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1.مهمقد
که هر عتقدند ه مطرح است؛ گروهی مدو نظری، در روایات»قتعم«ةمعناشناسی واژةدربار

بامالزممعناي مذمومی دارد که، ق استفاده شدهواژة تعماز)ع(جا که در کالم معصومین 
ی منفی برداشت و تلقّ، مستند اصلی این گروه عالوه بر معناي لغوي.استرويزیادهوافراط

ق و فرااندیشی را دوم مطلق تعمۀدست.روایات استیبرخاز یسنّویشیعمحدثانبرخی از
هاي خاکی فهاي قبول دارند و حتّی معتقدند مراتب باالي معارف الهی با مؤلّدر هر گستره

بامندضابطهاندیشیژرفوتعمقمیانسومین گروه. اندیشه و تفکّر بشري قابل درك است
دنشومیقائلتمایزمجازةافراطی و خارج از محدودق تعم.مطلق، هبه باور این عد

ابزارواوهامبااندیشی کهکجوفرونگرۀاندیشبلکه؛نیستمذمومقتعمواندیشیژرف
قرآنآیاتدرروشمندقتعم، آنانباوربه. استخطئهتۀشایستپردازدمیاکتشافبه، سست
بیتاهلتربیتیةسیروقرآنهمیشگیۀتوصی، )ع(معصومینارشاداتپرتودرهمآن، کریم

.است) ع(
به بررسی روایت امام ، به شکل موردي، در این مقاله پس از طرح و نقد دالیل دو گروه

ع(اد سج (پدیدارشناسانه بر نظرپس از نگاهی، در ادامه. شودپرداخته میقون دربارة متعمات ی
ق در توحید بررسی ر و تعمتفکّهاي توحید و حدید با حدمحتواي سورهرابطۀ ، دانشمندان

.فراهم گردد) ع(مراد معصوم شود تا زمینه براي درك هرچه بهتر این واژه و می

تدر لغ»تعمق«.2
به د و نگیراز معناى لغوى کمک مىابتدا، خودبراى اثبات مدعاىگروه اول نویسندگان 

روي زیادهمبالغه و قد که معناي تعمنکناستشهاد میابن منظور وابن اثیر، خلیل بن احمدقول 
ويقاًتعمورِأمي الْفرظَعمق الن«: استوردهآدر کتاب خود چنینفراهیدىبن احمدخلیلاست؛ 
ف قمعلَي كَتامهتنطَّعومعي الْتف أقرِم :دشتقوفَه يهفمعتمو... ققمعا: املُتلْمي الْبغُ فأالرِ الْممن ودش

در آن کار بسیار :شد تعمق در یک کاردر سخن خود فصیح و دقیق:تعمق در کالم» فيه
و اسم فاعل آن متعمق است، متعمق نیز به معناي کسی است در طلب امري که به پیگیرى کرد

یل ذعبارت ابن منظور در لسان العرب). 187، ص1، ج1410خلیل، (بالغ گردددنبال آن است 
چنین است، که گویی برگرفته از سخن خلیل و مشابه گفتار اوست» عمق«ةماد :»قمعظَالنري ف

ي صقْأبلُطُذالَّيهفددشتملْارِ مأالغُ في الْبلْما: قمتعملْا...طَّعنتهاملَي كَفو تعمق يقاًتعمورِأمالْ
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سخن ق در کالم یعنی در تعمژرف در امور داشتن ونگرشتعمیق نظر در امور یعنی ؛ »هتايغَ
يدر طلب امرکهاستیکسيبه معنازیق نمتعمن؛خود دقت و مهارت و فصاحت بکار برد

).271، ص 10ج، 1405ابن منظور، (گرددیآن بالغ ماقصی درجهبه
و ممکن ، استمعناى افراط کارى بهدر زبان فارسى »مبالغه«تعبیر ، اما باید دقّت کرد که

در عبارت خلیل و ابن منظور به معناى شخصى است »المبالغ«گمان کند معناى است که کسی 
کسى در حالى که معناى عبارت ابن منظور این است که متعمق ، کندکه در کارها افراط مى

در تعریف ، به عبارت دیگر.رسداست که در کارهایش با تالش خستگى ناپذیر به پایان کار مى
ممکن است در برخی موارد البتّه، 1.بار ارزشى مثبت یا منفى لحاظ نشده است»متعمق«

کوشى را حمل بر توان در هر موردى سختآیا مى، اماى شودافراط تلقّ، زیادکوشىسخت
ق در آن و یا از تعمکند که سودى ندارددر جایى که انسان کارى را مىق تعمرى کرد؟کاافراط

، سلیمانیعسکري(معقول و صحیح گذشتن استهمان افراط و از حد، مورد نهی شده است
). 447ص، 1382

مفهوم افراط نیست و ، در زبان عربى به معناى رسیدن است و در آن»غلب«ةماد
به معناى افراط لغتدر علم نیزشودکه در زبان عربى با همین واژه بیان مى، مبالغههاى صیغه

در زبان فارسى که نوعى زیاده و گزافه در آن تداعى »مبالغه«بین معناى . رودبه کار نمى
به معناى کسى است که با نهایت کوشش خود در زبان عربى صرفاًکه» مبالغ«شود و معناى مى

نیز در » البحرینمجمع«طریحی در، ؛ به عنوان مثالقائل شدتمایزباید، رسدبه مقصدى مى
آوردمی» عمق«ة ذیل ماد :»عمقتعمئرِالبِيقإِوعهااقَم :جلَعاهعةًيقَموعمقظَالنراُأليفورِم

تعغَبالَ: يقاًمفايهومناملُهتعمقالْيفرِأملْلمتشددفالَّيهذلُطْييصأقْبغايتتعمیق و اعماق چاه » ه
عمق نظر در کارها به معناي رسیدن و بالغ شدن به آن امر . به معناي عمیق کردن آن است

آن کار کوشی است که دراز همین ریشه است متعمق در یک کار، که به معناي سخت. است
). 218ص، 5ج، 1375، طریحی(کندمیدورترین غایت آن را طلب

از معناي افراط و تکلّف به ، ممکن است که این واژه در بستر زماناگرچهباید دانست
اما صدق این مدعا در صورتی خواهد بود که این واژه تنها ، ه صیرورت یافته باشدمعناي مداقّ

» مبالغه«مبالغ اسم فاعل از مصدر مبالغه است و بر پايه گفتار لغويان . ١
). ۱۹۰ص، ۱ج، ۱۴۱۰، خليل(
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باید ثابت ، به بیان دیگر. نداشته نباشدبار معنایی مثبتی روي باشد و هیچبه معناي افراط و زیاده
روي و تکلّف منحصر در معناي زیاده) ع(کرد که این واژه در زمان صدور از زبان معصومین 

. تواند محملی براي معناي ممدوح باشدبوده و نمی
، در خصوص امور افراطىرا» قتعم«ةکاربرد واژ) ع(ۀ معصومین ائماگر، از سوي دیگر

در بایستى این فرهنگ ، در این مفهوم حقیقت شده باشد، و به اصطالحباشندفرهنگ کرده
علماى شیعه بدون دغدغه این واژه در طول تاریخ شاهدیم کهاام.میان علماى شیعه رایج باشد

امه مجلسى که ه اینکه علّجالب توج.اندبه کار برده، را در مواردى که بار ارزشى مثبت دارد
ق به معناى کسى که متعمةاز واژ، کندى نمىاد مثبت تلقّرا در روایت امام سج)قونمتعم(خود 
). 86ص، 107ج، تابی، مجلسی(کنداستفاده مى، ظر استالنّدقیق

بررسی معناي تعمق در منابع روایی.3
با کمال تعجب مشاهده ، ق در منابع شیعه فراوان استروایات مربوط به تعمبا وجود اینکه 

و فحص جامعی در دنبرتنها از دو روایت در این زمینه نام می1نویسندگانبرخی از کنیم می
ق در منابع روایی به عناوین ایشان در ادامۀ بررسی معناي تعم. منابع ارزشمند شیعه ندارند

نات تفسیري از روایتی از عمر بن خطاب و ابن عمر و همچنین بیا، ابوابی از صحیح بخاري
.کنندالحدید و قرطبی استناد میو ابن ابی، نوويابن حجر عسقالنی

تمییز بین معناي روایت و نظر راوي. 1- 3
شناسی نیز از لحاظ روش، از مسأله عدم حجیت اینگونه روایاتجداباید توجه داشت که 

بخش منابع روایی نقل هاي راویان و شارحان اهل سنّت را در ات و برداشتیتوان نظرنمی
هاي تفسیري عالمان قرار زیرا اظهار نظر این دسته در کنار سایر منابع لغوي و یا برداشت، کرد
باید از معصوم باشد خلط روشی است و ، گیرد و محاسبۀ آن در شمار منابع روایی که الزاماًمی

را در این بخش نقل نباید صرف وجود این کلمات در عناوین ابواب و شروح کتب روایی آنان
روي ق در معناي غلو و زیادهزیرا وجود بابی در صحیح بخاري که در ضمن آن واژة تعم. کرد

.تواند نمایانگر برداشت و دیدگاه وي نسبت به این واژه باشدتنها می، به کار رفته است

.١٣٨٨تابستان ار و ، ٦مشاره ، نامه قرآن و حديثپژوهش؛»بررسي تعمق در روايات«، ؛و ديگران، جميدمعارف١.
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باز نیز یردرا در نظر گنقل شده است، تشیعت ااگر کسی تمام آن چیزي که در روای،البتّه
ق در تعمدر راستاي بررسی معناي که تحقیق وي جامع نیست و وياین ایراد باقی است

در استعمالرا)ع(فرهنگ اهل بیتبرنیامده است تاخانواده حدیث و یا به تعبیر دیگراحادیث 
ق در فحص از معناي تعم، واکاوي کند؛ زیرا همانطور که گذشتات آنق و مشتقّتعمواژه

وابن ابی الحدیدسخنان بنابراین استناد به. روایات مأثور یکی از ضروریات این تحقیق است
.تواند خیلی کارگشا باشددر یک روایت، نمی»متنطعون«و »طیقونتُ«نووي در تبیین معناي 

ها ممکن است ناشی از مکتب خلفا و باید در نظر داشت که اینگونه برداشت، آنبرعالوه
م مذهب اشعري و باورهاي بزرگان اهل سنّت باشد؛ آن سان که نویسنده به روایتی از خلیفۀ دو

