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نقد رجیان ری ا رژناد
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درآمد
چندی است جریان به اصطالح تجددخواه و تمدنساز حوزه علمیه در تمام قلمرروهرای تخصصری اعر از
ادب و فقه و اصول و کالم و تفسیر و حدیث و اقتصاد و جامعهشناسی و  ...نگررهسرازی و نظریرهپرردازی
میکند و پیوسته از ناکارآمدی این علوم میگوید و مرینویسرد و برر رررورت تودیرد و جرایگکین کرردن
دانشهای برساخته دیگر مانند «نظام معرفتی فقاهت» و «منطق تفسیر متن» پا میفشارد.
این جریان از تحدی با اندیشمندان حوزه گرفته تا تعدی بره سراحت فقینران را سرردوحه برنامرههرای
خویش قرار داده و پاسخگو نبودن فرزانگان حوزه را گواه بر واپسگرایی و بیمایگی میخواند .همچنرین برا
تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بسیج افکار عمومی سرعی در پیشربرد اهرداخ خرود دارد .داعیرهداران
تجدد ،تلقی خود از دین را یگانه نگرش منطبق با واقع میدانند و تاریخ فقه و فقاهت را -از شیخ طوسی=
گرفته تا شیخ انصاری= و فقنای معاصر -به باد انتقاد میگیرند .سادهپنداری ،نگاه به پدیدهها از افق نرازل،
انگارههای نابیخته و پندارههای ناپخته شادوده فکری این گروه را تشکیل میدهد .و به طور کلری مریتروان
تندروی ،تقدسزدایی و سادهانگاری را به عنوان سه شاخصه برای این جریان نام برد.
در مقابل اما واکنش اصحاب اندیشه و قل و کرسی تدریس در حوزههای علمیه به گونهای دیگر است؛
چش بر قنر میپوشند و از در منر درمیآیند و ادبته بانگ و غریو آنان را فاقد دالدت تصدیقیه مریداننرد و
کمتر اجابت میکنند.
نوشتار پیش رو کوشیده است تا با بازخوانی بخشی از کتاب «منطق تفسیر متن» نوشته محمد تقی اکبرر
نژاد دغکشها و کژیهای آن را پیدا و علت ادبار مجامع علمی به این جریان را هویدا کند.
در کتاب یاد شده بحثی با عنوان «آبشخور ادبیاتگرایی افراطی در حوزه فن دین» مطرح شده و در آن
ادب عربی موجود در حوزههای علمیه در بوته نقد قررار داده شرده اسرت .ایرن بحرث بره خروبی نشرانگر
قشریگری و سطحینگری این جریان به ادب عربی و در نتیجه درازدستی به سایر رشتههای دینی است.
باری ،نقد پیشرو نگاهی است هر چند کوتاه بره کمری از بسریار و یکری از هرکار و مشرتی از خرروار
کژاندیشیهای خنیاگران تحول.
من از مفصّل این قصه مجملی گفت

تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل
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 .1نویسنده در صفحه  141چنین مینویسد« :اهل زبان به ددیل ارتکازی که از کودکی نسبت به واژگان
زبان مادری خود دارند ،بدون توجه به قواعد زبانی ،سخن میگویند و نیک سخنان ه زبانان خود را
میفنمند .آنان بیدرنگ ،مثلها و اصطالحات را دریافته ،به معنای مقصود منتقل میشوند و صردها
جمله در زمانی کوتاه تودید و منتقل میشود ،بدون اینکه طرفین حتی یک بار بره قواعرد و ررواب
زبان توجه کنند .اما کسانی که از بیرون وارد زبان میشوند ،حکرایتی دیگرر دارنرد .آنران معرانی و
قواعد را به صورت ارتکازی در ذخایر ذهنی خود ندارند .بنابر این ه در معنا کردن واژگان و هر
کیفیت ترکیب آننا و صرخهایی که دارند ،نیازمند مراجعه به کتابهای دغت و دستور زبان هستند.
همین امر باعث می شود تا در فن برخی دطایف زبان ،محتاج کترب دغرت و ادب باشرند .صراحب
جواهر (ره) در بررسی یکی از فروع طالق ،نکتهای را از میرزای قمی (ره) نقل و سپس نقد میکند.
به گفته ایشان در آن نقد ،دقت و وسواس میرزای قمی در برخری عبرارات ،بره ددیرل عجر برودن
اوست؛ وگرنه اهل زبان و معتددین ،هیچگاه چنین احتماالتی را مطرح نمیکنند .آنگاه مینویسد :اگر
مراعات ادب الزم نبود ،حرخهای بسیاری داشت که نثار او میکردم!»
اشکال نخست :چنین نیست که اهل زبان معنای تمامی سرخنان هر زبانران خرود را بفنمرد و همیشره
مقصود از مثلها و اصطالحات را دریابد ،چنانکه ما خود بادوجدان معنای همه واژهها و کنایهها و مثلها در
زبان مادری خودمان را نمیدانی و مقصود را از خود گوینده جویا میشوی یا در صورت عدم دسترسی بره
گوینده به واژهنامهها مراجعه میکنی و اساسا سوء تفاه برآمده از همین مسرلده اسرت .روشرن اسرت ایرن
چادش بیشتر گریبانگیر کسی است که با دستور زبان و هنجار گفتار آشنا نباشد.
در روایتی پیامبر? یکی از اصحاب را ملمور به بریدن زبان فردی میکند و میفرماید« :قُ معره فراقطع
دسانه» .او از محضر پیامبر? بیرون میرود و سپس برمیگردد و عرض میکنرد کره آیرا حقیقترا زبرانش را
ببرم؟! پیامبر? میفرماید :خیر ،مقصودم این است که با احسان زبانش را ببر.
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در روایت دیگری سوارهای بر پیامبر? سالم میکند ،پیامبر? در پاسخ میفرماید« :و علیک ادسالم» .او
با تعجب میگوید :من تننا هست  .پیامبر? میفرماید :بر تو و اسب تو.
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تمام ایننا در گفت و گوهای عادی و روزمره بین مردم است؛ حال اگر متنی صورت تقنینی و تشرریعی
به خود بگیرد چادش دو چندان خواهد شد ،زیرا متون علمی از حساسیت ویژهای برخوردار است و واژههرا
با دقت و ظرافت بیشتر گکینش میشود.

