مراحل پژوهش از نگاه حجتاالسالم والمسلمین مسعودی
مهدی صفری

*

از جمله راههای کشد مجهوالت ،تحقیلق و پلژوهش اسلت .پلژوهش ،تالشلی
ملل ظم اسللت کلله در موعللوعی مشللخ

و در زمی للۀ عللللوم گونللاگو صلللورت

می گیللرد و بلله کشللد حقیقتللی میانجامللد .انجللام پللژوهش ،مراحللل گونللاگونی

دارد کلله از آ جمللله میتللوا بلله داشللتن طللر ،و نقشلللۀ قبللللی ،زما ب لللدی و

رعایت فرآی د اشاره کرد .برای رسید به پژوهشلی مل ظم و دقیلق ،اسلتفاده از
اس للاتید ای للن ف للن ،ع للروری و راه گشاس للت .در هم للین راسلللتا« ،ک للانو علملللی

حدیثپژوهی» در تاریپ  1392/10/17با دعوت از «حجتاالسالم والمسللمین

مسللعودی» 1اقللدام بلله برگللزاری نشسللتی علمللی کللرد .گفت لللی اسللت تلللدقیق،
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تعمیللق ،بهللرهوری و نظللم در پللژوهش ،از اهللداث ایللن نشس لت علمللی بللود .در

ادامه ،به مباحث مطر،شده در این نشست اشاره میشود.

تشبیه فرآیند پژوهش و پرورش درخت
فرآی للد پللژوهش ،مان للد پللرورش درخللت ،نیازم للد مراحلللی هم للو زمی هسللازی ،مسللطت
کلرد زملین بلرای بذرافشلانی ،آمادهسلازی مل ّ
لواد معلدنی ،آب و هلوای کلافی ،بله وجلود آمللد
جوانه ،ساقه و ت ه ،هرس کرد و بعد صبر برای میوه داد و در دایا چید  ،بسلتهب دی و

استفاده است .در ادامه ،دربارۀ هر یر از این مراحل به تفصیل ،بحث میشود.
مرحلۀ نخست

زمی هسازی برای کاشت درخت؛ این فرآی د در زمی ۀ پژوهش ،بله مع لای مطالعلۀ فلراوا

است .در صورت نداشتن مطالعۀ فراوا  ،اساسا زمی ۀ کار فراهم نخواهلد شلد .دانله از مرحللۀ
* پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم)mahdisafari859@yahoo.com( .
 .1مدرس حوزه و استادیار دانشگاه قرآ و حدیث قم.

کاشت تا جوانه زد  ،نیازم د فضایی م اسب اسلت .بلرای انجلام پلژوهش ،زملانی پرسلش در

نهن ایجاد میشود که مطالعه صورت دذیرد .دلیل این امر ،خالی بود نهلن اسلت .در ایلن
مرحله« ،سؤال» به «مسئله» تبدیل میشود.
تفاوت سؤال و مسئله

الللد) سللؤال ،یع لللی پرسشلللی کلله پیشتللر در علمللی بلله آ داسللپ داده شلللده و ش للما از آ

اسللتفاده می ک یللد؛ مان للد زکللات ،کلله در رسللاله بلله آ جللواب داده شللده اسللت .بلله دلیللل وجللود
ّ
ّ
داسللپ سللؤال در آ دانللش ،ایللن سللؤال مولللد پللژوهش نیسللت .سللؤال ه گللامی مول لد پللژوهش
ّ
میشللود کلله بلله دغدغ لۀ نه للی تبللدیل گللردد و داسللخش آمللاده نباشللد و بللرای حللل آ  ،بلله
خالقیت نیاز باشد.

