
 
 

 

 «و مستصعب امرنا صعب» حدیث معنایی تحلیل
 

 *2زاده، مهدی حسن1سیدمحمد مرتضوی

 
 

 12/23/1314تاریخ پذیرش:                     02/11/1313تاریخ دریافت: 

 
      

 چکیده 

باشد و دارای کماالت و فضائلی است که او را از بقیه مردم متمایز می ص()پیامبردر اندیشه شیعه، امام جانشین 
نماید روایاتی که این واقعیت را بیان می ازجملهمردم دشوار است؛  یهنماید که در مواردی فهم آن برای تودمی

که مقصود از در این«. انّ امرنا صعب مستصعب»فرمایند: البالغه است که میدر نهج ع()علی امیرمؤمنانکالم 
باشد و اند که دارای بطون میرا به احادیثی تفسیر کرده ای آنوجود دارد؛ عده نظراختالفاین جمله چیست 

اند. این مقاله با و برخی نیز به والیت ائمه: تفسیر کرده اندایاتی که کماالت ائمه: را بیان کردهرا به رو گروهی آن
، «ان حدیثنا صعب مستصعب»های مختلف مثل تحقیق و بررسی روایات مشابه که جانشین این واژه با عبارت

است و با توجه به  شدهبیانو... « والیتی صعب مستصعب یهاقام»، «علم العلماء صعب و مستصعب»
باشد که در روایات، به این نتیجه رسیده است که مقصود از امرنا، والیت ائمه: می رفته کاربهمعناشناسی واژگان 

اگر در روایتی این مسأله به حدیث یا خبر  و نیست تحملقابلمردم  یهدارای مراتب بسیاری است و برای تود
را  که مستندات آن نمایداست به این اعتبار است که این روایات مراتب والیت ائمه: را بیان می شده دادهنسبت 

 در مقاله باید جستجو کرد.
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 مقدمه
و  گوناگونکه معنایی واحد، با تعابیر  وجود دارددر منابع حدیثی،  مختلف ظاهربهروایات و احادیث برخی 

اضافات و یا کم بودن  ازلحاظو حتی ممکن است یک نقل با نقل دیگر  شدهنقلتوسّط افراد مختلف 
در مواجهه با  یابی به مراد جدّی متکلم منظور اوستکه دست یپژوه ثیحدالفاظ، تفاوت داشته باشد. 

آوری احادیث به دنبال جمع عالوه بر بررسی سند به شیوه مرسوم و دقت بر مفردات حدیث ، بایدحدیث
)که  در فرایند نقل حدیث چراکهه به نحوی با حدیث مورد پژوهش، ارتباط داشته باشد؛ دیگری باشد ک

افتاده که مطلبی به دلیل وجود قرینه در نزد راوی، از روایت ، بسیار اتّفاق میشده( به معنانوعاً نقل 
ین، موجب قرا گونهنیاآوری و توجّه به جمع ، پسهکردذکر را ولی راوی دیگر همان قرینه  شدهحذف

در بعضی روایات، مصادیقی از معنای  و شودبه دریافت معنای صحیح از روایت می پژوه ثیحدراهنمایی 
که توجّه به  ذکرشده رسدمی به نظرمتضادّ  که گاه و یا معانی دیگری موردبحثدر حدیث  شدهمطرح

محدّثان شیعه وجود و د. این روش، از گذشته در نزد فقیهان روآمی به ارمغانها فهم صحیح روایت را آن
اند، بلکه با تشکیل خانواده کردهنظر به یک روایت، حکم به مضمون آن نمیبا  اًداشته و ایشان صرف

را از  صحیحروایات، معنای  مجموعهای مختلف روایت است و با در نظر گرفتن حدیث که همان نقل
 ریغدر مورد روایات  باألخصنکته  اند. امّا در زمان متأخّر اینکردهیحدیث کشف و طبق آن حکم م

شود که شخصی فقط با دیدن یک روایت و بدون که بسیار مشاهده میطوریاست. به مغفول مانده، یفقه
زند و معنای واقعی آن روایت، دست به ترجمه و توضیح روایت می کنندهنیمعدر نظر گرفتن قراین متعدّد 

 گردد.همین امر در برخی موارد موجب اشتباه می
)مختارعمر،  معانی است یهبررسی و مطالعکه دانش  (Semantics) معناشناسیاز طرفی امروزه     

قدما و روش  کار باارتباط کند، بیبررسی می، بررسی ارتباط میان واژه و معنا را یطورکلبه( و 22: 1831
دنبال کشف عملکرد ذهن در درک معنی از طریق زبان هستیم. ها نیست. در معناشناسی زبانی، بهآن

و سیستماتیک دنبال ای شبکههای پژوهش پیرامون خواص مربوط به معانی را به شیوه ،نوینشناسی زبان
 (.82: 1811)صفوی،  گیردها را در نظر میها و بیانوسیعی از زبان یهو در این راه دامنکرده 

بینی صاحب زبان را فراموش کرد و هر واژه را بریده از مند بودن جهاندر فهم واژگان، نباید نظام    
، نظامی قائل باشیم و زبانکی، اگر برای واژگان گریدانیببهبینی فهمید، ارتباطات نهفته در این جهان

نیستند و هر واژه بدون در نظر گرفتن  ختهیگسازهممنعزل و  یهچنین تصور کنیم که واژگان مجموع
بینی قومی کند، )که این تصور ناشی از جهانهایش در نظام معنایی، معنای واقعی خود را پیدا نمینسبت

ق بیان کنیم. بلکه معنای توانیم با استفاده از روش فرهنگ لغتی، برای یک واژه معنایی دقیاست( ما نمی
آید. به دیگر سخن زبان بدون دست میهای موجود در دستگاه معنایی بهدقیق یک واژه از نسبت

 (.141-142و  182: 1831 ،نیا)قائمی بینی، وجود ندارددر جهان شده فیتعرهای دقیق و ارتباطات نسبت
احادیث،  گونهنیا یهاحادیث دربارهای تفسیری و شرح های مختلفی از روشتاکنون با روش    

که از روش معناشناختی استفاده و با توجه به دو  میبر آنهایی صورت گرفته است. در این نوشتار پژوهش
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 context)یا همان سیاقی و بافت موقعیتی  (linguistic context)مبنای مهم یعنی توجه به بافت زبانی 

of situation)  را در  یتوجهقابلیا همان جغرافیای نزول آیه )که در این مقال صدور روایت است(، روش
های مشابه در این زمینه است و فهم حدیث ارائه کنیم که این روش وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

 است از:مراحل این روش عبارت 
 الف. فهم ابتدایی کلمه؛

 روی بافت و از راه توصیف لفظی روشن شود؛ معنای دقیق واژه ازب. تعریف بافتی یا متنی که در آن 
 های معنایی؛و تالش در جهت فهم مؤلفه ج. یافتن کلمات مترادف نسبی واژه در متن

( یعنی طرح دارای از روابط معنایی ی معنایی )مجموعهد. ترسیم و کشف میدان معناشناسی یا حوزه
 آید؛ها حاصل میی و ارتباطات گوناگون که کلمات در میان آنهایی که از پیوستگها یا بخشپهنه

 (.122و  121: 1831ه. فهم معنای واژه از واژگان جانشین، همنشین و متقابل )پاکتچی، 
ی اصطالحات حل برای روشن ساختن معنای یک واژه، فراهم آوردن و مقایسه کردن همهبهترین راه    

معانی یکدیگر را  ،های موجود در متناست: گاهی مفاهیم و یا گزاره )متقابل( مشابه، معادل و متضاد
روابط »سازد. این قبیل روابط ها قیدهای معنای دیگری را روشن میکنند. گاهی هم یکی از آنروشن می

جانشینی  یهو گاهی رابط (syntagmatic)همنشینی  یهنام دارند. این روابط گاهی رابط« معنایی
(paradigmatic)  به کاردارند. ایزوتسو تمایز میان روابط همنشینی و جانشینی را در معناشناسی قرآن 

شماری های معنایی بی. توجه به روابط درون نصی، مفسر را با امکانات و قابلیت(1831)ایزتسو، گرفت
ای ، سلسلههای درون نصهای دیگر و تقابلکند. روابط جانشینی و همنشینی یک واژه با واژهرو میروبه