« . 1دعائم االسالم» ،ج ،2ص.323
« . 2مستدرک الوسائل» ،ج ،8ص.252
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اشکال دوم :تدقیق و موشکافی میرزای قمی= در مسلده طالق ،تدقیق فقنی میباشد –چنانکره روشرن
است و خود صاحب جواهر= نیک گفته است -و ارتباطی به ادب عربی ندارد ،در صورتی که بحث برر سرر
افراط در ادب عربی است.
اشکال سوم– :بر فرض که تدقیق فقنی میرزا= نارواست -شاید خاستگاه این تدقیق ،تفری در ادبیات
باشد نه افراط در آن؛ زیرا ادبیات به معنای حقیقی کلمه دقتهای عبارتی را بقاعرده و بسرامان مریسرازد و
استظنارها و برداشتها را از دجامگسیختگی باز میدارد .به بیان دیگرر ،دقرتهرای نابجرا بیشرتر برآمرده از
کوتاهی در ادبیات است نه زیادهروی در ادبیات.
اشکال چهارم- :سلَّمنا که تدقیق فقنی میرزا= برآمده از افراط در ادبیات اسرت -شراید تردقیق فقنری
میرزا= روا و سخن صاحب جواهر= ناروا باشد.
 .2وی در صفحه  141مینویسد« :روشهای نادرست ،گاه به ددیل ظاهر متین و حق به جانرب ،حتری
بر علمای وارسته مشتبه میگردد .دقتهای ادبی در متون دینی از همین باب اسرت .برخری گمران
کردهاند که این موشکافیهای اتمیک ،نوعی ارج ننادن و تعظری کتراب و سرنت اسرت و مصرداق
برخورد عادمانه و مسئوالنه با متن مقدس .مشابه این افراط در گروه غالت نیک میبینی  .آنان به بنانه
تکری اودیای ادنی ،قدم به راهی گذاشتند که خالخ اصل مذهب بود .ادبیاتگرایی افراطی نیرک برر
بنانههایی همچون عظمت متون وحیانی و مقدس استوار است .متلسفانه ،حوزه علمیره مرا ،ادبیرات
زده شده است .ما همه فن دینی خود را به ادبیات گرره زدهایر  .طلبره در سرال نخسرت ورود بره
حوزه ،آنقدر از فضائل و اهمیت ادبیات عرب میشنود که میپندارد که راه اجتناد در فقه و تفسریر
قرآن ،از اجتناد در ادبیات میگذرد و اگر کسی ادیب شود ،تا اجتناد فاصلهای ندارد! از این رو بسا
جوانانی که بنترین فرصتهای دوران تحصیلشان به صرخ و نحو و بالغت میگذرد ،اما ترا پایران
عمر علمی خود ،سود چندانی از آن نمیبرد .به عبارت دیگر ،ادبیات عرب بیش از مقردار ترلریرش
در فرایند اجتناد ،در برنامههای درسی حوزه جای گرفتهاند .حکایت طلبهای که بنترین فرصتهای
خود را صرخ آموختن ریکهکاریهای ادبیات میکند ،حکایت آن مررد وسواسری اسرت کره آنقردر
مشغول ورو میشد که از وقت نماز میگذشت .عالمه بنبنانی (ره) نیک از این گونره افرراد سرخن

