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 هدممق

و الالددا  نددوپژوه، بددا آنچدده   اتیدد اله  ةحددوز  انیاز دانشددجو  یهنوز گروه  رسدیظر مبه ن
 ،یدد تقو  یگمددان زمددان  ن یدد نداشته باشددند؛ ا  ییچندان آشنا  شود،یخوانده م    یلی »روش تحل

کدده  شددودیم اعالم شانیا یو پژوهش یاز آثار موالعات یاری بس یشناخت که در روش  شودیم
بدده صددورت  یاس،؛ حال آنکه در آن آثددار، حتدد  یلی لتح-یف ی وصت ای  یلی تحل  ق،ی روش تحق 

مناسددب در  حی مشکل، نبددودِ توضدد   ن یآغازگاه ا  دی. شاشودیمشاهده نم    یلی هم »تحل  یجزئ
و   شددهیاند  یاهددال  دادن  توجدده  سددو و دغدغدده  کیاز    ازی ن  ن یباشد. ا  قی روشِ تحق   یهاکتا 

سددبب شددد تددا  گددر،ید ییوز س[ انثاحدم ژهی]به و  هی امام  شمندانیاند  ییارگبه عقل  پژوهن ید
مهددم انتخددا    ن یدد پاسددخ بدده ا  یصدوق را برا  خی ش  یعی ش  القدرلی از محدث جل  یلی متن تحل

 .  می کن 

و   یمهددریهمواره مددورد بدد   هی محدثان امام   ،یو در مسأله »عقل و وح  یدوران کنون  در
 والحصدد ا هاشدداع. اندددقددرار گرفتدده بددا »عقددل  و عندداد   ،یدر خصددوص ضددد  ییهدداگاه اتهام

محدددثان  گددریصدوق و د  خی از آن در اتصاف ش  یترنادرس،  یبا معنا   ،ی»اخبار  س،درنا
م( از جملدده  ۹۹1هدددن 381صدوق    خی . شهاس،یمهرین بیا  ةبه آن، از جمل  هی امام  ن ی نخست 

 یدر قددرن چهددارم هجددر [هیدد مُحدِّثان مشهور ]و البته چه بسا از جمله متکلمددان برجسددته امام
 ،ی ر.ز؛ االقددان  بددوده اسدد،  یث یحددد  راثیدد م  ن یو تدو  عی متج  ،یو  تمامها  هاس، که عمد

 ن،یددی ه در مقددام تب چدد   ،یکالم  یورزشهیاز اند  یو  یهمال، باعث دور  ن یحال ا  ن یبا ا  .(13۹5
که   ینشده بود. از جمله موارد  ،یعی ش  یاعتقاد  یهاو چه در مقام دفاع از آموزه  هی چه توج

و دفاع از امام، با  انی در ب  یل واستدال  ،اشده بشت دا  ارهشصدوق ا  یورزشهیبه اند  تواندیم
بدده شددکل   یلدد ی لتح  وهی مقددام، از شدد   ن یدد در ا  یو منزل،  اس،. و  ،ی»وال  ثیبر دو حد  هی تک
 . اس،بهره برده  یاستهیشا

بحددثِ   ،ینظددر   ی توصدد   ایدد   یمفهددوم   یدد از با  تعر  رو،ش ی بخش نخس، نوشتار پ  در
 یادآوریدد بددر     ی توصدد   ن یدد ا  هیدد کت.  اسدد،هآمددد    یلدد ی »روش تحل  یِسددت ی در بددا  چ  یهکوتا
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اسدد،. در بخددش دوم مقالدده،   یفلسف   یاشهیاند  یها-روش در نظام  ن یاز کاربرد ا  یانهی شی پ
 یث یروش در متددونِ حددد ن یاز کاربس، ا یامونهباإلشاره، ن  یتا از با  تعر  شودیمتالش  
ت رصددو بدده لیدد تحلاز    یاو کاربسدد، نموندده  ین با چگددونگنشان داده شود تا مخاابا  هی امام
و  ،یدد »وال ثیصدددوق از دو حددد لیدد آشددنا شددوند. مددتن انتخددا  شددده، تحل یو عملدد   ین ی ع

 می هو مفددا یتددا معددان کوشدددیکدده مدد  یاالخدددبار اسدد،، کتدداب یمنزلدد،  در کتددا  معدددان
مددان روشددن متعلمددان و عال یرا برا یث یحد ای یقرآن یدی کل یها-و گزاره  یاصوالحات فن 

 کند.

از کاربسدد،ِ روش   یتددرروشددن   یهددانمونه  عه،ی ش  یالمو ک  یلسف ن فوآنکه در مت   تذکر
 خی منزلدد، عقددل نددزد شدد   ن یددی و تع  یددیگرااثبددات عقددل  یبددراشود؛ و البته  -یم  دهید  یلی تحل

 ةسددت یشا ش یخددو  یدر جددا  یتالقدد   ن یدد ا  یاس،؛ ولدد   ازی ن  یترصدوق، شواهدِ مناسب و متقن 
  .ابدیرا باز  ش یوخ  گاهیدر دو پازل مختل ، جا دانتویتوجه اس، و البته م

 یشناسمفهوم. ۱

 ل«ی»تحل یلغو یمعنا. ۱-۱

 ز؛.ر  اسدد،فروآمدددن در مکددان بددوده یدر لغدد، از مدداده »حددلال  بدده معنددا لیدد تحل
چددون:  یداشددته و معددان یواژه توورات ن یدر اول قرون گذشته ا  .(۹07:  1۴2۴  ،یروزآبادی ف

سددر را از    رگدد ید  یسددوگند راسدد، خددوردن و مددوارد  ء،یش  یحالل کردن، از هم گشودگ
بددر آن  زیدد کددردن را ن هیدد تجز یمعنددا اصر،حال اهل لغ، در دوران مع  ن یا  با.  اس،  ذراندهگ

 ر.ز؛  شددودیهمددراه م ل  یدد و تحل هیدد »تجز عبددارت ضددبط و صددورت بددا گدداه که  اندافزوده
( را معادل لی  تحل  زی اهل فن ن  .(567۴:  1373ر.ز: دهخدا،    ن ی ؛ همچن 1۹3:  1386  ات،یالز

analyses  ر.ز؛   کنندددیرا اراده م  یترقی قو د  یروش  یمعنا  کیآن    و از  دهندیمر  راق 
 . (251: 1385  ،یقراملک
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 «یلی»روش تحل ایکردن  لیتحل نهیشیو پ یاصطالح یمعنا .۲-۱

موافقنددد و آن »خُددرد   یلدد ی روش تحل  ایدد   لیدد اقدددام در تحل  کیهمگان با    رسدیبه نظر م
مدداده بدده عناصددر   کیدد   هیدد جزت  ل،یدد لتحاز    مقصددود  ،یتجربدد   یهدداش ی،. در آزماکردن  اس

 ییشناسددا  ای  هیتجز  ل،ی و علم االِعرا ، مقصود از تحل  یسازنده آن اس، و در مُباحثات ادب
 ن ی اولدد  و حددداقل آمددد،در ادامدده هددم خواهددد  انچددهجمله اس،؛ چن   کی  مفدردات  تکتک

 کیدد  یلدد ک یکددردن مدددعا هیتجزاز: خُرد و عبارت اس،  ینظر یهابحث  لِی اقدام در تحل
 .مفرد و  ترکوچک  یهادعابه اگزاره 

به صددورت خالصدده  ل  ی »تحل یرا از خاستگاه فلسف   یانهی شی پ  بحث،  شدن  ترروشن   یبرا
را بدده آثددار    یلدد ی »روش تحل یخیتددار نهی شدد ی نظران و مورخددان، پ. صدداحبشددودیآورده مدد 

 ،یق.م( در کتددا  جمهددور 3۴7ون  . افالادد رسددانندیسددقراط مدد  یافالاددون و گفتارهددا
. در کندددی»عدددال،  را نقددل مدد   یمعنا  با پولمارخوس در  ق.م( با    3۹۹   سقراط  یوگفتگ

بدده صدداحب   یو بددده  ن یدد مشهور »عدال،  که عبارت اس، از: »بازگرداندن دِ   یآنجا تعر
ختل  و م  یها. سقراط در آنجا احتمالردی گیقرار م  ن ی ارف  یو گفتگو  یمال  مورد بررس

مثددال،  ی. بددرادهدددینشان م شود،ی، ماشردب  گزاره  و  ومفهم  ن یرا که از ا  ینادرست چه بسا  
در خوددر اسدد،، اشدداره   ایدد   وانددهیکدده د  یبه غلط بودن بازگرداندن مال به صاحبش در حددال

 .کندیم

و گاه تا مرز »ال   شودیاز »عدال،  به دس، داده م  یمتناقض  یگفتگو، معان  ن یگاه در ا 
تددا ابعدداد   شددودیسبب م  د،جامنایل ماوبه    یمباحثه که ساعات  ن ی. ارودیم  ش ی هم پ    یأدر

البته سددقراط از  .(88۹ - 818: 1380 ر.ز؛ افالاون،  مختل ِ مفهوم »عدال،  روشن شود
 .بردیبهره م زی ن  یفلسف  گریموضوعات د ریسا ایعشق    یروش در تعر  ن یا

 مددنهجد توجه قرار گرفته بود و در ورم یتا حدود  زی ن  یسنت   لسوفانِی روش در نهاد ف  ن یا
تددا آن کدده در دوران   رفدد،،یبه کددار مدد   زی ن  دانانیهمچون متکلمان و اله  انندشمیدان  ریسا
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دوران،   ن یدد و تفلس  درآمد. در ا  یورزشهیدر اند  یاصل  یهااز روش  یکی  معاصر به مثابه
م(،  1۹25،. فرگدده  ره خورده اسگ یلی تحل لسوفانی با نام ف  زی هر چ  از  ش ی ب    یلی »روش تحل

