
 
 حادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنهاا

 
 ٢پسند هه شاهال، ١سهیال پیروزفر

 )٢٦/١١/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا ١/٧/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

اخباری وجود دارند که قبول و فهم آنها، نه از طریق رعایت اصول عقالئیِ محاوره و نـه                  
شود؛ این اخبـار در   ی معرفتی خاص ممکن می که برای مخاطبانی با درجه  بلبرای همه،   

عه در کتـب خـود ایـن         و محدّثان شی   .اند شدهوصف  » صعب مستصعب «زبان روایات، به    
ای از این روایات تنها برای سه        فهم پاره  .اند روایات را با اسناد و تعابیر مختلف ذکر کرده        

بندگانی که قلوبشان بر ایمـان آزمـوده شـده          «و  » انبیاء مرسل «،  »فرشتگان مقرب «گروه  
و این نفی   .  ممکن شناخته شده و بخشی برای همین سه گروه نیز ممکن نیست            ،»است

کاوشـی در مـتن ایـن       مقاله حاضـر    . اثبات، به درجات متفاوت احادیث بازگشت دارد      و  
ارتبـاط وثیـق موضـوع ایـن        توجه به صدر و ذیل روایات ایـن مجموعـه            .احادیث است 

فضایل و کمـاالتي کـه در وجـود       . دهد ی را نشان م   و فضائل آنها  ) ع( روایات با اهل بیت   
نـشر  . مردم مشکل است  ی    ت آن براي توده   درک و اعتقاد به صحّ     و است   )ع( معصومان

چنـان کـه خـود از       ) ع( این روایات، منوط به اطمینان از قبول مخاطب است؛ لذا ائمـه           
. انـد   اند، اصحاب را نیز به منتشر نکردن این اخبـار فراخوانـده             کرده  برخی افراد تقیه می   

. اید آنها را انکـار کـرد      ای دارد؛ مانند اینکه نب      مواجهه با این نوع روایات راهکارهای ویژه      
های   یکی از آسیب   گفتنی است که     .بازگرداند) ع(بلکه باید آن را به خدا و رسول و ائمه         

 اما راهکار عملـی تـشخیص       ؛ی این احادیث، اتهام راوی به غلو بوده است            ضابطه  نشر بی 
 .  احادیث صعب از روایات مجعول غالیان، به پژوهشی جداگانه نیازمند است
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 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٢

 مقدمه 
ای    در محـدوده   ، همچون قرآن، منبع احکام و معـارف شـرعی هـستند و            )ع( ناسخنان معصوم 

در ایـن میـان، احـادیثی بـا         . انـد   ای رسا بیـان شـده       االجرا هستند، به گونه    که برای عموم الزم   
 . باشد ل آنها برای همگان میسر نمیمفاهیم دشوار نیز وجود دارند که درک و حم

ز قـرآن نیـز     ی محـدودی قـرار دارد، ا        اصل وجود مفاهیمی که تنها در دسترس عده       
ای از علـم او       که پاره ) ع(که جناب خضر در پاسخ حضرت موسی      شود؛ چنان     استفاده می 

 مَـا لَـمْ تُحِـطْ بِـهِ         ی عَلَ وَکَیْفَ تَصْبِرُ  إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا    «:  فرمود ١جست،  را می 
 . بوددارای مقام نبوت ) ع( این در حالی است که حضرت موسی. )٦٨ـ٦٧، کهفال (»خُبْرًا

آمـده  ) ع( در حـدیثی از امـام صـادق      . نیز مشهود اسـت   ) ص( این اصل در سنت نبی اکرم     
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِـرَ الْأَنْبِیَـاءِ          :قَالَمَا کَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَ بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ وَ           «: است

رسـول  ): ٤١٨ ابـن بابویـه،   ؛٨/٢٦٨ ؛١/٢٣ ،یکلینـ (» أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّمَ النَّـاسَ عَلَـى قَـدْرِ عُقُـولِهِمْ    
گاه متناسب با ژرفای عقـل خـود بـا مـردم سـخن نگفـت و فرمـود کـه رسـول                         هیچ) ص(خدا
 . ایم که با مردم به میزان عقل آنها سخن بگوئیم  ما پیامبران امر شده:فرماید می) ص(خدا

منظور از عدم تکلیم بـه کنـه        «: نویسد  ی این حدیث می     آیت هللا جوادی آملی درباره    
 به طور تفصیل و الفبایى      یی اسرار باطن    تواند این باشد که همه       یم) ص( عقل رسول هللا  

ابر با فرهنگ محاوره و اصول مفاهمه مطالب دیگران  که بریو روان، در اختیار همه کسان    
گیرد؛ زیرا همگان در ادراك اسرار         یدارند، قرار نم    فهمند و مقاصد خود را اظهار مى         یرا م 
مانند قرآن کریم مشتمل بر ظـاهر و        ) ص(  یکسان نیستند؛ بلکه سخن رسول اکرم      یاله

که ) ص(عمق قول حضرت رسول   و تأویل و محکم و متشابه است و نیل به            باطن، تنزیل 
) ع(مستلزم اکتناه حقیقت خود قائل خواهد بود، میسور غیر اهل بیت عصمت و طهـارت              

 )١/١٤٥جوادی آملی،  (».نیست
از اینجـا   «: نویـسد   ، مـی  )ص( بعد از اشاره به این حـدیث پیـامبر         زینعالمه طباطبایی   

 وجود دارد که اگر     ییان لفظ  مافوق مرتبه ب   یا شود که براى این معارف، مرتبه       یدانسته م 
، ظرفیـت پـذیرش     ی عاد یها ، تنزل نمایند، عقل   ی به این مرتبه معمول    یاز آن مرتبه عال   

داننـد و یـا      ی نم یآن حقایق را نخواهند داشت؛ علتش این است که یا آن معارف را بدیه             
 گرفتـه  آنهـا قـرار      ی معمول یها  که مورد تایید عقل    ی عاد یها اینکه آن حقایق را با یافته     

 )١٨طباطبایي،  (».بینند  یمن، سازگار است

                                                                                                                                                                             
 )٦٦ ،کهفال( » تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَى أَنْیقَالَ لَهُ مُوسَ «.١



 ١٣ ااحادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنه

؛ ٢/١٥ آغا بـزرگ،  :  ـ  کن. (اند   احادیث دشوار را همان متشابهات حدیثی دانسته       ،برخی
 چرا که در برخی روایات، حدیث نیز همچون قرآن به محکم            ١)٥٠٤ـ٥٠٣/ ٦،  یخوانسار

ـ  رخورد ب راهکار محکم، به متشابه ارجاع و متشابه توصیف شده و      شـده  شـناخته  آنهـا  اب
بـودن احادیـث متـشابه و        یکـی   البتـه  ٢)٢/٤١٠ ،طبرسـی   ؛١/٢٩٠ بابویـه،  ابن( .است 

 . احادیث دشوار، نیازمند اثبات است
ای از    شـناخته شـده و پـاره      » صَـعب مُستَـصعَب   «احادیث دشوار در زبان روایـات بـه         

که از طریق   ) ص(  اکرم در روایتی از پیامبر    .خصوصیات آنها مورد اشاره قرار گرفته است      
ی قرآن نیـز بـه    عالوه بر حدیث، درباره »صعب مستصعب «اهل سنت رسیده است، تعبیر      

 : در این روایت آمده است. کار رفته است
و . إنّ هذا القرآن صعب مستصعب عسیر على من ترکـه، یـسیر لمـن تبعـه و طلبـه                  «

.  نجا مع القـرآن     فمن استمسک بحدیثي و حفظه     ٣،حدیثي صعب مستصعب و هو الحکم     
و أُمِرتم أن تأخذوا بقولي و تکتنفـوا        . و من تهاون بالقرآن و بحدیثي خسر الدنیا و اآلخرة         

أمري و تتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضـي بـالقرآن، و مـن اسـتهزأ بقـولي فقـد                     
 » عَنْـهُ فَـانْتَهُوا    مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَـا نَهَـاکُمْ       «: قال هللا سـبحانه   . استهزأ بالقرآن 

  ٤)٧ ،حشرال(
؛ ابن  ١/١٥٩ابن درید،   . (نماید  ، در اصل، بر خالف سهولت داللت می       )ب  ع  ص(ی    ماده
ابـو هـالل در     ) ١/٣١١ ،یفراهیـد . (گوینـد   به حیوان غیر رام صَعْب مـی      ) ٣/٢٨٦فارس،  

شدّت، مبالغـه در وصـف شـیء بـه صـالبت اسـت؛ امـا              : گوید  تفاوت شدّت و صعوبت می    
یعنی کـار او بـر      » صَعُب عليَّ االمرُ  «: گویی  رود؛ وقتی می    صعوبت تنها در افعال به کار می      

هر صعبی شدید است اما هر شدیدی       . تر از شدت است     صعوبت بلیغ . تو دشوار آمده است   
 ) ١/٢٩٧ابو هالل، : ـ کن. (صعب نیست

یعنی آن را » اسْتَصْعَبْتُ الْأَمْرَ«و  صَعُبَ است یبه معنا» اسْتَصْعَبَ الْأَمْرُ عَلَیْنَا«همچنین 
در ) ٦٦/٢٣٢ ، بحـاراألنوار، ی؛ مجلـس ١/٣٣٩؛ فیـومي،  ١/٥٢٤ ابن منظـور،    . (سخت یافتم 

صـعب آنـست کـه      «: ی معنای ایـن دو واژه آمـده اسـت           نیز درباره ) ع(روایتی از امام باقر   
                                                                                                                                                                             

  حدیث اندیشه،فر محسن خوش از »معناشناسي روایات صعب و مستصعب«: مقاله: در این باره نکـ . ١
 .٩ـ٨ش

 .١٧/٣٤٥، ینور ؛٢٧/١١٥، ی؛ حرّ عامل٢/١٨٥ األنوار،ی، بحار؛ مجلس٢/٢٩٤ ،یاربل:  نیز نکـ . ٢
 ).٢/١١عیاض، قاضی . (کند گذاری و مستصعِب را صعب معنا می حرکت»  هو الحَکَممستصعِب و«قاضی عیاض . ٣
 .١/٥٥٠؛ متقي هندي، ٤/٣٩١ ،؛ ابن حجر٣/٣٠٩ذهبي،  ؛١٨/١٧ ،یقرطب؛ ٩/٢٧٧ ، یثعلب: نکـ . ٤



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٤

. »گریـزد    آن می  توان بر آن سوار شد و مستصعب آنست که وقتی فرد آن را ببیند، از               نمی
 ).٢/١٩٤ ، بحار األنوار،ی؛ مجلس٢٤صفار، (

 
  متن روایاتسند و

انـد، فـراوان هـستند و بـسیاری از            روایاتي که در باب احادیث صعب مستـصعب رسـیده         
کشاند؛    ذکر متن تمام آنها، سخن را به درازا می         ١اند؛  به نقل آنها پرداخته   ) ع(اصحاب ائمه 

ای برای دستیابی بهتر به متن آنها         ندی این روایات، زمینه   ب ولی ضروری است که با دسته     
توان در دو گروه عمده جاي داد؛ بخشي از آنها پس از بیـان                این اخبار را می   . فراهم شود 

، سه گروه را به عنوان تنها حـامالن ایـن احادیـث معرفـي               )ع(صعوبت احادیث اهل بیت   
یث را براي همین سه گروه نیز غیـر         ي دیگر روایاتی هستند که این احاد        دسته. کنند  مي

ی   روایات هر دو باب فراوان هستند چنان که بسیاری، روایات دسته          . دانند  قابل حمل مي  
؛ جـوادي   ١٨؛ طباطبـایي،    ٢٢٨؛ نـوري،    ٣/١٦٧ ،  ی؛ قطیفـ  ٧٤ ،یبحران(اول را مستفیض    

 األنوار،ی، بحــارمجلــس( و حتــي بعــضي متــواتر) ١٠٩/ ٥؛ حــسینی طهرانــی، ١٠آملــي، 
از ( ٣/١٦٧،  یقطیف ؛٢٢٤ /١٣ ؛  ١٠/١٨٣ ؛  ٢٥٥ /٩ ؛  ٩٥ /١،  مجلسی، محمدتقی ؛  ١٠٧/٧٨

روایات گروه دوم را نیـز بعـضی دارای استفاضـه           . اند  دانسته) ٧/٣٥؛ امینی،   )نظر مضمون 
 )٥/١٠٩؛ حسینی طهرانی، ١٩طباطبایي، . (اند شمرده

اما به  . این روایات است  بحث ما در این مقاله، نه در سند؛ بلکه در مضمون و محتوای              
در . کنـیم  جهت اطمینان از اعتبار صدوری این روایات، سند یکی از آنهـا را بررسـی مـی        

ی آن حـدیث، مـورد        توان دیگر روایات را به عنـوان خـانواده          صورت صحت این سند، می    
 . استفاده قرار داد

یحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي حَمْـزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَـنْ          حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ذَرِ        
ا نَبِـيٌّ               عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ        إِنَّ َحدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَـصْعَبٌ لَـا یَحْتَمِلُـهُ إِلـَّ

 ) ١/٢١ار، صف( .مُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ غَیْرُ مُقَرَّبٍ
به احتمال بسیار زیاد، احمد بن محمد بـن عیـسی اسـت؛       ابوجعفر در صدر این سند      

:  کــ ن. (چرا که در نقل بحار االنوار از بصائر، به جای ابـوجعفر، ابـن عیـسی آمـده اسـت                   
 از بـصائر، روایـات      عالوه بر این، در صدر سندهای دیگـری       ) ٢/١٩١مجلسی، بحاراالنوار،   
: نکـ . (شود یز راوی اوست، مشاهده می لی بن حکم که در این خبر ن       احمد بن محمد از ع    

                                                                                                                                                                             
ی  عالمه مجلسی ده نفر از راویان این احادیث را نام برده و سند این احادیث را دارای انواع چهارگانه. ١

 )٢٢٤ /١٣ ، یمجلس: نکـ به. (داند  می حسن، موثق و قويصحیح،



 ١٥ ااحادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنه

. ابوجعفر احمد بن محمد بن عیسی اشعری، از مشایخ قم و موثق اسـت             ...)   و ١/٥صفار،  
 نیز ثقه و جلیل القدر شناخته علي بن حکم کوفيو) ٤٣؛ ابن داود،٣٥١طوسي، الرجال، (