ب) مسئله حتما وعوح دارد ،ولی سؤال میتواند مجملل باشلد .سلؤال ملیتوانلد این گونله

ارائه شود :آیۀ دوم سورۀ «حمد» چیسلت؟ و داسلپ آ «اللرحمن اللرحیم» اسلت .سلؤال ،سلاده
است .حال اگر مطلبی دیگلر بله آ اعلافه شلد و سلؤال بله این گونله مطلر ،شلود :بلا توجله بله

«بسللم اهلل الللرحمن الللرحیم» ،آیللۀ دوم سللورۀ حمللد چیسللت؟ در ایللن صللورت ،سللؤالی سللاده بلله

سؤالی مشکل تبدیل میشود ،در حالی که داسپ آ  ،هما است .در اینجا باید تحقیق کلرد
سورۀ حمد به دست آورد .بسیاری از علمای عامه معتقدند «بسلم اهلل اللرحمن اللرحیم» سلورۀ
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تحفالاقو آمده است« :حسن المسلئله نصلد العللم« 1».حسلن السلؤال» 2نیلز
و
خواهد بود .در

از نگاه حجتاالسالموالمسلمین مسعودی

و نظر علملای عامله را _ کله می گوی لد« :بسلم اهلل اللرحمن اللرحیم» جلزو سلوره نیسلت _ دربلارۀ

حمد ،جزو حمد اسلت .دلس هلر انلدازه سلؤال جزئلی و واعلت شلود ،عرصلههای پلژوهش بلازتر
وجود دارد ،اما در لات عرب ،با یکدیگر تفاوتی ندارند.

3

ج) مسئله دس از علم حاصلل میشلود ،املا سلؤال پلیش از عللم نیلز وجلود دارد .ملثال کسلی

کله دربلارۀ زکلات چیلزی نمیدانللد ،بلرای او توعلیت میده لد کلله دلس از ایلن توعلیت ،ممکللن

است مسئلهای برای او پیدا شود .مسئله برخاسته از علم است؛ یع ی کسی کله بیشلتر بدانلد،
مسللائلش بیشللتر اسللت .از ایللنرو هللر کللس گفللت :مللن همللهچیللز را مللیدانم ،دلیللل بللر نللادانی

 .1ص.56
کنزالفمائ  ،ج ،2ص.190
 .2و
 .3نر :عاجموعقفییسواللغ  ،ج ،3ص124؛ کتفبوالاین ،ج ،7ص.301
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اوست .دس هر چه بیشتر بدانید ،مسائلتا بیشتر میشود:
من عو أّلن نللؤنل؛
کسی که بداند ،خوب سؤال می ک د.
1

برای تبدیل سؤال بله مسلئله در هلر موعلوع ،ملیتلوا سله سلؤال کله بلا حلرث «ک» و سله

سؤال که با حرث «چ» شروع میشود ،مطر ،کرد .البته همۀ ایلن پرسلشهلا در هلر مسلئلهای
الزم نیست؛ اگر چ د مورد از آ نیز یافت شود ،سؤال تقریبا به مسئله تبدیل میشود.

کیییِ ،کییی ،کجییا :ایللن سلله پرسللش در قالللب یللر مثللال توعللیت داده میشللود .محققللی نیللل

آیهای از قرآ  ،این نکته را گفته اسلت؛ حلال بایلد بله ایلن سلؤاالت داسلپ داد :کلی گفتله (چله
کسی گفته است)؟ باید جستوجو کرد و نام گوی لدۀ قلول را پیلدا کلرد .کلی گفتله (چله زملانی

گفتلله اسللت)؟ ا گللر ایللن نکتلله را در عصللر ائملله

گفتلله باشللد ،یللر مع للا دارد و ا گللر بلله ع للوا

اولللین نفللر بگویللد ،دارای مع للای دیگللری اسللت .کجللا گفتلله (در کللدام انللر مکتللوب خللود گفتلله
است)؟ در کتابهای تفسیری ،علوم قرآ و یا سایر نگاشتههای خود؟

