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 جلسۀ אول

 کلیات و روشهای بررسی سبکها



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛ شناسی آشنایی با אصطالحات אولیۀ سبک 
 ؛ شناخت جایگاه و ضرورت بحث 
 ؛ شناسی آگاهی אز پیشینۀ سبک 
 . ی حدیثیبندی کتابها های دسته آشنایی با گونه 

 
 
 

  مقدمه

אندیشمندאن و عالمان فرهیخته אز همان صـدر אسـالم همـت            . ترین علوم אسالمی אست    دאنش حدیث אز אساسی   
رهاورد אیـن تالشـها نگـارش       . خویش رא بر تعلیم و تعلم و نیز حفظ و تنظیم نوشتاری אحادیث مصروف دאشتند              

אی دیگـر قربـانی      زیبندۀ محافل علمی ما אست و پاره      אی אز آنها هنوز      صدها عنوאن کتاب حدیثی אست که دسته      
 .אند نامالیمات روزگار گردیده

یابیم که مؤلفان، آنها در تـدوین و אرאئـۀ حـدیث روش     در نگاهی گذرא به مجموعۀ نوشتارهای حدیثی درمی 
یوۀ پیـشین رא    אی אبدאع کرده و یا پیروی אز شـ         אند و معموالً هر کدאم برאی خویش شیوه         یکسانی در پیش نگرفته   

شناسی آنهـا شـاهد دאنـشی باشـیم کـه אز              توאنیم با بررسی אین نگارشها و گونه       אز אین رو אمروزه می    . אند برگزیده
معرفـی  » شناسـی کتابهـای حـدیثی       سـبک «آید، و ما آن رא با عنـوאن           فرאیند روشهای نگارشی حدیث پدید می     

 .کنیم می
تعریـف، موضـوع، אهـدאف و       : اید چهار بحث رא بررسی کنیم     در אین دאنش نوپدید نیز همچون علوم دیگر، ب        

 .تاریخچه
 
 
 

  تعریف و موضوع

 :شناسی در علوم حدیث به دو معنا אست سبک
شـدۀ مؤلفـان و مـصنفین در     مقصود אز آن، شناخت قالبهـای אز پـیش تعیـین        :شناسی کتابهای حدیثی    ـ سبک ١

 .نگار אست شناخت شیوۀ نگارشی حدیثچینش אحادیث به هنگام אرאئۀ آنها و به تعبیر دیگر 
 אسلوب گفتاری و چگونگی بیان معصومان ( مقصود אز آن آشنایی با گویشها :شناسی متون אحادیث ـ سبک٢
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ـ  אی که بتوאن با بررسی متنی و کـاوش   و قرאئن محیطی ـ تاریخی هر معصوم אست؛ به گونه ) ـ علیهم אلسالم 
حصول אین آشنایی در گرو صرف عمـری        . حدس زد ) علیه אلسالم (معصوم  در مفردאت روאیت، אنتساب آن رא به        

بیشترین بهرۀ אین شناخت در تصحیح متون روאیـی و شـناخت            . نه چندאن کوتاه در بازخوאنی متون روאیی אست       
 .אحادیث جعلی אست

شناسـی    سـبک «אسـت نـه     » شناسی کتابهای حدیثی    سبک«کند    گفتنی אست که آنچه אین درس دنبال می       
به صورت مطلق در אین نوشتار به کـار رود          » شناسی  سبک«؛ بنابرאین، אز אین پس هرگاه عبارت        »ون אحادیث مت

 .منظور ما معنای אول אست که بدאن אشاره شد
 :ضروری אست» شناسی کتابهای حدیثی سبک«توضیح دو بخش אز تعریف 

 
 

 شده قالبهای אز پیش تعیین

אفکند و سپس אحادیـث رא در آن پیکـره           אی رא پی می    مؤلف قالب و پیکره    אین אست که گاه       אز عبارت باال   نظورم
 ،بنـابرאین  .אنـد   نهـاده دهد و گاه مؤلف پیرو قالبی אست که دیگـرאن آن رא پـی      گنجانده و به خوאنندگان אرאئه می     

 אو سـازگار    אی که با אسـلوب و قوאعـد        אز آوردن אحادیث به گونه    باید   باید אز آن قالب معین، عدول کند و       نمؤلف  
 .دکن خوددאری ،نیست
 

 چینش אحادیث

 אسـت کـه مؤلـف در صـورت و     قرאر دאدن و تنظـیم אحادیـث  در حقیقت شناخت شیوه و روش » شناسی  سبک«
هـا ترאوشـهایی      ولی باید אین نکته رא هم در نظر دאشت که אین شـیوه             .کند هیئت ظاهری کتاب آن رא دنبال می      
 .شخصی نویسنده אستبرخاسته אز طرز فهم، درک و تفکر 

 موضـوع אیـن     ؛شـود  شناسی آشکار می     موضوع سبک  آوردیمאینک با توجه به بیانی که در تعریف אین دאنش           
 .»کتابها و نگارشهای حدیثی«ست אز  אدאنش عبارت

 
 
 

  אهدאف

 شدن پژوهشها  روشمند)אلف

شنایی بـا کتابهـای حـدیثی و        یابی بدون آ    אین دست .  אست ییابی به روאیات در تمام علوم אسالمی ضرور        دست
شود که پژوهشگر تمامی منابع      ت یک پژوهش وقتی حاصل می     تمامیّ. سبکهای نگارشی دشوאر و نافرجام אست     

 به صورت روشمند و آسان به منـابع         کهدهد   شناسی به پژوهشگر אین אمکان رא می        سبک. مربوط رא کاویده باشد   
 .کند هایی אست که אین دאنش دنبال میترین هدف پژوهشی خویش دست یابد و אین אز مهم

 پـس אز  کنـد، ترغیـب   به یک عمل پـسندیده אی رא  אست تا عده برאی نمونه پژوهشگری که در پی אحادیثی        
 وאلترغیـب    و یا کتاب     عمالثوאب אأل ،  محاسن :با مرאجعه به کتابهایی نظیر    » ترغیب و ترهیب  «آشنایی با سبک    

علـیهم  (فـضیلت زیـارت معـصومان       « و پژوهـشگری کـه موضـوع         گـردد   به مقصود خویش نائل می     אلترهیب
و » نویـسی  مناقـب  نگـاری و   فـضائل «و  » مزאرنویـسی «پس אز آشنایی با دو سبک        ،کند رא کاوش می  » )אلسالم

 .کند گردآوری می شده در אین قالبها، אحادیث אین موضوع رא به رאحتی بازشناسی کتابهای نوشته
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 کهاعلل ظهور و אفول سب شناخت )ب

شناسی به אین دو      אند، אما ناگزیر در سبک     طور مستقل قابل عرضه      خود به  ١شناسی و ترאجم   אگرچه دאنشهای منبع  
. سـازد  نیـاز مـی    شود و خوאننده رא تا حدود زیادی אز پیگیری مـستقل אیـن دو دאنـش بـی                  دאنش نیز پردאخته می   

لف و پنجاه منبع אز کتابهای אرزشمند حدیثی آشنا          همین درس دאنشجویان با بیش אز پنجاه مؤ        ۀبنابرאین در دאمن  
 .خوאهند شد

 آنان در אبـدאع     غبه میزאن توجه، دقت و نبو      توאن با بررسی آثار مؤلفان      می ،همچنین در אین مجموعه درسها    
 .برکات אین آشناییها در درسهای آینده آشکار خوאهد شد. سبک یا تألیف کتاب پی برد

 
 
 ونهای گوناگ  شناخت شیوه)ج

ی آگـاه های مختلف به אیـن   های نوشتاری کتابها و نگارشهای حدیثی در دوره      توאند با شناخت گونه    دאنشجو می 
אی شـده    دست یابد که کدאم سبک در אمتدאد سبک دیگر طلوع کرده و یا چه مسائلی سبب אفـول سـبک ویـژه                     

 . دیگر تحلیل کنیمیکند تا کتابهای حدیثی رא אز منظر  به عبارت دیگر אین دאنش کمک می؛אست
 
 
  אحیای سبکهای پیشین)د

 ۀدאنشجویانی که قصد دאرنـد بـه عرصـ        .  کاربرد و אحیای سبکهای پیشین אست      ،یکی دیگر אز אهدאف אین دאنش     
گونه که یک شاعر و אدیـب         همان ؛تا با سبکهای نگارشی آشنا باشند     د  یا نقد אحادیث گام نهند بای      تألیف تدوین،

پـژوه مـاهر نیـز بایـد         برد، یک حـدیث    خویش אز سبکهای شاعرאن و אدیبان پیشین بهره می        در تألیفات و אشعار     
 بـسیاری אز سـبکهای      با توجه بـه نیازهـای زمانـه       در عصر حاضر    . چین محدثین و مصنفین پیشین باشد      خوشه

چینی   زمینه ستن سبکها ما رא در    نبنابرאین دא  .ی אحیا شده אست   پژوهان شیعه و سنّ     نگارشی پیشینان توسط حدیث   
 .رساند بسترسازی برאی آفرینش تألیفات جدید یاری می و
 
 
  آشنایی با تاریخ تدوین حدیث)ه

. سـازد  بررسی سبکهای نگارشی حدیث در بستر تاریخ خوאنندگان رא با فرאز و نشیبهای نگارش حدیث آشنا مـی                 
 مثالً  .الیتهای نگارش حدیث אرزیابی کند     فع منظرکند تا بتوאند تمام قرنها رא אز         אین آشنایی به دאنشجو کمک می     

 ؛بررسی کتابهای حدیثی قرن سوم تا پنجم نشانگر دورאن شکوفایی نگـارش حـدیث در میـان شـیعیان אسـت                    
 ولی در قرنهای ششم تـا نهـم   .ندא هدهها کتاب و رساله در قالب سبکهای متعدد هویدא شد       در אین دورאن    چرאکه  

 .حدیثی شیعیان هستیمشاهد دورאن فترت و رکود نگارشهای 
 
 
 بررسی تطبیقی سبکها) و

 شود که مجموعه سبکهای هر گروه با یکدیگر مقایسه  وقتی آشکار می) شیعه و سنّی(ها  تفاوت سبک فرقه

                                                           
  .کند  ترאجم دאنشى אست که אحوאل و زندگانى دאنشمندאن و عالمان رא بررسى مى.١
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 ٢.بررسی کردشناختی رא  های کتاب نظریهبعضی توאن درستی یا نادرستی  در אین صورت می. شوند
 
 
  شناخت سبکهای منسوخ)ز

אز بـین رفـتن     אست؛ چرאکـه     صفحات کتابهای فهرست و رجال باقی مانده         میان تنها نامی در     ها سبک אی אز پاره 
در אین دאنـش אز عنـاوین       . نگارشها و کتابهای هر سبک، دسترسی به چگونگی آن شیوه رא ناممکن کرده אست             

 .گونه سبکها نیز یاد خوאهد شد אین
 
 
 

  وאژگان

 :אند אز عبارت» یتابهای حدیثشناسی ک سبک«وאژگان אساسی در دאنش 
ـ نویسان אین وאژه رא برگرفته אز زبان عربـی دא      نامه  فرهنگ ٣:سـبک ) אلف گـدאختن چیـزی پـس אز     «سته و آن رאن

معنـی   ٦»شـیوه، طـرز، قاعـده و אسـلوب        «  و ٥» نیک دאدن  ۀذوب کردن، شکل دאدن، آرאستن، شیو     « ٤،»ریختن
 .אند هکرد

 :אند تهگفنیز در توضیح אجمالی אین אصطالح 
 ٧.رود  مشخصی که در אنجام گرفتن کاری یا ساخته شدن چیزی به کار میۀشیو

. אنـد  دهکـر אی    نخستین کسانی هستند که به אین وאژه عنایت و توجه ویـژه            ،در میان אیرאنیان، אدیبان معاصر    
 :نویسد ژه چنین میملک אلشعرאی بهار در توضیح אین وא. ندא هکار گرفته آنان אین وאژه رא در אدبیات فارسی ب

 ۀ پـاره نقـر    »هسـبیک «ختن زر و نقره אسـت و        سبک در لغت تازی به معنی گدאختن و ری        
طرز خاصی אز نظم یـا      « ولی אدبای قرن حاضر سبک رא مجازאً به معنی           .گدאخته رא گویند  

 ٨.אند  אروپاییان نهاده»Styleسِتیل «باً آن رא در برאبر אند و تقری  אستعمال کرده»نثر
 روش و    و با گذشت زمان אین وאژه در خدمت تمامی دאنشها قرאر گرفت و معموالً آن رא همان رאه و رسم                  אما  
 ٩.دאنند می אسلوب

شـکل و قـالبی אسـت کـه          شـیوه، روش،  » سبک«  نیز مقصود ما אز    یشناسی کتابهای حدیث    سبکدر دאنش   
 .ندא ردهک یکره و قالبِ ویژه אرאئه میده و אحادیث رא در همان پبرگزیمؤلفان و مصنفان برאی کتابهای خویش 

                                                           
 .یعیان بیشتر محتوאیی אستمثالً بعضی بر אین باورند که سبکهای אهل سنّت بیشتر شکلی و صوری אست و سبکهای ش. ٢

Sabk .٣  
   .١٣٤١٢، ص ٩، ج نامه لغتعلى אکبر دهخدא، . ٤
   . ذیل وאژه،فرهنگ معاصر آذرتاش آذرنوش، .٥
  .٤٠١٦، ص ٥، ج فرهنگ بزرگ سخن حسن אنورى، .٦
 . همان.٧
   .١٧، ص ١، ج شناسى سبک محمد تقى بهار، .٨
  .٤٠١٦، ص ٥، ج فرهنگ بزرگ سخن حسن אنورى، .٩
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جـایگزین  » گونـه « و   »روش« »شـیوه «شناسی گاه وאژگانی نظیر        درسهای سبک  ۀگفتنی אست که در دאمن    
 . سبک خوאهد شدۀوאژ
 ١٠.אست یا گزאرش گفتار، رفتار و تقریر معصوم )علیه אلسالم( مقصود אز حدیث، سخن معصوم :حدیث) ب
אصلی אز کتابهای حدیثی نگارشـهایی אسـت کـه بیـشترِ مـتن خـود رא بـه אحادیـث                      مقصود   :کتابهای حدیثی ) ج

 .אند אختصاص دאده
 אیـن تعریـف     در אند   حدیث نیستند ولی در خدمت حدیث      ۀبنابرאین بخشی אز کتابهایی که مستقیماً دربردאرند      

 .درאیه مانند کتابهای رجال و ؛ندگیر جای نمی
گنجـد و    نمـی » یشناسـی کتابهـای حـدیث       سبک«در شمار دאنش    » یعلوم حدیث «رو بیشتر کتابهای     אز אین 
 .یردگ مورد بررسی قرאر می به تسامح ،گونه کتابها در אین مباحث سبک אین

 
 
 

  تاریخچه

  نوشته شده و   ی دیگر  فرאوאن پیش אز آنها کتابهای    ، چرא که  ستنثان رא نخستین مؤلفان دא    توאن محدّ  אگرچه نمی 
 ،آوری سخنان فردی دیگـر  אما جمع  ،ه אست نظریات وجود دאشت    گفتارها و  ۀ برאی אرאئ  سبکهای گوناگونی  قالبها و 

 عربـستان،   ۀجزیر شبه ، حدאقل در دین אسالم و     آنمند    نظام ۀ و سپس אرאئ   ،پرאهمیت אو  به ویژه سخنان مقدس و    
 .همزאد نگارشهای حدیثی אست

 
 

  سبکۀ پیشین)אلف
یابیم کـه سـبکهای نگارشـی کتابهـای          دאی درس بیان شد، درمی     که در אبت   ،»شناسی  سبک«با توجه به تعریف     

قالـب    زیرא برخی مؤلفان و مصنفان حدیث،      ؛אند زمان با کتابت و تدوین نوشتارهای حدیثی آغاز شده         حدیثی هم 
 . حدیث خود برگزیده بودندۀ برאی دفترچ، هرچند ساده و بسیط،אی رא و پیکره

و » אصـول «گردد و אز آنجا که        سالهای آغازین کتابت حدیث باز می      بنابرאین پیشینه و تاریخ سبک به همان      
در » نویـسی   אصل« سبکهای    که توאن گفت   می ندهستنخستین نوشتارهای حدیثی مسلمانان      در شمار » אجزאء«

 . حدیث אستۀ نخستین سبکهای אبدאعی برאی אرאئ،اندر میان سنیّ» جزءنویسی«میان شیعیان و 
 

 אولین گامها

هـا تنظیمهـای     نقش و نگار بردאشته شد و بعدها אین نوشـته           אولین گامها با نگارشهایی ساده و بی       ،ستان رא در אی 
 .گوناگونی رא به خود دید و آهسته آهسته به شکوفایی رسید که در درسهای آینده آن رא بررسی خوאهیم کرد

ی אز نویـسندگان بـه پیـروی אز        شد، جمع  تهای آن آشکار می   برخی مزیّ  وאقعیت آن אست که وقتی سبکی אرאئه و       
 .کردند عرضه می آن سبک کتابهای دیگری رא تدوین و

                                                           
  .٥٧، ص ١، ج همقباس אلهدאی؛ ٤، ص אلوجیزه شیخ بهایى، .١٠
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شناسی کتابهـای     نویسان به سبک   کند که فهرست    ما رא به אین مطلب رهنمون می       ،بررسی کتابهای فهرست  
نمونـه  אینک چند   .  خوبی بر وجود سبکهای آغازین אست       شاهد  אز אین رو گزאرشهای آنان     ؛אند حدیثی توجه دאشته  

 :کنیم אز אین شوאهد رא بررسی می
چه אینکه  . کنند  می یادبه عنوאن یک سبک     » حسین بن سعید  « کتابت   ۀ شیو  אز  شیخ طوسی و نجاشی    : אول ۀنمون

های بنیادین کتابهای جوאمـع    אو نخستین پایهۀشیو. אی بدیع تألیف کرد  אو سی کتاب رא در سی موضوع به شیوه        
 یــونس بــن چــوندر توصــیف אفــرאدی )  ه٤٦٠م (و شــیخ طوســی )  ه٤٥٠ م(رو نجاشــی  אز אیــن. گردیــد

 ١٤رعلـی بـن مهزیـا      ،) ه٢٢٠م  ( ١٣، محمد بن سـنان    ) ه٢١٠م  ( ١٢، صفوאن بن یحیی   ) ه٢٠٨م  ( ١١عبدאلرحمن
 :אند گفته...  و)  ه٢٩٠م ( ١٦، محمد بن حسن صفار)جریه قرن سوم( ١٥ه، محمد بن אورم)هجریقرن سوم (

אو کتابهـایی هماننـد     ؛  کتب، مثل کتب אلحـسین بـن سـعید        )یحیی   لصفوאن بن    مثالً(له  
 . دאردکتابهای حسین بن سعید

 :אند و یا نوشته
 ۀ אو نویـسند   »کتب אلثالثین مثل کتب אلحـسین بـن سـعید          ) لصفوאن بن یحیی   مثالً(له  

 .אی همانند کتابهای حسین بن سعید אست گانه کتابهای سی
» سبک نگارشی حـسین بـن سـعید       «ست که    א  نمایانگر آن  ،رن پنجم نگار ق  ی אز دو فهرست   هایچنین گزאرش 

 آن روز بوده و تبعیت دیگرאن אز אین سـبک       ۀشده و مورد توجه אندیشمندאن و عالمان سترگ جامع         کامالً شناخته 
 .ست אشاهدی بر אین مدعا

 .خورد  به چشم می، و אلبته محدودگونه،  تعابیری אینفهرست شیخ طوسی و رجال نجاشیدر 
حسن بن محبوب کتـابی رא      . یکی אز سبکهای نگارشی کتابهای علوم حدیث אست       » نویسی  مشیخه«: م دوّ ۀنمون

 کتـابی بـا عنـوאن       ۀאو نویـسند   «:نویـسد  مـی » جعفر بن بشیر  «نجاشی در معرفی    . با همین عنوאن نوشته אست    
 ١٧.» אست که همانند کتاب حسن بن محبوب אستهאلمشیخ

گونـه    אیـن  ۀ در زمـر   محاسـن و کتـاب    אست  کی دیگر אز سبکهای نگارشی حدیث       ی» نویسی  جامع« : سوم ۀنمون
 . ست אنگارشها

عنـاوین  بیـان   بنـابرאین אو در ضـمن       .  در نگاه دقیق شیخ طوسی روشن و هویدא אسـت          ،جامعیت אین کتاب  
 :אست رא دאرمحاسن چرאکه همان ویژگی جامعیت ؛کند  אشاره میאآلدאببه کتاب » عُقده אبن«نگارشهای 

 ١٨؛نحاسِאلمَ  کتابِ مثلُ کثیرةٍ علی کتبٍلُشتمِ یَ کبیرٌهو کتابٌ ، وאآلدאب له کتابُ
 ۀ אست که دربردאرند   ،محاسن همانند کتاب    ،ست و آن کتابی بزرگ     א  אثر אو  אآلدאبکتاب   

 . אست)و אبوאب(تابها אی אز ک مجموعه

                                                           
  .٢٦٦ همان، ص .١١
 . ١٤٦، ص אلفهرستشیخ طوسى، . ١٢
  .٢١٩ همان، ص .١٣
  .٢٥٣، ص אلرجال نجاشى، .١٤
  .٢٢٠، ص אلفهرست شیخ طوسى، .١٥
 .٢٢٠ همان، ص .١٦
   .١١٩، ص אلرجال نجاشى، .١٧
  .٧٤، ص אلفهرست شیخ طوسى، .١٨
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אی אبتدאیی به    م کتاب خویش به گونه     در تنظی  ،אلفهرست کتاب مشهور    ۀ نویسند ،)ه ٤٣٨(ندیم   همچنین אبن 
 ولی چون אز نخـستین      ،אین شیوه هرچند بسیار ساده و بسیط אست        .شناسی محتوאیی کتابها پردאخته אست      سبک

 باید אعترאف کرد که پـژوهش אو رא         لبتهא.  قابل ستایش אست   ،شود شناختی منتهی می   گامهایی אست که به سبک    
 ١٩.ستنشناسی دא سبکتاب توאن ک نمی

 
 نتیجه

 :آید که نویسان نخستین برمی אز نوشتارهای فهرست
 .ه אست بودمعروف سبکهای گوناگونی در میان אصحاب قلم ـ١
 .אند  آشنایی الزم رא دאشته، با سبکهانیزنویسان   فهرستـ٢
 بنـابرאین آنـان نخـستین       ؛دאدنـد  نویسان کتابها رא אز جهت سبک نگارش نیز مورد توجـه قـرאر مـی                فهرست ـ٣
 .شناسان بودند بکس

ان نخستین سبکهای אبـدאعی بـرאی   در میان سنیّ  » جزءنویسی«در میان شیعیان و     » نویسی  אصل«سبکهای  
 .אستبوده  حدیث ۀאرאئ
 
 
  یشناسی کتابهای حدیث  سبکۀ تاریخچ)ب

אن אیـن دאنـش در אیـر      . باشـد  شناسی دאنشی نوپدید אست که با بسیاری אز دאنشها در حال تعامل می              دאنش سبک 
 :نویسد  میشناسی سبک کتاب ۀنویسند. بار در زبان אدیبان قرن حاضر روאج یافت نخستین

خبـر   یکی אز فنون אدبی فارسی که متأسفانه خاورشناسان و אیرאنیان تـا دیـروز אز آن بـی                 
 אین فن تا אین אوאخر به صورت علـوم          .نظر אُدبا قرאر گرفت    ٢٠بودند و در قرن אخیر مَطمَح     

هـا و یـا     بعضی אز تذکره   ۀامده بود و فقط سینه به سینه و گاهی در مقدم          درسی بیرون نی  
 ٢١.אست »شناسی سبک«شد و آن فن  در محافل אدبی عنوאن می

 אیـن بحـث بـه علـوم         ۀشناسی در خدمت علوم دیگر قرאر گرفت و گستر          با گذشت زمان فن یا دאنش سبک      
هـا و   که بیانگر شـیوه אست ای مختلفی אنجام شده   در علوم قرآن تاکنون نگارشه    . کشیده شد قرآن و حدیث نیز     

 .سبکهای مختلف در علوم قرآنی و کتابهای مربوط به آن אست

                                                           
 . به یـک موضـوع نگارشـى אختـصاص دאده אسـت            ،تقسیم کرده، و هر یک رא     ) یا مقاله (ندیم کتاب خویش رא به ده بخش         بن א .١٩

هـاى گونـاگون شـکوفایى نگارشـى آن      ده که معموالً فنها مربوط به مذאهب یـا دوره  کرتقسیم  » فن«سپس هر بخش رא به چند       
 .موضوع אست

؛ شـود  ابهاى علم کالم تدوین شده אست و אین بخش خود به پنج فـن تقـسیم مـى               پنجم در موضوع کت   ) یا مقاله (مثالً بخش   
 :مثالً عنوאن یکى אز فنون آن چنین אست

محمـد بـن אسـحاق     :ک.ر. ( در אخبار متکلمانِ شیعه و אمامیه و زیدیه و دیگرאن אز غالة و אسماعیلیه و نام کتابهاى آنـان             :دوم فـنّ 
 ). ٣٢٦د رضا تجدّد، ص ، ترجمه و تحقیق محمאلفهرستאلندیم، 

  .ده אستکربندى  ندیم کتابها رא אز جهت موضوعى و محتوאیى سبک אبن بدین ترتیب
، ١٣ج ،      دهخـدא ۀنامـ  لغت ؛ به دقت بنگرندآنچیز که در  هر:  مطمح نظر.نظرگاه بلند، محل نظاره، جاى برאفروختن نگاه     : یعنی .٢٠

  .٢١٠٧٠ص 
  .»ج«، ص ١، ج شناسى سبک محمدتقى بهار، .٢١
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 نوظهور بـودن    ،کند ولی در علوم حدیث      مرאحل آغازین خود رא طی می      ،شناسی در علوم قرآنی     אگرچه سبک 
لی رא در אین زمینه אز شـیعیان  تر אست و متأسفانه تاکنون هیچ پژوهش مستقل و کام        אین دאنش بسیار محسوس   

 .شناسیم نمی
 
 

 نخستین تالشها

 هאلرسـالة אلمـستطرف    کـه بـا نگـارش کتـاب          بود نخستین کسی    ٢٢) ه١٣٤٥م  (عالمه محمد بن جعفر אلکتّانی      
د و پـس אز אو دیگرאنـی نیـز در           کـر ان אرאئـه    شناسی کتابهای حدیث سـنیّ       رא در سبک   یپژوهش کامل و مستقل   

 .ندمؤلفان پردאخت» شناسی شناسی و روش منهج«ی به های محدودتر دאمنه
 کتابهای مهم و אصـلی روی آورنـد و آنهـا رא             شناسی  شناسان به سبک   אول، منهج ۀ  طبیعی אست که در مرحل    

 :אند אز رو کتابهایی در אین مرحله نگاشته شد که عبارت אز אین. مورد אرزیابی و مطالعه قرאر دهند
 ٢٣؛، אثر دکتر محمود سالم عبیدאتمحدثین تاریخ אلحدیث و مناهج אلـ١
 ٢٤؛ אثر אبوبکر کافیتعلیلها، حادیث وح אأل تصحیيمام אلبخاری ف منهج אإلـ٢
 ٢٥؛ אثر دکتر ربیع بن هادی אلمدخلی ترتیب کتابه אلصحیح،يمام مسلم فאإل منهج ـ٣
 ٢٦؛ دکتر رجاء مصطفی جزینصول، نوאدر אأليمنهجه ف  אلحکیم אلترمذی وـ٤

 :توאن به آثار زیر אشاره کرد که می ٢٧گیری אست شیعیان نیز پژوهشهایی אز אین دست در حال شکلدر میان 
 ٢٨؛ אثر سید ثامر هاشم حبیب אلعمیدیکتابه אلکافی،  אلشیخ אلکلینی אلبغدאدی وـ١
 ٢٩؛ אثر عبدאلرسول غفارאلکافی،  אلکلینی وـ٢
 ٣٠؛نی، אثر هاشم معروف אلحسאلمحدّثین  אلحدیث وي درאسات فـ٣
  ٣١؛ אثر אحمد عابدینوאر، با بحار אأل آشناییـ٤
  ٣٢محمد علی مهدوی رאدبه کوشش   مشعل جاوید،ـ٥

                                                           
تاریخ  د،یعقا تصوف، فقه، ت در عصر حاضر אست که در علوم تفسیر، حدیث،          بزرگ אهل سنّ   نلماامحمد بن جعفر کتّانى אز ع      .٢٢

شـمار نگارشـهاى אو رא بـیش אز     . تحریـر درآورده אسـت  ۀو אدبیات زبردست بوده و در تمام אین علوم کتابهای متعددى رא به رشـت    
سـت کـه     א شناسى אو   אز جمله آثار کتاب    هאلرسالة אلمستطرفة لبیان مشهور کتب אلسنة אلمشرف      کتاب  . אند پنج کتاب دאنسته   شصت و 

  .تاکنون در کشورهاى مختلف بارها به چاپ رسیده אست
 .چاپ אول ، م١٩٩٧ دאر אلمناهج، אردن ـ عمان، .٢٣
  . م٢٠٠٠/ ه ١٤١٢حزم،  אلدکتور حمزه عبدאللَّه אلملیبارى، بیروت، دאر אبن: אشرאف .٢٤
  . چاپ אول، م١٩٨٨/ ه ١٤٠٨، ه مکتبة אلدאر بالمدینة אلمنور.٢٥
  . چاپ אول، م١٩٩٨/ ه ١٤١٩، ه אلقاهره، دאر אآلفاق אلعربی.٢٦
: اننـد  م ؛شناسى کتابهاى حدیثى אختصاص یافته אست       هاى کارشناسى אرشد و دکترאى دאنشجویان به سبک        نامه  بعضى אز پایان   .٢٧

  .ش .ه ١٣٧٩، خانم نیره جاویدאنى، تابستان ) کارشناسى אرشدۀنام پایان (ن ال یحضره אلفقیهروش تدوین کتاب م
 .ه ١٤١٤ قم، مؤسسة אلنشر אالسالمى، .٢٨
 .ه ١٤١٦ قم، مؤسسة אلنشر אالسالمى، .٢٩
 . ؛ بیروت، دאر אلتعارف للمطبوعاتبخش کوچکی אز کتاب. ٣٠
  .ش .ه ١٣٧٨رت فرهنگ و אرشاد אسالمى،  همایش بزرگدאشت عالمه مجلسى، وزאۀ دبیرخان.٣١
  . قم، دلیل مابخشهایی אز کتاب؛. ٣٢
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 نتیجه
کنون پژوهشی مـستقل بـه אیـن دאنـش          تاشناسی کتابهای حدیثی نوبنیان بوده و در میان شیعیان            دאنش سبک 

گـاه    پیشین وجود دאشته ولی هـیچ      نویسان شناسی در میان فهرست     های سبک  אلبته ریشه . אختصاص نیافته אست  
 . ظهور نکرده אستستقلبه صورت یک نگارش م

 
 
 شناسی  سبکبر سبک ی تاریخقدّمت

. אی طـوالنی برخوردאرنـد     بنابرאین אز پیشینه   ؛سبکهای نگارشی با پیدאیش אولین نوشتارهای حدیثی آشکار شدند        
ر علوم حدیث אست سالهای کودکی خـود رא         های نوین معرفتی د    شناسی که אز شاخه     ولی در مقابل دאنش سبک    

 .کند سپری می
 
 
 

  سبک و مؤلف

هـا،   به عبارت دیگر سبکهای نگارشی نمایـانگر אندیـشه  .  אستمؤلفانخاستگاه سبکها نبوغ و باورهای شخصی     
אی ظـاهری و هیئتـی آشـکار در     سبک אگرچه شـیوه . ست א و مبدعین آنهامؤلفانروحیات و میزאن فهم و درک    

 .فکر و نوع دیدگاه مبدع آن אست برخوאسته אز طرز  אست، אمانوشتار
 آن  ۀبینیم تابلویی אز خالقیتهـا و אفکـار نویـسنده و نگارنـد             بنابرאین هر سبکی که در نگارشهای حدیثی می       

 :به אین مثال توجه کنید. אست
ند کـه אز   کن  عبور می  אتومبیل אز رאهی     ۀیک نقاش، یک کشاورز، یک مهندس و یک رאنند        

هـای طبیعـت و منـاظر جالـب آن          ی زیبای ۀنقاش بیـشتر شـیفت    . میان مزאرع گذشته אست   
 مهندس فکـرش رא     ؛کند  کشاورز بیشتر به گندم و خاک حاصلخیز آن توجه می          ؛گردد می

دهـد و     زمین و رאههای شوسه و پلها و ساختمانهای אطرאف تمرکـز مـی             ۀدر ترسیم نقش  
حال אگر هـر یـک אز אیـن          .آن چشم دوخته אست    אتومبیل به جاده و فرאز و نشیب         ۀرאنند

 نگارش درآورنـد، بـدیهی אسـت کـه          ۀ مشاهدאت خود رא به رشت     ۀچهار نفر بخوאهند نتیج   
 ٣٣. خود رא خوאهند نوشت»مستدرکات ذهنی«بیشتر همان 

ـ        در سبک  . بیان آشکار شد   ۀها با شیو    دیدگاهها و אندیشه   ۀبا مثال فوق رאبط    ن شناسی کتابهای حدیثی نیز אی
 אصـولی אبـدאع یـا        یـا  ث، کالمی، אخبـاری   سبکی رא که یک فقیه، محدّ     . دیدگاه بسیار مؤثر אست    گونه نگرش و  

گزینـد بـا     אی אز אحادیـث برمـی       که یک فقیه بـرאی دسـته       "عنوאنی"مثالً  . کنند با یکدیگر تفاوت دאرد     پیروی می 
که אز دید فقیه، آن عنـوאن بـه نـوعی           چرא. کند متفاوت אست   ث برאی همان مطالب אنتخاب می     عنوאنی که محدّ  

ث سـعی  ده אست و حـال آنکـه محـدّ   کرست که אز آن دسته روאیت کشف  א بوده و در وאقع فتوאی אو     هیم אل حک
 . جامع אحادیث آن باب אستۀبردאرنده درفقط عبارتی رא برگزیند کאست کرده 
ها و مقـدאر فهـم و        نستهאد مکانی،   شرאیط زمانی و  ،  های گوناگون علمی  محیطکه אرتباط با     ید توجه دאشت  با
 .ت אستز אهمیّیدر پیدאیش یا پیروی אز سبکها حا... و  مؤلفاندرک 

                                                           
  .، با אندکى تغییر»ه«، ص شناسى سبک محمد تقى بهار، .٣٣



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣

 آمددر
 بندی کتابهای حدیث های دسته بررسی گونه

در אیـن  . אنـد  אی אرאئـه دאده  بندی ویـژه     دسته ی، یا کتابهای حدیث   ها هر کدאم برאی معرفی سبک     سندگان معاصر نوی
با ترسـیم   نیز   در نهایت    پردאزیم؛  می ها و سپس به بررسی آن     کنیم  میبندیها رא گزאرش      אز دسته  ما دو شیوه     ،میان

 .شناسی رא بر آن بنیان خوאهیم نهاد  مباحث سبکۀبندی، شالود بهترین دسته
 
 

 بندی אول  دسته)אلف

ر אسـت کـه    کتـاب بـر אیـن بـاو    ۀ نویـسند ٣٤. آمده אسـت  مسندنویسی در تاریخ حدیث   بندی در کتاب      אین دسته 
 :ده אستکربندی  אی خاص دسته  تدوینهای حدیثی رא به شیوهۀترین گون مهم

 
  אنوאع کتابهای حدیث: ١نمودאر 

گونه אست که تمام אحـادیثی کـه         روش تألیف אین کتابها بدین     :کتابهایی که بر محور אبوאب تألیف شده אست       ) אلف
، »کتاب אلزکـاة  «،  »کتاب אلصَّالة «،  »هکتاب אلحجّ  «همچون ، عنوאنی فرאگیر  تحتشوند    مربوط می   یک موضوع

 .شوند گاه אین אحادیث در بابها توزیع می آن. گیرند  در کنار هم قرאر می،... و »کتاب אلنّکاح«
 : אزست אروشهای گوناگون تصنیف بر محور אبوאب عبارت

 ؛صحیحאلجامع אل، אلجامع אلصغیر، نوאربحار אأل، אلوאفی، אلکافی مانند ٣٥: جوאمعـ١
 ؛ سننـ٢
 ؛ صحاحـ٣
 ؛ مصنفهاـ٤
 ؛ مستدرکهاـ٥
 . مستخرجهاـ٦
 در אین کتابها تمـام אحـادیثی کـه یـک صـحابی روאیـت                :אند  کتابهایی که بر محور نامهای صحابه مدون شده        )ب
در אین روش چنانچه پژوهنده نام صحابی ناقل حدیث مورد نظر خـود رא بدאنـد،                . آید کند در یکجا فرאهم می     می
 :אند אین کتابها خود دو گونه. یابد آسانی بدאن دست میبه 
 ؛ مسانیدـ١
 .  אطرאفـ٢
 .شود  אستادאن یا شهرها آورده می،در אین کتابها אحادیث به ترتیب صحابه :معاجم )ج
 אیـن کتابهـا بـر אسـاس نخـستین وאژه אز مـتن               :אند های آغازین אحادیث مرتب شده      کتابهایی که بر אساس وאژه     )د

 :אند  به ترتیب אلفبا نظم یافتهحدیث و
 .אند های حدیثی گوناگون رא در خود فرאهم آورده  کتابهایی که אحادیث مجموعهـ١
 .אند  کتابهایی که אحادیث مشهور رא در خود فرאهم ساختهـ٢

                                                           
، نمودאر و توضیحات ذیل آن برگرفتـه אز אیـن کتـاب    ٥٩ ـ  ٤٣، صفحات مسندنویسى در تاریخ حدیثسید کاظم طباطبایى،  .٣٤
  .אست
شناسى خوאهد آمد فقط بـه یـادکرد אسـامى آنهـا               سلسله درسهاى سبک   ۀبندى، در אدאم   کهاى אین دسته   سب ۀ چون تعریف کلی   .٣٥

  .شود بسنده مى
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  مجامع یا کتابهای فرאگیر) ه
 دئ زوא)و
   کتابهای تخریج)ز
  אجزאء)ح
   مشیخه)ط
   علل)ی
  אمالی) ک

 
  אولۀ و بررسی دستنقد

رو دאنـشجویان     אز אیـن   ؛بندی فاقـد مَقـسَمهای روشـن و علمـی אسـت              אین دسته  :بندی   آموزشی نبودن دسته   ـ١
אی برخـوردאر    بـسیاری אز سـبکها نیـز אز مَقْـسَم ویـژه           . گیرند و به خاطر بـسپارند      توאنند به رאحتی آن رא فرא      نمی
 .نیستند

بنـدی وאرد אسـت، אیـن אسـت کـه مخاطبـان          نقدهایی که به אیـن دسـته        אز دیگر  :ها  آمیختگی سبکهای فرقه   ـ٢
 .ها تمییز دهند و تفاوتهای آن رא شناسایی کنند توאنند بین سبکهای فرقه نمی

 ل و یفـضا  ها و مقاتـل،    ره مانند אصول، אدعیه، سی    ؛فاقد بخش مهمی אز سبکها אست     بندی    دسته אین   : کمبودها ـ٣
... . 
. אنـد   سبکهای کتابهای حدیثی با کتابهای علوم حـدیث در אیـن طـرح آمیختـه شـده                 : آمیختگی دو نوع سبک    ـ٤

 .همانند سبک مشیخه و تخریج که مربوط به علوم حدیث هستند
 و بـه سـبکهای نگارشـی         אهل سنت אسـت    بندی بیشتر ناظر به سبکهای کتابهای        אین دسته  :نگری سویه  یک ـ٥

 . אست کردهتوجه تر شیعیان کم
 تنظـیم شـده و      ٣٦هـای کتابهـای حـدیث      تـرین گونـه    مهـم ان  بندی برאی بی     که אین دسته   אنصاف אین אست  

  אسـت؛   مسندنویسی با دیگر روشها بوده     ۀ محترم در مقام تبیین روشهای تدوین حدیث و سنجش شیو          ۀنویسند
 بـا   های کتابهـای حـدیث در تعامـل        پیرאیه אز گونه    طرحی ساده و بی    ۀپس طبیعی אست که אیشان به دنبال אرאئ       

شناسـی    هـا رא بـرאی آمـوزش درس سـبک          سـبکها و گونـه    دאشتند  چه بسا אگر אیشان قصد      . مسندنویسی باشند 
 .دندکر אی دیگر אین نمودאر رא ترسیم می ند، به گونهکنتفکیک و تنظیم 

تـوאنیم بـه     سـت نمـی    א مقصود ما که  بندی با آنچه      سوی متفاوت אین دسته    به هر تقدیر با توجه به سمت و       
 .پایبند باشیم ونه چینش در אین درس ملتزم وگ אین

 
 

 بندی دوم  دسته

. سـازد  ید رهنمون م  ی جد یبند ک دسته ی ۀ ما رא به אرאئ     آنان یهایشناخت کاست   گوناگون و  یهایبند  دسته ۀمطالع
شـود و    یعه و אهـل سـنت عرضـه مـ         ی زمان و در دو بخش ش      بر אساس  یثی حد ی کتابها یوه سبکها ین ش یدر א 
 ،ل אختـصار  یـ  بـه دل   ،ن بخش یدر א . یابد  میث אختصاص   ی کتب علوم حد   سیشنا دאگانه به سبک   ج ی بخش ،سپس
ـ هـم א   بـا  . אسـت  ی و مذهب  یخی تار یبند  م، دسته ین تقس ی א .کجا گزאرش شده אست   ی هر دو مذهب     یکتابها ن ی
 .مینینش می هبه نظار دینش جدیچ

                                                           
  .٤٣، ص مسندنویسى در تاریخ حدیث سید کاظم طباطبایى، .٣٦
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 بخش אول

 کتابهای حدیثی شیعیان

 )٣ تا ١ قرون(نخستین گامها : فصل אول

 نویسی نویسی و مُصَنَّف نویسی، کتاب אصل) אلف

 نویسی  مسائل)ب

 ه رسال)ج
  نوאدر)د

 ینگار  تک)ه
 )٥  تا٣قرون ( عصر شکوفایی :فصل دوم

  تفسیرهای روאیی)אلف

 فقه مأثور) ب

 وאمع ج)ج

  أمالی )د

  אعمالدعیه وא )ه
 مزאرنویسی) و
 نویسی نگاری و تاریخ سیره) ز

 )٩ تا ٥قرون (ود کفترت و ر ۀ دور:فصل سوم

  گارین אربعین) אلف
  مثالبمناقب و) ب

 تدאوم برخی سبکهای پیشین) ج
 )١٤ تا ٩قرون ( شکوفایی دوباره :فصل چهارم

 نگاری   موسوعه)אلف

 نویسی   مستدرک)ب
 )١٥ و ١٤قرون ( پژوهشهای حدیثی معاصر :فصل پنجم

 های گسترده  ها و دאنشنامه  موسوعه)אلف

 ای سبکهای پیشین אحی) ب
 

 خش دومب

 ان در گذر زمانسبکهای کتابهای حدیثی سنیّ

  تدوینهای אبتدאیی ۀ دور:فصل אول

 جزءنویسی 
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 دهی   نظمۀدور: فصل دوم

 نویسی  مسند)אلف

 نگاری  مصنَّف)ب
 معاجم ) ج

 گذאری و گزینش  אرزشۀدور: فصل سوم

 نگاری حی صح)אلف
 نویسی   سنن)ب

 جوאمع )ج

  پردאزشهای تکمیلی و جانبی ۀدور :فصل چهارم

 نویسی  مستدرک)אلف

 نگاری  مستخرج)ب

 نگاری  אطرאف)ج
  نویسی زوאئد)د
 نویسی تخریج )ه
 کتابهای فرאگیر )و
 سازی کتابهای پیشینیان مرتب) ز
 کتابهای אحادیث قدسی) ح
 کتابهای אحادیث مسلسل ) ط

 بررسی אجمالی نگارشهای حدیثی معاصر: فصل پنجم

 ها وسوعه م)אلف
 نگاری  تک)ب
 

 بخش سوم

 سبکهای نگارشی کتابهای علوم حدیث

 ـ شرح אلحدیث١

 ـ علل אلحدیث٢

 ـ موضوعات٣

 אلحدیث ـ نقد٤

 ـ رجال٥
 هـ درאی٦
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 بندی دوم د دستهیبررسی فوא

 :אند אز د عبارتیبخشی אز אین فوא
 ؛ تفکیک کامل فعالیتهای حدیثی شیعیان و سنیانـ١
 ؛وین حدیث آشنایی با سیر تدـ٢
 ؛ ماندگار אستذهنאی که به رאحتی در  بندی به گونه  آموزشی بودن دستهـ٣
 .رساند های مختلف یاری می  ما در شناخت دورهکه به عناوین مناسب فصلها ـ٤

شناسی رא بر همین אسـاس אدאمـه         بندی، برآنیم تا سلسله درسهای سبک      د و مزאیای אین دسته    یبا توجه به فوא   
 .دهیم

 
 
 

   نکتهچند
 : אستیته ضرورک چند نیادآوری دوم یبند  دستهۀی بر پایشناخت کش אز آغاز مباحث سبیپ
به عنوאن نمونـه    .  אست ک آن سب  ییوفاکخ ش یشتر مربوط به تار   یشده ب یاد بندی  دستهها در   ک سب یار معرف ی مع ـ١
ـ  هرچنـد  ؛ سوم تا پنجم رخ دאده אستیدر طول قرنها» یی روא یرهایتفس« ک سب ییوفاکش پـس אز آن   ش ویپ
 . وجود دאشته אستیین نگارشهایز چنین
ن ی بنـابرא ؛ خوאهند شـد یفکها معر سبترین    مهم تنها یسشنا که در مقدمه گذشت، در درس سب      کگونه    همان ـ٢

 .ن تعدאد אستیها فرאتر אز אک سبۀکه دאمن شویم یادآور می
  
  
 

  چکیده

 .سبک به معنای شیوه، طرز، قاعده و אسلوب אست 
شناسی   سبک«فین در چینش אحادیث به هنگام عرضه رא          و مصنّ  مؤلفان ۀشد شناختن قالبهای אز پیش تعیین     

 .گویند» یکتابهای حدیث
 .کند شناسی دنبال می ترین هدفی אست که سبک مهم» روشمند شدن پژوهشها« 
 .گردد پیشینه و تاریخ سبک به سالهای آغازین کتابت حدیث باز می 
 .روند شناسان به شمار می ان نخستین سبکنویس فهرست 
ها نوپا و نوین אست و در علوم حدیث سالهای آغازین عمر خود رא سـپری                  رشته ۀشناسی در هم    دאنش سبک  

 .کند می
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ی شناسـی کتابهـای حـدیث کتـاب مـستقلّ           محمد بن جعفر کتّانی نخستین کسی אست که در دאنش سـبک            
 .تدوین کرده אست

 بـسیار  ، در پیدאیش یا پیروی אز سـبکها ،مؤلفان فهم و درک  یزאنها و م   نستهא د  و زیستیمحیطهای علمی و     
 .مؤثر אست

 
 
 

  منابع مطالعاتی

 .، محمد تقی بهار، אنتشارאت אمیرکبیر، جلد אول)مقدمه( شناسی سبک ـ١
 قـم،   ۀ علمیـ  ۀز، سید کاظم طباطبایی، مرکز אنتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی حو         مسندنویسی در تاریخ حدیث    ـ٢

 . چاپ אول،١٣٧٧
 .١٣٨٢، پاییز ٢٩ علوم حدیث، ش ۀ، مرتضی وفایی، مجلتهای حدیثی در کتب אهل سنّ  جمنه ـ٣
 



 

  

 

 جلسۀ دوم

یسینو אصل با سبکییآشنا



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف
  ؛انیعی شی نگارشکن سبیشناخت نخست 
 . אلستةعشرصولאألتاب ک یمعرف 

 
 
 
 
 

 کتابهای حدیثی شیعیان: بخش אول

 نخستین گامها: فصل אول
ها بـا گذشـت زمـان       کن سـب  یא .ل گرفت کز ش ی ن ها نگارش آن  ک، سب یثی حد ین نگارشها ی شدن نخست  دאریبا پد 
تابـت  ک یهـا  وهیامل شکن شناخت ی بنابرא؛ردک نو خود رא به مخاطبان عرضه        یא هر روز در جامه    افت و یامل  کت
 .میکن یش بررسیدאیها رא אز همان آغاز پک سبیاملکر تیه سکسر خوאهد شد ی میث وقتیحد
 
 
 

 های نگارش حدیث در عصر حضور شیوه

 حفـظ  یشان بـرא ی אرزشمند אی אز فرمانهایروی با پ)هم אلسالمیعل (وش معصومانک  ارאن سختیان بزرگ و  یرאو
ـ ث بـه א یتابت حـد کت ی در دورאن ممنوعی آوردند و حتیث رویتابت حدکعه به ی شیثیو אنتقال فرهنگ حد  ن ی

 عه در سه قرن نخستیسندگان شی نو ی تالش علم  ۀ ثمر یثتاب حد کها  ن صد یتدو. دنهادن ن یوقع یومتکمنع ح 
 . مانده אستیباقکنون  تانیز  אز متون آنها ی بخشی و خوشبختانه نام و حتאست

ت ین آنها به همـ     و عناو  ی אسام ی ول هن رفت یخ אز ب  ی تار یها یشان در نامهربان  ی א ی אز نگارشها  یاریبسאگرچه  
 مختلـف نگـارش     یهاکتوאن به سب   ی م ٣٧ فهرست یتابهاک یאز بررس . انده אست دאن م یجاوکنون    تاعه  یبزرگان ش 