 آوردو ره کددردیبودنددد کدده در رو  یغربدد   لسوفانی م( ف  1۹70   راسلسپ   ( و  م  1۹58مور  
. به عنوان نمونه: راسددل بددا کردندیاستفاده م یتریروش به صورت جد  ن یاز ا  شان،یفلسف 

 یورزشددهیتفلسدد  و اند  یبددرا  یعلم  یبود، معتقد بود: روش    یمنوق   س،ی »اتم  هیابداع نظر
در  یرا بددا روش علمدد  یورزشددهیاند ی( و1136: 1373 ر.ز؛ راسددل،  ه اسدد،ه کددردارائدد 
و  شددکافندیرا م  ای اشدد   ک،یدد زی ف  یهاشگاهی: که در آزماکردیم  انی کرده و ب  سهیمقا  کیزی ف

. حددال مددا دهندددیم  نشان  را  هامولکول از اتم  یافتگیبی و سپ  ترک  یمولکول  بی ابتدا ترک
کدده  ینظددر اتی مدع ظورمن  ن ی. بدمی کن  یذهن خود بازساز شگاهیروش را در آزما ن یا  دیبا

 کیدد اتم  یداد و ادعاهددا  زیتمددا  هددایپردازاز عبددارت  دیدد در قالب عبارات مندرر اس، را با
و  یجددزء قابددل بررسدد  ن یتددرکدده کوچددک   یتصددور جزئدد  کیحکم به   کی»استناد و تعلق  

؛ ۴83،  1388 ر.ز؛ کاپلسددتون،    افدد،یسدد،  قابددل تصددور اسدد،، د  یقعدد امددر وا  ن یتددرساده
 ،یدد اتفاق نظر بددر اهم  رغمیعل  یلی تحل  لسوفانی ه فامادر  ( د8،  1388ر.ز؛ راسل،    ن ی همچن 

 .کالم نشدنداز آن هم کسانی  ری در تفس    یلی »روش تحل  یو ارزش معرفت 

 ایدد عبددارت اسدد، از: خددرد کددردن      یلدد ی »روش تحل  ایدد   ل  ی آنکه مقصود از »تحل  حاصل
د فددرء مجددز هددر یو بررس یمعناشناس ،یشناسمفهومبه اجزاء مفرد؛    یکل  یادعا  کی  هیتجز
 کیدد   یکلدد   یمفرد و باالخره کش  معنددا  یمعان  بی ترک  ؛یک قرائن و شواهد معرفت کم  به

از  یبعضدد  ن ی بدد  ن یدد ( در ا600: 13۹1 ،یمو خددات 15 - 1: 1383 ر.ز؛ اسددترول،  گددزاره
 انیدد بدده م  لیدد تحل  نددوع  چهددار  از  سددخن   و  اندددداده  یترش ی را بسط ب    یلی روش تحلمحققان »
. یلددوازم منوقدد  لیدد و تحل  یمعرفتدد   یمبان  لی تحل  ،یاهرازگ  لی تحل  ،یمفهوم  لی اند. تحلآورده

از   شودیرا که م  یف و احتماالت مختل  دای ناپ  اتی جزئ  یست یبا  گراقسام، پژوهش   ن یدر تمام ا
و   یهددر احتمددال ابعدداد درسددت   یزده و سددپ  بددا بررسدد   ن ی برداشدد، نمددود، تخمدد   هینظر  کی

 ن ی( بنددابرا260تددا 251: 1385 ،یملکدد قرارز  ر.ز؛ فرامدد  گذارد ش ینما به  را  اهآن  ینادرست 
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دقدد،   یسددازو افزون  ییزداهدف ابهام   ،یلی نمود: در »روش تحل  یبندجمع  ن ی چن   توانیم
بددر  هیدد گددزاره بددا تک  کیدد   یمدددعا  یریپذاثبات  یری گی پ  ایگزاره و    ایمفهوم    کی  یدر معنا

 ا بدداکوشددد تدد یل مخالق و جوا  یبر ذهن   هی روش با تک  ن یاس،. ا  یمفهوم  ییزداهمان ابهام
 بددا پژوهشددگر گدداهکل، احتمدداالت مختلدد  را بدده دسدد، دهددد؛ آن  یمدعا  می و تقس  هیزتج
ارائدده  هیدد و نظر قیدد تحق  جددهی را بدده عنددوان نت   هدداآن  ن یاحتماالت به دس، آمددده، برتددر  یبررس
روشددن و  یمعرفتدد  یبددانآن بددر م یانضباط بحث، ابتنددا ،ِیمراحل، رعا ن ی. در تمام اکندیم

 .اس،  ستهیبا  ییجوعصبت و  یرداوش ی پ  ال،از دخ زی پره

 تیوال ثیحد لیتحل .۲

اسدد،. مضددمون آن، عبددارت  ریغددد ةخوبدد  ،یدد و شدداه ب یدی مضمون کل  ،یوال  ثیحد
مسددلمانان بدده تددواتر نقددل شددده و  ن ی م والهُ  اس، که در بدد  یٌ»م ن کُن،ُ م والهُ ف هذا ع ل  یآشنا

بدده   ریغد  . متن خوبهدانهدی کوشآن  ش،  تا کنون بر پاسدا  ین اول هجرقر  از  هی بزرگان امام
کدده  یمتندد آمددده اسدد،؛   عهی شدد   یث یخبر واحد در متون حد  ورتصورت مفصل و البته به ص

 ندهیآ  عیوقا  ین ی بش ی (، پالسالمهمی ائمه ااهار  عل  یدر معرف  یبلند  ن ی مباحث و مضام  یحاو
 ؛(55 :1۴03 ،ی ر.ز؛ ابرسدد  اسدد، یاخالقدد  یهدداو سفارش ین یو سخن در با  فرائض د

 صددورت  به  که  اس،گفتهش ی خوبه، همان عبارت پ  ن یا  یکانون  یو مدعا  یلاص  مونضاما م
 .اس،نقل شده  ن ی ق یفر  یث یحد  متون در  متواتر

 صدوق یروش یو مباد یمبان. ۱-۲

 ثیحددد لیدد نسددب، بدده گددزارش و تحل االخبدداریاز کتا  معددان  2۹صدوق در با     خی ش
را موددرح   ثیحددد  یشناسدد عناز مامختلدد     ن ت مدد   و  قیدد ار  8ابتدددا    یکند. ویام مقدا  ،یوال
 یمددوردِ ادعددا  یکه تماماً بددا مقصددود و معنددا  یث یاحاد  ؛(65:  1۴03 ر.ز؛ صدوق،    کندیم
 یو کالمدد  یلدد ی عبددور کددرده؛ و بحددث تحل یث یداز بحددث حدد  یتوافق دارد. در ادامه و  عه،ی ش
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 ته. دسدد کندددیمدد   ( شددروعالسالمهمی ائمه  عل  یمند،یوال  اتِیروا  یبندرا را با دسته  ش یخو
بددا  ،یروا یدر معنا یول اند؛و اهل سن، بر صدور و نقل آن متفق  انی عی که ش  یاتیروا:  ولا
 یدارد. و  عهی بدده شدد   صدداصاخت   هدداکه نقل آن  یاتیاختالف دارند و دسته دوم: روا  گریکدی

شود، همچنددان  لی و تحل یسبا روشِ درس،، برر  زی ن  ات،ینخس، روا  ةمعتقد اس، اگر دست 
فراهم خواهد شددد. صدددوق در خددالل مباحددث بدده   انی عی ش  دگاهید  اتو اثب   ،یتقوموجبات  

 یاختصاصدد  اتِیدد بدده روا یست یروشمند، نبا ةکه در مُباحثه و مجادل  ورزدینکته التفات م  ن یا
 ر.ز؛  کندددیمدد  ،یدد را رعا  یانضددباط و روشددمند  ن یدد ا  زیدد اسددتناد جُسدد، و خددود ن  ن ی ق یفر

 .(67: 1۴03صدوق، 

را، مددرور  یروش کددار ونکتدده در خصددوص    چندددصدددوق،    اللِاستد  یاز بازساز  ش ی پ
 :می کن یم

 ةمنزلدد،( بددر دو مبنددا در مُباحثدد   ثی حددد  یبددا  و بددا  بعددد  ن یاول، صدوق در ا  ةنکت 
عموم مسلمانان؛   ن ی و تواتر آن در ب  ،ی: نخس،، اصلِ صدور رواکندیم  یپافشار  ش،یخو

اح، آن سدد   از  ییهودگددوی ب  و ولغدد   ینفدد   یاکرم  ص( به معنددا  ینب   بر عصم،  دی و دوم، تأک
اسالم  ص( را اصددل   یبودن نب   انی و در مقام ب  ،یاصدور رو  یو  گریبزرگوار. به عبارت د
 .دهدیموضوع بحث قرار م

 یآورمشددهوره و جمددع یایقضددا یددةو استدالل بددر پا هی دوم، روش صدوق در توج  نکته
الوه عدد   که  دبریمره  به  ییهالی اول نوشتار خود از تمث ر  د  یو  ن ی قرائن استوار اس،؛ همچن 

