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یم قرار کاوش و دقت مورد« ینقل کالم» علم در ثیحد و کالم نیب نسبت و ربط
 مباحث از خاص طور بهی نقل کالم و عام طور به کالم علمی شناسروش. ردیگ
 ،یروشی هاپژوهش تیاهم. استشده  پرداخته بدانی اندک آثاردر  که است ینینو

 و استنباط قیطر کشف»ی عنی آنها دستاورد نیترمهم به که شودیم دانسته آنگاه
 . دشوی کاف توجه ،«آن اصول

 ی محدث عنوان به او. استی شناسنید منبع نیترمهم نقل طاوس بن دیس نزد    
 نیا در و کرده استی بررسی نقل ةادل اساس بر شتریب رای داعتقا مباحث رینظ کم
 اعتبار ،یلفظ اصول به توجه مانندی خاصی استنباط وی استنادی هاروش از زین نهیزم

 بهره... و نیدی قطع مخالف لیتأو ، ثیحد و قرآنی بیترک فهم ،یرجال نهی مضمون
 .ردیگیم

ی اعتقاد ثیحد به استناد روشی نعی ینقل کالمی اصل رکن دو حاضر نوشتار در    
ی هانمونه  به سپس و دهیگرد انیب طاوس بن دیس ةشیاند در ثیالحد فهم روش و

 .است شده اشاره  کالم علم دری نقل ةادل کاربست
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یاعتقاد ثیحد ،یاستنباطروش ،ینقل کالم ،طاوس بن دیس 

 مقدمه

 به حله شمندانیاند نیبرتر از( ق 666ی توفام)حسنی طاوس بن علی سید الدینرضی

 بر عالوه خاندانش و او(. 66ص ،701ج مجلسی، ؛202ص ،2ج عاملی، حر)آیدمی شمار
 برخوردار نیز عراق در ایویژه اجتماعی جایگاه و علمی شرافت از نسبی، شرافت

 جد زین و بود محدثان ازایشان  پدر(. 12ص ،6ج دوانی، ؛333ص ،7ج قمی،)ندهست

 زینی طوس خیش به نسبحیث  از و( ق 602ی)نخع فراسیاب بن ورام یعنی اشمادری
 ،7ج جاللی،)کردیم ادی« یجد» عنوان با او از آثارش در خاطر نیبد و شدیم منتسب

 حافظ از ورام بر عالوه طاوس بن دیس(. 723ص فتح االبواب، ،طاوس ابن ؛626ص
 ةاجازی سورا احمد بن نیحس زین وی سوراوی حل( حناط)اطیخیی حی بنی عل ابوالحسن

 (.76-72، صفالح السائل ،همو)داشت تیروا

 تمام دری استنباط وی اجتهاد کامالًی نگرشی ایگو ،طاوس بن دیس آثار در تعمق    
 از نیا بود که کلمهی معنا تمام به اجتهاد به معتقد قتاًیحقاو  و است نید با مرتبط مسائل

 افعال و آرا از که بودی حد به او  میعل جرأت. اوست ةشیاندی اهیژگیو نیتربرجسته
 انتقادی طوس خیش خود جدی حت و یرض سید ،یمرتض سید چونی بزرگی هاتیشخص

 و پرداختیم مباحث به شانهیآزاداند و مجتهدانه او(. 760ص ،سعدالسعود ،همو)کردیم
 . ستادیایم تواراس و ثابت شدیم نائل آنها به کهیی هالیتحل ةیپا بر

 مناقب ، خیتار ه،یادع ةرندیدربرگی مطالبی حاو غالباً نخست نگاه در اگرچه دیس آثار    

 ازی ابرجسته و مهم نکات به توانیم ترقیدقی توجه با اما ،است آن مانند و تیب اهل
 .افتی دست آن در نقل نقش زین و دیس  میکال استنباط روش

به  توجه بای نقل کالم علم آنکه نخست ؛است تیاهمی دارا جهت دو از پژوهش نیا    
 است،  برخورداری اژهیو تیاهم ازی اعتقاد اتیروا و اتیآ از  مییعظ راثیم با ارتباطش

 آنی شناسروش و اصول ،یمبان ژهیو به و شده نگاشتهی اندک آثار حوزه نیا در اما

 تمام شناسنید کی طاوس نب دیس، گریدی سو از و است قیعمی هاپژوهش ازمندین
 ةکتابخان دارای او نکهیا بر افزون. است نظر صاحبی محدث و معنا تمام به مجتهد و اریع
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 به مای ابیدست قیطر تنها و داشت نهفته خود در را  مییعظ راثیم که بودی فرد به منحصر
 سعد کتاب در مثال عنوان به(. مقدمه کلبرگ،)است دیس گزارشات ازی برخ ،آثار آن

 اریاخت در امروزه که دارد وجودیی هافیتوص و ها،قول نقل اثر، هفتاد از شیب السعود

 .ستین
 
 نقلی کالم و کالم.1

 قیطر و نمودیمی نف را آن و نداشت متعارف کالم علم بهی چندان باور طاوس بن دیس
 لیتعا حق معرفت طریق شدن طوالنی موجب و مطالب ةکنند دشوار رهزن، را متکلمان

 صراحت به و( 12 فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ،طاوس ابن)دانستمی
 تیرضا روش نیا به و نپیموده رای راه چنین حدیث و قرآن بیانات که نمود  می اعالن

 به نمونه برای و شمردیم فراوان نزاع و اختالف سبب را آن گریدی جا در و است نداده

 دیس و دیمف خیش انیمی اختالف لئمسا باب دری راوند اهلل ةـهب بن دیسع نیالد قطب ةرسال

 گزارش را دیس و خیش انیمی اختالف ةلئمس پنج و نود تعداد که کندیم اشارهی مرتض

 دیس که بینیممی کامالً گریدی سو از اما ،(60-66ص، ةـکشف المحج ،همو )است کرده

 . است هآوردی روی ورزتکلم و  میکال مباحث به خود آثار در
 در حاکم و عیشا کالم با مخالفت او مقصود قتیحق در که دارد وجودی اریبس قرائن    