گفته است؛ از کسانی که چنان در مقدمات معطل میشوند که به اجتناد نمیرسند :انه بعد ما عرف
علما من تلک العلوم ،ربما یعجبه التکفار و اإلکثار فی المعاودة و المباحثة و تحصیل المهارة الکاملرة و
ربما یتوهم لزوم ذلک إلی أن یصف عمفه فیه و لذا تفی غالب الطلبة ال یبلغون درجرة االجتهراد برل
یموتون و غایة ما یصل إلیه آحادهم أنه نحوی أو صففی أو منطقی أو کالمی إلی غیرف ذلرک ،فیصرف
تمام عمفه فی تحصیل مقدمة من مقدمات ذی المقدمة .آیا این همه ادبیات خوانی الزم است؟ نه؛ زیرا
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زبان بخش اصلی دین ،زبان عل است ،نه زبان ادبی .هر کسی کره برا بخرشهرای علمری قررآن و
روایات انس داشته باشد ،تردید نمیکند که فن مطادب ،موقوخ به خری شدن در ادبیات نیست و
کسی به اندازه عربزبانها ،با زبان عربی آشنا باشد ،میتواند آنهرا را بفنمرد .بخرش عمردهای از
روایات ما نیک سؤال و جواب است .اصرحاب برا همران زبران عامیانره سرؤال مریکردنرد و پاسرخ
میگرفتند .در اغلب آننا نیک بحثهای دقیق علمی مشاهده نمیشود .آیا فنر کترابهرای فقنری و
اصودی ما که سرشار از دقایق علمی است ،نیاز به عربیدانی تخصصی دارد؟ خیر .کسی ادعا نردارد
که محقق حلی یا شنید رانی یا شیخ انصاری و آخوند خراسانی با قل ادبی کتاب نوشتهانرد و اگرر
کسی ادیب نباشد ،نمیتواند نوشتههای آنان را بفنمد! دانشمندان در همه علوم ،پیچیدهترین مطادب
علمی را با همان ادبیات عامیانه به بحث گذاشتهاند .این شیوه ،نه تننا به علمیت کارشان آسیب نکده
است ،بلکه امتیاز نیک به شمار میآید .پس ما چرا باید بخش علمی دین را از منظر ادبیات ببینی ؟ در
حوزههای علمیه ،طالب بسیاری از عشق فقاهت دبریکند ،ودی نمیتوانند برا ادبیرات عررب ارتبراط
بگیرند و از قواعد پیچیده و فراوان آن خسته میشوند .آنقدر که ما به کتابهای عربی اهرل سرنت
اهمیت میدهی  ،خودشان اهمیت نمیدهند .شیوه درستتر آن است که طلبه قواعد عمومی زبان را
بیاموزد و از راه ترجمه متون و تجکیه و ترکیب آیات و روایات برر منرارتهرای خرود بیفکایرد و
دانستنیهای بیشتر را در زمان نیاز ،با مراجعه به کتب مربوط به دست آرد».
اشکال نخست :گر چه نویسنده ،این بخش از سخنان خود را بر پایره خطابره و داسرتان بنیران ننراده و
خبری از برهان در میان نیست ،دیکن باید دانست که هیچ متنری بره بلنردا و ژرفرای مترون دینری (قررآن و
روایات) در نمیرسد و دذا دقتهای ادبی در متون دینی مصداق افراط و زیادهروی نیست؛
اما درباره قرآن باید گفت یکی از برجستهترین اعجازهای قرآن ،اعجاز ادبی آن است و ایرن اعجراز در
سرتاسر قرآن اع از آیات االحکام و دیگر آیات –ودو بادتشکیک -ساری و جاری است .باید توجه داشرت
که مقصود از اعجاز ادبی صرفا هنجارهای زیباشناسی از قبیل استعاره و کنایه نیست تا گفته شود زبان علمی
نمی تواند آبستن هنجارهای زیباشناسی باشد .در روایات متعددی به ژرفمندی متن قرآن اشاره شده و بررای
آن هفت یا هفتاد بطن برشمرده شده است 3.سیره عملی پیشوایان دین نیک در برداشت از آیرات ژرخنگرری
بوده است؛ چنانکه وقتی زراره از امام باقر 9میپرسد :چرا بخشی از سر را مسح میکنی نره تمرام سرر را،
میفرماید :به ددیل وجود باء در «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُ ْ» که برای تبعیض است.
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« . 3المیزان» ،ج ،1ص.7
« . 4تفسیف نور الثقلین» ،ج ،1ص.595
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و به راستی بدون واکاوی پدیده «خفض به جوار» چگونه میتوان درباره جر ارجلِک در آیه شریفه «یرا
أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُ مْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَفافِقِ وَ امْسَحُوا بِفُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلِکُمْ إِلَرى
الْکَعْبَیْن» 5پی به حقیقت ماجرا برد؟!
آیا میتوان بدون موشکافی و ریکپردازیهای ادبی معنای أنّی در آیه شریفه «نِساؤُکُمْ حَرفٌْ لَکُرمْ فَرُْتُوا
حَفْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُم» 6را دریافت؟ أنّی به معنای متی است یا به معنای کیف یرا بره هرر دو معنرا؟ صرورت اول
حقیقت و صورت دوم مجاز است ،حال قاعده در دوران امر بین حقیقت و مجاز چیست؟ 7صورت سوم نیک
مبتنی بر مساده ادبی «استعمال دفظ در اکثر از معنا»ست که در اصول فقه از آن بحث میشود.
آیا زباندانان عربی میتوانند وجه عدول از «مسافراً» به «علی سفر» در آیه شریفه « فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَفیضاً
أَوْ عَلى سَفَفٍ فَعِدَّة مِنْ أَیَّامٍ أُخَف» را دریابند یا اینکه نیاز به ابکار پیشرفتهتر و ساز و کار دقیقتر میباشد؟
ناگفته پیداست که عربزبانهای آشنا با ادب عربی نیک در حل این مسرائل درمریماننرد چره رسرد بره
عربزبانهای بیگانه از ادب عربی .و بسنده کردن بره ترجمره مترون و تجکیره و ترکیرب سرطحی آیرات و
روایات گرهی را وانمیگشاید .از این روی ،چارهای جک سر ننادن به آستان بلند ادب عربی و خوگیر شردن
با هنجار گفتار و رایمندی در آن وجود ندارد.
باید توجه داشت که سادهانگاری و بیمنری به ادب عربی نه جریانی نوپیدا که پیشینه دیرینره و سرابقه
هکارساده دارد .عبدادقاهر جرجانی متوفای 471ق که از تنگاندیشیهای این جریان به ستوه آمده و به مویره
شده است چنین مینویسد:
« در پی این گمران نادرسرت ،گروهری از شرعر و نحرو کنراره گرفتنرد و هرر دو را بره دور افکندنرد و
رویگردانی از این دو را بنتر از سرگرم شدن به ایننا دانستند و روی تافتن از اندیشه در این دو را درستتر
از فراگیری ایننا پنداشتند  . ...و گمانهایی از این دست که اگر پایان و سرانجام آن را میدانستند به خدا پناه
میبردند و خشنود شدن بدان را برای خود ننگ میپنداشتند زیرا آننا با گکینش این نادانی بر دانش چونران
بازدارنده از راه خدا هستند و بسان کسی که میخواهد نور خدای (قرآن) را بکُشد».
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 . 5مائده .5 :در تعدادی از خوانشهای قفآنی مانند روایت ابوبکف از عاصم و روایات رسیده از اهل بیت< ارجلکم به جف خوانده شده
است« .البفهان» ،ج ،2ص .255اهل تسنن ارجلِکم را عطف بف وجوهَکم میگیفند و جف آن را از باب «خفض به جوار» میدانند و لذا پاها را
همچون صورت میشویند ،ولی دانشمندان شیعه ارجلِکم را عطف بف لفظ رؤوسکم میگیفند و لذا حکم پاها را مسح میدانند نه غَسل.
 . 5بقفه.223 :
« . 7التحفیف و التنویف» ،ج ،2ص.353
« . 8دالئل االعجاز» ،ص.15