 .کندیم کمک  استدالل و ادعدا شدن  تربحث، به روشن    ی بر تلو

کددرده و بددر  ن یددی تددا قلمددرو بحددث را تع کندددینوشتار تالش م ن یسوم، صدوق در ا  نکته
 ریسددا ای یمباحث اعتقاد ریاز وارد ساختن سا  یو  رون یحدود آن استوار بماند. از ا  ،ِیرعا
 هیدد در اول مقاله، از اخذ و استدالل بددر پا  یو  ن ی ن مچ. هدینمایم  یخوددار  ن ی ق یفر  یدعاو
صددورت   ن یتددا بددد  د؛یدد جویم  یدور  یقرآندد   اتیدد و آ  یخیتددار  واهدشدد   ،ینقل  اتیروا  ریسا

 .شود  ،یآن بهتر رعا  یِلی انضباط بحث و رهاوردِ تحل
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گفتددار و  لیدد کشددش توو شددودیمدد  نجددایکه در ا  یاگرچه بحث   نکهیچهارم: وآخر ا  نکته
کتددا    یسدد یصدددوق و تناسددب اختصارنو  ییگددوسددبک کددم  یولدد ،  ردا داحددث رمبا  قی تعم
 .اس،نوشتار شده شتری ب  لی مانع از تفص  االخباریمعان

 تیوال ثیو فقرات حد یدعاو یخردساز. ۲-۲

صدددوق  خی . شدد رسدددیمدد  یو لی تحل یمقدمات، نوب، به بازساز ن یاکنون و با گذر از ا
مِن أ نُفسِهم.... ف م ددن کُندد،ُ   ن ی لمُؤمن ابِ  یأ ول س،ُ  أ ل : »ثیحد  اساس عبارتاس، که بر    معتقد

 ع(   یاسدد،: علدد   ن ی چندد   ه،ی مذهب امام  یهمان مُدعا  یعن ی  ثیحد  یم والهُ  معنا  یٌم والهُ ف ع ل
 ن یدد عبددارت را ا ن یدد ا اتیدد اسددالم  ص( اسدد،. صدددوق جزئ امبری پ فهی و خل  ری ام  م،امام، حاک
 :کندیم  هیگونه تجز

 ِنیتددریو اصددل  ثیکه به نظر رمددزِ فهددم حددد    یل»و  ای    یوله »مکلم  یعناشناسم  .1-2-2
 .مباحثه خواهد بود  ن یا یدعاو

متکلم وحده در عبارت که بدده اتفدداق   ری همان مرجع ضم  ایقائل سخن    یست ی ک  .2-2-2
مسلمانان حج،   یبرا  شکه سخن   یت ی . شخصباشدیاکرم  ص( م  یشخص نب   ن،ی ق ینظر فر

 را  قسددم،  ن یدد که ا  ن یبه ا  ،یبا عنا  قوصد  مبراس،.  ییگوهودهی ش از هرگونه ببوده و شأن
 یخددوددار نددهی زم ن یاستدالل و بحث در ا دیاز تجد ،بود دانسته خود  مباحثه  موضوعه  اصل
 .کندیم

کدده   اندددرفتددهیپذ  ثیحددد  انِیدد بدون اختالف، قددائالن و روا  باًی: تقریعل  یست ی ک  .3-2-2
 ن یدد ا  زیدد صدوق ن  ن یارناباس،. ب  باالیبن اب  یشخص عل  ث،یدر عبارت حد  یمنظور از عل

 .کندیقسم، را که به دور از بحث و اختالف اس،، کنار گذاشته و از آن عبور م

صورت که   ن یبه ا  ث؛یحد  یفرازها  در همه    ی»ول  یکالم در انتقال معنا  اقی س.  ۴-2-2
ه بدد  گری»ال   اس، و در فراز د یمعنا از سه فراز به یکیدر    ی»ول یمعنا دیبگو  یاگر کس
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 دهدددینموده و نشان مدد  یعبارت بررس اقی ادعا را با بحث بر سر س  ن یوق اصد  ،»     یمعنا
 .اس، کسانی  ثی  در هر سه فرازِ حدی»ول  یکه الزاماً معنا

من أنفسددهم   ن ی بالمؤمن   یأ ول  »ألس،ُ  هدف از کاربرد جمله  ن یی و تع  ی. معناشناس5-2-2
 یمعنددا  ،یدد و تقو  ن یی تع  یابر  یمناسب   نهیرخود ق  ی: که به اعتقاد وثی، حددر بخش نخس

 .اس،  ثیدر کل عبارتِ حد    ی»ول

 («ی»ول ی)معناشناس ثیحد یادعا نیتریتمرکز بر اصل. ۳-۲

 یاسدد،، بحددث را پدد   ثیحددد  ةمدعا و فقددر  ن یتریکه اصل    ی»مول  یصدوق با معناشناس
 ییسدداناش یبدد و عر  یو زبددان اسددالما در فرهنددگ  معنددا ر  7،    یکلمه مول  یبرا  ی. وردی گیم
و   جیم ددوالهُ  قددرار داده و نتددا  یٌع ل  ف هذا  م والهُ  کُن،ُ  »م ن   سپ  هر معنا را در گزاره  د؛ن کیم

. بددرده 2. مالددک بددرده  1، از:  عبارت اس  یمعان  ن ی. اکندیم  یرا بررس  تعبار  یلوازم معنا
 یو کارهددا  آمدددهاش ی پدد .  5  پسرعمدددو.  ۴  اسدد،کدده آزاد شددده  یا. صاحب برده3آزادشده  

اثبدداتِ  یبددرا صدددوق اااعدد،؛ مالددکِ  و  روافرمان.  7  و دنباله  روی پ  و امور  ااره. ک6  روش ی پ
شددهرت در و  انیدد از قرآن، اشددعار، اقددوال لغو   ،یولباال در لفظ »  یاز معان  کیاستعمال هر  

را   گددرید  یفرضدد و    یحدسدد   یدو معنا  ی. به عالوه، وآوردیم  یزبان اعرا  شواهد کوتاه
را مددورد  ییمعنددا یهی فرضدد  ایدد احتمال  ۹و جمعاً  کندیم مهی باال ضم گانههف،  یهم به معان

 (.68: 1۴03 ر.ز؛ صدوق،   دهدیقرار م  یبررس

 ثیاحتماالت در فقره دوم و سوم حد یبررس. ۴-۲

 :دیگویم  ن ی و احتماالت چن  یمعان  یصدوق در بررس
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 ی: نبدد نکددهیاز  ا  شددودیمفهددوم گددزاره عبددارت م  ،یاول و دوم کلمه مول  یاساس معنا  بر
و اعتقاد مسددلمانان   خیتار  گواه  به  آنکه  حال  و  اس،مالکِ مردمان بوده  ای ص( برده    مرمک
 .برداش، و معنا کاماًل غلط اس،  ن یا

اسدد،،   باشددد کدده آن را آزاد کددرده  یاصدداحب بددرده  امبریدد آنکه پ  یعن یسوم    یمعنا  اما
 حی هسدد،. توضدد  زیدد ن یمصددداق و وقددوع خددارج ینکدده داراخصوصاً آ س،،ی ن  یغلو  یمعنا
قبددل از  یهددارا در سددال یو  امبریدد مکددرم  ص( بددود و پ  یبرده و فرزندخوانده نب   دیه: زنکآ

: »هددر کدد  مددن شددودیمدد  ن ی چندد  ثیحددد ین معنددایآزاد کددرده بودنددد. بنددابرا ریغددد ةواقعدد 
معنددا از  ن یدد اعددالن ا  هم آزادکننده او اس،  صدوق با  ی[، علدیز  یعن یآزادکننده او هستم ]

بدده   زیدد احتمددال را در ن  ن یو ا  شماردیمردود م  یلیا به دالبن ا  ر  سن، آنل  اهز  ا  یارف بعض
مربوط به آن بر اساس   تبرداش، و مستندا  ن یاس،: اوالً ا  ن ی چن   یو  لیراند. دال-یکنار م
 اتیدد بددا روا  اًیدد و ثان  سدد،ی اس، که در مجادله روشددمند قابددل قبددول ن  یاخاص فرقه  اتیارو

 دهی به شهادت رسدد  یال هشتم هجرس در دی زالثاً،. ثهم مخال  و معارض اس یعی خاص ش
نداشدد،. رابعدداً  یدر سال دهم هجددر امبری مولب از جانب پ ن یا ییبازگو یبرا  یبود و وجه

گفتدده   ن یدد بددا ا  ایدد اسدد،؟ آ  یزی جمله در مقام اثبات چه چ  ن یاز ا  ییمعنا  ن ی با قصد چن   امبری پ
از ام  کدددر  هدد   اس،؟  یلت ی فض  درصدد اثبات  ای  کندیرا مورح م  یحقوق  یفتوا  ایحکم    کی
او چدده سددود و  اتِی با فرضِ ح  یو حت   دیبا توجه به فوت ز  م،یری دو هدف را در نظر بگ  ن یا

سددخنان  یانگددارندارد؛ بلکه با حکم، یهمعنا نه تنها وج  ن یصورت ا  ن یدارد؟ به ا  یاثمره
 یناب ی شددت پ یا از جانددب قددرائن درون متندد عندد م ن یدد در تضاد اس،. خامساً ا زی مکرم  ص( ن  ینب 
 .(71: 1۴03 ر.ز؛ صدوق،   س،ی هم سازگار ن ریواقعه غد  یخیو با شواهدِ تار  دشوینم

