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دکتری فلسفه توبیقی ،دانشگاه شهید موهری ،تهران ،ایران

آسیه استادی
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چکیده
در حال حاضر چیستی و چگونگی به کاربندی «روش تحلیلی بده عندوان یکدی از روشهدای تحقیدق،
برای فراگیران و نوپژوهان رشتههای الهیات و معارف قرآن و حدیث دغدغهای جدی اسد،؛ حدال آن
که این روش از دیرباز در متون و دانشهای کدالم ،فلسدفه و فقده مدورد اسدتفاده بدودهاسد .،در مقالدة
پیشرو برای توضیح و شناساندن این مفهوم تحلیل) از دو شیوة تعری مفهومی بحث نظری در با
چیستی روش تحلیلی) و تعری باالشاره ارجاع مستقیم یا نشدان دادن نموندههدای عیندی از تحلیدل در
متون حدیثی) بهره بُرده شدهاس .،در «روش تحلیلی که متکی بر فعالی ،و خالقی ،ذهندی پژوهشدگر
اس ،،تالش میشود تا مدعایِ کلی یک گزاره تجزیه شده و احتماالت مختل درباره معنای دقیق هر
جُزء و به تبع آن معنای کلی و راستین مددعای کلدی گدزاره تعیدین شدود .بدرای نمونده و رعاید ،حدال
مخاابان [دانشپژوهان معارف دینی] ،متنی از شیخ صدوق انتخا شده اسد .،صددوق کده بیشدتر بده
عنوان یک مُحدِالث شناسانده میشود ،در دفاع از آموزه امام ،و والید ،علدی علیهالسدالم) بده عندوان
یک اندیشه-ورز و متکلِّم امامی حضور یافته و با استفاده از روش تحلیلی در تفسیر دو حدیث «والی،
و منزل ،در کتا معانی االخبار میکوشدد تدا مضدمون اصدلی ایدن دو حددیث را کده همدان والید،
امیرالمؤمنین علی علیهالسالم اس ،،اثبات نماید.

واژگان کلیدی :روش تحلیلی ،شیخ صدوق ،حدیث منزلت ،حدددیث والیدت ،امامددت،
والیت.
)ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ ﻣﺳﺋﻭﻝ( E-mail: fm.mahdiar@gmail.com
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مقدمه
به نظر میرسد هنوز گروهی از دانشددجویان حددوزة الهیدات و الالددا نددوپژوه ،بددا آنچدده
«روش تحلیلی خوانده میشود ،چندان آشنایی نداشته باشددند؛ ایدن گمددان زمددانی تقوید،
میشود که در روششناختی بسیاری از آثار موالعاتی و پژوهشی ایشان اعالم میشددود کدده
روش تحقیق ،تحلیلی یا توصیفی-تحلیلی اس،؛ حال آنکه در آن آثددار ،حتدی بدده صددورت
جزئی هم «تحلیلی مشاهده نمیشود .شاید آغازگاه این مشکل ،نبددودِ توضدیح مناسددب در
کتا های روشِ تحقیق باشد .این نیاز از یک سددو و دغدغدده توجدده دادن اهددالی اندیشدده و
دینپژوه به عقلگرایی اندیشمندان امامیه [به ویژه محدثان] از سویی دیگددر ،سددبب شددد تددا
متن تحلیلی از محدث جلیلالقدر شیعی شیخ صدوق را برای پاسددخ بدده ایدن مهددم انتخددا
کنیم.
در دوران کنونی و در مسأله «عقل و وحی  ،محدثان امامیه همواره مددورد بدیمهددری و
گاه اتهامهددایی در خصددوص ضدددی ،و عندداد بددا «عقددل قددرار گرفتددهانددد .اشدداعه اصدوالح
نادرس« ،اخباری  ،با معنای نادرس،تری از آن در اتصاف شیخ صدوق و دیگددر محدددثان
نخستین امامیه به آن ،از جملة این بیمهریهاس .،شیخ صدوق  381هدددن ۹۹1م) از جملدده
مُحدِّثان مشهور [و البته چه بسا از جمله متکلمددان برجسددته امامیده] در قددرن چهددارم هجددری
اس ،که عمده اهتمام وی ،تجمیع و تدوین میدراث حدددیثی بددوده اسدد ،ر.ز؛ االقددانی،
 .)13۹5با این حال این همال ،باعث دوری وی از اندیشهورزی کالمی ،چده در مقددام تبیددین،
چه توجیه و چه در مقام دفاع از آموزههای اعتقادی شیعی ،نشده بود .از جمله مواردی که
میتواند به اندیشهورزی صدوق اشاره داشته باشد ،استدالل وی در بیان و دفاع از امام ،با
تکیه بر دو حدیث «والی ،و منزل ،اس .،وی در ایدن مقددام ،از شدیوه تحلیلدی بدده شددکل
شایستهای بهره بردهاس.،
مفهددومی یدا توصدی

نظددری ،بحدثِ

در بخش نخس ،نوشتار پیشرو ،از با تعرید

کوتاهی در بددا چیسددتیِ «روش تحلیلدی آمدددهاسدد .،تکیده ایدن توصدی

بددر یدادآوری
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پیشینهای از کاربرد این روش در نظام-های اندیشهای فلسفی اسدد .،در بخددش دوم مقالدده،
تالش میشود تا از با تعری

باإلشاره ،نمونهای از کاربس ،این روش در متددونِ حدددیثی

امامیه نشان داده شود تا مخاابان با چگددونگی و کاربسدد ،نمونددهای از تحلیدل بدده صددورت
عینی و عملدی آشددنا شددوند .مددتن انتخددا شددده ،تحلیدل صدددوق از دو حدددیث «والید ،و
منزلدد ،در کتددا معدددانی االخدددبار اسدد ،،کتددابی کدده م دیکوشددد تددا معددانی و مفدداهیم
اصوالحات فنی و گزاره-های کلیدی قرآنی یا حدیثی را برای متعلمددان و عالمددان روشددن
کند.
تذکر آنکه در متون فلسفی و کالمی شیعه ،نمونههددای روشددنتددری از کاربسد ِ،روش
تحلیلی دیده می-شود؛ و البته بددرای اثبددات عقددلگرایددی و تعیددین منزلدد ،عقددل نددزد شدیخ
صدوق ،شواهدِ مناسب و متقنتری نیاز اس،؛ ولدی ایدن تالقدی در جددای خددویش شایسددتة
توجه اس ،و البته میتواند در دو پازل مختل  ،جایگاه خویش را بازیابد.

 .۱مفهومشناسی
 .۱-۱معنای لغوی «تحلیل»
تحلیددل در لغدد ،از مدداده «حددلال بدده معنددای فروآمدددن در مکددان بددودهاسدد ،ر.ز؛
فیروزآبادی .)۹07 :1۴2۴ ،در اول قرون گذشته این واژه تووراتی داشددته و معددانی چددون:
حالل کردن ،از هم گشودگی شیء ،سددوگند راسدد ،خددوردن و مددواردی دیگدر را از سددر
گذرانده اس .،با این حال اهل لغ ،در دوران معاصر ،معنددای تجزیده کددردن را نیدز بددر آن
افزودهاند که گدداه بددا صددورت و ضددبط عبددارت «تجزیده و تحلیدل همددراه میشددود ر.ز؛
الزیات1۹3 :1386 ،؛ همچنین ر.ز :دهخدا .)567۴ :1373 ،اهل فن نیز تحلیل) را معادل
 analysesقرار میدهند و از آن یک معنای روشی و دقیقتری را اراده میکننددد ر.ز؛
قراملکی.)251 :1385 ،
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 .۲-۱معنای اصطالحی و پیشینه تحلیل کردن یا «روش تحلیلی»
به نظر میرسد همگان با یک اقدددام در تحلیدل یدا روش تحلیلدی موافقنددد و آن «خُددرد
کردن اس .،در آزمایشهددای تجربدی ،مقصددود از تحلیدل ،تجزیده یدک مدداده بدده عناصددر
سازنده آن اس ،و در مُباحثات ادبی و علم االِعرا  ،مقصود از تحلیل ،تجزیه یا شناسددایی
تکتک مفدردات یک جمله اس،؛ چنانچدده در ادامدده هددم خواهددد آمددد ،حددداقل و اولدین
اقدام در تحلیلِ بحثهای نظری عبارت اس ،از :خُرد و تجزیه کددردن مدددعای کلدی یدک
گزاره به ادعاهای کوچکتر و مفرد.
برای روشنتر شدن بحث ،پیشینهای را از خاستگاه فلسفی «تحلیل به صددورت خالصدده
آورده م دیشددود .صدداحبنظران و مورخددان ،پیش دینه تدداریخی «روش تحلیل دی را بدده آثددار
افالاددون و گفتارهددای سددقراط مددیرسددانند .افالاددون  3۴7ق.م) در کتددا جمهددوری،
گفتگوی سقراط  3۹۹ق.م) با پولمارخوس در با معنای «عدددال ،را نقددل مدیکنددد .در
آنجا تعری مشهور «عدال ،که عبارت اس ،از« :بازگرداندن دِیدن و بدددهی بدده صدداحب
مال مورد بررسی و گفتگوی ارفین قرار میگیرد .سقراط در آنجا احتمالهای مختل