5

و اما در جانب روایات نیک باید دقت نمود که این متون تفاوت گوهری با سایر متون دارد زیرا به براور
ما ،خادقان این متون بر ستیغ بالغت 1و حکمت و دانش نراب 10نشسرته و از آبشرخور علر دردنّی سریراب
گشتهاند .حال چه اشکادی دارد که چنین گویندهای کالم خود را به مدد تقدی و تلخیر و تعریف و تنکیرر و
حذخ و ذکر و فصل و وصل آبستن معانی ژرختری کند .و اساسا اصل در روایات ،فرامکرانی و فرازمرانی
بودن آنناست و پیشوایان دین ملتفت به این امر بودهاند و ظرفیت متفاوت مخاطبان 11خود تا روز رسرتاخیک
را در نظر میداشتند 12،چنانکه حضرت زهرا :به فرزندانش تا دامنه رستاخیک سالم رسانده است.
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در اخبار بسیاری دقت در ژرفا و معانی رانویه احادیث گوشکد و از سطحینگری بره آننرا هشردار داده
شده است؛ امام علی 9میفرماید« :همت نادانان روایرت و همرت دانشرمندان درایرت اسرت» 14.همچنرین
میفرماید« :حدیث را چنانکه باید بفنمید و بر روایت کردن خشرنود نباشرید ،چره راویران دانرش بسریار و
پاسداران آن اندکاند» .15در روایتی امام صادق 9میفرماید« :معنای سخن ما را آشکار سازید که ما تیرهای
سخنور هستی » .16و از فرمودههای ایشان است« :شما فقیهترین مردم هستید اگر معنا و مقصود سخنان مرا را
بشناسید» .17و نیک در همین راستا فرموده است« :فنمیدن یک حدیث بنتر است از روایت کردن هکار حدیث
و کسی از شما دانشمند نیست مگر آن که گوشهها و کنرارههرای سرخن مرا –معرانی مجرازی و کنرایی -را
بازشناسد و همانا یک سخن از سخنان مرا هفتراد تفسریر را برمریتابرد و مرا برر بررونرفرت از همره آننرا
توانمدی » .11در روایت دیگری میفرماید« :سوگند به خدا که ما کسی از پیروان خود را فقیره نمریشرماری
مگر آن که معنای سخنان سربسته را دریابد».
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 . 9پیامبف اکفم? ففموده است :أنَا أفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بَیْدَ أنِّی مِنْ قُفَیْشٍ وَ اسْتُفْضِعْتُ فِی بَنِی سَعْدٍ« .الطفاز الرُول» ،ج ،5ص.249
 . 12هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِه« .نهج البالغة».495 ،
 . 11یَا کُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِیَة فَخَیْفُهَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّی مَا أَقُولُ لَک« .نهج البالغة» ،ص.495
 . 12قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَضَّفَ اللَّهُ امْفَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِیثاً فََُدَّاهُ کَمَا سَمِعَ فَفُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ« .بحار االنوار» ،ج ،2ص.152
 . 13وَ أَقْفَأُ عَلَى وُلْدِیَ السَّلَامَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة« .بحار االنوار» ،ج ،43ص.214
 . 14وَ قَالَ ع هِمَّةُ السُّفَهَاءِ الفِّوَایَةُ وَ هِمَّةُ الْعُلَمَاءِ الدِّرَایَةُ« .بحار االنوار» ،ج ،2ص.152
 . 15اعْقِلُوا الْخَبَفَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَةٍ لَا عَقْلَ رِوَایَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِیف وَ رُعَاتَهُ قَلِیل« .بحار االنوار» ،ج ،2ص.151
 . 15أَعْفِبُوا حَدِیثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ« .الکافی» ،ج ،1ص.52
 . 17أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَفَفْتُمْ مَعَانِیَ کَلَامِنَا« .معانی الرُخبار» ،ص.1
 . 18حَدِیث تَدْرِیهِ خَیْف مِنْ أَلْفِ حَدِیثٍ تَفْوِیهِ وَ لَا یَکُونُ الفَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْفِ َ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا وَ إِنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَفِ ُ عَلَى
سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْفَجُ .همان ،ص.2
 . 19إنَّا وَاهللِ لَا نَعُدُّ الفَّجَلَ مِنْ شِیعَتِنَا فَقِیهاً حَتَّی یُلْحَنَ لَهُ فَیَعْفِ َ اللَّحْنَ« .الغیبة للنعمانی» ،ص.141

6

اگر آشنایی با زبان عربی در حد معمول برای فن احادیث کافی باشد –چنانکه نویسنده مدعی اسرت-
پس این همه تحریص و تحریض بر دریافت معانی ننفته احادیث برای چیست؟! و اگر واقعا احادیث تنری
از معانی دیریاب باشد ،آیا این همه امر و بعث مستلکم تکلیف به محرال نخواهرد برود؟! حاشرا و کرال کره
خردمندی بدین سخنان پایبند باشد.
در روایت دیگری به روشنی و بسندگی دستور به یادگیری دانشهای زبان عربی داده شده تا جای هیچ
گفت و گو و چند و چونی نباشد .امام صادق 9میفرماید« :دانشهرای زبران عربری را فررا بگیریرد چرون
خداوند به زبان عربی با مردم سخن گفته است».