دگاهید از متأثری ادیز حد تا وی عقل علوم بری مبتن آن روش که است بوده خود عصر

 عَقَدت مَا وَ ایاک: »دیفرمایم خود فرزند به دیس آنکه کالم این شاهد. بود معتزلهی ها

 تابعان و معتزله آنچه از را تو یعنی ؛«الیَقین مِن ةالبَعید طَریقَتِهم عَلَی تابَعَهم مَن وَ ةـالمُعتَزل

 این(. 27صهمان، )است دور به یقین از آنان روش که دارممی برحذر پرداخته بدان آن

 یا سید ةاندیش در معتزلی گرویعقل با کالم علم گویا که است دیدگاه این مؤید کالم
 بهی متعدد موارد در او جهت نیهم به. است شدهمی دانسته همسان وی مانز در شاید

 در درست را آنان راه و( 222-321ص سعدالسعود، ،همو )پردازدیم معتزله با مخالفت

ی برا که استی کس مانند مثال در معتزله وخیش روش دیگویم و دانسته ایانب قیطر مقابل
 و گرفته او دست از را شمع کند تیهدا آن خود به آنکهی جا هب شمع، تینوران اثبات
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 را است پرمانع وی طوالن که گریدی ریمس آنیی روشنا شناختی برا خواهد یم

 (.61 ص، ةـکشف المحج ،طاوس ابن)دیمایبپ

 اتیمدعی برخ با ای بلکه نداردی مخالفت کالم علم اصل با طاوس بن دیس نیبنابرا    
 و داندینمی کاف و حیصحی ورزتکلم در را آنان قیطر و روش ای است مخالف متکلمان

 .داندیمی نقل کالم رای قیحق کالم روش قتیحق در
 
 نقلی دلیل قلمرو .2

یم دانسته علم نیای شناس روش مباحث نیتر مهم از کالم علم در نقل و عقل گاهیجا
 به اوندخدی قیحق مواهب از را آن و است لئقا میعظی شأن عقلی برا دیس اگرچه. شود

 در نقل با عقلی برابر ای یبرتر مفهوم به هرگز نیا اما ،(26-21ص ،همان)داندیم انسان
 در آنچه درکی برا دارد« یابزار» ةجنب شتریب او ةشیاند در عقل رایز ؛ستین دیس دگاهید

 .است آمدهی انیوح انیب
 اعتنا آن به دیبا هم اندازه همان به و است محدود انسان عقل ادراک او، نگرش در    

 که داردیم انیبی هیتنز دگاهید تیتثب بای خداشناس بحث در دیس مثال عنوان به. نمود
ی تیفیک او قتیحق که رایز کرد؛ تصور توانینمی تیفیک خداوند وجود قتیحقی برا

همان،  ،طاوس ابن)ندارد االهی وجود قتیحق شناخت بهی راه زین انسان عقل و ندارد

 (. 3 صمذاهب الطوائف،  ةفی معرفـالطرائف  ؛ 17ص

 عقل ویژه به انسان، شناختی دستگاه نقص نیهم بر همی نب ارسال ضرورت اثبات در او    
 مراد مستقل طور به تواندنمی آدمیان عقل که آوردمی استدالل چنین و ورزدمی استناد او

 باشد داشته وجود انسان و خدا میان ایواسطه باید ناگزیر بنابراین،. کند درک را خداوند
کشف  ،طاوس ابن)شود رهنمون است، آن شناخت نیازمند آنچه هر در را آدمی عقل تا

 .است نقل ةواسط به عقل تیهدا ترقیدق ریتعب به کالم نیا(. 13ص، ةـالمحج

 داندیم عقل قیطر از برتر را فطرت قیطری خداشناس بحث در عقل، قلمرو انیب در او    

 بندگان اریاخت در قرآن و خدا که رای تعال حق معرفت راهی عقل روش که است معتقد و
 در بلکه دیس  میکال ةشیاند در نقل واقع در(. 64ص ،همان)کندیم دور و سخت داده قرار
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ی پژوهنیدی هاحوزه تمام و دارد لیبدیب و تامی اجلوه اوی نید ةشیاندی هاساحت تمام
 .ردیگیدربرم را
 
 اعتقادي حدیث به داستنا روش .9

 واحد و متواتر خبر معیار

یم متمرکزی اعتقاد واحد خبر و متواتر خبر محور دو بر ؛یاعتقاد ثیحد به استناد بحث

 علم هم آن نانیاطم و علم حصول تواتر، در اریمع نیتریاصل طاوس بن دیس نظر در. شود
یم انیب او. شودیم حاصل اریاختی ب گاه و نیمع ضوابط اساس بر گاه که استی شخص

 ستین الزم هاسلسله و هازمان تمام در تواتر حصول خبر، کی دانستن متواتر در که دارد

 و نداردی ضرورت زین انیراو شناخت بلکه باشدینم شرط زین خاص عدد کی تحقق و
 صدور به گرید امور ای شواهد ای هانقل از انسانی برا که استی نیقی حصول فقط مهم

 (. 304ص ،سعدالسعودهمو، )شودیم صلحا ثیحد
 از که هیناج فرقه کی و فرقه دو و هفتاد تیروا طاوس بن دیس ،مثال عنوان به    

 و (ع)تیب اهل به نسبت امبریپ فراوان ةیتوص انگریب کهیی هاتیروا ای شده نقل امبراکرمیپ

ی اتیروا زین و (ع)یعل نیرالمؤمنیام لیفضا اتیروا زین و است خود از پس آنانی نیجانش
  پور،حسینی)داندیم متواترات از را... و دارد داللت خفا در موعودی مهد تولد به که

 (.773-776 ص
 داردی مرتض دیس کالم به نسبتی دیشد اعتراضی و آحاد؛ اخبار تیحج باب در اما    

 لهئمس نیا بری و کند،نمی عمل آحاد اخبار به دینی لئمسا در شیعه استی مدع ظاهراً که
 مقام در -یمرتض دیس خودی حت و عهیشی علما و مسلمانان تمام رهیس که دینمایم دیتأک

 فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ،طاوس ابن)است آحاد اخبار دانستن حجت -عمل

ی طوس خیش دگاهید صراحت به و نموده اذعان واحد خبر اعتبار بر او سرانجام(. 62ص
 ریغ وی اعتقاد واحد خبر نیب مقام، نیا در و( جاهمان)ردیپذیم را االصول عده در

 . کندینم ذکری تفاوتی اعتقاد
 

 رجالی نه مضمونی اعتبار

  ثیاحادی برا و بود متبحر  میعال ثیحد و رجال علم در طاوس بن دیس آنکه وجود اــب
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 عام دگاهید» که است مطلب نیا ةدهند نشان او آثار فحص ،بود قائل را تیاهم نیشتریب
 و اسناد بحث دری و«. آن طیشرا وی راو تا است متن محور حول شتریب ثیاحاد در او

 و نداردی چندان اعتماد دهیگرد ابراز اسناد ناقدانی سو از کهی فاتیتضع به انیراو سلسله

 . دینمایم تمسک زین مختلفی قرائن و ادله به کار نیای برا
 نکهیا بر عالوه که استی اتیروا استناد به رواتی برخ طعن دیگویم نکهیا جمله از    

 به طعن وجه ای ستین اثبات قابل زین آنها اعتبار هستند؛ی واحد اخبار اتیروا آن خود
 اصحاب نکهیا بر عالوه. شانیا وثاقت جهت به نه بوده باطلی باور و اعتقاد جهت به هاآن

 است دهیگرد طعن موجب همان که نمودندیم ابراز رای ادهیعق ای عمل هیتق در گاه ائمه

 طعن و دیک نقش از دینبا که دیافزایم دیس سرانجام(. 3-77ص ،فالح السائلهمو، )
 منع اگر: »سدینویم و. نمود اکتفا قنیمت امور به فیتضع در دیبا فقط و ماند غافل دشمنان

 به عملنبود، اندخارج تیب اهلی پیرو ةمحدود از کهی کسان تیروا به اعتماد ازی کل
 اند،شده شناخته ثیحد در امانت و صدق به که اسالمی هافرقه گرید ازی فرد هر تیروا
 (.70ص ،همان «)بود زیجا

 باطلی هافرقه گرید و هیفطح ثقات از طاوس بن دیس که شد موجب او کردیرو نیهم    
 و سالم بن عبداهلل مانند رای برخ ا(. ی232، صفتح االبواب ،همو)کند تیروا نقل عهیش

 وردآ شمار به نیرالمونیام خواص و ارانی از ادیز اختالفات وجود با عباس بن عبداهلل
 از دفاع در نکهیا بر عالوه(. 663ص ،سعدالسعود ؛22-21ص المالحم و الفتن، ،همو)

 کهی اتیروا به قدح،ی هانقل طرد با انددانسته غالت از رای وی برخ که سنان بن محمد

 فیتضع احتماالً که داردیم اظهار و ورزدیم استناد شده، وارد  او مدح و دییتأ در
 (.72-73 ص ،فالح السائلهمو،  )اندنداشتهی آگاه اتیروا نیا از کنندگان

 چیه در و کردهن اقدام ثیاحاد انیراوی رجالی بررس به هرگز دیس نکهیا آخر سخن    
 او رجوع عدمی معنا به نیا البته ،است نمودهن فیتضع رای عیش روات خود آثار از کی

-دارد ژهیویی اعتنای طوس خیش فهرست وی نجاش رجال به او رایز ستین رجال کتب به
  سید اما ،(261،631ص کلبرگ،) است نموده احصاء را آنها از متعددی موارد کلبرگ

 شد کرذ چنانکه و کندینم منحصر اریمع نیا به فقط را خودی اصل سنجش طاوس بن

 .داندیم بیشتری اهمیت دارای را ثیاحاد مضمون ای اجالء تیروا
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 (الحدیث فقه)اعتقادي حدیث از استنباط روش .4
 حقیقت و ظهور اصالت

 معتبر را قهیالحق ةـاصال و الظهور ةـاصال او که شودیم آشکار طاوس بن دیس کلمات از

 دگاهید از -فهم روش نیا در. گرفتیم بهره اتیروا از مراد فهم در آنها از و دانستیم
 و قرآن حمل وی ظاهری معنا از عدول رو نیا از. ستین ثیحد و قرآن انیمی تفاوت -او

 در سازد، ناممکن رای قیحقی معنا بر حمل که حاکم، لیدل بدون را گریدیی معنا بر سنت
 (. 602 -632 ص سعدالسعود، ،طاوس ابن)باشدینم زیجا او نظر

ی مختلف وجوهی حاوی نید متن گرید ریتعب به ای متشابهات از هیآچنانچه  نکهیا بر عالوه    
 مانند منفصله و متصله قرائن از استمداد با سپس و دوش انیب آنها ةهم دیبا باشد معنا از

 گردد کینزدی واقع مراد به آن، مانند و فیتصر اعراب، وجوه نزول، اسباب

 (. 226ص ،همان )
 

 عرفی و یشخص تبادر اعتبار

 بهی لغوی معنا ازی ریگبهره با ظواهر کشفی برا گام نینخست دانشوران، ازی اریبس نزد

  لغتی علما ازی برخ اقوال که روش نیا دیس اما ،ردیپذیم صورت ونیلغو قول استناد
 حیصح را ردیگ قرار سنت و قرآن واژگان فهم اریمع ،یبدو اعراب اشعار و استعماالت ای

 عکس به مطلب دیبا که است معتقد و داینمیمی شگفت اظهار کار نیا از و داندینم

 (. 737ص، ةـکشف المحج ،طاوس ابن)باشد

ی شخص تبادر به توانیم لغات ازی اریبسی معنا درکی برا که است نیا او مراد ایگو    
 هر کهنیا نه بست کار به واژگان فهمی برای انهیقر را ونیلغو فهم و نمود رجوعی عرف ای

 مورد -هست آنها اتیمدع در کهی فراوان اختالف وجود با - شدند قائل آنان آنچه
 . ردیگ قرار رشیپذ
 