 ی ع( پسددرعمو یعل  می دانی( و م5:1۹نمی مر  پسرعمو اس،   ،یچهارم لفظِ »مول  یمعنا
، سددب ن  کیدد مذکور در حال گددزارش دادن از    ثیدر حد  امبری مکرم  ص( اس،؛ لذا پ  ینب 
هم عموزاده اوس،.  صدوق متذکر   ی، علهستماو    ةزادعمو  من   »هرک  :  اس،بوده  یلی فام
کدده در اِخبددار از واقددع دارد، چدده   یبر لُکندد، و نُقصددان  هعالو  زی معنا از گزاره ن  ن ی: اشودیم
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بددا  تواندیکه م یمعنا، عالوه بر تعارض ن یدارد؟ ا ریو ااهارش در واقعه غد انی ب  در  یاثمره
 زیدد ن هیدد و مقال  هیدد ن قددرائن حالقدددافبددا    باشدددشددته  مکرم  ص(، دا  یسخنان نب   یانگارحکم،

...[  ی]ألسدد، اولدد  ثیدر فراز اول حددد  توانیم  رامعنا    ن یا  ایآ  ها،ن یروبرو اس،. مضافاً بر ا
عمددوزاده   یو لددذا معنددا  سدد،؛ی ن  ریپددذمعنا در بخش نخس، امکان  ن یداد؟ قوعاً ا  انیجر  زی ن

: تذکر آن کددهس،.  شده ا  زی ن  ین تعارض درون مت   کیدچار    گفته،ش ی پ  یهافارو از چالش 
در   توانیرا نم  ن،ی پس  یناو چه بسا دو مع  ن ی شی پ  یاز معان  کیچی که ه  میی اس، بگو  ستهیشا

 کیدد  یالجملدده دارا-ی.[ بکار برد و لذا اکثددر احتمدداالت فدد ..  ی]ألس، اول  ثیفراز اولِ حد
 .اس،  یتعارض و چالش درون متن 

 یرودنبالدده ایدد  سرپش،نروش ی ن پک  معبارت اس،: هر زی ن  یم مولو شش  پنجم  یمعنا
اکددرم  ص( در حددال  یمعنددا نبدد  ن یدد را بددا او دارد. کددأنَّ در ا ینسددبت   ن ی هم چن   یاو هستم، عل

سخن  ن یاس،. ا ریخود در روز غد  ستادنینشستن و ا  یکردن جا   ی گزارش دادن و توص
از  دور چنانن دوران و در آن واقعه قل در آکه حدا  یاح. مزدینمایمزاح م  کیبه    ترش ی ب

معنددا و احتمددال نشددده اسدد،.  ن یدد متعددرض ا یاس، که کسدد   یمحدث  و  شناسهر اسالمذهن  
 ث،یحددد یافتگی،ی مکرم  ص( و اهم  یقول نب   یانگاربا حکم،  زی نا را ندو مع  ن یصدوق ا

شددکار بددا تعددارضِ آ و بدداز در اندنهیرا که فاقدِ قر  یمعان  ن یو کاربرد ا  شماردیدر تعارض م
 .کندیمرد   ند را،ست ه  ثیفراز نخس، حد

مناسددب  یتنهددا معنددا هیدد که از نظر صدوق و اصحا  امام    یهفتم »مول  یباالخره معنا  و
کدده  ییو امارت؛ معنددا  ،ی حاکم  ،ییروااس، عبارت اس،: از فرمان  ثیحد  ن یمقام و ا  ن یا

 ن یت، از جانددب قددراعبدداراز  حی صددح یریدد گعددالوه بددر مفهددوم  ثیآن در حددد  یری با قرارگ
 یدارا امبریدد سدد،: اوالً پا ن ی هفددتم چندد   یو شواهد معنددا  ن . قرائدوشیم  یبانی شت پ  زی ن  یمتعدد

 ،یدد و لددذا قابل نمددود؛یمدد  شانیاز شأن نبوت ا ری شأن غ ن یمردم بود و ا  یبرا  ،ی نقش حاکم
برد در هددر سدده کددار تددوانیرا مدد   یحُکمراندد   یمعنددا  اًی ثان  داش،؛یم  زی ن  یو واگذار  کی تفک

مددواله اسدد،[   یمددواله و فعلدد   ،و مددن کندد   یولدد ألسدد، أ  :لشامکه  ]  ثیدر متن حد  "ی و ل "
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تناسددب را بددا  ن یتددرش ی معنددا بدد  ن یدد . ثالثدداً امی باشدد  یداد؛ بدددون آن کدده دچددار مشددکل  ،یسرا
 مسددلمان  هددزار  هدداده  یمکرم  ص( دارد. دسدتور به تجدمُع فور  یسخنان نب   یانگارحکم،

 وبهه از خدنما  به جا  ةدراکن عبارات پ  ر،یتوق  در غد  امیا  یرخدادها  حج،  از  بازگش،  در
حُکددم مهددم و  کیدد  یرسدداناز لددزوم ااددالع یحاک یاهل سن،، همگ  یتل  حت در آثار مخ

شددواهد   ن یدد کدده بددا توجدده بدده ا  کندیم  دی داشته اس،. صدوق تأک  ن یدر با  امر د  یضرور
 ن یدد و متناسددب بددا ا مانددهی حک یتنهددا معنددا ث،یدرون مددتن حددد یو البته سددازگار  یبرون متن 

اسدد،. رابعدداً نقددل  ،یدد و تول یحکمراندد  یعندد ی ری اخ یعنام ن ی هم ،ریدغ امی ن پعنوابه   ثیحد
و  امبریدد پدد  از پ ،یدد حددول مسددئله وال یو کالم یروارِ مباحثات علم  ر،یغد  ثیمتواترِ حد

 یهمگدد   ،،یدد وال  ثیمشابه و همراسددتا بددا حددد  ثیاشتقاق ام،، و باالخره وجود احاد  یحت 
 . ع( اس،  یعلو امام،  یتمندیوال یةنظر  ،یقوموجب ت

و نه البته مستعمل را هم به   یفرض  یگفته شد که صدوق معنا  ترشی هشتم و نهم: پ  یان مع
مکددرم  ص( بددا   یهشددتم آنکدده: نبدد   یمعنددا  ایکرده اس،. احتمال    مهی گانه ضم-هف،  یمعان
  ع( داشددته  یلدد ع  یرا بددرا  ل،ی فضدد   کیدادن و ذکر    یتنها قصد برتر  ث،یحد  ن یا  ش یفرما
را در نظددر داشددته باشددد. در  یتمندددیو وال ،یدد حاکم  صخددا  ی معنددااًلزامدد که ا  آنیب  اس،؛

مددا را   ن ی بدد   درشددده  -شددناخته  یاز معددان  کیدد چی قصد ه  امبری اساساً پ  زی نهم ن  یاحتمال و معنا
کدده  ییرا در نظر گرفته اس،؛ معنددا   یاز کلمه »مول  یاخاص و ناشناخته  یندارد؛ بلکه معنا

مکرم  ص( اسدد،. صدددوق  یر نب وضح ازمندِی ن  معناو کش     س،ی فهم آن ن  یارایرا    یکس
 ن یدد ا با مناقشه مقام در و ساختهنه، مورح  ایدارد  یارفدار نکهیدو احتمال را، فارو از ا  ن یا

قددرآن و  اتیدد آ یجددایاحتماالت را در جا  ن یا  توانینم  ایآ  ی: به راست پُرسدیدو احتمال م
 ثیحددد ن یدد در ا می اهورا بخدد  یتمدداالاحت  ن ی ظر گرف،؟ اگر چُن ص( در نمکرم    یسخنان نب 

در   یگددریو الادر  ،ی شددکاک  ،ییهددرر و مددرر معنددا  کیدد بدده واقددع دچددار    م،ی دهدد   ،یسرا
 یشناسدد در معرفدد، بازگشدد،یو ب ن ی سهمگ ی. چالشمیشویم ین یو فهمِ متون د  یمعناشناس

 .س،ی ن پژوهانثیحدمسلمانِ عالقمند و   چی [ مالئمِ ابع هالحالیکه ]ف  ین ید
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 کنددد؛ینمدد   ادی  یگرید  یو مجاز  یق ی حق   یصدوق از معان  :  یل»و  یمعان  لی لتح  انیپا  در
 ز؛.ر  اندددکددرده یمعنددا احصدداء و بررسدد  27از  ش ی را تا ب    ی»ول  یمحققانِ متأخر معان  یول
  .(67۹ - 60۹: 1۴16  ،ین ی ام

 یقرائن درون متن یمتن با بررس یکل معنا یگارسازساز. ۵-۲

 یقرائن درون متن   ایم  کال   قای س  یسرروص بدر خص  ،یوال  ثیحد  لی تحل  گریر دمحو
 یخددوب ینددهیقر ثیدر متن حد   یگفته شد با توجه به تکرار واژه »ول  ترش ی اس،. پ  ثیحد

بددا توجدده  ای. اما آمی عبارت نکن  لِی واژه اخذ و تحم ن یرا از ا ییتا ما هر معنا دیآیبه دس، م
 ثیاز حددد فددرازهددر  ه درواژ ن یدد ادعا کددرد کدده: ا توانینم "یلو"  یواژه  یبه اشتراز لفظ

 ایدد در دو فددراز نخسدد، و  "یولدد " یمتفدداوت داشددته اسدد،؟ مددثاًل آنکدده واژه یمعنددا کیدد 
 یگددرید یمعنددا ن،ی پسدد در فراز  یحکمران بوده، ول یبه معنا ثیحد اول  فراز  در  کمدس،

مددتن،  کیدد  لیدد در تحله  کدد   ،ادعددا از آن رو اسدد   ن یا  ،ی از آن منظور شده اس،؟ وجه اهم
 .شواهدِ فهم متن اس،  ِنیترومئن اه مو گ  ن یبهتر  یمتن  قرائن درون

