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  مقدمه
احادیث معصومان )ع( به عنوان فهم دقیق سنت رسول اکرم )ص( و

از یک سو ما را به فهم بسیاری اسالم ،دومین منبع نورانی دین مبین 
سوی دیگر می تواند یاریگر فهم آیات دین نایل می کند وازاحکام از

بنابراین آنچه که توجه به حدیث وضرورت پرداختن به  قرآن باشد.
دقیق حدیث است چرا که فهم صحیح و آن را دو چندان می کند،

 بود.خواهد آسیب فهم نادرست ازحدیث ازنشنیدن آن بیشتر
درچهارچوب خلقت خداوند متعال ،سنت هایی حاکم است که 

 استا زندگی می کند ویکی ازاین امور،شب قدرانسان درسایه ی آنه
که منشا تحوالت کوچک وبزرگی درزندگی انسان بشمارآمده 

یکی ازمسائل پر راز و رمز  ،رشب قدبررسی روایت های است. 
ازمواردی یکی  اشاره کنیمباید دیگراینکه و؛ عارف الهی استمدر

 رد،یگو کم اقبالی صورت بکه ممکن است نسبت به آن بی توجهی 
درزندگی دنیا وتاثیرآن قدر به شب وعدم آن نقش ایمان واعتقاد

ایمان به شب قدر یک درزندگی آخرت است. به ی باالترمرتودر
پذیرش وقبول سطحی وظاهری نیست بلکه ایمان وباوری است که 

وه وایمان عالاین نوع باورانسان داشته باشد ورقلب وجان باید ریشه د
برای هدایت به  براینکه برای انسان فضیلت است ،مقدمه ای است

که دست اندیشه های  رسیدن به معارفیمان و ایمراتب باالتری از
 رسیدن به آن کوتاه است . سست بنیاد از

ی به به درست)ع(  معصومامامان که کرد شاید بتوان اینگونه برداشت 
وی سآنان صاحبان شب قدرند واززیرا ند تبیین این واقعیت پرداخته ا

دالیل منکران وجود شب قدر بعد از پیامبر)ص( توانسته اند دیگر، 
 ،قدر ی مبارکه ی سوره اتبه آی نگرشیبا . نمایند را به خوبی تبیین

شب قدر ظرف حقایق واالی قرآن که گردد اینگونه استنباط می 
اسالم کرم مرسول نورسرشار از عالوه بر وجود و، بوده استکریم 

ی ظرف همه  می تواندهرانسان کاملی مطهرپاک و ، قلب (ص)
به  "شب قدر"ودرواقع مصداق باشد،  کریم حقایق و بطون قرآن

ازنگاه امامت مطالعه و پژوهش درمورد تعاریف با  می آید.شمار
 مهه ظرف (علیهم الساّلم)اطهاری که ائمه یابیم می دراینگونه ، شیعه

روایات ، درکتب حدیثی شیعهقدرهستند. شب معارف قرآن و ی
ثبت وضبط رسیده که تعدادی  به بسیاری درخصوص لیلة القدر

دوران این روایات از  ایمان به شب قدردارد.آثارازآنها اختصاص به 
اند؛ ومشاهده می گردد که  حیات امامان معصوم )ع( شکل گرفته

در دوره های بعدی جمع آوری ودسته بندی شده ودرکتب جداگانه 
بق مربوط به موضوع جایگاه بررسی سوادرآمده اند. ای به نگارش در

 کتاب ،مقالهبسیارکمی  درمنابع شیعه تعدادروایت های شب قدر
 ولی بانگرش کلی و بصورت اجمالیمه نگاشته شده است پایان ناو

ز این دست  به و مباحثی امورد تفاسیرآیات و روایات لیلة القدردر
به کتابها، مقاالت و پایان نامه هایی برمی صورت جست وگریخته 

خوریم که به این موضوع  پرداخته اند و باید اشاره کرد که در کنار 
 ؛ اشاره ای گذرا نموده اندلیاتی ناچیز به روایات فریقین نیزآن به ک

و  یجنبه ی گزارش گونه دارد یعنی تحلیل صدورو آن ها هم 
مباحث فقه الحدیثی درباره این گونه روایات به چشم نمی خورد و 
فقط برخی روایات انگشت شمار درآن دیده می شود وآن ها بصورت 
مستقل به این گونه مباحث )صدور و فقه الحدیث ( نپرداخته اند. 
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موضوع پرداخته اند،  شایان ذکر است ازبین کتاب هایی که به این
مرتضی نگاشته ی  پژوهشی درباره شب قدر  می توان از کتاب

. دربین مقاالت برد ناممهریزی  مهدی شیعه میراث حدیث و  حسینی
بحث به  جواد خرمی ؛ "جایگاه واهمیت شب قدر"هم مقاله ی 

و ویژگی های آن و نیز برخی پیرامون فلسفه ی وجودی شب قدر
اشاراتی کرده است؛ ودر اعمال توصیه شده درسیره ی پیشوایان دین 

ده آنچه دیوفا  جعفر "تحلیلی پیرامون شبهای قدر"مقاله ی کوتاه 
اهمیت شب قدر در ذیل برخی تفاسیرآیات  بیان جایگاه  می شود،

 پایان نامه هایهم می توان به ربین پایان نامه ها د است.قرآن کریم 
اشاره  "لیلة القدرازدیدگاه قرآن و روایات"هزاوه  با عنوان اشرف 

 یح آیات قرآنی پیرامون موضوع لیلةشرح وتوضنمود که درآن به 
تعیین و فضیلت وآثار "قبیل  القدر درتفاسیر و روایات ذیل آن ها از

که فقط جنبه ی پرداخته شده  "و چگونگی وحی در این شب ها 
ة لیل" با عنوانمرضیه راجی ؛ ودیگری گونه مختصری دارد  گزارش

مبنا واساس کار آیات سوره ی قدر آن  درکه  "القدردرقرآن وسنت
توجه به نکات هر  فرازهای اول سوره ی دخان بوده است و با و

فضیلت  "مختلفی همچون ابعاد  احادیث تفاسیر و آیه و با تامل در
، روح ، علل نزول مالئکه وآن نزول دفعی وتدریجی ،لیلة القدر

مورد  ")س( قدر و ارتباط این شب با حضرت زهرا قضا و بحث 
با  خدیجه محمدی فروشانیبررسی قرار گرفته است ؛ و دیگری 

 "اهل بیت)ع( باتکیه برعلم آنان بارابطه میان شب قدر "عنوان 
این پژوهش بررسی های مستقلی پیرامون جایگاه واالی  است که در

منزلت بی بدیل علم فرهنگ اسالمی وهمچنین  تعالیم و در درشب ق
باط این دومسئله ارت منظومه ی اعتقادات شیعه واهل بیت )ع( در

نگاه مفسران صورت گرفته است به طوری که  مهم با یکدیگر از
اجمالی در  درآن فقط شاهد برخی روایات بصورت مختصر و

 دانش اهل بیت )ع( پیوند این شب ها با علم و خصوص ارتباط و
ی پایان نامه ها ها و دراکثرکتاب ها و مقالهاما آنچه  هستیم .

 منابع، درهیچ یک از آن مشاهده می گردد این است کهنگاشته شده 
 به روایات مربوط ی خاص به بررسی همه جانبه موجود به طور

 حوزه ی ارزیابی )صدوری وونیزدرنشده؛ پرداخته  جایگاه شب قدر
صورت نگرفته است.  کامل فقه الحدیثی( روایات، پژوهشیمتنی و 

ه با ک دنبال می کنیم آن استدراین پژوهش را که از این روآنچه 
ینکه افرضیه را مبنی بر  ؛این روایاتبررسی متنی و سندی  و تحلیل

کاالت اساسی ، مخدوش و دارای اشضعیفبسیاری از این روایات 
 یازجمله  . یمو بررسی قراردهکنکاش  مورد درمتن و سند می باشد

 ری شب قدباره در :که های این تحقیق می توان گفتفرضیهدیگر
وجود دارد که ازاهمیت خاصی ازنظرمحتوا قابل توجهی  روایت های
ته اند نادیده گرفاماعده ای ازعلما آن ها را ازنظرصدور ،برخوردارند

این روایات دارای مفاهیمی همچون  وآن ها را ضعیف شمرده اند.
به شب قدردرکتب شیعه است که درمتن  اعتقادآثارونتایج ایمان و

چه درباب بررسی وتحلیل نیاز به تحلیل و بررسی دارند. اگر سندو
شباهت هایی ازنظرشیعه چالش ت ادرروایجایگاه شب قدر

، اما روایات ضعیف یا تالف درمیان روایات وارد شده استواخ
شود ولی می توان اطمینان به منابع مخدوش نیزدیده می  دارای
مضمون کلی آنها را ادعا کرد و می توانیم اشکاالتی را که صدور

 .برآنها وارد است را مورد بررسی و تحلیل متنی و سندی قراردهیم 
ات روای دراین ارتباط ،برای دست یابی به روایات صحیح وتشخیص

تشخیص وثاقت  بررسی سندی، ،معتبروانتخاب آنها مهمترین اصل
این راستا این پژوهش در است. روایتواعتبار سلسله ی راویان هر

و به جستج ،این روایات جهت اعتباربخشیدن به  ،می کوشد، نخست
سناد اسپس به میزان اعتبارو ،شیعی پرداختهتبع درمصادرمعتبروت

 اینگونه روایات بپردازد وآنگاه بتواند درفهم درست آنها نقشی
 باشد.فزاینده داشته 

  اجمالی از روایات مذکور:گزارش 
روایات موجود درکتب حدیثی، دارای سند متفاوت بوده؛ به گونه 
ای که درسند، گاه تعداد راویان زیاد و گاه تعداد آنها کم است. به 

گرفته روایات ضعیف قرارهمین منظوربرخی ازروایات درشمار
است، لذا دراین خصوص تصمیم براین شد که برای یافتن سند وراویان 

دردرجه ی اول به برخی ازمنابع به عنوان منابع ابتدا این روایات 
 ،بصائرالدرجاتهمچون کتاب  ؛دسته اولی وهم عرض مراجعه شود

سته دعنوان منابع متأخروسپس به برخی دیگرازآنها که به و کافی
 ،بحاراالنوار ،الوافیکتابهایی همچون دومی تلقی می گردد؛ شامل 

 مراجعه نمائیم. وسائل الشیعة
لیلة القدردرمنابع  با موضوعازمجموع یکصد و پنجاه وشش روایت 

وتاثیرآنها  روایاتدرشب قدردرخصوص جایگاه روایت شش شیعه، 
مورد بررسی قرار گرفته  درزندگی انسان ازدیدگاه اهل بیت )ع(

یافت  یکافروایت فقط درکتاب معتبرسه است؛ که ازاین تعداد، سند 
 مشاهده قابل بصائرالدرجاتو سند سه روایت دیگر در کتاب  هشد

 ،به پنج گونه ی موضوعی تقسیم بندی می گردد این روایات ، کهاست
 که عبارتند از:

 به شب قدر واعتقاد ایمان گری امامان معصوم )ع( درهدایتنقش  الف(
 ربه شب قدواعتقاد هدایت ،نتیجه ی ایمان ب( 

 ج( تصدیق اهل بیت )ع(،نتیجه ی ایمان واعتقاد به شب قدر
 د( کفر،نتیجه ی عدم ایمان واعتقاد به شب قدر

ه( منکرشدن علم خداوند، نتیجه ی انکاروعدم ایمان واعتقاد به شب 
 قدر.

