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 .1استادیار دانشگاه قن؛ گروه علوم قرآى و حدیث
 .2دانشجوی دکتری رشتۀ علوم قرآى و حدیث دانشگاه تهراى؛ پردیس فارابی
(تبسٗخ دسٗبكت93/4/9 :؛ تبسٗخ پزٗشؽ)93/8/18 :

چكیذٌ
تلح٘ح سٍاٗبت ثِ هشٌٗٔ ٍرَد آًْب دس ٌٖٗ اص رَاهغ اٍلِ٘ ٍ آًگبُ اػتخٌب ًشدى ثشخٖ اص آًْب ،اص سٍؽّابٕ هؼواَ دس
اسصٗبثٖ سٍاٗت ٍ ؿٌبػبًذى ساٍٗبى ًضد هذهب ثَدُ اػت .اهشٍصُ ً٘ض ثؼا٘بسٕ ثاب پ٘اشٍٕ اص اثايٍل٘اذ (م .ُ 343م) – ًاِ
سٍاٗت ػذُإ اص ساٍٗبى ًَادسالحٌوِ ٗب هـبٗخ هؤلّق آى ،هحوذ ثي احوذ (م حذٍد .ُ 290م) ،سا اػتخٌب ًاشدُ اػات –
توبم سٍاٗبت ًَادسالحٌوِ ،رض آًْب ًِ اص هؼتخٌ٘ي ًول ؿذُ اػت ،سا هؼتجش داًؼتِاًذ .سرب ًزبؿٖ ٍكْشػت ؿ٘خ تٌْاب
هؼتٌذ اٗي هبػذُ اص ه٘بى هٌبثغ هتوذم ّؼتٌذ ًِ اٗي اػتخٌب سا ثِ تلل٘ل ًول ًشدُاًذ .ثب ػٌبٗت ثِ تلبٍتّبٕ هَرَد ه٘بى
اٗي دٍ ًول هٖتَاى دسثبسٓ ػَاهل پ٘ذاٗؾ اػتخٌبً ،ظ٘ش اػتوبد هحوذ ثي احوذ ثش سٍاٗبت ؿلَآه٘ض ٗب هشػل ،ثِ اظْابسًظش
پشداخت .چٌبًٌِ اص اٗي سّگزس هٖتَاى اهٌبى ػذم هؼق هؼتخٌ٘ي ٍ ً٘ض اختلبف اٗي هبػذُ ثِ ًَادسالحٌواِ سا حبثات
ًشد.

واژگاى کلیدی
اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ،ؿلَ ،هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ثي ػوشاى االؿؼشٕ الووًَٖ ،ادسالحٌوِ.

* ًَٗؼٌذُ هؼئَ

Email: m.salehiaref@gmail.com
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ممذمٍ
اهتوبٕ ًضدٌٖٗ هذهب ثِ سٍصگبس ح٘بت هؼلاَهبى
كذٍس احبدٗج اص اٗـبى

ٍ كشاٍاًاٖ هشاٌٗاٖ ًاِ اًوٌ٘ابى ثاِ

سا اٗزبة هًٖشد ،آى ثَد ًِ تلاح٘ح سٍاٗات ثاب اػتوابد ثاش

هشاٗي خبسرٖ (س.ى :حبسحٖ ػبهلٖ 1)29-26 :1414 ،دس ه٘بى هحاذثحبى سٍاد ًؼاجٖ ٗبثاذ ٍ
ّش چِ اٗي هشاٗي ثب كبكلِ گشكتي اص سٍصگبس ح٘بت اهبهبى هؼلَم

ًبٗبةتش ؿاذًذً٘ ،ابص

ث٘ـتشٕ ثِ اسصٗبثٖ حذٗج ثش اػبع كلبت سإٍ ٍ توؼ٘وبت هجتٌٖ ثش آى ،2احؼابع ؿاذ
(س.ى :حبسحٖ ػبهلٖ.)30 :1414 ،
الجتِ ًجبٗذ پٌذاؿت ًِ هذهب دس تلح٘ح سٍاٗت ثِ ٍرَد هشاٗي خبسرٖ اًتلب ًٌشدُاًاذ ٍ
دس اٗي هزب ػٌبٗتٖ ثِ دٗگش هشاٗي ًذاؿتِاًذ؛ چِ آًٌِ ؿ٘خ دس الؼذٓ كٖ اكَ اللواِ رٗال
ثحج اص حز٘ت خجش ٍاحذ هٖگَٗذ« :سٍؽ اكحبة هب چٌ٘ي ثاَدُ ًاِ پاغ اص ؿٌبػابٖٗ
ساٍٗبى احبدٗج ،اكاشاد حواِ سا تَح٘ان ٍ ساٍٗابى هاؼ٘ق سا تواؼ٘ق هاًٖواَدُاًاذ ،ه٘ابى
هؼتوذالحذٗج ٍ ؿ٘ش اٍ تلبٍت هبئل ثَدُ ،ؿبٗؼتگبى هذح سا هٖػتَدُ ٍ الٗوابى هازهثت سا
ًٌَّؾ هًٖشدُاًذ ٍ هخالً چٌ٘ي هٖگلتاِاًاذ ًاِ كالًاٖ ٍ ...دس اٗايثابسُ ًتات هتؼاذدٕ
ًگبؿتِاًذً٘ .ض هٖثٌ٘٘ن ًِ اكحبة هب دس كْشػتّبٕ خَد ثِ اػتخٌب ًاشدى ًتات ثشخاٖ اص
ساٍٗبى هجبدست ًوَدُاًذًَ( »...ػٖ ،1417 ،د .)141 :1
ثش اٗي اػبع ،ربٗگبُ اٍكبف ساٍٗبى دس تلح٘ح سٍاٗت ًضد هذهب ثِ اًذاصُإ هْن ثاَدُ
ًِ گبُ هشرغ تـخ٘ق اػتجبس ًتبةّب ٍاهغ هٖؿذُ ٍ ثِ دٗگش ػاخي ،ثاٖاػتجابسٕ ًتات ٍ
اػتخٌبٕ آًْب ،ثِ ثٖاػتجبسٕ ساٍٗبى آًْب ثبصگـت هًٖشدُ اػت.
ًول كَم ّوچٌ٘ي «اػتخٌب ًشدى» سا ثِػٌَاى ٗي سٍؽ هؼوَ ًاضد هاذهب دس ؿٌبػابًذى
ساٍٗبى ٍ اٍكبف آًْب ،هؼشكٖ هًٌٖذ.
ٍ .1رَد سٍاٗت دس ٌٖٗ اص رَاهغ اٍل٘ٔ حذٗخٖ اص رولِ هشاٗي كاحت آى ًاضد هاذهب داًؼاتِ ؿاذُ اػات (س.ى:
حبسحٖ ػبهلٖ1414 ،م.)29-26 :
 .2ثشإ اًالع اص اهؼبم حذٗج دس اكٌالح هتأخشاى ،س.ى :حبسحٖ ػبهلٖ1414 ،م.26-25 :
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اهشٍصُ 1اص ًگبُ ؿبلت سربل٘بىٍ ،هاَع دس صهاشٓ هـابٗخٖ اص هحواذثي احواذثي ٗح٘اٖ
(م حذٍد ّ 290ا.م) ًِ اثيٍل٘ذ (م ّ 343ا.م) آًبى سا اػاتخٌب ًٌاشدُ ،تَح٘ان ػابهٖ ثاشإ
سإٍ ٍ اص ػَٕ دٗگش توؼ٘لٖ ثشإ ساٍٗبى اػتخٌبؿذُ داًؼاتِ هاٖؿاَد (س.ى :ػاجضٍاسٕ،
ثٖتب ،د 306 ٍ 233 :1؛ ثْجْبًٖ53 :1404 ،؛ ًزلٖ ،1365 ،د  ،8 :4ثحشاًاٖ ،ثاٖتاب ،د :5
 ،229هبهوبًٖ ،ثٖتب ،د .)75 :2
ثًِظش هٖسػذ ًِ دس كَست ػذم داللت اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ثش هؼق هؼتخٌ٘ي ٗب ٍحبهت ؿ٘ش
آًبى ،ثؼ٘بسٕ اص آسإ سربلٖ هجتٌٖ ثش اػتخٌبٕ هضثَس ثب اؿٌب رذٕ هَارِ خَاٌّذ ثَد.
دس اٗي صهٌِ٘ پشداختي ثِ هؼتٌذ هبػذُ ٍ ؿشح هلبّ٘وٖ ًِ دس ًوبٗبًذى هولَد اثيٍل٘اذ
اص ًشح اٗي اػتخٌب هؤحشًذ ،ثِ ؿٌبخت هٌلَثٖ اص چگًَگٖ ٍ گؼتشٓ داللات اػاتخٌبٕ هاَسد
ثحج هٌتْٖ هٖؿَد.
وگاَی بٍ استثىای ابهيلیذ در رجال وجاشی ي فُرست شیخ

سرب ًزبؿٖ ٍكْشػت ؿ٘خ اٍل٘ي ٍ تٌْب هٌبثغ هتوذهٖ ّؼتٌذ ًِ اػتخٌبٕ اثيٍل٘اذ سا ًوال
ًشدُاًذ (ًَػٖ ،144 :1404 ،ؽ612؛ ًزبؿٖ ،348 :1407 ،ؽ .)939هوبٗؼٔ ه٘بى اٗي دٍ
ًول تب آًزب ًِ ثِ كْن ثْتش آًْب ثِػٌَاى تٌْب هؼتٌذات هبػاذٓ هاَسد ثحاج ثٌ٘زبهاذ ،حابئض
اّو٘ت اػت:
 .1ػذم رًش ًبم هحوذثي حؼيثي ٍل٘ذ دس اللْشػات ثاِػٌاَاى ًاشاح اػاتخٌب ٍ دس هوبثال،
ػٌبٗت ًزبؿٖ ثِ اًتؼبة اػتخٌبٕ هضثَس ثِ اثيٍل٘ذ ،اص رولٔ تلبٍتّبٕ ه٘بى اٗي دٍ ًول اػت.
ً .2زبؿٖ پغ اص هؼشكٖ اروبلٖ هحوذ ثي احوذ ثب ػٌَاى «حؤ كاٖ الحاذٗج» ،اظْابس
ًظش اكحبة خَٗؾ سا دسثبسٓ اٍ -هجٌٖ ثش سٍاٗتگشٕ اٍ اص هـبٗخ هؼ٘ق ٍ اػتوبد ٍٕ ثاش
سٍاٗبت هشػلً -ول ًشدُ ،آًگبُ ثِ گضاسؽ اػاتخٌبٕ اثايٍل٘اذ هاٖپاشداصد .ظْاَس ػجابست
ًزبؿٖ دس ػجت ثَدى ػخي اكحبة ثشإ اػتخٌبٕ اثي ٍل٘ذ ،ثؼ٘بس ربلت تَرِ اػت.
 .1دسثبسٓ تحَ دس هجبًٖ سربلٖ هتوذثه٘ي ؿ٘ؼِ ًِ -ثبٗذ دس كبكلٔ صهبًٖ ؿ٘جت كـشٕ تب پبٗبى هشى پٌزن ّزاشٕ
ػشاؽ آى سا گشكت ٍ -اػتوشاس ػ٘ش آى تب دٍساى ح٘بت سربل٘بى هتأخش س.ى :كشاهٖ1385 ،ؽ.66-46 :
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 .3اػتخٌبٕ هٌوَ دس اللْشػت اص صثبى اثيثبثَِٗ ٍثذٍى رًش هؼتخٌٖهٌِ ،ثب اٗي ػجابست
آؿبص هٖؿَد« :إلّا ماکان فيها من غلو و تخليط وهو الزي يکوون فوط يشي وح مد بوذ وون مو وط

اله ذانط.»...
اه ب ًول اػتخٌب دس ػجابست ًزبؿاٖ دس هبلات گضاسؿاٖ اص اػاتخٌبٕ اثاي ٍل٘اذّ 1واشاُ ثاب رًاش
هؼتخٌٖهٌِ (سٍاٗٔ هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘) ٍ ػپغ هؼتخٌٖ (هبسٍاُ ػي )...كَست پزٗشكتِ اػت.
 .4رًش دٍ ٍاطٓ «ؿلَ» ٍ «تخل٘ي» دس ثخاؾ هؼاتخٌبٕ ػجابست اللْشػاتً ،2اِ ظْاَس
دسػجت ثَدًـبى ثشإ اػتخٌب داسًذًٌ ،تٔ هبثل تأهلٖ اػت.