 کم، سـب یشناسـ  ین مـ ی آغـاز یهـا  ه אز نوشـته ک کین سبیتر هنکن و یمشهورتر.  بردین دورאن پ یث در א  یحد
 .אست نویسی אصل

 

                                                           
 אلفهرسـت هماننـد    ؛گویند میאند فهرست     گرد آورده  ها به کتابهایی که فهرست אسامی کتابهای پیشینیان رא همرאه با معرفی آن            .٣٧

  .....  وندیم فهرست אبن، אلدین رאزی  خبفهرست منت، شیخ طوسی
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 نویسیאصل ) אلف

و سـپس نگـارش سـخنان    دن یش رא بـر شـن  یت خـو   هم )هم אلسالم یعل(بیت    אهل ینی د یها مشتاقان به آموزه  
چ یبـدون هـ    دندیشـن  یا م یدند  ید ی م )هم אلسالم یعل ( آنان آنچه אز معصومان    .دאشتند یشان مصروف م  یگهربار א 

» אصـل «ها به نام     ن دفترچه یبا گذشت زمان א   . ردندک یش ثبت م  ی خو ی یاددאشت ها  در دفترچه  یمینظتا  یر  ییتغ
، ث عاصـم  ی حـد  ۀتابچـ کمثالً بـه    . دیگرد گر אصول ممتاز    یز د  آن א  ۀسندیشناخته شد و با אنتساب هر אصل به نو        

 ٣٨.شـد  یگفته مـ   زیتاب حر ک ،ه در موضوع نماز بود    ک ،زیث حر ی حد ۀگفتند و به دفترچ    ید م یאصل عاصم بن حُمَ   
 . برخوردאر بودیא ژهیز אز شهرت وی نی אلحلبی بن علیدאهللاتاب عبک

ـ  אز روאیא تابچـه کث به ی حدی و در אصطالح علما אست»شه و אساسیان، ر یبن« אصل،   ۀی وאژ  لغو یمعنا ات ی
ش یتـاب خـو   کده و در    ی، شـن  )ه אلـسالم  یعل  ( אز אمام  ی رאو ۀیا به وאسط   یممستقبه طور    آن   ۀکه گردآورند ند  یگو

 ٣٩.رده אستکثبت و ضبط 
 

  سندگانیهدف نو
 ان رفتن و  ی، אز م  یند فرאموش ه آثار و אخبار אمامان رא אز گز       کאست  ن بوده   ی صاحبان אصول بر א    ی تمام یهدف אصل 

 ی، طوس ینیلک همانند صدوق،    ،یسندگان بعد ی نو ین تمام ی بنابرא ؛ندگان אنتقال دهند  ینند و آن رא به آ     کحفظ  ... 
 .אند ن آثار صاحبان אصول بودهیچ  خوشه،ندא هث گام بردאشتین حدی تدویه در رאستاک،...  و
 

 »אصل «یگذאر علت نام
ـ  אز אمـام    یممـستق به طور    نقل نشده و     یگری د ۀتاب و نوشت  کچ  یرشها אز ه  گونه نگا  نیه א کאز آنجا     אخـذ  یا رאوی
 یسندگانِ بـزرگ قرنهـا    یتابها منبع و مرجع نو    کگونه   نیگر א ی د ی אز سو  .אند هنامید ٤٠»אصل« آنها رא    ه אست، شد

 .قرאر گرفته אست ی بعدیان نگارشهاین אساس و بنی بنابرאه אست؛چهارم بود سوم و
 

 אصولتعدאد 

 چنـد   ۀث و گـاه دربردאرنـد     ی دههـا حـد    یشد، گاه حاو   ین م یارאن אمامان تدو  یان و   یه توسط رאو  ک ،ییאصول روא 
شـد و گـاه فـرد        ی محسوب م  )ه אلسالم یعل  (ارאن مشهور אمام  ی אز   یز گاه ین אصول ن  یف א مصن. کوتاه بود ث  یحد
ـ توز ۀن گستر ی بنابرא ؛ردک ی م ی دوردست زندگ  یه در شهرها  ک بود   یگمنام ـ ع א ی ـ       ی  کن אصـول در سرتاسـر ممال
م אز تعـدאد  یتـوאن  ید و نه تنها نمـ ینما ین مک ناممیارکن אصول ی אی אز تعدאد تمامین رو آگاه  ی אز א  ؛ بود یאسالم

ان אسـتفاده אز    کـ ه אم ک ،شناس قرن پنجم    کتابن  یتر  بزرگ ،یخ طوس یه ش کم بل ی به دست آور   یدقیقآنها אطالع   
 ،عه אختـصاص دאرد   یتب شـ  کشناخت   تابکه به   ک ،شیخو فهرستتاب  ک در   ،دאشت بزرگ بغدאد رא     یها تابخانهک

 یان در אقـص   یعیشـ کـه    چرא ؛٤١ ندאرد یاملک ین אصول آگاه  ین و تعدאد א   ی عناو ی،ه אز אسام  کند  ک یאعترאف م نیز  
 .אند ندهک پرאکی خاۀکرن ینقاط א

                                                           
 . کتاب حریز بن عبدאهللا سجستانی در بین אصحاب אمامان بسیار مشهور بوده אست.٣٨
ـ   ؛  ٩٥، ص   ١، ج   عدة אلرجال ؛  ٣٤، ص   فوאئد אلوحید  .٣٩ ـ  معجـم مـصطلحات אلرجـال و      ؛  ٥٢٩، ص   هنهایـة אلدرאی ، ٢٣، ص   هאلدرאی
 .آید یفهای אصطالحی دیگر در אدאمه و در بحث تفاوت אصل و کتاب میتعر
 .١٢٥ ـ ١٢٦، ص ٢، ج هאلذریع؛ شود در مقابل فرع که אز دیگر کتابها אخذ می. ٤٠
 .٢، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٤١
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ل نموده  ک مش یخ طوس یون ش  چ ی نام و نشان אصحاب אصول رא بر شخص        یه אحصا و گردآور   ک یگریل د یدل
ـ   به ویـژ   ، دوم و سوم   ی אز אصول و مصنفات در قرنها      ٤٢ جامع و کامل   ینگار بود متدאول نبودن فهرست    ن یه در ب

 ٤٣. אست بوده،انیعیش
 

 تفاوت אصل، کتاب و مُصنَّف

لـه אصـل، لـه کتـاب، لـه          «ر  یـ  نظ ی אفـرאد אز عبـارאت     یت علم ی شخص یفی معر  برא ی رجال و فهارس   تابهاکدر  
 کافانه موشـ  یهای بررسـ  אین تعدد عبارאت سبب گردیده تا برخـی אز دאنـشمندאن بـا            . شود אستفاده می » فاتمصنَّ
 :ن אستین تفاوتها چنی سه نمونه אز א.ن وאژگان قائل شوندین אی رא بییتفاوتها

ـ   (هالم אئمـ کـ عالوه بر ) فیتصن(ز مُصنَّف یتاب و نک در  ی ول ،دیآ ین م اات معصوم ی فقط روא   در אصلها  ـ١ هم یعل
 ٤٤.آورد ی م אز خودیاناتیز بی مؤلف خود ن)אلسالم

ـ  אمـا روא   ، אخذ شـده אسـت     یا رאو یه אز אمام    ک אست   یاتی مجموعه روא  ، אصل ـ٢ ) فیتـصن (تـاب و مُـصنّف      کات  ی
 ٤٥.אستبرگرفته אز אصول 

 ی لغو یز معان  چنانچه א  ،)فیتصن( مصنَّف   ی ول ، אست یبند گونه دسته  یچامالً ساده و بدون ه    ک ی نگارش ، אصل ـ٣
 فصل و بخش    یو دאرא شده   یبند  دسته ییאبتدאهرچند   یא ه به گونه  ک אست   یثی حد ۀکتابچ ،دیآ یآن به دست م   

 ٤٦.אست
نخـست   :گونه אظهارنظرهـا برخاسـته אز دو علـت אسـت           نیه א کن باورند   یپژوهان بر א   ثیگر אز حد  ی د یگروه
شمار قابـل تـوجهی אز       به    ندאشتن یو سپس دسترس   ،ن אصطالحات در نزد متقدمان    یف א ی אز تعر   ندאشتن یآگاه

 . )علیه אلسالم(م ی אصحاب معصوثی حدیتابهاکאصول و 
، »کتـاب «یـابیم کـه وאژگـان         درمـی  ٤٧،آیـد   به دست مـی    کتابهای فهارس و رجال    شوאهد بسیاری که אز      אز

زنیهـای   ا و گمانـه  گونـه تفاوتهـا ناشـی אز حدسـه          همگی مترאدف یکدیگر بوده و نقل אین       »مُصنَّف« و   »אصل«
خاطر دالیلـی کـه     ه  سخن אینکه شاید אین אصطالحات با یکدیگر متفاوت باشند، אما ب           دیگر. عالمان متأخر אست  
 .یک אز אین אحتماالت یقین پیدא کنیم  توאنیم به هیچ در باال آمد نمی

 
 אصول چهارصدگانه

 : ه אو گفته אستکدهد  یم نسبت ) ه٤١٣ ـ ٣٣٦م (د یخ مفی رא به شیسخن معروفشهرآشوب  אبن
تـاب  ک چهارصـد    )هما אلسالم یعل ( یرک تا دورאن אمام حسن عس     یه אز زمان אمام عل    یאمام
  ٤٨.شود یده مینام» אصول«ه کאند  نوشته

                                                           
های آن زمان معموالً    نگاری   فهرست .نگاری گویند  ش אسامی کتابهای پیشینیان همرאه با معرفی نویسندگان آن رא فهرست           نگار  .٤٢

 . گرفته אست  های شخصی אنجام می برאی کتابهای کتابخانه
 .١٧٤، ص پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه. ٤٣
 .٢٦ و ٢٧، ص درאیة אلحدیثچی،  مدیرشانهکاظم . ٤٤
 .٣٤، ص فوאئد אلوحید وحید بهبهانی، .٤٥
  .٩٥، ص ١، ج  אلرجالةعد؛ ٣٤، ص فوאئد אلرجالیه. ٤٦
 .)صل وאلتصنیف وאلکتاب אلفرق بین אأليف (٦٤، ص ١، ج قاموس אلرجالی، شوشتر: ک.  ن.٤٧
 .یک אز کتابهایش نیافتیم  ، که אلبته אین مطلب شیخ مفید رא در هیچ٣٩، ص معالم אلعلماء ،אبن شهرآشوب. ٤٨
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 و پس אز آن     )هما אلسالم یعل  (نی در عصر صادق   ییشتر אصول روא  یه ب کند  باورن  یدאنشمندאن هم بر א   بعضی אز   
 ٤٩.نگاشته شده אست

 در حـال    ٥٠.ث بـوده אسـت    ی حـد  نلماا هموאره مورد אختالف نظر ع     یین تعدאد אصول روא   ی א ی و نادرست  یدرست
ه کشود   ی م ینجا ناش ین אختالف نظر אز א    یא .ندک یصد אصل تجاوز نم   یک فهارس تعدאد آنها אز      یتابهاکحاضر در   

אصـل و   ،تابکگر وאژگان ی دیאند و برخ  شمارش قرאر دאدهکده و آن رא مالیجمود ورز  אصـل  ۀ فقط بر وאژ   یبعض
 .خوאهد شدعدد شتر אز چهارصد یار بی بس،ن صورت אصولیه در אکאند  گر گرفتهیدیکمُصنَّف رא مترאدف 

  کتهن
 پس אز بیان אبن شهرآشوب مشهور شد و ما هیچ قرینه و אطالعی אز אین אصطالح در پنج قرن                    אربعمئه אصطالح

אز سوی دیگر، مؤلفان جوאمـع و       . فید نیز در کتابهای אو وجود ندאرد      حتی کالم منسوب به شیخ م     . نخست ندאریم 
. دאنستند  کردند و تنها بخشی אز אصول رא معتبر می          گاه به تمامی אصول אعتماد نمی       אندیشمندאن عصر غیبت هیچ   

 : نویسد ، در مورد אعتبار مصادر کتابش میهیحضره אلفقیکتاب من ال شیخ صدوق در دیباچۀ 
  ٥١.... . وإلیها אلمرجع אلمعوّل مستخرجٌ من کتب مشهورة، علیها وجمیع ما فیه

] نـزد کارشناسـان  [تمام منابع حدیثی אین אثر אز کتابهای مشهوری گرفته شده אست کـه       
 . אند گاه و مرجع تکیه

توאن دریافـت کـه علمـای شـیعه        אند می   אز چنین بیاناتی که دیگر نویسندگان آن دورאن هم بدאن אشاره کرده           
توאنیم   אما אز تعدאد אصول معتبر אطالع دقیقی ندאریم و نمی         . אند  دאنسته   رא معتَمَد و معتبر می      אز אصول  אی  ها دسته تن

 .به کالم منسوب به شیخ مفید هم ملتزم شویم
 אولیهאصول ویژۀ جایگاه 

 یא  به گونـه   ،عه قرאر گرفت  یش مورد توجه عالمان بزرگ ش     یش אز پ  ی پس אز عصر حضور ب     ییتابها و אصول روא   ک
 در چند אصـل و بـا        یثی چنانچه حد  ؛ بود یی وجود آنها در אصول روא     ،حیث صح ی אحاد ی אصل یارهای אز مع  یکیه  ک

ن صـاحب   ی همچنـ  .شمرده شدن برخوردאر بود   ح  ی صح یها برא  نشانهترین    مهمچند سند مختلف وجود دאشت אز       
 ٥٢. بودی مدح آن رאوۀیز نشان نی رאویک אصل بودنِ

 ۀ در محدود  ییه چهارصد אصل אز مجموع אصول روא      کم  ید دאنست یخ مف یالم منسوب به ش   کאز  چنانچه گذشت   
 ی نگارشـها  ۀ אز مجموعـ   ین تعدאد تنها شمار معـدود     یאند و א    نگاشته شده  یرک تا אمام عس   ی عصر אمام عل   یزمان
 یـی ما تنهـا آثـار روא  אند و אگر  ردهکست אثر خلق ی دوییان، خود به تنهای אز رאویبرخکه  چرא ؛عه אستی ش یثیحد
، אبـن  )تـاب کصد و هـشتاد  یکمؤلف (، فضل بن شاذאن    )تابکست  یش אز دو  یمؤلف ب ( یلبک چون هشام    یאفرאد
مؤلف ( ید אهوאز ین بن سع  ی حس و) تابک یش אز س  یمؤلف ب (ونس بن عبدאلرحمن    ی ،)تابکمؤلف نود   (ر  یعم یאب
 .تاب خوאهد شدکد ش אز چهارصی ب،م، تعدאد به دست آمدهی رא برشمار)تابک یس

 یشاننش א ی گز ی نشانگر نوع  ، אز אصول معتمد   یא  و پس אز آن به پاره      یبت صغر یتوجه عالمان بزرگ عصر غ    
 یم אلهـ  کـ  صدور فتوא و به دسـت آوردن ح        یه علما و فقها برא    ک یא  به گونه  ؛ אست یثیتاب حد کان صدها   یאز م 

 ینین چهارصد אصل گلچ   یه א کتوאن אحتمال دאد     ی م אلبته. ندא  هدکره  کیتابها אعتماد و ت   کن  ی אز א  یسر یکتنها به   
 . بوده אستیعین אصول شیאز بهتر

                                                           
 .١٢٩، ص ٢، ج هאلذریع به نقل אز אعالم אلوری در )سالمאمین אإل( אلطبرسی .٤٩
 .ئهربعمدرאسة حول אألصول אأل ،یحسینی جالل:  ک. ن.٥٠
  .٣، ص ١، ج من ال یحضره אلفقیه. ٥١
 . אثر شیخ بهاییمشرق אلشمسیننقل אز . ١٢٧، ص ٢، ج هאلذریعبزرگ تهرאنی،   آقا. ٥٢
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 :אند  برخوردאر بوده زیریهایژگیאز ومعتمد و معتبر  אصول یبه אحتمال قو
 .אند نان معصومان بودهیمورد אطمو ان مشهور ی صاحبان آنان אز رאوـ١
 . کرده بودندאمال شیאمامان به شاگردאن خو ـ٢
 . در אمان نگاه دאشته بودیفאز تحر ن אصول آنها رאی אۀ אستنساخ گستردـ٣
 . بودند  کردهدکیتأ ن אصولی אز אی אمامان بر مرאجعه به برخـ٤
 . کرده بودنددییشان تأیو אشده بود  به אمامان عرضه ـ٥
 .بود ی فقها به هنگام صدور فتوی مرجع علمـ٦

אولیه و حتی אصـول معتبـر و         مندرجات אصول    یگاه تمام  چیعه ه یشه  ک אست   یته ضرور کن ن یאلبته توجه به א   
 .سته אستدאننکال  אز אشیح و خالی رא صحمعتمد

 سرאنجام אصول روאیی

 : به چند سرنوشت دچار شدندییאصول روא
  هیאدغام در جوאمع אول:  אولۀدست

 رאه  یـی  معتبـر در جوאمـع روא       אز אصـول   یاریعه در قرن چهارم و پنجم متن بس       ی ش ۀیبا شروع نگارش جوאمع אول    
ـ  אیآورند و برא ح رא گردیات صح یه روא کن بود   ی صاحبان جوאمع א   ۀزیאنگترین    که مهم  چرא ؛افتی ر یار نـاگز کـ ن ی

آنـان  . ه فرאهم آورنـد ئچون אصول אربعمی هم معتبرییش رא אز متون אصول روאی خویتابهاک یبودند بخش אصل  
ـ     بنـابرא  ؛אنـد  ردهکـ ش به منابع خـود אشـاره        ی خو یهاتابک یانیا بخش پا  یباچه  یمعموالً در د    ۀین جوאمـع چهارگان

ـ  یـی  אصـول معتبـر روא     ۀ قرن چهارم و پنجم دربردאرند     ی مهم تابهاکگر אز   ی د ی و بخش  ٥٣عهیش ارאن معـصومان   ی
אلبته به علت گزینشی عمل کردن صاحبان کتب אربعه بعضی אز אحادیث אین אصـول، متـروک و مهجـور                    . אست

 .لت مرجع شدن کتب אربعه عمالً به فرאموشی سپرده شده אستمانده و به ع
  دستخوش حوאدث و گذر زمان:  دومۀستد

ـ  אصحاب در کتب جوאمع אدغام شده بودند، אما همچنان خود א           یی روא یאگرچه אصول و کتابها    ز در  یـ ن אصـول ن   ی
ر به کتب جوאمـع معطـوف       شتی مردم و عالمان ب    ی אلبته אقبال عموم   ؛ موجود بود  ی و شخص  ی عموم یها کتابخانه
ه خوאنندگان  ی علم یها ختگان حوزه یسندگان و فره  یرفتند و تنها نو    ی م یی و کمتر به سرאغ אصول روא      ٥٤شده بود 

ـ  گرد یمات روزگار دستخوش نابود   ین אصول در نامال   ی אز א  یא  بخش عمده   در هر صورت،   .ن אصول بودند  یא د و  ی
 : سدینو ی میمه تهرאنعال. یل شدستر تبدک אز خایان به تَلّیجو  آتشِ فتنهیها در شعله

                                                           
 .אستبصار و אالحکام تهذیب ؛یحضره אلفقیه من ال ؛کافی. ٥٣
 گذشـته אز אیـن      . بودند و بیشتر אصـول رא نیـز دربردאشـتند          بندی و ترتیب مناسب برخوردאر     که کتابهای جوאمع אز موضوع      چرא .٥٤

شناس بودند و آنچه رא אز אصول אختیار کرده بودند پس אز دقـت در صـحت و سـالمت                     عالمانی حدیث ...  نویسندگان کتب אربعه و   
 .روאیت بوده אست
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ـ  یسوز ن אصول رא دربردאشت، آتشین رفتن אیه אز بک یא ن حادثه یلאو  شـاپور در  ۀکتابخان
ـ  ،یکب  به هنگام ورود طغرل    هجری ٤٤٨ین حادثه در سال     א. رخِ بغدאد بود  ک ۀمحل ن ی אول

 یتابهـا کف  ی אز تـأل    سالها پـس   یسوز ن آتش یאلبته א .  به بغدאد رخ دאد    ،انیپادشاه سلجوق 
  ٥٥.بوده אست] تب אربعهکگر یو د [אستبصار و بیتهذ

 .دندیشک به آتش دאدغب در  رאیعیز و مؤسسات شک אز مرאیارین سال بسیدر א
  سوم ۀدست

بـه چـاپ    אألصـول אلستةعـشر    با عنوאن    یتابک אز آنها در     ی و بخش    مانده یباقکنون    تان אصول   ی אز א  کیتعدאد אند 
 .ده אستیرس
 
 

 عشر صول אلستةعرفی کتاب אألم
 مؤلفان

ق یـ خ دق یאز تـار  .  دوم و سـوم هـستند      یان و محدثان قرنهـا    یشانزده نفر אز رאو   אألصول אلستةعشر مؤلفان کتب   
ـ د א ی אسات ی אما אز אسام   ،ستی در دست ن   یوالدت و وفات آنان گزאرش      אز  آنهـا شتر  یـ ه ب کـ شـود    ی مـ  معلـوم شان  ی

 .بودند) هم אلسالمیعل ( اظمکאصحاب אمام باقر، אمام صادق و אمام 
ـ ز: אند אز   مؤلفان مجموعۀ دوم عبارت    : אول ۀאسامی مؤلفان مجموع   ، عاصـم بـن     ید عبّـاد عُـصفُر    یسـع אد، אبو رّد ز ی

  و یعفـر قرشـ   ج، محمـد بـن      ی حـضرم  ی، محمد بن متن   یح حَضرم ی، جعفر بن محمد بن شُر     ید نَرس ید، ز یحُم
 .یمنصور وאسط یبאدرست بن 

ن بـن عثمـان بـن       ی، حـس  ید حنّاط، خالد سِـند    ی بن ول  یم، مثن کی بن ح  ک عبدאلمل : دوم ۀوعאسامی مؤلفان مجم  
 .نی بن أسباط، عالء بن رزی، علی خرאسانهعمر یبאام بن ، سلّیاهلک ییحیه بن یک، عبدאللّشر
 

  سندگانیאعتبار نو
 :ماننـد  ؛ت معـروف هـستند  یـ علمאشده و به وثاقت و      کامالً شناخته نگارאن   ان فهارس ین مؤلفان در م   ی אز א  یبعض

ـ ٥٩،یکن بن عثمان بن شر    ی حس ٥٨م،کی بن ح  ک عبدאلمل ٥٧،ی حَضرَم ی محمد بن مثن   ٥٦د،یعاصم بن حُم   ه  عبدאللّ
 ٦٣.نیعالء بن رزو  ٦٢ بن أسباطی عل٦١،هعمر یبא سالم بن ٦٠،ییحیبن 

                                                           
.  سـاخته شـد  ، אبونـصر شـاپور بـن אردشـیر    ، شیعه به دستور وزیر آل بویه   ۀ کتابخان ؛١٣٤، ص   ٢، ج   هאلذریعآقا بزرگ تهرאنی،    . ٥٥

بسیاری אز אین کتابهـا بـه خـط         . شد در دنیا یافت نمی    نظیر بود و   کتابهای אین کتابخانه در نوع خود بی      «: نویسد یاقوت حموی می  
 نفـیس    خطـی  ۀهزאر نـسخ    شمار کتابهای کتابخانه بالغ بر ده      ؛٥٣٤، ص   ١، ج   معجم אلبلدאن  ؛»نویسندگان معتبر نگاشته شده بود    

 .بوده אست
 .٤٤، ص ١، ج بحار אألنوאر .٥٦
 .١٠١٢، אلرقم ٣٧١، ص رجال אلنجاشی .٥٧
 .٦٣٦، אلرقم ٢٣٩، ص همان .٥٨
 .١١٩، אلرقم ٥٣ ص همان، .٥٩
 .٥٨٠، אلرقم ٢٢١، ص همان .٦٠
 .٥٠٢، אلرقم ١٨٩، ص همان .٦١
 .٦٦٣، אلرقم ٢٥٣، ص همان .٦٢
 .٤٩٩، אلرقم ١٨٢، ص אلفهرست ؛ ٨١١، אلرقم ٢٩٨، ص همان. ٦٣
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٢٦

ـ  چی هـ  ی ول ،אند ردهکق ن ین مجموعه رא توث   یسندگان א یگر نو ی د ،یهאولنگارאن   אگرچه فهرست  ـ  گون ز אز  یـ  ن یه ذمّ
شان و אستفاده אز    یات א ی روא یسندگان با بررس  ین دسته אز نو   یف א ی در توص  یمحدث نور . אند ردهکشان گزאرش ن  یא

 .رده אستک رא אثبات عشر אصول ستةتاب کسندگان ی نوسایرقوאعد علم رجال وثاقت 
ـ  ٢٥٠م  ( یهم אست عُباد عُصفُر   ی بودن مت  عیر ش ی به غ  کتابن  یه در א  ک یتنها مؤلف  خ یشـ . אسـت )   ه ٢٧٠ا  ی

 .  دאنسته אست)سنّی(» ٦٤ אلمذهبیعام« אو رא یطوس
ـ  به א، موجود אستسنّیعه و ی شیتابهاکه در ک ،ات אویار در روאی بس یاوشهاک با   ٦٥محققان معاصر  جـه  ین نتی

 بـوده   نـان ی رאستگو و مورد אطم    ی مرد  نیز  باشد سنّیه  ک فرض آن  حتی با عه אست و    ی ش ی אز علما  אوه  کאند   دهیرس
 .אند ردهک ی معرف٦٦ار رאستگوی بسیא عهیز אو رא شی ننگارאن سنّی فهرسته کژه آنیو به. אست

אلمعرفة ،  )ه אلسالم یعل( یאخبار אلمهد  یتابهاک. عه אست یات אمامان ش  ی אز روא   אو مملوّ  یفی تأل یتابهاکن  یهمچن
 .ست אאز آثار אو تیאلب  مناقب أهل وه معرفة אلصحابيف
 

  نام کتاب
 بـه نـام     یه با אضافه شـدن     אول یتابهاک אصول و    ی ندאرند و مانند تمام    یא ژهیتاب نام و  کشانزده  ن  یدאم אز א  ک  چیه
 ینار هم אستنساخ شـده و رאو      کشه در   یتاب هم ک شانزدهن  یه א کنی אما با توجه به א     ،شوند ی آن شناخته م   ۀسندینو

چ ی بدون ه  אند ح دאده ین ترج یده و محقق  یاپ رس ر هم به همان صورت به چ      ی אخ یدر سالها  ستیز متعدد ن  یآنها ن 
 محققـان عـصر حاضـر        אز سـوی   ن مجموعه ی א یگذאر ن نام ی بنابرא ؛بنامند אألصول אلستةعشر گر آن رא    یعنوאن د 

 .صورت گرفته אست
 

 موضوع
ـ  موضـوع و   یک رא در    یتوאن אصل  یشود و نم   یده م ین אصول د  ی אز א  یک در هر    یموضوعات متعدد و گوناگون    ژه ی

 .كرد یفمعر
 

   وصولۀیقطر
ـ  אز א  یسکـ  یگردد و تا زمان عالمـه مجلـس        یه باز م  ی به عصر صفو   ی موجود همگ  ی خط یها نسخه ن متـون   ی
ـ سندگان אصل   ین نو یدאم אز א  ک هر   ی در معرف  ی و نجاش  یخ طوس یشאگرچه  . ه אست  ندאشت یآگاه  رא بـه    یتـاب کا  ی
 .ده אستی رسی دست عالمه مجلسبه وجاده یقن אصول به طری אما خود אند،א یشان نسبت دאدهא

 : سدینو یمאست، ژه دאشته ی ویرکاتبان تبحه در شناختن خط و ک ،یعالمه مجلس
خ منـصور  یه با خط شک ،یمی قدۀیک نسخ رא אز ید نرسید زرאد و زی ز یتابهاکات  یما روא 

 یل محمد بن حسن قم    یخ جل یح شده و אو هم אز خط ش       ی تصح ٦٧) ه٤٢٢ (یبن حسن آب  

                                                           
 .٥٤٠، אلرقم ١٩٢، ص אلفهرست. ٦٤
 . مستدرک אلوسائلۀخاتم و محدث نوری در אلذریعهشیخ آقا بزرگ تهرאنی در . ٦٥
 مقـرون، بـالغ     ي אلبخار يصدوق رאفضی، حدیثه ف   «: نویسد  در توصیف אو می    אهل سنت نگارאن    تحجر عسقالنی אز فهرس    אبن. ٦٦
 .)ذهبی نیز אو رא شیعی و مورد אطمینان معرفی کرده אست( ٤٧٠ص  ،١ ، جאلتقریب؛ »ةشر من אلعاכ یستحق אلتر:حبان فقال אبن
 زیـن   يאلمعـال  אلـوزیر אلـسعید ذو    «: نویـسد   می )منسوب به شهر آوه   ( در توصیف منصور بن حسین آبی        אعیان אلشیعه  ۀ نویسند .٦٧

، شاعر، نحوی، لغوی، جامع ألنوאع אلفضل، قـرأ علـی            فقیه ، عالم ، فاضل ٤٢٢، توفی سنة    يאلکفاة אبوسعید منصور بن אلحسین אآلب     
 .١٣٨، ص ١٠، ج أعیان אلشیعه؛ »אلدین وصاحب أمل אآلمل  وذکره منتجبيאلشیخ אلطوس
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 بـاز   یهجـر  ٣٧٤ن نسخه به سـال      یخ نگارش א  ی تار .میא ردهک אخذ    אست، ودهאستنساخ نم 
خ بزرگـوאر هـارون بـن       یز به خـط شـ     ین مجموعه ن  ی אصول موجود در א    ۀیبق..  ..گردد یم

  ٦٩. אست٦٨) ه٣٨٥م  (یبرک تلّعُیموس
 یهـا  تابخانـه کدر  ی بـوده    خ حـرّ عـامل    ی و ش  یه در دست عالمه مجلس    کن مجموعه   ی אز א  ییها نون نسخه کא

 .رאن موجود אستیאمعتبر 
 

 ت کتابیאعتبار و אهم
ـ  کر یتاب رא بررس  کن  ی א ی خط ۀ نسخ یه عالمه مجلس  کپس אز آن   ـ  بـرد بـه א  یده و به אعتبار آن پ ن مجموعـه  ی
ـ ز بـه א   یـ گـرאن ن  ی د ؛دنموات آن رא نقل     یثر روא ک א بحار אألنوאر تاب بزرگ   ک و در    کردאعتماد   ن مجموعـه توجـه     ی

 .نندک یت میش אز آن روאی خویثیت حدאند و در منشورא ردهک
 ،ی عـامل  یخ حـر  شـ نـسخۀ   ست، به    א ار ما یدر אخت  אألصول אلستةعشر تاب  کنون אز   که א ک ی خط ۀن نسخ یبهتر

 مـورد אعتمـاد رא אز       یث فقه ی، مجموع אحاد  هאلشیعوسائل  تاب  کאو در   . گردد  بازمی ،هعیوسائل אلش تاب  ک ۀیسندنو
אمـا  . رده אسـت  کאلمعارف بزرگ عرضه      دאئرة یکعه رא به صورت     یه مأثور ش  آورده و فق   عه گرد ی معتبر ش  یتابهاک
 אألصـول אلستةعـشر   تـاب   کث هـم אز     ی حـد  یـک  ی حت هعیوسائل אلش تاب  که אو در    کن אست   ی قابل توجه א   ۀتکن
 .نندکتاب حاضر خدشه ک در אعتبار یه برخکن سبب شده یرده אست و אکت نیروא

 
  دفاع

 :د گفتیاتاب مورد بحث بکدر دفاع אز 
ه אو  یژه ک وبه  . یافته باشد تاب دست   کن  ی به א  هعیوسائل אلش تألیف   پس אز אتمام     ی عامل یخ حر  אحتمال دאرد ش   ـ١

 .رده אستکت نقل یتاب حاضر روאک אز ةאثبات אلهدאتاب کدر 
א  رتابکن یدهد אو א یه نشان م ک وجود دאرد    یخ حر  ش ی به خط و אمضا    ی موجود مطلب  ی خط ۀ نسخ ۀی در حاش  ـ٢

 : ن אستی אو چنۀ نوشت.قابل אعتماد دאنسته אست
ـ ردم و د  کـ  رא مطالعه    یتابک چهارده   ۀ مجموع نیث א یه من אحاد  کد  یبدאن شتر یـ ه ب کـ دم  ی
گـر هـم   ی دیبخـش .  مورد אعتماد آمده אسـت یتابهاکگر  ی و د  یکافتاب  کث آن در    یאحاد

 ؛ دسـت אسـت     آن در  ی بـر درسـت    یدאتی مؤ یامده ول یگر ن ی د یثیتاب حد کچ  یدر ه אگرچه  
دאر و   لک رא مـش   یثیچ حد ی ه ،ست ه ه در آنها  یه אحتمال تق  ک ،ثیر אز دو حد   ین به غ  یبنابرא
 ٧٠.افتمیر نکمن

یابی به یک אثر אست؛ بنابرאین אحتمال دאرد که شیخ حـر بـه خـاطر وجـود אیـن                       אز طرق ضعیف دست    وجادهـ  ٣
  ٧١.پوشی کرده باشد  چشمعهیلشوسائل אضعف در אثر یاد شده אز آوردن روאیات آن در کتاب معتبر 

                                                           
 و شـیخ طوسـی نیـز        ».... یطعن علیه، لـه کتـب       أصحابنا، ثقة معتمدאً ال    يکان وجهاً ف  «:  نجاشی در توصیف وی گفته אست      .٦٨

روی جمیـع   . ، عدیم אلنظر، ثقة   ه، وאسع אلروאی  هبامحمد، جلیل אلقدر، عظیم אلمنزل    א یکنی   ، אلتلعُکبری هارون بن موسی  «: نوشته אست 
 .» אلمصنّفاتيאألصول ف

 .٤٣، ص ١، ج بحار אألنوאر. ٦٩
 .٢٠، تحقیق ضیاءאلدین אلمحمودی، صعشر אألصول אلستة .٧٠
دیگر کتابهای مهم شیعه نیز آمده אست؛ بنابرאین با توجـه            آمده در    عشرةأصول אلست به ویژه که אحادیث فقهی معتبری که در         . ٧١

  . ماند אی برאی نقل אز אین کتاب باقی نمی به ضعف آن אنگیزه
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 سبک کتاب
 یرאث غنـ  یـ سندگان آن تنها حفظ م    یهدف نو ترین    مهمن  ی بنابرא ؛ه هستند یتابها אز אصول אول   کن  یه א کگفته شد   

ز یـ ث אصول نیتعدאد אحاد. אند ث אمامان رא گردآوردهی אحادאی ژهیوۀ ویا شی یبند دسته  گونه یچعه بوده و بدون ه   یش
م بـا  کـی  بـن ح کتـاب عبـدאلمل  کن و یتر یت طوالنی روא ١٢٣ با   شریح جعفر بن محمد بن      אصول. متفاوت אست 

 .אستن אصول ی אینتر وتاهکت ی روאشش
 تنظـیم شـده و در هـر مجموعـه هـشت אصـل אز هـشت رאوی                    אین کتاب در تحقیق جدید در دو مجموعه       

 .ه אستگانه رא یک کاتب نگاشت های هشت هر یک אز אین مجموعه. گردآوری شده אست
 

 ان אز אمامانیت رאوی روאیچگونگ
 )ه אلسالم یعل ( אز אمام صادق   یممستقبه طور   شان رא   یتابهاکث  یشتر אحاد ی ب ید نرس ید زرאد و ز   یز : بدون وאسطه  ـ١
 .אند ردهکت یروא
 .אند  رאویان אین مجموعه بیشتر אحادیث کتابهایشان رא با یک وאسطه یا بیشتر نقل کردهۀبقی : با وאسطهـ٢

 :مینک ی می فوق رא بررسۀگان شانزده אصل אز אصول یک کنیא
 د حنّاطیאصل عاصم بن حُم

ع אو  یـ گـاه رف  یه جا کرده  کאستفاده  » صدوقٌ« و» نٌیثقةٌ، ع «ر  ی نظ ید אز وאژگان  ی عاصم بن حُم   ی در معرف  ینجاش
 אمـام صـادق و      ؛توفه אسـ  ک  شهر ۀفرهیخت و عالمان    یان وאقع یعیאو אز ش  . دهد  نشان می  وثاقتدر صدאقت و    رא  

 ی ثمـال  ۀیر، אبوحمز  همچون محمد بن مسلم، אبوبص     ید بزرگ یرده و אز אسات   ک ک رא در  )هما אلسالم یعل  (اظمکאمام  
 .ده אستیت شنیروא...  و

 ، אسـت  )همـا אلـسالم   یعل  (شتر آنهـا אز אمـام بـاقر و אمـام صـادق            یه ب ک ،ت رא یصد روא  یکن אصل   یعاصم در א  
 یمه مستق کث  ی حد یکאز   ری به غ  ی ول אست )ه אلسالم یعل ( ارאن אمام صادق  ی در شمار    ه אو کنیبا א . گردآورده אست 

 .ت نموده אستیا دو وאسطه אز אمام روאی یکث אصلِ حاضر رא با ی אحادۀیبق) ١ث یحد(رده کאز آن حضرت نقل 
אصل عاصـم   ات  ی אز روא  یاریبس. هستندر و محمد بن مسلم      یبصیشتر אبو ن אصل ب  یثِ عاصم در א   ی حد אنאستاد

 یتابهـا ک در یگـر ی دیز אز رאویـ ات نین روאی אز אیگریت شده و بخش دیعه אز خود אو روא ی معتبر ش  یتابهاکدر  
 آن رא   یگـر یتـاب د  ک،  بحـار אألنـوאر   ر אز   یـ ه غ ک אستن אصل   یات א ی אز روא  کیمعتبر آمده אست و تنها بخش אند      

 .ن بوده אستی نخستؤلفان در نزد م یاد شدهאصلن نشانگر אعتبار ی א.کرده אستت نیروא
در .  بـوده אسـت  ی و برقیخ طوس یخ صدوق، ش  ید، ش یخ مف ی، ش ینیلکد،  ین بن سع  یאصل عاصم در دست حس    

 ٧٢.عه سازگار نباشد وجود ندאردیه با אصول شک یتین אصل روאیא
  ن אصلیات אی אز روאیא نمونه

 در موضوع ٦٦یث   مثالً حد  ؛رده אست ک نیات رא در موضوعات گوناگون تدو     یگر אصول روא  یز مانند د  ین אصل ن  یא
 .... ث وی حدتبر کتابد کی تأ٦٩ث یلت אنفاق و صبر، حدی فض٦٨ث ی در موضوع غضب، حد٦٧ث یات، حدکز

 :میخوאن ین אصل رא می אز אهفتاد و سوّمت یروא

                                                           
 کـه   ، אول ۀمجموعـ . که אکنون در دست אست، در دو مجموعه تنظـیم شـده אسـت               گفتنی אست که کتاب אألصول אلستةعشر      .٧٢

عقـده    رא هارون بن موسی تَلعُکبَری אز شیخ محمد بن همام یـا אبـن              ،ی אست منصور وאسط  بیא تا درست بن     یداشامل کتابهای زی  
 کتابهای عبدאلملک بن حکیم تا علی بن אسباط אست، رא همان هارون بن موسی               ۀ که دربردאرند  ، دوم ۀروאیت کرده אست و مجموع    

 .אز אبوאلعباس אحمد بن محمد بن سعید همدאنی روאیت کرده אست
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٢٩

ثالث «: قولی )ه אلسالم یعل (جعفرباאسمعت  : حمزة قال  یبא، عن   )دیعاصم بن حم  (و عنه   
ربـة، أو  ک عنـه  کإطعام مسلم من جـوع، أو فـ  ": ی تعال هللا א یحبّ אألعمال إل  خصال مِن أ  

 .»"نَهی عنه دیقض
 

 یرאمونی پیتالشها
تحقیـق و تـصحیح      یهجر ١٣٧١ در سال    ی مصطفو یبار توسط جناب آقا    ین نخست  אلستةعشر صولאألتاب  ک
ث در  یאلحـد   אنتـشارאت دאر   یאز سو  یح مناسب یق و تصح  یتاب با تحق  کن  یא) ش.  ه١٣٧١(ر  ی אخ یدر سالها . شد
 .ده אستی صفحه به چاپ رس٤٣٠
 .تاب אرאئه نشده אستکن ی אز אیا شرحیگونه ترجمه  یچهکنون  تا

 
 
 

 ده یچک

 یعه و אهـل سـنت بررسـ       ی زمان و در دو بخش شـ       بر אساس  یثیب حد کت یهاک، سب یشناس کدر درس سب   
 .شود یم
 .ه אستل گرفتکز شی نهاارش آن نگک سبیثی حدین نگارشهایدאر شدن نخستیبا پد 
ه یـ عل (  אز אمـام   ی رאو ۀا بـه وאسـط    ی یم رא مستق  یاتی آن روא  ۀکه گردآورند ند  یات گو ی אز روא  یא تابچهک به   אصل 

 .رده אستکده و در آن ثبت و ضبط ی شن)אلسالم
ـ  نقـل تفـاوت  گر مترאدف بـوده و    یدیکبا   ی همگ مُـصنَّف  و   אصل،  کتابوאژگان    حـدس و   אز ین آنهـا ناشـ  ی ب

 .אست یزن گمانه
ـ  אز א  یبخش ند و א  هافتی جوאمع رאه    یتابهاک به   ییشتر אصول مهم روא   یب ـ  خ אز یز در گـذر تـار     یـ ن אصـول ن   ی ن یب

 .ندא هرفت
ـ  صاحبان א  .عه رא گردآورده אست   ی ش ۀیشانزده אصل אز אصول אول     אألصول אلستةعشر تاب  ک   ین אصـول همگـ    ی

 .ندא نانی رאستگو و مورد אطمیאفرאد
کلمـات  بط  ض به منظور فقط    و یستند برخوردאر ن  یא ژهیچ نظم و  یه אز ه  אین אست ک  ها    אصل یژگیوترین    ممه 

 .אند ن شدهی تدو)علیه אلسالم (معصوم
 
 

 پژوهش

 .دینک تعدאد אصول رא جستجو عهیאلذرتاب کدر 
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٣٠

 )١( همیضم

  کتابی معرفیچگونگ

ـ אعتماد به   . ر אست یس م یثی حد ی کتابها یقאز طر ات تنها   ی به روא  یبت معصومان دسترس  یدر عصر غ   ک کتـاب   ی
 چـه   یثی حـد  ی کتابهـا  ییم کـه در شناسـا     ینـ ید بب ینک با یא.  و شناخت آن حاصل خوאهد شد      یز پس אز بررس   ین

 ؟رد کید بررسی رא بایعوאمل
 אز آنهـا مربـوط بـه مؤلـف و           یه بخش ک ٧٣دباید بررسی کر   رא   ی عوאمل متعدد  یثی حد یتابهاک شناخت یبرא

 :تاب אستک مربوط به خود یگریبخش د
 
   مؤلف)אلف

 .تاب אو الزم אستک یی شناسایسنده برאینویک  ی אصلۀم چهار مشخصک دאنستن دست
ـ خ و محل تولـد و وفـات אز پا         ی، تار ) אوقات نام جد و אجدאد אو      یو در بعض  (نام، نام پدر     : هویت ـ١  ی אصـل  یهـا  هی
 . الزم אستیخت هرگونه شنای אز آن برאیت هر فرد אست و آگاهیهو
 . مینک ید و شاگردאنش رא گردآوری אساتید אسامیسنده بای هر نوی رجالۀ طبقی بررسیبرא : طبقهـ٢

 אستاد و شاگرد در حـدود       ی معمول ۀ، فاصل آمده אست אساس آنچه در علم طبقات رجال        بر
 تـن   چندتوאن با در دست دאشتن سال وفات         ین אساس م  یא شود و بر   ین م یی سال تع  ٣٥
 ٧٤.ردکن یسنده رא معی نوی علمیتهایخ نشو و نما و فعالی تاریبیخ به طور تقریمشاאز 

خ یمثالً تـار  . یستی ن د و ی شاگردאن و אسات   ی به بررس  یازیگر ن ی مؤلف روشن باشد، د    یخ زندگان یאلبته אگر تار  
 در  ی אطالع ،لعقولتحف א  مؤلف   ،ی حرאن ۀشعب یخ وفات אبن   אما אز تار   ،امالً روشن אست  ک ما   ید برא یخ مف یوفات ش 
 .خ صدوق بوده אستیعصر ش که حدودאً همم یابی ی درمאود و شاگردאن ی אساتین با بررسی بنابرא؛ستیدست ن

 مؤلـف   یـک  یان نـشو و نمـا     کـ  و م  ه حـوאدث هـر دور     یאز بررس  : حوאدث سیاسی، אجتماعی و فرهنگی دورאن      ـ٣
 ی سـوم تـا پـنجم نـشان        فات در قرنهـا   ی تأل یفزونمثالً  . م بوده אست  ک بر آن دورאن حا    یه چه جوّ  کم  یابی یدرم
 .אند  برخوردאر بودهی و אجتماعی فرهنگی آزאدیسندگان אز نوعیه نوک دهد می
د و شـاگردאن    یאسـات ،  )... ث و یرجال، فقه، حـد   ( مختلف   یشهایفات، گرא ی، تأل ی علم یسفرها : شخصیت علمی  ـ٤
 .شوند ی مین مشخصه بررسیسنده در אی نویک
ـ نو شناسان و تـرאجم     کتابن  ی بنابرא ؛אند شده ث شناخته ی حد یتابهاکن  اشتر مؤلف یب :پسینیانهای    گفته ـ٥ سان بـه   ی

ان مرאجعـه   ینی پـس  یها توאن به گفته   ی فرد م  یکگاه  ی אز وثاقت و جا    ی آگاه یبرא. אند  هر شخص پردאخته   یبررس

                                                           
 : پذیرد ورت אنجام میشناسی به سه ص کتاب. ٧٣
پردאزند مثالً نـام کاتـب، تـاریخ      نویسان فقط به بعضی אز عناوین صوری یک نسخه می          شناسی فهرست   در نسخه  :شناسی  نسخه ـ١

 . جمالت אبتدאیی و אنتهایی نسخه وکتابت، تعدאد صفحات، نوع خط کاتب
مرحوم آقا بزرگ . کند אی تحلیل می پردאزد و آن رא به گونه     می کل کتاب    ۀ به مطالع  نگار     در אین شیوه فهرست    :شناسی فنی   نسخه ـ٢

 . بهره جسته אستهאلذریعتهرאنی אز אین شیوه در 
 אو با کاوشهای بسیار אیرאدאت،      .پردאزد شناس به بررسی شخصیت مؤلف و تمامی אثر می           در אین شیوه کتاب    :شناسی توصیفی    کتاب ـ٣

آنچـه در   . پذیرد شناسی توصیفی گاهی به تفصیل و گاهی به אجمال صورت می            کتاب. کند نوאقص و مزאیای کتاب رא شناسایی می      
 .شناسی توصیفی به صورت אجمالی خوאهد بود  خوאهد شد کتاببیانشناسی  درسهای سبک

 .١٩٣، ص »در محضر غیبت نعمانی« ۀ، مقالمشعل جاوید عبدאلهادی مسعودی، .٧٤
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٣١

آقا بزرگ تهرאنی   ،  ی نور ، محدث یآشوب، عالمه مجلس  ین، אبن شهر  אلد یخ منتجب ، ش یخ طوس ی، ش ینجاش. ردک
 .אند  אفرאد پردאختهیعه به معرفیسندگان شی نوۀدر گستر...  و
 
 تاب ک)ب

אز  یא دسته. دشو ی شناخته می گوناگونیخ با אسام  ی در گذر تار   تألیفات و  אز   یتاب در بعض  کیک  نام   :ـ نام کتـاب   ١
 .ابدیتاب دست کح یند به نام صحک یسعد ی باشناس کتابن ی بنابرא؛אند ز אز אبتدא فاقد نام بودهی نکتابها

 ی هـر دو موضـوع بـرא       یی شناسـا   و ل شـده אسـت    کیتشجزئی   و   یلکتاب אز دو موضوع     کهر   : موضوع کتاب  ـ٢
  بـت و ظهـور אمـام زمـان        یات مربوط به غ   ی روא کمال אلدین تاب  ک ی مثالً موضوع אصل   ؛ אست ی آن ضرور  یمعرف

  نیـز  در یک کتاب فقهی   . אند ن بابها مشخص شده   یعنوאن عناو به  جزئی   دهها موضوع    ی ول ، אست )ه אلسالم یعل(
یک  دאنیم که دאنش فقه دهها موضوع جزئی دאرد که باید بررسی شود که کدאم               ولی می  ،موضوع אصلی فقه אست   

» ... حج، صـالة، وضـو، زکـاة و   « مثالً موضوعات جزئی  ؛אند  قرאر گرفته  موضوع אصلی אز אین موضوعات در ذیل      
 .قهی هستندفریزموضوعات 

ها  زهین אنگ یאبه  تاب  ک ۀباچی در د  یگاه. ل گرفته אست  ک ش یא زهی אنگ در پی  یفیهر تأل  : אنگیزه و تاریخ نگارش    ـ٣
ـ  هـم نو   ی و گـاه   )خ صـدوق  ی אز آثـار شـ     یو بعض طاوس  د بن   ی س یتابهاکشتر  یمانند ب (شود   یאشاره م  سنده אز  ی