 :روایاتمصادروگونه ها . 1
نقل اینگونه روایات درکتب معتبردیگری  ،همانطورکه اشاره کردیم

شناخت ومعرفی آنها که دراین مجال عالوه بر نیزبه چشم می خورد،
به  ،مانی حیات مؤلفان به صورت اجمالیباتوجه به ترتیب ز

 چگونگی سند دراین مصادرپرداخته شده است.
 به شب قدرواعتقاد ایمان در)ع( گری امامان معصوم هدایتنقش الف( 

اکرم )ص( پس از رحلت پیامبر مشاهده می کنیم کهدراین روایت 
امام علی )ع( از تمام وقایع کل سال  ،دراولین صبح پس از شب قدر

و این امر برای سایر ائمه ی اطهار )ع( نیز رخ می دهد  ؛مطلع شدند
 مورد تاکید امامان معصوم )ع( قرارگرفته است.این مساله  و

سند این روایت بصائرالدرجات محمد بن صفاردرکتاب  اول: روایت
 را این چنین ذکر کرده است:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ قَالَ:عَرَضتُ 
اللّهِ : قالَ أبو عَبدِ قالَ هذَا الکِتابَ عَلى أبی جَعفرٍ علیه السالم فَأَقَرَّ بِهِ:

قالَ عَلِیٌّ علیه السالم فی صُبحِ أوَّلِ لَیلَةِ القَدرِ الَّتی کانَت »علیه السالم: 
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بَعدَ رَسولِ اللّهِ صلى اهلل علیه و آله: سَلونی فَوَ اللّهِ لَاخبِرَنَّکُم بِما یَکونُ 
نَّکُم مَّ لَاخبِرَإلى ثاَلثِمِائَةٍ و سِتّینَ یَوماً، مِنَ الذَّرِّ فَما دونَها فَما فَوقَها، ثُ

ءٍ مِن ذلِکَ ال بِتَکَلُّفٍ و ال بِرَأیٍ و ال بِادِّعاءٍ فی عِلمٍ إلّا مِن عِلمِ بِشَی
اللّهِ و تَعلیمِهِ، وَ اللّهِ ال یَسأَلُنی أهلُ التَّوراةِ و ال أهلُ اإلِنجیلِ، و ال 

کِتابٍ بِحُکمِ ما أهلُ الزَّبورِ و ال أهلُ الفُرقانِ إلّا فَرَقتُ بَینَ کُلِّ أهلِ 
قالَ: قُلتُ لِأَبی عَبدِ اللّهِ علیه السالم: أرَأَیتَ ما تَعلَمونَهُ  «.فی کِتابِهِم

 ا بِهِ؟ءٌ لَم تَتَکَلَّموفی لَیلَةِ القَدرِ هَل تَمضی تِلکَ السَّنَةَ، و بَقِیَ مِنهُ شَی

صِتوا تِلکَ اللَّیلَةِ أنِ ان ال، وَ الَّذی نَفسی بِیَدِهِ، لَو أنَّهُ فیما عَلِمنا فی»قالَ: 
بصائر الدرجات )به  .(1)«لِأَعدائِکُم لَنَصَتنا، فَالنَّصتُ أشَدُّ مِنَ الکاَلمِ

نقل از حسن بن عبّاس بن حَریش(: این نوشته را به امام جواد علیه 
السالم عرضه کردم. امام علیه السالم آن را پذیرفت و به آن اقرار 

على علیه السالم »علیه السالم فرمود:  راوى گوید: امام صادق کرد.
[ پیامبر صلى اهلل علیه و در سحرگاه اوّلین شب قدر پس از ]رحلت

دهم از آنچه تا از من بپرسید. به خدا به شما خبر مى "آله فرمود:
تر و سیصد و شصت سال اتّفاق خواهد افتاد، از: مورچه و کوچک

هم، نه با زحمت و نه با دباالتر از آن. سپس از آن به شما خبر مى
رأى و ادّعاى دانایى، و تنها از دانش خداوند، که مرا آموخته است. 
به خدا سوگند که اهل تورات، اهل انجیل، اهل زبور و اهل فرقان 
چیزى از من نپرسند، مگر آن که میان هر یک از اهل کتاب، به 

ه به امام صادق علی «.کنمحکمى که در کتابشان است، داورى مى
دانید، ممکن است آن سال السالم گفتم: آیا آنچه را در شب قدر مى

نه. »فرمود:  اید؟بگذرد و چیزى بماند که درباره آن سخن نگفته
سوگند به آن که جانم به دست اوست، اگر در آنچه آن شب 

کوت ، س"در برابر دشمنانتان ساکت باشید "دانیم، این باشد که:مى
 «.ر از سخن گفتن استتکنیم، و سکوت، سختمى

بصائرالدرجات که کتاب  عالوه برمصدراولی اش ،این روایت را
عالمه ؛ بطوریکه نموده ایممشاهده نیزدیگردومنبع ومصدردراست 

به صورت  44ح 20ص  94جبحاراالنوار کتابدر مجلسیمحمدباقر
آورده؛ [  % 97] وبا اندکی تفاوت ذکرنام معصوم )ع( وبا  مسند

به صورت  111ح 641ص 5جنورالثقلین تفسیرروایت نیزدرهمین و
 نقل شده است.[  % 70] وبا تغییرات نام معصوم )ع( ذکربا وسند م

 ایمان واعتقاد به لیلة القدر، نتیجه ی هدایتب( 
در بعضی روایت ها، راوی مدعی است که ایمان به شب قدرسبب 

  :است آمده مثالٌ؛ شودهدایت آدمی می
عَن الحَسَنِ بنِ  حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ :دوم روایت

 عَبّاسِ بنِ حَریشٍ أنَّهُ عَرَضَهُ عَلى أبی جَعفَرٍ علیه السالم فَأَقَرَّ بِهِ قالَ:

إنَّ القَلبَ الَّذی یُعایِنُ ما یَنزِلُ فی لَیلَةِ »فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السالم: 
لَیُشَقُّ وَ »قالَ:  قُلتُ: و کَیفَ ذاکَ یا أبا عَبدِ اللّهِ؟ «.قَدرِ لَعَظیمُ الشَّأنِال

اللّهِ بَطنُ ذلِکَ الرَّجُلِ، ثُمَّ یُؤخَذُ إلى قَلبِهِ، و یُکتَبُ عَلَیهِ بِمِدادِ النُّورِ 
للِّسانُ ا فَذلِکَ جَمیعُ العِلمِ، ثُمَّ یَکونُ القَلبُ مُصحَفاً لِلبَصَرِ، و یَکونُ

ءٍ نَظَرَ بِبَصَرِهِ و قَلبِهِ مُتَرجِماً لِلُاذُنِ، إذا أرادَ ذلِکَ الرَّجُلُ عِلمَ شَی
قُلتُ لَهُ بَعدَ ذلِکَ: و کَیفَ العِلمُ فی غَیرِها، أ  «.فَکَأَنَّهُ یَنظُرُ فی کِتابٍ

کَ الرَّجُلَ ال یُشَقُّ، لکِنَّ اللّهَ یُلهِمُ ذلِ»قالَ:  یُشَقُّ القَلبُ فیهِ أم ال؟
بِالقَذفِ فِی القَلبِ، حَتّى یُخَیَّلَ إلى االذُنِ أنَّها تُکَلَّمُ بِما شاءَ اللّهُ مِن 

بصائر الدرجات )به نقل از حسن بن  (2)«.عِلمِهِ، وَ اللّهُ واسِعُ عَلیمٌ
عبّاس بن حَریش(: این حدیث را بر امام صادق علیه السالم عرضه 

 قلبى»ود.امام صادق علیه السالم فرمود: کردم. وى نیز به آن اقرار نم
 .«بیند، جایگاه بزرگى داردآید، مىکه آنچه را در شب قدر فرود مى

به خدا سوگند، دل »فرمود:  گفتم: این چگونه است، اى ابو عبد اللّه؟
یابند و با جوهرى از نور بر شکافند و به قلبش راه مىآن فرد را مى

شود است. سپس آن دل،کتاب چشم مى نویسند. این، همه دانشآن مى
و زبان، ترجمانِ گوش. هرگاه آن شخص بخواهد چیزى را بداند، با 

از  پس«.کندنگرد؛ گویا که در یک نوشته نگاه مىچشم و دلش مى
آن به ایشان گفتم: در جز آن، دانش چگونه است؟ آیا در غیر این 

شود؛ لیکن مىشکافته ن»فرمود:  شود یا نه؟مورد هم دل شکافته مى
افکند، تا آن که کند و در دلش مىخداوند به آن شخص الهام مى

پندارد که درباره آنچه خداوند از دانش خود خواسته، با گوش مى
 «.بخش داناستاو سخن گفته شده است، و خداوند وسعت

مصدراول  به عنوانبصائرالدرجات غیرازکتاب روایت به  این
عالمه که دریکی ازآنها  ؛تآمده اسدیگرمنبع ومصدردردو

به صورت  45ح 20ص  94ج بحاراالنوارمحمدباقرمجلسی درکتاب 
آورده آن را [  % 94] ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی تفاوت  مسند وبا

 639ص 5جتفسیر نورالثقلین درهمین روایت ودردیگری  است
[  %86]نام معصوم )ع( وبا تغییرات ذکربه صورت مسند وبا 108ح

 شده است.نقل 
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ  وم:سروایت 

زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 
لَقَد   ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَالْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ 

خَلَقَ اللّهُ جَلَّ ذِکرُهُ لَیلَةَ القَدرِ أَوَّلَ ما خَلَقَ الدُّنیا، وَ لَقَد خَلَقَ فیها أَوَّلَ 
نَبِیٍّ یَکونُ، وَ أَوَّلَ وَصِیٍّ یَکونُ، وَ لَقَد قَضى أَن یَکونَ فی کُلِّ سَنَةٍ لَیلَةً 

 أَبُو الَقَ ثُمَّ ..مِنَ السَّنَةِ المُقبِلَةِ... یَهبِطُ فیها بِتَفسیرِ االمورِ إلى مِثلِها
 لَیْسَ نْمَ عَلَى بِتَفْسِیرِهَا وَ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا بِجُمْلَةِ الْمُؤْمِنِ إِیمَانِ فَضْلُ ع جَعْفَرٍ
 لَّجَ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ الْبَهَائِمِ عَلَى الْإِنْسَانِ کَفَضْلِ بِهَا الْإِیمَانِ فِی مِثْلَهُ
 رَةِالْآخِ عَذَابِ لِکَمَالِ الدُّنْیَا فِی لَهَا الْجَاحِدِینَ عَنِ بِهَا بِالْمُؤْمِنِینَ لَیَدْفَعُ
 مُأَعْلَ لَا وَ الْقَاعِدِینَ عَنِ بِالْمُجَاهِدِینَ یَدْفَعُ مَا مِنْهُمْ یَتُوبُ لَا أَنَّهُ عَلِمَ لِمَنْ
امام باقر علیه )( الْجِوَارَ. وَ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ إِلَّا جِهَاداً الزَّمَانِ هَذَا فِی أَنَّ

السالم فرمود: خداوند )که یادش بزرگ باد( نخستین دورانى که دنیا 
را آفرید، شب قدر را هم آفرید. نیز در آن شب، اوّلین پیامبر و اوّلین 

شبى باشد  (3)جانشین پیامبر را آفرید و مقدّر کرد که در هر سال، 
ام سپس ام آن شب، تفسیر کارها را تا سال آینده فرود آورد...که در 

اور را با تفسیرش ب« إِنَّا أَنْزَلْناهُ» علیه السالم فرمود: برترى مؤمنى که
کند، بر کسى که در ایمانش بآن سوره چون او نیست، مانند برترى 