ذریـح بـن محمّـد بـن یزیـد          ) ٢٤٣ود؛  ؛ رجال ابـن دا    ٨٧الفهرست   طوسی،. (شده است 
 ابـوحمزه   و )٦٩ ،الفهرسـت طوسـي،   . (محاربي نیز ثقه و صاحب اصل معرفی شده اسـت         

 ) ١١٥ رجال النجاشي،. (د خوانده شده استثابت بن دینار ثمالي نیز ثقه و مورد اعتما
توان دیگر روایات این بـاب را بـه عنـوان             و می . در نتیجه، سند این خبر صحیح است      

به این منظـور، پـس   . ی آن مورد توجه قرار داد و به بررسی مفاهیم آنها پرداخت          انوادهخ
و بررسي ارتباط آنها با یکدیگر، بـه دیگـر      دو گروه پیش گفته از این روایات        از مروري بر    

 .مفاهیم وابسته خواهیم پرداخت
 

 روایات داراي استثناء. ٢ـ١
حمل آن را جز بـرای چنـد گـروه نـاممکن            این روایات بیانگر صعوبت احادیث هستند و        

توان دریافت که آنچه در ایـن روایـات           با نگاهی اجمالی به متن این روایات، می       . دانند  می
، یفـرات کـوف    ؛٢١ـ٢٠صفار،  (» )ع(حدیث آل محمد  « دانسته شده، گاه     صعب مستصعب 

؛ ٤٧٨، ٢٩ ،٢٥ ،٢٤ ،٢١صـفار،   (،  »حدیثِ مـا  «است و گاه عنوانِ      ١)١/٤٠١ ؛ کلینى،   ١١٤
، ی؛ فتـال نیـشابور    ٢٨،  ٢٦،٢٧ ،صـفار (» خبـرِ مـا    «،٢)١/٤٠١،  ی؛ کلینـ  ٥٥ ،یفرات کـوف  

 ،یفـرات کـوف    ؛١٣١سـلیم بـن قـیس،       (» امرِ مـا  «و یا   ) ٢٠٦ /٤؛ ابن شهرآشوب،    ١/٢١١
بـه صـعوبت    ) ١٢٩؛ خصیبی،   ١/٤٠١ کلینى،   ؛٢٥صفار،  (» علم علما « و دیگر باره     ٣)٤٢٨

 . توصیف شده است
» انبیاء مرسـل  «،  »فرشتگان مقرب «این اخبار، پس از بیان صعوبت احادیث،        در بیشتر   

کـه  .انـد   ، از این میـان اسـتثناء شـده        »بندگانی که قلوبشان بر ایمان آزموده شده است       «و  
، ٢٥،  ٢٤،  ٢٢،  ٢١صـفار،    ؛١٣١سلیم بن قیس،    . (گونه احادیث را دارند    توانایی حمل این  

مدینـة  «ای نیـز       در پـاره   ٤)١/٤٠١،  ی؛ کلینـ  ٤٢٨؛  ١١٤؛  ٥٥،  ی؛ فرات کـوف   ٢٨،  ٢٧،  ٢٦

                                                                                                                                                                             
  ....  و١٢٣ ،١٠٦ حلی، مختصر بصائر الدرجات، ؛٢/٧٩٣، یراوند ؛١/٢٠٧ابن بابویه، :  بهـنیز نک. ١
 .١٤٨، ی؛ طبر٤؛ همو، ١٨٩ ،؛ ابن بابویه، معاني األخبار١٩٣، طوسی، اختیار مفرقه الرجال:  بهـنیز نک. ٢
 .١١٥، ی؛ آمد٢٨٣، ی؛ سید رض٤٠٧؛ همو، ٢/٦٢٤  ابن بابویه، الخصال،:  بهـنکنیز . ٣
؛ ١/٢٠٧ ،الخصال همو ؛٤٠٧ ؛١٨٩ ،األخبار معاني همو، ؛٤ بابویه، ابن ؛١٢٩خصیبی،  :به ـنک نیز. ٤

؛ ١١٥ ،ی؛ آمد٢٧٠ی، ؛ طبرس١/٢١١ی، ؛ فتال نیشابور١٩٣ ،طوسی، اختیار معرفة الرجال؛ ٢/٦٢٤
أمرنا أهل ،  أمرنامتعلَّق حمل در این روایات،، ٤/٢٠٦؛ ابن شهرآشوب، ٢/٧٩٣، یاوند؛ ر١٤٨، یطبر

 . استلم علماو ع علم عالم ، حدیث آل محمد، حدیثنا،البیت



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٦

معـاني  ؛ همـو،    ٤؛ ابـن بابویـه،      ٢٤؛  ٢١صـفار،   . (به این سه افزوده گشته اسـت      » حصینة
 در برخـی از روایـات،       ١)١/٢١١،  یفتـال نیـشابور    ؛٢٠٨ /١ ،الخصال؛ همو،   ١٨٩ األخبار،

ایمـان  « و یـا     ٢)٢٧،  همانجـا (» کسانی که ایمان در قلبهایشان تثبیـت شـده اسـت          «تنها  
لیثـی،   ؛١١٦،  ی؛ آمـد  ٢٨٣ ،ی؛ سـید رضـ    ٤٧٨صـفار،   (» قلبهایشان آزمایش شده اسـت    

» هخـالق حـسن   ا« و   »هقلـوب سـلیم   « ،»هصدور منیر «ای،     مستثنا هستند و در پاره     ٣)١٤٣
 ٤)١/٤٠١ ، یکلین ؛٢٥ صفار،. (اند حامالن این احادیث شناخته شده

 
  روایات بدون استثناء   ـ٢ـ٢

، توان حمل آن از سـه گـروه پـیش           )ع(ته، بعد از بیان صعوبت احادیث اهل بیت       در این دس  
 در برخـی از ایـن       ٥)٤٠٢ــ ٤٠١ /١ ،  ی؛ کلینـ  ٢٤ـ٢٢صفار،  : نکـ  . (گفته نیز نفی شده است    
: فرمایـد   تواند آن را حمل کند؟ و امـام مـی           پس چه کسی می   : پرسد  اخبار، راوی از امام می    

هر کس کـه مـا   « و یا    ٦)١٩٣ /٢ ، بحار األنوار،  یمجلس ؛٢٣ صفار،(» کنیم  ما آن را حمل می    «
هـر  « و یا    ٧)١٢٥ ؛ حلی، مختصر بصائر الدرجات،    ٢٢صفار،  (» ]کند  آن را حمل می   [بخواهیم  

خداونـد  «: انـد   و یا فرمـوده    ٨)٦٤/١٠٣ ، بحار األنوار،  یمجلس(» که خدا بخواهد و ما بخواهیم     
  ٩)٣/٦٤٥ ، ی؛ فیض کاشان١/٤٠٢، یلینک. (»کسی جز ما را به آن مکلف ننموده است

این مضمون، در همان زمان نیز برای برخی سؤال برانگیز بوده است؛ در یک روایـت،                
کند و امام تأویلی      ی معنای این حدیث پرسش می       درباره) ع(راوی از امام حسن عسکری    

: ن بیـان کـه    بعـد از ایـ    ) ع( و یا امام محمد بـاقر      ١٠)١/٤٠١ ،  یکلین. (نماید  از آن ارائه می   
نـه فرشـته مقـرب و نـه         . اسـت با طراوات    پاکیزه و دشوار، برفروزنده،    ،حدیث ما مشکل  «

                                                                                                                                                                             
 . می باشد خبرنا وحدیثنا متعلَّق حمل در این روایات، حدیث آل محمد،. ١
 .متعلَّق حمل، أمرنا می باشد. ٢
 . استأَمرنا و حدیثنامتعلَّق حمل، . ٣
 . است حدیثنامتعلَّق حمل. ٤
 تنها در یکی از ١٢٧ـ١٢٥ ؛ حلی، مختصر بصائر الدرجات،١٨٨ معاني األخبار،ابن بابویه، :  بهـنیز نک. ٥

 . استحدیثناعلم و در بقیه،  احادیث کافی، متعلَّق حمل
 . است حدیثنامتعلَّق حمل. ٦
 . است حدیثنامتعلَّق حمل. ٧
 . استناعلم متعلَّق حمل. ٨
 .متعلق علم است. ٩

 . است حدیثنامتعلَّق حمل. ١٠



 ١٧ ااحادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنه

ای که قلبش به ایمـان آزمـوده شـده اسـت، یـارای حمـل آن را                    پیامبر مرسل و نه بنده    
 وجه جمـع ایـن      ١.پردازد  ، به تفسیر واژگان کلیدیِ حدیث و وجه این صعوبت می          »ندارند

 : قابل تأمل استدو گروه از احادیث،
 

 ارتباط این روایات. ٢ـ٣
نمایند؛ اما روشن است که تنـاقض تنهـا در            این دو دسته از روایات، در ابتدا متناقض می        

ی معینـی از یـک         درجـه  ه هر دو گروه دقیقا در مقام توضـیح        پذیرد ک   صورتی تحقق می  
) ع(از امام صادق  در روایتی    .حال آنکه شواهد نشانگر خالف این امر است       . مصداق باشند 

مِـن در ابتـدای     ) ٢٣صفار،  ( »...إن من حدیثنا ما ال یحتمله ملک مقرب و ال         «: آمده است 
ی   دهد که بخشی از احادیث دارای این خصوصیت هستند و نه همـه              این گفتار نشان می   

هـای اسـتثناء شـده        تواند متفاوت از احادیث قابل حمل برای گـروه          آنها؛ و این بخش می    
تـر از    برای کسانی کـه پـائین     ... ن که بسیاری از احادیث در باب احکام فقهی و         باشد؛ چنا 

 . باشند ی سه گروه استثناء شده هستند نیز قابل درک می درجه
روایتـی از امـام     . تواند ناظر به درجات متفاوت احادیـث باشـد          این تفاوت در مصداق، می    

بـه خـدا سـوگند کـه نـزد مـا            «: در این روایت آمده است    . مؤید این برداشت است   ) ع(صادق
سرّی از اسرار الهی و علمی از علوم اوست که آن را نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نـه                      

به خدا سوگند کـه او کـسی        . نماید  ای که قلبش به ایمان آزموده شده است، حمل نمی           بنده
و نـزد مـا     . ه اسـت  غیر از ما را بدان مکلف نکرده و دیگری را به عبودیت بر آن مأمور نساخت               

مـا آن را  . سرّی از اسرار الهی و علمی از علوم اوست که ما را به تبلیغ آن فرمـان داده اسـت         
دریافت کردیم، اما اهل و حاملی برای آن نیافتیم تا اینکه خداوند اقوامی از سرشـت محمـد                  

  ٢.)٢/٣٠٤، ی خوئ؛٧/١١مازندراني، : نکـ نیز . ١/٤٠٢، یکلین(» ...و آل او خلق نمود
این خبر در کنار اشاره به اسراری که تنها اهل بیت حامـل آن هـستند، بـه اسـراری                    

ی درجات    و این نشان دهنده   . های دیگری نیز توان حمل آن را دارند         اشاره دارد که گروه   
داللـت  «: فرماید  عالمه طباطبایی بعد از نقل کامل این خبر می        . متفاوت اسرار الهی است   

 از مراتـب آن بـه واسـطه         ی اسـت و بعـض     ی مراتبـ  ی دارا )ع(  آنـان  دارد بر آنکه حـدیث    
                                                                                                                                                                             

 ال یحتمله ملک مقرب و ال ذکوان أجرد إن حدیثنا صعب مستصعب )ع(و قال المفضل قال أبو جعفر . ١
  )٢٤صفار، ... (نبي مرسل و ال عبد امتحن هللا قلبه لإلیمان أما الصعب فهو

) ع(جاده از امام باقر جلسی به صورت مسند و از طریق وهمین مضمون در روایت دیگری که عالمه م. ٢
 )٤/٤٦، ی؛ فیض کاشان١٠٣ـ٦٤/١٠٢ ،، بحاراألنواریمجلس :نکـ . (نقل کرده، آمده است



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ١٨

  ١)٢٠ ،طباطبایي(»  کردن قابل تحمل استیگیر اندازه
در مقابلِ روایاتی که حاوی جمع این دو دسـته از احادیـث هـستند، روایـاتی وجـود           

کننـد کـه کـامال همـسو بـا            ای تأویل مـی     دارند که احادیث بدون استثناء را نیز به گونه        
ی معنـای ایـن فرمـایش     درباره) ع(ای، از امام عسکری   نماید؛ در مکاتبه    ی دیگر می    تهدس

ی مقرب و نه پیامبر مرسل و نه مـؤمن آزمـوده              حدیث ما را نه فرشته    : که) ع(امام صادق 
کنـد مگـر آنکـه بـه          فرشته آن را حمل نمـی     : ... پاسخ رسید . کنند؛ سؤال شد    حمل نمی 

کند مگر آنکه به پیامبری ماننـد          و پیامبر آن را حمل نمی      رساند  ای مانند خود می     فرشته
معنـای  . رسـاند  کند مگر آنکه به مؤمنی دیگر می        رساند و مؤمن آن را حمل نمی        خود می 

کنیم، مضمون   وقتی در این شرح دقت می٢)٤٠٢ـ١/٤٠١ ، یکلین. (سخن جدم این است
ی به هر حال، این احادیث بین این یابیم؛ یعن آن را دقیقا مانند احادیث دارای استثناء می

گویی موضوع کالم از روایات بدون اسـتثناء بـه روایـات دارای             . سه گروه در گردش است    
 . استثناء منصرف شده است

ای از مراعات ظرفیت مخاطب بـوده اسـت؛           گویی نیز گونه    شاید بتوان گفت این پاسخ    
کـه حمـل    [ست این حـدیث     و ممکن ا  ... «: نویسد  عالمه مجلسی در شرح این حدیث می      

نیز از جمله علومی باشد که عقل بیشتر مـردم          ] کند  احادیث اهل بیت را از همه نفی می       
بینی تأویل نمود تا موجب انکار         آن را چنان که می     )ع(کند، لذا حضرت    آن را تحمل نمی   
به هر حال وجه این شـرح هـر چـه           ) ٤/٣١٨  مرآة العقول، ،  یمجلس(» .و گریز آنها نباشد   

شد، با توجه به حدیثی که این دو گونه از سرّ را در کنار هم ذکر کرد، روشن شـد کـه                      با
 .قابل درک است) ع(ای از علوم نیز تنها برای اهل بیت گونه
 