3

ؿٌبػبًذى هلَْم اٗي دٍ ٍاطُ ٍتج٘٘ي ساثٌٔ آًْب ثب اػتخٌبٕ هَسد ثحج ،ثشإ كْن هؼاتٌذ
هبػذُ هشٍسٕ ثًِظش هٖسػذ .دس سرب ًزبؿٖ رٗل ػٌاَاى "هحواذثي احواذثي ٗح٘اٖ"،
رًشٕ اص اٗي دٍ ٍاطُ ثِ ه٘بى ً٘بهذُ اػت.
 .5دسػجبست اللْشػت رولِ «أٍ ٗشٍِٗ ػي سرال» ٍراَد داسدٍ ،اص آى رْات ًاِ دس
تؼ٘٘ي هؼٌَفٌػلِ٘ آى ّش ًذام اص دٍ ٍاطُ «ًبى» ٍ «ٌَٗى» هحتول اػت ٍ ّاش دٍ احتواب
دس تج٘٘ي ٍرِ اػتخٌب ًوؾ ثؼضاٖٗ داسًذ ،پشداختي ثِ آى دس ؿاشح هؼاتٌذ هبػاذُ ،هٌلاَة
خَاّذ ثَد .اهب اٗي رولِ دس سرب ًزبؿٖ ثِ ؿٌل «هب سٍاُ ػي سرل» آهاذُ ٍ دس ػٌلاؾ
ثش «هب سٍاُ» ًِ پ٘ـتش رًش ؿذُ اػت ،اؿٌبلٖ ٍرَد ًذاسد.
ٗ« .6وَ  ٍ :سٍٕ» ً٘ض رولِإ اػت ًِ رًش آى كوي دس اللْشػت آهذُ اػت.
 .7رًش رولٔ «ٗتلشّد ثِ» پغ اص «ثبػٌبدٍ هٌوٌغ» ً٘ض اختلبف ثِ اللْشػت داسد.
ّ٘« .8خن ثي ػذٕ» ٍ«رؼلشثي هحوذ الٌَكٖ» ً٘ض كوي دس اللْشػت ًبم ثشدُ ؿذُاًذ.

4

« .1وکان مد بذ ون الدسن ون الوليذ يستثنط.»...
« .2إالّ ما کان فيح من غلوب أو تخليط».
 .3ؿ٘خ حش ػبهلٖ هوي اػتشام ثِ ؿللت ثشخٖ هتأخشٗي اص ه٘ذ «التخل٘ي» ،ثش لضٍم ػٌبٗت ثِ ه٘اذ هضثاَس تأً٘اذ
ًشدُ اػت (حش ػبهلٖ ،1409 ،د .)455 :30
 .4اص هالحظٔ هَاسد هزًَس چٌ٘ي ثش هٖآٗذ ًِ ًول اللْشػت دسهوبٗؼِ ثب ًول هَرَد دس سراب ًزبؿاٖ ًبهالتاش
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ً .9زبؿٖ پغ اص ًول اػتخٌبٕ هضثَس ،ػخٌٖ اص اثيًَح ًول ًاشدُ ًاِ هتواوي تأٗ٘اذ
اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ٍ ث٘بى تجؼ٘ت ؿ٘خ كاذٍم اص ٍٕ ثاِ هاو٘ؤ اظْابس ًظاشٕ دسساثٌاِ ثاب
هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ اػت؛ اثيًَح ثب تؼزت اص اٌٌِٗ اثيٍل٘ذ سٍاٗت هحوذثي ػ٘ؼٖثاي
ػج٘ذ سا ً٘ض اػتخٌب ًشدُ ،گلتِ اػت« :فال أدسي ما سا وح فيح ألنح کان علط ظاهش العذالة» (ًزبؿٖ،
 ،348 :1407ؽ)939؛ ثب ٍرَد «ظاهش العذالة» ثَدى هحواذثي ػ٘ؼاٖ ،دس ؿاگلتن ًاِ چاِ
اهشٕ اثيٍل٘ذ سا ًؼجت ثِ اٍ دس ؿي ٍ تشدٗذ هشاس دادُ اػت.
اٍالً :تلؼ٘ش اٗي ػخي ثب ػٌبٗت ثِ اختالف ًؼخِإ ًِ ًؼجت ثِ «ساثِ» « /سأِٗ» هٌاشح
اػت ،ثحجّبٖٗ سا دسپٖ داؿتِ ًِ ثِ ثشداؿتّبٕ هختلق اص اػاتخٌبٕ اثايٍل٘اذ اًزبه٘اذُ
اػت .پغ تَرِ ثِ اٗي اختالف ًؼخِ ً٘ض دس ؿشح هؼتٌذ هبػذُ ،اص ثبٗؼتِّابٖٗ هحؼاَة
هٖؿَد ًِ هلحٍَ ؿذُ اػت.
حبً٘بً :اثيًَح اٗي ثشًتبث٘ذى اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ًؼجت ثاِ هحواذثي ػ٘ؼاٖثاي ػج٘اذ سا ثاب
ػجبست «إلّا فط مد بذون عيسطون عبيذ فال أدسي ما ساوح  /سأيح فيح ألنّح »...ث٘بى ًشدُ اػات؛ احاش
تج٘٘ي هتؼلن اٗي اػتخٌب ،دس هوي هجبحج هشثَى ثِ گؼتشٓ داللت اػتخٌبٕ اثايٍل٘اذ ًوبٗابى
هٖؿَد؛ چٌبًٌِ خَاّ٘ن دٗذ ّش ٗي اص دٍ احتوب هٌشح دس هَسد چ٘ؼتٖ هتؼلان اػاتخٌبٕ
اثيًَح ،ؿبٗذ ثِػٌَاى هؤٗذٕ ثشإ هبئالى ثِ داللت اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ثش هؼق ٗب داللت آى
ثش ٍحبهت هؼتخٌ٘ي ،هَسد اػتٌبد ثبؿذ.
شرح مستىذ لاعذٌ

داًؼت٘ن ًِ اثيٍل٘ذ (م  343م) اص هزوَع سٍاٗبت ًتابة ًَادسالحٌواِ سٍاٗابت هٌواَ اص
ػذٓ خبكٖ سا اػاتخٌب ًاشد ٍ پاغ اص اٍ ؿا٘خ كاذٍم (م  381م) ،اثايًاَح (م  408م)،
ًزبؿٖ (م  450م) ٍؿ٘خ ًَػٖ (م  460م) ّش ٗي اص اٗي اػتخٌب ػخٌٖ گلتاِاًاذ؛ ؿا٘خ
اػت؛ ثبسٕ اص آًزب ًِ اٗزبد ًبػتٖ ٗب تـ٘٘ش دس ػجبسات دس پٖ گزس صهبى ٍ ػٌِ٘ ثاِ ػاٌِ٘ گـاتي ًوالّاب ،اهاشٕ
ًج٘ؼٖ اػت ،تَرِ ثِ اٌٌِٗ سرب ًزبؿٖ دس صهبى هتأخش اص كْشػت ؿا٘خ ًگابسؽ ٗبكتاِ (س.ى:خبهٌاِإ:1369 ،
 )18ٍ17ثِ تأٗ٘ذ ًت٘زٔ حبكل اص هوبٗؼٔ دٍ ًول كَم خَاّذ اًزبه٘ذ.
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ًَػٖ دس اٗي صهٌِ٘ ػ٘ي ػخي ؿ٘خ كذٍم – ًِ دس تجؼ٘ت اص آسإ اػاتبدؽ (اثايٍل٘اذ)
صثبًضد اػت  -سا ًول هًٌٖذً .زبؿٖ ً٘ض ثب رًش اٗي اػتخٌب ٍ ًول ًاالم اثايًاَح ًاِ دس آى
اهذام اثيٍل٘ذ سا تحؼ٘ي هًٌٖذ« ،هبػذُ سرب ًَادسالحٌوِ» سا تلوٖ ثِ هجَ ًشدُ اػت.
ً٘ض هالحظِ ؿذ ًِ ّش ٗاي اص دٍ ًوال هَراَد دس «اللْشػات» ٍ «سراب » ًؼاجت ثاِ
دٗگشٕ اهبكبت ٍ اثْبهبتٖ داسدّ .ن اًٌَى ؿشح ػجبسات ٍ اثْبهبت كَم ثِػٌَاى رضٗاٖ اص
«هؼتٌذ هبػذُ» هشٍسٕ ثًِظش هٖسػذ.
 .1ريايت ازضعفا ي اعتماد بر مراسیل

ػجبست «يشوي عن الضعفاء» دس تشرؤ ثشخٖ اص ساٍٗبى ،ثِ اٗاي هٌلات اؿابسُ داسد ًاِ ًاضد
هذهبً ،ول دس حذ ثؼ٘بس ٍ ثٍٖاػٌِ اص هؼلبً ،بپؼٌذ ثَدُ اػت (س.ى :رابثلوٖ ثشٍراشدٕ،
 ،1410د 270 :3؛ ؿلاابسٕ135 :1369 ،؛ ؿااج٘شٕ1383 ،ؽ .140-109 :ؿاابٗذ احوااذثي
هحوذثي ػ٘ؼٖ ً٘ض ثش ّو٘ي اػبع ،ثِ اخشاد احوذثي هحوثذ ثشهاٖ اص هان هجابدست ًاشد،
اگشچِ ثؼذّب اص ػولٌشد خَد پـا٘وبى ؿاذ (س.ى :ؿوابئش  ،1364 ،د  ،39 :1ؽ10–10؛
حلٖ ،40 :1383 ،ؽ.)119

1

ّوچٌ٘ي اص ظبّش ػجبست ًزبؿٖ هٖتَاى اػتلبدُ ًشد ًِ دس ًظش اٍ هشػل ثاَدى ثشخاٖ
اص سٍاٗبت ٗب هؼ٘ق ثَدى ػذُإ اص سرب ػٌذ سٍاٗبت ًَادسالحٌوِ ػجت ؿاذُ اػات تاب
اثيٍل٘ذ آى ثخؾ اص سٍاٗبت سا اػتخٌب ًٌذ.

2

 .1ثًِظش هٖسػذ ًِ سٍاٗت اص هؼلبء تٌْب ثشإ هذتٖ چٌذ اص هَرجبت رم سإٍ ثِؿوبس هٖسكتاِ ٍ رؼال ،اراشا ٍ
الـبٕ اٗي هبًَى اص ػَٕ أحوذثي هحوذثي ػ٘ؼٖ كَست پزٗشكتِ اػت؛ ًزبؿاٖ (م .ُ 450م) هاوي اؿابسُ ثاِ
سٍاٗتگشٕ اكشادٕ چَى حؼيثي هحوثذثي روَْس الؼوٖ ،أحوذثي هحوثذ ثشهٖ ،ػلاٖثاي أثاٖ ػاْل ٍ هحوثاذثاي
رؼلشثي هحوثذثي ػَى أػذٕ اص هؼلبء ،ثِ ٍحبهت آًبى ً٘اض تلاشٗح ًاشدُ اػات (ًزبؿاٖ ،62 :1407 ،ؽ 144؛
ّوبى ،76 :ؽ182؛ ّوبى ،263 :ؽ688؛ ّوبى ،273 :ؽ)1020؛ (ثب ٍرَد اٗي آٗب هٖتَاى التضام اثيٍل٘اذ ثاِ اٗاي
هبًَى سا حبثت ًشد تب دس ًت٘زِ احتوب ػجج٘ت آى ثشإ اػتخٌبٕ هَسد ثحج توَٗت ؿَد؟).
ً .2جن ظَْس هَسد ادػب ،ؿٌل دٗگشٕ اص ػجبست ًزبؿٖ چٌ٘ي اػت« :و کان مؤلفح ث ة فط الدذيث إال أن أصوداونا
قالوا أنح کان يشوي عن الضعفا و يعت ذ ال شا يل واليبالط ع ن أخز فا تثنط اونالوليذ من هوزا الکتوام مو وعوة مون
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مصذاقيابی اصحاب وجاشی

