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  چکیده

هاي مهم در آموزش و پرورش اسـالمی، سـؤال و نحـوه سـؤال پرسـیدن      یکی از مؤلفه

در قـرآن کـریم   . شـود آموزشی و تربیتی بیـان مـی   هايروشاست که به عنوان یکی از 

کلمـۀ سـؤال و مشـتقات آن     سؤال در قرآن با ادوات سـؤال، . سؤال، فراوان مطرح است

هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشـخاص اسـت در   . شود دیده می

اجازة استاد، سـؤال بـراي فهـم،    : این مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل

اصرار در جواب، چگونگی سؤال از افراد شایسته و صراحت در مقابل سؤال و نقش آن 

  .از دیدگاه قرآن و تعلیم وتربیت اسالمی مورد بررسی قرار گرفته استدر آموزش 

  

  سؤال، آموزش، قرآن کریم، تعلیم و تربیت اسالمی: واژگان کلیدي
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  مسئلهبیانومقدمه

سؤال کردن از مفاهیم و مبانی قوي در فرهنگ قرآنی است که در نظام تعلـیم و تربیـت   

است کـه در قـرآن بـدان     رشد معلوماتردن یکی از اهداف سؤال ک. نقش اساسی دارد

در مرحلۀ اول دانایی و رشد معلومات اشخاص است که آنچه . توجه خاصی شده است

فاسـئلوا اهـل الـذکر ان کنـتم ال     «: فرمایددانند باید از دانایان بپرسند؛ بنابراین، میرا نمی

تعلمون
1

  .»سیددانید آن را از اهل ذکر یعنی عالمان بپریعنی اگر نمی«» 

اسـت، تـا فـرد     رشد معلومات در مقابل وظـائف یکی دیگر از اهداف سؤال در قـرآن  

در این بـاره آیـات   . بتواند به وظائف خود عمل کند و کار را به نحو شایسته انجام دهد

آمده است کـه حـاکی از سـؤال مسـلمانان و یـا دیگـران از       » یسئلونک«زیادي با عنوان 

ف یادگیري در مقابل وظائف و یا شـناخت اسـالم و درك   با هد. دارد) ص(م پیامبر اکر

  .مفاهیم دین است

ها، انفاق، زمـان حـج، برخـورد بـا      شراب، قمار، بت«دارد از این آیات ابعاد مختلف

بیـان ایـن   . کنـد یمـ سـؤال  » ...روح، زنـدگی گذشـتگان    ،در بارة طیبات، قیامت ،یتیمان

.ها جنبۀ یادگیري و آگاهی داردسؤال
2

  

داشـته باشـد و یـا از موضـع      اعتـراض یگر از اهداف سؤال ممکن اسـت جنبـۀ   یکی د

شخص بـه وسـیلۀ سـؤال عـدم پـذیرش قلبـی خـود را نشـان         . استهزاء و مسخره باشد

اول در بـارة  : کنـیم قرآن در این باره آیاتی دارد که ما به دو نمونۀ آن اشاره مـی . دهدمی

«گفـت  و اسالم داشته باشد و میم کسی که اعتراضی نسبت به جانشینی پیامبر اسال

           

   

3
اگر این موضوع از طرف خدا نازل شده است؟ خدایا از آسمان بـر مـا   »

                                                                                                                              

7، انبیاء، 43نحل، . 1

...؛ و85؛ اسراء، 1؛ انفال، 187؛ اعراف، 4؛ مائده 222، 220، 221، 219بقره، . 2

.32، انفال. 3
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«آیه دیگر جواب این آیـه اسـت    فتار کنسنگ بباران، یا ما را به عذاب سخت گر 

                «.
1

سـائلی درخواسـت عـذاب    «

دوم، در بـارة بنـی اسـرائیل    . »کرد و این عذاب واقع شد و براي کافرین مدافعی نیسـت 

او براي زنده کـردن مقتـول   است که اعتراض خود را نسبت به موسی در مقابل کشتن گ

هاي مکرر آنان نوعی استهزاء و یا اعتراض بود و عمـالً در  در واقع سؤال. کردند بیان می

.اثر سؤال زیاد مشکالت فراوانی در انتخاب گاو مورد نظر براي آنان پیش آمد
2

  

انسـان در  . اسـت  تحقیق و کشـف حقیقـت  از اهداف دیگر سؤال کردن در واقع براي 

سـؤال و  . افتـد و از آن آگـاهی نـدارد    هایی که در اطراف زندگی اتفاق مـی  دهمقابل پدی

و یـا  . و تا به آن پدیده آگاهی پیدا نکنـد از پرسـش دسـت بـردار نیسـت     . پرسش دارد

روش تحقیق و بررسـی در کـار   . کند هاي خود اسناد و مدارك پدیده را کشف میسؤال

ها و ردیابی گیري سؤال ژوهشگر با پیپ. پژوهشی نیز استوار بر فرضیۀ طرح سؤال است

  .شودهاي به دست آمده به حقیقت یک موضوع آگاه می پاسخ

توان به آن اسـتناد و استشـهاد کـرد بـه سـه       که در قرآن وجود دارد و می از مواردي

«یـک آیـه   : شـود  نمونه اکتفـا مـی          

            « اگر فاسقی براي شما خبري آورد، شما

موظف هستید در مورد آن تحقیق و بررسی کنید تا مشخص و روشن شود و اگر بـدون  

.شـوید بررسی دست به کاري بزنید گرفتـار پشـیمانی مـی   
3
آیـه دوم، در مـورد یوسـف     

ها ر فرعون او را متهم کرد و به زندان فرستاد و شدیدترین شکنجهصدیق است که همس

را در بارة او انجام داد تا بلکه او را تسلیم خواسته خود کند ولی یوسف تسـلیم نشـد و   

، از او کـرد یمـ در زندان بود تا اینکه عزیز مصر خوابی دید و چون یوسف تعبیر خواب 

                                                                                                                              

.؛ تفسیر المیزان1معارج، . ١

.73تا  67سوره بقره، . ٢

.6حجرات،. 3
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عزیز مصر از او خواست کـه از زنـدان آزاد    تعبیر را گفت. خواسته شد تعبیر خواب کند

شود، او نپذیرفت و از عزیز  مصر درخواست کرد که در مورد جرم او بررسـی و علـت   

.زندانی شدن او را تحقیق و از زنان در مورد عفت و پاکدامنی او سؤال کند
1

  

