانی .)۳۷ :112۱ ،ماکن است استعانت از غیرخدا بمه دو
صورت باشد .اول اینکه از عاملی ،طبیعی یا غیرطبیعی ،کاک بتواهیم ،با این اعتقاد کمه
کار او مستند به خدا است؛ یعنی آن عامل میتواند بندگان را کاک کند و با قمدرتی کمه
از سوی خدا و به اذن او دارد ،مشکالت مردم را حل کند .این نو از استعانت ،در واقع
جدا از استعانت از خدا نیست .چون به طور ضانی این اعتراف در آن نهفته که خدا بمه
آن عوامل ،آن اثر را داده است .دوم اینکه از کسی یا عامل طبیعمی یما غیرطبیعمی کامک
بتواهد ،با این اعتقاد که آن را در وجودش یما کمار و تمأثیرش مسمتقل از خمدا بدانمد.
بیشک این اعتقاد شر است (هاان.)۳1 :
توکل در کالم ا هی زمه جداناشدنی ایاان (آل عامران122 :؛ مائمده )2۷ :و از صمفات
بارز مؤمنان (انفال )2 :دانسته شده اسمت و انبیمای ا همی کمه از بما ترین درجمهٔ ایامان
برخوردار بوده و مؤمن واقعی هستند هاواره ایمن اصمل اساسمی را سمرعوحهٔ زنمدگانی
خویش قرار دادهاند .بر این اساس ،روایاتی را که حاکی از توجه انبیای ا هی به غیرخدا
بدون توجه به مسببا سباب بودن او در برخی از اوقات زندگیشمان اسمت نامیتموان
پذیرفت و باید وجه مناسبی برای پذیرش این قبیل روایات یافت.
در داستان حضرت یوسف ( ) برخی مدتزمان در خور توجه زندانرفتن حضمرت
را عقوبتی ا هی برای ایشان در اثر عحظهای غفلت از توجه خداونمد و یماریجسمتن از
غیر او دانستهاند ،در حاعی که استعانت از بندگان و توسمل بدیشمان در دفمع زیمانهما و
رهایی از مشکالت جایز است .از اینرو اگر این روایات صحیح باشد بایمد گفمت ایمن
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سرزنش و عتاب یوسف ( ) برای تر آن عادت پسندیده ای بود که در برابر مشمکالت
صبر میکرد و در تاام کارهای خود و در هر بال و ستتی فقط به خدای سبحان توکمل
میکرد و این درسی است که به انسان میآموزد که در برابر ستتیها و نزول شدائد باید
از خدای تعاعی استعانت بجوید و بمدو پنماه بمرد ،اگرچمه کامکجسمتن و اسمتعانت از
بندگان خدا نیز جایز است (طبرسی.)۷95/9 :1۷۳2 ،
سید مرتضی در تأیید عال حضرت میگوید چنانچه زندانیشدن آن حضمرت قبمیح
و منکر دانسته شود ،او میتواند از هر وسیلهای برای رهایی از آن بهره جوید و بمه همر
آنچه گاان کند موجب رفع آن میشود توسّل کند ،عوامل متتلف را گرد آورد و عالوه
بر استاداد از خداوند متعال به کسی که گاان رهاییاش را میبمرد بگویمد ممرا بمه یماد
داشته باش و برای رهاییام کاری کن .از طرفمی قبمیح ،تمر توکمل بمه خمدا و صمرفاً
خواستن از غیرخدا است و اگر کسی توکل به خدا را در کنار دوراندیشی و تدبیر قمرار
دهد ،کاری به اقتضای دین و عقل انجام داده است .ضان آنکه ایشان احتاال دیگری را
بیان میکند که ماکن است خداوند متعال به آن حضرت وحمی فرمموده باشمد تما ایمن
جاله را به آن زندانی بگوید (علماعهدی.)9۵ :1۷۳۳ ،
مجلسی نیز استعانت از بندگان برای دفع ضرر را جایز و گماه حتمی واجمب دانسمته
است .اعبته وی به نقل از طبرسی این سمتن را پذیرفتمه وعمی قیماسدانسمتن اسمتعانت
حضرت یوسف ( ) از غیرخداوند با استعانت حضرت رسول اکرم (ص) از مهاجرین و
انوار را قیاسی معاعفار میداند (مجلسی.)2۷1/12 :11۰۷ ،
 .1 .1 .1جایزنبودن صبر بر بندگی و بردگی دیگران

عبادت به معنای غایت خضو و تذعّل و به عبارت بهتر مرتبهٔ اعالی خضو اسمت.
از اینرو عبادت جز برای کسی که مراتب اعالی وجود و کاال را دارد ،شایسته نیسمت
و عبادت غیرح  ،شر است .زیرا اخالص در عبادت و بندگی ح تحق نیافته است.
از این رو زم است انبیای ا هی که بنمدگان حقیقمی خمدا هسمتند ،هامواره در صمراط
بندگی او گام بردارند و از هرچه شائبهٔ عبودیت غیر را می رساند ،مبرا باشمند .بنمابراین،
از دیگر خووصیات مشتر انبیا و معیاری برای ارزیابی روایات تاریخ انبیا میتوان بمه
جایزنبودن صبر ایشان بر بندگی و بردگی دیگران اشاره کرد.