های معنایی قرآن وجود این معادالت معنایی مختلف آورد. یکی از ویژگیاز معادالت معنایی را فراهم می

أَمْرَنَا صَعْبٌ  إِنّ»شود روابط معنایی وشتار تالش می(. در این ن224-288: 1831نیا است )قائمی

که  شدهانیب هاکه در آن منابع حدیثی شیعه گروهی از روایات موجود دربا احادیث مرتبط در « مُسْتَصْعَبٌ

جا، ضمن بررسی . در اینتا حد امکان روشن شود «احادیث ائمّه، صعب و مستصعب استامر، علم یا »
نظرات شارحان، سعی خواهد  اشاره به برخی ازطرق مختلف نقل این روایات و تشکیل خانواده حدیث و 

 د.، مراد صحیح از این روایات بیان شویثیبرون حدمتنی و ن درونئشد تا با استفاده از قرا
 

 مسأله طرح
و دارای کماالت و فضائلی است که ایشان را از بقیه مردم  ص() پیامبردر اندیشه شیعه، امام جانشین 

است که در مواردی فهم  شدهبیاننماید. این کماالت و فضائل در روایات با عبارات گوناگونی متمایز می

 شدهبیانالبالغه باشد که در نهجمی« ان امرنا صعب مستصعب»نماید. از آن جمله روایت را دشوار می آن

ای مقصود از امر را روایات وجود دارد؛ عده نظراختالفکه مقصود از این عبارت چیست است. در این
 مردم دشوار است یهها برای توداند که فهم آندهبرای روایات بطونی قائل ش درنتیجهدانند صادره می



 «امرنا صعب و مستصعب» تحلیل معنایی حدیث              69

 

دانند که ای مقصود از امر را روایاتی میو عده (818: 4، 1428؛ مجلسی، 11: 2تا، )مؤمن گیالنی، بی
 و (8:13تا، )مجلسی، بی باشدمردم دشوار می یهنماید که فهم آن برای تودکماالت ائمه: را بیان می

: 8، 1423)فیض،  باشددانند که قبول آن برای مردم دشوار میگروهی مقصود از امر را والیت ائمه: می
(. سؤال اساسی این مقاله این است که با توجه به روایات دیگر که عبارت 2-4: 1، 1842؛ مازندرانی، 341

را به شکل  توان آنه میحدیث، خبر، امر، علم علماء و... آمده است، چگون یهدربار« صعب مستصعب»

 صحیحی تفسیر کرد؟

 متن حدیث
 فرمایند:می نیچننیاای در ضمن خطبه )ع(ریامحضرت 

ُدُورِ إِلَ  أََ ٍَ  فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً فِي الْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الصُّ» 

وَ الْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَُدٍ فَقِفُوهُ حَتَّ  يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَعِنُْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَُدُّ الْبَرَاءَةِ  مَعْلُوم ؛

 مُعْلِنِهَا.وَ  مَا كَانَ لِلَّهِ فِي أَهْ ٍِ الْأَرْضِ حَاََةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الُامَّةِ .عَلَ  حَُدِّهَا الْأَوَّلِ

وَ مُهَاَِرٌ. وَ لَا يَقَعُ اسْمُ لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَ  أَحَُدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُ    

 اهَا قَلْبُهُ.الِاسْتِضْعَافِ عَلَ  مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أُذُنُهُ وَ وَعَ

ي حَُدِيََنَا إِلَّا صُُدُورٌ إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبُْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ. وَ لَا يَعِ    

 أَمِينَةٌ وَ أَحْلَامٌ رَزِينَةٌ. 

تَفْقُِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ قَب ٍَْ أَنْ تَشْغَرَ بِرَِْلِهَا فِتْنَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَب ٍَْ أَنْ     

 (.232سید رضى: )«تَطَأُ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا

 ترجمه
 است ایمانى دیگر نوع باشد،مى برقرار و ثابت هادل عمق در که مستقرّ است ایمانى ایمان، از نوع یک»

 از بیزارى انگیزه که هرگاه پس است. نوسان در هاسینه و هادل میان معیّنى موقع تا عاریه صورتبه که
واقع  یزاریب مرگ ساعت زیرا رسد، فرا مرگش که موقعى تا دهید مهلت را وى آید پدید شما براى کسى

 شود.می
 ایمان که آنان چه زمین روى مردم به خداوند. است باقى خود نخستین وصف همان بر نیز هجرت و    
 جز گذارد، تواننمى کسى روى را هجرت عنوان ندارد. نیازى کنند، آشکار ها کهچه آن دارند پنهان را خود
 هجرت باشد داشته اقرار وى وجود به شناخته را او که هر پس بشناسد؛ زمین روى در را خدا حجت کهآن

 تواننمى است، نشسته دلش بر و شنیده گوشش به شدهتمام او بر حجت که را کسى و است کننده
 .آورد حساببه مستضعف
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 آزموده ایمان به را قلبش خداوند که مؤمن بنده جزبه و است دشوارى بسیار کار ما، امر شناختن همانا    
 نگهدارى سالم هاىعقل و پذیرامانت هاىحافظه و هاسینه جز را ما احادیث و نپذیرد را آن است،
 . کنندنمى

 و کند دگرگون را خردها و کند لگدمال را خود مهار و بگیرد پاى فساد و فتنه کهآن از پیش مردم اى    
 از آسمانى هاىراه به من چراکه بپرسید من از خواهیدمى آنچه نبینید، خودتان میان در مرا کهآن از پیش

 (.231)انصاری: «آشناترم زمین هاىراه

 حدیث یپیشینه
ها از شیعه و البالغه آمده است که برخی از آنیا جمله مذکور، در برخی مجامع روایی قبل از نهج خطبه

است. از شیعه  ذکرشدهالبالغه هم باشد. همچنین در کتب روایی بعد از نهجمی اهل سنتبرخی دیگر از 
 قرار زیر است:کسانی که این روایت را نقل کرده و کتب ایشان حاوی آن است، به

 .)ع(المؤمنین امیر خطب کتاب ؛()ع(یعل امام اصحاب از) صُدقهبن مسعُدة .1

 .23:الُدرَات بصائر؛ (ق 212 متوفاى) صفار قمی  .2

 .228:األصول الستة عشر (؛8)قرن  علما از اىعده .8

 .1ق(؛ تفسیر:  821 )متوفاى کوفی ابراهیمبن فرات .4
؛ 134 :1االخبار،  عیون ؛13 :12وسائل، نقل طبق توحید، ؛(ق 832 متوفاى) صدوق شیخ .1

 .4: أمالى ؛421: االخبار معانى 324 :2خصال،

 .82 ارشاد: ؛111 ؛ اختصاص:223مجالس: ؛(ق 418 متوفاى) مفید شیخ .3

 .114: 2، الخرائج و الجرائح(؛ ق 118 یمتوفاالدین راوندى )قطب .1

 .32؛ غررالحکم:(ق 133 متوفاى) آمدى  .3

 .123؛ احتجاج: (ق 133 متوفاى) طبرسى  .1

 .114 :1 ،الغمة كشف ؛(ق 331 متوفاى) اربلى .12

 .212 :2و  113: 1، النضرة رياض؛ (ق 314 متوفاى) الدینطبرى، محب .11

 .814القلوب:  ؛ ارشاد(ق 111 متوفاى) دیلمى .12

 .31: 11 ؛121: 12؛ 121: 1؛ 131 و 138: 2 ؛ بحاراالنوار(ق 1112 متوفاى) مجلسى  .18

 از: اندعبارتاند افرادی که این جمله حضرت را نقل کردهنیز  اهل سنتو از  
 .114: 1فضله، و العلم بیان ؛ جامع(ق 883 متوفاى) البر عبدابن .14

 .433 :2،مستدرک ؛(ق 421 متوفاى) حاکم .11

 .82 اعجاز: و ایجاز ؛(ق 421 متوفاى) ثعالبى .13

 .31 :83 و 1 :11؛ 22 :8دمشق،  ؛ تاریخ(ق 118 متوفاى) عساکرابن .11
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 .221 :12البارى، فتح ؛121 :2، االصابة؛ (ق 312 متوفاى) حجرعسقالنى، ابن .13