 احادیث و قرآن تعاطی

 قرآن اتیآ ازی برخ اگرچه. تعاملند در گریکدی با ثیحد و قرآن که است معقتد او
 توانینم اتیوار بدون را قرآن اتیآ ازی اریبس لکن است ظاهر داللتشان مستقل طور هب

 به نیمستشکل ازی برخ پاسخ به بحث نیا در دیس. کرد فهم حیصح و کامل طور به
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 ای ریتفس با جز قرآن مراد اگر» اندکرده ادعا که پردازدیمی( معتزل عبدالجباری قاض)عهیش
«. شد خواهد خارج باطل و حق انیم بودن فرقان از قرآن نباشد، فهم قابل امام قول با جز
 ؛است معتبر زین سنت اهل نزد که استی نبو ریتفس از قرآن استغناء مستلزم کالم نیا اوالً

 فِی الراسِخُونَ وَ اهللُ إاِل تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ مَا وَ ادعاست نیا برخالف قرآن اتیآ نص اًیثان

 نیمسلم ةریس از همواره آن اتیروا جمع و ریتفس نگارش ثالثاً و  (1/ عمرانآل ) الْعِلْمِ
ی معنا به عهیش کالم نیا که داشت توجه دیبا البته(. 370ص سعدالسعود، ،همو)است بوده

 بلکه باشد نداشته را قرآن ریتفس حق معصوم امامان و اکرمی نب از ریغی کس که ستین آن
 ،همان)است قبول قابل و مشروعی امر معتبر، و منصوصی ارهایمع اساس بر ریتفس

 (.221ص
 گذاردیم صحه اریمع نیا بری متعدد موارد در ث،یاحاد فهم مقام در اوسط بن دیس    
 دربرداشت را گرید اتیروا با ناسازگار ای میالتزا قابل ریغ لوازمی ثیحد مضمون اگر که

 و است بودهی اهیتق آن صدور که دارد وجود نیا احتمال و رفتیپذ را آن مفاد توانینم
 میده قرار خدشه مورد هم را آن صدور نکهیا نه ردک توقف آن مورد در دیبا حداکثر

 (.23ص فرج المهموم، ؛ 271ص ،فتح االبوابهمو،  )
 است باور نیا بر، داشت اتیروا نیب جمع دری غالبی سع کهی طوس خیش تبع بهی و    
 میکن لیتأوی اگونه به را آنها ازی کی دیبا بلکه نهاد کنار را تیروا دینبا ممکن حد تا که

 است انجام قابل زین میتعم و صیتخص با اوقات بعض کار نیا. باشد سازگاری گرید با تا
یم را روش نیا که زد صیتخصی گرید با را تعارضی سو دو ازی کی مضمونی عنی

 (.220-226 و203ص ،فتح االبوابهمو، )دانست زین اتیروا انیمی عرف جمع توان
 
 کالمی ابواب در دینی متن کاربست.8

 ،طاوس بن دیس  میکال کردیرو در ثیحد ریتأث زانیم وی چگونگ دادننشان جهت به
 .میینما توجهی شتریب تمرکز با   میکال مختلف ابواب در بحث نیا قیمصاد به است الزم
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 خداشناسی در تنزیه و فطرت بر کیدأت

 از یاریبس آنچه شود،یم آغاز« خدا مفهوم» ازی درست به طاوس بن دیس  میکال استنباط
 را خداوندی انیوح متن اساس بر او. اندنموده غفلت آن ةبار در بحث از متکلمان

 دینمایم فیتعر صفاتش و انسان زین و موجودات، و جهان از زیمتما تمامه بهی موجود
  .(77/یشور«)ءیشَ کَمِثْلِه سَیْلَ»

 قیطر تنها را راه نیا و دینمایم دیتأک فطرت بر خداوند معرفت قیطر انیب دری و    

 حَنِیفاً ینِلِلدّ وَجْهَکَ فَأَقِمْ ةفیشر ةیآ به استناد با امر نیا انیب دری و. داندیم درست

 ال قُل أَسْلَمُوا أَنْ عَلَیْکَ یَمُنونَ اتیآ زین و( 30/ روم ) عَلَیْهَا الناسَ فَطَرَ التِی اهللِ َةفِطْرَ

( 74/حجرات) صَادِقِینَ کُنتُمْ إِن لِلْإِیمَانِ هَدَاکُمْ أَنْ عَلَیْکُمْ مُنّیَ اهللُ بَلِ إِسْلَامَکُم عَلَی تَمُنوا

ی رو دیفرمایم( 27/نور ) أَبَداً أَحَدٍ نْمِ مِنکُم زَکَا مَا رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْکُمْ اهللِ فَضْلُ وَلَوْلَا و
 از است یضلتف نیا و سازدیم ممکن را خداوند معرفت که استی اله فطرت به آوردن
 سعادت به و شوند تیهدا او معرفت و مانیای سو هب شانیا تا هاانسان به خداوند جانب

  .(22-23 ص، ةـکشف المحج ،طاوس ابن)گردند لینا

ی برا را قیطر نیا او اگر واال اوست خود خداوند معرفت سبب و فاعل گرید ریتعب به    
عقل قیطری ریکارگ هب از دیبا او نظر به. افتیینم دست آن بهی کس دادینم قرار انسان

یم باور در تزلزل وگاه راه شدنی طوالن موجب فقط رایز نمود اجتناب امر نیا دری ورز
 (.64 ص ،همان)شود

. گماردیم همت اثبات و استدالل به وجدان اساس بر گاه او که است خاطر نیهم به    

 به او خود را خود عقل و اتیح و روح و جسم که ابدییم وجدان به انسان: » دیفرمایم
. است نبوده او خود اریاخت به زین او آجال و احوال و الیامکه چنان است، اوردهین وجود

  قطع طور به  میآد رایز است؛ نبوده زین او مادران و پدران دست به امور نیا نیهمچن
 فاصله هاشانخواسته و آنها نایم وگرنه. اندبوده عاجز مسائل نیا از زین آنان که داندیم