آن ه بوسیله مؤمنان ب -عز و جل -و خداى. انسانست بر چهار پایان
دارد، آنچه را )یعنى تسلط کفار  از منکرین آن در دنیا برمی سوره

 را بر مسلمین( که بوسیله جهادکنندگان، از خانه نشستگان بر می
کنند،  داند از انکار خود توبه نمی دارد، تا عذاب آنهائى که خدا می

میان آمد، براى ه در آخرت کامل باشد و )چون سخن از جهاد ب
گویم( من  ن زمان هم جهادى واجبست میاینکه گمان نکنى در ای

 در این زمان جهادى جز حج و عمره و همسایگى خوب سراغ ندارم.
درشش منبع  کافیکتاب  عالوه برمصدراولی اشروایت ، این

سید شرف الدین حسینی ؛ بدین ترتیب که بیان شدهومصدردیگر
به صورت آن را  797ص  1ج  تأویل اآلیات الظاهرةدر استرآبادی
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  و همکاران                 فرد دریایی صالح  387

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نقل [  % 93] وبا اندکی تفاوت  ذکرنام معصوم )ع(وبدون مرسل 
] با تغییر 489ح  52ص  2ج  الوافی مال محسن فیض کاشانی در ؛کرده

عالمه  ورده؛آ ذکرنام معصوم )ع(مسند وبا به صورت آن را [  % 97
فی  البرهانکافی دربه نقل ازاین روایت را  سید هاشم حسینی بحرانی

با ذکرنام معصوم )ع( مسند وبا به صورت  707ص 5ج تفسیرالقرآن 
 636ص  5ج  نورالثقلین تفسیردر  ؛قید نموده  [ % 97] اندکی تغییر

 [ % 79] ذکرنام معصوم )ع( وبا تغییرمسند وبا به صورت  100ح 
 25ج بحاراالنوارعالمه محمدباقرمجلسی نیزدرکتاب ؛نقل گردیده 

ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی  با ومسند به صورت  63ح 73ص 
میرزا محمد قمی مشهدی و آورده ؛این روایت را [  % 94] تفاوت 

مسند به صورت  366ص  14ج  وبحر الغرائب تفسیر کنزالدقائقدر
 آن را نقل کرده [ %81]ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی تفاوت وبا 

 .است
 به شب قدرواعتقاد تصدیق اهل بیت )ع(،نتیجه ی ایمان ( ج

نتایج ایمان به شب قدربه ،از ( تصدیق اهل بیت )ع(چهارم در )روایت
 حساب آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ  روایت چهارم:
زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 

 .... جَعْفَرٍ عوَ قَالَ قَالَ أَبُو  ْأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَن
إِنَّ مَنْ صَدَّقَ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیَعْلَمُ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةً لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ 
ع حِینَ دَنَا مَوْتُهُ هَذَا وَلِیُّکُمْ مِنْ بَعْدِی فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ رَشَدْتُمْ وَ لَکِنْ مَنْ 

لَةِالْقَدْرِ مُنْکِرٌ وَ مَنْ آمَنَ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ مِمَّنْ عَلَى غَیْرِ لَا یُؤْمِنُ بِمَا فِی لَیْ
رَأْیِنَا فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ فِی الصِّدْقِ إِلَّا أَنْ یَقُولَ إِنَّهَا لَنَا وَ مَنْ لَمْ یَقُلْ فَإِنَّهُ 

الْأَمْرَ مَعَ الرُّوحِ وَ الْمَلَائِکَةِ  کَاذِبٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُنَزِّلَ
إِلَى کَافِرٍ فَاسِقٍ فَإِنْ قَالَ إِنَّهُ یُنَزِّلُ إِلَى الْخَلِیفَةِ الَّذِی هُوَ عَلَیْهَا فَلَیْسَ 

ءٍ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّهُ لَیْسَ یُنَزِّلُ إِلَى أَحَدٍ فَلَا یَکُونُ أَنْ قَوْلُهُمْ ذَلِکَ بِشَیْ
دْ ءٍ فَقَءٍ وَ إِنْ قَالُوا وَ سَیَقُولُونَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْءٌ إِلَى غَیْرِ شَیْلَ شَیْیُنَزَّ

خدا سوگند ه ب.... : فرمود  علیه السالمباقرامام  .(4)ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِیداً
داند که  می)مورد تصدیق قراردهد( کسى که شب قدر را باور دارد 

وفات پیغمبر صلّى اللَّه زمان آن شب مخصوص ماست، زیرا چون 
امتش( فرمود: ولى و ه علیه و آله رسید، در باره على علیه السالم )ب

 هسرپرست شما پس از من این على است، اگر از او اطاعت کنید، ب
شب قدر ایمان ندارد، ه رسید، اما کسى که بمی )راه راست( هدایت 

ا( و کسى که مه منکر است )امامت ما را و اختصاص شب قدر را ب
 شب قدر ایمان دارد و با ما هم رأى نیست )آن را مختص ما نمیه ب

داند( در راستگوئى راهى ندارد، جز اینکه بگوید: آن شب مختص 
 -عز و جل -ماست، و هر که نگوید دروغگوست، زیرا خداىه ب

بزرگتر از آنست که آن امر بزرگ را توسط جبرئیل و فرشتگان 
ه اهى ]بخلیفه گمره فرستد و اگر بگوید: ب بسوى کافر فاسقى فرو

 ارزش است وکند، گفتارشان یاوه و بىخلیفه پیشواى او[ نازل مى
شود، ممکن نیست که چیزى  هیچ کس نازل نمیه اگر بگوید: ب

شب  -و خواهند گفت -بسوى هیچ چیز نازل شود و اگر بگویند
 اند.گمراهى دورى افتادهه قدر حقیقت ندارد، ب

_________________________________ 
 .61. التوبة /  1

ع درهفت منبمصدراول به عنوان کافی کتاب عالوه بر ،را روایت این
مال محسن فیض کاشانی  بطوریکه ؛نموده انداشاره بدان دیگرومصدر

 ذکرنام معصوم )ع( به صورت مسند وبا 489ح  52ص  2ج الوافی در
الفصول المهمة فی اصول در ؛نقل کرده کافیاز آن را [  % 97] با تغییر
به صورت مسند وبا ذکرنام شیخ حرعاملی  374ص  3جاالئمة 

؛بطوری نموده آن را از کافی نقل  [ % 83]با اندکی تغییر معصوم )ع(
 عالمه سید هاشم حسینی بحرانیتقطیع شده ؛ عبارات روایت کالًکه 
 5 جالبرهان فی تفسیرالقرآن دراین روایت را به نقل ازکافی نیز
 96 ]با اندکی تغییرذکرنام معصوم )ع( وبا  به صورت مسند 709ص

به  637ص  5ج  نورالثقلین تفسیراین روایت در سپس  آورده ؛ [ %
آنگاه ؛نقل شده  [ %87]ذکرنام معصوم )ع( وبا تغییرمسند وبا صورت 

به  80ص  25ج بحاراالنوارعالمه محمدباقرمجلسی نیزدرکتاب 
این [  % 97] ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی تفاوت مسند وبا صورت 

 بااندکی تفاوت 103ص  3جمرآة العقول درنیزو؛ روایت را نقل کرده
تقطیع  روایت کالًمورد نظر عبارت همی درمواردو ؛آورده [  % 82]

 82]با تغییر 276ص  60ج بحاراالنوار  که عبارتست از: شده است
ص  3مرآة العقول ج ،[  % 76] با تغییر 101ص  3ج مرآة العقول ؛[ %

 521ص  9ج  تفسیرکنزالدقائق وبحر الغرائب ؛[ % 70]با تغییر102
میرزا محمد قمی مشهدی ؛ ودیگراینکه [  % 70]با تغییر 

مسند به صورت  368ص  14ج  وبحر الغرائب کنزالدقائقتفسیردر
بیان نموده آن را ؛ [ %96]ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی تفاوت وبا 

 است.
 به شب قدرواعتقاد کفر،نتیجه ی عدم ایمان ( د

ازکفر، بعنوان نتیجه ی عدم ایمان به شب قدرنام  (پنجم در) روایت
 برده شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ  روایت پنجم:
مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 

الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلتُ 
درِ قَلِأَبی عَبدِ اللّه علیه السالم: أرَأَیتَ مَن لَم یُقِرَّ بِما یَأتیکُم فی لَیلَةِ ال

أمّا إذا قامَت عَلَیهِ الحُجَّةُ مِمَّن یَثِقُ بِهِ »قالَ:  کَما ذُکِرَ و لَم یَجحَدهُ؟
فی عِلمِنا فَلَم یَثِق بِهِ فَهُوَ کافِرٌ، و أمّا مَن لَم یَسمَع ذلِکَ فَهُوَ فی عُذرٍ 

 .(5) 1«ؤْمِنِینَیُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُ»، ثُمَّ قالَ علیه السالم:«حَتّى یَسمَعَ
بصائر الدرجات )به نقل از عمر بن یزید(: به امام صادق علیه السالم 

که به آنچه در شب قدر آن گونه که یاد شده به فردی گفتم: وضع 
 کند، چگونه است؟رسد، باور ندارد و آن را انکار هم نمىشما مى

اگر به وسیله کسى که در دانشِ ما مورد اطمینان اوست، »فرمود: 
حجّت بر او تمام باشد و او اطمینان نکند، او کافر است؛ امّا اگر 

سپس  «.کسى آن را نشنیده است، معذور است، تا آن که بشنود
 «.کند[پذیرد ]و باور مىبه خدا ایمان دارد و از مؤمنان مى»فرمود: 

کتاب عالوه برمصدراولی اش ، روایت به ترتیب قرن این
ول الفصدر بطوریکه ؛دیگرمشاهده شده منبع درچهاربصائرالدرجات 

به آن را شیخ حرعاملی   905ح  586ص  1جالمهمة فی اصول االئمة 
؛  [ %75]با اندکی تغییر صورت مرسل وبدون ذکرنام معصوم )ع(

به صورت مسند وبا ذکرنام  58ح 37ص  1ج وسائل الشیعة درو
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این روایت ؛آورده[  % 82] با اندکی تغییر و معصوم )ع(
ذکرنام مسند وبا به صورت  109ح  640ص  5ج  نورالثقلینتفسیردر

عالمه محمدباقرمجلسی بیان شده؛ و [ %81]معصوم )ع( وبا تغییر
مسند وبا به صورت  46ح 21ص  94ج بحاراالنوار نیزدرکتاب

این روایت را نقل [  % 90] ذکرنام معصوم )ع( وبا اندکی تفاوت 
 است.کرده 

نتیجه ی انکاروعدم ایمان واعتقاد به شب  ( منکرشدن علم خداوند،ه
 قدر
منکرشدن نسبت به علم خداوند، نتیجه ی  روایت ششم(در)

 است.معرفی شده انکاروعدم ایمان واعتقاد به شب قدر
محمد بن أبی عبد اهلل عن سهل بن زیاد عن الحسن بن  روایت ششم:

فَرٍ ع أَبِی جَعْوَ عَنْ  [ ]تعلیقالعباس بن الحریش عن أبی جعفر الثانی ع
لَقَدْ خَلَقَ  وَ قَالَ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الدُّنْیَا

فِیهَا أَوَّلَ نَبِیٍّ یَکُونُ وَ أَوَّلَ وَصِیٍّ یَکُونُ وَ لَقَدْ قَضَى أَنْ یَکُونَ فِی کُلِّ 
نْ جَحَدَ مَتَفْسِیرِ الْأُمُورِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ سَنَةٍ لَیْلَةٌ یَهْبِطُ فِیهَا بِ

ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِلْمَهُ لِأَنَّهُ لَا یَقُومُ الْأَنْبِیَاءُ وَ الرُّسُلُ وَ 
یهِمْ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَعَ الْمُحَدَّثُونَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ عَلَیْهِمْ حُجَّةٌ بِمَا یَأْتِ

الْحُجَّةِ الَّتِی یَأْتِیهِمْ بِهَا جَبْرَئِیلُ ع قُلْتُ وَ الْمُحَدَّثُونَ أَیْضاً یَأْتِیهِمْ 
امام باقر علیه السالم فرمود:  (6) ...جَبْرَئِیلُ أَوْ غَیْرُهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ ع 

 ه دنیا را آفرید، شبخداوند )که یادش بزرگ باد( نخستین دورانى ک
قدر را هم آفرید. نیز در آن شب، اوّلین پیامبر و اوّلین جانشین پیامبر 
را آفرید و مقدّر کرد که در هر سال، شبى باشد که در آن شب، 

هر که آن شب را انکار  رها را تا سال آینده فرود آوردتفسیر کا
رسوالن و کند، علم خداى عز و جل را رد کرده، زیرا پیغمبران و 

رسد با حجتى  آنها میه شب ب محدثان جز بوسیله حجتى که درآن
آورد، قائم که جبرئیل علیه السالم )در غیر آن شب( براى آنها مى

زیرا برنامه رهبرى خلق و علم بدون اختالف  پا نایستند )ه نشوند و ب
  (7) آورند(را در آن شب بدست مى

 بیان گردید.درذیل روایت سوم توضیحات این روایت 
 روایاتصدوری تحلیل . 2

تحلیل صدوری روایات به معنای اعتبارسنجی روایت است که مبتنی 
دوم اعتبارسند وسوم  بر تحقق سه امر مهم است. اول اعتبار منبع ،

ابتدا منابع روایات را شناسایی مجال روات )راویان(. دراین اعتبار
مورد بررسی قرار می کرده وبا شاخصه های اعتبارسنجی آنها را 

و  می نماییمرا به تفکیک مشخص ع معتبروغیرمعتبردهیم ومناب
سپس به بررسی سند ازجهت اتصال وعدم اتصال پرداخته ونیزروات 

کتب )راویان( را ازجهت وثاقت برمبنای نظرقدمای علم رجال در
این طریق اسناد روایات یعه مورد بررسی قرار می دهیم وازرجالی ش
 ی می نماییم.را ارزیاب

 معتبر:مصادرومنابع بررسی  2-1
ند ستهمعتبر کتابهایی هستند که واجد هرسه مؤلفه برای اعتبارکتب 

است و هم انتساب کتاب به نویسنده یعنی هم نویسنده ی آنها معتبر
این شده است. درمت کتاب تاکنون محرزحقیقی است و هم سال
این پژوهش نقل روایت آنها درتبری که ازقسمت منابع و مصادرمع

تابها کدرباره ی است که را تبیین می نماییم. الزم به ذکرنموده ایم 
جود سنجی وبه اعتباراعتبارشان نیازومصادری به جهت اتفاق نظربر

بع منابقه بندی کتاب آشنایی با تاریخ وطبراساس آنچه در ندارد،
دارای که  بصائرالدرجاتدرباره ی کتاب  فقطوآمده  (8)حدیث 

 خواهیم داد:را توضیحات مختصری اختالف نظراست؛ 
ابوجعفرمحمد بن حسن بن فَروخ صَفّار بصائرالدرجات،   2-1-1

ابوجعفر محمد بن حسن بن فَروخ صَفّار قُمّی،  ق(: 290)م  قُمّی
عصران و یاران امام حسن عسکری)ع( محدث و فقیه امامی و از هم

صاحب سوم هجری واز تهای بزرگ قم درقرنشخصیاوازاست. 
گفته شده که صفار رساالت متعدد  بوده؛نظران درفن حدیث وفقه 

حدیثی داشته که به شکل مستقل به ما نرسیده است. محمد بن حسن 
ای لنگ(، از موالیان ایرانی صفار قمی معروف به اعرج )به معن

همین رو نسبت بن موسی بن طلحه اشعری بود و از عیسیتبار
 290. تاریخ والدت وی معلوم نیست. سال وفاتش داشت« اشعری»

قمری مقارن با دوران غیبت صغری است. به گفته شیخ طوسی، وی 
ترین شاهد بر این مدعا از اصحاب امام حسن عسکری)ع( بود. اصلی

هایی است که وی از طریق نامه از آن حضرت مجموعه پرسش
بر مقام وکالت و  ایتواند نشانهها مینگاریپرسیده بود. این نامه

 گاهیان باشد. درمنابع حدیثی نمایندگی او از سوی امام نزد شیعی
یاد شده است. این لقب در برخی از منابع به ازاو با لقب مموله نیز

نابع به مجموعه شکل حموله آمده است. صفت مموله در برخی از م
امام حسن عسکری)ع( پرسیده بود، اطالق شده سواالتی که وی از

ای حدیثی با موضوع فضایل که مجموعه بصائرالدرجاتکتاب . است
 شکتابو ؛امامان شیعه است، منسوب به اوست ها و دالئلو ویژگی

اعتماد شیعه است واز لحاظ سندی  موردو کهن ،های معتبرکتاباز
دارای  ،اضافه شدن حلقه های واسط راویان توجه به کامل تروبا

اندک مواردی از سند مرسل  حجم اسناد بیشتری است هرچند که
کتاب  اما باید بدین اشاره نمود که درآن یافت می گردد.

بصائرالدرجات او یکی از بحث برانگیزترین مسائلی است که در 
مورد صفاربیان می گردد. بطوریکه انصاری درمقاله اش می نویسد 
که صفار کتابی بدین نام نداشته و کتابی که اکنون با عنوان 

جات نوشته ی صفار دردسترس ما قرار دارد، درحقیقت بصائرالدر
سعد بن عبداهلل اشعری است. وی درمقاله  بصائرالدرجاتهمان کتاب 

کارتدوین بصائرالدرجات کنونی دراصل  " اش چنین می نگارد:
متعلق به محمد بن یحیی العطار،دیگر محدث برجسته این دوران 
است که دقیقاٌ معاصر با اشعری بوده است. وی متن کنونی رابراساس 

 "استخراج"سعد اشعری و با استفاده ازشیوه ی  بصائرالدرجاتمتن 
 ه دلیل منبع اصلیتنظیم کرد واحادیثی تازه هم بدان افزود وآن را ب

که در حقیقت می توان آن  خواند؛ بصائرالدرجاتو الهام بخش آن 
نامید، اما به دلیل آن که احادیث  "مستخرج بصائرالدرجات"را 

دیگری هم در متن افزوده شده بود ونیز به دلیل آن که اصوالٌ شیوه 
بدون آن که نامی از آن در میان محدثان امامیه برده  "استخراج"ی 
ود، شیوه ای معمول برای تدوین کتاب های حدیثی درمیان امامیه ش

خوانده شده  بصائرالدرجات بود. متن ساخته شده ی دوم هم چنان
ایشان قابل نقد  دعایا (9) "که به دلیل متن اولیه سعد اشعری بود.

؛ اوالٌ این ادعا با مشهور مخالفت صریح دارد و طبق نقلی که از است
می  بصائرالدرجاتی آنها صفار را صاحب  رجالیون آوردیم همه

دانند. تنها اشکالی که وجود داشت، عدم نقل ابن ولید بوده، اما تنها 
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  و همکاران                 فرد دریایی صالح  389

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ازعدم نقل ابن ولید نمی توان نتیجه گرفت که مؤلف بصائرالدرجات 
صفار را صاحب  ،رجالیان و محدثان ،صفار نبوده است. بسیاری از

عالوه برشهرت انتساب، دلیلی  .(10)می دانند  بصائرالدرجاتکتاب 
دیگر وجود دارد که قابل اغماض نیست، استدالل ما این است که با 
بررسی آثار شیخ صدوق، مشاهده می کنیم که ایشان از کتاب 

حدیث را نقل کرده است که سند  21صفار، بیش از  بصائرالدرجات
 آنها با سند بصائرالدرجات یکسان است. نکته ای دیگر که از این

طلب لذا این ماعتماد ابن ولید به کتاب بصائراست.  نقل ها برمی آید،
که بعضی از گویندگان آورده اند که نقل نشدن بصائر توسط ابن 
ولید به دلیل مضامین غلو آمیز بصائر بوده که ابن ولید به دلیل دقت 
در نقل نپذیرفته، با دیدن این اسناد، ابطال می شود. اعتماد صدوق بر 

بصائر نیز قرینه ای بر مدعای ما است که دقت در آن ی محتوا
از آن روایت کرده و عالمه کافی  در نیز کلینی ضروری است.

 ر، ضمن معتبوسائل الشیعهعاملی دروشیخ حربحاراالنواررمجلسی د
نتیجه اند. آوردهمصادرومنابع خود شمردن این کتاب، آن را درشمار

 د.هستندارای اسناد  ،نوع سند،همه ی روایات این کتاب فارغ از اینکه
 ارزیابی راویانوبررسی  2-2

برای بررسی راویان دراین قسمت با استفاده از کتب رجالی و نیزنرم 
ا به ترتیب الفبایی ذیل تحت رن سندهای روایات مذکورراویاافزار

احوال کرده ایم : معتبر،غیرمعتبر،مجهول ومهمل ذکرچهارعنوان
مواردی اختالفی اس کتب رجالی مطرح نموده ایم ودرراویان را براس

بخش دراین  1نظر هریک ازعالمان رجالی شیعه را بیان نموده ایم.
رات درسلسله ی اسناد مورد راوی با حذف مکرّ 17 ،تعدادازنوشتار

 که به بررسی آنها می پردازیم. ،ارزیابی قرارگرفته است
 
به  ،ثقة امامی: قمی مُحَمَّدٍ بن عیسی االشعریبْنِ حمَدَ أَ 2-2-1

نزد در داعتموردا، ثقة جلیل م(11) ومورد توثیقصحیح ظاهرمذهبش 
 صاحب منزلتی بال منازعفقیه و،رئیس قمیین، ازمشایخ قم ،اصحاب

نام او درقسم  ،)ع(امام جواد وامام هادی ازاصحاب امام رضا، ؛(12)
به فردی ثقه مشهور ؛(13)شده ذکروابن داود عالمه حلی اول رجال 

. 
ثقة  ،إمامی  الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن عیسی االشعری: 2-2-2

 .جلیل علی التحقیق 
ب رجالی ، درکتإمامیاوالْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ:  2-2-3

رنزد دمضطرب و مشهوربه الفاظ "انا انزلناه"کتاب  ضعیف وبسیار
دربرخی کتب رجالی  دارای الفاظ فاسد وجعل. شکتابغضائری  ابن

؛درحالی که اکثر ازامام جواد )ع( حدیث نقل می کندگفته اند که او
ال شیخ دررجکتب حدیث ،گفته اند که ازامام باقر)ع( نقل می کند. 

اورا درزمره ی اصحاب امام جواد )ع( نام برده ویک بار ،یک بار
مطالب نشان از آن دارد که  ذکرکرده است. این "من لم"درباب 

 دونفر به این اسم وجود داشته ؛هرچند هردو را ضعیف دانسته اند
اول کافی می گوید: روایات والزم به ذکراست که مرحوم کلینی در

_________________________________ 
. دراین بخش اگر راوی در منابع رجالی اسم و وصفی نداشته باشد،مهمل؛ واگر 

  1فقط وصفی نداشته باشد این افراد را مجهول می دانیم.