 .124الخلفاء:  ؛ تاریخ(ق 111 متوفاى) سیوطى .11

 .881 :2،مكية فتوحات دحالن، سیداحمد؛ زینى .22

 .224 :المودة ينابيع؛ (ق 1212 متوفاى) قندوزى .21

 214.1 :1العمال  هندى؛ کنز متقى .22

 االعجاز با اختالفاتی نسبت به نقل سید رضی آورده و همچنین این خطبه را ثعالبی در کتاب االیجاز 

گوید: این إلخ، می «...مستصعب صعب أمرنا إن»الحدید به سبب این قول حضرت ( و ابن ابی112)دشتی، 

-عده که ییجا(. تا 121: 18و  121: 3ق،  1424ابی الحدید، ابن) اندبارها فرمودهکالمی است که حضرت 

 (.18، 1422؛ هاشمی،223: 1831)نوری،  دانندای این احادیث را مستفیضه می
 

 های مختلف حدیث صعب و مستصعبنقل
 سهها را به توان آنمی کهاست  شدهنقلمختلفی  و مضامین با تعابیر های آنخانوادهو همت این روای

 کرد: تقسیماساسی شیوه 

 تلف. بر اساس عبارت اوّل رواياا

: 1424،1 یصفارقم ؛31 :1838 علماء، از اى؛ قطعاً امر ما دشوار است )عده«مُسْتَصْعَبٌ أَمْرَنَا؛ صَعْبٌ إِنَ.»1

 (232: 1414 رضی، شریف ؛1428:421 و ؛324 :1832،2 ،هیبابوابن ؛23

؛ 834و  211و  31: 1838 علماء، از اى؛ قطعاً حدیث ما دشوار است )عده«مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ ؛ناُديََانّ حَ.»2

: 1 ،ش 1832 و ؛4 :1813بابویه، ابن ؛1:421 ،1421 ،کلینى ؛21 :1424،1 ؛ صفارقمی،21: 1418 حمیرى،
 (131: ق 1428؛ و 223

؛ 21: 1424،1 یصفارقم) محمد دشوار استقطعاً حدیث آل؛ «مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ مُحمَُّد؛ آلِ حُديثَ إنَّ.»8

 (.114: 1412؛ فرات کوفی، 1:421 ،1421 کلینى،

 .(421: 1، 1421؛ قطعاً علم علماء دشوار است )کلینی، «مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ ؛لماءِالعُ لمَانّ عِ.»4

 (. 223: 4، 1811شهر آشوب، ؛ ابن211: 1، 1811)فتال نیشابوری،  «مُسْتَصْعَبٌ انَّ خَبرَنا؛ صَعْبٌ.»1

 .(23: 2، 1428؛ مجلسی، 33: 1423)علوی، « مُسْتَصْعَبٌ اقامةُ وِاليَتي؛ صَعْبٌ.»3

 
 

                                                           
در اسناد و تحقیقهاى، به نقل از روش21، 21، 24، 28، 22، 21، 22، 11، 11، 14، 18، 12، 11، 12، 1، 3، 1، 1های . شماره1

 باشد.، قم می1833، نشر امام علی، چاپ اول، 112 ىدشتی، صفحه البالغه،نهجمدارک 
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 اولب. بر اساس ادامه عبارت 

را  قطعاً امر ما دشوار است، آن؛ «الْإِيمَان قَلْبِهِ فِي اللَّهُ كَتَبَ مَنْ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ؛ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ» .1

 .(21: 1، 1424)صفارقمی،  باشد شدهثابتکند مگر کسی که در ایمان قلبش تحمل نمی

 لِأَنَّ حَسَنَةٌ أَخْلَاقٌ وَ سَلِيمَةٌ أَفْئُِدَةٌ وَ مُنِيرَةٌ قُلُوبٌ وَ مُشْرِقَةٌ صُُدُورٌ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ؛ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ» .2

کند مگر صدور و قلوب نورانی را تحمل نمی قطعاً امر ما دشوار است، آن؛ «الْمِيََاقَ شِيعَتِنَا عَلَ  أَخَذَ قَُدْ اللَّهَ

، 1428)مجلسی،  شیعیان ما عهد و پیمان گرفته استو قلوب سلیم و دارای اخالق حسنه، چون خداوند از 
2 :212). 

 مُؤْمِنٌ عَبُْدٌ أَوْ مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ أَوْ مُرْسَ ٌٍ، نَبِيٌّ إِلَّا بِأَمْرِنَا يُقِرَّ لَا الْكَافِرِينَ، عَلَ  مُسْتَصْعَبٌ؛ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ. »8

نبیّ مرسل، ملک  کند مگره امر ما اقرار نمیقطعاً امر ما بر کافرین دشوار است، ب؛ «لِلْإِيمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ

؛ 31: 1838 علماء، از اىعدهمقرب یا عبد مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده است )
 .(21: 1صفارقمی، 

 قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ مُؤْمِنٌ عَبُْدٌ أَوْ مُرْس ٌٍَ نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ؛ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ» .4

ملک مقرب، نبیّ مرسل، یا عبد مؤمنی که  کند مگررا تحمل نمی ؛ قطعاً امر ما دشوار است، آن«لِلْإِيمَانِ

 .(324: 2 الخصال، بابویه،؛ ابن23: 1)صفارقمی،  .خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده است

؛ «لِلْإِيمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ أَوعَبُْدٌ مُصْطَفً  أَونَبِيٌّ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ ثَلَاثَةٌ إِلَّا لَايُقِرَّبِهِ وَ لَايَعْرِفُهُ هَذَا؛ أَمْرَنَا إِنَّ. »1

کند مگر سه دسته: ملک مقرّب، نبیّ برگزیده یا عبد شناسد و اقرار به آن نمیقطعاً این امر ما را نمی
 .(21: 1، 1424صفارقمی، ) ی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده استمؤمن

؛ قطعاً این امر ما پوشیده و در میثاق فرض «اللَّهُ أَذَلَّهُ هَتَكَهُ مَنْ بِالمِيََاقِ، مُقَنَّعٌ مَسْتُورٌ هَذَا؛ أَمْرَنَا إِنَّ». 3

: 2، 1421، کلینی، 21: 1، 1424صفارقمی، )کند را مکشوف کند خدا او را ذلیل می شده، هر کس آن
223). 

صعب و 
مستصعب

امرنا

حُديَنا

حُديث آل 
محمُد 

علم العلماء

خبرنا

اقامه 
واليتي
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؛ قطعاً امر ما «بِسِرٍّ مُقَنَّعٌ سِرٌّ وَ سِرٍّ، عَلَ  سِرٌّ وَ سِرٌّ، إِلَّا يُفِيُدُهُ لَا سِرٌّ وَ مُسْتَسِرٌّ، سِرٌّ وَ سِرٍّ، فِي سِرٌّ أَمْرَنَا؛ إِنَّ». 1

دهد و سرّی است فقط سرّ بودن به آن فایده میسرّی است در سرّ و سرّی است پوشیده و سرّی است که 
 .(23: 1، 1424صفارقمی، ) فوق سرّ و سرّی است که در سرّ پوشیده است

 سِرٌّ وَ الْمُسْتَسِرِّ سِرُّ وَ السِّرِّ سِرُّ وَ السِّرُّ هُوَ وَ الْبَاطِنِ بَاطِنُ وَ الظَّاهِرُ هُوَ وَ الْحَقِّ حَقُّ وَ الْحَقُّ هُوَ أَمْرَنَا؛ إِنَّ. »3

؛ قطعاً امر ماست که حقّ است و اصل حقّ است و همان است که ظاهر است و بطن باطن «بِالسِّرِّ مُقَنَّعٌ

: 1صفارقمی، و در سرّی دیگر پوشیده است ) است و آن سرّ است و سرّ سرّ است و سرّی است که پوشیده
21). 