را ) 38/ 80: عبس(﴾وفَاكهةً وأَبا﴿کند که ناآگاهی خویش از معناي آیۀ شریفۀ اشاره می
هرچند نویسنده . کند که سائل را با آن اقناع کندشمرد و تالش میو تکلّف برمیتعمقمصداق 

گویی به عصر اما در ارجاع این سبک پاسخ، کندبه عدم صدق مدعاي خلیفۀ دوم اذعان می
برد؛ زیرا مستندات فراوانی در آیات راه به خطا می) ص(ت و استناد آن به سیرة پیامبر اکرم نبو

.کندله را اثبات میأض این مسیتاریخ و سیرة نبوي نق، قرآن کریم

) ع(بررسی روایات ذکر شده از اهل بیت .2- 3
کند که حضرت در ضمن اشاره می) ع(نویسنده در این بخش به روایتی از امیرالمؤمنین 

و ... الشبهةوالشكوالْغلُووالْفسقِدعائمأَربعِعلَيالْكُفْربنِي«: فرمایندبرشماري مراتب کفر می
لُولَالْغعِيعببٍأَرعلَشقِيعمعالتبالرعِوازنالتغِويالزقَاقِوالشنفَمقمعتلَمهتنيإِلَيقالْحو

لَمددزقاًإِلَّاييغَرفاترملَاالْغبِسحنتهنةٌعنتإِلَّافهتيغَشرأُخويفَهرٍفرِيجٍأَمکلینی(» م ،
). 392، ص2، ج1362

التعمقِ«در این روایت اطالق ندارد و به صورت مقید تعمقشود همانطور که مشاهده می
همانطور که تفسیر قرآن امر مذمومی نیست و آنچه از آن نهی شده .بیان شده است» بالر

ی مذموم است که بر تعمقبلکه نیز امري مذموم نیست؛ تعمقصرف ، تفسیر به رأي است، است
. اساس استقالل نظر و بدون دلیل و ضابطه باشد

داند می» نالظَّبةلَغَنعنِييضقالندأحسِفْالنقادتعا«راآن ، »رأي«راغب در بیان معناي 
ى از تعمقاین نیست که هر نوع مراد حضرت قطعاً، بنابراین). 375، ص1412، راغب اصفهانی(
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، دار داراي شرایطی است که در ادامهروشمند و ضابطهالبتّه، تعمق. آیدارکان کفر به حساب مى
.اشاره خواهیم کرد) ع(شرایط آن در کالم امیرالمؤمنین از به برخی 

أي در کالم بالرّتعمقشویم که یکی از بارزترین مصادیق با رجوع به روایات متوجه می
الْكُفَّارِ«در روایتی اهل رأي را ) ع(حضرت علی . گرددمیبه اهل قیاس باز) ع(معصومین 

وأَصحابإِياكُممودتناوالْمنتحلنيشيعتنامعشريا«:فرمایندمیخوانده و » کُفّار ملعون: الْمالعني
: )84، ص2، جتابی، مجلسی(» ضلُّواوأفَضلُّوابِآرائهِمالدينفَعارضوا... السننِعداُءأفَإِنهمالرأ

که آنان دیکنيدوراز اصحاب رأى ! دیدانیمدوستار ما که خود را یما و کسانانیعیشيا
.کردندند و گمراه دکنند، پس گمراه شیتصرّف منیا آراء خود در دب... دشمنان سنّت هستند

: وجود ندارد» بالرأي«قید ، وجود دارد که در آنحضرتآن روایت مشابه دیگري از البتّه، 
»الْكُفْرلَيوعِعبأَرمائعلَيدقِ عمععِالتازنالتغِويالزقَاقِوالشونفَمقمعتلَمنِبإِلَييقالْح «
ه به ضبط و دقّت بیشتر کلینی در نقل با توج).31حکمت تا، صالح، بیصبحیالبالغهنهج(

تعمق، آنعالوه بر. در این روایت باید مقید به روایت پیشین شودتعمقاطالق ، روایات کافی
نظر باشد و بر تعمقکسى که بر رأى خود م:به رأى با ذیل روایت هم سازگارى کامل دارد

توان ل در قرائن صدر روایت نیز میبا تأم، همچنین.به حق نخواهد رسید، پافشارى کندخود
.مورد استضابطه و بیبی، هاي مذمومموشکافیتعمق، متوجه شد که مراد از 

تعمقکه همان تعمقیکی از انواع کهتوان ثابت کردروایت میبا این بدین ترتیب، 
و مذموم آیداز ارکان کفر به حساب مىضابطه و بر اساس قیاس و یا نظر شخصی استبی

، استعمال شده) ع(در کالم اهل بیت تعمقکه هرجا واژه ادرا شاهد قرار دآنتوان نمىو است
.بار منفى دارد

است که »وسائل الشیعه«روایتی از کتاب ، کندنویسندة مقاله از آن یاد میروایت دیگري که 
:جواب داد) ع(امام »كَيف أَتوضأُ للصلَاة«: عرض کرد) ع(ابوجریر رقاشی به امام موسى کاظم 

ه من أَعلَي وجهِك إِلَي أَسفَله بِالْماِء لَا تعمق في الْوضوِء ولَا تلْطم وجهك بِالْماِء لَطْماً ولَكنِ اغِْسلْ«
كيمقَدو كأْسرو كياعرلَي ذاَء عحِ الْمسفَام ككَذَلحاً وسعلّامه ). 399، ص1، ج1409، عاملى(» م

رياً في ثغة كَمبالَبِالْأواِءمارِ الْثَكْإِبِال تعمق«: آوردمی، چنینمجلسی نیز پس از نقل این روایت
ك في ويديهكخلَ وجدتأنْبِمسا تغضِ النسخِ لَعي بفلُوبِ ومطْاغِ الْبإسنِ الْداً عائاِء زمإيصالِ الْ

روایات این روایت و ). 258، ص77، جتامجلسی، بی(» ملهِمعهود من فعالف الْاِء فَإنه خمالْ
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ه این روایت نیز تصریح کچنان، کننددر اعمال و تکالیف شرعى نهى مىتعمقهمگی از ، مشابه
در تکالیف تعمقباید دقّت داشت که این قسم . عملی در وضو خودداري کنتعمقدارد که از 

. در بخش اعتقادى دینتعمقنه ، کنیمکه از آن به وسواس یاد میشرعى و یا در عبادات است
يا أَيها الَّذين آمنوا ال ﴿پس از بررسی و نقد اقوال مختلف در ذیل آیۀ ) ره(علّامه طباطبایی 

دبياَء إِنْ تأَش نئَلُوا عستكُمؤست را که سؤال از آنها » اشیاء«مراد از ) 101/ 5: المائده(﴾لَكُم
ال تسئَلُوا ﴿برگشت مفاد : نویسدشمرد و میجزئیات مربوط به احکام دین برمی، ممنوع شده

اید از رسول اهللا اى کسانى که ایمان آورده: به مثل این است که کسى بگوید﴾...عن أَشياَء
از چیزهایى که شریعت او از آنها ساکت است و خدا هم از روى عفو و تسهیل و ) ص(

). 220، ص6، ج1417، طباطبایی(» ض بیان آنها نشده سؤال مکنیدرّمتع، تخفیف بر بندگان
ـ)ع(علیاز حضرت ، مخصوصاًـناگفته نماند که روایات ارزشمند دیگري در منابع شیعه

را داشت تا در جهت اثبات مدعاي خود از وارد شده است که نویسندة مقاله مذکور امکان آن
عایی هر فرضیه و ادکه از آنجا ، ن نویسنده به این روایاتبا وجود معترض نشد. بردبآنان بهره 

ترین یکی از مهم، پوشش دهدرا باید مبتنی بر تحقیق جامع و مانع باشد و زوایا و ابعاد مسأله
.دهیمروایات در این زمینه را مورد بررسی قرار می

اشباحۀدر خطبتعمقبررسی . 3- 3
نگري در صفات در مقام نهی از ژرف»اشباح«مشهور ۀدر بخشی از خطب) ع(امیرالمؤمنین 

سمي تركَهم التعمق فيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن كُنهِه رسوخاً فَاقْتصر علَي ذَلك ولَا «: فرمایدالهی می
نكُونَ مفَت كقْلرِ علَي قَدع هانحبةَ اهللا سظَمع رقَدتنيكال91البالغه صبحی صالح، خطبه نهج(» الْه.(

مضامین عالیه همچون شناخت فرشتگان و معرفت به ةمضمون این خطبه که دربردارند
خطَب «: به چند گونه نقل شده است؛ در صدر یکی از این روایات آمده است، قرآن است است

 نِنيمؤالْمريع(أَم ( ةطْبالْخ هذلَبِها يعلَن فص نِنيمؤالْم ريا أَمفَقَالَ ي اهلًا أَتجأَنَّ ر كذَلو رِ الْكُوفَةبنم
تح اسالن هإِلَي عيم

ناللَّو ريغتم بضغم وهو ربنالْم دعفَص هلبِأَه جِدسالْم 6، ج1375، الحدیدابن ابى(» ...غَص ،
). 221، ص1379، فیض االسالم/ 126، صتابی، صبحى صالح/ 398ص
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احِ وهي منباألشةبتعرف بِخطْ) ع(ومن خطْبة لَه «: به این شکل آمده است، در برخی دیگر
 طَبِهلِ خالئع(ج (ولٌ أنْأكانَ سسائ لَهتاَهللا ح فصكَأييهنضياناً فَغع راهي ب)ع (كذلل... «) ،عبده

) ع(داِهللا اعببأت قالَ سمع«: کندیخود نقل مدیدر توح) ره(قصدوخیش). 160، ص1تا، جبی
مري الْمؤمنِني صف إِلَيه رجلٌ فَقَالَ يا أالْمنبرِ بِالْكُوفَة إِذْ قَام يالْمؤمنِني ع يخطُب علَأَمريبينا : يقولُ

).49، ص1398صدوق، (» ...لنزداد لَه حباً وبِه معرِفَةً فَغضب أَمري الْمؤمنِنييلَنا ربك تبارك و تعالَ
نخست آنکه طبق برخی از :دهدصدور این روایت نکاتی چند را نشان میسببتوجه در 

کند تا خدا را براي او توصیف کند به از حضرت درخواست میفرد پرسشگر صریحاً، هانقل
حضرت از سؤال وي چنان ، در نقل دیگر. اي که گویا خدا را عیاناً و به چشم دیده باشدگونه

آنگاه با حالتی غضبناك و ، دهند مردم در مسجد جمع شوندشوند که دستور میمیناراحت
دهد در سؤال آن شخص بوي اعتقاد به روند که این مسأله نشان میبر منبر می، برافروخته