 موضوع احادیث صعب . ٣
، گاه عنوانِ   »)ع(حدیث آل محمد  «که گذشت، متعلق توصیف صعب مستصعب، گاه         چنان

موضوع این  . است) ٢ـ١:نکـ   (٣»علم علما «و دیگر باره    » رِ ما ام«و یا   » خبرِ ما «،  »حدیثِ ما «
باز ) ع(حدیث، خبر، امر و یا علم، هر چه باشد، با توجه به مضاف الیه آن که به اهل بیت                  

                                                                                                                                                                             
این حدیث به تفاوت سرّ : گوید  نیز در جمع دو دسته از روایات، این روایت را نقل کرده و مییقطیف .١

 )٣/١٦٨ ، یقطیف. (خبر تصریح دارددر دو دسته از روایات و جمع بین دو 
 ،، بحار األنواریمجلس؛ ١٢٧ ،مختصر بصائر الدرجاتحلی، ؛ ١٨٨ ،معاني األخباربن بابویه، ا: نیز نکـ به .٢

٢/١٨٤. 
 .، روایت اول و دوم١/٤٠١ ،، الکافي یکلین :نکـ . هستند) ع(مراد از علما در این روایات، اهل بیت. ٣



 ١٩ ااحادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنه

ی   اما اینکه ایـن مـضامین در حـوزه        . است) ع(گردد، نشانگر ارتباط وثیق آن با ایشان        می
 .  در پی پاسخ آنیمچه علومی است، امری است که در این جستار

 
 احادیث صعب خاص شیعه است . ١ـ٣

دهد احادیث صـعب خـاص شـیعه          ای از روایات، اشاراتی وجود دارد که نشان می          در پاره 
ار اسـت؛ جـز     حـدیث مـا سـخت و دشـو        «: آمده اسـت  ) ع(در روایتی از امام صادق    . است
خداونـد  . ننـد ک  هـای حَـسن آن را حمـل نمـی           های سلیم و خُلـق     های نورانی، قلب   سینه
 از شیعیان ما نیز میثاق گرفت؛ هر کس به عهـد            ١آدم میثاق گرفت،    گونه که از بنی     همان

سازد و هر که ما را دشمن دارد و حقمان           ما وفا کند، خداوند بهشت را برای او محقق می         
 ، بحـاراألنوار،  ی؛ مجلس ١/٤٠١  ،یکلین؛  ٢٥  صفار،. (در آتش باقی خواهد بود     را ادا نکند،  

 ) ٢/٢١٠؛ ٢/١٩٠
یعنی از شیعیان ما میثاقی بر والیت مـا         «: گوید  فیض کاشانی در شرح این حدیث می      

و قبول و کتمان حدیث ما گرفته شده؛ همانگونـه کـه از بنـی آدم، میثـاقی بـر ربوبیـت                     
 ) ٣/٦٤٥ ، یفیض کاشان(» .سرّ محجوب به میثاق، همان والیت است... گرفته شده است

إن أمرنـا صـعب مستـصعب ال        «: کـه ) ع(این حدیث امیر مؤمنـان    ،  )ع(نیز امام صادق  
 عـرض علـى المالئکـة فلـم یقـر بـه إال       إن أمرکم هـذا «: را به» ...یعرفه إال ملک مقرب أو 

؛ حلـی،   ٤٠٧ ،بـن بابویـه، معـاني األخبـار       ؛ ا ٢٧ـ٢٦ صفار،  . (اند  شرح کرده » ...المقربون و 
از شـرح   ) ١٩٦ـ٢/١٩٥ ؛٢/١٨٥نوار،  ، بحاراأل ی؛ مجلس ١٢٩ـ١٢٨ ،مختصر بصائر الدرجات  

شود که مخاطب این حدیث  نیز روشن می  ) ٢٦صفار،  : نکـ  ( بر همین حدیث  ) ع(امام باقر 
از » أن أمرهم صـعب مستـصعب     «ی باب     صفار در تتمه  . ، شیعه است  »کم« و مرجع ضمیر  

گذرانـد کـه جـز فرشـته          ی ما بر امری صبح و شام مـی          شیعه«: آورده است ) ع( امام باقر 
ی مؤمنی که قلبش بر ایمان آزموده شده بر آن اقـرار نکـرده                مقرب یا نبی مرسل یا بنده     

 )   ٢/١٩٥، بحاراألنوار، یمجلس ؛٢٧ صفار، . (»است
شـرط الزمِ   ) ع(دهد که تشیع و قبول والیت امیرالمـؤمنین         آنچه گفته شد، نشان می    

آمـده  ) ع(میر المؤمنیندر روایتی از ا  . دریافت احادیث صعب است؛ اما شرط کافی نیست       
جنگند و به اطـاعتم   به خدا سوگند اگر بر عموم شیعیانم، کسانی که در کنارم می    «: است

                                                                                                                                                                             
 »کَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَىوَإِذْ أَخَذَ رَبُّ«. ١

 ).١٧٢،عرافاال(
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شمارند، وارد شوم     خوانند و جنگ با مخالفانم را جایز می         اقرار دارند و مرا امیرمؤمنان می     
اسـت،  نـازل کـرده     ) ص(و آنها را به برخی از حقائقی که از کتابی که جبرئیل بر محمـد              

ام، آگـاه کـنم، از اطـرافم پراکنـده        شنیده) ص(دانم، و به بعضی از آنچه از رسول خدا          می
 صـعب   همانـا امـر مـا     : سـپس فرمـود   ... مانم  شوند تا اینکه میان گروه اندکی باقی می         می

سـلیم بـن    (» ... کند مگر سه دسـته      شناسد و به آن اقرار نمی       آن را نمی  .  است مستصعب
ای خاص از این احادیث        در نتیجه، ظاهرا این شرط، برای درجه       ١)٤٠؛ حلی،   ١٣١،  قیس
ی   ، کـافی اسـت؛ امـا دربـاره        گـردد   ی باز مـ   ی امت اسالم  ی و رهبر  یخالفت سیاس به   که

 که  ی ادراك آن به طور    و مربوط است    )ع(ائمه و علم غیب     یوالیت تکوین احادیثی که به    
 .باشد کافی نمی) ١/١٤٦ جوادی آملی، :نکـ (، منزه از غلو باشد صعب است

 
 ی فضائل است احادیث صعب دربارهـ ٢ـ٣

 آورده،  حئالجـرا   و از الخرائج ) ع(  به نقل از امام باقر     حسن بن سلیمان حلي   در روایتی که    
شـود    قطعـا هـالک مـی     ... صعب مستصعب است  ) ع(همانا حدیث آل محمد   «: آمده است 

به خدا سـوگند    : گوید   آنگاه می  شنود و   کسی که حدیثی را که توان حمل آن را ندارد می          
. »که چنین نیست، به خدا سوگند که چنین نیست، و انکار فضائل آنها همان کفـر اسـت             

طبق این روایت، موضوع این احادیث، فضائل اهـل         ) ١٠٦ ،مختصر بصائر الدرجات  حلی،  (
 راوندی این خبـر و روایـاتی دیگـر در همـین مـضمون را در                 ٢.است) ص(بیت نبی اکرم  

ــوادر المعجــزات«: ی بــاب شــانزدهم کتــابش مقدمــه ، همــو: نکـــ (آورده اســت » فــی ن
کوشد غلو آمیز بودن اخبار معجزات را نفی کند؛ چنان            و به این وسیله می    ) ٨٠٠ـ٢/٧٩٢

) ع(افرادی نـزد امـام حـسین      «: آورده است ) ع(که پس از نقل حدیث اخیر، از امام صادق        
: فرمـود . برای شما قرار داده است، آگـاه نمائیـد        ما را از آن فضلی که خدا        : آمده و گفتند  

 ،مختصر بصائر الدرجات  ؛ حلی،   ٢/٧٩٥ همانجا،  (» ...شما طاقت و توان حمل آن را ندارید       
                                                                                                                                                                             

خطاب به شیعه صادر شده است که مؤید همین مطلب هستند؛ ) ع(المؤمنینروایات دیگری از امیر. ١
 .٤٢/١٨٩ بحاراألنوار،، یمجلس؛ ٢/٢٥٥نی، ؛ بحرا١٦٣، مفید؛ ١٢٩خصیبی، : نکـ 

ی الخرائج مشاهده نشد؛  در همین روایت از نسخه» لفضایلهم«البته قابل توجه است که عبارت . ٢
ی  لذا این بخش، یا از اضافات تفسیری حسن بن سلیمان است و یا از نسخه) ٢/٧٩٣ ،یراوند(

منتخب «سی این روایت را به نقل از هر دو منبع اینکه عالمه مجل .الخرائج موجود نزد ما افتاده است
. کند آورده است، این احتمال را تقویت می» لِفَضَائِلِهِمْ«ی  ، و با زیاده»الخرائج و الجرائح«و » البصائر

ای از ناحیه حسن بن سلیمان  بر فرض هم که این عبارت زیاده) ٣٦٦ /٢٥ بحاراألنوار،، یمجلس: نکـ (
 .شمرده است ی روایات صعب را فضائل می ه او نیز مضمون عمدهدهد ک باشد، نشان می
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 ) ٣٧٩و٣٧٢ /٢٥ ، بحاراألنوار،ی؛ مجلس١٠٧
: در بازار بودم که اصبغ بن نباته نزدم آمـد و گفـت            «: شاهد دیگر، نقلی از میثم است     

: حدیثی سخت و شدید شنیدم؛ او فرمـود       ) ع(هم اکنون از امیرالمؤمنین   ! وای بر تو میثم   
. »... کند مگر فرشته مقرب یا      آن را حمل نمی   . حدیث ما اهل بیت صعب مستصعب است      

رفتـه و تفـسیر آن را جویـا       ) ع(میثم با شنیدن این خبـر، بـا شـتاب نـزد امیـر مؤمنـان               
رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَـةً        وَإِذْ قَالَ   «ی    حضرت با اشاره به آیه    . گردد  می

 به عـدم حمـل ایـن علـمِ          )٣٠البقرة،(» قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ       
، به تحمـل نکـردن   )ع(خداوند توسط مالئکه و با اشاره به ماجرای خضر و حضرت موسی 

و با اشـاره بـه چنـد دسـتگی مـردم بعـد از               ) ع( حضرت موسی  علم حضرت خضر توسط   
ماجرای غدیر، به ناتوانی برخی مؤمنان در تحمـل والیـت خـویش توجـه داده و سـپس                   

ی حمـل امـر رسـول         بشارتی پی در پی بر شما که خداونـد شـما را بـه واسـطه               «: فرمود
ه آن اختصاص   ، بر امری مخصوص داشت که فرشتگان و پیامبران و مؤمنان را ب            )ص(هللا
؛ ٢/٢١٠ ، بحـاراألنوار،  یمجلـس  ؛١٤٩ــ ١٤٨ ،طبـرى ؛  ٥٦ــ ٥٥ ،یفرات کـوف   :نکـ  . (»نداد
ابن شریفة واسطي    » کتاب اللُّباب « را به نقل از      عالمه مجلسی این روایت   ) ٢٣٤ـ٣٧/٢٣٣

پس از  «: ی مطلب اخیر آمده است      نیز آورده است؛ با این تفاوت که در این نقل، در ادامه           
ن بگوئید و بر شما حرجی نیست و از امور بـزرگ مربـوط بـه مـا بگوئیـد و                     فضل ما سخ  

ما جمعیت پیامبران مـأمور     : فرموده است ) ص(رسول هللا : گناهی بر شما نیست و فرمود     
 ، بحـاراألنوار،  یمجلـس . (»ی عقـل آنهـا سـخن بگـوئیم          ایم کـه بـا مـردم بـه انـدازه            شده
 ) ٣٨٤ـ٢٥/٣٨٣

اند، برخی    به عنوان مصداق احادیث صعب معرفی کرده      افزون بر روایاتی که فضائل را       
ی  اضـافه : گویـد  تقي اصـفهاني مـی  محمد. اند یلی بر این امر دانستهظاهر حدیث را نیز دل   

احادیث مخصوص به ما که     : ، برای اختصاص است؛ به این معنا که       )ع(حدیث به اهل بیت   
راد از حدیث در ایـن      و یا م  . در فضل و مقامات ما وارد شده است، صعب مستصعب است          

 صعب  )ع(روایات، شأن و صفت است؛ مؤید این اخیر آنکه در برخی روایات، أمر اهل بیت              
و ظاهراً امر در این احادیث، مترادف بـا شـأن اسـت؛ ایـن               .  شمرده شده است   مستصعب

ی امور دنیوی باشد یا اخروی، از جمله معجزات روشن باشد یا دالئل ظاهر یا        شأن درباره 
 یـا    حقـوق مـالي    یا خصائص عجیب،    یااسرار غریب،   یا   های فراگیر   امل یا موهبت  علوم ک 

 )١١/١٦٩، یخوئ؛ ٤٢٧ـ١/٤٢٦ اصفهاني،: نکـ . (صفات حالی و یا غیر اینها
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توسـط بـسیاری    ) ع(گرچه این فرضیه؛ یعنی شمول این احادیث بر فضیلت اهل بیت          
و قـرائن بـسیاری نیـز بـر آن          ) ٧/٩؛ مازنـدراني،    ٣٧ حلی، المحتضر، : نکـ  نیز  (مطرح شده،   
ـ موجود است بلکـه میـرزا   .  ، اما دلیلی بر حصر وجود ندارد ـ  که به برخی از آنها اشاره شد 

ابوالحسن شعرانی در حاشیه بر شـرح مـال صـالح کـه احادیـث صـعب را احادیـث فـضائل                      
) ع( ایـشان  ی فـضائل    و نیز عام در همه    ) ع(کالم، خاص به فضائل ایشان    «: نویسد  دانسته، می 

 ))پاورقی (٧/٩مازندراني، . (»نیست؛ بلکه در هر یک از ابواب اصول، اسراری وجود دارد
ی فضائل نباشد، اما قـدر        با توجه به آنچه گفته شد، گرچه تمام احادیث صعب درباره          

