دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

سال هفتم ،ش ،12بهار و تابستان 1911
صفحات 129ـ111

Comparative Hadith Sciences
Research Journal
Seventh year, No. 12.
Spring and Summer 2020

تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «ال تناجشوا»

*

****

حسین خاکپور** عزیزاله ناروئی ملوسان*** و سید محمدحسین موسوی
چکیده

«نجش» عنوانی فقهی است بهمعنای تقلـ و فیبـ ـه اد ثـ ب «ال تناجشوا » اخـ دـ
است .ابن واژ بهخاطی بار معنابی عامی ه دارد ،اد واژگان به ار رفته در بکی اد اثادب راهبـیدی
ناظی به مباث سبک دن گی است و تمامی عیصههای دن گی را دامل میگیدد .نودـتار ثاضـی اد
بک سو ،به بیرسی سن ی در ت فیبقین به روش توصیفی ـ تحلیلی با روبکـید ثـ ب ی دیداختـه
است ه در منابع رجالی دیعه و اهل ّ
سنت با سلسله سن های متفاوت به فیاوانـی ممـ و بـهلحـا
سن  ،صحیح میباد  .اد سوی دبگی ،اد منظی تحلیل و تبیین متن روابت ،ابن واژ با مشـتقات در
ادبیات عیب دی اد اسالم وجود دادته و مورد استفاد دعیاء و ادببان بـود اسـت و ممکـن اسـت
بکی اد واژگان دخیل اد دبان ثبشی بـه عیبـی بادـ  .مشـتقات ابـن واژ در آـیمن نیامـ امـا در
ث ب  ،در مقامهای بیانی مختلفی مورد استفاد آـیار گیفتـه اسـت .واژ دژوهـان و لتـتدناسـان
اختالفنظیهای دبادی دربارۀ معنی و مص اق ابن واژ دادتهان  .در بیرسی متن ابن روابت ،معنای
«آیمت افزابی دروغین اجناس ب ون آص خیب » بیای ابن واژ بیجستهتی اد بقیه معانی بـود امـا
معنای ادتیا ی من در استفاد های مختلف ث ب « ،فیبـ دادن» اسـت ـه در اثادبـ « ـاری
نادسن  ،م موم و ثیام» تلقی د است .الدم به ذ ی است ه علما بهخاطی اربید فیاوان فقهی ابن
ث ب  ،در منابع فقهی خود ،استناد فیاوانی به من نمود ان ه نتیجه بح منها بهصورت جـامع و
مفی در ابن نودتار جمعموری د است.
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بکی اد را های دستیابی به ممود های اصیل دبنی بع اد آیمن یبم ،سنت معصوم است ـه
در آال هزاران ث ب در ت متع د روابی گزارش د است .ث ب  ،دومین مص ر دبن اسالم
میباد ه بیای فهم ابن منبع فیض مسمانی ،تابهای دبادی به نگارش درمم ان امـا بـا توجـه
به اثتمال تحیبف ،تصحیف ،تقطیع و ...بکی اد را های مقـ ماتی جهـت بهـی منـ ی اد مفـاهیم
واالی اثادب  ،بیرسی سن ی و متنی روابات است .با توجه به گستیدگی ادبیات عیب ،فهم بیخـی
اد مبات با اثادب مشکل است و بیخی اد دانشمن ان دبنی ،دید اد ادکال ابن نوع مبات و اثادب
بیدادتهان  .بهعنوان نمونه سی میتضی ،فقیه ،ادب و متکلم دیعه در تـاب امـالی خـود بـه تبیـین
بیخی اد ابن اثادب و مبات دیداخته است .اد جمله ث ب مورد بح را در مجلس چهلوهشـتم
ابن تاب وا اوی نمود است .بیای فهم بهتی ادبیات عیب ه مص ر اصلی دبن میباد  ،نیاد مبیم
به فهم مفیدات دبان عیبی است و در ث ب م ور واژ «نج » ،نقشی لی ی را ابفـاء می نـ .
ابن واژ اد نظی معنابی غنی و در موارد مختلفی مورد استفاد آیار گیفته است .اثتمال دارد ه ابـن
واژ مستعیب و اد گوب ثبشی به ادبیات عیب وارد دـ بادـ دبـیا منهـا بـه داددـاهان خـود
نجادی میگفتهان و با «أنجشه» بید ثبشی ه دیامبی من را اد دعیخوانی در مقابل بانوان بـاد
میدارد (مجلسی ،بحار االنوار )14/19 :1149 ،در ت «فریقین» چهلودنج روابت اد مشـتقات
واژ «نجش» وجود دارد ه موضوع ا ی اثادب در مورد خیب وفیوش میباد  .نودـته ثاضـی در
ص د بیرسی سن و داللت دو روابت در منابع فیبقین است .اخـالق در مـوادات دـیبعت جابگـا
وبژ ای دارد ،به همین خاطی تحقیق اردناسانه و علمی به موضوعهای اخالآی ،معیفتی و فقهی اد
اهمیت خاصی بیخوردار است و ضیورت انجام تحقیقی فیاگیی و مورد نیاد جامعه امیود ،با استناد
آیاردادن ث ب م ور ه مشتمل بـی موضـوعات فقهـی ،اخالآـی و معیفتـی اسـت را دوچنـ ان
می نماب .ث ب مورد نظی در منابع فیبقین اد سن ی متصل و صحیح بیخوردار است و اد اثادب
راهبیدی دبنی در سبک دن گی میباد ه اد رهگ ر من میتوان مفاهیم تیبیتی ،اخالآی ،عبـادی و
اآتصادی را بهدست مورد.
با میاجعه به منابع و متون هن دبنی ،تاب مستقلی در دیح و تبیین مسائل مستنبط اد ثـ ب
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م ور بافت نگیدب اما بیخی اد تابهای تفسیی ،دیوح ث ب و فقهی بهصورت جزئی به بیان
معانی و تشیبح مفاهیم و مصادبق من دیداخته و بـا ادـارتی دادـتهانـ  .بیخـی اد نوبسـن گان نیـز
بهصورت ضمنی به ث ب استناد ید و من را دیح داد ان  .اد جمله سی میتضی در تاب امـالی

خود به دیح لتوی و اصطالثی من با اسـت الل بـه ادبیـات عـیب و ادـعار دـاعیانی چـون نابتـه
بنیدیبان در مجلس چهلوهشتم دیداخته و سی میتضـی ثسـینی دـییادی تـاب «رسـالتان فـی
النج و التعامل ال راهم المتشوده» را نودته و به توضیح من دیداخته اسـت .دـیح ابـن ثـ ب
بهصورت دیا ن در تابهای دبگی نیز مشاه د .
بررسی متنی و سندی حدیث

بیرسی متنی و سن ی در مؤلفههای ذبل ارائه میدود :گونـههـای نقـل ،اردبـابی سلسـله سـن
روابت در منابع اهل ّ
سنت ،اردبابی سلسله سن روابت در منابع دیعه ،بیرسی جنبۀ داللی ثـ ب
التناجشوا.
تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «ال تناجشوا»