»               

    «
2

به نمایندة عزیز که طبق دستور عزیـز بـراي آزادي او آمـده بـود،     «

برگرد نزد ارباب خودت و از او بپرس چرا زنان دست خود را بریدند و جرم من : گفت

د و منجملـه  او هم در مقابل این سؤال جلسه بررسی برقرار کرد و تمـامی افـرا  » چه بود

زلیخا را دعوت گرفت و موضوع را سؤال کرد و تمامی آنان به پـاکی یوسـف شـهادت    

.عیوب مبرا دانستند و زلیخا هم به این واقعیت اعتراف کـرد دادند و او را از تمامی 
3
و آیـۀ   

«سوم،                

«
4

برادران یوسف در گزارش به پدرش در مقابل اتفاقی که در مصر بـراي برادرشـان افتـاد،    «

اگر حرف ما را قبول نـداري بـراي اثبـات مـدعاي مـا یـک راه وجـود دارد و آن        : گویند می

در ایـن  . »پرسش از افرادي که حاضر بودند، اعم از آنان که در مصر بودند و یا افراد کـاروان 

هاي مهم در تشخیص و رسـیدن بـه    آیات سؤاالت وسیلۀ کشف حقیقت است و یکی از راه

  .ها و ابهامات استمجهول

. یکی دیگر از موارد بسیار مهم در طرح سؤال در قرآن کـریم اسـت   رشد فکر و اندیشه

آنـان بـه    ساز ایجاد روحیۀ شک در باور غلط افـراد و توجـه دادن  رو سؤال کردن زمینهاز این

وجدان واقعی خود و اندیشیدن و فکر کردن براي رسیدن به حقیقت است یعنـی آنـان را از   

غلط و بی معنی تنبه ببخشد و نسبت به حقائق هسـتی و موقعیـت واقعـی     این باورهاي

                                                                                                                              

.و آیات دیگر این سوره 50یوسف، . 1

50همان، . 2

51و  52همان، . 3

82و 81همان، . 4



13  ل و نقش آن در آموزشنحوه پرسیدن سؤا

هاي مختلف قرآن به کار رفته استاین روش فراوان در سوره. جهان آگاه سازد
1
کـه بـا    

گیرد و نسبت به باورهـاي فعلـی آنـان کـه دور از     ان را به کار میطرح سؤال وجدان آن

هاي اقوام گذاشته اسـت، آگـاه   حقیقت است و یا اینکه این باورها نتیجۀ توهم و افسانه

مـا بـه   . کنـد ها و افکار غلط خود میکند و آنان را وادار به اندیشیدن در مقابل سنت می

در مـورد   43تـا آیـه    33سورة طور آیـات  : کنیمعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره می

هـا  آسمان ها نیاآیا «. طرح سؤال از واقعیات است تا اندیشه و وجدان آنان را آگاه سازد

»زمین را خلق کردند؟ و یا با یقین و حقیقت خدا را شـناختند؟ و 
2
آیـا ایـن افـراد در    «و یـا   

دارد براي به دست آوردن خـزائن   نزدشان خزائن پروردگار تست؟ و یا اصالً قدرت و توانی

»الهی؟
3
هـا خبـر   آیا آنان نردبانی دارند تا به آسمان بروند، و حی را بشنوند و از آسمان«و یا  

توانند با دلیل و برهان بیاورند؟ اگر صادق هستند و میآورندیم
4

چـرا شـما   «فرماید  و یا می» 

»ام له البنات و لکم البنون» «هیدخوا خواهید پسر داشته باشید ولی براي خدا دختر می می
5

  

شود، ایجاد سؤال جنبۀ آگاهی ضمیر افـراد و زنـده کـردن     در کلیۀ این موارد مالحظه می

اندیشه و وجدان آنان است تا در اثر بازیابی اندیشه و وجدان خود به حقیقت دسترسی پیـدا  

  .کنند

؛ زیرا وجـدان  است جوابگویی به وجدان انسانهدف بعدي از طرح سؤال در واقع 

انسان در مقابل نادانی و جهلی که دارد قرار ندارد و حالت آرامـش و سـکون بـه خـود     

داند برسد باز دلیل ما در این ادعا برخورد خضـر و   گیرد و تا بتواند به آنچه که نمی نمی

کـه از   توانی تحمل کنی در حـالی  تو چگونه می«: گوید خضر به موسی می. موسی است

افتد، او  به مفهوم دیگر، عدم اطالع افراد از یک موضوع که اتفاق می» .نداريمسئله خبر 

فانـک لـن   «. شـود  تا موضوع را نفهمد از حالت بی قـراري رهـا نمـی   . کند قرار می را بی

                                                                                                                              

...طور؛ واقعه؛ زمر. 1

36طور، . 2

37همان، . 3

38همان، . 4

.39، طور. 5



یآموزشيها نظامپژوهش در       14

»تستطیع معی صبراً و کیف تصبر علی مالم تحط به خبراً
1

توانی همـراه   تو نمی دیگویم«

  »ردن در مقابل مسئله که تو از آن آگاه نیستی، نیستمن صبر کنی؛ زیرا امکان صبر ک

کند ولی در دو سه مرتبه از کارها ایراد گرفت و سـؤال   موسی به او قول داد که تحمل می

دهـد   کرد و در نهایت تحمل او تمام شد، و از خضر جدا شد و عمالً این داستان نشـان مـی  

و حالـت  . دهد رار خود را از دست میتواند تحمل کند و ق که بشر در مقابل عدم آگاهی نمی

گیرد و خوشـحال   شنود آرام می هاي خود را میکند ولی وقتی جواب سؤال اضطراب پیدا می

.شودمی
2

  

  آناهدافوسنتدرسؤال

 هـاي روشسؤال در سنت اسالمی همان گونه کـه در قـرآن از آن بحـث شـد، یکـی از      

ي و رشد کامل نیسـت ولـی اهـداف،    و منهاي سؤال، یادگیر. یادگیري و رشد علم است

العاده مهـم  نحوة سؤال کردن و کیفیت برخورد با استاد در پرسش در سنت اسالمی فوق

  .دهیم در این قسمت اهداف و آیین سؤال را مورد بررسی قرار می. و قابل توجه است

»اسئل تعلـم «: فرمود ) ع(در سؤال یادگیري است که حضرت علی  یکی از اهداف مهم
3

»من سئل علم«: فرمایدو یا در بیان دیگري می. »بپرس دانا خواهی شد«
4

هرکس پرسید «

در کالم رسول مکرم اسالم، نادانی به عنوان مرض آمـده اسـت هـر مرضـی     . »عالم شد

هلّا سألوا اذا لم یعلموا فانّها شـفاء  «: درمان جهل سؤال کردن است، فرموند. درمانی دارد