 اذعان آن و ماندیمی باق راه کی تنها ن،یبنابرا. شدندینم گرفتار مرگ دام به و افتادینم
 آورده وجود به را عالم ،یدگرگون و رییتغ و امکان از منزه و واحدی خدا که است نیا به

 (.63ص ،همان)است
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 او گفتار اقیس اما ،دینمایم تمسک زین حدوث لیدل به متکلمان مانند او چه اگر    
 داللتی و. داندیم عقل انهاض و هیتنب جهت در زین را لیدل نیا که است آنی ایگو

 انسان چیه که است معتقد و دانسته استدالل از ازینیب وی هیبد را مُحدِث بر حادث

 رب افزون(. 77ص ،فرج المهموم ؛27-22ص ،همان )کرد نخواهد دیترد آن در ،یعاقل
 معرفت نیهم ةجینت را انسان و جهانی برا فاطر و خالق وجود بر هاانسان اجماع او نکهیا

 وجودی ستیچ در دارد، وجود همی اختالف اگر که استی مدع و داندیم روشنی فطر
 ابن)باشدینم اثبات بهی ازینی تعال حق وجود اثبات اصل در پس اوست صفات و خداوند

 (.63 ،ةـکشف المحج ،طاوس

 تمسک «شَیْءٌ کَمِثْلِهِ لَیْسَ» ةفیشر ةیآ به زین میتجس و هیتشبی نفی برا طاوس بن دیس    

 خواهد اریبسی مانندها باشد داشته اعضا ای جسم خداوند اگر که اساس نیا بر .دینمایم
نهج در)ع( یعل و )ص(اکرم امبریپ حیتصر به او. استی تناف در فهیشر ةیآ با نیا و داشت
 و ردیگیم جهینت میتجسی نف نیهم اساس بر زین را تیرؤی نف و دینمایم استناد زین هالبالغ

(. 366-361ص مذاهب الطوائف، ةالطرائف فی معرفـهمو،  )گرددیم ملتزم باور نیا به

 را آنان باور نیا سنت اهل کتب و صحاح ازی متعدد ثیاحاد ذکر با دیس نکهیا بر عالوه
یمی تلق محکمات، نصوص و نیب عقل خالف و دانسته مجعولی ثیاحاد اساس بر

 (.  764-726 ، صهمان)دینما
یم حیتصر نیچن زین صفات مسئلة در خودی هیتنز و گرانقل کردیرو بری عبارت دری و    

 عارفان و اوصیا و انبیا از صحیح نقلی در یا االهی کتب ازی کتاب در کهی صفت هر: » دینما
 امور گرید صفات و هاانسان صفات به باشد، شده وارد خداوند ةبلندمرتب صفات ةبار در

 (.17ص، ةـکشف المحج ،همو«)داشت نخواهدی شباهت حادث

 
 ضرورت مخالف احادیث تأویل

 خاص توجه اریاخت و جبر موضوع بهی و که شودیم دهیفهم نیچن طاوس بن دیس آثار از

 قرار استناد مورد بخش نیا دری رایبسی نقل ةادل. است دادهیم اریبس تیاهم و داشته
ی جمع دگاهید به توجه با مقارن بحث نوع بر متمرکز بخش نیا در او روش. است گرفته
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ی باورها و اصول با کهی موارد در را ثیحد لیتأو لذا و است نقل و عقل وجدان،
 . دینمایم مطرح باشد ناسازگاری ضرور

. است مطلب نیا دیمؤ کندیم نقل امبریپ از انیجبرگرا قول از او کهی ثیحد به توجه    

 به نهایا»:فرمود و برگرفت او ظَهر از را آدم ةیذر ازی گروه خداوندی ثیحد اساس بر
 بهشت به نانیا: »فرمود و گرفت را گریدی گروه و« نداردی تیاهم منی برا و بروند آتش

و  ددان می اعتبار و قلع مخالف را ثیحد نیا دیس اما«. نداردی تیاهم منی برا و روند
 آن ظاهر که دارد وجودی لیتأو آنی برا ای نگفته را سخن نیا امبریپ ای که شودیمی مدع

 (. 320ص ،ةالطرائف فی معرفـهمو،  )ستین مراد

 که ستین سازگار زین خداوند تیمیرح و تیرحمان با کالم نیا ظاهر نکهیا بر عالوه    

 وارد را او و ندارد خود از همی اریاخت و نشده تکبمر رای گناه که ندیافریب رای خلق
 صدقه و دعا اثر چونی اتیقطع با تهافت مستلزم آنکه گرید(. 322ص ،همان )سازد دوزخ

 (.776-730ص ،فرج المهمومهمو،  )باشدیم زین
 

 حدیث و قرآن از ترکیبی هاي استدالل

ی نوع ةدهندنشان رایز استی اریبس تیاهمی دارا ما بحث در ثیحد با تعامل نوع نیا
 ای عقل از برآمدهی باورها ریسا با ثیحد نیب جمع دری سع حداقل ای یاجتهاد برخورد

 .  استی وجدان مسلم امور ای نقل
 مباحث دری و. نمود مشاهده توانیم هم نبوت مباحث در را کردیرو نیهم مشابه    

 و استنباط بهی خیتار ای یثیحد -یقرآن محور نقل کردیرو اساس بر غالباً امامت و نبوت
 از را فراوانی روایات اءیانب عصمت از بحث در. دینمایم اقدام مربوطه اعتقادات کشف

الطرائف فی همو، )کشدمی نقد به شدت به را آنها و نقل انبیا معصیت ةبار در سنت اهل

 (. 222 ص ،ةمعرفـ

 صدور به مشعری ریتعاب کهی اتیآ یقیحق ریتفس انیب به طاوس بن دیس زین اتیآ ةبار در    
 نیا نیترمهم. داندیم فهم نیا بطالن بری لیدل را قرآن گرید اتیآ و پردازدیم دارند گناه

 فَتْحاً لَکَ فَتَحْنَا إِنا: فرمایدمی پیامبر به خطاب که است مکه فتح در شده نازل هیآ موارد