: کندددیو به مددا خاارنشددان مدد   کندیتوجه ما را به خود عبارت جلب م  نجایدر ا  صدوق
و ب سددا   یممکن اسدد، دچددار دشددوار  م،یری سه فراز در نظر نگ  ن یرا در ا  یکسانی  یاگر معنا
 :شودیم  ن ی ن رت چعبا  فهوم. مثاًل و فرضاً ممیواعد شوط قخل ایفهم    ش یو تشو  یآشفتگ

 ن ی در فرمددان  ندددارم؟ پدد  هددر کدد  مددن بددر او »چندد   ،یمن نسب، به مؤمنان »اولو  ایآ
 در فرمان  دارم؛  یت یاولو

و پشدد، سددر  اوسدد،!ن  رویدد هددم »پ  یقب، کار  اوس،!ن پ  علهم »منتها و عا  یعل  پ  
 هددم یدکننده بددرده  اوسدد،!ن پدد  علدد »آزاهم    یهم »پسرعمو  او اس،!ن پ  عل  یپ  عل

در  یت یاولددو ن ی هددم بددر او »چندد   یهم »اربا  برده  اوس،!ن پ  عل  یپ  عل  !نس،اورده   »ب
 !فرمان  دارد
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 کیدد بدده    افتن یدد معنا و دسدد،    ش یاساساً ما دچار تشو  یدر موارد  می کن یمشاهده م  خب
و   ش یاز تشددو  ییرهددادو مددورد امکددان    یکیدر    دیاما شا  م؛یشویغلط و ناسازگار م  یمعنا
قددرائن و  ازمندددی عبددارت ن کیدد واژه در   یدادن بدده معنددا  زیاتم  ید. ولباشاهم  غلط فر  یمعنا

 یندارد و بلکدده قرائندد در متن وجود    یشواهد  ن ی چن   قداس،. صدوق معت   یتریشواهدِ جد
وجددود دارد. مددثاًل آنکدده: اوالً، در مددتن   "یول"  یمعنا در هر سه کاربرد واژه  یهمسان  یبرا
در   می داندد یمدد   و  اسدد،هاسددتفاده شددد   ودد »فدداء عز  ا    یسه فراز در کاربرد »ول  ن ی ب  ث،یحد

»فدداء  در معنددا و حکددم ماقبددل   داخددل کددردن مابعدددِ  یکدداربرد »فدداء  بدده معنددا  یقواعد زبددان
 تددوانیکنددد، مدد  رییدد اگر بناس، معنا در فددراز سددوم تغ اًی ( ثان73:  1۴03اس، ر.ز؛ صدوق،  

. مددثاًل مینشو  ش یوار تشدچ  که  یصورت  به  همداد؛ آن  زی ن  ن ی شی پ  را در دو فراز  ریی احتمال تغ
 :می اقتباس کن  ثیاز حد  یلی تمث  ای  یمجاز  یآنکه معنا

[ پدد  هددر یکنندددگ،یاز حما  لی ]تمث   ستم؟ی ن  ن یتررو  سر  نان پش،من نسب، به مؤم  ایآ
 .[ اوس،یحام] رونده سرهم پش،  ی[ او هستم، علی]حام یرونده سرک  که من پش،

، بلکه فاقد قرائن و شددواهدِ خددرور اردند یئلقانها نه تاز عبارت    یری نحوه معناگ  ن یا  اام
 یانتخا  معنددا اری اس،. ثالثاً مالز و مع ن یو نماد یمجاز یبه سم، معنا  یق ی حق   یاز معنا
برخددوردار   یدرون متندد   یشود که هم از سازگار  دهیبرگز  ییآن اس، که معنا  "یول"لفظ  

ر اسدداس شددواهد ه بآنک الوهبه عشد. موجود توابق داشته با یرون متن باشد و هم با شواهد د
 ن یشددتری [ بگددرید یمکددرم  ص( و مددوارد یسددخنان نبدد   یانگددارمددتن ]مثددل حکمدد،  یِرونی ب

بددر هددر   یمعددان  یاگر صح، حمل بعض  یحت   ن ی. بنابراردی از آن احتمال صورت گ  یبانی پشت 
شددود،  جددادیا یدرون متندد  یرگاازسدد  گریو به عبارت د دیبنما حی صح ث،یسه فراز متن حد

و  یدرون متندد  یمددا همچنددان بددا شددواهدِ ناکدداف یرت بدداال[ ولدد عبددادر  یل حددامثددام هی ]شددب 
خددارر  ضی را از حضدد  آمدددهش ی احتمالِ پ می توانینم م،یی روبروا  یرونی قرائن ب  یانگاردهیناد

 .میساز  بی رق  تریساخته و احتماالت قو
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 ثیو احتماالت فقره اول حد یمعناشناس .۶-۲

در فهم   ثینخس، حد  ةفقر  یبررس  و  یاسن اشعن زه مانداکه تا چه    میدید  یدر بخش قبل
   ی»ولدد   ةسه کدداربرد واژ  انی م  یسازگار  کی  دیمتن مؤثر واقع شده اس،. اول آنکه با  یکل

در فددراز اول بددا توجدده بدده     ی ولدد   یاز کدداربرد واژه  یری و دوم آنکدده معندداگ  ردیصورت پذ
 یبا بررسدد   ثیدح  لِی تحل  ن یا. بنابردینمایم  ترو خاص  ودحدم  یآن، قدر  یلی استعمال تفض

 ر.ز؛   کندددیم  دای مِن أ نُفسِهِم  ادامه پ  ن ِیبِالمُؤمِن   یفراز اول »ألس،ُ أ ول  یگاهیو جا  ییمعنا
 یمعددان  ریسددا  آنکهیو ب  کندیبحث را کوتاه م  نجای( صدوق، در ا7۴  -  73:  1۴03صدوق،  

 ن یس، اا  قدمعت   ی. وکندیبه کاربرد جمله اشاره م  هاتن   را مجدداً به آزمون بگذارد،    ی»ول
 و اسدد،شددده رادیمکرم  ص( با مسلمانان ا ینب  ع،ی ب یادآوریو  یری جمله به جه، اقرارگ

اس،. صدوق به مخاابددان     یدر »مول  ،ی امام، و حاکم  یمعنا  ،یبر تقو  یمحکم  ینهیقر
از چُنددان   نددد،یآیبرمدد   عدد،ی بنقددض    ایدد   عدد،ی که در مقددام ب  یکه اعرا  هنگام  دهدینشان م
 ،یدد : »تددو را نسددب، بدده خددودم اولوندیگویم  ع،ی . مثاًل در مقام بندکن یفاده مست ا  ینمضمو

از  ش ی مِنک   من نسب، به خود ب  یبِن فس  ی: »أنا أ ولندیگویم  ع،ی و در مقام نقض ب  دهم  یم
 ن یدد ا  ر. دکنندددیخارر مدد   ش یخو  ةرا عهد  یگرید  ع،ی صورت ب  ن یدارم؛ و به ا  ،یتو اولو

اسدد، و کدداربرد آن در   ،یدد امارت و حاکم  یامعن ه  ب  رههموا    یلمو»  و    یاستعمال واژه »ول
 شددودیمدد     ی»ول  یمعان  ریسا  ن ی در ب  ،ی حاکم  یمعنا  یادآوریباعث    ث،یبخِش نخس، حد

 .(1۴۹: 137۹  ،یر.ز؛ حل  ن ی  همچن 

 دفاع از احتمال برتر و پاسخ به اشکاالت .۷-۲

 یو. اسدد،اختددهپرد زیدد ت اهل سددن، نبه اهمال اشکاال  ،ثیحد  لی صدوق ضمن تحل  خی ش
مددبهم و   ةاکددرم  ص( از کلمدد   یاستفاده نبدد   یی: چراکندیبازگو م  ن ی اشکال را چن   ن یترمهم
 ن ی شددامل چندد  ثیحددد ی: اگددر معنددادارندددیاس،؛ مخالفان ااهددار مدد     یچون »مول  یذومعان
و  تددرقیدد ان دقواژگدد از  امبریدد بجددا بددود پ  اشددد،[ ب،یدد خالف، و حاکم  یعن ی]  یحساس  یمدعا
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چُنددان   ثیحددد  یمعتقدند معنددا  شانی. لذا اکردیم  فادهت سد اخو  یمدعا  حی ضدر تو  یمتعدد
و  یری را ندددارد. صدددوق در پاسددخ: ابتدددائاً بدده اختالفددات تفسددد  انی عی ش  یمورد ادعا  ،ی اهم
 یمتشددابهات قرآندد   ازکدده    یاختالفددات  کنددد؛یاشددارت مدد   دی در با  توح  یفِر ق کالم  یِلیتأو
مسددائل  ن یتددردر مهددم یری سدد تف   تالفد اخدد وجددو  ادآوریدد رهگددذر    ن یدد از ا  یو.  اس،هرآمدب

 یرا که در مراتب بعددد ،یوال ةمسأل ،ی شده و وضع ن ید انی خدا به عنوان بن  یعن ی  یاعتقاد
 یموضددع حددداقل ن یدد از ا ی. در ادامدده وکندددیمدد  یابیارز ن ی چن   تاًینها  زی قرار دارد را ن  دی توح
م هدد ف یابددر  یخددوب  ینمدداراه  گفتددهش ی پ  لیدد نسددان و تحلرد ا: خِدد کندددیمدد   انی شده و ب  رخار
را محصددول   یسددوء و متشددابه در اهددم مسددائل اعتقدداد  ری تفاسدد   ش یدایدد پ  یاسدد،. و  ق،ی حق 
را   ثیحد  یاختالف در معنا  ش یدای . صدوق پداندیم  ق،ی و تصلُب در برابر حق   یخردکم
بددا  یده اسدد،. واه شدد همددر ،ی و شددکاک یماردلی ب او مرور زمان دانسته، که ب  ری از تأخ  یناش

