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 ع)صادق (حدیثی از امام 
در مجللی که مربوط به احوال ایشان است، حدیثی وجود دارد که امام  .کنم میع)، حدیثی را بیان صادق (به مناسبت شهادت امام 

 کنند. (ع) را نقل می محمدباقرکنند. ایشان در این حدیث، لحظات پایانی عمر امام  صادق (ع) نقل می

ُد ْبُن َیْحیی« ِبي ُعَمْیٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن َس  ُمَحمَّ
َ
ٍد، َعِن اْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َالُم، َقاَل:  َعْن  :اِلٍم ، َعْن أ ِه َعَلْیِه السَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ا «أ َلمَّ

ْصَحاِبي َخْیرًا، ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، 
َ
وِصیَك ِبأ

ُ
َالُم اْلَوَفاُة، َقاَل: َیا َجْعَفُر، أ ِبي َعَلْیِه السَّ

َ
ُهْم َحَضَرْت أ َدَعنَّ

َ
ِه َأل ُجُل ِمْنُهْم  و اللَّ و الرَّ

َحداً ِفي  َیُکوُن 
َ
ُل أ

َ
 P0F١»اْلِمْصِر، َفَال َیْسأ

من نسبت به شیعیان و اصحابم، تو بود، من را احضار کردند. ایشان فرمودند:  )ع)محمدباقر (وقتی لحظات پایانی عمر پدرم (امام 
گوید من هنگامی  میه را شنیدم با پدرم میثاقی بستم و فرماید: وقتی این توصی کنم. امام صادق (ع) می را توصیه به نیکی و توجه می

 هر کدام از این اصحاب حتی اگر در مصر باشند، از نظر علمی نیازی به کسی ندارند. که درحالیبا این مردم وداع خواهم کرد، 

 نیاز کنم. ها را از نظر علمی بی شوم که آن گویند من زمانی از اصحاب جدا می ع) است. ایشان میصادق (امام  مشی خطاین 

 چنین شد و اوج شکوفایی علمی در زمان امام صادق (ع) رخ داد.واقعًا نیز 

 غیبت
ادله حرمت غیبت را بیان کردیم. حدود هشت آیه و صد روایت در این موضوع وجود داشت. مباحث و فروعات ذیل آن را بررسی 

 کنیم. اولین فرع این بود که غیبت از گناهان صغیره است یا کبیره است. می

 مفهوم غیبت
 اول مقدمه

کنیم و گاهی بعد از آن مفهوم را بیان  مفهوم غیبت است. گاهی قبل از ادله آیات و روایات، مفهوم را بیان می بحث و فرع دوم،
شناسی  کنیم و بعد به مفهوم ابتدا ادله را بیان می کنیم. تفاوت این دو این است که در جاهایی که مفهوم وضوح خوبی دارد، می
 پردازیم. ابتدائًا به آن می درنتیجهت اولیه دارد و وضوح روشنی ندارد شناسی ضرور ی مفهومپردازیم. ولی گاه می

                                                           

 58، ص 2دار الحديث) ج -كافي (ط 1
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 مقدمه دوم
تمام نکاتی را که  کنیم. اقوال لغوی و تبادرات عرفی لغت بحث می هپردازیم در محدود غیبت می شناسی مفهومبه بحث  که اکنون

شود. این نکات از لحاظ حکمی و روایی  کنیم در همین محدوده است. این مباحث از زاویه روایات، بار دیگر بحث می بحث می
 گیرد. مجددًا در فصول بعدی مورد توجه قرار می

 شناسی لغت
لی وجود دارد. چند مطلب را در این زمینه در این مباحث در کتب اصو کنیم. شناسی را در مقدمه بیان می چند مطلب مهم برای لغت

 کنم. مبانی بحث، بیان می

 حجیت قول لغوی:
 ای توجه کنیم. مطلب اول حجیت قول لغوی است. در این بحث باید به نکته

 اقسام اقوال
 شود: مراجعه ما به دیگران و اعتماد به سخن و نظر دیگران به دو دسته تقسیم می

امور کارشناسی است. این مراجعه به خبره فن است. مثًال بحثی مطرح شده است و نیاز  هدیگران در حوزالف) یک دسته از اقوال 
کنیم. استنباط احکام از منابع،  کنیم. در بحث اجتهاد و تقلید ما مراجعه به خبره می به کارشناسی دارد و ما مراجعه به خبره می

 امری است که نیاز به اعمال نظر و اجتهاد دارد.

