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مقدمه
زبان وسیلۀ ارتباط افراد انسان باا یداگیگر اسات و در ارت اعتاااا انساان شاد
م گیرد .از میان مقومات زبان ،واژهها که از ابتگا بارای افاادم ما اا وشاه شاگهاناگ ،از
عگیگی به واژه ها داشته است و به عوام رنگارنگ فهم یک سخن ،چه گفتاری و چه
نوشتاری ،واقف گردیگه و از نگاه بسیط و سادهانگارانه به فهم کالم ،فاصله گرفته است
و عالوه بر توعه به قرائن پیوستۀ لفظ  ،به قرائن پیوساتۀ ییرلفظ ففااای صاگور و
قرائن م فصله نیز توعه م ک گ .ازاینرو برای فهم هاهعانبۀ یک ساخن ،هااۀ ع اصار
مؤثر در فهم مفاهیم و درک ماامین آن را در نظر م گیرد.
افزون بر این ،خود نیز بایگ توانای های الزم و کاف برای استخراج ما اای صاحی
از الفاظ و چیگمان آنها را داشته باشگ؛ بهویژه آنده درباارم متاون مقاگ و نصاو
دی

نظیر سخ ان ماصومان ،بایگ در ادبیات و علوم زبان  ،در حگیث و روایت ،در

مسائ کالم و در تاریخ اعتهاد داشته باشگ .عالوه بر در نظار داشاتن فااای درونا
کال م ،از فاای بیرون یا عررافیای ساخن نیاز بایاگ آگااه داشاته باشاگ و پای از
پرداختن به واژهها م بایست از فاای کل القاای ساخن آگااه باشاگ و باا قارار دادن
خوی در آن فاا ،زوایای متاگد آن را بررس و تبیین ک گ تا دچار فهم ناقص نشاود.
ب ابراین مادن نیست که فقط با وعود انبوه از کتابها بتوان از عهاگم فهام ساخ ان،
گوی گگان ،برآمگ.
ید از دلمشرول های پژوهشاگران در حاوزم حاگیثپژوها  ،باهویاژه در فهام
احادیث صادره از ماصومان ،به کارگیری هاۀ عوام مؤثر در فرای گ فهام حاگیث،
ید از آنها ،توعه به فاای صگور است .شیخ محاگتق شوشتری از حگیثپژوهاان
مااصر است که در شاخههای متاگد علم حگیث ،آثاری م حصاربهفارد از خاوی باه
عای گزارده است .در نقگ حگیث ،کتاب االخبار الگخیلا در موشاوا فقاه الحاگیث،

کتاب بهج الصبای ف شرح نهج البالی در شرح استگالل یک اثر فقه  ،کتاب ال جا
ف شرح اللاا و در موشوا رعال و ارزیاب راویان ،کتاب قامو الرعال را نگاشاته
است .وی در شاار انگک پژوهشگران حگیث است کاه توانساته اسات ناوآوریهاای
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برعستهای در حگیثپژوه داشته باشگ و در این مسیر ،توعه ویژهای به فاای صگور
حگیث داشته است .ازاینرو این پرس دربارم کارکرد فقاه الحاگیث شایخ شوشاتری
مطرح است که مب ای وی در استفاده از فاای صاگور بارای فهام حاگیث چاه باوده

کارکردهای حگیث شیخ شوشتری است.
 .۱پیشینۀ تحقیق
پژوه های که دربارم شیخ شوشتری ،آثار و موشوعات مرتبط باا مطالااات وی ،تاا
زمان انجام این تحقیق ،به عا آمگه ،در چهار دسته ۲عای گرفته است که عباارتاناگ
از :پایاننامهف ۴مورد  ،مقالهف ۲۸مورد  ،حاشیهنویسا بار آثاارف ۴ماورد و هااای ف۲
مورد  .با عستوعو در تحقیقات یادشگه ،در حاگ تتباه نگارناگه ،درباارم آثاار شایخ
محاگتق شوشتری ،مطالاات و پژوه های که اختصاصاً به موشوا فاای صگور و
نق آن در فهم حگیث و آثار حگیث و رعال وی پرداخته باش گ ،پیگا نشگ؛ لاذا ایان
پژوه از این عهت ع بۀ نوآوری دارد.
شایان ذکر است در رسالۀ دکتری آقای احاگ زارا زردی

با ع وان «روش حاگیث

عالمه محاگتق شوشتری»ف۲8۸6ش  ،از مجاوا  ۴۵6صفحه ت هاا در کاتار از هفات
صفحه به موشوا فاای صگور حگیث در آثار شیخ شوشتری پرداختاه شاگه اسات و
رسالۀ مورد نظر با دو مقالۀ متخذ از آن ،ید با ع وان «روش نقگ و بررس ع وان کتب
و ابواب حگیث از نگاه عالمه شوشتری» در مجلۀ حگیثپژوه ف۲8۸6ش  ،و دیگاری
با ع وان «م ابه ییرمستقیم فن رعال» در مجلۀ علوم حگیثف۲861ش به چاپ رسایگه
است.
 .۲فضای صدور روایت
برای درک درست یک سخن عالوه بر توعه به قرائن لفظ پیوسته باه کاالم و قارائن
م فصله دیگر ،بایگ به قرائن ییر لفظ از عاله فاای صگور نیاز توعاه کارد؛ چراکاه
اگرچه واژهها پس از آنده توسط گوی گه یا نویس گه برای انتقال ما ا و مفهوم مورد نظر
به مخاطبان زمان خود به کار گرفته شگهانگ و در قالب کالم و متون به آی گگان رسایگه

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 15:33 +0430 on Sunday April 14th 2019
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است ،فاای صگور سخن آنان با واژهها م تقا نشاگه و در تااریخ عاا ماناگه اسات.
ب گاان ید از پی نیازهای اثرگذار در فهم دقیق و کام احادیث ماصومان درک
فاای صگور سخ ان آنان است.

در نگاشتههای اینچ ین ت ها متن کام روایت هاراه با سؤال راوی و خواستۀ او تبیاین
م شود ،درحال که فاای صگور گستردهتر و فراگیرتر از اسباب ورود حاگیث اسات.
فطباطبای 8 ،۲86۲ ،ا ۴فاای صگور روایت نا ر به مجاوعه ای درهام ت یاگه از
باور و فره گ است و در گزی ههای از قبی پرس  ،نیاز مخاطب ،پی

فار

ذه ا

مخاطب ،و عرت و عادت فراگیر مردمان تبلور م یابگ.فهاان۵ ،ا 7در این تحقیق،
گزی هها یا ع اصر فاای صگور این گونه در نظر گرفتاه شاگه اسات :ویژگا گوی اگم
سخن یا انجامده گم کردار ،ویژگ مخاطبان و راویان ،ویژگ موشاوا ساخن ،سابب
صگور و زمان صگور.
از امتیازات برعستۀ کارکرد فقه الحگیث شیخ شوشتری ،رویدرد زبانش اسانه و توعاه
ویژه به فاای صگور سخ ان ماصومان است .ازاینرو نق فاای صگور در فهام
حگیث در کارکردهای حگیث وی مورد بررس و تحلی قرار گرفته و گزیاگههاای از
آن در بخ های پی

رو در این نوشتار نوشته شگه است.

 .۳ویژگی گویندۀ سخن یا انجامدهندۀ کردار
8ا .۲شیخ شوشاتری روایتا را از دو کتااب کااف و مان ال یحااره الفقیاه از زراره

گزارش کرده که از امام باقر پرسیگم آیا حسین را درک کردهایگ؟ امام بااقر

فرمودنگ« :نام اذکر و انا ماه ف الاسجگ الحرام ا ال ان قال ا فقال ل یا فالن ما ص ه
هؤالء؟ فقلت :اصلحک اهلل یخافون ان یدون السی قگ ذهب بالاقام ا الخ».فشوشاتری،
۲۴1۲ق ،ج،۱

8

شیخ شوشتری به اختالت سن امام حسین و امام باقر و شأن هریک از آنان
توعه کرده و گفته است ما ا نگارد محاگ باقر درحال که چهار سال داشته باا اماام
حسین این گونه سخن گفته باشگ و مت اسب نیست که امام حساین باه فرزناگ
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فرزنگ خود ا محاگ باقر ا بفرمایگ« :یا فالن» و طفل چهارساله نیز به عگ بزرگاوار
خودگفته باشگ« :اصلحک اهلل».فهاانعا
ابوالفرج اصفهان والدت امام حساین را پا جم شاابان ساال چهاارم هجاری

وفات آن حارت را به سال  ۲۲۴قفذهب ۲۴۲8 ،ق ،ج،7

 816گزارش کاردهاناگ.

ب ابراین اختالت سن امام حسین با امام باقر ۵8 ،سال بوده است و گفتوگوی
گزارششگه در روایت مورد نظر با حال و مقام دو شخصیت یادشگه ت اسب نگارد.
در این روایت مادن است اختالت سن یادشگه مرایر با تاریخ به نظار برساگ ،اماا
ندتهای که از نگاه شیخ شوشتری پ هان ناانگه ،آن اسات کاه عاومااً در گفاتوگاوی
دوسویۀ پگربزرگ با نوهاش ،عرفاً و اخالقاً ،شأن و عایگااه هار دو باهاناگازهای ماورد
توعه است که سخ ان آنان با واژهها و لح احترامآمیز و مؤدباناه هااراه اسات ،چاه
رسگ به ای ده دو ساوی ایان گفاتوگاو از خاناگان عصاات و طهاارتفاحزاب88 :؛
مجلس ۲۴1۴ ،ق ،ج،89

 ۴1۸و تربیتیافتۀ مدتب اخالق پیامبر اکرم بودهاناگ:

«انّاا باثت ألتاّم مدارم األخالق».فمجلس ۲۴1۴ ،ق ،ج 8۸۱ ،9۸لذا ایان ماورد از
ویژگ های گوی گم سخن و انجامده گم کردار به شاار آمگه و از ع اصر فاای صاگور
کالم در نظر گرفته شگه است.
8ا .۱شیخ شوشتری روایت را از کتاب مصباح الاتهجگ شیخ طوس دربارم اعااال
نیاۀ شابان از حسن بصری از عائشه از پیامبر اکرم گزارش کارده کاه آن حاارت
فرموده است« :ف هذه اللیل هبط عل ّ حبیب عبرئی علیهالسالم فقال ل  :یاا محااگ ا
الخ» وی افزوده است .شیخ صگوق این روایت را از حسن بن عل بن اب طالاب
از عائشه نق کرده است.فشوشتری۲۴1۲ ،ق ،ج،۴

 ۱۲۲شیخ شوشتری به ویژگا

نق روایت از سوی امامان ماصوم توعه کرده و گفته است امام حسن مجتبا 
از عائشه از پیامبر اکرم حگیث نق ندرده است بلده هرگااه اماماان ماصاوم از
پیامبر اکرم حگیث نق کردهانگ فرمودهانگ« :قاال ال با  ،»اگرچاه آن حاارت را
نگیگهانگ و هرگاه سخ