چییی ،چییرا ،چگونییه :چللی گفتلله؟ دقیقللا همللین برداشللتی را کلله داریللم گفتلله اسللت؟ مللثال ایللن
َّ ْ َ
محقق از تفسیر آیۀ ال َیم ّرس ره إال ال رم َط ّه ررو  2دقیقا همین مع ایی را که در حال حاعلر بله آ
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دایب دیم (حکم تکلوی ی کسلی کله دلاک نباشلد ،قلرآ را اصلال نمیفهملد) ،فهمیلده یلا حکلم
فقهللی عللدم مللس را برداشللت کللرده اسللت؟ چللرا گفتلله؟ دربللارۀ عصللری کلله ایللن شللخ

در آ

میزیسللته ،کللاوش ک للیم تللا دریللابیم چللرا ایللن مفسللر ،بلله چ للین نکتللهای توجلله کللرده و چ لرا

این گونله بلله آ داسللپ داده اسللت .چگونلله گفتلله؟ صللریت ،بلله صللورت اشللاره ،یللا عللم ی گفتلله
است؟

شگردهای دیگری نیز وجود دارد که شخصی است و هر کس میتواند شلقوق گونلاگونی را

در نهن خود بیاورد.
مرحلۀ دوم

دس از جوانه زد  ،مرحلۀ رساند آب و غذاست .در این مرحله ،باید از مطالعه ،گفلتوگو

یا مباحثه ،بهرهم د شویم .سؤال را باید به بحث گذاشت؛ زیرا تمرکز و بحلث روی سلؤال ،آ
 .1عیو والحکمو والمماعظ ،ص ،451ش.8042
 .2اآاه.79 ،

را عمیقتر میک د .کلی ی روایتی از امام علی

نقل می ک د:

ْ َ
ْ
َ
َْ
َم ِن ْنس َتأ َك ُأ َُ َوه نْل َ ِنء َع ََلر َم َو ِنَ َِف ن ن َْإ؛
هر کسی به پیشواز آرای مختلد برود [و استبداد رأی نداشته باشد] میفهمد که اینجا
1

خطاست یا نه.

سللؤال را بایللد مع للادار کللرد تللا پژوهشهللای عمیللقتری تولیللد شللود .برخللی سللؤاالت مع للادار

نیسللت د؛ مللثال آیللا محمللد بللن س ل ا از راویللا امللام صللادق

اسللت؟ داسللپ ایللن پرسللش ،بللا

مراجعه به کتابهای رجالی به دست میآید؛ دس مع ادار نیست .سؤاالتی کله بلا «آیلا» شلروع

مللیشللود ،معمللوال همللا «هللل بسللیطه» اسللت .ایللنگونلله پرسللشهللا ،بللرای عمیللق کللرد

پللژوهش ،قللدرت کللافی ندارنللد ،ولللی پرسللشهللایی کلله بللا «هللل مرکللب» اسللت ،مان للد« :ایللن

چگونه است؟» یلا در چیسلتی و ماهیلت اشیاسلت و یلا پرسلشهلایی کله دربلارۀ چرایلی اسلت،
قدرت کافی در تعمیق پژوهش را دارند.

باید به ایلن نکتله توجله داشلت کله پرسلش بلرای انیلت کلرد دیگلرا نباشلد کله از آ در
ْ َ ّر
َ
َ
ْ
َْ ر
روایات نهلی شلده اسلت؛ مان لدَ « :سلل َتفقهلا َو ال َت ْسلأل َت َع ّ تلا» 2و « َسلل َع َّملا ْیع یلر َو َد ْع َملا ال
3
ْیع یر».
کار بعدی ،تجزیۀ سؤال است .داسپ بعضلی سلؤالها ،در متلو دی لی بله صلورت مسلتقیم

است یا نه؟ چه واژهای در قرآ و احادیث ،به صورت مستقیم به تجمل اشاره ملیک لد؟ ملثال
ولی به آ اشاره دارد .دس راهی جز تجزیۀ مفهوم «تجملل» وجلود نلدارد کله در ایلن صلورت،