20
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 .حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْفٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ

رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسْلَمِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :تَعَلَّمُوا الْعَفَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ خَلْقَه« .الخصال» ،ج ،1ص .258در
تقدیف این حدیث شفیف سه احتمال وجود دارد:
أ« .تعلّموا اللغةَ العفبیةَ »...یعنی زبان عفبی را ففا بگیفید .اشکال این احتمال آن است که خطاب امام 9عام است و عفب را نیز در بف
میگیفد .حال اگف امام 9عفب را به ففا گیفی زبان عفبی امف نماید تحصیل حاصل خواهد بود و الالزم باطل فالملزوم مثله.
بر « .تعلّموا العلومَ العفبیةَ »...یعنی دانشهایِ ادبیِ منسوب به عفب را ففا بگیفید .اشکال این احتمال هم این است که انتسابِ دانشهایِ ادبی
به عفب نامعلوم بلکه معلوم العدم است .زیفا دانشهای ادبی پس از پیدایش اسالم و با الهامِ میفِ بیان امیف مؤمنان 9ایجاد شده است و پیشتف،
عفب بیگانه از این دانشها بود و تنها بف اساس سفشت خدادادی سخن میگفت.
جر « .تعلّموا علومَ اللغةِ العفبیةِ »...یعنی دانشهایِ زبانِ عفبی را ففا بگیفید .این احتمال صحیح است و اشکالهای پیشین بف آن وارد نیست.
زیفا مُموربه بف طبق این تقدیف ،دانشهایِ زبانِ عفبی است [نه زبان عفبی] و پف واضح است که عفب نیز به ففاگیفی دانشهایِ زبانِ عفبی
نیازمند است .همچنین بنا بف این تقدیف ،آنچه که به عفب نسبت داده شده زبان است [نه دانشهایِ ادبی] و در انتسابِ زبانِ عفبی به عفب
مناقشهای نیست .و حذ مضا (علوم) و موصو (اللغة) در صورت وجود قفینه ،صحیح و متداول است« .علوم العفبیة» ،ج ،2ص.8
اشکال :بیگمان مفجع ضمیف در «فإنَّها»« ،اللغة العفبیة» است ،پس باید «تعلّموا العفبیّة» نیز به تقدیف «تعلّموا اللغة العفبیة» باشد.
جواب :در حدیث صنعت استخدام به کار رفته است؛ «تعلّموا العفبیة» به تقدیف «تعلّموا علوم اللغة العفبیة» و مفجع ضمیف در «فإنّها» «اللغة
العفبیة» است.
نکته :صدر و ذیل حدیث ،هف دو بف وجوبِ ففاگیفیِ دانشهایِ زبانِ عفبی دَاللت میکند .زیفا «تعلّموا» امف است و امف ظهور در وجوب دارد.
و «فانّها »...علتِ امف به ففاگیفیِ دانشهایِ زبانِ عفبی را فهم قفآن دانسته و فهم قفآن واجب است .زیفا قفآن معجزه جاوید پیغمبف اکفم?
است و مادامی که انسان درنیابد لفظ و معنای قفآن مافوق دیگف الفاظ و معانی است ،هفگز نمیتواند به اعجاز آن پی ببفد و به دنبال آن
نمیتواند پیغمبف اکفم? را از روی دلیل و بفهان تصدیق کند و حال آن که اعتقاد به اصول دین –از جمله نبوت -باید از روی دلیل باشد.
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سخن پایانی در این زمینه آنکه تصور نشود شایمندی نقل به معنا از ارج و شکوه احادیث میکاهد؛ زیرا
اگر چه ائمه< نقل به معنا را با شرایطی روا دانستهاند -21دیکن همکمان راویان را به امانرتداری در نقرلتشجیع و تشویق کردهاند .از باب نمونه راویانی که جانب امانت را نگاه میدارند و حردیث را بری فرکود و
کاست بازگو میکنند ،مصداق آیه «فَبَشِّفْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» 22به شمار آمردهانرد 23.از
این روی احادیث بسیاری نقل به دفظ شده است زیرا از یک سو شرط قبرول روایرت –بره صرورت کلری-
راب بودن راوی است و از سوی دیگر شماری از راویان پرکار همچون زراره و ابوبصیر پایبند بره نوشرتن
حدیث در مجلس بودهاند .درباره زراره آمده است که وی روزی به محضر امام صادق 9شرفیاب میشرود
و دفترش را باز میکند تا پاسخ امام به سؤادش را بنویسد 24.ابوبصیر روشنرمیر نیک همراره نویسرندهای را
به همراه داشته تا سخنانی را که بین او و امام رد و بدل میشده بنویسد 25.چنانکه پیوسته گروهی از یاران و
نکدیکان امام کاظ  9با قل و کاغذ در محضرشان حارر بودند تا سخنان ایشان را بنگارنرد 26.حرال برا در
واپسین سخن آن که در میان دانشهایِ زبانِ عفبی تنها ففاگیفی هشت دانش وجوب شفعی دارد :لغت ،اشتقاق ،صف  ،نحو ،معانی ،بیان،
بدیع ،تجوید .زیفا ذیل حدیث ،علتِ وجوبِ ففاگیفیِ دانشهایِ زبانِ عفبی را بیان کفده است و العلة [تعمّم و ] تخصّص.
 . 21مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْفٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :قُلْتُ لَُِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ
فََُزِیدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تُفِیدُ مَعَانِیَهُ فَلَا بَُْسَ« .الکافی ،ج ،1ص .»51وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَفْقَدٍ قَالَ:
قُلْتُ لَُِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْمَعُ الْکَلَامَ مِنْکَ فَُُرِیدُ أَنْ أَرْوِیَهُ کَمَا سَمِعْتُهُ مِنْکَ فَلَا یَجِیءُ قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِکَ قُلْتُ لَا فَقَالَ تُفِیدُ الْمَعَانِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
فَلَا بَُْسَ« .الکافی» ،ج ،1ص .51وَ مِنْهُ ،نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
زَعْلَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُخْتَارِ أَوْ غَیْفِهِ رَفَعَهُ قَالَ :قُلْتُ لَُِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَعَلِّی لَا أَرْوِیهِ مَا سَمِعْتُهُ فَقَالَ إِنْ أَصَبْتَ
فِیهِ فَلَا بَُْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلِسْ« .بحار االنوار» ،ج ،2ص.151