ؿٌبػبٖٗ هلبدٗن «اكحبثٌب» اص آىسٍ ًِ تج٘٘ي تؼلوبت كٌشٕ ًزبؿٖ سا ثِدًجاب داؿاتِ ٍ اص
دٗگش ػَ احتوبالً گلتٔ ّو٘ي اكحبة دس اًگ٘ضؽ اثيٍل٘ذ ثشإ ًشح اػتخٌبٕ هاَسد ثحاج
دخ٘ل ثَدُ اػت ،اّو٘ت هٖٗبثذ.
احجبت اٗي اهش ًِ دس تؼج٘ش «اكحبثٌب» ،هتؼلوبى ثِ هٌتت كٌاشٕ هان ٍ -ثاًِاَس خابف
اثيٍل٘ذ - 1هَسد ًظش ًزبؿٖ ثَدُاًذ ،ثِ توَٗت ظَْس ادػبؿذُ خَاّذ اًزبه٘ذ .چشا ًاِ دس
اٗي هٌتت ،سٍاٗت اص هؼلب ٍ اػتوبد ثش احبدٗاج هشػال ،ثاِػٌاَاى اؿاٌب راذٕ هٌاشح
هٖؿذ.
احشپزٗشٕ ًزبؿٖ اص پ٘اشٍاى هٌتات حاذٗخٖ هان (س.ىً :زبؿاٖ ،316 :1407 ،ؽ865؛
ّوبى ،348 :ؽ939؛ ّوابى ،373 :ؽً ،2)1019ـاٖ (س.ى :هَحاذ اثٌحا  ،1417 ،د :2
 ٍ )87 -85ؿوبئشٕ ،3ثًَِس ٍٗظُإ دس آسا ٍ ًظشٗبت سربلٖ اٍ ًوَد ٗبكتِ ،تب آًزب ًِ ثؼب
دس هؼتٌذ ًشدى رشح ٍ تؼذٗلّبٕ خَد ،ثب ػٌَاى «اكحبة» 4اص آًبى ٗابد ًاشدُ اػات .ثاب
ػٌبٗت ثِ ظٌّٖ ثَدى ًتبٗذ ثشسػّٖبٖٗ ًِ ثاِهٌظاَس ؿٌبػابٖٗ اكاحبة ًزبؿاٖ كاَست
هٖگ٘شد ،دس هَاسدٕ ًِ هٌجغ اسصٗبثّٖبٕ ًزبؿٖ كشد هؼٌٖ٘ ثَدُ ،5هٌبػت ثًِظاش هاٖسػاذ
الشوايات» .گَٗ ب ثشخٖ اص هؼبكشاى ً٘ض اص ظبّش ػجبست ًزبؿٖ چٌا٘ي هٌلجاٖ سا اػاتلبدُ ًاشدُاًاذ (س.ى :ؿلابس ،
 ،1367د .)16 :1
 .1چْشٓ ػلوٖ ثبسص آى هٌتت.
 .2الجتِ ًظش ًزبؿٖ گبُ دستؼبسم ثب دٗذگبُ هوَ٘ى ثَدُ اػت(س.ى:سحوتٖ.)211ٍ 203-201 ٍ 249-196 :1382 ،
 .3ثشإ اًّالع اص صهٌِّ٘بٕ احشپزٗشٕ ًزبؿٖ اص ؿوبئشٕ ٍ ه٘ضاى آى ،س.ى:راللًٖ٘ ٍ 322 - 284 :1377 ،ض ثاشإ
تأٗ٘ذ احشپزٗشٕ هضثَس س.ى :ػجحبًٖ.121 :1422 ،
 .4هذس هت٘وي اص اًالم ٍاطٓ «اكحبثٌب» دسثبسٓ كشدٕ ،اهبهٖ ثَدى اٍػت( .ثشإ تأٗ٘ذ ،س.ىً :زبؿٖ ،95 :1407 ،ؽ
ّ ٍ 237 ٍ 234وبى ،121 :ؽ .)311
 .5ثشخٖ دٗگش اص هٌبثغ ًزبؿٖ دس رشح ٍتؼذٗل ػجبستٌذ اص :اثيًَح ػ٘شاكٖ ،پذس اثيؿوابئشٕ ٍ ؿا٘خ هل٘اذ( .ثاِ
تشت٘ت س.ىً :زبؿاٖ ،128 :1407 ،ؽ 330؛ ّوابى ،164 :ؽ 434؛ ّوابى ،236 :ؽ 624؛ ّوابى ،80 :ؽ 192؛
ّوبى ،344 :ؽ 928؛ ّوبى ،185 :ؽ .)491ٍ 490
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ًِ ه٘ضاى احشپزٗشٕ اٍ اص هوَ٘ىٗ 1ب اؿتشاى هجبًٖ آًْبً٘ 2ض تج٘٘ي ؿَد تب حوشات ػلوٖ هجتٌاٖ
ثش پ٘گ٘شٕ ػجت اػتخٌب اص ػجبست ًزبؿّٖ ،ش چِ ًضدٗيتش ثِ ٍاهغ خبسرٖ آى ثبؿذ.
ثًِظش هٖسػذ ًِ دس هلذامٗبثٖ «اكحبةِ» ًزبؿٖ ثؼتِ ثاِ آًٌاِ «اكاحبة» ،هؼاتٌذ
آسإ سربلٖ اٍ ثبؿٌذ (ثشإ ًوًَِ س.ىً :زبؿٖ ،1407 ،رٗل ؿاوبسُّابٕ ،513 ،264 ،149
ٗ )1255 ٍ 1059 ،1044 ،891 ،884 ،692 ،660 ،620ب آًٌِ كاشكبً ثاِػٌاَاى هٌابثؼٖ ًاِ
ًالهـبى گضاسؽ هٖؿَد -ثذٍى تأح٘شپزٗشٕ اص آى هٌبثغ ٍ ثلٌِ گبُ ثِ ّوشاُ ًوذ ًظش آًبى-
هٌظَس ؿذُ ثبؿٌذ (ثشإ ًوًَِ س.ىً :زبؿاٖ ،1407 ،ؽ )1044 ٍ 861 ،617 ،152 ،77ثاِ
ًتبٗذ هختللٖ دػت خَاّ٘ن ٗبكت؛ اص ثشسػٖ ػجبسات ًزبؿاٖ َّٗاذا هاٖؿاَد ًاِ سإٔ ٍ
ػخي ٍٕ دس توبم هَاسدٕ ًِ دس هبلت كَست اٍ ثًِبس سكتِ ،ػٌ٘بً ٗب ثب اًاذى تلابٍتٖ دس
ث٘بى هٌبلتّ ،وچَى آسإ سربلٖ هٌؼَة ثِ اثيؿوبئشٕ اػت.

3

اهب دسكَستٖ ًِ ًزبؿٖ كشكبً گضاسؽًٌٌذٓ تواؼ٘لبت «اكاحبة» ًؼاجت ثاِ هؤللابى
.1ثشإ هـبّذٓ ًوًَِإ اص تأح٘ش هوَ٘ى ثش ًزبؿٖ دس توؼ٘ق ساٍٗبى ،س.ى:هزلؼٖ ،ثٖتب ،د  ،339 -338 :14رٗل
ؿشح حب رؼلشثي هحوذ ثي هبلي.
.2ثشإ اًالع اص اؿتشاى هجٌبٕ ًـٖ ثب هوَ٘ى دسثبسٓ چگاًَگٖ ػلان اهابم ٍ اسصٗابثٖ سراب هجتٌاٖ ثاش آى ،س.ى:
سحوتٖ.249-196 :1382 ،
.3ثشإ ًوًَِ س.ىً :زبؿٖ ،64 :1407 ،ؽ  ،149رٗل حؼيثي هحوثذثي ٗحٖ٘ ٍ ،هوبٗؼِ ًٌ٘ذ ثب ؿوبئش ،1364 ،
د  ،54 :1ؽ 41؛ ًزبؿٖ ،234 :1407 ،ؽ  ،620رٗل ػج٘ذثي ًخ٘ش ٍ ،هوبٗؼِ ًٌ٘ذ ثاب ؿوابئش  ،1364 ،د ،80 :1
ؽ 96؛ ًزبؿٖ1407 ،م ،384 :ؽ  ،1044رٗل هحوثذثي ثحش سٌّٖ ٍ هوبٗؼِ ًٌ٘ذ ثاب ؿوابئش  ،1364 ،د ،98 :1
ؽ147؛ ًزبؿٖ ،329 :1407 ،ؽ  ،891رٗل هحوثذ ثي اٍسهِ ٍ ،هوبٗؼاِ ًٌ٘اذ ثاب ؿوابئش  ،1364 ،د  ،93 :1ؽ
 .133الجتِ اٗي اتحبد سإٔ ٍ تـبثِ دس ػخي ،هٌحلش ثِ هَاسدٕ ًِ آسإ ًزبؿٖ ٍ -ثًَِس خبف تواؼ٘لبت ٍٕ-
ثب ًظش ثِ هَ اكحبة ؿٌل گشكتًِ ،جَدُ اػت ٍ ؿبهل هَاسدٕ ًِ هؼق سإٍ ثب ك٘ـٔ هزْاَ ث٘ابى ؿاذُ ً٘اض
هٖؿَد( .ثشإ ًوًَِ س.ىً :زبؿٖ ،238 :1407 ،ؽ  ،633رٗل ػجذالشحويثي اثٖ حوبد ًَكٖ ٍ هوبٗؼاِ ًٌ٘اذ ثاب
ؿوبئش  ،1364 ،د  ،80 :1ؽ 98؛ ًزبؿٖ ،368 :1407 ،ؽ  ،999رٗل هحوذ ثي اػلن ًجشٕ ٍ هوبٗؼاِ ًٌ٘اذ ثاب
ؿوبئش  ،1364 ،ؽ )177؛ گلتٌٖ اػت ًِ اص ًظش ثشخٖ ،اًٌجبم هو٘ش هزَْ ٗب اكحبثٖ ًِ هؼتٌذ آسإ سرابلٖ
ًزبؿٖ ٍاهغ ؿذُاًذ ثش اثيؿوبئشٕ ،ثِدل٘ل ثٍٖرِ ثَدى اهتٌبع ًزبؿٖ اص ث٘بى ًبم اػتبد ٍ دٍػت خَٗؾ ،پزٗشكتِ
ً٘ؼت (هَػَٕ خَٖٗ ،1410 ،د .)293 :9
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اػت ،ؿبّذ اًٌجبم هلَْم «اكحبة» ثش گؼاتشُإ كشاتاش اص حاذ ٗاي ؿاخق ٗاب هٌتات
حذٗخٖ خبف ّؼت٘ن.

1

 .2غلً

ثش اػبع ًظش پ٘ـَاٗبى هذسػٔ هن ،التضام ثاِ ّاش اًاذاصُ اص ؿائَى ٍ اٍكابف ثاشإ اهبهابى
هؼلَم

 ،تٌْب ثب هحَسٗت «حذٗج» ثبٗؼتِ ثَد .اص اٗيسٍ پبٗ٘يتشٗي حذ ؿلَ  -ثِ اػاتٌبد

ثشخٖ اص سٍاٗبت (س.ى :كذٍم ،1404 ،د  ،358 :1ح ً –)1031لٖ ػَْ اص پ٘بهجش

ثَدُ

اػت (كذٍم ،1404 ،د 360 :1؛ خبهبًٖ ٍ 2)148 :1404 ،هبئل ؿذى ثِ ػلن ؿ٘ات هٌلان
ٍؿ٘شاًتؼبثٖ ثشإ هؼلاَهبى
آًبى

 ،3هشتجأ ؿاذٗذتشٕ اص احجابت كالبت كشاثـاشٕ دسثابسٓ

ثَد (س.ى :كذٍم ،1395 ،د 94 :1؛ هزلؼٖ ،1983 ،د .)347 :25

پشداختي گؼتشدُتش ثِ هلَْم ؿلَ ٍ تج٘٘ي ًواؾ آى دس اسصٗابثّٖابٕ سرابلٖ 4هحاذحبى
هٌتت هن -ثٍِٗظُ اثيٍل٘ذ -ثبٗذ هَهَع پظٍّؾ هؼتولٖ هشاس گ٘شد.