»العی السؤال
5

. »دانید بپرسید؛ زیرا سؤال وسیلۀ درمان نادانی است نچه را که نمیبیایید آ 

با همین مضمون روایتی دارنـد امـا از نظـر لفـظ مشـابه      ) ع(حضرت امام صادق. »است

.نیستند
6

  

نکته آخر در این بحث آن است که سکوت در مقابل جهل در اسالم پذیرفته نیسـت   

                                                                                                                              

.68کهف، . 1

78تا  68کهف، آیات . 2

.5/139غررالحکم، . 3

.2/168همان، . 4

.54ادب الدنیا و الدین، . 5

.1/49اصول کافی، . 6
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یکـی دیگـر بایـد    . سکوت نکنند هستند تا در مقابل جهت عالم و شاگرد هر دو مسئول

هردو باید براي مبـارزه بـا جهـل تـالش کننـد و راه      . بپرسد و دیگري باید جواب دهد

الینبغـی للعـالم ان   : پیـامبر اسـالم فرمـود   . شکست سکوت در مقابل جهل سؤال اسـت 

یسکت علی علمه و الینبغی للجاهل ان یسکت علی جهلـه 
1

نـه بـراي عـالم شایسـته     » «

بل علم خود سکوت کند و  نه براي جاهل شایسـته اسـت کـه در برابـر     است که در مقا

جهل خود ساکت بمانند؛ یعنی هردو باید تالش کنند که علم گسترش یابد و جهل مهار 

  .راه این کار در سؤال است. و معدوم شود

هدف دیگر از طرح سؤال براي آن است که کار و مسئولیت خـود را بـه نحـو شایسـته     

بنـابراین، او  . گر قصور و یا تقصیري داشته باشد، عـذري پذیرفتـه نیسـت   انجام دهد و ا

. موظف است که از طریق سؤال آگاهی الزم را در مقابـل وظیفـه خـود بـه دسـت آورد     

سل عما البد لک من عمله و التعذر فی جهله: فرمود ) ع(حضرت علی
2

از علمی کـه  » «

و یـا از  . »عـذرت پذیرفتـه نیسـت    در مقابل جهل بـه آن . به ناچار باید بدانی سؤال کن

داند نپرسـد   اي را که نمی سؤال شد که آیا اجازه هست که انسان مسئله) ع(حضرت رضا

ال: هل یسمع الناس ترك المسأله عما یحتـاجون الیـه؟ قـال   «. خیر: حضرت فرمود
3

بـا  » 

گیریم کـه یکـی از اهـداف سـؤال ضـرورت       توجه به مباحث بیان شده چنین نتیجه می

  .مل کردن در مقابل وظایف محوله استدرست ع

سومین هدفی که در سنت اسالمی در بارة سؤال مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه یکـی از       

گسترش علم، سؤال است؛ یعنی راه رسیدن از مجهـول بـه معلـوم و کشـف      هايروش

  .حقیقت سؤال و پرسش است

ا یـرحمکم  ، فأسـئلو  سـؤال العلم خزائن و مفاتیحه ال« : حضرت رسول اکرم فرمودند

» اهللا، فانه یوجر فیه اربعه السائل و المعلم و المستمع و المحب لهم
4

. علم پنهان اسـت «

                                                                                                                              

.1/9، احیاء علوم الدین ، 10/238کنزالعمال ، . 1

.4/164غرر الحکم، . 2

.1/35اصول کافی، . 3

، 10/123/، کنرالعمـال 1/9احیـاءالعلوم   54، ادب الـدنیا و الـدین،   39، تحف العقـول،   1/32عیون اخبار الرضا، . 4

، با کمی تفاوت در لفظ149/ 1، اصول کافی 1/270خصال 
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پس بپرسید خداوند شما را بیاموزد؛ زیرا در علـم چهـار   . کلید رسیدن به آن سؤال است

و عالوه بر توسعه یـک  . »سؤال کننده، معلم، شنونده و دوستدار آنان: برند گروه سود می

رابطه با توسعه و گسترش علم است و توسعه علم هم در سایه پرسیدن و دانـا  ملت در 

کند و اگر علمش توسـعه   در واقع، اگر انسان نپرسد علمش توسعه پیدا نمی. شدن است

: فرمـود ) ع(امـام صـادق  . پیدا نکرد در نظام اجتماعی و جامعه توسعه پیدا نخواهد شـد 

مـردم در فراخـی و توسـعه نیسـتند مگـر اینکـه       «» الیسع الناس حتی یسألوا او یتفقهوا«

.»بپرسند و یا بفهمند
1

  

هدف دیگر از سؤال، این است که وجود انسان به تالش و تکاپو بیفتد و در سایۀ تالش 

هاي وجود گشوده شود و بتواند عقل و اندیشۀ خـود را بـه   و تکاپو، عقده گشایی و گره

رچه بپرسد، در آمادگی روحی و روانـی او  این یک امر بدیهی است که انسان ه. کار برد

بیشتر اثر دارد و از حالت خجلت و شرمساري و نگرانی در برخورد بـا دیگـران رهـائی    

شـاید علـت   . شـود کند و ارتباط او با دیگران تسهیل و عقده گشایی درونی مـی پیدا می

»القلوب اقفال مفاتحهـا السـؤال  «: فرمودند) ع(اینکه حضرت علی
2

. ه اسـت بسـت  هـا  دل«

  .»سؤال است ها آنکلید گشودن 

  کردنسؤالشیوةوآیین

  :شود در این قسمت از بررسی در بارة آیین سؤال در قرآن بحث می

چنانچه استاد اجازه سؤال نداد نبایـد انسـان   . بایست با اجازة استاد باشدسؤال می. 1

برخـورد   ها آنیکی از  .اي در این سؤال نیست بلکه آثار منفی داردسؤال کند؛ زیرا نتیجه

در واقـع کـاري عبـث و    . ماند استاد با شاگرد است و عالوه سؤال ابتر و بدون پاسخ می