چنین ناراحت ضرت را اینگرایانه وجود داشته است که حجسمانیت یا اوهام و خیاالت مادي
.کرده است

این کهبا وجودنیز در ادامه خطبۀ حضرت مطرح شده است؛ از جمله آنکه، يقرائن دیگر
ا؛تش به خداوند افزون گرددپرسش وي از صفات الهی بوده تا محبحضرت در ضمن پاسخ ام

نهج (» ...ما كَلَّفَك الشيطَانُ علْمه مما لَيس في الْكتابِ علَيك فَرضه«: فرمایندمی، خود به وي
بار عصیانی بوده که شیطان بر دوشت گذاشته ؛ یعنی این )234، ص1379، االسالمفیضالبالغه 

درخواست او در فهماند، این عبارت به ما می. استو را به آموختن آن صفات وا داشتهو ت
رامنمفَ«) ع(اد است که در تعبیر امام سجسببوراي حدود معرفت دینی بایسته بوده که بدین 

ذَراَءوست تا نشان دهد که این محدوده نه آمده ا)284و 92صص، 1ج، 1362، ینیالک(» کل
و او سازد میهاي ایمان قلبی وي را نیز سست بلکه پایه، کندافزایی نمیتنها براي وي معرفت

.اندازدرا به هالکت می
کند و همین امر اشاره میبه، )ع(ابن میثم بحرانی در شرح این بخش از سخنان حضرت 

ظاهر أنَّ طَلَب ما وراَء حدود الشريعة الّىت نهِيت عن تجاوزِها إنما هو بِسببِ وسوسة «: نویسدمی
نهم عنملي ما يعِ عصِ الطَبرحو طانيالش .لَيع اللّه قي حهنتم وه كأنَّ ذل لَماع ا ثُملَم و نهم هطلُوبمو ه

 دواح ونلي قانقُلُوبِ الْعالَمِ ع عمج وها هدقرِيرِ قَواعتو ةريععِ الشضو نيارِعِ حالش طْلُوبكانَ م
س راقاالفت ككُونَ ذلئَلّا يأَمرٍ ما ل قادتي اعرِقُوا ففتثُ ال ييبِح يهم فهحادّاتمِ ودعينِ والد فعضباً لب
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هشييدلي تع نِهِمعاوت... كراِء ذلي ما وف وضالْخ هِملَيع ذئينح مرحأَن ي ةكْمي الْحف بجم ورال ج
ي قُلُوبِهِمينِ فالد دقَواع تثَبتروشن است که جستجو و :)331، ص2، ج1362میثم، ابن(»ل

شیطانى و طبع ۀوسوسه تحقیق بیرون از حد شرعى، که گذشتن از آن نهى شده است، ب
باید دانست که . کندحریصى است که براى دستیابى به امور ممنوعه، همواره بیشتر تالش مى

اکتفا کردن بر اوصافى که در قرآن و سنت و گفتار پیشوایان بر حق آمده، نهایت حق خداوند 
.)بیش از این افراد تکلیف تحقیق ندارند(که از انسان خواسته شده است استمتعال و چیزى

هنگام وضع شریعت و استوار داشتن ه با توجه به این که خواست شارع مقدس اسالم ب
هاى آن، الفت دادن قلب جهانیان بر قانون واحد و متّحد ساختن آنها بر محور واحد بوده پایه

اعتقاد به امرى کوچک و ناچیز متفرّق و گروه گروه نشوند زیرا است، تا بدان حد که حتّى در 
بنا بر این به مقتضاى ...شودتفرقه موجب ضعف دین، و عدم همکارى بر تحکیم دیانت مى

حکمت واجب است که کاوش و تحقیق بیش از آن که شریعت مجاز دانسته است حرام باشد، 
.استوار گرددتا دستورات دین و شریعت در قلب مردم ثابت و 

اشارات حضرت به درماندگی و ناتوانی اوهام و عقول در شناخت خداوند در این خطبه 
وغَمضت مداخلُ «به عنوان نمونه . کندتر میصت سؤال سائل را مشخّماهی، فراوان است و این

هلُغبثُ لَا تيي حقُولِ فالْع هذَات لْمالَ عنتل فَاتاالصهعدر« ،» مرِهاطوبِخ اتمسجزِئَةَ الْمجت ُءوكزجو
«:؛ و نظیر»

گویا سائل . »يفاً ولَا في روِيات خواطرِها فَتكُونَ محدوداً مصرفاًفَتكُونَ في مهب فكْرِها مكَ
ببرد و کنه صفات الهی پی) جل جالله(خواسته تا با عقل و اوهام خویش به ذات خداوند می

.له باعث خشم حضرت شده استأکه همین مس
ي ذَلك ولَا تقَدر عظَمةَ اهللا سبحانه فَاقْتصر علَ«: فرمایدحضرت همچنین در ضمن خطبه می

كقْلرِ علَي قَدکند و عظمت و ت میاییآنچه قرآن کریم راهنماه پس تو نیز اکتفاء کن ب«: »ع
آنچه که در ه فرمایند بگویی حضرت می. »سنجمعقل خود ةاندازه بزرگى خداوند سبحان را ب

.کنمخور فهمت نیست و مأمور به دانستن آن نیستى اندیشه 
: کندحضرت دو شرط براي عدم تفکّر و واگذاري امر به خداوند بیان می، در این خطبه

در طریقه و سنّت پیغمبر و دوم اینکه معرفت به آن چیز براي آن شخصننخست واجب نبود
نهایت ، در چنین شرایطی. تی در آن مورد نرسیده باشداثر و روای) ع(هدى ۀو ائم) ص(اکرم 
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در نتیجه باید گفت . ر داشته واگذاشتن علم آن به خداستچیزي که خداى تعالى بر انسان مقرّ
اندیشی است که عالوه بلکه مراد عقل فرونگر و کج؛مذموم نیستتعمقاندیشی و مطلق ژرف

ل ناقص خویش به وجود متعالی و نامحدود الهی تالش دارد تا با اوهام و عق، بر شروط مذکور
. ت بخوانداندیشی مشاهده عینی و جسمانی را سبب معرفت و محبعلم یابد و با ساده

و ارشادات رسیده از هافرمودهر روشمند در آیات قرآن کریم در پرتو و تدب، تعمقبنابراین
؛تنها کاري مذموم نیستنه، ستندترین منابع خداشناسی هقکه برترین و موثّ) ع(معصومین 
و تفکّر در دو مرحلۀ ذات و البته، تعمق. استبوده)ع(همیشگی قرآن و اهل بیت ۀبلکه توصی

مقاله به ۀاکتناه صفات الهی شامل دو شرط مذکور نیست و یقیناً کاري است اشتباه که در ادام
.آن پرداخته خواهد شد

بررسی مفهوم یک روایت.4
محمد بن «: چنین استبحث قرار گرفته، معروفی که محور تضارب آراء و موردحدیث 

الَ قَالَ يحيي عن أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ النضرِ بنِ سويد عن عاصمِ بنِ حميد قَ
وحيد فَقَالَ إِنَّ اهللا عز و جلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام عنِ الت) ع(سئلَ علي بن الْحسينِ 

قَوله وهو عليم بِذات الصدورِ يمتعمقُونَ فَأَنزلَ اهللا تعالَي قُلْ هو اهللا أَحد والْآيات من سورة الْحديد إِلَ
و امر نفَملَكه فَقَد كاَء ذَل284ص، 1398صدوق، / 92، ص1ج، 1362، ینیالک(»ر .(

فحص سندي.1- 4
جز ـدهد که تمام راویان مذکور آن ثقه و امامی هستندبررسی سندي این روایت نشان می

هین معتقد است که صدر المتألّ. دوباره تکرار شده است» قال«ۀکلم، که در انتهاي سنداین
پس حدیث مرفوع است ؛نبوده) ع(صل به زمان حضرت سجاد بن حمید زمانش متّعاصم 

تکرار «: افزایدپس از نقل سخنان وي می) ره(امام خمینی ). 650، ص1، ج1391، مالصدرا(
ساخ است و یا آنکه فاعل تقطیع حدیث باشد و شاید از اشتباه نُۀشاید به واسط» قال«لفظ 

بنابر جواز حذف و یا آنکه فاعل ـه و یا آنکه فاعل محذوف استمذکور بوده و از قلم افتاد
، 1372، امام خمینی(احتمال بسیار بعید است است و این» نضر بن سوید«اول ضمیر راجع به 

وجود این ، امادهدسند حدیث را تا مرحلۀ ضعیف سقوط می، هرچند مرفوع بودن). 195ص
مشتمل بودن حدیث بر معارف ، نی و التوحید صدوقالکافی کلی: روایت در کتب معتبري چون
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معضل سندي حدیث د تا حدوديتوانوجود احادیث معاضد و مشابه و قرائن دیگر می، عالیه
.را پوشش دهد

بررسی قرائن درونی حدیث .2- 4
معموالً در بررسی یک روایت به طور جداگانه به فحص درونی و بیرونی حدیث پرداخته 

زبان عمومی و اختصاصی و ، قرائن صرفی و نحوي، مفهوم، منطوق، الفاظ غریبوشودمی
لذا به اختصار ؛)71، ص1385، سلیمانی:ك.ر(شودساختار درونی حدیث بررسی میسیاق و

:پردازیمبه بررسی قرائن درونی حدیث می

توحید.2-1- 4
فعل است که در این بر وزن تفعیل است و این باب یا براى تکثیر در» توحید«واژة 
به معنى قرار دادن در غایت وحدت و نهایت بساطت است و یا به معناى انتساب ، صورت

ت تعالی به مبدأ وحدانیدر این صورت مفید مفهوم انتساب ذات باريکه مفعول است به اصل 
. خواهد بود

اخه تقسیم توحید به چهار ش، دى است و بر اساس یک تقسیمتوحید داراى تقسیمات متعد
، 2، ج1368، مطهرى(توحید افعالى و توحید عبادى ، توحید صفاتى، توحید ذاتى: شودمى
ها و مراتب این شاخهۀدر قرآن کریم به هم). 394، ص22، ج1383، ی اصفهانییرضا/ 99ص

:؛ آل عمران44/ 5: مائدهال؛ 164و 57/ 6: نعامأل؛ ا6/ 13: رعدال: ك.ر(توحید اشاره شده است 
). 59/ 4: نساءالو 189/ 3