است. در اینجا اجتهاد معنایی ندارد. شخص در اینجا نقل کننده است.  حدسیهای دیگران در امور  مراجعه به اخبار و نقل ب)
است. این امر را حدسیات است. گاهی  سخاوتمندگوید فالنی  مثًال میکند.  شخص چیزی را دیده و یا شنیده و برای ما تعریف می

از دود متوجه آتش شده است. البته اگر آثار پیچیده بشود، حالت اجتهادی  که درصورتیگوید فالن جا آتش گرفته است.  شخص می
در  مراجعه به امور حسی است. قول شخص این قسم، دانند. ولی آثار و حاالت ملموس و متعارف را ملحق به حس می کند؛ پیدا می

 یا مثًال شهادت در محکمه. کنیم. حد نقل است. مصداق بارز آن در بحث فقهی، اعتمادی است که ما به روات می

 تفاوت اقسام قول
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شرایطی وجود دارد.  احکام و شرایط متفاوتی دارد. در قسم اول، اعتماد به نظر کارشناسی است. در نظر کارشناسی، این دو قسم،
خود را دارد. گاهی نقل در احادیث و روایات است. گاهی نقل در موضوعات است. این نیز به چند  قسم دوم نیز شرایط ویژه

 ود.ش قسمت بینه و غیر بینه تقسیم می

 مقدمه ورود به بحث
 سؤالی در اینجا وجود دارد و آن این است که چیزهایی که در لغت آمده است و اهل لغت بیان کردند، از کدام اقسام قول است. قول

 ها از باب کارشناسی است یا از نوع دوم است. آن

 در این مطلب دو دیدگاه وجود دارد:

 الف) قول اهل لغت، کارشناسی است.

 ر حسیه است. این نظر مشهور است.ب) قول اهل لغت، از امو

 اعتماد به قول حسی شرایط
تقریبًا شود.  گوید در فالن جا، لغت به این معنا استعمال می کنند از باب کارشناسی نیست بلکه می وقتی اهل لغت، لغتی را معنا می

در  توانیم به آن اعتماد کنیم. این نقل از باب خبر حسی است. اکنون باید ببینیم با چه شرایطی می است. قبول قابلهمین نظر دوم 
 این چند نظر وجود دارد.

 بینه باشد. یعنی دو عادل خبر بدهند. باید .١

 عادل باید خبر بدهد. یک .٢

 ثقه کافی است. خبر .٣

گاهی کتب لغت، نقل کننده نیستند بلکه در  البته گاهی اهل لغت، حالت اجتهادی دارند. این سه نظر در اصول نیز مطرح است.
 نباشد. قبول قابلصورت شاید نظر کارشناسی برای مجتهد دیگر در این کرسی اجتهادی هستند. 

 چیزی که ما نیاز داریم این است که بدانیم در عرف به چه معنا بوده است.
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 گیری نتیجه
خورد و ما  خورد، از نوع دوم است. کسی که اجتهادی داشته باشد، به درد ما نمی تا اینجا معلوم شد قولی که به درد مباحث ما می

 توانیم اعتماد کنیم. باید خودمان از آن اجتهاد کنیم. به اجتهاد دیگران نمی

 لغت معنی حقیقی و استعمالی
هستند یا اینکه  غیرحقیقیمبحث دوم این است که اقوال لغویین بیان معانی حقیقی هستند و در سعی تمایز بین معانی حقیقی و 

 بیان استعماالت لغت هستند؟ درصدد

های موجود، معانی دیگر آن را بیان کرده است، یا اینکه  قرینه واسطه بهمعنای حقیقی لغت را بیان کرده است و بعد  آیا شخص ابتدا
 ها، لغت به چه معنایی بوده است. ها و زمان گوید در مکان در مقام بیان استعماالت است. مثًال گاهی شخص می