  .بیهوده انجام شده است که آنهم در شأن انسان نیست

سوره مدرك دالّ بر اثبات مدعاي فوق برخورد و مذاکره موسی و خضر است که در 

استان تبعیت شاگرد از استاد و عـدم سـؤال بـی    شود؛ در واقع، در این د کهف از آن بحث می

باید به آن پایبند بود و اال انسـان اسـتاد خـود را از    . موقع و بدون اجازه استاد بیان شده است

                                                                                                                              

)داردالبته این قسمتی از نظر لفظ اضافه (1/50، اصول کافی ، 229محاسن، . 1

.1/374غرر الحکم، . 2
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  .ماند دهد و از فیض رشد و رسیدن به کمال باز می دست می

»             «
1

اگر از من تبعیت کردي نباید هیچ گونه سؤال بدون اجـازه از مـن بنمـائی تـا خـودم      : گفت«

  .»براي تو آن را بیان کنم

سؤال باید از موضع لجاجت نباشد بلکه باید براساس درك و فهم باشد علت این . 2

  .موضوع را قبالً در داستان گاو بنی اسرائیل گفتیم

ها به ضرر انسان است و یا ی را نباید مطرح کرد؛ زیرا بعضی از سؤالهر سؤال. 3

؛ بنابراین، اصرار بر سؤال از نظر .شوداگر انسان به پاسخ آن برسد، باعث ناراحتیش می

«: قرآن صحیح نیست فرمود           

 «
2

اي گروه مؤمنین از چیزي سؤال نکنید که اگر پاسخ آن مشخص شود «

و این آیه داللت دارد بر اینکه نباید سؤال زیاد کرد و دائماً در » .کند شما را ناراحت می

.پی قیل و قال باشد
3

  

سؤال را باید از عالم و آگاه پرسید و از جاهل و نادان سـؤال  : سؤال از چه کس بشود. 4

«. منتفی اسـت کردن         «    یعنـی از افـراد آگـاه

»دانیدبپرسید اگر نمی
4

  

نحوة سؤال کردن در اسالم، آیین خاصی دارد که باید بدان توجه کـرد ولـی اگـر بـه آن     

شود و نـه بـه   نه حق استادي که سؤال از او میآیین توجه نشود نه حق سؤال ادا شده و

  .شودمقصود مورد نظر دسترسی پیدا می

شاگرد بدون اجـازة اسـتاد سـؤال    هاي مهم در سؤال کردن این است که یکی از شیوه

                                                                                                                              

.70کهف ، . 1

.101مائده، . 2

.264تا  11/257تفسیر المیزان، . 3

.7، انبیاء، 43نحل، . 4
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در مثـل، اسـتاد را بـه درخـت     . و اگر او اجازه داد، بپرسد و اگر اجازه نداد، نپرسد نکند

  .بیفتد و از آن بهره برد اند که باید منتظر ماند تا از درخت خرماییخرما تشبیه کرده

سؤال باید آرام و خـوب پرسـیده شـود    . هاي مربوط به پرسیدن رفق استاز دیگر شیوه

یعنی با حالت تندي و عصبانیت و حالت بد طرح نشود؛ زیرا رسول اسالم در این مورد 

»نصف العلـم  سؤالحسن ال«: اندفرموده
1
بـاز  » خـوب پرسـیدن نصـف یـادگیري اسـت      

سن المسأله نصف العلم و الرفق نصف العیشح«اند فرموده
2

خوب سؤال کردن نصـف  » 

رسـد قرینـه   بیان رفق در کنار سؤال به نظـر مـی  . »علم است و رفق نصف زندگی است

  .باشد که سؤال به آرامی و به دور از خشونت مطرح شود

و اگـر کسـی از    یادگیري و درك مطلب، نه آزار و اذیـت باشـد  باید سؤال بـراي  

دش آزار و اذیت دیگـران باشـد، کـار صـحیحی نیسـت و در بیـان حضـرت        سؤال قص

کنـی   زمانی که از فردي سؤال می» اذا سألت فاسأل تفقهاً و التسأل تعنتاً«: فرمود) ع(علی

»براي فهم و یادگیري باشد نه براي اذیت و آزار
3
.  

ـ  . اسـت  درنظرگرفتن ابعاد منفی سـؤال هاي سؤال کردن از دیگر شیوه د سـؤال نبای

اگر فردي سؤالی را طرح کند که باعث آزار معلـم  . براي آزار و یا برخورد با معلم باشد

و یا محک زدن بر میزان معلومات استاد باشد ایـن از نظـر اخالقـی و از جهـت روابـط      

سـل  «: امام صادق فرمـود . منطقی بین استاد و شاگرد صحیح نیست و دور از ادب است

»ألهم تعنّتاً و تجربهالعلماء ماجهلت و ایاك ان تس
4

دانـی از دانشـمندان   آنچـه کـه نمـی   «

این روایت کامالً » بپرس ولی از سؤالی که جنبۀ آزار و یا آزمایش آنان باشد اجتناب کن

از سؤالی که جنبۀ آزار و آزمایش و یـا در نهایـت، دسـت انـداختن اسـتاد را دارد نهـی       

  .کنند می

سـؤال  . اسـت  محدود کـردن سـؤال  کردن هاي مربوط به سؤال یکی دیگر از شیوه

                                                                                                                              

  55؛ تحف العقول ، 54؛ ادب الدنیا و الدین،  10/228،  3/49، کنزالعمال . 1

  .55تحف العقول ، .2

3/180؛ غررالحکم ، 1238نهج البالغه، . 3

  18/127وسائل الشیعه،. 4
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وقتی که سؤال بیش از اندازه شد، نه تنها جنبۀ یادگیري خـود را  . نباید بیش از حد باشد

یکی براي استاد و دیگري براي : دهد بلکه ممکن است دو ایهام داشته باشداز دست می

ـ   . شخصیت شاگرد ل و ایهام براي استاد این است که احساس شود که هـدف از ایـن قی

قال و کثرت سؤال آزار و اهانت به استاد است و ایهام دیگر در بـارة شـاگرد اسـت کـه     

. رود هاي نـاموزون و گسـترده زیـر سـؤال مـی     شخصیت علمی و فکري شاگرد با سؤال

کند ضمناً کثرت سؤال باعث درد سـر و افـزایش   چهرة او در افکار مردم مشوه جلوه می

آن صـورت نتوانـد بـه علـت کثـرت و یـا سـنگینی        مسئولیت و یا وظیفه باشد کـه در  