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در داستان حضرت یوسف ( ) آمده است که برادران یوسمف ( ) بمه او گفتنمد بمه
برده بودن خود اقرار کند تا از کشتنش صرفنظر کننمد و ایشمان همم پمذیرفت .چگونمه
یوسف ( ) بردگی ایشان را پذیرفت؟ آیا به بندگی و بردگی گرفتن پیامبر جمایز اسمت؟
از آنجا که پذیرش این امر مشکل است پاسخهایی متناسب برای توجیمه ایمن اقمرار بمه
بندگی بیان شده است ،از جاله بنا به گفتهٔ بسیاری از مفسّران ،یوسف ( ) در آن زممان
پیامبر نبوده و چون بیم کشتهشدن خود را داشته بر او روا بوده است که به بردگمی تمن
دهد .معتقدان این وجه به آیه «وَ أَوْحَینا إِعَیمهِ عَتُنَبِّئَمنَّهُمْ بِمأَمْرِهِمْ همذا وَ هُممْ یشْمعُرُونَ»
(یوسف )19 :استناد میکنند .زیرا بنا بر این آیه ،در آن زمان به یوسف ( ) وحی نشده بود
و به اجاا  ،آن حضرت پ از این دوران به پیامبری رسیده است (علمماعهمدی1۵ :1۷۳۳ ،؛

مجلسی.)22۷/12 :11۰۷ ،

عالوه بر این ،پاسخ های دیگری نیز برای رفع این شائبه بیان شمده اسمت .از جالمه
اینکه شاید خداوند متعال فرمان خود را پنهان داشته و تحاّل ستتی بردگی را نیز بمرای
امتحان و ستتکردن تکلیف آن حضرت قمرار داده اسمت؛ هامان گونمه کمه ابمراهیم و
اسحا ( ) ،اجداد آن حضرت ،را با پادشاهی چون نامرود و دیگمری را بما سمربریدن
آزمود .نیز بیان شده که چه بسا آن حضرت به ایشان گفته باشد کمه او بمرده نیسمت ،امّما
آنان ستن او را ندذیرفتند و از طرفی ماکن است اخبار هامهٔ آنچمه در آن روزگمار رخ
داده به ما نرسیده باشد (هاان).

 .9 .1 .1ترس و واهمهنداشتن انبیای االهی

پیامبران ا هی مقام وا یی در معرفت ا هی دارند و بهخوبی میدانند که منبع اصملی
هر قدرت و خیر و برکتی خداوند است و اگر او از فردی حاایت کنمد تامام جهانیمان
هم قدرت آسیب رساندن به او را ندارند .محوول چنین معرفت و درکمی آن اسمت کمه
فقط از متاعفت فرمان ا هی بترسند و از دیگران تمرس و واهامهای نداشمته باشمند .از
اینرو یکی دیگر از ویژگیهای مشتر انبیای ا هی و مالکی مهم در ارزیمابی روایمات
تاریتی ایشان این است که در هاهٔ مشکالت و خطرهما جمز از خمدا از همیچ نیرویمی
ترسی ندارند و هاین مضاون کالم ا همی اسمت کمه «اعَّمذینَ یبَلِّغُمونَ رِسما تِ اعلّمه وَ
یتْشَوْنَهُ وَ یتْشَوْنَ أَحَداً إِ َّ اعلّه وَ کفی بِاعلّه حَسمیباً» (احمزاب .)۷5 :ایمن خووصمیت،
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قدرت بسیار به انبیای ا هی عطا کرده و به ایشان تموان اسمتقامت و پایمداری در برابمر
دشانان سرستت و عجوج عنایت کرده است.
از این رو است که مجلسی به نقل از سید مرتضی در پاسخ به شبههای کمه حضمرت
یوسف ( ) را از بیم کشتهشدن به کتاان امر نبوت خود متهم میکند ،فاسمد ممیدانمد و
می گوید قطعاً حضرت یوسف ( ) میدانسته که خداوند متعال که او را مبعوث کرده تما
پیام خود را برساند و ندای دعوتش را هاگان بشنوند ،خودش نیمز نگمهدارنمده و ممانع
کشته شدن او است؛ چراکه در غیر این صورت نقض غر بود و مراد از بعثت حاصمل
نایشد (علماعهدی1۳ :1۷۳۳ ،؛ مجلسی .)221/12 :11۰۷ ،بر این اساس ،مؤعفهٔ دیگری از شأن
معووم روانبودن کتاان امور به سبب ترس از قتل و ماننمد آن اسمت .اعبتمه بایمد توجمه
داشت که دعیلی وجود ندارد که پیامبران ملزم به اعالم نبوت خود باشند.
 .9 .1 .1خودداری از والیت ظالم

قبول مقام و موقعیت از سوی ظاعم هایشه حرام نیسمت ،بلکمه گماهی مسمتحب یما
واجب میشود و این در صورتی است که منافع پذیرش آن بیش از زیانهای حاصمل از
تقویت آن دستگاه باشد .به هر صورت ،قبول یا رد اینگونه منوبها تابع قمانون اهمم و
مهم است و باید سود و زیان آن از نظر دینی و اجتااعی سنجیده شود ،چهبسا کسی که
چنین مقامی قبول میکند سرانجام به خلع ید ظاعم میانجامد و گماه سرچشماهای بمرای
انقالبها و قیامهای بعدی میشود؛ چراکه او از درون دستگاه زمینمه انقمالب را فمراهم
میکند .گاهی حداقل اینگونه اشتاص سنگر و پناهگاهی بمرای مظلوممان و محروممان
هستند و از فشار دستگاه روی اینگونه افراد میکاهند .اینها اموری اسمت کمه همر یمک
بهتنهایی میتواند مجوز قبول این قبیل مناصب باشد (مکارم شیرازی .)۳/1۰ :1۷۳1 ،بنابراین،
درخواست و یت از ظاعم یا قبول و یت پیشنهادی بما شمرایطی جمایز اسمت و از ایمن
اصل در روایات تاریتی مربوط به انبیای ا هی میتوان بهره جست.