 . متیقن بخشی از این احادیث دارای چنین مضمونی هستند
  
  دیگر مضامین احادیث صعبـ٣ـ٣

، ی؛ مجلـس  ٢٤ ،صفار) (ع(ی ظهور حضرت مهد    مربوط به  اخبارای از     ایات، پاره در متن رو  
؛ ٤٠ ،الـدرجات  مختصر بصائرحلی، (و برخی امور مربوط به رجعت      ) ٥٢/٣١٨بحاراألنوار،  

 .از مصادیق اخبار صعب شمرده شده است) ٥٣/٨١؛ ٥٣/٦٨، بحار األنوار، یمجلس
شود؛ حـال     مصداق احادیث صعب دانسته می    ای از امور،      در گفتار دانشمندان نیز پاره    

این اشاره یا در ضمن شرح احادیث صـعب مستـصعب اسـت و یـا در ابـوابی کـه دارای                      
مفاهیم دشوار هستند، در تعلیل دشواریِ فهم و شرح حدیث، آنها را از مصادیق احادیث               

هـل  امور غریبـی کـه کـسی غیـر از ا          : برخی از این مصادیق عبارتند از     . اند  صعب شمرده 
 مـرآة العقـول،   همـو،    ؛٢/١٩٢ ، بحـاراألنوار،  یمجلـس (تـوان حمـل آن را نـدارد،         ) ع(بیت

) ع(ادراکات غیبی ائمه) ٤/٣١٣  مرآة العقول،، یمجلس(، )ع( ائمهنوادر و معجزات) ٤/٣١٣ 
) ٢٧٥،  یخـوئ ؛  ٧/٤؛ مازنـدراني،    ٤٤٣؛ همـو،    ٤/١٩٨ ابـن میـثم،   (مانند اِخبار از آینـده،      

و همراهی در گفتار و رفتـار       ) ع(و قیام به اوامر و نواهي آنها        ) ع(معرفت حقوق اهل بیت   
ی مربوط بـه      علوم پیچیده ) ٢/٣٠٩،  یبیهق؛  ٢/٤٤٦ ،یراوند(خواهند،    در هر چه آنها می    

 روایات جبر و    )٤/٣١٣ مرآة العقول، ،  یمجلس(،  قضاء و قدر  مربوط به   مسائل  مبدأ و معاد،    
؛ ٢٢٥ ،مختصر بصائر الدرجات  حلی،   ؛٢٤ ،صفار(اخبار طینت،   ) ٢٢،  طباطبایي(،  تفویض
، یمجلـس (اَخبار مربوط بـه بـداء       ) ١٥/٦٥،  یخوئ؛  ٦/٣٩٧؛ مازندراني،   ١٣/٢٢٤  ،یمجلس

. ی لوح و قلـم      درباره) ع(و روایات اهل بیت   ) ٣/٩٨  مرآة العقول، ؛ همو،   ٢٥/٩٥ ،بحاراألنوار
ول همـه تـوان درک آن را        برخی نیز به طور کلی اخباری را که عقـ         ) ١/٤٢٦ زاده، حسن(

شـوند،    های ضعیف با شنیدن آن دچار غلو و ارتفاع می           و عقل ) ٧ حلی، المحتضر، (ندارد  
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از مصادیق اخبار صعب    ) ٤/٣١٣ ؛  ٣/٩٨  مرآة العقول، ؛ همو،   ٢٥/٩٥ ،بحاراألنوار،  یمجلس(
 .اند برشمرده

 
 توانند موضوع احادیث صعب باشند؟ ا مضامین فقهی میآیـ ٤ـ٣

 نیز اشاره کـرده     اخالق  احکام و  الح مازندراني در شمار مضامین احادیث صعب، به       محمد ص 
حق این است کـه     : نویسد  عالمه شعرانی در حاشیه بر این گفتار می       ) ٧/٥مازندراني،  . (است

ی مردم آسان شـده اسـت     آنچه مانند فقه و اخالق، باید مورد عمل باشد، فهمش برای همه           
ی مـردم بـه آن ایمـان داشـته        آنچه واجب است همه   ) جاهمان(. و همه به آن مکلف هستند     

 ).٣/٢٨٣ همو،. (ی مردم قابل فهم باشد ای باشد که برای همه باشند، باید به گونه
ای از احادیـث فقهـی را نیـز از مـصادیق احادیـث صـعب                  اما برخی از محدثان، پـاره     

در روایتی از ابو حمـزه      : نکهشاهد بر این ادعا ای    ) ٤٩٠و١٢٦،  یعامل  حرّ :نکـ  . (اند  شمرده
خداونـد بـر مؤمنـان      : فرمـود . خواندم) ع( ی خمس را بر امام باقر       آیه«: ثمالی آمده است  

دهنـد و     آسان گرفت که پنج درهم به آنها روزی داد و آنها یکی را بـرای خـدا قـرار مـی                    
 صـعب ایـن از احادیـث      : آنگاه فرمـود  . حالل است که چهار تا را به خود اختصاص دهند         

کند، مگر کسی که قلبش بـر   کند و بر آن صبر نمی   ماست که به آن عمل نمی      مستصعب
، ی؛ مجلـس  ١٢٧ ،مختـصر بـصائر الـدرجات     حلـی،    ؛٢٩ ،صفار. (»ایمان آزموده شده است   

 ) ٩٣/١٩١ ،بحاراألنوار
ی عمل و صبر بر این حکم، باعث توصیف آن به صعب و مستصعب                دشواری در مرحله  
در نتیجه نباید این    . جام تکالیف مالی طبعا برای بسیاری دشوار است       شده است؛ چرا که ان    

اما در احادیث صعب، موضوعات اعتقـادی مـورد         . امر را به دیگر مضامین فقهی تعمیم داد       
 :اند نظر بوده و دشواری حمل این احادیث را در سه مرحله دانسته

.  شایـسته نیـستند    حفـظ آن از کـسانی کـه       . ٣ به آن   تسلیم   و قبول. ٢ فهم آن   . ١
     )١/٤٣٥اصفهاني، (

به هر حال، مضمون این احادیث و این علم صعب، هـر چـه باشـد، از آیـات قـرآن و                      
با توجه به کتاب و سـنت بـه آن دسـت    ) ع(گرفته شده است و ائمه   ) ص(سنت نبی اکرم  

  )٤٠ ،مختصر بصائر الدرجات؛ حلی، ١٣١ ،سلیم بن قیس: نکـ . (یابند می
 

 حامالن این احادیث درباره ـ٤
 مؤمن ممتحن کیست؟ دربارۀ حامالن این احادیث سؤال مهم این است که 
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که گفته شد، در بیشتر روایاتی که حمل احادیث صعب را فقط برای چند گروه                چنان
بنـدگانی کـه قلوبـشان بـر ایمـان      «و » انبیاء مرسـل «، »فرشتگان مقرب «دانند،    ممکن می 

 همین مقاله: نکـ . (اند تنها حامالن این احادیث معرفی شده، به عنوان »آزموده شده است 
» عبد ممتحَن «ها و مصادیق مورد اخیر که در برخی روایات با عنوان              بررسی ویژگی ) ٢ـ١

رو اهمیـت    مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت، از آن           » مؤمن ممـتحَن  «و در برخی با عنوان      
. اند   تنها حامل این احادیث به شمار آمده       ای از روایات، مؤمنان آزموده      یابد که در پاره     می

 . اند افزون بر این، برخی، صوفیه را تنها مصداق مؤمن ممتحَن شمرده
، بعد از اشاره به احادیث صعب مستصعب،        »جامع األسرار «سید حیدر آملی در مقدمه      

: نکـ  . (را صوفیه شمرده و بر اثبات آن چندی قلم فرسوده است          » مؤمن ممتحَن «مصداق  
 ) ٤٨ـ٣٤

انـد   اگر نخواهیم با شتاب و با در نظر گرفتن کسانی که تنها نام صوفی بر خود نهـاده                 
عرفان «را همان » تصوف«اند،    قضاوت کنیم، و همانگونه که برخی از بزرگان تصریح داشته         

تر آنست    اما صحیح .  بعید نیست که صوفیان را بر این علوم دسترس باشد          ١بدانیم،» عملی
هـای مـؤمن      نـشانه . هـا   ها مورد نظر قرار گیرند و نه فرقه         ی مصداق، ویژگی    هکه برای ارائ  

 ) ، تمام اثر طهماسبی:نکـ  (٢.ممتحن در آیات و روایات انعکاس یافته است
های   سید حیدر آملی بعد از اصرار بر اینکه مؤمن آزموده همان صوفی است، به مالک              

                                                                                                                                                                             
صوفیه و عرفا، و «: فرماید در مورد فرق عرفان و تصوف و عارف و صوفی چنین می) ره(خمینی  امام. ١

شود، با اینکه   یتصوف و عرفان که کثیراً ما زبانزد ماست، بسا فرق بین موارد استعمال آنها رعایت نم
شود که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات به   ی گفته می عرفان به علمتفاوت هست؛ چون

 آن است، پرداخته و از اینکه عالم و نظام سلسله موجودات، جمال ی مقتضی که ذوق عرفانیا گونه
.  که این علم را بداند به او عارف گویندینماید و هر کس  ی است بحث میجمیل مطلق و ذات بار

 نموده، و آن را از مرتبه عقل به مرتبه قلب آورده و در قلب داخل نموده یا عمل که این علم ریکس
اهل عرفان ... «: نیز در بیان شهید مطهری آمده است) ٢/١٥٦اردبیلي، (» .است، به او صوفى گویند

با شان یاد شوند، غالبا  گاه با عنوان اجتماعی و هر» عرفا«هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان 
  )٢/٨٣ مطهری،(» .شوند می یاد» متصوفه«عنوان 

إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ « ی مانند اینکه در آیه. ٢
دگان آزموده شمرده شده های بن از نشانه) ص(، خضوع در حضور نبی اکرم)٣، حجراتال( »...یلِلتَّقْوَ
ها  ، عمل به دانسته)٧٦، مریم(» ...وَیَزِید اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًى« ی کریمهی  آیهو یا طبق . است

موجب ورود فرد به زمره هدایت یافتگان شده و در نتیجه، استعداد قبول هدایت و علمي جدید را 
 .)٢/١٢ ،یابن عرب: ـ کن. (آورد ای او فراهم میبر
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ت از تخلق به اخالق الهی، در قول و         تصوف عبارت اس  « :کند  تصوف پرداخته و تصریح می    
 ) ٤٤آملی، (» فعل و علم و حال

ـ به صورت یک فرقـه ـ در نظر گرفتن صوفیه    بـه عنـوان مـصداق مـؤمن ممـتحن،       
 مشکالتی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که نگاه تاریخی به این فرقه، که بر مصادیق آن                

ـ های تصوف  نه بر بایستهـ دهد که مشایخ صـوفیه   د، نشان میکن  در گذر زمان حکم می 
مقدس اردبیلی نیز معتقد    ) ٧/٣٨٢ پور جوادی، . (اند  در اوان امر بیشتر از اهل سنت بوده       

) ٥٦٣مقـدس اردبیلـی،     . (»هـستند ) ع( صوفیه قاطبهً از مخالفان ائمه معـصومین      «: است
عفیفـی،  . (انـد  حتی برخی برآنند که سران صوفیه سدّی بین امت و امام زمان خود بـوده            

) ع(ی اطهار   حال آنکه ما در بخش مضامین روایات صعب، ارتباط وثیق آن را با ائمه             ) ٩٠
بـه هـر    . توانند حامالن چنین احادیثی باشـند       در نتیجه، این مصادیق نمی    . اثبات کردیم 

 اثبات اتحـاد    ای به تصوف خواهد بود و تالش در         حال، این مشکالت، گریبانگیر نگاه فرقه     
ی آن    نیـز برطـرف کننـده     ) ٨، صص؛ همـو، ش    ٧پازوکی، ش : ـ  کن(تشیع  میان تصوف و    

ها باید مورد نظر قرار گیرنـد و    نیست مگر آنکه دریابیم در شناخت مؤمن ممتحن، مالک        
 . ها ها و گروه نه فرقه

سلمان فارسی از جمله افرادی است که در زبان روایات حامـل علـم صـعب شـمرده                  
دانست چه     می بوذربه خدا سوگند اگر ا    «: آمده است ) ع( ددر روایتی از امام سجا    . شود  می

میـان آن دو بـرادری      ) ص(کشت؛ حال آنکه رسول هللا      گذرد، او را می      می لب سلمان در ق 
 صعب مستـصعب  ی دیگران چه گمان دارید؟ علم عالم          حال شما درباره  . برقرار کرده بود  

و . نمایـد   آزموده آن را حمل می    ی مؤمنِ     تنها پیامبر مرسل یا فرشته مقرب یا بنده       . است
 ؛٢٥ ، صـفار  :نکــ   (» ...ی علما قرار گرفت که از ما اهل بیت است           رو در زمره   سلمان از آن  

، ی؛ مجلـس  ٣/٦٤٤  ،ی فیض کاشـان   ؛١٢٥  ،مختصر بصائر الدرجات  ؛ حلی،   ١/٤٠١،  یکلین
 ) ٢/١٩٠ ،بحاراألنوار

، یى، کمیل بـن زیـاد نخعـ       اویس قرن ) ١١ ،طوسی، اختیار معرفة الرجال   (،  مقدادنیز  
) ٥/١١٤ ؛ حسینی طهرانی،  ٢٤ ،طباطبایي (ی و جابر جعف   ی، رشید هجر  یمیثم تمار کوف  

 .اند ی این افراد دانسته را از جمله
 

  نشر احادیث صعب ـ٥
ی راهکارهایی در این زمینه و نیـز تـشویق بـه              راهنمایی به حفظ و کتابت حدیث و ارائه       

حـرّ   ؛   ٥٣ــ ١/٥١،  يکلینـ : نکــ   . (ن روایات مـشاهده کـرد     توان در مت    نشر احادیث را می   
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اما چنان که از متن این روایات نیز پیداست، این تـشویق بـه              ) ...و١٠٥ـ٧٧ /٢٧ ،  یعامل
امـا  . ی روایاتی است که به لحاظ موضوع، مورد نیاز عموم جامعـه هـستند    نشر، در زمینه  

ـ                ه لحـاظ دشـواری و صـعوبت        روایاتی هم هستند که گر چه نشر آنهـا الزم اسـت، امـا ب
توان آنها را در اختیار همان مخاطبـان          مضمون، دارای مخاطبان خاص هستند و تنها می       

 . قرار داد
 از لحاظ سهولت و دشـواری دارای درجـات گونـاگونی هـستند،              معارفهمانگونه که   