.1ثشإ اًّالع اص هَاسدٕ ًِ ًزبؿٖ هؼ٘ق ثَدى كبحجبى اكَ ٍ تلبً٘ق سا اص صثبى «اكحبثٌب» ًول هًٌٖذ س.ى:
ًزبؿٖ ،1407 ،ؽ  .264 ٍ 141 ٍ 56هَاسد ًول توؼ٘لبت هضثَس اص «ثؼان اكاحبثٌب»ً :زبؿاٖ ،1407 ،ؽ 152؛
1044 ٍ 513؛ ًول اص «اكحبثٌب» ًِ دس آى هـخلبً اثيًَح ػ٘شاكٖ هشاد اػتً:زبؿاٖ ،1407 ،ؽ ( 896ثاِ هشٌٗأ
ؽ )939؛ ًول اص «اكحبثٌب الجـذادَٗى»ً :زبؿٖ ،1407 ،ؽ 617؛ ًول اص «اكاحبثٌب الوو٘اَى»ً :زبؿاٖ ،1407 ،ؽ
183؛ .906 ٍ 891
.2ثشإ اًّالع اص اػتذال ؿ٘خ كذٍم ثش رَاص ػَْ پ٘بهجش

دس ًوبص ٍ ػذم هٌبكبت آى ثاب ػاَْ دس تجل٘اؾ ،س.ى:

كذٍم ،1404 ،د 359 :1؛ ثشإ هـبّذٓ پبػاخ ؿا٘خ هل٘اذ ثاِ اػاتذال ؿا٘خ كاذٍم ،س.ى :تلؼٌجاشٕ:1413 ،
32 -20؛ ً٘ض ثشإ اًّالع اص اػتذال هٌتت حذٗخٖ ثـذاد ثش ػذم راَاص ػاَْ پ٘ابهجش

دس ًوابص ،س.ىًَ :ػاٖ،

 ،1365د .181 :2
.3چٌبًٌِ ثؼ٘بسٕ اص هـبّ٘ش اص رولِ ًَٗغثي ػجذ الشحوي ،هحوثذثي ػٌبى ٍ هلوّلثي ػوش سا كشكبً ثِدل٘ال ًوال
اٗيگًَِ هٌبلت رشح ًشدًذً٘ .ض ثِ حٌن احوذثي هحوثذثي ػ٘ؼٖ اكشادٕ چاَى احواذ ثاي هحواذ ثشها  ،اص هان
اخشاد ؿذًذ (ًـ  ،512 :1348 ،ؽ 990؛ خبهبًٖ.)149 :1404 ،
.4ثشإ ًوًَِ هٖتَاى ثِ «هحوثذثي ثحش سٌّٖ» ٍ تلبٍت ًظش ًـٖ (ّوؼَ ثب ًظش هو٘اَى) ٍ ًزبؿاٖ (ساكاغ اتْابم
ؿلَ اص سٌّٖ) دسثبسٓ اٍ اؿبسُ ًشد (س.ى :سحوتٖ.)249 - 196 :1382 ،

 044پژوهشنامه ثقلین ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،8پاییز 1898

 .3تخلیط

لـتؿٌبػبى ٍاطٓ «تخل٘ي» سا ثِهؼٌبٕ دس آه٘ختي اهَس ٗب ثاشاًگ٘ختي كؼابد دس آًْاب هاٖداًٌاذ
(اثيهٌظَس ،1426 ،د  .)1144 ٍ 1143 :1اهب داًـ٘بى حذٗج دس ث٘بى هؼٌابٕ اكاٌالحٖ اٗاي
ٍاطُ ٗي ػخي ًجَدُاًذ ٍ اهَسٕ چَى كؼبد ػو٘ذًُ ،ول سٍاٗبت ثب هؼبًٖ ػز٘ت ،ػاذم التاضام
ثِ ًول سٍاٗت اص اكشاد هَسد اػتوبد ٍ دس ًت٘زِ ًوال احبدٗاج كاح٘ح ٍ هاؼ٘ق سا دس تج٘ا٘ي
هؼٌبٕ آى رًش ًشدُاًذ (ًلجبػٖ ،1419 ،د  .)290-286 :2ثًِظش هٖسػاذ ًاِ ٍاطٓ هضثاَس دس
ًبسثشد اكٌالحٖ آى ،ثِؿذت هتأحش اص هؼٌبٕ لـَٕ خَٗؾ ثَدُ اػات .ثاب اٗاي تَها٘ح ًاِ
اػتؼوب آى ،گبُ ثِهٌظَس ث٘بى كؼابد ػوال (ٌّاذٕ ،1409 ،د  ،427 :3ؽ ٗ )7282اب اػتوابد
سإٍ ثَدُ ٍ گبُ ًبظش ثِ سٍاٗت ٗب احش تاأل٘قؿاذٓ اٍ (هذسػاٖ ًجبًجابٖٗ.)65-64 :1389 ،

1

روغ ه٘بى هٌبلت كح٘ح ٍ ًبكح٘ح دس سٍاٗبت (ًاَسٕ ًجشػاٖ ،1415 ،د 67 :1؛ ًلجبػاٖ،
 ،1419د  ٍ ،)288-287 :2هااؼق دس اػااٌبدً( 2لجبػااٖ ،1419 ،د 288 :2؛ كااذس ػاابهلٖ
ًبظوٖ )437 :1354 ،اص هلبدٗن خلي دس سٍاٗت ؿٌبختِ ؿذُ ٍ خلي ث٘ي كح٘ح ٍ كبػذ دس
اػتوبد ً٘ض دس ؿٌل هحجت اه٘شالوؤهٌ٘ي

ٍ ػذم ث٘ضاسٕ اص دؿوي اٍ( 3كذس ػبهلٖ ًبظوٖ،

 ،)437 :1354ؿلَ (هَػَٕ خَٖٗ ،1410 ،د 188 :8؛ هَحاذ اثٌحا  ،1417 ،د 120 ،99 :7
ٍ  ،)167رٌَى (هَحذ اثٌحا  ،1417 ،د  ٍ 98 :3د ّ ٍ ،)93 :7اش گًَاِ اػتوابد كؼانآٍس
(كذساًٖٗ ،)380 :1379 ،وَد هٖٗبكت (ًلجبػٖ ،1419 ،د .)290-286 :2
دس ّش حب  ،احشاص ٍرَد تخل٘ي دس ٗي ًتبة ٗب سٍاٗت ،ثشإ ػذم اػتوبد ثِ آى ًابكٖ
ثَد .ثًِظش هٖسػذ ًِ ّو٘ي اهش هَرت ؿذ تب ثؼوٖ اص سٍاٗبت ًَادسالحٌوِ سا اػتخٌب ًٌٌذ
(ثشإ تأٗ٘ذ ،س.ى :هزلؼٖ ،ثٖتاب ،د 430 :10؛ حاش ػابهلٖ ،1409 ،د 455 :30؛ حؼاٌٖ٘،
.)110 :1407
 .1ثشإ اًّالع اص ًبسثشد اكٌالح «هخلّي» دس هٌبثغ ػوَهٖ ؿشح حب داًـوٌذاى ،س.ى :هذسثػٖ ًجبًجبٖٗ.65 :1389 ،
 .2ثشإ هـبّذٓ ًبسثشد «تخل٘ي» دس اٗي هؼٌب ًضد اثيٍل٘ذ ،س.ىً :زبؿٖ ،373 :1407 ،ؽ .1019
 .3ثشإ اًالع اص تحل٘ل ربٗگبُ اٗي هؼٌب ثشإ تخل٘ي دس لـت ،س.ىً :لجبػٖ ،1419 ،د .290 :2
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اهب ثِػو٘ذٓ ثشخٖ ،ؿلَ ٗب تخل٘ي ػجت اػتخٌب ً٘ؼت ،چشا ًِ اٍالً :دس ًالم اثايٍل٘اذ ثاِ
اٗي دٍ اهش اؿبسُ إ ًـذُ اػت ٍ حبً٘بً :ػجت اػتخٌب ثبٗذ هبثل رشٗبى دس توبم هؼتخٌ٘ي ثبؿاذ
ٍ حب آًٌِ ػجت اػتخٌب دس ثشخٖ اص هَاسد اػتخٌبؿذُ ،هٌؼبً ّا٘ ًاذام اص دٍ ػٌاَاى هضثاَس
ًجَدُ اػت (حؼٌٖ٘.)110 :1407 ،
دس پبػخ ثبٗذ گلت ًِ اٍالً :ثب ػٌبٗت ثِ اٌٌِٗ ثؼ٘بسٕ اص دٗذگبُّبٕ اثيٍل٘اذ اص ًشٗان
ؿ٘خ كذٍم اًتوب ٗبكتِ اػت ،احجبت هـبٗشت ًظش اٍ ثب آًچاِ ًاِ كاذٍم ثاِػٌاَاى ًبهال
دٗذگبُ اػتبد خَد ثِ اثيٍل٘ذ ًؼجت هٖدّذ ثؼا٘بس دؿاَاس خَاّاذ ثاَد؛ حبً٘ابً :تخلا٘ي ثاب
هلَْهٖ ًِ اص آى اسائِ دادٗن ،ثش سٍاٗبت هشػل ًِ -ػٌبٍٗي ًلٖ هزًَس دس هوي هؼتخٌ٘بت
ث٘بًگش آًْبػتً٘ -ض هٌٌجن هٖؿَد.
 .4معطًفٌعلیٍ «يرييٍ عه رجل»

ػجبست اللْشػت ًِ ؿ٘خ آى سا اص صثبى كذٍم ث٘بى هًٌٖذ ،اٗيگًَِ اػت« :وقال اووجعفشون
واوويح إال ما کان فيها من غلو أو تخليط و هو الزي يکون يشي ح مد بذون مو ى اله ذانط أو يشويح

عن سجل أو عن وعض أصداونا أو ي ول وسوى أو يشويح عنًَ( »...ػٖ ،ثٖتب ،145 :ؽ .)612
دس اٗي ػجبست ،رولٔ «يشويح عن سجل» هوٌي اػت ػٌق ثش كلٔ «هب»ٗ ،ؼٌٖ رولٔ «کان

فيها من غلو أو تخليط»ٗ ٍ ،ب ػٌق ثش كلٔ «الّازٕ»ٗ ،ؼٌاٖ رولأ «ٌٗاَى ًشٗواِ هحوثاذثي
هَػ الْوذاًٖ» ثبؿذ .سٍؿي اػت ًِ دس كَست هؼٌَف ثَدى رولٔ هضثَس ثش «ًبى» (إال

ما يشويح عن سجل أو عن« ،)...تخل٘ي» اختلبف ثِ هحوذثي هَػٖ ٗب سٍاٗت اص اٍ داسد ٍ ثب
كشم آًٌِ اػتخٌب ؿذى سٍاٗت حوذثي هَػٖ ،هؼلَ تخلا٘ي اٍ ثبؿاذ ،تؼوا٘ن اٗاي ػبهال
دسثبسٓ ػبٗش هؼتخٌ٘ي سٍا ًخَاّذ ثَد.
اهب ثب هشارؼِ ثِ ػجبست ًزبؿٖ (ًزبؿٖ ،348 :1407 ،ؽ  ًِ )939اص اٗي اثْابم خابلٖ
اػت ٍ دس آى تشدٗذٕ ًؼجت ثِ ػٌق «ما سواه عن سجل» ثش «موا سواه عون مد بوذون مو وط

اله ذانط» ٍرَد ًذاسد (هحوذثي حؼي ،1419 ،د ً٘ ٍ )9 :3ض ثب تَرِ ثِ هؼٌبٕ «تخلا٘ي» ٍ
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اهٌبى كذم آى ثش سٍاٗبت هؼ٘قاالػٌبد ،احتوب ػٌق رولأ هاَسد ثحاج ثاش «ٌٗاَى»
توَٗت هٖؿَد ٍ لزا ػٌق آى ثش «ًبى» ثؼ٘ذ خَاّذ ثَد.
 .5ريايت از«رجل» يا فرد مجًُلی کٍ «رُيِی» بر آن داللت دارد

دس اثيٍل٘ذ ٍ اثيثبثَِٗ ،ػالٍُ ثش اكشاد ،ػجبساتٖ ً٘ض ّوچَى «هب ٗشٍِٗ ػي سرل»« ،هب ٗشٍٗاِ
ػي ثؼن اكحبثٌب»« ،ما وجذتح فط کتام و لم أسوه»« ،وئ ناد من طع» ٍ ؿ٘شُ دس صهشٓ هؼاتخٌ٘ي
آهذُاًذ؛ ٍاهح اػت ًِ اٗي ػٌبٍٗي ثِّ٘ ٍرِ ثش توؼ٘ق ٗي سإٍ خبف داللت ًاذاسد،
دس هَاسد هضثَس تٌْب سٍاٗبت توؼ٘ق ؿذُاًذ (هبهوبًٖ ،ثٖتاب ،د .)76 :2اص ػاَٖٗ ػلان ثاِ
ٍرَد اخجبس هؼ٘ق دس ًَادسالحٌوِ ػجت هٖؿذ تب ًتَاى ثش احبدٗخٖ ًِ ثاب تؼابث٘شٕ ًظ٘اش
«سٍُٕ» دس اٗي ًتبة آٍسدُ ؿذُ ثَد ،اػتوبد ًشد؛ ثش خالف ًتابة الووٌاغ كاذٍم ًاِ ثاِ
لحبٍ هحشص ثَدى ٍحبهت كبحجبى هٌبثغ آى ٍ ً٘ض ٍحبهت سرب ًشٗن كذٍم ثاِ آى هٌابثغ-
ًِ ّوگٖ اص اكَ ثَدُاًذ -اػتجبس احبدٗخٖ ًِ ثٍِاػٌٔ «سٍُٕ» ٍ «ٗوَ » دس آى ًتبة ًوال
هٖؿًَذ ،ثشاثاش اػات (س.ىً :اَسٕ ًجشػاٖ ،1415 ،د  .)191 ٍ 190 :1ثٌابثشاٗي ثاًِظاش
هٖسػذ ًِ اثيٍل٘ذ ثب رًش اٗاي ػجابسات ،دسهوابم سد سٍاٗابت هشػال1هحواذثي احواذ دس
ًَادسالحٌوِ ثَدُ اػت (س.ى :كشاهٖ.)147 :1385 ،
 .6لیًد يخصًصیات َمراٌ برخی از مستثىیه