در داستان حضرت یوسف ( ) بعد از آنکه شاه فرمان مکانت و امانت یوسف را بمه
صورت مطل صادر کرد ،یوسف درخواست کمرد او را بمه وزارت مماعی و خزانمهداری
منووب کند و امور ماعی کشور و خزانمههمای زممین را بمه وی بسمدارد .محادحسمین
طباطبایی می گوید این درخواست از این جهت بود تا امور مماعی کشمور و ارزا را بمه
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مباشرت خود اداره کند و ارزا را بمرای سمالهمای قحطمی کمه ممردم دچمار گرانمی و
گرسنگی خواهند شد ،ذخیره کند و خود آن ذخیرهها را میان مردم تقسیم کند و به قمدر
استحقا به افراد بدردازد و از حیمف و میمل جلموگیری کنمد (طباطبمایی.)2۰1/11 :111۳ ،
بنابراین ،به هنگام ضرورت ،بیان عیاقت و شایستگی خود ،منافماتی بما توکمل و زهمد و
اخالص ندارد .سید مرتضی همدف حضمرت یوسمف ( ) را اجمرای عمداعت و صمرف
دارایی مور در راه شایسمته آن ممی دانمد و ایمن مسمئله را چیمزی غیمر از هاکماری بما
ستاگران دانسته است و خواهش حضرت را برای یافتن قدرت زم در انجامدادن حقی
ذکر کرده که بر عهدهاش بوده است و حضرت در صمدد فمراهمآوردن زمینمه و عواممل
زم برای آن بوده است و در نتیجمه کمار ناشایسمتی متوجمه حضمرت نبموده و نیسمت
(علماعهدی95 :1۷۳۳ ،؛ مجلسی.)2۵۳/12 :11۰۷ ،
در روایتی از امام رضا ( ) نیز تلویحاً بمر ایمن مطلمب صمحه گذاشمته شمده اسمت.
جاعی به حضرت اعترا کردند که :شاا با کاال زهد به دنیا و پارسایی که دارید چرا
و یتعهدی مأمون را پذیرفتهاید؟ حضرت فرمود وقتی امر دائر شد میان قبول ایمن اممر
و کشتهشدن ،آن را بر قتل نف برگزیدم .یوسف پیامبر بود و چون ضرورت اقتضا کمرد
از «پادشاه» مور خواست او را از جانب خود واعی کند ،چنانچه ح تعاعی فرموده است:
«قالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ اعْأَرْ ِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» (ابنبابویه قای.)۳2 :1۷۳۵ ،
 .9 .1 .1روابودن مدح و ستایش خویشتن در موقعیتهای خاص

بیگاان از خود تعریفکردن کار ناپسندی است ،وعی با این حال قانونی کلّی نیست
و گاه وضعیت ایجاب می کند که انسان خود را بمه جامعمه معرّفمی کنمد تما ممردم او را
بشناسند و از سرمایههای وجودش استفاده کنند و به صورت گنجمی متفمی و متمرو
باقی نااند (مکارم شیرازی 1۷۳1 ،ب .)12/1۰ :بنمابراین ،ممیتموان از ایمن اصمل نیمز ،یعنمی
جایزبودن مدح خویش در موقعیت های خاص ،به عنموان خووصمیت مشمتر انبیمای
ا هی در ارزیابی روایات تاریتی ایشان بهرهمند شد.
یوسف ( ) هنگامی که مسئوعیت خزانهداری مور بمه او پیشمنهاد شمد ،خمود را بما
جالهٔ «حَفیظٌ عَلیمٌ» ستود تا سلطان مور و دیگر مردمان بدانند که از صفات زم بمرای
سرپرستی کار و صالحیت زم بهرهمند است .از امام صاد ( ) نقل شده اسمت کمه در
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پاسخ به این پرسش که «آیا جایز است انسان خودستایی کند؟» فرممود« :نعمم إذا اضمطر
إعیه ،أما ساعت قول یوسف« :اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ اعْأَرْ ِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» و قول اععبمد
اعواعح« :أَنَا عَکمْ ناصِحٌ أَمِینٌ»» (عیاشی.)1۱1/2 :1۷۱۰ ،
 .6 .1 .1بهرهمندی از کمال عقل ،خوشخویی ،خوشاخالقی و مانند آن

دلهای انسانها به سات انسان کامل گرایش دارد (انسانی که از همر عحما کامملتمر
باشد) و از افراد ناق گریزان است .غر از بعثت پیامبران (ص) هم این است که مردم
به سوی آنان جذب شده و ستنان آنان را با جان و دل قبول کننمد .اگمر پیمامبران ا همی از
یکی از جهات مذکور به عیب و نقوی مبتال باشند مردم از آنان متنفر میشوند و به سمتنان
آنان گوش نایدهند و در نتیجه نقض غر حاصل میشود .پ برای رسیدن به هدف از
بعثت باید ایشان از هر عیب و نقوی منمزه باشمند .بمر ایمن اسماس ،ایشمان بایمد از نظمر
سیاستمداری و تیزبینی و توایمگیری و شجاعت کابودی نداشته باشند و ا اگر خللمی
در عقل آنها باشد یا در موقع توایمگیری تردید و دودعی داشته باشند یا انسانهای ترسو و
بزدعی باشند از چشم مردم میافتند و حتی تاستر میشوند و این با هدف از بعثمت انبیما
سازگار نیست .از نظر روحی و اخالقی ،باید انسمان ناونمه و کماملی باشمند کمه کاما ت
اخالقی را در حد اعال دارا باشند و از رذایل اخالقی کامالً دور باشند (محادی.)۷95 :1۷۳۱ ،