مفللاهیم مختلللد بهدسللتآمللده را در متللو دی للی جسللتوجو مللیک للیم .بللرای نمونلله ،واژۀ

«تجمل» در روایات به مع ای «خوبی» به کار رفته است:
ْ َ
َ َ ٌ
نح َ َِجي ُ ِا ُ ن َ َمال.
ِان

 .1الکففی ،ج ،8ص.22
 .2هما  ،ج ،6ص ،381ح.7
 .3عل والش ائع ،ج ،1ص ،64ح.3
 .4الکففی ،ج ،6ص ،438ح.1

4
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واژۀ «تکلانر» بله مع لای تجملل نیسلت ،وللی بله آ نزدیلر اسلت .تفلاخر هلم تجملل نیسللت،
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نیامده است؛ ملثال در بحلث تجملل ،تجملپرسلتی و تجملل گرایی کله :آیلا ایلن صلفت ،خلوب
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با تجزیۀ این واژه _ که رکن اصلی سؤال است _ معانی گوناگونی مان لد :اسلراث ،ولخرجلی،
ّ
تفاخر ،تکلد و زیباییپرسلتی بله دسلت ملیآیلد .مع لای ایلن تجزیله ایلن اسلت کله ا گلر کسلی
اسراث داشته باشد ،اما تفاخر نک د ،تجمل نیست .هم ین تفاخر بدو اسراث هلم تجملل

نیسللت .ع اصللر بعللدی ،تکلللد و زیبللاییپرسللتی اسللت؛ چللو هللیی تجملللی نیسللت کلله در آ

زشتی باشد .دس پرسش را بایلد تجزیله و بله مؤلفلههای جزئیتلر و صلحیحی تقسلیم کلرد کله

این قدرت نهن اسلت .تحلیلل ،یع لی گشلود ایلن چهلار مفهلوم درو هلم کله بایلد آ را بلاز
کرد.

مرحلۀ سوم

دس از بیرو آمد گیلاه از خلاک ،بایلد آ را بله سلمت آفتلاب قلرار داد تلا در مسلیر صلحیت

حرکللت ک للد .آفتللاب و قطبنمللای پللژوهش ،سللؤال اصلللی اسللت و تأ کیللد بللر حف ل آ  ،بللرای
ّ
حرکت در مسیر درست است .سکا پژوهش ،سؤاالت فرعلی اسلت .تفلاوت ایلن دو چیسلت؟

در داس للپ بای للد گفلللت قطبنم للا جه للت کل للی را نش للا میدهلللد ،ول للی در مسل لیر ب لله م للوانعی

برمیخوریم که هدایت ما بله وسلیلۀ سلکا اسلت .بلرای مثلال ،مسلئله کللی «تجملل» اسلت،
ّ
ولی سؤاالت فرعی« ،تکلد از م ظر اسالم» یا «اسراث» یا سایر اجزای کوچرتر است.
علوم و معارف قرآن و حدیث
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مرحلۀ چهارم

دس از بیرو آمد گیاه از خاک و داشلتن ریشله ،ت له و سلاقه ،نوبلت بله ت وم لدسلازی آ

میرسد .در این مرحله باید پژوهش را نیز فربه کرد .در ایلن مرحلله« ،مطالعلۀ پیمایشلی» الزم
ّ
اسللت و آ  ،مطالعللله از اول تلللا آخلللر ملللتن مربوط لله اسلللت .ملللثال ا گلللر دربللارۀ «تکللللد» تحقی للق
ّ
می ک ید ،باید همۀ متلو دربلارۀ «تکللد» را دیلد و بله دیگلر سلخن ،بایلد از اول تلا آخلر ملتن را
مطالعه کرد .دس از انجام مطالعۀ پیمایشلی ،بایلد بله سلراش «مطالعلۀ ملوردی» رفلت .مطالعلۀ
مللوردی در م للابع اصلللی ،اشللتباه اسللت؛ زیللرا محقللق ،از اطالعللات بسللیاری از م للابع محللروم