را از عانب خگاونگ عز و ع نق کردهانگ فرمودهانگ« :قال اهلل
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تاال » ،اگرچه آن سخن در قرآن نبوده باشگ.فهاان،

۱۲۱

8ا .8شیخ شوشتری روایت را از کتاب تهذیب از ابوبصیر گزارش کرده است که از
امام صادق دربارم پیرمردی که نا توانگ روزه بگیرد و فرزناگ و خویشااونگی نیاز

شیخ شوشاتری باه ویژگا ساخ ان اماام ماصاوم توعاه کارده و گفتاۀ اماام
صادق سخ مخالف قرآن نفرموده است ،درحال که در این روایت بارخالت آیاۀ
 ۲۸۴سورم بقره فوَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعَامُ مِسکِِین کاه اطااام مسادین باهعاای
توانای نگاشتن برای روزه گرفتن مقرر گردیگه است ،ساخ

ییار از آن یا ا صاگقه

دادن بهعای روزه گرفتن ،به آن حارت نسبت داده شگه است.فهاان881 ،
اگرچه شیخ شوشتری با استشهاد به آیۀ مورد نظر ،سخن م تسب به امام صاادق
را مخالف آن دانسته و مادن است این مورد مرتبط با بحث مخالفت با قارآن باه نظار
برسگ ،چون به باور شیاهفکلی ۲89۵ ،ش ،ج ۱1۴ ،۱18 ،۱11 ،۲و  ۱۴6اماماان از
اه بیت پیامبر اکرم ،ماصوم و ترعاان فرمان خگای گ ،سخن آنان کالم خگاسات و
نا توانگ برخالت قرآن باشگ؛ در نتیجه ،این ویژگ امامان ماصوم و نقاگ روایات
مورد نظر در شاار ویژگ گوی گم سخن و فاای صاگور کاالم در نظار گرفتاه شاگه
است.
8ا .۴شیخ شوشتری روایت را از کتاب کاف از ابوالابا از امام صادق درباارم
حدم س گسار و تازیانه یا ید از آن دو حدم برای یک نفر گزارش کرده است کاه آن
حارت فرمودهانگ« :رعم ال ب صل اهلل علیه و آله و سلم و لم یجلگ و ذکروا ان علیّاا
علیهالسالم رعم بالدوف و علگ فاندر ذلک ابوعبگاهلل علیهالسالم و قال :ما ناارت هاذا،
ای لم یحگ رعال حگین رعم و شرب ف ذنب واحگ».فهاان ،ج،۲۲

۱7

شیخ شوشتری گفته است این روایت را شیخ طوس نیز در کتاب تهذیب از یونس
بن عبگالرحان از ابان بن ترلب از ابوالابا از اماام صاادق آورده اسات باا ایان
تفاوت که عبارت «ای لم یحگ ا الخ» را سخن یونس بن عبگالرحان دانساته اسات ناه
کالم امام صادق .شیخ طوس هاچ ین گفته است تفسایر یاونس بان عباگالرحان
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نگارد پرسیگم و آن حارت فرمودنگ« :تصگق باگّ ف ک یوم فان لم یدن ع گه شا ء
فلیس علیه».فهاو۲89۴ ،ش ،ج8۱6 ،۴
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حجت نیست چراکه شایگ م ظور از عبارت «ما نارت هذا» در روایت مورد نظر ،اشااره
به چیزی باشگ که از پیامبر اکرم نق شگه ،یاا م ظاور آن اسات کاه در زماان اماام
عل  زنای که پیرمرد و پیرزن دارای هاسر مرتدب شگه باش گ اتفاق نیفتاده اسات.

است؛ چراکه یونس بن عبگالرحان از اصحاب حارات ماصومین بوده و به مارام
آنان آش ای داشته و تفسیر او مطابق اهر بوده است.فهاان۱7 ،ا۱۸
بررس تابیر شیخ طوس از عبارت «ما نارت هذا» در روایت مورد نظار و تحلیا
مباحث مربوط به علم حارات ماصاومین نیازم اگ رویداردی کالما اسات کاه
موشوا این نوشتار نیست .در عین حال روشن اسات کاه یدا باودن ساخن پیاامبر
اکرم و امامان ماصوم ۱به ویژگ گوی گم سخن و فاای صگور روایات ارتبااط
دارد و شیخ شوشتری نیز از این م ظر به آن توعه کرده است.
8ا .۵شیخ شوشتری به ویژگ سخ ان امام حسن مجتب  در قصار الحدا ۱۸6
نهجالبالیه توعه کرده و با مقایسۀ آن با فصاحت و بالیت کالم اماام علا  ،گفتاه

است نا دانم سیگ شریف رش از کجا سخ ان مورد نظر را به اماام علا  نسابت
داده است ،درحال که اه س ت و شیاه این ساخ ان را باه فرزناگ آن حاارت یا ا
حسن مجتب  نسبت دادهانگ .وی در این باره شاواهگی آورده اسات کاه برخا از
آنها عبارتانگ از ای ده :شیخ کلی در کتاب کاف آورده است« :عگة عن احاگ البرق
عن باض اصحابه من الاراقیین رفاه قال خطب ال ا الحسان بان علا علیاهالساالم
فقال :ایها ال ا انا اخبرکم عن اخ ل کان مان اعظام ال اا فا عی ا ا الاخ ».ابان
اب شابه در تحف الاقول آورده است« :قال الحسن ا ف ما روی ع اه ا :کاان مان
اعظم ال ا

ف عی

صرر الگنیا ف عی ه ا الخ ».ابن قتیبه در عیون االخبار گفته اسات:

«حگث محاگ بن داود عن اب شری الخوارزم قال :ساات ابا الربیه االعارج عاارو
بن سلیاان یقول :قال الحسن بن عل  :اال اخبرکم عن صگیق کاان لا مان اعظام
ال ا

ف عی

ا الخ ».خطیاب براگادی نیاز در تااریخ براگاد آورده اسات« :اخبرنا

ابوالحسن محاگ بن عبگالواحگ عن احاگ بن ابراهیم بن شاذان عن محاگ بن الحساین
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شیخ شوشتری به ویژگ پیامبر اکرم و امامان ماصوم در ید بودن قول و فاا
آنان توعه کرده و گفته این تأوی از ناحیۀ شایخ طوسا در نهایات دوری از حقیقات

۵۲۵
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بن حایگ اللخا عن خار بن ابان بن عبیگة الواعظ عن عیاثم البراگادی الزاهاگ عان
محاگ بن کیسان ابوبدر االصم قال :قاال الحسان بان علا علیهااا الساالم ذات یاوم
الصحابه :ان اخبرکم عن اخ ل و کاان مان اعظام ال اا فا عی ا ا الاخ».فهااان،

۲691م،

 ۲8۴-۲88آورده و آنها را به خود نسبت داده است و ابن ک اسه نیز این

سخ ان را سارقت کارده و مااامین بسایاری از آن را در اشااار خاود باه کاار بارده
است.فشوشتری ،هاان۴7۲ ،
عالوه بر شواهگی که شیخ شوشتری برای انتساب حدات مورد نظر به امام حسان
مجتب  ارائه کرده ،خطبههاا و ناماههاای آن حاارت از یاک ساو و م اا رات و
احتجاعات مهیج و موعز ول کوب گم امام حسن مجتبا  باا مااویاه و دیگاران از
سوی دیگر ،بیانگر فصاحت و بالیت رسای ایشان است.فکاف ۲879 ،ش88 ،ا8۵
برای ناونه روزی امام عل  به فرزنگش امام حسن مجتب  فرمود« :بر فراز م بر
شو که قری

قگرت کالم نیدوی تو را آگاه شونگ »...آن حارت بااالی م بار رفات و

حاگ و ث ای اله و درود بر رسول خگا را بهطور موعز و فصی و بلیا باه عاای
آورد و حگیث مگی الالم را که از عگّ بزرگوارش پیامبر اکرم ش یگه باود بارای ماردم
گزارش کرد.فمجلس ۲۴1۴ ،ق ،ج،۲

 ۲۲6ب ابراین به نظر ما رساگ حداات ۱۸6

نهجالبالیه از امام حسن مجتب  باشگ.
 .۴ویژگی مخاطبان و راویان
۴ا .۲شیخ شوشتری روایت را از کتاب تهذیب و استبصار از عبگاهلل بان سا ان از اماام

صادق دربارم اعتدات در مساعگ گزارش کرده که آن حاارت فرماوده اسات« :ال
یصل الادوت ف ییرها ا ای مد ای مسجگها ا اال ان یدون ف مسجگ الرسول صل
اهلل علیه و آله او ف مسجگ من مساعگ الجااع ».فشوشتری۲89۴ ،ش ،ج،۴

۴۲۸

شیخ شوشتری به ویژگ مخاطبان کالم امامان ماصوم و رویدرد ماذهب آناان
توعه کرده و گفته است علت ذکر نشگن مسجگ کوفاه و بصاره در ایان روایات و در

خبر پیشینِ داود بن سرحان ۴و علت ذکر نشگن مسجگ بصره در خبر پیشینِ احاگ بان
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۲879ش ،ج۴99 ،۲۱ا ۴71شیخ شوشتری در ادامه گفته است اماا از ایان تاجاب
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عاران حلب  ۵،اعتقاد نگاشتن اه س ت به امام عل  باوده اسات .باه هااین دلیا
امامان ماصوم در سخ ان خود به ذکر مسجگ الحرام و مسجگال ب اکتفاا کاردهاناگ؛
اگرچه م ظور از «مسجگ من مساعگ الجااع » در روایت مورد نظر ،مساجگ الحارام یاا

احاگ بن محاگ بن خالگ برق در کتاب رعال خود ،عبگاهلل بن س ان را از اصاحاب

امام صاادقفبرقا ۲8۸8 ،ق ۱۱ ،و اباوعارو کشا او را از ثقاات رعاال آن
حارتفکش ۲8۴۸ ،ش ۴۲1 ،برشاردهانگ .نجاش در کتااب رعاال خاود ،او را
عبگاهلل بن س ان بن ریف ،مول ب هاشم و ب

ابوطالب و ب الابا

مارف کارده و

گفته است او ثقه بوده و کس بر او طان وارد ندرده است و کتاب الصالة را که به یومٌ
و لیل ٌ ماروت شگه ،کتاب الصالة الدبیر و کتاب مشتا بر ابواب حاالل و حارام را از
وی دانسته است.فنجاش ۲۴17 ،ق ۴۲1 ،ابویالب زراری نیز دربارم او گفته اسات
کتاب نوادر از او بوده است.فزراری۲۴۲۲ ،ق۲۸8 ،
شیخ شوشتری دربارم احاگ بن عااران حلبا گفتاه اسات شایخ طوسا او را از