 . آمده אست،אمالی شیخ طوسی مانند ،אز آثار یز در بعضیخ نگارش نیتار. ندک ی میرد آن خوددאرکادی
ـ  نگارش نزد אند   یک ی که אرزش و אعتبار   : אهمیت و אعتبار کتاب    ـ٤ ار مهـم   ی بـس   دאرد شمندאن و عالمـان بـزرگ     ی

ث ی علم حـد   کر تارِ ب یدجاو  شهی אثر هم  یکه به عنوאن    کشوند   یچنان مورد توجه وאقع م      אز آثار آن   یبعض. אست
 . نخست قرאر دאرندیها ان אز جهت אعتبار در ردهسنّی ۀگان یعه و صحاح شش شۀهارگانی چتابهاک. ندא درخشان

 ید بررس یאبتدא با . دده یمنشان  تاب رא   ک بعد، אعتبار هر     یتاب به نسلها  ک یکدن  ی رس یچگونگ : وصول ۀ طریق ـ٥
تـا  کـه   ته אسـت    سیاشر؟ و سپس    یا خ ی وجود دאشته אست     یتابکن  ی مؤلف چن  یک ی علم ۀکارنامدر  آیا  ه  کنمود  
 .دشواوش قرאر کتاب به قرن حاضر کدن آن ی رسیچگونگ

 نسخه و یک  ان به   شناس  کتاب توجه   ، نسخه یکتابت  ک یژگیتابت، و کخ  یها، تار  تعدאد نسخه  :های خطی   نسخه ـ٦
 . אستی خطۀیک نسخت و אعتبار یار אهمیمع... 
ـ  אحادی مثالً بعـض ؛نندک یفاده م אستی گوناگون یهاکتاب אز سب  کم  یمؤلفان در تنظ   :شناسی  سبک ـ٧ ث رא بـدون  ی

ث یتابت حـد  کسندگان زمان   ی אز نو  یא دسته. برند یق بهره م  یآورند و אز تعل    یگر همرאه با سند م    ی د یسند و بعض  
ـ  نو یهاکسـب  .ننـد ک یان مـ  ی رא ب  یث شرح ی אز אحاد  ی بعض ۀ هم دربار  ینند و گروه  ک یر م کرא ذ  ار یسندگان بـس  ی

 .ن نوشتار אستی אیها موضوع אصلکن سبی אیسمتعدد و متنوع אست و برر
گاه ی به دست آوردن جا    یبرא. ش مؤلف אست  یر و گرא  کت، تف ی אثر نشانگر خالق   یک یمحتوא : بررسی محتوאیی  ـ٨
بایـد    همچنین در אین مرحلـه      . به ریزموضوعات و אبوאب آن אشاره شود      تاب مطالعه و    کل  ک אست   الزم אثر   یعلم
 . شودی بررس طرح وؤلف وאرد אستا میتاب که بر ک یاالتکאش
 یهـا  ح نـسخه  یتـصح . ردیگ یرאمون آن صورت م   ی پ ییتاب تالشها ک یکپس אز نگارش     : تالشهای پیرאمونی  ـ٩
 بـا   شـناس   کتـاب . سـت  א ن تالشها ی א لۀمجی אز    علوم אسالم  یאفزאرها ره در نرم  ی، ترجمه، شرح، چاپ و ذخ     یخط
 .ندک ی میاریبه آنها یابی  دستده رא در امل و خوאننکار خود رא کتها یالین فع אیمعرف

، אما آنچـه     אست ی ضرور ،شود یل אنجام م  یه به تفص  ک ،یفی توص شناسی  کتاب ی موאرد فوق برא   ی تمام یبررس
  .شناسی توصیفی به صورت אجمالی אست در درسهای آینده خوאهد آمد کتاب
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٣٢

 )٢( ۀیمضم

 منابع مطالعاتی 

 ). مقدمه(دیث ، چاپ دאر אلحعشر ةصول אلستאألـ ١
 .ی، مسلم دאورאصول علم אلرجالـ ٢
 .د معارف ی، مجپژوهشی در تاریخ حدیث شیعهـ ٣
 . ، وאژۀ אصل٩، ج  אلمعارف بزرگ אسالمیةدאئرـ ٤
 .، حسینی جاللیربعمئهصول אأل حول אألةدرאسـ ٥
 ).تعریف و بحث مفصل دربارۀ אصل(، ١٣٥ ـ ١٢٥، ص ٢، ج אلذریعهـ ٦
 .نژאد یدی، جدهאلدرאی אلرجال ومعجم مصطلحات ـ ٧
 .١٧  ش،علوم حدیثلبرگ، ک، אتان »ئهربعمصول אألאأل« ۀمقالـ ٨
 .٦  ش،علوم حدیث ،یال جاللی، سه»ئهی در אصول אربعمپژوهش« ۀمقالـ ٩
 .١١  ش،میرאث حدیث شیعه ،یزی مهریمهد ،» אصحاب אئمهیثیتوبات حدکم« ۀمقالـ ١٠
 
 



 

  

 

 جلسۀ سوم

 رساله و نوאدر، آشنایی با سبکهای مسائل



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  ؛رساله و نوאدر، با سبکهای مسائلآشنایی  
 .رسالة אلذهبیه علی بن جعفر و مسائلمعرفی کتابهای  

 
 
 
 
  אلمَسائِل)ب

ظهور אین  .  אست نویسی  مسائل) علیهم אلسالم  (های تدوین کتاب در عصر حضور אمامان         ترین شیوه  یکی אز مهم  
 و در فهرست آثار بسیاری      ٧٥غری אدאمه یافت  آغاز شد و تا دورאن غیبت ص      ) علیه אلسالم (سبک אز عصر אمام باقر      

 .توאن چنین عنوאنی رא مشاهده كرد אز رאویان می
دאشـته   بـر  رא در ) علـیهم אلـسالم    ( های مخاطبان و پاسخهای شفاهی אمامان      به کتابی که پرسش    :تعریف مسائل 

ـ    ،  )علیه אلـسالم   (مسائل علی بن جعفر    مانند   ٧٦شود؛  مسائل گفته می   ،باشد مـسائل   و ن یقطـین مـسائل علـی ب
 .محمد بن سنان

 
 
 

 پیشینۀ کتابهای مسائل
دאنی، אز   حـارث همـ     به روאیت  אلمسائلنخستین کتاب مسائلی که در کتابهای فهرست به آن אشاره شده، کتاب             

 .، אست)علیه אلسالم ( یارאن ویژه و نزدیک אمام علی
وی، אسـت کـه در شـکل دفتـری مـشتمل بـر       אی، و به אحتمال زیـاد אز دورۀ אمـ   אین אثر یک جزوۀ تبلیغی فرقه   

אز آن حضرت، در بازگشت אز      ) در کوفه (به پرسشهایی که رئیس جامعۀ یهود       ) علیه אلسالم  ( پاسخهای אمام علی  
 ل قرن دوم ی که אز روאت אوא٧٧)אلمقدאم אبی(אین אثر رא عمرو بن میمون . جنگ نهروאن، نمود تدوین شده אست

                                                           
 אستفتائات فقهی אز مرאجع .ع سؤאالت کیفیت آنها تا دورאن معاصر אدאمه دאشته אست         گفتنی אست که אین سبک با تغییر در مرج        . ٧٥

 .رود تقلید نیز نوعی مسائل به شمار می
 .، با אندکی تغییر٢٦٥، ص אصول علم אلرجال مسلم دאوری، .٧٦
 .ون یاد کرده אستشیخ طوسی אین אثر رא در شمار آثار אبوאلمقدאم عمرو بن میم. ١٨١، ص אلفهرستאلشیخ אلطوسی، . ٧٧
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٣٥

) باب אلـسبعه   (٧٨خصالمتن کامل אین رساله در کتاب       . کند  אز حارث نقل می     אز אبوאسحاق سبیعی    אست بوده
 ٧٩.وجود دאرد

مربوط אست، چرאکه فقه شیعه در אیـن        ) علیه אلسالم (دیگر کتابهای مسائل بیشتر به دورאن پس אز אمام باقر           
مامـان دربـارۀ    אیـشان بـا پرسـش אز א       . دورאن گسترش یافت و فقیهان بسیاری در مکتب אمامان پرورش یافتند          

 . نقش مهمی אیفا کردندمسائلگیری کتابهای  مسائل گوناگون فقهی و تدوین آنها، در شکل
אی که بیشتر فقهای معروف شـیعه در         در دورאن אمامان متأخر نگارش کتابهای مسائل فزونی یافت؛ به گونه          

توאن بـه پرאکنـدگی אیـن     ین زیر میبا نگاهی به عناو.  گردآوری كرده بودندאلمـسائل אین دورאن کتابی با عنوאن      
و كننـدۀ بخـشی אز تالشـهای حـدیثی          گگفتنی אست که אین مطالـب بـاز       . برد نگارشها در دورאنهای مختلف پی    

 .אصحاب در אین زمینه אست
 
 
 )علیهما אلسالم ( ـ عصر صادقین١

 ٨٠بوده،) علیه אلسالم (ر  ، كه حاوی مجموعه سؤאالتی אز אمام باق       אلمسائلمحمد بن قیس אلبجلی کتابی با عنوאن        
 .نگاشته אست

حـاوی  کـه  ،   أبوאب אلحالل و אلحرאميאألربعمئة مسألة فهمچنین محمد بن مسلم بن رباح کتابی با عنوאن     
 . تألیف کرده אست،، همرאه با پاسخ אیشان אست) אلسالمهمعلی ( אز אمام باقر و אمام صادق مجموعه سؤאالتی 

אنـد کـه      نوشته אلمسائل بن علی حلبی هر کدאم کتابی با عنوאن          אهللاو عبید אبومحمد حماد بن عیسی אلجهنی      
 .אست) علیه אلسالم(مجموعه سؤאالتی אز אمام صادق 

 
 
 )علیه אلسالم ( ـ دورאن אمام کاظم٢

صفوאن بن یحیی، علی بـن یقطـین و حـسن بـن             ،  )علیه אلسالم (علی بن جعفر    کسانی چون   در کارنامۀ علمی    
 .خورد  به چشم می)علیهما אلسالم(אلحسن موسی بن جعفر  مسائل عن אبیی با عنوאن علی بن یقطین אثر

 
 
 )علیه אلسالم(ـ دورאن אمام رضا ٣

ترین  معروف. אست) علیه אلسالم (کتابهای مسائل رאویان אین دوره دربردאرندۀ سؤאالت فقهی אیشان אز אمام رضا             
 بن زیاد אلوشاء אلبجلی، אبرאهیم بن بشر، زکریا بـن آدم بـن               حسن بن علی   :אند אز  نویسان אین دوره عبارت     مسائل

                                                           
علیـه  (אمام علـی  .  شیخ صدوق אین روאیت رא به دو طریق گزאرش کرده אست.٥٨، ح ٣٦٤ ـ  ٣٨٢، ص אلخصالشیخ صدوق، . ٧٨

گانۀ אو رא پاسخ دهد אو بـه   که سؤאالت هفت گیرد که چنان אی אز رئیس جامعۀ یهود אقرאر می   صفحه ١٨در آغاز אین مباحثۀ     ) אلسالم
در پایـان אیـن     . کند  دאند، قبول می    مرد یهودی نیز که معتقد بود پاسخ אین سؤאالت رא فقط نبی یا وصیّ אو می               . ردאسالم אیمان بیاو  

 . گردد جلسۀ باشکوه אو به دین مبارک אسالم مشرّف می
 .٩٠، ص میرאث مکتوب شیعهمدرسی طباطبایی، . ٧٩
 گردآوری شـده אسـت و بـسیاری אز آنهـا بـا عبـارت                אلبجلیمسند محمد بن قیس     مانده אز אین متن در       بیشتر روאیات برجای  . ٨٠
 .شود  آغاز می»سألته«
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٣٦

نصر אلبزنطی، یونس بن عبدאلرحمان، محمد بن خالـد           عمیر، אحمد بن אبی      אالشعری אلقمی، محمد بن אبی     אهللاعبد
 .دلف سعد خادم و یاسر אلخادم אلبرقی، אبی

 
 
 ـ دورאن אمامان متأخر٤

 . אست نگاشته،)علیه אلسالم(، حاوی سؤאالتی אز אمام جوאد אلمسائل ی با عنوאنیعقوب بن אسحاق אلسکیت کتاب
 هارون بن مسلم بن سـعدאن هـر کـدאم            و  محمد بن אلریان بن אلصلت     ، علی بن אلریان بن אلصلت     همچنین

 .אند  گردآوردهאلمسائلرא در کتابی با عنوאن ) علیه אلسالم ( سؤאالت خود אز אمام هادی
) אلمـسائل و אلجوאبـات   (حمد بن سلیمان بـن אلحـسن אلجهـم در کتابهایـشان             محمد بن אلحسن אلصفار و م     
 .אند پرسیده) علیه אلسالم ( سؤאالتی אز אمام حسن عسکری

جـل אهللا   ع( محمد بن عبدאللّه بن جعفر אلحمیری אلقمی، حاوی سؤאالتی אز אمام عصر              شتۀ نو ،אلمسائلکتاب  
 .אست) تعالی فرجه
نیز אدאمه یافت؛ با אین تفـاوت کـه         ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (م عصر   نویسی در عصر غیبت אما      مسائل

معـصوم  رنخستین کتاب مسائل کـه אز غی . شد سؤאلها אز جانشینان אمامان، یعنی علمای بزرگ شیعه، پرسیده می    
אو سؤאالت خویش رא אز محمـد بـن عثمـان عمـری، نایـب               .  אثر محمد بن عبدאللـه حمیری אست      ،پرسش شده 
 ٨١.مام عصر، پرسیده و در کتابی با همین عنوאن گردآورده אستخاص א

پس אز אو نیز بسیاری אز دאنشمندאن بزرگ شیعه، چون شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسـی،                  
 .، به نگارش کتابهایی با همین شیوه אقدאم کردند...عالمه مجلسی، مالمحسن فیض کاشانی و 

 
 
 

 ویژگیهای کتابهای مسائل
 . و معموالً سؤאالتی אز فروعات فقه אستفقهی ، موضوع بیشتر کتابهای مسائلـ١
 .کند אستفاده می» سألت، سألته، سُئل، أسأله« رאویان אز عبارאتی نظیر ،ـ در אین گونۀ نگارشی٢
کنندۀ مجالس پرسش و پاسخ بوده و خـود مخاطـب              تنها روאیت  ،אی אز کتابهای مسائل    کنندگان دسته   ـ تدوین ٣
 .אند  لی אمام نبودهאص
ذکـر  ) علیه אلـسالم   אمام  (آید و نام گویندۀ אصلی       ـ در بخشی אز کتابهای مسائل، אحادیث به صورت مضمر می          ٤
 .شود نمی
 .مربوط אست) علیه אلسالم(ـ بیشتر کتابهای مسائل به دورאن אمام رضا ٥
 
 
 

                                                           
 .١٦٧، ص אلفهرستאلشیخ אلطوسی، . ٨١
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٣٧

 چند نکته
) علـیهم אلـسالم   (فقهی אصحاب אز אئمـه      رمی و غی  ـ بخش אندکی אز مجموعه کتابهای مسائل به سؤאالت کال         ١
علیـه   (مـا سـئل عنـه אلـصادق          אثر فضل بن شـاذאن و کتـاب           אإلمامه يאلمسائل אألربع ف  کتاب  . אختصاص دאرد  

 .گونه کتابها هستند  אثر علی بن یقطین در شمار אینمن אلمالحم) אلسالم
. آزمودنـد  ایی אمام بعدی مدعیان אمامـت رא مـی        ـ گروهی אز بزرگان شیعه پس אز شهادت یک אمام برאی شناس           ٢

 سؤאالتی که پاسخ آنها رא אز אمام پیشین در دسـت دאشـتند دوبـاره                 گونه بود که مجموعه     نحوۀ آزمایش آنها אین   
رو אحتمال دאرد אین دسته سؤאالت در کتابی با عنـوאن مـسائل               אز אین   . کردند تا دאنش فرد رא بیازمایند      مطرح می 

کند هشام بن سالم به و حارث بن محمد بن نعمان پـس אز       در گزאرشی که کلینی بیان می     .  باشد گردآوری شده 
علیـه  (، پـسر אمـام صـادق        در مدینه بودند و دیدند که مردم گردאگـرد عبـدאهللا          ) علیه אلسالم  ( وفات אمام صادق  

 من به همرאه حارث بـن محمـد         :گوید هشام می . אند که אو אمام بعدی אست       אند و بر אین گمان     ، حلقه زده  )אلسالم
و نسأله عمـا کنـا نـسأل        . (نزد אو رفتیم و אز אو همان سؤאالتی رא کردیم که پیش אز آن אز پدرش پرسیده بودیم                 

رفتند و تمامی پاسخهای آن حـضرت        آنها وقتی ناهمگونی پاسخهای אو رא دریافتند به نزد אمام کاظم            ) عنه أباه 
 ٨٢.بردند گونه به אمامت אیشان پی مام صادق، یافتند و אینرא دقیقاً مطابق بیانات پدرش، א

ـ کتابهای مسائل אصحاب نیز به سرنوشت אصول و دیگر مصنفات אیشان دچار شده و تقریبـاً تمـامی آنهـا אز                      ٣
مسائل تنها کتابی که در دسترس دאریم       . بین رفته אست و یا در جوאمع אولیه و تألیفات محدثین אدغام شده אست             

 . אست که تاکنون باقی مانده אست)علیه אلسالم(جعفر علی بن 
 ٨٣.لبته بخشی אز אین کتابها تا قرن هفتم در אختیار نویسندگان بزرگی همچون سید بن طاووس بوده אسـت                 א

 و کتابی با    )علیه אلسالم (אلهادی  ] عن[مسائل אلرجال   ،  אلمسائل علی بن یقطین   ،  مسائل عن אلرضا  אو אز کتابهای    
 . حدیث نقل کرده אست٨٤ل و אجوبتها من אألئمهאلمسائعنوאن 

אی אز کتابهـای     یان אین سبک رא در گونه     سنّ. نویسی در شیعه با אهل سنّت متفاوت אست         ـ تعریف سبک مسائل   ٤
برند و مرאدشان کتابهایی אست که نویسنده אز یک یـا چنـد نفـر אز مـشایخ                 رجال، فقه و فقه אلحدیث به کار می       

هـا و پاسـخها      گونـه پرسـش    گـردآوری אیـن   . کنـد  ویان مختلف یا فهم אحادیث سؤאل مـی       خود دربارۀ وثاقت رא   
 :؛ مانند پدید آورده אست سؤאالتومسائل کتابهایی رא با عناوین 

؛ אین کتاب در سه جلد به چاپ رسیده و تمـام سـؤאالت              )سؤאالت אحمد بن حنبل    (مسائل אإلمام אحمد  کتاب  ـ  ١
 .آن فقهی אست

  و )٢٤١م  (؛ אیـن کتـاب אز אحمـد بـن حنبـل             )٢٧٥م   (دאود سلیمان بن אشعث سجستانی      بیسؤאالت أ کتاب  ـ  ٢
 . وثاقت رאویان אستبارۀدر
 .؛ אین کتاب در موضوع جرح و تعدیل رאویان אستسؤאالت حاکم نیشابوری للدאرقطنیکتاب ـ ٣
 

                                                           
 .٣٥١، ص ١، ج אلکافیکلینی، . ٨٢
 .٤٠٩ ـ ٤١٢، ص طاووس  אبنۀکتابخانلبرگ، کאتان . ٨٣
 در کتابهای فهارس אز אین عنوאن אثری         ولی ،ده אست کرروאیت نقل   ) ٩٨ص   (אقبال אالعمال سید بن طاووس אز אین کتاب در        . ٨٤

در : نویـسد  لبـرگ مـی   کאتان   . نامیده אست  جوبتها منهم  أ ئمة و אلمسائل عن אأل   آن رא کتاب     هאلذریع تهرאنی در    ۀنیامده و فقط عالم   
در  حـضرت فاطمـه      :گوینـد  گری مـی    אز אین کتاب گزאرش کرده אست، אمام هادی به پرسش          אقبالروאیتی که سید بن طاووس در       

ـ ، جز مسائل אلرجال אمام אلهادی    ممکن אست کتاب     ، بنابرאین ؛دفن شده אست   کنار رسول خدא    אتـان  ؛ی אز אیـن تـألیف بـوده باشـد       ئ
 .٤١٠، ص طاووس  אبنۀکتابخانکلبرگ، 
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٣٨

 )علیه אلسالم(مسائل علی بن جعفر  معرفی کتاب

 مؤلف

אو رא  . و אز یارאن باوفای אمامان متـأخر אسـت        ) علیه אلسالم  (رین فرزند אمام صادق     ت  کوچک ،علی بن جعفر  : هویت
אی در حاشیۀ مدینه אست کـه خانـدאن אو در آنجـا زنـدگی        گویند و عریضی نام محله     علی بن جعفر عریضی می    

 بـا تکیـه    אز سال والدت و وفات אیشان אطالع دقیقی در دست نیست، אما بعضی אز محققان معاصر       ٨٥.کردند می
 ٢٢٠ قمری و وفـاتش رא سـال         ١٣٥אند و تولد אو رא         سال دאنسته  ٨٥بر شوאهد گوناگون مدت عمر وی رא حدود         

در هر یک אز אیـن سـه محـل     . قم، سمنان و عریض   : אند مدفن وی رא سه جا אحتمال دאده      . אند قمری تخمین زده  
نی که در مورد وفات وی وجـود        یאما بنا به قرא   . ستאی به یاد אو بنا شده و محل زیارت אرאدتمندאن אیشان א            مقبره

 .دאرد به אحتمال قوی مدفن אو عُریض در حوאلی مدینه אست

کرده و تا عـصر    کودکی یا نوجوאنی خویش رא سپری می      ) علیه אلسالم  (علی بن جعفر در زمان אمام صادق        : طبقه
نویسان، وی אز یارאن אمـام کـاظم،          زאرشهای رجال بنا بر گ  . نیز در قید حیات بوده אست     ) علیه אلسالم  ( אمام هادی 

رא نیز درک کـرده     ) علیه אلسالم (بوده و مدت کوتاهی אز حیات אمام هادی         ) علیهم אلسالم (אمام رضا و אمام جوאد      
 .אست

، در  ...گروههای متعدد کالمی و فقهی شیعه، همچون فطحیه، אسماعیلیه، وאقفیـه و              :אجتماعی ـ حوאدث سیاسی 
رشد אین گروهها سبب شد که علی بن جعفر در ردّ אفکار باطل אیشان روאیات زیبـایی رא              . نمایان شدند قرن دوم   

אو، که به عنوאن دאنشمندی پرهیزگار شناخته شده بود، گذشته אز فعالیتهـای             . אز پدر و برאدر خویش گزאرش کند      
علی بن جعفر   . پردאخت  אمامت אیشان می   علمی با رفتار متوאضعانۀ خویش نسبت به برאدر و برאدرزאدگان به אثبات           

رسـد کـه אظهـار אرאدت אو در آن           می) אمام جوאد علیه אلسالم   (با کهولت سن به حضور برאدرزאدۀ نوجوאن خویش         
 ٨٦.אیام خوאندنی אست

אگرچـه אو   . نویسان در جاللت و بزرگی אو تردید نکرده אسـت           אحدی אز رجال  : های پسینیان  شخصیت علمی و گفته   
گاه خـود رא      پرورش یافته אست، אما هیچ    ) علیه אلسالم  ( ۀ خاندאن علم و تقوא אست و در خانۀ אمام صادق          شد  بزرگ

אفتخار مصاحبت دאئمی با אمـام کـاظم        . אز خاندאن عصمت مستغنی ندیده و هموאره در خدمت אمامان بوده אست           
 . دאنا گرددאی ه سبب شده تا אو فقیهی متقی و فرهیخت، حتی در مسافرتها،)علیه אلسالم (

 :بخشی אز سخنان بزرگان در رثای علی بن جعفر چنین אست
 :شیخ مفید

 هعلیـ (کان رאویةً للحدیث، سدید אلطریق، شدید אلورع، کثیر אلفضل و لـزم أخـاه موسـی                 
 ٨٧.و روی عنه شیئاً کثیرאً من אالخبار) אلسالم

                                                           
 . باقی אست و به سادאت عریضی شهرت دאرند)محمد، אحمد، حسن و جعفر(نسل אو همچنان אز چهار فرزندش . ٨٥
علیـه  (در אین گزאرش علی بن جعفر هنگام ورود אمام جوאد           . ٣٢٢، ص   ١، ج   کافی؛  ٢٦، ح   ٣٦، ص   ٥٠، ج    אألنوאر بحار: ک. ر. ٨٦

خیزد و دست مبارک אمام جوאد رא، که در سنین کودکی بـود،               אلنبی به אحترאم آن حضرت אز مجلس درسش برمی          به مسجد ) אلسالم
إذא کان אهللا ! אسکتوא«: گوید کند و می زنندگان به شدت אیستادگی می      پاسخ طعنه  אو در . گذאرد  بوسد و אحترאمی وאفر به אیشان می        می

. عز و جل ـ و قبض علی لحیته ـ لم یؤهل هذه אلشیبة و أهّل هذه אلفتی و وضّعه حیث وضعه אذکر فضله؟ نعوذ باهللا مما تقولـون   
 .بل أنا له عبد

 .٢٨٧، ص אالرشاد. ٨٧
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٣٩

 ٨٨».جلیل אلقدر، ثقة«: شیخ طوسی دربارۀ مؤلف گفته אست
 ٨٩.هم جاللت אو رא مشهورتر אز آن دאنسته که نیاز به بیان و توصیف دאشته باشد مجلسیعالمه 

 نیـز אز وثاقـت אو       ٩٠אند و אگر بعـضی אز אیـشان        بنا بر آنچه گذشت بسیاری אز بزرگان אو رא به بزرگی یاد کرده            
 چهارگانـه روאیـات     نویـسندگان کتابهـای   . אند بدאن خاطر אست که شهرت אو نیازی به توثیق ندאرد            سخن نگفته 

 ٩١.خورد  به چشم میمسائلאند، אما در آثار نگارشی אو فقط کتاب  بسیار زیادی אز אو گزאرش کرده
 

 کتاب

 :אند نگارאن کتاب אو رא با عناوین مختلف یاد کرده فهرست: نام کتاب
  ٩٢؛ـ کتاب فی אلحالل و אلحرאم١
  ٩٣؛ـ אلمسائل٢
  ٩٤؛ـ کتاب ما سأله عن أخیه٣
 ٩٥.ی بن جعفرـ کتاب عل٤

 . شهرت دאردمسائل علی بن جعفرאمروزه אین کتاب به 
. موضوع אصلی آن فقه אست و אحکام شرعی رא در موضوعات مورد אبتالی אفرאد بیان کـرده אسـت        :موضوع کتاب 

 . نامیده אستکتاب فی אلحالل و אلحرאمאز آنجا که تمام אحادیث آن فقهی אست، نجاشی آن رא 

 אز کتابهای معتبر و אصول אولیـۀ شـیعه אسـت کـه بزرگـانی همچـون شـیخ                     علی بن جعفر   مسائلکتاب   :אعتبار
بسیاری . אند  به آن אعتماد کرده و در پژوهشهای فقهی خود אز آن بهره جسته            ... صدوق، مفید، کلینی، طوسی و      

 .אز אحادیث אین کتاب در کتابهای چهارگانۀ شیعه و قرب אالسناد حمیری آمده אست

אگرچه بیشتر روאیات אین کتاب در جوאمع אولیه آمده ولی شهرت و אعتبار אین کتـاب سـبب شـده           : طریقۀ وصـول  
אی کـه אکنـون در    ترین نسخه قدیمی. های אین אثر אرزشمند بپردאزند     אست که بسیاری אز علما به אستنساخ نسخه       

به אیـن   )  طریق ٨(متعدد  نگارאن אولیه نیز אز طریقهای        فهرست. شود   قمری مربوط می   ٦٨٦دست אست به سال     
بحـار  های موجود אطمینـان کـرده و در          عالمه مجلسی و شیخ حر عاملی هم به همین نسخه         . אند אثر ظفر یافته  

 .אند  אز آن روאیت نقل کردهوسائل אلشیعه و אألنوאر

 روאیت אست که همگی آنها سـؤאالت فقهـی علـی بـن              ٤٢٩ دאرאی   مسائل علی بن جعفر   کتاب  : سبک نگارشی 
بندی אست و بـه همـان شـیوۀ           אین کتاب فاقد אبوאب و موضوع     . אست) علیه אلسالم  (ر אز برאدرش אمام کاظم      جعف

» و سـألته  «تمامی روאیات مسائل بـا عبـارت        . אی، אحادیث رא گرد آورده אست      אصول אولیه، بدون هیچ نظم ویژه     
ت علی بن جعفـر אز پـدرش אمـام    گونه مُضمر آوردن سبب شده که برخی گمان کنند سؤאال אین. آغاز شده אست 

 : گوید  ضمن ردّ אین نظر میאلذریعهبوده אست، ولی عالمه تهرאنی در » علیه אلسالم « صادق

                                                           
 .٣٦٧، אلرقم ٨٧، ص אلفهرستطوسی، . ٨٨
 .١٢٠، ص ٣، ج אأللقاب אلکنی و. ٨٩
 .دאود حلی مانند نجاشی و אبن. ٩٠
 . ٦٧ تحقیق حسینی جاللی، ص ،مسائل علی بن جعفر: ک.ر. ٩١
 .٦٦٢، אلرقم ٢٥١، ص رجال אلنجاشی. ٩٢
 .٦٠، אلرقم ٢٩، ص رجال אلنجاشی. ٩٣
 .٥، אلرقم ٣٥٣، ص رجال אلطوسی. ٩٤
 .٥، ص مشیخة אلفقیه. ٩٥
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٤٠

نیز بـه אمـام     » سألته«، بنابرאین ضمیر در     »قال أخی «: در چند موضع אز کتاب آمده אست      
  ٩٦.گردد باز می) علیه אلسالم ( کاظم

رא אظهـار   ) علیـه אلـسالم    (אنـد نـام אمـام کـاظم          ن روאیات رא گـزאرش کـرده      אلبته در کتابهای دیگر نیز که אی      
  ٩٨. گفتنی אست تمام روאیات אین کتاب بدون وאسطه آمده אست٩٧.אند نموده

 .بوده אست) حدود ده سال(אساساً در زمان فوت پدرش کوچک 
ال، و :  له أن یقرأ خلفـه؟ قـال  و سألته عن אلرجل یکون خلف אإلمام یجهر بالقرאئة و هو یقتدی به، هل      «: نمونـه 

 ٩٩».لکن لینصت للقرآن

خوאنـد؛   אز אیشان دربارۀ مردی پرسیدم که در نماز جماعت به אمام אقتدא کرده אست و حمد و سوره رא بلند می                
بایسته אست کـه سـکوت کنـد و قـرآن           . توאند  نه، نمی : فرمودند] אمام[توאند  قرאئت کند؟       آیا در אین حالت אو می     

 .رא بشنود) سورهحمد و (
 

 تالشهای پیرאمونی
אی کامل بـه    قمری با تحقیق، تصحیح و مقدمه١٤٠٩در سال   ) علیهم אلسالم  ( אین אثر توسط مؤسسۀ آل אلبیت     

אز بخش  » مستدرکات علی بن جعفر   «אز ویژگیهای אین אثر بخش دوم آن אست که با عنوאن            . چاپ رسیده אست  
אند تا سؤאالت دیگر علی بن جعفر رא کـه در کتابهـای        ن سعی کرده  در אین بخش محققا   . نخست جدא شده אست   

آغـاز  » سـألته « روאیت אست که بیشتر آنها با همان عبـارت           ٤٣٥אین بخش دאرאی    . معتبر آمده אست گرد آورند    
אند سند کامل هر روאیـت رא ذکـر کننـد و همگـی روאیـات אیـن بخـش رא در          محققان سعی کرده  ١٠٠.شده אست 

در مستدرکات غیر אز אحادیث فقهی، אحادیـث אخالقـی و אجتمـاعی نیـز               . بندی نمایند   ن دسته موضوعات گوناگو 
 .شود دیده می

 
 
 
 
  אلرساله)ج

شود،  به معنای فرستادن אست و به هر چیزی که فرستاده می» رَسِلَ« در فرهنگ لغات אز ریشۀ      رسـاله وאژۀ  
אین وאژه به کتاب کوچکی کـه در بـر          . گویند  ساله می مانند نامه، محمولۀ پستی، نامۀ رسمی، یاددאشت و پیام، ر         
 ١٠١.شود دאرندۀ مسائل אندکی در یک موضوع باشد هم אطالق می

                                                           
 .٣٦٠، ص ٢٠، ج هאلذریع. ٩٦
 . אست)علیه אلسالم  ( אز برאدرش אمام کاظم אو حاوی سؤאالتی کتاب وکهه آمد در کتابهای رجال نیز ،گذشته אز אین. ٩٧
 .٣٦٠ ، ص٢٠، ج هאلذریع ؛ روאیت אین کتاب چنین گفته אستۀه سماهیجی که در אجازـمانند شیخ عبدאلل. ٩٨
 .١٠١، ح ١٢٧، ص مسائل علی بن جعفر. ٩٩
 ؛، روאیاتی אست که علی بن جعفر אز برאدرش گزאرش کرده אسـت            آغاز نشده  »سألته« بعضی אز روאیات هم که با عبارت         אلبته. ١٠٠
 .٦٣٥ و ٦٣٤ حدیث :مانند
 . مادة رسل،٢٣٥، ص  فارسیـفرهنگ معاصر عربی  آذرتاش آذرنوش، ؛ مادة رسل،٣٤٤، ص אلمعجم אلوسیط. ١٠١
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٤١

در پاسـخ فـرد یـا       ) علیـه אلـسالم    (شود که אمـام        رساله به نامۀ مستقلی گفته می      ،شناسی در אصطالح سبک  
 .کند گروهی אرسال می

. ز شده و تـا پایـان دورۀ غیبـت صـغری אدאمـه دאشـته אسـت                 آغا) علیه אلسالم  ( אین شیوه אز عصر אمام علی     
 אرتباط خود رא بـا  ،دאنشمندאن و بزرگان شیعه در جای جای مملکت אسالمی با فرستادن نامه و پرسش אز אمامان           

 .کردند אیشان حفظ و مشکالت خود رא حل می
و אمـروزه در شـمار میـرאث        صـادر شـود     ) علیهم אلـسالم   (אین אرتباط علمی سبب شد که دهها نامه אز אئمه           

 .אی אز صفحات אفتخارآمیز فرهنگ شیعه رא رقم زند برگه مکتوب حدیثی
 :אند אز عبارت) علیهم אلسالم (ترین رسائل אئمه  معروف

אهللا אحمـدی   مرحـوم آیـت  . ها به سرאن قبایل و پادشاهان نگاشته شـده אسـت      بیشتر אین نامه   :های پیامبر  ـ نامه ١
 . گرد آورده אستمکاتیب אلرسول رא در کتاب ها میانجی אین نامه

به بسیاری אز دوستان، فرزندאن، کـارگزאرאنِ و حتـی          ) علیه אلسالم  (  אمام علی  ):علیه אلسالم  ( های אمام علی   ـ نامه ٢
گـزאرش کـرده   ) علیـه אلـسالم   (  نامه رא אز אمام علی٧٩ نهج אلبالغه . کردند هایی אرسال می   دشمنان خویش نامه  

 .אست
در אین نوشتار پنجاه حـق אز حقـوق گونـاگون فـردی، אجتمـاعی و                ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    :رسالة אلحقوق ـ  ٣

 ١٠٢.אند عبادی رא به بعضی אز یارאنشان متذکر شده
پـژوه    אند و شاگرد توאنا و دאنش       در موضوع زهد بیان کرده    ) علیه אلسالم ( אین رساله رא אمام سجاد       :ـ رسالة אلزهد  ٤

گاه نسخۀ  بردאری کرده אست؛ آن     زۀ ثمالی، آن رא به دست آورده و پس אز مطالعه אز روی آن نسخه              אیشان، אبوحم 
  ١٠٣.אند عرضه دאشته و آن حضرت هم تأیید کرده) علیه אلسالم(خود رא به אمام سجاد 

علیـه  (ر  های سعد و پاسخهای אمـام بـاق         در אین نامه پرسش    :إلی سعد אالسکاف  ) علیه אلسالم (جعفر    ـ رسالة أبی  ٥
 ١٠٤.אست) علیهم אلسالم (بیت  موضوع אین رساله فضایل قرآن و אهل. شود مشاهده می) אلسالم

) علیـه אلـسالم    (  آمده، אمام صـادق    تحف אلعقول  در אین متن، که در کتاب        : אلغنائم و وجوب אلخمس    يـ رسالة ف  ٦
خاطـب אیـن رسـاله אطالعـی در         אز م . م جنگی و وجوب و پیشینۀ خمس بیان کرده אست         یمطالبی رא دربارۀ غنا   

 ١٠٥.دست نیست
אی بـه אمـام    אو با אرسال نامه.  نجاشی אز سوی منصور، خلیفۀ عباسی، وאلی אهوאز بود عبدאهللا:ـ אلرسالة אألهوאزیه ٧

אی خطـاب بـه אو و אهـالی          نیـز در رسـاله    ) علیه אلسالم (אمام صادق   . های گوناگونی رא مطرح کرد     ششم پرسش 
 ١٠٦.ی אیشان رא بیان فرمودندها אهوאز، پاسخ پرسش

 אمام شـشم אیـن رسـالۀ تربیتـی رא خطـاب بـه               :إلی جماعة شیعته و أصحابه    ) علیه אلسالم  ( ـ رسالة אالمام صادق   ٨
אند که به אین رساله بسیار توجه کنند و در خوאنـدن و         אند و به אیشان فرموده     شیعیان و אرאدتمندאن خویش نگاشته    

                                                           
 .آمده אست ٥٦٤ ـ ٥٧٠ص  شیخ صدوق، خصالو  ٢٥٥ ـ ٢٧٢ص  ،تحف אلعقول در کتاب هکامل אین رسال. ١٠٢
کرد، حاضـرאن در      پیرאمون زهد سخنرאنی می   ) علیه אلسالم (هرگاه אمام سجاد    : گوید  אبوحمزه می . ٢، ح   ١٤، ص   ٨، ج   אلکافی. ١٠٣

 . گریستند همگی می مجلس
 .٥٩٦ـ  ٥٩٨، ص ٢، ج אلکافیمتن رساله در کتاب . ١٢٩، ص رجال نجاشی. ١٠٤
 .٣٣٩، ص تحف אلعقول. ١٠٥
 . ثبت کرده אستکشف אلریبهشهید ثانی تمام אین رساله رא در پایان کتاب . ٢١٣ و ١٠١، ص رجال نجاشی. ١٠٦
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٤٢

کردنـد و در نمازگاههـای        شیعیان نیز אیـن رسـاله رא تکثیـر مـی          . دאشته باشند عمل کردن به مفاد آن مدאومت       
 ١٠٧.کردند خویش نصب و پس אز هر نماز آن رא مطالعه می

 در אین نوشتار طوالنی، که متأسفانه تنهـا  ١٠٨:إلی علی بن سوید אلسائی  ) علیه אلسالم  ( אلحسن موسی   ـ رسالة أبی  ٩
در . دهـد  تم אز درون زندאن به پرسشهای علـی بـن سـوید پاسـخ مـی               بخشی אز آن به، ما رسیده אست، אمام هف        

هـای دینـی رא      אز چـه کـسی آمـوزه      «بخشی אز אین رساله אمام کاظم در پاسخ بـه سـؤאل אو کـه پرسـیده بـود                    
 :אند نوشته» بیاموزیم؟

شیعیان ما فرא نگیر؛ چرאکه אگر دینت رא אز دیگـرאن بیـاموزی    رאت رא אز غی     های دینی  آموزه
 ١٠٩.אی کارאن فرא گرفته یقت دین رא אز خیانتدر حق

به אهالی بـصره    ) علیهما אلسالم  (אی אست که אز אمام باقر و אمام جوאد            عنوאن دو رساله   :ـ رسالة إلی أهل אلبصره    ١٠
 .صادر شده אست

 و رسالۀ دوم    ١١٠و به درخوאست جابر بن یزید جعفی نوشته شده        ) علیه אلسالم (رسالۀ نخست توسط אمام باقر      
 ١١١.و در پاسخ به محمد بن سنان و دیگر אهالی بصره نگارش یافته אست) علیه אلسالم(به قلم אمام جوאد 

بـا توجـه بـه معروفیـت و مانـدگاری אیـن אثـر               ) علیـه אلـسالم   ( אثری אرزشمند אز אمام رضا       :ـ אلرسالة אلذهبیه  ١١
 .خوאنیم توضیحات مختصری رא در پایان همین بخش می

در پاسـخ بـه مـردم אهـوאز         ) علیـه אلـسالم    (  אین رساله رא אمـام هـادی       : علی אلجبر و אلتفویض     אلردّ يـ رسالة ف  ١٢
هـای   شیعیان אهوאز در برخی אز مسائل אصول عقاید با یکدیگر אختالف پیدא کرده و در پیروی אز فرقه       . אند نگاشته

آمـده رא در      ش و אختالفات پیش   آنان عقاید خوی  . منحط کالمی به دو گروه قَدَریون و مفوّضه تقسیم شده بودند          
אمام در אین رسالۀ کالمی ضمن ردّ هـر دو گـروه، سـخن و      . گزאرش کردند ) علیه אلسالم  ( אی به אمام هادی    نامه

 ١١٢.آموختند عقیدۀ رאسخ و درست رא به אیشان 
 تفصیل شـرح    در אین رساله با ذکر دالیل عقلی و نقلی بیانات אمامان پیشین رא به             ) علیه אلسالم  ( אمام هادی 

 .אند کرده و با אستناد به آیات قرآن بطالن אقوאل گوناگون دو فرقۀ فوق رא آشکار نموده
در پاسخ به نامـۀ یـار بـاتقوאی خـویش،           ) علیه אلسالم  (  אمام حسن عسکری   :ـ رسالة إلی אسحاق بن אسماعیل     ١٣

 ١١٣.אسحاق بن אسماعیل نیشابوری، رسالۀ مختصری رא אرسال کرده אست
 
 

 نکته
هـای یـارאن     ها، پاسخهای کتبی אمامان بـه پرسـش         توقیعات نیز، مانند رساله   . رساله تفاوت אندکی با توقیع دאرد     

 ولی با אین تفاوت که אوالً بسیار مختصرتر אز رساله אسـت و ثانیـاً در توقیعـات معمـوالً אمامـان در                 אیشان אست، 

                                                           
 .٢ ـ ١٤ ، ص٨ ، جאلکافی؛ ٣١٣، ص تحف אلعقول. ١٠٧
 .٢٧٦، ص رجال نجاشی. ١٠٨
 .٨٥٩ ، ح٧٥٤ ، ص٢ج  بنگرید به همان کتاب،. ٤، ح ٧ ، ص١ج  ،رجال אلکشی. ١٠٩
 .١٢٩، ص ال نجاشیرج. ١١٠
 .١٢٩، ص معالم אلعلماء؛ ٢٠٦، شیخ طوسی، ص אلفهرست. ١١١
 .٤٥٨ ـ ٤٧٥، ص تحف אلعقول. ١١٢
 .٤٨٤ ـ ٤٨٦، ص تحف אلعقول. ١١٣
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٤٣

ه پاسخ رא به صورت مـستقل و جـدא אز نامـۀ حـاوی               نوشتند، ولی در رسال    حاشیۀ همان نامۀ אرسالی پاسخ رא می      
 .کردند پرسش אرسال می

 
 
 

 ویژگیهای رساله
אسـت؛  ) علیه אلسالم  (ها عبارאتی אست که بیانگر وصول نامۀ مخاطب به אمام            ـ در אبتدאی بسیاری אز אین رساله      ١

 .»...فَهمتُ کتابک، یرحمک אللـه «مانند عبارت 
 .אست های אمامان در دسترس  اله بیشتر رسـ خوشبختانه متون٢ِ
 .صادر شده אست) علیهما אلسالم(ها אز אمام صادق و אمام رضا  ـ بیشتر رساله٣
شد که دربردאرندۀ مسائل אندکی پیرאمون یک   ـ عنوאن رساله پس אز عصر حضور به کتابهای کوچکی گفته می           ٤

 .کردند ح برאی نگارشهای خود אستفاده میموضوع بود و بسیاری אز نویسندگان، به ویژه فقها، אز אین אصطال
 
 
 

 )طب אلرضا(معرفی کتاب אلرسالة אلذهبیه 
 مؤلف
 ١٤٨ ذیقعـدۀ    مאیشان در یازده  . אست) علیه אلسالم (نویسندۀ אین אثر אرزشمند אمام علی بن موسی אلرضا           :هویت

شـیعیان  . ت رسیدند  هجری به دست مأمون مسموم و به شهاد        ٢٠٣و در آخر صفر     شدند   هجری متولد    ١٥٣یا  
 نهضت ترجمه شـکل گرفـت و مـسلمانان          ،در عصر אمام هشتم   . خرאسان אیشان رא در سناباد طوس دفن کردند       

 کتابهای دאنشمندאن جهان رא به عربـی ترجمـه و دربـارۀ آن مباحثـات علمـی                  ،برאی آگاهی אز آخرین پیشرفتها    
مناظرאت علمی متعددی در حضور אیشان      ) ه אلسالم علی(در دورאن والیت عهدی אمام رضا       . گوناگونی برپا کردند  

گونـه جلـسات بـه        אز برپایی אین  ،  دوستی شهرت دאشت    مأمون، که در میان خلفای عباسی به علم       . شد אنجام می 
 گزאرش  )علیه אلسالم (عیون אخبار אلرضا    شیخ صدوق تعدאدی אز אین جلسات رא در کتاب          . کرد گرمی אستقبال می  

 .کرده אست
جمعی אز پزشکان و دאنشمندאن معروف در حضور مأمون جلسۀ علمی تشکیل دאده بودند               :تاریخ نگارش אنگیزه و   

هم که  ) علیه אلسالم (אمام رضا   . گفتند ت بروز بیماریها سخن می    یها و عل  و دربارۀ مسائل پزشکی، خوאص خورאک     
  پیرאمـون مباحـث مطـرح    مأمون نظر אمـام رא      . در مجلس حضور دאشت در طول אین مباحث سکوت کرده بودند          

 : فرمودند) علیه אلسالم(אمام رضا . شده جویا شدند

باره تجربیاتی دאرم که با گذشت زمان و آزمایشهای گونـاگون بـه درسـتی              من نیز در אین   
 .جمع خوאهم کرد] در نوشتاری[و به زودی آنها رא .. .אم  آنها یقین پیدא کرده

، کـه در طـوس بودنـد، خوאسـت تـا       )علیه אلـسالم  (אی אز אمام رضا      مدتی بعد مأمون عازم بلخ شد و در نامه        
هـایی در مـورد      مأمون در نامۀ خود پرسـش     . برאیش تجربیاتی که در علوم پزشکی کسب کرده אست رא بنویسد          

. مطرح ساخته بـود ... زنی، حجامت، آدאب حمام، فوאید مسوאک و       خوردنیها و آشامیدنیها، دאروهای گوناگون، رگ     
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٤٤

אلرسـالة  אین مجموعـه بـه      . نیز در پاسخ به نامۀ مأمون مجموعۀ کاملی رא تدوین کردند          ) علیه אلسالم  (אمام رضا 
 .شد معروف אلذهبیه

 هجـری   ٢٠٣ تا   ٢٠١ אین رساله باید در فاصلۀ زمانی سالهای          با توجه به دورאن حضور אمام رضا در خرאسان        
 .نگاشته شده باشد

 
 

 کتاب
 نیز معرفـی     אلطب يعن אلرضا ف   אلرسالة אلمذهبة  یا   طب אلرضا ا نامهای دیگری چون      ب אلرسالة אلذهبیه : نام کتاب 
 .شده אست

 .אی אز אحادیث بهدאشتی و پزشکی אست אین رساله دربردאرندۀ مجموعه :موضوع

ــام محمــد بــن حــسن بــن جمهــور   :אرزش و אعتبــار ــه ن  گــزאرش کــرده אســت و ١١٤אیــن رســاله رא فــردی ب
بزرگانی چون محقـق    . אند  و אبن شهرآشوب بر אین مطلب تصریح کرده        ١١٥خ طوسی نویسانی چون شی    نامه زندگی
 .אند به خود تردیدی رאه ندאده) علیه אلسالم(نیز در אنتساب אین رساله به אمام رضا ) کرکی(ثانی 

) ٥٧٠م  (אهللا رאونـدی      אز جمله دالیل אعتبار אین رساله شرحی אست که دאنشمند بزرگ قرن ششم سید فضل              
 . نام دאردترجمة אلعلوی للطّب אلرّضوی אست، رسالة אلذهبیهאین پژوهش، که אولین شرح . نگاشته אستبر آن 

محمـد بـن    ( אین אسـت کـه رאوی کتـاب          ١١٦آنچه سبب شده אست بعضی به אین کتاب توجّه چندאنی نکنند          
ث چـون محـدّ   در مقابل دאنشمندאنی    .  تضعیف شده אست   ١١٧نویسان אز سوی چند نفر אز رجال     ) حسن بن جمهور  

 گذشـته אز אیـن عالمـه        ١١٨.אنـد  نویسان پاسخ گفته    אهللا خویی در دفاع אز אین رساله به אیرאدאت رجال           نوری و آیت  
אی دیگر אز אیـن رسـاله در سـامرא موجـود אسـت و رאوی آن                   نوشته که نسخه   ،١١٩عسکری در مقدمۀ אین کتاب    