میمانللد .بلله ایللن نللوع مطالعله «برخللورد گزی شللی» می گوی للد کلله بللر اسللاس خواسللتهها یللا نللوع
روش کللار انجللام مللیشللود .ب لرای مثللال ،تعللدادی از روایللات ،در بابهللای دیگللر اسللت کلله بلله

لحا ناهمخوانی اسمی ،مورد غفلت قرار می گیرد؛ مان د روایات «صال؟» که در باب «دیلات»

آمده است.

مطالعللۀ متللو جللانبی الزم نیسللت؛ بللرای مثللال ،در پژوهشللی کلله کتللاب سفئ والشوویاه مللتن

اصلی است ،کتاب عست کوالمسفئ یا ابواب فقهی کتلاب بحوف االنما وملتن ج بلی قلرار ملیگیلرد.

متونی را که کمارتباط هسلت د ،یلا بایلد نمایله زد و یلا از نمایلههای پیشلین اسلتفاده کلرد .ملثال

محققی که دربارۀ «زنلدگی اعتلدالی» تحقیلق می ک لد ،کتلاب آقلای مجتبلی فرجلی 1را _ کله در

اینباره نگاشته شده است _ از اول تا آخر مطالعه می ک د ،سدس به مطالعلۀ احادیلث مربوطله
میپردازد و آ گاه در سیرۀ بزرگا دیلن ،مان لد املام عللی

جسلتوجو ملیک لد .در ملواردی

که احتملال بیلا مطلبلی در موعلوع پلژوهش داده ملیشلود ،بایلد از نمایله اسلتفاده کلرد؛ زیلرا

امکا مطالعۀ همۀ م ابع نیست .به هر حال ممکن است برخی م ابع ،از دست برود که ایلن
در هر تحقیقی وجود دارد.
مرحلۀ پنجم

مرحلللۀ بعللد ،هللرس کللرد اسللت کلله از مراحللل دردنللاک پللژوهش بلله شللمار مللیرود .ممکللن

است شاخه ،جا داشته باشد ،وللی عللم گیاهش اسلی بله او می گویلد بایلد ایلن شلاخه را قطلع

ک د .پژوهش نیز همینگونه است .برای کسی که فیشهای فراوانلی را بلا زحملت گلرد آورده،

ک لللار گذاشل للتن تع لللدادی از آ هل للا دش لللوار اس لللت .در مقال لللههایی ک للله مفص لللل میش لللوند ی لللا
ّ
مواد پژوهشلی بسلیار دردنلاک اسلت .چلرا
دایا نامههای باالی دویست صفحه ،هرس کرد

تقطیللع صللورت مللیگیللرد .بللرای کسللانی کلله بللا کمبللود محتللوا روب لهرو هسللت د ،حتللی تقطیللع
فیشها نیز دردناک است .از اینرو حتما باید اطالعات غیرمفید را حذث کرد.

چه اطالعاتی ،مفیدند؟ اطالعات مفید ،دارای هشلت صلفت هسلت د و دسلت کم بایلد دل ج

صفت را داشته باشل د کله اگلر همله را داشلته باشل د ،واقعلا مفیلد هسلت د .اطلالع مفیلد ،اطلالع
درسللت و دقیقللی اسللت .دقیللق ایللن اسللت کلله گفتللله شلللود :ایلللن محل ّللد در جللللد و صلللفحۀ
مشلخ

از کتللاب خللود ،نظللرش را دربللارۀ ایللن حلدیث بیللا کللرده اسللت .اطللالع کامللل ،یع للی

مطلللب تللا آخللر برسللد و بایللد بللهروز ،مللرتبط ،مسللت د و مسللتدل باشللد .ا گللر از اسللتدالل عقلللی

اسللتفاده میشللود کلله بللر اسللاس قواعللد اسللتدالل عقلللی اسللت و ا گللر اسللتدالل قرآنلی یللا حللدیثی
 .1زن گیود وویینۀواعت ا .