اصحاب امام باقر برشارده و گفته است« :و عن شارح الداف  9توثیقه ف خبر ع اه
عن یحی بن عاران عن الصادق ».شیخ شوشتری هاچ ین گفته است ماال صاال
مازنگران در توثیق احاگ بن عاران حلب به نظر نجاش دربارم عبیگاهلل بن علا ابا
شابه حل است اد کرده و اهراً به بخش از کتاب «عق و عه » کااف یا ا عباارت
«احاگ بن عارالحلب عن یحی بن عاران» توعاه کارده اسات .وی هاچ این افازوده
است در کتاب رعال شیخ طوس «بن عار» به «بن عاران» تحریف شگه است ،و شیخ
طوس در کتاب رعال خود ،پگر احاگ بن عاران حلب را از اصحاب امام صاادق
برشارده ،اما خودِ او را از اصحاب امام بااقر مارفا کارده اسات؛ و ایان چطاور

مادن است؟فشوشتری۲۴۲1 ،ق ،ج۵۴۵ ،۲ا۵۴9
۴ا .۱شیخ شوشتری روایت را از کتاب کاف از سلیاان بن داود م قری از سفیان بن

عیی از امام صادق دربارم بخش

گ اهان حجگذار گزارش کرده کاه آن حاارت

فرموده است« :سال رع اب باگ م صرفه من الاوقف فقال :اتری یخیب اهلل هذا الخلق
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مسجگ ال ب اسات و الّاا کااف باود بفرمایاگ« :ال یصال االعتداات اال فا الاساجگ
االعظم».فهاان ،ج۴۲6 ،۴

۵۲۴
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کله؟ فقال اب ما وقف بهذا الاوقف احگ اال یفراهلل له مؤم ا کان او کاافرا اال انهام فا
مرفرتهم عل ثالث م ازل مؤمن یفراهلل له ما تقگم من ذنبه و ما تاخر و اعتقه من ال اار
و ذلک قوله عز و ع  :رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنیَا حَسَنَةً وَ فِی اآلخِکََِ حَسَکنَةً وَ نِنَکا عَکذَالَ النَّکار

اِثمَ عَلَیهِ وَ مَن تَاَخَََّ فَلَا اِثمَ عَلَیهِ یا

من مات قب ان یاا فال اثم علیه و مان تااخر

فال اثم علیه لان اتق الدبائر».فهاو۲89۴ ،ش ،ج۲6 ،9
شیخ شوشتری در روایت مورد نظر ،به حالت و وشایت راوی از نظر دچاار شاگن
به اختالط توعه کرده و گفته است سلیاان بن داود م قری این روایات را در حاال از
سفیان بن عیی ه نق کرده که وی در آن زمان مختلط بوده است و اه س ت نیز درباارم
او گفتهانگ سفیان بن عیی ه در سال ۲67ق ،سالِ پی از وفات مبتال به اختالط شاگه و
حگیث عا م کرده و مگلس بوده است.فهاانعا شیخ شوشتری دربارم روایت مورد
نظر نیز گفته است هیچیک از اه س ت و شیاه دربارم ماؤمن نگفتاهاناگ کاه خگاوناگ
گ اهان پی

از حج او را بگون آنده به آیۀ  ۱18سورم بقره عا ک گ خواهگ بخشایگ و

هاچ ین نگفتهانگ که اگر مؤمن پس از به پایان رسانگن حج بایرد ،دیگر گ ااه بار او
باق نا مانگ و اگر پس از حج زنگه باشگ مادام که مرتدب کبائر نشگه باشاگ گ ااه
بر او نخواهگ بود ،بلده اص در این باره سخن خگاونگ در آیۀ  8۲سورم نساء است که
فرموده است :ان تَجتَنِبُوا کَبَائََِ مَا تُنهَونَ عَنهُ نََِفَِِّ عَنُِم سَیِّئَاتُِِم وَ نُدخِلُِم مُدخَلًا کََیمکا
و این آیه هم ربط به حج نگارد.فهاان ،ج۱۲ ،9
۴ا .8شیخ شوشتری روایتا را از کتااب مان ال یحااره الفقیاه درباارم گاواه و
شهادت کودکان گزارش کرده که «عن طلح عن زیگ عن الصاادق عان آبائاه عان
عل  شهادة الصبیان عائزة بی هم ما لم یتفرقوا او یرعاوا الا اهلایهم».فهااان ،ج،9
87۱
شیخ شوشتری به وثاقت راوی و اعتااد بر خبر او توعه کرده و گفته است اگرچاه
طلح بن زیگ عام مذهب بوده ،کتاب او مورد اعتااد است و داللت بر عواز شاهادت
او دارد.فهاانعا شیخ شوشتری از دالی وثاقت راوی عام مذهب و شرایط پاذیرش

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 15:33 +0430 on Sunday April 14th 2019
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خبر ثقه بحث ندرده ،ول در ادامه گفته است مادام که در میاان اها ذماه و حربا
راستگویان هست گ ،شایسته نیست در پذیرش شهادت آنان به نفه یاا شارر خودشاان
تردیگی شود؛ چراکه نظم امور مردم بهوسیلۀ بیّ ات است و گریازی از پاذیرش بیّ اات

که فرموده است «وأخذوهم بالباط فاقتگوه» نظر ابان ابا الحگیاگ 7را آورده کاه گفتاه
م ظور آن است که پیشی یان به پگرانشان اقتگا کردنگ و باط را اخذ کردنگ و مرتدب آن
شگنگ.فهاو۲879 ،ش ،ج 819 ،۲8اما شیخ شوشتری باه ویژگا مخاطاب کاالم

امام توعه کرده و گفته است آن حارت این نامه را بارای عاایگزی

فرماناگهان

سپاه نوشته و سخن امام برای ندوه فرمانگهان است نه مردم ،و صواب آن است کاه
در عبارت مورد نظر گفته شود «اقتگوه» نه «افتگوه» بهما ای «اعطوا الفگیا لا ال یؤخاذ

بالباط »؛ هاان طور که در عای دیگر از شرح ابن اب الحگیگ بر نهجالبالیه« ۸،فاستروه»
را با «سین» بهما ای «اختاروه» گزارش کرده و فاع را در آن « لا » گرفتاه ناه ماردم،
ب ابراین عبارت مورد نظر را این گونه ما ا کرده است« :م اوا ال ا

حقهام مان الااال

واختاروه النفسهم».فهاانعا
شیخ شوشتری افزوده است داللت لفظ در عباارت «واخاذوهم بالباطا فاقتاگوه»،
ما ای مورد نظر ابن اب الحگیگ را نا رسانگ و ما ای آن نا توانگ عوازی بر آنچه وی
بیان کرده باشگفهاانعا ؛ اما دربارم ای ده چرا الفاظ عبارت مورد نظر بر ما ای که ابن
اب الحگیگ اراده کرده داللت نگارد ،بحث ندرده است .در عاین حاال از کتااب تااریخ
یاقوب 6فیاقوب ۲8۵۸ ،ق گزارش آورده و آن را مؤیگ نظر خود قارار داده کاه در آن
زهری گفته است روزی نزد عار بن عبگالازیز بودم که نامهای از ید از کاارگزاران
به او رسیگ و از وی خواسته بود تا شهر را بازسازی ناایگ ،به عار بن عبگالازیز گفاتم
ید از کارگزاران عل  نامهای مان گ این نامه به وی نوشات و او در پاساخ گفات:
«شهر را به عگالت ،محدم و راههای آن را از ستاگری پاک کن» ،و عار بن عباگالازیز
نیز به کارگزارش هاین پاسخ را داد.فشوشتری۲879 ،ش ،ج،۲8

817

۴ا .۵شیخ شوشتری ذی نامۀ چهارم نهجالبالیه ،نظر ابن میثم ۲1را دربارم ایان ناماه
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میان آنان نیست.فهاان87۴ ،
۴ا .۴شیخ شوشتری ذی نامۀ  76نهجالبالیه دربارم سخن امام عل  در این نامه

۵۲2
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آورده است که گفته :فرمانگه که امام علا  ناماۀ ماورد نظار را بارای او نوشاته،
عثاان بن ح یف ،عام آن حارت در بصره بوده است و علت آن این بوده کاه وقتا
اصحاب عا به بصره رسیگنگ و آمادم ع اگ شاگنگ ،عثااان بان ح یاف ناماهای باه

شیخ شوشتری به ویژگ مخاطب نامۀ امام توعه کرده و گفته اسات مسات گی
برای نظر ابن میثم نیافتم؛ چراکه ابن میثم با دیگن یک روایت ،ایان موشاوا را حاگ
زده است ،درحال که عثاان بن ح یف از فرمانگهان سپاه امام نبوده بلده عاما آن
حارت در بصره بوده است و عای نق نشگه که اماام بارای ع اگ ،ناماهای باه

عثاان بن ح یف نوشته باشگ .در عین حال آنچه در این باره وعود دارد و طبری ۲۲نیاز
به آن اشاره کرده ،آن است که قیس بن ساگ از مصر نامهای باه اماام نوشات و آن
حارت نیز در پاسخ به او نوشته است« :سر ال القوم الذین ذکارت فاان دخلاوا فیااا
دخ فیه الاسلاون و اال ف اعزهم».فهاان ،ج۵6۲ ،۲8
۴ا .9شیخ شوشتری ذی یریب الدالم  ۱از نهجالبالیه ،نظر ابن اب الحگیگ ۲۱و نظر

ابن میثم ۲8را نیز آورده است که گفتهانگ فردی کاه اماام علا  باه او فرماود «هاذا
الخطیب الشحش » ،صاصا بن صوحان الابگی بوده است.فهاان ،ج ۵9۱ ،۲۴اماا
شیخ شوشتری به ویژگ مخاطب کالم امام عل  توعه کرده و گفته هاان طور کاه

طبری نیز ۲۴گفته است ،فرد مورد نظر عاوان از طایفاۀ قایس ییرمااروت باوده و در
ع گ عا از دشا ان آن حارت بوده است؛ افزون بر ای ده عاحظ ۲۵فرد ماورد نظار
را در این عاله «ف حاگیث علا  حاین رای فالناا یخطاب قاال هاذا الخطیاب
الشحش » با عبارت «فالنا» و ابن اثیر نیز ۲9او را در عالۀ «ف حگیث عل  انه رای
رعال یخطب فقال هذا الخطیب الشحش » ،ای الااهر الااش فا الداالم ،باا عباارت
«رعال» نام بردهانگ و اگر او را صاصا بن صوحان ما دانسات گ ،ناام او را ما بردناگ.
فهاان ،ج۵98 ،۲۴
۴ا .7شیخ شوشتری روایت را از ابن عساکر دربارم امام عل  از شاب گازارش
کرده که او گفته است« :رای ابوبدر فقال :من سره این ی ظر ال اعظم ال ا

ی ااء عان
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امام م نویسگ و احوال آنان را به آن حارت خبر م دهگ و امام نیز ایان ناماه
را در پاسخ به نامۀ عثاان ،به او م نویسگ.فهاان ،ج۵61 ،۲8
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نبیّه فلی ظر ال هذا ا واشاره ال عل ّ ا فساه عل ّ قول اب بدر فقال :اما انه ان قال ذاک
انه الول و انه الرحم االم و انه لصاحب رسول اهلل علیهالسالم ف الراار و اناه اعظام
ال ا ی اء عن نبیّه ف ذات یگه».فهاو۲۴1۲ ،ق ،ج816 ،8