؛ قطعاً امر ما فقط به قبول آن نیست «غَيْرِ أَهْلِهِ عَنْ وَ كِتْمَانِهِ بِصِيَانَتِهِ فَقَطْ وَ لَكِنَّهُ إِنَّ أَمْرَنَا؛ لَيْسَ بِقَبُولِهِ. »1

 .(11: 1838طبرى آملى، باشد )بلکه به حفظ و صیانت و کتمان از غیراهلش می

 .(211: 1812؛ طبرسی، 248: 1 ،1424)صفارقمی، « إِلَّا بِالْوَرَع أَنَّ أَمْرَنَا هَذَا؛ لَا يُنَالُ. »12

تر است )کلینی، ؛ قسم به اهلل که امر ما از این خورشید واضح«الشَّمْسِ هَذِهِ مِنْ َ اللَّهِ لَأَمْرُنَا؛ أَبْيَنُو». 11

: 2، 1811؛ صدوق، 118: 1811؛ نعمانی، 123: 1424حسین، بابویه، على بنابن؛ 881و  883: 1، 1421
841). 

، 1811صدوق، تر است )؛ قطعاً امر ما از این خورشید واضح«الشَّمْسِ هَذِهِ مِنْ أَبْيَنَ أَمْرَنَا؛ قَُدْ كَانَ إِنَّ. »12

2 :312). 

ها و زمین است، چه که در آسمان؛ قطعاً امر ما از آن«السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مِمَّا بَيْنَ أَمْرَنَا؛ أَوْسَعُ إِنَ. »18

 .(33: 1838علماء،  از اى)عده استتر وسیع
 د.خواهد ش آن ارائهبررسی و معنای  ذکر ودر ادامه، هر یک از این اقسام 
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 توضیح شبکه معنایی
های جانشین« امرنا»توان گفت طبق قاعده جانشینی در علم معناشناسی، ت، میبر اساس عبارت اوّل روایا

ها توصیف همه این و انداز آن جمله« اقامه واليتي»و « خبرنا» ،«علم العلماء»، «حُديَنا»متعددی دارد که 

کند و نهایتاً در معنای اند. طبق این قاعده هرکدام دیگری را معنا میشده« مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ ص»به 

 خبر»و « ما یهبارحدیث در»به معنای شوند. بدین معنا حدیثنا و خبرنا، مشترک و متمرکز می« والیت»
در تقدیر است. در این صورت این دو « فی»و حرف  که اضافه ظرفیه است شودمیمعنا « ما یهباردر

یکی از شؤون اصلی امامت و والیت و « علم العلماء»اما  و شودمی« والیت»اطالق و استعمال مترادف با 
 زیربنای عصمت ایشان است؛ بنابراین سبب ذکر شده و اراده مسبب شده است.

-ائمه« والیت»است که همان « امر»بندی دوم که براساس عبارت دوم است و محور تقسیماما در     

صورت مفهومی و سپس مصداقی معنای آن روشن شده است: در حدیث اول این قسمت اطهار: است، به

ان امرنا

ال يعرفه و ال يقر به إال 
ثالثة ملك مقرب أَو نبي 
مصطف  أَو عبُد امتحن 

اهلل قلبه لإليمان
ال يحتمله االّ ملك 

مقرّب و ال نبي مرس ٍ و 
ال مؤمن امتحن اهلل قلبه 

.«لاليمان

ال يحتمله إال صُدور 
مشرقة و قلوب منيرة و 
أفئُدة سليمة و أخالق 
حسنة ألن اهلل قُد أخذ 
عل  شيعتنا الميَاق

هو الحق وحق الحق وهو 
الظاهر وباطن الباطن 

وهو السر وسر السر وسر 
المستسر وسر مقنع 

بالسر

ليس بقبوله فقط ولكنه 
بصيانته وكتمانه عن غير 

أهله

قُد كان أبين من هذه  
الشمس

أوسع مما بين السماء 
واألرض

ال ينال اال بالورع

مستور مقنع بالميَاق 
فمن هتك علينا أذله اهلل

سر في سر وسر مستسر
وسر ال يفيُد اال سر وسر
عل  سر وسر مقنع بسر

صعب مستصعب عل  
ال  الكافرين ال يقر بأمرنا ا
نبي مرس ٍ أو ملك 
مقرب أو عبُد مؤمن  
امتحن اهلل قلبه لاليمان

ال يعرفه وال يقر به اال 
ثالثة ملك مقرب أو نبي 
مصطف  أو عبُد امتحن 

اهلل قلبه لاليمان
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؛ یعنی تحمل و پذیرش «الْإِيمَان قَلْبِهِ فِي اللَّهُ كَتَبَ مَنْ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ؛ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ»اند: فرموده

 إِنَّ»والیت ائمه: برای کسی که ایمان در قلبش محکم و مستقر شده، میسر است. در حدیث دوم فرمودند: 

 قَُدْ اللَّهَ لِأَنَّ حَسَنَةٌ أَخْلَاقٌ وَ سَلِيمَةٌ ةٌأَفْئُِدَ وَ مُنِيرَةٌ قُلُوبٌ وَ مُشْرِقَةٌ صُُدُورٌ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا

توضیح بیشتر « حَسَنَةٌ أَخْلَاقٌ وَ سَلِيمَةٌ أَفْئُِدَةٌ وَ مُنِيرَةٌ قُلُوبٌ وَ مُشْرِقَةٌ صُُدُورٌ» که؛ «الْمِيََاقَ شِيعَتِنَا عَلَ  أَخَذَ

را آورده تا با برقراری « الكافِرينَ عَلَ »است. در روایت سوم قید « الْإِيمَان قَلْبِهِ فِي اللَّهُ كَتَبَ مَنْ»همان 

اهلل بر کسی که ایمان ندارد و که یکی از قواعد معناشناسی است، بفهمانند که تحمل والیت آل« تقابل»

 صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ»اند: است. در روایت چهارم که فرموده و مشکل کافر به والیت ایشان است، صعب

؛ کامالً مصادیق «لِلْإِيمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ مُؤْمِنٌ عَبُْدٌ أَوْ مُرْس ٌٍَ نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ؛

اند که سه دسته هستند: ملک مقرّب، نبیّ مرسل و مؤمنی که قلبش به پذیرندگان والیت را مشخص کرده

 مَلَكٌ ثَلَاثَةٌ إِلَّا بِهِ يُقِرَّ لَا وَ يَعْرِفُهُ لَا هَذَا أَمْرَنَا إِنَّ»اند: ان شده است. در روایت پنجم فرمودهحـایمان امت

« بِهِ يُقِرَّ لَا وَ يَعْرِفُهُ لَا»؛ که با ذکر همان مصادیق، «لِلْإِيمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ عَبُْدٌ أَوْ مُصْطَفً  نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ

 لَا»معنا شده است. البته در دسته روایاتی هم « معرفت و اقرار»شده و تحمل به « يَحْتَمِلُهُ لَا»جانشین 

 حَُدِيثَ إِنَّ»یا « مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ حَُدِيََنَا إِنَّ»نشسته که صدر آن روایات با « يَحْتَمِلُهُ لَا»جای به« بِهِ يُؤْمِنُ

 لَا»و « بِهِ يُقِرَّ لَا وَ يَعْرِفُهُ لَا» جانشین« بِهِ يُؤْمِنُ لَا»بنابر این  شروع شده است.« مُسْتَصْعَبٌ بٌصَعْ مُحَمَُّدٍ آلِ

تحویل یافته است. پس « ایمان»به « اقرار»و « معرفت»در روایات قبلی شده و پذیرش، تحمل، « يَحْتَمِلُهُ

 بحث ایمان و قبول مطرح است.