از نگاه حجتاالسالموالمسلمین مسعودی

انرژی و توا پردازش پژوهشگلر ،انلدازهای دارد کله بلا تمرکلز روی پلردازش تملام فیشهلا ،از
ّ
مسللئله اصلللی بازمیمانللد .هللرس کللرد بلله دو گونلله اسللت؛ یللا کللل فللیش حللذث میشللود و یللا

مراحل پژوه

باید برخی فیشها را ک ار گذاشت؟ دلیل آ  ،از بین رفتن جهت اصلی پلژوهش اسلت .مقلدار
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انجام میشود ،باید جلد و صفحۀ کتاب حدیثی را مشخ

کلرد .بلهروز باشلد؛ یع لی مطلالبی

کله دیگللرا گفتهانلد ،بلله بللازگویی نیلاز نللدارد .مفهوملا روشللن و مصللداقا متملایز باشللد .مفهومللا
باید روشن باشد؛ مان د اینکه گفته شود :این حدیث ،مورد قبلول یلا ّرد ایلن علالم قلرار گرفتله
است ،و در مصداق مشخ

باشد که دربارۀ کدام حدیث بحث میشود.

مرحلۀ ششم

مرحلۀ بعلد ،مرحللۀ میلوه داد اسلت .بلین نوشلتن و نشلر ،مرحللۀ خلیس خلورد نیلز بایلد

لحللا شللود؛ بلله ایللن مع للا کلله بایللد بللرای چللاک و نشللر نگاشللتۀ خللود کمللی صللبر کللرد .مطالللب
چاکشده از پژوهشگرّ ،
معرث وی در مجامع علمی است و برای رد کرد آ  ،هلیی بهانلهای

دذیرفته نیست .صبر کرد در این مرحله حتما توصیه میشود.
ََْ َ
َّ
َ ْ َْ َ
نلا َونْ.
نْ ْْ ْيد ِر
من أ س َ ف ِ ن و ِ

1

ایللن حللدیث دربللارۀ کسللی اسللت کلله مسللئلهای را بلله سللرعت جمللعوجللور می ک للد .البتللله

ائمه

علوم و معارف قرآن و حدیث
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از این قاعده ،مستث ا هست د .در روایات آمده است:

َ َّ
ْ ْ
2
ياي ُ َ أی نل َع ُجول؛
َو َما ِ
بسیار کم اتفاق میافتد که رأی عجول به درستی برسد.

بسیاری از انسا های بزرو ،از تیزهوشیشلا علربه میخورنلد کله درملا آ  ،کملی صلبر

است؛ یا:

ّ
من ت ن أصاْ نأ ا،؛
کسی که صبر می ک د ،میرسد یا نزدیر است که به رأی برسد.
3

و نیز:

َ
َ
ْ َ ْ 4
ّنت ِا ْد ُت ِا ْ أأ تكد.

یا:
 .1غر الحکم ،ص ،215ش.4216
 .2عیو والحکمو والمماعظ ،ص ،369ش.6210
 .3ش حوفف سیوشهفبواألخبف  ،ص ،147ش.293
 .4نزه والنفظ  ،ص ،135ح.8

َّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ ْ ْ َ
نلَلأی نلف ِْ ُيَل.
نلَلأی مِف نأل ن ِاة أ ِ ا نلظ ِهيَل

1

«فطیر» به مع ای صبر است .وقتی اموری فراگرفته شد و به رشتۀ تحریر درآمد ،بایلد صلبر

کرد تا در نهلن جاافتلاده شلود .اسلتفاده از واژۀ «فطیلر» در ایلنجلا بسلیار زیباسلت .نلا فطیلر،
یع ی نانی که خمیرش ه وز جا نیفتاده است.
مرحلۀ هفتم

مرحلللۀ آخللر ،چیللد  ،بسللتهب للدی کللرد و جللای داد مطالللب اسللت .ریشللۀ درخللت ،در

زیرش هسلت و بعلد از آ سلاقه ،بلرو و میلوه قلرار دارد .اگلر میلوه را ک لار ت له بگذاریلد ،خلراب

میشود .پژوهش هم باید به این شکل باشد .البته این مورد مربوط به ارائه پژوهش اسلت و

با تعمیق و توسعه ،ارتباط کمی دارد .در روایات آمده است:

ْ
َ
َْ ُ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َّ
نلنظا ِ َأ ِه َم ُ ن ن ا ّ َأ نل َعا ؛
أّلن نلكال ِ ما زنن ّلن ِ
بهتللرین کللالم آ اسللت کلله ت لألید و ترکیللب آ نیکللو باشللد و پی یللده نبللوده و عللوام و
2

خواص آ را بفهم د (فهم آ فرا گیر باشد).

سخن پایانی
سخن نهایی ،آیاتی از قرآ کریم است که به این مطللب اشلاره دارد کله تملام ایلن مراحلل

حضرت موسی

در طلب چه چیزی بود؟ در قرآ به صراحت آمده که به دنبال عللم آ

بود .می گویلد :تلا بله او نرسلم ،دسلتبردار نیسلتم؛ یلا بله او دسلت ملییلابم یلا خلواهم

شخ
رم لرد« .احقللاب» یع للی مللدتهای خیلللی مدیللد 4کلله ک ایلله از بللهسللرآمد عمللر اسللت .ا گللر در
تحقیقی به این صورت تصمیم گرفته شود ،موفقیت حتمی است .در ادامۀ آیه آمده است:

 .1کشفوالغم  ،ج ،2ص.349
 .2عیو والحکمو والمماعظ ،ص ،124ش.2836
 .3کهد.60 ،
 .4عاجموعقفییسواللغ  ،ج ،2ص89؛ کتفبوالاین ،ج ،3ص.52

از نگاه حجتاالسالموالمسلمین مسعودی

رسیدند؛ یا میرسم ،یا عمرم به سر میآید.

مراحل پژوه

با رنج به دست میآید:

َ َ
َ
ْ
َ َ َُ َ
ُ
3
َأ ا ْك ََ َال ُمویس َِ َف ُ
تاه ل أ ْ َ ُح َّ ّت أ ْ و ْحم َم َِف نل َك ْا َ ِن أ ْأ أ ْم ِي ُّأبا
ِ
و موسی بله شلاگرد خلود گفلت :ملن هم لا خلواهم رفلت تلا آ جلا کله دو دریلا بله هلم
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ْ
َ
ُ َ ُ َ َّ نَ َ
ََ َ َ
َ
اُتِ َسبيو ُ ِ نل َك ْا ِِ َس َ با ؛
و َّما َ وغا ْحم َم َِف َ ْي َ ُم َما ن ِليا ّو َا
چو آ دو به آ جلا کله دو دریلا بله هلم رسلیده بودنلد رسلیدند ،ملاهیشلا را فراملوش
1

کردند و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد.
َ َ ََ َ
ََ
َ َ َ
َ َ َ َ
2
و َّما ََ َاو َزن َال َِف َت ُاه ه ِت َنا َد َنءنا لأ ْد ل ِأ َينا ِمن َسف ِِنا َهِن ن َابا ؛
چو از آ جا گذشت د ،به شاگرد خود گفت :چاشتما را بیاور که در این سفرما  ،رنلج

فراوا دیدهایم.