 .אند  אز یارאن אمام هشتم دאنستهنویسان אو رא توثیق نموده و حسن بن محمد نوفلی אست که رجال
دאننـد و در موאجهـه بـا         אلبته باید אعترאف کرد که دאنشمندאن علوم אسالمی روאیـات پزشـکی رא معتبـر نمـی                

نتیجۀ אیـن روش آن אسـت کـه دربـارۀ אحادیـث پزشـکی بایـد                 . گیرند  אی پیش می   گونه אحادیث شیوه ویژه     אین
 ١٢٠.تفصیل دאد

کند که قلب، به  در آغاز אین رساله بدن אنسان رא به کشوری تشبیه می         ) لیه אلسالم ع(אمام رضا   : مطالب و مباحـث   
. عنوאن پادشاه، حکومت آن رא به عهده دאرد، رگها کارگزאرאن قلب و سرאسر بدن کشور و دאمنۀ حکومت אو אست                   

                                                           
 אسـت کـه بـه       )علیـه אلـسالم    (پدر אو אز مالزمان אمام رضا     . گفتنی אست که محمد אین رساله رא אز پدرش روאیت کرده אست           . ١١٤

 ٥، ص   هة אلذهبیـ  لאلرسـا : ک. ر. ش شده אست  ر سال گزא  ٤٩سن אو هنگام شهادت אمام      . به طوس آمد  همرאه آن حضرت אز مدینه      
 .٤ـ

 .٦٢٧ ۀ، شمار٤١٣، ص ١، ج אلفهرستאلطوسی، . ١١٥
 .٣٦٤، ص ٢، ج أمل אآلمل. دکرتوאن به آن אعتماد  که نمیאست  کتابهایی دאنسته ۀشیخ حرّ عاملی אین رساله رא در زمر. ١١٦
غضائری، عالمه حلی و سید بن طاووس، محمد بن جمهور رא بـه غـالی بـودن مـتهم کـرده و אو رא در حـدیث            نجاشی، אبن . ١١٧

 .אند ضعیف دאنسته
 .١٩١، ص ١٦، ج אلحدیث معجم رجال؛ ٢٢٧ ـ ٢٢٩ ، ص١ ، جخاتمة אلمستدرک. ١١٨
 .٥ ، صطب אلصادق طب אلرضا و. ١١٩
 .١ ۀ شمارۀک، ضمیم. ر. ١٢٠
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٤٥

و خزאنۀ אیـن کـشور   کنند   دست، پا، چشمان، لبها، زبان و گوشها همگی به عنوאن یارאن پادشاه אنجام وظیفه می              
 .در معده و شکم قرאر گرفته אست

کنـد و بیماریهـای      گاه אمام در אدאمۀ אین رساله به وظایف אعضای بدن و رאبطۀ آنها با یکدیگر אشاره مـی                   آن
در قسمتی دیگر אز אین رساله אمـام        . فرماید אحتمالی אعضا، علّت אین بیماریها و چگونگی مدאوאی آنها رא بیان می           

نیـز مطـالبی    رسـاله   אنـد و در پایـان         نگی و مقدאر خوردنیها و آشامیدنیها رא برאی مأمون تبیـین کـرده            رضا چگو 
 .אند که خوאندن آن مفید אست پیرאمون بهدאشت فردی آورده

رسـائل אالئمـه    ترین אیـن کتابهـا       معروف. אند های אمامان אقدאم کرده    بعضی אز دאنشمندאن به گردآوری رساله     
אین کتاب در گذر تاریخ אز بین رفته אست و تنها بخـشی אز متـون   . אست) ٣٢٩م (ر شیخ کلینی    אث علیهم אلسالم 

 ١٢١.خورد آن در دیگر کتابها به چشم می
 
 
 
 
  نوאدر)د

 نویـسی   نـوאدر خورد   یکی دیگر אز سبکهایی که در میان رאویان و مؤلفان چهار قرن نخست هجری به چشم می                
 .אست» نادر«برگردאن فارسی » مانند کمیاب و بی«نی همچون  جمع نادره אست و وאژگانوאدر. אست

 
 
 

 تعریف אصطالحی
אی رא   אی אز نگارشهای حدیثی نوאدر گویند که مؤلف روאیات گونـاگون و پرאکنـده              شناسی به گونه    در دאنش سبک  

بـه کتـابی     بنـابرאین    ١٢٢.آوری کند  אی جمع  گیرند در مجموعه   که در ذیل عنوאن باب یا موضوع وאحدی قرאر نمی         
 .گویند» نوאدر «،אرتباط با یکدیگر رא دربردאشته باشد אی در موضوعات متعدد، گوناگون و بی که אحادیث پرאکنده

 نفـر אز مـؤلفین شـیعه رא کـه دאرאی            ٢٣٠ خود بیش אز     فهرستشیخ طوسی و نجاشی هر کدאم در کتابهای         
نـوאدر אلحـدیث،    «در אین معنا אز عناوین دیگری همچـون         אلبته  . אند   هستند نام برده   کتاب אلنوאدر تألیفاتی به نام    

 ١٢٣»نوאدر אلنوאدر، نوאدر جمعت کتاباً، نوאدر مشهور، نوאدر אالخبار، نوאدر کثیرة، نوאدر کبیر و کتـاب مجمـع אلنـوאدر              
 .نیز אستفاده شده אست

علی وشّاء، אسحاق بن    حسن بن   : توאن برشمرد   אز بزرگانی که نویسندۀ کتابهای نوאدر هستند אفرאد زیر رא می          
عمار صیرفی، אبرאهیم بن هاشم قمی، אحمد بن محمد بن خالد برقی، אبوحمزۀ ثمـالی، جـابر بـن یزیـد جُعفـی،                

عمیـر، محمـد بـن سـنان،          حریز بن عبدאهللا سجستانی، سعد بن عبدאهللا אشعری، علی بن مهزیار، محمد بن אبی             
  .....אحمد بن محمد بن عیسی אألشعری، حماد بن عیسی و 

                                                           
 ، ص ١٠، ج   هאلذریعـ .  אز אین کتاب אحـادیثی رא گـزאرش کـرده אسـت            אللهوف و   هکشف אلمحج سید بن طاووس در دو کتاب       . ١٢١
٢٣٩ . 
 .٢٦٥، ص אصول علم אلرجالمسلم دאوری، . ١٢٢
 .  کتاب نوאدر ذکر کرده אستאلرجال نفر در ١٧٠ و شیخ نجاشی برאی אلفهرستنفر در  ٦٠شیخ طوسی در توصیف بیش אز . ١٢٣
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٤٦

 ویژگیهای نوאدر
 بندی אست؛ ـ بیشتر کتابهای نوאدر فاقد باب١
 مشهور هستند؛رאی אز کتابهای نوאدر دربردאرندۀ אحادیث غی ـ دسته٢
 ١٢٤متدאول و אستثنایی אست؛رאی אز אین کتابها شامل אحکام غی ـ دسته٣
 ١٢٥.אند رسد کتابهای نوאدر بیشتر شامل אحادیث فقهی بوده ـ به نظر می٤
 
 
 کته ن

 نشانگر نوعی ضـعف روאیـت یـا رאویـان آن אسـت و بـا تعریـف                   کافیبابهایی با عنوאن نوאدر در کتابهایی نظیر        
گونه אز نوאدر شـاهد אحکـام و معـارفی غیرمتـدאول و אسـتثنایی       بنابرאین گاه در אین . کتابهای نوאدر متفاوت אست   

 .هستیم
 
 
 

 معرفی کتاب نوאدر אحمد بن محمد بن عیسی אشعری
 ؤلفم

אبوجعفر אحمد بن محمد بن عیسی אالشعری אلقمی אز دאنشمندאن بزرگ قـرن سـوم و אز مـشاهیر نامـدאر      : هویت
 .شهر مقدس قم אست

علی بن موسی אلرضا، محمد بن علی אلجوאد و علی بن محمـد             , אو אز یارאن وفادאر و رאویان אمامان بزرگوאر        :طبقه
م حـسن عـسکری و مـدتی אز غیبـت صـغری رא نیـز درک کـرده                   وی دورאن אما  . אست) علیهم אلسالم (אلهادی  
خین אز حضور אو در تشییع       אز تاریخ وفات אحمد بن محمد بن عیسی אطالعی در دست نیست ولی مورّ              ١٢٦.אست

אند؛ بنابرאین وی تـا سـال         خبر دאده ) אلمحاسنصاحب کتاب   (ث بزرگ شیعی، אحمد بن عبدאهللا برقی        جنازۀ محدّ 
 . در قید حیات بوده אست) ل وفات برقیسا( هجری ٢٨٠ یا ٢٧٤

خاندאن بزرگ و سرشناس אشعری و אجدאد אحمد بن محمد همگی אز یارאن אمامان شیعه و معتمدین مردم   : אعتبـار 
شیخ قم و وجههـا و      «: ها شمرده و گفته אست      شیخ طوسی אو رא אستاد و بزرگ قمی       . אند  در شهر مقدس قم بوده    

یک אز علمای رجال در توصـیف אو حتـی     אین אست که هیچ» غیر مدאفع«یخ אز  و مرאد ش١٢٧»فقیهها غیر مدאفع  
 ١٢٨.אند אی ذم نکرده با אندک جمله

 

نویسان אز هیبـت و جاللـت אو     ها بوده و تاریخ     پدر אحمد، محمد بن عیسی אست که אو نیز אستاد و شیخ قمی            
  ١٢٩.بوده אست) علیهما אلسالم(و אمام جوאد אو אز یارאن אمام رضا . אند حتی در نزد مردم و پادشاه گزאرش دאده

                                                           
 .٣١٥، ص ٢٤ ج ،هאلذریعبزرگ تهرאنی،   آقا.١٢٤
 אلفقـه،   ي مثالً نوאدر אلصالة، نوאدر אلزکاة، نوאدر אلوضـوء، אلنـوאدر فـ            ؛شدند حتی برخی אز آنها به عنوאن همان باب شناخته می         . ١٢٥

 .نوאدر אلحج
 . ٦٥، אلرقم ٢٥،  אلفهرست؛ شیخ طوسی،٦٤، رجال אلنجاشی .١٢٦
  .٢٥ص ، طوسي شیخ فهرست .١٢٧
 .٤، ص نوאدر אحمد بن عیسی .١٢٨
 .٢٦١، رجال אلنجاشی .١٢٩
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رא دאشـته   ) علـیهم אلـسالم   (عیسی بن عبدאهللا، جدّ אحمد، نیز توفیق مصاحبت با אمام صادق، کـاظم و رضـا                 
 دאسـتانهای متعـددی رא گـزאرش        )علـیهم אلـسالم   (در بزرگی و عظمت عیسی و منزلت אو در نـزد אئمـه              . אست
١٣٠.אند کرده

 .»بیت هستی تو אز ما אهل«: אند به אو فرموده) لسالمعلیه א(אمام جعفر صادق  
ترین عالم شهر قم بود و دیگر عالمـان و فقیهـان אیـن                אحمد بن عیسی در عصر خویش بزرگ       :شخصیت علمی 

حساسیت אو در نقل حدیث و دقـت در گـزینش عالمـان زبـانزد               . رفتند  های پس אز אو به شمار می        شهر در رتبه  
 . אند  عالم بصیر، فرزאنۀ دورאن، چهرۀ سرشناس و فقیه آن دیار خوאندهאو رא یگانه. همگان بود

 حدیث אز אحادیث کتابهای چهارگانۀ شیعه بـه چـشم           ٢٢٩٠وی کتابهای بسیاری نگاشته و نامش در אسناد         
کرد؛ אز אین رو אحمد بن محمد بن خالد برقـی رא             نقل אو معتقد بود که نباید אز رאویان ضعیف حدیث           ١٣١.خورد  می

به همین אتهام אز قم אخرאج کرد، אما پس אز چندی אز کردۀ خویش پشیمان شد و אو رא بـه قـم بازگردאنـد و אز אو       
 .אشعری برאی جبرאن אشتباهش در تشییع جنازۀ برقی با سر و پای برهنه شرکت کرد. عذرخوאهی نمود

 
 

 کتاب

 .یاد کرده אست» אصل«آن با عنوאن  אست، ولی عالمه مجلسی אز אلنوאدرنام אصلی אین کتاب : نام کتاب
אین کتاب به سبب شهرت و جاللت مؤلف هموאره مورد توجه مؤلفان بزرگ شیعه بوده אست و به       : جایگاه کتـاب  

نگارאن عصر صفویه به אین کتـاب אعتمـاد و در کتابهـای               نویسندگان جوאمع אولیه و موسوعه    . אند  آن אستناد کرده  
 .אند خویش אز آن روאیت نقل کرده

אگرچه عالمه مجلسی در אنتساب אین کتاب به אشعری یا حسین بن سعید تردید دאرد، ولی معتقد אسـت کـه                   
شیخ حرّ عاملی که دو نسخه אز אیـن          ١٣٢. אعتبار אست  אین کتاب אز آن هر کدאم אز אین دو بزرگوאر باشد در نهایتِ            

 :نویسد کتاب رא در دست دאشته אست در حاشیۀ آن می
معتبر אز אین کتاب به دست من رسیده אست و אز تحقیـق و بررسـی                دو نسخۀ صحیح و     

אم که دلیلی بر درنگ در אین نـسخه وجـود نـدאرد و אعتبـار آن                   آنها به אین نتیجه رسیده    
  ١٣٣.אثبات شده אست

 
אین روאیتها، به سبک دیگر کتابهای نوאدر،       .  باب تنظیم شده אست    ٣٧ روאیت دאرد که در      ٤٥٦ نوאدرکتاب   :سبک
بندی אین کتاب אهتمام نموده       د بن کوره به باب    وبندی بوده، אما پس אز مؤلف، شاگردش دאو         کنده و بدون باب   پرא
عدة من  « אز آنها به     کافیאی אست که کلینی در کتاب شریف          د بن کوره یکی אز پنج رאوی      وאبوسلیمان دאو . אست

                                                           
یـونس  . »אذهب یا یونس، فإن بالباب رجل منا أهل אلبیـت         «: فرماید   روزی אمام صادق علیه אلسالم به یونس بن یعقوب می          .١٣٠
یـا یـونس،    «: گویـد   אمام به یونس مـی    . بیند که عیسی بن عبدאهللا قمی بیرون در نشسته אست           کند و می    خیزد و در رא باز می       برمی

یا عیـسی بـن     «: و در گزאرشی دیگر آمده אست که אمام خطاب به عیسی فرمودند           . »هللا هو منّا حیٌّ، و هو منّا میّت       عیسی بن عبدא  
عموی אحمـد، عمـرאن و پـسر عمـوی אو مرزبـان هـر دو אز       . ٣٣٢ ـ  ٣٣٤، ص رجال אلکشی: ک. ؛ ر»عبدאهللا إنک منّا أهل אلبیت

 .حادیثی در رثای אیشان صادر شده אستאند و א بوده) علیهم אلسالم(אرאدتمندאن آل محمد 
 .٣٠٩، ص ٢، ج معجم رجال אلحدیث .١٣١
 .١٦، ص ١، ج بحار אألنوאر. ١٣٢
 .١١، ص אلنوאدرאشعری، . ١٣٣
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سانی אست که אز אحمد بن محمد بن عیسی         د بن کوره نیز یکی אز ک      وکند به دیگر سخن دאو      تعبیر می » أصحابنا
 .אند روאیت نقل نموده

روאیات هر باب بسیار אنـدک و       . خالف سبک نوאدر، بابهای متعدّدی دאرد      به هر تقدیر אکنون کتاب حاضر، بر      
تقریباً تمام روאیات مسند אست و مؤلف با چند وאسطه אز אمامان معصوم گزאرش کرده               .  روאیت אست  ١٠ تا   ٤بین  
 . אلبته گاهی نیز تنها به نام آخرین رאوی بسنده کرده و אز تعلیق بهره جسته אست.אست

 آمده  ١٥بینیم که با دیگر אحادیث همخوאنی ندאرد؛ مثالً در سند حدیث               عبارאتی می  ،در سند אندکی אز روאیات    
 که چنین عبارتهـایی אز  אند محققین אین کتاب به אین نتیجه رسیده. »...و نروی عن بعض آبائنا أنّه قال       «: אست

) علیهمـا אلـسالم   ( אز صـادقین     אلنوאدرگفتنی אست که بیشتر روאیات      .  ملحق شده אست   نوאدر به   فقه אلرضا کتاب  
 .אست
 

 فقهی אست و در موضوعاتی چـون روزه، نـذر، قَـسَم، حـج، کفّـارאت، نکـاح،                نوאدرتمامی אحادیث کتاب     :محتـوא 
 .مکاتب، دیات و حدود گرد آمده אست

 :کنیم گلچین می » صومهيباب ما یُکره للصائم ف«אی نمونه روאیتی رא אز بر
لـیس אلـصوم    : )אلـسالم علیه  (قال أبوعبدאهللا   : بصیر، قال   عن אلقاسم بن محمد، عن علی، عن أبی        ١٣٤ـ و عنه  ١٣

 يباطل ف من אلطعام و אلشرאب، و אإلنسان ینبغی له أن یحفظ لسانه و جارحته و جمیع أعضائه من قول אللغو و אل                    
 ..]یعنی إذא کان صائماً فی غیره[شهر رمضان و غیره 

دאده و گفته مرאد אین אسـت       » و غیره «ظاهرאً جملۀ دאخل کروشه توضیحی אست که אشعری پیرאمون عبارت           
 .شود رعایت אین آدאب شایسته אست که حتی אگر در غیر رمضان هم روزه گرفته می

 
 
 

 چکیده 
رא دربردאشـته باشـد مـسائل    ) علیهم אلسالم (طبان و پاسخهای شفاهی אمامان های مخا به کتابی که پرسش    

 .شود گفته می
دאنی، אز   حـارث همـ     نوشتۀ אلمسائل کتاب   ،نخستین کتاب مسائلی که در کتابهای فهرست به آن אشاره شده           

 .، אست)علیه אلسالم (یارאن ویژه و نزدیک אمام علی 
 . بوده و معموالً سؤאالتی אز فروعات فقهی אست فقهی،موضوع بیشتر کتابهای مسائل 
 . אز کتابهای معتبر و אصول אولیۀ شیعه אستمسائل علی بن جعفرکتاب  
 .مربوط אست) علیه אلسالم(بیشتر کتابهای مسائل به دورאن אمام رضا  
تـرین   معروف. گویند» رساله«کند   در پاسخ فرد یا گروهی אرسال می      ) علیه אلسالم  (به نامۀ مستقلی که אمام       

رسـالة  ،  )علیـه אلـسالم    ( های אمـام علـی     های پیامبر خدא، نامه    نامه: אند אز   عبارت) علیهم אلسالم  (رسائل אئمه   
אلرسـالة  ،   אلغنـائم و وجـوب אلخمـس       يرسالة فـ  ،  إلی سعد אالسکاف  ) علیه אلسالم (جعفر    رسالة أبی ،  אلحقوق
 .אلرسالة אلذهبیه و هאألهوאزی

 .در موضوع אحادیث پزشکی אست) علیه אلسالم( אثری אرزشمند אز אمام رضا بیهאلرسالة אلذه 
                                                           

 .ظاهرאً مرאد خود אحمد بن محمد بن عیسی אست. ١٣٤
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 . های אمامان در دسترس אست متون بیشتر رساله 
 .صادر شده אست) علیهما אلسالم(ها אز אمام صادق و אمام رضا  بیشترین رساله 
ی رא که ذیل عنوאن یـک بـاب یـا    א אی אز نگارشهای حدیثی אست که مؤلف در آن روאیات پرאکنده        گونه نوאدر 

 .آوری کند  جمع،گیرند موضوع قرאر نمی
 
 
 

 پژوهش
 رא تـدوین    أصـحابه عته و إلی جماعة شی  ) علیه אلسالم  (رسالة אالمام صادق    موضوعات אخالقی، אجتماعی و فقهی      

 .کنید
 
 
 
 )١( هضمیم

 ١٣٥אرزیابی אحادیث طبی אز نگاه شیخ صدوق

אی  ، אحادیث طبی رא به گونـه ) אهللاةرحم (  بن بابویه قمی معروف به صدوق     بزرگِ محدثان شیعه، محمد بن علی     
 :نویسد  وی می.توאن به آنها אعتماد کرد  نمی،کند که جز در موאرد خاص אرزیابی می

بـر چنـد     عقیدۀ ما دربارۀ אخبار و אحادیثی که در طب رسیده آن אست کـه אیـن אحادیـث                 
 :אند گونه
אند و به کار بستن آنهـا در   آب و هوאی مکه و مدینه گفته شده      ـ برخی אز آنها با نظر به        ١

 .دیگر شرאیط آب و هوאیی درست نیست
کننـده    بـر پایـۀ آنچـه אز حـال و طبـع سـؤאل             ) علیه אلسالم  ( ـ در برخی אز آنها معصوم     ٢
دאنسته پاسخ دאده و אز همان موضع فرאتر نرفته אسـت؛ چـه אینکـه אمـام بـیش אز آن                      می

 . آگاهی دאشته אستشخص به طبع وی
ـ برخی אز آنها رא مخالفان با هدف زشت نمایاندن چهرۀ مذهب در نگاه مردم در میـان                  ٣

 .אند אحادیث گنجانده
 .ـ در برخی אز آنها سهوی אز رאوی حدیث سر زده אست٤
فرאمـوش شـده     بخشی אز حدیث حفظ شـده و بخـشی دیگـر אز آن   ،ـ در برخی אز آنها  ٥

 .אست
عسل روאیت شده که درمان هـر دردی אسـت، روאیتـی אسـت صـحیح و                 אما آنچه دربارۀ    

 .אی אست که אز بُرودت طبع برخیزد معنایش نیز אین אست که عسل شفای هر بیماری
آنچه نیز دربارۀ אستنجا به آب سرد برאی مبتالیان به بوאسیر رسیده، در موردی אست کـه                 

 .بوאسیر شخص אز حرאرتِ طبع سرچشمه گرفته باشد

                                                           
 .١٧  ـ١٩ ص ، אحادیث پزشکیۀنام دאنششهری،  محمد محمدی ری. ١٣٥
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در مورد بادنجان و درمانگر بودن آن روאیت شده אست ناظر به هنگام رسیدن خرما               آنچه  
 .خورند، نه ناظر به دیگر אوقات و در مورد کسانی אست که خرما می

) علـیهم אلـسالم   (آنچه در مورد درمانِ درسـت بیمـاری אز אمامـان            : در نهایت باید گفت   
ی אست کـه بـه حکـمِ سـندهای          های قرآن یا دعاهای    אست مضمون آیات و سوره     رسیده

 ١٣٦. پذیرفته خوאهد شد،אند قوی و طُرُق صحیحی که به وאسطۀ آنها به ما رسیده
توאن در אختیار אفـرאد خاصـی، کـه آن אحادیـث بـه               بر אساس אین אرزیابی تنها بخشی אز אحادیث طبی رא می          

توאند در אختیار عموم      אحادیثی که می   تنها. قرאر دאد و سایر אحادیث طبی رא باید کنار گذאشت          אیشان مربوط אست،  
دعوت کرده   אحادیث صحیحی אست که مردم رא به درمان אز طریق دعا و אستشفا به آیات قرآن                مردم قرאر گیرد  

 .אست
ند و  אفاقـد سـند    غالبـاً אحادیـث طبـی      אز نظر אصولی صحیح אست و     )  אهللا ةرحم ( هر چند سخن شیخ صدوق    

بهره شدن مردم אز بخـشی אز ذخـایر          بی گونه אرزیابی  ا حاصل אین  אمجود دאرد   زمینۀ جعل در آنها به طور جدی و       
کـه درسـتی      چنـان  تردید ضعف سند نشانۀ صادر نشدن حدیث نیست؛         بی. אست) علیهم אلسالم (بیت    علمی אهل 

  که شماری אز درمانهـای آمـده در  هقضاوت در אین بار  אز سوی دیگر.توאند دلیل صدور قطعی آن باشد     نمی سند
 .کار آسانی نیست אحادیث ویژۀ אفرאد خاصّی אست، نیز

توאن همۀ אین אحادیث رא به عنوאن رهنمودهای پیـشوאیان دیـن در אمـر پزشـکی در אختیـار                     نه می  ،نبنابرאی
  پس چه باید کرد؟.توאن به طور کلی آنها رא کنار زد و אز کتب حدیثی حذف کرد و نه می عموم گذאشت

 
 

 אقسام אحادیث طبی

 :توאن به سه دسته تقسیم کرد باید گفت که אحادیث طبی رא می אی پاسخ به אین پرسشبر
مانند آنچه قرآن کریم در بیان معجـزۀ    אحادیثی که אعجازِ پیشوאیان دین در درمان بیماریها אست؛    :نخست دستۀ

 :فرمود نقل کرده که می) علیه אلسالم ( حضرت عیسی
 ١٣٧﴾رَصَ وَ أُحْی אلْمَوْتَی بِإِذْنِ אللّهوَ أُبْرِئُ אلْأَکمَهَ وَ אلْأَبْ﴿

 .بخشم نابینای مادرزאد و پیس رא بهبود می به אذن خدא
 . אحادیثی که در مورد پیشگیری אز بیماریها وאرد شده אست:دستۀ دوم
 :شوند  אین אحادیث خود به دو بخش تقسیم می. אحادیثی که در مورد درمان بیماریها وאرد شده אست:دستۀ سوم

 . درمان אز طریق شفا خوאستن به وسیلۀ قرآن و دعا:خش אولب
 . درمان אز طریق دאرو:بخش دوم

אز محدودۀ אحادیث طبـی مـورد بحـث خـارج            אحادیثی که به אعجاز در مسائل پزشکی مربوط אست در وאقع          
غالباً بـا    دیثزیرא אین אحا   کند،  برאی عموم نمی    نکتۀ قابل توجه אینکه طرح אحادیث طبّ پیشگیری شکلی         .אست

 .علت تامّۀ پیشگیری نیست אند و عوאملی که برאی پیشگیری در אین אحادیث مطرح شده موאزین علمی منطبق
پردאزند رא نیز، با توجـه بـه         ل אز אحادیث طبی که به وسیلۀ آیات قرآن و دعا به درمان می             بخش אو  همچنین

 .توאن برאی عموم مطرح کرد می بیماریها،شرאیط אجابت دعا و مجرّب بودن دعا در درمان بسیاری אز 

                                                           
 .٧٤، ص ٦٢، ج نوאرألא بحار، ١١٥، ص אالعتقادאتصدوق، . ١٣٦
 .٤٩  /آل عمرאن. ١٣٧
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تـوאن پـیش אز      تنها مبنای عمل قرאر گرفتن אحادیثی بدون אرزیـابی کامـل صـحیح نیـست و نمـی                  بنابرאین
אی توصـیه    کـه درمـان بیماریهـا رא אز طریـق دאروهـای ویـژه              אرزیابی دقیق آنها رא به پیشوאیان دین نسبت دאد        

 .مورد אرزیابی قرאر دאد کنیم אز رאهی که אینک بدאن אشاره میتوאن   אین אحادیث رא می.אند کرده
 
 
 

 )٢(ضمیمۀ 
 אثر محمد بن אحمد بن یحیی אألشعری: نوאدر אلحکمه

شـیخ طوسـی نویـسندۀ      . شده و مورد אعتماد بوده אست       אین کتاب در میان دאنشمندאن قرن چهارم کامالً شناخته        
آنچه مورد تأمل . دאند  می١٣٩ ثقه،אنسته و نجاشی وی رא در حدیث       د ١٣٨»جلیل אلقدر و کثیر אلروאیه    «אین کتاب رא    

 با تعریف نوאدر سازگار نیست؛ زیرא شامل بابهای متعددی אست و بیـشتر              نوאدر אلحکمه אست אین אست که کتاب      
 אلبتـه אحتمـال دאرد      ١٤٠. باب دאنـسته אسـت     ٢٢אبن شهرآشوب אین کتاب رא دאرאی       . همانند کتابهای جوאمع אست   

بخـشی אز عنـاوین بابهـای       . بندی شده باشد     אشعری توسط شاگردאنش باب    אلنوאدر نیز مانند    אدر אلحکمه نوکتاب  
אلتوحید، אلوضوء، אلصالة، אلزکـاة، אلـصوم، אلحـج، אلنکـاح، אلطـالق، אألنبیـاء، مناقـب         : אند אز    عبارت نوאدر אلحکمه 

 ... .אلرجال، فضل אلعرب، فضل אلعربیة و אلعجمیه و 
אی کـه شـیخ طوسـی در دو کتـاب            قدر و بزرگ بوده אست؛ بـه گونـه         د אین کتاب אثری گرאن    رس به نظر می  

  ١٤١. روאیت کرده אستنوאدر אلحکمه بیش אز یک هزאر حدیث אز אستبصار و تهذیب
 زیرא شخصی به نام شبیب در میان        ١٤٢معروف بود؛ » دبّۀ شبیب «های آن روزگار به       אین کتاب در میان قمی    

 دאرאی نـوאدر אلحکمـه   و چـون    ١٤٤شـد    مخصوصش هر چیزی یافت می     ١٤٣دאشت و در دبّه   אیشان مغازۀ عطاری    
 .شد تنوع گسترده در موضوعات بود به آن تشبیه می

، אثر محمد بن אحمد بن یحیی، در شمار کتابهـای نـوאدر             نوאدر אلحکمه بنا بر آنچه گذشت باید بگوییم کتاب        
 .نیست

 
 
 

 )٣ (ضمیمۀ
 ة شیعته و أصحابهرسالته علیه אلسالم إلی جماع

אلتَّنَزُّهِ عَمّا تَنَـزَّهَ عَنْـهُ אلـصَّالِحُونَ مِـنْکُمْ،          وَאلْحَیاءِ،  وَאلسَّکینَةِ وَ אلْوَقارِ،  لدَّعَةِ وَ عَلَیْکمُ ُبِا وَאما بَعْدُ، فَسَلُوא رَبَّکُمُ אلْعافِیَةَ،      
א أنْـتُمْ  بَیْـنَهُمْ ـ إذ  دینُـوא فیمـا بَیْـنَکُمْ وَ   مُمٰـاظَّتِهِمْ،  وَإیّاکُمْ وَمِنْهُمْ، عَلَیْکُمْ بِمُجٰامَلَةِ أَهْلِ אلْبٰاطِلِ، تَحَمَّلُوא אلضَّیْمَ وَ

                                                           
 .٤٠٨، ص لفهرستאطوسی، . ١٣٨
 .٣٤٨، ص رجال אلنجاشی. ١٣٩
  .٤٩٠، ص ٣، ج مجمع אلبحرین. ١٤٠
 .١٣٤، ص אصول علم אلرجالمسلم دאوری، . ١٤١
  .٧١، ص ١٠، ج تهذیب אالحکام. ١٤٢
  .نامۀ دهخدא لغت. نند و مسافرאن با خود دאرندنام ظرفی אست که אز چرم خام سازند و در آن روغن و אمثال آن ک: دبّه. ١٤٣
  .٦، ص ٢، ج مجمع אلبحرین. ١٤٤
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مُنـازَعَتِهم ـ بِالتَّقِیَّـةِ    سَتِهمْ وَمُخالَطَتِهمْ وَنازَعْتُمُوهُمُ אلْکَالمَ، فَإنّهُ ال بُدَّ لَکُمْ مِنْ مُجالَجالَسْتُمُوهُمْ وَخالَطْتُمُوهُمْ وَ
لَـوْ ال أَنَّ אهللاَ     وَ وُجُـوْهِکُمُ אلْمُنْکَـرَ،      يیَعْرِفُـونَ فـ   سَیُؤْذُونَکُمْ وَ  مِنْهُمْ فَإِنَّهُْم    كَفَإذَא אبْتُلِیتُمْ بِذلِ  مُ אهللاُ بِها،    אلَّتی أمَرَکُ 

مَجالِـسُهُمْ  وَمَجالِسُکُمْ وَ ونَ لَکُمْ،   אلْبَغْضاءِ أکْثَرُ مِمّا ُیبْدُ   صُدُورِهِمْ مِنَ אلْعَدאوَةِ وَ    يما ف وَیَدْفَعُهُمْ عَنْکُمْ لَسَطَوْא بِکُمْ،     
یُباعِدَهُ مِنْهُ، ی یُکَرَِّه إلَیْهِ אلشَّرَّ وَ אألَصْلِ ـ أصْلِ אلْخَلْقِ ـ مُؤمِناً لَمْ یَمُتْ حَتّ  يإنَّ אلْعَبْدَ إذא کانَ אهللا خَلَقَهُ فوَوאحِدَةٌ، 

طَلُـقَ  وَحَسُنَ خُلْقُهُ،   فَالنَتْ عَریکَتُهُ وَ  אلْجَبَریَّةِ،  نَ אلْکِبْرِ أنْ یَدْخُلَهُ وَ    عافاهُ אهللاُ مِ  باعَدَهُ مِنْهُ   رَّهَ אهللاُ إلَیْهِ אلشَّرَّ وَ    مَنْ کَ وَ
ةَ قَـهُ אهللاُ مَـوَدَّ    رَزَوَאجْتَنَـبَ مَـساخِطَهُ،     وَوَرِعَ عَنْ مَحـارِمِ אهللاِ وَ     تَخَشُّعُهُ،  رَ عَلَیْهِ وَقارُ אإلسْالمِ وَسَکینَتُهُ وَ     صاوَوَجْهُهُ،  

إنَّ אلْعَبْـدَ إذא کـانَ      وَ شَیءٍ،   ي مِنْ أَهْلِها ف   ةِ אلنّاسِ وَאلْخُصُومٰاتِ وََلَمْ یَکُنْ مِنْها وَال       مُقاطَعَ כَאلنّاسِ وَمُجامَلَتَهُمْ وَتَرَ  
 .بَهُ ِمنْهُیُقَرِّی یُحَبِّبَ إلَیْهِ אلشَّرَّ وَ אألصْلِ ـ أصْلِ אلْخَلْقِ ـ کافِرאً لَمْ یَمُتْ حَتّيאهللا خَلَقَهُ ف

قَلَّ وَظَهَرَ فُحْشُهُ،   وَغَلُظَ وَجْهَهُ،   وَساءَ خُلْقُهُ،   وَאلْجَبْرِیَّةِ، فَقَسا قَلْبُهُ،     مِنْهُ אبْتُلِی بِالْکِبْرِ وَ    قَرَّبَهُرَّ وَ فَإذא حَبَّبَ إلَیْهِ אلشَّ   
ـ . أهْلَهـا اعَتَهُ وَ أَبْغَضَ ط وَرَکِبَ مَعاصِیَ אهللاِ،    وَعَنْهٰا،  رَکِبَ אلْمَحٰارِمَ فَلَمْ یُنْزَعْ     وَکَشَفَ אهللاُ سِتطرَهُ،    وََحیاؤُُهُ،   دَ مـا   فَبُعْ

 .ال قُوَّةَ إالّ بِاهللاِوَال حَوْلَ وאطْلُبُوها إلَیْهِ، وَאلْکافِر، فَسَلُوא אهللاَ אلعافِیَةَ، بَیْنَ حالِ אلْمؤمِنِ وَ
אهللاُ مُـصَیَّرٌ   وَقَدْ وَعَدَ عِبادَهُ אلْمؤمِنینَ אالِسْـتِجابَةَ،       وَه אلَّذینَ یَدْعُونَهُ،    أَکْثِرُوא مِنَ אلدُّعاءِ، فَإِنَّ אهللاَ یُحِبُّ مِن عِبادِ       

ـ   وَ אلجَنَّةِ، يدُعاءَ אلْمُؤمِنِینَ یَومَ אلْقِیامَةِ لَهُمْ عَمَالً یَزیدُهُم ِبه ف         کُـلِّ سـاعَةٍ مِـن    يأکثِروא ذِکرَ אهللاِ مَـا אسـتَطَعتُم فِ
אهللاُ ذאکِرٌ مَن ذَکَرَهُ مِنَ אلْمُؤمِنینَ، إنَّ אهللاَ لَم یَذکُرهُ أَحَـدٌ مِـنَ               لَهُ؛ وَ  هارِ، فَِإنَّ אهللاَ أَمَرَ بِکَثرَةِ אلذِّکرِ     אلنَّاعاتِ אللَّیْلِ وَ  س

 .عِبادِهِ אلْمُومِنینَ إالّ ذَکَرَهُ بِخَیرٍ
 کِتابِـه   يه قانِتینَ، کَما أَمَرَ אهللاِ بِهِ אلمُـؤمِنینَ فـ         وא لِلّ ةِ אلْوُسْطی َوقُومُ  אلصَّالوَعَلَیْکُم بِالمحافَظَةِ عَلَی אلصَّلَوאتِ،     وَ

אهللاَ لَـهُ   وَتَکَبَّرَ عَلَیِهم فَقَـد زَلَّ عَـن دیـنِ אهللاِ،            وَ عَلَیکُم بِحُبِّ אلمَساکینِ אلمُسلِمینَ، فَإِنَّ مَن حَقَّرَهُم      وَمِن قَبْلِکُمْ،   
ـ     «: )صلی אهللا علیه و آله    ( قَدْ قالَ أَبُونا رَسُولُ אهللاِ    وَحاقِرٌ ماقِتٌ،    . »ساکینِ אلمُـسلِمینَ مِـنهُم    أَمَرَنی رَبّی بِحُـبِّ אلمَ

אلمَحقَرَةَ حَتّی یَمقُتَهُ אلنّاسُ أشَدَّ مَقتـاً، فَـاتَّقُوא    אلمَقتَ مِنهُ وَאعْلَمُوא أنَّ مَن َحقَّرَ أَحَدאً مِنَ אلمُسلِمینَ ألقَی אهللاُ عَلَیهِ     وَ
 )صلی אهللا علیه و آلـه (سلِمینَ אلمَساکینَ، فَإنَّ لَهُم عَلَیکُم حَقّاً أن تُحِبُّوهُم، فَإنَّ אهللاَ أمَرَ نَبِیّّهُ      إخوאنِکُمُ אلمُ  يאهللاَ ف 

وَ  [ماتَ عَلی ذلِکَ ماتَ   אهللاَ وَرَسُولَهُ وَ  مَن عَصَی   عَصَی אهللاَ وَرَسُولَهُ وَ   بِحُبِّهِم، فَمَن لَم یُحِبَّ مَن أَمَرَ אهللاُ بِحُبِّهِ فَقَد          
 .مِنَ אلغاوینَ] هُوَ

 .أذَلَّهُ یَومَ אلقِیامَةِ قَصَمَهُ אهللاُ وَאلکِبرَ، فَإنَّ אلکِبرَ رِدאءُ אهللاِ، فَمَن نازَعَ אهللاَ رِدאءَهٌإیّاکُم وَאلعظََمَةَ َو
 صَـیَّرَ אهللاُ بَغیَـهُ عَلـی        إیّاکُم أَن یَبغِی بَعضُکُم عَلی بَعضٍ، فَإنَّها لَیسَت مِن خِصالِ אلصّالِحینَ، فَإنَّهُ مَـن بَغـی               

 .أصابَ אلظَّفَرَ مِنَ אهللاِ نَصَرَهُ אهللاُ غَلَبَ وَمَنوَ.  عَلَیهِصارَت نُصرَةُ אهللاِ لِمَن بُغِیوَنَفْسِه، 
 .إیّاکُم أَن یَحسُدَ بَعضُکُم بَعضاً، فَإنَّ אلکُفْرَ أصلُهُ אلحَسَدُ

صلی אهللا علیـه  (یُستَجابُ لَهُ فیکُم، فَاّنَّ أبانا رَسُولَ אهللاِ وَوא אهللاَ عَلَیکُم إیّاکُم أَن تُعینُوא عَلی مُسلِمٍ مَظلُومٍ یَدعُ   
 .»إنَّ دَعوَةَ אلمُسلِِم אلمَظلُومِ مُستَجابَةٌ«:  یَقُولُ)سلّموآله و

 وَبَـینَ אلجنَّـةِِ؛ نَعیمِهـا    نیا حـالَ אهللاُ بینَـه   אلـدُّ يا حَرَّمَ אهللاُ عَلیهِ ههُنا فـ إیّاکم أن تَشرَهَ نُفُوسُکُم إلی شَیءٍ مِِمّ    
 .کَرאمَِتها אلقائِمةِِ אلدאئِمَةِِ لِأهلِ אلجَنَّهِ أبدאً אآلبِدینَولَذَّتها، و

 
 

 به گروهی אز شیعیان و یارאنش) علیه אلسالم(نامۀ אمام صادق 

رא نگهدאریـد و אز    אما بعد؛ אز پروردگارتان درخوאست عافیت کنید و אفتاده و باوقار باشید، و آرאمش و آبروی خـود                   
با אَهلِ باطل אدب و نزאکت رא رعایت کنیـد؛ بـا            ] در برخورد . [آنچه אفرאد صالح پرهیز کردند شما نیز دوری کنید        

نـشین و معاشـر و طـرف      مبادא با آنان ستیز کنید و هنگامی که هم،زنهار. ستِمشان بسازید و آن رא تحمل کنید     
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کاری کـه   هم אز آن نیست، نوع رفتارتان با آنان بر אساس تقیّه و مخفیאی  بَحثِشان شدید، که هیچ گریز و چاره 
گرفتارشان شوید، به آزאرتان پردאزند و در چهـرۀ         ) تقیّه نکردن ( אگر بدین خاطر     ،پس.  باشد ،دستوری אلهی אست  

پروא بـر     و بی شما مخالفت و بدخوאهی رא دریابند؛ و אگر خدאوند شرشان رא אز سرتان کوتاه نساخته بود، گستاخانه                  
دאرنـد بیـشتر אسـت؛ در          دאرند אز آنچـه אظهـار مـی         و دشمنی و نفرتی که אز شما در سینه        . بردند  شما یورش می  

 مؤمن بیافریند،   ،אی رא در אصلِ آفرینش      به رאستی אگر خدאوند بنده    . که محل تجمع شما و אیشان یکی אست         حالی
آن شخص نمیرد؛ و هر کس رא که خدא אز بدی بیـزאر سـاخت و                تا אو رא אز بدی بیزאر نسازد و אز آن دورش نکند             

رو  شر رא אز אو دور نمود אو رא אز گزند کِبر و بزرگی حفظ کند؛ در نتیجه سر به رאه شود و אخالقش نیکو و گـشاده                         
ز گردد و وقار و آرאمش و אفتادگی אسالم در אو نمایان شود و אز אموری که خدאوند حرאم سـاخته پرهیـز کنـد، و א                         

شود دوری گزیند و خدאوند دوستی و مدאرא با مـردم رא نـصیبش فرمایـد و                   کارهایی که موجب خشم خدאوند می     
 .אی ندאرد  رאبطه،گسستن אز مردم و دشمنی با آنان رא ترک گوید و با אین خوی ناپسند و دאرندگان آن خصلت

 آن بنده نمیرد تـا خـدא شـر و بـدی رא              ١٤٥אی رא در אصل آفرینش کافر بیافریند،        و به رאستی אگر خدאوند بنده     
پس چون نظرش رא به بدی جلب و بدאن نزدیک کرد گرفتار کِبـر و               . محبوبِ אو سازد و אو رא بدאن نزدیک نماید        

אش بِدَرد؛ و آن بنـده بـا          حیا شود و خدאوند پرده      روی و بدزبان و بی      دل و بدرفتار گردد؛ ترش      بزرگی شود؛ سَنگ  
چنان نافرمانی خدא رא پیش گیرد که هم طاعـتِ אلهـی و               گاه باز نایستد؛ و آن      ازد که هیچ  چنان بت   مَرکب گناه آن  

 پـس אز خـدא درخوאسـت عافیـت          ،چه دور אست فاصلۀ میان حال مؤمن و کافر        . هم אهلِ طاعت رא دشمن بدאرد     
 .کنید و تنها אز אو بجویید و طلب کنید، و ال حول و ال قوّة إلّا باهللا

دאرنـد و بـه درگـاهش دعـا      ه به رאستی خدאوند بندگانی که دستِ نیاز بـه سـوی אو برمـی            بسیار دعا کنید ک   
کنند رא دوست دאرد و به بندگانِ مؤمنِ خود وعدۀ אجابت دאده و همو אست کـه در روز قیامـت دعـایِ אهـلِ                           می

روز،    سـاعاتِ شـبانه    در همۀ . دهد تا بدین وسیله بر تعدאد بهشتیان אفزوده شود          אیمان رא عمل و کردאری قرאر می      
تا آنجا که توאن دאرید، به یاد خدא باشید، بسیار و فرאوאن، که به رאستی خدאوند دستور دאده אست که אو رא زیاد یاد                        

هیچ بندۀ مؤمنی אو رא یاد نکند جز آنکه خدאونـد אو رא بـه               .  یاد کند  ،کنند و خدאوند هر مؤمنی رא که ذکرِ אو گوید         
 . خیر یاد کند
که خدאوند پیش אز       موאظبت کنید و با فروتنی برאی خدא به پا خیزید؛ همچنان           ١٤٦ا به ویژه نماز میانه    بر نمازه 

  شما باید تهیدستان مسلمان رא دوست بدאرید که خوאرکنندۀ        . آن אمر فرموده אست   ] رعایت[شما אهل אیمان رא به      
ت و خدאوند אو رא حقیـر کنـد و بـر אو    شک אز دین خدא منحرف شده אس آنان و هر کسی که بر آنان تکبر کند بی        

پروردگارم به من دستور    «:  فرموده אست  )صلی אهللا علیه و آله    (پدرِمان رسول خدא    . خشم گیرد و אز אو بیزאر אست      

                                                           
مـردود و باطـل אسـت؛ زیـرא مخـالف אختیـار و       ) علیهم אلسالم(بیت  ظاهر אین کالم عقیده به جبر אست که در مذهب אهل     . ١٤٥

همـان فطرتـی    «: ؛ یعنی ﴾عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ אهللا    فِطْرَتَ אهللا אلَّتی فَطَرَ אلنّاسَ      ﴿: فرماید  همچنین نصّ صریح قرآن אست که می      
پس אین کالم یا نیاز به تأویل دאرد، یا باید بـر آن توقـف   . »آفرینش خدאی رא دگرگونی نیست    . که خدא مردم رא بر آن آفریده אست       

ت که گذشـته אز بحثهـای مفـصل در    رא عقیده بر אین אس) حفظه אهللا(جناب אستاد غفاری . نمود و یا علم آن رא به אهلش وאگذאشت  
» جعله«توجه دستخوش تغییر و تصرّف گشته باشد، که אصل            رود که متن حدیث به دست رאویان بی         باب جبر و אختیار אحتمال می     

شود که ثمرאت و نتایج موزون بودن با نظام هستی و فـرאمین אلهـی                 گونه می   بیان خبر، אین  . تبدیل شده אست  » خلقه«بوده که به    
ان مکارم אخالق و درستی عمل אست و پیامدهای אنحرאف אز نظام و سرپیچی אز دستورאت אلهی همان مفاسد אخالقی אست که                      هم

 .، بحث طینت مؤمن و کافر، مرאجعه کنیدאصول کافیدر نهایت برאی אطالع بیشتر به جلد دوّم . در متن بدאن אشاره گردیده אست
אند؛ یعنـی نمـازی کـه     گفته» فُضْلی«رא » وُسطی« אست و برخی نماز ظهرل بیشتر روאیات یا همان نماز وُسطیٰ که بنا به نق    . ١٤٦

 . یا مرאد آن نمازی אست که حضور قلب در آن بیشتر אست. فضیلتش بیشتر אست؛ همچون نماز جماعت
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 فردِ مسلمانی رא کوچـک و خـوאر         ،بدאنید که مسلّماً هر کس    . »دאده אست که تهیدستان مسلمان رא دوست بدאرم       
پس .  به بیزאری و حقارت گرفتار نماید که مردم به شدیدترین وجهی אو رא دشمن بدאرند               چنان  سازد خدאوند אو رא     

شک حق دوستی و محبـت بـه آنـان بـر            در رعایتِ حال برאدرאنِ مسلمانِ تهیدستِ خود אز خدא پروא کنید که بی            
 با فردی کـه     به رאستی خدאوند پیامبرش رא به دوستی אیشان אمر فرموده אست؛ پس هر کس             . شما محفوظ אست  

خدאوند به دوستی אو אمر کرده אست دوستی نکند و با אو مِهر نَوَرزد، به خدא و پیامبر عصیان ورزیـده و אز دسـتور        
که אز دستور آن دو نافرمانی کرده باشد به مرگ            و هر کس بمیرد در حالی     . خدא و پیامبرش سرپیچی کرده אست     

 .گمرאهان مرده אست
 אست و کسی که با خدא در رِدאی אو     ]برאزندۀ خدא [ تکبر کنید که بزرگی، ردאیِ خدא        منشی و    مبادא بزرگ  ،زنهار

 .ستیزه کند خدאوند در روزِ قیامت אو رא درهم شکند و خوאر سازد
ـ                         همبادא بر هم ستم کنید که آن אز خوی و خصلت אفرאد صالحان نیست؛ زیرא خدאوند سـتم هـر سـتمگر رא ب

دیده شود، و آن کس که خدא یـاری فرمایـد چیـره شـود و אز جانـبِ                     صیب ستم خودش باز گردאند و یاری خدא ن      
 .خدאوند به پیروزی رسد

 .شک حسادت ریشه و אصل کفر אست مبادא به یکدیگر حسادت کنید که بی
دست شوید، که جدّمان، رسـول خـدא          شود، هم   مبادא به زیان مسلمانان مظلوم، که نفرینش بر شما قبول می          

 .»نفرین مسلمان مظلوم قطعاً پذیرفته و مُستجاب شود«: ، فرمود) و آلهصلی אهللا علیه(
دאر سازد یا بشکند      مبادא نفستان به محرمات אلهی حریص شود، زیرא هر کس در אین سرא حرمت אلهی رא لکّه                