و

چه بسا نادرستی را که از این مفهوم و گزاره برداش ،میشود ،نشان میدهددد .بددرای مثددال،
به غلط بودن بازگرداندن مال به صاحبش در حددالی کدده دیواندده یدا در خوددر اسدد ،،اشدداره
میکند.
گاه در این گفتگو ،معانی متناقضی از «عدال ،به دس ،داده میشود و گاه تا مرز «ال
أدری هم پیش میرود .این مباحثه که ساعاتی به اول میانجامد ،سبب میشددود تددا ابعدداد
مختل ِ مفهوم «عدال ،روشن شود ر.ز؛ افالاون .)88۹ - 818 :1380 ،البته سددقراط از
این روش در تعری عشق یا سایر موضوعات دیگر فلسفی نیز بهره میبرد.
این روش در نهاد فیلسوفانِ سنتی نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته بود و در مددنهج
سایر اندیشمندان همچون متکلمان و الهیدانان نیز به کددار مدیرفدد ،،تددا آن کدده در دوران

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۵تابستان ۱۳9۸

معاصر به مثابه یکی از روشهای اصلی در اندیشهورزی و تفلس

69

درآمد .در ایدن دوران،

«روش تحلیلی بیش از هر چیز با نام فیلسوفان تحلیلی گره خورده اس .،فرگدده  1۹25م)،
مور  1۹58م) و سپ

راسل  1۹70م) فیلسوفان غربدی بودنددد کدده در رویکددرد و رهآورد

فلسفیشان ،از این روش به صورت جدیتری استفاده میکردند .به عنوان نمونه :راسددل بددا
ابداع نظریه «اتمیس ،منوقی بود ،معتقد بود :روشی علمی بددرای تفلسد

و اندیشددهورزی

ارائده کددرده اسدد ،ر.ز؛ راسددل )1136 :1373 ،وی اندیشددهورزی را بددا روش علم دی در
فیزیک مقایسه کرده و بیان میکرد :که در آزمایشگاههای فیزیدک ،اشدیا را میشددکافند و
ابتدا ترکیب مولکولی و سپ ترکیبیافتگی مولکول از اتمها را نشان میدهنددد .حددال مددا
باید این روش را در آزمایشگاه ذهن خود بازسازی کنیم .بدین منظور مدعیات نظددری کدده
در قالب عبارات مندرر اس ،را بایدد از عبددارتپردازیهددا تمددایز داد و ادعاهددای اتمیدک
«استناد و تعلق یک حکم به یک تصددور جزئدی کدده کوچددکتددرین جددزء قابددل بررسدی و
سادهتددرین امددر واقعدی قابددل تصددور اسدد ،،دسدد ،یافدد ،ر.ز؛ کاپلسددتون۴83 ،1388 ،؛
همچنین ر.ز؛ راسل )8 ،1388 ،در ادامه فیلسوفان تحلیلی علیرغم اتفاق نظر بددر اهمید،
و ارزش معرفتی «روش تحلیلی در تفسیر یکسان از آن همکالم نشدند.
حاصل آنکه مقصود از «تحلیل یدا «روش تحلیلدی عبددارت اسدد ،از :خددرد کددردن یدا
تجزیه یک ادعای کلی به اجزاء مفرد؛ مفهومشناسی ،معناشناسی و بررسی هددر جددزء مفددرد
به کمک قرائن و شواهد معرفتی؛ ترکیب معانی مفرد و باالخره کش معنددای کلدی یدک
گددزاره ر.ز؛ اسددترول 15 - 1 :1383 ،و خدداتمی )600 :13۹1 ،در ایددن بددین بعضددی از
محققان «روش تحلیلی را بسط بیشتری دادهانددد و سددخن از چهددار نددوع تحلیدل بدده میدان
آوردهاند .تحلیل مفهومی ،تحلیل گزارهای ،تحلیل مبانی معرفتدی و تحلیدل لددوازم منوقدی.
در تمام این اقسام ،پژوهشگر بایستی جزئیات ناپیدا و احتماالت مختلفی را که میشود از
یک نظریه برداشدد ،نمددود ،تخمدین زده و سددپ بددا بررسدی هددر احتمددال ابعدداد درسددتی و
نادرستی آنها را به نمایش گذارد ر.ز؛ فرامدرز قراملکدی 251 :1385 ،تددا )260بنددابراین
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میتوان چنین جمعبندی نمود :در «روش تحلیلی  ،هدف ابهامزدایی و افزونسددازی دقدد،
در معنای یک مفهوم یا گزاره و یا پیگیری اثباتپذیری مدددعای یدک گددزاره بددا تکیده بددر
همان ابهامزدایی مفهومی اس .،این روش با تکیه بر ذهنی خالق و جوال میکوشددد تدا بددا
تجزیه و تقسیم مدعای کل ،احتمدداالت مختلد را بدده دسدد ،دهددد؛ آنگدداه پژوهشددگر بددا
بررسی احتماالت به دس ،آمددده ،برتددرین آنهددا را بدده عنددوان نتیجدده تحقیدق و نظریده ارائدده
میکند .در تمام این مراحل ،رعای ِ،انضباط بحث ،ابتنددای آن بددر مبددانی معرفتدی روشددن و
پرهیز از دخال ،پیشداوری و تعصبجویی بایسته اس.،

 .۲تحلیل حدیث والیت
حدیث والی ،مضمون کلیدی و شدداه بید ،خوبدة غدددیر اسدد .،مضددمون آن ،عبددارت
آشنای «من کُن ُ،موالهُ فهذا علیٌ موالهُ اس ،که در بدین مسددلمانان بدده تددواتر نقددل شددده و
بزرگان امامیه از قرن اول هجری تا کنون بر پاسداش ،آن کوشیدهاند .متن خوبه غدیر بدده
صورت مفصل و البته به صورت خبر واحد در متون حدیثی شدیعه آمددده اسدد،؛ متندی کدده
حاوی مباحث و مضامین بلندی در معرفی ائمه ااهار علیهمالسالم) ،پیشبینی وقایع آینده
و سخن در با فرائض دینی و سفارشهددای اخالقدی اسدد ،ر.ز؛ ابرسدی)55 :1۴03 ،؛
اما مضمون اصلی و مدعای کانونی این خوبه ،همان عبارت پیشگفتهاس ،که به صددورت
متواتر در متون حدیثی فریقین نقل شدهاس.،

 .۱-۲مبانی و مبادی روشی صدوق
شیخ صدوق در با  2۹از کتا معددانیاالخبددار نسددب ،بدده گددزارش و تحلیدل حدددیث
والی ،اقدام میکند .وی ابتدددا  8اریدق و مدتن مختلد از معناشناسدی حدددیث را موددرح
میکند ر.ز؛ صدوق)65 :1۴03 ،؛ احادیثی که تماماً بددا مقصددود و معنددای مددوردِ ادعددای
شیعه ،توافق دارد .در ادامه وی از بحددث حددیثی عبددور کددرده؛ و بحددث تحلیلدی و کالمدی
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خویش را را با دستهبندی روایاتِ والی،مندی ائمه علیهمالسالم) شددروع مدیکنددد .دسدته
اول :روایاتی که شیعیان و اهل سن ،بر صدور و نقل آن متفقاند؛ ولی در معنای روای ،بددا
یکدیگر اختالف دارند و دسته دوم :روایاتی که نقل آنهددا اختصدداص بدده شدیعه دارد .وی
معتقد اس ،اگر دستة نخس ،روایات ،نیز با روشِ درس ،،بررسی و تحلیل شود ،همچنددان
موجبات تقوی ،و اثبات دیدگاه شیعیان فراهم خواهد شددد .صدددوق در خددالل مباحددث بدده
این نکته التفات میورزد که در مُباحثه و مجادلة روشمند ،نبایستی بدده روایداتِ اختصاصدی
فریقین اسددتناد جُسدد ،و خددود نیدز ایدن انضددباط و روشددمندی را رعاید ،مدیکنددد ر.ز؛
صدوق.)67 :1۴03 ،
پیش از بازسازی استداللِ صدددوق ،چنددد نکتدده در خصددوص روش کددار وی را ،مددرور
میکنیم:
نکتة اول ،صدوق در این بددا و بددا بعدددی حدددیث منزلدد )،بددر دو مبنددا در مُباحثدة
خویش ،پافشاری میکند :نخس ،،اصلِ صدور روای ،و تواتر آن در بین عموم مسلمانان؛
و دوم ،تأکید بر عصم ،نبی اکرم ص) به معنددای نفدی لغدو و بیهودگددویی از سداح ،آن
بزرگوار .به عبارت دیگر وی صدور روای ،و در مقام بیان بودن نبی اسالم ص) را اصددل
موضوع بحث قرار میدهد.
نکته دوم ،روش صدوق در توجیه و استدالل بددر پایددة قضددایای مشددهوره و جمددعآوری
قرائن استوار اس،؛ همچنین وی در اول نوشتار خود از تمثیلهایی بهره میبرد که عدالوه
بر تلوی بحث ،به روشنتر شدن ادعدا و استدالل کمک میکند.
نکته سوم ،صدوق در این نوشتار تالش میکنددد تددا قلمددرو بحددث را تعیددین کددرده و بددر
رعای ِ،حدود آن استوار بماند .از اینرو وی از وارد ساختن سایر مباحث اعتقادی یا سددایر
دعاوی فریقین خودداری مینماید .همچنین وی در اول مقاله ،از اخذ و استدالل بددر پایده
سایر روایات نقلی ،شدواهد تدداریخی و آیدات قرآندی دوری میجویدد؛ تددا بدددین صددورت
انضباط بحث و رهاوردِ تحلیلیِ آن بهتر رعای ،شود.
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نکته چهارم :وآخر اینکه اگرچه بحثی که در اینجددا مدیشددود کشددش توویدل گفتددار و
تعمیق مباحددث را دارد ،ولدی سددبک کددمگددویی صدددوق و تناسددب اختصارنویسدی کتددا
معانیاالخبار مانع از تفصیل بیشتر نوشتار شدهاس.،