 "رسوره ی قد "مورد شأن ی غیرازکتاب الحسن بن العباس دروکتاب
  .دارای القاب الرازی والحریشی (14).نیست

  شده ی تضعیف :دو قول متفاوتدارای  زِیَادِ اآلدمی : سَهْلِ بْنِ 2-2-4
،بطوری که  غلوّکردنش دراحادیثبخاطر وابن الغضائری (15)نجاشی

یخ ش ؛توثیق شده یقم بیرون کرده ازاورا  احمد بن محمد بن عیسی ،
سه مورد تضعیف دروصف اوآمده که  ؛ طوسی در کتاب رجال

مورد هم توثیق که  و یکبوده غالی،فاسد وجدّاً فردی ضعیف 
اهل ری، کاتب امام عسکری )ع( وازاصحاب  تضعیفات دقیق تراست.

پس درنتیجه ؛ امام جواد ،امام هادی وامام حسن عسکری )ع( بوده
        اودرنقل حدیث ،ضعیف واعتمادی به روایاتش نیست.

؛ یقالتحق امامی ثقة علیبْنَ عِیسَى االشعری:  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ 2-2-5
 اورا به اتهام غلوّ ازقم اخراج کرده بودند.

ی امام  قهدرطب؛  التحقیقإمامی،ثقةعلىعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بن ذبیان:  2-2-6
 الصیقل والکوفی. صادق )ع( ودارای القاب

، به ثقة جلیل، إمامی (16)ثقة،عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بیاع السابری:   2-2-7
دارای ودرطبقه ی امام صادق وامام کاظم )ع(  ؛ظاهرمذهبش صحیح

                 .فهواهل کو السابری،الکوفی والبزازبودهموالهم،بیاعالقاب الثقفی
ثقة درحدیث صحیح به  : محمدبن الجعفر االسدی الکوفی 2-2-8

،دارای شناخت خوب  ضعفاء نقل کرده.جزآن روایاتی که از
وکیل)اشاره به وکالت امام علیه الساّلم دارد ولى اعم  ،حدیثاز
 ودرعمل به آنچه اوروایت می کند توقف کرده اند. ؛(توثیق استاز

کلینی در اصول کافی ازاو با نام . القابش األسدی،الرازی والکوفی 
های محمد بن جعفر اسدی و محمد بن اسماعیل بالبرمکی الرازی نام 

قل کرده و را ن شروایاتاوست.شیخ صدوق نیز وظاهراً ازمشایخبرده 
محمد بن جعفر األسدی و " او یاد می کندبا عنوان های مختلف از

الکوفی و محمد بن عبداهلل األسدی هو محمد بن جعفر محمد بن أبی
  که همه این نام ها یکسان وهمانند هم است. "أبی عبداهلل الکوفی

، إمامی، به ظاهرمذهبش ثقةجلیلمحمد بن الحسن الصَّفَّارِ:  2-2-9
وثاقتش موردتایید  ؛هفقیه ومتکلم پرآوازه ی شیع ،محدث ؛صحیح 

 درطبقه ی امام عسکری )ع( ودارای القاب،  (17)رجالیون
            .الصفار،األشعری،األعرج وممولة

امامی وثقه علی التحقیق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطائی الرازی:  2-2-10
 درنرم افزارسخنی ازوی وجود ندارد.بوده و 

 
 ،امامی ثقة جلیل القدرمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ :   2-2-11

ازاصحاب  ،مؤلف کتب فراوان ازراویان بزرگ شیعه،کوفی، ،ثقه
 .ب الزیات و الهمدانیالقا ارایو د امام هادی )ع(

توصیفات دال  امامی مذهب وثقه،مُحَمَّدِ بْنِ یحیی العطار:  2-2-12
یخ ش ؛برتوثیق وی شده ووثاقتش مورد اجماع رجالیون قرارگرفته

ه پای بلند ومحدثین ازبزرگان داند؛ میاورا مشهوردرکثرت روایت 
آثارمکتوب فراوان، با وجود  تشیع درزمان خودش بوده؛

                       تدریس حدیث نقش چندانی نداشته.درنشرشفاهی و
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 390... صدوری تحلیل: شیعه روایات در قدر شب جایگاه 

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

ثقة بودنش ثابت،  ،ثقهامامی، مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوب الکلینی:    2-2-13
اصول وفروع کافی  وصاحب ؛وممدوح بوده به ظاهرمذهبش صحیح

                   والقابش الکلینی واألعور.
ثقة،إمامی، به ظاهرمذهبش  :عَبْدِ اللَّهِ بن زرارةمُحَمَّدِ بْن 2-2-14

  .صحیح بوده
               کیسانی وثقه.عَبْدِ اللَّهِ بن هالل: دِ بْنمُحَمَّ 2-2-15
 امامی ،ثقه جلیل وازاصحاب اجماع، یُونُسَ بن عبدالرحمن: 2-2-16

مشایخ و بزرگان قم ؛ درنزد ی امام کاظم وامام رضا )ع(طبقه در
 نزد نجاشی و طوسی درزمره ی رجال موثق معرفی شده.درضعیف اما 

: یکجا ثقه و ممدوح استتوصیف های متناقضی دارای دررجال کشی 
ودرجای دیگر توصیف هایی که داللت  درروایت توصیف شده 

که احتمال می رود آمده درباره اش  برفساد مذهب وروایت دارد 
         تقیه بوده باشد.این تضعیف ها به خاطر

ست: ا توصیفات متفاوتیدارای یُونُسَ بن یعقوب البجلی:  2-2-17
کشی اورا درجایی امامی و ؛ثقه بودهطوسی شیخ بطوریکه درنزد 

      ودرجایی دیگر فطحی خوانده.
 توصیفات رجالی -1جدول شماره 

 دسته کلی تقسیم بندی شده اند:دوراویان موجود در این تحقیق به 
های کتابالف( راویانی که از وثاقت و اعتبار باالیی در نزد مؤلفان 

یی را به خود اختصاص داده که رقم باال ،درجالی قرارگرفته بودن
درصد  90بیش از  ،راوی ثقه بودند. یعنی 15راوی، 17یعنی از ؛ بودند

  بوده اند.از راویان ازوثاقت برخوردار
راوی لفظ ضعیف را به خود یک  راوی باقی مانده ، 2( ازب

 گرفته است.قرارمورد اختالف راوی یک اختصاص داده بود و
 ارزیابی مصدروسند 2-3

قسمت دراین قسمت سه نوع ارزیابی که زمینه ی بررسی های آن در
. گرفته است روایت بطورنهایی صورتهای قبل انجام شده برروی هر

سی سه جهت مورد برردرقسمت های قبل مصادرروایات از
ت معلوم گردید که کدام مصدرمعتبروکدامیک درنهایقرارگرفت و

ردود( است. همچنین دربررسی اسناد،حال )مشکوک یا مغیرمعتبر
 عدم اتصال تا معصوم بررسی شده که البته درآنسند ازجهت اتصال و

این قسمت تک تک اتصال به یک گزارش موجزبسنده کردیم ودر
را با عبارت مسند وعدم اتصال را با تعبیرغیرمتصل مطرح خواهیم 

،احوال روات یک به یک درمنابع نمود. همچنین دربررسی روات 
رجالی شیعه بررسی شده است ودراین قسمت فقط دلیل صحت یا 

 منابعا مطرح می نماییم وبرای اطالع ازهرکدام )اعتبارضعف سند ر
 وحال روات( به قسمت مربوطه باید مراجعه نمود.

روایتی ضعیف و مسند؛ تمام روات سند تا  ،این روایت :اول روایت
وثقه بوده؛ ولی یک راوی درسلسله ی سند وجود دارد معصوم متصل 

است؛  که اوفردی ضعیف "الحسن بن العباس بن حریش"بنام 
 الصفار بصائرالدرجاتمصدراول : 
روایتی ضعیف و مسند؛ تمام روات سند تا  ،این روایت روایت دوم:

معصوم متصل وثقه بوده؛ ولی یک راوی درسلسله ی سند وجود دارد 
است؛  که اوفردی ضعیف "بن العباس بن حریش الحسن"بنام 

 الصفار بصائرالدرجاتمصدراول : 

روایتی ضعیف و مسند؛ تمام روات سند تا  ،این روایت روایت سوم :
معصوم متصل وثقه بوده؛ ولی یک راوی درسلسله ی سند وجود دارد 

 آمدهبشمارکه اوفردی ضعیف  "الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ"بنام 
 شیخالکافی است؛ مصدراول: ونوع سند آن تعلیق، تحویل وعطف 

  کلینی

روایتی ضعیف و مسند؛ تمام روات سند  ،ین روایتا روایت چهارم:
تا معصوم متصل وثقه بوده؛ ولی یک راوی درسلسله ی سند وجود 

 که اوفردی ضعیف "الحسن بن العباس بن حریش"دارد بنام 
است؛ عطف وضمیر ،آن تعلیق ،تحویلونوع سند  بشمارآمده
  شیخ کلینیالکافی مصدراول: 

و مسند؛ تمام روات سند تا صحیح روایتی  ،این روایت روایت پنجم:
معصوم متصل وثقه بوده؛ ولی درسلسله ی سند چند راوی نامشان 

عَبْدِ مُحَمَّدِ بْن ": بطورمشترک بین دو نفرآمده است که عبارتند از
به و إمامی ثقة، فردی " عَبْدِ اللَّهِ بن زرارةمُحَمَّدِ بْن"که  "اللَّهِ 

 فردی "عَبْدِ اللَّهِ بن هاللمُحَمَّدِ بْن" و ؛ ظاهرمذهبش صحیح بوده
بن  یُونُسَ"که  "یُونُسَ" ودیگری؛ آمده به شمار کیسانی وثقه

 وبوده؛  ثقه جلیل وازاصحاب اجماع ،امامی فردی "عبدالرحمن
 ،قهثهمچون  توصیفات متفاوتیدارای  " یعقوب البجلییُونُسَ بن "

 "عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بن ذبیان"که  "عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ " و ؛استامامی و فطحی 
 "عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بیاع السابری"بوده ؛ و التحقیقثقةعلىو إمامی فردی
ه توج با و ؛بوده است ، به ظاهرمذهبش صحیحثقة جلیل، إمامی ثقة،

درسند وجود  "محمدبن عبداهلل بن هالل"به اینکه یک راوی بنام 
این روایت  ؛معرفی شدهدارد که اوفردی غیرامامی )کیسانی( وثقة 

 الصفار بصائرالدرجات مصدراول:  است؛ ونوع سند آن عادیصحیح 
این روایت،روایتی ضعیف و مسند؛ تمام روات سند تا  روایت ششم :

معصوم متصل وثقه بوده؛ ولی یک راوی درسلسله ی سند وجود دارد 
 که اوفردی ضعیف بشمارآمده "الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ "بنام 

 شیخ الکافیاست؛ مصدراول: ونوع سند آن تعلیق، تحویل وعطف 
 کلینی

 نوع سند– 2جدول شماره ی
 از لحاظ اعتبار سندی:

ضعیف یل به دل)اول،دوم ،سوم ،چهارم وششم( روایت پنج  الف( 
 باعث ضعف سند گشته است. ،بودن فرد راوی

غیرامامی )کیسانی( وثقة به دلیل وجود فردی  ،روایت پنجم ب( 
 .تلقی گردد موثقآن روایت سند باعث شد که 