صفات پسندیده ای چون خوش خلقی پ از تأثیرگذاری در حا ت و ویژگمیهمای
شتوی ،وی را در زمینه برقراری ارتباطی شایسته با دیگران به نیکموترین شمکل یماری
میرساند .خوشخلقی در زمره خولتهای ستودهای به شاار میآید که هاواره تعماعیم
اسالمی در شکل دهی روابط اجتاماعی سماعم بما دیگمران بمه عنموان ابمزاری کارآممد و
نتیجهبتش به آن توصیهٔ ویژهٔ کرده است .در اهایت و امتیاز این صفت هاین بم کمه
بنا بر آیات و روایات ،یکی از صفات مشتر تاامی انبیا و اوصیای ا هی ،خُلم نیکمو
معرفی شده است .امام صاد ( ) در این باره میفرمایند« :حسن خلم از اخمال انبیما
است» (حر عاملی .)2۵۰/۷ :11۰5 ،در واقع ،اوعیای دین با بهرهمندی از این کاا ت ،مسمیر
دستیابی به اهداف ا هی خود را هاوار میکنند و به مدد این ویژگی سرعت ،عام و
گسترهٔ نفوذ دعوت انبیا در مقایسه با دیگران اعجابآور بوده اسمت .اعبتمه نبایمد از نظمر
دور داشت که نگاه ایشان به خوشاخالقی و دیگر کاا ت فقط به عنموان ابمزار نبموده،
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بلکه اساساً برخاسته از اعتقاد و بینش آنها به این صفت به عنموان خویومه و فضمیلتی
انسانی است؛ چیزی که مکرر به پیروان خود رعایت آن را گوشزد کردهانمد .در حمدیثی
امام صاد ( ) میفرماید« :رفتار پسندیده و خوشرویی محبت دیگران را جلب و فمرد
را به بهشت وارد میکند» (کلینی.)1۰۷/2 :11۰۳ ،
بر این اساس ،این ویژگی و کاا ت از شتویت انبیای ا هی به عنوان یمک اصمل در
مواجهه با روایات تاریتی ایشان میتواند محل توجه باشد و روایاتی کمه بمه همر نموعی،
نقوانی از جهت کاال عقل یا سایر خووصیات اخالقی انبیای ا هی در آنها آمده است با
دیدهٔ تردید بررسی میشود ،مگر آنکه وجهی مناسب برای آن روایات پیدا شود.
 .2 .1کماالت جسمانی
شتویت وا ی انبیای ا هی می طلبد که ایشان از کاا ت خَلقی و خُلقی وا یمی
برخوردار باشند .آنچه عقل بهروشنی میتواند داوری کند این است که پیامبران باید از
عیوب جساانی که مانع از تحق آرمانهای ا هی آنان و مایهٔ نفرت و انزجار عاومی
است ،پیراسته باشند .زیرا در غیر این صورت مسمتلزم نقمض غمر خواهمد بمود و
خداوند متعال منزه از آن است .به عبارت دیگر ،هاان طور که برای حوول اطاینان به
اقوال و افعال پیامبران و دست یابی به غر بعثت ایشان زم است آنها از گناه و خطا
در تبلیغ و تطبی شمریعت و اممور عمادی معوموم باشمند ،زم اسمت از همر صمفت
جساانی که موجب تنفّر و روی گردانی مردم میشود ،منزّه و به آنچه موجب جذب و
گرایش مردم است ،آراسته باشند .منزّهبودن انبیای ا هی از موادی عطمف اسمت کمه
باعث تاایل بیشتر مردم به پیروی از ایشان میشود .بنابراین ،آن گونه کمه نومیراعدین
طوسی می گوید پیامبران زم است دارای کاال عقل ،ذکاوت ،هوشیاری و قموت رأی
و نظر باشند؛ از سهو و نسیان و آنچه مایه تنفر انسانهما اسمت ،ماننمد پسمتی پمدران،
بدکاری مادران ،درشتخویی ،بیااری های جنسمی و ماننمد آن پیراسمته باشمند و نیمز
کارهایی مانند غذاخوردن در میان راه و نظایر آن را که نفرت آور اسمت انجمام ندهنمد
(طوسی .)21۷ :11۰۳ ،مظفر ،از عاعاان بزرگ کالمی معاصر ،نیز بر عزوم پرهیز معووم از
امور منافی مروت هاچون خ نده با صمدای بلنمد و همر عالمی کمه نمزد عاموم ممردم
ناپسند آید ،تأکید می کند؛ چراکه این امور موجب تحقیر و وهن معووم در نظر ممردم
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می شود و با مروّت و شتویت اجتااعی افراد محترم ناسازگار است (مظفر.)91 :1۷۱۳ ،
پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه دانستیم پیامبران واجد هاه کاما ت روحمی
هستند و از هاه صفات نق و عیب ،اعم از روحی و جسای ،منزه و پیراسمتهانمد .آیما
در زمینه صفات جساانی عالوه بر پیراستگی از نقای و عیوب ،باید برتمرین کاما ت
جسای را دارا باشند؟ مثالً زیباترین ،خوشصداترین ،و از نظر اندام بدنی اکال هاگمان
باشند؟ نه از نظر عقل و نه از نظر قرآن و روایات دعیلی بر این سمتن نیسمت (سمبحانی،
 .)21۵/1۰ :1۷۳۰بنا بر آنچه گفته شد ،از این ویژگی و کاا ت جساانی انبیای ا هی نیمز
می توان به عنوان معیاری مهم در ارزیابی روایات تاریتی بهره برد و روایمات ناسمازگار
با این اصل را با نگاهی تردیدگونه نگریست.
