
 اهی قرآن و حدیثژپوهش
  Quranic Sciences and Tradition  9315، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان نهمسال چهل و 

 Vol. 49, No. 2, Autumn and Winter 2016-2017 991-941صص 

DOI: 10.22059/jqst.2017.218211.668739 

 

 
 کافیشرح اصولدر  به روایات شناسی مالّخلیل قزوینیرویکرد آسیب

 
 2، عاطفه محمدزاده1علی راد 

 
 (72/73/19تاریخ پذیرش مقاله: -92/70/15تاریخ دریافت مقاله: (

 
 چکیده

ها بوده است. بررسی احادیث معصومان در گذر تاریخ در معرض برخی از آسیب
ت و ارائۀ راهکارهاا  الا آ آن، یکای از    مند حدیث با هدف کشف این آفاروش
هاا   حدیث است. این مهم در ارزیابی شرح ها  مطرح در اللومترین دانشمهم

ها  نوشته شاده بار کتااب کاافی اهمیات      منسوب به اخباریان و به ویژه شرح
کافی در الهاد صافو ،   یابد. م ّخلیل قزوینی یکی از شارحان اصولمضاالفی می

است. هرچند اد اندکی از احادیث را مبت  به آسیب دانسته در کتاب صافی، تعد
کرده است در مقایساه باا    حدیث بیانهایی که و  در ضمن شرح تعداد آسیب

هاا را در اناوا    تاوان آن نویسان زیاد نیست، با این حال مای برخی دیگر از شرح
بناد  کارد و شاامل    ها  مادۀ پژوهش، روش پژوهش و پژوهشگر طبقاه آسیب
هایی چون تقیه، سقط، تقطیا،، اختصاار، چنادمعنایی و گسساتگی ساند      گونه

-دانست. این نوشتار بر آن است تا پا  از بررسای رویکارد قزوینای در آسایب     

کافی، شیوۀ او را تحلیل کرده، در صورت نیااز باه نقاد آن    شناسی روایات اصول
 بپردازد.
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 طرح مسئله  .1
معتبار حادی ی نازد شایعیان      ترین مناب، روائی و یکی از چهارکتاباز مهم الکافیکتاب 

ها  متماد  مورد توجه الالمان بوده و بر آن شرح و حاشیه است. این کتاب در طی قرن
ازدهم، معاصر با الهد صفو  است. م ّخلیل قزوینی از بزرگان امامیه در قرن یشده نوشته

-ال  شرح روایات آورده ها  خود را البهکافی است که دیدگاهو یکی از شارحان احادیث

رهیافت از آنجا که [ 5و4، ص95، آ9است. ] ماندهبر کافی به جا  است. از و ، دو شرح
 پژوهای کافی یکی از مساائل مهام حادیث   شناسی روایاتاخباریان الصرصفویه به آسیب

تواند در بازنماایی دیادگاه آناان باه     ها مینو  پژوهشآید و نتایج اینشمارمیدوره بهاین
[، نوشتار حاضر بر آن است تا باا بررسای یکای از    919،ص9،آ99کافی مفیدباشد ]کتاب

-، به تجزیه و تحلیل رویکرد او در آسیبصافی در شرح کافیتألیفات م ّخلیل با النوان 

توجه ها  موردمنظور، پ  از توضیح هریک از انوا  آسیبزد. بدینشناسی احادیث بپردا
-شناسی حادیث، نموناه  ها  آسیبها  مرسوم در کتاببند این شارح، براساس طبقه

-ها مورد بررسی و ارزیاابی قرارمای  ها  مربوط به هریک و رویکرد و  در برخورد با آن

 گیرد. 
 
 . مقدمه2

ن: ادبیات الرب، منطق، تفسیر، اصول فقاه و حادیث،   م ّخلیل در موضوالات متنوالی چو
ترین اثر او، دو شرحی است که به زبان فارسی و [ مهم942،ص0،آ91صاحب اثر است.]

 الکافیالشافی فی شرحالربی خود را با النوان نگاشته است. و  ابتدا شرح  کافیالربی بر 
صافی ح فارسی با النوان صفو ، به شرالباس نوشت و در اثنا  نگارش آن، به دستور شاه

و  4، ص95، آ9رساند. ]آن را به اتمام  سالپرداخت و پ  از مدّت بیست کافیدر شرح 
هاا  کتااب باا اخات ف     خود داد، نسخه [ از آنجا که او تا پایان المر تغییراتی در شرح5

صافویه و ترجماۀ   [ متن صافی به سبک دورۀ 327، ص9، آ0شده است. ]رو زیاد  روبه
کتااب  »و جلدشاانزدهم آن تاا    کاافی فظی است. پانزده مجلد آن شرح و ترجمۀ اصول ل

ترین نسخه ، یعنی تمام اصول و بخش البادات فرو  است. اما بهترین و قدیمی«المعیشه
 [999، ص94در دوجلد است. ] -که اصل نیز بوده-

کناد. نخسات   یم ها  کافی متمایزهایی دارد که آن را از دیگر شرحکتاب ویژگیاین
پرداختاه   کاافی فارسی به شرح احادیاث  اولین و تنها اثر  است که به زبان  صافیآنکه 
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هاا،  مجلسای، نسابت باه بسایار  از شارح     ال ّمه  العقولمرآۀ است. دوم آنکه به غیر از 
کناد.  و این نکته اهمیت آن را دو چندان میتر است کامل ها  کافی،ها و تعلیقهحاشیه

 [0مه، ص، مقد92]
حدیث، سلسله سند آن شیوۀ م ّخلیل در این کتاب چنین است که قبل از نقل متن

در آغااز توضایحات   « شرح»و کلمۀ کافی  در ابتدا  متن« اصل»را آورده و با ذکر کلمۀ 
ها و است. البته گاهی در شرح حدیث، به بیان معانی واژهخود، به این کتاب سامان داده 

 است.کرده و فراتر از آن توضیحی نیاورده ترجمۀ متن اکتفا 

است. از میان مناب، کافی، به مناسبت، به مناب، گوناگونی ارجا  داده قزوینی در شرح
 الیاون ، الفقیاه  الیحضاره کتاب مان  ، تفسیر قمی، سجّادیّه صحیفۀ، الب غهنهجشیعه، به 
، إرشاد القلوبصدوق،  توحیدو  المالاألاألالمال و القابثواب، األخبارمعانی، ) (أخبار الرضا

-مکارم ، األخبارجام،، و الجرائحالخرائج ، القرآنمتشابه طوسی،  الفهرست و األصولالدّۀ 

، المحیطالقاموس، اللبیبمغنی، العربلسان، الکافیهالرضی اللی شرح ، اإلحتجاآ، األخ ق
سنت  اهلاستنادکرده و از میان مناب،  سالعروتاآو  بحاراألنوار، اآلیاتتأویل، الآللیالوالی
؛ هماان،  354و  353،ص9، آ92است. ] مراجعه کرده  مسلم صحیحو  بخار صحیح به 
 [ 493و  929، 944، 979،ص9آ

هاا پرداختاه،   هایی که این شارح به تفسیر آنها  فعلی، تعداد روایتبر اساس نسخه
 باب آمده است. 52ده که جمعاً در الدد بو 430

ها  نشریافته و مربوط به موضو  نکتۀ قابل تأمل دیگر این است که در میان پژوهش
، نوشاتۀ صامد   «العلماا  برهاان »توان به دو مقالۀ ذیل اشاره کارد:  نوشتارحاضر، تنها می
شده و باه بررسای   ثبت« فرهیختگان تمدن شیعی»در سایت  9314جودتی که در سال 

کاافی در آییناۀ   »[ و مقالاۀ  2است ]ر.ک: پرداخته اللمی م ّخلیلنامه و شخصیتزندگی
چاا    باه 9323مجلاۀ سافینه در بهاار    9از حمید سلیم گندمی که در شمارۀ « پژوهش
اسات. و   است. نویسندۀ این مقاله، شش تحقیق را معرفی و نقد و بررسی کارده  رسیده

ار مبحاث مهام   در آغاز، به معرفی کلّی کتاب کافی و مؤلّف آن پرداخته و پ  از آن چه
نموده اسات. و ، شناسااندن شارح ما ّ     ، تقیه، بدا  و قرآن را مطرح ) (مهد االم از امام

و آشناکردن مخاطب با شیوۀ صحیح ام   رجال و راویان کتااب   کافیقزوینی بر خلیل 
-شناساانۀ و  نکارده  داده، اما صحبتی از رویکارد آسایب  کافی را هم در مرحلۀ بعد قرار