 روایات  )متنی( فقه الحدیثیتحلیل . 3
روایات را این متن دراین بخش به تحلیل برخی روایات پرداخته و

الزم به  ؛می دهیمواعد ارزیابی متن مورد سنجش قراربراساس ق
درمبنای ما متونی که به لحاظ متنی دارای ضعف های ذکراست که 

جدی باشند هرچند سند درست وصحیحی داشته باشند به معصوم 
زیرا روایاتی صحیح هستند که به لحاظ سند و  نیستند.قابل انتساب 

 .(18) متن خالی از هرگونه ضعفی باشند
 آن مصادیقاختالفات درروایات و 3-1

،بدین نتیجه رسیدیم که اختالف متنی دربین پس از بررسی روایات
قسیم بندی می گردد که عبارتست روایات به چند حالت مختلف ت

دام اییم که هرکمقلوب. باید اشاره نم ،تغییروتبدیل کلمات ،مزید :از
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  و همکاران                 فرد دریایی صالح  391

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دارای گونه هایی مختلف هستند؛ بطوریکه تغییر ازاین موارد نیز
قل به معنا و وتبدیل کلمات را می توان در سه محور تصحیف ،ن

 و ازاین طریق پی به اصالت متن می بریم.  تحریف ارزیابی نمود؛
وسند واقع می به زیادتی اطالق می شود که در متن  مزید : 3-1-1

این زیادت ازچند جنبه ی در حد حرف ،کلمه ،عبارت و  .(19)شود
. بدین سبب است که روایت مزید درمقابل یا جمله قابل بررسی است

بطوریکه کلمه،عبارت یا جمله ی  .روایتی دیگرمعنا پیدا می کند
معنای روایت اعث تغییرمعنا می گردد و گاهی درمزید گاهی ب

 کند.تغییری ایجاد نمی 
]لَیُشَقُّ وَ اللَّهِ بَطْنُ ذَلِکَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُؤْخَذُ إِلَى  درعبارت:روایت دوم: 

( نسبت به مصدراولیه 108ح  639ص 5ج تفسیر نورالثقلین) [قَلْبِهِ
( مزید صورت گرفته؛ وبه روایت 14ح 222ص  1ج بصائرالدرجات)

 یَکُونُ الْقَلْبُ مُصْحَفاً لِلْبَصَرِ ثُمَ عبارتی اضافه شده است ؛ ودرعبارت:
( 108ح  639ص 5ج تفسیر نورالثقلین)و یکون االذن واعیة للبصر 

( مزید 14ح 222ص  1جبصائرالدرجات نسبت به مصدر اولیه )
صورت گرفته؛ وبه روایت عبارتی اضافه شده است. باید اشاره نمائیم 

 نایی برحدیث می گردد.که عبارت مزید دراینجا سبب افزایش بارمع
( 100ح  636ص  5ج نورالثقلین تفسیر) اهللدرکلمه ی  روایت سوم:

مزید صورت گرفته؛ ( 7ح  250ص  1جالکافی نسبت به مصدراولیه )
 کلمه ای اضافه شده است . وبه روایت

ص  1ج  وسائل الشیعة ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: عبارتدودر :روایت پنجم
 الفصول المهمة فی اصول االئمة) عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُأَبُو و ( 58ح 37
نسبت به مصدراولیه ( 905ح  586ص  1ج
( مزید صورت گرفته؛ وبه روایت 15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)

باید اشاره نمائیم که عبارت مزید دراینجا عبارتی اضافه شده است. 
 .سبب افزایش بارمعنایی جدید برحدیث نمی گردد

 تبدیل در کلمات  غییر وت 3-2
 معموالً با تغییر مشاهده کردیم کهدر مقایسه ی روایات با یکدیگر

ایجاد  تنقل روایت،تغییراتی نیز در متن یا سند دوروایسند یا کتاب و
کلمات حدیث اعم از متن و سند مشاهده می گردد. تغییراتی که در

رای می تواند دا ،را به کلماتی دیگر تبدیل می کند می کنیم و آن ها
تبدیل شدن به لفظی مشابه از  نوعی چند شکل باشد . تصحیف که

تبدیل شدن به  نوعی جهت آرایش ظاهری است،نقل به معنا که
نی دگرگو نوعی تحریف کهماتی با شباهت هایی معنایی است وکل

   معنا است.هم درظاهروهم دروتغییرکلمه به کلمه ی متفاوت 

ی تغییر بخش "این واژه را اینگونه بیان کرده اند:  :تصحیف 3-2-1
درواقع   (20)"از سند یا متن حدیث به شبیه آن یا نزدیک به آن.

روایاتی که بعضی متن آن به مشابه خود تغییر یافته باشد را مصحف 
که سبب می شود اصالت متن بطوری .(21)یا تصحیف شده می نامند

اغلب این روایات چون دچار نقل به معنا یا بعضاً زیرا مخدوش گردد،
و به اعتقاد شهید ثانی تصحیف به سبب خطای  اضطراب شده اند

و باید متذکر شویم که تصحیف معموالً  چشم یا گوش اتفاق می افتد.
باعث تغییریافت معنای روایت می گردد. با مطالعه ی درروایات 

درحد اختالف و تفاوت بین دریافتیم که تصحیف ها بطورمعمول 
کلمات  "دندانه های "یا  "آرایش ظاهری حروف"،"نقطه ها"

 پدیدارمی شود. 

ص  1جبصائرالدرجات درمصدراول:) سَلُونِیکلمه ی  روایت اول:
تصحیف  (44ح 20ص  94ج بحاراالنوار) فَاسْأَلُونِی ( به12ح 222
ص  1جبصائرالدرجات درمصدراول:) فَمَاو   ثَلَاثِمِائَةٍکلمات ؛ وشده 
 641ص 5جتفسیرنورالثقلین )  و ماو  ثالثمأة( بترتیب به 12ح 222

 ( تصحیف شده است.111ح
 کیف،  یَنْظُرُ ، قلت،  فقال ، أَنَّهُ،   وکیف کلمات روایت دوم: 
 ، فَکَیْفَ ( بترتیب به 14ح 222ص  1ج بصائرالدرجاتدرمصدراول)

( 108ح  639ص 5جالثقلین رتفسیرنو)فکیف  ،تنظر  ،قیل،  و قال ،أَنَّهَا
 تصحیف شده است.

ح  252ص  1ج الکافی)درمصدراول  لَیَعْلَمُ کلمه ی روایت چهارم: 
 تصحیف شده است.  ( 80ص  25جبحاراالنوار) لَعَلِمَ( به 9

وَ لَمْ یَجْحَدْهُ  و کَمَا ذُکِرَ عبارات:روایت پنجم
 فَلَمْو  کَمَا ذُکِرَتْبه  بترتیب (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)قَالَ

( 905ح  586ص  1جالفصول المهمة فی اصول االئمة ) یَجْحَدْهُ؟ فَقَالَ
 تصحیف شده است. 

به  (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)مصدراول کَمَا ذُکِرَ عبارت:
 ( تصحیف شده است. 58ح 37ص  1ج وسائل الشیعة ) کَمَا ذُکِرَتْ

کَمَا ذُکِرَ  و []یَأْتِیکُمْبِمَا یأتکم  عبارات :
ی  به کلمه بترتیب  (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)مصدراول

( 109ح  640ص  5ج نورالثقلین تفسیر) کَمَا ذُکِرَتْوعبارت  یأتکم
 تصحیف شده است. 

درمورد تبیین واژه ی تحریف ورابطه ی آن با واژه  :تحریف 3-2-2
ی تصحیف همواره بین محدثان اختالف نظر وجود داشته است.قدما 

نخستین  .(22) تحریف وتصحیف را به یک معنا استعمال کرده اند
کسانی که درباره ی اصطالحات حدیثی به نگارش کتاب پرداخته 

ر میان شیعیان ، اند همانند رامهرمزی در اهل سنت و شهید ثانی د
تعریف مستقلی از تحریف ارائه نداده اند. ازدیدگاه مشهورمعاصران 

وهرگونه تغییری در  (23)،تحریف اعم ازتصحیف بشمارآمده است.
کلمات حدیث را اعم از تحریف عمدی یا غیر عمدی شامل می 

روایاتی که تغییراتی مثل کم وزیادت درسند یا متن پس  (24)شود.
کلمات آن از نظر ظاهرو نیز معنا کامالً تغییرپیدا  ؛آنها رخ داده باشد

ه تحریف شد کند،به گونه ای که منجربه تغییرمعنای روایت شود
 .که سبب می شود اصالت متن مخدوش گردد می نامند

ص  1ج بصائرالدرجاتدرمصدراول:) لَأُخْبِرَنَّکُمْعبارت : روایت اول:
( 44ح 20ص  94ج بحاراالنوار) لَا أُخْبِرَنَّکُمْ( بترتیب به 12ح 222

 641ص 5ج تفسیرنورالثقلین) ء اال أخبرتکمال تسألونى عن شی و
 ( تبدیل شده وتحریف صورت گرفته است. 111ح
نقل به معنا درمقابل  نقل به لفظ و نقل  :نقل به معنا ونقصان 3-2-3

نکردن عین واژه های معصوم )ع( است؛زیرا راوی معنایی را که از 
 واژه های معصوم در ذهن دارد با کلمات خودش منتقل می نماید.
 شهید ثانی شرایط نقل به معنای جایز و غیر جایز رابیان می کند.

 سطح تغییر کلمات اتفاقباید اشاره کنیم که نقل به معنا گاهی در 
می افتد و گاهی نیز جمالتی از یک روایت در روایتی دیگر ظاهراً 
تغییر پیدا کرده است ولی در معنا مشابه یا همسان هستند. بررسی 
درروایات نشان داد که نقل به معنا معموالً به سه شکل وحالت 

 مختلف رخ می نماید.
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 392... صدوری تحلیل: شیعه روایات در قدر شب جایگاه 

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

 نقل به معنا در سطح کلمات 3-2-3-1
رشدن نقل به معنا درسطح کلمات،از فراوان ترین گونه ای است پدیدا

 که پژوهشگران حدیثی درمطالعات روایی با آن روبرو می گردند.
ه می کنند کایت شبیه به هم چندین کلمه تغییربطور مثال دردورو

برخی ازآنها درزمره ی تصحیف قرار می گیرند؛ زیرا ظاهرلفظ آنها 
که لفظ کامالً  ؛مواردی هم مشاهده شدهودر به یکدیگر شبیه بوده

است.  بوده تغییر کرده و معنای آنها بایکدیگردارای مشابهت
متوجه شدیم که نقل به معنا معموالً به سه شکل  بررسی درروایاتاز

 "مترادف"نخست نقل به معنا در میان واژگان  وحالت رخ می دهد.
ا در واژگان که مرسوم ترین حالت است. گونه ی دیگر نقل به معن

هم خانواده رخ میدهد وبیشتر تغییر کلمات به هم خانواده های "
خود هستند که تا حدی هم معنا هم محسوب می شوند. درحالت 

س یا برعک "اعم به اخصّ"سوم نقل به معنای کلمات ،انتقال مفهوم از
 است.

 222ص  1جبصائرالدرجات درمصدراول) لَیُشَقُّکلمه ی روایت دوم: 
( تبدیل شده ودرآن 108ح  639ص 5ج الثقلینرتفسیرنو)یشق( 14ح

 نقل به معنا صورت گرفته است. 
 ( به7ح  250ص  1جالکافی درمصدراول ) لَقَدْ کلمه ی: روایت سوم

تبدیل شده ودرآن نقل به ( 797ص  1ج  تأویل اآلیات الظاهرة) قَدْ 
 معنا صورت گرفته است. 