ػٌبٗت ثِ هَ٘د ٍخلَك٘بت ّوشاُ ثشخٖ اص هؼتخٌ٘ي -اص آًزاب ًاِ اٗاي ه٘اَد هجا٘ي ٍراِ
هؼتخٌب ثَدى "هو٘ذ" خَد ّؼتٌذ -2دس تج٘٘ي گؼتشٓ داللت اػتخٌبٕ هَسد ثحج ساّگـبػت.
هَ٘د هَسد ًظش ػجبستٌذ اص« :ثئػٌبد هٌوٌغ»ٗ« ،تلشّد ثاِ» (ًزبؿاٖ ،348 :1407 ،ؽ ٗ )939اب
«ٌٗلشد ثِ» ٍ «وئ ناد من طع يتفشّد وح» (ًَػٖ ،411 ٍ 410 :1420 ،ؽ .)623

« .1هشػل» حذٗخٖ اػت ًِ اص ػَٕ ؿخلٖ ؿ٘شهؼبكش ثب اهبم هؼلَم

 ،ثذٍى ٍاػٌِ اص اٗـبى ًول ؿذُ ٗاب ثاب

حزف ٗب اثْبم ثشخٖ اص ٍاػٌِّب ّوشاُ اػت .هخل ػي سرل ٗب ػي ثؼن اكحبثٌب (س.ى :ػو٘ذٕ1418 ،م.)110 :
 .2ثِگًَِإ ًِ ثب سكغ ه٘ذ هضثَس ،دل٘لٖ ثشإ هحؼَة ثَدى "آى هو٘ثذ" دس روغ هؼتخٌ٘ي ثبهٖ ًخَاّذ هبًذ.

بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادرالحکمه 049 

 .1.6باسىاد مىمطع

ثشخٖ ه٘ذ «ثئػٌبد هٌوٌغ» سا ث٘بًگش اًوٌبع اػٌبد هحوذثي ػ٘ؼٖ اص ًَٗغ داًؼتِاًذ؛ ٗؼٌٖ ًوال
سٍاٗبت هشػل ًَٗغ اص ػَٕ هحوذثي ػ٘ؼٖ ٗب سٍاٗبتٖ ًِ هحوذثي ػ٘ؼٖ هٌلشد ثِ ًوال آى
اص ًَٗغ اػت .اٗـبى سٍاٗبت هتؼذد ؿ٘خ كذٍم اص هحوذثي ػ٘ؼاٖ اص ؿ٘اش ٗاًَغ ساً -اِ
ثبلؾ ثش  30هَسد اػت -هؤٗذ اٗي احتوب هٖداًٌذ .ثش هجٌبٕ اٗي ًظش ،حتٖ اثيٍل٘اذ ّان خاَد
اثيػ٘ؼٖ سا توؼ٘ق ًٌشدُ ،صٗشا اص ٍٕ اص ؿ٘ش ًَٗغ ًول سٍاٗت ًشدُ اػت ،اهب ؿ٘خ ًَػٖ
اص خلَك٘ت ًالم اثيٍل٘ذ ؿبكل ؿذُ ٍ حٌن ثِ هؼق ػج٘ذٕ دادُ اػت (هَػإَ خاَٖٗ،
 ،1410د  .)116 :17ثشخٖ دٗگش ً٘ض ثِ توَٗت احتوب اًوٌبع اػٌبد ث٘ي هحواذ ثاي احواذثي
ٗحٖ٘ ٍ هحوذثي ػ٘ؼٖ ّوت گوبسدُاًذ (س.ىّ :بدٍٕ تْشاًٖ.)96 :1371 ،
پزٗشؽ اٌٌِٗ اثيٍل٘ذ ًبظش ثِ اًوٌبع اػٌبد هحوذثي ػ٘ؼٖ اص ٗاًَغثاي ػجاذ الاشحوي
ثَدُ ،هتَهق ثش احجبت ّش دٍ هذػبٕ صٗش اػت:
 .1ػبهل اػبػٖ دس ًشح اثيٍل٘ذٍ ،رَد ثشخٖ اص اػجبة هؼق دس سٍاٗبت اػتخٌبؿاذُ
ثَدُ اػت ًِ ،آًٌِ اػتخٌبً ،بظش ثِ خلَك٘بت ٍ اٍكبف ساٍٗبى -اص هج٘ل ٍحبهات ٗاب ػاذم
ٍحبهت -ثبؿذ.
 .2هشاد اص اًوٌبع اػٌبدٕ ًِ هَرت اػتخٌبٕ سٍاٗت هحوذثي احوذ اص هحوذثي ػ٘ؼاٖ
ؿذُ اػت ،هٌوٌغ ثَدى اػٌبد ه٘بى هحوذثي احوذ ٍ هحوذثي ػ٘ؼٖ ً٘ؼت.
دل٘ل ثش هذػبٕ اٍ  :اگش اثيٍل٘ذ كشكبً ًبظش ثِ خلَك٘بت ٍ اٍكابف ساٍٗابى اص هج٘ال
ٍحبهت ٗب ػذم ٍحبهت ثَد ،ثبٗذ هحوذثي ػ٘ؼٖ ً٘ض هبًٌذ ػبٗش هؼتخٌ٘ي ،ثًَِس هٌلن اػاتخٌب
هٖؿذ .لزا هو٘ذ ثَدى اثيٍل٘ذ ثِ ه٘ذ «ثبػٌبد هٌوٌغ» دس خلَف هحوذثي ػ٘ؼاًٖ ،بؿاق
اص آى اػت ًِ اثيٍل٘ذ ًبظش ثِ توؼ٘ق سٍاٗبت ثاَدُ اػات (س.ى :كاشاهٖ.)148 :1385 ،
آىگًَِ ًِ هجالً ً٘ض اؿبسُ ًشدٗن ،هبهوبًٖ ً٘اض ٍراَد اٗاي ه٘اذ سا دل٘ال ثاش هجاَ سٍاٗابت
هحوذثي ػ٘ؼٖ داًؼتِ اػت ،صٗشا دس كَست هاؼ٘ق ثاَدى هحواذثي ػ٘ؼاٖ ،رًاش ه٘اذ
«ثئػٌبد هٌوٌغ» لـَ خَاّذ ثَد (س.ى :هبهوبًٖ ،ثٖتب ،د .)76 :2
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دل٘ل ثش هذػبٕ دٍمّ :وبىًَس ًِ هجالً ً٘ض اؿبسُ ؿذ ،اثيٍل٘ذ ثب ػجبسات «أٍ هب سٍاُ ػاي
سرل»« ،أٍ ٗوَ ثؼن أكحبثٌب» ٍ «أٍ ٗوَ كٖ حذٗج أٍ ًتبة ٍ لان أسٍُ» ،دس كاذد سد
سٍاٗبت هشػل هحوذثي احوذ ثَدُ اػت .ثب اٗي تلؼ٘ش ،ثؼ٘ذ ثًِظاش هاٖسػاذ ًاِ هاشاد اص
اًوٌبع اػٌبد ًِ -،اػتخٌبٕ سٍاٗت هحوذثي احوذ اص هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ ثاب ًظاش ثاِ آى
كَست پزٗشكتِ -هشػل ثَدى سٍاٗت هحوذثي احوذ اص هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ ثبؿذ ،صٗاشا
اگش چٌ٘ي ثَد خلَك٘تٖ ثشإ رًش هحوذثي ػ٘ؼٖ ٍرَد ًذاؿت (س.ى :هحوذثي حؼاي،
 ،1419د 8 :3؛ كشاهٖ.)147 :1385 ،
 .1ثب تَرِ ثِ اٌٌِٗ هحوذثي احوذ دس ًجؤ ثؼذ اص هحوذثي ػ٘ؼٖ هشاس داسد ،احتواب
اًوٌبع ه٘بى آًبى ثؼ٘بس ثؼ٘ذ خَاّذ ثَد (ّبدٍٕ تْشاًٖ.)96 :1371 ،
ثش اػبع ؿَاّذ ،اثيػ٘ؼًَٖٗ ،غ سا دسى ًٌشدُ اػت (تاشهغ الؼابهلٖ.)86 :1417 ،
اص ًشكٖ ػخي اثيٍل٘ذ ً٘ض هجٌٖ ثش اٌٌِٗ «ماتفشّد وح مد ذون عيسط من کتو يوون

وحذيثوح

اليعت ذ عليح» (ًزبؿٖ ،333 :1407 ،ؽ  ،)896ؿبٗذ ثِػٌَاى هؤٗذٕ ثش ٍرَد اًوٌبع اػاٌبد
ه٘بى هحوذثي ػ٘ؼٖ ٍ ًَٗغ هَسد اػتٌبد ٍاهغ ؿَد (س.ىًَ :ػٖ ،1390 ،د  ،156 :3رٗل
ح  .)568چِ آًٌِ ثشخٖ هحتول داًؼتِاًذ ًِ هشاد اص اًوٌبع اػٌبد ،تلشّد هحوذثي ػ٘ؼٖ دس
سٍاٗت ثبؿذ (ّبدٍٕ تْشاًٖ96 :1371 ،؛ ػجحبًٖ.)293 :1369 ،
 .2.6يتفرّد بٍ
 .1.2.6مذلًل تفرّد در ومل ريايت

ًزبؿٖ دس تشرؤ هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ ،پغ اص تَح٘ن اٍ ثِ ًول ػخي اثيٍل٘اذ پشداختاِ
اػت ًِ « :ما تفشّد وح مد بذون عيسط من کت

يون

و حذيثح ،اليعت ذ عليوح» (ًزبؿاٖ:1407 ،

 ،333ؽ  ٍٕ .)896آًگبُ دس هوبم سكاغ هاذحٖ ًاِ اص اٗاي ًاالم كْو٘اذ هاٖؿاَد (س.ى:
هحوذثي حؼي ،1419 ،د  ،)80 :1هتزًش هَهغ هؼبكشاى خَٗؾ دس هجب اٗي ػخي ؿاذُ
اػت« :اكحبة هب اٗي ػخي سا ًپزٗشكتِ ٍ دسثبسٓ هحوذثي ػ٘ؼٖ گلتِاًذ ًِ ثِساػتٖ چاِ
ًؼٖ دس ثـذاد ّوتبٕ اٍػت؟!» (ًزبؿٖ ،333 :1407 ،ؽ .)896
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ًزبؿٖ ّوچٌ٘ي ثِ هؼتخٌب ثَدى هتلشدات حؼيثي حؼ٘ي لؤلاؤٕ تلاشٗح ًاشدُ اػات
(ًزبؿٖ ،40 :1407 ،ؽ 83؛ ّوبى ،348 :ؽ .)939
دس اٗي هَهَع تَرِ ثِ دٍ ًٌتِ الصم اػت:
 .1احش تلشّد سإٍ دس ًول ٗي سٍاٗت تٌْب دس ػول ثِ آى سٍاٗت ظبّش ؿذُ ،سٍاٗت سا اص
حز٘ت ػبهي هًٌٖذ .ثٌابثشاٗي تلاشّد دس سٍاٗات هَرات هاذح سإٍ ًخَاّاذ ثاَد (س.ى:
هحوذثي حؼي ،1419 ،د 80 :1؛ حؼٌٖ٘ ،149-45 :1407 ،ف.)107ثِّو٘ي دل٘ل ًزبؿٖ
ٍ دٗگشاى ثِ ػخي اثيٍل٘ذ اػتشام ًشدُاًذ ٍ ػالٍُ ثش اٌٌِٗ هحوذثي ػ٘ؼاٖ سا «رل٘ال»،
«حؤ»« ،ػ٘ي»ً« ،خ٘شالشٍاٗٔ» ٍ «حؼيالتلبً٘ق» ثشهٖؿوشًذ ،دسثبسٓ اٍ هٖگٌَٗذ« :چِ ًؼاٖ
اػت ًِ هبًٌذ اثٖرؼلش هحوذثي ػ٘ؼٖ ثبؿذ» (ًزبؿٖ ،333 :1407 ،ؽ .)896
 .2ػول ًـذى ثِ هتلشّدات ٗي سإٍ هبػذُ إ ػبم اػت (كذٍم ،1404 ،د  ،411 :1ح
 ٍ )1219اختلبف ثِ هتلشّدات هحوذثي ػ٘ؼٖ ٗب حؼي ثي حؼ٘ي لؤلؤٕ ًذاسد (هحواذثي
حؼي ،1419 ،د .)110 :2
 .2.2.6ضمیر در يتفرّد بٍ