اصل و سنگ اول ساختمانى است که پیامبران ، توحید: نویسدباره میشهید مطهري در این
آنچه یک عامى به نام . درجات و مراتبى دارد، اما همین توحید، انددست در کار ساختنش بوده

. کند یکى نیستمىدهد با آنچه در قلب یک عارف تجلّىخداى یگانه در ذهن خود تجسم مى
گر ابوذر بر آنچه در ا: »هلَتقَلَمانَلْسبِلْما ىف قَرِوذَبأَملعولَ«. عارفان نیز در یک درجه نیستند

). 45، ص1404، ارصفّ(کشتبرد و او را مىگمان کفر به او مى، گشتیقلب سلمان بود آگاه م
براى بشر چند توحیدبدیهى است که آیات اول سورة حدید و آخر سورة حشر و سورة 

قابل هضم نبوده است؛ تنها افراد معدودى از اهل ـبلکه بشر هزار سال پیشـهزار سال پیش
). 523، ص24، ج1368، مطهري(نمایند خود را به عمق این آیات نزدیک مى، توحید
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مانالزّآخر.2-2- 4
تمام ، بینهموارهزیرایقیناً کاربرد این واژه در این روایت نشانگر ویژگی خاصی است؛

از . تفکّر کنند، روشوند که درك عمیق داشته باشند و در مفاهیم این سها افرادي یافت میملّت
مان با دوران پیش از ظهور حضرت مهدي آخرالزّ) ع(آنجا که در بسیاري از روایات اهل بیت 

گیر مطرح هایی از اهل زمان و ظلم و فساد عالممذمت، مطابق است و در اینگونه روایات) عج(
، 1382، برنجکار(اند گرفته) ع(اي بر مذمت داشتن روایت امام را قرینهبرخی آن، شده
توان بدون دقّت نمی، اما باید دقّت کرد با صرف وجود کلمات مشابه در چند روایت). 515ص
، حکم »نظام معرفتی حاکم بر آنها«و » حدیثیةخانواد«، »بافت کالمی«، »ضمون روایاتم«در

، )ع(در برخی اخبار رسیده از معصومین بعالوه، . آن روایات دادسنخی بین تماثل و هم
از این دسته از اخبار باید روایاتی را که البته، . مان در معناي مدح نیز به کار رفته استآخرالزّ
هاي گرداند و یا در بیان ویژگیبازمی) ع(مان را به زمانی پیش از حضرت امام سجاد آخرالزّ

.استنثناء کرد، صادر شده است) عج(حضرت مهدي 
يا علي أَعجب الناسِ «: فرمودند) ع(در سخنی به حضرت امیرالمؤمنین ) ص(رسول اکرم 

كُوني ميناً قَوقي مهظَمأَعاناً وإِمي ادووا بِسنةُ فَآمجالْح مهنع جِبحو بِيقُوا النلْحي لَم انمرِ الزي آخونَ ف
در ، همچنین). 92، ص27، ج1409، ث عاملىمحد/ 365، ص4، ج1413، صدوق(» علَي بياض

ذَات يومٍ وعنده جماعةٌ من ) ص(قال رسولُ اهللا «: آمده استبصائر الدرجاتدر ، روایتی دیگر
ابِهحللّأ: أَصهمابِهحأَص نم لَهوح ننِ فَقَالَ ميترانِي موولَ اهللا : لَقِّنِي إِخسا ري كانوإِخ نحا نص(أَم (
بِأَسمائهِم في آخرِ الزمان آمنوا ولَم يرونِي لَقَد عرفَنِيهِم اُهللاقَوم .إِنكُم أَصحابِي وإِخوانِي؛فَقَالَ لَا

هِماتهامِ أُمحأَرو هِمائلَابِ آبأَص نم مهرِجخلِ أَنْ يقَب نم هِمائاِء آبمأَس52، جتابی، مجلسی(» و ،
). 123ص

«: فرمود، قتل رسانیدروان خوارج را بهوقتى در جنگ نه) ع(امیرالمؤمنین 
آباَءهم ولَا أَجدادهم بعد فَقَالَ الرجلُ وبرأَ النسمةَ لَقَد شهِدنا في هذَا الْموقف أُناس لَم يخلُقِ اُهللا

الَ بلَي قَوم يكُونونَ في آخرِ الزمان يشركُوننا فيما نحن فيه ويسلِّمونَ وكَيف يشهدنا قَوم لَم يخلَقُوا قَ
).131، همان، صمجلسی/ 85، ص1404، ارصفّ(» لَنا فَأُولَئك شركَاؤنا فيما كُنا فيه حقّاً حقّاً
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جازمةمحدود.2-3- 4
» كاَء ذَلرو امر نفَملَكه قر و دهد که تفکّخود این عبارت نشان می» فَقَدمحورنص«تعم «

شود و آنچه از آن منع شده و مصداق افراط و در محدوده و مدار این آیات باعث هالکت نمی
اندیشی در با فرض پذیرش ژرف، بنابراین. در وراي این محدوده است، روي استزیاده

.کندنزاع لفظی سقوط میسرحداختالف تا ، این آیاتةمحدود

تیروایرونیقرائن بیبررس.3- 4
همچون آنیعوامل خارج، یرونیبکردیدر روعالوه بر بررسی قرائن درونی حدیث باید 
و جهت صدور آن، فهم و ثیخانوادة حدیعرضه بر قرآن، سنجش با سنّت مقطوعه، بررس

بررسی قرار داد که در ادامه به اختصار به موردی راو علم قطعخیدر پرتو عقل، تارثینقد حد
.پردازیمبررسی برخی از آن عوامل می

وجوه مخاطبان قرآن کریم در تبیین توحید.3-1- 4
ها دربارة توحید قرآن کریم در بیان معارف دینی و اعتقادي و یا پاسخ به شبهات و پرسش

هاي متفاوتی از شیوه، و در پی آنگیرد سطوح مختلفی را از مخاطبین در نظر می، یا خداشناسی
نیز با اشاره به وجود سه گروه مخاطب در قرآن ) ره(امام خمینی . کننداز استدالل را استفاده می

یکى غمزه با : سه نظر وجود دارد، در قرآن«: کندبیان می» تقریرات فلسفه«کریم در کتاب 
صاحبدالن و دیگرى با کوران صحبت کردن و سولمى بین اوشش ؛با این بیان.»م استو دو

مان نازل شده است و بقیۀ مردم باید الزّین آخرتعمقآیه اول سورة حدید و سورة توحید براى م
و إلَي السماِء كَيف رفعت و إلَي الْجِبالِ كَيف ﴿؛معارفشان را از سماء و ارض به دست آورند

 فضِ كَيإلَي الْأر و تبصنتحط20-18/ 88: الغاشیه(﴾س .(
نظر )2؛نظر طبیعى حجابى)1: شودنظر مى، عالمدرایشان معتقد است که با سه وجود

نظر به صرف الوجود از وراى طبیعت و عالم )3؛ط یعنى هم نور و هم ظلمت را دیدنمتوس
﴿: تل فرموده اساوۀبه دستعال نسبتخداوند متّ. خلق و امر و عالم امکان

يالْح2/ 67: الملک(﴾ةَاو ( امٍ﴿وأي ةتي سف ضالْأرو اتموالس لَقخ﴾)أفَلَا ﴿و ) 52/ 7: األعراف
قَتلخ فونَ إلَي الْإبِلِ كَيظُرناُهللا﴿: فرموده است، باالتر از آنۀو در مرحل) 17/ 88: الغاشیه(﴾ي
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و تنها سماوات و ارض را طرف اضافه قرار داده است ) 35/ 24: النور(﴾نور السموات والْأرضِ
هو الْأولُ والْآخر ﴿: فرمایدنظران است مىدیگر که مقام سرّ و صحبت با صاحبو در مقام 

ناطالْبو رالظَّاه192، ص2، جتابی، امام خمینی(؛)3/ 57: الحدید(﴾و .(

هاي معنایی در قرآن کریمسطوح و الیه.3-2- 4
از جمله » طونب«، بحث وجود سطوح مختلف معنایی در قرآن یا به تعبیر روایات

، طباطبایى:ك.ر(ی و نقلی بسیار بر آن داللت داردهاي قرآن کریم است که قرائن عقلویژگی
اند که حکایت کرده) ص(پیامبر دى از ت روایات متعدشیعه و اهل سنّ). 87ص، 13ج، 1387

، فیض کاشانی/ به بعد97، ص89، جتابی، مجلسی:ك.ر(قرآن داراى ظاهر و باطن است
) ص(که حضرت از جمله این؛)80-78صص، 2، ج1424، سیوطی/ 4ص، 1، ج1402

امام ).107، ص4ج، 1405إحسائى، (» نطُبأَةعبإىل سنطْبهنِطْبلا ونطْبوراًهظَآنرقُلْلنَّإِ«: فرمودند
ث محد(» ولَه ظَهر وللظَّهرِ ظَهر] وللْبطْنِ بطْناً[إِنَّ للْقُرآن بطْناً «: نیز در روایتی فرمودند) ع(باقر 

).11، ص1، جتابی، عیاشی/ 192، ص27، ج1409، عاملى
ها نازل شده و به صورت زمانها وقرآن کریم کتابى است که براى تمام نسل، اساساً

گنجد و الزم است که بخشى از تمام معارف و احکام مورد نیاز بشر در ظاهر آیات نمى، طبیعى
ها را استخراج و اندیشان در طول تاریخ آنتا ژرفمعارف قرآن در باطن آن نهفته شده باشد

گى و جهانى بودن قرآن و در اختیار بشر قرار دهند و همین مطلب رمز جاودانکنند استنباط 
). 52، ص1، ج1383، ی اصفهانییرضا:ك.ر(است 
اشاراتوعباراتبرمشتملقرآن، بزرگوارشپدراز) ص(حسینامامازروایتىاساسبر

عبارةُالْفَ، حقائقِوالْواللَّطَائفإشارةوالْعبارةالْ: أشياَءأربعهعلياللهكتاب«:استحقائقولطائفو
، دیلمى/ 235، ص1411، أبطحى(» ِأنبياءلْلحقائقوالْأولياِءلْلطائفواللَّخواصلْلإشارةُوالْللعوامِ

). 278، ص75جو103و20صص ، 89، جتابی، مجلسی/303، صتابی
، تعالىامه طباطبایی معتقد است که مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداى علّ

الزمۀ اختالف این مراتب این است که آنچه ، مراتب مختلفى از علم و عمل دارند؛ به باور وي
، کندى مىدیگر تلقّۀغیر آن چیزى باشد که اهل مرتب، پذیردکند و مىى مىتلقّ، اهل یک مرتبه