 سطح جمالتنقل به معنا در 3-2-3-2
گاهی نقل به معنا میان دوروایت در سطح جمله است که معموالً 

یخ شیکی جمالت دیگری را خالصه و بابیان ساده تری ارائه می کند.
پس در واقع  فراوانی بوده است.صدوق در این زمینه دارای تبحر

روایاتی که با تفاوتهایی در متن به بیان یک مضمون می پردازند 
واین حالت بیانگر تغییر غیر عمدی در روایت است که نتیجه ی 
انتقال شفاهی روایات بوده است بعالوه اینکه در اکثر این روایات 

  در اثر نقل به معنا با عارضه ی زیاده ونقصان نیزمواجهیم.
ص  1جبصائرالدرجات درمصدراول) بُ عَلَیْهِیُکْتَ عبارت:روایت دوم: 

 5ج تفسیر نورالثقلین) یُکْتَبُ عَلَى قَلْبِ ذَلِکَ الرَّجُلِ ( به14ح 222
 ( تبدیل شده و نقل به معنا صورت گرفته است. 108ح  639ص

بصائرالدرجات درمصدراول) فَوحرف  فَذَلِکَ جَمِیعُ الْعِلْمِ عبارت:
کلمه ی  و فَحرف وتبدیل شده؛  ذلک العلم به (14ح 222ص  1ج

حذف شده و ازآن ( 108ح  639ص 5ج تفسیر نورالثقلین) جَمِیعُ
 است.صورت گرفته نقصان 

ص  1جالکافی درمصدراول ) اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ عبارت :: روایت سوم
تبدیل شده و ( 489ح  52ص  2ج الوافی ) اللَّه تعالى( به 7ح  250

 مترادف صورت گرفته است.نقل به معنای واژگان 
نسبت به ( 100ح  636ص  5ج نورالثقلین تفسیر) اهللدرکلمه ی 

مزید صورت گرفته؛ وبه ( 7ح  250ص  1جالکافی مصدراولیه )
 لَیْلَةٌ کلمه یدرولی کلمه ای اضافه شده است  روایت

( نقصان صورت گرفته 100ح  636ص  5ج  نورالثقلینتفسیر)
ح  250ص  1جالکافی به مصدراولیه ) نسبت؛وازروایت این کلمه 

 است.حذف شده  (7

( به 7ح  250ص  1ج الکافیدرمصدراول ) اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُعبارت : 
( تبدیل شده ودرآن نقل به 63ح 73ص  25ج بحاراالنوار) اللَّه تعالى

 معنای واژگان مترادف صورت گرفته است.
ص  14ج  تفسیر کنزالدقائق) لَیْلَةٌوکلمه ی  جَلَّ ذِکْرُهُدرعبارت: 

به  نسبت( نقصان صورت گرفته ؛وازروایت این عبارت و کلمه 366
 حذف شده است. (7ح  250ص  1ج الکافیمصدراولیه )

 1ج الکافی)درمصدراول  اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّان  عبارت:روایت چهارم: 
تبدیل وکلمه ( 489ح  52ص  2ج  الوافی) تَعَالَىان ( به 9ح  252ص 
حذف شده و نقل به معنای واژگان مترادف صورت گرفته  اللَّهَی 

  است.
( 9ح  252ص  1ج الکافی)درمصدراول  عزوجلإنّ اللّه درعبارت: 

حذف شده ؛ ( 368ص  14ج  تفسیرکنزالدقائق)عزوجل کلمه ی
 وروایت دارای نقصان است.

 یَسْمَعُ لَاو  [بِمَا یأتکم ]یَأْتِیکُمْ عبارات::روایت پنجم
 ی به کلمه بترتیب (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)مصدراول

 الفصول المهمة فی اصول االئمة)دردومنبع   لَمْ یَسْمَعْ وعبارت بِأَنَّکُمْ
تبدیل شده ( 58ح 37ص  1ج وسائل الشیعة )و( 905ح  586ص  1ج

  ونقل به معنا صورت گرفته است.
 586ص  1ج المهمة فی اصول االئمةالفصول ) درسه منبع  من کلمه ی

 94ج بحاراالنوار)و( 109ح  640ص  5ج  نورالثقلینتفسیر)(،905ح 
( 46ح 21ص  94ج بحاراالنواردر) یأتکم کلمه ی نیزو( 46ح 21ص 

ت نسبت به اروایاین حذف شده؛ و
 هستند.دارای نقصان  (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)مصدراول

 به (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)مصدراولیَسْمَعُ  لَاعبارت نیزو
( 109ح  640ص  5ج  نورالثقلینتفسیردردومنبع ) لَمْ یَسْمَعْ

( تبدیل شده و نقل به معنا صورت 46ح 21ص  94ج بحاراالنوار)و
  گرفته است.

مقلوب به جابه جایی بخشی از متن یا سند روایت با  :مقلوب 3-3
بخشی دیگر از همان روایت اطالق می شود؛البته از آنچه را که 

معموالً قلب  درخود روایت است نه خارج از متن یا سند حدیث.
کلمات، ساده ترین تغییردرروایات بشمارمی آید وتاثیروتغییرچندانی 
درمعنای آن روایت ندارد. به ندرت به مواردی برخوردیم که 
حدیث مقلوب باعث تغییردرمعنا شده باشد؛ گرچه دراین موارد هم 

 تغییرمعنا اندک وخفیف است.
( 12ح 222 ص 1جبصائرالدرجات مصدراول:)روایت  روایت اول:

 أَهْلِ و  کُلِّ (  بین کلمات 111ح 641ص 5ج تفسیرنورالثقلیندر)
به  کُلِّ أَهْلِ کِتَابٍشده ؛ ودرآن مقلوب وجابجایی صورت گرفته 

شده است. به نظرمی رسد این قلب تاثیری  تبدیل أَهْلِ کُلِّ کِتَابٍ
  درمعنای حدیث ندارد.

قطعه شده باشند وصدروذیل  هروایاتی را که درواقع قطع :تقطیع 3-4
حدیث ازهم جدا شده باشد معلوم نشود که ابتدا و انتهای روایت 

و تقطیع شده می نامند که سبب  چیست وسبب گسستگی معنی شد
به هرحال،آنچه مسلم است  می شود اصالت متن مخدوش گردد.

تقطیع درروایات ما اتفاق افتاده است و نمونه های فراوانی را می 
 ای آن ارائه کرد.توان بر
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  و همکاران                 فرد دریایی صالح  393

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عَرَضْتُ هَذَا الْکِتَابَ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَقَرَّ بِهِ ت :اعبار:روایت اول
صُبْحِ أَوَّلِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِی کَانَتْ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع فِی

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ  قَالَ و (ابتدای روایتدر)...بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص
ءٌ رَأَیْتَ مَا تَعْلَمُونَهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ هَلْ تَمْضِی تِلْکَ السَّنَةُ وَ بَقِیَ مِنْهُ شَیْ

لَمْ تَتَکَلَّمُوا بِهِ قَالَ لَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّهُ فِیمَا عَلِمْنَا فِی تِلْکَ 
انتهای در)....أَنْ أَنْصِتُوا لِأَعْدَائِکُمْ لَنَصَتْنَا فَالنَّصْتُ أَشَدُّ مِنَ الْکَلَامِاللَّیْلَةِ 

( نسبت به 111ح 641ص 5ج تفسیرنورالثقلیندر)( روایت
 تقطیع شده است....( 12ح 222ص  1جبصائرالدرجات مصدراول:)
روایت تقطیع شده درمذکورعبارت این  کالً یدرموارد: روایت سوم

؛ 101ص  3ج مرآة العقول؛ 276ص  60ج بحاراالنوار:  است
ص  3ج مرآة العقول؛  521ص  9ج  الغرائبتفسیرکنزالدقائق وبحر

102. 
ص  1ج الکافی)عبارات روایت مذکوردرمصدراولیه روایت چهارم: 

( 374ص  3ج الفصول المهمة فی اصول االئمة( کالً در)9ح  252
 تقطیع شده است.

صَدَّقَ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیَعْلَمُ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةً لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ مَنْ عبارت: 
 مرآة العقولدر) (9ح  252ص  1جالکافی )نسبت به مصدراولیه   ص
 ( تقطیع شده است.103ص  3ج

:  روایت تقطیع شده استمذکوردرت اعباراین  کالً یدرموارد
مرآة العقول  ،101ص  3ج العقولمرآة  ؛ 276ص  60ج بحاراالنوار

 . 521ص  9ج  تفسیرکنزالدقائق وبحر الغرائب ؛102ص  3ج
 نسبت به مصدراولیه  قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِعبارت : :روایت پنجم

الفصول المهمة فی اصول در) (15،ح224،ص1،جبصائرالدرجات)
  است. ( تقطیع شده905ح  586ص  1ج االئمة

 روایات :بررسی داللی . 4
دراین بخش به توضیح روایاتی که ازلحاظ معنا ومفهوم ازنوعی ابهام 
برخوردارند پرداخته ونظرات بزرگان را ذکر؛ ودرپایان نتایج آن را 

 متذکرمی شویم.  
عالمه کالم ازبدست آمده  توضیحدر :روایت سوم بررسی داللی 

منزل با همسایه، کسى است که در مراد از ( باید گفت:ره)مجلسى 
و نزدیکى که با او معاشرت دارد آشنا او همسایگى دارد و یا هر

و براذیت او  ست که حق او را رعایت کندا خوبى با همسایه اینو
محافظت داشته باشد امان خویش شکیبائى ورزد وبرعهد و پیمان و

خوش همسایه دارى جهاد نفسى است که ودرحقیقت حج وعمرة و
عالمه مجلسی درباره ی  است. ته شدهبجاى جهاد با شمشیر گذاش

ین ا می فرماید:نیزدرابتدای این روایت  " أَوَّلَ مَا خَلَقَ الدُّنْیَا "عبارت 
عبارت به مقدم بودن شب برروزاشاره دارد که ممکن است 
منظوراولین شب از شبهای دنیا است. شاید سرآفرینش شب قدربا 

این باشد که درشب قدر ن شب آآفرینش دنیا و وجود نبی یا وصی در
هر امری که دردنیاست تدبیرمی شود وهرچیزی که درعالم به وجود 
می آید اندازه گیری می شود و فرشتگان وروح درآن به اذن 

_________________________________ 
  1. روم/11.

  2. نور/35.

  3. قدر/4.

  4. معارج/4.