  .مسئولیت از عهدة آن برآید و دچار هالکت و گرفتاري بشود

قـال رسـول   . شـود نقـل مـی  ) ص(در مورد مدعاي فوق چند روایت از پیـامبراکرم    

انهاکم عن قیل و قال و کثره السؤال و اضاعه المال«) ص(اهللا
1

شـما را از قیـل و قـال    » «

ایاکم «: و یا در بیان دیگري فرمودند» کنمد و تلف نمودن اموال نهی میبیجا و سؤال زیا

»و کثره السؤال فانا هلک من قبلکم بکثره السؤال
2

از سؤال زیاد اجتناب کنیـدزیرا قبـل   «

در واقع، مفهوم عبارت دوم شـاید ایـن   » از شما مردمی در سایۀ سؤال زیاد هالك شدند

افزاید و در اثـر عـدم تـوان انجـام آن     ها میئولیتباشد که کثرت سؤال بر وظائف و مس

  .شود انسان دچار مشکل می

تـوان  هاي مهم سؤال کردن که در فرهنگ قرآنی و سـنت مـی  همچنین یکی از شیوه

هاي گسترده آزار داد و یا اگـر  استاد را نباید در اثر سؤال. است اصرار در جوابیاقت، 

ثر خستگی و یا در اثر ضیق وقت و یا در اثر عدم به هردلیل یا در ا(آمادگی پاسخ ندارد 

همان گونـه کـه قـبالً هـم     . اصرار ورزید و او را مجبور به پاسخ دادن کرد) اطالع کافی

بایست ما منتظر استاد باشیم بدون اصرار و فشار از طرف ما اگر اراده کرد و یا گفتیم می

: نقل شده است که فرمـود  چنین) ع(میل داشت پاسخ دهد در این باره، از حضرت علی

انّ من حق العالم ان ال تکثر علیه بالسـؤال و ال تعنتـه عـن الجـواب و ال تلّـح علیـه اذ       «

یکی از حقوق دانشمند این است که بیش از حد از او سؤال نکنی و در جـواب  » «اکسل

                                                                                                                              

.54ادب الدنیا والدین، . 1

.همان. 2
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دادن او را آزار نرسانی و اگر آمادگی ندارد و یـا کسـانی وجـود دارد کـه امکـان پاسـخ       

»یست اصرار و پافشاري نکنین
1
.  

هنگـام  . هاي سؤال کردن در فرهنگ قرآنـی اسـت  از دیگر شیوه عدم برخورد در سؤال

پاسخ دادن استاد نباید در میان کالم استاد حرفی زد بلکه باید منتظر ماند تا حرف اسـتاد  

به قول . تمام شود؛ پس از آن، اگر اشکالی و یا ایرادي داریم مجدداً طرح کنیم و بپرسیم

درست این کار همانند چنـگ زدن بـه   . نباید وارد شد» پاي برهنه در کالم کس«معروف 

و در اسالم این کار نهی شده است پیـامبر  . صورت شخص و روي او را خراشیدن است

» من عرض الخیه المسلم المتکلم فی حدیثـه فکانّمـا خـدش وجهـه    «: فرمود) ص(اکرم

مسلمانش که در حال حرف زدن است بدود ماننـد آن   یعنی هرکس در میان کالم برادر«

.»است که صورت او را خراشیده و زخمی کرده است
2

  

توان از هرکس نمی. است سؤال شایستهشیوة دیگر که در پرسیدن مورد توجه است 

لکه از افرادي که از طرفی عالم و دانشمند باشند  و عـالوه  بدر مسائل علمی سؤال کرد 

شاید علت اینکه عالوه بر علـم شـرافت   . ت اخالقی و شخصیتی باشدبر آن داراي شراف

گـوي برخوردهـاي   هم به آن افزوده شده است این باشد که اگر شریف نباشد در پاسـخ 

»سلّوا اهل الشرف من العلم«) ص(قال رسول اهللا. ناشایست بنماید
3

از افـراد شایسـته و   «

  .»شریف از دانش بپرسید

انسان در مقابل سؤال، انسـان  . دیگري از پرسیدن استشیوة  پاسخ صحیح به سؤال

دانـد بایـد   داند باید پاسـخ دهـد و اگـر نمـی     اگر مسئله را می. موظف به پاسخگو است

اگر غیر از این عمل کند از حدود حق تجاوز کـرده اسـت و در واقـع، بـه     : متوقف شود

که مـا فقـط بـه     هاي زیادي وجود داردحقیقت عمل نکرده است و در این مورد روایت

حق اهللا علی العباد ان یقولوا ما یعلمـون و یقفـوا   «) : ع(قال الباقر. کنیم اي اکتفا می نمونه

دانند جواب دهند  حق خداوند بر بندگان این است که آنچه را که می» «عند ماال یعلمون

                                                                                                                              

.2/598؛ خصال ،  1/46؛ اصول کافی، 233؛ محاسن  9/51؛ مستدرك الرسائل، 1/51احیاء العلوم، . 1

5/472وسائل الشیعه، . 2

  10/247کنزالعمال، . 3



21  ل و نقش آن در آموزشنحوه پرسیدن سؤا

.»دانند توقف کنند و جواب ندهند و آنچه را که نمی
1

  

در مقابل سؤال . هاي سؤال کردن استهاز دیگر شیوصراحت در سؤال و پاسخ صریح

داند نبایـد از  دانم و اگر واقعاً کس نمیداند بگوید نمیباید جواب صریح داد و اگر نمی

خجالت بکشد و عالوه بر آن، از جمله ظن برانگیز استفاده نکند؛ » دانمنمی«گفتن کلمه 

شـابۀ آنکـه در دل طـرف مقابـل ایجـاد      هایی مو یا واژه» داندخدا می«براي مثال بگوید 

در ایـن قسـمت دو روایـت از حضـرت     . شودکند و خود پاسخ دهنده متهم میشک می

الیسـتحیینّ احـد اذا   «: فرمودند) ع(حضرت علی: شود بیان می) ع(و امام صادق) ع(علی

هیچکس نباید خجالت بکشد که اگر در مقابل سـؤال  » سئل عما الیعلم ان یقول ال اعلم

.»دانمنمی«داند بگوید  نمی
2

عمـا الیعلـم   اذا سئل الرجـل مـنکم   : فرمود) ع(و امام صادق 

فیوقع فی قلب صاحبه شکّاً و اذا قال المسـؤول ال ادري  » اهللا اعلم«: و ال تقل» الادري«: فلیقل