در متن روایات صعب، مـضامین معمـوال در         .  نیز دارای درجات متفاوتی هستند     ها انسان
بنـدی مخاطبـان را       شـوند و آنگـاه درجـه        ی معینی از صعوبت در نظر گرفتـه مـی           رجهد

بنـدیِ حـامالن معـارف و نـاتوانی      شاهدیم؛ استثناء شدن افرادی خـاص نـشان از درجـه        
 .دیگران در حمل دارد

 

 ) ع( کتمان از سوی ائمهـ ١ـ٥
همـواره مناسـب بـا      نقل شد، پیامبران    ) ص(که در ابتدای این گفتار از پیامبر اکرم        نچنا

نیز در سخن گفتن همواره تـوان       ) ع( ائمه. اند  گفته  توان فکری مخاطب با آنان سخن می      
گاه با عنـوان تقیّـه مـورد        ) ع( ی ائمه   این امر، درباره  . اند  گرفته  فکری مردم را در نظر می     

 اگـر : گفـت   پـدرم، مـی   «: آمده اسـت  ) ع( در روایتی از امام صادق    . اشاره قرار گرفته است   
گفـتم   یافتم که به آنها علم را بسپارم و آنها اهلش بودند، سخنانی می          سه گروه می   ]تنها[

که با آنها، به فکر و تأمل در حالل و حـرام و آنچـه تـا روز قیامـت خواهـد بـود، نیـازی                          
ای که قلبش بر ایمان آزموده        همانا حدیث ما صعب مستصعب است و تنها بنده        . نداشتند

؛ ٩٩ ،مختـصر بـصائر الـدرجات     ؛ حلـی،    ٤٧٨ ،صـفار . (» آن را دارد   شده است، توان حمل   
گذشت، سلمان ) ع( نیز طبق روایتی که از امام سجاد ) ٢١٣ـ٢/٢١٢ ،بحاراألنوار،  یمجلس

 . کرده است نیز در برابر ابوذر تقیه می
کـه امـام     علت این کتمان، یا در نظر گرفتن ظرفیت فهم مخاطب بوده اسـت؛ چنـان              

: بودند، فرمود) ع( سخ به کسانی که طالب احادیثی در فضیلت اهل بیت   در پا ) ع( حسین
؛ ٢/٧٩٥ ، یراونــد؛ ١٠٧ ،مختــصر بــصائر الــدرجاتحلــی، (» شــما طاقــت آن را نداریــد«

حمل، به لحـاظ    و یا به دلیل در نظر داشتن ناتوانی او در           ) ٢٥/٣٧٢ ،بحاراألنوار،  یمجلس
اگر این احتمـال    «: نقل شده است  ) ع(  صادق که از امام   اهالن بوده است؛ چنان   حفظ از نا  

گونه که غیر آن چنین شد، کتابی به         که ممکن است در دست دیگران بیفتد نبود، همان        
، ی؛ مجلـس ٤٧٨ ،صـفار . (»نیـاز گردانـد     شـما را بـی    ) ع( دادم کـه تـا قیـام قـائم          شما می 
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دامتان را از آنچـه بـه       بود، هر ک    اگر دهانتان بسته می   : اند  و یا فرموده  ) ٢/٢١٣ ،بحاراألنوار
 ،بحـاراألنوار ،  ی؛ مجلـس  ٣٧ ،ینعمـان ؛  ١/٢٦٤،  یکلینـ . (کردم  سود و زیان اوست، آگاه می     

 )١٢/٢٩٤، ینور؛ ٢/٢١٣
گردانـد؛    را مستلزم دقتی ویژه مـی     ) ع( ای است که فهم کالم معصوم       این همان نکته  

ـ شود شخص فقیه نمی: اند که خود فرموده چنان ـ رسد ی و یا به کمال فقه نم   مگر آنکـه   
شـود و مـا    هر کلمه از کلمات ما به هفتاد وجه منصرف می   .  را بشناسد  ١ کالم ما  معاریض

امـا  ) ٢٨٨مفیـد،    ؛٢ ،بن بابویه، معاني األخبـار    ؛ ا ٣٢٨صفار،  . (از تمام آنها راه گریز داریم     
چنان نیست که احسان الهي ظهیر کوشیده است تقیه را مساوی بـا دروغگـوئی و آن را                  

ـ            ربهح کوشـند دیـانتی    ر اسـاس آن، مـی  ای در دست متصوفه و شیعه نـشان دهـد کـه ب
ـ او به روایات صعب مستصعب. آمیز را بنا کنند بدعت   روایات با استثناء و بدون اسـتثناء  

 ) ٢٨٠ـ٢٧٣ظهیر، . ( نیز در شمار دالئل خود علیه شیعه، اشاره کرده استـ
 

  تشویق اصحاب به نگاهداری سرّـ٢ـ٥
نمودند، بلکه اصحابـشان      ی احادیث صعب تقیه را رعایت می        نه تنها خود درباره   ) ع( ائمه

 حفـص بـن نـسیب     از  . کردنـد    ندادن احادیث صعب دعوت مـی      ٢را نیز به کتمان و اذاعه     
ای «: فرمـود . رفتم) ع( نزد امام صادق    بن خنیس  ی قتل معل  در روزهای : روایت شده است  

                                                                                                                                                                             
معاریض جمع مِعراض به معناي وسیله تعریض و کنایه است؛ به این صورت که امام معصوم نتواند . ١

را با آزادانه سخن بگوید، یعني به خاطر تقیه و حفظ جان خود یا شنونده، نتواند فتواي واقعي خود 
ري بر فتواي هاي غیرضرو پردازد و توضیح گاه به مسائل جنبي مي شیعیان در میان بگذارد، گه

یث را از افزاید تا موقعیت تقیه آمیز خود را براي سؤال کننده و یا هر کس که حد غیرواقعي خود مي
 به دیگر ٣٤صبهبودی، علل الحدیث، : نکـ به. کند، روشن کرده باشد دست این راوي دریافت مي

 تا به مستمعان سازد میبا هر وسیله ممکن که بتواند، موقعیت خود را روشن سخن امام معصوم 
  .تیزهوش بفهماند که صراحت لهجه ندارد و سخن او جدی نیست

. به کسی گویند که توان کتمان سرّ را ندارد» ذیاعمِ«. ی امر است و به معنای اشاعه) ذَیَعَ(إذاعَۀ، از . ٢
ی با احادیث مربوط به کتمان و عدم اذاعه سرّ و تقیه در ابواب) ٤/٣٢٨ ، ی؛ طریح٢/٢٣٠، یفراهید(

: نکـ هایی از آن،  ی نمونه برای مالحظه. اند همین عنوان به طور مبسوط در کتب حدیثی ذکر شده
صون سر آل  (٣٨ـ٣٣  ،ینعمان ؛)باب اإلذاعة( ٣٧٢ـ٢/٣٦٩  ، ي؛ کلین)باب التقیة( ٢٥٩ـ١/٢٥٥، یبرق

  ؛)التقیة يف( ٩٦ـ٩٤ ،یشعیر ؛)اطالعهم و مله  إذاعته عن النهي محمد ع عمن لیس من أهله و
؛ )باب تحریم إذاعة الحقّ مع الخوف به( ٢٥٣ـ١٦/٢٤٧ ،یعامل حرّ ؛)التقیة في( ٤٣ـ٤٠ ،یطبرس
 .)فضل کتمان السر و ذم اإلذاعة( ٩٠ـ٧٢/٦٨ ، بحار األنوار،یمجلس
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ما احادیثی  : به او گفتم  .  را انتشار داد و کشته شد      حفص چیزهایی به معلی گفتم که آنها      
نمایـد و     داریم که هر کس آنها را حفظ کند، خدا او و دین و دنیایش را برایش حفظ می                 

ای معلـی هـر کـس    . گیـرد  هر کس آنها را منتشر کند، خدا دین و دنیـایش را از او مـی           
کرده و به او در دنیا عزت       احادیث صعب ما را پنهان دارد، خدا میان چشمانش را نورانی            

شود و یا در حـال        بخشد و هر که احادیث صعب ما را منتشر کند، با سالح کشته می               می
تـر اسـت،      در انتهای نقل دیگر این روایت که از این مفصل         ) ٣٨،  ینعمان (».میرد  تحیر می 

 ؛ مفید، ٣٧٨،  طوسی، اختیار الرجال  ؛  ٤٠٣صفار،  . (به کشته شدن معلی اشاره شده است      
 )١٢/٢٩٧، ینور ؛٤٧/٨٧ ؛٢٥/٣٨٠ ؛٢/٧١ ، بحار األنوار،یمجلس ؛٣٢١

حمل امر ما، تنها به تـصدیق و قبـول آن           «: آمده است ) ع(ضمن روایتی از امام صادق    
،  یکلینـ (» .داری و صیانت آن از نا اهل نیز بخشی از حمل امر مـا اسـت   نیست؛ بلکه نگاه  

شناسـند   اسـاس آنچـه مـی   با مـردم بر «: ت نیز روایت شده اس  )٣٦،  ی؛ نعمان ٢٢٣ـ٢/٢٢٢ 
کنند، رها سازید و آنها را بر خودتان و مـا تحمیـل               معاشرت کنید و آنچه را که انکار می       

ابن  ؛٢٦صفار،(» ...کند مگر  است و آن را حمل نمی    صعب مستصعب نکنید؛ چرا که امر ما      
  ١)٢/٦٢٤،الخصالبابویه، 
که از برخی احادیث این باب پیداست، نهی از نشر این روایـات مطلـق نیـست؛                  نانچ

شود، اما در مقام تکمیل، تنها بر کسانی که    بلکه سطحی از آن در ابتدا به همه عرضه می         
  ٢)١/٣٧٠ ،یکلین ؛٢٣و٢١ صفار، : ـ کن. (شود ظرفیت دارند، افزوده می

انی خـاص اسـت؛ چنـان کـه امـام           کتمان برخی احادیث، مربوط به بازه و شرایط زم        
 منتقـل کردنـد، تـا هنگـام         جـابر جعفـي   ای از مطالبی را که به         لزوم کتمان پاره  ) ع(باقر

هالکت بنی امیه موکول کردند و نقل آنها را بعد از آن زمان، بر او الزم شمردند و این در   
طوسـی،  . (نـد کنار روایاتی بود که نقل آنها را بدون قید زمـانی بـر او ممنـوع نمـوده بود                  

 چنـین اسـت   ) ٢٩٩ /١٢،  ی؛ نور  ٢/٧٠ ، بحار األنوار،  یمجلس ؛١٩٣ـ١٩٢،  الرجال اختیار
کنون آنهـا را بـرای      مرا هفتاد هزار حدیث گفت که تـا       ) ع(جعفرابو: اند  که از او نقل کرده    

؛ ١٩٤ الرجـال  طوسـی، اختیـار   . (کسی نقل نکرده و بعد از این نیز چنین نخـواهم کـرد            

                                                                                                                                                                             

 ؛٢/٧١ :ق١٤٠٤، بحار األنوار، یمجلس ؛٢/٧٩٤ :ق١٤٠٩، ی؛ راوند٤٣٧ :ش ١٣٦٦، یآمد : بهـنک نیز. ١
 )٢٩٦ /١٢:ق١٤٠٨، ی؛ نور١٠/١٠٢؛ ٢/١٨٣

 و ٢/١٩٢ :ق١٤٠٤األنوار، بحار ،یمجلس ؛١/٦٠ :ق ١٣٨٥ ،یمغرب ؛٢٠٢ :ق١٣٩٧ ،ینعمان : بهـنک نیز. ٢
 .٥٢/١١٥ ؛١٩٣
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: شکوه کرد، امـام فرمـود  ) ع(  و آنگاه که از سنگینی این اسرار به امام)٤٦/٣٤٤،  یمجلس
: و سـر را در آن فـرو کـن و بگـو             برو و گودالی حفـر کـن      ) جبّان/ جبال(به سوی کوهها    
؛ ٦٦ ؛ مفیـد،  ١٩٤ الرجـال،  طوسی، اختیـار  . (به من چنین و چنان فرمود     محمد بن علي    

 .)١٢/٢٩٩، ی؛ نور٤٦/٣٤٠؛ ٢/٦٩األنوار، ی، بحارمجلس
کند، با کسانی کـه در شأنـشان         را منتشر می  ) ع(که اسرار اهل بیت   در روایات، کسی    

 نـازل شـد، مقایـسه شـده         )٨٣،  نساءال( »وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ         «
ن نیـز چنـی   ) ١٢/٢٨٩،  ی؛ نـور  ٧٥/٢٨٦ األنوار،ی، بحـار  مجلـس  ؛٣٠٧ ابن شـعبه،    . (است

 ،ي؛ کلینـ ١/٢٥٦ ،یبرقـ . (را به عمد کشته، تشبیه شده است   ) ع( فردی به کسی که ائمه    
؛ حرّ  ٢/١٦٢؛ ورام،   ٤١،  ی؛ طبرس ٩٥،  ی؛ شعیر ٣٢؛ مفید،   ٣٠٧؛ ابن شعبه،    ٣٧١و ٢/٣٧٠

؛ ٧٥/٢٨٦ ؛٤١١ و ٣٩٧ ،٨٧ ،٧٢/٨٥؛  ٧٩ و ٢/٧٤ األنوار،ی، بحـار  مجلس ؛١٦/٢٥٠،  یعامل
    )١٢/٣٠٤، ینور

هـای آن،     گونه از احادیث، بـه برخـی از آسـیب          ی این   ضابطه  ی از نشر بی   در ضمن نه  
؛ ٢٨/٧٠؛  ٢/٧٨ ، بحـاراألنوار،  ی؛ مجلـس  ١٤٢ ،ینعمـان (همچون کفر و طغیان شنوندگان،      

 طوسی، اختیارالرجـال ؛  ٣٣ و ٣٤،  ینعمان) (ص(تکذیب خدا و رسول او      ) ١٢/٢٩٥،  ینور
 همـین   :نکـ  (و غلوّ   ) ٣٠٢و١٢/٢٧٥،٢٩٨،  ینور ؛٢/٦٥ ؛٢/٧٧ األنوار، ، بحار یمجلس ؛٤٨٧
 . نیز اشاره شده است) ٧ـ٢ مقاله
 

  چگونگی برخورد با این احادیث ـ٦
اند و احیانـا      کنیم روایات صعب بدون در نظر گرفتن سطح مخاطب منتشر شده            فرض می 