 .1 .2 .1سالمت خلقت انبیای االهی

از نظر خلقت و سماختاان جسماانی ،زم اسمت پیمامبران ا همی از سمالمت کاممل
برخوردار باشند و از انوا مر ها هاچون جذام ،برص ،کری ،عی و  ...و هر مرضی که
موجب فراریبودن دیگران از ایشان میشود ،به دور باشند؛ چراکه در غیمر ایمن صمورت
غر از بعثت حاصل نایشود .بر این اساس ،این هم به عنوان اصل و معیاری مهمم در
مواجهه با روایات تاریخ انبیا و ارزیابی آنها میتواند کارساز باشد.
در داستان حضرت ایوب ( ) ابتالی ایشان به انوا بیااریهما کمه ممردم از او فمرار
میکنند ،بیان شده است و چهره پا ایشان که نااد صبر هستند و در قرآن کریم هاواره
تجلیل میشود (ص )11 :در معر انتقاد و خدشه قمرار گرفتمه اسمت .از جالمه اینکمه
ایوب ( ) به هنگام بیااری بدنش کرم برداشت ،و آنقدر متعفن و بمدبو شمد کمه اهمل
قریه او را از آبادی بیرون کردند و در مزبله ای سکنا گزیمد (قامی21۰/2 :1۷۵۳ ،؛ مجلسمی،
 .)۷12/12 :11۰۷بدون شک چنین روایتی نای تواند صحیح باشد ،هرچند در کتب حدیث
ذکر شده باشد .زیرا عالوه بر مایهٔ نفرت طبع هر انسانی بودن ،روایات دیگمری از ائامه
اهل بیت ( ) نقل شده است که این مطلب را با شدیدترین عحن انکار میکند (ابمنبابویمه
قای .)۷55/2 :1۷۵2 ،گذشته از آن ،رساعت پیامبران ایجاب می کند که ممردم در همر زممان
بتوانند با میل و رغبت با آنها تااس بگیرنمد ،و آنچمه موجمب تنفمر و بیمزاری ممردم و
فاصلهگرفتن افراد از آنها میشود ،در آنها نتواهد بود.
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ایممن نکتممه در کممالم دانشمماندان شممیعه نیممز بممهوضمموح تأییممد شممده اسممت .سممید
مرتضممی مممیگویممد جممایز نیسممت پی مامبران بممه بیامماریهممای عفممونی نظی مر پیس می و
جذام ،به گونهای کمه بیننمده را منزجمر کنمد و موجمب تمرس او شمود ،مبمتال گردنمد.
زیممرا ایجمماد نفممرت و بیممزاری ،از جممن گنمماه و قبممیح اسممت و چممهبسمما دردهمما و
بیامماریهممای آن حضممرت سممتتتممر از جممذام ب موده اسممت .امّمما آنچممه منک مر آن میم،
نفرت انگیزبودن این بیاماریهما بمه دعیمل اقتضمای رانمدهشمدن ممردم از ایشمان اسمت
(علممماعهممدی .)۵1 :1۷۳۳ ،مجلسممی نیممز بعممد از بیممان روایممات هممر دو دسممته ،روایممات
گممروه دوم را موافم بمما اصممول متکلاممان امامیممه دانسممته و روایممات دیگممر را بممر تقیممه
حال کرده است (مجلسی.)۷15/12 :11۰۷ ،
 .2 .2 .1منزهبودن پدر و مادر انبیای االهی از پستی و بدی

از عحا نسب ،انبیای ا هی باید از خاندان کریم ،بزرگوار و خوشنمامی باشمند و بمه
تعبیر زیارات در اصالب شامته و ارحام مطهره (طاهره) پرورش یافته باشمند (ابمنمشمهدی،
919 ،1۷1 ،122 :1115؛ ابنطاووس )۵۰۳ ،9۰5/2 :11۰5 ،و دیگران ،واعدین ایشان را به نیکی و
بزرگواری بشناسند .بیتردید وقتی رهبری از خاندانی پا و طاهر باشد که به عفماف و
تقوا معروف اند ،تأثیر بسزایی در تاایل و حرکت افراد به سات ایشمان وجمود خواهمد
داشت؛ چراکه اغلب ،فرزندان صفات پدر و مادران خود را به ارث ممیبردنمد (سمبحانی،
 .)2۰5/۷ :1112مسئلهٔ موحدبودن و ایاان آباء و اجداد پیامبران بیشتر در بحث از پدران و
اجداد پیامبر گرامی خدا (ص) مطرح میشود و با ثابتشدن ایامان و خداپرسمتبمودن
اجداد پیامبر (ص) ،این عقیده قابلیت این اثبات را دارد که هاه پیامبران ا همی از نسمل
موحدان و خداپرستان بودند.