 ریغددد ثیاختالفات در با  حد ن یمعتقد اس،: اگر ا ریدر غد برمای پ ابانمخا  توجه به فهم
 اخددتالف  اهللگفتددار رسددول  یافراد و حاضران در بددا  معنددا  دیبا  زی بود، در آن واقعه ن  زیجا
ان ا، چندد ماجر  ن یاز ا  یاسده  ذشتهگ  تا  بلکه  هاکه تا دهه  می حال آنکه شاهد آن  دند؛یورزیم
 .(73 - 72: 1۴03.ز؛ صدوق،  ر  ،اس  افتهی گ نرن  یتفاهماتو سوء   راداتیا

مکددرم  یآن اس، که نبدد  یایگو ریاز واقعه غد قی دق یها: گزارشدهدیادامه م  صدوق
 یقددرار داده بودنددد. همددان ابعدداد خددارج  ش یخددو  یمدددعا  می تفهدد   یبرا  ی ص( قرائن فراوان

 یاز سددو ریددر خوبدده غدد  یراسددتاهددم ت مشددابه وتددا عبددارا سوکیاز    ریمراسم غد  لی تشک
وجددود  یایدد گو یکه دارند، همگدد   یبا تواتر نقل  گریمشابه د  ثیبه عالوه وجود احاد  گر؛ید
 .اس، ،یوال  ثیمولو  و واحد از حد یمعنا  می تفه یبرا  یقرائن کاف  یةاول

 منزلت ثیحد لیتحل .۳

 ع( بدده   یعلدد   ن ی رالمددؤمن ی مدر اثبات خالف، ا  هی که امام  یمشهور  ثیاز احاد  گرید  یکی
 یشواهد فراواندد   یمنزل، دارا  ثیمنزل،  اس،. صدور حد  ثیحد»  د،یجویک مآن تمس
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از شُهرت و چه بسددا تددواتر آن دارد.   یکه حاک  یمسلمانان اس،. شواهد  یِث یحد  راثی در م
ا را در چند م قددام و البتدده بدد   ثیحد  ن یا(  ص   اکرم  ی: نب رسدیمتنوع، به نظر م  یهابنابر نقل

 ثِیدد از احاد یکدد یبه عنوان  ین اول هجرز قرمنزل، ا  ثیحد.  اندعبارت تکرار کرده  ن ی هم
اسدد،. اصددحا  و   گرفتهی ع( مورد استفاده قرار م  یعل  یتمندیوال  یهامرجع در استدالل

 ر.ز؛   دادندددیاختصدداص مدد   ثیحددد  ن یمستقل را به ا  ییهاگاه نگاشته  ه،ی امام  شمندانیاند
و  ،یدد اهم  بددا در ییهدداهش ژوپدد  زیدد ن دیدد ادوار جد( در ۴01و  233و  ۹۴، 1365 ،ینجاشدد 

بحددث   ندددگانیجو  و  اسدد،استدالل به آن نگاشددته شددده  یمنزل، و چگونگ  ثیمصادر حد
و  1366 ،ی ر.ز: کنتددور بدده آن مصددادر و منددابع مراجعدده کننددد  توانندددیدر آن م  یلی تفص
 .(1388و  1387  ،یالنی م

»ا ندد،    :ندددیفرمای ع( م  یعل  به  خوا (  ص   ماکر  یاس،: نب   ن ی چن   ،یروا  ن یا  مضمون
مددن، همچددون   ش ی تو پدد   گاهیمنزل، و جا   ؛یب عدِ  ی هُ ال ن بِّإلالا أ نال  یبِمنزلة هارون  مِن موس  یمِنِّ
 ن یدد وجود ندارد. و ا  ینب نیتفاوت که بعد از من نبوت  ن یاس،؛ با ا  یهارون نزد موس  گاهیجا
 دباشدد یاسددالم جددز شددأن نبددوت مدد   امبریدد پ  یِهددا ع( صاحب تمام شئون و منزلدد،  یعل  یعن ی

 (.17۴: 1385، صدوق ر.ز؛ 

 :ثیبحث درباره صدور و متن حد .۱-۳

منزلدد، را  ثیحددد یبحث از معناشناسدد   االخباریکتا  معان  امیصدوق در با  س  خی ش
را   ثیبا ذکر دو نقل و دو سددند مُجددزا صدددور حددد  یو.  اس،مخاابان قرار داده  یروش ی پ

تعداد اسدد،   ن یاز  ا  ش ی ب  ثیحد  ن یه ااس، که اُرُق صدوق ب  یدر حال  ن یو ا  دهدینشان م
 ریدر سددا رمشددابهی منزل، را با اسناد مسددتقل و غ  ثیحد  زا  یگرید  یهاو او به مناسب،، نقل

: 1362و همددان،  ۴73،  2و ر    222:  1، ر  1۹66 ر.ز؛ صدددوق،    آثارش ارائه کرده اسدد،
 .(27۴: 13۹5و همان،  572و  55۴
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قددرار  ثیتن حدددبددر مدد نهددا  بحث را ت  گاههی تک  ن،ی شی همچون فصل پ  زی ن  اجن یدر ا  صدوق
آن اس، کدده   هی و اعتقاد امام  یو  یآن اس،. مدعا  ن ی راست   یو درصدد کش  معنا  دهدیم
 دو  در.  اسدد،(  ص   مکددرم  ی ع( پ  از رحل، نبدد   یدرصدد اثبات خالف، عل  ثیحد  ن یا
مدعدا موددرح شددده  ن ی س،، همده اآور االخباریدر معان  ثیحد  ن یهم که صدوق از ا  ینقل
کدده جددابر   دهدددیو نشان مدد   کندینقل م  یانصار  عبداهللز جابربن را ااول    ثیحد  یو  س،.ا

کددرده اسدد،. در  ری تفسدد   امبری و وفات پ  اتی  ع( در زمان ح  یمنزل، را به خالف، عل  یمعنا
 امبریدد پدد  از پ  فخالفدد، و اخددتال   رامددونی ]که پ  یادوم، امام سجاد  ع( در مباحثه  ثیحد

، 1۴03 صدددوق،    دیدد نمایاستشهاد م  وقاصیابدبن انِ سعزباز    منزل،  ثِیاس،[، به نقل حد
 یدر حددال  ن یدد . اشددودیفوق تکرار م  یادعا  زی منزل،  ن  ثینقل »حد  یفرازها  ریدر سا  .(7۴

 یِن ی  ع( رحلدد، کددرده و مقددام جانشدد  یاز موسدد   ش ی هارون  ع( پ  دانند،یاس، که همگان م
شبهات و  و بسطارح    زیتاودسب  ولم  ن ی . همدی  ع( رس  وشعیبه  بلکه    ،یبه و  نه ع(    یموس
مسددأله را  ن یکند ایخود تالش م لی تحل در صدوق  و  اس،منزل، شده  ثیبه حد  یشکاالتا

 .دینما  یبررس

 منزلت هارون( یستی)چ ثینخست حد یفقره و مدعا یبررس. ۲-۳

هددارون  ع(   گدداهیاج  ن یی فقره نخس، درصدد تع  یگام و بررس  ن ی صدوق در نخست   خی ش
چدده  یموسدد  یهددارون بددرا گدداهیکدده جا  سازدیم  مواجهش  رسپ  ن یا  بارا    مخااب  یاس،. و

اسدد،:  ن ی چندد  یو قرآندد   یخیتار  قبولِپرسش بنابر شواهد متقن و قابل  ن یبوده اس،؟ پاسخ ا
. اسدد،بددوده یموسدد  از تددربددزرگ زیدد ن یسِن  ثی ح ازاس، که ااهراً  یموس یهارون برادر تن 

بدده  یاز و یموسدد واره و همدد بددوده  یسدد د مومردمددان زماندده نددز  ِنیترمحبو   و  ا فضل  هارون
 ع( از آغدداز بعثددتش هددارون  یاس،. موس کردهیم  ادیو استوار خود    یاصل  گاههی عنوان تک
تنهددا  ان،یدد هودیبدد، از ی در دوران غ  ؛(30:20 اهن    هو همراه خود شمرد  یحام  ر،ی ع( را وز

فن اعرا   اس،  تهگماشیرا به خالف، خود مهمواره او  دانسته و    ین ی هارون را سزاوار جانش
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 دیسددتایو آن را م  زندددیمدد   دییدد مُهددر تأ  کینزد  رابوه  ن یبارهدا بر ا  زی متعال ن  ی( خدا1۴2:7
 م( هددارون را بددا  علدد 120:37و صددافاتن 75:10 نون  یدد و  35:25و فرقانن    53:1۹  نمی مر
رِّ، همددراه و    ،یموس و   ن یتددریاصددل  یولدد   م؛ی داندد یمدد   زیدد ن  یموسدد   اوریدد محبو  و صاحب سددِ
کدده اگددر هددر  یرت او بوده اس،؛ بدده نحددوخالف، و وزا همانون، هار  گاهیجا  ن یرترمشهو
داشددتند  اریدد هددارون را در اخت  ،ی شاخص و شخص یقوم موس آمد،یم  ش ی پ  یاز موس  یبت ی غ