 دگاهید طرح با دیس .(7-2/ فتح )رَتَأَخّ مَا وَ ذَنبِکَ نمِ مَتَقَدّ مَا اهللُ لَکَ لِیَغْفِرَ بِیناً،مُ
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 وَحْیٌ إاِل هُوَ إِنْ الْهَوَى، عَنِ یَنطِقُ مَا وَ گرید فهیشر ةیآ به معتزلی، بلخی ابوالقاسم

 که کندیم معنای زیچآن را فهیشر ةیآ در ذنب و نموده استدالل .(3-6/ نجم ) یُوحَى
 (. 332-336 سعدالسعود، ص ،طاوس ابن)پنداشتندیم گناه رامبیپی برا انیشیقر و کفار

 داندیم تیب اهل اتیروا از برگرفته و نبوت مقام ةستیشا را ریتفس نیا صراحت بهی و    
 بر و ندانسته ایانب اریاخت بای مناف را عصمت نیا البته. آوردینم انیم به آنها ازی ذکر اما

 برابر در مکلفی موجود هر است ممکن دیگویم است عام فیتکل ةقاعد نکهیا اساس

 نیبد شود عقاب خود سیئات و گناهان برابر در و کند دریافت پاداش خود حسنات
 (. 326 ص ،همان )هستند العقوبه زیجا عقالً هم امبرانیپ جهت

 زمان در دیفرمایم اتینقل تواتر به تمسک با اکرم،ی نب اعجاز بحث در طاوس بن دیس    
 را اعجاز اثباتی برا مختلفی هااستدالل به ازین که استی حد در تواتر نیا حاضر
بی معجزات و کرده پر را عالم اقطار تمام او هدایت و نبوت آثار رایز سازدیم مرتفع

 آن دری رتیبص صاحب چیه چندانکه است رسیده همگان به متواتر نحو به حضرت شمار
 دینماینم دیترد آسمان در دیرشخو وجود دری کس نکهیا گو کندینم دیترد

 زین متواتری هانقل نیا ازی تعداد ذکر به او البته(. 13ص، کشف المحجة ،طاوس ابن)
 (.663-617و ص  761-762 سعدالسعود، ص ،همو)پردازدیم

 اخباری حت وی سن و عهیش متواتر اتیروا به تمسک با رفته فراتر زین کردیرو نیا ازی و    

 اجابت از آنان نمودنی خوددار وی نصار و هودی با امبریپ ةمباهل راننگاخیتاری قطع
 آن و شمردیبرم امبریپ نبوت اثبات در برتر و ترمهم زین قرآن یتحد ازی حت را حضرت

 مِنَ کَجَاءَ مَا بَعْدِ مِن فِیهِ کَحَآجّ فَمَنْ داندیم حضرت صدق بر لیدل نیترمحکم را
 فَنَجْعَل نَبْتَهِلْ ثُم وأَنفُسَکُمْ وَأَنفُسَنَا کُمْوَنِسَاءَ وَنِسَاءنَا کُمْوَأَبْنَاءَ أَبْنَاءنَا نَدْعُ اْتَعَالَوْ فَقُلْ الْعِلْمِ

 ؛ 370ص ،2ج ،ةاالقبال باالعمال الحسنـ ،همو (. )67 /عمران آل)  الْکَاذِبِینَ عَلَى اهللِ لعْنَةَ

 .(762-766 سعدالسعود، ص

 کامال مقارَن روشی وی اجتهادی کردیرو با نیالدی رضیی گرانقل موارد نیا تمام در    
 .است آشکار



                                                                                طاوس بن دیس دگاهید ازی نقل کالم روش                                                                                                               
___________________________________________________________________________________ 

 

38 

38 

38 

 نقلی کالم و پژوهی امامت

 گاهیجا نیبرتر از طاوس بن دیس  میکال مباحث دری پژوهامامت که نمود اعتراف دیبا

 به موضوع نیهم در را نیالتحص و نیقیال مانندی مستقل آثار او رایز ،است برخوردار
 به لئمسا دیگر از بیشتر شاید نیز خود کالمی غیر آثار در نکهیا بر عالوه رآوردهد نگارش

 .است پرداخته امامت از بحث
ینم ظالمان به هرگز که داندیمی الهی عهد را امامت ،قرآن اتیآ اساس بر او نخست    

 و قدرت هب ـامت انتخاب با حتی ـ دیگر طریقی هر از ای غلبه با کهی کسان نیبنابرا ،رسد
 جانب از حیصر نص امام شناخت راه تنها و شودنمی دانسته امام یابد، دست حاکمیت

 (. 716-712 ، صسعدالسعودهمو،  )است پیامبر و خدا

 اتیروا ازی برخی فحوا به تمسک با زین امام وجود ضرورت اثبات در طاوس بن دیس    
 از بعد قرآن چه اگر که پردازدیم امر نیا انیب به -کندینم ذکر را آنها صراحتاً اگرچه –

 اختالفات و احتماالت وجود علت به اما بود آنان اریاخت در مردم تیهدای برا امبریپ
 حق به را مردم تا باشد داشته وجود معصوم  میاما دیبا اتیآ لیتأو و ریتفس در فراوان

 ذکر الحجه الی راراالضط باب کافی کتاب در کلینی را روایات این نمونه. دینما تیهدا

 حکمت و عدالت و لطف و رحمت آن بر عالوه(. 717ص ،7ج کلینی،)است نموده
 را آنها که کند معین کسی مکانی و زمان هر در بندگانش برای که دارد اقتضا زین خداوند

 از را مردم و باشد االهی دین و شریعت نگهبان و دارد حذر بر گمراهی و اختالف از

مصباح ؛ 703ص، الرجالةالطرائف فی معرفـ ،طاوس ابن)دینما نیازبی ونگوناگ هایتأویل
 (.72-73، ص الزائر

 تیوص نکهیا اساس بر او. کندیم تمسک زین تیاولو استدالل به امر نیهمی برا دیس    

 مرگ به ردیبم تیوص بدونی کس اگر که مضمون نیا به امبریپ از نیقیفر اتیروا در
 امبریپ است ممکن چگونه: دیگویم گرفته قرار دیتأک مورد نفراوا است مرده تیجاهل