»فال یتهمه السائل
3

دانیـد صـریح بایـد گفتـه شـود      اگر فرد از شما سؤال کـرد و شـما نمـی   «

کننـده شـک بـه وجـود     ؛ زیرا با این کالم در دل سـؤال »خدا داناتر است«و نگوید  »دانم نمی«

  .»کند آید و در نتیجه او پاسخ دهنده را متهم میمی

. سؤال کردن است که باید بدان عمـل شـود   هايروشاز دیگر  پاسخگویی به سؤال

این گناه البته . عدم پاسخ در صورت دانستن گناه است و مستوجب مجازات خواهد بود

شـود و یـا انحـراف     مراتب دارد که اگر در اموري باشد که فرد دچار گنـاه و فسـاد مـی   

تـر اسـت ولـی در مسـائلی کـه      کنند گناه سنگین عقیدتی و شخصیتی براي او ایجاد می

عادي است عدم پاسخ به آن هم گناهش کمتر از اموري اسـت کـه ایجـاد اضـالل و یـا      

ه در این مورد در روایات آمده است به صورت کلی اسـت  البته آنچه ک. کنند انحراف می

»من سئل عن علم فکتمه الجمه اهللا یوم القیامه بلجام من نـار «که فرمودند 
4

پیـامبراکرم  «

اگر از کسی در مورد موضوع علمی سـؤال شـود و آن را کتمـان کنـد و جـواب      : فرمود

  .»ندهد در قیامت با لگام آتشین مهار خواهد شد

                                                                                                                              

.1/145؛ جامع السعادات ، 28؛ حقائق ،  18/119؛ وسائل الشیعه ، 1/53اصول کافی، . 1

.1123؛ نهج البالغه، 9؛ محاسن ،  6/277غررالحکم ، . 2

  .1/145؛ جامع السعادات ، 28؛ حقائق ،  26؛ محاسن ،  1/53اصول کافی، . 3

  .63ادب الدنیا و الدین،  1/121، الترغیب ، 2/65، تاریخ بغداد،  5/29، سنن ترمذي ،  10/19کنز العمال ، . 4
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پاسخ ندادن جائز است و آن هم در مورد افرادي است کـه صـالحیت و    در یک صورت

اهلیت نسبت به آن موضوع را نداشته باشند که یاد دادن آن مسئله بـه او ظلـم در حـق علـم     

است و برعکس آن هم همین گونه است که اگر کس اهلیت یادگیري دارد و دریغ شود؛ بـاز  

التمنعوا العلم اهله فتظلموا و التضـعوه فـی   «):ص(قال رسول اهللا. در حق او ظلم شده است

»غیراهله فتأثّموا
1

ایـد و اگـر در غیـر     علم را از اهل آن منع نکنید در این صورت ظلم کـرده «

: فرمایـد  و یا در بیـان دیگـري مـی   » شویداهل آن قرار دهید در این صورت مرتکب گناه می

»اضاعه العلم ان تحدث به غیر اهله«
2
ن است که به افرادي بدهیـد کـه اهلیـت    نابودي علم ای 

در . شود پاسخ نداد و یا او را از علمـی منـع کـرد   در صورت عدم صالحیت افراد می» ندارند

  .غیر این صورت، موظف بر پاسخگویی است

  گیرينتیجه

با توجه به مواردي که بیان شد به این واقعیت رسیدیم که طرح سـؤال در اسـالم ابعـاد    

غرض از سؤال براي رشد معلومات، مبارزه بـا  . شش هدف بیان شد مختلفی دارد که در

خرافات، رسیدن به حقیقت و احیاء اندیشه و وجدان و فکـر بشـري اسـت کـه اسـاس      

شود و همچنین آئین سؤال کردن نیز در اسـالم و سـنت   سعادت و رشد علمی انسان می

منفـی، محـدود کـردن     شامل اجازه گرفتن، رفق، عدم آزار و اذیت، عدم توجه به ابعـاد 

سؤال، اصرار در جواب، عدم برخورد، سؤال شایسته، پاسخگوئی صـریح، صـراحت در   

  .شود که در این مقاله مورد موشکافی دقیق قرار گرفتسؤال می

نظربه این که مباحث مطروح در مقالۀ حاضر بررسی پرسیدن و پرسش از دیدگاه تعلـیم  

آن و سـنت، اسـتنادات آن مـورد مداقّـه قـرار      وجو در قرو تربیت اسالمی بود، با جست

  .بودن سهم سؤال در قرآن و سنت نشان داده شدگرفت و برجسته

  

                                                                                                                              

  .64ادب الدنیا و الدین، . 1

10/184لعمال ، کنزا. 2
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  منابع

، ترجمه علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو، انتشـارات     تمدن اسالمی در قرن چهارم هجريآدام متز، 

  .جلد 2، 1364امیرکبیر، تهران، 

، شـرح جمـال الـدین محمـد     رالکلـم غـررالحکم و در آمدي، عبدالواحد بن محمـد تمیمـی،   

  .جلد 7، 1366خوانساري، تصحیح ارموي ، چاپ دانشگاه تهران، بهمن 

  ش.ه 1371، تهران، 3، انتشارات سروش ، چ قرآن مجیدآیتی ، عبدالمحمد؛ 

ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد بن هبه اهللا بن محمد بن محمد بن الحسین ابی ابـی الحدیـد   

، ناشر داراحیاء الکتب العربیه، دارالکتب اسماعیلیان ، چاپ اول، ج البالغهشرح نهالندائنی؛ 

  .جلد 20.م1959/ ق .ه1378

تذکره السامع و المتکلم فی . ابن جماعه، شیخ االسالم بدرالدین محمد بن ابراهیم بن سـعداهللا 

  .م1993/ ق.ه1413، انتشارات مؤسسه عزالدن ، ادب العالم و المتعلم

، ترجمه محمد پروین گنابادي، انتشارات علمی و مقدمه ابن خلدوندالرحمن، ابن خلدون، عب

  .1369، 7فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چ 

، ناشـر حسـن حسـنی عبـدالوهاب، تـونس،       آداب المعلمـین ابن سحنون، ابوعبداهللا محمـد،  