 .۲-۲خردسازی دعاوی و فقرات حدیث والیت
اکنون و با گذر از این مقدمات ،نوب ،به بازسازی تحلیل وی مدیرسددد .شدیخ صدددوق
معتقد اس ،که بر اساس عبارت حدیث« :ألس ُ،أولی بِالمُؤمنین مِن أن ُفسِهم ....فمددن کُندُ،
موالهُ فعلیٌ موالهُ معنای حدیث یعنی همان مُدعای مذهب امامیه ،چندین اسدد :،علدی ع)
امام ،حاکم ،امیر و خلیفه پیامبر اسددالم ص) اسدد .،صدددوق جزئیدات ایدن عبددارت را ایدن
گونه تجزیه میکند:
ن
 .1-2-2معناشناسی کلمه «مولی یا «ولی که به نظر رمدزِ فهددم حدددیث و اصددلیتددری ِ
دعاوی این مباحثه خواهد بود.
 .2-2-2کیستی قائل سخن یا همان مرجع ضمیر متکلم وحده در عبارت که بدده اتفدداق
نظر فریقین ،شخص نبی اکرم ص) میباشد .شخصیتی که سخنش برای مسلمانان حج،
بوده و شأنش از هرگونه بیهودهگویی مبراس .،صدوق با عنای ،به این که ایدن قسددم ،را
اصل موضوعه مباحثه خود دانسته بود ،از تجدید استدالل و بحث در این زمیندده خددودداری
میکند.
 .3-2-2کیستی علی :تقریباً بدون اختالف ،قددائالن و روایدانِ حدددیث پذیرفتددهانددد کدده
منظور از علی در عبارت حدیث ،شخص علی بن ابیاالب اس .،بنابراین صدوق نیدز ایدن
قسم ،را که به دور از بحث و اختالف اس ،،کنار گذاشته و از آن عبور میکند.
 .۴-2-2سیاق کالم در انتقال معنای «ولی در همه فرازهای حدیث؛ به این صورت که
اگر کسی بگوید معنای «ولی در یکی از سه فراز به معنای «ال

اس ،و در فراز دیگر بده
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 ،صدوق این ادعا را با بحث بر سر سیاق عبارت بررسی نموده و نشان مدیدهددد

که الزاماً معنای «ولی در هر سه فرازِ حدیث یکسان اس.،
 .5-2-2معناشناسی و تعیین هدف از کاربرد جمله «ألس ُ،أولی بالمؤمنین من أنفسددهم
در بخش نخس ،حدیث :که به اعتقاد وی خود قرینه مناسبی برای تعیین و تقوید ،معنددای
«ولی در کل عبارتِ حدیث اس.،

 .۳-۲تمرکز بر اصلیترین ادعای حدیث (معناشناسی «ولی»)
صدوق با معناشناسی «مولی که اصلیترین مدعا و فقددرة حدددیث اسدد ،،بحددث را پدی
میگیرد .وی برای کلمه مولی  7 ،معنددا را در فرهنددگ و زبددان اسددالمی و عربدی شناسددایی
میکند؛ سپ هر معنا را در گزاره «من کُن ُ،موالهُ فهذا علیٌ مددوالهُ قددرار داده و نتددایج و
لوازم معنای عبارت را بررسی میکند .این معانی عبارت اس ،از .1 :مالددک بددرده  .2بددرده
آزادشده  .3صاحب بردهای کدده آزاد شدددهاسدد .۴ ،پسرعمدددو  .5پدیشآمدددها و کارهددای
پیشرو  .6کارها و امور پیرو و دنباله  .7فرمانروا و مالدکِ اااعدد،؛ صدددوق بددرای اثبدداتِ
استعمال هر یک از معانی باال در لفظ «ولی  ،از قرآن ،اشددعار ،اقددوال لغویدان و شددهرت در
زبان اعرا شواهد کوتاهی میآورد .به عالوه ،وی دو معنای حدسدی و فرضدی دیگددر را
هم به معانی هف ،گانه باال ضمیمه میکند و جمعاً  ۹احتمال یدا فرضدیهی معنددایی را مددورد
بررسی قرار میدهد ر.ز؛ صدوق.)68 :1۴03 ،

 .۴-۲بررسی احتماالت در فقره دوم و سوم حدیث
صدوق در بررسی معانی و احتماالت چنین میگوید:
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بر اساس معنای اول و دوم کلمه مولی ،مفهددوم گددزاره عبددارت میشددود از اینکدده :نبدی
مکرم ص) برده یا مالکِ مردمان بودهاس ،و حال آنکه به گواه تاریخ و اعتقاد مسددلمانان
ال غلط اس.،
این برداش ،و معنا کام ً
اما معنای سوم یعنی آنکه پیدامبر صدداحب بددردهای باشددد کدده آن را آزاد کددرده اسدد،،
معنای غلوی نیس ،،خصوصاً آنکدده دارای مصددداق و وقددوع خددارجی نیدز هسدد .،توضدیح
آنکه :زید برده و فرزندخوانده نبی مکددرم ص) بددود و پیدامبر وی را در سددالهددای قبددل از
واقعدة غدددیر آزاد کددرده بودنددد .بنددابراین معنددای حدددیث چندین مدیشددود« :هددر کد

مددن

آزادکننده او هستم [یعنی زید] ،علی هم آزادکننده او اس ،صدوق با اعددالن ایدن معنددا از
ارف بعضی از اهل سن ،آن را بنا به دالیلی مردود میشمارد و این احتمددال را در نیدز بدده
کنار می-راند .دالیل وی چنین اس :،اوالً این برداش ،و مستندات مربوط به آن بر اساس
روایات خاص فرقهای اس ،که در مجادله روشددمند قابددل قبددول نیسدد ،و ثانیداً بددا روایدات
خاص شیعی هم مخال