جاده، به کتـابی حـاوی       بخشی از آن در اختیار ما قرار گرفته است و یا مثال به صورت و              
چگونه باید با آنها برخورد کرد؟ بررسی سندی یا متنی؟ آیا           . ایم  ن احادیث، دست یافته   ای

 توان روایت را به دلیل عقل گریز بودنش تخطئه کرد؟   می
شود، مالک متنی و تحلیـل محتـوایی          مالک سنجشی که در این روایات مالحظه می       

صـعب مستـصعب    ) ص( حـدیث آل محمـد    «: آمده است ) ع(در روایتی از امام باقر    . است
به شما رسید و قلبتان بـه آن متمایـل شـد و             ) ع(پس آنچه از حدیث آل محمد     ... است؛  

دارید،   آن را شناختید، بپذیرید و آنچه را که قلبتان از آن تنگ شد و آن را ناشناخته می                 
و قطعـا کـسی کـه حـدیثی         . بازگردانیـد ) ع( و عالم آل محمـد    ) ص( به خدا و رسول او    

کند، هالک شـدنی اسـت؛ چـرا کـه       توان حمل آن را ندارد و آن را انکار می   شنود که   می
ـ    ؛٢/٧٩٢،  ی؛ راونـد  ١/٤٠١،  ی؛ کلین ٢٠صفار،  . (»انکار همان کفر است     الحدیـد،    یابـن اب
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اقبـال قلـب موجـب       در ایـن حـدیث،    ) ٢٥/٣٦٦؛  ٢/١٨٩، بحاراألنوار،   ی؛ مجلس ١٣/١٠٥
شود؛ چرا که شاید مـضمون         حدیث نمی  اما ادبار قلب موجب ردّ    . شود  پذیرش حدیث می  

هـر کـس   : رسـیده اسـت  ) ص( نیز از رسول هللا. ی تعقل فرد خارج باشد  حدیث از حوزه  
حدیثی را که از من به او رسیده است ردّ کند، من در قیامت دشمن او هستم؛ پـس هـر                

هید شـ . (خدا داناتر است  : شناسید، بگوئید   گاه حدیثی از من به شما رسید که آن را نمی          
 )٢/٢١٢ األنوار،ی، بحار؛ مجلس٣٧٢، یثان

بـا بـدیهیات عقلـی، بـرای        ) ع( در برخی روایات، مخالف نبودن خبـر منـسوب بـه ائمـه            
: گفـتم ) ع( بـه امـام صـادق     : گوید  پذیرش آن کافی شمرده شده است؛ سفیان بن سِمط می         

 چنـان کـه بـه       دهـد؛   آید و ما را از امری عظیم خبر می          فدایت شوم، فردی از جانب شما می      
آیـا  : فرمـود ) ع( امام. کنیم گردد، تا اینکه او را تکذیب می     ی آن سینه هامان تنگ می       واسطه

گوید شب روز است و روز شـب اسـت؟    آیا می: بله، فرمود: کند؟ گفتم از من نقل حدیث نمی    
پس آن را به ما باز گردان؛ چـرا کـه اگـر تکـذیبش کنـی، مـا را تکـذیب                      : فرمود! نه: گفتم  

 ) ٢/١٨٧ ، بحار األنوار،ی؛ مجلس٧٧ حلی، مختصر بصائر الدرجات، ؛٥٣٧صفار، . (ای ردهک
اسـت،  ) ع(این احتیاط حتی در زمانی که حدیث به صورت احتمالی منسوب به ائمـه           

انـد کـه وقتـی        ، بدترینِ اصحابشان را کسی شمرده     )ع(که امام باقر   چنان. نیز جریان دارد  
شـود، و بـرای او قابـل          منسوب و از ایشان روایت مـی      ) ع(شنود که به ائمه     حدیثی را می  

ایـشان در   . اش را تکفیر نمایـد      پذیرد، انکار کند و آورنده      تعقل نیست و قلبش آن را نمی      
داند؟ شاید حدیث از نزد ما و منسوب به ما باشد و او بـه ایـن                  او چه می  : افزاید  تعلیل می 

ابن ادریـس،    ؛٦٧ ،  ی؛ اسکاف ٢/٢٢٣ ،  یین؛ کل ٥٣٧صفار،  . (وسیله از والیت ما خارج شود     
 ) ٧٢/٧٦ ؛١٧٦ /٦٥ ؛٣٦٥ /٢٥ ؛١٨٦ /٢ ، بحار األنوار،یمجلس  ؛٥٩١

نه تنها از انکار حدیثی که برای فرد قابل تعقل نیست نهی شده است، بلکه حتی اگر                 
دانست، نبایـد آن را انکـار    حدیثی به او رسید که چیزی بر خالف مضمون آن حدیث می       

داند بر چه وجـه و صـفتی صـادر            ا که او به علت صدور گفتار آگاه نیست و نمی          کند؛ چر 
 ؛٧٧ حلی، مختصر بصائر الدرجات،    ؛٤٥٤طوسی، اختیارالرجال،   ؛  ٥٣٨صفار،  . (شده است 
 )٧٥/٣٢٨ ؛٢/٢٠٩؛ ٢/١٨٦ ، بحار األنوار،یمجلس ؛٢٠/٢٦٥، یحرّ عامل

ات بپذیریم و احتمـال جعـل را        گونه نیست که هر حدیثی را به دلیل این روای          اما این 
ماننـد  . های متنی ارائه شده اسـت       برای نقد این احادیث نیز برخی مالک      . نادیده انگاریم 

او «: فرمایـد   ی ایشان اسـت، مـی       در معرفی کسی که تکذیب کننده     ) ص(اینکه رسول هللا  
. هرگز این را نگفتـه اسـت      ) ص(رسول هللا : کسی است که وقتی حدیثی را بشنود بگوید       
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ام و آنچه مخالف با حق بود،  آنچه از احادیث که به شما رسید و موافق حق بود، من گفته
؛ مجلسى، ٣٩٠ ابن بابویه، معاني األخبار،. (»گویم ام و من هرگز خالف حق نمی     من نگفته 

 ).٢/١٨٨ بحار األنوار،
 ای سکوت در مقابل حدیث است؛ به این دلیل          گونه) ع( بازگرداندن حدیث به معصوم   

اما اینگونه هم نیست که هر چـه قابـل   . که شاید صحیح باشد، اما علم ما به آن راه ندارد         
. باز گردانیم؛ بلکه در این زمینه نیز مالک ارائه شده اسـت           ) ع(تحلیل عقلی نبود، به ائمه    

آنچه از جانب ما به شما رسید و از جملـه امـوری            «: آمده است ) ع(در بیانی از امام صادق    
فهمیـد، بـا آن       خلوق ممکن بود، ولی شما بـه آن علـم نداریـد و آن را نمـی                بود که در م   

مخالفت نورزید و آن را به ما باز گردانید و آنچه از جانب ما رسـید و در مخلـوق ممکـن                      
 ؛٢٥/٣٦٤ األنوار،مجلـسی، بحـار    ؛٩١ابن ادریس،   . (»نبود، انکار کنید و به ما باز نگردانید       

  )١/١٩٩ نمازی،
 

 ی غلو   ادیث صعب با پدیدهارتباط احـ ٧
است و به همین جهـت،      ) ع(دانستیم که یکی از موضوعات اصلی این روایات، فضائل اهل بیت          

ی   ضـابطه   های نشر بی    ی غلو باشد؛ از سویی یکی از آسیب         ارتباط با پدیده    این روایات نباید بی   
وی دیگـر، برخـی     ی غلو معرفی شده است و از س         این احادیث، گرفتار شدن مخاطب به پدیده      
رو کـه در مـورد اخیـر، تعریـف غلـو             امـا از آن   . اند  از ناقالن احادیث فضائل، به غلو متهم شده       

 . متفاوت از مورد اول است، الزم است که در ابتدا به تبیینی از غلو بپردازیم
 

  تعریف غلو ـ١ـ٧
صـاحب بـن     ؛٤/٤٤٦ ،یفراهید(و به معنای ارتفاع و تجاوز از حدّ         ) غلو(ی    از ریشه » غُلُوّ«

و بـه   ) ٣١٩ــ ١/٣١٨،  یطریحـ  ؛٦١٣  ؛ راغب اصفهانى،  ٤/٣١٢؛ ابن فارِس،    ١/٤١٩عباد،  
و در اصـطالح بـه   . اسـت ) ٧/٢٦٢، یمـصطفو (عبارت دیگر تجاوز از حد در جهت ارتفاع  

: نکــ   . (شود  صورت پذیرد، گفته می   ) ع(ی جایگاه ائمه    ای که درباره    تجاوز از حد و مبالغه    
گرچه تعریف لغوی و اصطالحی غلـوّ مـورد         ) ٢٥/٣٤٥، بحار األنوار،    ی مجلس ؛١٣١مفید،  

ی علـم     ی مصادیق، بنا بر اینکه تعریف فرد از جایگاه و محـدوده             اتفاق است؛ اما در حوزه    
کـه شـیخ     چنـان . ی مصداق غلو اخـتالف نظـر وجـود دارد           چه باشد، درباره  ... و) ع( ائمه

او هـم   ) ١/٣٥٩ابـن بابویـه،     . (آمیز خوانـده اسـت    غلوانکار سهو النبی را از عقائد       صدوق  
) ص(ی غلوّ نفی سهو از پیامبر اکرم        اولین درجه : چنین از استادش ابن الولید آورده است      
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را تقـصیر در حـق      ) ص(در مقابل، شیخ مفید اعتقاد به سهو النبـی        ) ٣٦٠جا،همان. (است
ح باشـد، بـا اینکـه او از علمـا و            صحی] ابن الولید [ اگر این گفته از او    « :شمارد  می) ع(ائمه

گروهی از قم نزد ما آمدند که تقصیر آنهـا در دیـن آشـکار               . مشایخ قم است، مقصر است    
هـای حـدوث را از        دانـد کـه کـسی نـشانه         وی عالمت غلو را این مـی      ) ١٣٥مفید،  . (»بود
 ) ١٣ مفید،. (باشد) ع(نفی کند و معتقد به خدائی و قِدم آنان) ع(ائمه

داند و گویا     می) ص(ه، غلو را نفی صفات بشری همچون سهو از معصوم         پس یک نظری  
، تـداوم همـین نظریـه       )ع(ی ائمه   درباره) ٧٣ مدرسی،  :  نکـ(» علمای ابرارند « نظریه ائمه 

ی عبودیـت،     را از مرتبـه   ) ع(دهد که کسی ائمه     و در مقابل، غلو تنها آنگاه روی می       . است
ودیت، خالقیت و غنای ذاتی برسـاند؛ و آنـان را در            ی معب   مخلوقیت و فقر ذاتی، به مرتبه     

. معبودیت یا خلق و رزق شریک خدا بداند یا به حلول یا اتحاد خداوند با آنها معتقد شود        
) ع(با این تعریف، اتصاف ائمه    ... . یا بگوید آنها بدون وحی یا الهام الهی علم غیب دارند و             

ی محدودی از انسان ها        تنها برای عده   به برخی اوصاف و احوال و معجزات غریب، گرچه        
 ١)١٠١ ؛ صـافي،  ٢٥/٣٤٦ ، بحار األنـوار،   یمجلس :نکـ  (شود؛    ممکن شود، غلو شمرده نمی    

چرا که این صـفات، موجـب خـروج آنهـا از بـشریت و مـشارکت بـا خداونـد در صـفات                        
 ) ٧٦مظفر، . (مخصوص به او نمی شود

؛ غفـار،   ٢٥/٣٤٧ ، بحـار األنـوار،    مجلـسی . (در نظر اینان، گروه قبل دچار تقصیر هستند       
توان به عنوان مؤیدی بر این نظر گفت، روایاتی است که با شـرطِ اعتقـاد بـه                    آنچه می ) ٣٢

، راونـدی ( البته غیر از نبوت ـو ناخدائیِ آنها، اعتقاد به هر فضیلتی را  ) ع(مربوب بودن ائمه
  ٢.)٢/٦١٤ بابویه، الخصال، بن؛ ا٢٤١صفار، :نکـ . (شمارد  برای آنان، جائز میـ)٢/٧٣٥

به هر حال، اختالف در این زمینه ادامه دارد و آنچـه در ایـن میـان بـه عنـوان قـدر                       
 )٣٤ ،غفار. (متیقن غلوّ وجود دارد، انتساب خصوصیات باری تعالی به غیر اوست

 
 های انتشار احادیث صعب ی از آسیب غلوّ به عنوان یکـ٢ـ٧

و ممکـن   . رفیت فکری خاصی مـورد نیـاز اسـت        برای درک صحیح احادیث صعب، ظ     
                                                                                                                                                                             

ای از آن از نظر گذشت، به طور کامل نقل  میرزا حبیب هللا خوئی نیز نظر عالمه مجلسی را که خالصه. ١
کافی است و آنچه او ذکر کرده است، همان طریق تحقیق مقام ن در ای: گوید ی آن می کرده و درباره

 )٤/٣٦١خوئى، . (باشد میانه و صراط مستقیمی است که پیمودنش شایسته می
، ی؛ مجلس٢/١٩٧، ی؛ اربل٢/٤٣٨؛ طبرسى، ٢/٧٣٥راوندى،  ؛١١٨؛ آمدى، ١٠٤ ابن شعبه،: نیز نکـ به. ٢

 .٤٧/١٤٨ ؛٦٨ /٤٧ ؛٢٦/١؛ ٢٥/٣٤٧؛ ٢٥/٢٨٩؛ ٢٥/٢٨٣؛ ٢٧٩ /٢٥ ؛٢٥/٢٧٠؛ ١٠/٩٢بحار األنوار، 



 ٣٣ ااحادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنه

لـذا  . است فردی که دارای این سطح فکری نیست، با شنیدن این احادیث دچار غلو شود           
توانند   برای بیشتر مردم، به این جهت است که آنها نمی         ) ع(راز سختی احادیث اهل بیت    

عدم تصدیق به   ی غلو به جانب افراط و به سبب           ای که به واسطه     حق قبول آن را به گونه     
 )٢٥/٩٥ ؛٦٦/٢٣٢:ق١٤٠٤، بحار األنوار،یمجلس. (جا آورند جانب تفریط کشیده شوند، به