توان گفت تا کنون در راساتا  مقالاۀ حاضار،    ترتیب می[ بدین950-949، ص99است.]
 است.نشده  ا  م حظهتحقیق نشریافته
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 شناسی روایات. شیوۀ مالّخلیل قزوینی در آسیب3
ها به صورت زیار  حدی ی موردتوجه م ّخلیل و شیوۀ او در تبیین هریک از آنها آسیب

 بند  و تحلیل است.قابل طبقه
 

 پژوهشهای مادۀآسیب .1. 3
الحدیث، مجمواله روایات مورد استفاده در این دانش است پژوهش در فقه مادۀمقصود از 

داده و حدیث، رخصدور و نقل هایی است که در مرحلۀ ها  آن، آسیبو منظور از آسیب
 [332، ص99دارد. ]روایت را از واگویۀ واقعیت باز می

 
 ر حدیثهای مرحلۀ صدو. آسیب1. 1. 3

شاوند و زمیناه را   ها  مرحلۀ صدور، برنخستین حلقۀ پیدایش حدیث الارض مای آسیب
تقیه که قزوینی هم بدان توجه داشته است، از این کنند. برا  فهم ناصحیح آن آماده می

 آید. ها به شمار میدست آسیب
 
 تقیه -الف 

دشمنان و الدم همراهی با کردن از کردن حق، پوشاندن االتقاد به آن، مخفیتقیه، پنهان
[ حدی ی کاه بار   930، ص39آنان نسبت به چیز  است که ضرر دینی یا دنیو  دارد. ]

، 93اساس تقیه صادرشده، هرچند از نظر سند صحیح باشد، از نظر متن، معلول اسات ] 
شود. برخی از احادی ی که از نگاه ها شناخته می[ و بدین جهت تقیه جز  آسیب994ص

 اند، به شرح زیر است:این آسیب مبت  شده م ّخلیل به
شرفیاب شادند و   ) (رضاشده است که خدمت امام حسین نقل از خزّاز و محمدبن .9

طااق و می مای را درباارۀ خاالی باودن قسامتی از بادن        بن سالم و صاحب  گفتۀ هشام
سجده  کردند. حضرت پ  از شنیدن این سخن بهپروردگار و توپر بودن باقی تنش بیان
 ا  به راویان این خبر فرمود:افتاد و پ  از تسبیح خدا و توصیه

النَّمَطُ األَوْسَطُ الَّذِ  الیُدْرِکُنَا الْغَالِی، وَال یَسْبِقُنَا التَّالِی؛ یَا مُحَمَّادُ،   -آلَ مُحَمَّدٍ -نَحْنُ»
الْمُوَفَّاقِ، وَسِانأ أَبْنَاا ِ    ی هَیْئَاۀِ الشَّاابِّ   الَظَمَۀِ رَبِّهِ کَانَ فِا  حِینَ نَظَرَ إِلى )ص(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

، 9، آ92« ]یَکُاونَ فِای صِافَۀِ الْمَخْلُاوقِینَ.      سَنَۀً؛ یَامُحَمَّادُ، الَظُامَ رَبِّای وَجَالَّ أَنْ     ثَ ثِینَ
 [3، ح912-915ص

افتااده از ماا   باشیم که غلوکننده به ما نرسد و القاب محمد طریق معتدلی میما آل»
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باه الظمات    )ص(خادا د. ا  محمد! ]معناا  حادیث ایان اسات کاه[ وقتای رساول       نگذر
ساالگی دیاد. اماا ا     آراسته و در سن سای  پروردگارش نظرافکند، او را به سیما  جوان

، 9، آ37« ]محمد! پروردگار من بزرگتر از ایان اسات کاه باه صافت آفریادگان باشاد.        
 [939ص

تعرّض به مخالفان، داللات بار ایان امار      در الین ) (از نظر قزوینی شیوۀ فرمایش امام
دارد که ایشان و شیعیانشان به ابطال روایت آنان نپرداختند بلکه با رالایت تقیه صاحبت  

 گوید:فرمودند. از این رو در ادامه می
گاویم در معنای آن روایات، توجیاه آن     در این ک م اشارت است به اینکه آنچه می»

کلّیّه موافق تقیّه نیست و آنچه هشاام و صااحب طااق و    است به قدرِ وُس،؛ چه ردّ آن بال
کانم باه خااطر    اند نیز از باب تقیّه است؛ که چون این توجیه کاه مان مای   می می گفته

« این را باالث طعن بر ایشان نکند. اند، پ  کسیایشان نرسیده، پیشاپیش مخالفان رفته
 [911و912، ص9، آ92]

، شابهۀ موافقات ایشاان و    ) (پاسخگویی اماموۀ یابی نحترتیب و  به دنبال اللتبدین
توان گفت از میان کند. در دفا  از این شارح میها  باطل خن ی میاصحاب را با دیدگاه

-539، ص99اناد ] بارده ا  ناام قرائنی که برخی از محققان برا  شناسایی احادیث تقیه
اسات چارا کاه    ا  باودن حادیث فاوق    [، مخالفت با ضروریات مذهب، الامل تقیاه 544

ها  پروردگار و مرتبط با اصول االتقاد  شیعه است. اصلی بحث، صفات و ویژگیموضو 
طاق، می می و نیز چگاونگی برخاورد حضارت باا     همچنین گفتۀ هشام بن سالم، صاحب

آیاد.  کردن القائد واقعی شیعه در این باره به حساب میپوشی و پنهانراویان، نوالی پرده
شیعه و تفاوت این فرقه بر االتدال ) (به خوبی درک کرده که تأکید امامبنابراین م ّخلیل 

با غالیان یا مجسِّمه به نوالی االتراض به القاید این دو گروه است که به صورت غیراللنای  
 است.شده  بیان

ا  باودن  تبریز  نسبت باه تقیاه  دیدگاه م بت شارحانی چون استرآباد  و مجذوب 
[ 942، ص9، آ39؛ 995و 994، ص9یید نظر قزوینی اسات. ] روایت، الامل دیگر  در تأ

استرآباد  در این باره به تفصیل سخن گفته و یاادآور شاده اسات کاه برخای از الاماه،       
هاا را ازچشام ماردم    کردند تاا آن را متهم به داشتن مذاهب باطل می ) (اصحابی از ائمه

کارده و  شاان مشاهور باود، نقال    بیندازند. بعد برخی از راویان، آنچه را به ناحق دربارۀ ای
[ مجلسای نیاز کاه    995و 994، ص9کرده اسات. ] ها را مذمّتنیز از باب تقیه آن ) (امام

دادن آن باورهاا باه   و الدم مخالفت ایشاان باا نسابت    ) (ابطال برخی القاید از سو  امام
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-ده کار ا  بودن روایت اشااره اصحاب را، بنا بر رالایت مصالحی دانسته، به نوالی به تقیه

 [342، ص9، آ34است. ]
الَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الَنْ أَبِیهِ الَنْ الَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ الَنِ وَاصِلِ ابْنِ سُلَیْمَانَ الَنْ الَبْدِ اللَّهِ بْنِ  .9
مْ یَأْمُرْ؛ أَمَرَ إِبْلِای َ  یَشَأْ، وَشَا َ وَ لَ أَمَرَاللَّهُ وَلَمْ»، قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: ) (الَبْدِاللَّهِالَنْ أَبِی سِنَانٍ

آدَمَ الَنْ أَکْلِ الشَّجَرَۀِ، وَشَاا َ أَنْ   أَنْ یَسْجُدَ آلدَمَ، وَشَا َ أَنْ الیَسْجُدَ، وَلَوْ شَا َ لَسَجَدَ، و َنَهى
 [3، ح599و  597، ص9، آ92« ]یَأْکُلَ مِنْهَا، و َلَوْ لَمْ یَشَأْ لَمْ یَأْکُلْ. 