خالگ بن ولیگ بهخاطر کشتن مالک بن نویره و زنا با هاسر وی درگذشات؛ افازون بار
ای ده عار بن الخطاب نیز وعه تسایۀ خالگ به سیف االساالم را اساتهزا کارده اسات،
هاراه ابوبدر با پیامبر اکرم در یار نهت ها مایۀ افتخار او نبوده است بلده چون در یاار
ماطرب شگ و سبب آزار پیامبر اکرم گردیگ ،برای او عیب و عاار باوده اسات و فارار
8۲1

ابوبدر در ع گ ح ین نیز از دالی ایاان نگاشتن او باوده اسات.فهاان ،ج،8
اگرچه ابن عباگالبر در االساتیاابف۲۴۲۱ق ،ج ۴۱6 ،۱و ابان اثیار در اساگ الرابا

ف۲۴16ق ،ج ۵۸۸ ،۲دربارم کشته شگن مالک بن نویره گفتهانگ« :ان ال اا اختلفاوا
ف قت مالک بن نویره» اما طبری از طلح بن عبگاهلل بن عبگالرحان بن ابا بدار نقا
م ک گ که خالگ بن ولیگ چگونه مالک بن نویره را درحال که مسلاان بوده کشاته و باا
زن او زنا کرده و با وعود اعترا عاار بان الخطااب ،اباوبدر از اعارای حا ّگ بار او
خودداری ناوده است.فطبری۲8۸7 ،ق ،ج۱7۸ ،8ا ۱76ذهب نیاز از ابان اساحاق
نق کرده است که خالگ بن ولیاگ چگوناه مالاک بان ناویره و گروها از یااران او را
درحال که آنان مسلاان بودهانگ گردن زده است.فذهب ۲۴۲8 ،ق ،ج،8

8۱ا88

 .۵ویژگی موضوع سخن
شیخ شوشتری روایت را از تفسیر م سوب به عل بن ابراهیم ق ّا و کتااب تهاذیب از
امام صادق دربارم داللت آیۀ اِنَّمَا الصَّدَنَاتُ لِلفُقَََاءِ وَالمَسَاکِینَفتوبه 91 :گازارش
کرده که آن حارت دربارم فقیر و مسدین فرموده است« :الفقراء هم الذین ال یسالون و
علیهم م ونات من عیالهم والگلی عل انهم هم الذین ال یسالون قول اهلل تاال  :لِلفُقَََاءِ
الَّذِینَ اُحصَُِوا فِی سَبیل اهلل لَا یَستَطِیعُون ضََبا فِی االَرض یَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ اَغنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّکِِ

تَعَفُهُم بسِیمَاهُم لَا یَسئَلُونَ النَّاسَ اِلحَافًا والاساکین هم اه الزمانات و قاگ دخا فایهم
الرعال وال ساء والصبیان»فشوشتری۲89۴ ،ش ،ج،۴

 ۸۲و روایت را نیاز از کتااب
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شیخ شوشتری در روایت مورد نظر به واقایات زنگگ ابوبدر توعاه کارده و گفتاه
است عبارت «و انه الرحم االم » دربارم ابوبدر چگونه مادان اسات درحاال کاه او از

۵۲2

دو فصینام ددیدپژوه  ،سال دهم ،مراره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

کاف از محاگ بن مسلم گزارش کرده که او از ید از امامین صادقین دربارم فقیار
و مسدین سؤال کرده و آن حارت فرموده اسات« :الفقیار الاذی ال یساال والاسادین
الذی هو اعهگ م ه الذی یسال ».و در ادامه نظر شیخ طوس را آورده که گفته فقیار باه

فقیر را آورده است ،و دوم آنده پیامبر اکرم نیز از خگاونگ خواسته است« :اللهم انا
اعوذ بک من الفقر و اسالک الاسد » و سوم آنده فقیار از فقاار اسات و مان اگ کسا
است که ستون فقرات او از شگت نیاز شدسته باشگ.فهاان ،ج۸۱ ،۴ا۸8
شیخ شوشتری در دو روایت مورد نظر ،به موشوا سخن و مفهوم فقیار و مسادین
توعه کرده و دربارم نظر شیخ طوس گفته است اوالً نزد اه لرت عادت رایج نیسات
بلده قاعگه است که به آن استگالل م ک گ و لذا مقگم آوردن فقیر نسبت به مسدین در
آیۀ مورد نظر از سوی خگاونگ نهت ها دلیل بار نیازم اگتر باودن او نسابت باه مسادین
نیست بلده علیه آن است؛ چراکه اعطای صگقات به فقیر به این دلیا اسات کاه او از
دیگران درخواست نا ک گ و به هاین دلی مهامتار از مسادین اسات کاه از دیگاران
درخواست م ک گ نه نیازم گتر از او؛ ثانیاً درخواسات پیاامبر اکارم از خگاوناگ کاه
فرموده است« :اللهم احی مسدی ا واحشرن مه الاساکین» یا در تواشه و مساد ت
مان گ مساکین باشگ و الّا محقق است که پیامبر اکرم این دعاا را نیاز فرماوده اسات:
«اللهم ارزق محاگا و آل محاگ الافات والدفات» و البته آن حارت از فقر مخازی باه
خگاونگ پ اه برده است؛ ثالثاً اگر فقر از فقار باشگ و باهما اای شدساتن اساتخوانهاای
ستون فقرات ،پس مسدین نیز از سدون است و مان گ میت هیچ حرکت نگارد ب اابراین
از فقیر محتاجتر است؛ ول صواب آن است که فقیر بهما ای محتاج اسات و مسادین
کس است که فقر ،او را خوار و نفوذپذیر کرده و به این سبب است کاه صاگقه بار او
حالل و روا شگه است ،درحال که فقیرِ مسدین کس است چیازی ییار از فقار ،او را
خوار و نفوذپذیر کرده است.فهاان ،ج۸8 ،۴ا۸۴
 .۶سبب صدور
9ا .۲شیخ شوشتری روایت را از تفسیر م سوب به امام عسدری ذی آیاۀ وَ مِک َ
ن
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دالیل از مسدین نیازم گتر است :اول آنده عادت اه لرت آن است که آن کس را که
مهمتر است ابتگا م آورنگ و خگاونگ نیز در آیۀ اِنَّمَا الصَّدَنَاتُ لِلفُقَََاءِ وَالمَسَاکِینَ ابتاگا
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کاه باه

امام سجاد نسبت داده شگه است ،گزارش کرده که آن حاارت درباارم آیاۀ ماورد
نظر فرموده است« :وهؤالء خیار من اصحاب ال ب صل اهلل علیه و آله و سالم عاذبهم

شیخ شوشتری به سبب صگور آیۀ مورد نظار توعاه کارده و گفتاه اسات شایاه و
بسیاری از اه س ت اتفاق نظر دارنگ که این آیه بهدلیا خوابیاگن علا  در بساتر
پیامبر اکرم در لیل الابیت و در شأن آن حارت نازل شگه و بگین وسیله تطبیق آیۀ
 ۱17سورم بقره را به ییر از امام عل  رد کارده اسات.فهاان ،ج،۲

 ۲9۸شایخ

شوشتری دربارم صهیب گفته شیاه ماتقگ است صهیب ،مبرو عل  و م حرت از
آن حارت بوده است ،اما برخ از اه س ت برای پوشانگن فاای علا  ،نازول
آیۀ مورد نظر را دربارم صهیب و دیگران دانستهانگ هااان طاور کاه مااویاه باا اصارار
فراوان و تطایه سارة بن ع گب با چهارصگ هزار درهم از وی خواست تا روایت ک گ
آیۀ  ۱17سورم بقره دربارم ابن ملجم و کشتن عل  به دست او نازل شگه است و او
نیز باالخره پذیرفت.فهاان ،ج۲9۸ ،۲ا۲96
شیخ طوس در کتاب رعال خود ،صهیب بن س ان را از اصاحاب پیاامبر اکارم
برشارده است.فطوس ۲۴۲۵ ،ق،

 ۴۲شیخ شوشتری درباارم صاهیب گفتاه اسات

هیچ یک از کتب که دربارم صحابۀ پیامبر اکارم نگاشاته شاگه ،صاهیب را از ماوال آن
حارت ذکر ندردهانگ اما دربارم ای ده صهیب بن س ان مول ابن عگعان تایا اسات
یا حلیف او ،اختالت نظر دارنگ و شایگ م شأ این خیال که صهیب مول رسول خگا
بوده ،آن است که ابوعارو کش در عای گفته« :بالل و صاهیب مولیاان» و در عاای
دیگر گفته« :وبالل کان مول ال ب صل اهلل علیه و آله» و ایان تاوهم ایجااد شاگه کاه
صهیب نیز مان گ باالل باوده است.فشوشاتری۲۴۲1 ،ق ،ج۵۲7 ،۵اا ۵۱1باه نظار
م رسگ برای شیخ شوشتری نیز مالوم نشگه است که صاهیب ،ماول رساول خاگا
بوده یا وی ،صهیب بن س ان بوده و به هاین علت نام او را باگون ناام پاگر و ک یاه و
لقب آورده است.فهاانعا
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اه مده لیفت وهم عن دی هم م هم بالل وصهیب و خباب و عااار بان یاسار و اباواه ا
الخ».فهاو۲۴1۲ ،ق ،ج۲97 ،۲

۵22

دو فصینام ددیدپژوه  ،سال دهم ،مراره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

9ا .۱شیخ شوشتری ذی خطبۀ  ۱9نهجالبالیه ،نظار ابان قتیباه را ۲7درباارم سابب
صگور این خطبه آورده است که او گفته« :دخ حجر بن عگی و عارو بان الحااق و
عبگااهلل بن وهب الراسب علیهالسالم ا ای علا  ا فساالوه عان الثالثا فقاال :انا

الخ ».و نظر سیگ بن طاوو

۲۸

را از کتااب کشاف الاحجا لثاارة الاهجا فشوشاتری،

۲879ش ،ج ۲۵9 ،۱به نق از شیخ کلی از کتااب رساائ در ایان بااره آورده
است که وی گفته« :کتب امیرالاؤم ین علیهالسالم کتابا باگ م صرفه من ال هاروان و امار
ان یقرا عل ال ا