 .می جدאیی אفکندیخدאوند برאی همیشه میان אو و بهشت و نعمت و لذت و شرאفت دא
 
 
 
 

 منابع مطالعاتی 
 . چاپ مؤسسۀ آل אلبیت، مقدمۀ آقای حسینی جاللیمسائل علی بن جعفر،ـ ١
 .، چاپ אنتشارאت خیام، مقدمۀ محمدمهدی نجفאلرسالة אلذهبیهـ ٢
 .، אنتشارאت فؤאد، مقدمۀ سید مرتضی عسکریطب אلرضا و طب אلصادقـ ٣
 .، مسلم دאوریأصول علم אلرجالـ ٤



 

  

 نگاری و تفسیر روאییا سبکهای تکآشنایی ب

 جلسۀ چهارم
 



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  ؛نگاری و تفسیر روאیی تکآشنایی با سبکهای  
  .تفسیر عیاشی و אلزهدمعرفی کتابهای  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در אیـن درس بـا   . در درسهای پیشین با چهار سبک نگارشی شیعیان در قرنهای אول تا سوم هجری آشنا شدیم           
منۀ قرنهای سـوم    یک سبک دیگر در אین قرنها آشنا خوאهیم شد و سپس دیگر سبکهای نگارشی شیعه رא در دא                 

 . تا پنجم بررسی خوאهیم کرد
 
 
 

 
 نگاری  تک) ه

نویسی به عنوאن یک پدیدۀ علمـی نوظهـور אز             گسترش אصل   و شد با گذشت زمان تعدאد صاحبان אصول بیشتر        
توאن بـه آزאد     אین گسترش مرهون אسباب گوناگونی אست که אز آن میان می          . אبتدאی قرن دوم رو به فزونی نهاد      

وین حدیث אز سوی حکومت، آزאدی אمامان شـیعه در بیـان אحادیـث و אوج گـرفتن אختالفـات دאخلـی                      شدنِ تد 
 .אشاره نمود) אمیه عباس و بنی درگیریهای بنی(

نگارش אصول چنان قوت و کثرت یافته بود که در سالهای پایانی قرن دوم ما شاهد نگارشهای متعـددی אز         
אین گـسترش   . درس  می بیش אز هشتاد אصل       به گان אصول یک نفر   یک نویسنده هستیم تا جایی که گاهی شمار       

 .نویسی سبب شد تا صاحبان אصول به אبتکارهای مختلفی در نحوۀ אرאئۀ نگارشها بپردאزند אصل
 

 گام نخست

آنـان  . های شخصی به گردآوری موضوعی אحادیث پردאختنـد        محدثان و رאویان بر אساس אستعدאد، ذوق و سلیقه        
برخوردאر بود، در یـک مجموعـه       ) אصلی یا فرعی  (אی در یک موضوع      نوאیی ویژه  مאز همگونی و ه   روאیاتی رא که    
در אیـن  . گوینـد » نگـاری موضـوعی   تک«رود  אین تألیفات رא که معموالً אز یک جلد کتاب فرאتر نمی          . گردآوردند

تا مخاطبان خویش رא در یک     کوشیدند   مرحله رאویان تنها אهتمامشان حفظ حدیث نبود بلکه پا فرאتر نهاده و می            
 .موضوع אقناع و گاه אو رא אز مرאجعه به دیگر کتابها مستغنی کنند

 : אند نگاریهای مهم در یکی אز אین سه موضوع شکل گرفته بسیاری אز تک
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 ؛ـ فقه١
 ؛ـ אخالق و آدאب٢
 .ـ کالم و عقاید٣
 
 
 
 نگاریهای فقهی ـ تک١

אز אین رو   .  مسائل شرعی آشکارتر گردید    یی אز وج  پیان به عالمان فقه     تابعین، نیاز مسلمان  ه و   با درگذشت صحاب  
در .  אز فقه دאشتند به عنوאن مرجعی برאی مسلمانان مطرح شـدند           ،   هر چند جزئی   ،אی بسیاری אز کسانی که بهره    

شـیعیان بـه جهـت      . طول قرن دوم هجری، بسیاری אز مشربهای فقهی و کالمی شیعه و سنی پدیـدאر گردیـد                
ط همیشگی خویش با אمامان، אز فقه غنی و پویایی برخوردאر بودند אما سنّیان بیشتر به دنبال אصـحاب رأی                  אرتبا

، )ه١٥٠ م(، אبوحنیفـه    )ه١٤٨ م(لیلـی     کسانی همچون אبن אبی   .  بودند ١٤٨ و یا אصحاب نقل و حدیث      ١٤٧و قیاس 
 هر کدאم فقه رא אز نگاه خویش و         ...و  ) ه١٤٤ م(شبرمۀ قاضی     ، אبن )ه١٧٩ م(، مالک بن אنس     )ه١٥٧ م(אوزאعی  

  شدند در مقابل אمام بـاقر و אمـام صـادق           با אجتهادאت شخصی אرאئه نموده و گروهی אز مردم نیز پیرو אیشان می            
 .، אز آزאدیهای به عمل آمده אستفاده کردند و فقه صحیح אسالمی رא بنیان نهادند)علیهم אلسالم(

رکز علوم אسالمی و به ویژه فقه گردیده بود و אین همـه مرهـون               مدینه م ) علیهم אلسالم (در عصر صادقین    
یافتگان مدرسۀ אین دو אمام با سفر به دیگر شـهرها بـه               پرورش. אست) علیهم אلسالم  ( تالشهای علمی صادقین  

در دورאن אمـام رضـا      . گسترش فقه جعفری پردאخته و یا با نگارش אحادیث فقهی אمامان אثری جاودאنه آفریدنـد              
 .  رسیددتالشهای فقها به אوج خو)  אلسالمعلیه(

אبان بن تغلب، אبوبصیر אسدی، אبوبصیر مرאدی، برید بن معاویه عجلی، زرאرة بن אعین، عبدאهللا بـن مـسکان،          
تـرین   یعفور، محمد بن علی بن نعمان معروف بـه مـؤمن طـاق و هـشام بـن سـالم אز برجـسته                        عبدאهللا بن אبی  

و بعدها نیز אفرאدی نظیر صفوאن بن یحیـی، محمـد بـن       ) علیهم אلسالم  ( م صادق شاگردאن فقهی אمام باقر و אما     
אز فقهای نامور شـیعه کتابهـای       ... نصر بزنطی، جمیل بن درאج، یونس بن عبدאلرحمن و            عمیر، אحمد بن אبی     אبی

 אقـدאم   بسیاری אز فقهای אمامیه به گردآوری אحادیث فقهی در یـک موضـوع ویـژه،              . فقهی متعددی رא نگاشتند   
نگاریهـای   تـک «نگارشـی אصـحاب      یابیم که بیـشترین سـبک        شناسی درمی  کردند با جستجو در کتابهای منبع     

عموم فقهای אولیه و رאویان بزرگ یک یا چند אثر روאیی در موضـوعات گونـاگون فقهـی تـدوین                   . אست» فقهی
 אثر حریز بن عبدאهللا سجـستانی،       )كبیر(  אلصالة سهل قزوینی، کتاب     אثر علی بن אبی    אألذאنكتاب  : مانند. אند کرده

                                                           
رأی در و  אجتهـاد  هـای  ج کـاربرد شـیوه  های نخستین אسالمی که مـروّ     عنوאن پیروאن یکی אز دو گرאیش אصلی در فقه سده         . ١٤٧

 ؛شبرمه نیز אز مروّجان אصلی אین تفکر هستند        لیلی و אبن   אبن אبی . گذאر אین فقه אبوحنیفه אست     ترین پایه  مهم. אند אستنباط فقهی بوده  
 .١٢٩ ـ ١٣٠، ص ٩، ج אلمعارف بزرگ אسالمی دאئرةبردאشتی אز 

م אست که در روش خود به آموزش אحادیـث و پیـروی             های نخست אسال   حدیث عنوאن گروهی אز عالمان در سده      אل אصحاب   .١٤٨
یان هـای سـنّ    אین گروه که אز فرقـه     .  אصلی مطالعات آنان بوده אست     ۀمنابع نقلی אز אحادیث و آثار، زمین      . אند ن، אعتنایی ویژه دאشته   آ

 بن حنبـل و אسـحاق        سوم با پیوستن אفرאد بزرگی چون אحمد       ۀ نخست سد  ۀ نخست هجری پدیدאر شدند אما در نیم       ۀهستند אز سد  
 دאئـرة بردאشـتی אز    ؛   قـرאر دאرنـد    )انאی دیگـر אز سـنیّ      فرقـه (אصحاب حدیث در مقابل אصحاب رأی       . بن رאهویه قوّتی دوباره یافت    

 .١١٣ ـ ١١٥، ص ٩، ج אلمعارف بزرگ אسالمی
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سعد بن عبدאهللا אشـعری     אلصوم  علی بن مهزیار و حسین بن سعید،        אلوضوء  محمد بن אورمه قمی، کتاب      אلصالة  
 ....و 
 
 
 
 نگاریهای אخالقی ـ تک٢

رم پیـامبر אکـ   . אی אز سوی معصومان در طول دورאن حضور کامالً آشکار אست           بیان گفتارهای אخالقی و موعظه    
در میان مردمانی به رسالت برאنگیخته شد که אز فرهنگ אجتمـاعی، אخـالق و آدאب بهـرۀ                  ) صلی אله عیه و آله    (

آن حضرت به عنوאن بزرگ معلم אخالق به آموزش و پرورش مردمان تنـدخوی عربـستان                . چندאنی نبرده بودند  
 .אب אستو אمروزه بخش مهمی אز میرאث حدیث نبوی در موضوع אخالق و آد. پردאخت

توجه אمامان به ضرورت بازسازی معنوی شیعه، سبب گردید تا אحادیث אخالقی در تمام دورאن حضور صادر                 
אندیشمندאن شیعی هم با درک چنین ضرورتی به تألیف کتابهایی در موضـوعات אخـالق، آدאب معاشـرت،                  . شود

 .אقدאم کردند... تهذیب نفس، سیر و سلوک، صفات مؤمن و 
 :شناسی چنین אست نگاریها در کتابهای منبع وین تکشماری אز عنا

 
 

 אآلدאب) אلف
ـ . شود  طوسی بسیار دیده میאلفهرستنجاشی و   رجال  در دو کتاب    אآلدאب   ،אین عنوאن   نجاشـی در  رאی نمونـه ب

، شیوع אین گونه  . کند  یاد می  »אآلدאب«فهرست آثار هفده نفره אز رאویان و محدثان شیعی، אز کتابهایی با عنوאن              
אآلدאب و אلداللـة علـی      : אنـد אز    بخشی אز אین کتابها عبارت    . אی متدאول در میان אصحاب بوده אست       نشانگر شیوه 

 אآلدאبو אلـسنن  ) ٢٤٨بکـر بـن محمـد مـازنی د      (אلتصریف فـی אآلدאب  ، کتاب   )یونس بن عبدאلرحمان   (אلخیر
ـ علیه אلسالمـ אسماعیل بن موسی بن جعفر ( محمـد بـن אلحـسن بـن      (ارم אالخـالق אلسنن و אآلدאب و مکـ ، ) 

 ١٤٩).صفوאن بن یحیی(کتاب אآلدאب ، )אلعباس بن معروف (אآلدאب، )٢٥٨شمون د 
 
 
 אلزهد) ب

אین عنوאن کـه بـه صـورت        . در میان شیعه و سنی روאج چشمگیری دאشته אست        » زهد«نوشتن کتابهایی با نام     
شود، بعدها به صورت یکی אز فـصلهای جوאمـع           مستقل در فهرست آثار بسیاری אز نویسندگان معروف دیده می         

 .روאیی درآمد
ـ عْه قمـی، مَ   مَورِماعه کندی، محمد بن אُ    אفرאدی همچون حسین بن سعید אهوאزی، حسن بن محمد بن سَ           ر مَ

 אلزهـد الد، محمد بن אلحسن אلصفار و یونس بن عبدאلرحمن אز جمله نویسندگان شیعی هستند که کتـاب               بن خَ 
 حسین بن سعید אهوאزی     אلزهدو کتاب   ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    صحیفة אلزهد ن אین آثار تنها     در میا . אند نگاشته

 .تا کنون باقی مانده אست و در پایان همین بخش با آن بیشتر آشنا خوאهیم شد
 

                                                           
 .١٤٥، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ١٤٩
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 אلمؤمن) ج
 تـدوین   »مـؤمن «بینیم که پیرאمون موضـوع       نگاریهای روאیی بسیاری رא می     شناسی، تک  در میان کتابهای منبع   

شـدند، אز אهتمـام אمامـان، رאویـان و           سازی منتشر می   אین آثار روאیی که ظاهرאً بیشتر به אنگیزۀ فرهنگ        . אند شده
 .کند نویسندگان به شخصیت مؤمن حکایت می

 حرمة אلمؤمن  و   زیارة אلمؤمن ،  حبّ אلمؤمن ،  حق אلمؤمن علی أخیه   : אند אز   אسامی بخشی אز אین کتابها عبارت     
صفة אلمـؤمن  ، )حسین بن سعید אهوאزی    (حقوق אلمؤمنین و فضلهم   ،  )ثر אز حسین بن عبیدאهللا سعدی     هر چهار א  (

) אحمد بـن محمـد אلقمـی       (אلمؤمنو  ) محمد بن אلحسن אلصفار    (אلمؤمن،  )אسماعیل بن مهرאن سکونی    (و אلفاجر 
 .אند گفتنی אست که بسیاری אز אین کتابها به دست ما نرسیده

 
 

 دیگر عناوین

نگاریهای אخالقی بسیار زیاد אست که معموالً در رאستای تمامی عناوین مثبـت و ممـدوح                 ن مربوط با تک   عناوی
خـالق، אلـنَّفس،    ، مکـارم אال   )אلمـسلم (هر چند عناوینی مربوط به مسلمان       . یک کتاب روאیی شکل گرفته אست     

 . אز تألیفات بیشتری برخوردאرند١٥٠אلمروئة אلمعاشرة، אلمحبة، אلتجمل و
 
 
 

 אلزهد حسین بن سعید אهوאزی عرفی کتابم
 مؤلف

אو در شمار אصحاب אمـام رضـا، אمـام    . حسین بن سعید אهوאزی אز بزرگان قرن دوم و سوم هجری אست         :هویـت 
 .אند تخمین زدههجری  ٢٧٥وفات אو رא حدود سال . אست ) علیهم אلسالم (جوאد و אمام هادی 

אی فرهیخته אست که همگان بر وثاقت و عـدאلت           یسندهحسین بن سعید محدثی سترگ، فقیهی بزرگ و نو        
 .אو אتفاق دאرند

نصر אلبزنطی،    حسین در کوفه و بغدאد אز محضر دאنشمندאن بزرگی چون אحمد بن محمد بن אبی               :شخصیت علمی 
حدیث و معارف   ... عمیر، محمد بن אلفضیل، نضر بن سوید و           حماد بن عیسی، صفوאن بن یحیی، محمد بن אبی        

: אنـد אز    ترین אیـشان عبـارت      همچنین عالمان بزرگی نیز אفتخار شاگردی אو رא دאرند که معروف          . رא آموخت دینی  
 و   علی بن مهزیار   ،אبرאهیم بن هاشم، אحمد بن محمد بن خالد برقی، حسین بن حسن بن אبان، سعد بن عبدאللّه                

بیـشتر عمـر אو     . ن صرف کرد  اصومسرאسر عمر شریفش رא در تدوین و نشر אحادیث گهربار مع          . حسین بن سعید  
حـسین بـن سـعید در سـالهای     . در کوفه و بغدאد سپری شد و سپس همرאه برאدر دאنشمندش رאهی אهوאز گردید     
 .پایانی عمرش به قم سفر کرد و در آنجا به تدریس و قرאئت کتابهایش پردאخت

بـا گـردآوری سـی کتـاب در سـی           ) عمیر و یونس بـن عبـدאلرحمان        در کنار אبن אبی   (حسین بن سعید    : تألیفات
אز مجموع سی کتـاب روאیـیِ אو تنهـا دو کتـاب             . نویسی رא در سطح אبتدאیی بنیان گزאرد        موضوع توאنست جوאمع  

                                                           
: אنـد אز     نگارش مـستقلی دאرنـد عبـارت       »ةئאلتجمل وאلمرو «یا   و   »ةئאلمرو« ،»אلتجمل«به عنوאن نمونه کسانی که با عنوאن        . ١٥٠

صدقة بن بندאر قمی، علی بن مهزیار، محمد بن אورمه قمی، محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین، محمد بن אلحسن بـن مثنـی،                         
د بـن   אسماعیل بن محمد مخزومی، אحمد بن محمد قمی، قاسم بن حسن بن علی بن یقطین، حسین بـن سـعید אهـوאزی، محمـ                       

 .אلحسن אلصفار و معلی بن محمد بصری
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אلبتـه  .  کتاب אلمؤمن وکتاب אلزهد: نگاریهای אخالقی دאنست توאن در زمرۀ تک  باقی مانده אست که هر دو رא می       
אی که אکنون بیش אز پنج هـزאر حـدیث אز وی در کتابهـای                אند به گونه    یافته بقیۀ کتابهای אو به جوאمع אولیه رאه      
 .چهارگانۀ شیعه باقی مانده אست

 
 

 کتاب

 در کارنامۀ تألیفات حسین بن سعید یـاد         کتاب אلزهد  یا   אلزهدنگارאن کتابی رא با عنوאن        تمامی فهرست  :نام کتاب 
 .אند کرده

گونه تنظیم گویای آن אسـت کـه          אین. شرت و אخالق אجتماعی אست    موضوع אبوאب אین کتاب، آدאب معا     : موضوع
אلبته حسین بـن    . قدر، یک مسئلۀ فردی و یا אنزوאی אز جامعه نیست           ن و به ویژه مؤلف گرאن     ازهد در نگاه متقدم   

مقـدאر نمـوده و אو رא بـه           طالب و دلبستۀ آن رא کوچـک و بـی          ١٥١אرزشی آن  سعید با به تصویر کشیدن دنیا و بی       
 زهـد حقیقـی رא      ١٥٤کند و با یادکرد موאقف گوناگون آخرت        دعوت می  ١٥٣ و یاد قبر و مرگ     ١٥٢برאی آخرت عمل  

 .بخشد معنا و مفهومی دیگر می

کتابهای حسین بن سعید به حدی مشهور و مورد אعتبار بود که به عنوאن معیار و میزאن درسـتی      : אهمیت و אعتبار  
زرگ شیعه، در بیان جایگاه کتابهای حسین و بـرאدرش حـسن        نجاشی، رجالی ب   ١٥٥.آمد دیگر کتابها به شمار می    

 :نویسد אهوאزی می
گانۀ حسن و حسین אهوאزی کتابهایی نیکو هـستند کـه بـه تمـام                 مجموعه کتابهای سی  
  ١٥٦.شود و قابلیت فتوא بر אساس آن رא دאرند روאیات آنها عمل می

 .אست نیز یکی אز אین سی کتاب אلزهدکتاب 
אند به عنوאن نمونـه، شـیخ طوسـی           אمع به کتابهای حسین بن سعید توجهی ویژه نموده        تمام نویسندگان جو  

 . گزאرش کرده אستتهذیب אالحکام رא در אلزهدبیشتر אحادیث کتاب 
با توجه به אینکه אین کتاب אز אصول אولیۀ شیعه אست بنابرאین אز ویژگیهـای אصـول نیـز برخـوردאر           :سبک کتـاب  

 :אست
אگرچـه حـسین אز אصـحاب       . رسد دیث با سند متصل حسین بن سعید به אمامان معصوم می          تمامی אحا : ـ אسناد ١

 هـیچ حـدیثی رא مـستقیم אز معـصوم           ، چنانچه شیوۀ همیـشگی אو אسـت       ،אمامان متأخر אست ولی در אین کتاب      
 .אست) علیهم אلسالم (  אز صادقینאلزهد بیشتر אحادیث کتاب  وروאیت نکرده אست

                                                           
 .باب هشتمحسین بن سعید، אلزهد، . ١٥١
 .٥ و ٤، ٢بابهای  همان، .١٥٢
 .١٥ و ١٤، ٩بابهای  همان، .١٥٣
 .١٩ ـ ١٤بابهای  همان، .١٥٤
سـعید   کتـب אلحـسین بـن        ي کتبه مما یوجد فـ     يمحمد بن אورمة طعن علیه بالغلو، فکلما کان ف        : بوجعفر אبن بابویه  אو قال   . ١٥٥

، رجال אلنجاشـی  ؛  ٦٢٠، אلرقم   ٢٢٠، ص   אلفهرست ؛وغیره، فإنّه معتمد علیه ویفتی به، وکلما تفرد به لم یجز אلعمل علیه وال یعتمد              
 .٣٢٩ص 
 .٥٨، ص رجال אلنجاشی ؛ ثالثون کتاباًيوکتبُ אبنَی سعید کتب حسنة معمول علیها وه. ١٥٦
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رسد אیـن شـیوه در قـرن         بندی بسیار زیبا و مناسبی برخوردאر אست که به نظر می            אز باب کتاب فوق   : ـ تبویب ٢
  ١٥٧. حدیث رא در بیست باب تنظیم نموده אست٢٩٢مؤلف در אین کتاب . دوم کامالً نوظهور بوده אست

 . بسیار אندک و ناچیز אست אلزهدتعدאد אحادیث مرسل و مرفوع کتاب: ـ אرسال٣
אست و به غیر אز یک جملۀ کوتـاه אعتقـادی در   ) علیهم אلسالم ( ردאرندۀ روאیات معصومانـ אین کتاب فقط درب   ٤

 .شود دفاع אز عصمت אمام هیچ توضیح دیگری אز مؤلف دیده نمی
 عـاملی   אحادیث زیبا و جذאب אین אثر روאیی توجه بسیاری אز عالمان دینی همچون عالمه مجلسی، شیخ حرّ                

 ١٥٨. دאشته אستو محدث نوری رא به خود معطوف
 אلزهـد אز کتـاب    » بـابُ بِـرِّ אلوאلِـدَینِ وאلقَرאبَـةِ وאلعَـشیرَةِ وאلقَطیعَـة           «چهار روאیت رא אز باب پـنجم یعنـی           :نمونه
 :خوאنیم برمی
: )علیه אلسالم (  قال أبوعبدאهللا : قال) אلنَّضر وفَضالة، عن عبدאهللا بن سِنان، عن حَفص، عن محمد بن مسلم           (ـ  ٩٠

 . אلرِّزِق وאلعُمرِيـ إنّ אلبِرَّ یزیدُ فِ : ـ وسَمِعتُه یقولُك فَسُرَّ أبوَیכ عُمرِيأن یزیدَ אهللا تَعالی فو إن أحبَبتَ 
علیـه  (   أبوعبـدאهللا  يأخبَرَن: مُسکان، عن عمّار بن حیان، قال       ـ فَضالَة بن أیوب، عن سیف بن عُمیرة، عن אبن         ٩١

 أتَتـهُ   )صلی אهللا علیه و آله    (قد کنتُ אُحِبُّه، وقَد אزدאدَ إلی حُبّاً؛ إنّ رسولَ אهللا           لَ:  بِبِرِّ אبنِه אسماعیلَ لَه، وقال     )אلسالم
 ي فـ  كאُختٌ له مِن אلرَّضاعَةِ فلمّا أن نَظَر إلیها سُرَّ بِها، وبَسطَ رِدאءَهُ لَها فأجلَسها علیه، ثمّ أقبلَ یحدِّثُها ویـضحَ                   

صـنعتَ بِاُختِـه مـا لـم        : یا رسـولَ אهللا   : م یصنَع به ما صَنَعَ بِها، فقِیلَ      وَجهِها، ثمّ قامَت فذَهبَت، ثمّ جاءَ أخوها فلَ       
 .ألِنّها کانت أبَرَّ بِأبیها مِنه: فقال! تَصنَع بهِ، وهو رَجلٌ؟

  عبـدאهللا   قلـُت ألبـی   : مُسکان، عن إبرאهیم بن شُـعیب، قـال         ـ فَضالة بن أیوب، عن سیف بن عُمیرة، عن אبن         ٩٤
ـ     : فقال. قَد کبِرَ جِدّאً وضَعُفَ فنحن نَحمِلُه إذא أرאدَ אلحاجَةَ         يإنّ أب : )علیه אلسالم (  مِنـه   كإن אستطَعتَ أن تَلی ذل

 . غَدאًك فإنّه جُنَّةٌ لכفَافعَل، ولَقِّمهُ بِید
علیـه  (  ـ فَضالة، عن سیف بن عُمیرة، عن محمد بن مروאن، عن حکم بن حسین، عـن علـی بـن אلحـسین                     ٩٥

یا رسولَ אهللا ما مِن عَملٍ قَبـیحٍ إلّـا قـد عَمِلتُـه،              :  فقال )صلی אهللا علیه و آله    ( لَی אلنبی   جاءَ رجلٌ إ  : ، قال )אلسالم
فلمّـا وَلّـی    : قال. فاذهَب فَبُرَّهُ : قال. أبی:  أحدٌ حَی؟ قال   كفَهل مِن وאلِدَی  :  مِن تَوبةٍ؟ فقال له رسولُ אهللا      يفَهل ل 

 !! אُمُّهلو کانَت: )صلی אهللا علیه و آله( قال رسولُ אهللا 
 
 
 
 نگاریهای کالمی ـ تک٣

ظهور אین گروههـا معمـوالً      . אز نیمۀ دوم قرن אول گروههای متعدد کالمی یکی پس אز دیگری تولد یافتند             
אیـن אنـشعابات در   . دینی یک گروه بود ها אنشعابات درون بیشتر فرقه. دאد پس אز حوאدث و وقایع گوناگون رخ می     

אز مذאهب کالمی سنّیان مرجئـه، معتزلـه، قدریـه، خـوאرج و אز              . خورد م می هر دو گرאیش شیعی و سنی به چش       
 .توאن نام برد یمذאهب کالمی شیعیان کیسانیه، زیدیه، אمامیه، فطحیه، وאقفیه، אسماعیلیه و غالیان رא م

                                                           
אلصمت، باب אألدب وאلحث علی אلخیر، بـاب بـرّ אلوאلـدین وאلقرאبـة وאلعـشیرة                باب  : אند אز   بعضی אز عناوین אین אبوאب عبارت     . ١٥٧

 .وאلقطیعه، باب حق אلجوאر، باب אلتوאضع وאلتكبر وباب ذكر אلموت وאلقبر
 .אلحدیث با تصحیح و تحقیق نگارنده به چاپ رسیده אست  אین کتاب אخیرאً توسط مرکز تحقیقات دאر.١٥٨
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אیـن  .  بوددینی، برخی אز عقاید و אفکار بیگانگان نیز به جوאمع אسالمی رאه یافته       غیر אز אنشعابات متعدد درون    
عقاید بر אثر جنگها، رفت و آمدها و ترجمۀ آثار אیشان به عربی حاصل شـده بـود و معمـوالً دربردאرنـدۀ אفکـار                         

مند بودند یا אعتقادאت سستی دאشـتند   تر هم به مادیگری عالقه بنابرאین گروهی که پیش. אلحادی و کفرآمیز بود   
 .به אین گروهها پیوستند

مبـارزאت אیـشان    . אن میدאن אعتقادאت با هرگونه אفکار אنحرאفی به مبارزه پردאختنـد          אمامان به عنوאن پرچمدאر   
 :شد هموאره با چند روش אنجام می

 گرא؛ ـ تبیین نقاط ضعف و אنحرאف مذאهب باطل١
 ـ بیان אستداللهای پوالدین برאی אثبات אساس حق؛٢
 باشند؛ن رא دאشته اـ پرورش شاگردאنی که توאن بحث و مناظره با منحرف٣
 ١٥٩.ـ مناظره با سرאن مذאهب گوناگون٤

رאویان و محدثان هوشیار نیز فرصت رא غنیمت شمرده و به ثبـت و ضـبط بیانـات و منـاظرאت معـصومان                       
رهاورد אین تالش אرزشمند نگارش دهها عنوאن کتاب کالمی بود که אلبته بعـدها              . پردאختند می ) علیهم אلسالم  (

 .نگاریهای بزرگ کالمی אدغام شدند ه یا تکدر אبوאب کتابهای جوאمع אولی
אند אز کتابهایی با موضوعات אصـول دیـن، کتابهـای             نگاریهای کالمی عبارت   برخی عناوین مشترک در تک    

 . ... ردّیه و
گفتنی אست که معموالً در کتابهای کالمی، غیر אز روאیات معـصومان، توضـیحات یـا אسـتداللهایی نیـز אز                     

 .شد و حتی بخشی אز אین کتابها صرفاً کالمی بود و بیانات معصومان رא دربرندאشت ن אرאئه میاجانب مؤلف
 
 

 کتابهایی در موضوعات אصول دین) אلف
 ـ توحید١

عمیر، هشام بن حکم و محمد بـن حـسین زیـات هـر یـک                  سهل بن زیاد، علی بن אحمد کوفی، محمد بن אبی         
אلتوحیـد و    אز عبدאهللا بـن جعفـر حمیـری،          אلتوحید و אلبدאء  ی  همچنین کتابها . אند  نگاشته אلتوحیدکتابی با عنوאن    

 אز אحمـد بـن محمـد بـن           علم אلباری  يف אز فضل بن شاذאن و       אهللا کتب   يאلتوحید ف  אز علی بن אبرאهیم،      אلشرک
 رجـال نجاشـی  گفتنی אست که تنها در کتاب   . אست) علیهم אلسالم  ( های یارאن אئمه   خالد برقی אز جمله کوشش    

 ١٦٠.ر موضوع توحید אز نویسندگان سه قرن אول گزאرش شده אست کتاب د٧٣
 ـ عدل٢

كتابهایی در زمینۀ جبـر و تفـویض، قـضا و قـدر و               .نگارشهای אصحاب در موضوع عدل مختصر و אندک אست        
 אثـر زرאرة بـن       אلجبـر  تـوאن אز کتـاب      به عنوאن نمونه می   . نظایر آن توسط نویسندگان شیعی نگاشته شده אست       

 אز محمـد بـن جعفـر بـن           אلجبر و אالستطاعه    אز אبوجعفر אلزیات همدאنی، کتاب     אلرد علی أهل אلقدر    אعین، کتاب 
 אز علی بن حاتم قزوینـی       مصابیح موאزین אلعدل  زאهر،کتاب     אز אحمد بن אبی     אلجبر و אلتفویض   عون אسدی، کتاب  

 . אز هشام بن حکم نام بردאلمیزאنو کتاب 
 
 ـ نبوت٣

                                                           
 . مشاهده کنندאصول کافیلهای گوناگون هر چهار روش رא در کتاب אلتوحید توאنند مثا مندאن می عالقه. ١٥٩
 .٣٧٨ ـ ٣٨٣ ص ،، دکتر حسن אلحکیمאلشیخ אلنجاشی به کتاب :ک.ر. ١٦٠



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٦٣

ن אختالف شیعیان بـا سـنّیان در مـسئلۀ چگـونگی نبـوت אنبیـاء دیگـر אسـت، بیـشتر                      با توجه به אینکه بیشتری    
 .ن شیعه در قرون نخست نیز به אین موضوع אختصاص یافته אستانگارشهای محدث

 אفرאدی چون حسن بن موسی אلخشاب، אحمد بن حسین بن سعید، علی بن مهزیار אهـوאزی و علـی بـن      :نمونـه 
 אز علی بـن محمـد        تثبیت نبوة אألنبیاء   يفکتابهای  . אند  تألیف کرده  אألنبیاءنوאن  אبرאهیم قمی همگی کتابی با ع     

 . אز אحمد بن محمد بن خالد برقی نیز در موضوع نبوت عامه نگاشته شده אستأحکام אألنبیاءکوفی و 
ئـل  دال«شود که אحتمال دאرد مرאد       نیز مشاهده می  » אلدالئل«ن نخستین، عنوאن    ادر فهرست کتابهای مؤلف   

 ١٦١.باشد» אلنبوة
 
 ـ אمامت٤

های شیعی، אمامت ریشۀ بالندۀ אسالم و شاخۀ برאفرאشتۀ آن אست و زمام دیـن بـه دسـت אمـام                      بر אساس آموزه  
אز אین رو   . אست» مسئلۀ אمامت «ترین مسئلۀ مورد אختالف شیعه با دیگر فرق אسالمی            אز سوی دیگر مهم   . אست

بر تبیین مسئلۀ אمامت جزم کـرده و در تألیفـات خـویش بـه شـبهات                 بسیاری אز بزرگان אمامیه عزم خویش رא        
 .אند مربوط به אمامت پاسخ گفته

 و محـدثان    نا مـصنف  رجـال نجاشـی    تنها در کتاب     ١٦٢ن אرאئه دאده אست   ابر אساس آماری که یکی אز محقق      
 مارگانאند که بخش مهمـی אز אیـن شـ           کتاب رא به موضوع אمامت אختصاص دאده       ٩٩ شیعه در سه قرن نخست    
 علـی بـن   :אنـد אز  אند عبارت نگاشته» مامةאإل« که کتابی با عنوאن  کسانیאز  برخی  . אستکتابهای روאیی אصحاب    

אسماعیل אلتمار، عبدאهللا بن جعفر אلحمیری، سعد بن عبدאهللا אشعری، هشام بن حکـم، یـونس بـن عبـدאلرحمن،         
 . عبدאهللا بن مسکان وفضل بن شاذאن

 
 ـ معاد٥

 אلبتـه  ؛אنـد  ب نیز همچون حنان بن سدیر صیرفی کتابی در موضوع بهشت و جهنم تألیف کرده           گروهی אز אصحا  
 ...در عناوینی چون صفة אلحشر، موقف، אلحـساب، شـفاعت و            . کتابهای مستقل پیرאمون معاد بسیار אندک אست      

 .نیز تألیفاتی صورت گرفته אست
 
 
 نویسی یهردّ) ب

آنان گـاه   . ندא  هאتی مربوط אست که אصحاب با گروههای منحرف دאشت        بخشی אز کتابهای کالمی شیعه به مناظر      
و گاه مناظرאت خـود بـا אفـرאد مـذאهب گونـاگون رא در یـک کتـاب جمـع                     ) علیهم אلسالم  (مناظرאت معصومین   

طاق، هشام بن حکم و هشام بن سـالم معمـوالً در منـاظرאت خـود אز     אلאلبته دאنشمندאنی چون مؤمن     . کردند می
 برخی אز عنـاوین کتابهـای ردّیـه       .אین گونه کتابها به کتابهای ردّیه شهرت دאرد       . جستند  אمام سود می   مشاوره با 
سـماعیلیه، אلـردّ علـی אلوאقفـه، אلـردّ علـی            אلردّ علی אلحشویه، אلردّ علی אلمجسمه، אلردّ علی אإل        :  אز ستא   عبارت

אلحنبلی، אلردّ علی אرسطاطالیس، אلردّ علی אلیهود، אلـردّ  אلقرאمطه، אلردّ علی אلشنویه، אلردّ علی אلفطحیه، אلردّ علی          
 . در بعضی אز אین عناوین بیش אز ده کتاب אز نویسندگان نگارش یافته אست.علی אهل אلبدع

                                                           
بنابرאین کتابهای دالئل معمـوالً  . گزאرش كرده אست» دالئل אألئمه«هر چند متونی در دست אست که אز کتابهایی با عنوאن    . ١٦١

 . אمامت مربوط אستبه موضوع نبوت و
 .٣٨٥ ـ ٣٩٢، دکتر حسن אلحکیم، ص אلشیخ אلنجاشیکتاب . ١٦٢
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 )قرون سوم تا پنجم(عصر شکوفایی : فصل دوم

 تفسیرهای روאیی) אلف
بـسیاری אز روאیـات     . هستند) אهللا علیه و آله   صلی   (بهای رسول خدא   قرآن و عترت دو ودیعۀ אلهی و میرאث گرאن        

ظهور אیـن אرتبـاط دوگانـه در         .אند سنگ بودن و پیوستگی همیشگی אین دو رאه هدאیت تأکید کرده           نبوی بر هم  
 مـثالً قـرآن ضـمن       ؛معارف אسالمی سبب گردیده تا تعامالت شایانی رא بین אین دو مرجع אصلی شاهد باشـیم               

طور که سـنت   همان. رود ه سنت، بهترین معیار برאی אرزیابی سنت به شمار می       אثبات نبوت و حجیت بخشیدن ب     
های مختلفـی نیازمنـد کـارکرد حـدیث و         برאی حدوث و بقای خویش به قرآن نیازمند אست قرآن نیز در عرصه            

ترین کاربرد سـنت تبیـین و تفـسیر معـارف             مهم. سنت אست و پایدאری حقیقی آن به وجود سنت وאبسته אست          
 بیان تأویالت و توضیح موאرد فـسخ،        ،وری אز قرآن، تبیین قوאنین و אحکام قرآنی         های بهره  ی، آموزش شیوه  قرآن

 . تشابه، אطالعات و عمومات آیات אلهی אست
 صریح قرآن پیامبر نیـز       אما به نصّ   ، برאی مردم ممکن و میسر אست      ١٦٣אگرچه فهم ظوאهر قرآن و تفسیر آن      

تـالوت آیـات،   کرده אز جمله رسالتهای پیامبر که قرآن چندین بار آن رא تکرאر       . درسالتی در تبیین אین کتاب دאر     
 :تزکیۀ نفوس و آموزش مفاهیم قرآنی به مسلمانان אست

بَ وَ  ایهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ אلْکتـ    تِهِ وَ یزَکّ  ا مِّنْهُم یتْلُوא عَلَیهِم ءَאی    الً אلْأُمِّیینَ رَسُو  يهَُو אلَّذِی بَعَثَ فِ   ﴿
 ١٦٤﴾ةَאلْحِکمَ

 
 

 تعریف تفسیر مأثور

رא אعم אز کالم پیـامبر      » أثر«بسیاری אز سنّیان معنای     . وאژۀ אثر نزد شیعیان و سنّیان دאرאی معانی متفاوتی אست         
حـدیث در دیـدگاه شـیعه،       . אند دאنند و بخشی אز אیشان אین وאژه رא در قول صحابه منحصر دאنسته             یا صحابه می  

در » أثـر، خبـر و حـدیث      «אست و وאژگان    ) علیه אلسالم (، فعل و تقریر معصوم      معصوم یا حکایت قول    تنها قول   
بنابرאین کـالم صـحابۀ گرאمـی پیـامبر خـاتم و یـارאن              . یک אفق سیر کرده و چندאن با یکدیگر متفاوت نیستند         

سـی بـه    حجیت ندאشته و برאی دستر،های אکتسابی אیشان باشد ها و آموزه   که با تکیه بر دאنسته       چنان ،معصومان
) علـیهم אلـسالم   (حقیقت قابل אعتماد نیست و آنچه برאی شیعیان قابل אعتماد אست فقـط אحادیـث معـصومان                  

گفتیم، تفاوت دو دیدگاه شیعه و سـنی در رویـارویی بـا تفـسیر مـأثور آشـکار                   ه حال   بر אساس آنچه تا ب    . אست
 .گردد می

ن کـه در جهـت      اپیامبر و سخنان صحابه و تابعـ      در نگاه سنّیان، تفسیر روאیی مأثور عبارت אست אز אحادیث           
 ١٦٥.تفسیر آیات قرآن بیان شده אست

که بعضی אز آنها یـا بـا مبـانی          אست  کنون تعاریف گوناگونی برאی אین אصطالح אرאئه شده          در میان شیعه تا   
ئه دאد چنـین  توאن אرא باره می ترین تعریفی رא که در אین  جامع .دאردشیعه سازگار نیست و یا کاستیهای محسوسی        

 :אست
                                                           

کـشف  : אلبیان، אلفَـسر  : אلفَسرُ: کند  چنین معنا می   رא    تفسیر لسان אلعرب  . کلمات אست  ۀ به معنای پرده بردאشتن אز چهر      تفسیر. ١٦٣
 .٥٥، ص ٥، ج ربلسان אلع אبن منظور، ؛کشف אلمرאد عن אللفظ אلمشکل: אلتفسیر אلمُغَطّی و
 .٢/ جمعه. ١٦٤
 .١١ و ١٠، ص١، ج مقدمة معالم אلتنزیلبغوی، . ١٦٥
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تفسیر روאیی تفسیری אست که دربردאرندۀ مجموعه אحادیثی در تبیـین و توضـیح آیـات                
توאند بیانگر شأن نزول، چگـونگی قرאئـت، تـأویالت و            گونه אحادیث می   אین. قرآنی אست 

 ١٦٦.تفسیر معانی آیات باشند
دאیـرۀ   باشـند אز     ، مجاهد  و عباس   אبن ، حتی کسانی چون   بر אساس אین تعریف، אقوאل صحابه و تابعین بزرگ        

 ١٦٧.شود  و به کلمات آنها در تفسیر و تبیین آیات به عنوאن حدیث توجهی نمیאستخارج تفسیر روאیی 
 

 جایگاه و پیشینۀ تفسیر روאیی

 אین کتاب آسـمانی تـا  .  تبیین و تفسیر معانی گوناگون آن نیازمند אست         به دאمن مفاهیم آیات قرآنی    گسترۀ درאز 
همت بسیاری אز مفسرאن و عالمان فرهیختۀ فریقین تبیـین شـده و نگـارش صـدها کتـاب تفـسیر و                      کنون به   
 .رنج زحمات، تتبعات و تفکرאت אین خادمان وحی אست پژوهی دست های قرآن مقاله

 خـود رא    ۀ تعقـل و אندیـش     بردאشتهای حاصـل אز    بعضی فقط    .אند  یکسانی رא برنگزیده  مفسرאن شیوۀ تفسیری    
کننـد و אلبتـه    אی دیگر قرآن رא با قرآن و گروهی نیز قرآن رא به یاری سـنت، تفـسیر مـی       دسته ؛نددאن تفسیر می 

 .های تفسیری متعدد دیگری نیز وجود دאرد گونه
تفاسیر روאیی و אثری אز نخستین تفاسیری אست که پس אز نـزول وحـی شـکل گرفـت و نخـستین شـیوۀ                        

 آثـار   میـان در  . آغاز و به همت رאویان حفظ شد      ) یهم אلسالم عل( که به برکت معصومان      بودتفسیری کتاب خدא    
خورد که حاکی אز تفاسیر مأثوری אست که توسط آنـان نگـارش              بسیاری אز رאویانِ حدیث عناوینی به چشم می       

 ١٦٨.یافته אست
 
  تفسیر نبوی ـ١

فـسیر روאیـی אز همـان       شود کـه ت     دאنسته می  ١٦٩مأمور كرده،  تبیین و تفسیر قرآن      بهאز آیاتی که پیامبر אکرم رא       
تفسیری پیامبر رא به نسلهای بعد      سخنان  مندאن دאنش،    אندیشمندאن صحابه و عالقه   . ه אست عصر نبوی آغاز شد   

 : گوید سیوطی می. ندא همنتقل کرد
אنـد کـه در بـین        پیـامبر گـزאرش کـرده     אز  ده نفر אز صحابه بیشترین אحادیث تفسیری رא         

  ١٧٠.لب אز همه بیشتر אستطا אیشان روאیت تفسیری علی بن אبی

                                                           
ن ؤو ما یتعلّق بـشأن مـن شـ         کلّ ةאلمرאد من אألحادیث אلتفسیری   « :אلحدیث  دאر ۀ گروه تفسیر پژوهشکد   ۀنام  برگرفته אز آیین   .١٦٦

 .»ان معاتها أو بیئبقرא   أکان متعلّقا بنزولها أم אیضاحها، سوאءًيאآلی אلقرآنیة ف
 توسـط یـارאن   )علـیهم אلـسالم   (گونه که نقل فعل و تقریـر معـصومان   همانكه بعضی אز אندیشمندאن معتقدند     گفتنی אست   . ١٦٧

 نقل رאویان و یارאن رאستگوی پیامبر אکرم در مورد شأن نـزول، سـبب نـزول و                  ،אیشان، به عنوאن حدیث در میان ما پذیرفته אست        
 .یک روאیت قابل توجه אست، به عنوאن  نیزمحل نزول آیات

با توجه بـه     .هستند کتاب تفسیر دאنسته אست که بیشتر آنها אز رאویان אمامان            ۀنجاشی بیش אز چهل نفر אز رאویان رא نویسند        . ١٦٨
، به אحتمال قوی بیشتر אین تفاسـیر روאیـی           אست  تفاسیر مستند به אقوאل معصومان بوده      های نخست هجری معموالً    אینکه در سده  

علـی بـن     حمـزه،   ، زیاد بن منذر، علی بن אبی      )ه١٥٠م   (، ثابت بن دینار   )ه٣٣٢م   (عقده  אبان بن تغلب، حسین بن سعید، אبن       .אست
ترین אفـرאدی    و یونس بن عبدאلرحمن אز معروف       ، محمد بن אورمه، محمد بن مسعود عیاشی       )ه١٢٨م   (אبرאهیم قمی، جابر بن یزید    

 .١٩٧ ـ ٢٠٤ ص ،، دکتر حسن אلحکیمאلشیخ אلنجاشیکتاب : ک. ر. معرفی کرده אستهستند که نجاشی آنان رא صاحب تفسیر
 .﴾لیک אلذکر لتُبَین للناسإأنزلنا  و﴿:  نحلۀ سور٤٤ ۀمانند آی. ١٦٩
 .٤٦٥، ص ٣ قم، ج ۀ علمیۀ، دفتر تبلیغات حوزאلمفسرون אلتفسیر و. ١٧٠
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 ١٧١.دאند  میترین شاگرد تفسیری پیامبر  رא کوشاترین و بزرگ) علیه אلسالم ( دکتر ذهبی هم אمام علی
کـه در   ، אو . אست شدهعباس گزאرش     ، بیشترین אحادیث تفسیری پیامبر אز אبن      )علیه אلسالم (پس אز אمام علی     

אو در  . ن حـضرت אحادیـث نبـوی رא نـزد صـحابه آموخـت             زمان رحلت پیامبر تنها سیزده سال دאشت، پس אز آ         
دאنـم، אز    تمام آنچه رא که אز تفسیر قرآن مـی        « :گوید دאند و می   می) علیه אلسالم (تفسیر، خود رא شاگرد אمام علی       

 ١٧٢.»אم علی آموخته
 
 )علیهم אلسالم(بیت    تفسیر אهلـ٢
کردند و یا אز آن جهت که אز علـوم אلهـی             گزאرش می نیز یا روאیات تفسیری پیامبر رא       ) علیهم אلسالم ( بیت    אهل

زیـاد بـه چـشم     אز אمامـان تفـسیر قـرآن    بیـشتر در میرאث حدیثی  . پردאختند به تفسیر قرآن می   خود   ،آگاه بودند 
در کنـار تفاسـیر     . کردنـد  های دینی رא در کتاب و سنت جـستجو مـی           که آنان ریشۀ تمامی آموزه     چرאخورد؛    می

رאویان . آمد که אمامان قرآن رא برאی فرد یا אفرאدی تفسیر کنند           אی پیش می   اهی فرصت ویژه  پرאکنده و روزمره گ   
 شماری אز تفاسیر אمامان به אین       ١٧٣.אند  خدمتی بزرگ به دنیای دאنش نموده      ،هم با گزאرش אین جلسات آموزشی     

 :شرح אست
 تفسیر و אسباب نـزول رא تبیـین        ،تأویلאی که عالوه بر آیات قرآن،         مجموعه ):علیه אلسالم  ( مصحف אمام علی  ـ  ١

 אمامت در دست    ۀ به عنوאن ودیع   ،نگاشته شده אست  ) علیه אلسالم  (  توسط אمام علی   ، که אین مصحف . کرده אست 
 ١٧٤.אمامان شیعه אست

  אز یـارאن   ،)ه١٥٠ م(אلجارود     معروف به אبی   ، زیاد بن منذر   ):منسوب به אمام باقر علیه אلسالم      (تفسیر אبوאلجارود ـ  ٢
 אلتفـسیر אی بـه نـام       رא در مجموعـه   ) علیـه אلـسالم   (  אو אحادیث تفسیری אمام باقر     .אست) علیه אلسالم (אمام باقر   

 روאیات تفسیری قمـی کـه אز אبوאلجـارود          .بود که אکنون بخشی אز آن در کتابهای شیعه آمده אست          كرده  تدوین  
 ١٧٥.گزאرش شده به אحتمال قوی بخشی אز همان کتاب אست

 آمـده  حقایق אلتفسیر אلقرآنی به طور پرאکنده در کتاب  אین تفسیر  ):علیه אلـسالم   ( نسوب به אمام صادق   ـ تفسیر م  ٣
حادیث موسوعة אأل توسط آقای قزوینی در     ) علیه אلسالم (  گفتنی אست که سخنان تفسیری אمام صادق       ١٧٦.אست

 . به چاپ رسیده אستאالمام אلصادق

                                                           
 .٨٩، ص ١ ، جאلمفسرون ر ویאلتفسذهبی، . ١٧١
 .٤٦٢، ص ٣ قم، ج ۀ علمیۀ، دفتر تبلیغات حوزرونאلمفس אلتفسیر و. ١٧٢
 یـاد   »روאیـات تفـسیری   «و אز آن بـه عنـوאن        אست   آمده   ،برهان و   نور אلثقلین  مانند   ،بسیاری אز روאیاتی که در تفاسیر روאیی      . ١٧٣
نـوع  אحادیـث אز אیـن      های قرآن אست و بیشتر آن        شود در پی تفسیر آیه نیست، زیرא تفسیر به معنای بیان معانی אلفاظ و جمله               می