خداوند به چیز  امرکرده و آن را »فرمود:  ) (جعفرصادق امامشده که در روایتی نقل 
کرده و به آن امر نکرده است. ابلای  را باه ساجود آدم    نکرده، و چیز  را مشیّتمشیّت 

کارد و آدم را  می کرد، حتماً سجدهنکرده و اگر آن را مشیّت می امرکرده و آن را مشیّت
کارد،  کرده و اگر مشیّت نمای و را از آن مشیّت کرده و خوردنِ ااز خوردنِ از درخت نهی

 [ 590و  599، ص9، آ92« ]خورد. نمی
و الدم اجرا  امار   ) (آدمروایت به مناسبت بحث از ماجرا م ّخلیل پ  از نقل این 

کدام الاقال تجاویز   »کند: میگونه بیان توسط او، نظر خود را با طرح یک سؤال اینالهی 
ته و فهمیده با وسوسۀ ابلی ، ابا و استکبار کرده و نظیر خَلَقْتَنِی دانس ) (کند که آدممی

 «باشد؟کردهمِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ را خیال

در مجل   ) (هشتمصدوق از امام سپ  همین مسئله را راج، به روایت معروف شیخ
 است که:شدهجهم نقلبنکند. در این روایت از اللیمأمون مطرح می

اللَّاهِ! أَلَایْ َ   [ الْمَأْمُونُ: یَا بْنَ رَسُولِ، فَقَالَ ]لَهُ) (حَضَرْتُ مَجْلِ َ الْمَأْمُونِ وَالِنْدَهُ الرأضَا»
آدَمُ  وَ الَصى»اللَّهِ الَزَّ وَجَلَّ: قَوْلِ ، قَالَ: فَمَا مَعْنىمِنْ قَوْلِکَ أَنَّ األَنْبِیَا َ مَعْصُومُونَ؟ قَالَ: بَلى

اْسکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ » ) (قَالَ آلدَمَ -تَبَارَکَ وَتَعَالى -الس م: إِنَّ اللَّهَ؟ فَقَالَ اللیه«فَغَوى رَبَّهُ
وَأَشَارَ لَهُمَا إِلَى شَجَرَۀِ الْحِنْطَۀِ « الْجَنَّۀَ وَ کُ  مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَۀَ

وَلَمْ یَقُلْ لَهُمَا التَأْکُ  مِن هذِهِ الشَّجَرَۀِ وَال مِمَّا کَاانَ مِانْ جِنْسِاهَا،    « الظَّالِمِینَ فَتَکُونا مِنَ»
 فَلَمْ یَقْرَبَا تِلْکَ الشَّجَرَۀَ وَإِنَّمَا أَکَ  مِنْ غَیْرِهَا لِمَاا أَنْ وَسْاوَسَ الشَّایْطَانُ إِلَیْهِمَاا وَقَاالَ: ماا      

الشَّجَرَۀِ وَ إِنَّمَا نَهاکُمَا أَنْ تَقْرَبَا غَیْرَهَا وَلَمْ یَنْهَکُمَا الَنِ األَکْلِ مِنْهَا إِالّ هذِهِنَهاکُما رَبُّکُما الَنْ 
أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدِینَ* وَ قاسَمَهُما إِنأی لَکُما لَمِانَ النَّاصِاحِینَ وَلَامْ یَکُانْ     

ا قَبْلَ ذلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِاللَّهِ کَاذِباً فَدَالّهُما بِغُرُورٍ فَأَکَ  مِنْهَاا ثِقَاۀً بِیَمِینِاهِ    آدَمُ وَحَوَّا ُ شَاهَدَ
 . «بِاللَّهِ

قزوینی پ  از نقل این بخش از حدیث و بیان مختصر  دربارۀ مفهاوم آن، باه ایان    
به نقلای از ماأمون    ا  است. او با اشارهتقیهرسد که این روایت از جمله روایاتنتیجه می
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تفتازانی و یادآور  االتزال خلیفه، و باا توجاه باه ایان کاه در ماذهب        المقاصددر شرح 
-کند.  بدینمعتزله، گناه صغیره پیش از نبوّت بر انبیا جایز است، این نکته را مطرح می

بُاوَّۀِ، وَلَامْ   وَکَانَ ذلِکَ مِانْ آدَمَ قَبْالَ الن   » ) (ترتیب م ّخلیل که معتقد است فرمایش امام
وزُ یَکُنْ ذلِکَ بِذَنْبٍ کَبِیرٍ اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُولَ النَّارِ، وَإِنَّمَا کَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَوْهُوبَۀِ الَّتِی تَجُا 

از جهت تقیه بوده، در ادامه بر این نکتاه تأکیاد   « الَلَیْهِمْ... الَلَى األَنْبِیَا ِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْیِ 
 [595، ص9، آ92فراموشی و خطاست. ] کند که اللت الدول از امرتنزیهی،می

اسْاکُنْ أَنْاتَ وَ زَوْجُاکَ    » ، خطااب ) (ا  بودن گفتاار اماام  دلیل دیگر قزوینی بر تقیّه
و  595، ص9، آ92ممکان نیسات. ]   ) (آدم است که بدون داشاتن مقاام نباوّت   « الْجَنَّهَ
 ) (برسی که مراد از صغیره را در ک م حضرتاساس، پ  از بیان نظر ط[ بر همین 599

کند که این حالت اختصاص به زمان قبل از نبوّت ندارد میالمل مکروه دانسته، یادآور  
، ) (که معتقد بود منظور از الصایان آدم  األصول الدّۀطوسی در و پ  از نقل دیدگاه شیخ

ا  بودن روایت را بر تقیهمخالفت او با انجام المل مستحب است، بار دیگر پافشار  خود 
 [599، ص9، آ92دهد. ]مینشان

 اما نباید از نظر دور داشت اصل روایتی که م ّخلیل در حکم تقیه دانسته، در کتااب 
[ و ایان شاارح ضامن تبیاین     974-915، ص9، آ4شده اسات ] نقل ) (أخبارالرضاالیون

جاا کاه هادف ایان     این از آناست. بنابرکافی، به مناسبت، بخشی از آن را آورده احادیث
کافی است، نمی توان به ایان کا م    روایات پژوهش، بررسی رویکرد م ّخلیل در گسترۀ
ا  کافی و تقیاه شارحان دیگر نسبت به روایتاستطراد  و  استناد نمود. به ال وه، تأمل

آدمای و  جبریه و القاید اشاالره دربارۀ الادم اختیاار   دانستن آن به دلیل موافقت با اصول
، 39؛ 313و  319، ص9، آ95؛ 499و  499، ص9، آ1نقش ارادۀ الهی در افعال انسان ]

[ و همچنین غفلت ظاهر  م ّخلیل نسبت به ایان امار،   950، ص9، آ34؛ 399، ص4آ
 دارد.الامل دیگر  است که نگارنده را به نقد رویکرد م ّخلیل وا می

تار  د را نسبت به رویکرد قزوینی وسی،با این همه چنانچه بخواهیم دامنۀ تأم ت خو
کنیم؛ باه  صدوق را هم مطرحبودن روایت موجود در کتاب ا  توانیم حکم تقیهکنیم، می

 -متنی، همراه با رویکرد ک میدرونمند  هوشمندانۀ قزوینی از قرائن خصوص که بهره
 ت.اسکرده  جامعی را در شناخت این آسیب فراهم تاریخی او، مستندات

 
 های مرحلۀ نقل حدیث. آسیب2. 1. 3

حدیث، به جز مرحلۀ صدور، در طی مسیر انتقال باه مخاطباان اماروز نیاز، در معارض      
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شاد کاه و  متوجاه     ها بوده است. پ  از بررسی رویکرد قزوینی، مشخصبرخی آسیب
تعاداد بسایار انادکی از احادیاث      ها  متنی و سند  مرحلۀ نقل باوده و برخی از آسیب

معنا ها شامل سقط، تقطی،، اختصار، نقل ها دانسته است. این آسیبفی را مبت  به آنکا
 ها خواهیم پرداخت.سند است که در ادامه به آنو گسستگی 

 
 سقط یا نقیصه (الف

اند کاه  گاه بدون این که تعمد  در کار باشد، برخی راویان چیز  از متن روایات کاسته
و تأثیر نامطلوب بر فهم صحیح آن شده است. از این رو موجب تصرف در مقاصد حدیث 

 [ 307، ص99توسط راویان است. ] جد  فهم حدیث، سقط یا نقیصهها یکی از آسیب
کرده و به النوان نمونه، قزوینی در تبیین حدیث زیر به افتادگی کلماتی از متن اشاره

 است: آن را مبت  به آسیب مذکور دانسته
فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُومااً إِالّ  »... قَالَ لَهُ السَّائِلُ: ) (نْدِیقِ الَّذِ  أَتَى أَبَا الَبْدِ اللَّهِفِی حَدِیثِ الزأ