گون تقسیم خداى سبحان هم بندگان خود را به اصنافى گونا. ترینییا باالتر از آن است و یا پا
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، 1417، طباطبایی(داند که در صنف دیگر نیست کرده و هر صنفى را داراى علم و معرفتى مى
). 101، ص3ج

قرآن از نظر معنا «: کندمعنایی در آیات قرآن، بیان میامه با اشاره به سطوح مختلف علّ
آن معانى در ب و وابسته بر یکدیگر است، و همهمراتب مختلفى دارد، مراتبى طولى که مترتّ

عرض واحد قرار ندارند تا کسى بگوید این مستلزم آنست که یک لفظ در بیشتر از یک معنا 
استعمال شده باشد، و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا صحیح نیست، و یا کسى دیگر بگوید 

ه همه د براى ملزوم واحد است، نه، بلکشود، و یا از باب لوازم متعداین نظیر عموم مجاز مى
آن معانى، معانى مطابقى است، که لفظ آیات بطور داللت مطابقى بر آن داللت دارد، چیزى که 

، 3، ج1417طباطبایی، (» اى از فهم و درك استهست هر معنایى مخصوص به افق و مرتبه
).64ص

ابل اي براي عموم افراده جامعه قاگرچه فهم عرفی و ساده، براي این دسته از آیات، بنابراین
و غور تعمقی براي و محلّعمطالب عمیقی نهفته شده که مطم، در ژرفاي آن، اماارائه است

اداین فرم. ا کرده استاولوالباب مهیدر ) ع(کالم امیرالمؤمنینناظر به ) ع(ودة حضرت سج
ميق لَا تفْني عجائبه نِيق وباطنه عوإِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أ«: وصف دریاي مواج معارف قرآن است که

هبائي غَرقَضنلَا ت18ۀخطب، البالغهنهج(» و .(
توان آیاتی از قرآن را مخصوص گروهی خاص آن هم در اشکال نویسنده که نمی،بنابراین

هاي مرتبط سطوح و الیه، ت در مراتب فهم قرآنناشی از عدم دقّ، قرون آینده در نظر گرفت
کند که آیاتی از قرآن به به وي منتسب می، اصدراوي بعد از نقل سخن ملّ. آن استمعنایی در 

.براي آنان نازل شده است، اختصاص دارد و اساساًتعمقاهل 
مراد مالصدرا و همفکرانش این نیست که فهم این دسته آیات باید دانست که اما 

، تاکنون) ص(و زمان نبی اکرم ه از صدر اسالمکچنان؛اختصاص به گروهی خاص داشته باشد
کردند و به مضامین آن اعتقاد داشتند و مفسران نیز بر توحید را قرائت میةهمواره مردم سور

ه آنچه اختصاص به این عد، به باور ایشان. کردندسر فهم مراد خود از این آیات توقّف نمی
.مفاهیم و درجات باالي معرفتی قرآن است، درك مراتب، دارد
نَّ أل«: فرمودندکند که حضرت اشاره می) ع(به روایتی از امام صادق ، گارنده در ادامۀ مقالهن

زیرا خداوند تبارك و تعالی «: »...لَم يجعلْه لزمان دونَ زمان و لناسٍ دونَ ناسٍ ياللَّه تبارك و تعالَ
/ 580، ص1414طوسی، (» را براي زمانی خاص و مردمی خاص قرار نداده است) قرآن(آن 
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گفته، تتمۀ روایت عالوه بر توضیح پیش). 72، ص2تا، جورام، بی/ 15، ص93تا، جمجلسی، بی
. کندنیز خالف ادعاي نویسنده را ثابت می)ع(صادقامام 

فَهو في كُلِّ زمان جديد و عند كُلِّ قَومٍ غَض «: فرمایندمی) ع(ایت، حضرت صادقدر ادامۀ رو
امتیتا روز قیرو، قرآن در هر زمان تازه و در نزد هر قومنیبد)همانجاها(» يومِ الْقيامةيإِلَ

ها اى تمام انسانها تازه و برجدید است؛ بنابراین، اگر قرار است که قرآن در تمام زمان
در هر زمانی داشته ، تر از پیشباید فهمی باالتر و افزون، باطراوت و مشحون از نوآورى باشد

. باشد
آن این است که مراد آیات تنها همان ۀالزم، ناگفته نماند اگر به فرض نویسنده ملتزم شویم

ةمخصوص به محدودقرآن ، در نتیجه.فهمیدندچیزي است که مردم در زمان صدر اسالم می
است که قرآن به زمانی محدود ) ع(شد و این بر خالف روایت امام صادق فهم آنان می

دقیقاً با انتهاي این روایت رابطۀ ) ع(که روایت امام سجاد تر ایننکتۀ جالب. اختصاص ندارد
و باالتر از تربرداشتی تازه،مانی در آخرالزّتعمقتوان گفت که اقوام معام و خاص دارد و می

.پیشینیان از آیات قرآن دارند

دهی به مسائل اعتقادي      در پاسخ) ع(سیرة معصومین .3-3- 4
الْعباد بِكُنه عقْله قَطُّ وقَالَ ) ص(ما كَلَّم رسولُ اهللا «بر اساس قاعدة ) ع(معصومین حضرات 

، 1، ج1362، کلینی(» الْأَنبِياِء أُمرنا أَنْ نكَلِّم الناس علَي قَدرِ عقُولهِمإِنا معاشر ) ص(قَالَ رسولُ اهللا 
سخنان کردند؛ سطوح فهم و برداشت مخاطب را لحاظ می، همواره در سخنان خود،)23ص

ولی به دلیل اختالف شرایط و تفاوت ، گرچه همه حق و صدق است) ع(امامان معصوم 
» الذَّهبِ و الْفضةالناس معادنُ كَمعادن«) ع(و به تعبیر روایت امام صادق استعداد مستمعان

هايودهفرمبنابراین، . هاي متفاواتی هستندتداراي درجات و ظرفی، )177، ص8همان، ج(
ت و عمق می، ناه به سطوح درك مخاطبرسیده از ایشان با توجاساساً چگونه . پذیردقو

راز با پاسخ ایشان به طبه کسی چون زراره هم) ع(قع داشت که پاسخ امام صادق توتوان می
.پرسش یک اعرابی باشد

الرضا ع فَقَالَ يدخلْت علَ«: کندمیشیخ صدوق در کتاب توحید خود از محمد بن عبید نقل 
يرِه ويكَلِّمِ الناس بِما يعرِفُونَ ويكُف عما ينكرونَ لي قُلْ للْعباسي يكُف عنِ الْكَلَامِ في التوحيد وغَ
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قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم ﴿وإِذَا سأَلُوك عنِ التوحيد فَقُلْ كَما قَالَ اللَّه عزوجلَّ 
دكُفُواً أَح لَه كُنه﴾يثْلكَم سلَّ لَيجوزع ا قَالَ اللَّهفَقُلْ كَم ةيفنِ الْكَيع أَلُوكإِذَا سويش أَلُوكإِذَا سٌء و

، 1398صدوق، (» عنِ السمعِ فَقُلْ كَما قَالَ اللَّه عزوجلَّ هو السميع الْعليم كَلِّمِ الناس بِما يعرِفُونَ
).95ص

است که حضرت 1)ع(الرضا هشام بن إبراهیم صاحب ، در این روایت»اسیالعب«منظور از 
تعلیل حضرت این است . داردوي را از تکلّم و صحبت دربارة توحید و مانند آن باز می) ع(

دانند و سان که میمردم آنید بابا«:»...یکَلِّمِ النَّاس بِما یعرِفُونَ و یکُف عما ینْکرُونَ«: که
پرسند کیفیت ذات الهی و صفات ذات از تو می، و هنگامی که از توحیدییفهمند سخن بگومی

حرفی به میان ، کنندفهمند و انکار میآنان را به ظاهر آیات قرآن ارجاع بده و از آنچه نمی
.»یاورم

بسیار لطیف و عمیق و در بیانی ) ع(کند که حضرت امام رضا روایت میشیخ صدوق
أَولُ عبادة اِهللا«: سرشار از معارف توحیدي در مجلسی که مأمون تدارك دیده بود فرمودند

نَّ كُلَّ صفَة لِ أنفْي الصفَات عنه لشهادة الْعقُوتوحيده ونِظَام توحيد اِهللامعرِفَته وأصلُ معرِفَة اِهللا
ومو فَةكُلِّ ص ةادهشو وفصولَا مو فَةبِص سقاً لَيالخ أنَّ لَه وفصوكُلِّ م ةادهشو لُوقخم وفص

/ 253، ص1413، مفید/ 34، ص1398و 150، ص1، ج1378، صدوق(2»وموصوف بِالاقْتران
).228، ص4ج، تابی، مجلسی/ 22، ص1414، طوسی

در روایتی که پیش ، از یک سو:هاي فراوانی وجود داردنیز نمونه) ع(در کالم امیرالمؤمنین 
سمي تركَهم «: با بیانات مختلفی از جمله) ع(حضرت ، از این با عنوان خطبۀ اشباح آمده بود

وخاً فَاقْتسر هِهكُن نثَ عحالْب مكَلِّفْهي ا لَميمف قمعالتكلَي ذَلع رتا، خطبه صبحی صالح، بی(»...ص
دارد و پیوسته فرد سائل را از رها کردن توسن اندیشه و اوهام در کنه صفات الهی باز می)91

» أَتقُولَ إِنَّ اَهللا واحد؟«پرسش یک اعرابی در بحبوحۀ جنگ جمل کهدر پاسخ به ، از سوي دیگر
«: فرمودند

)83، ص1398صدوق، (»...أَربعة أَقْسامياللَّه واحد علَ

١ .بن شامانَّ هيمإِبراهنؤمكانَ م يباسيقالعزِند و لِ أمرِهي أواً فرهي آخ٢٦٥، ص١٩ج ، ١٣٦٩، خويي: ک.ر(، اً ف ،
).١٣٣١٩ش
.»عند الْمأْمون في التوحيديتكَلَّم بِهذَا الْكَلَامِ ) ع(سمعت أَبا الْحسنِ الرضا «: صدر اين روايت اينچنني است. ٢
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در همان اولین ) ع(امیرالمؤمنین . البالغه فراوان استهاي این مسأله در سرتاسر نهج نمونه
کنند که سرشار از اشارات بلند عقلی و البالغه به باالترین مضامین معرفتی اشاره میخطبۀ نهج