و معارض اس .،ثالثاً زید در سال هشتم هجری به شهادت رسدیده

بود و وجهی برای بازگویی این مولب از جانب پیامبر در سال دهم هجددری نداشدد .،رابعداً
پیامبر با قصد چنین معنایی از این جمله در مقام اثبات چه چیزی اسدد،؟ آیدا بددا ایدن گفتدده
یک حکم یا فتوای حقوقی را مورح میکند یا درصدد اثبات فضیلتی اس،؟ هدر کدددام از
این دو هدف را در نظر بگیریم ،با توجه به فوت زید و حتی با فرضِ حیاتِ او چدده سددود و
ثمرهای دارد؟ به این صورت این معنا نه تنها وجهی ندارد؛ بلکه با حکم،انگدداری سددخنان
نبی مکرم ص) نیز در تضاد اس .،خامساً ایدن معندا از جانددب قددرائن درون متندی پشددتیبانی
نمیشود و با شواهدِ تاریخی واقعه غدیر هم سازگار نیس ،ر.ز؛ صدوق.)71 :1۴03 ،
معنای چهارم لفظِ «مولی  ،پسرعمو اس ،مریمن )5:1۹و میدانیم علی ع) پسددرعموی
نبی مکرم ص) اس،؛ لذا پیامبر در حدیث مذکور در حال گددزارش دادن از یدک نسددب،
فامیلی بودهاس« :،هرک من عموزادة او هستم ،علی هم عموزاده اوس .،صدوق متذکر
میشود :این معنا از گزاره نیز عالوه بر لُکندد ،و نُقصددانی کدده در اِخبددار از واقددع دارد ،چدده
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ثمرهای در بیان و ااهارش در واقعه غدیر دارد؟ این معنا ،عالوه بر تعارضی که میتواند بددا
حکم،انگاری سخنان نبی مکرم ص) ،داشددته باشددد بددا فقدددان قددرائن حالیده و مقالیده نیدز
روبرو اس .،مضافاً بر اینها ،آیا این معنا را میتوان در فراز اول حدددیث [ألسدد ،اولدی ]...
نیز جریان داد؟ قوعاً این معنا در بخش نخس ،امکانپددذیر نیسدد،؛ و لددذا معنددای عمددوزاده
فارو از چالشهای پیشگفته ،دچار یک تعارض درون متنی نیز شده اس .،تذکر آن کدده:
شایسته اس ،بگوییم که هیچیک از معانی پیشین و چه بسا دو معنای پسین ،را نمیتوان در
فراز اولِ حدیث [ألس ،اولی  ]...بکار برد و لذا اکثددر احتمدداالت فدی-الجملدده دارای یدک
تعارض و چالش درون متنی اس.،
معنای پنجم و ششم مولی نیز عبارت اس :،هرک

من پیشرونپش،سر یدا دنبالددهروی

او هستم ،علی هم چنین نسددبتی را بددا او دارد .کددأنَّ در ایدن معنددا نبدی اکددرم ص) در حددال
گزارش دادن و توصی

کردن جای نشستن و ایستادن خود در روز غدیر اس .،این سخن

بیشتر به یک مزاح مینماید .مزاحی که حداقل در آن دوران و در آن واقعه چنان دور از
ذهن هر اسالمشناس و محدثی اس ،که کسدی متعددرض ایدن معنددا و احتمددال نشددده اسدد.،
صدوق این دو معنا را نیز با حکم،انگاری قول نبی مکرم ص) و اهمی،یافتگی حدددیث،
در تعارض میشمارد و کاربرد این معانی را که فاقدِ قرینهاند و بدداز در تعددارضِ آشددکار بددا
فراز نخس ،حدیث هستند را ،رد میکند.
و باالخره معنای هفتم «مولی که از نظر صدوق و اصحا امامیده تنهددا معنددای مناسددب
این مقام و این حدیث اس ،عبارت اس :،از فرمانروایی ،حاکمی ،و امارت؛ معنددایی کدده
با قرارگیری آن در حدددیث عددالوه بددر مفهددومگیدری صددحیح از عبددارت ،از جانددب قددراین
متعددی نیز پشتیبانی میشود .قرائن و شواهد معنددای هفددتم چندین اسدد :،اوالً پیدامبر دارای
نقش حاکمی ،برای مردم بود و این شأن غیر از شأن نبوت ایشان مدینمددود؛ و لددذا قابلید،
تفکیک و واگذاری نیز میداش،؛ ثانیاً معنددای حُکمراندی را مدیتددوان در هددر سدده کدداربرد
"ولی" در متن حدیث [که شامل :ألسدد ،أولدی و مددن کند ،مددواله و فعلدی مددواله اسدد]،
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سرای ،داد؛ بدددون آن کدده دچددار مشددکلی باشدیم .ثالثداً ایدن معنددا بدیشتددرین تناسددب را بددا
حکم،انگاری سخنان نبی مکرم ص) دارد .دسدتور به تجدمُع فوری دههددا هددزار مسددلمان
در بازگش ،از حج ،رخدادهای ایام توق در غدیر ،عبارات پراکندة به جا مانده از خوبه
در آثار مختل حتی اهل سن ،،همگی حاکی از لددزوم ااددالعرسددانی یدک حُکددم مهددم و
ضروری در با امر دین داشته اس .،صدوق تأکید میکند کدده بددا توجدده بدده ایدن شددواهد
برون متنی و البته سددازگاری درون مددتن حدددیث ،تنهددا معنددای حکیماندده و متناسددب بددا ایدن
حدیث به عنوان پیام غدیر ،همین معنای اخیر یعندی حکمراندی و تولید ،اسدد .،رابعداً نقددل
متواترِ حدیث غدیر ،روارِ مباحثات علمی و کالمی حددول مسددئله والید ،پد از پیدامبر و
حتی اشتقاق ام ،،و باالخره وجود احادیث مشابه و همراسددتا بددا حدددیث والید ،،همگدی
موجب تقوی ،نظریة والیتمندی و امام ،علی ع) اس.،
معنای هشتم و نهم :پیشتر گفته شد که صدوق معنای فرضی و نه البته مستعمل را هم به
معانی هف-،گانه ضمیمه کرده اس .،احتمال یا معنددای هشددتم آنکدده :نبدی مکددرم ص) بددا
فرمایش این حدیث ،تنها قصد برتری دادن و ذکر یک فضدیل ،را بددرای علدی ع) داشددته
اس،؛ بیآن که الزامداً معنددای خدداص حاکمید ،و والیتمندددی را در نظددر داشددته باشددد .در
احتمال و معنای نهم نیز اساساً پیامبر قصد هیچیدک از معددانی شددناخته-شددده در بدین مددا را
ندارد؛ بلکه معنای خاص و ناشناختهای از کلمه «مولی را در نظر گرفته اس،؛ معنددایی کدده
کسی را یارای فهم آن نیس ،و کش معنا نیازمندِ حضور نبی مکرم ص) اسدد .،صدددوق
این دو احتمال را ،فارو از اینکه ارفداری دارد یا نه ،مورح ساخته و در مقام مناقشه با ایدن
دو احتمال میپُرسد :به راستی آیا نمیتوان این احتماالت را در جایجددای آیدات قددرآن و
سخنان نبی مکرم ص) در نظر گرف،؟ اگر چُنین احتمدداالتی را بخدواهیم در ایدن حدددیث
سرای ،دهدیم ،بدده واقددع دچددار یدک هددرر و مددرر معنددایی ،شددکاکی ،و الادریگددری در
معناشناسی و فهمِ متون دینی میشویم .چالشی سهمگین و بیبازگشدد ،در معرفدد،شناسدی
دینی که [فیالحال] مالئمِ ابع هیچ مسلمانِ عالقمند و حدیثپژوهان نیس.،
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در پایان تحلیل معانی «ولی  :صدوق از معانی حقیقی و مجازی دیگری یاد نمدیکنددد؛
ولی محققانِ متأخر معانی «ولی را تا بیش از  27معنددا احصدداء و بررسدی کددردهانددد ر.ز؛
امینی.)67۹ - 60۹ :1۴16 ،

 .۵-۲سازگارسازی کل معنای متن با بررسی قرائن درون متنی
محور دیگر تحلیل حدیث والی ،در خصوص بررسی سیاق کالم یا قرائن درون متنی
حدیث اس .،پیشتر گفته شد با توجه به تکرار واژه «ولی در متن حدیث قرینددهی خددوبی
به دس ،میآید تا ما هر معنایی را از این واژه اخذ و تحمیلِ عبارت نکنیم .اما آیا بددا توجدده
به اشتراز لفظی واژهی "ولی" نمیتوان ادعا کددرد کدده :ایدن واژه در هددر فددراز از حدددیث
ال آنکدده واژهی "ولدی" در دو فددراز نخسدد ،و ی دا
یدک معنددای متفدداوت داشددته اسدد،؟ مددث ً
دس،کم در فراز اول حدیث به معنای حکمران بوده ،ولی در فراز پسدین ،معنددای دیگددری
از آن منظور شده اس،؟ وجه اهمی ،این ادعددا از آن رو اسد ،کده در تحلیدل یدک مددتن،
ن شواهدِ فهم متن اس.،
قرائن درون متنی بهترین و گاه مومئنتری ِ
صدوق در اینجا توجه ما را به خود عبارت جلب میکند و به مددا خاارنشددان مدیکنددد:
اگر معنای یکسانی را در این سه فراز در نظر نگیریم ،ممکن اسدد ،دچددار دشددواری و بسددا
ال و فرضاً مفهوم عبارت چنین میشود:
آشفتگی و تشویش فهم یا خلط قواعد شویم .مث ً
آیا من نسب ،به مؤمنان «اولوی ،در فرمددان ندددارم؟ پد
اولویتی در فرمان دارم؛