 لَوْ کَانَ ذلِکَ کَمَا تَقُولُ، لَکَانَ التَّوْحِیدُ الَنَّاا مُرْتَفِعااً ألَنَّاا لَامْ    : ») (قَالَ أَبُوالَبْداللَّهِ« مَخْلُوقاً. 
مَوْهُومٍ، وَلکِنَّا نَقُولُ کُل  مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَکٍ بِهِ تَحُدُّهُ الْحَوَاسُّ وَتُمَ ألُاهُ، فَهُاوَ    نَکْلَفْ غَیْرَ
؛ إِذْ وَالبُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ صَانِ،ِ األَشْیَا ِ خَارِآٍ مِنَ الْجِهَتَیْنِ الْمَذْمُومَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا النَّفْایُ  مَخْلُوقٌ
 النَّفْیُ هُوَ اإلِبْطَالَ وَالْعَدَمَ وَالْجِهَۀُ ال َّانِیَۀُ التَّشْبِیهُ إِذْ کَانَ التَّشْبِیهُ هُاوَ صِافَۀَ الْمَخْلُاوقِ    کَانَ

 [9، ح29-01، ص9، آ92« ]الظَّاهِرِالتَّرْکِیبِ وَ التَّأْلِیفِ. 
ساید، باه   هایی که یک زندیق از آن حضارت پر شده در پی سؤالنقل ) (از امام صادق
اگار  » حضارت فرماود:   « هر چیز که در خاطر گذرد، مخلوق اسات. »ایشان الرض کرد: 

چنین باشد که گوئی خداشناسی از ما ساقط است زیرا ما جز به شناختن آنچه در خاطر 
گوئیم هر چیز که حقیقتش با حاواس درک شاود و در   گذرد مکلف نیستیم، بلکه ما می

ق است ]و چون حقیقت خدا به حاواس در نیایاد و   حواس، محدود و مم ل گردد، مخلو
[ و خالق اشیا  باید در آنجا محدود و مم ل نگردد پ  مخلوق نیست بلکه او خالق است

از دو جهت ناپسندیده برکنار باشد، یکی جهت نفی زیرا آن، نبودن اسات و دوم تشابیه   
یوساتگی و  زیرا تشبیه )مانند چیز  بودن( صفت مخلوق اسات کاه اجازایش باه هام پ     

 [ 993-999، ص9، آ37«]هماهنگی آشکار  دارد....
اسات.  گرفتاه  م ّخلیل بر این باور بوده که از سو  کاتبان، اسقاطی در روایت صورت

کرده و با این طبرسی مراجعه اإلحتجاآِصدوق و شیخ التوحیدِاو در این باره به دو کتابِ 
األَشْیَا ِ خَاارِآٍ مِانَ الْجِهَتَایْنِ الْمَاذْمُومَتَیْنِ؛ إحْاداهُمَا       صَانِ،ِ وَالبُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ»که البارت 
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در ایان دو کتااب   « فَهُاوَ مَخْلُاوقٌ  »را پا  از  « وَ الْعَادَمَ  النَّفْیُ؛ إِذْ کَانَ النَّفْیُ هُوَ اإلِبْطَالَ
 29،ص9،آ92داده که باه شارح ظااهر حادیث بپاردازد.]     [، ترجیح949،ص3دیده]ر.ک:

 [ 29و
داماد و مجلسی هم بدون ارائۀ شاهد ، احتمال افتادگی این الباارت را از جاناب   میر
از اللماا    -[ اماا مازنادرانی  912، ص30؛ 919، ص9،آ34اناد ] کارده اوّل مطارح ناسخ 
با قطعیت بیشتر  خواننده را متوجاه ایان    -پژوهان معاصراز قرآن -و مصطفو  -متأخر

اناد کاه جملاۀ ماذکور در کتااب توحیاد و       کردهاند و همانند قزوینی تأکیدآسیب نموده
[ در 19،ص3، آ39؛999،ص9،آ37است. ]کلینی یا کاتب افتاده احتجاآ هست و از قلم 

« النهیُ»نیز احتمال وجود سقط تا پایان واژۀ  -چا  دارالحدیث -کافیجدیدترین نسخۀ 
 [ 979، ص9، آ91است.]شده اوّل ذکرآمده و منشأ این خلل، ناسخ

تاوان نظار   متقادم، مای   نون با استناد به اظهارنظر شارحان بزرگ و تأمل در مناب،اک
حال، ظااهراً افتاادگی   دادن سقط را با اطمینان بیشتر  پذیرفت. با این م ّخلیل در رخ

-ا  بر معنا  روایت وارد نکرده و آسیب جد  متوجه حدیث نشدهالبارت مذکور خدشه

 است.
 

 تقطیع ب(
باشاد و باا هادف    ، حدیث؛ تفریق آن به ابوابی است که متعلق به آن میمنظور از تقطی

[ تقطیا، گااهی ساودمند    391، ص92گیارد. ] احتجاآ مناسب به آن حدیث صورت می
گیرد که در پی آن ا  صورت میبند  حدیث به گونهاست اما در تقطی، نادرست، بخش

ی چاون اساباب صادور و    [ یا با حذف قراینا 977،ص35ماند ]معنا  اصلی محفوظ نمی
 [ 321و322، ص99رسد. ]فضا  آن، به متن حدیث آسیب می

داند، حادیث  رسد قزوینی آن را مبت  به آسیب تقطی، میتنها روایتی که به نظر می
 زیر است:

بِخِ فِ األَشْیَا ِ،   ٌهُوَ شَیْ»أَنَّهُ قَالَ لِلزأنْدِیقِ حِینَ سَأَلَهُ فمَا هُوَ؟ قَالَ:  ) (الَبْدِ اللَّهِالَنْ أَبِی
 ٌ بِحَقِیقَۀِ الشَّیْئِیَّۀِ، غَیْرَ أَنَّهُ الجِسْمٌ وَ ال صُورَۀٌ، و َال إِثْبَاتِ مَعْنی، وَأَنَّهُ شَیْ ارْجِ،ْ بِقَوْلِی إِلی

صُاهُ الادُّهُورُ، و   یُحَ ُّ وَ ال یُجَ ُّ، وَ ال یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْ ِ، التُدْرِکُهُ األَوْهَاامُ، وَال تَنْقُ 
 [5، ح94-52، ص9، آ92« ]َالتُغَیِّرُهُ األَزْمَانُ. 

 ) (این بود که گفات پا  خادا چیسات؟ اماام      ) (صادقاز جمله سؤال زندیق از امام
خدا چیز  است برخ ف همه چیز. از این گفته من بفهم که یک معنای ثاابتی   »فرمود: 
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چیز با حقیقت تنها او است.( جاز  « ) دنچیز بو»است و اینکه او چیز  است به حقیقت 
گاردد، باا هایك یاک از حاواس      شود، لما  نمای  اینکه جسم و شکل نیست، دیده نمی

هاا  ها او را در نیابند، گذشت روزگارها از او نکاهد و زماناه شود. خیالپنجگانه درک نمی
 [979، ص9، آ37« ]دگرگونش نسازد. 

ت، تذکر داده که تتمۀ آن در حدیث ششام  م ّخلیل در پایان شرح این بخش از روای
اإلِرَادَۀِ أَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْالِ  » و حدیث ششم باب «   شَیْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَعَالی»باب 

« االضْاطِرَار »است. و  حادیث اوّل از بااب   آمده  التوحیداز کتاب « وَسَائِرِ صِفَاتِ الْفِعْل 
[ 90و  99، ص9، آ92است.]هم بخش دیگر  از روایت فوق یادکرده  را« الحجه»کتاب 

آید گرچه قزوینی در این دو جا لفظ تقطی، را به کار نبرده ولی از مضمون سخن او برمی
 است.بوده که به آن واقف 

 بارد کاه در تماام ایان    تاوان پای  ث مای هاا  مختلاف ایان حادی    با م حظۀ بخاش 
 ) (صاادق ها  گوناگونی را از اماام زندیق بوده که سؤالقطعات، پرسشگر اصلی، تنها یک 

 مجموالاه رساائل در شارح احاادی ی از    است. این مسائله ماورد توجاه مؤلفاان     پرسیده 
 ) (الصاادق اإلماام  منااظرۀ  »هم بوده به طور  که متن اصلی روایات را باا الناوان     کافی

 -991، ص9، آ95] اناد. جاا باه شارح آن پرداختاه    نامگذار  کرده و یاک « م، الزندیق
901 ] 