مع «و نیز » وكَمالُ توحيده الْإِخلَاص لَه وكَمالُ الْإِخلَاصِ لَه نفْي الصفَات عنه«: فلسفی است؛ نظیر
يكُلِّ شقَارٍء لَا بِميكُلِّ ش رغَيو ةنلَةايز40خطبۀ اول، صتا، بیصبحی صالح، (» ٍء لَا بِم.(

استنهض الناس ) ع(مريالْمؤمنِني أ«: آمده است، نقل شده) ع(در بیان دیگري که از امام صادق 
الْحمد للَّه الْواحد الْأَحد الصمد : س قَام خطيباً فَقَالَفي حربِ معاوِيةَ في الْمرة الثَّانِية فَلَما حشد النا

امیر المؤمنین «:»...ٍء خلَق ما كَانَ قُدرةٌ بانَ بِها من الْأَشياًءولَا من شيٍء كَانَ 
معاویه شوید و ایشان را در این باب ترغیب و تحریص مردم را امر فرمود که مهیاى جنگ ) ع(

ى را ینمود پس چون مردم فراهم آمدند برخاست و خطبه اداء فرمود که سپاس و ستایش خدا
سزد که یکیست و یگانه و پناه نیازمندان و متفرد و تنهاست که نه از چیزى بوده و نه از چیزى 

، 1362، کلینی(»و ثابت فرموده بقدرت کاملهآفریده و بعرصه وجود آورده آنچه را که موجود
). 41ص، 1398، صدوق/ 134، ص1ج

مطلبی را از قول ، در بین روایات، ندرتم کلینی با اینکه باالسالـةجالب اینجاست که ثقـ
گیرد که بیان مبسوطی را آنقدر تحت تأثیر مضمون واالي این روایت قرار می، کندخود بیان می

ست و از زیادى شهرت اهاى مشهور آن حضرتاین خطبه از خطبه«: گویدو میداردذیل آن 
اند در صورتى که همین خطبه براى کسى که علم توحید جوید عامه مردم آن را کوچک شمرده

زیرا اگر تمام جن و انس جز پیغمبران همزبان در آن بیندیشد و آن را بفهمد، است اگر کافى
فرموده بیان کنند نتوانند و -پدر و مادرم فدایش-آنچه آن حضرتشوند که توحید را مانند 

، کلینی(» ..چگونه در راه توحید قدم بردارنددانستندنبود مردم نمی)ع(اگر بیان آن حضرت 
). 136-135صص، 1، ج1362

هاى توحیدى نهج البالغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثشهید مطهري با بیان اینکه 
این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدیدآمدن آنها ، بدون مبالغه: نویسدمی، بحثهاى آن دانست
قسمتى از آنها از . البالغه در این زمینه مختلف و متنوع استهاى نهجبحث.در حد اعجاز است

البالغه هاى نهجولى بیشتر بحث. نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهى است
البالغه در این بحثها نمایان نهجةالعاداوج فوق. هاى تعقّلى و فلسفى استبحث، دربارة توحید

.است
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لیت حق او: البالغه شامل مباحثی چونسابقه در نهجاز جمله مسائل عمیق و بى، به باور وي
ینکه قدمت او تقدم او بر زمان و بر عدد و ا، در عین آخریت او و ظاهریت او در عین باطنیتش
مبدعیت او ، علو و سلطان و غناى ذاتى حق، قدمت زمانى و وحدت او وحدت عددى نیست

حدود توانایى ؛کالم او عین فعلش است، شودو اینکه شأنى او را از شأن دیگر شاغل نمى
عقول بر ادراك او و اینکه معرفت حق از نوع تجلّى او بر عقول است نه از نوع احاطه اذهان بر

سلب جسمیت و حرکت و سکون و تغییر و مکان و زمان و مثل و ، یک معنى و مفهوم دیگر
ت از اوضدت و معدودیو یک سلسله مسائل ، و شریک و شبیه و استخدام آلت و محدودی

). 381-380، صص16، ج1368، مطهرى(دیگر 
، محتواي حدیثةزددهد که باید قبل از بررسی شتابوجود این موارد متفاوت نشان می

فضاي صدور و جهت صدور روایت را ، مخصوصاً احادیثی با معارف اعتقادي ناب و متعالی
ث و در نظر گرفت؛ زیرا شناخت صحیح از منزلت معرفتی و ایمانی راوي و یا مخاطبان حدی

بلکه ممکن است جهت برداشت خواننده ، گذاردتنها در فهم روایت تأثیر میشرایط صدور نه
، )ع(صیر از امام صادق بوه در روایتی هنگامی که أبکچنان؛ متن روایت را کامالً معکوس کنداز 
بینند؟ حضرت در پاسخ وي پرسد که آیا مؤمنین روز قیامت خداوند عزّوجل را میمی
در :فرمود؟عرض کردم در چه زمان.اندآرى و پیش از روز قیامت او را دیده:فرمایدمی

یعنى آیا نیستم )172/ 7: االعراف(﴾يأَ لَست بِربكُم قالُوا بل﴿شان فرمود که ایه هنگامى که ب
بعد از آن .دنپس حضرت ساعتى ساکت شد، گفتند که آرى تو پروردگار مائى؟پروردگار شما

آیا تو چنان نیستى که در همین وقت .بینندمؤمنان در دنیا پیش از روز قیامت او را مى: ندفرمود
طلبد، در انتهاي روایت أبوبصیر، هنگامی که از حضرت اذن نقل این روایت را می؟او را ببینى

نَّ ما تقُولُه ثُم قَدر أينكَره منكر جاهلٌ بِمعننك إِذَا حدثْت بِه فَأفَإِ«: فرمایدپذیرد و میحضرت نمی
كَفَرذَل بِيهشت ه بپس منکرى که جاهل باشد،کنىرا نقلین حدیثازیرا که تو هر گاه «: »...ك

» گرددفر اکاست کند که این تشبیه گمانگوئیم آن را انکار کند و بعد از آن ى آنچه ما میامعن
). 117، ص1398، صدوق(

کالم در ۀبه جهت عدم اطالاما؛توان شاهد آوردباره میهاي فراوان دیگري در ایننمونه
نَّ ا«: کندوحید نقل میدر کتاب التّ) ره(کنیم؛ شیخ صدوق ادامه تنها به یک روایت اشاره می

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِـفَكَتب إِلَيهِمالْحسينِ بنِ علي ع يسأَلُونه عنِ الصمديأَهلَ الْبصرة كَتبوا إِلَ
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عاهل بصره عریضه بحضرت حسین بن على «: »...أَما بعد فَلَا تخوضوا في الْقُرآن و لَا تجادلُوا
بِسمِ اللَّه پس حضرت بسوى ایشان نوشت که .کردندنوشتند و او را از معنى صمد سؤال می

پس در قرآن فرو مروید و در آن مجادله و گفتگو نکنید و بدون علم در ،اما بعدالرحمنِ الرحيمِ
فرمود هر که در قرآن بدون علم آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا شنیدم که می

چیزى بگوید جاى خود را مهیا گرداند در آتش دوزخ و از آن جاى بگیرد و منزل گزیند و 
ى که خداى سبحانه صمد را تفسیر فرموده و فرموده که م است و بدرستبداند که از اهل جهنّ

﴿ ...دمالص اللَّه دأَح بعد از آن آن را تفسیر فرموده و فرموده که ﴾اللَّه﴿ كُني لَمو ولَدي لَمو دلي لَم
دكُفُواً أَح ود لم یلد یعنى نزاد و زاده نشد و نبود او را هیچ کس مانند و همتا و حضرت فرم﴾لَه

یعنى چیز کثیفى از او بیرون نیامده چون فرزند و سائر چیزهاى کثیفى که از آفریدگان بیرون 
).91همان، ص(آیدمى

قبل از بیان معناي صمد که موضوع سؤال بود و با ) ع(هداء در این روایت حضرت سیدالشّ
ابتداي ، کرده بودندـ مراجعه) ص(وجودي که آنان به منبع اصیل و درستی ـ عترت پیامبر 
در کند که نباید بدون علم و صرفاًکالم خویش با هشدار و تنّبه دادن به اهل بصره آغاز می

حضرت در این فرمایش تکلّم و مجادله بدون علم و . مقام جدل به تقسیر آیات الهی بپردازند
سیر به رأي باز آنان را از تف) ص(کند و با استناد به قول رسول اهللا بدون روش را رد می

. دهندارائه می»صمد«از واژة دارد و آنگاه تفسیري پرمعنا و عمیقمی

ر در ذات و صفات الهىتفکّمحدودة . 3-4- 4
در این زمینه روایات فراوانی وارد شده است؛ برخی از این روایات از تفکّر در ذات الهی 

، کلینی(» اللّهوا يف ذاتملَّكَتال توٍءيشلِّوا يف كُملَّكَت«کند؛ از جمله روایتی در کافی نهی می
شمارد و بر آن را برترین عبادت میاما برخی دیگر از این روایات آن). 92، ص1، ج1362

کافى از حضرت امام صادق : ر استاز جمله حدیث شریف کافى در باب تفکّ. کندترغیب می
، 2، جهمان(» هتردي قُفوي اللّهفرِكُّفَالتمانُدإِةادبعالْلُضأفْ«: کند که فرمودندنقل می، )ع(

عالوه بر ، یعنی تفکّر در حق و اثبات ذات و تفکّر در قدرت و سایر اسماء و صفات). 55ص
.افضل عبادات نیز هست، ی نیستمنهآنکه 

معارف رسیده نظر گرفتن قرائن صدر و ذیل شأن نزول و سایر با تأمل در روایات و با در
در روایتی ، به عنوان نمونه.توان بین این دسته از روایت جمع کردمی، )ع(در مکتب اهل بیت 
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تكَلَّموا في خلْقِ اللَّه ولَا تكَلَّموا في اللَّه فَإِنَّ «: آمده است)ع(از امام باقردیگر از کتاب کافی
إِلَّا ت زِيدلَا ي ي اللَّهف راًالْكَلَاميدر خلق خدا و عجائب صنع او سخن گوئید و در خدا سخن «: »ح

).92، ص1همان، ج(» مگوئید زیرا که سخن گفتن در خداى چیزى را نیفزاید مگر سرگردانى
تکلّم در اکتناه ذات ، این حدیث شریف به مناسبت تعلیل خود داللت دارد که مقصود از تکلّم

ر ت آن است؛ زیرا تکلّم در و کیفیاثبات ذات و سایر کماالت و توحید و تنزیه آن موجب تحی
.شودنمی