هددر کد

مددن بددر او «چندین

پ علی هم «منتها و عاقب ،کار اوس!،ن پ علی هددم «پیدرو و پشدد ،سددر اوسدد!،ن
پ علی هم «پسرعمو او اس!،ن پ علی هم «آزادکننده بددرده اوسدد!،ن پد علدی هددم
«برده اوس!،ن پ علی هم «اربا برده اوس!،ن پ علی هددم بددر او «چندین اولددویتی در
فرمان دارد!
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خب مشاهده میکنیم در مواردی اساساً ما دچار تشویش معنا و دسدد ،یدافتن بدده یدک
معنای غلط و ناسازگار میشویم؛ اما شاید در یکی دو مددورد امکددان رهددایی از تشددویش و
معنای غلط فراهم باشد .ولی تمایز دادن بدده معنددای واژه در یدک عبددارت نیازمنددد قددرائن و
شواهدِ جدیتری اس .،صدوق معتقد چنین شواهدی در متن وجود ندارد و بلکدده قرائندی

ال آنکدده :اوالً ،در مددتن
برای همسانی معنا در هر سه کاربرد واژهی "ولی" وجددود دارد .مددث ً
حدیث ،بین سه فراز در کاربرد «ولی از «فدداء عود اسددتفاده شدددهاسدد ،و مدیداندیم در
قواعد زبددانی کدداربرد «فدداء بدده معنددای داخددل کددردن مابعددِ «فدداء در معنددا و حکددم ماقبددل
اس ،ر.ز؛ صدوق )73 :1۴03 ،ثانیاً اگر بناس ،معنا در فددراز سددوم تغییدر کنددد ،مدیتددوان
ال
احتمال تغییر را در دو فراز پیشین نیز داد؛ آنهم به صورتی که دچار تشویش نشویم .مددث ً
آنکه معنای مجازی یا تمثیلی از حدیث اقتباس کنیم:
آیا من نسب ،به مؤمنان پش ،سر روترین نیستم؟ [تمثیل از حمای،کنندددگی] پد
ک

هددر

که من پش،سر روندهی [حامی] او هستم ،علی هم پش،سر رونده [حامی] اوس.،
اما این نحوه معناگیری از عبارت نه تنها قائلی ندارد ،بلکه فاقد قرائن و شددواهدِ خددرور

از معنای حقیقی به سم ،معنای مجازی و نمادین اس .،ثالثاً مالز و معیار انتخا معنددای
لفظ "ولی" آن اس ،که معنایی برگزیده شود که هم از سازگاری درون متندی برخددوردار
باشد و هم با شواهد درون متنی موجود توابق داشته باشد .به عالوه آنکه بر اسدداس شددواهد
بیرونیِ مددتن [مثددل حکمدد،انگدداری سددخنان نبدی مکددرم ص) و مددواردی دیگددر] بیشددترین
پشتیبانی از آن احتمال صورت گیرد .بنابراین حتی اگر صح ،حمل بعضی معددانی بددر هددر
سه فراز متن حدیث ،صحیح بنماید و به عبارت دیگر سدازگاری درون متندی ایجدداد شددود،
[شددبیه مثددال حددامی در عبددارت بدداال] ول دی مددا همچنددان بددا شددواهدِ ناکددافی درون متن دی و
نادیدهانگاری قرائن بیرونی روبرواییم ،نمیتوانیم احتمالِ پیشآمددده را از حضدیض خددارر
ساخته و احتماالت قویتر رقیب سازیم.
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 .۶-۲معناشناسی و احتماالت فقره اول حدیث
در بخش قبلی دیدیم که تا چه اندازه معناشناسی و بررسی فقرة نخس ،حدیث در فهم
کلی متن مؤثر واقع شده اس .،اول آنکه باید یک سازگاری میان سه کدداربرد واژة «ولدی
صورت پذیرد و دوم آنکدده معندداگیری از کدداربرد واژهی ولدی در فددراز اول بددا توجدده بدده
استعمال تفضیلی آن ،قدری محدود و خاصتر مینماید .بنابراین تحلیلِ حدیث با بررسدی
معنایی و جایگاهی فراز اول «ألس ُ،أولی بِالمُؤمِن ِین مِن أن ُفسِهِم ادامه پیدا میکنددد ر.ز؛
صدوق )7۴ - 73 :1۴03 ،صدوق ،در اینجا بحث را کوتاه میکند و بیآنکه سددایر معددانی
«ولی را مجدداً به آزمون بگذارد ،تنها به کاربرد جمله اشاره میکند .وی معتقد اس ،این
جمله به جه ،اقرارگیری و یادآوری بیع ،نبی مکرم ص) با مسلمانان ایراد شدددهاسدد ،و
قرینهی محکمی بر تقوی ،معنای امام ،و حاکمی ،در «مولی اس .،صدوق به مخاابددان
نشان میدهد که اعرا هنگامی که در مقددام بیعدد ،یدا نقددض بیعدد ،برمدیآینددد ،از چُنددان
ال در مقام بیع ،میگویند« :تددو را نسددب ،بدده خددودم اولوید،
مضمونی استفاده میکنند .مث ً
میدهم و در مقام نقض بیع ،میگویند« :أنا أولی بِنفسی مِنک من نسب ،به خود بیش از
تو اولوی ،دارم؛ و به این صورت بیع ،دیگری را عهدة خویش خارر مدیکننددد .در ایدن
استعمال واژه «ولی و «مولی همواره به معنای امارت و حاکمید ،اسدد ،و کدداربرد آن در
ش نخس ،حدیث ،باعث یادآوری معنای حاکمی ،در بین سایر معانی «ولی مدیشددود
بخ ِ
همچنین ر.ز؛ حلی.)1۴۹ :137۹ ،

 .۷-۲دفاع از احتمال برتر و پاسخ به اشکاالت
شیخ صدوق ضمن تحلیل حدیث ،به اهمال اشکاالت اهل سددن ،نیدز پرداختددهاسدد .،وی
مهمترین اشکال را چنین بازگو میکند :چرایی استفاده نبدی اکددرم ص) از کلمدة مددبهم و
ذومعانی چون «مولی اس،؛ مخالفان ااهددار مدیدارنددد :اگددر معنددای حدددیث شددامل چندین
مدعای حساسی [یعنی خالف ،و حاکمید ]،باشددد ،بجددا بددود پیدامبر از واژگدان دقیدقتددر و
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متعددی در توضیح مدعای خود استفاده میکرد .لذا ایشان معتقدند معنددای حدددیث چُنددان
اهمی ،مورد ادعای شیعیان را ندددارد .صدددوق در پاسددخ :ابتدددائاً بدده اختالفددات تفسدددیری و
تأویلیِ فِرق کالمی در با توحید اشددارت مدیکنددد؛ اختالفدداتی کدده از متشددابهات قرآندی
برآمدهاس .،وی از ایدن رهگددذر یدادآور وجددود اخدتالف تفسدیری در مهددمتددرین مسددائل
اعتقادی یعنی خدا به عنوان بنیان دین شده و وضعی ،مسألة والی ،را که در مراتب بعدددی
توحید قرار دارد را نیز نهایتاً چنین ارزیابی مدیکنددد .در ادامدده وی از ایدن موضددع حددداقلی
خارر شده و بیان مدیکنددد :خِدرد انسددان و تحلیدل پیشگفتدده راهنمددای خددوبی بددرای فهدم
حقیق ،اسدد .،وی پیددایش تفاسدیر سددوء و متشددابه در اهددم مسددائل اعتقددادی را محصددول
کمخردی و تصلُب در برابر حقیق ،میداند .صدوق پیدایش اختالف در معنای حدیث را
ناشی از تأخیر و مرور زمان دانسته ،که با بیماردلی و شددکاکی ،همددراه شدده اسدد .،وی بددا
توجه به فهم مخاابان پیامبر در غدیر معتقد اس :،اگر این اختالفات در با حدیث غدددیر
جایز بود ،در آن واقعه نیز باید افراد و حاضران در بددا معنددای گفتددار رسددولاهلل اخددتالف
میورزیدند؛ حال آنکه شاهد آنیم که تا دههها بلکه تا گذشته سدهای از این ماجرا ،چندان
ایرادات و سوءتفاهماتی رنگ نیافته اس ،ر.ز؛ صدوق.)73 - 72 :1۴03 ،
صدوق ادامه میدهد :گزارشهای دقیق از واقعه غدیر گویای آن اس ،که نبدی مکددرم
ص) قرائن فراوانی برای تفهدیم مدددعای خددویش قددرار داده بودنددد .همددان ابعدداد خددارجی
تشکیل مراسم غدیر از یکسو تددا عبددارات مشددابه و هددمراسددتای در خوبدده غددیر از سددوی
دیگر؛ به عالوه وجود احادیث مشابه دیگر با تواتر نقلی که دارند ،همگدی گویدای وجددود
اولیة قرائن کافی برای تفهیم معنای مولو و واحد از حدیث والی ،اس.،