هاا  ها گواه دیگر  بر تعلاق آن از سو  دیگر سلسله سند یکسان در تمام این قسمت
باه تفارق    الاوافی به یک روایت واحد و وقو  تقطی، است. مؤید دیگر هم، توجه صااحب  

[ بناابراین تاا   337، ص9، آ90کافی است. ]ها  مختلف کتابمتن اصلی حدیث در باب
داشات کاه بارش    نظار نمود اما این را هم باید در ن با نظر م ّخلیل موافقتتواجا میاین

ها  مختلف آن به تناسب بحث و باه جهات تساهیل در    قسمتی از حدیث و ذکر بخش
خوانش و احتجاآ به روایت، نشان از تقطی، نادرست نیست و حکایت از آسیب حادی ی  

ان دیگر تفکیک این حدیث چنادان  کند. شاید به همین دلیل بوده که در نظر شارحنمی
، 9، آ33؛ 91-95، ص4، آ39؛49-34، صص3، آ97اند. ]نکردهمهم نبوده و بدان اشاره 

 [944-935، ص9، آ34؛ 32-39ص
 

 اختصار ج(
[ 954، ص3،آ39اختصار حدیث، نقل بخشی از یک حدیث بدون بخش دیگر آن است. ]

حدیث، قرائن و اسباب ورود حدیث را  کنندۀبه ویژه آنجا که مختصر -در برخی نمونه ها
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شود، ممکن است حکام نادرساتی   اگر تنها به حدیث مختصر بسنده  -استنکردهگزارش
 [970، ص35گردد. ] استنباط شده و به شار  مقدس منسوب

هاا  با وجود اشتراکی که با تقطی، و نقل معنا دارد، از جهاتی باا آن « اختصار»آسیب 
ها در باب متناساب آورده  بخشی از روایت، جدا  از سایر قسمت است. در تقطی،،متمایز
شاود. الا وه   مای که در اختصار، بدون تفکیک حدیث، چکیادۀ آن نقال  شود در حالیمی

-آیاد اماا در نقال   آن به صورت خ صه می براین، در تلخیص، یک حدیث با حفظ الفاظ

ها  خود را با الفاظی دیگر یا نقل محتوا  یک خبر بدون جماود بار   معنا، راو ، شنیده
دارد حجام حادیث   کند. در این حالت امکانمیها و تنها با هدف رساندن معنا بیان واژه

 [ 355و  354، 399، 934،ص99برخ ف حالت اختصار زیادتر از قبل شود. ]
 است:داده، مربوط به روایت زیر تنها جایی که م ّخلیل آسیب اختصار را تشخیص 

]الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ[ الَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ الْعَالِمُ اللیاه السا م کَیْافَ الَلِامَ     
مَاا قَادَّرَ،    ، وَ قَضاى مَا قَضى ؛ فَأَمْضىأَمْضى وَ الَلِمَ و َشَا َ، و َأَرَادَ و َقَدَّرَ، وَ قَضى»اللَّهِ؟ قَالَ: 

 [90، ح574، ص9، آ92« ].وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ 
کند خدا بداند و بخواهد و اراده»شد که خدا چگونه داند؟ فرمود: سؤال  ) (رضااز امام 

-م کرده و حکا )صادر(کند و اجرا فرماید پ  اجرا کند آنچه را حکم و مقدرسازد و حکم

و  974، ص9، آ37« ]کارده اسات.   کند آنچه را مقدر ساخته و مقدرکناد آنچاه را اراده  
975 ] 

-کرده و مشیّتکرده آنچه را که مشیّتو اراده» ها  از نظر م ّخلیل در اینجا البارت

-ساز  حدیث حاذف در متن اصلی وجود داشته و در خ صه« کرده آنچه را که دانسته 

 [579،ص 9، آ92است. ]شده
بخش دیگر  از این حدیث هم که از نگاه و  مبات  باه آسایب اختصاار شاده، باه       

 صورت زیر است:
شَا َ، وَفِیمَا أَرَادَ لِتَقْدِیرِاألَشْیَا ِ، فَاإِذَا وَقَا،َ    الْبَدَا ُ فِیمَا الَلِمَ مَتى -تَبَارَکَ وَتَعَالى -فَلِلَّهِ»

 [90، ح570، ص9، آ92] «الْقَضَا ُ بِاإلِمْضَا ِ، فَ  بَدَا َ. 
بادا  در وقات   »ها  مربوط به به القیدۀ م ّخلیل در این قسمت از روایت نیز، البارت

 [570، 9، آ92اند. ]شده ، حذف«بدا  در وقت قضا»و « اراده
 ت و باا وجاود مِؤیاداتی چاون دیادگاه     با توجه باه آنچاه در تعریاف اختصاار گذشا     

نظار م ّخلیال را پاذیرفت. اماا چاون ایان       توان [ می990، ص90] الوافیکشف صاحب 
توان آن را به النوان یک آسیب باه  نکرده است، نمیاختصار اخت لی در فهم روایت ایجاد
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و  590، ص9، آ90؛ 459-457، ص9، آ1دیگار ] شاارحان  ظااهر   سکوت شمار آورد. 
 دسات [ نیز همین نتیجاه را باه   942-949، ص9، آ34؛ 342-349، ص4، آ39؛ 592
 دهد. یم

 
 نقل معنا د(

، 95شاود ] مای در آسیب نقل به معنا، محتوا  یک خبر، بدون جمود بر الفااظ آن نقال  
و  397،ص92نیسات. ]  معنا جایز[ اما اگر راو  به مقاصد الفاظ الالم نباشد، نقل959ص
 ) (ا  است که خللی در مقصود اماام [ نقل به معنا توسط محدثان خبره هم به گونه399
آسیب نقل به معنا دیده  [ اما روایتی که از نظر م ّخلیل در آن909، ص93نکند. ]ایجاد
 شود، به شرح زیر است:می

 -یَا هِشَاامُ، إِنَّ اللَّاهَ  : ») (هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ، قَالَ: قَالَ لِی أَبُوالْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍالَنْ 
وَ اخْتِ فِ اللَّیْلِ وَ النَّهاارِ  ʼقْلِ وَالْفَهْمِ فِی کِتَابِهِ، فَقَالَ:... وَ قَالَ: بَشَّرَ أهْلَ الْعَ -تَبَارَکَ وَتَعَالى

 وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّما ِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِیفِ الرأیاحِ آیاتٌ لِقَاوْمٍ 
 [99، ح912، ص9، آ92[. « ]5]جاثیه،  ʻیَعْقِلُونَ.

ا  هشاام، خداوناد   »به او فرمود:  ) (جعفربنکه امام موسی شدهحکم نقلبن از هشام
پ  فرماود ... و بااز فرماود:    « داد.را در کتاب خود بشارت بلند مرتبه افراد الاقل و فهیم

وروز و رزقی که خدا از آسمان فرستاد که زمین را بعد از مرگش همانا در گردش شب »
هائی کنند نشانهها که تعقل مید و در گردش بادها ]و ابر مسخر در فضا[ برا  آنکرزنده
  [95،ص9، آ37« ]است.

مضمون این آیت در سورۀ جاثیه است امّا »گوید: م ّخلیل پ  از نقل روایت فوق می
تواند بود که نقل مضمون شده باشد یا این قرائتی غیرمشهور لفظ، موافق نیست. پ  می

 [912،ص9، آ92] «باشد.
اسات   دادهمعنا تشخیصرسد و  این روایت را مبت  به آسیب نقل نظرمیتا اینجا به
-شده تفااوت ها  موجود ثبتشده از آیه در کتاب صافی با آنچه در مصحفاما متن نقل

نکرده، دلیل ندارد و چون م ّخلیل منظور از الدم اتفاق لفظ حدیث با متن اصلی را بیان 
اسات. باه الا وه، منظاور از قرائات غیرمشاهور، برداشات          به آسیب مذکور مابهم  ابت 

جدید  از روایت است که با گونۀ متاداول آن همساان نیسات. بناابراین اگار آن را باه       
 نقد است.کرده، رویکرد و  قابلمعنا محسوبا  از آسیب نقلاشتباه جلوه

کاافی آماده، ماتن روایات در     ولاز سو  دیگر، مطابق با آنچه در زیرنوی  کتاب اص
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اسات و در بقیاه نساخ و    ها  خطی و در شرح م صدرا به صاورت فاوق   برخی از نسخه
شده، به دلیل ایجاد تغییراتی از سو  ناسخان یا راویان و یا آسایب نقال   چا ها  کتاب