ا ال ان قال ا باث محاگا صل اهلل علیه و آله ا الخ ».نظار اباراهیم

ثقف را نیز ۲6در هاین باره آورده است که او گفته« :خطب عل علیهالساالم بااگ فات
مصر و قت محاگ بن اب بدر فقال :اما باگ فان اهلل باث محااگا صال اهلل علیاه و آلاه
نذیرا للاالاین ا الخ».فهاو۲879 ،ش ،ج۲۵9 ،۱ا۲۵7
شیخ شوشتری به سبب صگور خطبۀ ماورد نظار توعاه کارده و گفتاه اسات اماام
عل  این خطبه را بهسبب سؤال مردم از آن حارت دربارم ابوبدر و عار و عثااان
پس از پایان ع گ نهروان ایراد فرموده استفهاان ،ج ۲۵۵ ،۱نه آن طور کاه ابان
قتیبه سبب ایراد خطبۀ مورد نظر را سؤال سه نفر ا ناه ماردم ا از آن حاارت درباارم
ابوبدر و عار و عثاان دانسته است؛ افزون بر ای ده وی به زمان صگور خطبه اشاارهای
ندرده است.فابن قتیبه دی وری۲۴۲1 ،ق ،ج۲7۴ ،۲ا۲76
9ا .8شیخ شوشتری ذی عبارت «ثم بقوا باگ ال با فتقرباوا الا ائاا الااالل » از

خطبۀ  ۱1۸نهجالبالیه گفته است ابن اب الحگیگ در شرح خود بر نهجالبالیاه ۱1شاان
بیان رفتار مااویه در ایجاد دشا با عل  و اه بیت پیاامبر اکارم گفتاه اسات
م ظور از «ائا الاالل » در عباارت یادشاگه ،مااویاه و ب ا امیاه پاس از او باودهاناگ.
فشوشتری۲879 ،ش ،ج۱8۱ ،7ا۱8۵
شیخ شوشتری به سبب صگور سخ ان امام عل  در خطبۀ مورد نظر توعه کرده
و گفته است تطبیق «ائا الاالل » بر مااویه و ب امیه پس از او از سوی ابن اب الحگیگ
درست نیست؛ زیرا امام در این خطبه از آی گه خبر نگاده اسات ،بلداه چاون از آن
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مخرج الیدم کتابا انب دم فیه ما سالتاون ع ه فاقراه عل شیات فاخرج الیهم کتاباا فیاه:
اما باگ فان اهلل باث محاگا صل اهلل علیه و آله نذیرا للااالاین و امی اا علا الت زیا ا
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حارت دربارم اختالف که در گذشته واقه شگه بود سؤال کردنگ ،امام نیز در مقاام
پاسخ ،این خطبه را ایراد فرموده است.فهاان ،ج ۱89 ،7شیخ شوشاتری هاچ این
گفته است سیگ شریف رش خطبۀ مورد نظر را با این ع وان و اعااالً ایانگوناه آیااز

والاقگاد و اب ذر شی ا ف التفسیر و احادیاث عان ال با صال اهلل علیاه و آلاه انات
تصگقهم و ال ا الیقبلونها و یروون خالفها فه ک احادیثهم افتراء عل ال ب ؟ فاعابه
علیه السالم بان االحادیث عن ال ب اربا اقسام احگها االفتراء و بااها وهام و باااها
م سوخ و ییر ذالک ».شیخ شوشتری در ادامه افزوده اسات چطاور مادان اسات ایان
موارد بر دوران سلط ت مااویه و ب امیۀ پس از او حا شاود درحاال کاه علا 
وقایه پی از زمان خالفت خود را در پاسخ به سؤال که از آن حارت شگه بود بیاان
فرموده است ،بهویژه آنده امام در خطبۀ مورد نظار فرماوده اسات« :ان فا ایاگی
ال ا حقا و باطال ا ال قوله ا و قگ کذب عل رسول اهلل صل اهلل علیاه و آلاه علا
عهگه حت قام خطیبا ا الخ ».پس چطور این سخنِ آن حارت که فرمود «ثم بقوا بااگ
ال ب فتقربوا ال ائا الاالل » بر آنچه ابن اب الحگیگ گفته است حا م شاود؟فهاان،
ج۱87 ،7
9ا .۴شیخ شوشتری ذی خطبۀ  ۲8۵نهجالبالیه نظر ابن اب الحگیگ ۱۲را آورده است

که او گفته :عوان از اسااعی بن اب خالگ از شاب نق کرده که زیگ بن ثابت انصااری
بههاراه گروه که مریرة بن اخ س بن شریق ثقفا از ب ا زهاره ،کاه ماادرش عااۀ
عثاان بوده ،نیز در میان آنان بوده است نزد عل  آمگنگ و گفتوگوی میان زیاگ و
عل  شد گرفت ،مریره که مردی وقی و از شایایان و مخلصاان عثااان باود باه
عل  گفت« :انک واهلل لتدفن ع ه او لتدفن فانه اقگر علیک م ک علیه و اناا ارسا
هؤالء القوم من الاسلاین اعذارا الیک لیدون له الحج ع گهم علیک» و علا  نیاز
در پاسخ به او فرمود« :یابن اللاین االبتر و الشجرة الت ال اصا فیهاا ا الاخ ».زیاگ بان
ثابت به عل  گفت به خگا قسم که ما برای اقامۀ شهود بر علیه تو ای جا نیاماگهایام
بلده برای اصالح بین شاا دو نفر ای جا آمگهایم .ابن اب الحگیگ گویگ زیگ بان ثابات و
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کرده است« :ساله سائ عاا ف ایگی ال ا من اختالت الخبر» درحال کاه تفصای آن
در اسانیگ وی از این قرار است « :و ان الساائ قاال لاه :سااات مان شایاتک سالاان

۵2۵
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هاراهان او پس از این سخ ان برخاست گ و رفت گ.فهاان ،ج،6

۱9۲

شیخ شوشتری به سبب صگرو کالم امام به مریرة بن اخ س توعه کرده و گفتاه
است این واقاه را ابن اعثم کوف نیز ۱۱هاان گ ابن اب الحگیگ نق کرده است ،اماا ایان

موشوا را با عل  در میان گزاردنگ ،آن حارت نیاز بار عثااان وارد شاگ و باه او
فرمود« :اخرعت اباذر و هو من اع الصحاب حت ماات فا الرربا فانصارت وعاوه
الاسلاین ع ک و اآلن اردت اخراج عاار فااتق اهلل ».عثااان خشااگین شاگ و باه آن
حارت گفت« :یجب اخراعک اوال حتا التجتارا امثاال عااار و فساادهم ع اک».
عل  در پاسخ به عثاان فرمود« :انک ال تقگر عل ذلاک و فسااد امثاال عااار مان
اعاالک ال م ا الخ ».سپس حارت فرمود« :به عاار بگوییگ از خانهاش خارج نشود».
ب و مخزوم نیز با پشتگرم به امام به ایشان عر کردنگ تا شاا با ما هستیگ عثاان
نا توانگ به ما آسیب برسانگ ،و چون این سخ ان به عثاان رسیگ شدایت علا  را
به مردم کرد و زیگ بن ثابت از عثاان خواست تا با عل  مالقات کرده تا بین ایشان
آشت برقرار ناایگ.فهاان ،ج۱9۱ ،6ا ۱98شیخ شوشاتری در پایاان افازوده اسات
تاریخ تألیف کتاب ابن اعثم کوف که از اه س ت است۱1۴ ،ق بوده استفهاان ،ج،6
۱98
9ا . ۵شایخ شوشاتری درباارم سابب صاگور ساخ ان اماام علا  در ناماۀ 9۱
نهجالبالیه به وشایت که پس از کشته شگن محاگ بن اب ابدر در واقاۀ مصر در میاان
مردم کوفه به وعود آمگه بود ،توعه کرده و گفته است هاان طور که ابن قتیباه نیاز در
کتاب خود ۱8آورده است عل  به کاتب خود ،عبیگاهلل بن ابا رافاه ،فرماان داد تاا
نامۀ مورد نظر را برای مردم کوفه بخوانگ و ده نفر از افراد امین خود را مأمور ساخت تا
ه گام خوانگن نامه ،کس فت هعوی و سروصگا ند گ؛ چراکه برخ از مردم کوفه پاس
از کشته شگن محاگ بن اب بدر از آن حارت دربارم ابوبدر و عار و عثاان سؤالهای
کرده بودنگ و آن حارت نیز این نامه را برای پاسخ باه ساؤاالت آناان نوشات.فهاان،
ج،6

۴۱۱ا ۴۱8شیخ شوشتری هاچ ین گفته است هاان طور که شیخ کلی  ۱۴باه
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ندته را نیز اشافه کرده که اص وقوا این مشاعره ،میان عل  و عثاان بوده اسات؛
چون عثاان خواسته بود عاار یاسر را مان گ ابوذر به ربذه تبایاگ ک اگ اماا ب او مخازوم
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آن تصری کرده و مااون برخ از فقرات نامۀ مورد نظر نیز به آن داللت م ک گ ،این
سخ ان برای تحریص مردم کوفه بر عهاد بوده و م اسبت نگارد که این نامه برای ماردم
مصر نوشته شگه باشگ .اما سیگ شریف رش در این باره تگبر ندرده و تصور کرده کاه

دربارم خطبۀ مورد نظر آورده است که گفتهانگ سبب صگور سخ ان اماام در خطباۀ
 86نهجالبالیه ،حالۀ نااان بن بشیر انصاری از عاال مااویه به م طقۀ عین التار باوده
است ،رد کرده و گفته است ابن اب الحگیگ تاام آنچه را که ثقف از خطبۀ مورد نظر باه
لفظ در کتاب خود ۱7آورده است ،نیاورده بلده فقط خطبۀ اماام را از عباارت «انا

م یت بان الیطیه ا الخ» گزارش کرده است؛ در عین حال برخ از عاالت سخ ان آن
حارت گواه م دهگ که خطبۀ مورد نظر دربارم حالۀ نااان بن بشیر به عاین التاار
نبوده است؛ مان گ« :دعوتدم ال نصر اخاواندم» و «م یات» و «وال حایا تحاشادم» و
«اقوم فیدم مستصرخا» .هاچ ین از ساخ ان اماام در ایان خطباه و درخواسات آن
حارت از مردم و تشویق آنان به یاری رسانگن محاگ بن اب بدر مالوم ما شاود کاه
این خطبه دربارم فت مصر و کشته شگن محاگ بن اب بدر ایراد شگه ناه درباارم حالاۀ
نااان بن بشیر انصاری به م طقۀ عین التار .هاان طور که طبری نیز در کتاب خود ۱۸به
نق از ابو مخ ف از ع گب از عبگاهلل بن فقیم از حارث بن کاب ،به آن تصاری کارده
است.فهاان ،ج،۲1

۵۵۱ا۵۵6

 .۷عنصر زمان
۷ـ .۱ویژگیهای عصر معصومان
7ا۲ا .۲شیخ شوشتری دربارم «سهم الاؤلف » ،نظر شارح لااه ،زینالاگین بان علا  ،را
آورده است که گفته« :و اسقط الشیخ سهم الاؤلف باگ موت ال ب صل اهلل علیاه و آلاه
و سلم لبطالن التالیف باگه و هو شایف» و افزوده است شارح لااه قول شیخ طوسا
را مب بر حذت «سهم الاؤلف » برای عامالن آن پس از رحلت پیامبر اکرم باه ایان
دلی درست دانسته است که اسالم پس از آن حارت ،باا فتوحاات فرامارزی توسااه
یافته و دیگر نیازی به تألیف قلوب نبوده تا «سهم الاؤلف » در نظار گرفتاه شاود.فهاو،
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این نامه بههاراه مالک اشتر برای مردم مصر فرستاده شگه است.فهاان ،ج۴۱8 ،6
9ا .9شیخ شوشتری ذی خطبۀ  86نهجالبالیه ،نظر ابن اب الحگیگ ۱۵و ابن میثم ۱9را