 .۳تحلیل حدیث منزلت
یکی دیگر از احادیث مشهوری که امامیه در اثبات خالف ،امیرالمددؤمنین علدی ع) بدده
آن تمسک میجوید« ،حدیث منزل ،اس .،صدور حدیث منزل ،دارای شواهد فراواندی
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در میراث حدیثیِ مسلمانان اس .،شواهدی که حاکی از شُهرت و چه بسددا تددواتر آن دارد.
بنابر نقلهای متنوع ،به نظر میرسد :نبی اکرم ص) این حدیث را در چند مقددام و البتدده بدا
همین عبارت تکرار کردهاند .حدیث منزل ،از قرن اول هجری به عنوان یکدی از احادیدثِ
مرجع در استداللهای والیتمندی علی ع) مورد استفاده قرار میگرفته اسدد .،اصددحا و
اندیشمندان امامیه ،گاه نگاشتههایی مستقل را به این حدددیث اختصدداص مدیدادنددد ر.ز؛
نجاشدی ۹۴ ،1365 ،و  233و  )۴01در ادوار جدیدد نیدز پدژوهشهددایی در بددا اهمید ،و
مصادر حدیث منزل ،و چگونگی استدالل به آن نگاشددته شدددهاسدد ،و جویندددگان بحددث
تفصیلی در آن میتواننددد بدده آن مصددادر و منددابع مراجعدده کننددد ر.ز :کنتددوری 1366 ،و
میالنی 1387 ،و .)1388
مضمون این روای ،چنین اس :،نبی اکرم ص) خوا به علی ع) میفرماینددد« :اندد،
مِ ِّنی بِمنزلة هارون مِن موسی إلالا أنالهُ ال ن ِّبی بعدِی ؛ منزل ،و جایگاه تو پدیش مددن ،همچددون
جایگاه هارون نزد موسی اس،؛ با این تفاوت که بعد از من نبوتیننبی وجود ندارد .و ایدن
یعنی علی ع) صاحب تمام شئون و منزلدد،هددایِ پیدامبر اسددالم جددز شددأن نبددوت مدیباشدد
ر.ز؛ صدوق.)17۴ :1385 ،

 .۱-۳بحث درباره صدور و متن حدیث:
شیخ صدوق در با سیام کتا معانیاالخبار بحث از معناشناسدی حدددیث منزلدد ،را
پیشروی مخاابان قرار دادهاس .،وی با ذکر دو نقل و دو سددند مُجددزا صدددور حدددیث را
نشان میدهد و این در حالی اس ،که اُرُق صدوق به این حدیث بیش از این تعداد اسدد،
و او به مناسب ،،نقلهای دیگری از حدیث منزل ،را با اسناد مسددتقل و غیرمشددابه در سددایر
آثارش ارائه کرده اسدد ،ر.ز؛ صدددوق ،1۹66 ،ر  222 :1و ر  ۴73 ،2و همددان:1362 ،
 55۴و  572و همان.)27۴ :13۹5 ،
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صدوق در اینجا نیز همچون فصل پیشین ،تکیهگاه بحث را تنهددا بددر مدتن حدددیث قددرار
میدهد و درصدد کش معنای راستین آن اس .،مدعای وی و اعتقاد امامیه آن اس ،کدده
این حدیث درصدد اثبات خالف ،علی ع) پ از رحل ،نبدی مکددرم ص) اسدد .،در دو
نقلی هم که صدوق از این حدیث در معانیاالخبار آورده اس ،،همین مدعدا موددرح شددده
اس .،وی حدیث اول را از جابربنعبداهلل انصاری نقل میکند و نشان مدیدهددد کدده جددابر
معنای منزل ،را به خالف ،علی ع) در زمان حیات و وفات پیامبر تفسدیر کددرده اسدد .،در
حدیث دوم ،امام سجاد ع) در مباحثهای [که پیرامددون خالفدد ،و اخددتالف پد

از پیدامبر

اس ،]،به نقل حدیثِ منزل ،از زبانِ سعدبنابیوقاص استشهاد مینمایدد صدددوق،1۴03 ،
 .)7۴در سایر فرازهای نقل «حدیث منزل ،نیز ادعای فوق تکرار میشددود .ایدن در حددالی
اس ،که همگان میدانند ،هارون ع) پیش از موسدی ع) رحلدد ،کددرده و مقددام جانشدینیِ
موسی ع) نه به وی ،بلکه به یوشع ع) رسید .همین مولب دستاویز ارح و بسط شبهات و
اشکاالتی به حدیث منزل ،شدهاس ،و صدوق در تحلیل خود تالش میکند این مسددأله را
بررسی نماید.

 .۲-۳بررسی فقره و مدعای نخست حدیث (چیستی منزلت هارون)
شیخ صدوق در نخستین گام و بررسی فقره نخس ،درصدد تعیین جایگدداه هددارون ع)
اس .،وی مخااب را با این پرسش مواجه میسازد کدده جایگدداه هددارون بددرای موسدی چدده
بوده اس،؟ پاسخ این پرسش بنابر شواهد متقن و قابلقبولِ تاریخی و قرآندی چندین اسدد:،
هارون برادر تنی موسی اس ،که ااهراً از حیث سِنی نیدز بددزرگتددر از موسدی بددودهاسدد.،
ن مردمددان زماندده نددزد موسدی بددوده و همدواره موسدی از وی بدده
هارون افضل و محبو تری ِ
عنوان تکیهگاه اصلی و استوار خود یاد میکرده اس .،موسی ع) از آغدداز بعثددتش هددارون
ع) را وزیر ،حامی و همراه خود شمرده اهن )30:20؛ در دوران غیبدد ،از یهودیدان ،تنهددا
هارون را سزاوار جانشینی دانسته و همواره او را به خالف ،خود میگماشته اس ،اعرافن
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 )1۴2:7خدای متعال نیز بارهدا بر این رابوه نزدیک مُهددر تأییدد مدیزنددد و آن را میسددتاید
مریمن  53:1۹و فرقانن  35:25و یدون ن  75:10و صددافاتن )120:37هددارون را بددا علدم
موسی ،محبو و صاحب ِسدرِّ ،همددراه و یداور موسدی نیدز مدیداندیم؛ ولدی اصددلیتددرین و
مشهورترین جایگاه هارون ،همان خالف ،و وزارت او بوده اس،؛ بدده نحددوی کدده اگددر هددر
غیبتی از موسی پیش میآمد ،قوم موسی شاخص و شخصی ،هددارون را در اختیدار داشددتند
و با تمسک به آن از گمراهی نجات مییافتند .حاصل آن که حتی اگر رحلدد ،موسدی بددر
هارون مقدم میشد ،علیالقاعده انتظار آن بود که هارون خلیفة پ

از موسی اس .،چنددان

که در حدیث آمده اس« :،أن ،م النی بِمنزلةِ هارون مِن مُوسی اِلالا أنَّه ال نبی بعدی .