 از ترمهم اریبس را امامت امری قطع عقل آنکه حال و نکند عمل خود اتیروا نیا به
 اختالف وقوع از خودی فرابشر علم به امبریپ نکهیا بر افزون داندیمی عاد امور به تیوص

، الطرائف همو، )بود داشته حذر بر را آنان و نموده اخبار مردم بر بارها امر نیا در
 .    است ننموده ترک رای ریخط امر نیچنی اول قیطر به حضرت نیبنابرا( 762ص
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 - التحصین و الیقین ،طرف ،طرائف مانند –طاوس بن دیس  میکال آثاری جای جا در    
 ت،یاقدم ت،یاعلم مانندی صفات و )ع(یعل حضرت امامت بری متعدد نصوص ذکر
 داندیمی حد به را نصوص نیا تواتر او. خوردیم چشم به او تیافضل و تیاشجع ت،یاقرب

 باز نبود، دسترس در حضرتی نیجانش بری مقطوع نص ای یگرید لیدل چیه اگری حت که
 بای عاقل چیه که شدیم دانسته امبریپ از بعد فرد نیترصالح او لیفضا نیهم اساس بر هم

 (.  32 ص ،همان )داشتینم را یگرید به رجوع حق حضرت وجود
 ةمیضم و حضرت لیفضا اتیروا بهی مجموعی نگاه با همسئل نیا در دیس قتیحق در    
 بری گریدی جا دری و. ابدییم دست خود مطلوب ةجینت بهیی عقال سلوک کی به آن

 شخص یک برای کمالی صفات وجود اصالً که کندیم استدالل گونه نیا مطلب نیهم
 بر دلیلی ةمنزل به افراد وجود در نقص صفات چنانکه اوست، ریاست و متاما بر نص

، ةـکشف المحج ،طاوس ابن)باشدیم اکمل شخص از آنان تیتبع لزوم و آنان تیمتبوع

 (. 46-41ص
 در البته دینمایم استناد فراوان قرآن اتیآ بهی عل حضرت امامت و تیوال اثبات در او    

یم بهره گرید اتیروا و نزول شأن وی لغو قرائن با هیآ ریتفس نمودن مهیضم از وهیش نیا

 تطهیر ةآی( 3 /مائده )نعمت اتمام و دین اکمال ةآی( 23 /نساء )االمر اولو اتیآ.برد
 باشدیم استناد نیا ازیی هانمونه گر،یدی تعداد و مودت ةیآ ،تیوال ةیآ و( 33 /احزاب )

 .میینمایم یخوددار آنها ذکر از اختصار جهت به که
 وزارت ثیحد ن،یثقل ثیحد منزلت، ثیحد مانند متواتر ثیاحاد از برگرفته نصوص    

 از نه کی هر و گرفته قرار طاوس بن دیس استناد مورد زینی گرید موارد ریغد ثیحد و
 به او الیقین و االقبال و طرائف هایکتاب. دینما  می نقل مختلف طرق از بلکه قیطر کی

 ؛733-723 ،27-22ص، الرجالةالطرائف فی معرفـهمان، )است پرداخته آنها تفصیل

 و واترُ به مکرراً ثیاحاد نیا به تمسک دری و(. 233-222ص ،2ج ،االقبال باالعمال

 المناقب ای و حنبل بن احمد مسند مانندیی ها کتاب دینمایم ارجاع زین سنت اهل کتب
 . آن مانند وی مغازل ابن

 را)ع( یعل هرگز امبریپ اندکهکرده ادعا نامخالف ازی برخ شنودیمی وقت او مثالً    
 و رُوات از ثیحد 220 از شیب آن در که سدینویم را نیقیال کتاب ،نخواند نیرالمؤنیام
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 گرانید و داد حضرت به را لقب نیا )ص(اکرم امبریپ که دینمایم ذکر سنت اهل منابع
 .کنند ندا ار حضرت ،ریتعب آن به که نمود امر هم را

 علم، عصمت، مانند) امامان خصائص ریسا و لیفضا ها،یژگیو استنباط مقام در او البته    

 داردی متعددی هابحث زین...( و امیق شهادت، اعمال، عرض ت،یافضل ،ینیتکو تیوال
 نیا بهی خیتاری هانقل ای اتیروا و اتیآ ازی مستندات ةیپا بر غالباً زین اهآن در که

 ،المالحم و الفتن ؛723 -730ص، ةالطرائف فی معرفـ ،همو )دهیگرد ملتزم اتمعتقد

 . است برده بهره گفتهشیپ موارد مشابهیی هاروش از و( 22ص

 آمَنُواْ الذِینَ أَیهَا یَا االمری اول فهیشر ةیآ به تمسک با سعدالسعود کتاب در مثالً    

 که جهت آن از دیفرمایم( 23/ نساء ) مِنکُمْ األَمْرِ أُوْلِی وَ الرسُولَ أَطِیعُواْ وَ اهللَ أَطِیعُواْ

ی اطاعت هستند بیت اهل امامان همانی سن و عهیش احادیث ةپای بر که االمری اول از اطاعت
 عصمت بر دال فهیشر هیآ مفاد نیبنابرا کندیم اثبات را رسول و خدا از اطاعت مانند عام

 ةیآ از طاوسبن دیس البته(. 234ص، سعدالسعود ،همو)است نهان و آشکار در االمراولی

 و است شده وارد هیآ ریتفس در کهی سن و عهیش ازی ثیاحاد ةمیضم با(  33/احزاب )ریتطه
 دینمایم استفاده مقصود نیهمی برا زین رساندیم قیطر چهارده بهرا  اتیروا نیا طرق

 (. 723-730 ص، ةالطرائف فی معرفـ ،همو)

 خاص علم خصوص در عباس ابن ازی متعدد اتیروا ذکر با کتاب نیهم در زین و    
 پردازدیم ائمهی لدن علم اثبات به لهیوس نیبد قرآنی باطنی معان به)ع( علی نیرالمؤمنیام