 . 22زمف.18 :
 . 23عَلِیُّ بْنُ إِبْفَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیفٍ قَالَ :قُلْتُ لَُِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ -الَّذِینَ
یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ قَالَ هُوَ الفَّجُلُ یَسْمَعُ الْحَدِیثَ فَیُحَدٌُِّ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَا یَزِیدُ فِیهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُ« .الکافی» ،ج ،1ص.51
 . 24الْإِخْتِیَارُ ،عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُفْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْفٍ قَالَ :دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّکُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِی
الظُّهْفِ وَ الْعَصْفِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَیْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْفِدُوا بِهَا فِی الصَّیْفِ فَکَیْفَ الْإِبْفَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ لِیَکْتُبَ مَا یَقُولُ فَلَمْ یُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَیْءٍ
فََُطْبَقَ أَلْوَاحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نَسَُْلَکُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَیْکُمْ وَ خَفَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِیفٍ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ ع إِنَّ زُرَارَةَ سََُلَنِی عَنْ شَیْءٍ
فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِکَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْفَ فِی الصَّیْفِ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ وَ الْعَصْفَ إِذَا کَانَ مِثْلَیْکَ وَ کَانَ زُرَارَةُ
هَکَذَا یُصَلِّی فِی الصَّیْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ ذَلِکَ غَیْفَهُ وَ غَیْفَ ابْنِ بُکَیْف« .بحار االنوار» ،ج ،82ص.42
 . 25قَالَ :فَقَالَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) :إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَائْتِنِی .قَالَ :فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَیْتُهُ ،فَقَالَ :یَا أَبَا بَصِیفٍ ،أَتَیْتَنَا لِمَا سََُلْتَنَا عَنْهُ؟
قُلْتُ :نَعَمْ ،جُعِلْتُ فِدَاکَ .قَالَ :إِنَّکَ لَا تَحْفَظُ ،فََُیْنَ صَاحِبُکَ الَّذِی یَکْتُبُ لَکَ؟ قُلْتُ :أَظُنُّ شَغَلَهُ شَاغِل وَ کَفِهْتُ أَنْ أَتََُخَّفَ عَنْ وَقْتِ حَاجَتِی ،فَقَالَ
لِفَجُلٍ فِی مَجْلِسِهِ :اکْتُبْ لَهُ« .دالئل االمامة» ،ص.555
 . 25فَحَدَّثَنِی أَبِی قَالَ کَانَ جَمَاعَة مِنْ خَاصَّةِ أَبِی الْحَسَنِ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ شِیعَتِهِ یَحْضُفُونَ مَجْلِسَهُ وَ مَعَهُمْ فِی أَکْمَامِهِمْ أَلْوَاحُ آبَنُوسٍ لِطَا ٌ وَ
أَمْیَال فَإِذَا نَطَقَ أَبُو الْحَسَنِ ع بِکَلِمَةٍ أَوْ أَفْتَى فِی نَازِلَةٍ أَثْبَتَ الْقَوْمُ مَا سَمِعُوا مِنْهُ فِی ذَلِک« .مهج الدعوات» ،ص.219
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کنار قرار دادن این قرائن و شواهد ،آیا شایمندی نقل به دفظ بودن نوع احادیث برر نقرل بره معنرا برودن آن
نمیچربد؟ و بر فرض ه که نویسنده کتاب ،به هکار و یک ددیل هیچ یک از این سرنخها را قبرول نداشرته
باشد ،حق ندارد دیدگاه خودش را منطبق با دوح محفوظ بداند و آن را بر دیگران تحمیل کند و در صرورت
مخادفت فریاد وا اسالما سر دهد.
افکون بر این شاید فقینی بخواهد با رویکرد فقنی –به معنای اع آن -صحیفه سجادیه یا خطبه فدکیه و
مانند آن را -که شکی در نقل به دفظ بودن آننا نیست -بررسی کند؛ آیا میتواند با یک ادبیات نازل و تجکیه
و ترکیب ساده کامیاب گردد؟ و دهها تادی فاسد دیگر.
بیگمان آن که ترجمه و تجکیه و ترکیب را برای تفقّه کافی میداند از دو حال خارج نیست؛ یرا از ادب
بویی نبرده و یا از فقه طرفی نبسته است.
اشکال دوم :نویسنده در کمال شگفتی حقیقت را وارونه ساخته و حوزه را ادبیاتزده دانسته است .آری،
پیشتر حوزه علمیه خاستگاه و خیکشگاه ادب بوده و اندیشوران و دانشوران شیعه آرار ستوار و مانردگاری را
برای همیشه به یادگار ننادهاند .در سدههای پیشین تیکپروازان آسمان ادب شیعه همچرون سرید ررری= و
سید مرتضی= و رری استرآبادی= و سید علی خان مدنی= و میث بحرانری= آررار بریماننردی را خلرق
کرده اند که هر یک تاج افتخاری بر تارک شیعه است .و اما امروزه خلف ناصادح آنان در کنج عافیت آسوده
و به کامرانی غنودهاند تا بدانجا که به جرأت میتوان گفت در هیچ دورهای چون امروز گرد مالل بر سیمای
پرفروغ ادب ننشسته است.
آیا جک این است که امروزه در سه سال نخست حوزه به چند جکوه ترشیده به زبان فارسی و چند کتاب
ناتراشیده به عربی خراسانی بسنده مریشرود .حرال اگرر شرتابکدگی در آمروزش و چپانیردن دروس جنبری
گوناگون و  ...را نیک در نظر بگیری چه خواهد شد؟ وادحدیث ذو شجون.
اشکال سوم :گرچه بسیاری اجتناد در فقه را متوقف بر اجتناد در ادبیات ندانسرتهانرد ،دریکن ایرن بره
معنای کافی بودن ترجمه و تجکیه و ترکیب نیست.
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اشکال چهارم :تفسیر قرآن بدون اجتناد در ادبیات یا دست ک ادبیات پیشرفته و به ویژه دانش بالغت
میسور نیست و بسنده کردن به تجکیه و ترکیب در آن ،بیشتر به طنک ماننده است تا واقع.