پاکدامنی پدران و مادران پیامبر از اصول اساسی و مسلّم عقاید شیعه امامیه اسمت؛
پیروان اهل بیت ( ) با استفاده از نظریات آن پیشوایان ا هی معتقدنمد تامامی اجمداد
رسول خدا (ص) مؤمن و خداپرست بوده اند .گروهی از آنان توانسته اند ایاان خویش
را اظهار کنند و هاه مردم آنان را بدینسان می شناسند و گروهی دیگمر کمه در دوران
تقیه و فترت می زیستند ،ایاان خویش را پنهان کرده و در درون ،بر سر ایاان خویش
ثابت و استوار بودند .کالم برخی از دانشاندان بزرگ شیعه در این باره چنمین اسمت.
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صدو می گوید « :اعتقاد ما دربارهٔ پدر و اجداد پیامبر (ص) آن است که هامهٔ آنهما از
حضرت آدم ( ) تا پدرش مسلاان بودهاند» (ابنبابویه قای .)11۰ :1111 ،شیخ مفیمد نیمز
می گوید پدر و اجداد پیامبر (ص) تا حضرت آدم ( ) موحّد بوده و به خداوند ایامان
آورده بودند (مفید .)1۷5 :1111 ،ایشان در جای دیگری درباره اتفا علامای امامیّمه بمر
این موضو ستن می گوید (مفید .)19 :111۷ ،حلی و برخی دیگر از دانشاندان شمیعی
نیز بر این مطلب صحه گذاشتهاند (حلی .)195 :15۱2 ،بنابراین ،از این معیار هم میتوان
به عنوان اصلی مهم در ارزیابی روایات تاریت ی مربوط به انبیای ا هی بهرهمند شد .از
هاین رو است که در داستان حضمرت ابمراهیم ( ) کمه ظماهر آیمات قمرآن و برخمی
روایات بر مشر بودن پدر ایشان اشاره دارند ،وجوهی بمرای بمری دانسمتن ایشمان از
شر بیان شده است .از جاله بر سبیل مجاز دانستن واژهٔ «اب» در آیه که عاموی آن
حضرت بوده و در میان عرب متعارف است که عم را پدر می گویند یا جدّ ممادری آن
حضرت بوده است (مجلسی .)1۱/12 :11۰۷ ،در این باره به آیهٔ « رَبَّنَا اغْفِرْ عِی وَ عِواعِدَی وَ
عِلْاُؤْمِنِینَ یوْمَ یقُومُ اعْحِسابُ» (ابمراهیم )11 :استناد شده که بهترین شاهد است بر اینکمه
این پدر که با مادرش یک جا برای آنها مغفرت می خواهد غیر از «آزر» است ،زیرا دعا
برای آزر از روی وفا به وعده بود و پ از بیزاری جستن از وی ،دیگر معنا ندارد کمه
در آخر عار باز برایش آمرزش بتواهد و نکته مهم اینکه در این دعا «واعدی» آمده که
جز بر پدر و مادر اصلی اطال نای شود .مجلسمی نیمز در بحمث از موحمدبودن پمدر
حضرت ابراهیم ( ) می گوید اخبار دال بر اسالم آبمای پیمامبر (ص) ،مسمتفیض بلکمه
متواتر است و شیعه بر مسلاان بودن پدر حضمرت ابمراهیم ( ) اجاما دارد (مجلسمی،
.)15/12 :11۰۷

نتیجه
بر اساس آنچه گذشت:
 .1در نگاه اخبارگرایی ،معیارهای غیرنقلی چون شأن معووم نیز هاانند معیارهای نقلی
در ارزیابی روایات تاریخ انبیای ا هی هاواره محل توجه بموده کمه در مؤعفمههمای
متتلفی از شأن و شتویت انبیای ا هی ناودار شده است.
 .2مؤعفه هایی از شتویت انبیا که در ارزیابی روایات تاریتی ایشان کاربرد دارد بمه دو
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دسته کاا ت روحی و کاا ت جسای تقسیم میشمود .کاما ت روحمی ،بمهویمژه
ایاان و علم سرشار ایشان ،باعث شده است عوامل گناه و انحراف در وجودشمان از
بین برود .نیز ایشان از عیوب جساانی که مانع تحق آرمانهای ا هی و مایهٔ نفمرت
و انزجار عاومی است ،پیراستهاند.
 .۷کامما ت روحممانی شتوممیت انبیمما مؤعفممههممایی چممون برخممورداری از عوممات،
راهنداشممتن شممیطان بممر انبیمما ،جممایزنبودن تکیممه بممر غیرخممدا ،جممایزنبودن صممبر بممر
بنممدگی دیگممران ،جممایزنبودن کتاممان امممور بممه دعیممل تممرس از قتممل ،جممایزنبودن
درخواسممت و یمت از ظمماعم ،روابممودن مممدح خویشممتن در موقعیممتهممای خمماص،
بهرهمنمدی از کامال عقمل ،خموشخمویی ،خموشاخالقمی را شمامل ممیشمود کمه
هر یک بمه عنموان اصمل و معیماری کارسماز در ارزیمابی روایمات تماریتی کماربرد
دارد .در واقع اوعیمای دیمن بما بهمرهمنمدی از ایمن کاما ت ،مسمیر دسمتیمابی بمه
اهداف ا هی خود را هاموار ممیکننمد .اعبتمه نگماه ایشمان بمه کاما ت اخالقمی و
روحمانی فقممط بممه عنمموان ابممزار نیسمت ،بلکممه اساسماً برخاسممته از اعتقمماد و بیممنش
آنها به این صفت به عنوان خویوه و فضیلتی انسانی است.