داند و فقط نیاز از استدالل میکه قرآن کریم ذات واجب را بیعلّامه طباطبایی معتقد است 
علّامه (» ...وأمّا الذّات فَستطَّلع أنَّ القُرآنَ يراه غَنِياً عنِ البيان«: پردازدبه تبیین اوصاف او می

علي أنَّ القُرآنَ الشّريف يعد أصلَ وجوده تبارك وتعايل بديهياً «، )13، ص1، ج1417طباطبایی، 
والقُدرة اليتوقَّف في التصديقِ العقلي بِه وإنّما يعنِي عنايته بِإثْبات الصفات كَالوحدة والفاطريّة والعلمِ

).395، ص1همان، ج(»...ذلكوغَريِ
باید دانست که اینکه : نویسددربارة شناخت خدا میدر تبیین روایات وارده) ع(امام خمینی 

ممکن است جاهل گمان کند که تفکّر در ذات ، ما گفتیم تفکّر در ذات و اسماء و صفات
در اکتناه ذات و و نداند که آن تفکّر که ممنوع است تفکّر ، ممنوع است به حسب روایات

/ 192، ص1372، امام خمینی(شود ه از روایات شریفه استفاده مىکچنانـکیفیت آن است
و 27، ص1370، جامى/ 10، ص1، جتاو بی251، ص1، ج1391، مالصدرا: ك.همچنین ر

28.(
» واكُلُهتفَاللّهيروا فكَّفَال تواللّهقِلْخيروا فكَّفَت«نیز پس از نقل روایت ) ره(امه طباطبائى علّ

وفي النهيِ عنِ التفَكُّرِ في اللّه سبحانه رِوايات كَثيِرةٌ اُخر مودعةٌ في جوامعِ الفَريقَنيِ «: گویدمی
فَيكُونَ خوضه فيها تعرضاً 

در نهى از تفکر در خداى تعالى روایات بسیارى دیگر هست که هم در جوامع «:»للْهالك الدائم
حدیث شیعه آمده و هم در جوامع حدیث اهل سنت، و البته باید دانست که این نهى ارشادى 

لى و عمیق را بلد نیستند و است، و متوجه خصوص کسانى است که راه ورود به مسائل عق
استعداد آن را ندارند، در نتیجه فرو رفتن در آن مسائل در حقیقت، خویشتن را در معرض 

). 53، ص19، ج1417طباطبایی، (»هالکت افکندن است، آن هم هالکت دائم
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شود که تفکّر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که آن تفکّراز مجموع این اخبار معلوم مى
من نظَر يف اللّه كَيف «: ه در حدیث شریف کافى وارد استکچنان، کنه ذات و کیفیت آن استدر

و ذهنشان جمع دیگر اینکه یک دسته از مردم که قلوب.)۹۳، ص۱، ج۱۳۶۲كليين،(»هو هلَك
طاقت استماع برهان و استعداد ورود در اینگونه مباحث ندارند وارد نشوند؛ اما کسانى که اهل 

، 1372امام خمینی، : ك.ر(آن هستند، براى آنها راجح، بلکه افضل از جمیع عبادات است 
).195ص

اند، نگاشته)ره(مام خمینی ا» ةالصلوسرّ«اي که بر کتابهماهللا جوادي آملی در مقدـةـآی
وقتى که . زیرا عبادت فرع معرفت است، گیردکنه ذات معبود احدى قرار نمى«: کنندتأکید می

معبود هیچ عبادى نیر واقع نخواهد شد؛ چنانکه امام ، شودکنه ذات مشهود هیچ شاهدى نمى
؛ ودبعمريغَيبِيغالْهقاممبِقحالْإنَّفَ«: اندچنین فرموده، در تعلیقه بر شرح فصوص قیصرى) ره(
ي فعقَماً تدائةُادبعالْو. وفاًرعوداً أو مهشمونَكُيأنْال بد وودبعمالْ، ووفرعال موودهشمريغَهإنفَ

الْجابِحماِءأسوالصفاتح ،يتعبادالْةإنالْسان؛ إلّلِكاما أنعابِهداسالْاِهللامظَأعمغَ، ويرهيعبدونه
حسبدرهِجاتیرا خداوند در مقام غیبی خود معبود خالئق نیست، زیرا در آن مقام قابل ز«: »م

شهود و معرفت نیست و معبود صرفا باید مشهود و قابل شناخت باشد؛ بنابراین عبادت همیشه 
حتی عبادت انسان کامل نیز این چنین است؛ به غیر از اینکه در حجاب اسماء و صفات است،

کند و دیگران به حسب مراتبشان دیگر اسماء وي اسم اعظم خداوند متعال را عبادت می
).18، ص1377امام خمینی، (» کنندخداوند را عبادت می

اکتناه مقام ، ر شد؛ مقام ذاتتوان متصوبراي شناخت خداوند سه منطقه میآنکه ، حاصل
آنچه ما به آن راه نداریم دو منطقه ممنوعه نخست . و مقام فعل یا مقام وجه اهللا، صفات ذاتی

حریم صفات ۀهویت ذات که هویت محضه و بسیط محض است و منطقۀاست؛ یعنی منطق
. و نامحدودولی مصداقاً عین هم، انداین دو محدوده مفهوماً غیر هم.ذاتی که عین ذات است

توان فعل و ظهور خداوند متعال کار دارند و آنچه می، ها با اسماي حسنیتمام معرفتاام
.امکان استۀیعنی منطق، مما با این منطقه سوۀفهمید فاصل

ات دانشمندانینظرۀبررسی پدیدارشناسان.4- 4
این حدیث ةبررسی مفهوم روایت به برشماري آراي دانشمندان دربارۀنویسندگان در ادام

خواسته یا ناخواسته در یک سمت به نقل آنانه این است که جالب توجۀنکت. پردازندمی
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د و از نکنآیات مذکور اشاره می» و درك دقائق توحیديتعمق«دیدگاه عرفا و فالسفه در مدح 
برد که یا جزو اخباریون هستند و یا گرایش شدیدي به از افرادي نام می، سوي دیگر

.یگري دارنداخبار
اصدرا ملّ،)112ص، 1381، یابن عرب(عربی ل از ابنگروه اوهايایشان در بیان نظر

گنابادي ، )29، ص2، جتابی، بسطامی(ابن طیفور بسطامی ، )339، ص2، جتابی، اصدراملّ(
مرتضی ، )295، ص23، ج1373، مکارم(مکارم شیرازي ، )285، ص4، ج1408، گنابادي(

، )336، ص1410، طهرانی(طهرانی ، سیدمحمدحسین )523، ص24، ج1368، مطهري(مطهري 
از سوي دیگر نیز . علماي عرفان یا فلسفه و علوم عقلی هستندود که تمامی آنان جزنکنیاد می

امه علّ، )457، ص1398، صدوق(گروهی از علماي بزرگ حدیث همچون شیخ صدوق 
نام را ) 17، ص1، ج1418، عاملی(عاملی شیخ حرّو) 264، ص3، جتابی، مجلسی(مجلسی 

گري یا اهل حدیث دارند و هر کدام همگی به نوعی گرایش به مذهب اخباريبرند، می
دربارة دیدگاه شیخ صدوق مستنبط از ایشاننظر البتّه، . صاحب کتاب روایی ارزشمندي هستند

.نام منتخب وي بر بابی از ابواب کتاب توحید صدوق است
توانستند به طرح دالیل و قرائنی که هر گروه براي دفاع از نظر در این مرحله مینویسندگان 

به قول مختار خود دست ، اتیاند بپردازد و سپس با نقد و سنجش نظرارائه کرده، مطبوع خود
.کنندلیکن تنها به نقل مواضع آنان در این زمینه بسنده می؛یابند

و رویکردي مبنایی ، کندص میبرداشت را مشخّگیري متفاوت این دو اي که جهتنکته
این مسأله . بخشی آن استمعرفتةجایگاه عقل در هندسه معرفتی دین و نقش و گستر، دارد
به طور اما. طلبدل میمجالی مفص، نزاع و اختالف اقوال است و سخن در این بارهمحلّ

لیکن در منظر ، منزلتی نداردشناسی دین هیچ باید گفت عقل اگرچه در بعد هستی، اجمال
: ك.ر(ت برسد، روشنگر استیقطع یا حجۀاي که به مرحلشناسی دین در محدودهمعرفت

.)50-25صص، 1388، یآمليجواد
اجتهادات مخصوصاً.شودپیشرفت و تطور علم همواره با گذر زمان توأم می، از سوي دیگر

شهید . سیر صعودي دارد، مند و تکاملیضابطهع و تحقیق محور با تتبهاي نصو برداشت
مطهري نیز معتقد است که اعجاز قرآن به این است که همیشه از تفسیرهایى که برایش نوشته 

با پیشرفت علم و فهم و سنجش قرآن ، اندشده جلوتر است و هر هنگام که قرآن را تفسیر کرده
. لوتر استاند قرآن از آن تفسیر باالتر و جدیده، با آن تفسیر
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مسلّماً اصحاب : نویسدکند و میبه تطور علم فقه اشاره می، براي مثال، کالمۀوي در ادام
حتّى امثال زراره ) ع(و اصحاب حضرت صادق ) ع(و اصحاب امیرالمؤمنین ) ص(رسول اکرم 

ق حقّرسیده است مثل م) ع(ه یا ائم) ص(قواعد فقهى را که از رسول اکرم ، و هشام بن الحکَم
پس . توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنندحلّى و علّامه حلّى و شیخ مرتضى انصارى نمى

هاى فلسفى چه کسى از همه بهتر فهمیده است معنى کلمات استاد را؟ آن کس که از در روش
چه کسى از همه بهتر فهمیده معنى و مقصود ، در مکتب انبیاء و اولیااما. تر استهمه قدیمى

ت است نبوةمعجز، این خود. آید و علم و فهم بیشترى دارد؟ آن کس که در آینده مىرا
). 523، ص24، ج1368، مطهري(

گیرينتیجه
برخی از دهد که این واژه برخالف ادعاينشان می» تعمق«بررسی معناي لغوي )1

معناي ممدوح یا تواندمی، روي نیست و با توجه به قرائن کالممالزم با افراط و زیاده، محققان
تعمقدر وضو و یا ، تعمقرأيه بتعمق، برخی از روایاته بر حسب کچنان. مذموم داشته باشد

، ولی مفهوم واژة تعمق مذموم و افراط استتعمقشناسی احکام از انواع هستیةدر محدود
.منحصر در این معانی نیست