الق) ثِ هحوذثي احوذ سارغ اػت :دس ػجبست «أو عن مد بذون عيسطون عبيذ وئ وناد من طوع

يتفشّد وح» (ًَػٖ ،410 :1420 ،ؽ  ،)623اٗي احتوب ٍرَد داسد ًِ هو٘ش دس «ٗتلاشّد ثاِ»
ثش خالف آًچِ هـَْس ثذاى هؼتوذًذ ثِ هحوذثي احوذ ثبصگشدد ًِ ،ثِ هحوذثي ػ٘ؼٖ؛ ؿ٘خ
حش ػبهلٖ دسثبسٓ حؼيثي حؼ٘ي لؤلؤٕ هٖگَٗذً« :زبؿٖ ٍٕ سا تَح٘ن ًشدُ اهاب كاذٍم،
اٍ سا دس سٍاٗبتؾ ثِ ًشٗن هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ توؼ٘ق ًشدُ اػت آى ّن ثِ ؿشًٖ ًِ
ًشٗوٖ ؿ٘ش اص هحوذ ثي احوذ هَرَد ًجبؿذ» (حش ػبهلٖ ،1409 ،د )164 :20؛ ٗؼٌاٖ اگاش
ًشٗوٖ ثِ حؼيثي حؼ٘ي لؤلؤٕ ؿ٘ش اص ًشٗن هحوذثي احوذ ٍرَد داؿتِ ثبؿاذ ،كاذٍم
آى سا هٖپزٗشد .لزا هٖتَاى ًت٘زِ گشكت ًِ خَد حؼيثي حؼا٘ي لؤلاؤٕ اص ًظاش كاذٍم
هـٌلٖ ًذاسد .ثٌبثشاٗي اگش هشاد اص تلشّد ثِ ًولٖ ًِ ػجت اػتخٌبؿذى حؼيثي حؼ٘ي لؤلؤٕ
اػت ،اًلشاد هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ دس ًول اص حؼيثي حؼ٘ي ثبؿذ ،دس ساثٌِ ثب هحواذثي
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ػ٘ؼٖ ً٘ض ثبٗذ تلشّد هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ ثِ ًول اص هحوذثي ػ٘ؼٖ هٌظَس ثَدُ ثبؿذ .دس
ًت٘زِ هو٘ش دس «ٗتلشّد ثِ» ثِ هحوذثي احوذ ثشهٖگشدد ًِ ثِ هحوذثي ػ٘ؼٖ.
ة) ثِ هحوذثي ػ٘ؼٖ سارغ اػت :هجالً ثب اسائٔ دالٗلٖ حبثت ًشدٗن ًِ اثيٍل٘ذ ًبظش ثاِ
اًوٌبع اػٌبد هحوذثي احوذ اص هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ اػت ،ثٌبثشاٗي ًواٖتاَاى هاو٘ش دس
«ٗتلشّد ثِ» سا ثِ هحوذثي احوذ ثبصگشداًذ تب دس ًت٘زِ اثيٍل٘ذ دس كذد سد سٍاٗبتٖ ثبؿذ ًاِ
هحوذثي احوذ ،هتلشّد ثِ ًول آًْب اص هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘ذ اػت.
 .7رابٍ – رأيٍ

اگش اص ث٘ي دٍ ًؼخِإ ًِ ًؼجت ثِ اظْبسًظش اثيًَح دسثبسٓ اػتخٌبٕ هحوذثي ػ٘ؼٖ ٍرَد
داسد« ،الادسي ما سأيح فيح» سا ثشگضٌٗ٘ن ،آًگبُ ػخي اثيًَح ثب اٗاي تلؼا٘ش داللات ثاش ػاذم
هؼق هؼتخٌ٘ي خَاّذ داؿت ًًِ :وٖداًن ًظش اثيثبثَِٗ دسثبسٓ هحواذثي ػ٘ؼاٖ چ٘ؼات؛
چشا اثيثبثَِٗ دس اٗي صهٌِ٘ اص اػتبد خَٗؾ تجؼ٘ت ًٌشدُ ٍ ًؼجت ثِ ٍٕ تَهق ًشدُ اػت،
ثب آًٌِ اٍ ً٘ض ّوچَى ػبٗش هؼتخٌ٘ي ؿخق ػبد ٍ حوِإ ثاَدُ اػات (هحواذثي حؼاي،
 ،1419د .)110 :2
 .8متعلّك ابهوًح

دس ػجبست «قال اووالعباس ون نوح :و قذ أصام شيخنا أووجعفش مد بذون الدسن ون الوليذ فط رلو
کلح و تبعح أووجعفشون واوويح سح ح اهلل على رل

إال فط مد بذون عيسىون عبيذ فال أدسي ماساوح فيح

ألنح کان على ظاهش العذالة و الث ة» (ًزبؿٖ ،348 :1407 ،ؽ ً ،)939ؼجت ثِ هتؼلّن اثيًاَح،
ٗؼٌٖ رولٔ «إال فط مد بذون عيسىون عبيذ» ،دٍ احتواب هٌاشح اػات :ا .اػاتخٌب هتؼلّان ثاِ
«تجؼِ »...ثبؿذ؛  .2اػتخٌب هتؼلّن ثِ «هذ أكبة »...ثبؿذ.
ًت٘زٔ احتوب اٍ هخبللت كذٍم ثب هؼتخٌب ثَدى هحواذثي ػ٘ؼاٖ اػات .اهاب ثاًِظاش
هٖسػذ ًِ دس تجؼ٘ت ؿ٘خ كذٍم اص اػتبد خَٗؾ ًجبٗذ اػتخٌبٖٗ ٍرَد داؿتِ ثبؿاذ ،چاشا
ًِ ؿ٘خ ًَػٖ دس توؼ٘ق هحوذثي ػ٘ؼٖ ثِ ػخٌٖ اص كذٍم اػتٌبد ًشدُ ًِ گلتِ اػت:
« سٍاٗبتٖ سا ًِ هختق ثِ هحوذثي ػ٘ؼاٖ ثاَدُ ٗاب ٍٕ دس ًوال آًْاب هٌلاشد اػاتً ،وال
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ًوًٌٖن» (ًَػٖ ،ثٖتب ،402 :ؽ ّ .)612وچٌ٘ي ثٌب ثش احتواب اٍ  ،كاذس ٍ رٗال ػاخي
اثيًَح ثب ٌٗذٗگش ًبػبصگبس خَاٌّذ ثَد (س.ى :راللٖ ،)300 :1377 ،چِ آًٌِ رولأ «فوال

أدسي ما ساوح فيح »...ثِسٍؿٌٖ اػتشام اثيًَح ثاش تواؼ٘ق هحواذثي ػ٘ؼاٖ ساً -اِ هلابد
احتوب دٍم اػت – ث٘بى هًٌٖذ.
تج٘٘ي هتؼلن اٗي اػتخٌب ؿبٗذ دس ثحج اص گؼتشٓ داللت اثيٍل٘ذ هؤحش ثبؿذ؛ ثاِ اٗاي هؼٌاب
ًِ ّش ٗي اص دٍ احتوب هٌشح دس چ٘ؼتٖ هتؼلن اثيًَح هوٌي اػت ثِػٌَاى ؿابّذٕ ثاش
ٍحبهت ٗب ػذم ٍحبهت هؼتخٌ٘ي ٗب ؿ٘شهؼتخٌ٘ي هٌشح ؿًَذ .ثشإ هخب هٖتَاى اٗايگًَاِ ثاش
ٍحبهت ؿ٘شهؼتخٌ٘ي ٍ ػذم ٍحبهت هؼتخٌ٘ي اػتذال ًشد ًِ ػجبست «إال كٖ هحوذثي ػ٘ؼاٖ
ثي ػج٘ذ كئًِ »...ث٘بىًٌٌذٓ آًؼت ًِ اثيًَح ،اثيٍل٘ذ سا دس حن هحوذثي ػ٘ؼٖثي ػج٘اذ ثاِ
اػتٌبد ٍحبهت ٍٕ ثشًتبث٘ذُ ٍ دس ٍاهغ اػتشام هًٌٖذ ًِ ثِ چِ دل٘ل ثبٗذ هحوذثي ػ٘ؼٖ ثب
ٍرَد آًٌِ ظبّشاً ػبد ٍ حوِ اػت ،اص داٗشٓ ؿ٘شهؼتخٌ٘ي خبسد ؿَد.
دس هوي هجبحج هشثَى ثِ گؼتشٓ داللت اػتخٌب ،ثب دٗذگبُّبٕ هختللٖ ًاِ -ثاش اػابع
تلؼ٘شّب ٍ ثشداؿتّبٕ هتلبٍت اص هؼتٌذ هبػذُ -دس اٗي صهٌ٘اِ هٌاشح ؿاذُ اػات ،آؿاٌب
خَاّ٘ن ؿذ.
تبعیت شیخ صذيق از استثىای ابهيلیذ