 مَسْتُورٌ»اند مثل: ذکر کرده« مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ»غیر از به« امر»دهم، صفاتی برای از روایت ششم تا     

 إِنَّ»، «بِسِرٍّ مُقَنَّعٌ سِرٌّ وَ سِرٍّ، عَلَ  سِرٌّ وَ سِرٌّ، إِلَّا يُفِيُدُهُ لَا سِرٌّ وَ مُسْتَسِرٌّ، سِرٌّ وَ سِرٍّ، فِي سِرٌّ»، «بِالمِيََاقِ مُقَنَّعٌ

 مُقَنَّعٌ سِرٌّ وَ الْمُسْتَسِرِّ سِرُّ وَ السِّرِّ سِرُّ وَ السِّرُّ هُوَ وَ الْبَاطِنِ بَاطِنُ وَ الظَّاهِرُ هُوَ وَ الْحَقِّ حَقُّ وَ الْحَقُّ هُوَ أَمْرَنَا

ها صفات و خصوصیات که همه این «هِغَيْرِ أَهْلِ عَنْ وَ كِتْمَانِهِ بِصِيَانَتِهِ لَيْسَ بِقَبُولِهِ فَقَطْ وَ لَكِنَّهُ»و « بِالسِّرِّ

کند و تفهیم و تبیین بیشتری از همان والیتی است که در روایات دیگر بیان را بیان می ه:والیت ائم
 عاقالنه است.برای غیر از والیت، ناصواب و غیرفرمودند و چنین تعابیری 

اند و آن عبارت معرفتی ذکر کردهدر روایت دهم یک شرط فعلی و آمادگی عملی برای پذیرش قلبی و     
 باشد.می« تقوی»که باالتر از « ورع»است از 

تا  «الشَّمْسِ هَذِهِ مِنْ وَ اللَّهِ لَأَمْرُنَا أَبْيَنُ: »انداما در روایت یازدهم و مشابه آن در روایت دوازدهم فرموده    

افراد سخت نیست، بلکه با تبیینی که در تبیین کنند که پذیرش و ایمان به والیت ائمه اطهار: بر همه 
)معرفتی( و عملی پذیرش  روایات دیگر شده برای کافرین و مؤمنان ضعیف؛ یعنی کسانی که زمینه علمی
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اند سخت است. این روایت که در مورد مالحم و فتن آخرالزمان و دوران حساس وجود نیاوردهرا در خود به
 شریت است، صورت کامل آن چنین است:ظهور آخرین ذخیره خدا و منجی عالم ب

 ٍِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَُّدُ بْنُ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَُدَ بْنِ مُحَمَُّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَُّدِ بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنِ الْمُفَضَّ»    

أَمَا وَ اللَّهِ لَيَغِيبَنَّ إِمَامُكُمْ سِنِيناً مِنْ دَهْرِكُمْ وَ لَتُمَحَّصُنَّ حَتَّ  يُقَالَ : إِيَّاكُمْ وَ التَّنْوِيهَ. يَقُولُ اللَّهسَمِعْتُ أَبَا عَبُْدِ 

فَلَا كَمَا تُكْفَأُ السُّفُنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ  مَاتَ قُت ٍَِ هَلَكَ بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ وَ لَتَُدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَتُكْفَؤُنَ

وَ لَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً لَا  بِرُوح  مِنْهُ يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيََاقَهُ وَ كَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ وَ أَيَُّدَهُ

فَنَظَرَ إِلَ  شَمْس  دَاخِلَة  فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُْدِ اللَّهِ يُُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيٍّ قَالَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ 

مد ـمح؛ (883: 1، 1421ى، ـلینـ)ک «.الشَّمْسِ هَذِهِ مِنْ تَرَى هَذِهِ الشَّمْسَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَمْرُنَا أَبْيَنُ

عمر روایت کرده است که مُساور، از مُفضّل بناز محمد بن نجران،محمد، از ابن ابىیحیى، از احمد بنبن
 فرمود:که مى )ع(صادقگفت: شنیدم از امام جعفر 

به خدا سوگند که امام شما غائب  ؛ و)یعنى: در نزد مخالفان( )ع(حضرتبپرهیزید از بلند کردن آوازه آن »
که گفته شود که: مرد، ن خواهد کرد تا آنو خدا شما را امتحا هاى بسیار از این روزگار شماخواهد شد سال

هاى مؤمنان بر او هر آینه چشم ؛ ویا کشته شد، یا هالک گردید و در کدام وادى سلوک کرد و در آمد
هاى دریا مضطرب ها در هنگام موجکه کشتىاشک خواهد ریخت و شما دچار اضطراب خواهید شد؛ چنان

کس که خدا پیمان او را فرا گرفته باشد و ایمان را در دل او شوند. پس نجات نخواهد یافت، مگر آن مى
نوشته و ثابت گردانیده باشد )که به شبهه برطرف نشود( و او را تقویت نموده باشد، به چیزى که به آن 

و دانسته نشود که هر  هر آینه دوازده عَلَم بلند خواهد شد که مشتبه باشند و دلش زنده شود از نزد خود
 «.تیک از کیس

گوید که: پس من گریستم و گفتم که: هر گاه چنین باشد، ما چه کنیم؟ حضرت نظر فرمود مفضّل مى    
عرض کردم: « بینى؟اى ابوعبداللَّه، این آفتاب را مى»و فرمود که:  به آفتابى که در صُفّه داخل شده بود

 .(131: 2، 1833)اردکانی،  «به خدا سوگند که امر ما از این آفتاب ظاهرتر است»آرى. فرمود که: 
های دالئل االمامه، کمال الدین، غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی های شبیه به آن در کتابکه نقل    

 و... آمده است.

، در صدد بیان این نکته «السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ أَمْرَنَا أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ»در روایت سیزدهم که فرمودند:     

را هم بپذیرد  ند که والیت اهل البیت: دارای مراتب و درجاتی است که اگر کسی درجات پایین آنهست
-نباید از طرف دیگران مورد بغض و برائت قرار گیرد؛ همان کاری که خوارج نسبت به دیگران انجام می

بیان شده است. البالغه و صدر این مقاله آمده، در خطبه مورد بحث ما که در نهجهمین نکته  و دادند
 صورت کامل این روایت چنین است:
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: دَخ ٍََ عَلَ  أَبِي قَوْمٌ، يَقُول 7 ََعْفَراً، عَنْ حُمَيُْدِ بْنِ شُعَيْب ، عَنْ ََابِر ، قَالَ: سَمِعْتُ َعفر بن محمُّد بن شريح»    

أَنْفُسِهِمْ حَتَّ  بَرِئَ فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ وَ لِلْبَرَاءَةِ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض ؟ إِنَّمَا أَخَذْتُمْ أَخْذَ الْخَوَارِجِ، ضَيَّقُوا عَلَ  

ای از )عده «.مَاءِ وَ الْأَرْضِ، وَ إِذَا أَبْغَضْتَ الرََّ ٍَُ فَقَُدْ بَرِئْتَ مِنْهُالسَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض ، إِنَّ أَمْرَنَا أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ

ای بر پدرم وارد شدند که فرمودند: عدهکند که مینقل می )ع(جعفرصادق(؛ جابر از امام 33: 1838علما، 
ه شما مثل مؤاخذه خوارج جویید؟ مؤاخذها فرمود: چرا برخی از شما از بعضی دیگر برائت میپدرم به آن

چه که است، چنان عرصه را بر خود تنگ گرفتند که برخی از بعض دیگر برائت جستند! قطعاً امر ما از آن
دارید در واقع از او برائت باشد. وقتی شما کسی را مبغوض میتر میها و زمین است، وسیعبین آسمان

 اید.جسته

 «حديث»ج( با محوريت 

لُوبُكُمْ حَُدِيََنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ أََْرَدُ ذَكْوَانُ وَعْرٌ شَرِيفٌ كَرِيمٌ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَانَتْ لَهُ قُ إِنَّ» .1

فَإِنَّمَا الشَّقِيُّ  :عَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَُّدٍفَاحْتَمِلُوهُ وَ احْمَُدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَمِلُوهُ وَ لَمْ تُطِيقُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَ  الْإِمَامِ الْ

قطعاً حدیث ما  ؛«عَظِيمِالْهَالِكُ الَّذِي يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ هَذَا. ثُمَّ قَالَ يَا ََابِرُ إِنَّ الْإِنْكَارَ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْ

وقتی از آن چیزی شنیدید که قلوب شما دشوار، لطیف و باطراوت، نورانی دائمی، شریف و کریم است. 
اگر تحمل و طاقت  و جای آوریدنسبت به آن پذیرش داشت و پذیرفت، حمد خداوند را نسبت به آن به