تعمق، دیث در شیعه و اهل سنّت از معناي گرچه درك و تلّقی اکثر محدثان و اهل ح)2
آنان . فالسفه و صاحبان علوم عقلی متفاوت است، اما برداشت عرفا، روي استافراط و زیاده

اندیشی را که با بلکه اندیشه فرونگر و کج،دانندرا مذموم نمیتعمقاندیشی و مطلق ژرف
اي خارج از در محدوده) ع(معصوم بدون رجوع به زنی و رأياوهام و ابزار سست گمانه

کنند گم میراراهپردازد وشریعت مفروض با اوهام و عقول ناقص خود به اکتشاف می
روشمند در آیات قرآن کریم آن هم در پرتو ، تعمقبه باور آنان. دانندتباهی میۀشایست

.تاس) ع(توصیه همیشگی قرآن و سیره تربیتی اهل بیت ) ع(ارشادات معصومین 
اینکه ، ه به چند نکته ضروري است؛ اوالًتوج) ع(در برداشت از روایت امام سجاد )3

درجات و مراتبى دارد و آنچه یک عامى به نام خداى یگانه در ذهن خود تجسم ، توحید
تمام افراد بشر داراي مراتب ، ثانیاً؛کند یکى نیستدهد با آنچه در قلب یک عارف تجلّى مىمى

کند و ى مىآنچه اهل یک مرتبه از ایشان تلقّبنابراین، درك و آگاهی هستند؛ ، ز علممختلفی ا
قرآن کریم داراي سطوح و ، ثالثاً؛تر از اهل مرتبه دیگر باشدینیتواند باالتر و یا پامی، پذیردمى
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محور با تتبع و تحقیقهاي نصاجتهادات و برداشت، رابعاً؛دي استهاي معنایی متعدالیه
هاي نوین در نمودار گذر زمان سیر مند و تکاملی و با تطور علوم و پیدایش دانشضابطه

مان از اندیش آن هم در آخرالزّنماید که برداشت علماي ژرفلذا طبیعی می. یابدصعودي می
تر تر و اصیلبرداشتی عمیق) ع(در پرتو انوار کالم معصومین ، متن آیات بلند و محکم قرآن

.علماي پیشین خود باشدنسبت به
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و مآخذ نابعم
.قرآن کرمي-
.تايب:قم، مؤسسه داراهلجرة،صبحي صاحل: حتقيق؛ ةالبالغج-
.تايب، مطعبة االسقامة:قاهره، ين عبداحلميدالديد حمحمم: تصحيحبا حممد؛ ، عبده: چاپ؛ ةالبالغج-
.ق۱۳۷۹، اپ و نشر تأليفات فيض االسالمچمؤسسه : ران، ۵چ ؛ينقيدعلسي، االسالمفيض: حتقيق؛ ةالبالغج-
.ق۱۴۱۱، )عج(اإلماممؤسسه:قم؛االطهارة واالئمالنىبعنثارواالاالخبارمعجاباقر؛حممدسيد، أبطحي.۱
.ش۱۳۷۵، نشر ني: ران، ۲؛ چ ةشرح ج البالغ؛ديابوحامد عبداحلمنيفخرالداحلديد؛يبابن ا.۲
، يانتشارات مول:ران، و مقدمه حممد خواجوقيتعل:ترمجه؛ةيفتوحات مک؛نيالديياکرب حمخيشابن عربي، .٣

.ش١٣٨١
.ق١٤٠٥، راث العربيتالدار احياء : ؛ بريوتلسان العرب؛ محممد بن مكر، ابن منظور.٤
.ش١٣٦٢، الکتابدفتر نشر: جايب، ٢؛ چ البالغةجشرح ميثم بن علي بن ميثم؛ ، ابن ميثم حبراني.٥
، الشهداءسيدانتشارات:قم؛ةيالنبواالحاديثىفةالعزيزياللئاىلعواىل؛ )مجهورأىبابن(عليبنحممد، إحسائي.۶

.ق١٤٠٥
، مخيىنسسه تنظيم و نشر آثار امام مؤ: قم؛تقريرات فلسفه؛ تقرير سيدعبدالغىن اردبيلي؛ اهللاروح، سيدامام مخيىن.٧

.تابي
.ش١٣٧٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن قدس سره: قم؛)اربعني حديث(چهل حديث ؛ــــ.٨
.ش١٣٧٧، ؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىنم: ، قم٥چ ؛لوة معراج السالكني و صلوة العارفنيالصسر؛ــــ.٩

پاييز ، مشاره سوم و چهارم، سال هشتم، نظرونقد؛ فصلنامه»مدح يا ذم، حديث اقوام متعمقون«رضا؛ ، برجنكار.١٠
.ش١٣٨٢و زمستان 

.تايب، شر حکمتن: ؛ رانالفالححمنهاج النجاح في ترمجة مفتاعلي بن طيفور؛ ، بسطامي.١١
مؤسسه مطالعات و : ران، ٢؛ چ نقد النصوص ىف شرح نقش الفصوصمحن بن امحد؛ الرين عبدالدنور، جامي.١٢

.ش١٣٧٠، حتقيقات فرهنگي
. ش١٣٨٦، مرکز نشر اسراء: قم، ٧؛ چ تفسري موضوعي توحيد در قرآنعبداهللا؛ ، .١٣
.ش١٣٨٨، مرکز نشر اسراء: ؛ قمجايگاه عقل در هندسه معرفتي دينــــ؛ .١٤
. ق١٤١٠، انتشارات هجرت: قم، ٢چ ؛العني؛بن امحد خليل.١٥
.ش١٣٦٩، مرکز نشر آثار شيعه: ؛ قماحلديثمعجم رجال ابوالقاسم؛ دسي، خويي.١٦
.تاىب، راثالتالحياء) ع(البيتآلسهمؤس:قم؛املؤمننيصفاتىفالديناعالم؛احلسنبوابنحسن، ديلمي.١٧
.ق١٤١٢، دارالعلم الدار الشامية: ؛ دمشق ـ بريوتاملفردات يف غريب القرآند؛حسني بن حمم، راغب اصفهاىن.١٨
.ش١٣٨٦، مر: ؛ قم)ويژه جوانان(تفسري قرآن مهر حممدعلي؛ ، اصفهانيرضائي .١٩
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. ش١٣٨٥، مؤسسه فرهنگ و نشر مشاور: ؛ رانفقه احلديث و نقد احلديثداود؛ ، سليماني.٢٠
.ق١٤٢٤، هعلميدارالكتب ال: ؛ بريوتاالتقان ىف علوم القرآنبكر؛بومحن بن اجالل الدين عبدالر، سيوطي.٢١
.ق١٣٩٨، جامعه مدرسني حوزه علميه قماسالمي انتشارات دفتر:قم، ٢؛ چ التوحيدحممد بن علي؛، صدوق.٢٢
.ق١٣٧٨، انتشارات جهان: جاىب؛)ع(عيون اخبار الرضا ؛ــــ.٢٣
.ق١٤١٣قم، جامعه مدرسني حوزه علميهاسالمي انتشارات دفتر : قم، ٣؛ چ من الحيضره الفقيه؛ــــ.٢٤
.ق١٤٠٤، مرعشياهللاآيتكتاخبانهانتشارات:؛ قمالدرجاتبصائرفروخ؛بنحسنبنحممد، ارصفّ.٢٥
.ش١٣٨٧، ركزم: قمپژوهشي تطبيقي در بطون قرآن؛ حيدر؛ دسي، طباطباىي.٢٦
مدرسني حوزه علميهانتشارات اسالمي جامعهدفتر : قم، ٥چ ؛امليزان ىف تفسري القرآن؛حسنيحممددسي، طباطباىي.٢٧
. ق١٤١٧قم، 
.ش١٣٧٥، : ران، ٣چ ، دامحد حسيىنسي: ؛ حتقيقجممع البحرينفخر الدين؛ ، طرحيي.٢٨
.ق١٤١٠، انتشارات حکمت: ؛ رانتوحيد علمي و عينيحسني؛ حممددسي، طهراني.٢٩
.ق١٤١٤، انتشارات دار الثقافة: قم؛ االماليحممد بن حسن؛، طوسي.٣٠
.ق١٤٠٩، )ع(موسسه آل البيت: ؛ قمتفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةحممد بن حسن؛ ، عاملي.٣١
.ق١٤١٨، )ع(رف اسالمي امام رضا اؤسسه معم: ؛ قمة في اصول االئمةالفصول املهم؛ــــ.٣٢
م و مشاره سو، سال هشتم، فصلنامه نقد و نظر؛»)ع(ام سجاد ژرف نگران در حديث ام«؛امري،.٣٣

.ش١٣٨٢پاييز و زمستان ، چهارم
٣٤.د بن مسعود؛ ، اشيعيتاىبة، اإلسالميةالعلميةاملكتب: ؛ طهرانتفسري العياشيحمم .
.ق١٤٠٢، موسسة االعلمي للمطبوعات: بريوت، ٢؛ چ تفسري صاىففيض؛ ، كاشاىن.٣٥
.ش١٣٦٢، اسالميه: ران، ٢؛ چ الكايفيعقوب؛حممد بن ، كليىن.٣٦
.ق١٤٠٨:بريوت، ؛ مؤسسه االعلميبيان السعادةد؛ حممسلطان، .٣٧
. تايب، هاسالمي :ران، ر؛ چاپ مکر)ع(ة االطهار حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمحممدتقي؛ ، جملسي.٣٨
ار و تابستان ، ٦مشاره ، نامه قرآن و حديثپژوهش؛»در رواياتبررسي تعمق «، و ديگران، جميدمعارف.٣٩

.ش١٣٨٨
.ش١٣٦٨، انتشارات صدرا: ؛ رانآثارجمموعه مرتضي؛ ، .٤٠
.ق١٤١٣كنگره جهاىن هزاره مفيد، : ، قم٢چ ؛ االماىلحممد بن حممد بن نعمان؛، مفيد.٤١
.ش١٣٧٣، هدارالكتب االسالمي :ران، ٢٦چ ؛تفسري منونه؛ناصر، .٤٢
.تابي، : ؛ قماحلكمة املتعاليةيف االسفار االربعة، مالصدرا.٤٣
.ق١٣٩١، : ؛ طهرانشرح اصول الكايف؛ــــ.٤٤
.تامكتبه فقيه، بي: قم؛ )تنبيه اخلواطر(جمموعه ورام فراس؛ ورام ابن اىب.۴۵