 . 27و لما کان أعظم مقدماته علم أصوله و علم العفبیة إذ األول قاعدته و دلیله و الثانی مسلکه و سبیله و غیفهما من العلوم إما غیف متوقف
علیه کعلم الکالم إال ما ال بد منه فی تحقّق اإلیمان أو یتوقف علیه دونهما و معه یکفی الفجوع فیه إلى األصول المصححة فی ذلک الشُن
کالحدیث و أصوله و اللغة و نحوها من المقدمات المقفّرة فی مواضع تلیق بها من المصنفات فال جفم رتّبنا هذا الکتاب -الّذی قد استخفنا اللَّه
تعالى على جمعه و تفتیبه -على قسمین :أحدهما فی تحقیق القواعد األصولیة و تففیع ما یلزمها من األحکام الففعیة و الثانی فی تقفیف المطالب
العفبیة و تفتیب ما یناسبها من الففوع الشفعیة« .تمهید القواعد» ،ص.24
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با نگاهی گذرا به تفاسیر فریقین میتوان شدت اهتمام مفسران به ادبیات را دریافت .برر همرین اسراس
تفسیر کشاخ نوشته جاراهلل زمخشری متوفای 531ق هماره یکی از منابع طراز اول تفاسیر شیعه و سنی بوده
و هست .وی در تفسیرش چنین میگوید:
«فقیه اگر چه سرآمد تمام فقینان باشد و نحوی گر چه گوی از همگنان برباید و دغوی هر چند یکهتراز
عرصه دغت باشد و متکل هر اندازه چیرهدست باشد هرگک نمیتواند به حقایق وآموزههای دریای بریکرران
قرآن دست بیازد مگر آن که برههای آهسته و بیشتاب به فراگیری دانش معانی و بیان بپرردازد و زمرانی در
کاوش آندو خسته و رنجه گردد و آنچنان که شایسته آندو دانش است است ورزیده و کارکشته شود».
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همچنین سکّاکی متوفای 626ق مینویسد:
«از آنچه گفتی روشن شد که فنمندگان مقصود خدا نیاز مبرم به دانش معانی و بیان دارند .پس ننگ بر
کسی که به تفسیر قرآن میگراید در صورتی که بنره و اندوخته کافی از این دو دانش ندارد».
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اشکال پنجم :سخن آیت اهلل وحید بنبنانی= ارتباطی به ما نحن فیره نردارد زیررا نراظر بره افرراط در
مقدمات و اتالخ تمام عمر در آنناست نه صرخ بخشی از عمر.
اشکال ششم :قیاس متن قرآن و روایات به متن کتب فقنی و اصودی مع ادفارق است و چنانکره پیشرتر
گفته شد میان این دو ،تفاوت از زمین تا آسمان است.
اشکال هفتم :خرّیت بر وزن مرّیخ به معنای راهنمای ماهر با تای منقوطه نوشته مریشرود نره برا طرای
مؤدَّفه!
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 .3نویسنده در صفحه  151چنین مینویسد« :از روایات متعددی چنین برمیآید که اهرل بیرت (ع) نیرک
روی خوشی به ادبیاتگرایی نشان ندادهاند و درست در زمانی که ادبیات عرب در میان اهل سنت در حرال
شکوفایی بود ،آنان در مذمت خوض در ادبیات سخن گفتهاند» .وی در پانوشت چنرد روایرت را بره گرواه
میآورد« :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :أَصْحَابُ الْعَفَبِیَّةِ یُحَفِّفُونَ الْکَلِمَ عَرنْ مَوَاضِرعِه (مسرتدرک الوسرائل ،ج ،4ص،279
ح )8-4721عَنْ حُوَیْزَةَ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ :قُلْتُ لَُِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ رَجُل لَکَ فَضْل لَوْ نَظَفْتَ فِی هَذِهِ الْعَفَبِیَّةِ فَقَالَ
لَا حَاجَةَ لِی فِی سَهَکِکُمْ هَذَا .وَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ :مَنِ انْهَمَکَ فِی طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُروع (همران ،حردیث
 )5-4599عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ ...قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ نَظَفْتَ فِی هَذَا أَعْنِی الْعَفَبِیَّةَ فَقَالَ دَعْنِی مِرنْ سَرهَکِکُم
(همان ،ح»)7-4722

« . 28الکشا » ،مقدمه ،ص.2
« . 29مفتاح العلوم» ،ص.249
 . 32پشت جلد کتاب نیز کلمه «بیمُحابا» با های هوّز و به صورت «بیمُهابا» نوشته شده است!