بددر  یاگر رحلدد، موسدد   ی. حاصل آن که حت افتندیینجات م  یو با تمسک به آن از گمراه
اس،. چنددان  یوساز مپ   ةف ی لخون هار د کهن بوانتظار آ القاعدهیعل  شد،یم مهارون مقد
 .  یب عد  ی اِلالا أنَّه ال نب   یبِمنزلةِ هارون  مِن مُوس  یآمده اس،: »أن،  منال ثیکه در حد

 (هی)حدود تشب ثیدوم حد یمدعا یبررس. ۳-۳

 ن ی چن   این اس،. آبه کار رفته در آ  هی و تشب   ثیکالم حد  اقی گام دومِ صدوق در با  س
آن کدده بددا چنددان  ایدد  ع( اسدد،؟  یهارون به علدد  یهازل،م من دن تمادا،  سب ن  یایگو  یاقی س
بدده  شددود؟ی ع( اثبددات مدد  یعلدد   یبرا  هارون  شئون  و  هااز منزل،  یتنها بعض  یو عبارت  اقی س

دانسددتن آن در   هی باورند که با توجه به کاربرد »مِدن  و تبعضدد   ناز مخالفان بر آ  یااهر بعض
اثبددات اسدد،. بدده هددر قابل   ع(    یعل  یراهارون ب  یهااز شئون و منزل،  یبعض  ث،یتن حدم

 :دهدیادامه م  ن ی خود را چن   لی و تحل ردی گیسو صدوق، هر دو احتمال را در نظر م

تمددام   یعبددارت  ن ی : اگددر بنددا باشددد بددا چندد داردیم  انی احتمال نخس، ب  یدر بررس  صدوق
لم ن مسدد قددرائاز  یاثبات باشد، مخال  بعضدد   م قابل ع( ه  یعل  یهارون  ع( برا  یهامنزل،

 یوسدد م تددرو بددزرگ یهددارون بددرادر تندد  می داندد یاس،. مثل آن که م  ین یو د  یقلع  ،یخیارت
اکرم  ص(  ی ع( پسر عم نب  یاس، و حال آن که عل  یسمعاصر مو  امبری هارون پ  ایاس، و  
 ن ی   چندد الن اسدد،. پدد واضددح الددبو  یامددر  زی ن  او  نبوت درباره  یاس، و ادعا  شانیو داماد ا
 ن یدد ا  تددوانینمدد   یاسدد،؛ ولدد   هددایژگدد یتمددام و  ةربردارندرش دکه ااهن  آ  مغریعل  یعبارت
 .(75: 1۴03 ر.ز؛ صدوق،  شمرد زیرا بر آن جا  ،ی تمام
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 یهددارون را بددرا یهددااز منزلدد، یبعضدد  یعن یاحتمال دوم را قبول کرد؟   توانیم  ایآ  اما
 رف،یپددذ احتمددال دوم را یسددت یبرسددد کدده با در نظر نخس، به نظددر  دیاثبات نمود؟ شا  یعل
 ی. ولدد دی شدد یاند  دیدد را با  یاانددهی آنکدده راه م  ایدد و    رف،یرا پددذ  هددایژگیو  از  یضل بعقبو  یعن ی

 ی. وشددماردیداده و مقبددول مدد  حی کرده و آن را توض یرو س،صدوق به همان احتمال نخ
دادن  انیدد جر را قااال  و الزمه کندیاس،، توجه م ثیکه در کالم حد  یدیی به ااالق و تق 

در   یقندد ی ئن مددتقن و مت قددرا  ،یمدد اس، که اگر در کال   پُر واضحبته  . الداندیم  هایژگیتمام و
از ادعددا و ااددالق فروکاسدد،. صدددوق   ق ن ی مت   زهبه اندا  دیااالق وجود داشته باشد، با  دِیی تق 

 نشددود، دچددار هددرر و مددرر  رفتهیالبد اس، و اگر پذ  یحکم و دستور زبان  ن یمعتقد اس، ا
اگددر احتمددال دوم و بعددض  ث،یحد ن ی هم ، درمثال یرا. بمیشویدر معنا م  ش یو تشو  یزبان

کدددام   تکلمکدده مدد   دیدد آیمدد   ش ی پرسددش پدد   ن یدد ا  شددود،  گرفته  نظر  در  هااز اوصاف و منزل،
خدداص و معهددود از مشددبهٌ  یژگیمشبهٌ به، و یهایژگیرا در نظر گرفته اس،؟ اهم و  یژگیو

 بحددث ضددمن  صدددوق. گددریاحتمدداالت د ایدد ندددرر اسدد، و کلماتِ متکلم م  ریبه که در سا
 یبددرا یسددت یو بسا ناشا ری خو حلراه  احتماالت،  و  هااز راه  کیس، که هر  ا  معتقد  یاهکوت
و   رسدداندیمدد    ی ضددع  یهددان ی احتماالت ما را به حدددس و تخمدد   ن یاز ا  یاس،. بعض  قی تحق 
اثبددات  یعندد ینخسدد،، بددر همددان احتمددال  یو ن یناسازگار اس،. بنابرا یبا قواعد زبان  یبعض

 .دکن یم  یفشار پا  اهتمام منزل،

 ع(   یهارون و علدد   انی م  یهان در آن اس، که چگونه آن تعارض و تفاوتسخ  اکنون
. کیدد :  شددودیمدد   ادآوریدد را    قن ی حل کرد؟ صدوق فروکاسددتن ادعددا بدده قدددر متدد   توانیرا م
لدد، مددورد نزم  ن یدد پدد  ا  سدد،،ی مکددرم  ص( ن  ینبدد   ترو بزرگ  ی ع( برادر تن   یعل  می دانیم

معاصددر  ی ع( نبدد  یعل ناًی ق ی خیو گواه تار ین یورت در ضربنا بو. . د،سی ن  یکالم نبو  یادعا
اسدد،؛ چنانچدده بخددش   یاو منتفدد   یمنزل، هم برا  ن یپ  ا  س،،ی ن  ای پ  از خاتم االنب   ینب   ای

را ارائدده و  یصدددوق احتمددال و وصدد  سددوم نجایمهم اس،. در ا ن یا دیمؤ  زی ن  ثیدوم حد
بتددوان   نانی امبا اکه    شدبا  انی مدر    زی ن  یسومکه اگر وص     ردیپذیم  یول  کند؛یاستثناء نم
در حمددل اوصدداف   زی کرد و آن وص  سوم را ن  ن ی چن   دیاستثناء کرد، با  هی تشب   ن یآن را از ا
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 -  75:  1۴03 ر.ز؛ صدددوق،    را خود سراو ندارد  یوص  سوم  یحال و  ن یقرار نداد. با ا
76). 

 بیت رقدفاع در برابر احتماال. ۴-۳

 یهددابددات منزلدد،اسدد،: اث  برداشددته  ثیحددد  یمعنددا  لیدد لر تحگام دصدوق دو    نجایتا ا
 یبددرا  هدداهمددان منزلدد،  یریپددذانتقال و اثبات  یایعبارت که گو  اقی هارون  ع( و اثبات س

را در جهدد،  یصدددوق گددام سددوم  یبه نظر برسد بحث تمام باشد، ول  دی ع( اس،. شا  یعل
ال مدد احت و  هی ضفروان به عن  یبه اشکاالت جد خن پاسآ  و  داردیبرم  ش یخو  یمدعا  می تحک
 .،اس  بی رق

در مقام مداقاله بحث را مخدددوش و نامرتددب جلددوه دهددد، و   تواندینخس، که م  اشکال
باشد، عبارت اس، از آنکه: فقدان زود هنگام هددارون  ثیحد یمعنا  یبرا  یب ی رق  یةبسا فرض

 ن ی اساسدداً چندد  ن یبنددابرا نباشددد و یبعددد موسدد  فددهی خل  ی ع( باعث شددد کدده و  یدر زمان موس
 ن یدد هددم، معلددوم نبددود ا  ماندددیاگر زنده مدد   یحت   که  اندا گفتهیو    نکرد  دای پرون  را ها  یت منزل

 ع( در زمددان   یمنزل،  حداکثر خالف، و وزارت علدد   ثی»حد  ن یکند. بنابرا  دای منزل، را پ
( 77: 1۴03 ر.ز؛ صدددوق،  امبریدد و ندده در دوران پدد  از پ کندددیرا اثبددات مدد   امبریدد خود پ
 ن ی چندد  یخیآن اس، کدده: نقددل تددار د،یآیآن م  دیی أبه تادعا و    ن ی هم  یکال دوم که در پاش

به قصد انجام غزوه تبددوز و   نهیرا به هنگام خرور از مد  ثیحد  ن ی ص( ا  امبری اس، که پ
 خالفدد، و یعندد ی ع( فرمودند و لذا مفاد آن حداکثر در همان مقددام   یعل  یبه منظور دلدار

 ق،صدددو  ر.ز؛ شددتری بندده  دارد و نایدد جردر مدت غزوه تبوز    نهیع( بر مد   یعل  اس،یر
1۴03 :78). 