نقـل شـده    ) ع(ای از فضائل حضرت علی      نکردن پاره  در تعلیل ذکر  ) ص( از نبی اکرم  
ی مسیح    ی تو همان چیزی را بگویند که نصارا درباره          ترسم درباره   اگر نبود که می   «: است

لکن تـو   . گفتم که خاک کفش و آب وضویت را به شفا ببرند            ات چیزی می    هگفتند، دربار 
ابـن  . (»بـرم   بری و از تو ارث مـی        از من ارث می   . را کافی است که از من هستی و از تو ام          

، ی؛ مجلـس ٢/٦٠نبـاطي،   ؛١٠٧؛ عالمه حلی، ٤٨٧ و ٤٧٩ ، ابن جبر؛  ١/٢٦٤شهرآشوب،  
دیث هم پیداست، مقصود از غلوّی که به عنوان         چنان که از این ح    ) ٢٥/٢٨٤ بحار األنوار، 
و دیگـر عقائـد     ) ع(شود، اعتقاد به الوهیـت ائمـه        ی این احادیث شناخته می      آسیبِ اذاعه 

شود؛ مثل اینکه کسی معتقد شـود والیـت           ای است که موجب خروج از اسالم می         غالیانه
 .کند نیاز می ، انسان را از انجام تکالیف شرعی بی)ع(ائمه

 
 تهام ناقالن احادیث صعب به غلوّا ـ٣ـ٧

که گفتیم، دو تن از عالمان قم؛ یعنی ابن الولید و شاگرد او شیخ صدوق، نفـی سـهو                    چنان
مشهور است که علمای قم درجه و جایگاه خاصـی بـرای            . شمرند  را غلو می  ) ص( از پیامبر 

 :نکــ   . (شـمردند    می اند و هر کس را که به فراتر از آن معتقد بود، غالی              قائل بوده ) ع( ائمه
شود کسی    از این رو گاه می    ) ٢٥/٣٤٧ ، بحار األنوار،  یمجلس ؛٧/٣٤امینی،   ؛١/٥٧کلباسي،  

 سید بحر العلـوم   . اند، برخی رجالیون به دلیل غلو، تضعیف کنند         را که دیگران توثیق کرده    
 ــ ٣/٢٧١بهبهـانی،   : نکــ   . (ی علت تضعیف محمد بن سنان همـین عقیـده را دارد             درباره
و بر ایـن  ) ٢/١٣٣، یجزائر(نعمت هللا جزائری نیز به همین دلیل او را توثیق کرده      ).٢٧٣

اینکه قـدما کـسی را بـه غلـو مـتهم کـرده باشـند، بـه راوی ضـرری                     : اساس معتقد است  
تر از راوی باشـد       ای پائین   در مرتبه ) ع(رساند؛ زیرا چه بسا که شخص در شناخت ائمه          نمی

حتی برخی نقـل    ) ٢/٣٤٧  همان،. (ا منکر شمارد و او را غالی بداند       و در نتیجه، حدیث او ر     
رسد، علت جرح بیشتر کسانی که توسط ابـن           اخباری را که عقول بیشتر مردم به آنها نمی        

 )٢/١٥٠؛ صافي، ١/٥٨کلباسي، : نکـ . (دانند اند، می الغضائری جرح شده
را بـه دلیـل   » یقـین مـشارق أنـوار ال  «، صـاحب کتـاب   حافظ رجب برسينیز بسیاری   
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؛ حرّ ١/١٠ ، بحار األنوار،یمجلس. (اند  مضامین احادیث کتابش، به غلو و ارتفاع متهم کرده        
) ع(وی در والء ائمـه    «: گویـد   ی او مـی     حال آنکه عالمـه امینـی دربـاره        ١)٢/١١٧،  یعامل

مـتهم  دارند؛ لذا او را به غلو و ارتفـاع            نظریاتی دارد که بسیاری از مردم آن را خوش نمی         
اثبات کرده است، غلو نبوده و نیز غیـر  ) ع(اما حق اینست که آنچه او برای ائمه  . اند  نموده

 ) ٧/٣٤امینی، . (»ی نبوت است از درجه
 
 گیری نتیجه

در روایات شیعه، از احادیثی یاد شده است که به لحاظ مضمون، فهم صحیح و قبول آنها 
ی ایـن     همـان گونـه کـه عرضـه       . ضه شوند دشوار بوده و تنها باید به مخاطبانی خاص عر        

ای است؛    روایات دارای راهکارهای خاصی است، برخورد با آنها نیز دارای راهکارهای ویژه           
بازگردانـد و   ) ع(بلکه باید آن را به خدا و رسول و ائمه         . مانند اینکه نباید آنها را انکار کرد      

 را عمـدتا فـضائل اهـل        موضوع ایـن احادیـث    . ای سکوت در برابر حدیث است       این، گونه 
یکی از حامالن این احادیث، مـؤمن       . اند؛ اما دلیلی بر تخصیص وجود ندارد        گفته) ع(بیت

دلیل است؛ بلکـه در ایـن زمینـه          اما تطبیق آن بر صوفیه، بی     . ممتحن شمرده شده است   
 .ها را در نظر داشت باید مالک

دارند، نشر و عـدم انکـار       تقیه و کتمان این معارف از کسانی که ظرف دریافت آن را ن            
اما به هر حال، غلو     . مضامین عقل گریز، راهکار برخورد با این احادیث شمرده شده است          

ضابطه و برخورد نامناسب با این احادیـث، بـا ایـن پدیـده                به عنوان آسیبی برای نشر بی     
آنچـه  امـا   . این ارتباط، بنابر اینکه تعریف ما از غلو چه باشد، متفاوت اسـت            . مرتبط است 

برخـی از مخاطبـان ایـن احادیـث         : توان در توصیف این ارتباط گفت، این اسـت کـه            می
ـ به صفات ربوبی) ع( به معنای متصف شمردن ائمهـممکن است به غلو   در .  دچار شوند 

 که بخشی از مضمون احادیث صعب را تـشکیل          ـ طرف دیگر، گاه راویان احادیث فضائل     

                                                                                                                                                                             
، »الموضوعات فی اآلثار و األخبار« های خود را در تدوین هاشم معروف حسنی نیز یکی از انگیزه. ١

شرح او از ) ١٨معروف حسنی، . (شمارد بِرسی برمی» مشارق أنوار الیقین«: ی کتابهایی چون مشاهده
حدیث آنها : نویسد نماید؛ او در این باره می  او را آشکارتر میصعوبت روایات، دلیل اینگونه برخورد

نیز ممکن ... دهد، خبر می دهند  است؛ زیرا که گاهی از اموری که در آینده روی میصعب مستصعب
صعب شوند،  دچار میها  و سختیها  از آن رو که راویان ایشان از سوی حکام، به انواع ظلم است

نظر او در این باره، تفاوت بسیاری با تعلیل دیگران از ) ٣١٣، معروف حسنی. ( باشدمستصعب
 . صعوبت دارد
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ـ دهد می ـ به صفاتی مافوقِ دیگران) ع( به معنای توصیف ائمه   به غلـو   ـ  و البته مادون ربوبی 
بدیهی است که این مسأله بدین معنا نیست که بایـد احتمـال جعـل از سـوی                  . اند  متهم شده 

به این لحاظ، راهکار عملـی تـشخیص احادیـث صـعب مستـصعب از          . غالیان را نادیده انگاریم   
  .در پژوهشی بایسته رصد شودرود  روایات جعلی غالیان، افقی است که امید می

 
 کتابشناسی

 قرآن کریم. ١
، قـم ،  ی، انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـالم       غرر الحکم و درر الکلم     عبدالواحد بن محمد،     ،یآمد. ٢

  .ش١٣٦٦
، ، مؤسـسۀ التـاریخ العربـی، بیـروت، ط االولـی          جامع األسرار و منبع األنوار     آملی، سید حیدر،     .٣

 .ق١٤٢٦
،  قـم  ،ی، انتـشارات کتابخانـه آیـت هللا مرعـش         شـرح نهـج البالغـة     الدین،  عز    ، الحدید یابن اب  .٤

    .ق١٤٠٤
   .ق١٤١١  قم،،، انتشارات جامعه مدرسینمستطرفات السرائر ،محمد ،یبن ادریس حلا .٥
 . ش١٣٦٢، ، انتشارات کتابخانه اسالمیهاألمالي، ی، محمّد بن علبن بابویها .٦
 . ق١٤٠٣، ه مدرسین قم، انتشارات جامعالخصال همو، .٧
 .تا ، بی قم،ی، انتشارات مکتبة الداورعلل الشرائع، همو .٨
 . ق١٣٧٨، ، جهان)ع(عیون أخبار الرضا همو،  .٩

 . ق١٤٠٣،  قم،ی دفتر انتشارات اسالم،معاني األخبارهمو،  .١٠
 . ق١٤١٣، دوم   قم، چ،ی، دفتر انتشارات اسالممن ال یحضره الفقیههمو،  .١١
، )ع(احمـد حـسینی، مجتمـع امـام هـادی         : ، تحقیـق  نهج االیمان  ، علی بن یوسف،   ن جبر اب .١٢

 .ق١٤١٨، چ اول مشهد،
، ، مؤسسۀ األعلمـی للمطبوعـات، بیـروت، ط الثانیـۀ          لسان المیزان ،  یاحمد بن عل  ،  ابن حجر  .١٣

 .ق١٣٩٠
 . ق١٣٨٣انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  ،الرجالحسن، ابن داود،  .١٤
رمزی منیر بعلبکی، دار العلـم للمالیـین،        : ، تحقیق جمهرة اللغة  ، محمد بن حسن   ،دریدبن   ا .١٥

 .م١٩٨٧، بیروت، ط االولی
 ، انتشارات جامعه مدرسینعلی اکبر غفاری،:  تصحیح،تحف العقول حسن،  ،یبن شعبه حران  ا .١٦

 .ق١٤٠٤، قم
 .ق١٤٠٤، ، نجفةی الحیدرة، مطبعمناقب آل ابی طالب، ی ابن شهرآشوب، محمد بن عل.١٧



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره،چهل و چهارممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ٣٦

ـ    ، دار یعربالتفسیر ابن   الدین محمد،   ی   محی ،ی ابن عرب  .١٨ ،  بیـروت، چ اول    ،یاحیاء التـراث العرب
  . ق١٤٢٢

، اتحـاد الکتـاب العـرب   ،  عبد السّالم محمد هـارون    : قیحق، ت مقاییس اللغة  ،حمدا ،بن فارِس  ا .١٩
 .ق١٤٢٣، جا بی

 .ق١٤١٤، ط الثالثه بیروت، ،صادردار، لسان العرب محمد بن مکرم، ، ابن منظور.٢٠
 ،یامینـ   یهـاد  محمـد : حیصح، تـ  السالکین  مصباح اختیار ،ی، میثم بن عل   ی ابن میثم بحران   .٢١

 .ش١٣٦٦،  چ اول، یرضو  قدس  آستاني ـ اسالم  یپژوهشها  بنیاد،مشهد
 .ش١٣٦٢،  چ دوم، الکتاب نشر دفتر، البالغه نهج  شرح، همو .٢٢
 دفتـر انتـشارات     ،بیت هللا بیات  :  تنظیم ،الفروق اللغویة  ،حسن بن عبدهللا   ،هالل عسکري و اب .٢٣

 .ق١٤١٢، اول   قم، چ،یاسالم
 .ق١٣٨١،  تبریزي هاشمی، مکتبة بنکشف الغمة ،ی بن عیسی، علیربلا  .٢٤
، موسـسه تنظـیم و نـشر آثـار امـام            )ره(تقریرات فلسفه امـام خمینـي      اردبیلي، عبد الغني،     .٢٥

 .ش١٣٨٥،  چ دومخمیني، تهران،
 .ق١٤٠٤،  قم،)عج(ي ، انتشارات مدرسه امام مهدالتمحیص ،محمد بن همام ،ياسکاف .٢٦
سـید علـی    : ، تحقیـق  )ع(مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقـائم       اصفهاني، میرزا محمد تقي،      .٢٧

 .ق١٤٢١، عاشور، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، بیروت، ط االولی
 .ق١٣٩٧، ، دار الکتاب العربی، بیروتالغدیر امینی، عبد الحسین، .٢٨
عزت هللا مـوالئی همـدانی، مؤسـسۀ المعـارف          : ، تحقیق مدینة المعاجز  بحرانی، سید هاشم،     .٢٩

 .ق١٤١٣، االسالمیۀ، ط االولی
 .تا ، بیجا بی، األنوار الحیریة و األقمار البدریة األحمدیة، ، یوسف بن احمدیبحران .٣٠
علی  سـید  :، تحقیـق  )ع( فی اسـرار امیـر المـؤمنین       شارق أنوار الیقین  م ،حافظ رجب ،   برسي .٣١

 .ق١٤١٩، ط األولی عاشور، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، بیروت،
 .ق١٣٧١،  قم،، دار الکتب اإلسالمیةالمحاسن ،احمد بن محمد ،ی برق.٣٢
  . ش١٣٧٨، نشر جلوه پاک، سنا تهران علل الحدیث بهبودی، محمد باقر، .٣٣
 .تا ، بیجا بی، الفوائد الرجالیةانی، وحید، بهبه .٣٤
، البالغـة   نهـج   شـرح   فـي   الحقـائق   حـدائق  ، قطب الدین محمد بن حـسین      ،یکیذر یبیهق .٣٥

 .ش١٣٧٥ ، چ اول، عطارد انتشارات  ـالبالغه نهج بنیاد ،  قم،یعطارد  هللا عزیز: حیصحت
، ٧، عرفان ایـران، ش »ع تصوّف و تشیّع   جامع األسرار سید حیدر آملی، جام     « پازوکی، شهرام،    .٣٦

 .ش١٣٧٩، به کوشش مصطفی آزمایش، انتشارات حقیقت، تهران، چ اول
، بـه کوشـش مـصطفی آزمـایش،     ٨، عرفـان ایـران، ش  »حدیثی در ذکر خرقه صوفیه  «همو،   .٣٧

 .ش١٣٧٩، انتشارات حقیقت، تهران، چ اول
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، دانشنامه جهـان اسـالم، زیـر نظـر          » ششم تصوف از ابتدا تا پایان قرن     « پورجوادی، نصرهللا،    .٣٨
 .ش١٣٨٢، غالمعلی حداد عادل، بنیاد دائرۀ المعارف اسالمی، تهران، چ اول