 ثیاحاد به تمسک با دیس بحث نیا در نکهیا بر عالوه(. 662-661، صسعدالسعودهمو، )
 خداوند به آنانی وجود اتصال ةنشان خدا، معلی تجل ، آنان ةمعجز را امامان علم

 ؛302-301 همان،)داندیم« اهلل عندِ نمِ مفهّمُ»ی ریتعب به ای فرشتگان قیطر از ای بالواسطه

 (. 2 ص ،المالحم و الفتن
 

  نتیجه

 برخاسته مخالفت به خود عصر در جیرا کالم با ،یحل طاوس بن دیس آنکه سخن حاصلِ
یکالم آثار دری و. داندیمی نقل کالم کردیرو همان قتیحق در را کالم علم روش و

 آن مانند و دیتوحی حت  میکال مباحث تمام شامل را نقل ةحوز -عیشای تلق برخالف -اش
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 در که دینمایمی زیریپ را خاصی افتیره و شده ملتزم آن به زین عمل مقام در و دانسته
 .ابدییم نمود ،یکالم مختلف ابواب

 وی خداشناس ،یشناسیهست مباحث تمام جهت نیبد و دارد نید به کپارچهی ینگاه او    

 نوعِ نیا. ابدی دست صادقی استنباط و جامعی اجتهاد به تا زدیآمیم هم به رای شناسانسان
 در گریدی سو از اما داردیبازم مسائلی برخ اتیجزئ طرح از را او گاه اگرچه نگرش،

 که دهدیم قرار او اریاخت دری اجتهاد و نگرجامع ،یقوی اشهیاند ،مختلف مسائلی بررس
 . داردیم وا شیهاشهیاند در تفکر و نیتحس به را پژوهشگری هر
 به خاطر نیبد او و است نید علمی اصل منبع معصومان ثیاحاد طاوس بن دیس ةدیعق به

 ثدّمح» کی کامل نمونه حق به و دینماینم توجه ثیاحاد و قرآن همسانی زیچ چیه
 و وثوق اساس بری اعتقاد ثیحد به استناد در او روش. است خود روزگار در« متکلم

 و تظافر ای تواتر قیطر از اریمع نیا گاه ؛شودیم حاصل خبر کی از که استی تیقطع
 ذکر بهی چندان توجه اتیروا نقل در او خاطر نیبد. شودیم حاصل متن قیطر ازی گاه
 . ندارد آن نوع ای سند

 دهیگرد نییتبی متن برون وی متن درونی ارهایمع اساس بر زین اوی ثیالحد فقه روش    
 قرائن ،یلفظ اصول اساس بری بیترک فهم مفردات،ی اجتهاد فهم به او تام توجه. است

 . ردیپذیم صورتی نید اتیقطع وی فطر ادراکات مانندی متن برون
 مباحث در آن ةنمون که است داشتهی قیعم ریتأث او استنباط مقام در هاروش نیا    

  او نگرش. است تأمل قابل و برجسته کامالًی پژوه امامت وی شناسانسان وی خداشناس

 غائب، به شاهد از استدالل ه،یتنز ةینظر خدا، اثبات دری عقل نیبراه ازی ازینیب ةبار در
 . استی نقل کالم ازی ریگبهره و ریتأث نیای هانمونه از همه... وی حداکثر عصمت

 
  منابع 

 میکر قرآن

 .ق7627 ، ما لیدل انتشارات ،قم التراث، فهرس ن،یحس محمد دیس ،یجالل

  ةـمطبع ،نجف ،ینیالحس داحمدیس کوشش به ،اآلمل أمل الحسن، محمدبن ،یالحرالعامل

 .ق7342 االداب،    



                                                                                طاوس بن دیس دگاهید ازی نقل کالم روش                                                                                                               
___________________________________________________________________________________ 

 

33 

33 

33 

  ث،یرالحددا نشر و چاپ سازمان ،قم ،حله محدثانی شناس شهیاند ن،یام پور،ی نیحس
    7330. 

 .7366 ر،یرکبیام ،تهران ،6ج ، االسالم مفاخر ،یعل ،یدوان

  تحقیق ،ةـبالسن ةمر یتعلق فیما ةـالحسن باالعمال االقبال علی،الدینرضی ،طاوس دابنیس

 .ق7676 االسالمی، االعالم مکتب قم، قیومی، جواد    

  وستانـب ،مـق ،ةـالمیـاالس اتـاسدرـل و حاثـاب رکزـم قیقـتح ود،ـدالسعـسع ،______

 .7340کتاب،    

 .ق7600 الخیام، ةـمطبع ،جابی ،الطوائف مذاهب ةـمعرف فی الطرائف ،______

  ةـمؤسس ،جابی قیومی، جواد تحقیق ،المشروع العمل بکمال االسبوع جمال ،______

 .7317 اآلفاق،    

  حامد تحقیق ،االستخارات فی باباالر رب و االلباب ذوی بین االبواب فتح ،______
 .ق7603 التراث، إلحیاء البیت آل مؤسسة ،قم الخفاف،    

 .7363 الرضی، منشورات ،قم ،النجوم علماء تاریخ فی المهموم فرج ،______

 .ق7342 فرهومند، احمد ،تهران ،السائل فالح ،______

  مکتب ،قم، 2چ الحسون، محمد: تحقیق ،ةـالمهج ةلثمر ةـالمحج کشف ،______

 .ق7671 ،[اسالمی تبلیغات دفتر] االسالمی االعالم    

 .7316 التراث، إلحیاء البیت آل ةـمؤسس ،قم ،الزائر مصباح ،______

 .ق7622 بیروت،، 2چ ،المنتظر الغائب ظهور فی والفتن المالحم ،______

 ةکتابخان ،نتهرا، 2چ امینی، هادی محمد مقدمه ،االلقاب و الکنی عباس، خیش قمی،
 .ق7603 صدر،    

 رسول و قرائی سیدعلی ةترجم ،او آثار و احوال و سوطاو ابن ةکتابخان تان،ا کلبرگ،

 .7312 نجفی، مرعشی العظمی اهللةـآی  میعمو ةکتابخان ،قم جعفریان،    
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