 .1کاا ت جساانی شتویت انبیا مؤعفههایی چون سالمت خلقمت انبیما و منمزهبمودن
پدر و مادر پیامبران ا هی را شامل میشود که به عنوان اصموعی بنیمادین در ارزیمابی
روایات تاریتی انبیا کاربرد دارد .به عبارت دیگر ،از نظر خلقت و ساختاان جساانی
زم است پیامبران ا هی از سالمت کامل برخوردار باشند و از انوا مر ها مبرا؛ و
از عحا نسب انبیای ا هی باید از خانمدان کمریم ،بزرگموار و خموشنمامی باشمند و
دیگران ،واعدین ایشان را به نیکی و بزرگواری بشناسند تما تمأثیری بسمزا در تاایمل و
حرکت افراد به سات ایشان ایجاد شود.
 .9اصل و معیاربودن مؤعفه های کاربردی متناسب با کاا ت روحی و جسمای شمأن و
شتویت معووم در ارزیابی روایات بدین معنا است که در تعامل بما روایمات ایمن
حوزه زم است محتوا و مضامین روایات با این مؤعفهها سازگاری داشته باشد و در
تعار بودن محتوای روایات با این مؤعفهها ،زمینه را برای تأویل و رد علم روایات
به صاحبان آنها فراهم میکند.
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پینوشتها

 .1برخی حتی دیدگاه های ایشان را نزدیک به اصوعیان دانستهاند و نه اخباریمان میانمهرو (نمک :.ملکمی
میممانجی ،)2۵2-2۵1/2 :1۷۳5 ،هاچنممان کممه برخممی بممه اخبمماریبممودن ایشممان نظممر دارنممد (ن مک:.
پورمحادی.)12۵ :1۷5۷ ،
 .2بتش نقلی کالم ،مسائلی است که هرچند از اصول دین است و باید به آنها مؤمن و معتقد بود ،وعی
نظر به اینکه این مسائل فر بر نبوّت است نه مقدّم بر نبوّت و نه عین آن ،کافی است از طری وحی
ا هی یا ستن قطعی پیامبر مطلب اثبات شود (مطهری.)۵2/۷ :1۷۳2 ،
« .3عن أبی هریرة رضی اعلّه عنه قال عم یکذب إبراهیم علیه اعوالة واعسالم ا ثالث کذبات ثنتین منهن
فی ذات اعلّه عز وجل قوعه انی سقیم و قوعه بل فعله کبیرهم هذا و قال بینا هو ذات یموم و سمارة إذ
أتی علی جبار من اعجبابرة».
 .4خویی بعد از بیان روایات مربوط به این مسئله ضان رد آنها میگوید« :و عکمن اعروایمات اعامذکورة
کلها ضعیفة اعسند ،کاا أن بقیة ا حادیث اعتی اطلعت علیها فی اعقو اعازبورة مشتالة علی ضعف
فی اعسند أیضا و جهاعة فی اعراوی ،فال یاکن ا ستناد إعیها بوجه».
 .5دعیل این وجه عبارت قبل از آیه است که یوسف ( ) از او میخواهمد ممرا نمزد صماحب و ماعکمت
بازگو کن .ظاهر این است که ضایر به شت ساقی باز میگردد .دعیل دیگری که بمر صمحت ایمن
قول می توان بیان کرد چند آیه بعدی هاین سوره است که فرموده« :وَ قالَ اعَّذِی نَجا مِنْهُاا وَادَّکرَ بَعْدَ
أُمَّ مةٍ» کممه قرینممه روشممنی اسممت بممر اینک مه فراممموشکننممده سمماقی بمموده اسممت (مکممارم شممیرازی،
 1۷۳1اعف.)11/5 :

منابع

قرآن کریم.
ابن بابویه قای ،محاد بن علی ( .)1۷۵2اعتوال ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ اول.
ابن بابویه قای ،محاد بن علی ( .)1۷۳۵ا ماعی ،تهران :کتابچی ،چاپ ششم.
ابن بابویه قای ،محاد بن علی ( .)11۰۷معانی ا خبار ،قم :دفتر انتشارات اسمالمی وابسمته بمه جامعمه
مدرسین حوزه علایه قم ،چاپ اول.
ابن بابویه قای ،محاد بن علی ( .)1111إعتقادات ا مامیة ،قم :کنگره شیخ مفید ،چاپ دوم.
ابن طاووس ،علی بن موسی ( .)11۰5إقبال ا عاال ،تهران :دار اعکتب ا سالمیة ،چاپ دوم.
ابن مشهدی ،محاد بن جعفر ( .)1115اعازار اعکبیر ،قمم :دفتمر انتشمارات اسمالمی وابسمته بمه جامعمه
مدرسین حوزه علایه قم ،چاپ اول.
ایزدی ،مهدی ( .)1۷51روششناسی نقد متن حدیث ،تهران :دانشگاه امام صاد ( ) ،چاپ اول.
اعبتاری ،محاد بن اسااعیل ( .)11۰1صحیح اعبتاری ،استانبول :دار اعفکر علطباعة واعنشر واعتوزیع.
پسممندیده ،عبمماس ( .)1۷52رضممایت از زنممدگی ،قممم :مؤسسممه علا میفرهنگ می داراعحممدیث ،چمماپ
سیزدهم.