کدده  یکه اوالً شأن صدددور  شودیم  ادآوریو    ردی گیدوم سر م  رادیپاسخ را از ا  صدوق
اهل سددن، اسدد، و در  یمنزل،  در اشکال دوم گفته شده بنابر نقلِ اختصاص  ثی»حد  یبرا
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 و هش مباحثدد وبددا رآن،    یفددارو از اعتبارسددنج  و لددذااسدد،    عهی شدد   یاختصاص  یهامقابل نقل
 .ناسازگار اس،  نجایدر ا  قی تحق 

 دیدد تمه  ازمندددی که البتدده ن  آوردیبه حسا  م  ییجوبهانه  یصدوق اشکال اول را نوع  اما
از آن اسدد، کدده   یکدده: قددرائن حدداک  کندددیم  انی ب  یدهدر پاسخ  یاس،. و  یترقی دق  پاسخ
د خددو فددهی خلرا  از قددوم، هددارون بدد،ی گددام خددرور و غدر همدده حددال و البتدده بدده هن  یموسدد 
 شددد؟یاو م ن ی جانشدد  یچه کس رف،،یم ای از دن یموس یاحوال ن ی ر در چن ل اگ. حاخواندیم

 یبددود کدده کسدد   یابدده گوندده  یپاسخ روشن اس،: هارون. اساساً منزلدد، هددارون نددزد موسدد 
کرده اسدد، و  دی أکمولب ت ن یبر ا  زی  ع( ن  یداش،. حال که خود موسن  ن یاز ا  ری غ  یانتظار
از   تددرش ی بدد   حی توضدد   یدر ادامدده صدددوق بددرا  داشته اس،.صوص  او من   یابرا  ر  یمنزلت   ن ی چن 
کدده بدده  دهدددیخود دستور مدد  اری که به دست   دیری را در نظر بگ  ی. پادشاهدیجویمدد م  یمثال
دستور را در مورد عمددرو   ن ی مثل هم  دهدیهر روز دو درهم عوا کن و سپ  دستور م  دیز

کردند   اف،یدردو درهم  م  داک  و هردند  ز آمو عمرو چند رو  دیکن. حال اگر زهم تکرار  
پادشدداه  اری دسددت  ایدد را نسددتاند، آ ش یدِرهددم خددو عتدداًی و اب  امدددی ن لی به هر دل  دیو پ  از آن ز

دستور را  دیاس،. بلکه او با  یکند؟ پاسخ منف   یبه عمرو خوددار  از پرداخ،ِ مبلغ  تواندیم
 رون  ع(ا( هدد  ع یموسدد  اس،: ن ی چن  زی مه دهد. در بحث حاضر ندر مورد عمرو همچنان ادا

. حددال هددارون خواندددیهارون م هی  ع( را شب  یاکرم  ص( عل  یخود قرار داده و نب   فهی خل  را
 ن یدد ا ایدد ادامدده دهددد؛ آ یخالف، را تا پدد  از موسدد  یرفته و نتوانسته اس، تداوم معنا ای از دن

 امبریدد ز پ ع( پدد  ا  یچون عل  میی و بگو  شد؟با  ن ی چن   زی  ع( ن  یسزاوار اس، که در مورد عل
 یعقلدد  کدام اس،؟شده بود، برکنار شده  اثبات  ش یکه برا  ییهامنزل،ز  ه اس،، ازند   ص(

و   ین ی جانشدد   داردیاز مقالدده خددود ااهددار مدد   یگریدوق در فراز دو لذا ص  رد؟یپذیرا م  ن یا
 یلدد ی  ع( دل یوسپ  از م ین ی  ع( ثاب، اس، و عدم وقوع جانش  یموس  یخالف، هارون برا

 .ن نداردهاروزل، از  ن و م مقام  ن یا  یبر نف 
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]إالال أناله  ثیتا با تمسک به بخش دوم حد  کندیم  یسع  هی پاسخ، محدث امام  ن یاز ا    پ
 .اشکال و توهم اس،  ن ی بخش، درصدد مرتفع ساختن هم ن ی[ نشان دهد که ایب عد  یالن ب 

 یمتندرون نهیبه عنوان قر ثیدوم حد ةفقر یبررس. ۵-۳

 امبریدد (، پمکددرم  ص یبدد از ن»پدد   کدده:اسدد، مضددمون  ن یدد واجددد ا  ثیبخش دوم حددد
عبددارت را  ن یدد صدددوق دو برداشدد، از ا سدد،؟ی چ سخن  ن ینخواهد بود  غرض از ا  یگرید

 .(77: 1۴03 ر.ز؛ صدوق، کندیمنظور م

منزلدد،  ثی. با صدور حدددگری ع( و به ت ب ع آن هر ک  د ینبوت در مورد عل  ینف   :اول
 ش ی د پدد ن بددوممکدد  زیدد وت نم نبدد ل و تددوهااحتمدد  ع(    یعل  یهارون برا  گاهِین جاهما  ن یی و تع
باز وجددود   کردند،ینبوت م  ینف   یگریمکرم  ص( در مقام و سخنان د  یاگر نب   ی. حتالدیای ب
 ع(  ینبددوت از علدد  یکالم در نف  بی و تعق  عیبود. امالا اکنون با تسر  زیاحتمال و توهم جا  ن یا
 .ردندا  یو مجال  یجا  چی توهم ه  ن یا

 دهنددد؟یرا انجددام مدد   یتنبددو  یِنفدد   ن ی چندد     یعدددت »بعبدداراکددرم  ص( بددا    ی: چرا نب دوم
مولقدداً  یاس، ول امبری پ عصر ع( هم یاس،؛ و عل یو نب  یعصر موسکه هارون هم  می دانیم
 یَّ»أنَّدده ال ن بدد  ایدد و    یَّ: »أنَّدده ال نبدد شدددیگفتدده م ن ی چن  دیبه نظر برسد: با  دیو لذا شا  س،ی ن  ینب 
تددذکر  ن یدد ق بددا ااسدد،. صدددو هدکددر وکددولود ماز خدد نبوت را به پدد    ینف   امبری پاما      یم ع
نکتدده   ن یدد بدده ا  ینبددوت، بدده نددوع  یعبارت عددالوه بددر نفدد   ن یا  اینشان دهد که: گو  خواهدیم

 شودیاکرم  ص(، آغاز م  ی ع( پ  از رحل، نب   یعل  یِهارون  یهااشارت دارد که منزل،
 .ابدییم انیو جر
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 ریگیتیجهن

 یاعتقدداد آموزهاز با  دفاع در  صدوق یِلی لش تحبود از کوش یف ی شد، توص  انی ب  آنچه
شددده بددود. در اددول مقالدده   می و تنظدد   یسدد یبازنو  یامام، که متناسب با زبان مخاابان امروز

کامددل   ی کنددد و بددر توصدد  زیدد سخن صدوق پره  لی مؤل  بر آن بود که از نقد و تحل  یسع
و ع دفددا ن ی بمانددد. کوتدداه آنکدده: چندد دار وفددا یعی نظرگدداه و نگاشددته محدددث بددزرگ شدد 

گرفته تددا   یالهداالمامة  علم  یف  یاز »الشاف  ین ی در منابع پس  توانیرا م  یلی تحل  یهاکاربس،
 گددریو د  یندد ی عالمدده ام  ر  ی»الغددد  رحامددد،ی و »عبقات االنوار  م  ی»المنهار الکرامة  عالمه حل

 لِیدد تحل  یخیو تقدددم تددار  ییگددوهمشدداهده نمددود. البتدده انسددجام، خالصدد   یعی ش  یمنابع کالم
و از قواعددد   دهدیبحث را سامان م  ن یا  یر زمانوق د. صددیافزایآن م  ازاتی مت ا  صدوق بر

اصددول،  یعندد ی هدداآن یتخصصدد  یهاکه هنوز دانش  کندیاستفاده م  یعقل  یو ابزارها  یزبان
 اندددوتیمدد مهددم    ن یدد نکددرده اسدد،. ا  دایدد را پ  ن ی ادوار بپس  یافتگیسامان  الکالم ی منوق و لو

اگددر چدده بدده  شانیوق باشد. او از جمله صد  عهی محدثان ش  ،ی و خالق  ییگرابر عقل  یگواه
و  ،یدد در عمددل، عقالن یولدد  انددد؛آثددار معقددول ننگاشددته یو تخصصدد  یصددورت اختصاصدد 

 .انددهی را به کار بسته و به رُر کش  یخردورز

با  نگددرش  : نخس، آن که، آنچه درمی هدیمقال را به ذکر دو نکته اختصاص م  انیپا
روش  ِنیددی در تب  شددانیو اال ا بددود. مقددال ن یاع، اد بض، در حمدآ  یلی تحل  لسوفانی و روش ف

را   یشددناخت و معرفدد،  یشناخت زبان  ،یشناخت یهست   یفلسفه، ابعاد و مبان  کی  به مثابه  یلی تحل
اسدد،  بدده عنددوان نموندده  گددریمراجعه به منددابع د ازمندی آن ن لی که تفص رندی گیدر نظر م  زی ن
 یف ی بددا روش توصدد  لیدد توجدده کددرد تحل  دیاب  دوم:ه  کت ( ن1377  ا،یو پا  1383ز؛ استرول،  ر.
 descriptionبددا واسددوه[  ایدد  می ]مسددتق  یحسدد  یهدداافدد،یبه حدد  و در یمتک شتری ( که ب

آن   ن ی ب  توانیم  ا مشابه شمرد. اگر چهی  کسانیدو روش را    ن یا  دیاس،، متفاوت بوده و نبا
 یهددا ی صدد تو  ن ی بدد   یِردر داو  ایدد   تددرقی دق   ی در توص  لی حلدو ارتباط برقرار ساخ، و از ت

( criticism  یدر نقددد و داور  ل  یدد حسددا  اسددتفاده از روش »تحل  ن یدد ا  با.  بردره  متعدد به
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 یکالمدد  یاهدد ( و در دفدداعexplanation  یاتیدد و اله یفلسددف  ن یددی و در تب  سددتهیبا یامددر
 apologeticsاس،  ستهیشا  ی( اقدام. 
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