۵2۴
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۲89۴ش ،ج،۴

 ۲۲۲شیخ شوشتری باه اقتااای عصار پیاامبر اکارم و اماماان

ماصوم توعه کرده و روایت را از مستگرک وسائ الشیاه از امام باقر گازارش
کرده که آن حارت فرموده است« :الاؤلف قوم یتالفون عل االسالم من رؤساء القبائا

قلوب را برای حذت «سهم الاؤلف » دلی قاب قبول نگانسته و گفته است هااان گوناه
که در زمان پیامبر اکرم «سهم الاؤلف » بوده است در هر زمان که به تألیف قلاوب نیااز
باشگ ،امام نیز هاان گ پیامبر اکرم عا خواهگ کرد.فهاانعا
7ا۲ا .۱شیخ شوشتری روایت را از کتاب کاف از عبگالرحان بن اب عبگاهلل از امام

صادق دربارم دزدی کودکان و قطاه انگشاتان دسات آناان گازارش کارده کاه آن
حارت فرموده است« :اذا سرق الصب و لم یحتلم قطات اطرات اصاباه ،قاال :و قاال
۲۵۲

عل علیهالسالم :لم یص اه اال ال ب صل اهلل علیه و آله و انا».فهاان ،ج،۲۲
شیخ شوشتری گفته است شیخ طوس روایات ماورد نظار را در کتااب تهاذیب و

استبصار بگون عبارت «عل ّ علیهالسالم» نق کارده و صااحب کتااب وافا و وساائ
الشیاه نیز این روایت را بگون عبارت یادشگه از کتاب کاف نق کاردهاناگ ،اماا شاد
نیست که عبارت «عل علیهالسالم» از روایات ماورد نظار افتااده اسات؛ چراکاه اماام
صادق امدان اعرای حگّ را در زمان امامت خوی

نگاشته اسات و فراوانا دزدی

توسط کودکان در زمان امام عل  بیشتر از زمان آن حارت بوده است ،پس چطور
امام صادق م توانسته فرموده باشگ «لام یصا اه االّ ال با صال اهلل علیاه و آلاه و
انا».فهاانعا
7ا۲ا .8شیخ شوشتری دربارم بخش از سخ ان امام عل  در خطبۀ  6۸نهجالبالیه
که فرموده است« :فاذا انتم ال تم له رقابدم و اشرتم الیه عاءه الاوت فذهب به» ،نظار ابان

اب الحگیگ ۱6را آورده است که گفته« :خطب بها امیرالاؤم ین علیهالسالم ف الجاا الثالث
من خالفته و ک فیها عن حال نفسه و اعلاهم فیهاا انهام سایفا رقوناه و یفقگوناه بااگ
اعتااعهم علیه و طاعتهم و هدذا وقه االمر فاناه نقا ان اها الااراق لام یدوناوا اشاگ
اعتااعا علیه من الشهر الذی قت علیهالسالم فیه».فهاو۲879 ،ش ،ج،8

۴۴۸
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کان ال ب صل اهلل علیه و آله و سلم یاطیهم لیتالفهم و یدون ذلاک فا کا زماان اذا
احتاج ال ذلک االمام فا » و به این ترتیب توسااۀ اساالم و نیااز نگاشاتن باه تاألیف
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شیخ شوشتری به ویژگ عصر خالفت امام ،بهویاژه زماان صاگور ساخ ان آن
حارت در خطبۀ  6۸نهجالبالیه ،توعه کرده و دربارم نظر ابن اب الحگیگ گفتاه اسات
اوالً از عبارت مورد نظر از سخن امام نا توان فهایگ که آن حارت در روزگاری

دوران حداران سه خلیفه ،کس از صاحابه مگار اناگک در اختیاار فرماان اماام
نبودهانگ ،بلده آن حارت تحت مراقبت شگیگ قرار داشت تاا عاای کاه ایشاان را باا
انگشت مورد اشاره و توعه قرار م دادنگ ،بهگونهای کاه حتا ایان وشاایت در ناماۀ
مااویه به محاگ بن اب بدر دربارم ابوبدر و عار و آن حارت نیز انادا

یافته اسات؛

آنچ ان که مااویه در آن نامه نوشته است« :و لقگ هاا به الهاوم و ارادا به الاظیم»؛ ثانیااً
چگونه مادن بوده در روزگاری که امام به شهادت رسایگه اسات ماردم بارای آن
حارت آماده به خگمت نبوده باش گ ،درحال که با وعود آنده پس از ع گ نهاروان و
پایان حدایت ،کار برای ایشان به اوج اشاطرار رسایگه باود ،ماردم را از برگشاتن باه
خانهها نه فرمود تا در عین اعتااع که داشت گ متوعه مااویه باش گ ،اما توعه ندردنگ
و مااویه نیز در آن شرایط به سرزمینهاای تحات زماماگاری اماام دساتاناگازی
م کرد و آن حارت هرچه از مردم م خواست تا برای دفاا اقگام ناای گ نا پذیرفت گ
تا ای ده کار به شهادت ایشان م ته شگ.فهاان ،ج،8

۴۴6

7ا۲ا .۴شیخ شوشتری روایت را از کتاب تهذیب از محاگ بن قیس گازارش کارده
که «انه ا ای الباقر علیهالسالم ا کان اذا صل بال ا صالة الفطر و اشح خفاض مان
صوته یساه من یلیه ال یجهر بالقرآن والاواعظ والتاذکرة یاوم االشاح والفطار بااگ
الصالة».فهاو۲89۴ ،ش ،ج8۱ ،8
شیخ شوشتری به ویژگ عصر امامت امامان ماصوم توعه کرده و گفتاه اسات
برای امام باقر و ائاۀ ماصومین پس از امام عل  شارایط فاراهم نباوده تاا
بتوان گ با مردم نااز عیگین را اقامه ک گ ،ول در ادامه باه روایتا از کتااب تهاذیب از
عبگاهلل بن ذبیان از امام باقر است اد کرده که آن حارت فرموده است« :ما مان یاوم
عیگ الاسلاین اشح وال فطر اال و هو یجگد اهلل آلل محاگ علیه و علیهم الساالم فیاه
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که به شهادت رسیگه از اعتااا قوی مردم عاراق برخاوردار نباوده اسات ،بلداه ماراد
امام از بیان این سخن ،اشاره به انتقال خالفات باه ایشاان باوده اسات؛ چراکاه در

۵22
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حزنا ».ابن ذبیان از امام باقر پرسیگه که «فلم ذلک» و امام فرموده اسات« :انهام
یرون حقهم ف ایگی ییرهم ».البته شیخ شوشتری بر این باور است که اص در عبارت
«اال و هو یجگد اهلل» ،عبارت «اال یجگد اهلل آلل محاگ» بوده است.فهاانعا

و زمّیر ،و مارماه و ماه بگون فلس از محاگ بن مسلم گازارش کارده کاه «ساالت
اباعبگاهلل عن الجریّ والاارماه والزمّیر و ما له قشر حرام هو ،فقال ل  :یا محااگ اقارا
هذه اآلی الت ف االناام نُل لَا اَجدُ مَا اُحِیَ اِلَیَّ مُحَََّما عَلَی طَاعِم یَطعَمُکهُ قاال :فقراتهاا
حت فریت م ها قال :اناا الحرام ما حرم اهلل و رسوله ف کتابه و لد هم قگ کانوا یاافون
اشیاء ف حن ناافها».فهاو۲۴1۲ ،ق ،ج۱ ،8
شیخ شوشتری دربارم سؤال محاگ بن مسلم از امام صادق با اسات اد باه بخا
پایان باب اول از ابواب صیگ در کتاب استبصار گفته است عباارت «و مالاه قشار» در
اص «و ما لیس له قشر» است که شاهگی بر وقوا تحریف در روایت مورد نظر اسات
و هاان طور که از اهر این روایت مالوم است ،اص در عبارت «ما حرم اهلل و رسوله
ف کتابه» ،یا «ما حرم اهلل ف کتابه» است یا «ما حرم اهلل ف کتابه و رساوله فا سا ته»
است ،و اگر روایت مورد نظر صحی الس گ باشگ چون خالت مذهب امامیه است و هر
ماه که فلس نگاشته باشگ حرام است ،محاول ٌعل التقی است.فهاان ،ج8 ،8
شیخ شوشتری به تقیهای بودن روایت مورد نظر اشاره کرده ،اما در ایان ماورد و در
مواردی که آنها را در االخبار الگخیل  ،محاولُ عل التقی دانسته ،بحث ندارده اسات؛
لذا بخش از موشوا دربارم تقیه از م ظر شیخ شوشتری که به شرایط سیاس اعتاااع
عصر امامت ائاۀ ماصومین مربوط بوده ،برای نگارنگه ایان نوشاتار مالاوم نشاگه
است.
نتیجه و پیشنهاد
بررس و تحلی برخ از آثار حگیث و رعال شیخ شوشتری نشان داد وی از فااای
صگور در رونگ نقگ حگیث بهرم فراوان عسته است؛ بهطوری که کارکردهای حاگیث
او با رویدردی زبانش اسانه در گزی ههای از قبی ویژگ گوی گم سخن یا انجامده اگم
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۷ـ .۲شرایط سیاسیاجتماعی صدور سخنان معصومان و نقل روایات آنان
شیخ شوشتری روایت را از کتاب تهذیب دربارم حدم خوردن نوع ماه به نام عریّ
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کردار ،ویژگ مخاطبان و راویان ،ویژگ موشوا سخن ،سبب صگور و ع صار زماان
قاب ردیاب و تحلی است .نگاه شیخ شوشتری به یک سخن ،نگاه ارگانیک باوده و
آن را به مثابۀ یک دستگاه در ک ار دیگر سخ ان و قارائن آن دیاگه اسات .مب اای شایخ

با توعه به رویدرد گوناگون محققان و حگیثپژوهان شیا و صاحبنظران دی ا
به احادیث عوامه حگیث شیاه ،شرورت دارد به کارکرد فقه الحگیث کساان از آناان
که با رویدرد عامهتر از سایرین اقگام به فهم و شرح احادیث کردهانگ مراعاه شود تاا
بگین وسیله شان مارف شخصیتهای برعسته در این حوزه ،دالیا اعتباار کاارکرد
آنان بررس و تبیین گردد و با بازش اس ارائۀ روش حگیث ماتبر ،گام در عهت فهم
عامه حگیث برداشته شود.
پیوستها
 .1اول :پایاننامه
الف .مالکهای نقگ حگیث از دیگگاه عالمه شوشتری باا تأکیاگ بار االخباار الگخیلاه،
سلیاان صف الحس  ،پایاننامۀ کارش اس ارشگ به راه ااای کاامران ایازدی مبارکاه،
دانشگاه امام صادق۲8۸۵ ،ش.
این پایاننامه در سه فص تهیه شگه است :در فص اول به چیسات نقاگ حاگیث و
شرورت آن و زنگگ و تألیفات شیخ شوشتری پرداخته شگه اسات .در فصا دوم باه
مالکهای نقگ اس ادی روایات اشاره شگه و در فص سوم ،مالکهای شایخ شوشاتری
در نقگ متن محور حگیث بررس شگه است.
ب .روشش اس بهجالصبای ف شرح نهجالبالیه ،فاطاه م صاورکیان  ،پایاانناماۀ
کارش اس ارشگ به راه اای محاگعواد نجف  ،دانشگاه قم.
فص اول این پایاننامه به کلیات این تحقیق اختصا یافته است .در فص دوم به
زنگگ نامۀ سیگ رش و مارف شروح نهاجالبالیاه پرداختاه شاگه و در فصا ساوم،

زنگگ نامۀ شیخ شوشتری مورد توعه قرار گرفته و در فص چهارم ویژگ بهجالصبایه
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شوشتری در فهم سخ ان ماصومان و نقگ روایات گزارششگه از آنان ،زبانش اخت
بوده و از م ابه اه س ت بهطور گستردهای استفاده کرده است.