حضللرت موسللی

از مصللر بلله مللدین سللفر کللرده اسللت کلله مسللافت آ حللدود  650کیلللومتر

اسللت و از صللحرای سللی ا گذشللت کلله تقریبللا یللرسللوم مصللر طللی مللیشللود .بللا این کلله حضللرت
موسللی

پیللاده ایللن مسللیر را طللی کللرده اسللت ،ولللی از واژۀ «نصللبا» اسللتفاده نکللرده ،بلکلله

فرموده است:

َ
ّ
ْ َْ َ َ ّ ْ َ ْ َ ٌ 3
ِا ِن ِملا أنملت ِاىل ِمن ي إِ أيَل.

ولی دربارۀ علمآموزی ،واژۀ «نصبا» _ که بله مع لای رنلج فلراوا  4اسلت _ را بله کلار میبلرد.

اگر کسی این رنلج را بلر خلود هملوار ک لد و در پلژوهش اسلتقامت داشلته باشلد ،حتملا پلژوهش

مطلوبی خواهد داشت.
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمرراره  ،2بهار 1394

114

 .1کهد.61 ،
 .2کهد.62 ،
 .3قص .24 ،
 .4عاجموعقفییسواللغ  ،ج ،5ص434؛ کتفبوالاین ،ج ،7ص.135

کتابنامه
_ آ و وکر م ،ترجمه :عبدالمحمد آیتی ،تهرا  ،انتشارات سروش1374 ،ش.

_ تصوونیفوغوور والحکمو ودر والکلووم ،عبللدالواحللد بللن محمللد تمیمللی آمللدی ،تحقیللق :مصللطفی
درایتی ،قم ،دفتر تبلیاات ،اول1366 ،ش.

_ الخو و ائجو والجو و ائح ،س للعید ب للن هبلللةاهلل قطلللبال للدین راونلللدى ،تحقی للق :مؤسسلللة اإلم للام
المهدى

 ،قم ،مؤسسه امام مهدى

 ،اول1409 ،ق.

_ ش حوفف سیوشهفبواألخبف و(کلمف وآصف وپیفعب وخفتم

) ،محمد بن سالمة قضلاعی ،تحقیلق:

جاللالللدین حسللی یأرملللوی (محلللد ) ،تهللرا  ،مرکلللز انتشللارات علملللی و فره گ للی ،اول،
1361ش.

_ علو والشو ائع ،محمللد بللن علللی بللن بابویلله (شللیپ صللدوق) ،قللم ،کتللابفروشللی داوری ،اول،
1385ش.

_ عیو والحکمو والمماعظ ،عللی بلن محملد لیثلی واسلطی ،تحقیلق :حسلین حسل ی بیرج لدی،
قم ،دارالحدیث ،اول1376 ،ش.

_ الکففی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق کلی ی ،تحقیق :علیاکبلر غفلاری و محملد آخونلدی،
_ کتفبوالاین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،هجرت ،دوم1409 ،ق.

_ کشفوالغم وفیوعا ف واألئم  ،علی بلن عیسلی اربللی ،تحقیلق :هاشلم رسلولیمحالتلی ،تبریلز،
_ کنزوالفمائ  ،محمد بن علی کراجکی ،تحقیق :عبداهلل نعمت ،قم ،دارالذخائر ،اول1410،ق.

_ عاجووموعقووفییسواللغ و  ،احمللد بللن فللارس ،تحقیللق :عبدالسللالم محمللد هللارو  ،قللم ،مکتللب
االعالم االسالمی ،اول1404 ،ق.

_ نزهو والنووفظ و وتنبیووهوالخووفط  ،حسللین بللن محمللد بللن حسللن بللن نصللر حلللوانی ،تحقیللق :مدرسللة
اإلمام المهدی

 ،قم ،مدرسة اإلمام المهدی

 ،اول1408 ،ق.
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ب یهاشمی ،اول1381 ،ق.
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تهرا  ،دارالکتب اإلسالمیة ،چهارم1407 ،ق.
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