گوید: محمد است بازگردانید؛ چون شقیّ هالک کسی است که میرا به امامی که عالم و از آل آن نداشتید
مات همان کفر به سپس فرمودند: ای جابر انکار این مقا شود(.منکر می) قسم به خدا این گونه نیست

 .(22: 1، 1424)صفار قمی،  خداوند عظیم است

حَُدِيََنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ خَشِنٌ مَخْشُوشٌ فَانْبِذُوا إِلَ  النَّاسِ نَبْذاً فَمَنْ عَرَفَ فَزِيُدُوهُ وَ مَنْ أَنْكَرَ  إِنَّ» .2

را به مردم ارائه کنید پس کسی که قبول  دشوار و سخت است، کمی از آنقطعاً حدیث ما  ؛«فَأَمْسِكُوا

 .)همان( کرد، زیاد کنید و کسی که انکار کرد خودداری کنید

وْ نَبِيٌّ مُرْس ٌٍَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَ أََْرَدُ ذَكْوَانُ مُقَنَّعٌ ثَقِي ٌٍ مُسْتَصْعَبٌ مُحَمَُّدٍ صَعْبٌ آلِ حَُدِيثَ إِنَّ» .8

محمد قطعاً حدیث آل؛ «نُعَبُْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ أَوْ مَُدِينَةٌ حَصِينَةٌ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا نَطَقَ وَ صَُدَّقَهُ الْقُرْآ

سل، یا عبد کند مگر ملک مقرب، نبیّ مرنمی دشوار، سنگین، پوشیده، حسن و دائماً نورانی است. قبول
مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده است یا قلب مجتمع. پس وقتی قائم ما قیام کند 

 .)همان( کندکند و او را قرآن تصدیق مینطق می

 لِلْإِيمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ عَبُْدٌ أَوْ مُرْسَ ٌٍ، نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ إِلَّا بِهِ يُؤْمِنُ لَا مُسْتَصْعَبٌ، صَعْبٌ حَُدِيََنَا إِنَّ» .4

آورد مگر ؛ قطعاً حدیث ما دشوار است ایمان به آن نمی«إِلَيْنَا فَرُدُّوهُ أَنْكَرَتْ مَا وَ فَخُذُوهُ، قُلُوبُكُمْ عَرَفَتْ فَمَا
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چه است. پس آن ملک مقرب، نبیّ مرسل، یا عبد مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده
 .(33: 1838علماء،  از اى)عدهچه را ناآشنا بود به ما برگردانید قلب شما معرفت داشت، بگیرید و آن

أَبَُداً، الَ طَرِيٌّ حَُدِيَُنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ. قَالَ قُلْتُ فَسِّرْ لِي َُعِلْتُ فُِدَاكَ. قَالَ: ذَكْوَانُ ذَكِيٌّ أَبَُداً، قَالَ أََْرَدُ قَ». 1

حدیث ما دشوار است. راوی گفت: برایم تفسیر کنید فدایت شوم. فرمودند: دائماً  ؛«قُلْتُ مُقَنَّعٌ قَالَ مَسْتُورٌ

 .(22: 1، 1424)صفار قمی، کند خلق را، باطراوت و حسن است و پوشیده و مستور است نورانی می

قطعاً حدیث ما ؛ «كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْتَمِلُهُ فَاكْتُبْ إِلَيْنَا وَ السَّلَامُ فَإِنَّ حَُدِيََنَا حَُدِيثٌ هَيُوبٌ ذَعُورٌ فَإِنْ» .3

را  چه دیدی تحمل آن)کنایه از ظرافت و دقت(. چنان هیبت، ترسان، بیمناک و ترسنده حدیثی است با
 .(28: 1ما خبر بده )همان، داری به

مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْس ٌٍَ وَ لَا عَبُْدٌ مُؤْمِنٌ. قُلْتُ: فَمَنْ يَحْتَمِلُهُ قَالَ نَحْنُ إِنَّ مِنْ حَُدِيَِنَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ ». 1

مگر ملک مقرب، نبیّ مرسل، یا عبد مؤمن. گفتم: چه کند ؛ قطعاً برخی احادیث ما را تحمل نمی«نَحْتَمِلُهُ

 .(28: 1 ،1424کند؟ فرمودند: ما )صفار قمی، را تحمل می کسی آن

 

إِنَّ حَُدِيََنَا 

إِنَّ حَُدِيََنَا صَعْبٌ  
مُسْتَصْعَبٌ أََْرَدُ ذَكْوَانُ  
وَعْرٌ شَرِيفٌ كَرِيمٌ 

حَُدِيََنَا صَعْبٌ  إِنَّ 
مُسْتَصْعَبٌ خَشِنٌ  
مَخْشُوشٌ 

مُحَمَُّدٍ  آلِحَُدِيثَإِنَّ 
ثَقِي ٌٍمُسْتَصْعَبٌصَعْبٌ
أََْرَدُ ذَكْوَانُمُقَنَّعٌ

إِنَّ حَُدِيََنَا صَعْبٌ  
ا  مُسْتَصْعَبٌ، لَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّ
مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، أَوْ نَبِيٌّ  
مُرْسَ ٌٍ، أَوْ عَبُْدٌ امْتَحَنَ  
اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ 

ذَكْوَانُ ذَكِيٌّ أَبَُداً، قَالَ  : 
أََْرَدُ قَالَ طَرِيٌّ أَبَُداً،  
قُلْتُ مُقَنَّعٌ قَالَ مَسْتُورٌ

فَإِنَّ حَُدِيََنَا حَُدِيثٌ هَيُوبٌ  
ذَعُورٌ 

إِنَّ مِنْ حَُدِيَِنَا مَا لَا  
يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا  
نَبِيٌّ مُرْسَ ٌٍ وَ لَا عَبُْدٌ  
مُؤْمِنٌ قُلْتُ فَمَنْ يَحْتَمِلُهُ 

قَالَ نَحْنُ نَحْتَمِلُهُ
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 معنای برخی عبارات مورد نیار

 صَعُب الشيء، يعني صار صعباً شاقّاًشود: چه وقتی گفته مینقیض ذلول است؛ چنان« صعب»مراد از 

دهد و نقل شده که فرمودند: صعب آن چیزی است که سواری نمی )ع()مجمع البحرین(. از امام باقر
این کنایه از سختی فهم و ادراک و  و شودآن فرار میشود از مستصعب چیزی است که وقتی دیده می

نیز در معنای « مستصعب(. »81کمت ح، 114: 2)مجلسی،  قبول بعضی از معارف و مقامات ایشان است
فعلی خود، اگر الزم استعمال شود به معنای صعب شدن و غیر قابل تحمّل یافتن شیئی است )اقرب 

نای اسمی، به هر آن چه که غیرقابل تحمّل باشد گویند که در نتیجه الموارد؛ المصباح المنیر( امّا در مع
. در نتیجه انددر بعضی منابع، آن را مبالغه از صعب دانسته و کند )العین(همان معنای صعب را افاده می

سه نفای دیگر صعب را آن چه فیعدّه اما؛ رساندذکر این دو واژه در روایات تأکید و مبالغه در مطلب را می
اند شمارند ذکر کردهغیرقابل تحمّل است گفته و مستصعب را آن چه مردم آن را غیرقابل تحمّل می

 (.81 ح، 114، العقول ءاۀمرمجلسی، )
کنند تا او را رام خشاش به کسر، چیزی است که از چوب در استخوان بینی شتر می«: خش مخشوش»

هم برای صعوبت و سختی است که برای انقیاد کنند، پس به چنین بعیری، مخشوش گویند. این وصف 
معنای التوقد و التهاب است که دائماً خلق را نورانی الذکاء به«: ذکوان و ذکی»آن احتیاج به خشاش است. 