  م1931/ق  .ه1348

، تحقیـق محمـد فـواد    ابـن ماجـه  سـنن  ابن ماجه، ابوعبداهللا محمد بن یزید ماجه القزوینـی،  

  .عبدالباقی ، ناشر دارالفکر ، بیروت

، انتشـارات دارالکتـب العلمیـه، لبنـان،     تهذیب االخالقابن مسکویه، ابوعلی محمد بن محمد، 

  . م1981/ق.ه 1401بیروت، 

، انتشـارات ایـران،   السیره النبویـه ابن هشام، ابومحمد عبدالملک بن هشام بن ایوب الحمیري، 

  .جلد 2، 1363نه مهر قم، زمستان چاپخا

، انتشـارات   رساله السیاسـه ابوعلی سینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا بن حسن بن علی بن سینا؛ 

  .1988الشرکه العالمیه لکتاب ، لبنان ، بیروت ، چ اول، 

تحقیـق محمـد محـی الـدین      سـنن ابـی داود،  ابی داود، سلیمان بـن االشـعث السجسـتانی،    

  .3ارات داراحیاء السنه النبویه، جعبدالحمید، انتش
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، ناشر منشورات عدیدات ، بیـروت، چ اول،  رسائل اخوان الصفا و خالن الوفاءاخوان الصفا، 

  .ق.ه 1415

/ ق.ه  1399لعربی ، لبنـان، بیـروت،   ناشر دارالکتب امنهج التربیه، ادیب، علی محمد الحسین، 

  .م 1979

ترجمـه و شـرح فـیض االسـالم،     کامل سجادیه،  صحیفهامام زین العابدین ، علی بن حسین، 

  .128ش ، .ه 1374انتشارات فیض االسالم، تهران، 

انتشارات دارالحیاء التراث العربی، لبنان  صحیح بخاري،بخاري، ابوعبداهللا محمد بن اسماعیل، 

  .، بیروت

  .2ناشر دارالکتب االسالمیه ، قم، چ محاسن،برقی، ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد، 

ترجمه المنجد الطالب، انتشـارات اسـالمی،    فارسی، -فرهنگ جدید عربیبندربیگی، محمد؛ 

  .ق.ه 1368/1417تهران، 

انتشارات داراحیاء التـراث العربـی،    سنن ترمذي،ترمذي، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره؛ 

  .5لبنان، بیروت، ج

و دکتـر  مـه قزوینـی   تصحیح و حواشـی عال  دیوان حافظ،حافظ، خواجه شمس الدین محمد؛ 

  .1373قاسم غنی، انتشارات آروین، تهران 

تصحیح  تحف العقول عن آل الرسول،الحرانی، ابی محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه؛ 

  . ق .ه 1400علی اکبر غفاري ، انتشارات اسالمیه ، 

  انتشارات المطبعه المیمنه ، مصر مسند احمد،حنبل، احمد بن محمد؛ 

، تحقیق مصطفی عبدالقادر تاریخ بغداداالمام الحافظ ابی بکر احمد بن علی؛  خطیب بغدادي ،

  .2ق ، ج.ه 1417عطاء ناشر دارالکتب العلمیه، لبنان، بیروت، 

تحقیـق یوسـف العـش ،     تقیید العلـم، خطیب بغدادي، االمام الحافظ  ابی بکر احمد بن علی؛ 

  م 1974داراحیاء السنه النبویه ، 

  .مجلد2. انتشارات دارالکتب العلمیه ، ایران، قم  تحریر الوسیله،؛ خمینی، روح  اهللا

  .1ق، ج.ه 1398انتشارات دارالفکر، قاهره  سنن الدارمی،خوارزمی، جمال الدین ابی بکر؛ 

ناشـر مرکـز ابحـاث و الدراسـات      معجم الفاظ غرر الحکـم و دررالکلـم ،  ، مصطفی؛ درایتی
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  .ق.ه  1413قم  االسالمیه ، مکتب االعالم االسالمی ،

  .2ه ق ، ج 1414ناشر مکتب االعالم االسالمی ، قم ،  تفسیر الکبیر،رازي، االمام الفخر؛ 

تحقیـق و ضـبط    المفردات فی غریب القـرآن، راغب اصفهانی، ابی القاسم حسین بن محمد؛ 

  محمد ید گیالنی ، ناشر المکتبه المرتضویه، تهران 

ترجمه و شرح فیض االسالم ، تهران،  نهج البالغه ،؛ سید رضی، ابوالحسن محمد بن ابی احمد

  جلد 2، 1351

ناشر دارالکتب العربی، مصـر، قـاهره،    معید النعم و مبید النقم،السبکی، تاج الدین عبدالوهاب؛ 

  سعدي، شیخ مصلح الدین. م 1948/ ق .ه 1367چ اول، 

ه  1374رم ، بهمـن  تصحیح غالمحسین یوسفی ، انتشارات خوارزمی ، چ چها گلستان سعدي،

  .ش

  .ش.ه 1347تصحیح رستم علی ایف ، انتشارات ابن سینا ، تهران،  بوستان سعدي،

بـه  ؛ تنبیـه الغـافلین فـی الموعظـه     سمرقندي، ابی لیث نصر بن محمد بن احمد بن ابـراهیم 

  ناشر دارالمعرفه، لبنان ،بیروت،  سید االنبیاء و المرسلین، ثیاحاد

ناشـر   ادب االمـالء و االسـتماء ،  مد بن منصور تمیمـی مـروزي؛   سمعانی، عبدالکریم بن مح

  .م1993/ ه ق  1413مؤسسه عزالدین ، چ اول، 

ناشر مؤسسه االعلمـی،   امالی الصدوق،شیخ صدوق، ابی جعفر علی بن الحسین بابویه القمی؛ 

  .م1990/ ه ق  1410، 5لبنان، بیروت ، چ 

ترجمـه سـید احمـد فهـري      الخصال ،لقمی؛ شیخ صدوق، ابی جعفر علی بن الحسین بابویه ا

  جلد2زنجانی، ناشر علمیه اسالمیه ، 

مفتاح السعاده و مصـباح  طاش کپري زاده، عصام الدین ابوالخیر احمد بن مصطفی بن خلیل؛ 

  .ق.ه 1413نشر مؤسسه عزالدین ، چاپ اول،  السیاده فی موضوعات العلوم،

ترجمـه سـید محمـد بـاقر موسـوي،       القرآن، المیزان فی تفسیرطباطبایی، سید محمد حسین؛ 