۵22
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برشارده شگه است که عبارتانگاز :موشوع بودن ت ظیم ،دیگگاه نقادانه به عاهآوری
نهجالبالیه و یافتن تصحیفات و تحریفات .در فص پ جم علوههای ادبیاات عارب در
بهجالصبایه ،موشه مؤلف آن به علوم طبیا و طریقۀ اثبات اصول عقایگ شیاه از م ظر

ج .بررس انگیشههای حاگیث عالماه شوشاتری در کتااب ال جااه ،محاگحساین
بهرام دان پژوه ،پایاننامۀ کارش اس ارشگ به راه ااای محااگتق دیااری ،مؤسساه
آموزش پژوهش امام خای .
این پایاننامه در سه فص سامان یافته است .در فص اول ،ما ای حگیث و عایگااه
آن در مطالاات اسالم و زنگگ نامۀ شیخ شوشتری آمگه است .در فص دوم به اسانیگ
حگیث پرداخته شگه و در سه بخ ت ظیم شگه است که شام عوامه روای متقاگم و
متأخر شیاه ،تحریف ،تصحیف و عا اخبار و دیگگاههای رعاال اسات و در فصا
سوم ،موشوا فقه الحگیث در دو بخ ارزشگذاری احادیث و تاار اخبار مطارح
شگه است .این پایاننامه ط یک مقاله و در دو قسات با ع وان «انگیشههاای حاگیث
عالمه شوشتری در کتاب ال جاه ف ۲و ف » ۱در نشریۀ علوم حگیثفشااارم  8۲و 8۱
به چاپ رسیگه است.
د .روش حگیث عالمه محاگتق شوشتری ،احاگ زارا زردی  ،رسالۀ دکتاری باه
راه اای محاگعل رشای کرمان  ،دانشگاه فردوس مشهگ۲8۸6 ،ش.
این رساله در ش فص سامان یافته است .فص اول ،کلیات است کاه باه مفااهیم
کلیگی و روش حگیث شیخ شوشتری و مارف  ،توصیف و تحلیا آثاار وی پرداختاه
شگه است .در فص دوم ،روش شیخ شوشتری در آسیبش اس حگیث بررس شگه
است .در فص سوم ،روشهای شیخ شوشتری در بررسا و تصاحی آسایبدیاگگ
حگیث مورد بررس قرار گرفته است .در فص چهارم ،روش شیخ شوشتری در تایین
صگور و فاای صاگور حاگیث بررسا شاگه اسات .در فصا پا جم ،روش شایخ
شوشتری در فهم و شرح حگیث تبیین شگه و در فص ششم ،روش شیخ شوشتری در
تایین اعتبار و ارزیاب حگیث بررس شگه است.
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شیخ شوشتری بررس شگه است .درمجاوا از پ ج فص ِ این پایاننامه فقاط دو فصا ِ
چهارم و پ جم به بهجالصبایه پرداخته است.
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دوم :مقاله
الف« .سیری در االخبار الگخیله  ،»۲عبگالاهگی عالل  ،علاوم حاگیث ،ساال دوم،
شاارم ۲879 ،۵ش۲۵۴ ،ا.۲6۲
۲877ش۱۸۴ ،ا.8۱۱
ج« .ال جاه؛ کتاب سودم گ در فقه شیاه» ،احاگ عاباگی ،آی اۀ پاژوه  ،ساال دوم،
شاارم ۲871 ،7ش،

8۲ا.۴8

د« .بهجالصبایه ف شرح نهجالبالیه و امتیازات آن بر شروح دیگار» ،سایگ محااگ
مهگی عافری ،آی ۀ پژوه  ،شاارم ۲87۴ ،88ش۴۴ ،ا.۵1
ه« .قامو الرعال و صاحب آن» ،سیگ موسا شابیری زنجاان  ،کیهاان فره گا ،
شاارم ۲89۴ ،۲8ش۲۱ ،ا.۲8
و .مارف یک اثر ارزنگه فقامو

الرعال  ،عافر سبحان تبریزی ،کیهان فره گا ،

شاارم ۲89۴ ،۲8ش۲8 ،ا.۲۴
ز« .روش عالمه شوشتری در نقگ س گ» ،زهرافشادی نفیس  ،علاوم حاگیث ،ساال
سوم ،شاارم ۴فپیاپ ۲877 ، ۲1ش،

7۲ا.۲1۱

نگارنگه در این مقاله ،برخ از آسیبهای س گ روایت را برشارده و باه مهامتارین
روشهای تصحی آن از نگاه شیخ شوشتری اشاره کرده است.
ح« .مایارهای نقگ دعا در االخبار الگخیلاه» ،زهرافشاادی نفیسا  ،آی اۀ پاژوه ،
شاارم ۲877 ،۵8ش۴۴ ،ا.۵۲
ط« .روش ش اس عالمه محاگتق شوشتری در نقگ احادیث ساختگ » ،سیگ علا
آقای  ،علوم حگیث ،سال دوازدهم ،شاارههای  8و ۴فپیاپ  ۴۵و ، ۴9
ی« .شیخ محاگتق شوشتری و انتقادات رعال او» ،سیگ عل آقای  ،آی ۀ پژوه ،
۱۱1ا.۱۴8

شاارههای  ۲1۵و ۲8۸9 ،۲19ش،

97ا.۸۲

در این مقاله با مقایسۀ قامو الرعال و ت قی الاقال به مهامتارین مباان انتقاادی
شیخ شوشتری به ت قی الاقال پرداخته شگه است.
ک« .ت قی الاقال در قامو

الرعال» ،پرویز رستگار عازی ،دوفصال امۀ مطالااات
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ب« .سیری در االخبار الگخیله  ،»۱عبگالاهگی عاللا  ،علاوم حاگیث ،شااارم ،6

۵۷2
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اسالم  ،شاارم ۲8۸۱ ،۲۵ش،

۱۲ا.8۵

ل« .ال قود اللطیف عل الدتاب الاسا باالخبار الگخیلاه ف ، ۲ف ۱وف ،» 8لطافاهلل
صاف گلپایگان  ،نور علم ،دورم دوم ،شاارههای  ۲1ف ۲8۵اا ۲۲ ، ۲9۲ف ۲۱6اا

که دربارم اشخا

مالقاتک گه با امام زمان است ،نقگ کرده است.

م« .رسال الحاقیه؛ ردّ کتاب االخبار الگخیله راعاه باه توقیاه وارد در مااه رعاب»،
محاگحسین حسی طهران  ،اهللش اس فج۲۴۲7 ، ۱ق.
نویس گم این مقاله به نقگ نظر شیخ شوشتری در عال بودن یدا از توقیااات مااه
رعب پرداخته و با نگاه فلسف عرفان  ،دعای «اللهم ان اسا لک باااان عایاه ماا
یگعوک »...را که وی آن را بهعلت دربرداشتن ماان کفرآمیاز عالا دانساته ،تبیاین و
شبهۀ عال بودن آن را رد کرده است.
ن« .اللااه در ال جاه» ،سیگ حسن فاطا  ،پژوه
۲876ش،

و حاوزه ،ساال اول ،شااارم ،۴

7۲ا.۸۲

« .سخ دربارم االخبار الگخیله عالمه شوشتری» ،رشا اساتادی ،آی اۀ پاژوه ،
سال ششم ،شاارم ۲87۴ ،88ش6 ،ا.۲6
ا« .روش نقگ و بررس ع وان کتب و اباواب حاگیث از نگااه عالماه شوشاتری»،
محاگعل رشای کرمان و احاگ زارا زردی  ،حگیثپژوها  ،شااارم ۲8۸6 ،۴ش،
۲۲8ا.۲۴1
ت« .م ابه ییرمستقیم فن رعال؛ گونههاا و کاربردهاا از نگااه عالماه شوشاتری در
قامو الرعال» ،محاگعل رشای کرمان و احاگ زارا زردی  ،علوم حاگیث ،ساال
شانزدهم ،شاارم ۲861 ،9۲ش،

۴6ا.96

« .باهمآی بهع وان روش در نقگ احادیث آسیبدیگه» ،سیگ کاا م طباطباای و
احاگ زارا زردی  ،علاوم قارآن و حاگیث دانشاگاه الزهارا ،ساال دهام ،شااارم ،۲6
۲86۲ش،

7۵ا.6۱

ق« .فاای فره گ اعتااع صگور خطبههای نهجالبالیاه» ،احاگ داوری زنجاان ،
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 ۲۴۴و  ۲۱ف ۲9۲ا۲899 ، ۲7۵ش.
نویس گم این مقاالت نظر شیخ شوشتری را دربارم عال بودن ده روایت از روایات
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61ا.۲۲۲

سوم :حاشیهنویسی

پانوشت این کتابها اشاره کرده است .هاچ ین ،محی الگین مامقان در پانوشت چاپ
عگیگ ت قی الاقال ،برخ از اشتباهات شیخ شوشتری در نقگهای باه ایان کتااب را
پاسخ داده است .مصححین کتاب بهجالصبای ف شرح نهجالبالیه ،چاپ امیرکبیر ،نیز
گهگاه به نقگ انگیشههای شیخ شوشتری پرداختهانگ.
چهارم :همایش
انگک پی

در هفگهم اسف گ ۲878ش ،یا

از درگذشت شیخ شوشتری ،ک گرهای

برای بزرگگاشات وی برگازار شاگ کاه مقااالت و ساخ ران هاای آن ،ساوگا گانه در
دستر دوستگاران نیست.
پینوشتها:
 .۲نک :بخ پیوست مقاله.