هشاٗي ٍؿَاّذ ثؼ٘بسٕ ،گَاُ تجؼ٘ت ؿ٘خ كذٍم اص آسإ سربلٖ اثيٍل٘اذ اػات (هزلؼاٖ،
ثٖتب ،د )25 :6؛ اػتشاف خَد اٗيثبثَِٗ ثِ اٗي اهش دسهاَاسد هتؼاذد (كاذٍم ،1404 ،د :2
91؛ هزلؼٖ ،ثٖتب،د  ،)101 :10ثِػٌَاى ثْتشٗي هؤٗذٍ ،رَد اكل تجؼ٘ت سا ًوبٗبى هًٌٖذ.
اهب هؼئلِ اص آًزب ثِ اثْبم هٖگشاٗذ ًِ ثب هالحظٔ سٍاٗبت «کتام من اليدضوشه الف يوح» ثاِ
هَاسدٕ ثش هٖخَسٗن ًِ تجؼ٘ت اثيثبثَِٗ اص اػتبد خَٗؾ سا ثِ چبلؾ ًـابًذُ اػات؛ چاِ
آًٌِ ؿبّذ اػتوبد كذٍم ثش سٍاٗت هحوذثي احواذثاي ٗح٘اٖ اص هحواذثي ّابسٍى (س.ى:
كااذٍم ،1404 ،د  ،152 :4ح 5337؛ هَػاإَ خااَٖٗ ،1410 ،د  ٍ )317 :17اثااَٗحٖ٘
ٍاػٌٖ (كاذٍم ،1404 ،د  ،152 :4ح ّ )5337ؼات٘نّ .وابىگًَاِ ًاِ ثاش سٍاٗات ؿ٘اش
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هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ اص احوذثي ّال  ،اثَػجاذال ساصٕ رابهَساًٖ ،رؼلاشثي هحواذثي
هبلي ،ػْلثي صٗبد ،هحوذثي ػجذالثي هْشاى ،هحوذثي ػلٖ ّوذاًٖ ٍ هحوذثي ػ٘ؼٖثاي
ػج٘ذً٘ ،ض اػتوبد ًشدُ اػت (س.ى:كاذٍم ،1404 ،د 515 ،468 ،402 ،524 ،528 :4؛ د :2
196 ٍ 183؛ د 345 :3؛ د 219 ٍ 195 :4؛ د 374 :3؛ د 465 ٍ 525 :4؛ د 173 ،112 :3
ٍ 310؛ د  .)492 ٍ 233 ،209 ،206 ،181 :4ثٌبثشاٗي كاذٍم ثاِ ًوال سٍاٗات اص ًؼابًٖ
هٖپشداصد ًِ پ٘ـتش اثيٍل٘ذ سٍاٗت هحوذثي احوذ اص اٗـبى سا اػتخٌب ًشدُ ثَد.
ثب هالحظٔ سٍاٗبت كَم ٍ ثشإ تَرِ٘ ػولٌشد كذٍم ،چٌذ احتوب ًشحؿذًٖ اػت:
الق) هذلَ اػتخٌب ًِ هؼق هؼتخٌ٘ي اػت ٍ ًِ سد سٍاٗبت آًْب .دس اٗايكاَست ٍراِ
اػتخٌب آىگًَِ ًِ ثشخٖ ارػبى ًشدُاًذ (هبهوبًٖ ،ثٖتب ،د  ،)76 :2تَرِ دادى ثِ اٗي هٌلات
اػت ًِ توبم سٍاٗبت هحوذثي احوذثي ٗحٖ٘ اػتوابدپازٗش ً٘ؼات ٍهجاَ سٍاٗابت اكاشاد
اػتخٌبؿذُ ثبٗؼتٔ تأهل ث٘ـتشٕ اػت.
ثش هجٌبٕ اٗي احتوب  ،ػولٌشد كذٍم ثب اثيٍل٘ذ هٌبكبتٖ ًذاسد ٍ رًش سٍاٗابت هؼاتخٌ٘ي
دس«ًتبة هي الٗحوشُ اللوِ٘» ثش پبٗٔ اػتوبد ثش هشاٗي ٗب ٍحبهت ساٍٗبى ثَدُ اػت.
ة) اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ تٌْب ثِ هؼٌبٕ توؼ٘ق سٍاٗبت هؼتخٌ٘ي اػت ًِ ،تواؼ٘ق ساٍٗابى.
ثب اٗي اػتذال ًِ اص ًگبُ هذهبً ،پزٗشكتي سٍاٗت ّو٘ـِ هؼلَ هؼق سإٍ ًجَدُ ،ثلٌِ گبُ
ثِدل٘ل كوذاى هشاٗي خبسرِٖ الصم ،سٍاٗتٖ سا پزٗشكتٌٖ ًوٖداًؼتِاًذ (هبهوابًٖ ،ثاٖتاب ،د :2
 .)76ثٌبثشاٗي اثيٍل٘ذ دس توؼ٘ق خَد ًؼجت ثِ سٍاٗبت اٗي دػتِ اص ساٍٗبى ثِ هشاٌٖٗ ًظاش
داؿتِ ًِ ّ٘ ٗي اص آًْب دس سٍاٗبت هَسد ثحج كاشاّن ًجاَدُ اػات ،پاغ هخبللات ؿا٘خ
كذٍم (سُ) ثب اػتبدؽ حبثت ًوٖؿَد.
د) اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ تٌْب ثِهؼٌبٕ توؼ٘ق هؼتخٌ٘ي اػت ًِ ،سٍاٗبت آًْب.
تأح٘ش اٗي احتوب دس تَرِ٘ ػولٌشد اثيثبثَِٗ هٌحلش ثِ صهبًٖ اػت ًِ حٌن ثِ كحت
سٍاٗبت ًضد هذهب سا ثشاػبع اػتوبد ثِ هشاٗي ثذاً٘ن ًِ ،كوي ٍحبهت ساٍٗبى.
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د) سٍاٗبت هضثَس هؤٗذ اٗي ادػبػت ًِ ؿ٘خ كذٍم (سُ) دستوبم اسصٗبثّٖبٕ حذٗخٖ ٍ
سربلٖ خَد ،تبثغ اثيٍل٘ذ ًجَدُ اػت .ثِ هذد ّوا٘ي هؼائلِ ،ه٘اضاى اًؼٌابع دٗاذگبُّابٕ
اثيٍل٘ذ دس ػخٌبى اثيثبثَِٗ ثشآٍسدؿذًٖ ثَدُ ٍ ،ثؼاب اص اٗاي صاٍٗاِ هاٖتاَاى ًؼاجت ثاِ
ًشٗو٘ت اًحلبسٕ آسإ كذٍم (سُ) ثشإ دٗذگبُّبٕ اثيٍل٘ذ تشدٗذ ًشد.
اٗي احتوب ثٍِٗظُ ٍهتٖ هَت هٖٗبثذ ًِ ػَاهل هَّن ؿبلٖ ثَدى ساٍٗبى دس هاشى ػاَم
ّزشٕ سا هالحظِ ًشدُ ٍ ٗب ؿشاٗي خبكٖ سا دس ًظش ثگ٘شٗن ًِ توؼ٘ق هللحتاًذٗـبًٔ
سربلَ٘ى آى سٍصگبس ًؼجت ثِ ػذُإ اص ساٍٗبى سا ػجت هٖؿذ.

1

وتیجٍگیری ي جمعبىذی
 .1اگشچِ ًزبؿٖ ثب ػجبست «إال أنّ أصداونا قالوا »...دس هوبم ث٘بى دٗذگبُ سربلٖ خاَد ًجاَدُ
اػت ٍ لزا ًوٖ تَاى  -ثب اػتٌبد ثِ حجَت تأح٘شپزٗشٕ ًزبؿٖ اص پ٘شٍاى هٌتت حذٗخٖ هن دس
هَاسدٕ ًِ ًظش خَد سا ثِ «اكحبثٌب» ًؼجت دادُ  -هاشاد اص «اكاحبة» سا دس اٗاي ػجابست،
هوَ٘ى ٍاثي ؿوبئشٕ داًؼت ،اص اٗي ًٌتِ ً٘ض ًجبٗذ ؿللت ٍسصٗذ ًِ اؿبسُ ثاِ ػاِ هؼ٘ابس اص
هؼ٘بسّبٕ هجَ سٍاٗت ًضد هٌتت هن ٍ ػپغ ًوال اػاتخٌبٕ اثاي ٍل٘اذ دس ػجابست ًزبؿاٖ
هشٌِٗ إ اػت 2ثش آًٌِ اكحبة هَسد ًظش ًزبؿاٖ ّوابى هو٘اَى ٍ هتاأحشاى اص هٌتات هان
ثَدُاًذ.
دس ًْبٗت ثبٗذ گلت ًِ ثذٍى ؿي ػِ ػبهل سٍاٗت هحوذثي احوذ اص هؼلب ،اػتوابد ٍٕ
ثش هشاػ٘ل ٍ ػذم دهت اٍ دس اٌٌِٗ اص چِ ًؼٖ ًول هًٌٖذ ،دس پ٘ذاٗؾ اثيٍل٘ذ هؤحش ثَدُاًذ.
 .1ثشسػٖ صهٌِّ٘بٕ تلبٍت آسإ سربلٖ ثب هحَسٗت ؿلَ ساٍٗبى ،هوتوٖ ػٌبٗت ٍٗظُإ اػت ًِ پاشداختي ثاِ آى
دس اٗي هوب ًوٖگٌزذ.
 .2اگش رولٔ «ًٍبى هحوثذ ثي الحؼي ثي الَل٘ذ ٗؼتخٌٖ »...ساػٌاق ثاش «وکوان يوشوي عون الضوعفاء» داًؼات٘ن ،دس
اٗيكَست اػتخٌبٕ اثيٍل٘ذ ً٘ض هوَ هَ اكحبة ثَدُ ٍدس ًت٘زِ ثب ػٌبٗات ثاِ ظْاَس ػجابست دس تؼلان كٌاشٕ
ًبهل٘ي ػِ هؼ٘بس كَمالزًش ثِ اثيٍل٘ذ ،احتوب اٌٌِٗ هشاد اص اكاحبة ،هو٘اَى ٍ هتاأحّشاى اص اٗـابى ثبؿاٌذ توَٗات
هٖؿَد.
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 .2هٌـأ تخل٘ي  -ثشاػبع آًچِ ًاِ اص اٗاي ٍاطُ دس اكاٌالح ػلوابٕ حاذٗج هتلابّن
اػت -هؼق دس هزّت ،هؼق دس حذٗج ٗب هؼق دس [ًول] سٍاٗت اػت؛ اگشچِ ّشٗي
اص اٗي اهَس اص ًظش هتأخشاى آحبس خبف خَد سا داسًذ ،هذهب دس ّش حب آى سا اص اػجبة ًؼي
ٍ هَرت ػذم هجَ سٍاٗت سإٍ هٖ داًؼتِ اًذ .گَٗب ًؼي ثاش حاذٗجً -اِ هوٌاي اػات
اهَسٕ ّوچَى ًوق رؼوبًٖ سإٍ ٗب ػذم دهت اٍ دس اٌٌِٗ اص چِ ًؼٖ سٍاٗت هاٖ ًٌاذ
ٗب سٍاٗتگشٕ اٍ اص ساٍٗبى هؼ٘ق ،هَرت آى ثبؿذً -ؼي ثش هزّت ٗب ًؼي ثش سٍاٗت ًِ -
دس احش ثشٍص ػول صائلًٌٌاذٓ كالت ػاذالت اص سإٍ حبكال هاٖؿاَد -رولگاٖ هؼلاَ
«هخلّي» ثَدى سإٍ اػت (س.ى :حؼٌٖ٘ .)111 :1407 ،آى دػاتِ اص هاذهب ًاِ دس تواؼ٘ق
ساٍٗبى اكشاى هًٖشدًذ ،ػالٍُ ثش هَرجبت ًؼي ثش سٍاٗت ،هٌلن اػجبة ًؼي ثش هازّت سا
ً٘ض دس ػذم پزٗشؽ سٍاٗت ،هؤحش هٖداًؼتٌذ ،اهب دٗگاشاى دس كاَست ًلشآه٘اض ًجاَدى ؿلاَ
سإٍ ،سٍاٗت اٍ سا هٖپزٗشًذ.
ثٌب ثش اٌٌِٗ تخل٘ي ػجت اػتخٌب ثبؿذ هٖتَاى گلت ًاِ ٍاطٓ «ؿلاَ» دس ػجابست كاذٍم
ًجَدُ ٍ دٗگشاى ثِ تلَس اٌٌِٗ هشاد اص «تخل٘ي» ّوبى «ؿلَ» اػت ،آى سا ثاِ اكال ػجابست
اكضٍدُاًذ .الجتِ اٗي احتوب ً٘ض ٍرَد داسد ًاِ تلؼا٘ش «تخلا٘ي» ثاِ «ؿلاَ» اص ػإَ خاَد
كذٍم كَست گشكتِ ثبؿذ (س.ى :حؼٌٖ٘.)111 :1407 ،

1

 .3خلَك٘ت هـتشى ػجبساتٖ اص هج٘ل «هب ٗشٍِٗ ػاي سرال»« ،هاب ٗشٍٗاِ ػاي ثؼان
أكحبثٌب»« ،هب ٍرذتِ كٖ ًتبة ٍ لن أسٍُ»« ،ثئػاٌبد هٌوٌاغ» ٍ ؿ٘اشُ ،آًؼات ًاِ ثاِ دل٘ال
هـخق ًجَدى سإٍ ٗب ساٍٗبى هذلَ آًْب ،احشاص ٍحبهت ساٍٗبى هضثَس هوٌي ًجاَدُ اػات،
 .1هوٌي اػت ّو٘ي اهش هَرت هتلبٍت ثَدى ثشخٖ ػجبسات اللْشػت دس چبح هاذٗن ٍ رذٗاذ آى ثبؿاذ .ثاشإ
هخب ػجبست اللْشػت ،دس چبح هذٗن چٌ٘ي ثَدُ اػت« :وقال اووجعفشون واوويح إال ماکان فيها من غلوو او تخلويط و
هو الزي يکون يشي ح مد بذ ون مو ى اله ذانط او يشويح عن سجل او عونًَ( »...ػاٖ ،ثاٖتاب ،145 :ؽ  ٍ )612دس
چبح رذٗذ اٗيگًَِ اػت« :و قال مد بذون علطون الدسين (اثيثبثَِٗ) :اال ما کان فيح من تخليط و هو (الزي يکوون)
يشي ح مد بذون مو ى اله ذانط او يشويح عن سجل او عنًَ( »...ػٖ ،410 :1420 ،ؽ .)623
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دس ًت٘زِ ًوٖ تَاى ثِ حز٘ت سٍاٗبتٖ ًِ اص اٗي ًشٗن ًول هٖ ؿًَذ حٌن ًشد .گَٗاب ًاشح
اثي ٍل٘ذ ً٘ض ثب ًظش ثِ ًتبة ًَادسالحٌوِ ٍ هؼ٘ق ٗب هشػل ثَدى ثشخٖ اص سٍاٗبت آى ثاَدُ
اػت.
 .4احتوب هٖ سٍد ًِ اثي ٍل٘ذ ثب رًش ػجبساتٖ چَى «سٍٕ» ٍ «ٗوَ » ،دسهوبم سد سٍاٗابت
هشػل هحوذثي احوذ دس ًَادسالحٌوِ ثَدُ اػت.
 .5دس تج٘٘ي گؼتشٓ داللت اػتخٌب ،ػٌبٗت ثِ اختالف ًؼخِّبٕ هَرَد دس هؼاتٌذ هبػاذُ
ٍ ً٘ض هَ٘د ٍ خلَك٘بت ّوشاُ ثب ثشخٖ اص هؼتخٌ٘ي ثؼ٘بس ساّگـبػت.
 .6دٍ اؿٌب اػبػٖ ًِ ثش احتوب اٍ اص ه٘بى دٍ احتوب هٌشح دسثبسٓ هتؼلن اػاتخٌبٕ
اثي ًَح (تؼلن اػتخٌب ثِ «تجؼِ») ٍاسد اػت ،ػجبستٌذ اص .1 :هشاٌٖٗ ٍرَد داسد ًاِ ثاش تجؼ٘ات
كذٍم اص اثي ٍل٘ذ دس خلَف اٗي هَسد داللت هٖ ًٌٌذ؛ ً .2ت٘زٔ حبكال اص احتواب اٍ ،
ثب ؿأى كذٍس رولٔ «هال ادسٕ هب ساثِ كِ٘ »...ػبصگبس ً٘ؼت.
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مىابع
 .1اثي هٌظَس ،هحوثذ ثي هٌشم (1426م) ،لؼبى الؼشة ،ث٘شٍت :هؤػثؼٔ األػلوٖ للوٌجَػبت.
 .2ثحشالؼلَم ًجبًجبئ  ،ػ٘ذ هحوثذ هْذ (1363ؽ) ،اللَائذ الشّربل٘ٔ ،تحو٘ن هحوثذ كبدم ٍ
حؼ٘ي ثحش الؼلَم ،تْشاى :هٌتجٔ اللبدم.
 .3ثحشاًَٖٗ ،ػق (ثٖتب) ،الحذائن الٌبظشٓ ،هن ،هؤػثؼِ آ الج٘ت.
 .4ثْجْبًٍٖ ،ح٘ذ (1404م) ،اللَائذ الشّربل٘ٔ (هو٘وِ سرب الخبهبًٖ) ،هحون :ػ٘ذ هحوثذ ثبهش
ثحشالؼلَم ،هن :هٌتت اإلػالم اإلػالهٖ.
 .5تشهغ الؼبهلٖ ،اه٘ي (1417م) ،حالح٘بت الٌلٌٖ٘ ٍهشة اإلػٌبد ،هن :داسالحذٗج.