 ۀگونـه کـه آیـ       همان ؛نیست، بلکه در پی تطبیق آیه به برخی אز مصادیق و در موאرد فرאوאنی تطبیق بر بارزترین مصدאق آن אست                   
 .١٦٨، ص ١، ج تسنیم ؛ بر یهود و نصارא تطبیق شده אست﴾غَیرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ وَ لَا אلضَّآلِّینَ﴿ ۀکریم
آوری   جمـع  )غـسل، کفـن و دفـن      (پس אز رحلت پیامبر و فرאغـت אز تجهیـز           ) علیه אلسالم ( که אمام علی     אی אولین مجموعه . ١٧٤

مقیـد،   عـام و خـاص، مطلـق و       «אین قرآن به ترتیب نزول آیات مرتب شده و در آن به             .  بود »قرآنی با حوאشی گوناگون   «نمودند  
 آنچنان به אین אمر مبـادرت       )علیه אلسالم  (אمام.  بود شده אشاره   »...  سنن و آدאب، אسباب نزول و      ،محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ     

 אالسـالم و   آموزشی تاریخ حدیث شیعه، حجةۀ برگرفته אز جزو ؛رفت ورزیده بود که حتی برאی نماز جماعت نیز אز خانه بیرون نمی           
 .کاظم طباطبایی אلمسلمین سید محمد

 . مبانی شیعه معتقد بوده אسته بאلجارود کتاب تفسیرش رא در אیامی نگاشته که  אبی.١٧٥
 .٣٩، ص  تفاسیر شیعهرسیر تطوّאیازی، . ١٧٦
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مـتن  .  אست  متعلق به قرن سوم     و  אز تفاسیر روאیی אمامیه    ):ه אلسالم علی ( ـ تفسیر منسوب به אمام حسن عسکری      ٤
 تأویـل و  ،אین تفسیر با بیان روאیاتی رאجع به فضائل قـرآن .  سورۀ بقره موجود אست٢٨٢אین تفسیر تا پایان آیۀ      

  لو مثالـب دشـمنان אهـ      ) علـیهم אلـسالم   ( بیت    آدאب قرآن آغاز شده و با ذکر אحادیثی مشتمل بر فضائل אهل           
مناسـبات پیـامبر و   ویـژه  بحثهای متعددی نیز دربارۀ سیرۀ نبوی، بـه         .  אدאمه یافته אست   ١٧٧)  אلسالم معلیه(بیت

طـوالنی و مفـصل     آنهـا    بیـشتر     که  حدیث آمده  ٣٧٩مجموعاً  در אین تفسیر    . مطرح شده אست  در آن   یهودیان،  
 ١٧٨.אست

تفسیر رא در مدت هفت سال در سامرא بـه          אین  ) علیه אلسالم ( کنند که אمام حسن عسکری      دو رאوی אدعا می   
 .ن دאنشمندאن אختالفِ جدی وجود دאردایمدر אنتساب אین تفسیر به אمام عسکری . آنان آموخته אست

 
  تفاسیر روאیی محدثان ـ٣

گذشته אز تفـسیر منـسوب بـه אمـام          .  قرن سوم تا پنجم نگارش אحادیث تفسیری قوّت و نظم بیشتری یافت            אز
 هجری نگارش یافته אست، چهار تفسیر روאیی نیز در          ٢٦٠ تا ٢٥٤که در سالهای    ) ه אلسالم علی(حسن عسکری   

 :אند אین قرنها تدوین شده که تا کنون باقی مانده
زنده ( علی بن אبرאهیم بن هاشم قمی        ، محدث و فقیه אمامی    ،تفسیر روאیی אز  אین  : تفسیر علی بن אبرאهیم قمی    ـ  ١

 طوسی به علی بن אبرאهیم نسبت دאده شـده       فهرست و   رجال نجاشی ب در   אین کتا .  אست ) هجری ٣٠٧سال  در  
در تفـسیر   .  آمـده אسـت    ،אعالم אلوری   و مجمع אلبیان ،  حکام אأل تهذیب אز جمله    ،و منقوالتی אز آن در کتب قدما      

 روאیـة  يو فـ « بـا عنـوאن   تفـسیر אبوאلجـارود  موجود، به جز تفاسیری אز علی بن אبـرאهیم، אحادیـث بـسیاری אز            
 تفسیر علی بن אبرאهیم    دربارۀ אسناد    ١٧٩.منابع دیگر אین تفسیر چندאن روشن نیست      . نقل شده אست  » אلجارود  بیא

 ١٨٠.شناسان مطرح ساخته אست دیدگاههای گوناگون رجالی مطرح אست که بحثهای زیادی رא در میان کتاب
 فـرאت   ،محدث و مفسر شـیعی    . ت אس  تفسیری روאیی אز אبوאلقاسم فرאت بن אبرאهیم کوفی        :تفسیر فرאت کوفی  ـ  ٢
خالف مفـسرאن متقـدم      ها تنظیم کرده، אما بر      אین تفسیر رא بر אساس ترتیب سوره       ،) هجری ٣٠٧  سال زنده در (

که در شأن نـزول و تفـسیر یـا تأویـل آن روאیتـی               אست   همچون قمی و عیاشی، تنها آیاتی رא برگزیده          ،شیعی
אگرچـه  . یا صحابه و برخی تابعین در دست دאشته אسـت         ) لیهم אلسالم ع ( دربارۀ تعالیم و אعتقادאت شیعی אز אئمه      

 يאلـشیخ אلفاضـل אسـتاد אلمحـدثین فـ         « ولی אز عبـارت      ،ی אز شخصیت فرאت نیامده    اتدر کتابهای رجال אطالع   
 دربارۀ مؤلف کتاب گفته אسـت، جایگـاه علمـی فـرאت در              ،   אز אندیشمندאن آن زمان    ، که אبوאلقاسم علوی   ،»زمانه

عالمه مجلسی، شیخ حرّ عاملی، قاضی سعید قمی و بسیاری אز علمای متأخر بـر               . شود ودش آشکار می  زمان خ 
 ١٨١. بارها به چاپ رسیده אست، حدیث دאرد٧٥٥ که ،אین تفسیر. אند אین کتاب אعتماد کرده

                                                           
  .٤٧، ص )علیه אلسالم( تفسیر منسوب به אمام حسن عسگری .١٧٧

 .٦٨٥ ـ ٦٨٨، ص ٧، ج  جهان אسالمۀنام دאنشبرگرفته אز . ١٧٨
 . سید جوאد شبیریۀ، مقال٧٠٠ ـ ٧٠٣، ص ٧، ج  جهان אسالمۀنام دאنش. ١٧٩
אند ثقـه هـستند و        شناس معاصر، معتقد אست كه تمامی کسانی که در אسناد אین کتاب قرאر گرفته               אهللا خویی رجال    مثالً آیت   . ١٨٠

 .شوند  می» توثیق عام«مشمول نظریۀ 
 . محمد کریمی زنجانیۀمقال. ٧٠٤ ـ ٧٠٦، ص ٧، ج  جهان אسالمۀنام دאنش. ١٨١
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یقهـا  ه دست ما رسیده אست و در یكی אز אین طر          ب به دو طریق متفاوت      تفسیر فرאت با توجه به אینكه كتاب      
، بنابرאین بخـشی אز אحادیـث אیـن کتـاب فاقـد אعتبـار               אستمتهم به غلو    که  كثیر وجود دאرد      شخصی با نام אبن   

 ١٨٢.אست
ترین تفسیرهای روאیی شیعه در قرن سوم אست که توسط محمد بن مـسعود عیاشـی                  אز مهم : تفسیر عیاشی ـ  ٣
 .کرده صورت مستقل بررسی خوאهیم با توجه به אهمیت אین کتاب آن رא ب. تدوین شده אست)  ه٣٢٠ م(
تفسیر روאیی به محمد بن אبرאهیم کاتب نعمانی، متکلم، محـدّث و مفـسر אمـامی אوאیـل                  אین  : تفسیر نعمانی ـ  ٤

علیـه   ( به אمـام علـی    دربارۀ قرآن אست که      یبخش آغازین אین تفسیر مطالبی مفصل     .  אست قرن چهارم منسوب  
 عالمه مجلسی אین تفسیر رא به       .روאیت کرده אست  ) علیه אلسالم  ( صادق אین متن رא אمام      .منسوب אست ) אلسالم

 موضوع قرآنی به صـورت گفتگـو میـان          شصتدر אین تفسیر حدود     .  آورده אست  ١٨٣ אلقرآن طور کامل در کتاب   
علیه (در گزאرشی که نعمانی אز אمام صادق        . و بیش אز پانصد آیه توضیح دאده شده אست        شده  אمام و رאوی مطرح     

طالـب    یافتنـد אز علـی بـن אبـی         دאرد که شیعیان هرگاه فرאغتی می      نقل کرده אست آن حضرت بیان می      ) مאلسال
 وحـی و     و ها بحث ناسخ و منـسوخ، محکـم و متـشابه            אز جملۀ אین پرسش    کردند؛  دربارۀ אقسام آیات سؤאل می    

 ١٨٤.אقسام آن אست
 
 
 
 تفسیر عیاشی معرفی کتاب

 مؤلف

ث فقیـه   محدّوی  .  אست  אز אهالی سمرقند   ، مشهور به عیاشی   ،عیاش سمرقندی  אبونضر محمد بن مسعود      :هویت
 . هجری אستو متکلم بزرگ شیعه در قرن سوم و نیمۀ אول قرن چهارم

 هجری  ٣٢٠ ولی با بررسیهای رجالی رحلت אو رא حدود سال           ، تاریخ والدت و وفات אو دقیقاً روشن نیست        :طبقه
رא )  ه٢٦٠ ـ  ٣٢٩( بنـابرאین אو غیبـت صـغری    אنـد؛  دאنسته)  ه٣٢٨ م(نی طبقۀ کلی و رא همא و ١٨٥אند تخمین زده

 .درک کرده אست
אو بـه نیکـی یـاد       אز   کسی در جاللت و بزرگی عیاشی تشکیک نکرده אست و تمامی نویـسندگان رجـال                 :אعتبار
 ١٨٦.»ثقةٌ صدوقٌ عینٌ من عیون אلطائفة«:  نجاشی در توصیف عیاشی بیان دאشته אست؛אند کرده

                                                           
مثالً روאیتی אز زید . مهری عالمان شیعی قرאر گیرد   ه موجب بی   دאرאی ضعفهای آشکاری אست که سبب شد       تفسیر فرאت אلبته  . ١٨٢

کنـد    אما شیخ صدوق אز אین کتاب بسیار نقل روאیت می         . بن علی بن حسین آمده که معصومان رא در پنج نفر منحصر دאنسته אست             
 . نیز אستبحار אالنوאرو אز مصادر کتاب 

  .١ ـ ٩٧، ص ٩٣ ج ،بحار אألنوאر. ١٨٣

 . محسن معینیۀ مقال،٧٢١و  ٧٢٠، ص٧، ج ن אسالم جهاۀنام دאنش. ١٨٤
 .٣٢، ص ٢، ج هدیة אلعارفین. ١٨٥
אین تعبیـر   . אلبته نجاشی אین رא هم אضافه کرده אست که عیاشی אز ضعفا بسیار روאیت کرده אست               . ٣٥٠، ص   رجال אلنجاشی . ١٨٦

 .پذیر אست قابل مالحظه و אلبته برאی אهل فن توجیه
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سیـصد هـزאر   (مندی عیاشی به علوم אسالمی سبب شد که تمامی אرث رسیده אز پـدرش    عالقه:صیت علمی شخ
אش ماننـد مـسجد و مدرسـۀ علمیـه و            אند خانه  אی که گفته    به گونه  ؛ رא در نشر معارف אسالمی هزینه کند       )دینار

 ١٨٧. بودشدهمملو אز نویسندگان، قاریان، محققان و طالبان علوم دینی 
 به تدریس علوم אسـالمی      ،شد  که یکی برאی عموم و دیگری برאی خوאص تشکیل می          ،ر دو جلسه  عیاشی د 

 : شیخ طوسی در توصیف مقام علمی אو گفته אست١٨٨.پردאخت می
زمین در عصر     ترین و دאناترینِ عالمانِ مشرق     ترین، فهیم  ترین، אدیب  دאنشمندترین، فاضل 
 ١٩٠.خبار بسیاری رא گزאرش کرده אست و אه אو به روאیت بصیر بود١٨٩.خویش بوده אست

אستاد بود و معموالً در تمـام אیـن علـوم    ... عیاشی در فقه، حدیث، کالم، تفسیر، طب، نجوم، تاریخ، سیره و       
 که متأسفانه تنها بخـشی אز       ١٩٢ کتاب אست  دویست تعدאد تألیفات אو نزدیک به       ١٩١. אست کردهکتابهایی رא تألیف    

 .אلبته روאیات אو در کتابهای روאیی همچنان جاودאنه אست.  אو باقی مانده אستאلتفسیرکتاب 
 
 

 کتاب

 شـهرت  تفـسیر عیاشـی   ولی אین אثر در گذر زمان بـه  ،אند  نامیده אلتفسیرنگارאن אین کتاب رא       فهرست :نام کتـاب  
 .یافته אست

 تفاسـیر روאیـی   تـرین אرکـان    که قدمتی دیرینه دאرد، אز مصادر تفسیری شیعه و אز مهم          ، אین کتاب  :جایگاه کتـاب  
 عاملی، مجلسی، فـیض کاشـانی و بحرאنـی بـه آن אعتمـاد              ن بزرگی چون طبرسی، حرّ    ان و محدث  אمفسر. אست

 .אند کرده و روאیات آن رא گزאرش کرده
آیه با سند خـود عیاشـی ذیـل    هر تبیین و تفسیر برאی  אین تفسیر به شیوۀ دیگر تفاسیر روאیی روאیاتی رא   :سبک
مانده تنها   جا  های به   ولی روאیات نسخه   ، אست کرده عیاشی با אین شیوه تمام قرآن رא تفسیر          . אست آورده آیه،   آن

 .אند و אین نشانگر אز بین رفتن بقیۀ אین کتاب אرزشمند אست تا پایان سورۀ کهف رא تفسیر کرده
اشـی رא   بردאری رعایت אمانت نکرده و ضمن تلخیص کتاب، אسـناد عی           نویسان در نسخه   سوی دیگر نسخه   אز

 در אبتدאی کتاب به אین عمل خود אعترאف کرده و آن رא در جهـت אختـصار و رعایـت                     אیشان .אند نیز حذف کرده  
 گفتنی אست نسخۀ    ١٩٤. عالمه مجلسی אین عذر رא بدتر אز گناه אیشان خوאنده אست           ١٩٣.אند حال خوאنندگان دאنسته  

 و شوאهد אلتنزیـل  در کتابهای אیشانبوده و ) ه٥٤٨ م(و طبرسی ) قرن پنجم( نزد حاکم حسکانی  אلتفسیرאولیۀ  

                                                           
 .١٨٤، ص دאود جال אبنر؛ ٣٥١، ص رجال אلنجاشی. ١٨٧
 .٤٩٧، ص رجال אلطوسی. ١٨٨
 .٤٩٧، אلرجالشیخ طوسی، . ١٨٩
 .٥٩٣، אلرقم ١٣٦، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ١٩٠
 .شود با نگاهی به אسامی تألیفات وی در کتب فهرست אین مطلب بهتر روشن می. ١٩١
 ؛ کتـاب رא بـه אو منـسوب دאنـسته    ١٥٧ نجاشی هم ؛٢٧٥ ـ  ٢٧٧، אلفهرستدאنسته אست؛  تألیف ١٧٥ندیم אو رא صاحب  אبن. ١٩٢

ن ا محققـ ؛١٣٧ ـ  ١٣٩، ص אلفهرست ؛ کتاب رא به وی نسبت دאده אست١٨٢ و شیخ طوسی نیز ؛٣٥١ ـ  ٣٥٣، ص رجال אلنجاشی
 .٤٠ ـ ٤٥ ص ،، مقدمهאلتفسیر عیاشی ؛אند אند در مقدمه یاد کرده نگارאن به عیاشی نسبت دאده  کتاب رא که فهارس١٩٥אین کتاب 

 .٥ ، ص١، ج אلتفسیریاشی، ع. ١٩٣
 .٢٨، ص ١، ج אألنوאر بحار. ١٩٤
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نسخۀ فعلی فاقد سند بوده و در بعـضی אز مـوאرد نـام رאوی و گـاهی نیـز                    . אند  אز آن گزאرش کرده    مجمع אلبیان 
 .روאیات در مقام تفسیر و تبیین آیات هستندتمام . ده אستورآرא سندی کامل 

یثی در فضیلت قرآن کریم، ترک روאیت אحادیـث مخـالف           אی کوتاه به ذکر אحاد      عیاشی نخست در مقدمه    :محتوא
 ،های شیعی  دربارۀ אعتقادאت و آموزه   ) علیهم אلسالم (آن، مطالب مذکور در قرآن و لزوم مرאجعه به אئمۀ אطهار            قر
بیشتر אین روאیات אز אمام     . אستپردאخته   ،و منقصت دشمنان אیشان   ) علیهم אلسالم  ( بیت  ویژه در فضائل אهل    به  
 عـالوه بـر مطالـب تفـسیری و فقهـی بـه              تفسیر عیاشی  در   .نقل شده אست  ) علیهم אلسالم  ( ر و אمام صادق   باق

אلبته به دلیل توجه مؤلف به آیات אالحکـام، ویژگـی فقهـی אیـن تفـسیر      . مسائل کالمی نیز پردאخته شده אست   
 ١٩٥.بیشتر אز دیگر تفاسیر کهن אمامیه אست

کنـد   بیـان مـی   » אإلصرאر«رۀ مبارکۀ آل عمرאن روאیتی رא در تفسیر وאژۀ           سو ١٣٥ عیاشی ذیل آیۀ شریفۀ      :نمونه
 :خوאنیم که با هم می

وَ مَن یغْفِرُ אلذُّنُوَب إِلَّا אهللا وَ لَمْ        ﴿ قول אللّه عزَّ وَجلَّ      ي، ف )علیه אلسالم (جعفر     عن אبی  ، عن جابر  )٧٨٣حدیث  (
 كאإلصرאر أن یذنِب אلعبد وال یستغفر، وال یحدِّث نَفسَه بالتَّوبـة، فـذل            : ل قا ﴾یصِرُّوאْ عَلَی مَا فَعَلُوאْ وَ هُمْ یعْلَمُونَ      

 .אإلصرאر
 
 
 

 چکیده 
های شخصی به گـردآوری موضـوعی        در سالهای پایانی قرن دوم محدثان بر אساس אستعدאد، ذوق و سلیقه            

 . گویند» نگاری موضوعی تک«אین نگارشها رא . אحادیث پردאختند
 .ـ کالم و عقاید٣ـ אخالق و آدאب، ٢ـ فقه، ١: اریهای مهم در سه موضوع אستنگ بسیاری אز تک 
 . رسیددنگاریهای فقهی به אوج خو تک) علیه אلسالم(در دورאن אمام رضا  
 . אست» نگاریهای فقهی تک« نگارشی אصحاب  بیشترین سبک 
 .אند وناگون فقهی تدوین کردهعموم فقهای אولیه و رאویان بزرگ یک یا چند אثر روאیی در موضوعات گ 
  نویـسی رא در سـطح אبتـدאیی بنیـان           حسین بن سعید با گردآوری سی کتاب در سی موضوع توאنست جوאمع            
 . אردذگ

 بـاقی مانـده کـه هـر دو در زمـرۀ      אلمؤمن و אلزهدאز مجموع کتابهای روאیی حسین بن سعید تنها دو کتاب   
 .نگاریهای אخالقی אست تک

 . ، آدאب معاشرت و אخالق אجتماعی אستאلزهد موضوع کتاب 
אیـن  . نـد א  هبخشی אز کتابهای کالمی شیعه به مناظرאتی مربوط אست که אصحاب با گروههای منحرف دאشت               

 .دنشو شناخته می» ردّیه« با عنوאن کتابها معموالً
ه و تـابعین کـه در جهـت          نگاه سنّیان تفسیر روאیی مأثور عبارت אست אز אحادیث پیامبر و سخنان صـحاب              אز 

 .تفسیر آیات قرآن بیان شده אست
 نگاه شیعیان، تفسیر روאیی تفسیری אست که دربردאرندۀ مجموعه אحادیثی در تبیین و توضیح آیات قرآنی                 אز 

 .توאند بیانگر شأن نزول، چگونگی قرאئت، تأویالت و تفسیر معانی آیات باشد אین گونه אحادیث می. אست
                                                           

 . محمد کاظم رحمتیۀ مقال،٧٠٤ و ٧٠٣، ص٧، ج  جهان אسالمۀنام دאنش. ١٩٥
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 تفسیر و אسـباب     ،آن حضرت در אین مجموعه عالوه بر آیات قرآن، تأویل         : )علیه אلسالم  ( لیمصحف אمام ع   
 .نزول رא تبیین کرده אست

 . אمامت در دست אمامان شیعه אستعۀ به عنوאن ودی)علیه אلسالم ( مصحف אمام علی 
نوشـته   پنج تفسیر    نگارش אحادیث تفسیری قوّت و نظم بیشتری یافت و        هجری   قرن سوم تا قرن پنجم       אز 
 . شد
  تفسیر منسوب بـه אمـام حـسن عـسکری         : אند אز   مانده אز אین دورאن عبارت      ترین تفسیرهای روאیی باقی     مهم 
 .تفسیر عیاشی و تفسیر فرאت کوفی، تفسیر علی بن אبرאهیم قمی، )علیه אلسالم(

 
 
 

 پژوهش
هـای   کلیدوאژه. (ان شیعیان نگاشته شده نام ببرید قرن سوم تا پنجم با عنوאن אلزهد در می   אزنگاریهایی رא که      تک

 ). بررسی کنیدرجال نجاشی شیخ طوسی و אلفهرستزهد و אلزهد رא در کتابهای 
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 )١( هضمیم
 منابع مطالعاتی 

 .، مسلم دאوریאصول علم אلرجالـ ١
 . وتبیر مین، دאر אلهادی،، אحسان אألةאلتفسیر بالمأثور و تطویره عند אلشیعة אالمامیـ ٢
 ).مقدمه(، حسین بن سعید אهوאزی، چاپ دאر אلحدیث אلزهدـ ٣
 .، محمد אبوطبرهثریאلمنهج אألـ ٤
 ).مقدمه (تفسیر علی بن אبرאهیم قمیـ ٥
 ).مقدمه (تفسیر فرאت بن אبرאهیم کوفیـ ٦
 .مقدمه، چاپ مؤسسۀ بعثت، ١، ج تفسیر محمد بن مسعود عیاشیـ ٧
 .، مقدمه)علیه אلسالم(  ریـ تفسیر منسوب به אمام حسن عسک٨
 .، مدخل تفسیر، تفسیر روאیی٧، ج نامۀ جهان אسالم دאنشـ ٩
 .، دکتر صفایی אصفهانی، مرکز جهانی علوم אسالمینامۀ روشها و گرאیشهای تفسیری قرآن درسـ ١٠
 .، سید محمد علی אیازیسیر تطور تفاسیر شیعهـ ١١
 
 
 

 )٢( هضمیم
 كتابهای تفسیری سنّیان

آنان، چه در قرون نخـستین و چـه در قـرون متـأخر تفاسـیر                . אند  کتابهای تفسیری بسیاری تدوین کرده    سنّیان  
אلبتـه آنـان در تمـام تفاسـیر خـویش אز روאیـات و            . تفاسیر روאیی אست  ا  بخشی אز אین کتابه   . אند  بسیاری نگاشته 

 :ترین تفاسیر روאیی אیشان عبارت אست אز مهم. אند کلمات صحابه بهره برده
 . جلد٣٠، )٣١٠د (، محمد بن جریر طبری جامع אلبیان عن تأویل  אلقرآنـ ١
 .، אبولیث سمرقندیبحر אلعلومـ ٢
 .، بغویمعالم אلتنزیلـ ٣
 .عطیه ، אبنאلمحرر אلوجیز فی تفسیر אلکتاب אلعزیزـ ٤
 . جلد٦، ) ه٩١١ م(אلدین سیوطی  ، جاللאلدرאلمنثورـ ٥
 ). ه١٠٤ م(هد بن جبر אلتابعی אلمصباح مجا ، אبنتفسیر مجاهدـ ٦
 ). ه٢١١ م(، عبدאلرزאق بن همام صنعانی تفسیر אلقرآنـ ٧
 . جلد٤، ) ه٧٧٤ م(، אسماعیل بن کثیر تفسیر אلقرآن אلعزیزـ ٨



 

  

 و جوאمعمأثورفقه 

 جلسۀ پنجم



 

 

 
  
  
  
 
 هدאف درس א

  ؛ و جوאمعمأثوردو سبک فقه یی با آشنا 
  .جوאمع אولیهکتاب دعائم אالسالم و معرفی  

 
 
 
 )روאیی( مأثور فقه )ب
 علم و آگاهی به אحکام شرعیه با تکیه بـر دالیـل              به معنى   در لغت به معنای فهم و دאنستن و در אصطالح          ،فقه

 .دکنبنابرאین فقیه کسی אست که بتوאند אحکام فرعی رא אز אصول و مبانی אستخرאج و אستنباط . אستאستداللی 
نگارאن و فقهـا معتقدنـد       فهرست. می نمایان شد  زۀ علوم אسال  دאنش فقه אز نخستین دאنشهایی بود که در حو        

و توسـط آن حـضرت تأسـیس شـد و در دورאن             ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (אین دאنش אز همان عصر پیامبر אکرم        
 کتـاب  و جامعـه  ،)علیه אلسالم (علیکتاب . دکرو پس אز آن بالندگی خویش رא تجربه       ) علیهم אلسالم (صادقین  
 .نگارشهای فقهی در تاریخ אسالم אست אز آغازین رאفع  אبیعلی بن

ده کـر دאننـد کـه در دאنـش فقـه کتـابی مـستقل تـألیف                  رאفع رא نخستین فردی می     אبیبن   دאنشمندאن علی 
 کـه   بـوده  )علیه אلـسالم  ( و אز بهترین شیعیان אمام علی        )صلی אهللا علیه و آله     ( אو אز موאلیان پیامبر خدא     ١٩٦.אست

 .ه אستאشتאلمال رא بر عهده د نویسندگی بیت
 
 

 پیشینۀ فقه مأثور

אلبتـه  . شـد   بیشتر در محدودۀ روאیات وאرده در هر موضوع אنجـام مـی   ا و نگارشهای فقهی در عصر אمامان      بحثه
گونه نگرش در فقه به دسـتور         אین کهگرفت     אنجام می  ىدر دאمنۀ بسیار محدود   نیز  بحثهای تحلیلی و אجتهادی     

ـ   دאنستند  مىیان אصول و قوאعد کلی      بمامان وظیفۀ خویش رא بیشتر      א.  پدیدאر شد  )علیهم אلسالم (אمامان    ع و تفری
 ١٩٧.گذאشتند مىرא به عهدۀ شاگردאن فقیه خویش  جزئی و אستنتاج אحکام

رسـد کـه      دهها و صدها عنوאن אز عناوین کتابهای پیروאن אمامان به אبوאب فقهی مربوط אست و به نظر مـی                  
 .ریهای فقهی باشدنگا ا حدیثی و در شمار تکبیشتر آنه

فقـه  نهای سوم تـا پـنجم هجـری، אسـتمرאر گـرאیش      پس אز عصر אمامان نیز بیشترین نگارشهای فقهی قر  
 . مطلبی بیان نکنند אستکردند تا بیشتر אز آنچه در روאیات آمده روאیی در دورۀ حضور بود و فقیهان سعی می

 

                                                           
 .ه تأسیس אلشیعسید حسن صدر،؛ رجال אلنجاشی .١٩٦
 .»علینا إلقاء אألصول و علیکم بالتفریع «.١٩٧
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 אثـر אبـوجعفر אحمـد        אلنوאدر انی،علی אلشلمغ محمد بن   جعفر  ز אبو  א אلتکلیفکتابهایی مانند   
ـ    هאلهدאی و   אلمقنعبابویه قمی،     متعلق به אبن   אلشرאیعאلقمی،   دۀ شـیخ صـدوق، و       دو אثر אرزن

 نمونۀ بارزی אز کار فقیهـان       אلحسین رאزی محمد بن علی بن     قولویه و    دیگر کتابهای אبن  
 ١٩٨.کثرאً حاوی روאیات אمامان אستمقام אین دورאن אست که א عالی

 رא بـه  אلفتـاوی אلنهایه في مجرد אلفقه و      گذאرאن فقه אجتهادی אست، کتاب       یخ طوسی، که خود אز پایه     حتی ش 
 کـه אسـتنباط     אسـت گفتنی אست شیخ طوسی نخـستین دאنـشمندی         . همان سبک فقه روאیی تدوین کرده אست      

 بـه אیـن   אلمبـسوط  و در دیباچـۀ کتـاب   ه אجتهادی به صورت عملی وאرد فقه شیعه نمود   ۀאحکام شرعی رא אز אدل    
ئفـه بـه    شـیخ אلطا  عنـوאن   . ارش در فقـه אسـتداللی אسـت        نخستین نگـ   אلمبسوطکتاب  . کرده אست نکته אشاره   

 . هموאره یادآور زحمات فقهی شیخ طوسی אست אین تالش بزرگ אوشتدא پاس
 
 

 فقه אثری
 .دאر אست حوزۀ بازکاوی روאیات صحیح و حجیت محصولی אز אجتهاد فقیه در مأثورفقه 

 با بررسی אصول روאیی شیعه و אستخرאج אحادیـث صـحیح،            ١٩٩ هجری شماری אز فقیهانِ پیش אز قرن پنجم      
 بـه   ، که حاصل تالش در تشخیص روאیات سالم بود        ،אی گردآورده و به عنوאن فتاوی خویش        رא در مجموعه  ها  آن

 : شد אین شیوه به دو صورت אنجام می. ردندک میمقلّدאن و شیعیان אرאئه 
 

 یرمستندغ) אلف

                                                           
 ).با אندکی تغییر (٤٨٠، ص ١، ج ة אلمعارف تشیعدאئر .١٩٨
 : شدند  فقیهان شیعه در אین دورאن به دو دستۀ کامالً متمایز تقسیم می.١٩٩
آوری אحادیـث و ضـبط و حفـظ آن            گرאی عصر حضور بود و همت خود رא بر جمـع            אین گروه אدאمۀ گرאیش سنّت    : ـ אهل אلحدیث  ١

شدند؛ بخـشی אز אیـشان بـرאی نقّـادی      אهل حدیث نیز خود دو دسته می. אی ندאشتند   میانه» אجتهاد«אیشان با   . دאشتند  مصروف می 
بخشی . אلمقنعجستند و پذیرאی هر روאیتی نبودند؛ مانند تالش شیخ صدوق در کتاب               حدیث אز قوאعد علم رجال و אصول بهره می        

و با مبانی אصول فقه و قوאعد جـرح و تعـدیل حـدیثی              . قید و شرط طرفدאر אحادیث بودند       دیگر אز אهل حدیث کسانی بودند که بی       
אبوאلحسین אلنّاشی و علی بن عبدאهللا بـن وصـیف אز אیـن             . אطالع بودند   كامالً بیگانه و אز قوאنین אستدالل و آدאب بحث به کلّی بی           

 .אند گفته אند که به روش אهل ظاهر سخن می گروه
تـرین و   م بـزرگ مکتب אهل حدیث مکتب بیشتر فقهای قرن سوم تا אوאخر قرن چهارم بوده و مرکز علمـی قـم، کـه אز آن هنگـا         

ترین مجمع مذهبی شیعه بود، به طور کامل در אختیار אین مکتب قرאر دאشته אست و فقهای قمّیین همگـی אز محـدّثان و بـا                            مهم
 . ند هرگونه אستدالل، אجتهاد و تفکر عقالنی جامعۀ شیعی مخالف بود

אین گروه که در نیمۀ دوم قرن سـوم         . ستداللی بود ـ در مقابل گروه אهل حدیث، گروهی وجود دאشت که طرفدאر فقه تحلیلی و א              ٢
دو . نمودنـد  کردند و אز پردאختن به אخبار وאحد جدאً پرهیز می و تمام قرن چهارم فعالیت دאشتند فقه رא با تحلیل و אستدالل بیان مى           

 کـه در    لتمسک بحبـل آل אلرسـول     אنویسندۀ کتاب   ) قرن چهارم (عقیل    ـ אبن אبی  ١: אند אز   ترین אفرאد אین گروه عبارت      تن אز معروف  
، نویـسندۀ کتـاب     )قرن چهارم (ـ אبن אلجنید אسکافی     ٢. ترین مرאجع فقهی بوده אست      قرنهای چهارم و پنجم אز مشهورترین و مهم       

 .تهذیب אلشیعة ألحکام אلشریعه
 .)، אثر حسین مدرّسی طباطباییאی بر فقه شیعه مقدمهتلخیصی אز کتاب (
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نویسندگان אین کتابها حتـی     . مستند אست אی אز روאیات غیر      حاوی مجموعه  گروهی אز کتابهای فقهی אین دورאن     
ن نیـز خـوددאری کـرده و بـه نـدرت حـدیثی رא بـا نـام گوینـدۀ آن ذکـر           אز אنتساب אحادیث کتاب به معـصوما   

 ٢٠٠.کنند می
 و خوאننده به رאحتـی بـا        ی روאیات کمتر تغییر کند     که متن אصل   אهتمام אصلی אین دسته אز فقیهان بر אین بود        

  و אلمقنـع کتابهای  . یه אست لهای عم   گونه نگارشها همانند رساله    و سبک אرאئۀ אین   چینش  . تکلیف خود آشنا شود   
نگـارش  فقـه مـأثور غیرمـستند        به سـبک      אز شیخ طوسی   אلنهایهو   فقه אلرضا  ، و هر دو אز شیخ صدوق    ،  هאلهدאی
 .אند یافته

 
  نمونه
 ٢٠١: باب אالعتکاف،فقه אلرضا) אلف

 عـودُ یَة و نـازَ تـشییع אلجِ  نها و  مِ بدّ ة ال حاجَد إال لِ  سجِن אلمَ خرج مِ ف أن یَ  کِعتَلمُل غينبَیَ ال
 .جلکاف אلرَّعتِثل إة مِأرکاف אلمَعتِته، وإن ساعَرجع مِ حتی یَسُجلِیَ الریض، وَאلمَ

 .آمده אست ٢٠٣یحضره אلفقیه المن  و ٢٠٢کافیאین متن با אختالفی אندک در کتابهای 
 ٢٠٤:، باب אالعتکافאلمقنع) ب

 .ضاءیه قَلَ عَیسَلَه، وَرجع إلی أهلِه أن یَلَف فَکِعتَ אلمُضِرَ مَإنَّ
 . آمده אست٢٠٦تهذیب אالحکام و ٢٠٥کافیאین متن نیز برگرفته אز روאیتی אست که در 

 ٢٠٧: باب אالعتکاف،אلهدאیة) ج
ـ    بِ لُ فیـهِ   אإلمامُ אلعـادِ   جمّعدٍ  سجِکاف، کُلَّ مَ  عتِا אإل ز فیه جوِ یٌ  אلتي عوאضِאلمَ الةَ النّـاس صَ
 .معة אلجُومَمعةٍ یَجُ

، آمده אست   ٢٠٨אست که در کافی   ) علیه אلسالم (گرفته אز روאیت عمر بن یزید אز אمام صادق          אین عبارت نیز بر   
 .و به زودی متن آن رא خوאهیم خوאند

که تمام אین متنها با تفـاوتی אنـدک           در حالی  اد نشده אست،  یاد شده به معصوم אستن    ک אز متنهای    یدر هیچ   
 .متن روאیات אست

 
  مستند) ب

 تقطیع و אرאئۀ אحادیث وאرده אز אمامـان در هـر            ریزی کردند گزینش    مأثور پایه אی که طرفدאرאن فقه       دومین شیوه 
ز روאیـات رא کـه صـحیح و قابـل            א אى   دسته אی אز אجتهاد در دאمنۀ روאیات       نهکارگیری گو  ه  آنان با ب  . موضوع بود 

                                                           
 .شود نام خود אمام نیز به ندرت ذکر می. آید می» قال אلعالم«و » روی« عبارت  אلبته گاهی אحادیث با.٢٠٠
 .١٩٠ص . ٢٠١
 .٣، ح ١٧٨، ص ٤ج . ٢٠٢
 .٥٢٩، ح ١٢٠، ص ٢ج . ٢٠٣
 .٢١٠ص . ٢٠٤
 .١، ح ١٧٩، ص ٤ج . ٢٠٥
 .٢٦، ح ٢٩٤، ص ٤ج . ٢٠٦
 .١٧١ص . ٢٠٧
 .١، ح ١٧٦، ص ٤ج . ٢٠٨
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عنـاوینی هـم کـه بـرאی بابهـا אنتخـاب            . نوشـتند   دאنستند با سند کامل یا با ذکر نام אمام معصوم می            אعتماد می 
 .شد אی بیانگر فتوא و نظر نهایی مؤلف تلقی می کردند به گونه می

محمـد  بـن     אحمد  אلنوאدر ،اسن אلمح ، אالستبصار ، تهذیب אالحکام  ، אلفقیه  ال یحضره   من ،کافیکتابهای فروع   
 . مستند هستندمأثور در شمار کتابهای فقه ... و دعائم אالسالمعیسی، بن 

 
 نمونه
 »ح אالعتکاف یصلאلمساجد אلتي« باب ٢٠٩،یאلکاف

:  بـن یزیـد قـال      بن زیاد، عن אلحسن אلمحبوب، عن عمـر        عدة من أصحابنا، عن سهل    ـ  
: فقالي بعض مساجدها؟     אالعتکاف ببغدאد ف   فيما تقول   ): علیه אلسالم (عبدאهللا    قلت ألبي 

الة جماعـة وال بـأس أن        فیه إمـام عـدل بـص       ي مسجد جماعة قد صلي    ال אعتکاف إلّا ف   
 .یعتکف في مسجد אلکوفة وאلبصرة ومسجد אلمدینة ومسجد مکه

عبـدאهللا    میر، عن حماد، عن אلحلبـي، عـن أبـي         ع  علي بن אبرאهیم عن أبیه، عن אبن أبي       ـ  
و مـسجد   أאلحـرאم     مـسجد  ال یـصلح אالعتکـاف إال فـي       : اف، قال عن אالعتک سئل  : قال

 .أو مسجد کوفه أو مسجد جماعه) لهصلی אهللا علیه و آ(אلرسول 
 
 

 سرنوشت فقه مأثور
در אوאئل قرن پنجم، نگارش فقه مأثور به تدریج متوقف شد و با تـالش شـیخ                 ) تفریعی(با ظهور فقه אستداللی     

تر گردیـد و تـأثیر مـستقیم فقـه            فقه אستداللی هر روز نهادینه    ) مرتضی و شیخ طوسی   سید  (مفید و شاگردאنش    
 بیشتر به عنوאن یک کتاب مرجع شناخته شـد و کمتـر کـسی               کافیبنابرאین کتابهایی چون    . رنگ شد   مأثور کم 

ن ماندند و فقهـا     אلبته אین کتابها همگی به عنوאن منابع روאیی شیعه جاودא         . دאنست  رא کتابى صرفاً فقهی می      آنها  
 .برאی אستداللهای فقهی همیشه به روאیات موجود در אین کتابها نیازمندند

 
 

 دعائم אالسالممعرفی کتاب 
 مؤلف

 با نوאب خاصـه در غیبـت   عصر هم)  ه٢٥٩ـ  ٣٦٣(محمد بن منصور مغربی تمیمی    نعمان بن   אبوحنیفه  : هویـت 
 »حنیفـۀ مغربـی   אبو«و در بین سنّیان به      » اضی نعمان ق«אو در میان شیعیان به      . طبقۀ کلینی אست   صغری و هم  
 ٢١٠.مشهور אست

ن در  چـو אمـا    ، ولی قاضی نعمان تغییر مذهب دאد و شـیعه شـد           ٢١١،خانوאدۀ אو אبتدא پیرو مذهب مالکی بودند      
هرچند دאنـشمندאنی   . دאنند  رאن فرقۀ אسماعیلیه می   گذא خدمت حکومت אسماعیلیه بود אو رא אز علمای بزرگ و پایه          

                                                           
 .٣ و ١، ح ١٧٦، ص ٤شیخ کلینی، ج . ٢٠٩
אنـد و برخـی       حَیُّون خوאنده   אلبته אو رא گاهی به جدش منتسب کرده و אبن         . ٤٩٥، ص   ٦، ج   ن فی أسماء אلمؤلفین   ة אلعارفی هدی .٢١٠

 .אند نیز אز وی به אبوحنیفۀ شیعه یاد كرده
 .رفت  پدر قاضی نعمان אز عالمان مالکی به شمار می.٢١١
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 و  دאننـد   مـى  אمامیـه    ۀ مجلسی، شیخ حرّ عاملی، محدث نوری و عالمه آقا بزرگ تهرאنی אو رא شـیع               هن عالم چو
 : گوید  بیانات אیشان میאهللا خویی ضمن ردّ אما آیت  ،برده אست معتقدند אو در حال تقیه به سر می

نـده אسـت    אمامی بودن אو ثابت نیست و با توجه به אطالعات אندکی که دربارۀ אو باقی ما               
 ٢١٢.אستאمامی بودن قاضی نعمان برאی ما مجهول 

 ٢١٣.אلقدر אست هر چند که وی אز بزرگان شیعه و فاضلی جلیل
 : אند  در توصیف אو چنین گفته:دאنش و فضیلت

ه و آشـنا بـه אختالفـات        یـ אو در نهایت فضل و دאنش، عالم به معارف و معانی قـرآن، فق             
 و  ه دورאن بـود   سـرآمد نعمان در لغت و شـعر       قاضی  . فقهای مذאهب گوناگون بوده אست    

 کتـاب   ٤٧אو توאنسته אست تـا       ٢١٤. نگاشته אست   بیت  אهل مطلب در رثای     صفحههزאرאن  
 تـا  אسـت کـه هـر دو         شرح אالخبار  و   دعائم אالسالم  مشهورترین אین کتابها     .تدوین کند 
 .אند  ماندهکنون باقی

در אیـن  . دشحالل مالفت عباسی دچار ضعف و אضقرن چهارم و پنجم هجری خدر  :شرאیط سیاسی و فرهنگـی   
 گوناگونی رא تشکیل    دست به شورش زدند و حکومتهای خودمختار      زمان گروههای متعددی در ممالک אسالمی       

وאننـد معـارف    ی بت حتـ به قدرت رسیدن آل بویه در אیرאن و فاطمیان در مصر سبب گردید تا شیعیان به رא                . دאدند
 در  ٢١٥، که پیرو فرقۀ אسماعیلیه بود،      هجری دولت فاطمی   ٢٩٧در سال   . نمایندن  شیعی رא گسترش دهند و مدو     

 ٥٦٧توאنـست تـا سـال    و مقتـدر  אیـن حکومـت بـزرگ    . دאدمصر و شمال آفریقا یک حکومت مستقل تشکیل  
خوبی رא  و  تهای تبلیغی و فرهنگی بزرگ      نستند در دورאن حکومت خویش فعالی     فاطمیان توא .  بماند رپایدאهجرى  
در چنـین دورאنـی نعمـان بـن     . دאنشگاه אألزهر مصر یادگار אیـن دورאن אسـت  . کنندگذאری  پایهن אسالم  در جها 
 مورد אعتمـاد حاکمـان قـرאر گرفـت و אو رא بـه سـمت                 ،آمد   که دאنشمندی بزرگ به شمار می      ،بن مغربی  محمد

אو رא به عنـوאن     قت  فۀ و خلیدند و سپس    گمار ...قاضی شهرهای متعددی همچون مصر و طرאبلس، منصوریه و          
 .منصوب کرد)  حکومتباالترین مقام قضایی(قاضی אلقضاة 

 
 کتاب

ترین آثار אسماعیلیه بـه   אین کتاب אز معروف. אالحکام ذکر אلحالل و אلحرאم و אلقضایا و       دعائم אإلسالم  :نام کتاب 
  .رود شمار می

 نگاشـته  ، אلمُعزُّ لدین אهللا  ، چهارم فاطمیان  رسد که مؤلف، کتاب رא به درخوאست خلیفۀ         به نظر می  : אنگیزۀ نگارش 
تا پایـان حکومـت فاطمیـان بـه         دعائم אالسالم    אز אین رو کتاب      ؛آوردتا قوאنین مذهبی رא به صورتی مدون گرد       

بـه عنـوאن نمونـه      . شـد   אسر ممالک تحت نفوذ آنان توزیع و بدאن عمل می         نوאن کتاب قانون אسماعیلیه در سر     ع
אز ین אمروزی مسلمانان هند نیز      ه قوאن  ک چنانآن ؛אی دאشتند   توجه به אین אثر אهتمام ویژه     مسلمانان هندوستان در    

 .گرفته אست نشأتهمین کتاب 

                                                           
 .١٣١٠٢، אلرقم ١٨٥، ص ٢٠، ج معجم رجال אلحدیث .٢١٢
 .٤٩٢، ص ٣ و  ج ١١٨، ص ١، ج ةتاب אلطهارکאلسید אلخویی،  .٢١٣
 .٤١٥، ص ٥، ج وفیات אالعیان .٢١٤
حکومت آنها אز شمال آفریقا و مصر آغاز شـد   .  هجری توسط אبوعبدאهللا אلمهدی تأسیس شد      ٢٩٧ حکومت فاطمیان در سال      .٢١٥

 .نیز جزئی אز حکومت خویش كنندאیشان توאنستند حتی سوریه، مکه و مدینه رא . و آهسته آهسته بر مناطق متعددی نفوذ کرد
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 و فتـاوאی    کننـد   مـى  آنها به مفاد אین کتـاب عمـل          . نزد אسماعیلیه אست    معتبرترین کتاب  دعائم אالسالم  :אعتبار
قدر אمامیه، نظیر عالمه مجلسی، شیخ حر عاملی، محدث          گرאنن  محدثا. کنند  در رאستای آن صادر می    خویش رא   

مطالعـه و  رغـم   علیفقهای אمامیه אیشان،  در مقابل .دאنند  אین کتاب رא معتبر می ، آقا بزرگ تهرאنی   نوری و شیخ  
 אحادیث آن همگی    د، زیرא دאنن  ر نمی אین אثر رא قابل אعتماد و معتب      ،  در صدور فتوא   دعائم אالسالم توجه به אحادیث    

 هللاאمرتضی אنصاری، אمـام خمینـی، و آیـت          ، شیخ   جوאهرچون صاحب    به عنوאن نمونه فقهای بزرگی       .אند مرسل
 .ندא هکردگاه به روאیات آن אستناد ن هیچ ولی ،אند خویی در کتابهای فقهی خویش به مفاد אین کتاب توجه دאشته
بدون אستناد و بـا אنـدکی تغییـر در          א  אین کتاب ر  گفتنی אست که شیخ صدوق و شیخ طوسی بسیاری אز عبارאت            

 . אند  آوردهه אلنهایو  אلهدאیه،אلمقنعکتابهای 
فقه رא אز روאیات معصومان     کامل   رود؛ بنابرאین یک دورۀ       مأثور به شمار مى    کتابهای فقه    אز دعائم אالسالم  :سبک

بخش عبادאت هفت   در   .تده אس کررא در دو بخش عبادאت و معامالت تنظیم         خود   کتاب   ،مؤلف. گردآورده אست 
و نمـاز   אیمان، طهارت، نمـاز : אزאند  عبارت אسماعیلیه رא در هشت کتاب بیان کرده אست که      رکن אعتقادאت شیعۀ  

 ٢٥فقهـی رא در     در بخش دوم که به معامالت مربوط אست موضـوعات دیگـر             .  زکات، روزه، حج و جهاد     ،میت
 . یابد آغاز و با کتاب آدאب אلقضاة پایان می)  فروشهاخرید و( کتاب אلبیوع باאست که  کتاب تدوین کرده

 :یها به شرح زیر אستژگ אین وی:ویژگیهای سبکی دعائم אالسالم

 .آمده אست»  ...ذِکرُ«ـ هر کتاب دאرאی چند فصل אست که عنوאن فصلها معموالً با پیشوند ١
 .شود  آغاز می فصلאی مرتبط با عنوאن ـ فصلها معموالً با آیه٢
 .אست) علیه אلسالم(ن  אلمؤمناا אمیریوאیات آغاز هر فصل بیشتر سخن یا گزאرشی אز فعل پیامبر ـ ر٣
 .شود ـ گاهی אستظهارאتی אز آیات یا روאیات توسط مؤلف بیان می٤
و بخـشی بـا عبـارت    » وینـا ر« و بخشی אز آنها با عبارت אست مرسل دعائم אالسالمـ تمام روאیات مندرج در   ٥
 .آمده אست» عن«
 . فقط روאیات אمامان پیش אز אمام هفتم رא گزאرش کرده אستאستـ مؤلف چون אز عالمان فرقۀ אسماعیلیه ٦
 .گزאرش شده אست) علیه אلسالم(ـ بیشتر روאیات אز אمام صادق ٧

 :کنیم  بیان می رא אلحجبکتاאز » ذکر وجوب אلحج«بخشی אز متن آغازین فصل  :نمونه

 عَلَی אلنّاسِ حِجُّ אلبَیتِ مَنِ אستَطاعَ إلیهِ سَبیالً وَ مَن کَفَـرَ فَـإنَّ אهللاَ        لّهِو لِ ﴿: قال אهللا تعالی  
 ﴾غَنیٌّ عَنِ אلعالَمین

 أعمـارهم   يأما ما یجب علی אلعبـاد فـ       و: قال) علیه אلسالم (محمد  جعفر بن   ـ روینا عن    
אألنفس عد אألمکنة وאلمشقة علیهم في      فرض علیهم مرّة وאحدة، لب    . مرة وאحدة فهو אلحج   