  جلد 43. ه ش 1363کانون انتشارات محمدي، تهران، 

تـاریخ االمـام و الملـوك، ناشـر دارالکتـب       تاریخ الطبري،طبري، ابی جعفر محمد بن جریـر؛  

  .جلد 6. م1988/ ه ق 1408، 2العلمیه، بیروت، لبنان، چ 
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ر و مکتبــه الهــالل للطباعــه و النشــر، ، ناشــر دامجمــع البحــرینطریحــی، شــیخ فخرالــدین؛ 

  .مجلد 6م، 1985/بیروت

حاشـیه جـامع   (ناشـر دارالکتـب االسـالمیه    آداب المتعلمـین ،  طوسی، خواجـه نصـیرالدین؛   

  .ش.ه 1347، تهران، )  المقدمات

تهذیب االحکام فی شـرح المقنعـه للشـیخ    طوسی، شیخ الطائفه ابی جعفر محمدبن الحسن؛ 

  مجلد 12، 4ه ش، چ  1365ب االسالمیه  ، تهران، ، نشر دارالکتالمفید

 وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،عامري، ابی الحسن ابن ابی ذر محمد بن یوسف؛ 

  . مجلد 20ناشر احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 

تـراس  انتشـارات داراحیـاء ال   المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم،عبدالباقی ، محند فـواد؛  

  . العربی، بیروت، لبنان

ناشـر مؤسسـه    المعید فـی ادب المفیـد و المسـتفید،   علموي ، عبدالباسط موسی بن محمد؛ 

  .م 1993/ ق .ه  1413عزالدین ، بیروت، لبنان، 

انتشارات علمـی و   قابوس نامه،عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر؛ 

  .1373، تهران،  7فرهنگی ، چ

انتشـارات دارالکتـب العربـی، بیـروت،      میزان العمل،زالی، االمام ابی حامد محمد بن محمد؛ غ

  م 1983ه ق،  1403لبنان، 

متـرجم دکتـر نـوراهللا کسـائی،      تاریخ دانشگاههاي بزرگ اسـالمی، غنیمه ، استاد عبدالرحیم؛ 

  .1364انتشارات یزدان، تهران، 

ناشـر   المحجه البیضاء فی تهـذیب االحیـاء،  ؛ )مالمحسن(فیض کاشانی، محمد ابن المرتضی 

  .مجلد 8ه ش،  1339مکتبه الصدوق ، تهران ، 

ناشر الدار العالمیه لکتاب االسالمی و المحمـد   االمثال فی القرآن الکریم،فیاض، محمد جابر؛ 

  .م، جده 1995/ ق .ه 1415العالمی للفکر االسالمی ، 

المعهد العـالمی للفکـر االسـالمی ،     الشریف، االمثال فی الحدیث النبويفیاض، محمد جابر؛ 

  .م، جده 1993/ ه ق 1414

الرساله المفصله الحـوال المعلمـین و احکـام    القابسی، ابوالحسن علی بن محمد بن خلـف؛  
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  .م 1968، انتشارات دارالمعارف ، قاهره ، المعلمین و المتعلمین

، سه مجلـد  1371سالمیه ، تهران، انتشارات دارالکتب اال قاموس قرآن،قرشی ، سید علی اکبر؛ 

  . جلد 7در 

  .1362انتشارات فجر ، چ اول ، تهران،  النظام التربوي فی االسالم ،قرشی، استاد باقر شریف؛ 

  الکلینی الرازي ، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق

ترجمه مصطفوي و رسولی محالتی، انتشارات علمیـه  اصول کافی، قرشی، استاد باقر شریف؛ 

  .مجلد 4سالمیه، تهران، ا

مجلد و  6، 1367ناشر دارالکتب االسالمیه ، تهران،بهار  فروغ کافی، قرشی، استاد باقر شریف؛ 

  . یک جلد روضه

ناشـر مطبعـه االمریـه ،     ادب الدنیا و الدین،الماوردي ، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب؛ 

  .م 1919/ ق .ه 1337قاهره ، مصر، 

انتشارات مؤسسـه   بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االنمه االطهار،باقر؛  مجلسی، الشیخ محمد

  .مجلد 110ق ، .ه  1403الوفاء بیروت، 

ترجمه ابوالقاسم پاینده،  مروج الذهب و معادن الجوهر،مسعودي ، ابوالحسن علی بن حسین؛ 

  .1360چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران، 

انتشـارات دارالکتـاب    صحیح مسـلم، جاج بن مسلم القشیري؛ مسلم، ابوالحسین مسلم بن الح

  مجلد  9م،  1987/ ق .ه 1407العربی، بیروت، 

  .انتشارات صدرا ، تهران اي بر جهان بینی اسالمی، مقدمهمطهري، مرتضی؛ 

 1414ناشر دارالمفید ، لبنان، بیـروت، چ دوم،   االختصاص،مفید، ابوعبداهللا محمد بن النعمان؛ 

  .م 1993/ ق.ه

م ،بیروت،  1993/ ق.ه 1414، 2ناشر دارالمفید ، چ االمالی، مفید، ابوعبداهللا محمد بن النعمان؛ 

  .لبنان

الترغیـب و الترهیـب مـن الحـدیث     منذري ، الحافظ زکی الدین عبدالعظیم بـن عبـدالقوي؛   

  .م 1968/ه ق  1388، بیروت، 2ناشر داراحیاء التراث العربی ، چ الشریف، 

انتشـارات دارالکتـب    جواهر الکالم شـرح شـرایع االسـالم،   حسن بن ناصـر؛   نجفی ، محمد
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  .اسالمیه ، ایران، قم

  انتشارات مؤسسه االعلمی، بیروت ، سه مجلد جامع السعادات، نراقی ، محمد مهدي؛ 

ناشر مؤسسه آل البیت الحیاء  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،نوري، حاج میرزا حسین؛ 

  .مجلد 18. م 1991/ ق.ه1411التراث ، 

چـاپ   کنزالعمال، فی سنن االقوال و االفعال،هندي، عالءالدین علی المتقی بن حسام الدین؛ 

  .م1993/ ق.ه 1413مؤسسه الرساله، بیروت، لبنان، 

چاپ داربیروت،  تاریخ یعقوبی،یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن صیف بن وهب ابن واضح؛ 

  .مجلد 2م،  1960/ ق.ه 1479لبنان، بیروت، 

  