است که استعاره از « طريّ حَسن»کسی که بر بدنش مویی نیست و چنین موجودی «: اجرد»کند. می

، ذکوان نورافشانی مؤمنین )ع(جعفر(. در نص دیگری از ابی112 :2، 1428طراوت و حُسن است )مجلسی، 

 أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ»و اجرد، چیزی است که از اطراف مجرد است و این قول خداوند است که فرمودند: 

که نیکوترین حدیث، حدیث ماست و احدی از  ؛ یعنى خدا نیکوترین حدیث و سخن را فرستاد«الْحَُدِيثِ

 (.114: 2، 1428)مجلسی،  تحمل کامل و تمام آنرا ندارد مخلوقات
 

 نظرات شارحان حدیث

اند که اند، مطالب گوناگونی را بیان کردهکسانی که به شرح این روایت و روایات هم مضمون با آن پرداخته
 ها را به سه گروه تقسیم کرد.توان آنمی

ایشان، مراتب معنایی مختلف و باالیی دارند که فهم مقصود این است که سخنان معصومان و روایات . 1
و درک معنای واقعی آن مشکل و دشوار است و معنای واقعی این احادیث را جز این سه دسته از مردم 

در نتیجه، وجود بطون  ها برای هر فردی ممکن نخواهد بود.توانند درک کنند لذا فهم معنای کالم آننمی
ن دارای بطون مختلف آگونه که آیات قراند؛ همانمات معصومان استنتاج کردهمعنایی متعدّد را برای کل

 (.818: 4تا، ؛ مجلسی، بی11: 2تا، )مؤمن گیالنی، بی است
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کنند؛ زیرا بسیاری از این روایاتی است که فضایل و کماالت حضرات معصومان را بیان می مقصود،. 2
قبول کردن آن عاجزند لذا وجود این کماالت برای ائمه را جز ای است که توده مردم از گونهکماالت به

 (.13: 8تا، )مجلسی، بی دکنناین سه دسته قبول نمی

مقصود، والیت معصومان است بدین معنا که تحمّل والیت امامان، برای مردم، مشکل و سخت است و . 8
: 1، 1482؛ مازندرانی، 341: 8، 1423)فیض،  تواند آن را تحمّل کندجز سه گروه که ذکر شد، کسی نمی

 .(118: 1833فر، خوش؛ 4-2
 

 البالغهت نهجروای بازخوانی مجدد

 ند:فرمایمی )ع(علیمؤّمنان امیر

مُهَاَِرٌ. وَ لَا يَقَعُ اسْمُ وَ لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَي أَحَُدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْـحجَّةِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُ» 

إِنَّ أَمْرَنَا، صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا »الِاسْتِضْعَافِ عَلَي مَنْ بَلَغَتْهُ الْـحجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أُذُنُهُ وَ وَعَاهَا قَلْبُهُ. 

هجرت بر کسی تحقّق پیدا  ؛«إِلَّا صُُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَحْلَامٌ رَزِينَةٌعَبُْدٌ امْتَحَنَ اهلل قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَ لَا تَعِي حَُدِيََنَا 

نکند جز به شناسائی حجّت در روی زمین، بلکه هر کس حجّت خدا را شناخت و به او اقرار و اعتراف کرد، 
 نامش را شنیده و آن را در دل نگه او کسی که خبر حجّت )خدا( به او رسیده و گوش و مهاجر است

ناتوانش نامید. معرفت و شناسایی ما، کاری است بسیار صعب و  یا وبه حساب آورد شته، نباید از ضعفا دا
دارنده احادیث  و نگه اشدمستصعب که پذیرای آن نیست جز مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده ب

 پذیر و پابرجایند.ها و خردهایی که امانتما نیست مگر سینه

می فهمیم امر همان حجت خدا و والیت « الیحتمله»و « وعاها قلبه»و « امر»با « جتح»از تقابل    
در نتیجه، روشن است که در این روایت، سخنی درباره بیان ایشان و عدم تحمل همان عدم پذیرش است. 

 تمعارفی که خارج از فهم توده مردم باشد و در مورد فضایل حضرات نیز نباشد، نیست؛ زیرا در این صور

ارتباطی به معرفت حجّت و قبول جایگاه وی ندارد، در حالی که این « انّ أمرنا، صعب مستصعب»عبارت 

 کند.جمله نقش علّت را برای جمله ما قبل ایفا می

« علي الكافر و ال يقرّ بأمرنا»در تأیید این مطلب، روایت بصائر الدرجات است که همین عبارت با قید     

 ت:وارد شده اس

إنّ أمرنا، صعب مستصعب علي الكافر، ال يقرّ بأمرنا إال نبيّ مرس ٍ أو ملك مقرّب أو : )ع(أبوجعفرقال     

 (.21 :1424صفار قمی، ) عبُد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليمان

. اگر مقصود، فهم کالم معصومیندر این روایت، سخن از اقرار به امر است، نه فهم کالم و احادیث     
« علی الکافر»بود و حضرت نباید کالم خود را مقیّد به بین کافر و غیرکافر فرقی نمیباشد، دیگر 

فرمود؛ زیرا چه بسا غیر کفّار نیز بعضی از کالم حضرات را نفهمند. امّا آن چه فرق حقیقی بین کفّار و می
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علی »معنا از قید  غیرکفّار است، اقرار به والیت ائمّه و وجود کماالت و فضایل برای ایشان است و همین
( که روایات دیگر مؤید این مطلب است مثل دسته روایاتی 113: 1833فر، )خوش شودمستفاد می« الکافر

این  کنند، مطالبکیش خویش که آن احادیث را قبول نمینباید به غیر هم گروهاند این سه فرمودهکه 
 ر:مانند روایت زی؛ را بگویند چنینی

خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّا يُنْكِرُونَ وَ لَا تَحْمِلُوا عَلَي أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا : الَقَ )ع(عبداهللعن أبی 

؛ «اهلل قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ حَنَإِنَّ أَمْرَنَا، صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْس ٌٍَ أَوْ عَبُْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَ»
ها را در آن چه دانند معاشرت کنید و آنچه میفرمود: با مردم با آن )ع(صادقامام ( 23 :1424صفار قمی، )

کنند رها کنید و باری را به گردن خود و ما قرار ندهید؛ چرا که همانا امر ما، صعب و مستصعب قبول نمی
فرستاده شده و مؤمنی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده است و آن را جز ملک مقرّب و نبی 

 کند.باشد، قبول نمی
 

 مصادیق صعب و مستصعب در روایات

اند که توجّه به خصوصیات این در بعضی از روایات، مصادیقی از احادیث صعب و مستصعب ذکر شده
 کمک کند:فهم صحیح این دو عبارت را  به تواندمصادیق می

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَا كَانَ هللِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا.  7 ََعْفَر عَنْ مُوسَي بْنِ  

وا لِرَبِّهِمْ وَاحُِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ. ثُمَّ ثُمَّ قَالَ: وَ اهلل، لَقَُدْ يَسَّرَ اهلل عَلَي الْـمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ََعَلُ

 صفارقمی:) ؛«هَذَا مِنْ حَُدِيَِنَا، صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يَعْم ٍَُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ» :قَالَ

21). 
چه برای خواندم. حضرت فرمود: آن )ع(کاظمموسی گوید که آیه خمس را بر امام موسی عمران بن    

خداست، مخصوص رسول اوست و آن چه برای رسول اوست، مخصوص ماست. سپس فرمود: به خدا 
قسم، خدا بر مؤمنان آسان کرده است که خمس روزیشان را برای پروردگارشان قرار دهند و بقیه را خود 

کند د. سپس فرمود: این از سخنان صعب و مستصعب ماست که عمل به آن و صبر بر آن نمیاستفاده کنن
 مگر کسی که قلب او برای ایمان، امتحان شده باشد.