 .۳-۳بررسی مدعای دوم حدیث (حدود تشبیه)
گام دومِ صدوق در با سیاق کالم حدیث و تشبیه به کار رفته در آن اس .،آیا چنین
سیاقی گویای نسب ،دادن تمام منزل،های هارون به علدی ع) اسدد،؟ یدا آن کدده بددا چنددان
سیاق و عبارتی تنها بعضی از منزل،ها و شئون هارون برای علدی ع) اثبددات مدیشددود؟ بدده
ااهر بعضی از مخالفان بر آن باورند که با توجه به کاربرد «مِدن و تبعضدیه دانسددتن آن در
متن حدیث ،بعضی از شئون و منزل،های هارون برای علی ع) قابل اثبددات اسدد .،بدده هددر
سو صدوق ،هر دو احتمال را در نظر میگیرد و تحلیل خود را چنین ادامه میدهد:
صدوق در بررسی احتمال نخس ،بیان میدارد :اگددر بنددا باشددد بددا چندین عبددارتی تمددام
منزل،های هارون ع) برای علی ع) هم قابل اثبات باشد ،مخال بعضدی از قددرائن مسدلم
تاریخی ،عقلی و دینی اس .،مثل آن که میداندیم هددارون بددرادر تندی و بددزرگتددر موسدی
اس ،و یا هارون پیامبر معاصر موسی اس ،و حال آن که علی ع) پسر عم نبی اکرم ص)
و داماد ایشان اس ،و ادعای نبوت درباره او نیز امددری واضددح الددبوالن اسدد .،پد چندین
عبارتی علیرغم آن که ااهرش دربردارندة تمددام ویژگدیهددا اسدد،؛ ولدی نمدیتددوان ایدن
تمامی ،را بر آن جایز شمرد ر.ز؛ صدوق.)75 :1۴03 ،
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اما آیا میتوان احتمال دوم را قبول کرد؟ یعنی بعضدی از منزلدد،هددای هددارون را بددرای
علی اثبات نمود؟ شاید در نظر نخس ،به نظددر برسددد کدده بایسددتی احتمددال دوم را پددذیرف،
یعنی قبول بعضی از ویژگیهددا را پددذیرف ،و یدا آنکدده راه میانددهای را بایدد اندیشدید .ولدی
صدوق به همان احتمال نخس ،روی کرده و آن را توضیح داده و مقبددول مدیشددمارد .وی
به ااالق و تقییدی که در کالم حدیث اس ،،توجه میکند و الزمه ااالق را جریدان دادن
تمام ویژگیها میداند .البته پُر واضح اس ،که اگر در کالمدی ،قددرائن مددتقن و متیقندی در
تقییدِ ااالق وجود داشته باشد ،باید به اندازه متیقن از ادعددا و ااددالق فروکاسدد .،صدددوق
معتقد اس ،این حکم و دستور زبانی البد اس ،و اگر پذیرفته نشددود ،دچددار هددرر و مددرر
زبانی و تشویش در معنا میشویم .برای مثال ،در همین حدیث ،اگددر احتمددال دوم و بعددض
از اوصاف و منزل،ها در نظر گرفته شددود ،ایدن پرسددش پدیش مدیآیدد کدده مدتکلم کدددام
ویژگی را در نظر گرفته اس،؟ اهم ویژگیهای مشبهٌ به ،ویژگی خدداص و معهددود از مشددبهٌ
به که در سایر کلماتِ متکلم مندددرر اسدد ،و یدا احتمدداالت دیگددر .صدددوق ضددمن بحددث
کوتاهی معتقد اس ،که هر یک از راهها و احتماالت ،راهحل خویر و بسا ناشایسددتی بددرای
تحقیق اس .،بعضی از این احتماالت ما را به حدددس و تخمدینهددای ضددعی

مدیرسدداند و

بعضی با قواعد زبانی ناسازگار اس .،بنابراین وی بددر همددان احتمددال نخسدد ،،یعندی اثبددات
تمام منزل،ها پا فشاری میکند.
اکنون سخن در آن اس ،که چگونه آن تعارض و تفاوتهای میان هارون و علدی ع)
را میتوان حل کرد؟ صدوق فروکاسددتن ادعددا بدده قدددر متدیقن را یدادآور مدیشددود :یدک.
میدانیم علی ع) برادر تنی و بزرگتر نبدی مکددرم ص) نیسدد ،،پد ایدن منزلدد ،مددورد
ادعای کالم نبوی نیس .،دو .بنا بر ضرورت دینی و گواه تاریخ یقیناً علی ع) نبدی معاصددر
یا نبی پ از خاتم االنبیا نیس ،،پ این منزل ،هم برای او منتفدی اسدد،؛ چنانچدده بخددش
دوم حدیث نیز مؤید این مهم اس .،در اینجا صدددوق احتمددال و وصد سددومی را ارائدده و
استثناء نمیکند؛ ولی میپذیرد که اگر وص

سومی نیز در میان باشد که با اامینان بتددوان

آن را از این تشبیه استثناء کرد ،باید چنین کرد و آن وص

سوم را نیز در حمددل اوصدداف
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سومی را خود سراو ندارد ر.ز؛ صدددوق- 75 :1۴03 ،

.)76

 .۴-۳دفاع در برابر احتماالت رقیب
تا اینجا صدوق دو گام در تحلیدل معنددای حدددیث برداشددته اسدد :،اثبددات منزلدد،هددای
هارون ع) و اثبات سیاق عبارت که گویای انتقال و اثباتپددذیری همددان منزلدد،هددا بددرای
علی ع) اس .،شاید به نظر برسد بحث تمام باشد ،ولی صدددوق گددام سددومی را در جهدد،
تحکیم مدعای خویش برمیدارد و آن پاسخ به اشکاالت جدی به عنوان فرضیه و احتمدال
رقیب اس.،
اشکال نخس ،که میتواند در مقام مداقاله بحث را مخدددوش و نامرتددب جلددوه دهددد ،و
بسا فرضیة رقیبی برای معنای حدیث باشد ،عبارت اس ،از آنکه :فقدان زود هنگام هددارون
در زمان موسی ع) باعث شددد کدده وی خلیفدده بعددد موسدی نباشددد و بنددابراین اساسداً چندین
منزلتی را هارون پیدا نکرد و یا گفتهاند که حتی اگر زنده مدیمانددد هددم ،معلددوم نبددود ایدن
منزل ،را پیدا کند .بنابراین «حدیث منزل ،حداکثر خالف ،و وزارت علدی ع) در زمددان
خود پیدامبر را اثبددات مدیکنددد و ندده در دوران پد از پیدامبر ر.ز؛ صدددوق)77 :1۴03 ،
اشکال دوم که در پی همین ادعا و به تأیید آن میآید ،آن اس ،کدده :نقددل تدداریخی چندین
اس ،که پیامبر ص) این حدیث را به هنگام خرور از مدینه به قصد انجام غزوه تبددوز و
به منظور دلداری علی ع) فرمودند و لذا مفاد آن حداکثر در همان مقددام یعندی خالفدد ،و
ریاس ،علی ع) بر مدینه در مدت غزوه تبوز جریدان دارد و ندده بیشددتر ر.ز؛ صدددوق،
.)78 :1۴03
صدوق پاسخ را از ایراد دوم سر میگیرد و یادآور میشود که اوالً شأن صدددوری کدده
برای «حدیث منزل ،در اشکال دوم گفته شده بنابر نقلِ اختصاصی اهل سددن ،اسدد ،و در
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مقابل نقلهای اختصاصی شدیعه اسدد ،و لددذا فددارو از اعتبارسددنجی آن ،بددا روش مباحثده و
تحقیق در اینجا ناسازگار اس.،
اما صدوق اشکال اول را نوعی بهانهجویی به حسا میآورد که البتدده نیازمنددد تمهیدد
پاسخ دقیقتری اس .،وی در پاسخدهی بیان میکنددد کدده :قددرائن حدداکی از آن اسدد ،کدده
موس دی در همدده حددال و البتدده بدده هنگددام خددرور و غیبدد ،از قددوم ،هددارون را خلیفدده خددود
میخواند .حال اگر در چنین احوالی موسی از دنیا میرف ،،چه کسی جانشدین او میشددد؟
پاسخ روشن اس :،هارون .اساساً منزلدد ،هددارون نددزد موسدی بدده گونددهای بددود کدده کسدی
انتظاری غیر از این نداش .،حال که خود موسی ع) نیز بر این مولب تأکید کرده اسدد ،و
چنین منزلتی را برای او منصوص داشته اس .،در ادامدده صدددوق بددرای توضدیح بدیشتددر از
مثالی مدد میجوید .پادشاهی را در نظر بگیرید که به دستیار خود دستور مدیدهددد کدده بدده
زید هر روز دو درهم عوا کن و سپ

دستور میدهد مثل همین دستور را در مورد عمددرو

هم تکرار کن .حال اگر زید و عمرو چند روز آمدند و هر کدام دو درهم دریاف ،کردند
وپ

از آن زید به هر دلیل نیامددد و ابیعتداً دِرهددم خددویش را نسددتاند ،آیدا دسددتیار پادشدداه

میتواند از پرداخ ِ،مبلغ به عمرو خودداری کند؟ پاسخ منفی اس .،بلکه او باید دستور را
در مورد عمرو همچنان ادامه دهد .در بحث حاضر نیز چنین اس :،موسدی ع) هدارون ع)
را خلیفه خود قرار داده و نبی اکرم ص) علی ع) را شبیه هارون میخوانددد .حددال هددارون
از دنیا رفته و نتوانسته اس ،تداوم معنای خالف ،را تا پد از موسدی ادامدده دهددد؛ آیدا ایدن
سزاوار اس ،که در مورد علی ع) نیز چنین باشد؟ و بگوییم چون علی ع) پد از پیدامبر
ص) زنده اس ،،از منزل،هایی که برایش اثبات شده بود ،برکنار شدهاس،؟ کدام عقلدی
این را میپذیرد؟ و لذا صدوق در فراز دیگری از مقالدده خددود ااهددار مدیدارد جانشدینی و
خالف ،هارون برای موسی ع) ثاب ،اس ،و عدم وقوع جانشینی پ
بر نفی این مقام و منزل ،از هارون ندارد.