 ،91اسات.] شاده به متن افزوده« السما  و األرضوالسحاب المسخّر بین »به معنا، البارت 
اصالی  لفظ حدیث با ماتن  توان منظور م ّخلیل از الدم اتفاقاساس می[ براین39،ص9آ

، 34؛ 939، ص9، آ39؛ 54،ص90بازرگ ] زد. در این میان، اتفاق نظر شاارحان را حدس
 [ با قزوینی، الامل مهمی است که نگارنده را به پاذیرش دیادگاه و  ترغیاب   49، ص9آ
معنا خلط نشود. باا  به ها  غیرمشهور، با آسیب نقل تکند البته با این شرط که قرائمی

باا الباارت قرائتای     صاافی  ها  دیگر  از روایات کاه در کتااب  توجه به این اصل، نمونه
-979، ص9، آ92شاود. ] مای بالمعنى آمده، به همین شایوه ارزیاابی   غیرمشهور یا نقل 

 [419و  415، 399، ص9و آ 999، 972
یز  تنها شارحی است که متن روایات ماذکور را اشااره یاا     تبرناگفته نماند مجذوب

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ األَرْضِ وَ اخْتِ فِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ »سورۀ بقره  994اقتباسی از آیۀ 
ما ِ مِنْ ما ٍ فَأَحْیا بِاهِ  وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِ  فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَ،ُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ

 األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلأ دَابَّۀٍ وَ تَصْرِیفِ الرأیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّاما ِ 
[ بنابراین با فرض صاحت ایان   971، ص9، آ33داند. ]می« وَ األَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ

 داد.وان به نوالی حالت نقل به معنا را در روایت تشخیص تنظر هم می
 گسستگی سند -ها 
ها  مهم حدی ی که از ناحیۀ سند وارد شاده، مرباوط باه چگاونگی     ا  از آسیبپاره

-ها، رف، سند است؛ بادین ارتباط و اتصال راویان با یکدیگر است. یکی از انوا  این آسیب

باه  « رفعه»ور بوده ولی آن را حذف و با البارت ، مذکمعنا که سلسله سند در نزد محدث
 [07و 95، ص93است. ]کردهآن اشاره

 تنها حدی ی که م ّخلیل آن را مبت  به گسستگی سند دانسته، روایت زیر است:
 إِنَّمَا یَسْاعى ذَا بِدْالَۀٍ فَعَظَّمَهُ، فَ مَنْ أَتى»جُمْهُورٍ رَفَعَهُ، قَالَ: وَبِهذَا اإلِسْنَادِ، الَنْ مُحَمَّدِبْنِ

 [ 3، ح474، ص9، آ92« ]اإلِسْلَامِ.فِی هَدْمِ 
کناد  گذار  آید و تعظیمشاست که هرک  نزد بدالتبا همین سند در روایتی آمده

 [07، ص9، آ37« ]است.در خرابی اس م کوشیده 
آمده، ظاهراً این شارح به جهت برداشتی که  صافیمطابق با آنچه در زیرنوی  کتاب 

مُحَمَّادٍ، الَانْ   بْانُ  ند این حدیث داشته و مقایسۀ آن با سند حدیث قبلای )الْحُسَایْنُ  از س
، البارت ... «)ص(اللَّهِ قَالَ رَسُولُ» جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ یَرْفَعُهُ، قَالَ: مُحَمَّدٍ، الَنْ مُحَمَّدِبْنِ بْنِ مُعَلَّى
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هاا  خطای و   که این البارت در نساخه یاست در حالکرده  را اضافه« )ص(اللَّهقال رسول»
-نیز ایان ساخن قابال     -چا  دارالحدیث -کافیبا مراجعه به کتاب چاپی موجود نیست.

رو ساند روباه   [ پ  م ّخلیل با یک گسساتگی در حلقاۀ  939، ص9، آ91است. ]تأیید 
 است.کرده شده و برا  رف، آن از سند احادیث دیگر استفاده

مطاابق باا آنچاه در    دهد که سندش مرفاو  اسات.   شان میبررسی این حدیث نیز ن
زیساته و از ایشاان   مای  ) (رضاا جُمْهُورٍ در زمان امامآمده، مُحَمَّدِبْنِ الحدیثمعجم رجال 
حال، باا توجاه باه فاصالۀ طبقاۀ او تاا        [900، ص95، آ97است. ]کرده میحدیث نقل 

نمود اما با توجه  ّخلیل را تأیید توان گسستگی ابتدا  سند و دیدگاه ممی )ص(خدارسول
جمهور و یکی از افراد  کاه خاود از او   محمد، محمدبن بن به اینکه یکی از راویانِ معلی

هاا  دیگار ایان    ، در قسمت[959، ص92، آ97محمد بوده ]بن کرده، حسینروایت می
متوجاه ایان    ندارد. از میان شارحان دیگار نیاز، م ّصاالح مازنادرانی    سند افتادگی وجود

-باوده  )ص(اللَّاه داده که ظاهراً گویندۀ این حدیث رسولموضو  بوده و در شرح خود تذکر

 [ 925، ص9، آ37است. ]
 

 های روش پژوهشآسیب .2. 3

ها  مربوط به مرحلۀ فهم ها فراوانی نسبی زیاد  دارند و در دستۀ آسیباین نو  آسیب
دهد که م ّخلیل ، نشان میصافی دات[ بررسی مجل999، ص34گیرند. ]میحدیث جا 

 است.ها، آسیب چندمعنایی را در برخی از احادیث یافتهاز میان این نو  آسیب
 
 . چند معنایی1. 2. 3

گوینده با یک مرتبه کاربرد واژه در متن، به طور همزمان چناد   چندمعنایی آن است که
[ و بدین رو 991،ص94نماید ]ت معنا از آن قصد کند و یا شنونده از آن چند معنا برداش

روایت زیر تاأثیر آسایب    شود. م ّخلیل در شرح خطا در فهم معنا  حدیث فراهمزمینۀ
 است.داده چندمعنایی را در فهم متن نشان

مَّ قَاالَ لَاهُ:   لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ، ثُا »قَالَ:  ) (جَعْفَرٍالَنْ أَبِی مُسْلِمٍ الَنْ مُحَمَّدبْنِ
بُّ إِلَایَّ  أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَالِزَّتِی وَجَ لِی مَاخَلَقْتُ خَلْقَاً هُوَ أَحَا 

إِیَّاکَ أُالَاقِبُ وَإِیَّاکَ ، وَمِنْکَ، وَ ال أَکْمَلْتُکَ إِالّ فِی مَنْ أُحِبُّ، أَمَا إِنأی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهى
 [9، ح929، ص9، آ92« ]أُثِیبُ. 
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چاون خادا القال را آفریاد از او     »کرد که فرماود:  روایت ) (باقرمسلم از اماممحمدبن 
بازپرسی کرد، سپ  به او گفت پیش آ . پیش آمد. گفت بازگرد. بازگشات؛ فرماود باه    

بتر باشد نیافریدم و تاو را تنهاا باه    الزت و ج لم سوگند مخلوقی که از تو نزد من محبو
کامل دادم. همانا امر و نهی و کیفر و پاداشم متوجه تاو  طورکسانی که دوستشان دارم به

 [97، ص9، آ37« ]است. 
آورد اما از راه نمیمیان حدی ی به م ّخلیل در شرح این روایت، سخنی از نو  آسیب

حادیث  ت چندمعنا باودن القال را در فهام    معنایی واژۀ القل با جهل وجنون، اهمیتقابل
متنای،  و تکیه بر بافت درون« هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ»دهد. و  با استناد به البارت نشان می

گوید: کند و میدین و المل به آن معنا میحسنه در تحصیل اللمِاین واژه را رالایت آداب
دین و المل به اللم در تحصیل حسنه مراد به القل، خردمند  است و آن، رالایت آداب »

وس، است و آن، مقابل جهل به معنی اخ ل به آن آداب است، نه آنچه شرط آن به قدر 
تکلیف و مقابل جنون است، به قرینۀ این که معنی اوّل القال کاه الباارت از خردمناد      

 [ 929، ص9، آ92« ]از دوّم احَبّ است.  -سو  اللَّه تعالى -است
دیدگاه م ّخلیل، نخست به بررسی لغاو  و اصاط حی واژۀ القال     به منظور ارزیابی