 .6تلؼٌجشٕ (ؿ٘خ هل٘ذ) ،هحوثذ ثي هحوثذ (1413م) ،ػذم ػَْ الٌجٖ(كل ال ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ
ػلن) ،هنًٌ :گشُ ؿ٘خ هل٘ذ.
 .7ربثلوٖ ثشٍرشدٕ ،ػ٘ذ ػلٖ (1410م)ً ،شائق الووب كٖ هؼشكٔ ًجوبت الشٍآ ،تحو٘ن ػ٘ذ
هْذٕ سربئٖ ،هن :هٌتجٔ آٗٔ ال الؼظو الوشػـٖ الٌزلٖ الؼبهٔ.
 .8حبسحٖ ػبهلٖ ،ثْبء الذٗي هحوذ ثي حؼ٘ي (1414م) ،هـشم الـوؼ٘ي ٍ إًؼ٘ش الؼؼبدت٘ي،
هـْذ :آػتبى هذع سهَٕ.
 .9حشّ ػبهلٖ ،هحوثذ ثي حؼي (1409م)ٍ ،ػبئل الـ٘ؼٔ ،هن :هؤػثؼٔ آ الج٘ت ػلاْ٘ن الؼاالم
إلح٘بء التُّشاث.
 .10حلّٖ ،حؼي ثي ػلٖ (1383م) ،سرب اثي داٍد ،تْشاى :اًتـبسات داًـگبُ تْشاى.
 .11خبهبًٖ ،ػلٖ (1404م) ،سرب الخبهبًٖ ،تحو٘ن ػ٘ذ هحوثذ كبدم ثحاش الؼلاَم ،هان :دكتاش
ت٘ل٘ـبت اػالهٖ.
 .12خبهٌِإ ،ػلٖ (1369ؽ) ،چْبس ًتبة اكلٖ ػلن سرب  ،تْشاى :دكتش ًـش كشٌّگ اػاالهٖ،
اكلْبى :هشًض تحو٘وبت ساٗبًِ إ هبئوِ٘ اكلْبى.
 .13ػجحبًٖ ،رؼلش (1422م) ،دسٍعٌ هَرضٌٓ كٖ ػلوٖ الشّرب ٍالذثساٗٔ ،هان :الورشًاض الؼابلوٖ
للذثساػبت االػاله٘ٔ.
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 .14اااااااااااااااا (1369ؽ)ً ،ل٘بت كٖ ػلن الشرب  ،هن :هشًض هذٗشٗت حَصُ ػلوِ٘ هن.
 .15ػجضٍاسٕ ،هحوثذ ثبهش (ثٖتب) ،رخ٘شٓ الوؼبد ،هن :ربهؼِ هذسػ٘ي.
 .16كذساٖٗ ،هْذٕ ٍ ػلٖ كذساٖٗ خَٖٗ (1379ؽ) ،ه٘شاث حذٗج ؿ٘ؼٍِٗ ،شاػتبساى :هبػن
ؿ٘شرؼلشٕ ٍ ػ٘ذ هحوثذ دال هَػَٕ ،هن :داسالحذٗج.
 .17كذس ػبهلٖ ًبظوٖ ،ػ٘ذ حؼي (1354م)ًْ ،بٗٔ الذساٗٔ ،تحو٘ن ؿ٘خ هبرذ الـشثابٍٕ ،هان:
هـؼش.
 .18كذٍم،هحوثذ ثي ػلٖ (1404م)ً ،تبة هي الٗحوشُ اللوِ٘ ،هن :ربهؼِ هذسػ٘ي.
 .19اااااااااااااااااااا (1395م)ً ،وب الذٗي ٍ توبم الٌؼؤ ،تْشاى :اػالهِ٘.
 .20كشّاهٖ ،ػ٘قال (1385ؽ) ،هجبًٖ حز٘ت آساء سربلٖ ،هن :داسالحذٗج.
ًَ .21ػٖ ،هحوذ ثي حؼي (1390م) ،اإلػتجلبس ك٘وب اختلق هي األخجبس ،تْاشاى :داس الٌتات
اإلػاله٘ٔ.
 .22ااااااااااااااااااااا (1365ؽ) ،تْزٗت األحٌبم ،تْشاى :داس الٌتت اإلػاله٘ٔ.
 .23اااااااااااااااااااااا (1420م) ،اللْشػت ،هنً :تبثخبًِ هحون ًجبًجبٖٗ.
 .24اااااااااااااااااااااا (ثٖتب) ،اللْشػتً ،زق :الوٌتجٔ الوشتوَٗٔ إلح٘بء اٙحبس الزؼلشٗٔ.
 .25اااااااااااااااااااااا (1417م) ،الؼذٓ كٖ أكَ اللوِ ،هن :ػتبسُ.
 .26ؿوبئش  ،أحوذ ثي حؼ٘ي (1364م) ،سرب اثي الـوبئشٕ ،هن :هؤػثؼِ اػوبػ٘ل٘بى.
 .27ؿلبس  ،ػل اًجش (1367ؽ) ،تشروِ ٍ هتي ًتبة هي ال ٗحوشُ اللوِ٘ ،تْشاىً :ـشكذٍم.

 .28ااااااااااااااا (1369ؽ) ،دساػبت كٖ ػلان الذساٗأ (تلخا٘ق هوجابع الْذاٗأ للؼالهأ
الوبهوبً ) ،ثٖ رب :تبثؾ.
ً .29ـ  ،هحوثذ ثي ػوش (1348ؽ) ،سرب الٌـٖ ،هـْذ :اًتـبسات داًـگبُ هـْذ.
ً .30لجبػٖ ،أثَالْذ (1419م) ،ػوبء الووب كٖ ػلن الشّراب  ،تحو٘ان ػا٘ذ هحوثاذ حؼاٌٖ٘
هضٌٍٖٗ ،هن :هؤػثؼٔ ٍلٖ الؼلش ػلِ٘ الؼالم للذساػبت االػاله٘ٔ.
 .31هبهوبًٖ ،ػجذال (ثٖتب) ،تٌو٘ح الووب كٖ ػلن الشّرب  ،تْشاى :رْبى.
 .32هزلؼٖ ،هحوثذ ثبهش (1983م) ،ثحبس األًَاس ،ث٘شٍت :هؤػثؼٔ الَكبء.
 .33هزلؼٖ ،هحوثذ توٖ (ثٖ تب) ،سٍهٔ الوتّو٘ي ،تحو٘ن ػ٘ذ حؼ٘ي هَػَ ًشهبً ٍػل پٌابُ
اؿتْبسد ٍ ػ٘ذ كول ال ًجبًجبئ  ،هن :هؤػؼِ كشٌّگ اػاله ًَؿبًپَس.
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 .34هحوثذ ثي حؼي (كشصًذ ؿْ٘ذ حبًٖ) (1419م) ،اػتولبء االػتجبس كٖ ؿشح االػتجلابس ،هان:
هؤػثؼٔ آ الج٘ت ػلْ٘ن الؼالم.
 .35هذسثػٖ ًجبًجبٖٗ ،ػ٘ثذ حؼ٘ي (1389ؽ) ،هٌتت دس كشاٌٗذ تٌبهل ،تشروِ ّبؿن اٗضد پٌابُ،
تْشاىًَٗ :ش.
 .36هَحذ أثٌح  ،ػ٘ذ هحوثذ ػل (1417م) ،تْزٗت الووب  ،هن :كشصًذ هؤلق.
 .37هَػَٕ خَئٖ ،ػ٘ذ أثَالوبػن (1410م) ،هؼزن سرب الحذٗج ،هن :هشًض ًـش آحبس ؿ٘ؼِ.
ً .38زبؿٖ ،أحوذ ثي ػلٖ (1407م) ،سرب الٌزبؿٖ ،هن :اًتـبسات ربهؼِ هذسػ٘ي.
ً .39زلٖ ،هحوذ حؼي (1365ؽ) ،رَاّش الٌالم ،تْشاى :داس الٌتت االػاله٘ٔ.
ًَ .40سٕ ًجشػٖ ،ه٘شصا حؼ٘ي (1415م) ،خبتؤ هؼاتذسى الَػابئل ،هان :هؤػثؼأ آ الج٘ات
ػلْ٘ن الؼالم إلح٘بء التشاث.
ّ .41بدٍٕ تْشاًٖ ،هْذٕ (1371ؽ) ،تحشٗشالووب كٖ ًل٘بت ػلن الشرب  ،تْشاىً :ـشالضّّشاء.
ٌّ .42ذٕ ،هتوٖ ثي حؼبم الذثٗي (1409م)ًٌ ،ض الؼُوثب  ،ث٘شٍت :هؤػثؼٔ الشّػبلٔ.
 .43راللٖ ،ػجذالوْذٕ (1377ؽ) ،ػ٘شٕ دس ًتبة األخجبس الذخ٘لٔ ثخؾ دٍم ،ػلَم حاذٗج،
ؿوبسُ ًْن ،ف.322-284

 .44حؼٌٖ٘ ،ػ٘ذ هحوذ سهب (1407م) ،ثبة هي لن ٗشٍ ػي األئوأ ػلاْ٘ن الؼاالم كاٖ ًتابة
الشّرب للـ٘خ الٌَػٖ ،تشاحٌب ،ػب دٍم ،ؿوبسُ دٍم ٍ ػَم ،ف.149-45
 .45سحوتٖ ،هحوذ ًبظن (1382ؽ)ًٌ ،بتٖ دسثبسُ اّو٘ت آحبس ؿا٘خ كاذٍم ،ػلاَم حاذٗج،
ؿوبسُ ػٖ ام ،ف.249-196

 .46ؿج٘شٕ ،ػ٘ذ هحوذ رَاد (1383ؽ) ،لضٍم اسصٗابثٖ ػاٌذٕ احبدٗاج ًابكٖ ثاب اػاتلبدُ اص
دسٍع حوشت آٗت ال ؿج٘شٕ صًزبًٖ ،ػلٌِ٘ ،ؿوبسُ دٍم ،ف.140-109
 .47ػو٘ذٕ ،ػ٘ذ حبهش ّبؿان (1418م) ،الحاذٗج الوشػال ثا٘ي الاشد ٍ الوجاَ  ،تشاحٌاب ،ػاب
ػ٘ضدّن ،ؿوبسُ دٍم ٍ ػَم ،ف.190-107