 .۱نااک :کلی اا  ،۲89۵ ،ج۵89 ،۲؛ مجلساا ۲۴1۴ ،ق ،ج،۱9
۲۴18ق ،ج8۲ ،۲؛ هاو۲8۸9 ،ق ،ج.۲8۴ ،۲
 .8ابن مقفه۲691 ،م،
 .۴کلی  ،۲89۵ ،ج،۴

۲88ا.۲8۴
 ،۲79ح.۱

 .۵هاان۲79 ،ا ،۲77ح.8
 .9مازنگران ۲۴۱۲ ،ق ،ج.۴87 ،۲
 .7ابن اب الحگیگ۲887 ،ش ،ج،۲۸
 .۸هاان ،ج،۲7
 .6ج،۱

.77

.77

.819

 .۲1ابن میثم بحران ۲896 ،ق ،ج،۵

 ،8۴6ح.۴

 .۲۲طبری۲8۸7 ،ق ،ج.۵۵۴ ،8
 .۲۱ابن اب الحگیگ۲887 ،ش ،ج،۲6

.۲19

 .۲8ابن میثم بحران ۲896 ،ق ،ج،۵

 ،87۲ح.۱

 89 ،۲9 ،۵و 866؛ صااگوق،
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عل اکبر یفاری که چاپ برخ از کتاابهاای شایخ شوشاتری از عالاه االخباار
الگخیله و ال جا ف شرح اللاااه را انجاام داده اسات ،گهگااه باه اشاتباهات وی در

۵۷۵
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 .۲۴طبری۲8۸7 ،ق ،ج۱۱۱ ،8ا.۱۱8
 .۲۵عاحظ بصری۲۴۱8 ،ق ،ج.۱97 ،۱
 .۲9ابن اثیر۲897 ،ش ،ج.۴66 ،۱
 .۲7ابن قتیبه دی وری۲۴۲1 ،ق ،ج،۲

.۲7۴

 .۱1ج۴۱ ،۲۲ا.۴7
 ، .۱۲ابن اب الحگیگ۲887 ،ش ،ج،۸

81۱ا.818

 .۱۱ابن اعثم کوف ۲۴۲۲ ،ق ،ج.۲9 ،۲
 .۱8سیوط ۲۴۲7 ،ق ،ج۲۵۴ ،۲ا.۲۵6
 .۱۴رسائ  ،ج۱ ،۲؛ کتاب رسائ و برخ دیگر از آثار شیخ کلی با گذشات زماان از دساتر
عالقه م گان بیرون شگه به طوری که امروزه اثری از آنها باق ناانگه است ،اما این کتاب در گذشاته
موعود بوده و برخ افراد از آن استفاده و به آن است اد کردهاناگ.فآقابزرگ طهرانا ۲۴18 ،ق ،ج،۲1
 ۱86سیگ بن طاوو

در توصیف کتاب رسائ شیخ کلی ا گفتاه ایان کتااب ،ناماههاای اها

بیت به شیایان آنان است.فابن طاوو ۲۴11 ،ق ،ج ۴۱۱ ،۱احاگ بن علا نجاشا از ایان
کتاب به رسائ األئا علیهم السالمفنجاشا ۲۴17 ،ق 877 ،و شایخ طوسا از آن باه الرساائ
فطوس ۲8۵9 ،ق،

 ۲8۵نام بردهانگ.

 .۱۵ابن اب الحگیگ۲887 ،ش ،ج،۱

.81۲

 .۱9ابن میثم بحران ۲896 ،ق ،ج.66 ،۱
 .۱7ثقف کوف ۲8۵8 ،ش ،ج۴۴۵ ،۱ا.۴۴9
 .۱۸طبری۲8۸7 ،ق ،ج.۲19 ،۵
 .۱6ابن اب الحگیگ۲887 ،ش ،ج،۱

.۲61

منابع
 .۲قرآن کریم.

 .۱آقا بزرگ طهران ،محاگ محسن بن عل م زوی ،الذریا ال تصانیف الشایاه ،بیاروت ،داراألشاواء،
۲۴18ق.
 .8ابن اب الحگیگ ،ابوحامگ عبگالحایاگ ،شارح نهاجالبالیاه ،تصاحی محااگ ابوالفاا اباراهیم ،قام:
انتشارات کتابخانۀ آیتاهلل مرعش نجف ۲887 ،ش.
 .۴ابن اثیر ،ابوالحسن عل بن محاگ ،اسگالراب ف مارف الصحابه ،بیروت :دارالفدر۲۴16 ،ق.
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 .۲۸ابن طاوو ۲۴۲۱ ،ق.۲78 ،
 .۲6ثقف کوف ۲8۵8 ،ش ،ج.818 ،۲
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 .۵اااااا  ،ال های ف یریب الحگیث واالثر ،تحقیق محاگ ط اح و طاهراحاگ زاوی ،قم :مؤسسه
مطبوعات اسااعیلیان۲897 ،ش.
 .9ابن اعثم کوف  ،ابومحاگ احاگ بن عل  ،کتاب الفتوح ،تحقیق عل شیری ،بیروت :دار األشواء،
۲۴۲۲ق.

 .۸اااااااا  ،الطرائف ف مارف مذهب الطوائف ،قم :مطبا الخیام۲۴11 ،ق.
 .6ابن عبگالبر ،ابوعار یوسف بن عبگاهلل ،االستیااب ف مارف الصحابه ،تحقیق علا محااگ البجااوی،
بیروت :دارالجی ۲۴۲۱ ،ق.
 .۲1ابن قتیبه دی وری ،ابومحاگ عبگاهلل بن مسلم ،االمام والسیاسا الاااروت بتااریخ الخلفااء ،تحقیاق
عل شیری ،بیروت :داراالشواء۲۴۲1 ،ق.
 .۲۲ابن مقفه ،عبگاهلل بن دادویه ،األدب الصریر واألدب الدبیر ،بیروت :دار صادر۲691 ،م.
 .۲۱ابن میثم بحران  ،کاالالگین میثم بن عل  ،شرح نهجالبالیه ،تهران :دفتر نشرالدتاب۲896 ،ق.
 .۲8اصفهان  ،ابوالفرج عل بن الحسین ،مقات الطالبیین ،تحقیق سیگ احااگ صاقر ،قااهره :دارالاارفا ،
۲89۸ق.
 .۲۴برق  ،احاگ بن محاگ بن خالگ ،رعال ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران۲8۸8 ،ق.
 .۲۵ثقف کوف  ،ابواسحاق ابراهیم بن محاگ ،الرارات ،تحقیاق عااللالاگین حسای

ارماوی ،تهاران:

انجان آثار مل ۲8۵8 ،ش.
 .۲9عاحظ بصری ،ابوعثاان عارو بن بحر ،البیان والتبیین ،تحقیق عل باوملجم ،بیاروت :دار و مدتبا
الهالل۲۴۱8 ،ق.
 .۲7ذهب  ،شاسالگین محاگ بن احاگ ،تاریخ االسالم و وفیات الاشاهیر واالعالم ،بیروت :دار الدتاب
الارب ۲۴۲8 ،ق.
 .۲۸زراری ،ابویالب احاگ بن محاگ ،رسال اب یالبفرعال  ،قم :انتشاارات دفتار تبلیراات اساالم ،
۲۴۲۲ق.

تراعم الشهر الرعال وال ساء مان الاارب والاساتاربین

 .۲6زرکل دمشق  ،خیرالگین ،االعالم قامو
والاستشرقین ،بیروت :دارالالم للاالیین۲6۸6 ،م.
 .۱1سیوط  ،عاللالگین عبگالرحان بن اب بدر ،تااریخ الخلفااء ،تحقیاق اباراهیم صاال  ،بیاروت :دار
صادر۲۴۲7 ،ق.
 .۱۲شوشتری ،محاگتق  ،االخبار الگخیله ،تهران :مدتب الصگوق۲۴1۲ ،ق.
 .۱۱ااااااااا  ،ال جا ف شرح اللاا  ،تهران :مدتب الصگوق۲8۴9 ،ش.
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 .7ابن طاوو  ،عل بن موس  ،کشف الاحج لثارة الاهج  ،تحقیق محاگحسون ،قم :الادتب
األعالم االسالم ۲۴۲۱ ،ق.

۵۷۴

دو فصینام ددیدپژوه  ،سال دهم ،مراره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

 .۱8ااااااااا  ،بهجالصبای ف شرح نهجالبالی  ،تهران :امیرکبیر۲879 ،ش.
 .۱۴ااااااااا  ،قامو الرعال ،قم :انتشارات عاماه مگرسین حوزم علایه قم۲۴۲1 ،ق.
 .۱۵صگوق ،محاگ بن عل  ،الخصال ،قم :انتشارات عاماۀ مگرسین حوزم علایۀ قم۲۴18 ،ق.
 .۱9اااااااا  ،عل الشرایه ،نجف :مدتب الحیگریه۲8۸9 ،ق.

دار التراث۲8۸7 ،ق.
 .۱6طوس  ،محاگ بن حسن ،رعال ،قم :انتشارات عاماۀ مگرسین حوزم علایۀ قم۲۴۲۵ ،ق.
 .81اااااااا  ،الفهرست ،تحقیق و تصحی سیگ محاگباقر بحرالالوم ،نجف :مطبا الحیگریه۲8۵9 ،ق.
 .8۲کاف  ،حسن ،تاالیم امام حسن مجتبا  باه زباان دعاا و حاگیث ،تهاران :انتشاارات روزناماۀ
عاهوری اسالم ۲879 ،ش.
 .8۱کش  ،ابوعارو محاگ بن عار ،رعال ،مشهگ :انتشارات دانشگاه مشهگ۲8۴۸ ،ش.
 .88کلی  ،محاگ بن یاقوب ،الداف  ،تهران :دارالدتب االسالمیه۲89۵ ،ش.
 .8۴مجلس  ،محاگباقر بن محاگتق  ،بحار االنوار الجاما لگرر اخبار األئا األطهار ،بیاروت :مؤسسا
الوفا۲۴1۴ ،ق.
 .8۵مازنگران  ،محاگصال بن احاگ ،شارح الدااف األصاول والروشا  ،تصاحی سایگعل عاشاور،
بیروت :دار احیاء التراث الارب ۲۴۱۲ ،ق.
 .89نجاش  ،ابوالحسین احاگ بن عل  ،رعالففهرت اساااء مصا ف الشایا  ،قام :انتشاارات عامااۀ
مگرسین حوزم علایۀ قم۲۴17 ،ق.
 .87یاقوب  ،احاگ بن اب یاقوب اسحاق ،تااریخ الیاقاوب  ،بیاروت :موسسا األعلاا للاطبوعاات،
۲8۵۸ق.
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 .۱7طباطبای  ،سیگ محاگکا م« ،فاای صگور» ،علوم حگیث ،شاارم ۲86۲ ،99ش8 ،ا.۲7
 .۱۸طبری ،ابوعافر محاگ بن عریر ،تاریخ االمم والالوک ،تحقیق محاگ ابوالفاا اباراهیم ،بیاروت:

