
 

 معناشناسی حسن و قبح در قرآن و احاديث
Semantics of Good and Nastiness The Quran and Hadith

 *احمد پاکتچی

 چکیده:

حسن و قبح به عنوان يک زوج مفهوم کليدی در حوزه 
کالم و اصول فقه نزد مذاهب مختلف محل بحث بوده و 
به خصوص برای مذاهب اهل عدل که يکی از 

ای  ترين آنها مذهب اماميه است، از اهميت ويژه برجسته
خوردار بوده است. در تحقيقاتی که در حوزه حسن و بر

های  های اخير انجام گرفته، جنبه قبح ذاتی در دهه
شناسی مسئله مورد بررسی قرار  وجودشناسی و معرفت

گرفته، ولی جای خالی بحث در باره جنبه معناشناسی 
 مسئله کامالً محسوس است.

در خصوص معناشناسی حسن و قبح بايد توجه      
توانند  هايی که می داشت به ازای هر يک از گفتمان

خاستگاه برآمدن معنای حسن و قبح در کالم اسالمی 
باشند، الزم است معناشناسیِ اين زوج مفهوم دنبال شود؛ 

توان در دو گروه اصلی دنبال کرد:  ها را می اين گفتمان
گفتمانی شکل گرفته در عصر آغازين اسالمی که بيشتر 

های قرآنی و نبوی دارد و از خالل آيات  زهتکيه بر آمو
قرآن کريم و احاديث نبوی و اخبار صحابه و تابعين قابل 

جويی است؛ و گفتمانی شکل گرفته در فضای روابط  پی
االديانی که حاصل مواجهه عالمان مسلمان با متکلمان  بين

مانويان  ،زردشتيان ،مسيحيان ،اديان ديگر، اعم از يهوديان
ترديد معنای ساخت يافته در کالم  است. بیو براهمه 

هاست و  ها و خاستگاه اسالمی، برآيندی از اين گفتمان
های آن، توجه به  برای روشن شدن ابعاد و مؤلفه

االديانی ضرورتی تمام دارد؛ اما به سبب  های بين خاستگاه
محدود بودن مجال، اين مقاله عهده خاستگاه اول، يعنی 

 در قرآن و احاديث است. گفتمان بازتاب يافته
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Abstract: 

Good and Nastiness as a couple of key 

concepts in the field of theology and 

jurisprudence in different religions has been 

controversial ,especially for Religions of justice 

that the Imamiyah (Shiite) religion is one of the 

most prominent of them, has been the great 

importance .In researches that taked in recent 

years of inherent good and Nastiness ,studied 

ontology and epistemology aspects of the 

subject ,but discuss of semantics of the subject 

is absent. 

     It must look after about semantics of Good 

and Nastiness for each of the discuss that can 

be origin of Good and Nastiness concepts in 

Islamic theology ,its necessary that follow 

semantics of this couple of key concepts ,these 

discourses can  followed in two main cluste: 

discourse formed in the early Islamic era ,

which mostly based on the teachings of the 

Quran and the Prophet and through the Holy 

Quran verses and prophetic traditions and 

news of companions(Sahabis )and Tabe'in can 

be traced ,and the discourse formed in status of 

interfaith relations that is results of encounter 

of scholars Muslim with theologians of other 

religions ,including Jews ,Christians and 

Zoroastrians and Manicheans and the 

Brahmanism .Undoubtedly structured means in 

Islamic theology is consequent of these 

discussions and origins and to clarify of its 

dimension and components, it's all necessarily 

favour to the origins of the interfaith ,but due to 

limited space ,this article assumes the first 

origin ,ie: reflected discourse in the Qur'an and 

hadith. 
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 شناسی واژگانريشه

 "حشن"شناسی، ريشه حسن به صورت از نظر ريشه

-های سامی يافت میدر شاخه شمالی مرکزی از زبان

با تلفظ  חשןهای آن در عبری در واژه شود که نمونه

hshan חושן، חשןهای و در آرامی ترگومی در واژه 

ها به هر شود. واژهديده می hshan/ hûshanبا تلفظ 

دو زبان به معنای سينه بند مقدسی است که کاهن 

کند انجام اعمال مذهبی بر تن میاعظم يهود به هنگام 

 :Gesenius, 9191و وجه اشتقاق آن نامعلوم است )

963; Jastrow, 9199: 9/449.) 

تری ای، رد پای روشندر شاخه جنوبی حاشيه

به معنای پروانه  hasenشود. واژه گعزی ديده می

(. Dillmann, 9663: 19; Leslau, 9119: 543است)

به معنای ملخ در زبان اوگاريتی  HSNکاربرد واژه 

(Del Olmo, 5999: 979; Halayqa, 5996: 969 ،)

به معنای ملخ کوچک و موريانه در  hasānو واژه 

( نشان از آن دارد که .Leslau, loc. citتيگرينيا )

تر از واژه گعزی به طور مشترک در ای کهنواژه

های سامی جنوبی و شمالی به معنای ملخ وجود زبان

داشته که زمينه ساخت واژه گعزی با يک انتقال 

معنايی شده است. همين معنا در عربی موجب پيدايی 

ای کوچک و رنگارنگ واژه حَسّون به معنای پرنده

 (.Dillmann, 9663: 19شده است)

فقدان ريشه حسن به معنايی از سنخ خوبی و 

های سامی به جز عربی و آنچه در زيبايی در زبان

ياد شد، نشان از آن دارد که مشهورترين سطور پيش 

تواند برگرفته از معنای ماده حسن در زبان عربی، می

 hassûnبا صورت عربی  hasânواژه مشترک سامی 

ای رنگارنگ باشد. در صورت به معنای پرواز کننده

شناسی، ماده حسن در اصل به تکيه بر اين ريشه

ثانوی معنای رنگارنگ است، زيبايی ديداری معنای 

آن و سپس با يک توسعه در دامنه، معنای زيبايی به 

طور عام را يافته است. آخرين مرحله از تحول آن، 

تعميم به معنای پسنديدگی و مطلوبيت اعم چه در 

يک نظام هنجاری مانند اخالق و قانون، چه از حيث 

 مالئمت طبع بوده است. 

هايی ماده حسن، تمام اين تحوالت را در دوره

از نزول قرآن کريم سپری کرده است؛ نمونه  پيش

کاربرد آن به معنای مالئمت طبع را می توان در آياتی 

 (76فرقان/)﴾خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَّرًا وَمُقَامًا﴿مانند 

بازجست، و اين در حالی است که کارکرد هنجاری 

آن در قرآن کريم پرشمار است، تا آنجا که حتی باب 

افعال از آن به صورت احسان، به معنای نيکی کردن 

 به کار رفته است. مکرراً

متفاوت است. اين  درباره واژه قبيح، مسئله کامالً

واژه در قرآن کريم ديده نمی شود و تنها خويشاوند 

( 45رآنی آن واژه مقبوح است که در آيه )قصص/ق

ای در کار رفته است. واژه قبيح ريشه شناخته شدهبه

واژه بودن های سامی ندارد و همين امر امکان وامزبان

آن را تقويت می کند. به نظر می رسد اين واژه 

صورتی معرب از واژه فارسی کَپی/کَبی به معنای 

؛ 9319 -9/9319 :9937ميمون باشد)برهان تبريزی، 

Hübschmann, 9613: 67ای معمول ( که به قاعده

در تعريب، برای قرار گرفتن در اوزان عربی يک حاء 

به پايان آن افزوده شده و بنا به قاعده تعريب، کاف 

دانيم که ميمون در آن به قاف بدل شده است. می

فرهنگ منطقه نماد زشتی بوده و هست و از همين رو 

ک مجاورت معنايی، واژه قبيح از معنای بر پايه ي

ميمون به معنای وصفی زشت انتقال يافته  اسمیِ

ناظر به  ،است. بر اين پايه واژه قبيح در اصل ساخت

نازيبايی ديداری است و با وجود آن که در فرهنگ 

اسالمی مانند واژه حسن، قبيح نيز در يک فرآيند 
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يافته  تعميم، معنای نامطلوب بودن به طور عام را

اين تعميم مدتی پس از عصر قرآن  است، اما ظاهراً

رخ داده است. با توجه به اين که صورت پهلوی واژه 

kapīk/kabīg (MacKenzie, 9179: 47 اگر در )

گرفت، براساس قاعده به قبيق فرآيند تعريب قرار می

شد، بايد پذيرفت که واژه قبيح که يا قبيج تبديل می

ای پساپهلوی است، بايد از واژه گرفته شده مستقيماً

در زمانی بسيار نزديک به نزول قرآن در زبان عربی 

ساخته شده باشد و بر اين پايه آشکار است که 

مراحل بعدی تحول در معنا را بايد در دوره های پس 

 از نزول قرآن جست وجو کرد.

در کاربرد قرآنی، از آنجا که واژه قبيح کاربرد 

ندارد، نقطه مقابل واژه حُسن، سوء است که در اوزان 

مختلفی به کار برده شده است؛ از جمله اَحسَنَ در 

-)آل سَّيِئَةدر مقابل  حَسَنة( و 7مقابل اَساءَ )اسراء/

، ...( و حتی در رابطه مکملی 13؛ اعراف/959عمران/

؛ 959عمران/)آل "سَنة تَسُؤهُمحَ"متضاد مانند 

 (.39توبه/

اين  که در باره ريشه شناسی واژه سوء بايد گفت

-های سامی ديده میواژه در طيف وسيعی از زبان

با سه شاخه معنايی:  (’ŠW) שואشود؛ در عبری 

شاخه اول شرّ بودن، آلوده بودن، نازيبا بودن، شاخه 

و شاخه  فايده بودندوم تهی بودن، پوچ بودن، بی

(، در اوگاريتی Gesenius, 9191: 116سوم ويرانی )

 ,Leslauبه معنای قتل و امر جنايی ) Ši’iyواژه 

9119: 359; Halayqa, 5996: 996 در آرامی ترگوم ،)

شاخه شر بودن کاربرد ندارد، اما شاخه  (’ŠW) שוא

-تهی بودن، پوچ بودن و باطل بودن برای آن ديده می

های جنوب (. در زبانJastrow, 9199: 5/9357شود )

در يک شاخه معنايی به  ’SYای، در گعزیحاشيه

 ,Dillmannمعنای پست بودن و فرومايه بودن )

9661: 914; Gesenius, 9191: 116)  و در شاخه

ديگر به معنای انجام عملی ننگين و تباهکارانه، تن 

( و Leslau, 9119: 359به تباهی دادن به کار رفته )

معنای شرورانه، بد،  ’SWهای عربی جنوبی، کتيبهدر 

 ,Beeston et alضعيف و نامطلوب داشته است )

های (. معنای مشترک که عبری از زبان951 :9165

و  رکزی، عربی زبان شاخص جنوب مرکزیشمال م

های جنوب حاشيه گعزی و سبايی به عنوان نماينده

و معنای دهد، معنای فعلی شرور بودن ای را پيوند می

اسمی شرّ است و بر پايه اين اشتراک، می توان آن را 

 تر دانست. نسبت به معنای ديگر کهن

های شمال حاشيه ای، ممکن است در شاخه زبان

به معنای يورش و خشونت  buūšواژه اکدی 

(Black, 5999: 971 صورتی از همين ماده مشترک )

فراتر از سامی، دور نيست که ماده سامی  سامی باشد.

S(Š)W(Y)’  با ريشه آفروآسيايی کهن*sabV’-, 

*sabVy-  مرتبط باشد که دارای معانی شرّ، گناه و

های های مختلف آن، در زباندروغ است و صورت

مصری، چادی غربی و کوشی شرقی سفلی کاربرد 

 (.Orel & Stolbova, 9113: 436دارد )

خوبی نشان شناسی بهاين ريشه های مطمئنِبخش

دهد که ماده سوء نه تنها از حيث ريشه، بلکه از می

حيث کاربرد غالب به معنای ارزش منفی اخالقی 

است و کاربرد آن به عنوان ارزش منفی زيبايی 

 شناختی فرعی و بسيار کم وقوع است.

توان با توجه به مجموع اطالعات ارائه شده، می

قبيح در برابر حسن، در حالی که نتيجه گرفت کاربرد 

هنوز مراحل تعميم معنايی خود را سپری  "قبيح"

نکرده، بازگشتی به تقابل زيبايی و زشتی، به معنای 

زيبايی شناختی آن است که اصرار دارد هم از معنای 

هنجاری غير زيبايی شناختی شامل اخالق و قانون 
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ايد. فاصله گيرد و هم از معنای مالئمت طبع پرهيز نم

نخستين استفاده کنندگان از زوج معنايی حسن/ قبيح، 

اند تا عامدانه از زوج معنايی حسن/ سوء پرهيز کرده

ای محدود از معنا مواجه سازند که مخاطب را با دامنه

متمرکز بر ارزش زيبايی شناختی است و دست کم 

 گذاری اخالقی فاصله داشته است.در آغاز از ارزش

 
 قبح در قرآن کريمانگاره حسن و 

  در اين بخش به شيوه تاريخ انگاره، به کاربردها و

تحوالت معنايی حسن و قبح در کاربرد خواهيم 

 پرداخت، فارغ از آن که واژگان به کار برده شده برای

 حسن و قبح باشد. آن دقيقاً 

بار به صورت در قرآن کريم ماده قبح، تنها يک

که ناظر به زشتی ( 45به کار رفته)قصص/ "مقبوحون"

چهره است؛ اما ماده حسن در قرآن پرکاربرد است و 

هم برای ارزش مثبت زيبايی شناختی و هم اخالقی 

کاربرد دارد. در کاربرد قرآنی، نقطه مقابل ماده حسن، 

سوء است که در اوزان مختلفی به کار برده شده 

( و 7است؛ از جمله اَحسَنَ در مقابل اَساءَ )اسراء/

، ...( 13؛ اعراف/959)آل عمران/ سَّيِئَةدر مقابل  حَسَنة

 "حَسَنة تَسُؤهُم"و حتی در رابطه مکملی متضاد مانند 

 (.39؛ توبه/959عمران/)آل

با توجه به تقدم ريشه حسن نسبت به قبح در 

تحوالت معنايی در جهت تعميم، آنچه به روشنايی 

انجامد، بيشتر در معنای زوج واژه حَسَن/ قبيح می

حوالت معنايی قبيح در دو سده اول هجری است. ت

ها از سنخ روايت است که تکيه ما بر البته بيشتر نمونه

 نسبی و مشروط است.  آنها کامالً

 با وجود آن که نظريه حسن و قبح ذاتی مستقيماً

های شود، ولی برخی از زمينهدر قرآن کريم ديده نمی

در آن طرح آن در آيات مختلف بازتاب يافته که 

مراحلی از انگاره بازتاب يافته است. فارغ از آيات که 

-به نفی ظلم از خداوند و داوری عادالنه او می

نمونه هايی از انگاره حسن و قبح، در امر و پردازند، 

جويی است؛ اما مقصود نه امر های قرآنی قابل پینهی

های ساده است، بلکه آن دسته از اوامر قرآنی و نهی

دهد پيش از ورود حکم شرعی، ان میاست که نش

عنوانی ناظر به نوعی از مطلوبيت بر آن فعل بار بوده 

 است. 

عنوان قسط از جمله اين عناوين است که در 

کاربرد آن به عنوان معياری برای  ،موارد متعدد

در آيه  شود؛ مثالًارزشيابی اخالقی اعمال ديده می

دين اشاره دارد اين که هر امر کوچک و بزرگی را با 

تر اجلش مکتوب سازيد نزد خداوند به قسط نزديک

شود فرزند (، در جای ديگر يادآور می565است)بقره/

خواندگان خود را به نام پدرانشان بخوانيد که نزد 

(، در جايی 3تر است)احزاب/خداوند به قسط نزديک

يمانه و ترازو به قسط وفا کنيد گويد به پديگر می

-( و آنجا که می1؛ نيز الرحمن/63؛ هود/935)انعام/

فرمايد اگر ترسانيد که در باره يتيمان قسط نورزيد 

(. در تمامی اين 9چگونه بايد ازدواج کنيد)نساء/

موارد عمل به قسط، به مثابه معياری پيشينی برای 

 ارزشيابی عمل معرفی شده است.

ای عدل و قسط به گونه ی مکرراًدر آيات قرآن

دهد پيش از نزول شرايع، شود که نشان میمطرح می

اند و شرايع برای برپايی آن معنای خود را داشته

اند. بر اساس آيات مختلفی از قرآن کريم، هم به آمده

شود پيامبر اسالم دستور دارد که طور خاص گفته می

(، و هم 45؛ نيز مائده/93بين مردم عدل ورزد)شوری/

شود خداوند پيامبران خود را به طور عام تصريح می

فرستاده و با آنان کتاب و ترازو را نازل کرده است تا 

(. همچنين بايد به 53مردم به قسط قيام کنند)حديد/
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کسانی که امر به "گروهی توجه کرد که به عنوان 

اند، بدون آن که قيدی در ، معرفی شده"کنندقسط می

ی آنان از شريعتی خاص آمده باشد؛ اين باره پيرو

اند و آيه ای از قرآن به انبياء عطف شدهگروه در آيه

قاتالن انبياء و آمران به قسط را تقبيح کرده  مشترکاً

 (.59عمران/)آلاست

گذاری پيش از عنوان ديگری که به مثابه ارزش

شود، عنوان فحشاء است. شيطان ورود شرع ديده می

؛ 961، 566بقره/کند)فحشاء امر میمردم را به 

(؛ اين در حالی است که خداوند از فحشاء 59نور/

( و 56کند)اعراف/( بدان امر نمی19کند)نحل/نهی می

 (.43دارد)عنکبوت/نماز از فحشاء بازمی

-عنوان منکر ديگر از عناوين مربوط به ارزش

گذاری اعمال پيش از ورود شرع است. منکر گاه به 

شود، با اين ده به فحشاء ديده میصورت عطف ش

( و 59نور/کند )مضامين که شيطان به منکر امر می

؛ نيز نک: 19کند)نحل/خداوند از آن نهی می

(. در آيات قرآنی مکرر از منکر در تقابل 43عنکبوت/

شود؛ معروف به عنوان عملی که از با معروف ياد می

 نظر يک نظام هنجاری ذکر نشده به رسميت شناخته

شود و منکر به عنوان عملی که نظام هنجاری می

شناسد. ويژگی پيامبر اسالم)ص( مورد نظر آن را نمی

کند و آن است که اهل کتاب را به معروف امر می

( و همين 937عراف/نمايد )اآنان را از منکر نهی می

امر به معروف و نهی از منکر ويژگی امت اسالم نيز 

 (.999عمران/معرفی شده است)آل

های پيشينی از جمله مفاهيمی که ناظر به ارزش

نسبت به شريعت است، دو مفهوم متقابل طيبات و 

خبائث است. در آياتی از قرآن کريم از حالل کردن 

( و از 4، 3طيبات توسط خداوند سخن آمده )مائده/

مؤمنان خواسته شده است که طيبات حالل شده از 

(. در 67م نکنند)مائده/سوی خداوند را بر خود حرا

های خداوند را ای هم کسی که طيبات از روزیآيه

حرام کند، مورد نکوهش قرار گرفته 

شود که ای ديگر ياد می(. در آيه95)اعراف/است

به عنوان  تحريم برخی از طيبات بر يهود، صرفاً

مجازات ظلمی بوده است که آنان مرتکب شده 

پيشين، در آيه اخير  (. افزون بر آيات969بودند)نساء/

شود که تحريم صورت گرفته در به صراحت ديده می

شريعتِ يهود عارضی بوده و فارغ از اين تحريم 

عارضی، نفس آنچه تحريم شده از مقوله طيبات بوده 

 است.

 

 انگاره حسن و قبح در احاديث و آثار

های متعددی از کاربرد واژه در احاديت نبوی نمونه

شود که با توجه به صورت ديده میقبيح برای زشتی 

در  بحث انجام شده در بخش ريشه شناسی، کامالً

های اين کاربرد را عصر نبوی قابل انتظار است. نمونه

 توان در اين احاديث بازجست: می

أتاني  قال رسول اهلل)ص( لنا: :سمرة بن جندب قال

اللّيلة آتّيان فابتعثاني فانتهّيا بي إلى مدينة مبنّية بلبن 

لبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن  ذهب و

شطر كأقبح ما أنت راء. قاال لهم: اذهبوا  ما أنت راء، و

فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فّيه، ثم رجعوا إلّينا قد ذهب 

ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قاال لي: 

اك منزلك. قاال: أما القوم الذين اذهذه جنة عدن وه

ر منهم حسن وشطر منهم قبّيح، فإنهم خلطوا كانوا شط

)بخاری،  تجاوز اهلل عنهم وآخر سّيئاً صالحاً عمالً

 :9999؛ احمد بن حنبل، 6/5363، 4/9797 :9497

 (.5/499 :9494؛ ابن حبان، 3/6
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أن رسول اهلل)ص( قال:  :قال ابوسعّيد الخدري

لّيأخذن رجل بّيد أبّيه يوم القّيامة يريد أن يدخله الجنة، 

فّينادى: إن الجنة ال يدخلها مشرك. إن اهلل قد حرم 

الجنة على كل مشرك. فّيقول: أي رب أي رب أبي. قال 

)ابن حبان، ريح منتنة فّيتركه  فّيتحول في صورة قبّيحة و

 :9494علی، ؛ ابوي5/499 :؛ نيز: همان9/466 :9494

؛ بزار، 4/699 :9499؛ حاکم نيشابوری، 993، 5/399

حاتم، ؛ ابن ابی9/996 :9936به نقل هيثمی،  المسند

 (.6/967 :9493؛ ابن عساکر، 6/5765 :9491

البراء بن عازب عن النبي )ص( قال: ... فّينادي مناد 

ألبسوه من  من السماء أن قد كذب، فأفرشوه من النار، و

أروه منزله من النار. قال: فّيضّيق علّيه قبره، حتى  النار، و

حرها. قال:  يأتّيه ريحها و تختلف فّيه أضالعه. قال: و

يمثل له رجل قبّيح الوجه قبّيح الثّياب  فّيفعل به ذلك و

 منتن الريح ... 

که وصفی در باره فرشته موکل بر عذاب در قبر 

؛ ابن مبارک، 9/14 :9499داده است)حاکم نيشابوری، 

 ،566 ، 4/513 :9999؛ احمد بن حنبل، 499 :اتبی

 :9496؛ عبداهلل بن احمد، 9/567 :9496؛ رويانی، 567

 :9496منده، ؛ ابن67 :9495؛ طبرانی، 5/693-694

5/164 .) 

همچنين مضمونی نزديک به آن در اين حديث 

 ديده می شود:

نس بن مالك قال: إن رجال أسود أتى النبي)ص( ا

إني رجل أسود منتن الريح قبّيح  فقال: يا رسول اهلل

الوجه ال مال لي، فإن أنا قاتلت هؤالء حتى أقتل فأين 

 (.5/999 :9499)حاکم نيشابوری، أنا؟ قال: في الجنة...

گام بعدی تعميم معنای قبيح به کاربردهای 

توان شناسی است. از جمله میهنجاری به جز زيبايی

سخن "از به احاديث محدودی اشاره کرد که در آنها 

شود، مانند حديثی که ابن إسحاق در ياد می "قبيح

باره ناسزا گفتن ابوجهل به پيامبر اکرم)ص( و خشم 

 حمزه عموی پيامبر)ص( آورده است: 

... فقال أبوجهل دعوا أباعمارة لقد سببت بن أخّيه 

؛ ابن 9/599 :9499)حاکم نيشابوری،  ... قبّيحاً سباً

؛ قاضی 9/341 :9497؛ طبری، 5/951 :9173هشام، 

 (.5/47 :9569؛ ابن اثير، 9/556 :9491نعمان، 

ديگر بايد به حديث مالک بن عمير اشاره کرد، 

إني  :جاء رجل إلى النبي)ص( فقالبا اين مضمون: 

فّيهم، فسمعت لك منه مقالة لقّيت أبي لقّيت العدو، و

قبّيحة، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح أو حتى قتلته، 

ص(. ثم جاء آخر فقال: إني لقّيت أبي فسكت عنه النبي)

)بيهقی، فتركته وأحببت أن يلّيه غّيري، فسكت عنه

؛ ابونعيم اصفهانی، 543 :9496؛ ابوداوود، 1/57 :9494

9939: 7/999 .) 

نيز بايد حديث ابن شهاب الزهری درباره جنگ 

قدم رسول  ... وقريظه از افزود، با اين مضمون: بنی

قريظة سطور برايته إلى بني طالباهلل)ص( علي بن أبي

طالب)ع( حتى إذا دنا من الناس، فسار علي بن أبي

الحصون سمع منها مقالة قبّيحة لرسول اهلل)ص( منهم، 

)طبری، فرجع حتى لقي رسول اهلل)ص( بالطريق...

؛ ابن هشام، 59/939 :9493؛ همو، 5/16 :9497

9173: 4/919.) 

 آمدهسخن  "نام قبيح"در برخی احاديث نيز از 

 است، مانند: 

 قال بريدة بن الحصّيب: إن النبي)ص( كان ال يتطّير

سأل عن اسمه، فإذا  كان إذا بعث عامالً من شيء، و 

إن  رؤي بشر ذلك في وجهه، و أعجبه اسمه فرح به، و

كره اسمه، رؤى كراهّية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية 
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سأل عن عدا، فإن أعجبه عدا فرح بها، ورؤي بشر ذلك 

 ي وجهه، وإن كره عدا، رؤى كراهّية ذلك في وجههف

؛ 99/945 :9494؛ ابن حبان، 4/91 :9961)ابوداوود، 

؛ متنی نزديک به آن: احمد بن 6/949 :9494بيهقی، 

 (.3/947 :9999حنبل، 

در مورد اخير، يعنی نام قبيح، جا دارد همچنين به 

ق( 36حديثی از زبان عائشه همسر پيامبر )ص( )د 

را  "نام قبيح"اشاره شود مبنی بر اين که پيامبر )ص( 

قال عائشة: إن النبي )ص( كان يغّير تغيير می داد: 

؛ نزديک به آن: 3/993 :9913)ترمذی،  االسم القبّيح

 (.3/569 :9491شيبه، ابن ابی

در برخی روايات اين حديث زيادتی اين چنين 

)ابن عدی،  ... الي االسم الحسنهم ديده می شود: 

9491: 3/43 ،6/913 .) 

کاربرد واژه قبيح درباره عمل نيز در احاديث 

هايی دارد؛ از جمله در عبارتی از زبان مادر نمونه

عبداهلل بن حذافه سهمی از صحابه پيامبر )ص( چنين 

 ی نقل شده است:تعبير

قال عبداهلل بن حذافة: من أبى يا رسول اهلل؟ قال: 

أبوك حذافة بن قّيس، فرجع إلى أمه، فقالت: ويحك ما 

أهل  حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا أهل جاهلّية و

أعمال قبّيحة. فقال لها: ان كنت ألحب ان أعلم من أبي 

؛ ابن 5/399 :9999)احمد بن حنبل، من كان من الناس

ای (؛ اما صدر عبارت کليشه94/991 :9494ن، حبا

های کاربرد اين کليشه در احاديث است و نمونه

 :9999احمد بن حنبل،  شود )مثالًديگری هم ديده می

 :9495؛ نعيم بن حماد، 9/94 :9497؛ دارمی، 3/563

را  عبارتاين  ،( و اين خود6/597 :9494؛ طبرانی، 9/93

 سازد. غير قابل تکيه می

  ستر يا من اظهر الجمّيل و"ای قابل تأمل، ذکر نمونه

از زبان جبرئيل)ع( در حديثی نبوی است که  "القبّيح

در آن قبيح در تقابل با جميل، به نحو واضحی به 

طور ثانوی شناسانه توجه دارد، هرچند بهمعنای زيبايی

به زشتی اخالقی توجه دارد و حديث از پوشيده 

خداوند اشاره دارد. اين شدن اعمال زشت از سوی 

در منابع شيعه و اهل سنت يافت  حديث که مشترکاً

؛ کلينی، 9/751 :9499شود )حاکم نيشابوری، می

؛ ابن بابويه، 5/15 :9494؛ عقيلی، 5/376 :9919

؛ همو، 79 ،999، 331 :9991؛ طوسی، 559 :9967

-(، با مفروض گرفتن صحت صدور، می9/64 :9964

آن باشد که پيش از تعميم قبيح از تواند نشان دهنده 

شناختی به معنای اخالقی، به صورت معنای زيبايی

مجازی و در تقابل با جميل، از اين واژه برای کاربرد 

 شده است.اخالقی هم استفاده می

رسد در انتقال ياد شده، هر چه باشد، به نظر می

اواخر سده نخست هجری رخ داده باشد. برخی از 

ژه قبيح برای عمل در عصر صحابه کاربردهای وا

روايت شده که امکان تکيه بر آن نيست. به عنوان 

، در باره عمل "امر قبيح"نمونه می توان به تعبير 

اشاره کرد که در تعبيری از زبان  مغّيرة بن شعبه

ابوبکره به هنگام شهادت در حضور عمر نقل شده 

 اما الزنا فال أشهد به ولكني رأيت أمراً..."است: 

 :9494؛ بيهقی، 3/343 :9491شيبه، )ابن ابی "...قبّيحاً

(، اما تعابير موجود در روايات ديگر به کلی 6/594

حاکی از آن است  فاقد واژه قبيح است و حتی غالباً

حاکم  که ابوبکره شهادت به زنا داده است )مثالً

؛ 6/593 :9494؛ بيهقی، 9/397 :9499نيشابوری، 

  (.19-14 :9499جوهری، 

ای از کاربرد زوج مفهوم حسن و قبح، در نمونه

های ماقبل شريعت معنايی اخالقی اما بسيار به ارزش

شود که بخشی مانند مفهوم طيبات و خبائث ديده می
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از حديث بلند هند بن ابی هاله، فرزند حضرت 

خديجه)ع( در وصف پيامبر)ص( است، با اين 

 ذلك ... وكان دخوله لنفسه مأذونا له في "عبارت: 

يحسّن  يسأل الناس عما في الناس، و يتفقد أصحابه، و

يوهّنه، معتدل مختلف  يقبّح القبّيح و يقوّيه، و الحَسَن و

. در برخی روايات به "ال يغفل مخافة أن يغفلوا ...

شود؛ يعنی آن که ديده می يُصَوِبُهُ، يقويهجای واژه 

يد ستود و تأيسن میپيامبر)ص( امر حسن را به حُ

داشت کرد و خوار میکرد و امر قبيح را تقبيح میمی

؛ 5/946 :9499حبان، ؛ ابن9/454 :تابیسعد، )ابن

؛ همو، 5/936 :9499؛ بيهقی، 55/937 :9494طبرانی، 

توان به آسانی تأييد کرد که (. اما نمی7/49 :9494

واژه قبيح در پيش از ميانه سده اول هجری، چنين 

 باشد.معنايی را يافته 

در خالل داستانی درباره امام علی)ع(، تعبير 

از زبان آن حضرت به کار رفته  "الطالق قبّيح اكرهه"

؛ 7/939 :9494؛ بيهقی، 4/913 :9491شيبه، )ابن ابی

( که 5/537 :9969؛ قاضی نعمان، 3/561 :تابيهمو، 

اساس محتوای داستان جای درنگ دارد و ارزش 

 تاريخی آن قابل تکيه نيست.

به هر روی، فارغ از ترديدهای موجود در 

رسد که در کاربردهای روايیِ ياد شده، به نظر می

اواخر سده نخست هجری، واژه قبيح در تقابل با 

شناسی حسن، در کاربرد هنجاری و فراتر از زيبايی

جايگاه خود را گشوده است. از جمله در اواخر سده 

ّيداهلل بن عبنخست هجری، در عبارتی منقول از زبان 

 "سخن قبيح"ق(، از 14)د عبداهلل بن عتبة بن مسعود

 سخن آمده است:

عن عبّيد اهلل بن عبد اهلل قال: رأيت أسامة بن زيد 

يصلى عند قبر رسول اهلل )ص(، فخرج مروان بن الحكم. 

 فقال: تصلى الى قبره؟ فقال: انى أحبه. فقال له قوالً

ياء مقدسی، ؛ ض95/396 :9494حبان،  )ابنقبّيحا ... 

 :9494؛ نزديک به آن: ابويعلی، 4/996 :9499

 (. 9/76 :9495عبدالبر،  ؛ ابن95/996

ترين کاربرد در اواسط سده دوم قابل تکيه

مالک بن انس  موطأهجری، مربوط به عبارتی در 

ق( است که به هنگام سخن از مبادله مثل به 971)د

های موجود برای فرار از ربا پرهيز مثل طال، از روش

ذريعة إلى  فإن ذلك قبّيح، و "داده و چنين گفته است: 

)اين کردار قبيح است و وسيله ای برای  "الربا

 :9963؛ شيبانی، 5/696 :9979( )مالک، .رباست

5/364.) 

ای از روايتی منقول از طريق ابن اسحاق با واسطه

ا ناظر به حسن بن محمد بن حنفيه که از حيث معن

عدم عصمت پيامبر)ص( پيش از نبوت است، دو واژه 

قبيح و سوء را همزمان برای اعمال جاهليت به کار 

ای از زمان پريشی در کاربرد الفاظ برده که نمونه

 است:

طالب )ع(، قال سمعت رسول اهلل)ص( بياعلي بن 

يقول: ما هممت بقبّيح مما يهم به أهل الجاهلّية إال 

 (.961-94/979 :9494)ابن حبان،  مرتّين ...

های انتقال به سده دوم نمايد که در سالچنين می

هجری، يک تعميم معنايی ديگر هم درباره واژه قبيح 

در حال رخ دادن بود که ممکن است مرحله پسينی 

مستقل از  برای تعميم قبلی باشد و ممکن است کامالً

آن تعميم رخ داده باشد؛ واژه قبيح از معنای زشت در 

تناسب و ناجور در حال چهره، به معنای هر امر بی

انتقال بود و حاصل آن که در کاربردهای اوايل سده 

شود، استفاده از واژه قبيح به معنای دوم ديده می

امری ناماليم با طبع و شايسته نکوهش از سوی عرف 
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-کاربرد قبيح، داوری بر اساس ارزش است. در اين

های هنجاری مشابه آن صورت های اخالقی يا نظام

گرفت، بلکه داوری براساس انتظارهايی صورت نمی

گرفت که بر اساس عرف و عادت از چيزی يا می

 کسی وجود دارد و در عمل تأمين نشده است.

ها از اين کاربرد، ترين نمونهبه عنوان يکی از کهن

ن به عبارتی از يحيی بن سعيد انصاری توامی

ق( خطاب به قاسم بن عبيدهلل عمری 944)د

ق( هر دو از عالمان مدينه اشاره کرد، آنجا که 999)د

ای ابومحمد، بر مانند تو قبيحی "گويد: يحيی می

بزرگ است که از چيزی از امر دين تو را بپرسند و 

 :9133)مسلم،  "نزد او علمی در باره آن يافت نشود

9/96.) 

در همان حدود زمانی محمد بن يحيی بن حبان 

ق( به هنگام سخن گفتن از نيايش منقذ بن 959)د 

-عمرو، به ناکارآمدی جدش در امر تجارت اشاره می

او غبن قبيحی را پذيرا "گويد: کند و در عبارتی می

 "کردند...شد که وی را به سبب آن نکوهش می

(؛ اين 9/967 :9175 ؛ قرطبی،9/33 :9966)دارقطنی، 

ق( نقل کرده و حداکثر 939خبر را ابن اسحاق )د 

 ق است.939تاريخ قابل تعيين برای آن پيش از 

ق( در 596نمونه ديگر عبارت مصعب زبيری )د 

اواخر سده دوم هجری است که در باره اشتباه رخ 

گويد: داده برای مالک بن انس در نقل حديثی می

 "مرتکب شده استمالک در آن خطای قبيحی "

 :9967؛ ابن عبدالبر، 4/547 :9999)احمد بن حنبل، 

همسانی را احمد بن حنبل  (. تعبير دقيقا99/955ً

کار برده ق( در باره خطايی از يحيی بن آدم به549)د

(. در همه 69، 9/969 :9496است)احمد بن حنبل، 

ها، قبيح را در فارسی امروز بايد به ناجور و اين نمونه

شت ترجمه کرد، چه مقصود گوينده رخداد امریِ نه ز

و قابل نکوهش از حيث عرف  "بسيار دور از انتظار"

و عادت است، نه امری خالف اخالق و قابل 

 سرزنش اخالقی.

شود، های روايی ديده میافزون بر آنچه در نمونه

توان نتيجه گرفت که تقابل حسن و از خالل متون می

تثبيت شده بود؛  جری کامالًقبيح در ميانه سده دوم ه

چنانکه در عبارتی از مالک بن انس کاربرد حسن در 

-برابر قبيح ـ برای زيبايی و زشتی چهره ـ ديده می

(. در عباراتی منقول از 5/699 :9979شود)مالک، 

توان زوج ق( هم می594محمد بن ادريس شافعی )د

 :9494حسن و قبيح را به همين معنا )بيهقی، 

( 99/597 :هم برای وصفِ سخن )همان ( و99/596

خود،  صحيحبازجست. نيم قرن بعد، بخاری هم در 

شناختی آن به زوج حسن/قبيح را برای معنای زيبايی

 (.4/9669 :9497کار برده است)بخاری، 

ای بر بحث بايد به دو کاربرد فنی به عنوان تتمه

های حسن و قبح در نيمه اخير اشاره کرد که واژه

اند. آنچه هجری در حوزه فقه و کالم يافته سده دوم

شود، تأسيس اصطالح استحسان به فقه مربوط می

توسط عالمانی چون محمد بن حسن شيبانی 

ق( است؛ استحسان نزد او يک فرادليل است 961)د

که فارغ از نصوص و فارغ از قياس، به فقيهِ اهل رأی 

رود قياس کند در موضعی که انتظار میکمک می

ت گيرد، از عمل به قياس صرف نظر کند. هم صور

در اصل اصطالح و در سطور کتاب برجای مانده از 

توان وجود يک شيبانی با عنوان کتاب االستحسان، می

مالک فراشرعی و پيشينی نسبت به شريعت را به 

 :9966عنوان مبنای استحسان بازجست)شيبانی، 

فهمی عرف از حُسن بوده  ( که عموما9/966-46ً

(. در واقع از همين 963-967 :9977است )پاکتچی، 

قائل به حسن  روست که برای فقيهان حنفی که غالباً
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-اند، استحسان مجاز تلقی میو قبح ذاتی افعال بوده

شده و برای فقيهان اصحاب حديث و از جمله 

اند، نظريه شافعی که در جانب مخالف قرار داشته

 است)مثالًهای تند بوده استحسان مستحق حمله

(. بخاری در موضعی از صحيح 393 :9936شافعی، 

ای ابتدايی خود، کاربرد واژه استحسان را برای گونه

از استحسان نزد يکی از فقهای تابعين نيز نشان داده 

 (.9/9991 :9497است)بخاری، 

شود شکل گيری اصطالح آنچه به کالم مربوط می

اواخر حسن و قبح عقلی نزد متکلمان اهل عدل در 

سده دوم و اوايل سده سوم هجری است که از آن 

ق( و ابراهيم 599توان به ابوالهذيل عالف )دجمله می

؛ ابن 936 :9169ق( اشاره کرد )اشعری، 599نظام )د

(. اينان به نحوی آشکار به دنبال آن 594 :9939نديم، 

بودند تا مفهومی فراتر از احکام شرعی را به عنوان 

بندی کنند و در اين راستا به تعابير احکام عقلی صورت

آشکار است که در آن  حسن و قبح پناه جستند. کامالً

دوره حسن و قبح دارای ارزش معنايی بوده که به 

ای که داده است؛ دو واژهآنها اجازه اين استفاده را می

توانستند نوعی هم از دامنه فقه بيرون بودند و هم می

اشرعی در قرآن کريم های فرجامعيت نسبت به ارزش

 داشته باشند.

 

 نتیجه گیریبحث و 

توان چند گزاره از مجموع مباحث صورت گرفته می

 را به عنوان نتيجه خالصه کرد:

واژه قبيح در برابر حسن، در همان صدر اسالم به 

رفته است؛ اما به معنای زشت در چهره به کار می

تدريج از اواخر سده نخست هجری به دو معنای 

فی، يکی ناهنجار اخالقی و ديگری ناهنجار وص

عرفی کاربرد يافت و در هر سه معنا، نقطه مقابل آن 

 حَسَن بود. 

تقابل حسن و سوء نسبت به تقابل حسن و قبح 

از قدمت بيشتری برخوردار است؛ زوج مفهوم حسن/ 

سوء در گفتمان عصر نزول دارای ارزش اخالقی و 

زوج مفهوم حسن/ قبح در همان گفتمان دارای ارزش 

 زيبايی شناختی است. 

فراتر از زوج مفهوم حسن/ سوء، در کاربردهای 

عدل و قسط، فحشاء، طيبات و قرآنی مفاهيمی مانند 

های اخالقی خبائث، معروف و منکر ناظر به ارزش

بخشی  ،پيشينی نسبت به شريعت هستند يا دست کم

 اند.های پيشينیاز دامنه معنايی آنها اين ارزش

رود که در اکنون به عنوان برآورد بحث گمان می

طی سده اول هجری، به تدريج زوج مفهوم حسن/ 

عنای اخالقی سوق داده شده، تا آن که قبح به سوی م

مساعد برای يک  ای کامالًدر انتقال به سده دوم، واژه

گذاری سازی جديد در حوزه ارزشاصطالح

فراشرعی هم برای متکلمان اهل عدل و هم فقيهان 

اهل رأی بوده است. برای فقيهانی که در قالب 

ه اند، از آنجا کاستحسان از مفهوم حسن استفاده کرده

مفهوم مقابلی وجود ندارد، ممکن است ماده مورد 

نظر آنان با ماده حسن قرآنی خلط شود؛ اما برای 

-متکلمانی که زوج مفهوم حسن و قبح را پايه ريخته

آشکار است که به دنبال مفهومی فراتر از  اند، کامالً

تر از زوج حسن/ سوء مفاهيم شرعی و هم شامل

-ظی غير قرآنی روی آوردهاند و لذا به الفاقرآنی بوده

اند و اين تازگی اصطالح برای آنان موضوعيت 

 داشته است. 
 



 1131سال اول، شماره دوم، پايیز و زمستان  شناسی دينیدوفصلنامه مطالعات روش  12

 

 منابع

 قرآن کريم.

 .ق(9491) .حاتم، عبدالرحمن بن محمدابن ابی

 .به کوشش اسعد محمد الطيب .تفسير القرآن العظيم

 .المكتبة العصرية :صيدا/ بيروت

 .المصنف 9ق(9491). شيبه، عبداهلل بن محمدابی ابن

 .الرشد مكتبة :رياض .به کوشش کمال يوسف الحوت

 .اسد الغابة .ق(9569) .اثير، علی بن محمد ابن

 .المطبعة الوهبّية :قاهره

  به .التوحيد .ق(9967) .، محمد بن علی بابويه ابن

 .مكتبة الصدوق :تهران . تهرانی  حسينی  هاشم  کوشش

حيدرآباد  . الثقات .ق(9499) .، محمد حبان ابن

 .دائرة المعارف العثمانّية : دکن

به کوشش  .الصحيح .ق(9494) ــــــــــــــــ

 .مؤسسة الرسالة :بيروت .شعيب ارنؤوط

 :بيروت .الکبری  الطبقات .تا()بی .سعد، محمد ابن

 دارصادر.

 .ق(9495) .عبدالبر، يوسف بن عبداهلل ابن

 :بيروت .به کوشش علی محمد بجاوی .االستيعاب

 دارالجيل.

به کوشش  .التمهيد .ق(9967) ــــــــــــــــ

 . و محمد عبدالکبير بکری  احمد علوی  بن  مصطفی

 .وزارة عموم االوقاف :رباط

به کوشش  .الکامل .ق(9491) .عدی، عبداهلل ابن

 دارالفکر. :بيروت .يحيی مختار غزاوی

  تاريخ . ق(9493) .عساکر، علی بن حسن ابن

 :بيروت/ دمشق . به کوشش علی شيری . مدينة دمشق

 دارالفکر.

به کوشش  .الزهد .تا()بی .، عبداهلل مبارک ابن

 .دارالكتب العلمّية :بيروت .حبيب الرحمن اعظمی

 .االيمان .ق(9496) .منده، محمد بن اسحاق ابن

مؤسسة  :بيروت .به کوشش علی محمد ناصر فقيهی

 .الرسالة

 .ش(9939) .، محمد بن اسحاق نديم ابن

کتابخانه  :تهران .به کوشش رضا تجدد . الفهرست

 اسدی.

  به .السّيرة النبوية . م(9173) .، عبدالملک هشام ابن

 دارالجيل. : بيروت .سعد  عبدالرؤوف  طه  کوشش

 .ق(9961) .بن اشعث  سليمان،  ابوداوود سجستانی

  .عبدالحميد الدين محمد محيی  کوشش  به . السنن

 .داراحّياء السنة النبوية :قاهره  

به کوشش  .المراسيل .ق(9496) ــــــــــــــــ

 .مؤسسة الرسالة :بيروت .االرناووط  شعيب

 .ق(9939) .، احمد بن عبداهلل اصفهانی  ابونعيم

 .مطبعة السعادة : قاهره .حلّية االولّياء

 .ق(9494) .ابويعلی موصلی، احمد بن علی

 :دمشق .اسد  سليم  به کوشش حسين .المسند

 دارالمأمون.

 . و معرفة الرجال  العلل .ق(9496) . حنبل  احمد بن
المکتب  :بيروت/ رياض . عباس  اهلل وصی  کوشش  به

 .  االسالمی/ دارالخانی

 :قاهره .المسند .ق(9999) ــــــــــــــــ

 . المطبعة المّيمنّية

  مقاالت .م(9169) .بن اسماعيل  اشعری، علی

 :ويسبادن .هلموت ريتر  کوشش  به . االسالميين

 . انتشارات فرانتس اشتاينر

 .الصحيح .ق(9497) .بخاری، محمد بن اسماعيل

 دار ابن کثير. :بيروت .به کوشش مصطفی ديب البغا

  برهان .ق(9937) .برهان تبريزی، محمدحسين

 امير کبير. :تهران . محمد معين  کوشش  به . قاطع



 11 معناشناسی حسن و قبح در قرآن و احاديث
 

السنن  .ق(9494) .بيهقی، احمد بن حسين

دار  :مکه .به کوشش محمد عبدالقادر عطا .الکبری

 الباز.

به  .شعب االيمان .ق(9499) ــــــــــــــــ

 :بيروت .کوشش محمد سعيد بسيونی زغلول

 .دارالكتب العلمّية

به  .معرفة السنن و اآلثار .تا()بی ــــــــــــــــ

المجلس االعلي  :قاهره .کوشش سيد احمد صقر

 .للشؤون االسالمّية

ضمن  ."استحسان" .ش(9977) .پاکتچی، احمد

زير نظر کاظم موسوی  .دائرة المعارف بزرگ اسالمي

مركز دائرة المعارف بزرگ  :تهران .6ج .بجنوردی

 .اسالمي

 .ق(9913-9916 ) .ترمذی، محمد بن عيسی
احمد محمد   کوشش  به . الجامع الصحيح )السنن(

 .مكتبة مصطفي البابي :قاهره . شاکر و ديگران

السقّيفة  .ق(9499) .جوهری، احمد بن عبدالعزيز

مكتبة  :تهران . محمد هادی امينی  کوشش  به . و فدك

 .نّينوي الحديثة

 .ق(9499) .نيشابوری، محمد بن عبداهلل  حاکم

به کوشش مصطفی  . المستدرک علی الصحيحين

 .الكتب العلمّيةدار  :بيروت .عبدالقادر عطا

به  .السنن .ق(9966) .علی بن عمر .دارقطنی

 .دارالمعرفة :بيروت .يمانی  هاشم  کوشش عبداهلل

 . السنن . ق(9497) .، عبداهلل بن عبدالرحمن دارمی
 .العلمی  و خالد السبع  به کوشش فواز احمد زمرلی

 دارالکتاب العربی. :بيروت

به  .المسند .ق(9496) .رويانی، محمد بن هارون

 . مؤسسة قرطبة :قاهره .علی ابويمانی  کوشش ايمن

  به .الرسالة .ق(9936) .، محمد بن ادريس شافعی

مكتبة مصطفي  :قاهره .احمد محمد شاکر  کوشش

 . البابي الحلبي

  به . االصل .ق(9966) .حسن  شيبانی، محمد بن

دائرة المعارف  :حيدرآباد دکن . ابوالوفا افغانی  کوشش

 . العثمانّية

الحجة علي اهل   .ق(9963) ــــــــــــــــ

حيدرآباد  .به کوشش مهدی حسن کيالنی .المدينة

 .لجنة احّياء المعارف النعمانّية :دکن

 .ق(9499) .ضياء مقدسی، محمد بن عبدالواحد

به کوشش عبدالملک عبداهلل  .االحاديث المختارة

 .مكتبة النهضة الحديثة :مکه .دهيش

االحاديث  .ق(9495) .سليمان بن احمدطبرانی، 

 :بيروت .به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا .الطوال

 .دارالكتب العلمّية

به  .المعجم الکبير .ق(9494) ــــــــــــــــ

مكتبة  :موصل . عبدالمجيد سلفی  بن  کوشش حمدی

 .العلوم و الحكم

تاريخ االمم و  .ق(9497) .طبری، محمد بن جرير

 .دار الكتب العلمّية :بيروت . الملوک

 :بيروت .تفسيرال .ق(9493) ــــــــــــــــ

 دارالفکر.

  تهذيب .ق(9964) .، محمد بن حسن طوسی

 :تهران . ساناموسوی خر  حسن  کوشش  به . االحکام

 . دار الكتب االسالمّية

 .المتهجد  مصباح .ق(9991) ــــــــــــــــ
 . چ سنگی :تهران



 1131سال اول، شماره دوم، پايیز و زمستان  شناسی دينیدوفصلنامه مطالعات روش  11

 

 .السنة  كتاب .ق(9496) .حنبل  احمد بن  بن  عبداهلل

دار ابن  :دمام .سعيد قحطانی  محمد بن  کوشش  به

 القيم.

کتاب الضعفاء  .ق(9494) .عقيلی، محمد بن عمرو
 :بيروت . قلعجی  امين  به کوشش عبدالمعطی .الکبير

 .دار الكتب العلمّية

  کوشش  به . االسالمدعائم . ق(9969) .نعمان  قاضی

 دار المعارف.  :قاهره . فيضی  آصف

 .شرح االخبار .ق(9491-9495) ــــــــــــــــ

جماعة  :قم .به کوشش محمد حسينی جاللی

 .المدرسّين

الجامع  .م(9175) .بن احمد قرطبی، محمد

 .بردونی  به کوشش احمد عبدالعليم .الحکام القرآن

 .دارالشعب :قاهره

  به . الکافی .ق(9919) .، محمد بن يعقوب کلينی

 .دار الكتب االسالمّية : تهران .اکبر غفاری علی  کوشش

  کوشش  به .الموطأ .ق(9979) . انس  بن  مالک

 . داراحياء التراث العربی :قاهره . محمد فؤاد عبدالباقی

  به . الصحيح .( م9136-9133) . حجاج  بن  مسلم

مكتبة عّيسي  :قاهره . محمد فؤاد عبدالباقی  کوشش

 . البابي

به کوشش سمير  .الفتن .ق(9495) .نعيم بن حماد

 .مكتبة التوحّيد :قاهره .احمد الزهيری

مجمع  .ق(9936) .هيثمی، علی بن ابی بکر

 .مكتبة القدسي :قاهره .الزوائد
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