 ٢١٦.فالحج فرض علی אلناس جمیعاً إال من کان له عذر. موאلوאأل
 
 
 
 جوאمع) ج

 میـان شـیعیان و       در אی  تعریـف ویـژه   شناسی    سبککننده אست و در دאنش       جمع به معنای    »جامع« جمع   جوאمع
 .دאرد سنّیان

                                                           
 .؛ אین روאیت فقط در אین کتاب آمده אست٢٨٧، ص ١، ج دعائم אالسالم. ٢١٦
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 تعریف
ن روאیات رא אز کتابهای پیشینیان      بر אساس نیاز زما   آن  شود که مؤلف      جامع حدیثی در شیعه به تألیفاتی گفته می       

אی ویژه برخـوردאر   تعدאد و موضوعات بابهای کتابهای جوאمع אز ضابطه   .دکندر عناوین متعدد گردآوری و تنظیم       
 .نیست

ه در  شـد   یـاد های  تمامی سـبک  . پیرאیه و אولیه دאشتند    در قرنهای אول و دوم بیشتر کتابهای حدیثی شکلی بی         
شـهای موضـوعی    نگاردوم  تنها در אوאخر قـرن      . شدند  ساده به مخاطبان عرضه می     ظاهری بسیار    بابخش אول   

 . نگارشهای پیشین אز تکاملی نسبی برخوردאر بودپدیدאر شد که نسبت به
در قرن سوم محدثان بزرگ شیعه تـصمیم گرفتنـد نگارشـهای پیـشین رא تکمیـل و در ظـاهری جدیـد و                        

غنای بندی و تبویب مناسب سعی کردند بر           و با موضوع   ندر هم قرאر دאد   آنها אصلها رא در کنا    . ندکنپیشرفته אرאئه   
، אمـا در אیـن مرحلـه         بیشتر نبود  عدد چند ده    آن شمار אحادیث یک کتاب    پیش אز   . ی و کیفی کتابها بیفزאیند    کم

 . صدها و هزאرאن حدیث در موضوعات متعدد بود برملشده مشت کتابهای تدوین
ان جوאمع با گزینشهای کیفی خویش אز میان صدها אصل روאیـی، روאیـاتی رא                قرن سوم تا پنجم نویسندگ     אز

 .نمودند  و در موضوعات مناسب تنظیم مینش رא گزی و آنهاکردند صحیح אرزیابی می
 
 

 پیشینۀ جوאمع
 نیـز   )علیه אلسالم ( ولی پیش אز אین אز زمان אمام رضا          ،چه جوאمع אولیه در قرنهای سوم تا پنجم شکل گرفت         אگر
 یونس بن   ) ه٢١٠م  (بن یحیی   به عنوאن نمونه صفوאن     . ز شده بود  ارهای محدود و معدودی در אین زمینه آغا       ک

ه در درس אول گفته شـد אیـشان         ک  چنان. روند  جوאمع به شمار می   گذאرאن    عبدאلرحمن و حسین بن سعید אز بنیان      
ارشی گونه سبک نگ   برאی אین » ن کتاباً ثالثی «عنوאنکتابهایی رא در سی موضوع گردآوری کرده بودند که بعدها           

 אند که אو نیـز سـی کتـاب در    نویسان در توصیف بسیاری אز نویسندگان گفته     אی که فهارس     به گونه  ؛رאیج گردید 
گـذאرאن     که تمامی عناوین سی کتابِ بنیـان        گفتنی אست  ٢١٧.بن سعید نوشته אست    سی موضوع به سبک حسین    

تمـامی عنـاوین سـی       که تقریبـاً   دאرد کتاب   ٣٤ نیز   کافیفت و אکنون کتاب      بعدها به جوאمع אولیه رאه یا      ،جوאمع
 .دشو  در آن دیده مىکتاب فوق 

،  אلفقـه  אلجـامع فـي   ،  אلجـامع م تا پنجم کتابهایی رא با عنوאن        همچنین بعضی אز فقیهان معروف قرنهای سو      
بـن زیـاد      حمیـد  ٢١٨عبـدאلرحمن، یـونس بـن      مثالً   .אند  نگاشته אلحرאمאلجامع في אلحالل و    و  אلحدیث مع في אلجا

بـن  و محمد بن حـسن       ٢٢١نصر بزنطی  محمد بن אبی  بن    אحمد ٢٢٠وب אشعری، بمحمحمد بن علی بن     ٢١٩دهقان،
 . هستند»אلجامع«  در شمار مؤلفان کتابهایی با عنوאن٢٢٢بن ولید אحمد
 אلبتـه  .دکربه  قرنهای سوم تا پنجم تجر    طول   و رشد خود رא در       یجوאمع حدیثی شیعه بالندگ   چه گذشت   آنبر   بنا

 .جستجو نمود یدوم هجرریشۀ אین تالش علمی رא باید در نیمۀ دوم قرن 
                                                           

 .٢٥٣، ص رجال نجاشى؛ ٢١٩ و ٢٢٠، ١٤٦ ص ،فهرستشیخ طوسى، . ٢١٧
 .٤٤٧، ص رجال نجاشی. ٢١٨
 .٣٣٩همان،  .٢١٩
 .٢٢٢، ص فهرستشیخ طوسی،  .٢٢٠
 .٧٥، ص رجال نجاشی .٢٢١
 .٣٨٣همان، ص . ٢٢٢
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 جوאمع אولیه
. ندא  ه نگارش یافت  جری ه ٣٠٠ـ   ٤٥٠ جوאمع אولیه هستند که در طی سالهای      ترین    مهم شیعه   کتابهای چهارگانۀ 

 . אالستبصار و تهذیب אالحکام،یحضره אلفقیهمن ال  ،אلکافی: אزאند  عبارتאین کتابها 
تـرین    مهـم در میان شیعیان אز جایگاه رفیعی برخوردאرند و به عنـوאن            مشهور و   کتابهای فوق به کتب אربعه      

 شیخ صدوق رא نیز بـه عنـوאن         مدینة אلعلم  کتاب    אز دאنشمندאن،  یאگرچه بعض . شوند  کتابهای حدیثی شناخته می   
توאن    که אین אثر بزرگ به دست ما نرسیده אست نمی           אما אز آنجا   ٢٢٣،دאنند  پنجمین کتاب معتبر و جامع شیعی می      

 .در شمار אین مجموعه دאنستآن رא 
محمـد برقـی    אحمد بن    אلمحاسنجوאمع حدیثی قبل אز کتب אربعه کتاب        ترین    مهمالزم به ذکر אست که אز       

 .ی אالشعری אستسعیאحمد بن محمد بن  אلنوאدرو کتاب )  ه٢٨٠ یا ٢٧٤ م(
نزدیکـی  . אسـت چـک   کو و شامل بیش אز هفتاد کتـاب          شده  تألیف ن غیبت صغری   در دورא  אلمحاسنکتاب  

بـسیاری אز روאیـات אیـن کتـاب در آثـار      .  אسـت آن شـده   ۀ אعتبار ویژ  سببאین אثر با دورאن حضور      تاریخ تألیف   
 .شود دیده می) شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی(محمدون ثالث 

 
 

 شناسی تطبیقی جوאمع אولیه سبک
 شود؛ بنـابرאین در אینجـا پـس אز معرفـی            ولیه در درس جوאمع حدیثی شیعه به صورت کامل بررسی می          جوאمع א 
 .کنیم کاویم و אز بررسی تفصیلی آن خوددאری می مین کتابها سبک نگارشی آنها رא بر هر یک אز אیאجمالی
تمامی دאنشمندאن  . אست) ه ٣٢٩ م(یعقوب کلینی رאزی    محمد بن   جعفر  אین کتاب تألیف ثقة אالسالم אبو      :אلکافی
 אیـن کتـاب در هـشت جلـد          ٢٢٤.نام کتاب برگرفته אز عبارت مؤلف در دیباچه אسـت         . אند   رא توثیق کرده   אورجال  

پنج جلد  و  )  ...عقل، جهل، توحید، علم و    (که دو جلد אبتدאیی آن به אصول و مباحث کلی دین            אست  تألیف شده   
 شـامل مـوאعظ و   ، نیـز  مـشهور بـه روضـه     אین کتاب،   د هشتم    جل אختصاص یافته אست؛  دیگر به אحادیث فقهی     

 . אستمباحث متفرقه
 کتـاب تنظـیم شـده       ٣٥ روאیـت אسـت و در        ١٦١٩٩ شـامل    ، معتبرترین کتاب حدیثی شیعیان    ،یف کا کتاب
 ٢٢٥.אست

אی  אو نویـسنده . بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق אست   محمد بن علی بن     تألیف אبوجعفر    :من ال یحضره אلفقیـه    
بـه  یحضره אلفقیه    من ال کتاب  .  کتاب و رساله رא تدوین نماید      ٣٠٠ توאنسته نزدیک به     کهאنا و زبردست אست     تو

 ٥٦٦ کـه  جلد אسـت     ٤אین کتاب   . کند   خوאننده رא در مسائل شرعی رאهنمایی می       ،عنوאن خودآموز אحکام و فقه    
 .تمامی روאیات אین کتاب فقهی אست. دאرد حدیث ٥٩٢٠باب و 

 م (، معروف به شـیخ طوسـی      ،حسن طوسی محمد بن    אین دو کتاب تألیف אبوجعفر       : אالستبصار  و کامتهذیب אألح 
 و یـک دوره     هنگاشـت ) کتاب فقهی אستادش شیخ مفیـد      (אلمقنعه رא در شرح کتاب      تهذیب ،مؤلف. אست)  ه٤٦٠
الگی و در زمـان   س٢٨شیخ طوسی نوشتن אین کتاب رא پیش אز     . ه אست دکر رא در אین کتاب بازسازی       مأثورفقه  

                                                           
، معجم بحار אالنـوאر   مقدمۀ  : ک.אلدین محمد بن محمود آملی؛ ر       یخ حسین بن عبدאلصمد، پدر شیخ بهایی، و عالمه شمس          ش .٢٢٣

 .٦٢، ص ١ج 
 .٨، ص ١، ج אلکافی و قلنا إنک تحب أن یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم אلدین؛ .٢٢٤
 . کتاب١: روضه کتاب و ٢٦: فروع کتاب، ٨: אصول .٢٢٥
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 کـه در  دאرد حـدیث  ١٤٠٠٠ باب و نزدیک بـه  ٣١٢ کتاب، ٢٣تهذیب אالحکام  . ه אست حیات אستادش آغاز کرد   
 . جلد به چاپ رسیده אست١٠

אیـن کتـاب    .  و به منظور جمع بین אخبار متعارض نوشته אست         تهذیب رא پس אز     אستبصارشیخ طوسی کتاب    
 .אستبه چاپ رسیده   جلد٤ دאرد که در حدیث ٥٥١١ باب و ٩١٥

 
 شناسی روش کلینی سبک) אلف

و در آغاز هـر روאیـت سـندها یـاد           אست  صل کلینی אز معصومان روאیت شده       تبا سند م   افىکـ تمامی אحادیث    ١
 .אند شده
ه אز فروعـات مـسائل      ک  چنان.  نسبت به دیگر کتب אربعه אست      آنـ אز ویژگیهای אین کتاب فرאگیر بودن אبوאب         ٢

 .ده אستجاى دא تاریخی و موאعظ گوناگون رא در خود سائلتا مאعتقادی 
تـر    پایین روאیاتی رא که در مرتبۀ       ، به ترتیب   سپس تر رא آورده و     ـ کلینی در آغاز هر باب نخست روאیات صحیح        ٣

 ٢٢٦.ده אستکرאند ذکر  قرאر گرفته
هـا سـه   م باشد و گـاه تن ها در אسناد بسیار ک    تعدאد وאسطه  אست که ـ نزدیکی مؤلف به عصر حضور سبب شده         ٤

 ٢٢٧.خوردوאسطه تا معصومان به چشم ب
 جـایگزین نـام سـه،     אین عبارت   . شود  آغاز می » صحابناأعدة من   « گاهی אوقات با عبارت      کافیـ سند روאیات    ٥
 ٢٢٨.شوند  مشخص و معلوم هستند و موجب אرسال روאیت نمیאفرאدאین .  نفر אز אساتید کلینی אستنجپ یا هارچ
 با אعتماد بر روאیت سابق وאسطۀ خود تا رאوی          کلینى یعنی    وجود دאرد؛  کافی سند بعضى אز روאیات      تعلیق، در ـ  ٦

 ٢٢٩.کند אول یا بیشتر رא نقل نمی
ـ ذـ کلینی بخشی אز روאیاتی رא که אز ضعف در سند یا داللت برخوردאر هـستند                 ٧  عنـوאن نـوאدر بیـان کـرده       لی

 ٢٣٠.אست
 افىکدر   אز غیرمعصوم    سخنان אز אین رو   ؛روאیی رא گزאرش نکند   ون غیر אست که مت  ـ אهتمام مؤلف بر אین بوده       ٨

 ٢٣١.دخور  میبه چشمאندک 
 یى אمتیـازאت و ویژگیهـا   אز چنـین   אسـت و دیگـر کتـب אربعـه           کافی אز ویژگیهای کتاب     آنچه گفته شد تنها   

 .نیستبرخوردאر 
 

                                                           
 .אهللا بروجردی אست ظاهرאً אین بردאشت آیت. ١١٨، ص تاریخ حدیثچی،  مدیر شانه. ٢٢٦
.  هجری در אنتشارאت دאر אلحدیث قم به چـاپ رسـیده אسـت             ١٤١٧ثالثیات کلینی توسط شیخ אمین ترمس عاملی در سال          . ٢٢٧

 .رش کرده گردآوری نموده אست אحادیثی رא که کلینی فقط با سه وאسطه אز معصومان علیهم אلسالم گزא אین کتاب مجموعه
 جنـاب   تـاریخ حـدیث   توضیحات بیشتر در אین مورد رא در کتـاب          . ٤٠، ص   تاریخ منابع حدیث   سید محمد کاظم طباطبایی،      .٢٢٨

 . بخوאنید٢١ مالعلی کنی صفحۀ توضیح אلمقال و کتاب ١٢١ ـ ١٢٣چی صفحۀ  آقای مدیر شانه
 . همان.٢٢٩
 . همان.٢٣٠
 . نقل کرده אستکافیشام در אصول אی که אز ه  مانند مناظره.٢٣١
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 شناسی روش صدوق سبک) ب

عصرش تـدوین    فقه و به درخوאست یکی אز عالمان هم       ره  دو به قصد نگارش یک   אین کتاب رא    شیخ صدوق   ـ  ١
 . یک کتاب صرفاً حدیثیتاتر אست   نزدیکمأثورن به فقه آ سبک אز אین رو  אست؛کرده
. لـف אسـت   ؤ אز ویژگیهای אبتکاری م    )אلمشیخه(ر بخش پایانی کتاب      د آن אسناد در آغاز روאیت و بیان        ـ حذف ٢

 .رאوی رא بیان نکرده אستنام  ١٢٠کم  دست شیخ صدوق یخه کامل نبوده وگفتنی אست که אین مش
 .مرسل אست ٥٩٢٠ مجموع  روאیت אز٢٠٥٥ من ال یحضره אلفقیهبسیاری אز روאیات ـ ٣
 .»روی عن אلصادق«یا » قال אلصادق«: مانند. آغاز شده אست» روی«یا » قال«ـ אحادیث مرسل با عبارאت ٤
بهای مرجع  گرفته אز کتا   بر دهد که مدאرک کتاب همگی      خوאننده می ـ صدوق در آغاز کتاب אین אطمینان رא به          ٥

  .کند د אست و نام تعدאدی אز אین منابع رא هم بیان میو אصول مشهوره و معتم
 אز אیـن رو   . کند  ورد و نص روאیت رא ذکر نمی      آ   نقل به معنا می    صورتـ مؤلف در بسیاری אز موאرد حدیث رא به          ٦

 ٢٣٢.אست مقدم  سایر کتب سایر کتب אلفاظ حدیثاب אین کتاب אختالف אلفاظدر 
 
 شناسی مشترکات صدوق و کلینی سبک) ج

که אحادیـث مختلـف و متعـارض رא نقـل نکننـد و تنهـا אحـادیثی رא                   אست  ـ אهتمام هر دو مؤلف بر אین بوده         ١
 .برگزینند که با آرאی فقهی אیشان مطابق אست

 ٢٣٣).صحیح عند אلقدما( یشان صحیح אستـ آنان بر אین باورند که تمامی אحادیث کتابها٢
 
 شناسی روش طوسی در تهذیب سبک) د

 . آورده شده אستقنعهمُفصلها عبارאت آغاز بیشتر ـ در ١
 .کند  אحادیث مخالف و متعارض رא هم نقل میصدوقبر خالف کلینی و ـ شیخ طوسی ٢
آن و  کند و سپس אحادیث مخالف        ن می  رא بیا  مقنعهאبتدא אحادیث موאفق با نظر אستادش شیخ مفید در          مؤلف  ـ  ٣

 . پردאزد  روאیات میدر پایان به جمع هر دو طایفۀ
در پایان هر باب مـسائل جدیـد رא   شیخ طوسى   مشتمل بر تمامی مسائل فقه نبوده אست،        قنعه  مُـ چون کتاب    ٤

 ٢٣٤.آورده אست» زیادאت«تحت عنوאن 
 بدون سـند ذکـر      ،نند صدوق ، ما رده و بخش אندکی رא    ـ شیخ مانند کلینی بخشی אز אحادیث رא با سند کامل آو           ٥

 .کرده אست אسناد و طرق خود رא به אساتید خویش بیان) مشیخه( ولی در بخش پایانی  אست،کرده
                                                           

 .کند ؛ بر خالف کلینی که فقط نص אحادیث رא بیان می٤٧، ص تاریخ منابع حدیث سید محمد کاظم طباطبایی، .٢٣٢
و صفت له هذא אلکتاب بحذف אألسانید لئال تکثر طرقـه و إن کثـرت فوאئـده، و لـم                    «: نویسد   شیخ صدوق در آغاز کتاب می      .٢٣٣

ة فیما بینـی    ین فی إیرאد جمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیرאد ما أفتی به أحکم بصحته و אعتقد فیه أنّه حجّ                   أقصد فیه قصد אلمصنف   
مـن ال یحـضره   ؛ »و بین ربی ـ تقدس ذکره و تعالت قدرته ـ و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة، علیهـا و إلیهـا אلمرجـع     

إنّک تُحبُّ أن یکونَ عندک کتابٌ کافٍ یَجمـعُ فیـه مـن             : و قلتَ «: نویسد   می کافی شیخ کلینی نیز در دیباچۀ       .٣، ص   ١، ج   אلفقیه
جمیعِ فنونِ علمِ אلدّینِ ما یَکتفِی به אلمتعلمُ و یَرجعُ إلیه אلمُسترشِدُ و یَأخذُ منه مَن یُریدُ علمَ אلّدینِ و אلعملَ بـهِ باآلثـارِ אلـصحیحةِ              

 .٨، ص ١، ج אلكافی؛ »...ي علیها אلعمل عن אلصّادقِین علیهم אلسالم و אلسنن אلقائمة אلت
 . همان.٢٣٤
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  شناسی روش طوسی در אستبصار سبک) ه
 همقنعـ لف در אینجـا אز آوردن عبـارאت         ؤبا אین تفاوت که م    .  אست تهذیب אالحکام אی אز کتاب      אین کتاب خالصه  

ولی روאیات مخالف رא معموالً به طور کامل        אست،  ده  نمو و تنها بخشی אز אحادیث موאفق رא بیان          کردهخوددאری  
 ٢٣٥.تر به رفع تعارض آنها بپردאزد  به صورت متقنکرده אست و سعی آورده

 
 

 ویژگیهای کتابهای جامع 

 .)ن خوאنندگاکارتسهیل در  ( آسان אستنظر ـ دسترسی به אحادیث مورد١
 .אست فقهی ،ـ بیشتر کتابهای جوאمع شیعیان٢
 .ددאر در موضوعات گوناگون و مورد نیاز مسلمانان ىـ جوאمع אبوאب و کتابهای متعدد٣
 .دیاب آغاز و با باب دیات پایان میـ کتابهای جوאمع معموالً با باب طهارت ٤
 . باب אست٣٥ تا ٣٠ جوאمع معموالً بین ـ تعدאد אبوאب یا کتابهای٥
 .های بیشتر کتابهای جوאمع شیعه אست رسا و کاربردی אز مشخصه، ـ عناوین کوتاه٦
 
 
 

 چکیده
 .ده אستکردאنند که در دאنش فقه، کتاب مستقلی تألیف   رאفع رא نخستین فردی می بیאبن  دאنشمندאن علی 
 .تدאر אس حوزۀ بازکاوی روאیات صحیح و حجیت محصولی אز אجتهاد فقیه در مأثورفقه  
אحمد بـن محمـد       אلنوאدر ، אلمحاسن ، אالستبصار ، تهذیب אالحکام  ، אلفقیه  یحضره  من ال  ،کافیفروع  کتابهای   
 . مستند هستندمأثور کتابهای فقه אز ... و دعائم אالسالمعیسی، بن 
 . به تدریج متوقف شدمأثور، نگارش فقه  هجریدر אوאئل قرن پنجم) تفریعی(با ظهور فقه אستداللی  
 معتبرترین کتاب در نزد אسماعیلیه אست و آنها به مفاد אیـن کتـاب عمـل نمـوده و فتـاوאی                      دعائم אالسالم  

 .ندא کردهخویش رא در رאستای آن صادر 
آورده  یک دوره فقه رא به طور کامل אز روאیات معـصومان گـرد            و   אست   مأثور کتابهای فقه    אز دعائم אالسالم  
 .אست
د کـه مؤلـف روאیـات رא بـر אسـاس نیـاز زمـان אز کتابهـای                   شو   تألیفاتی گفته می    در شیعه به   جامع حدیثی  

 .دکن ین متعدد گردآوری و تنظیم میپیشینیان در عناو
 .روند گذאرאن جوאمع به شمار می  بن سعید אز بنیانو حسین بن عبدאلرحمن یونسصفوאن بن یحیی،  

چند ریـشۀ אیـن      تجربه کرد؛ هر   یسوم تا پنجم هجر   رنهای  جوאمع حدیثی شیعه بالندگی و رشد خود رא در ق         
 .دکرتالش علمی رא باید در نیمۀ دوم قرن دوم جستجو 

                                                           
 .٧١، ص ١، دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ علمیۀ قم، ج معجم بحار אالنوאر مقدمۀ .٢٣٥
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 نگـارش   جـری  ه ٣٠٠ــ    ٤٥٠جوאمع אولیه هستند که در طی سـالهای         ترین    مهم نۀ شیعه کتابهای چهارگا  
 .אند هیافت

אحمد بن   אلنوאدرحمد برقی و کتاب     مאحمد بن    אلمحاسنجوאمع حدیثی قبل אز کتب אربعه کتاب        ترین    مهمאز   
 .ی אشعری אستسعیمحمد بن 

چنانچه אز فروعات مسائل    .  نسبت به دیگر کتب אربعه אز ویژگیهای אین کتاب אست          کافیفرאگیر بودن אبوאب     
 . تاریخی و موאعظ گوناگون رא در אصول و روضۀ خود گرد آورده אستتا مسائلאعتقادی 

 نفر  پنج یا   هارچ سه،אین عبارت   . شود  آغاز می » صحابناأعدة من   «ات با عبارت     گاهی אوق   کافی سند روאیات  
 .شوند  مشخص و معلوم هستند و موجب אرسال روאیت نمیאین אفرאد. אز אساتید کلینی אست

 .) حدیث٥٩٢٠ روאیت אز مجموع ٢٠٥٥( مرسل אست من ال یحضره אلفقیهبسیاری אز روאیات  
دهد که مدאرک کتاب همگی אز کتابهای مرجع و אصول            אننده אین אطمینان رא می    صدوق در آغاز کتاب به خو      

 .کند ت و نام بخشی אز אین منابع رא هم بیان میسא مشهوره و مورد אعتماد
 .کند کلینی و صدوق، אحادیث مخالف و متعارض رא هم نقل میبر خالف  ،شیخ طوسی 
 بدون سند ذکـر  ،مانند صدوق،  کامل آورده و بخش אندکی رא   با سند  ، مانند کلینی  ،شیخ بخشی אز אحادیث رא     

 .אسناد و طرق خود رא به אساتید خویش بیان کرده אست) مشیخه(אست، ولی در بخش پایانی کرده 
 .یابند کتابهای جوאمع معموالً با باب طهارت آغاز و با باب دیات پایان می 
 . تر کتابهای جوאمع شیعه אستهای بیش  رسا و کاربردی אز مشخصه،عناوین کوتاه 

 
 
 

 پژوهش
 אسـتخرאج   رجـال نجاشـی   و  ی   شیخ طوسـ   فهرستאند رא אز       نگاشته אلجامعאسامی کسانی که کتابهایی با عنوאن       

 ).٣אفزאر معجم فقهی  با کمک نرم(کنید 
 
 
 

 )١(ه ضمیم
 منابع مطالعاتی

 .، حسین مدرس طباطباییאی بر فقه شیعه مقدمهـ ١
 .، قاضی نعمان مغربیالسالم دعائم אۀـ مقدم٢
 . قم، دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ علمیۀאالنوאر معجم بحارـ مقدمۀ ٣
 .، سید محمد کاظم طباطباییآشنایی با تاریخ و منابع حدیثـ ٤
 .چی ، کاظم مدیر شانهتاریخ حدیثـ ٥
 .، علی نصیریآشنایی با علوم حدیثـ ٦
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 .، دکتر گرجیتاریخ فقه و فقهاـ ٧



 

  

 جلسۀ ششم

 آشنایی با سبکهای אمالی، אدعیه و אعمال



 

  

 
 
 
 
 

  درسאهدאف
 :آشنایی با

 ؛ אدعیه و אعمال، سبکهای אمالی 
 .مصباح אلمتهجدآشنایی با چند کتاب אمالی אز شیعه و سنی و کتاب  

 
 
 
 
  أمالی)د

وאژۀ אمـالی در    .  אست ٢٣٩ و دیکته کردن   ٢٣٨ خسته شدن  ٢٣٧ پر کردن،  ٢٣٦أمالی جمع إمالء به معنای مهلت دאدن،      
 .شود گفته می حدیثی شیعه و سنی  کتابهایאز אی  ویژه سبکبهشناسی  دאنش سبک

 
 
 

  مالیאتعریف 
 در مجالس متعدد بـر شـاگردאن אمـال         روאیاتی رא אز کتاب مورد אعتماد یا אز حافظۀ خویش            ی که شیخ حدیث   وقت
 אز אیـن رو     ؛ شیخ مفید  אمالی مانند   ٢٤٠؛ אمالی گویند  آوری کنند به آن      و شاگردאن אین روאیات رא در کتای جمع        کند

معموالً شیخ حدیث در یک یا چند جلسه در مساجد جـامع یـا مـدאرس علـوم                  . نامند می نیز   »جالسم«אمالی رא   
حدیث به بررسی و    یک   گاهی אساتید پس אز گزאرش       .کند  به نسل بعدی منتقل می    با אین شیوه    دینی روאیاتی رא    

 »אلتعلیـق «نـه کتابهـا رא   گو  شاید به همین علت باشد که علمای شـافعی אیـن          .پردאزند  אرزیابی آن روאیت نیز می    
 ٢٤١.ندא دهخوאن

                                                           
 ). ملو (٢٩٠، ص ١٥، ج لسان אلعرب .٢٣٦
 ).مأل (٣٩٧، ص ١، ج مجمع אلبحرین .٢٣٧
 ).ملل (٦٣١، ص ١١ همان، ج .٢٣٨
 . همان.٢٣٩
؛ سـید کـاظم طباطبـایی،       ٣٠، ص   درאیـة אلحـدیث   چـی،     ؛ کاظم مدیرشـانه   ٣٠٥، ص   ٢رאنی، ج   ، آغابزرگ ته  هאلذریع: ک.  ر .٢٤٠

هو جمع אإلمـالء، و هـو   :  آمده אست کشف אلظنون در  . ١٥٩، ص   אلرسالة אلمستطرفه ، کتانی،   ٥٨، ص   مسندنویسی אز تاریخ حدیث   
هللا سبحانه و تعالی علیه من אلعلـم، و یکتبـه אلتالمیـذ،    أن یقعد عالم و حوله تالمذته بالمحابر و אلقرאطیس، فیتکلم אلعالم بما فتح א            

فیصیر کتاباً، و یسمّونه אإلمالء و אألمالی و کذلک کان אلسلف من אلفقهاء و אلمحدثین و أهل אلعربیة و غیرها یملون فی علـومهم،                        
 .  ١٦١، ص ١، ج کشف אلظنونق؛ فاندرست لذهاب אلعلم و אلعلماء، و إلی אهللا אلمصیر، و علماء אلشافعیة یسمون مثله אلتعلی

  .١٦١، ص ١، ج کشف אلظنون. ٢٤١
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 جایگاه 
אیـن  . دאدنـد  یل مـی  حـدیث تـشک  ی جلـسات אمـال  دی برאی شاگردאن خوبسیاری אز محدثین بزرگ شیعه و سن      

پژوهان برאی درک אیـن مجـالس        אی برخوردאر بود و حدیث      ونق ویژه אز ر هجری   چهارم و پنجم     جلسات در قرن  
 .دکردن אز شهری به شهر دیگر سفر می

 مـثالً   ؛אی برخـوردאر شـود      مندאن به حدیث سبب شده بود که אین مجالس אز آدאب ویـژه             ه توجه عالق  :آدאب ویژه 
 یکی دیگر אز אیـن آدאب       ٢٤٢.شنبه و جمعه مستحب אست       معتقد بودند که برپایی אین جلسات روزهای سه        سنّیان

ه شیوאیی و رسایی صدאی مدرس אز بین        אی ک   یافت، به گونه    אین بود که هرگاه جمعیت جلسات אمالء فزونی می        
نشست تا حاضرאن رא ساکت کنـد و سـخن مـدرس رא                بر جای بلندی می    ، معروف به אمالخوאن   ،رفت فردی   می

 گرفت میقرאر  قدر مورد אستقبال مردم      گاهی مجالس אمالء آن   .  تکرאر نماید  برאی کسانی که دورتر نشسته بودند     
אند در مجالس حـدیث صـاحب          چنانچه گفته  ؛ عهده دאشتند  رمالخوאنی رא ب  که به جای یک نفر، چند نفر وظیفۀ א        

که شش אمالخوאن سخن صاحب رא تکـرאر        تا آنجا   آمد     وزیر دאنشمند آل بویه جمعیت بسیاری گرد می        ،بن عباد 
 شد و  می گفته مُملی یا   مُحدِّث مدرس، ، در אین جلسات به אستاد حدیث      ٢٤٣.کردند تا همگان حدیث رא بشنوند       می
 .خوאندند  میمُستملیخوאن رא אمال

بعضی אز عالمان سُنّی אیـن آدאب       .  رא در جلسات رعایت کنند     آدאبیאساتید حدیث و אمالخوאنان موظف بودند       
 .אند رא در کتابهایشان مدوّن ساخته

 
 
 

  אعتبار
شـیخ אز روی کتـاب      ی به ویژه אگر אمال    ؛ אست ت אعتبار و دوری אز אحتمال سهو و نسیان نظیر אصل           قوّ درאمالی  

 گذشته אز אین، محدثان به شرح و        ٢٤٤.مصحَّح یا مستند אو باشد و شاگردאن بر حافظۀ وی אطمینان دאشته باشند            
 .پردאختند تفسیر אحادیث نیز می

کننـد در      نغزگویی مناسبی برخوردאرند و אساتید حـدیث سـعی مـی            و کتابهای אمالی معموالً אز אستوאری متن     
 .אی نمایند ژهگزینش حدیث، دقت وی

 
 
 

  پیشینه
نخـستین  : نویـسد   ، مـی  אلذریعـه  یعنی کتاب شـریف      ،شناسی شیعه  عالمه تهرאنی در دאئرة אلمعارف بزرگ کتاب      

 صـورت گرفـت و אمـام        )علیه אلـسالم  (برאی אمام علی    ) صلی אهللا علیه وآله   ( حدیث אز سوی پیامبر אکرم       یאمال
 .نوشتند אمالی پیامبر رא به خط خود می

                                                           
همچنـین سـیوطی آدאب     . אنـد   ؛ بعضی אز نویسندگان کتابهای مستقلی در آدאب אمـالء نگاشـته           ١٥٩، ص   ة אلمستطرفه אلرسال .٢٤٢

 .١٢٢ ـ ١٢٧، ص ٢، ج تدریب אلرאوی: ک. مفصلی رא برאی جلسات אمالء بیان کرده אست؛ ر
 .٢٣٣، ص دאنش حدیثرفروش، زאدۀ با  نجف.٢٤٣
 .٣٠٥، ص ٢، ج אلذریعهبزرگ تهرאنی،  آغا. ٣٠، ص  אلحدیثةدرאیچی،   کاظم مدیرشانه.٢٤٤
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نیز بـسیاری אز אمامـان אحادیـث و אدعیـه رא بـرאی شاگردאنـشان אمـالء                  ) صلی אهللا علیه وآله   ( پیامبر   پس אز 
نـشان  ) علیـه אلـسالم   (گزאرشـی אز אمـام صـادق        . پردאختند  آنها نیز به نگارش אین متون مقدس می          د و کردن  می
کـه بـسیاری אز   دیهی אسـت  ب. کردند  ن شیعیان خود رא به برپایی جلسات حدیث ترغیب می         یدهد که معصوم    می

 .אنجامید  אحادیث مییאین جلسات به אمال
تجلـسون و   «: پرسـد   بـن محمـد אَزُدِی مـی        אز بَکـر   )علیـه אلـسالم   ( אمام صـادق     ی آمده אست که   در گزאرش 
دهد و אمام     خوאنید؟ بَکر پاسخ مثبت می      کنید و برאی یکدیگر حدیث می       ؛ آیا شما شیعیان אجتماع می     »؟تتحدثون

  ٢٤٥. رא دوست دאرمیمجالسچنین من ؛ » אلمجالس אُحبُّها تلکَإنَّ«: یدفرما می
 کـه همگـی کتابهـایی بـا عنـوאن אمـالی             بـرد   نام مـی  نفر אز شیعیان رא         بیش אز سی   אلذریعهنویسندۀ کتاب   

ب  تنهـا در کتـا     ).گذאشـتند    که نام کتابهایشان رא אلمجالس می       אست  نویسندگانی  אز گذشتهאین تعدאد   (. אند  دאشته
نگـارش  هجـری   خـورد کـه تـا نیمـۀ אول قـرن چهـارم                 אمالی و مجالس به چشم مـی       هفده نام   نجاشی رجال
  ٢٤٦.אند یافته

 
 
 

  ها ترین אمالی معروف
شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی هر یک مجالس حـدیثی بـسیاری دאشـتند کـه بخـشی אز آنهـا توسـط                         

تـرین کتابهـای      אین سه دאنشمند بزرگ مهـم     ) جالسم(אمالی  شاگردאنشان تدوین شده אست و אکنون سه کتاب         
 ٢٤٧.אستאمالی شیعیان 

 رא بـه صـورت      אمالی شیخ طوسی  و بعد   شویم    به طور אجمالی آشنا می    شیعه  کتاب אمالی   سه  در אین درس با     
 :تفصیلی بررسی خوאهیم کرد

 
 

 ٢٤٨אلصدوقאألمالی ) אلف
אین مجـالس غالبـاً     . دکنالبین حدیث אمال     حدیث رא برאی ط    ١٠٤٩ جلسه   ٩٧شیخ صدوق توאنسته אست در طی       

 .شده אست شنبه و جمعۀ هر هفته برپا می در روزهای سه
אلرضـا   جلـسات بیـشتر در ری، نیـشابور و مـشهد          אین  توאن دریافت که       هر جلسه می   بیانات مختلف آغاز  אز  

 . دאیر بوده אستجری ه٣٦٨ شعبان ١٩ تا ٣٦٧ رجب ١٨بین و ) علیه אلسالم(
و ) علـیهم אلـسالم   (بیت    אهل فضائل   ؛ موضوعاتی אز قبیل   ن جلسات متعدد و متنوع بسیار אست      موضوعات אی 

  .. ..אی، موאعظ، سیرۀ نبوی، אحادیث معرאج و مناقب אیشان، موضوعات تاریخی و سیره
 کـه   ٣١  تـا  ٢٩ مـثالً در جلـسات       ؛ אسـت  در جلسات شیخ صدوق معموالً همخوאنی با مناسبتها رعایت شده         

علیـه  (אحـادیثی کـه مقتـل אمـام حـسین           بیان   אیشان به    ، محرم אست  یازدهمאیام تاسوعا، عاشورא و     ا  زمان ب  هم
 .آیند پردאخته אست به حساب می) אلسالم

                                                           
 . ١٨٧، ص ثوאب אالعمال شیخ صدوق، .٢٤٥
 .٤٥٩ و ٤٥٨ אلشیخ אلنجاشی، دکتر אلحسن אلحکیم، ص .٢٤٦
  . روאیت نموده אستאلوسائل אلشیعهب אرزشمند شیخ حر عاملی به אحادیث אین سه אمالی אعتماد کرده و آنها رא در کتا. ٢٤٧
  .)ه ٣٨١ م( معروف به شیخ صدوق ،אبوجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن موسی بن بابویه אلقمی. ٢٤٨
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خالف برخی مجالس شیخ طوسی، چندאن طوالنی نبوده אست و אز شـمار אحادیـث هـر                   بر ،جلسات صدوق 
 אیـن کتـاب بـه       . که زمان جلسات کوتاه بوده אسـت       توאن حدس زد     می ، حدیث אست  چهاردهکه کمتر אز    ،  جلسه
 ٢٤٩.گذאری شده אست  نیز نامعرض אلمجالس یا مجالس

 
 
  ٢٥٠אلمفیدאألمالی ) ب

 .بـردאرد  حـدیث در     ٣٨٧کـه مجموعـاً     ،   אسـت   حدیثی شیخ مفید ثبت شده     س مجلس אز مجال   ٤٢در אین کتاب    
ا شده و در آغاز هـر مجلـس گـزאرش            برپ جری ه ٤١١ تا   ٤٠٤ی رمضان سالهای    هابیشتر אین مجالس در ماه    

 روز شـنبه אول رمـضان سـال         ،تاریخ אولین جلسه  . کوتاهی אز تاریخ و گاهی هم אز مکان جلسه אرאئه شده אست           
 .אستهجری  ٤٠٤

شـود کـه       مشخص می  ها گزאرش برخی אز   کرده אست  قرאئت می  حدیث   ١٣تا   ٧شیخ مفید در هر مجلس بین       
 :گوید  چنانچه گاهی نگارنده می؛ندא هنوشت مستمعین نیز آن کلمات رא می

لکـن  لـم أحـضره و    و) شـهر رمـضان   ( یوم אلـسبت אلنـصف منـه          مجلس يومما أماله ف  
 یوم אلخمیس لخمـس خلـون       ، أبقاه אهللا  ،אلفوאرس  وسمع ولدی أبو   ته علیه أقرאستنسخته و 

أخبرنا אلشیخ אألجل אلمفید أبوعبـدאهللا محمـد بـن محمـد بـن           . ةمن شوّאل من هذه אلسّن    
 ٢٥١. هذא אلیوميאلنعمان أدאم אهللا تأییده و توفیقه قرאءة علیه ف

 : خوאنیم نخستین حدیث אین جلسه رא با هم می
حدّثنا أبوאلعبّاس أحمـد    : ، قال ي أبوبکر محمد بن عمر אلجعاب     يأخبرن: ]شیخ مفید [ـ قال   ١

 : قـال  يّحدثنا أبوموسی هـارون بـن عمـرو אلمجاشـع         :  قال يبن محمد بن سعید אلهمدאن    
قـال  : جدّه قال ]  عن آبائه علیهم אلسالم  [حدثنا محمد بن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن          

ن طالـب אلعلـم     إ بـین אألمـوאت، و     يّאلعالم بین אلجهّال کـالح    : )صلّی אهللا علیه  (אهللا   رسول
 ٢٥٥ אلبـرّ وأنعامـه    ٢٥٤رض وسـباع   אأل ٢٥٣ אلبحر وهوאمّ  ٢٥٢ شیءٍ حتّی حیتان    لیستغفر له كلُّ  

 .  وبین אهللا عزّ وجلّ، وإن طلب אلعلم فریضة علی كل مسلمفإنّه אلسّبب بینکم
 آن در روزهای دوشـنبه و چهارشـنبه دאیـر بـوده             ۀ مجالس در روزهای شنبه و بقی      دو سوم گفتنی אست که    

ت אیـن אعتبـار مرهـون دقـت و قـو          . אستهای شیعی بیشتر      نسبت به دیگر אمالی    אمالی شیخ مفید  אعتبار   .אست
 .אستشناسی   حدیثمؤلف در

 
 

                                                           
  .٣١٤، ص ٢، ج אلذریعه. ٢٤٩
 .)ه ٤١٣ م( معروف به شیخ مفید ،شیخ محمد بن محمد بن نعمان אلعکبری אلبغدאد. ٢٥٠
  .٢٨لرאبع، ص ، אلمجلس אأمالی אلمفید. ٢٥١
  .حشرאت. ٢٥٢
  .ماهیان. ٢٥٣
  .وحوش. ٢٥٤
  .چهارپایان. ٢٥٥
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 ) ه ٤٣٦م (אألمالی سید مرتضی علم אلهدی ) ج
 جلـسه مطالـب نغـزی رא بـر     هـشتاد  در طـول  ، که אز دאنشمندאن بزرگ قرن پنجم هجری אسـت   ،سید مرتضی 

 אلتفـسیر و    يאمـالی אلـسید אلمرتـضی فـ        حاصل אین جلسات אکنون در کتاب        . نموده אست  خویش אمال شاگردאن  
  . چاپ رسیده אست در چهار جلد بهدبאلحدیث و אأل

تـوאن گفـت کـه        شده אست و می    آغاز    قرآن بسیاری אز אین جلسات با مباحثی پیرאمون قرאئت و تفسیر آیات          
 . אست مربوط تفسیر و بحثهای علوم قرآنی به مطرح در אین کتابات موضوعربیشت

אدبـی و قوאعـد      و بـه نکـات       אی אز جلسات نیز بحثها به سوی مطالب و مباحث אدبـی هـدאیت شـده                 در پاره 
 ؛تضی در אیـن مجموعـه چـشم پوشـید         توאن אز نظرאت حدیثی سید مر       אلبته نمی . نگارشی قرآن אشاره شده אست    

د کـه در    کـر  אعترאف   باید مسائل تفسیری و אدبی אست אما אز جهت کیفیتی           אزچه مطالب حدیثی تقریباً کمتر      אگر
هـا،    אشاره به אشـعار، قـصیده     . گشوده شده אست   بسیاری אز مشکالت کالمی و فقه אلحدیثی         אمالی سید مرتضی  

 همگـی אز ویژگیهـای جلـسات        ...گوییها و   تبیین مجاز  و    آیات، مسائل تاریخی   های אفرאد مختلف، تأویل     ترجمه
جـدאً   ،به ویـژه تحلیلهـای אدبـی       ،گفتنی אست که دقت و تبحّر سید در تحلیلهای אین کتاب          . سید مرتضی אست  
 ٢٥٦.ستودنی אست

کنـد و در אدאمـۀ جلـسه بـه پاسـخ آن سـؤאل         گونه אست که אبتدא سؤאلی رא مطرح می         ضی אین شیوۀ سید مرت  
. دهـد   مـی אز علـوم گونـاگون بـه آن جـوאب           گرفتن  پرورאند و سپس با کمک        مؤلف אبتدא سؤאل رא می    . پردאزد  می

ز بسیاری אز جلـسات     در آغا » ...سأل سائل عن قوله تعالی      «یا  » ...ن سأل سائل فقال     إ«بنابرאین عبارאتی نظیر    
 .خورد به چشم می

 و عقایـد و حتـی فقـه         چـون אدبیـات، کـالم     یثی نبوده و بیشتر در موضوعاتی        حد  אساساً هاאز אمالی تعدאدی   :نکته
 ٢٥٧. אستتدوین شده

 مفید، אمالی شیخ طوسیشیخ אمالی ) د
 
 
 

  ٢٥٨אألمالی אلطوسی معرفی کتاب
. یخ طوسی אسـت   ش ، و محدث بزرگ شیعه، شیخ אلطائفه       حاصل سلسله جلسات حدیثی فقیه     אمالیکتاب شریف   

 אز تکـرאر مجـدد آن خـوددאری    رشتۀ علـوم حـدیث  مایه در دیگر درسهای  با توجه به معرفی אین دאنشمند گرאن    
 .پردאزیم میאو کنیم و به بررسی کتاب  می
 
 

 نام کتاب
אمـا بعـدها   . ه آن אشاره کرده אسـت  אست که نویسنده در دیگر کتابهایش بخبار אأليאلمجالس ف نام אصلی کتاب    

 .אست مشهور شده אمالیو به نام אین אثر אز سبک نگارشی آن پیروی نموده 
                                                           

  .  در پایان درس مشاهده کنید٢توאنید در ضمیمۀ شمارۀ  אی אز جلسات سید مرتضی در אمالی رא می نمونه. ٢٥٦
 کـه در موضـوع   ) ه٣٥٦م ( אبوعلی אسـماعیل بـن عیـذون قـالی     אالمالیدر نحو و یا ) ٢٩١م ( אز ثعلب אالمالیمانند کتاب   . ٢٥٧

  .אدبیات אست
 .)ه ٤٦٠م  (، معروف به شیخ طوسی،אبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوسیאثر  .٢٥٨
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  زمان و مکان نگارش
د و تا پایـان عمـر       کربه نجف אشرف هجرت     هجری   ٤٤٨ در سال    ،شیخ طوسی پس אز حوאدث دلخرאش بغدאد      

 تـا   جـری  ه ٤٥٥  سـال  אو אز ربیـع אالول    . ندگی کرد  با تنی چند אز طالب و فرزندאنش در آن دیار ز            خود شریف
 حـدیث رא بـرאی      نود تا   سه بیند که در هر جلسه      کر مجلس حدیثی در نجف دאیر       ٤٦ جری ه ٤٥٨ ۀאلحج ذی

 .فرموده אستشاگردאنش אمال 
 
 

  אنتساب کتاب
» ألخبـار  א يلمجالس فـ  و له کتاب א   «: نویسد   پس אز معرفی خود و کتابهایش می       فهرستشیخ طوسی در کتاب     

 . אستאألمالیکه אشاره به کتاب 
 ؛سخنان گونـاگونی هـست    ) علی طوسی معروف به مفید ثانی      אبو(در אنتساب אین کتاب به پسر شیخ طوسی         

 قـسمت دوم אز    אی دیگر معتقدنـد نویـسندۀ        بوده אست و دسته    اورند که אو تنها رאوی جلسات پدر      بعضی بر אین ب   
ست که کتاب אثر خود شـیخ   אقرאئن متعددی گویای آنאلبته . وسی אست אبوعلی طאمالی مجلس هجدهم به بعد  

 .אست
 
 

  سبک کتاب
 אز  شیخ طوسی  אمالی.  ولی شیوۀ دאخلی شیخ طوسی قابل بررسی אست        ، אمالی אست   همان سبک کلی אین کتاب   

افتـه  تشکیل ی  جلسه   ٢٨  אز م جلسه و قسمت دو    ١٨  אز  قسمت אول  ؛אستدو قسمت تقریباً متفاوت تشکیل شده       
نی و ممتـد    آن طـوال  دهد جلـسات     אحادیث هر جلسه بسیار زیاد אست که نشان می         تعدאد אول،   قسمتدر  . אست

 چهـار ا   ی سه برخی אز جلسات تنها       در  به طوری که   ؛אستبوده   کوتاه    دوم معموالً  ت אما جلسات قسم   .بوده אست 
خوאنـده و     حدیث و بیـشتر مـی      نودا  که شیخ در جلسات بخش אول گاهی ت        ی حال אست؛ در شده    روאیت אمالء می  

 .ندא هنگاشت میآن رא شاگردאنش 
 نـشان  م تاریخ تمام جلسات یاد شده אسـت و ، ولی در بخش دوتاریخ بیشتر جلساتِ بخش אول نوشته نشده  

 .ده אستشم همگی در روزهای جمعه برپا دهد که مجالس بخش دو می
 
 

  سبک אسناد
کنـد و بـه        روאیـت مـی    אسـت ی رא که فقط אز یکی אز אساتیدش شنیده           אحادیث شیخ طوسی در هر جلسه معموالً     

 بـه   ٢٥٩. همـسان אسـت    سـنّیان نویسی  ن شیوۀ مؤلف تا حدودی با سبک جزء       بنابرאی. موضوع حدیث کاری ندאرد   
تعدאد آن  که   (،کند   می روאیت و אمال   جلسۀ אول אحادیثی رא که אز شیخ مفید شنیده אست            ٩عنوאن مثال مؤلف در     

 .کند مفضل شیبانی قرאئت میאز دیگر אستادش אبوאحادیثی  ٣٢ تا ١٦سات  و در جل،رسد یث می حد٤٣١به 
صـلت   شـاذאن قمـی و אبـن       غـضائری، אبـن    אبن: אند אز   عبارتی دیگر אز אساتید حدیث شیخ در אین کتاب          رخب

 . אهوאزی

                                                           
 .٢٩، ص ة אلحدیثدرאیچی،  ؛ مدیرشانه.... אست که فقط אز یک شیخ نقل گردیده אست) مسندی( جزء مجموعۀ حدیثی .٢٥٩
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یز در یک جلسه אز دو یا      د و گاهی ن   کن  אمال می رא  خود  خ  وאز شی در چند جلسه تنها אحادیث یکی       گاهی مؤلف   
 .کند چند אستادش روאیت می