پروردگارشان برای هرامری به نبی یا وصی نازل می شوند همانطور 
که این مطلب درمتون آمده است. وتعیین وصی برای نبی درآن شب 

دنیا مقدم برشب قدرباشد الزم می آید که اموردنیا وجود است واگر
داشته باشند قبل از این که اندازه ومقدار آنها مقدر شده باشد 
واگرشب قدرمقدم بردنیا باشد الزم می آید که فرشتگان به خاطر 

مولی صالح اما درنقلی دیگر نبودن مکان برای نزول نازل نشوند.
ممکن است  ین معنا می کند:مازندرانی هم این عبارت را چن

خالی ازشب قدرنیست  منظوراین باشد که زمان ازابتدا تا انتهایش،
ویا این که اولین شب هنگام خلقت دنیا ،شب قدر بوده وقضای الهی 

ن شب برکسی که آبراین تعلق گرفت که تفسیروشرح اموردر
 .(25)شایستگی اش را دارد بیاید
اهلل یبدءالخلق ثم "ریفه ی ش ی ذیل آیهدرخواجه نصیرالدین طوسی 

ت و پس اول نزول وهبوط اس می نویسد: 1"یعیده ثم الیه ترجعون
اهلل نور السموات "دوم عروج وصعود.اول افول نور،دوم طلوع نور

به این سبب ،ازمبدا به شب تعبیر کرده اند و آن شب  2"واالرض
تنزل "ز که آن روز قیامت است. درشب قدرقدراست واز معاد به رو

تعرج "است ودرروز 3"الروح فیها باذن ربهم من کل امرالملئکة و
یعنی  4"الملئکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة

دارد روزقیامت به قدر پنجاه  وبرتری اگر شب قدربرهزارماه تفصیل
اد است همچنان که کمال هزار سال است و چون کمال مبدا به مع

مال ماه به سال. پس اگرمبدا به ماه وکشب به روزاست وکمال روز
اگر شب قدر،نسبت به ماه شب قدراست معاد روزقیامت است و

روز قیامت نسبت به سال دارد "لیلة القدر خیر من الف شهر"دارد
یدبر االمر من السماء الی االرض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره "و

بی ورسولی بر هر ن ،هدایتبرای استمرار 5"خمسین سنة مما تعدّون
اساس دستور الهی الزم است کسی را به عنوان وصی وجانشین خود 
انتخاب کند. از حضرت آدم )ع( گرفته تا پیامبر خاتم ،تعیین وصی 
سنتی است که فطرت و عقل ضرورت آن را تایید می کند. این مساله 

،و وجود جانشینانش الم و نزول قرآن برخاتم پیامبرانبا ظهور اس
بیشتر قابل لمس است. همانطور که در زمان پیامبر اکرم برای ما 

 ی)ص( تعلیم و تبیین تعالیم دین ، والیت و سرپرستی جامعه ضرور
نجام می داد، ضروری جانب خدا ابود و ایشان این مسوولیت را از

ایشان کسانی به عنوان امام از جانب خدا این است که پس از
را ادامه بدهند. به این ه پیامبررا به انجام برسانند ورامسوولیت ها 

 6آیه ی والیت مساله در آیات مختلفی از قرآن کریم اشاره شده است.
 8،حدیث جابر واز میان روایات حدیث منزلت 7،،آیه تطهیر

جمله آیات وروایت گران بهایی است که به این وحدیث ثقلین از
این امر اشاره به اهمیت موضوع اشاره می کنند.به عنوان مثال برای 

یان اعالم جانشینی حضرت این نکته کافی است که در جرالهی ذکر

  5. سجده/5 ؛ طوسی، خواجه نصیرالدین،آغاز وانجام ،ص10. 

  6. مائده/55. 

  7. احزاب /33.

  8. همان،ص 494. 
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 394... صدوری تحلیل: شیعه روایات در قدر شب جایگاه 

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

داوند متعال عدم خ غدیر،علی )ع( توسط رسول خدا )ص( درروز
  1ن می کند.عدم انجام رسالت بیابرابربا انجام این دستورالهی را

، آنذیل درمولی صالح مازندرانی اما در بخشی دیگر از این روایت 
ی ماینگونه یمان واعتقاد به سوره قدر وتفسیرش درباره ی معنای ا

معنا باشد، یکی اینکه همانا این عبارت می تواند دارای دو" نویسد:
برتری ایمان مومن عالم به سوره قدر وتفسیرش برایمان مومن 

 ه بسا اینوچ غیرعالم به آن ،مانند برتری انسان برچهارپایان است.
تحصیل علم. دومین احتمال که تشویق به عبارت داللت می کند بر

برتری دارد براحتمال اول این است که ،انسان مومنی که به سوره ی 
قدر وتفسیرش ایمان دارد، فضیلت وبرتری دارد بر انسان بی ایمان به 

را  ی آنهریک ازاین دومعنا یا هردواگر "سوره ی قدر وتفسیرش.
مان به شب مساله اعتقاد و ای هم که بپذیریم نشان می دهد که

 است.بوده جایگاه بلندی برخوردارقدرازارزش و
 ،روایتاین معنای برای روشن شدن بهتر :روایت پنجمبررسی داللی 

 .خته شودالزم است ابتدا به بررسی دو واژه پردا
 ی انکار به همراه داشتن علم است.به معنا "جحد"واژ ه ی جَحَدَ: 

آیات ما را از  " (14)نمل /  قرآن کریم آمده است کهآیه ای ازدرو
وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا " روی ظلم وسرکشی

 "انکار وتکذیب کردند ولی دلهایشان به آنها یقین داشت.  "…
باتوجه به آیه ی شریفه ی سوره نمل وآیات دیگر معنای جحد آن 

انکار کند وتسلیم نشود. انسان است که انسان دانسته ی خود را 
،منطق و دلیل به مطلبی یقین می کند ولی درمقام تسلیم ازلحاظ عقل

 انکار می کند.و آنچه یقین کرده تسلیم نمی شود قلبی به

راغب نیز در مفردات گوید:  .(26)به معنای پوشاندن است کَفَرَ:
کَفَرَدرلغت بمعنای پوشاندن شیء است. شب را کافر گوئیم که 

ه تخم را در زمین می اشخاص را می پوشاند و زارع را کافر گوئیم ک
ن کفر بزرگتری ،نعمت پوشاندن آن است با ترک شکرپوشاند. کفر

حال کافر کسی به هر انکار وحدانیّت خدا یا دین یا نبوّت است.
ه شیطان ببطوریکه  است که اصول یا ضروریت دین را انکار کند.

خَلَقتَنی من نارٍ...  "..."رَبِّ بِما اَغوَیتَنی": خدا یقین داشت ومی گفت
اَنظِرنی اِلی یَومِ "می گفت به روز قیامت نیزعقیده داشت و "

اِلّاعِبادِکَ منهُمُ "معتقد بود می گفت به پیامبران نیز "یُبعَثون
بندگان خواهند بود،اما با می دانست که مخلصینی ازو "المُخلَصینَ

 أَبى "نداشت وخدا درباره ی او فرمود:  به خداهمه ی اینها تسلیم 
باورداشتن به شب قدر و آنچه که  2 "وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ

درشب قدر نازل می شود ازارکان ایمان است. )ع( برامام معصوم 
کسی که آگاهی ازاین موضوع نداشته باشد با کسی که اخبارواقوال 

 اورسیده باشد متفاوت است.گوناگون دراین زمینه به 
مولی صالح مازندرانی مضمون این روایت  :روایت ششمبررسی داللی 

معناست که آن  این رد وانکار به این"ن می کند:یبیتچنین را 
 بزرگواران برای هدایت وارشاد مردم به پا نمی خیزند مگراینکه
ازطرف خدا حجت ودلیلی داشته باشند وآن برهان ودلیل ،آن 
چیزهایی است که فرشتگان درشب های قدر از علوم مختلف برای 
آنها می آورند وآنچه که جبرییل )ع( غیرازشب قدردرسائراوقات 

_________________________________ 
  1. مائده/67.     

برای آنان می آورد. وهرکس آن را انکار کند درحقیقت علمی را 
منکر شده است که خدا به سوی آنان نازل کرده است وهرکس آن 

 چگونه شایسته جانشینی را انکارکند کافراست پس چنین شخصی
چون علم  دراین باره می فرماید:نیز )ره(عالمه مجلسی ؟خداوند است

به زمین ف وگوناگون، هرسال باید درشب قدرمختلخداوند درامور
نازل شود پس )علم خدا( حجتی است برپیامبران وامامان برای 

لم ع،انکارقدر رد کردن شبرنتیجه انکارود پیامبری ووالیتشان.
  خداوند است.

)علیهم السالم( ی اطهارطبق روایات مختلفی که وارد شده است،ائمه 
متعال علم پروردگاروعلمشان ناشی ازبوده ازعلم لدنی برخوردار

گنجینه ی علم س نمی گویند،معدن وروی هوی وهواست.سخنی از
خدا هستند که روایت های گوناگونی ازآن بزرگواران نقل شده 

ایت هایی است ،روکه ازآن جملهروایات د این ر انکاروپس  .است
علم خداوند منکرشدن  واقع بهکه درباره ی شب قدرآمده است، در

 می دهد.آنرا مورد خدشه قرارو می گرددمنتج 
 نتیجه گیری

وجود روایت  سه جهت مورد بررسی قرار گرفت:روایات ازاین 
ودرآن به ؛ ارزیابی متنی ،ارزیابی سندی  ،معتبرمنابع ومصادردر

ت آن ازقول امام باقر)ع( روایچهارروایت پرداختیم که  ششبررسی 
روایت ازامام صادق )ع( که همه ی روایت ها مسند دو و نقل شده؛ 

درحدیثی طی بررسی های به عمل امصهمه ی دربخش مصادر،  است.
)سه مؤلفه ی: وثاقت  براساس معیار اعتبار سنجی آمده،

 کتاب به مؤلف وسالمت کتاب تاکنون(،مؤلف،اطمینان ازانتساب 
درمورد کتاب بصائرالدرجات  وفقط است  منابع معتبربودهاز

هده همانطور که مشاظر وجود داشت که به آن پرداختیم.اختالف ن
بصائرالدرجات و کافی اولیه درامصعالوه برروایات مذکور کردید،

ل قالشیعة نیز ن،وسائل الوافی،بحاراالنوارمانند: دیگردرمنابع معتبر
 ،،ازکتب اربعه ی متقدم ومتاخرشده است که این منابع مهم ومعتبر

قسمت بررسی دررا افزایش می دهد. روایات مذکورصحت اعتبارو
های سندی ازدو جنبه ی اتصال وعدم اتصال آخرین راوی به معصوم 

راوی( به تحلیل وبررسی پرداختیم. هفده ووثاقت تک تک روایات )
هریک ازروایات جهت اتصال ،صحت حال راویان و درنهایت 

مصدرروایت تحلیل گردیده ودرارزیابی مصدروسند گزارش داده 
شد. با توجه به مبنای کارارزیابی صدوری ومتنی دراین مقاله که 

یت رواشش روایات با صحیح ،موثق ویا ضعیف می باشند در نهایت از
یابی شدند. ، یک روایت موثق و پنج روایت ضعیف السند ارز

مصادیق ونیزبررسی داللی  دربخش فقه الحدیثی اختالفات روایات،
ازمضمون این روایت ها می توان چنین آن مورد توجه قرارگرفت و

اساسی ترین پایه های گرفت که ایمان به شب قدر یکی از نتیجه
علم منکرشدن به ، لمانان است. تا جایی که انکارآناعتقادی مس

یره ی ایمان بیرون رانده دابول آن انسان را ازند است وعدم قخداو
به شب قدر یک پذیرش وقبول واعتقاد  قرارمی دهد. ایمان ودر کفر

سطحی وظاهری نیست بلکه ایمان وباوری است که باید ریشه 
درقلب وجان انسان داشته باشد و این نوع باور وایمان عالوه براینکه 

  2. بقره /34.
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

رای هدایت به مراتب ب مقدمه ای است برای انسان فضیلت است ،
ایمان و رسیدن به معارفی که دست اندیشه های سست باالتری از

بنیاد از رسیدن به آن کوتاه است . پذیرفتن والیت رسول اکرم )ص( 
ن آ)ع( به معنای تسلیم قلبی دربرابرهرچیزی است که ازو اهل بیت 

 عمل است نه اینکهما رسید است وپیاده کردن آنها دربزرگواران به 
سلیقه های شخصی ،هواهای نفسانی و مسائل سیاسی را درپذیرش یا 

 کنیم .داخل  عدم قبول فرموده های آن بزرگواران 
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