10

اشکال :نویسنده در این بخش از کتاب خود ،آسمان به ریسمان بافته تا شاید چنرد حردیث همسرو برا
دیدگاه خود بیابد .وی برای دستیابی به این هدخ از هیچ تالشی فروگذار نکرده و حتی از تقطیع حدیث نیک
سود جسته است .روی ه رفته چنار روایت از کتاب مستدرک آورده شده است دیکن هیچ یک را نمیتوان
پذیرفت.
مقصود از اصحاب العفبیة در روایت نخست -به قرینه تناسب حک و موروع -قاریان قررآن اسرت نره
نحویان؛ زیرا در آن زمان اختالخ خوانشهای قرآنی به اوج خود رسیده بود و صدها قاری با خوانش ویرژه
به خود قرآن را میخواندند چندانکه اگر بدینگونه پیش میرفت جامعره مسرلمانان بره بحرانری غیرر قابرل
جبران دچار میآمد 31.بدین روی ،امام صادق 9در این روایت خطر اختالخ خوانشها و تحریف قررآن را
گوشکد نموده است.
حدیث سوم نیک در مستدرک به صورت منقطع ذکر شده دریکن در منرابع دسرت اول سلسرله سرند بره
پیامبر? میرسد 32و این نشانگر ساختگی بودن حدیث است چه در زمان پیامبر? هنوز اصطالح نحو پدید
نیامده بود .و بر فرض ه که حدیث صحیح باشد آنچه کره مرورد نکروهش قررار گرفتره اسرت اننمراک و
زیادهروی در نحو است نه اصل فراگیری دانش نحو.
نویسنده کتاب حدیث چنارم را تقطیع کرده تا به سود خود بنرهبررداری کنرد؛ در صردر حردیث راوی
میگوید :امام صادق 9آیه شریفه «وَ دَقَدْ نادانا نُوحٌ» 33را به صورت «و دقد نادَینا نوحاً» خواند .عرض کردم:
فدایت شوم ،خوانشهای قرآن چنین نیست .فرمود :مرا با خوانشهای ناپسند چه کار؟! 34روشن است که از
دحاظ ادبی نمیتوان بر «و دقد نادینا نوحاً» خرده گرفت.
حدیث چنارم بنترین گواه است بر اینکه مقصود از العفبیة در حدیث دوم نیک خوانشهای قرآنی اسرت
نه ادبیات؛ فما قصد د یقع و ما وقع د یقصد.

والسالم علی من اتبع الهدی
محمد انردی-ارباهیم زعزیی

35

« . 31التمهید فی علوم القفآن» ،ج ،2ص.9
« . 32وسائل الشیعة» ،ج ،17ص.329
 . 33صافات.75 :
 . 34وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :قَفَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَقَدْ نَادَینَا نُوحاً قُلْتُ نُوحٌ ثُمَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ نَظَفْتَ فِی هَذَا أَعْنِی
الْعَفَبِیَّةَ فَقَالَ دَعْنِی مِنْ سَهَکِکُم.
 . 35شماره تماس - 29191497281 :پست ادکترونیکیnaderi1364m@yahoo.com :
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 .8تمهید القواعد األصولیة و العفبیة ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،قم ،انتشارات دفتف تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم ،چاپ اول1415 ،ق.
 .9التمهید فی علوم القفآن ،معففت ،محمد هادی ،قم ،مؤسسة النشف االسالمی ،چاپ دوم.1415 ،
 .12الخصال ،ابن بابویه ،محمد بن علی ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ اول1352 ،ش.
 .11دعائم االسالم و ذکف الحالل و الحفام و القضایا و األحکام ،ابن حیون ،نعمان بن محمد مغفبی ،قم،
مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،چاپ دوم1385 ،ق.
 .12دالئل اإلعجاز فی علم المعانی ،جفجانی ،عبدالقاهف بن عبدالفحمن ،تحقیق عبد الحمید هنداوی ،بیفوت،
دار الکتب العلمیة ،چاپ اول ،بی تا.
 .13دالئل االمامة ،طبفی آملی صغیف ،محمد بن جفیف بن رستم ،قم ،بعثت ،چاپ اول1413 ،ق.
 .14الطفاز االول و الکناز لما علیه من لغة العفب المعول ،مدنی ،سید علی خان ،مشهد ،موسسه آل البیت،
چاپ اول1384 ،ش.
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 .15علوم العفبیة  -قسم النحو ،حسینی طهفانی ،سید هاشم ،اصفهان ،خاتم االنبیاء ،چاپ اول1392 ،ش.
 .15الغیبة للنعمانی ،ابن ابی زینب ،محمد بن ابفاهیم ،تصحیح علی اکبف غفاری ،تهفان ،نشف صدوق ،چاپ
اول1397 ،ق.
 .17الکافی ،کلینی ،محمد بن یعقوب ،تحقیق علی اکبف غفاری ،تهفان ،دار الکتب االسالمیة ،چاپ چهارم،
1427ق.
 .18الکشا

عن حقائق غوامض التنزیل ،زمخشفی ،محمود ،بیفوت ،دار الکتاب العفبی ،چاپ سوم،

1427ق.
 .19مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نوری ،حسین بن محمد تقی ،قم ،موسسه آل البیت ،چاپ اول،
1428ق.
 .22معانی األخبار ،ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،تصحیح علی اکبف غفاری ،قم ،دفتف انتشارات
اسالمی ،چاپ اول1423 ،ق.
 .21مفتاح العلوم ،سکاکی ،ابو یعقوب یوسف بن ابی بکف ،محقق عبدالحمید هنداوی ،بیفوت ،دار الکتب
العلمیة ،چاپ اول ،بی تا.
 .22مهج الدعوات و منهج العبادات ،ابن طاوس ،علی بن موسی ،قم ،دار الذخائف ،چاپ اول1411 ،ق.
 .23المیزان فی تفسیف القفآن ،طباطبائی ،محمد حسین (عالمه طباطبایی) ،قم ،دفتف انتشارات جامعه مدرسین
حوزه علمیه ،چاپ پنجم1417 ،ق.
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