های اولیه لغت، به معنای حقیقی نیستند زیرا تطور لغات وجود دارد. ممکن  برای ما مهم معنای حقیقی لغت است. همیشه ریشه
ع) صادق (ای سه قرن قبل از بعثت، معنای حقیقی داشته است، زمان بعثت، معنای دیگری پیدا کرده است. زمان امام  است کلمه

این تطور  بیان کردیم که تحول لغات در زمان قدیم، بسیار کند بوده است ولی در اعصار جدید، معنای دیگری پیدا کرده است. البته
 خیلی تند شده است.

دارتر  ولی مطلب دوم کار را مشکلگفتیم که قول لغوی، از باب خبر است.  کند. در بحث اول می تر می این بحث دوم کار را مشکل
هایی از هم جدا شدند. مثًال غیبت به  کاری کند. گاهی حقیقت و مجاز با ظریف ی تفاوت میمعان  های مختلف، کند. زیرا در زمان می

تمایز قرار بدهیم. زیرا در هر دو  توانیم معنای حقیقی، عیب مسطور است ولی در غیر مسطور نیز به کار رفته است. ما در لغت نمی
 مورد به کار رفته است.

قول لغوی حجت نیست. یک مطلب این است که معنای لغت، رأی اجتهادی نیست. شود که بگوییم  این دو مطلب باعث می
 نقل استعماالت است. همطلب دوم این است که این خبر حسی، در محدود

 لغویین از لغتبیان نسبی 
نقل  درنتیجه شود، لغوی در مقام تعریف جامعی نیست که شامل تمام قیود بشود. معموًال در جاهایی که معنای حقیقی نیز گفته می

 کند. اهل لغت نیز ناقص است و دقیق تمام زوایا را بیان نمی

 السالم) (علیهم فاصله زمانی کتب لغت با زمان ائمه
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) دارد. این کتب برای السالم علیهمکتبی لغتی که آمده است فاصله زمانی زیادی با ائمه اطهار ( مشکل مهم دیگر نیز این است که
 زمان متأخر است.

 های شناخت لغت راه
هدف اصلی ما برای مراجعه به کتاب لغت این است که ببینیم لغت در زمان صدور نص، بدون قرینه چه معنایی داشته است. با 

 از: اند عبارتهایی برای شناخت لغت داریم که  توجه به چهار مشکلی که در باال عرض شد، راه

 کند ولی راه تام نیست. کند و استعمال را مشخص می راه مراجعه به اهل لغت است. این راه کمک می یک .١

راه آن نیز این  السالم) داریم. زمانی زیادی با ائمه اطهار (علیهم ه. این راه مناسب است اما فاصلاست تبادرات انساندیگر  راه .٢
هایی که در عصر مورد نظر بوده است، کمک شایانی به فهم  فقاهت، خواندن کتابدر است که متون آن زمان را کامًال بررسی کند. 

 کند. لغت می

 بندی جمع
آمده است هدفی داریم. آن هدف این است که معنای واژه در آن زمان چه بوده است. برای  و حدیثدر مقام فهم کلماتی که در قرآن 

 ان رجوع کنیم. برای این هدف دو راه داریم:اینکه این معنا را بیابیم ابتدا باید به عرف آن زم

 لغت پیش برویم. این راه آسانی نیست.مسیر  از .١

باید به تبادر خودمان اضافه کنیم. این نیز با مراجعه به احادیث و آیات و کتب آن مسیر اول را . راه دیگر، تبادرات انسان است. ٢
 آید. زمان به دست می

 راه دیگر نیز این است که به خود فضای حدیث و آیات نگاه کنیم تا شاید در آن فضا، نکاتی را به دست بیاوریم. یک .٢

شود. و این راه نیز راه مشخصی  مفهومیه می هرسیم. در جایی که نرسیم نیز شبه هایی به قطعیت می با توجه به این سه راه در قسمت
 است و در اصول بیان شده است.
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