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پورمحادی ،نعیاه (« .)1۷5۷رویکمرد کالممی عالممه مجلسمی؛ اخبماری گمری یما اخبمارگرایی؟» ،در:
پژوهشنامه مذاهب اسالمی ،ش ،2ص.11۳-129
اعتوحیدی ،محادعلی ( .)1۷۳۳موباح اعفقاهة تقریر أبحاث سااحة آیة اعلّمه اععظامی اعسمید أبواعقاسمم
اعاوسوی اعتوئی قدس سره ،قم :مکتبة اعداوری ،اعطبعة ا وعی.
جوادی آملی ،عبداعلّه ( .)1۷۱1تفسیر موضوعی قرآن کریم :وحمی و نبموت در قمرآن ،قمم :مرکمز نشمر
اسراء ،چاپ اول.
حر عاملی ،محاد بن حسن ( .)11۰5وسائل اعشیعة ،قم :مؤسسة آل اعبیت ( ) ،اعطبعة ا وعی.
حکیای ،محادرضا (« .)1۷۳۱اخباریگری و اخبارگرایی» ،اجتهاد و تقلید در فلسمفه :مقما ت ،تهمران:
دفتر نشر فرهنش اسالمی ،چاپ اول.
حلی ،حسن بن یوسف ( .)1۷۵9اعباب اعحادی عشر ،تهران :مؤسسه مطاععات اسالمی ،چاپ اول.
حلی ،حسن بن یوسف ( .)15۱2نهج اعح و کشف اعود  ،بیروت :دار اعکتاب اعلبنانی ،اعطبعة ا وعی.
دعبری ،سید علی ( .)1۷51آسیبشناسی فهم حدیث ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،چاپ اول.
سبحانی ،جعفر ( .)1۷۳۰منشور جاوید ،قم :مؤسسهٔ امام صاد ( ) ،چاپ اول.
سبحانی ،جعفر ( .)1112ا عهیات علی هدی اعکتاب واعسمنّة واععقمل ،قمم :اعارکمز اععماعای علدراسمات
ا سالمیة ،اعطبعة اعثاعثة.
سبحانی ،جعفر ( .)112۱دعیل اعارشدین اعی ح اعیقین ،تهران :نشر مشعر.
سیوطی ،جاللاعدین ( .)11۰1اعدر اعانثور فی تفسیر اعاأثور ،قم :کتابخانه آیتاعلّه مرعشی نجفی.
طباطبایی ،سید محادحسین ( .)111۳اعایزان فی تفسیر اعقمرآن ،قمم :دفتمر انتشمارات اسمالمی جامعمهٔ
مدرسین حوزه علایه قم ،چاپ پنجم.
طبرسی ،احاد بن علی ( .)11۰۷ا حتجاج علی أهل اعلجاج ،مشهد :نشر مرتضی ،چاپ اول.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1۷۳2مجاع اعبیان فی تفسیر اعقرآن ،تهران :انتشارات ناصمر خسمرو ،چماپ
سوم.
طوسی ،نویراعدین ( .)11۰۳تجرید ا عتقاد ،تهران :دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول.
علماعهدی ،علی بن حسین ( .)1۷۳۳تنزیه ا نبیاء علیهم اعسالم ،قم :دار اعشریف اعرضی ،اعطبعة ا وعی.
عیاشی ،محاد بن مسعود ( .)1۷۱۰کتاب اعتفسیر ،تهران :چاپخانه علایه.
قای ،علی بن ابراهیم ( .)1۷۵۳تفسیر قای ،قم :دار اعکتاب ،اعطبعة اعرابعة.
کلینی ،محاد بن یعقوب ( .)11۰۳اعکافی (ط م ا سالمیة) ،محق  /موحح :علیاکبمر غفماری و محامد
آخوندی ،تهران :دار اعکتب ا سالمیة ،اعطبعة اعرابعة.
مجلسی ،محادباقر ( .)11۰۷بحار ا نوار ،بیروت :دار إحیاء اعتراث اععربی ،اعطبعة اعثانیة.
محادی ،علی ( .)1۷۳۱شرح کشف اعاراد ،قم :دار اعفکر ،چاپ چهارم.
مطهری ،مرتضی ( .)1۷۳2مجاوعه آثار استاد شهید مطهری ،قم :صدرا ،چاپ هشتم.
مظفر ،محادرضا ( .)1۷۱۳عقائد ا مامیة ،قم :چاپ دوازدهم.
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مفید ،محاد بن محاد ( .)111۷أوائل اعاقا ت فی اعاذاهب واعاتتارات ،قم :اعاؤتار اععاعای علشمیخ
اعافید ،اعطبعة ا وعی.
مفید ،محاد بن محاد ( .)1111توحیح اعتقادات ا مامیة ،قم :کنگره شیخ مفید ،چاپ دوم.
مکارم شیرازی ،ناصر ( 1۷۳1اعف) .پیام قرآن ،قم :مطبوعاتی هدف ،چاپ دوم.
مکارم شیرازی ،ناصر ( 1۷۳1ب) .تفسیر ناونه ،تهران :دار اعکتب ا سالمیة ،اعطبعة ا وعی.
ملکی میانجی ،علی (« .)1۷۳5عالمه مجلسی؛ اخباری یا اصوعی» ،در :یادنامهٔ مجلسی :مجاوعهٔ مقا ت،
گفتوگوها و ستنرانیهای هاایش بزرگ عالمه مجلسی ،ج.2
نفیسی ،شادی ( .)1۷۱1عالمه طباطبایی و حدیث ،تهران :شرکت انتشارات علای و فرهنگی ،چاپ اول.
نفیسی ،شادی (زهرا) (« .)1۷۱۰معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث» ،در :مقا ت و بررسیها ،ش،۳۰
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