 گیریم.پرداخته، سپ  نظر سایر شارحان را در این باره پی می
[ 99، ص4، آ5[ و باه معناا  دربنادکردن ]   951،ص9،آ99القل در لغت ضدجهل ]

مای رود؛ اوّل  کاار [ است و در اصط ح، باه دو معناا باه   502،ص99امساک و نگاهدار  ]
فطر  یا طبیعی است که اگر در یی که برا  پذیرش اللم آماده است. این همان القلنیرو

بااطنی انساان از آن   شود. دوّم، اللمی کاه نیارو    انسان نباشد، تکلیف از او برداشته می
داشاته و کاافران   برد. این همان الاملی است که فرد را از انجام کارها  زشت بازسود می

 [499، ص5، آ93؛ 502و  500،ص99اند. ]شدهبه خاطر نداشتن آن مذمت 
-کااررود، باه معناا  المال    ها  لغت، اگر جهل، در مقابال القال باه   بر مبنا  کتاب

غریز  انسان را شود که گویی پوششی، القلمینسنجیده است. جنون هم به حالتی گفته
[ 971و  975، ص99؛ 421و  449، ص9، آ5فراگرفتااه، مااان، فهاام و ادراک گااردد. ]  

شناسان، معنا  القل در روایت را مقابال باا جهال و باه     ابراین م ّخلیل همسو با لغتبن
کند. ایان باا   نیکو را فراهم میداند که زمینۀ تحصیل اللم و انجام الملمعنی نیرویی می
 آور است و مقابل جنون قراردارد، متفاوت است.القلی که تکلیف

، 9اناد. ] کارده ی آن با جهال اشااره  شارحان نیز در تبیین معنا  القل به تضاد معنای
[ آنها الموماً معتقدند القلی کاه در  917، ص9، آ33؛ 31، ص90؛ 99، ص9، آ1؛25ص
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روایت فوق بدان اشاره شده همان القلی است که مناط ثواب و القااب آدمای اسات و از    
 داد و به مقابله باا ها را از یکدیگر تشخیصکرد، آنتوان خیر و شر را درک طریق آن می

، 34؛ 999، ص9، آ1؛ 25، ص9برخاسات. ] ها  شایطانی ها  نفسانی و وسوسهخواهش
 [ 90و  95، ص9آ

تاوان  به دلیل همسویی م ّخلیل با الالماان حادی ی و وجاود چناین مؤیاداتی، مای      
حاال نبایاد معاانی    دانست. باا ایان   رویکرد او را در مواجهه با آسیب چندمعنایی مقبول

یا آل ایشان، ناور   )ص(نور پیامبر -شده ه روایات برا  القل مطرحدیگر  را که با استناد ب
[  یا صفات مختلف موجود  که 59، ص9، آ99سایر انبیا  و پیشوایان و یا نور شیعیان ]

رهاا   -ذاتاً واحد است و با نام القل اول، روح محمد ، قلم و مَلَک کروبی نقل شده اسات 
غافل بوده و از این جهت خود را در معرض نقد  هاکرد؛ موارد  که ظاهراً م ّخلیل از آن

 است.قرار داده 
 

 های پژوهشگر. آسیب3. 3
 [ به490،ص99است دچار آسیب شود. ]پژوهش حدی ی او نیز ممکن پژوهشگر و روش 

-دادهتشاخیص « تأویل الصمد»رسد م ّخلیل این آسیب را در روایات زیر از باب مینظر 

 است:
فِادَاکَ،   :جُعِلْاتُ ) (جَعْفَرال َّاانِی قُلْاتُ ألَبِای  »الْقَاسِامِ الْجَعْفَارِ ِّ، قَاالَ:    بْانِ   الَنْ دَاوُدَ .9

 [9، ح344، ص9، آ92« ] ʻالْمَصْمُودُ إِلَیْهِ فِی الْقَلِیلِ وَالْکَ ِیرِ. السَّیِّدʼُمَاالصَّمَدُ؟ قَالَ: 

نی صمد چیست؟ فرمود: کردم: فدایت گردم، معالرض ) (جوادبه امام»جعفر  گوید: 
 [999، ص9، آ37« ]شود. آقائی که در هر کم و زیاد به او توجه 

 ٍ مِانَ التَّوْحِیادِ، فَقَاالَ:    الَنْ شَیْ ) (سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَر»الْجُعْفِیِّ، قَالَ: یَزِیدَ الَنْ جَابِرِ بْنِ  .9
ʼَوَاحِدٌ تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِیدِ فِی  -فِی الُلُوِّ کُنْهِهِ هَا، وَتَعَالىبِ تَبَارَکَتْ أَسْمَاؤُهُ الَّتِی یُدْالى -إِنَّ اللَّه

 ٍ، وَیَصْمُدُ إِلَیْهِ کُال   خَلْقِهِ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ، صَمَدٌ، قُدُّوسٌ، یَعْبُدُهُ کُل  شَیْ تَوَحُّدِهِ، ثُمَّ أَجْرَاهُ الَلى
 [9، ح344، ص9آ ،92« ] ʻ ٍ الِلْماً. ٍ، وَ وَسِ،َ کُلَّ شَیْشَیْ

مطلبای از توحیاد پرسایدم، فرماود: باه       ) (بااقر از اماام » جابر بن یزید جعفی گوید: 
ها خوانند و در بلند ِ ذات خود باه  راستی خدائی که اسمائش مبارک است و  او را با آن

مرتبه است، در صفات ربوبیّت یگانه اسات. پایش از خلاق الاالم، باه تنهاایی،       غایت بلند
کرد، بعد از آن که الالم را خلق کرد، توحید خاود را بار مخلاوقین خاود     می توحیدِ خود

ها مقصودِ خ یق است؛ به غایت منازّه اسات،   ساخت، پ  او یکتاست، در حاجتجار  
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اسات.  پرستد و به سو  او نیاز برد و اللمش همه چیاز را فارا گرفتاه    چیز او را میهمه 
 [990، ص9، آ37؛ 349و  345، ص9، آ92]

در احادیث فوق معادل معنا  لغو  آن، یعنی « الصَّمَدُ»ز نگاه م ّخلیل، مفهوم واژۀ ا
[ اسات. و   974، ص0، آ99؛ 419، ص99؛ 99، ص4، آ5یاا مقصاود ]  « إِلَیْه مَصْمُودٌ»

 کرده که استحقاقاختیار هر ک  و هر چیز منتسباین واژه را به خداوند؛ یعنی صاحب 
 [345و  344، ص9، آ92شود. ]ی به او رجو  دارد در هر حاجت و مشکل

کند که معتقد باوده اگار صامد باه جاا       و  در ادامه، نظر کلینی را هم مطرح می 
لَایْ َ  ʼالهای اسات کاه فرماوده:     فوق به معنا  توپر تأویل شود، بر خ ف کا م  معنا  

از این صفت برتار  [ زیرا توپر ، صفت اجسام است و مقام خدا 99شور ، ] ʻ ٌکَمِ ْلِهِ شَیْ
گویاد:  پذیرد و در پایان شارح خاود مای   [ اما سخن او را نمی349، ص9، آ92« ]است. 

مبنای بار ماذهب    « مَاا الجَاوْفَ لَاهُ   »در معنای  « صَمَد»حاصل این است که: استعمال »
 [340، ص9، آ92. « ]مشبّهه نیست، بلکه مبنی بر نفی تشبیه است

نیااورده  میاان  حادی ی باه   ق، سخنی از آسیب هر چند م ّخلیل در شرح روایات فو
رساند برداشت نادرست کلینی از معناا  الصّامَد را زمیناۀ باروز     است اما تحلیل و  می

بزرگی چاون کلینای   داده محدثاست. او به درستی تشخیصحدیث دیده اشکال در فهم
غیرمعمول درک  ا دارد روایت را به گونهها  ذهنی خود امکانفرضهم با تکیه بر پیش

نقد است زیرا دلیل مخالفت خود با کلینی را به روشنی حال، رویکرد و  قابلکند. با این
توانست از نظار م صادرا   است. او می نبردهو از دیدگاه شارحان دیگر نیز بهره نکردهبیان

ن دو حدی ی، پ  از بیاا  در نقد گفتار کلینی استفاده کند، آنجا که این فیلسوف و شارح
آقاایی کاه هماه او را مقصاد     »و « پرباودن میاان  »معنا  مستعمل از واژۀ صمد، یعنای  