 ابـو محمـد     :، تحقیـق  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن      احمد بن ابراهیم،     ،ي نیشابور يثعلب .٣٩
 .ق١٤٢٢،  بیروت، ط األولى، دار إحیاء التراث العربي،بن عاشور

 یسـید طیـب موسـو   : قیـ حقت، کشف األسرار في شرح االستبـصار ، سید نعمة هللا،   ير جزائ .٤٠
 .ق١٤٠٨، اول   چ، قم،الکتاب مؤسسة دار،يجزائر

 .ش١٣٧٨،  تفسیر قرآن کریم، اسراء، چ اول؛تسنیمجوادی آملی، عبد هللا،  .٤١
 .ش١٣٧٥، ، نشر فرهنگي رجاء، چ دومرسالت قرآنهمو،  .٤٢
 .تا ، بینجف، مطبعة اآلداب، احمد حسیني: تحقیق، أمل اآلمل بن حسن، ، محمدی حرّ عامل.٤٣
 .ق١٤٠٩، اول  قم، چ، )ع(، آل البیت تحصیل مسائل الشریعةیتفصیل وسائل الشیعة إلهمو،  .٤٤
، ، المطبعة العلمیـة ی محمد درودی ـ  حسینی الجوردیمهد: قیحق، تالفوائد الطوسیةهمو،  .٤٥

 .ق١٤٠٣، اول  قم، چ
، صمدي آملي، انتشارات نبوغ، قم، چ پنجم      : ، با شرح  شرح دفتر دل   ،، حسن یزاده آمل  حسن .٤٦

 .ش١٣٨٦
 .ق١٤٠٦، ، انتشارات حکمت، چ اولامام شناسي حسینی طهرانی، محمد حسین، .٤٧
 .ق١٣٧٠، ، مطبعۀ الحیدریۀ، نجف، ط االولیالمحتضر حلی، حسن بن سلیمان، .٤٨
 حـسین درگـاهی،    : ، تحقیـق   فی فضائل امیر المؤمنین    قینالی کشفحلی، حسن بن یوسف،     . ٤٩

 .ق١٤١١ط االولی، 
 .ق١٣٧٠، ، نجف، ط االولیة، مطبعۀ الحیدریمختصر بصائر الدرجات همو، .٥٠
 .ق١٤١١، ة البالغ، بیروت، ط الرابعة، مؤسسیالهدایة الکبر خصیبی، حسین بن حمدان، .٥١
 ،تهران، تهران  دانشگاه   انتشارات،دررالکلم و  حکمغررال  شرح ، جمال الدین محمد   ،یخوانسار .٥٢

 .ش١٣٦٦، چهارمچ 
 .تا ، بیجا ، بیالدرةالنجفیة، ابراهیم بن حسین، ي خوئ.٥٣
 ،یمیـانج   ابراهیم سید: حیصح، ت البالغة  نهج  شرح  في البراعة  منهاج،  هللا میرزا حبیب  ،  يخوئ .٥٤

 .ش١٣٥٨،  چ چهارم،االسالمیة  مکتبة، تهران
علـی محمـد بجـاوی،      : ، تحقیـق   فـی نقـد الرجـال      میزان االعتدال ،  ، محمد بن احمد    ذهبي .٥٥

 .تا ، بی، بیروتةالمعرفدار
،  دمـشق  ، الـدار الـشامیة    ،، دارالعلـم  مفردات الفاظ القرآن   حسین بن محمد،     ،ی راغب اصفهان  .٥٦

 .ق١٤١٢، یولال اطبیروت، 
 . ق١٤٠٩، اول  قم، چ، )ع(ي سه امام مهد، مؤسالخرائج و الجرائح، قطب الدین، یراوند .٥٧
 هللات  آی    کتابخانه ،یکوهکمر  عبداللطیف: حیصح، ت هالبالغ نهج  شرح  في البراعة  منهاجهمو،   .٥٨

 . ش١٣٦٤،  قم،ینجف  يمرعش 
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جـالل الـدین آشـتیاني، انتـشارات        : هادي، رسائل حکیم سـبزواري، تـصحیح       سبزواري، مال  .٥٩
 .تا ، بیاوقاف، مشهد

 .تا ، بیجا بی ، محمد باقر انصاري:تحقیق، کتاب سلیم بن قیس ،سلیم بن قیس .٦٠
 .ش١٣٧٢،  چ اول ،البالغه  نهج بنیاد، یعطارد  هللا عزیز: حیصح، تهالبالغ نهج ،یسید رض .٦١
 .ش١٣٦٣،  قم،، انتشارات رضىجامع األخبار، تاج الدین ،ی شعیر.٦٢
، انتـشارات دفتـر      فی ادب المفید و المـستفید      یة المرید من،  ي، زین الدین بن عل    ي شهید ثان  .٦٣

 . ق١٤٠٩،  قم،يتبلیغات اسالم
محمد حسن آل یاسین، عالم الکتب،      : ، تحقیق المحیط في اللغة  ،   إسماعیل ، صاحب بن عباد   .٦٤

 .ق١٤١٤، بیروت، ط االولی
ئینی، دار القرآن   علی فاضل قا  : ، تحقیق أقطاب الدوائر ورسالتان في العصمة    ، لطف هللا،     صافي .٦٥

 .ق١٤٠٣، الکریم، قم
 .تا ، بیجا ، بیمجموعة الرسائل همو، .٦٦
 .ق١٤٠٤،  قم،ی، انتشارات کتابخانه آیت هللا مرعشبصائر الدرجات محمد بن حسن، ، صفار.٦٧
، زاده حسن صادق کوشش به،  )الوالیه رساله ترجمه( عرفان طریق ،محمدحسین،  طباطبایي .٦٨

 .ش١٣٨١،  قم،اول ، چبخشایش نشر
 . ق١٤٠٣، اول   مشهد، چ،ی، نشر مرتضاالحتجاج،  احمد بن علی،ی طبرس .٦٩
 . ق١٣٨٥، ، کتابخانه حیدریه، نجفمشکاة األنوار بن حسن، ي، علی طبرس.٧٠
 .تا ، بی تهران،، دار الکتب اإلسالمیةیإعالم الور ، فضل بن حسن،ي طبرس.٧١
 .ق١٣٨٣،  نجف، کتابخانه حیدریه،یبشارة المصطف عماد الدین، ،ی طبر.٧٢
 تهران، چ ،ي مرتضوي کتابفروش،یاحمد حسین: ، تحقیقمجمع البحرینالدین،  فخر،ی طریح.٧٣

 .ش١٣٧٥، سوم
 .ق١٤١٥چ اول  قم، ،دفتر انتشارات اسالمی ،الرجال محمد بن حسن، طوسی، .٧٤
 .تا نجف بی الرضویه ة، المکتبالفهرستهمو،  .٧٥
 .ق١٤٩٠،  مشهد، دانشگاه مشهد،یحسن مصطفو: قیحقت، رفة الرجالاختیار معهمو، . ٧٦
 نامـه  ، پایـان  »بررسـی ویژگیهـای مـؤمن ممـتحن در آیـات و روایـات             «،   طهماسبی، فرامـرز   .٧٧

 .ش١٣٨٤،  مرکزی، واحد دانشگاه آزاد اسالمی تهران،کارشناسي ارشد
 .تا ، بی السنة، الهور، إدارة ترجمانالمصادر التصوف المنشأ و ظهیر، إحسان إلهي، .٧٨
 . ش١٣٨٨، ، تهران، راه نیکان، چ اولصوفیان و حدیث سازیعفیفی، فرج هللا، . ٧٩
 چاپخانـه   ،ی محالتـ  یسید هاشـم رسـول    : ، تحقیق کتاب التفسیر  محمد بن مسعود،     ،ی عیاش .٨٠

 .ق١٣٨٠،  تهران،علمیه
 .ق١٤١٦، ط األولی، مؤسسۀ النشر اإلسالمی، الکافي الکلیني و ،الرسول عبد، غفار.٨١
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  .تا ، بی، بیروت)ص( دار الرسول األکرم ـ، دار المحجة البیضاء ة الغلو عند الشیعةشبه همو، .٨٢
 .تا ، بی قم،ی، انتشارات رضروضة الواعظین،  محمد بن حسن،ی فتال نیشابور.٨٣
رات انتـشا   سازمان چاپ و   ،یکاظم محمود محمد: ، تحقیق یتفسیر فرات الکوف  ،  ي فرات کوف  .٨٤

 . ق١٤١٠، تهران، چ اول، یوزارت ارشاد اسالم
 ،هجـرت  مهدی مخزومی؛ ابراهیم سامرائی،      :بن احمد، کتاب العین، تحقیق     خلیل،  ی فراهید .٨٥

 . ق١٤١٠، قم، چ دوم
 کتابخانـه امـام   ،ی اصـفهان يضیاءالدین حـسین : قیحقت، الوافيمحسن،   ، محمد يکاشان  فیض .٨٦

 . ق١٤٠٦، اول   چ, اصفهان،)ع(المؤمنین عليرامی
، ، دار الهجره، قم، ط االولي     الکبیر الشرح غریب في المنیر المصباح ،محمد بن حمد، ا فیومي .٨٧

 . ق١٤٠٥
 .ق١٤٠٩، الفکر، بیروت، داریالشفا بتعریف حقوق المصطفالفضل،  قاضی عیاض، ابو.٨٨
، تهـران، چ اول    ،، انتـشارات ناصـر خـسرو      الجامع ألحکـام القـرآن     محمد بن احمد،     ،ی قرطب .٨٩

 .ش١٣٦٤
  بیـروت، چ  ، إلحیاء التـراث   ی، دار المصطف  رسائل آل طوق القطیفي   ، احمد بن صالح،     یقطیف .٩٠

 .ق١٤٢٢، اول 
محمد حسینی قزوینی، مؤسـسۀ     : ، تحقیق سماء المقال في علم الرجال     ،یدا ابو اله  ، کلباسي .٩١

 .ق١٤١٩، ط األولی ، قم،ةللدراسات االسالمی) ع(ولی عصر
 .ق١٤٠٧، چهارم  تهران، چ، ، دار الکتب اإلسالمیةالکافي،  ، محمد بن یعقوبيکلین .٩٢
حـسین حـسنی بیرجنـدی، قـم،     : قیـق ، تحالمـواعظ  عیون الحکـم و   لیثی، علی بن محمد، .٩٣

 .ش١٣٧٦، الحدیثدار
: راني، تصحیح میرزا ابو الحسن شع   :  تعلیق ،شرح اصول الکافي  مازندراني، مولي محمد صالح،       .٩٤

 .تا ، بیجا نا، بي علی اکبر غفاری، بي
، ة الرسـال ة، مؤسـس  فـی سـنن االقـوال و االفعـال      کنز العمـال  ، علی بن حسام،     هندي   متقي .٩٥

 .ق١٤٠٩، بیروت
، مؤسـسة   األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار      بحار،  ی محمد تق   بن  محمد باقر  ،ی مجلس .٩٦

 .ق١٤٠٣، ط الثانیه،  بیروت،الوفاء
 دار الکتـب    ،یسـید هاشـم رسـول     : قیـ حقت،  مرآة العقول في شرح أخبـار آل الرسـول        همو،   .٩٧

 .ق١٤٠٤، دوم   تهران، چ،اإلسالمیة
 ی اسالمی، مؤسسه فرهنگروضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیهمجلسی، محمدتقی،  .٩٨

 .ق١٤٠٦، دوم   قم، چ،کوشانبور
هاشم ایزد پناه، کویر، تهران، چ ششم،       : ، ترجمه مکتب در فرایند تکامل    مدرسی طباطبایی،    .٩٩

 .ش١٣٨٨
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، تهـران ،  ، بنگاه ترجمه و نـشر کتـاب       التحقیق في کلمات القرآن الکریم     حسن،   ،ی مصطفو .١٠٠
 .ش١٣٦٠

 .ش١٣٧٦، ، صدرا، چ نوزدهمآشنایی با علوم اسالمی مطهری، مرتضي، .١٠١
 .ق١٤٠٢، ةروت، ط الثانیالزهراء، بیدار، )ع(علم االمام ، محمد حسین،مظفر .١٠٢
حـسین صـابری، مـشهد، بنیـاد        : ، ترجمـه  اخبار و آثـار سـاختگی      معروف حسنی، هاشم،     .١٠٣

 .ش١٣٧٢، پژوهشهای آستان قدس رضوی، چ اول
 .ق١٣٩٨، ةالثانی ، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، طالمحدثین دراسات في الحدیث و همو، .١٠٤
 . ق١٣٨٥، دوم   قم، چ،)ع(، مؤسسه آل البیتاإلسالمدعائم ، نعمان بن محمد، ی مغرب.١٠٥
 ی، انتـشارات کنگـره جهـان      غفـاری اکبر   يعل:  تصحیح ،اإلختصاص،  ، محمد بن محمد   مفید .١٠٦

 .ق١٤١٣،  قم،شیخ مفید
، ةحسین درگاهی، دار المفید، بیـروت، ط الثانیـ        : ، تحقیق تصحیح اعتقادات اإلمامیة   همو، .١٠٧

 .ق١٤١٤
 .تا ، بی، انتشارات علمیه اسالمیه، بازار شیرازیة الشیعةحدیقی، احمد بن محمد،  مقدس اردبیل.١٠٨
 . ق١٤٠٧، دفتر انتشارات اسالمی، قم، الرجال نجاشی، احمد بن علی، .١٠٩
محمد باقر : ، تحقیقالی مستحقی التقدیمالصراط المستقیم  ، علی بن یونس،  نباطي عاملي  .١١٠

 .١٣٨٤، لی، ط األوة الرضویةبهبودی، مکتب
 . ق١٣٩٧، ، مکتبة الصدوق، تهرانالغیبة ،محمد بن ابراهیم ،ی نعمان.١١١
 .تا ، بی قم،انتشارات جامعه مدرسین، مستدرك سفینة البحارنمازی، علی،  .١١٢
، بیـروت ،  )ع(البیـت  مؤسسه آل ،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل    حسین،  ، میرزا ی نور .١١٣

 .ق١٤٠٨، ط االولی
علی اصغر حامد، مکتبة الفقیـه،       :، تحقیق  النواظر ةتنبیه الخواطر و نزه   فراس،  ی   بن اب  ورام .١١٤

 .تا ، بیقم