یک) گونههای نقل

ابن روابت ،در منابع فیبقین با ان ی تفاوت ذ ی د است .اد منابع متق م اهل ّ
سـنت ،تـاب
«الموطاء» مالک بن انس ،ابن ث ب را ابن گونه نقل ید است:
ا ا ا َّ ْ ُّ ْ ا ا ْ ا ا ا ْ ا ْ ُ ُ ْ ا ا ا ا ْ ا ا ا ا ا ُ
ال تلقا لركبان ِللب ِیع و ال ِیبع بعضكم على ب ِیع بع ٍض و ال تناجشا بـه اسـتقبال ـاروان جهـت
خیب همۀ جنسها نیوب  ،و بی خیب مشـتیی ،خیبـ ج بـ ی انجـام ن هیـ و در خیبـ وفیوش
تقل نکنی (مالک بن انس ،الموطاء.)212/9 :1146 ،
در ا ی تابهای اهل ّ
سنت ،بهوبژ صحاح و سنن ،ث ب بهصورت تقطیع و فقط با لمـه (و
ُ
ال تناجشوا) مم است (ابوداود ،سنن ابوداود ،بـی تـا 911/5 :و تیمـ ی ،سـنن التیمـ ی:1915 ،
 129/5و ابنماجه ،سنن ابنماجه )211/9 :1194 ،امـا در بیخـی اد سـن ها بـا واژگـان دبگـیی
همنشین بود ه ذ ی میگیدن  .بیشتیبن همنشینی ابن واژ با واژ بیع (خیب وفیوش) اسـت دبـیا
معنای بیجسته ابن واژ در خیب وفیوش میباد  .بعالو  ،بیخی اد خیب وفیوشهای ناجابز دبگی،
در نارش رد د ان  .بهعنوان نمونه ،منع معامله بی معامله انجام د (نیشابوری ،صحیح مسـلم،
 )226/7 :1121با منع معامله دهیی فقط با روستابی بهصورت تخصیصی (نسائی ،المجتبی مـن
ا
السنن .)917/14 :1146 ،اد جمله همنشینان ابن لمه ،دشـت ـیدن در جنـا اسـت ماننـ «ال
ا
ُ
ات ان ااجشووا و اال ات اووا اب ُرو » (طیبحــی ،مجمــع البحــیبن .)1156 /1 :1975 ،همچنــین ابــن واژ بــا
دستورهای منع اد ثس و ینه همنشین د است (طوسی ،المبسوط .)191/9 :1997 ،در روابتی
همنشین با منع خواستگاری یدن بی خواستگاری دبگی مم اسـت (ابـوبعلی )212/14 :1141 ،و
با ممنوعیت اد طالقدادن دنی اد دوهیش ،بهآص اددواج ـیدن بـا دـوهی وی (بخـاری ،الجـامع
الصحیح المختصی1147 ،الف )174/2 :و بیای منع اد فیوش گوسفن ی ه چنـ رود ن ودـی
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د بهجـای گوسـفن ُدیدـیی (بخـاری ،الجـامع الصـحیح البخـاری .)71/2 :1122 ،بعـالو بـا
اصطالثاتی چون گمان ب  ،فساد در اصطالح اجتماعی ،ثس  ،جاسوسی ،ینه و دشت ـیدن نیـز
مم است (بخاری ،الجامع الصحیح البخاری )11/9 :1122 ،اما در روابـت مسـلم نیشـابوری،
ضمن همنشینی با ثس  ،بتض ،دشت یدن و ممنوعیتهای فیوش فیب گونه ،به اخوت و بیادری
ه همانا بکی اد مبانی اصلی دبن عزبز اسالم است ،دعـوت داد دـ و اجتنـاب اد سـتیز ،ظلـم،
رسوا یدن بیادر مسلمان و تحقییش ،دب میدود و در من ،سه میتبه آلـ را محـل تقـوی معیفـی
ید است (نیشابوری ،صحیح مسلم .)1196/1 :1121 ،در دبگی منابع ،ابن لمه با همنشینهای
متفاوت و متع دی مم ه اد نقل منها خودداری میدود.
در منابع دیعی ،تاب الکافی ابن واژ را با لمهای متفاوت اد منابع اهل ّ
سنت ،همنشین با واژ
«وادمه» نقل ید است:
ْ
ا
ْ
ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
ا
ا
ُ
ا
ُ
ْا ا ُ ا ُْ ا ا ُ ا
اجش او ل امنجاش املعانان على ِل اس ِان ُمح َّما دنی ه خالکوبی می ن
لا ِشمة و لمات ِشمة و لن ِ
و من ه بی ب ن خود خال می وب  ،و متقل و من ه تقل را مید بید ،بـی دبـان محمـ  لعنـت
د ان ( لینی ،الکافی.)551/5 :1147 ،
ا
ا
ُ
ا
ا
ا
در تابهای دبگی ابن واژ همنشین با «ت ابی» د است ماننـ « :ال ت ان ااجشوا او ال توا اب ُرو »
تقل نکنی و به هم بگی دشت نکنی (ثی عاملی ،وسائل الشـیع ،151/17 :1141 ،،ابـنبابوبـه،
ا
ُ
معانی االخبار .)291 :1149 ،جارود در « لمنتقى» گیچه با واژ «ال ات ان ااجشا » نقـل ـید اسـت
اما همنشینهای ج ب ی چون ،خواستگاری بی خواستگاری دبگی مورد اسـت (جـارود ،المنتقـی،
 )197 :1149با با همنشینهای ج ب تیی چون خیب دیطی با دیتاب چیزی ،بیـع مالمسـ ،و...
ذ ی ید است (همان .)117 ،با توجه به فیاوانی راوبان در هی طبقه و یت سن در منابع فـیبقین،
ابن ث ب مستفیض میباد  .بهدلیل تفاوت دیابط جیحوتعـ بل سـن  ،روابـت مزبـور در منـابع
فیبقین بهصورت مجزا بیرسی و تخیبج میگیدد.

ّ
دو) ارزیابی سلسله سند روایت در منابع اهلسنت

آ بمیتیبن تاب اهل ّ
سنت ه ابن ث ب را نقل ید «موطاء» مالک بن انس است و به دنبال
من تابهای ث ب ی با سلسله سن های مشابه و متفاوتی من را ذ ـی ـید انـ ـه ثـ ب صـحیح
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بخاری ،تخیبجد است.
ا ْ ا ِّ ا ا ْ ْ ا ْ ا ْ ا ُ ا ا َّ ُ ا
َّ
اح َّا اث انا اع ْب ُا ْ ُ ُ ا ا ْ ا ا ا
لله اصولى
لله بن یاسف أخب ارنا م ِالك عن أ ِبى لزن ِاد عن ْلع ار ِج عن أ ِبى ه ار ایرة أن ارسال ِ
ِ
ُ ا ا ا ا َّ ا ا ا ُ
یاك ْم او َّلظ َّن افإ َّن َّلظ َّن اأ ْك اذ ُب ْل احایث او اال ات اح َّس ُسا او اال ات اج َّس ُسوا او اال ات ان ا
اج ُشوا وا
لله عل ِیه وسلم قال ِإ
ِ ِ
ِ
ا
ا ا ا ا ُ ا ا اا ا
ُ
ُ
ْا ً
ُ
ا
ا ا
ا ا ا ا
لله ِإخا نا عب الله بـن بوسـف تنیسـی میگوبـ :
ال تحاساو و ال تباغضا و ال تا ب ُرو و كانا ِعباد ِ
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مالک اد ابیالزنـاد اد اعـیج اد ابـوهیبی خبـی داد اسـت ـه رسـول خـ ا فیمودنـ  :اد گمـان
بپیهیز ب دبیا گمان دروغتیبن گفتهها است و جاسوسی هم بگی را ننمود  ،همچشمی نکنی و نیز
با هم بگی ثس و ددمنی نوردب و به بک بگی دشت نکنی ای بن گان خ ا بیادر بادی (بخاری،
الجامع الصحیح البخاری.)2259/5 :1122 ،
ذهبی« ،عب الله بن بوسف تنیسـی» را ثقـه و اد اسـاتی بخـاری بیدـمید و معتقـ اسـت ـه
ابنع ی بهصورت ادتباهی نام او را در تاب «الکامل» ذ ی ید است .بخـاری ،ابـنبوسـف را اد
أثبت دامیها میدان ( .ذهبی ،میزان االعت ال ،بیتا .)961/1 :نسائی نیز وی را بـا لمـاتی چـون
ثقه و متقن توثیق ید است (نسائی ،تفسیی نسائی .)947/2 :1114 ،بنابیابن ،عب الله بـن بوسـف
ثقه بود  ،گیچه به تضعیف او اذعان د است.
«مالک بن انس بن ابیعامی اصـبحی مـ نی» اد بـاران امـام صـادق بـود (تفیبشـی:1976 ،
 )71/2و ابنعیینه و بحیی بن سعی  ،وی را امام در ث ب گزارش ید ان (بخاری ،الجامع الصحیح
المختصی .)192/7 :1197 ،مالک بن انس ،امام دارالهجیة بکی اد ائمـه فقهـی اهل ّ
سـنت اسـت ـه
نافع ،دهیی و بسیاری اد مح ثین اد وی روابت ید ان  .او نخستین تاب ث ب ی را بـهنـام «الموطـأ»
ت وبن ید و اد نظی رجالی ،ثقه و صالح است (ابنابیثاتم ،الجیح و التع بل.)17/1 :1125 ،
ابوثاتم « ،با لزناد عبا لله بن ذكا ن» را ثقه ،صالح الح ب  ،فقیه و صاث السن ،معیفی ید
است (ابنثبان ،ال قات )6/7 :1179 ،اما عقیلی ،در «الضعفاء الکبیی» مخالف توثیـق ابوالزنـاد
است (عقیلی ،الضعفاء الکبیی .)251/9 :1141 ،همچنین وی را تابعی دانستهان (مجلسی ،بحـار
االنوار .)69/1 :1149 ،در مورد ابوالزناد ،صاث نظیان اختالفنظـی دارنـ و بیشـتی منهـا وی را
توثیق اما ع ای هم تضعیف ید ان  .با توجه به مطال م ور مشخص گیدب ه توثیق ابوالزناد
استوارتی اد جیح ان ک در ثق وی است.
«عب الیثمان بن هیمز بن یسان اعیج» اد ابوهیبی روابت ید است امـا اد اعـیج افـیادی
چون دهیی ،ابوالزناد ،و ...روابت ید ان  .او نوبسن نسخههای آیمنی بـود (ابـنثبـان ،ال قـات،
 .)147/5 :1179گفتهان وی امام ،ثافظ ،ثج ،و آاری بود است (ماتیب ی ،تأوبالت اهل سـن،،
 .)115/9 :1126او دانشمن و عالم به آیمن و سنت بود .اولین سی بود ـه عیبـی را اد ابواالسـود
دولی فیا گیفت و در م بنه اداعه ید و آیائت را اد ابنعیاش فیا گیفت ( معیفت ،التمهی فی علـوم
القیمن.)112/2 :1114 ،
«عب الیثمان بن هیمز م نی» معیوف به اعیج و اد نظـی رجـالدناسـان انسـان موثـق و آابـل
اعتماد است.
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«ابوهیبی دوسی» ،ثافظ ،فقیه و صحابه رسول خ ا بـود (ذهبـی ،میـزان االعتـ ال ،بیتـا:
 .)91/1ابنابیال ئ اد سعی المقبیی اد ابوهیبی نقل می ن ه گفتم :با رسول اللـه هیچـه اد
دما میدنوم ثفظ نمیدون  ،دیـامبی فیمودنـ  :چـادرت را دهـن ـن ،چـادرم را دهـن ـیدم،
اثادب دبادی بیـان یدنـ  ،بعـ اد من چیـزی را فیامـوش نکـیدم (ابـناثیـی ،اسـ التاب:1117 ،،
 .)999/6یت دور اد انتظـار روابـات ابـوهیبی  ،بـا توجـه بـه آلـت مالدمـت وی بـا دیـامبی،
اعتیاضهابی را اد سوی بیخی اد صحابه به همیا دادت .اد جمله اعتـیاض عابشـه ـه گفـت :ای
ابوهیبی ! چه میگوبی در مورد اثادب ی ه ما نشنی و دما روابت می نی ؟ مگی چیـز بیشـتیی اد
ما دنی ای؟ ( نیشابوری ،صحیح مسلم .)592/9 :1111 ،و انکارهای عمی ،ع مان و علی باب
جیح بیای دیعه را در مورد وی باد ید  ،گیچه اهل ّ
سنت معتق به «الصحاب ،لهم ع ول» هسـتن
(ب رال بن ،اضواء السلف 911/9 :1111 ،و ابنابیالعز ،دیح عقی طحاوی .)2/79 :1911 ،ابن
آانون بهعنوان بک اصل لی در همۀ تابها موجود میباد  .ل ا نزد اهل ّ
سنت ،صحابه مطلقـا در
باب روابت سن  ،عادل دمید میدون و در تع بل راوی ،صحابهبودن فابت می ن (همان) اما
نزد دیعه امامیه ه در اصول اعتقادی م ه خود ،ضمن ثیمتنهادن بیای صحابه را نق منـان را
باد میدب ان  ،در مثار مختلف خود به انتقاد اد دخصیت ابوهیبی دیداختهان  .در دنجیـی رجـالی
ابن سن  ،دنج راوی دب میدود ه همگی با نگا رجالی توثیـق دـ انـ  .بنـابیابن ،ابـن ثـ ب
متصل و صحیح السن است.
سه) ارزیابی سلسله سند روایت در منابع شیعه

در میان منابع متق م دیعی ،ابن ث ب در تاب «الکافی» اثی محم بن بعقوب لینی با لمه
« لناجش» نقل د است:

ا
ا
ا
ا
ع َّاة م ْن أ ْص احاب انا اع ْن أ ْح ام اا ْبن أبى اع ْبا لله اع ْن أبیه اع ْن ُم اح َّما ْبن س انان اع ْن اع ْ
لله ْب ِن ِس ان ٍان اع ْن
ا
ب
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ا ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ْ ا ا ُ ا ْ ُ ا ا ُ ا َّ ُ ا ْ ا ْ ُ ُ ا ْ ُ ُ ا ا ا
ا ا ا ُ ُ َّ
ا ْ َّ
ا
وان
اجش و لمنجاش ملعانوان علوى ِلس ِ
أ ِبىعب ِا لل ِه قال رسال لل ِه لا ِشمة و لمات ِشمة و لن ِ
ُم اح َّما ع ای اد باران ما اد اثم بن ابیعب الله اد د رش اد محم بـن سـنان اد عب اللـه بـن

سنان اد ابیعب الله روابت می ن ه دیامبی فیمودن  :دنی ه خالکوبی می نـ و من ـه بـی
ب ن خود خال می وب و متقل و من ه تقل را میدـ بید ،بـی دبـان محمـ  لعنـت دـ انـ
421
( لینی ،الکافی.)551/5 :1147 ،
بیرسی مصادبق «عاة من صحابنا» در تاب الکافی :میاد اد «عاة» در «عاة من صحابنا»،
ع ای اد مشابخ لینی با مشابخ اجاد میبادن ه لینی اد باب اختصار سن با اد ابن جهـت
ه ذ ی و ع م ذ ی اسامی منان ،دخلی در صحت با سقم روابت ن ادته ،اد درج منـان خـودداری
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وردب است .اما در بیخی اد منابع ،مصادبق «ع ة» لینی معین د است .اد جملـه نجادـی
بادمور د ه ابوجعفی لینی گفته است :هیجا در تاب من مم باد « :عاة من صوحابنا عون
حما بن محما بن عیسى» ،ابن «عاة» عبارت است اد« :یحیى ،على بن ماسوى ،د ود بون كوارة
ّ
قمى ،حما بن در یس و على بن بر هیم قمى» .عالمه ثلی نیز عالو بی سخن نجادی به دو دستۀ
دبگی اد مصادبق «عاة» لینی توجه داد اسـت .ادخاصـی ـه بـهعنوان مشـابخ عـ ة لینـی،
دناسائی د ان نوعا اد رجال موثق و آابل اعتماد هستن و ضعف با جهالت بیخی در مجموع،
لطمه ای به صحت سن روابت لینی وارد نمیسادد .دس در بین مصادبق «ع ة»ای ه نجادـی
در رجال خود اد من باد می ن نیز دو نفی مجهول الحال وجود دارن ه عبارتن اد :داود بن ور
آمی و علی بن موسی من انی (معارف .)999 :1911،در «مقامه لمحاسن» بیآـی بـه نقـل اد
میثوم لینی نودته است ه هیگا در تابم (الکافی) گفتم « عاة من صحابنا عن حما بن محما
بن خالا» منظور« ،على بن بر هیم ،على بن محما بن عبا لله بن ذینة ،حم ا بن عبا لله بن بنته و
على بن لحسون» می بادن  .عالمه سی طباطبائی ،بحی العلوم رضوان الله تعـالی علیـه در بیتـی
همه را ابن چنین جمع ید است:
و ع ة البیآی و هو اثم  /علی بن الحسن و اثم  /و بع ذبن بن اذبن ،علی /و ابـن البـیاهیم و
اسمه علی (بیآی ،المحاسن :1971 ،مق مه .)6/1
«عاة من صحابنا» ،بک اصطالح منحصیبهفید بیای میثوم لینی است و مح ثین آبل و بعـ
اد ابشان اد ابن اصطالح استفاد نکید ان  .با توجه به تبیین خـود ابشـان و دـاگیدان وی مشـخص
گیدب ه مص اق «ع ة من اصحابنا» رودن و افیاد مورد نظی ،موثق هستن .
« حما بن بىعبا لله» ثقه است اما اد ضعفاء روابت و بی میاسیل اعتماد می ن  .وی تألیفاتی
دادته ه مهمتیبن من «المحاسن» است ( نجادی ،رجال نجادی.)76 :1965 ،
«محم بن خال بیآی» بکی دبگی اد راوبان ابن سن ث ب است ه در سلسله روابات دیعه،
بی اد دانص ث ب اد او نقل ید ان و نام او در تابهای معتبی دیعی بهوبژ ت اربعـه دبـ
میدود« .بیآیود» محل اآامت بیخی اد طوائف عیب بود ه وی منتس به منجاست .او اد بـاران
امام رضا بود و ثقه است (ثی عاملی ،وسائل الشیع .)171/94 :1141 ،،بیآـی و دـیخ ،وی را
ّ
اد باران امام موسی اظم و رضا و امام جواد بیدمید ان (ثلی ،مختصی البصائی.)15 :1121 ،
نجادی محم بیآی را در ث ب ضعیف میدان (نجادـی ،رجـال نجادـی )995 :1965 ،امـا
گیچه اد ضعاف روابت ید و بی میاسیل اعتماد می ن اما توثیق دـ و روابـتهـای او د بیفتـه
د است.
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«محم بن سنان الزاهیی» راوی بسیار ضعیفی است ه بـه وی اعتمـاد نمـیدـود و اعتبـاری بـی
تفیدات وی نیز نیست (نجادی ،رجال نجادی .)299 :1965 ،گیچه دـیخ مفیـ و در بیخـی مـوارد
دیخ اعظم نیز او را توثیق ید ان اما بنا بی آول صحیح ،محم بن سنان ضعیف است اثادبـ وی
نزد عالمه ،مح ود به صحاح هستن ( شی ،اختیار معیف ،الیجال ،بیتا .)274/1 :عالمه ثلی دربـارۀ
محم بن سنان نظیهابی را نقل ید است اد جمله دیخ مفی میفیماب ـه او ثقـه اسـت امـا دـیخ
طوسی میگوب وی ضعیف است .نجادی و ابنغضائیی ،وی را ضعیف و غالی دانسـتهانـ  .شـی،
جیح بزرگی در ثق وی نقل ید است و اد طیفی هم او را تع بل ید و در ادامه میگوب « :امـا مـن
معتق م در ثق روابات وی توآف بهتی است» .فضل بن داذان در بعضی اد تابهای خود ،ابنسـنان
را اد ابین مشهور بی دمید است (ثلی ،رجال العالم ،الحلی .)251 :1111 ،ا ی علمـاء رجـالی،
محم بن سنان را جیح نمود و بیخی در مورد وی توآف ید ان  .روابـات وی بـا توجـه بـه دـاه و
متابع ،آابل د بیش هستن بهوبژ ه توثیق وی اد معصوم هم نقل د است.
«عب الله بن سنان بن طیبف» بنـا بـی دبـ گا هـای مختلـف ،وی را مـولی بنـیهادـم ،مـولی
بنیابیطال با بنیالعباس نیز نامی ان  .او اد ثقات امامیه است و هیچ طعنـی بـی وی نیسـت .وی
سه تاب (الصالة)( ،الصالة الکبیی) و (الحالل و الحیام) را نودته است .جماعتی اد اصـحاب مـا
بنا بی عظمت و وثاآت اد وی روابت می نن (نجادی ،رجال نجادی .)211 :1965 ،وثاآت وی با
لماتی مانن (ثق ،،ثق ،عین) ضمن رضابت امـام جـواد اد وی نقـل دـ اسـت (همـان117:
صاث المعالم ،تحیبی الطاووسـی 164/2 :1111 ،ثیدالـ بن ،تفسـیی القـیمن الکـیبم:1124 ،
 .)951/1وی وفی هادمی و مح ث امامی و ثقه بود .او اد امامین باآی و موسی ـاظم روابـت
ید و اد فقهاء أعالم بود است (دبستیی ،الفابق فی رواة.)265/9 :1119 ،
چهار) بررسی جنبه داللی حدیث التناجشوا

در ابن بخ معنای لتوی و اصطالثی «نج » بیرسی مـیگـیدد و سـپس بـه اخـتالفنظـی
لتتدناسان دیداخته میدود و بع اد من ،واژۀ مزبور باتوجه به بافت الم تبیین و در نهابت معنای
من بی اساس دب گاۀ بزرگان و نیز استناد به ت فقهی بیرسی و نتیجه بح ارائه میگیدد.
 .1تبیین لغوی واژه

«نج » ،رمدادن دکار بهسمت دکارگا را گوبن  .دائ میگوب « :ینجش لطیر ی یسواقه»
( 431فیاهی ی ،العین .)99/6 :1141 ،ابن واژ بهمعنای دنبال یدن و شی ن نیز میمب مانن ثـ ب
ُّ ا ا ً
ا ْ ُ َّ
ا ا ا ُ ا
ان املكا» طلوع نمی ن خوردی مگی ابن ه سیص
«ال تطل ُع لش ْم ُس اح َّتى ت ْن ُجش اها ثالثمائ ٍة و ِست
و دصت فیدته من را می شن (دبیـ ی ،تـاج العـیوس« .)149/17 :1111 ،نجـ » ،بـه فـاش و
ا
ُ
ظاهید ن بک چیز دودی گفته میدود مانن « ان اجش ِت لحوایث» وآتـی سـخنی دنهـان بـا رادی

 .2تبیین اصطالحی واژه

«نجش» بیای چن مص اق متفاوت در ادبیات عیب مورد استفاد آیار گیفته است .بیای افزودن
آیمت جنس ب ون اراد خیب و بیای باالبیدن نیخ جنس (ابنثجی ،فتح الباری،)161/6 :1971 ،
بیای خواستگاری ب ون اراد اددواج ،با خواسـتگاری بـی خواسـتگاری دخصـی دبگی(نیشـابوری،
ا ُ
نواجش» (فیاهیـ ی،
صحیح مسلم ،)1499/9 :1121 ،بیای فیب عمومی در ادـیاء م ـل «رجول ِ
العین )162/1 :1141 ،استفاد د است .دبی ی در تاب «تاج العـیوس» بیشـتی اد دبگـیان بـه
مصادبق ابن واژ دیداخته است« .نجش» به متنفی یدن سی اد چیزی میگوبن  .اد ابندـمیل نقـل
د  « :انجش» تعیبف یدن االی دخصـی دبگـی بـیای فـیوش بـا تیدبـ و عیـ گـوبی اجنـاس
دخصی بیای ساد یدن فیوش من در بادار را میگوبن  .ابن واژ همچنین بیای جمع یدن دتیهای
ً
ُ
ا
بیابان استفاد میدود مانن « او قا ان اج اش ِال ِبل انجشا» .واژ «نجش» بیای معنای استخیاج هم آابل
ا ُ ُ ا ُ
ا ُ
اش» همچنـین بـیای اضـافه ـیدن در
ذب لمنجو ِ
استفاد است م ل آول روب« ،و لخسر قال ِلكو ِ
مهیبه ه نیخ مهیبه بیشتیی دیشنهاد دهـ در ثـالی ـه اراد نکـاح ن ادـته بادـ (دبیـ ی ،تـاج
العــیوس .)145/17 :1111 ،ابــناثیــی مــیگوب ـ  :بــه تعیبــف و توصــیف جــنس ب ـیای فــیوش،
معیوفد ن وبا افزاب آیمت جهت فیب مشتیی اطـالق مـیگـیدد در ثـالی ـه اراد خیبـ
ن ادته باد  .اما اصل ابن واژ بـیای رمدادن دـکار اد مکـانی بـه مکـان دبگـی اطـالق مـیدـود.
(ابناثیی ،النهابه فی غیب الح ب .)21/5 :1967 ،
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ا
ا
اا ُ
ُ
شت لص ایا» بعنـی دـکاری
فاش گیدد« ،ن اجشت الرض» بعنی خارج یدم منچه در دمین بود «نج
ه آابم د بود را ظاهی یدم و « انجاش» به سی گفته میدود ه عیوب میدم را فاش می ن امـا
« انج ِاشى» واژ ای ثبشی است ه به دادداهان ثبشه در من دمان اطالق مـیدـ ماننـ سـیی و
آیصی (ابندرب  ،جمهیة اللتـ« .)297/1 :1119 ،،نجوش» ،بـه تعیبـف ـیدن جـنس فقـط بـیای
آیمتافزائی در فیوش ،با به افزودن آیمت جنس ب ون آص خیب  ،فقط بیای فیبـ دـنون گفتـه
میدود .ابن واژ بیای متنفی یدن میدم اد چیزی به نفع چیز دبگی نیز اطالق میگیدد .استفاد اولیـه
ابن لمه بیای رمدادن دکار اد مکانی به مکان دبگی است (ابناثیی ،النهابـه فـی غیبـ الحـ ب ،
 .)51/5 :1967اما « ان اجش» (با فتحتین) به تعیبف جنس در هنگام معاملـه بـهآصـ فـیوش گفتـه
میدود با بیای اضافه یدن آیمت در ثالی ه اراد خیبـ ن ادـته بادـ و ابـن ـار را فقـط بـیای
نواجش» و مبالتـهاش « انجواش» اسـت (طیبحـی ،مجمـع
فیب دنون انجام میدهـ فـاعل « ِ
ا
ا
البحیبن .)1155/1 :1975 ،معنای اولیه «نجش» ظاهید ن و فاشد ن میبادـ  .در ثـ ب «ال
اا ا ُ
ناجش» آیمتی گزاف
تناجشا » ،اگیچه بهمعنای آیمتافزائی دروغین میمب  ،بهمعنای من است ه « ِ
را با ص ای بلن اظهار می ن تا دنون فیب بخورد.
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فییودمبادی میگوب « :نجش» بعنی توافق دخصی بی تعیبف جـنس در ثـال فـیوش ،بـا اگـی
سی بخواه جنسی را بخید من جنس را به آیمت گزافی آیمتافزابی ن تا دنون را بـیای خیبـ
در ادتبا بین ادد با ابنکه مشتیی را اد خیب جنس منصیف ن (فییودمبادی ،القـاموس المحـیط،
 .)926/1 :1115بنابیابن ،مشخص گیدب ه اصل معنای ابن واژ بیای «رمدادن دـکار» و معـانی
فیعی و ثانوبه من بیای «فیب در معامالت و امور همزبستی جامعه» استفاد میدود.
 .3اختالفات معنایی لغتشناسان
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ابیعبی معتق است« :نجاشى» ،به استخیاج نن و ظاهی ننـ گفتـه مـیدـود امـا اخفـ
میگوب « :نجاشى و ناجش» ،سی است ه صی را رم میده تا بی دکارچی بگ رد .ابناالعیابی
میگوب ُ :منجوش ،بیودن ُمنفعل و بهمعنای مکـ وب اسـت .ابوعبیـ معتقـ اسـت« :نجوش» بـه
آیمتافزابی ب ون اراد خیب  ،فقط جهت دنوان ن غیی و باالبیدن آیمـت اسـت و بـه همـین معنـا
ُ ُ ً
آكل ِر با خا ِئن» متقلبی چون ربا خوار ،خـائن اسـت .ابـو سـعی
اجش ِ
است روابت ابناالوفی « لن ِ
میگوب  :نوعی « ات ُ
ناجش» مباح وجود دارد و من ابن اسـت ـه دنـی اددواج می نـ در ثـالی ـه
چن بار طالق گیفته است و با االبی ه بارها فیوخته د است (طبیعتا بع اد هی فیودـی آیمـت
افزاب میباب ) .ابنابیالخطاب اد ابندمیل تعیبفی متفاوت اد تعیبف ابوعبی نقل ـید اسـت
به تعیبف االی دبگیی جهت فیوش و با عیـ گـوبی ـاال بـیای روی دسـتمانـ ن را «نجوش»
میگوبن اما جوهیی معتق است «نجش» به آیمتافزابـی در بیـع ،بـ ون آصـ خیبـ و نیـاد را
میگوبن و معنای اصلی من رمدادن دکار اد مکانی بـه مکـان دبگـی اسـت .ابـوعمـیو مـیگوبـ :
نجاش ،سی است ه چهاردابان را ه ابت می ن اما ابو عبی ابن بیدادت را نادرست میدان و
میگوب  :نشنی ام ه «نجاشة» در مورد ثی ت استفاد دود .ابناثیی گفته :در مـورد سـاختار ابـن
واژ  ،بین واژ دژوهان اختالف است .بیخی من را بـا جـیم و دـین سـا ن روابـت ـید انـ م ـل
«نجش» بهمعنای سیعت (ابنمنظور ،لسان العیب .)952/6 :1111 ،ابوالخطـاب گفتـه اسـت ـه
«نجش» به توافق با سی ه هنگام فیوش ،جنس را تعیبف می ن با با روش خاصی آیمت جـنس
را افزاب میده  ،گفته د است .ابیاهیم الحیبی میگوب  :به اضافه یدن در آیمت اصلی با بیان
صفات اال تا سی ه میدـنود ،فیبـ خـورد و بـا آیمـت بیشـتیی من را بخـید «نجوش» گفتـه
 432میدود اما ثمی معتق است« :نجش» در اصل به جستجوی چیزی و با بـیانگیختن را مـیگوبنـ .
صاغانی به نقل اد ابنعباد مینوبس « :نج » به اطاعت و انقیاد گفته میدود .ابنعباد میگوبـ :
ُ
نجی و نجاش م ل تاب ،به دکارچی میگوبن  .دمخشیی اذعان می نـ  :بـه سـی ـه همـیا
دکارچی است و دکار را رم میده  ،ناج گفته میدود .به نقل اد صاغانی نج م ل تـف بـه

 .4اصالت واژه
ا
بیخی معتق ن  :واژ «نجش» اد لمات دخیل میباد به دلیل ابن ـه نجادـی بـه داددـاهان

ثبشه گفته میدود و اد ابن واژ اخ د است .ابنآتیب ،میگوبـ  :واژ «نجادـی» نبطـی اسـت.
ابنسی معتق به ابنکه «نجاشى» اد لمه «نجش» گیفته د  ،اسـت (ب رالـ بن ،عمـ ة القـاری،
بیتا .)159/11 :نجادی نام دادداهی اد دادداهان ثبشه است ه نام أضمخه بـود و غائبانـه بـه
دیامبی ابمان مورد (طیبحی ،مجمع البحیبن .)151/1 :1975 ،صاث تـاب «تواج لعورو »
در مورد واژ «نجش» گفته :واژ ای ثبشی است به داددا منها نجادی گفته میدود م ل سـیی
و آیصی .ابن واژ و همسـانان من علـم دخصـی هسـتن و بیخـی معتق نـ  :علـم جنسـی هسـتن
(ابنثجی ،فتح الباری .)116/7 :1971 ،بیخی اد تابها م ـل اسـ التابـه ،االصـابه فـی تمییـز
الصحابه ،سیی ابناسحاق ،بحار االنوار و میاة العقول ،اعتقاد به ثبشیبودن واژ «نجاشى» دارنـ .
میتوان اذعان ید ه واژ «نجش» اد همان نجادی و لتت دخیل در ادبیـات عـیب میبادـ امـا
ابندرب معتق است ه ابن واژ ثبشی است و در عیبی وارد د است دبیا نجادی به دادداهان
بمن گفته مید م ل آیصی و سیی ه به دادداهان رم و ابیان گفتـه مـیدـ (ابـندربـ  ،جمهـیة
اللت .)179/1 :1199 ،،محوربت بح مستعیببـودن ابـن لمـه بـی نـام نجادـی اسـت ـه بـه

تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «ال تناجشوا»

مت افیود جنا گفته میدود (دبی ی ،تاج العیوس .)245/1 :1111 ،ابـنآتیبـ ،اصـل «نجـ »،
ختل می ان بعنی ثیله و فیب  .هیوی به نقل اد ابوبکی گفته است« :نجش» به تعیبف و سـتاب
ُ
میگوبن (ابنالملقن ،االعالم بفوائ االثکام .)19/7 :1117 ،نابته میگوبـ « :و ترخوى بوال مون
یشیر بها و یفای كرمها عنا لنجش» همیا دکارچی را ناج میگوبن و او سی است ه دکار
را جهت افتادن در دام رم میده (دمخشیی ،اساس البالغـ .)119/2 :1111 ،،نـووی مـیگوبـ :
«نجش» باالجماع ثیام ولی بیع صحیح است و اگی فیودن بیاطالع باد گنـا مخـتص نـاج
است و اگی با توافق هم بگی باد  ،هی دو گناهکـار هسـتن (عظـیممبـادی ،عـون المعبـود:1115 ،
ً
 .)211/1ابوع مان میگوب « :نجش بل نجشوا» وآتی دتی به د ت هی ـید دـود (ابنالحـ اد،
تاب االفعال .)111/9 :1915 ،ابنالعیبی مینوبس  :اگـی در آیمـتافزابـی ،آیمـت اضـافه را بـه
ان اد ی آیمت واآعی بیسان  ،تنها ثیام نیست بلکه من وب است (المتیبـی ،آـیة العـین بفتـاوای
علماء ثیمین .)249 :1956 ،ابوبکی میگوب  :معنای ث ب (نهی عـن الـنج ) بعنـی سـی
االی فیودی را فقط جهت دنوان ن و آیمتافزابـی بـ ون آصـ خیبـ  ،تعیبـف نکنـ (هـیوی،
التیببین فی القیمن و الح ب  .)1912/6 :1111 ،بیخی گفتهان « :نجش» بعنی تتیییدادن سی اد
سی دبگی و اصل در من ،تتیییدادن ثیوان وثشی اد مکانی به مکان دبگی است (همان).
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دادداهان ثبشه گفته مید ضمن ابن ه ابن نام در ادبیات عیب مورد استفاد بود مانن نجادی
ثارثی ه بک رجزخوان بود است (دبی ی ،تاج العیوس .)241/1 :1111 ،با ابن ثال مشـخص
گیدب ه در م ت دمانی ه نجادی میدبسته ،داددا هی منطقهای ،بک نام خاصی دادـته اسـت.
بیای نمونه دادداهان ثبشه را «نجاشى» ،و به فیمانیوابان روم «قیصور» با داددا های ملک فارس را
«كسری» میگفتن و به داددا هـای ـافی سـیدمین مصـی «فرعوان» و بـه داددـا هـای سـیدمین
اسکن ربه «مقوآس» گفته مید  ،و همه داددا های بمـن را « ُت َّبوع» و همـه داددـا هـای بونـان را
ُ
«بطلمیووا » و داددــا ت ـیکهــا را «خاقووان» و بهــودیهــا را «قطبووان» و صــائبههــا را «نموورود» و
داددا هابی ه بی عیب و عجم ثکومت دادتن را « ُنعمان» و داددـا هـای بیبـی را «جوالا » و بـه
همه داددا های فیغان« ،،أخشیا» گفته مید (ب رال بن ،عم ة القاری ،بیتا.)265/1 :
 .5تبیین واژه بر اساس بافت کالم

در بعضی اد اثادب بیای واژ ی «نجش» همنشینهای بتض ،دشت یدن بـه جنـا ،ثسـ ،
ینه و همچنین خیب بی خیب بیادر دبنی مورد د ان ضمن ابنکه دیامبی گیامی مسلمانها را
به اخوت و اتحاد فیا میخوان و اد بیخی اد عـادات ددـت و نـاروا بیثـ ر مـیدارد مسـلمان بـی
مسلمان ظلم نمی نـ  ،رسـواب نمی نـ و او را تحقیـی نمی نـ محـل تقـوی و دیهیزگـاری را
مشخص می ن ه آل میباد ثیف و میل یدن مال و عزت مسلمان را نیز ثیام دانسته اسـت
(عب بن ثمی  ،منتخ مسـن عبـ بـن ثمیـ  .)67/1 :1149 ،در ثـ ب دبگـیی ،دیـامبی
میفیماب  :ای میدم گودتهای آیبانی را بیای خودتان نگه دارب و فیب ـاری نکنیـ و بیـیون اد
دهی بیای خیب جلوی اروان نیوب (طبیانی ،المعجم االوسـط .)979/16 :1115 ،اجنـاس را اد
اروان ،جهت بهدست گیفتن بادار نخیبـ و فیبـ ـاری نکنیـ (دارمـی ،سـنن دارمـی:1112 ،
 .)167/9ممکن است میاد اد ث ب «نهی اد بیانگیخته یدن بعضی بی بعض» در دی و خصـومت
ا
باد دبیا در روابتی در ادامه ابن ثـ ب مـیفیمابـ «ال ات اوا اب ُرو » بعنـی آطـع رابطـه نکنیـ و بـه
ْ
ا ُ ُ
ا اا ا ُ
ا ا
للوه ِإخ اا ًنوا» ای
هم بگی دشت نکنی «ال تحاساو » به همـ بگی ثسـ نوردبـ و «و كانوا ِعبواد ِ
بن گان خ ا با هم بیادر بادی به اخوت و بیادری تشوبق می ن ه همانا بک دعبهای اد وثـ ت
و انسجام میباد  .خالف وث ت مسلمین ثی ت یدن ثیام است و خ اون میفیماب :
431
و همگی به ربسمان خ ا چنا دنی  ،و دیا ن نشوب و نعمت خ ا را بیخود باد نی  :من گا ه ددمنان
[بک بگی] بودب  ،دس میان دلهای دما الفت ان اخت ،تا به لطف او بیادران هم د ب (مل عمیان.)149،
ا نون باب دب علما اد ابن واژ در چه معانی استفاد ید ان و ت فقهی چگونه بی ابـن ثـ ب
استناد دادتهان ؟ در ادامه لمۀ «نج » اد دب گا و اربیی عالمان و منابع فقهی بیرسی میگیدد.

الف) دیدگاه عالمان

سی میتضی ( )1149واژ «نج » را بیای معانی متع دی مورد است .واژ «نجش» بـهمعنای

ستودن و مبالته در م ح است .نابته بنیدیبان دربارۀ دیاب میگوب « :و ترخوى بوال مون یشوربها و
ا َّ
ا ا
احها» (هنگـام سـتاب من)
جش»ِ « ،عنا م ِ
یفای كرمها عنا لنجش» در ابنجا مقصود اد « ِعنا لن ِ
است .اد همین باب است «نجش» در داد و ست و من عبارت است اد سـتودن جـنس و افـزودن بـی

بهای من (اد سوی خیب ار) ب ون من ه آص خیب من را دادته باد و تنها بـ بن هـ ف اسـت ـه

دبگی خیب اران ،آیمت دیشنهادی او را مبنا گیین  .اصل «نجش» نیز استخیاج بک چیز و اوب ن من
است .بکی اد داعیان فقعسی میگوب :

أجر لها یا بنأبىكباش فما لها للیلة من إنفاش

واژ « ان َّجاش» بهمعنای سی است ه دتی را به ثی ت وا میدارد و همه توان او را میگیـید .بـی

ابن دابه ،معنای خبی من است ه «نج » نکنی بعنی مبادا سی ه آص خیب جنسـی را نـ ارد،
بی بهای من بیفزاب تا دبگیان من را بشنون و بی بها بیفزابن و در نتیجه اد ابن طیبق ،آیمت بـاال رود.
ممکن است ه مقصود ابن باد  :مبادا سی اد دما با ه ف بهدستموردن سودی اد سی دبگـی و
به ه ف تشوبق او به فاب رسان ن ،او را به ناروا ستاب

ن  .ابن معنا به سیاق ث ب و به ابـن ـه

ا
مقصود اد من باد  ،سادگارتی مینماب دبیا عبارت «ال ات اا اب ُرو » با من همـاهنگی بسـیار دارد ،بـ بن
ا
گواهی ه «ال ات اا اب ُرو » به معنی من است ه اد هم بگی آهی نکنی و به هم بگی دشت نکنی .
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غیر لسری و سائق نجاش أسمر مثل لحیة لخشخاش

داعی میگوب :

و أوصى باقیس بأن تتا صلا و أوصى أباكم ،و یحكم ن تا برو

دس گوبی دیامبی فیمود است :مبادا با م ح گفتنها و ستودنهـابی ـه دـخص سـزاوار من
نیست با بک بگی در دیون ب بلکه اد هم بگی مبیب و باهم آهـی مکنیـ (دبیـ ی ،تـاج العـیوس،

« .)1929/9 :1111و ال ا
تناجشا » را خیلی اد علما به «نجش» در خیبـ وفیوش تفسـیی ـید انـ .

«نجوش» بعنی دخصی ه اراد خیب جنسی را ن ارد ،به آیمـت من جـنس بیفزابـ بـا بـیای نفـع
فیودن با اضافه یدن آیمت با بیای ضیر مشتیی با تک یی ثمن (ابنرج  ،جامع العلوم و الحکم،
 :1149ث ب  .)7 ،95/دلیل استفاد ابن لمه اد باب تفاعل من است ه غالبا فیودن و خیبـ ار

اد «نجش» به نفع هم بگی استفاد می نن با ابن ه بع اد «نجش» توآع تالفی دارن (ابنثجـی،

431

فتح الباری )16/6 :1971 ،اما مبارک فوری خالف و عکس ابن بیدادت را دارد وی معتق است
ابن واژ اد باب تفاعل ذ ی د است دبیا سی ه آیمت جنس تاجیی را ب ون آص خیبـ بـاال
میبید ،متقابال توآع چنین عملکیدی اد طیف تاجی بیای فیوش جنس خود را دارد (مبـارک فـوری،
تحف ،االثوذی ،بیتا .)121/9 :اد ابن ث ب بی تحیبم هی چیزی ـه توسـط من در خیبـ وفیوش
فیب میمب  ،است الل ید ان دبیا مصادف تظاهی به اصلیبودن جـنس آالبـی اسـت .بنـابیابن،
«نج » ثیام است دبیا بک نمونۀ غ و بهمعنای اضافه یدن آیمت ،نه بیای آص خیبـ بلکـه
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بیای تیغی مشتیی به خیب است .همه بزرگان بـی تحـیبم ابـن ـار اتفـاق نظـی دارنـ خـوا بـا

هماهنگی فیودن باد با نه (ابنجمهور ،عوالی اللئالی .)247/9 :1149 ،منظـور اد «تنواجش»

منهی عنه در ث ب  ،به معنی عام است چون «تنواجش» در لتت به بیانگیختن بی چیزی ،با فیب

و تقل را میگوبن و در ابن صـورت بـهمعنای «ال تتخوادعا » مـیدـود بعنـی در معـامالت بـا
هم بگی ثیله و فیب

اری نکنی و طبیعتا نتیجـه فیبـ  ،ابـ اء مسـلمان اسـت ـه اد من نیـز در

روابت ابنمسعود نهی د است .بعالو  ،میتوان «نجش» در معامالت را بهعنوان خیانت به بـیادر
مسلمان تلقی ید ه دیامبی ا یم  من را صیاثتا رد ید و میفیماب :
ا َّ

اا

ام ْن غش انا فل ا
یس ِم َّنا سی ه به ما مسلمانان خیانت ن  ،اد مـا نیسـت (نیشـابوری ،صـحیح
مسلم.)11/1 :1121 ،

همچنین اد عب الله بن عمی روابت است ه مـیدی خـ مت رسـول خـ ا ثاضـی دـ و اد
فیب خوردن در معامالت دکابت ید دیامبی فیمودن  :با سی ه خیب و فیوش نمودی ،بگو

فیببی در میان نباد ( بخاری ،الجامع الصحیح البخـاری« .)2551/6 :1122 ،نجوش» ،ضـیر و
دبان به بیادر دبنی با مشتیی است ه چنین دخصی موج نفیبن دیامبی ا یم آیار گیفته است.
در روابت دبگیی دیامبی ختمی میتبت  میفیمابن :
سی ه به مسلمان با غیی مسلمانی دبان رسان (و منیا جبیان نکن ) اد رثمت خ ا دور اسـت
(تیم ی ،سنن التیم ی.)992/1 :1915 ،
در ابن صورت «نهی اد تناج » ،دـامل انـواع معـامالتی ـه در منهـا فیبـ و غـ بادـ
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وجعل جنس» و «فیب دادن در آیمت گ اری» بعالو  ،چـون معنـای محـوری «نجـ » فیبـ
است ،در اددواج و مبادالت اال اربید دارد (فیاهی ی ،العین.)99/6 :1141 ،

ب) استناد به این حدیث در کتب فقهی
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در اثکام فقهی ابن ث ب  ،در ت فقه و دیحهـای ثـ ب ی بهصـورت مفصـل بحـ دـ
است .جمعبن ی من مطال بهاختصار ذ ی خواهن د  .اگـی دـخص بـی آیمـت بیفزابـ و آصـ
خیب ش را ن ادته باد  ،ابن ار ثیام و اگی بی آیمت جنس بیفزاب و آص خیب من را دادته باد ،
ثالل است اگی آیمت را فقط بیای فیوش با آیمت باالتی اد آیمت واآعی بیفزاب  ،ثیام است و اگی
آیمت را به ه ف خیب (بهدلیل جابز بودن) میافزابـ ولـی چـون آیمـت بـه سـقف سیسـامموری
میرس من را نمیخید ،ادکالی ن ارد و با نیاد به ابن جنس دارد و آیمت من را میافزاب و نهابتـا من
را میخید (ادکالی ن ارد) (ابنع یمین .)11/9 :1126 ،بیخی معتق ن ه بیع فاس مـیدـود ،در
روابتی اد اثم بن ثنبل هم ابن نظی مورد تأبی است (ابنآ امه ،المتنی فی فقه االمام اثمـ بـن
ثنبل .)944 :1145 ،ع ای میگوبن  :اگی «ناجش» خود فیودـن بادـ بـا بهدسـتور فیودـن
«نجوش» ید باد  ،بیع فاس میدود (مبارک فوری ،تحف ،االثـوذی ،بـیتـا .)111/1 :امـا ا ـی
فقهاء معتق ن ه بیع مطلقا صحیح است و ابن آول ابوثنیفه ،مالک ،دـافعی و اثمـ در بکـی اد
روابـات میبادـ  .البتــه مالـک و اثمـ بـن ثنبــل ،خیـار بیــع را بـیای مشــتیی ـه اد وضــعیت
خیب وفیوش اطالعی ن ادته باد  ،ما ان جابز دانستهان (ابنرجـ  ،جـامع العلـوم و الحکـم،
 :1149ث ب  .)9/95بهدلیل نهی اد «نجش» ،ابن عمل ثیام است اما با وجود ثیمـت من ،اگـی
مشتیی ماداد بی آیمت را تق ّبل ید ،خیب فیوش صـحیح اسـت دبـیا هـیچ دلیلـی بـی فسـاد ابـن
دادوست وجود ن ارد .ثال مبا مشتیی خیار فسخ ابن بیع را دارد با خیی؟ اگی «نجش» ب ون دستور و
هماهنگی فیودن باد  ،خیار فسخ ن ارد و اگی «نجش» بهدسـتور و همـاهنگی فیودـن بادـ :
بیخی معتق ن ه خیار ن ارد و بیخی معتق ن ه خیار فسخ دارد دبیا ابن ار تـ لیس اسـت .در
ابن بار نظی اول راجح است (طوسـی ،المبسـوط .)191/9 :1997 ،عالمـه ثلـی نیـز مـیگوبـ :
«نجش» ثیام است و نج بعنی افزاب آیمت ب ون آص خیب  ،فقط بـیای فیبـ دـنون و در
ابن بیع ،خیاری بیای مشتیی نیست (ثلی ،مختصی البصائی .)166/1 :1121 ،مبت اللـه العظمـی
سیستانی در تبیین آاع «ال ضرر و ال ضور ر» نقل می ن  :دیخ انصـاری بعـ اد ذ ـی «نجوش» در
آسمت مکاس محیمه میگوب  :عقل سالم بی آبح «نجش» ثکم می نـ دبـیا غـ  ،تلبـیس و
إضیار است .بنابیابن« ،نجش» اد دو ثالت خالی نیست :با منحصی در ثالت إضیار می گیدد و بـا
عامتی اد من میدود (سیستانی .)211 :1111 ،دیخ ثی عاملی در تاب وسائل الشیعه ،مبح ی بـا
عنوان «باب لزیادة وقت لنا ء و لاخال فى سوا لمسولم و لونجش» منعقـ ـید و اثـادب ی ـه
میبوط به ابن سه مسئله و میتبط به هم بگی هستن را بـه تیتیـ مورد اسـت و بـهوبژ اد ائمـه،
اثادب ی در باب ثیمت ابن معامله نقل ید است.
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«نجش» عنوانی فقهی بهمعنای تقل و فیب است .فیب  ،فیابن ی است ـه در همـه دوابـای
دن گی انسان اد آبیل عبادات ،اآتصاد و معادـیت نمـود دیـ ا می نـ  .تعـ د روابـت و همنشـینی
«نجش» با مبانی اخالآی و اآتصادی ،نشانه من است ه ابن ثـ ب در دنـ گی مسـلمانهـا نقـ
محوری دارد .گیچه معنای لتوی ابن واژ  ،رم دادن و استخیاج با فاش یدن سخن است اما اغل
اربیدهای ابن لمه و فهم اولیه عیب ،اعم اد صحابه و دارثین ث ب  ،فیب در داد و ست بـود
است .فیب و تقل در خیب وفیوش ،منبع فسادهای اخالآی است ه منجی به ناامنی اآتصـادی و
نهابتا فیودادی بنیان اخالآی جوامع میگیدد .با ابن تفصیل ،ثـ ب مـ ور اد سلسـله اثادبـ
راهبیدی دبن اسالم میباد ه ضمن اتصال سن  ،به درجه مستفیض رسی است .با تبیین لتوی و
اصطالثی واژ «نجش» مشخص گیدب ه ابن واژ اد بار معنابی مهمی بیخوردار است و با تتییـی
ثی ات و ساختار صیته ،معانی ج ب ی ارائه مـیدهـ  .گیچـه بیخـی اد واژ دژوهـان و دـارثین
ث ب  ،اذعان به مستعیببودن ابن لمه دارن اما دلیل علمی بیای دخیلبودن مشاه نگیدبـ و
تنها دلیل ذ ید لمه «نجاشى» است ه به داددا های ثبشه گفته مید اسـت م ـل آیصـی و
سیی ه به دادداهان روم و ابیان گفته مید  .با توجه بـه ن ادـتن دلیـل ـافی ،ابـن واژ  ،سـامی
اصیل و در ادبیات عیب آبل و بع اسالم مورد استفاد بود اسـت .لمـاتی اد ابـن آبیـل ،معنـای
خاص خود را در بافت الم نشان میدهن اما معنای ادتیا ی بیای همۀ لمات ،تقلـ و فیبـ
ا ا ا
میباد  .نزد فقیهان« ،نجش» آاع ای فقهی اسـت ـه بیخواسـته اد مـتن ثـ ب «ال نجوش ِفوى
ا
ا
إ ِالسال فیب در اسالم نیست» (فیاهی ی ،العین )99/6 :1141 ،میباد م ل آاع «ال ض ار ار او
ا
ال ِض ار ر» بعنی ضیر به دبگیان و به خود درست نیست .همه دوابای ث ب مـ ور در تـابهـای
فقهی بح و بیرسی د و نظی فقیهان فیبقین نسبت به مسائل مستنبطه من مختلف بود است.
نتیجه

ُ
ث ب «ال تناجشوا» اد ثی سن  ،طبق آواع تصحیح ث ب  ،صحیح است.
 .1ابن روابت ،خبی مشهور و مستفیضی است ه با لمـات متفـاوت و سـن های مختلفـی در
 431تابهای فیبقین نقل د است.
 .2مناجشه بیای مفاهیم و معانی مختلفی به ار رفته است .مانن «آیمتافزابی دروغین» بعنـی
آص خیب ن ادته باد و فقط بیای فیب مشتیی آیمت را باال ببید .آیمتافزابی دروغین بهجهت
ضیر مشتیی با منفعت فیودن انجام میدود ه در هی مورد ابن ار نادسـن و نـزد بعضـی ثـیام
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است .اگی با هماهنگی فیودن انجام گیفته باد  ،فیودن هم گناهکار مـیگـیدد اگیچـه نفـس
خیب وفیوش نزد ا ی فقهاء درست است .با توجه به معنای محوری ابن واژ ه «فیبـ و تقلـ »
می باد  ،بیخـی اد معـامالت ،معادـیات و بیخوردهـابی ـه موجـ فیبـ عمـ ی بـا سـهوی
میگیدن  ،در نار ابن مطل تیدب دـ انـ  .همنشـینی ابـن واژ بـا اصـطالثاتی چـون ثسـ ،
غض  ،بتض ،ظلم ،دروغ ،تحقیی و رسوابی نشانه من است ه ابـن اصـطالح منحصـیا در فیبـ
خیب وفیوش استفاد نمیدود بلکه محور تمام فیب ها میباد  .همجوار د ن ابن اصـطالح بـا
«كل لمسلم على لمسلم حر » ،دلیل ثیمت فیب مسلمان در همه دمینهها میباد .
 .9بیخی معتق ن  ،بهدلیل ابنکه نجادی ،به دادداهان ثبشه گفته مید ابن واژ غیـی عیبـی
بود و ثبشی است اما دلیلی غیی اد ابن ارائه نکید ان .
 .1واژ «نجش» ،بکی اد واژگان غنی در مفیدات است ه بح لتوی و ربشهدناسـی من آابـل
تأمل و بیرسی و تحقیق میباد .
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هادم ن وی ،بییوت :دار الفکی1196 ،م.
 .29ب رال بن ،ابو عب الله محم بن جمالال بن عب الله بن بهادر ،اضـواء السـلف ،تحقیـق:
دبنالعاب بن محم  ،رباض:بینا ،چا اول1111 ،ق.
 .21ب رال بن عینی ،ابـو محمـ  ،محمـود بـن اثمـ ثنفی ،عمـ ة القـاری ،دـیح صـحیح
البخاری ،بییوت :دار اثیاء التیاث العیبی ،بیتا.
 .25بیآی ،اثم بن محم بن خال  ،المحاسن ،تحقیق و تصحیح :محـ ث ،جـالل الـ بن،
آم :دارالکت االسالمی1971 ،،ش.
 .26تفیبشی ،محقق سـی مصـطفی ابنالحسـین الحسـینی ،نقـ الیجـال ،آـم :موسسـ ،مل
بیت الثیاء التیاث1976 ،ش.
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 .27تیم ی ،محم بن عیسی ،ابوعیسـی ،سـنن التیمـ ی ،تحقیـق و تعلیـق :اثمـ محمـ
دا ی ،محم فواد عب الباآی و ابـیاهیم عطـوة ،مصـی :دـی  ،مکتبـ ،و مطبعـ ،مصـطفی
الباجی الحلبی ،چا دوم 1915،ق.
 .29جارود ،ثافظ ابی محم عب الله الجارود ،المنتقی من سنن المسن ة عن رسول الله،
تعلیق :عمی البارودی ،دار الجنان و موسس ،الکت ال قافی ،،چا اول1149 ،ق.
 .21ثیدال بن ،عب الیداق ،تفسیی القیمن الکیبم البی ثمـزة ال مـالی ،آـم :مطبعـ ،الهـادی،
چا اول1124 ،ق.
 .94ثی عاملی ،محم بـن ثسـن ،وسـائل الشـیع ،،آـم :موسسـ ،مل بیـت علـیهم السـالم،
1141ق.
 .91ثسین بن ابیاهیم المتیبی ،آیة العین بفتـاوای علمـاء ثـیمین ،مصـی :مکتبـ ،التجاربـ،
الکبیی ،چا اول1956 ،ش1117 ،م.
ِّ
 .92ثلی ،ثسن بن سلیمان بن محم  ،مختصـی البصـائی ،تحقیـق :مطفـی ،مشـتاق ،ابـیان:
موسس ،النشی االسالمی1121 ،ق.
ِّ
 .99ثلی ،ثسن بن بوسف بن مطهی ،رجـال العالمـ ،الحلـی ،تحقیـق :بحیالعلـوم ،محمـ
صادق ،نجف ادیف :دار ال خائی1111 ،ق.
 .91خوئی ،سی ابوالقاسم خوئی ،معجم رجال الح ب و تفضیل طبقات روات ،آم :ال قافـ،
االسالمی ،فی العالم1979 ،ش.
 .95خلیف ،بن خیاط ،ابو عمیو خلیف ،بن خیاط بن خلیف ،الشیبانی ،تاربخ خلیفه بـن خیـاط،
تحقیق :د تـور ا ـیم ضـیاء العمـیی ،بیـیوت :موسسـ ،الیسـاله ،چـا اول1145 ،ق،
1195م.
 .96دارمی ،عب الله بن عب الیثمان ،تمیمی سمیآن ی ،سنن دارمی ،تحقیـق :ثسـین سـلیم
اس ال ارانی ،عیبستان سعودی :دارالمتنی للنشی و التودبع ،چا اول1112 ،ق.
 .97ذهبی ،دمسال بن ،ابیعب الله محم بن اثم بـن ع مـان ،میـزان االعتـ ال فـی نقـ
الیجال ،تحقیق :علی محم البجاوی ،بییوت :دار المعیف ،للطباع ،و النشی ،بیتا.
 .99ذهبی ،دمسال بن ،ابیعب الله محم بن اثمـ بـن ع مـان ،تـ یة الحفـا و ذبولـه،
تحقیق :د یبا عمییان ،بییوت :دار الکت العلمی 1111 ،،ق1119 ،م.
 .91دبی ی ،سی میتضی ،تاج العیوس من جواهی القاموس ،بیـیوت :دارالفکـی ،چـا اول،
1111ق.
 .14دمخشیی ،محمود بن عمی ،اساس البالغ ،،تحقیق :محمود محم دا ی ،آاهیة :مطبعـ،
الم نی1111 ،م.

تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «ال تناجشوا»

 .11سجستانی ،سلیمان بن ادع  ،سنن ابوداود ،تحقیق :دعی االرنوط ،محمـ امـل فـی
بللی ،دارالیسال ،العلمی ،،چا اول1194 ،ق.
 .12سی میتضی ،امالی ،تیجمـه وتحقیـق :د تـی ثسـین صـابیی ،ابـیان :موسسـه چـا و
انتشارات مستان آ س رضوی1961 ،ش.
 .19سیستانی ،علی ثسینی ،آاع ال ضیر و ال ضیار ،آم :مهی ،چا اول1111 ،ق.
 .11دبستیی ،عب الحسین ،الفابق فی رواة و اصحاب االمام الصادق ،آم :النشـی االسـالمی،
چا اول1119 ،ق.
 .15صاحب المعااحم ابسا ،انا،ان ا،المای  ،اح ار ارالماحوویا اح ق:افاالح ا ا
لمجولهری اق اامکتبةاآ ةالهللامرعش اچحپالول ا1111ق.
 .16طیبحی ،فخیال بن بن محم  ،مجمع البحـیبن ،محقـق و مصـحح :ثسـین ادـکوری،
تهیان :اثم میتضوی ،چا سوم1975 ،ش.
 .17طبیانی ،سلیمان بن اثم طبیانی ،المعجم االوسط ،تحقیق و تخیبج :طارق بـن عـوض
الله بن محم و عب المحسن بن ابیاهیم الحسینی ،آاهی  :دارالحیمین1115 ،ق.
 .19طوسی ،دیخ الطائف ،،ابیجعفی محم بن الحسن بن علی طوسی ،المبسـوط ،تحقیـق و
تصحیح :سی محم تقـی شـفی ،تهـیان :مکتبـ ،ثی ربـ ،،الثیـاء ارثـار الجعفیبـ،،
1997ق.
 .11عب بن ثمی  ،ابومحم عب بن ثمی  ،منتخ مسـن عبـ بـن ثمیـ  ،تحقیـق :سـی
صبحی ب ری و محمود محم خلیل ،مکتب ،النهض ،العیبی ،،چا اول1149 ،ق.
 .54عظیممبادی ،محم ادیف بن امیی ،دـیف الحـق ،صـ بقی ،عـون المعبـود دـیح سـنن
ابیداوود ،و معه ثادی ،ابنالقیم :تهـ ب سـنن ابـیداوود و ابضـاح عللـه و مشـکالته،
بییوت :دارالکت العلمی ،،چا دوم1115 ،ق.
 .51عقیلی ،ابوجعفی محم بن عمیو ،محقق :عب المعطی امین آلعهجی ،الضـعفاء الکبیـی،
دارالمکتب ،العلمی1141 ،،ق.
 .52علوی مهی ،ثسین ،روشها و گیاب های تفسییی ،تهیان :اسو 1911 ،ش.
 .59فیاهی ی ،خلیل بن اثم  ،العین ،آم :هجیت ،چا دوم1141 ،ق.
 .51فییودمبادی ،محم بن بعقوب ،القاموس المحیط ،بییوت :دارالکت العلمی ،،چا اول413 ،
1145ق.
 .55شی ،محم بن عمی ،اختیار معیفـ ،الیجـال «مـع تعلیقـات مییدامـاد االسـتی مبـادی»،
تحقیق :رجائی ،مه ی ،آم :موسس ،مل بیت علیهم السالم ،بیتا.
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 .56لینی ،محم بن بعقوب ،الکافی ،محقق و مصحح :علیا بی غفاری و محم مخون ی،
تهیان :دارالکت االسالمیه1147 ،ق.
 .57ماتیب ی ،محم بن محمـ  ،تـأوبالت اهـل سـن( ،تفسـیی ماتیبـ ی) ،محقـق :باسـلوم
مجیی ،بییوت :دارالکت العلمی ،،منشورات محم علی بیضون ،چا اول1126 ،ق.
 .59مالک بن انس ،الموطاء ،تصحیح و تخـیبج :محمـ فواد عبـ الباآی ،بیـیوت :داراثیـاء
تیاث عیبی1146 ،ق.
 .51مبارک فوری ،ابوالعالء محم بن عب الیثمان بن عب الیثیم ،تحف ،االثـوذی ،بیـیوت:
دارالکت العلمی ،،بیتا.
 .64مجلسی ،محم تقی بن مقصودعلی ،روض ،المتقین فی دیح من ال بحضی الفقیـه (ط –
الق بمی ،)،تحقیق :ثسین موسوی یمانی و علیدنا ادـتهاردی ،آـم :موسسـ ،فیهنگـی
اسالمی ودانپور1146 ،ق.
 .61مجلســی ،محم ـ باآی بــن محم ـ تقــی ،بحــار االنــوار الجامعــ ،ل ـ رر اخبــار االئمــ،
االطهار  ،تحقیق :جمعی اد محققین ،بییوت :دار اثیاء التیاث العیبی1149 ،ق.
 .62مزی ،بوسف بن د ی عب الیثمان ،ابوالحجـاج مـزی ،تهـ ب الکمـال مـع الحوادـی،،
تحقیق :د تی بشار عواد معیوف ،بییوت :موسس ،الیسال ،،چا اول1144 ،ق.
 .69معارف ،مجی  ،تاربخ عمومی ث ب با روبکید تحلیلی ،ابیان :انتشـارات ـوبی ،چـا
دانزدهم1911 ،ش.
 .61معیفت ،محم هادی ،التمهی فی علوم القیمن ،آـم :می ـز مـ بیبت ثود هـای علمیـه،
چا سوم1114 ،ق.
 .65نجادی ،اثم بن علی ،رجال نجادی ،آـم :موسسـ ،النشـی االسـالمی التابعـ ،لجامعـ،
الم رسین بقم المشیف1965 ،،ش.
 .66نسائی ،اثم بن دعی  ،ابوعب الیثمان النسائی ،المجتبـی مـن السـنن ،سـنن نسـائی،
تحقیق :عب الفتاح ابوغ مکت المطبوعات االسالمیه ثل  ،چا دوم1146 ،ق.
 .67نسائی ،اثم بن علی ،تفسیی نسائی ،لبنان :موسس ،الکت ال قافی1114،،ق.
 .69نیشابوری ،مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشییی ،صـحیح مسـلم ،تحقیـق :محمـ فواد
عب الباآی ،بییوت :دار اثیاء التیاث ،چا دوم1121 ،ق.
 .96هیوی ،ابوعبی اثم بن محم  ،التیببین فی القیمن و الحـ ب  ،تحقیـق :اثمـ فیبـ
المزب ی ،مملک ،العیبی ،السعودب :،مکتب ،النزارمصطفی البا،چا اول1111 ،ق.