هذا من حُديَنا صعب مستصعب، اليعم ٍ به و اليصبر عليه اال ممتحن »فرماید: در این جا حضرت می    

که مصداق حدیث صعب و مستصعب، غیرقابل فهم و مشکل شود از این عبارت روشن می«. قلبه لاليمان

الفهم بودن آن نیست؛ زیرا که فهم این که خمس اموال برای حضرات است، برای همگان بسیار قابل 
برای معصومان است که برای همگان قابل تحمّل ی فهم است، بلکه قبول کردن چنین مقام و جایگاه

پذیرند و به این دستور عمل ارای قلبی ممتحن باشند، آن را مینیست و فقط افرادی که از لحاظ ایمان د
 .(122: 1833فر، )خوش کنند. در نتیجه، این روایت مؤیّدی برای گروه دوم از شارحان استمی
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دلیل طوالنی بودن، خالصه آن ( آمده که به11مورد دیگر روایتی است که در تفسیر فرات کوفی )ص     
 شود.ذکر می

 و رساندشنود و به میثم میمی )ع(امیرالمؤمنیننباته، همین حدیث صعب و مستصعب را از اصبغ بن    
پرسد. بعد حضرت برای توضیح حرف خویش آید و از ایشان در مورد آن میمیثم نیز به نزد حضرت می

کند که یان میعنوان موارد صعب و مستصعب که هر کسی قابلیت تحمّل آن را ندارد، بهایی را بهمثال
ها مشکل است. ها نیست، بلکه قبول کردن آنمشکل نیست و غموضی در آن هافهم هیچ کدام از آن

که مالئک در اللهی حضرت آدم برای مالئک، از این موارد دانسته شده است، در حالی یهمثالً قضیه خلیف
ند، بلکه قبول کردن چنین مطلبی خواهد انجام دهد، مشکلی نداشتکالم خداوند و عملی که می کرن فهم

کند که در روز غدیر خم اشاره می« من كنت مواله فهذا علي مواله»یا به قضیه  و برای ایشان دشوار بود

)همان:  واضح است فهم این عبارت، مشکل نیست، بلکه قبول والیت حضرت برای مردم دشوار بوده است
121). 

 باشد:می« انّ علم العلماء، صعب مستصعب»عبارت  ی است که مشتمل برسوم روایت نمونه    

 7 اهللبُْدِ أَحْمَُدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَي، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ مَسْعَُدَةَ بْنِ صَُدَقَةَ، عَنْ أَبِي عَ 

فَقَالَ: وَ اهلل، لَوْ عَلِمَ أَبُو ذَرٍّ مَا فِي قَلْبِ سَلْـمَانَ، لَقَتَلَهُ وَ لَقَُدْ  7 الْـحسَيْنِقَالَ: ذُكِرَتِ التَّقِيَّةُ يَوْماً عِنُْدَ عَلِيِّ بْنِ 

لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ « إِنَّ عِلْـمَ الْعُلَمَاءِ، صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ»، فَمَا ظَنُّكُمْ بِسَائِرِ الْخَلْقِ؟ بَيْنَهُمَا 6 اهللآخَي رَسُولُ 

فَقَالَ: وَ إِنَّـمَا صَارَ سَلْـمَانُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّهُ «. مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ عَبُْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اهلل قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِمُرْس ٌٍَ أَوْ 

نزد  یمود: روزفر )ع(صادق(؛ امام 421 :1 ،1421،کلینی) الْعُلَمَاءِامْرُؤٌ مِنَّا أَهْ ٍَ الْبَيْتِ، فَلِذَلِكَ نَسَبْتُهُ إِلَي 

دانست، او را : به خدا، اگر ابوذر آن چه را در دل سلمان بود میندتقیّه یاد شد، فرموداز ، )ع(حسینعلی بن
-آن دو را با هم برادر کرده بود. پس درباره مردم دیگر چه گمانی میص( خدا )این که رسول  کشت بامی

تحمّل آن را ندارد جز پیغمبر مرسل یا فرشته مقرّب یا است،  راستی، علم علماء، دشوار و سختبرید؟ به
ای که خدا دلش را به ایمان آزموده است. پس فرمود: همانا سلمان، از علما است، چون مردی است از بنده

 خاندان ما و از این رو، او را در ردیف علما یاد کردم.
وذر بفهمد که در درون سلمان چیست، در این روایت نیز صحبت از نفهمیدن نیست، بلکه حتی اگر اب    

خاطر این است که سلمان مقاماتی و کماالتی دارد که ابوذر در قبول کردن این به و کندباز او را تکفیر می

انّما صار سلمان من العلماء النّه امرؤ منّا »گوید: حتی فقره آخر روایت که می و ها دچار مشکل استآن

گر ارتباط معنایی این روایات با روایات احادیث صعب مستصعب بیان« لعلمااه ٍ البيت فلذلك نسبته الي ا

انّ علم العلماء صعب »اند و لذا به جای عبارت است؛ زیرا حضرات، سلمان را در ردیف خود جای داده

 (.124)همان:  قرار داد و معنا کرد« انّ حُديث سلمان، صعب مستصعب»توان مي« مستصعب
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 گیرینتیجه

و تطور داللی آن از منظر معناشناسی در دوران دویست سالۀ « ان امرنا صعب و مستصعب»گزارۀ بررسی 
( و سیر معنایی مندرج در مجموع ع()تا زمان امام صادق ع())از زمان امیرمؤمنان ع()حضور ائمه اطهار

کند که مراد این حقیقت را بیان می های مفهومی و مصداقی انجام گرفت،کلمات معصومین که در بررسی
بر خالئق و اقرار به کماالت و  ایشانبحث والیت و حجّت بودن اصلی )مراد جدّی متکلم( از این روایات، 

تأیید این مطلب دسته روایاتی است که ها قرار داده است. فضایل و جایگاهی است که خداوند برای آن
آمادگی پذیرش کیش خویش که غیر هم نباید به که مخاطب این روایات هستند، اند این سه دستهفرموده

ای که در مورد دو معنای دوم و سوم، یعنی والیت، بگویند. نکتهب و مراتب آنرا مطاین ، والیت را ندارند
مقامات و کماالت حضرات، باید بیان کرد این که معنای دوم، مصداق اتم و اکمل معنای سوم است؛ زیرا 

توان گفت که تمامی روایات حدیث و کماالت آنهاست. لذا می والیت حضرات، باالترین مصداق مقامات
نظر دارند و در آن روایاتی هم که والیت بخصوص ذکر شده است،  دصعب و مستصعب، معنای سوم را م

 .از باب بیان مصداق اتم و اکمل است و این دو معنا، با هم منافاتی نخواهند داشت
ای ، بر مرتبهامری است تشکیکی که در هر حدیثی ، والیتع()اطهارالبالغه و لسان ائمه در ادبیات نهج    

عنوان اطالق شده است. و بهمتناسب با اقتضاء زمانی و فهم مخاطب ، ع()از مراتب والیت ائمه اطهار
، ذکر شده است که در ع()عمال والیت توسط ائمه اطهارپذیری شیعیان و إنمونه مصادیقی برای والیت

 شد. بیانمتن مقاله 
که برای این جمله نورانی و مفردات آن  )ره(جدا از تعریف لغوی و اصطالحی لغوّیین و علمای اعالم    

، به شکل بسیار زیبا، فنی و متقن، متناسب با فهم مخاطبین و شرایط زندگی ع()اند، ائمه اطهاربیان کرده
 اند که همان والیت ایشان و مراتب آن است. آنها، حقیقتی واحد را بیان کرده

طی یک میدان معناشناختی  ،البالغههمچنین پس از بررسی و تحلیل جامع این حدیث حضرت در نهج    
، «صعب»و... « حدیث»، «امر»عنوان یک کل واحد، رابطۀ ، بهع()که با مجموعۀ احادیث دیگرِ ائمه اطهار

ها و متقابالت این مطلب آشکار شد که در واقع والیت ائمه ینهای آن، جانشبا همنشین .و..« مستصعب»
، حقیقتی است که طرح اولیۀ آن بسیار مشکل و تبیین ابعاد و مراتب آن، بیان مفهوم و ذکر ع()اطهار

تر است؛ زیرا مردمی که بزرگی سنّ و سال، قومیت، مال و عشیره و... پذیری و... مشکلمصادیق والیت
نماید.  این واژۀ کلیدی است، شکستن این قواعد جاهلی برای آنها بسی دشوار می ها مأنوسبرای آن

مقابل جاهلیت است که در میدان وسیع  یهای کلیدهای دیگری دارد از واژهکه جانشین« والیت»
 باشد.تر آن در نهج البالغه مطرح است، قابل معناشدن میمعناشناختی جاهلیتی که در قرآن و ابعاد وسیع
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