از موسی ع) دلیلدی
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از این پاسخ ،محدث امامیه سعی میکند تا با تمسک به بخش دوم حدیث [إالال أناله

النبی بعدی] نشان دهد که این بخش ،درصدد مرتفع ساختن همین اشکال و توهم اس.،

 .۵-۳بررسی فقرة دوم حدیث به عنوان قرینه درونمتنی
بخش دوم حدددیث واجددد ایدن مضددمون اسدد ،کدده« :پد

از نبدی مکددرم ص) ،پیدامبر

دیگری نخواهد بود غرض از این سخن چیسدد،؟ صدددوق دو برداشدد ،از ایدن عبددارت را
منظور میکند ر.ز؛ صدوق.)77 :1۴03 ،
اول :نفی نبوت در مورد علی ع) و به تبع آن هر ک

دیگر .با صدور حدددیث منزلدد،

و تعیین همان جایگاهِ هارون برای علی ع) احتمدال و تددوهم نبدوت نیدز ممکدن بددود پدیش
بیاید .ح التی اگر نبی مکرم ص) در مقام و سخنان دیگری نفی نبوت میکردند ،باز وجددود
این احتمال و توهم جایز بود .امالا اکنون با تسریع و تعقیب کالم در نفی نبددوت از علدی ع)
این توهم هیچ جای و مجالی ندارد.
دوم :چرا نبی اکددرم ص) بددا عبددارت «بعدددی چندین نفدیِ نبددوتی را انجددام مدیدهنددد؟
میدانیم که هارون همعصر موسی و نبی اس،؛ و علی ع) همعصر پیامبر اس ،ولی مولقد ًا
نبی نیس ،و لذا شاید به نظر برسد :باید چنین گفتدده میشددد« :أنَّدده ال نبدیَّ و یدا «أنَّدده ال نبدیَّ
معی اما پیامبر نفی نبوت را به پد از خدود موکددول کددرده اسدد .،صدددوق بددا ایدن تددذکر
میخواهد نشان دهد که :گویا این عبارت عددالوه بددر نفدی نبددوت ،بدده نددوعی بدده ایدن نکتدده
اشارت دارد که منزل،های هارونیِ علی ع) پ از رحل ،نبی اکرم ص) ،آغاز میشود
و جریان مییابد.
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نتیجهگیری
آنچه بیان شد ،توصیفی بود از کوشش تحلیلیِ صدوق در با دفاع از آموزه اعتقددادی
امام ،که متناسب با زبان مخاابان امروزی بازنویسدی و تنظدیم شددده بددود .در اددول مقالدده
سعی مؤل

بر آن بود که از نقد و تحلیل سخن صدوق پرهیدز کنددد و بددر توصدی

کامددل

نظرگدداه و نگاشددته محدددث بددزرگ شددیعی وفددادار بمانددد .کوتدداه آنکدده :چنددین دفدداع و
کاربس،های تحلیلی را میتوان در منابع پسینی از «الشافی فی االمامة علمالهدی گرفته تددا
«المنهار الکرامة عالمه حلی و «عبقات االنوار میرحامددد« ،الغدددیر عالمدده امیندی و دیگددر
منابع کالمی شیعی مشدداهده نمددود .البتدده انسددجام ،خالصدهگددویی و تقدددم تدداریخی تحلیدلِ
صدوق بر امتیازات آن میافزاید .صدوق در زمانی این بحث را سامان میدهد و از قواعددد
زبانی و ابزارهای عقلی استفاده میکند که هنوز دانشهای تخصصدی آنهددا یعندی اصددول،
منوق و لوی الکالم سامانیافتگی ادوار بپسین را پیددا نکددرده اسدد .،ایدن مهددم مدیتوانددد
گواهی بر عقلگرایی و خالقی ،محدثان شیعه و از جمله صدوق باشد .ایشان اگددر چدده بدده
صددورت اختصاص دی و تخصص دی آثددار معقددول ننگاشددتهانددد؛ ول دی در عمددل ،عقالنی د ،و
خردورزی را به کار بسته و به رُر کشیدهاند.
پایان مقال را به ذکر دو نکته اختصاص میدهیم :نخس ،آن که ،آنچه در با نگددرش
ن روش
و روش فیلسوفان تحلیلی آمد ،در حد بضاع ،این مقددال بددود .و اال ایشددان در تبیددی ِ
تحلیلی به مثابه یک فلسفه ،ابعاد و مبانی هستیشناختی ،زبانشناختی و معرفدد،شددناختی را
نیز در نظر میگیرند که تفصیل آن نیازمند مراجعه به منددابع دیگددر اسدد ،بدده عنددوان نموندده
ر.ز؛ استرول 1383 ،و پایا )1377 ،نکته دوم :باید توجدده کددرد تحلیدل بددا روش توصدیفی
 )descriptionکه بیشتر متکی به حد و دریافدد،هددای حسدی [مسددتقیم یدا بددا واسددوه]
اس ،،متفاوت بوده و نباید این دو روش را یکسان یا مشابه شمرد .اگر چه میتوان بین آن
دو ارتباط برقرار ساخ ،و از تحلیل در توصی دقیقتددر یدا در داوریِ بدین توصدی هددای
متعدد بهره برد .با ایدن حسددا اسددتفاده از روش «تحلیدل در نقددد و داوری )criticism
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امددری بایسددته و در تبیددین فلسددفی و الهیدداتی  )explanationو در دفدداعهددای کالمددی
 )apologeticsاقدامی شایسته اس.،

منابع و مآخذ
استرول ،اورام .)1383 .فلسفه تحلیلی در ق ن بیستم .ترجمة فریدون فاامی .تهددران :نشددر
مرکز.
افالاددون .)1380 .دورۀ آر ار افالط ون .ترجم دة محمدحسددن لوف دی .تهددران :انتشددارات
خوارزمی.
امینی ،عبدالحسین علالامه) .)1۴16 .الغ دی  .قم :نشر مرکز الغدیر.
پایا ،علی« .)1377 .فلسفة تحلیلی چیس،؟  ،فصلنامة نامه مفید .شماره  .15صص .5۴-21
خاتمی ،محمود .)13۹1 .مدخل فلسفه غ ب معاص  .تهران :نشددر علم.
حلی ،جمالالدین حسنبن یوس
مشهد :نشر عاشورا.

عالمدده) .)137۹ .منها الک ام ۀ ف ی مع ف ۀ االمام ۀ.

دهخدا ،علی اکبر .)1373 .لغتنامه دهخدا .زیرنظر جعفر شهیدی و محمد معین .تهددران:
نشر روزنه.
راسل ،برتراند .)1388 .اتمیسم منطقی .ترجمه جالل پیکانی .تهران :انتشارات علم.
________ .)1373 .تاریخ فلسفه غ ب .ترجمه نج
پرواز.

دریابندددری .تهددران :نشددر کتددا

زیات ،احمدحسن و همکاران .)1386 .المعجم الوسیط .تهران :نشر مؤسسه الصادق.
صدوق ،محمدبنعلیبنبابویده .)13۹5 .کمال الدین و تمام النعم ه .تصددحیح علدی اکبددر
غفاری .قم :نشر اسالمیه.
________________ .)1385 .معانی االخبار .ترجمه عبدالعلی محمدی شاهرودی.
قم :نشر دارالکتب االسالمیه.
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_______________ .)1۴03 .مع انی االخب ار .تصددحیح علددی اکبددر غفدداری .قددم:
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_______________ .)1۹۹6 .علل الش ایع .قم :کتابفروشی داوری.
_______________ .)1362 .خصال .تصحیح علی اکبددر غفدداری .قددم :نشددر جامعدده
مدرسین.
االقانی ،سیدحسن .)13۹5 .شیخ صدوا .ویراسته محمدباقر انصاری .قم :پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی.
ابرسی ،احمدبنعلی .)1۴03 .اال تج ا علی اهل اللجا  .تحقیق محمدددباقر خرسددان.
مشهد :نشر مرتضی.
فرامرز قراملکی ،احد .)1387 .روششناسی مطالعات دینی .مشهد :دانشگاه علوم اسددالمی
رضوی.
فیروزآبددادی ،محمدددبنیعقددو  .)1۴2۴ .الق اموس المح یط .بیدروت :دار احی داء الت دراث
العربی.
کاپلستون ،فردریک چارلز .)1388 .تاریخ فلس فه .ترجمدده بهاءالدددین خرمشدداهی .تهددران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
کنتوری ،میرحامدحسدین .)1366 .عبقات االنوار فی امامه االئمه اطهار .تحقیدق غالمرضددا
موالنا بروجردی .اصفهان :نشر کتابخانه امیرالمؤمنین.

______________ .)1388 .خالص ه عبق ات االن وار– دیث منزل ت .تصددحیح
سیدعلی حسینی میالنی .ترجمه محمدباقر محبو القلو  .تهران :نشر نباء.
نجاشی ،احمدبنعلیبنعباس .)1365 .رج ال نجاشی .قم :نشر جامعه مدرسین.
میالنی ،علی .)1387 .نگاهی به حدیث منزل .،قم :نشر الحقایق.