فهمند که مرباوط  آنهایی که موحدند از این دو معنا چیز  می»گوید: می« دهندقرارمی
-را برداشت مای « الوجودواجب»به احدیت پرودگار است. از صمد به معنا  اوّل، معنا  

کنند. صمد به معناا  دوّم را  بودن را از خدا سلب می« الوجودممکن»کنند و در نتیجه 
کنند که سیادت پروردگار را االلی و اشرف از سیادت مخلوقاات  ا  تبیین میهم به گونه

 [ 911-910، ص3، آ97« ]بر یکدیگر توصیف نمایند. 
ا ر« صمد»م صدرا در نهایت به این نتیجه رسیده که افراد موحد، هر کدام از معانی 

[  شااید بیاراه   911، ص3، آ97کنند کاه از تشابیه خاالی باشاد. ]    ا  تأویل میبه گونه
، 9نباشد که بگوییم م ّخلیل هم به همین نتیجه رسیده و موافق باا برخای از لغویاان ]   

 [ به نوالی هر دو معنا را در تعریف صمد صحیح دانسته است. 419، ص93؛ 59، ص3آ
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 گیری. نتیجه4

کاافی کاه برخای او را    قزوینی به النوان یکی از شاارحان اصاول  م ّخلیلبررسی رویکرد 
حادی ی  هاا   پندارند نشان از آن دارد که گسترۀ توجه و  نسبت به آسایب اخبار  می

-رسد این مسئله دیدگاه موافقان باا اخباار   بسیار محدود بوده است. هرچند به نظر می

توان در این باره حکم داد. به خصوص که میکند اما به آسانی هم نبودن او را تقویت می
ها  موردنظر م خلیل به واق، آسیب نیستند. نمونۀ آن احادیث مربوط تعداد  از آسیب

-واق، آسایب ها است که بهو نظر او بر سقط یا تقطی، آن ) (صادقبه سؤال زندیق از امام

اختصاار نیاز   و طرح آسایب   ) (رضاصلت از امام بن روند. روایت ریّانجد  به شمار نمی
 م الی دیگر از این دست است.

پاژوهش، روش  را در سه دستۀ ماادۀ   صافی توان موارد برگرفته از کتاببه هر رو می
هاا  ماادۀ   کارد. از دیاد و ، آسایب   تر  ارائهبند  جزئیپژوهش و پژوهشگر و با طبقه

-تر  از روایات اصاول پژوهش و پژوهشگر، تعداد بیشها  روشپژوهش نسبت به آسیب

نقل حدیث باوده،   شود. در این میان، غالب روایات دچار آسیب مرحلۀکافی را شامل می
 باشند.تنها اندکی از آنها مبت  به آسیب مرحلۀ صدور یا دیگر انوا  می

حادیث و باه نادرت در ماورد ساند      ها را در رابطه با متناینکه قزوینی بیشتر آسیب
 دهد از نگاه و  اسناد کافی از استوار  برخوردارند.یمطرح نموده، نشان م
بودن م ّخلیل، ایان احتماال وجاود دارد    توان گفت با پذیرش اخبار در مجمو  می

است اما از سو  دیگار  ها تأثیر داشته که برخی از مبانی و  در پذیرش تعداد کم آسیب
 باشد.  تایج رسیدهاین هم ممکن است که به دلیل اتقان روایات کافی به این ن
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-اسا می  . مشهد، دانشگاه اللاوم حدیثفهم شناسی آسیب (.9319[. دلبر ، اللی )99]

 رضو .

-تصحیح صفوان و . تحقیق لقرآنا ألفاظمفردات (. 9499اصفهانی، حسین ) [. راغب99]

 الدارالشامیه.-دمشق، دارالقلم-داود ، بیروتالدنان 

 رضو .قدس، مشهد، آستانحدیثشناسی آسیب(. 9321[. ربّانی، محمدحسن )93]
، پژوهش، آیینۀ«الکافیشروح توصیفی کتابشناسی »(. 9322زاده، رسول )[. سعید 94]

 .991-979ن، صص، مهر و آبا4، شمارۀ97قم، سال

در  رساائل مجموالاه  (. 9320درایتی، محمدحساین ) و آشتیانی، مهد  [. سلیمانی 95]
 . قم، دارالحدیث. 9 ، آاز کافیاحادی ی شرح 



 9315، شماره دوم، پاییز و زمستان نهمها  قرآن و حدیث، سال چهل و پژوهش 942

 

، 9 ، تهران، ساال ، سفینه«پژوهش در آیینۀ کافی(. » 9323گندمی، حمید )[. سلیم99]
 .950-949، بهار، صص9 شمارۀ

-، الکاافی  أصاول شارح  فای  الوافی لکشف (. ا9437، محمدهاد  )شیراز [. شریف 90]

 فاضلی، قم، دارالحدیث.اللی تصحیح  وتحقیق 
 البدالحساین تحقیاق   الدرایاه. اللام فای  الرالایاه  (. 9472الادین ) زین[. شهید ثانی، 92]

 نجفی. اهلل مرالشی بقّال، قم، کتابخانۀ آیتمحمداللی 
نظار احماد   . زیار 0، آتشایّ، المعارفدایره (.9320بدالحسین )صالحی، ال[. شهید  91]

خرمشااهی، تهاران، شاهید ساعید     فاانی و بها الادین   سیدجواد ، کامران صدر حاآ
 محبّی. 

تصاحیح  و ، تحقیق کافیأصولشرح(. 9323ابراهیم ) شیراز ، محمدبن[. صدرالدین97]
 .فرهنگی مطالعات و تحقیقاتمحمد خواجو . تهران، مؤسسه 

 . قم، دارالحدیث.9، آشیعهحدیث  تاریخ(. 9317[طباطبایی، محمدکاظم )99]
-آموزشای و پژوهشای اماام   ، قم، مؤسساه حدیثفهممنطق(. 9317) ----------[. 99]

 خمینی.
احمااد و تصااحیح . تحقیااق 5 ، آالبحاارینمجماا،(. 9305)[. طریحاای، فخرالاادین 93]

 .اشکور ، تهران، مرتضو حسینی 
. قم، پژوهشگاه حوزه و کریم چندمعنایی در قرآن(. 9322حسینی، محمود )[. طیب 94]

 دانشگاه.
-الاذخائر   . قام، مجما،  األخبارأصول األخیار إلی وصول  (.9479[. الاملی، حسین )95]

 اإلس میه.

 . قم، هجرت.0و  9، آالعین(. 9471)[. فراهید ، خلیل 99]
 .) (أمیرالمؤمنین. اصفهان، کتابخانۀ 9آ ، الوافی(. 9479کاشانی، محمد )[. فیض90]
تصاحیح   وتحقیاق   .9و  9، آکاافی  شارح  درصاافی  (. 9491)م ّخلیال  [. قزوینی، 92]

 جلفایی، قم، دارالحدیث. احمد حمید  ودرایتی محمدحسین 

 . قم، دارالحدیث.9 ، آالکافی. (9491[. کلینی، محمد )91]

. ترجماۀ ساید جاواد مصاطفو ، تهاران،      9و  9 ، آالکافی(. 9391) ----------[. 37]
 اللمیۀ اس میه.کتابفروشی 

-تصاحیح  و . تحقیاق  4و  3، 9، آالکاافی  شارح (. 9329[. مازندرانی، محمدصالح )39]

 اإلس میه.شعرانی، تهران، المکتبۀ  ابوالحسن
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تهااران،  .3و  9، آالدرایااه اللاام الهدایااه فاایمقباااس (. 9391[. مامقااانی، البااداهلل )39]
 .) (صادقامامدانشگاه

. قاام، 9و  9 ، آالهاادأئمااۀ الهاادایا لشاایعۀ (. 9491تبریااز ، محمااد ) [. مجااذوب33]
 دارالحدیث.

هاشام  تصحیح سید و تحقیق  .9و  9، آالعقولمرآۀ ( .9474[. مجلسی، محمدباقر )34]
  میه.اإلسدارالکتب تهران، مح تی، رسولی 

 ، قم،زائر.شناخت حدیثآسیب (. 9321[. مسعود ، البدالهاد  )35]
-حساین  و تصاحیح  . تحقیاق اإلمامیاه االتقاادات  تصاحیح  (. 9494[. مفید، محمد )39]

 مفید.درگاهی، قم، کنگرۀشیخ
-مهاد   و تصحیح . تحقیق الکافیأصول اللى (. التعلیقه 9473[. میرداماد، محمد )30]

 الخیام. رجائی، قم،

 