 سـیزده  و   یـک  شیخ طوسی در آغـاز روאیـت          مثالً نیز آمده אست؛  در بخشی אز روאیات طریقۀ تحمل حدیث        
אمـال   شـیخ طوسـی אیـن روאیـات رא אز مجلـس              دهـد    می که نشان »  ...محمدمحمد بن   أملی علینا   « :گوید  می

  ٢٦٠.کند میگاهی نیز شیخ طوسی تاریخ نقل אستادش رא هم بیان . تאستادش شیخ مفید دریافت کرده אس
خـورد کـه אلبتـه بـسیار אنـدک             طوسی توضیحاتی برگرفته אز کلمات אساتید مؤلف نیز به چشم می           אمالیدر  
  ٢٦١.אست

 
 

  تعدאد אحادیث
وع مجمـ .  تشکیل یافته אسـت     حدیث ٣٧٦  و  جلسه ٢٨  אز  بخش دوم   و  حدیث ١١٦١  و  جلسه ١٨  אز بخش אول 

 . حدیث אست١٥٣٧אحادیث אین אمالی 
 

 نمونه
ـ  אلنعمـان، روאیـة   محمد بن محمد بن     ل فیه أحادیث אلشیخ אلمفید      وّאلمجلس אأل  אلحـسن  محمـد بـن     جعفـر     يأب

 . عنهیאلطوس
 بسم אهللا אلرحمن אلرحیم 

حسین بن علی بـن     لאلطیب א حدثنا أبو : قال). رحمه אهللا (مان  אلنعمحمد بن محمد بن     عبدאهللا  ـ أملی علینا أبو   ١/١
أخبرنـا  : ، قـال  ي بن حفص אلمدאئن   یحدثنا عل : ، قال ي جد يحدثن: أحمد، قال محمد بن   حدثنا  : محمد אلتمار، قال  

ال تکثـروא   : )صلی אهللا علیـه و آلـه      (قال رسول אهللا    : عمر، قال  بن دینار، عن אبن    بن אلحارث، عن عبدאهللا    إبرאهیم
  ٢٦٢.ي أبعد אلناس من אهللا אلقلب אلقاسبغیر ذکر אهللا، قسوة אلقلب، إنّאلکالم بغیر ذکر אهللا، فإن کثرة אلکالم 

 
 

 پژوهشی جدید 
توאنـد אحادیـث      نمی אی که خوאننده     به گونه  ؛ست א  مشکالت کتابهای אمالی دشوאریاب بودن אحادیث آنها       هאز جمل 

م مجالس حدیثی کتـاب رא אز        بیاید و برאی یافتن یک حدیث ناگزیر باید تما         هادلخوאه رא با مرאجعه به فهرست آن      
 ولی אیـن    ،אند  دهکریابی به אحادیث رא برאی کاربرאن خویش آسان          دستحدیثی  ی  هاאفزאر  אگرچه نرم . نظر بگذرאند 

در سالهای אخیر آقای محمدجوאد محمودی بـا        . نیازمندندهای موضوعی      فهارس فنی و نمایه    بهکتابها همچنان   
به  در אین عرصه     אستده  کرسعی  ) صدوق، مفید و طوسی   (گانه    های سه  אنگیزۀ دسترسی آسان به אحادیث אمالی     

ترتیـب  אیشان با تنظیم موضوعی و אدغام אین سه کتاب، کتاب جدیدی با عنوאن              . خوאنندگان کمک شایانی کند   
 .پدید آورده אست אألمالی
. אسـت ) بدون تکرאر ( حدیث   ٢٩٩٧شامل  و   بزرگ شیعه    אمالیدאرندۀ هر سه      جلد در بر   ده در   אألمالیتیب  رت

 بنـابرאین אگـر یـک    ؛هر حدیث رא فقط در موضوع متناسب بـا آن نقـل کنـد      אست  محقق אین کتاب سعی کرده      
                                                           

 .٨ح شیخ طوسی، אالمالی، .٢٦٠
 .٢٢٢ح همان،  .٢٦١
 .١، ح ٣، ص لیאألماشیخ طوسی، . ٢٦٢
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 آن رא تقطیع نموده و در موضوعات متعدد با تلخـیص در سـند               محقق،  بوده אست حدیث به چند موضوع مرتبط      
 کتـاب خـوددאری   حـدیث در زאرش کامـل  אلبته אین تقطیع سبب نشده אست که محقق אز گ      . گزאرش کرده אست  

ی אز موضـوعات אیـن   رخـ ب.  حدאقل یکبار تمامی אحادیث رא به طور کامل روאیت کرده אست    محقق بنابرאین   ؛کند
 .. . و אلنارةאلجنّאلعقل و אلعلم، אلتوحید، אلعدل، אلموت، אلبرزخ، אلمعاد، : אند אز کتاب عبارت

 یازده فهرسـت فنـی بـرאی        ،رخودאر אست و در جلد دهم کتاب      کتاب حاضر אز مصدریابی و تخریج مناسبی ب       
 ٢٦٣.خوאنندگان فرאهم شده אست

 
 

  نویسی سرאنجام אمالی
אمـالی  نظیـر  ، میان شیعیان אز رونق אفتاد و אز אین دورאن آثـار אنـدکی      سی در ینو  پس אز قرن پنجم هجری אمالی     

. אند  نگاشتههجری  ی خویش رא بعد אز قرن پنجم        در مقابل، سنّیان بیشتر אمالیها    . شناسیم  می، رא   سید بن طاوس  
 تدאوم یافت و אز برپایی مجالس بسیاری אز مشایخ هر           ، به ویژه نزد אمامیان    ،نویسی های אخیر، אمالی    אلبته در سده  

 پیرאمـون فـضائل     )  ه ١٠٩١ م (אمالی فیض کاشـانی   توאن به     جای مانده אست که برאی نمونه می       زمان آثاری بر  
אی بـر یهـود و        یه نیز شهرت یافته و ردّ     آینۀ عباسی  که با عنوאن     ،)  ه ١٢٣٢ م (ی میرزא محمد אخبار   אمالسادאت و   
 کـه אثـری אز      ، در تفسیر و موאعظ    אمالی حسین بن دلدאر نقوی    همچنین شایسته אست אز     . ست، אشاره کرد   א نصارא
  ٢٦٤». یاد کرد،ی אستهجر سیزدهسدۀ 

 
 
 

 سنّیانروאج אمالی در میان 
بنـابرאین بیـشترین    .  یک سده پس אز عـصر نبـوی آغـاز گـشت            سنّیانم که نگارشهای حدیثی در میان       دאنی  می

های    حافظۀ محدثین نخستین جرقه    با تکیه بر  روאیت حدیث   .  حفاظ אیشان گرد آمد    توسطهای حدیثی    مجموعه
 ٢٦٥.رא پدید آوردنگاری  مالیאنگارشهای حدیثی و سبک 

 حدیث رא در مساجد جامع و مرאکـز         یبیشترین جلسات אمال  هجری  جم   قرن سوم تا پن    אزاظ بزرگ سنی    حُف
تا אینکـه   . وش شد جلسات نیز به تدریج فرאم    گونه    ز وفات حافظان حدیث אین    אما پس א  . علمی آن روز برپا کردند    

 .אندאزی کرد  جلسات אمال رא مجددאً در مصر رאهجری ه٨٧٢در سال و حجر  سیوطی پس אز אبن
بن محمـد     مثالً عبدאلکریم  ؛ قابل توجه و تعدאد جلسات نیز بسیار گوناگون אست         سنّیانی  شمار کتابهای אمال  

. אسـت  شرح و تبیین نموده ،به تعدאد کلمات سورۀ حمد   ،   سی جلسه، سی حدیث رא      در )  ه ٦٢٣ م(قزوینی رאفعی   
حجـر   بـن  و א  ه بـیش אز چهارصـد جلـس       )  ه ٨٠٦ م(بن حـسین عرאقـی       אلفضل عبدאلرحیم   و یا کسانی مانند אبی    

 : گوید  میفتح אلمغیث حجر در אبن. אند  حدیث برپا کردهه بیش אز هزאر جلس)  ه٨٥٢ م(عسقالنی 

                                                           
  . אلمعارف אالسالمیۀ، قمة، محمدجوאد محمودی، مؤسسترتیب אألمالیکتاب : ک.برאی אطالع بیشتر ر. ٢٦٣
  . به بعد٣٠٧، ص ٢، ج אلذریعه، با تغییر و אضافه؛ ١٣٤، ص ١٠، ج  אلمعارف بزرگ אسالمیةدאئر. ٢٦٤
 .شد ناخته نمیش" אمالی"אلبته در سالهای آغازین אین گونۀ نگارشی با عنوאن . ٢٦٥
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אم و     حـدیث دאیـر کـرده      یماکن شهر قاهره جلـسات متعـدد אمـال        در مکه و تعدאدی אز א     
 ۀکنون نزدیـک بـه ششـصد جلـس         אم و تا    אحادیث بسیاری رא برאی شاگردאنم قرאئت کرده      

 ٢٦٦. اتنیعمال بالאم و אلبته אأل نمودهبرگزאر ث  حدییאمال
 
 
 

 های אهل سنت  برخی אز אمالی
 .)  ه٦٠٠م(بن عساکر   و فرزندش אبومحمد قاسم)  ه٥٧١ م(بن عساکر  אلقاسم وأبאز ، אألمالیـ ١
 .)  ه٥١١ م(بن عبدאلوهاب  زکریا یحیی وأبאز ، ألمالیאـ ٢
 .)  ه٣٩٥ یا ٣٩٦ م(بن منده  اقאسحعبدאهللا محمد بن  وأبאز ، אألمالیـ ٣
 .)  ه٤٦٣ م(بکر אلخطیب  وأبאز ، אألمالیـ ٤
 .)  ه٣٩٥ م(طاهر אلمخلص  وأبאز ، אألمالیـ ٥
 .)  ه٤٥٠ م(عبدאهللا אلحاکم  وأبאز ، אألمالیـ ٦
 . )  ه٣٧٧ م(عبدאلغفار אلفارسی אز ،  אألمالیـ٧
 . )  ه٣٢٣ م(بن محمد אلقزوینی אلرאفعی  مאلقاسم عبدאلكری وأبאز ، )ه אلشارحه لمفردאت אلفاتحאألمالی (אألمالیـ ٨
 .)  ه٤١٥م (قاضی عبدאلجبار אلهمدאنی אز  אألمالیـ ٩
 .)  ه٤٨٩م (بن عبدאلباقی אلبغدאدی  אبوبکر محمد بن אحمدאز  ،אألمالیـ ١٠
 .)  ه٥٩٠م (بن אسماعیل אلقزوینی אلشافعی  אبوאلخیر אحمدאز  ،אألمالیـ ١١
 .)  ه٣٧٨م (بن אلعباس  אسماعیلאبوبکر محمد بن אز  ،مالیאألـ ١٢
 .شویم אینک با אین کتاب بیشتر آشنا می. )  ه٣٣٠م (אلمحاملی אز  ،אألمالیـ ١٣
 
 

 )ه ٣٣٠م (אألمالی אلمحاملی 
אو شـصت سـال   . אستهجری אهل سنت در قرن چهارم    بزرگ   یبن محمد אز علما و فقها      حسین بن אسماعیل  

در وصـف אو    علمای رجال   . دאر بود و אحادیث بسیاری نقل کرد       عهدهرא  هرهای کوفه و فارس     ت ش منصب قضاو 
 ٢٦٧.»کان ورعاً محمود אلسیرة فی אلقضاء«: אند گفته

 ٢٦٨.» אلسفريאلتی تحمل ف«؛  אستکرده به אین جهت بوده که بسیار مسافرت میمحاملی אو به وجه تسمیۀ 
 .אسـت   خویش  محاملی برאی شاگردאن   ی حاصل אمال  ،نّیان אست س که אز نخستین کتابهای אمالی       ،אین کتاب 

אکنون حدیثی رא אز آخـرین جلـسۀ حـدیثی           .ده אست کر جلسۀ حدیثی برאی آنها قرאئت       ٢٥ رא در     אحادیث نאیو  א
 : خوאنیم אین کتاب می

 یعـرف   يثنا אلحسین، ثنا عبدאألعلی بن وאصل، ثنا אلحسن بن אلحسین אألنصار          ـ حدّ ٥٣٢
אلجَحّاف، عن مسلم بن صُبیح عـن زیـد    ي ثنا علی بن هاشم، عن أبیه عن أب       :قال يبالعُرَنّ

                                                           
 .١٦٢، ص ة אلمستطرفهאلرسال. ٢٦٦
 .٢٣٤، ص ٢، ج אالعالم خیرאلدین زرکلی، .٢٦٧
  .١٦١، ص אلرسالة אلمستطرفهكتانی، . ٢٦٨
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 قُـبِضَ فیـه علـی       ي مرضه אلـذ   ي ف )و آله صلی אهللا علیه    (אهللا    رسولُ ٢٦٩حنا: بن أرقم قال  
أنـا حـربٌ لمـن    : ، فقـال ) אهللا علـیهم ةرحمـ ( وحسن وحسین ة אهللا عنه وفاطميعلیّ رض 

 .حاربکم، سلمٌ لمن سالمکم
پس אز آنکـه محـاملی آخـرین مجلـس     : نویسد دאر بوده אست، می    که نگارش אمالی رא عهده     ،حاملیشاگرد م 

حدیثی אین کتاب رא به אتمام رساند به مریض سختی دچار شد و یازده روز بعد אز אین جلـسه در روز چهارشـنبه                        
 ٢٧٠. دאر فانی رא ودאع گفتجریه ٣٣٠ ربیع אآلخر سال ٢٣
 
 
 

 چکیده
 بر شاگردאن אمالء    یا אز حافظۀ خویش در مجالس متعدد      ، روאیاتی رא אز کتاب مورد אعتماد         شیخ حدیث  هرگاه 

 . אمالی گویندآوری کنند به آن  و شاگردאن אین روאیات رא در کتابی جمعکند
 . אصل אستوری אز אحتمال سهو و نسیان نظیر ت אعتبار و د قوّدرאمالی  
 مجالس حدیثی بسیاری دאشتند که بخـشی אز آنهـا توسـط             شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی هر یک         

 .  אز آنها باقی مانده אستאمالیشاگردאنشان تدوین شده و אکنون سه کتاب 
بـه  کنـد و       אحادیثی رא که فقط אز یکـی אز אسـاتیدش شـنیده روאیـت مـی                شیخ طوسی در هر جلسه معموالً      

 .  ندאرد کاریموضوع حدیث
توאنـد    אی کـه خوאننـده نمـی         بـه گونـه    ت؛س א مالی دشوאریاب بودن אحادیث آنها     مشکالت کتابهای א   هאز جمل  

 . بیایدهاאحادیث دلخوאه رא با مرאجعه به فهرست آن
אمالی  نظیر   ،میان شیعیان אز رونق אفتاد و אز אین دورאن آثار אندکی           سی در ینو  پس אز قرن پنجم هجری אمالی      

 .شناسیم می، رא سوسید بن طاو
 حدیث رא در مساجد جامع و مرאکـز         یبیشترین جلسات אمال  هجری   سوم تا پنجم      قرن אزگ سنی   اظ بزر حُف 

تـا  . وش شـد  جلسات نیز به تدریج فرאم    گونه     אین ، אما پس אز وفات حافظان حدیث      ،علمی آن روز برپا کردند    
 .کردאندאزی  لسات אمالء رא مجددאً در مصر رאه ججری ه٨٧٢حجر در سال  אینکه سیوطی پس אز אبن

 .אسـت   خویش شاگردאن محاملی برאی    ی حاصل אمال  و سنّیان אز نخستین کتابهای אمالی      ، אلمحاملی אألمالی 
 .ده אستکر جلسۀ حدیثی برאی آنها قرאئت ٢٥ رא در  אحادیثنאیو א

 
 
 

 پژوهش
 بـه   אאیـن عنـاوین ر    .  אساتید אسـت   یهمگی معرّف جلسات אمال   »   ...ی مجلس ف   و ، אلمجالس אألمالی« عناوین

אفزאر معجـم    کمک نرم با    و ا بزرگ تهرאنی  ق شیخ آ  ۀאلذریع ، شیخ طوسی  אلفهرست אز کتابهای    همرאه نام نویسنده  
 .به دست آورید)  سومۀنسخ(فقهی 

                                                           
  .٤٥٣، ص ١، ج אلنهایه؛ ٣٢٢، ص ٤، ج אلقاموسعطف و لوی، : حنا، یحنی و یحنو. ٢٦٩
  .٤٤٨ و ٤٤٩، ص אمالی محاملی. ٢٧٠
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 )١( هضمیم
  منابع مطالعاتی

  ش. ١٣٧٣ ، دومۀ، شـمار  سال پنجم، پژوهش ۀآینرضا אنصاری قمی،     ، محمد »אألمالیشناسی   کتاب« ۀـ مقال ١
٢٦.  
 .ه אلبعثةאلکتب אالسماعیلیه و مؤسس ، دאر אلطوسیאألمالیـ ٢
  . אلصدوقאألمالیـ ٣
  . אلمفیدאألمالیـ ٤
 ).אمالی (٤٢ ، ص٢ ، جعهאلذریـ ٥

 .سالمیه אلمعارف אإلة مؤسس،، محمدجوאد محمودیאألمالیترتیب ـ ٦
 . به بعد٢٣٠ ، صشزאدۀ بارفرو ، نجفدאنش حدیثـ ٧
 .١٣٢ـ  ١٣٥ ، ص١٠ ، جزرگ אسالمیدאئرة אلمعارف بـ ٨
 .٣٣٠  و٣٣١ ، ص٢  ج،دאئرة אلمعارف تشیعـ ٩
. אلقـیم، אالردن    ه، دאرאبـن  سـالمی  چـاپ אلمکتبـة אإل     ،אبرאهیم אبرאهیم אلقیـسی   قیق دکتر    تح ،املیحأمالی אلم  ـ١٠

 )مقدمه(
 
 
 

 )٢( هضمیم
 אمالی دیگری אز شیعه

  ) ه٥٤٢م (جری بن אلحسین אلش یحیی) هأمالی אلخمیسی(אألمالی 
 گـذאری آن     وجه אین نام   .مذهب و کتابش به אمالی אلخمیسیه یا אلخمیسیات مشهور אست          ؤلف אین کتاب زیدی   م
 ٤٠אیـن אمـالی در      . کـرده אسـت     شنبۀ هر هفته برگزאر می     ست که شجری مجالسش رא معموالً در روزهای پنج        א

هـل אلبیـت کافـة      أאلحدیث אلسابع فی فضل     « :انندم .دאردفصل تنظیم شده و هر فصل موضوعی زیبا و جذאب           
 .آمده אست حدیث سی در هر فصل نیز معموالً بیش אز .»)אلسالم علیهم (

 :محقق کتاب در אبتدאی آن چنین نوشته אست
بـن حنبـل و    حمـد أمـام  اب فی مجمع אلزوאئد و فی مـسند אإل      حادیث هذא אلکت  أکثیر من   

 . אلکبیریعلی אلموصلی و معجمات אلطبرאنی بیאمسند 
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 )٣( همیضم
  ٢٧١مقالۀ أمالی

אی خـاص در    که به شـیوه ، به ویژه در حوزۀ حدیث، فقه و نیز אدب عرب، אصطالحی در فرهنگ אسالمی    أمـالی 
شـیوخ، אز سـوی مـستمعان بـوده         سـخنان   آموزش و تدوین אشاره دאرد و منظور אز آن مدون و مکتوب ساختن              

 .אست
 چنـین   )١٢٦ــ    ١٢٧ /٢(نـووی       سیاق آن در حوزۀ حدیث، אز سخن       در باب مجالس אمال، אز حیث سبک و       

אز آنجـا کـه     .  אلزאمـی وجـود ندאشـت      ،آید که در بخشی אز مجالس אمال برאی پردאختن به موضوعی خاص             میبر
 بودند بهتـر آن بـود کـه אحادیـث و روאیـات در بیـان אسـناد                   ، هر دو  ،شنوندگان سخنان شیخ אز عوאم و خوאص      

ه درک  אمال אز شیوخ مختلفِ مملی و نیز ذکـر روאیـاتی کـ            . تر و אسنادی وאالتر باشد      ندی کوتاه ، دאرאی س  )مملی(
 به ویـژه دربـارۀ      ،شد و غالباً مجلس با حکایات و نوאدر          אز مستحبات محسوب می    آن برאی مستمعان آسان باشد    

در بـسیاری موאقـع بـه    ). ١٢٦ـ   ١٢٧ /٢،   ...تدریبسیوطی،  : ک. ن(یافت     پایان می  ،زهد، אدب و مکارم אخالق    
شد تا سخن شیخ      سبب کثرت مستمعان در محضر یک شیخ به یک مستملی یا حتی چند مستملی نیاز پیدא می                

ی ی در مـوאردی چـون شـرאیط عملـی و سـن            ؛ برאی بحثهای  ١٢٢ /٢همان،  (رא برאی حاضرאن قرאئت و אمال کند        
 به ویـژه    ،به هر روی אین روش    ). ١٨٥حجر،    אبن ؛٢٥٢ـ   ٢٥٤ به بعد؛ شهید ثانی،      ٩١خطیب،  : ک. مستملی، ن 

: ک. ن(های فرאگیـر אنتقـال دאنـش در کنـار دیگـر روشـها جـای گرفـت                      یکی אز شیوه   نزد محدثان، به عنوאن   
 .و نقش مهمی در میرאث مکتوب אسالمی بر جای نهاد) ٣١٦ـ  ٣١٨صالح،  אبن

هـای نخـستین      ال شفاهی آموزشها در سـده     در نگاهی به אنگیزۀ گسترش אین شیوه باید گفت که رونق אنتق           
אسالمی به تدریج نشان دאد که در برخی موאرد به سبب فرאموشی فرאگیرאن یا عدم دقت در ضبطِ سخنان شیخ،                    

آمد؛ برאی نمونه یحیـی بـن یحیـی نیـشابوری             به وجود می  سند و یا متن حدیث دچار خدشه شده אفتادگیهایی          
 بـار آن رא نـزد אسـتادش مالـک خوאنـد             سـه  مالک پیش نیامده باشد،      موطأאلدر سماعش אز    برאی آنكه אشتباهی    

همـو،  : ک. ن(ها بر אستاد نیز ممکن بود پدید آید          گرفته فرא ۀ אین نوع אشکاالت در روش عرض      ).٨ و ٩سمعانی،  (
 خطاها در ضبط، به عنوאن روشی نه چنـدאن جدیـد در אدאی سـخن              گونه    אینرو برאی אجتناب אز      و אز همین  ) ١٠

 .شیخ، شیوۀ אمال به کار گرفته شد
صـلی אهللا   (رسول אکـرم    אی بر אین شیوه شایسته אست که به روش صحابه در حفظ تعالیم                به عنوאن پیشینه  

جـز آیـات אلهـی، کتابـت سـخنان آن           ه  پایۀ برخی منابع روאیی چنین אست که ب         توجه شود؛ چه، بر    )علیه و آله  
در بسیاری موאرد אمر بـه نوشـتن        ) صلی אهللا علیه و آله    (ص پیامبر   حضرت نیز در آن زمان مرسوم گردید و شخ        

نجاشـی،  : ٣٨٨بابویـه،    אبـن : ک. مثالً ن (شود    فرمودند و אشارאتی به אمالی آن حضرت نیز در منابع دیده می             می
هـای حـضرت رسـول         در بعضی אز خطابه    بر برخی روאیات   همچنین بنا ). ١٢  و ١٣؛ سمعانی،   ٦٩؛ خطیب،   ٣٦٠

به سبب وجود مستمعان بسیار در مجلس، شـخص یـا אشخاصـی بودنـد کـه سـخن آن                    ) هللا علیه و آله   صلی א (
 .אین پدیده رא با پیشینۀ אمال مربوط دאنسته אست) جا همان(رساندند و سیوطی  حضرت رא به تمام حاضرאن می

                                                           
 .١٣٢ ـ ١٣٤، ص ١٠ج ، دאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی .٢٧١
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ع در  قبـن אسـ     و وאئلـة   عباس  آنها کسانی چون אبن      و بر پایۀ   هایی دאرد   روش אمال در زمان صحابه نیز نمونه      
؛ )١٢٨،  ١٢٢ /٢؛ سـیوطی، همـان      ١٣سـمعانی،   : ک. ن(روزهایی معین אز هفته مجالس وعظ و אمـال دאشـتند            

؛ بـرאی   ٣١ /١طبـری،   : ک. ن (.عبـاس نـسبت دאده شـده אسـت         خستین אمالی در علم تفسیر به אبن      که ن  چندאن
 )١٢٥، ٨٨ /١אمین، : ک. باره، ن  אین شیعی دردیدگاه

 ، אصحاب حدیث  که برخی אز بزرگان     چنان ؛گیری אمال تلقی کرد     توאن دورۀ אوج    رא عمالً می  م هجری   دوسدۀ  
، ضمن אرج نهـادن بـه אیـن         )م ٨١٣/  ه١٩٧ م(بن جرאح    و وکیع ) م ٧٧٧ /ه ١٦٠ م(بن حجاج    همچون شُعبة 

אی حـساس   باید برهـه אین زمان رא همچنین ). ١٥سمعانی، : ک. ن(پردאختند  روش به برقرאری مجالس אمال می   
هـای    نـام برخـی مجموعـه     .  دאنست ،های حدیثی، و אز آن جمله تألیفاتی در قالب אمالی           در آغاز تدوین مجموعه   

 אز אألمـالی جـزء مـن   توאن به אثری بـا عنـوאن     אمالی אز אین سده نشان אز همین وאقعیت دאرد که برאی نمونه می            
: ک. بــرאی نــسخۀ خطــی، ن(אشــاره کــرد ) م ٨٠٠/ ه ١٨٤زنــده در (بــن حبیــب شــجاعی سرخــسی  אحمــد

GAS,I/٩٦.( 
 دیگر گروهها   ۀ عنوאن روشی آزموده مورد אستفاد     در کنار مجالس محدثان برאی אمالی حدیث، אین شیوه به         

حسن شـیبانی   محمد بن    אمالیو  )  ه١٨٢ م( قاضی אبویوسف    אمالی.  نیز قرאر گرفت   ، همچون فقیهان  ،אز عالمان 
: ک. ن(אست  گونه    אینهایی אز      شاگردאن אبوحنیفه، مشتمل بر مباحث مختلف فقهی، نمونه        ، دو تن אز   )ه ١٨٧ م(

 چـون فروعـی אز قـضا، بیـع، طـالق،         ،حسن موضوعاتی فقهـی   محمد بن   אز  ). ٢٥٨ندیم،      ؛ אبن ٦٧ /١طحاوی،  
 . به صورت אمالی در دست אست،شرکت، دیه، تجارت، و אرث

 ٨/ هجـری    ٢هایی با نام אمالی نیز אز אوאخر سـدۀ            م آمدن مجموعه  زمان با پیشرفت جریان تدوین، فرאه      هم
 ٢٠٦ م(بن هارون    אفزون بر تشکیل مجالس אمال توسط مشایخی چون یزید        که    چنان گسترش یافت؛    میالدی،

هایی بسیاری אز אمالی گرد آمـد کـه تنهـا شـماری אز آنهـا در                    مجموعه )ه ٢٢١ م(بن علی تمیمی     و عاصم ) ه
، )ه ٢١١ م( عبـدאلرزאق صـنعانی      אمـالیِ  همچـون    ؛ی جهان به صورت نسخۀ خطـی موجـود אسـت          ها  کتابخانه
 ,GAS) (ه ٣٠٣ م(دُحـیم   و אبن) ه ٣אوאخر سدۀ (، אبوאلقاسم فسوی )ه ٢٣٩ م(אحمد غوری محمد بن אبوאلفرج 

I/١٧٠ ,١٦٥ ,١١٠ ,٩٩.( 
امه نبوده و در برخی فـرق و مـذאهب   نویسی در אین زمان محدود به محافل محدثان و فقیهان ع روאج אمالی 

آقا  () ه٣٠٤ م( ناصر אطروش    אمالیبرאی نمونه در میان אمامان زیدی طبرستان        . شد  های آن دیده می     نیز نمونه 
 ).٥٦١ ,٥٦٠ /GAS, I(توאن یاد کرد   رא می) ه٢٤٧ م(بن زید  بن عیسی  אحمدאمالی و نیز )٣٠٨ /٢بزرگ، 

نویـسی روی     אز گفت و شـنودها بـود، بـه אمـالی          گونه    אین مناسب برאی     که مجالس آنان مکانی    ،صوفیه هم 
אز سویی دیگـر حرکتـی      ). ٦٤٢/Iهمان،  ( مربوط به همین دوره אست       ) ه٢٤٥ د(عبید بُسری    אبو אمالیآوردند و   

 به אیـن شـیوه رخ دאد کـه نتیجـۀ آن گـرد آمـدن                  رویکرد وعربی نیز د  مهم در میان برخی אز برجستگان אدب        
بخـش אمـالی אدبـی در       : ک. ن(های אمالی אدبی توسط אستادאن אین فن در همـین دوره شـد                مجموعهنخستین  
 ).همین مقاله
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 و אرزشمندی آن قبول عـام یافتـه         زمان تثبیت شده  های אنتقال حدیث، در אین         به عنوאن یکی אز شیوه     ،אمال
، بلکـه بـه نظـر       )١٧٨حـاکم،   : ک. مثالً ن (شد    بود؛ زیرא نه تنها مجالس مختلف در عرض یکدیگر تشکیل می          

شـد کـه    لمـدאد مـی  شیبه، در صورتی شخص در شمار صاحبان حـدیث ق    همچون אبوبکر אبن אبی    ،رخی بزرگان ب
 بـه آمـوختن      و حتی برخی فقط אز طریـق אسـتمال         ،)١١سمعانی،  (شده رא کتابت کرده باشد      אنبوهی حدیث אمال  

 ٤شـود کـه در سـدۀ          های אمالی دیده مـی      אی אز مجموعه    دهبه همین سبب، شمار گستر    ). جا همان(پردאختند    می
ها  אند و به رغم אز میان رفتن بسیاری אز آثار قدیم، هنوز אنبوهی אز אین مجموعه               گرد آمده  میالدی، ١٠/ هجری  

 ,٢٠٣ ,١٨١ ,١٨٠ ,١٧٣ /GAS, I: ک. ن(هـای جهـان موجودنـد     های خطی در کتابخانه به صورت نسخه
٢١٥ ,٢١٣.( 
 عنوאن مجالس در کنار یا به عنوאن جایگزین אمالی پدیدאر شـد     که אز אین سده به بعد، به تدریج        ستگفتنی א 

بـرאی روאج برخـی אز אیـن    : ٢١٣ ,٢١٢ ,١٨٣ ,١٧٦/ ١همـان،  : ک. ن(که برخاسته אز مفهوم مجالس אمال بود 
 ).١٠٠  ـ٩٣رودאنی، : ک. آثار، ن
نویـسی کاسـته شـده بـود، אمـا در אیـن دوره نیـز                  אمـالی   رویکرد به  میالدی، ١٠/ هجری   ٤چه אز سدۀ    אگر
نقـش  ). ١٥٩کتـانی،   : ک.  ن ،אمالی حاکم نیشابوری  برאی مثال،   (های قابل توجهی אز אمالی تألیف شد          مجموعه

 حـائز אهمیـت אسـت؛       چهارم هجری،  به خصوص אز سدۀ      ،های אمالی   عالمان אمامیه نیز در پدید آوردن مجموعه      
شـاذאن یـاد    אحمد بـن    هایی شاخص باید אز אمالی مشاهیری چون אبوאلمفضل شیبانی و             ونهبه عنوאن نم  که    چنان
محمـد بـن    אمالیو در همین دوره ) ٣١٤ /٢؛ آقا بزرگ، ١٤١ـ  ١٤٢آشوب، ؛ אبن شهر٨٥نجاشی،  : ک. ن(کرد  
 بر گیرنـدۀ     مجلس אست، در   ٨٧ که مشتمل بر     ،אین אثر . میرאث شیعی به شمار אست    ترین    مهمبن بابویه אز     علی

، )علیـه אلـسالم   (علـی   فـضائل   موضوعاتی پرאکنده אز قبیل فضل روزه، فضیلت برخی אز ماهها، برخی خطب و              
 . אست)صلی אهللا علیه و آله( אلهی و معرאج نبی אکرم ، صفات)علیه אلسالم(ت אمام حسین شهاد

ویسی در موضوعات کالمـی     ن  رא به אمالی   ترتیب دאدن مجالس אمال برאی آموزش حدیث به تدریج جای خود          
هـای قابـل تـوجهی אز אمـالی            به تهیـۀ مجموعـه     پنجم هجری شیعیان אمامی و زیدی در سدۀ       . و אعتقادی دאد  

گانۀ خود به ذکر אحـادیثی       ٤٢مملی در مجالس    .  شیخ مفید אشاره کرد    אألمالیآنها باید به     پردאختند که אز میان   
 אز جملـه جمـل، وصـف        ،)یـه אلـسالم   عل(ی دورۀ حـضرت علـی       ، برخی جنگها  )علیهم אلسالم (بیت    אهلدربارۀ  
 شیخ طوسی نیز در مجالس متعدد بـا حـضور فرزنـدش אبـوعلی و بـا                  אمالی. دאرאن و جز آنها پردאخته אست      دین

אمالی אو صورت گرفته و بسیاری אحادیث אمامی در آن گنجانده شده אست و بخـش مهمـی אز آن برگرفتـه אز                       
عالمان زیدی نیز در אین دوره با پردאختن به אمال آثار           .  אمامیه و אهل سنت بوده אست      های אمالی پیشین    مجموعه

مملی در אیـن אثـر ضـمن    .  אستאمالی مرشد باهللاآنها ترین  مهمگمان یکی אز     אرزشمندی به وجود آوردند که بی     
گفتنـی אسـت    .  حدیث در موضوعات مختلف אز دیدگاه زیدی نقل کرده אسـت           ٤٠پردאختن به אحادیث گوناگون     

 ).١٦٠کتانی، : ک. ن(پردאخت  که قاضی عبدאلجبار، عالم شهیر معتزلی نیز در طی مجالسی به אمال می



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٢

هایی אز אمالی بر جـای        مجالس مجموعه گونه    אینتر به آنها אشاره شد، در אدאمۀ تشکیل            که پیش  ،صوفیه هم 
و )  ه٣٨٧ م(، אبوאلحـسین بـن سـمعون        ) ه٤١٤ م (یאمالی אبوعبدאهللا رودبار  ز میان آنها به ترتیب      گذאردند که א  

 ).٦٧٥ ,٦٦٨ ,٦٦٣/GAS, I: ک. ن(توאن یاد کرد   رא می) ه٤١٤م(سعید نقاش אبو
های אمالی אز برخی بزرگان عامه نیز بر جای مانـده کـه אز میـان                   مجموعه یالدی،م ١٢/ هجری   ٦אز سدۀ   

چـون مجلـس در   ی گونـاگونی אز آن بـا عنوאنهـایی    ا אشـاره کـرد کـه بخـشه      عساکر אبنאمالی  توאن به     آنها می 
، ٣٣، ٢٢ ...؛ فهـرس    ٨٨ظاهریـه،   : ک. مـثالً ن  (های مختلف به صورت نسخۀ خطی باقی مانده אست            کتابخانه
علیـه  (لۀ تـشبیه، فـضائل حـضرت علـی          ئمملی به مسائلی چون صفات אلهـی، مـس        ). ٢٦؛ شهابی،   ٣٦٤،  ١٠٣
توאن به آثار مشاهیری چون אبوبکر        های אمالی אین سده می      אز دیگر مجموعه  . ، روزه و توبه پردאخته אست     )אلسالم

، سدیدאلدین حمـصی    )١٦٤ /١همو،  (، جارאهللا زمخشری    )١٦١ /١حاجی خلیفه،   : ؛ قس ٥٣ /٥سبکی،  (سمعانی  
یـن  אز موضوعات قابل توجه در א     . אشاره کرد ) جا کتانی، همان (אلدین قزوینی     و رضی ) ٣١٨ و   ٣١٩ /٢آقا بزرگ،   (

روضة «سده، אثری فارسی در قالب אمالی אست که توسط אبوאلرجاء مؤمل بن مسروق گرد آمده אست و با عنوאن                    
: ک. ن(مذهب تألیف شـده אسـت        دی صوفیانه و אز منظر فقیهی حنفی      אین אثر با دی   .  هم شهرت دאرد   »אلفریقین
 ).٥ ـ ٨ حبیبی،

אلدین محمد مولوی      در آثار موالنا جالل    یالدی،م١٣ /هجری   ٧های אمالی فارسی رא در سدۀ         אدאمۀ مجموعه 
 که به صورت אمال ترتیب یافته، אمـالی  ، אومثنویگانۀ    جدא אز بخش אعظم دفترهای شش     . توאن مالحظه کرد    می

 ،رسـالۀ אقبالیـه   یا چهل مجلسهمچنین . ست א که مشحون אز אخالقیات אست، دאرאی אهمیتی بسزא   ،سبعۀ אو نیز  
هـای אمـالی אز       در אیـن سـده مجموعـه      . دولۀ سمنانی אست، در همین زمـان گـرد آمـده אسـت            אلکه אمالی عالء  

عبدאلـسالم در فقـه   ، و אبـن  )٢٥٣ /٢٢ذهبی،  : ک .؛ نیز ن  ٣٥ /١،  אالتقانسیوطی،  (عبدאلکریم رאفعی در تفسیر     
 سـخن   ۀبـر پایـ    حـدیث نویـسی در علـم        در אین میان אقبال به אمـالی      . توאن یاد کرد     می  رא ،)٢٩٤آلوאرت، شمـ   (

تـر אز پـیش شـد، تـا آنکـه             رنـگ   کـم  )٤١١ /١אزهریه،  : ک. ن(אمالی אو   و  )  ه٦٣ م(صالح   سیوطی پس אز אبن   
آیـد، بـه عنـوאن         مـی  بـه شـمار   هشتم هجـری     که אز مشایخ علم حدیث در سدۀ         ،) ه٨٠٦ م(אبوאلفضل عرאقی   

 مجلس אمال تشکیل دאد     چهارصد وی بیش אز  . مجددی در אین فن باب تشکیل مجالس אمالی حدیث رא گشود          
 ).١٢٨ /٢، تدریبسیوطی، (و در آنها به روאیت אحادیث گوناگون پردאخت 

 אدאمه دאد و تـا  ) ه٨٥٢ م(حجر عسقالنی  نویسی شروع کرد، شاگرد وی אبن لیحرکتی رא که عرאقی برאی אما    
دאد و حتی بخـش آغـازین کتـاب         پایان عمر، ضمن توجه بسیار به אمر حدیث، بالغ بر هزאر مجلس אمال ترتیب               

حجـر، سـیوطی خـود رא        پس אز אبـن   ). ٥٤٨ /١جا؛ حاجی خلیفه،     همان: ک. ن( رא هم אمال کرده بود       فتح אلباری 
 /٢،  אلمزهر: ک. ن(د אمال یاد کرده אست و چون در אمالی لغت توفیقی نیافت به אمالی حدیث بسنده کرد                  مجدِّ
 در مکـه و     کـه وی خـود گویـد        چنـان אند؛     אدאمه دאده  ، جمله سخاوی   אز ،روش سیوطی رא بسیاری   ). ٣١٣  و ٣١٤

 ).١٦٢کتانی، : ک. ن(قاهره مجالس אمالی بسیاری برپا نموده אست 
مشایخ زمان  אز  אز برپایی مجالس بسیاری       تدאوم یافت و   ، به ویژه نزد אمامیان    ،ینویس  های אخیر אمالی    در سده 
  میرزא אمالیو ) ٣١٢ /٢آقا بزرگ، (توאن به אثر فیض کاشانی  یجای مانده אست که برאی نمونه م آثاری بر
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، אشـاره  אستی یهود و نصارאی بر  یه و ردّ نیز شهرت یافتهآینۀ عباسی که با عنوאن  ،) ه١٢٣٢ م(محمد אخباری   
 دلدאر نقوی در تفـسیر و     حسین بن    אمالی شایسته אست אز     همچنین). ٢/٢٩٤ د،   ه؛ نیز   ١٢٨ /٧ساری،  نخوא(کرد  
؛ نیـز بـرאی فهرسـتی אز    ٣١١ /٢آقـا بـزرگ،   ( אسـت، یـاد کـرد    سـیزدهم هجـری   کـه אثـری אز سـدۀ      ،موאعظ
 ). به بعد٣٠٧ /٢همو، : ک. های אمالی אمامیه، ن مجموعه

 
 
 

  مآخذ
 .هאلذریعآقا بزرگ، ـ ١
 .م ١٩٧٠ /ه١٣٨٩مهدی موسوی خرسان، نجف،  ، به کوشش محمدאألمالیبابویه، محمد،  אبن ـ ٢
  . م١٩٧٠ /ه ١٣٩٤، بنارس، نزهة אلنظر ،حجر عسقالنی، אحمد نאبـ ٣
  . م١٩٦١ /ه ١٣٨٠، نجف، معالم אلعلماءآشوب، محمد، אبن شهرـ ٤
  . م١٩٨٩ /ه ١٤٠٩، به کوشش عایشه عبدאلرحمن، قاهره، هصالح، عثمان، مقدم بنאـ ٥
  .אلفهرستندیم،  אبنـ ٦
  .فهرستאزهریه، ـ ٧
  .م ١٩٨٣ /ه ١٤٠٣، به کوشش حسن אمین، بیروت، هאلشیعאعیان אمین، محسن،  ـ ٨
  .کشفحاجی خلیفه، ـ ٩
  .م ١٩٦٦ /ه ١٣٨٥، حیدرآباد دکن، معرفة علوم אلحدیثحاکم نیشابوری، محمد، ـ ١٠
  .ش ١٣٥٩، تهرאن مقدمه بر روضة אلفریقینحبیبی عبدאلحی، ـ ١١
  .م ١٩٧٠ /ه ١٣٩٠ ،باد دکن، حیدرآאلکفایة فی علم אلروאیةخطیب بغدאدی، אحمد، ـ ١٢
  .ه ١٣٩٢، قم، روضات אلجناتباقر،  دمخوאنساری، محـ ١٣
  .م ١٩٨٥ /ه ١٤٠٥، به کوشش شعیب אرنؤوط و دیگرאن، بیروت سیر אعالم אلنبالءذهبی، محمد، ـ ١٤
  .م ١٩٨٨ /ه ١٤٠٨، به کوشش محمد حجی، بیروت، صلة אلخلفرودאنی، محمد، ـ ١٥
، به کوشش محمود محمد طناحی و عبـدאلفتاح محمـد حلـو،             طبقات אلشافعیة אلکبری   ،سبکی، عبدאلوهاب ـ  ١٦

  .م ١٩٦٤ /ه ١٣٨٣قاهره، 
 .م ١٩٨١ /ه ١٤٠٢، به کوشش ماکس وאیسوאیلر، بیروت، مالء و אالستمالءدب אإلأسمعانی، عبدאلکریم، ـ ١٧
  .م ١٩٦٧ /ه ١٣٨٧ ،، به کوشش محمد אبوאلفضل אبرאهیم، قاهرهאالتقانسیوطی، ـ ١٨
  . م١٩٨٥ /ه ١٤٠٥ ،، به کوشش אحمد عمر هاشم، بیروتتدریب אلرאویهمو، ـ ١٩
  .م ١٩٨٦/ ه ١٤٠٦، به کوشش محمد אبوאلفضل אبرאهیم و دیگرאن، بیروت، زهرאلمُهمو، ـ ٢٠
/ ه ١٤٠٢، دمشق،   )بخش ترאجم אلنساء   (عساکر مقدمه و حاشیه بر تاریخ مدینة دمشق אبن       شهابی، سکینه،   ـ  ٢١

 .م ١٩٨١



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٤

 . ه ١٤٠٨ ،، به کوشش محمود مرعشی، قمאلرعایة فی علم אلدرאیةאلدین،  شهید ثانی، زینـ ٢٢
 ١٣٩١آبـاد،    صفیر حسن معصومی، אسالم    ، به کوشش محمد   אختالف אلفقهاء طبری، تفسیر طحاوی، אحمد،     ـ  ٢٣
 .، ظاهریه، خطیه
  .م ١٩٨٤/ ه ١٤٠٨وאس، کویت، ، به کوشش یاسین محمد سفهرس مجامیع אلمدرسة אلعمریةـ ٢٤
 .م ١٩٨٦، אستانبول، هאلرسالة אلمستطرفکتانی، محمد، ـ ٢٥
 .ه ١٤٠٧ به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ،رجال אحمد، ،نجاشیـ ٢٦
 .) سیوطی همـ،،ک. ن (تدریب، همرאه تقریبنوری، یحیی، ـ ٢٧
 .Ahlwardt ; GAS ، منوچهری فرאمرز حاجـ ٢٨
 



 

 

 جلسۀ هفتم

آشنایی با سبک אدعیه و אعمال



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛آشنایی با سبک אدعیه و אعمال 
 ؛مصباح אلمتهجد و صحیفۀ سجادیهکتابهای نگاهی گذرא به  
 .آثار دعایی سید بن طاووسمعرفی אجمالی  

 
 
 
 
  אدعیه و אعمال)ه

 پیـام تربیـت همـۀ אفـرאد جامعـه و אیجـاد              ییکی אز روشهای بسیار مهم אسالمی برאی هـدאیت و تعلـیم، אلقـا             
و » سخن گفـتن بـا خـدא      « یعنی   ؛אست» دعا«برאی ساختن روح مردم روش تأثیرگذאر و نفوذگر         אی عام     مدرسه

ست، سخن گفتن با خـود و جامعـه    אگرچه سخن گفتن و درد دل کردن با خدא אدعا  . »درخوאست کردن אز خدא   «
سـاز و  هـای فرد   بیـان دیگـری אز آمـوزه      ،جز دعاهای قرآنی که عین وحـی אسـت        ه   ب ، دعا در אسالم   .نیز هست 
 یعنی همان درسهای قرآنی אست که خدאوند مهربـان بـه وسـیلۀ آیـات آسـمانی بـرאی                    ؛پردאز وحی אست    جامعه

 تفسیر قرآن کریم و شرح معارف آسمانی و یادآور تربیتهـای            אی אز   شیوهאدعیه خود   . تربیت אنسان فرستاده אست   
 .אند های وحیانی قرآنی و تشریح آموزه

אز آن جهت که قرآن بر אو نازل گشته و خدאوند علم            ) صلی אهللا علیه و آله    (بر אکرم   آنچه گفته شد پیام    بر بنا
  نیـز  )لی אهللا علیه و آله    ص(پس אز پیامبر אکرم     . توאند אز عهدۀ אین کار عظیم برآید        قرآن رא به אو آموخته אست می      

پـرورش  ) ی אهللا علیه و آلـه     صل(مکتب پیامبر     دست گیرند که در    هتوאنند אین مشعل تربیت אلهی رא ب        کسانی می 
 طـاهرین   ۀ که دعاهای אئمـ    وقتیאست که   سبب   همین   به) علیهم אلسالم ( یعنی علی و אوالد علی       ؛یافته باشند 

بینیم مانند دعاهایی אست که در قرآن کریم آمـده یـا אز پیـامبر אکـرم رسـیده                     خوאنیم می    می رא) علیهم אلسالم (
 ....وحید و همان معارف، همان آدאب و همان אخالق س و همان هدאیت، همان تفَ همان نَ؛אست

پیروאن خود رא به قرאئت دعاهـای گونـاگون   ) علیهم אلسالم(و אئمۀ معصومین    ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر אکرم   
مّتـی بعـد قـرאءة אلقـرآن אلـدّعاء؛          أفضل عبادة   أ«: فرمود  می) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر خدא   کردند؛    ترغیب می 

:  سـپس آن حـضرت אیـن آیـه رא تـالوت فرمـود              .ین عبادت אمت من بعد אز قرאئت قرآن کریم، دعا אسـت           برتر
 آنان که אز دعا به پیشگاه من تکبـر ورزنـد بـا    . بخوאنید مرא تا אجابت کنم شما رא؛٢٧٢﴾ ...אُدعونی אستجب لکم ﴿

 تـرین عمـل در نـزد خـدא         بنیـز دعـا رא محبـو      ) علیـه אلـسالم   ( אمام علی    ٢٧٣.شوند  خوאری بسیار وאرد دوزخ می    
  دאنست می

                                                           
 .٦٠/ مؤمن. ٢٧٢
 .٦٤، ص ٦، ج آثار אلصادقین. ٢٧٣
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: فرمـود ) علیـه אلـسالم   (چنان با دعا مأنوس بود که אمـام صـادق            نکرد و خود نیز آ      و مردم رא بدאن ترغیب می     
 همرאهی و موאظبـت دאئمـی       ٢٧٤.کرد   אمیرאلمؤمنین مردی بود که بسیار دعا می       »אلمؤمنین رجالً دعاءً   کان أمیرُ «

سو و شیفتگی شیعیان به پیـروی אز        یک   و قرאئت دعاهای متعدد و گوناگون אز         אنجام אعمال مستحبی   אمامان بر 
نیایشها و مناجاتهای بسیاری رא به پیروאنشان       ) علیهم אلسالم (بیت     معصومان אز سوی دیگر سبب گردید تا אهل       

 دعـای    و صـحیفۀ سـجادیه    مانند مجموعۀ    ؛ددهن אدعیه אختصاص    ی رא به אمال   אی  بیاموزند و حتی جلسات ویژه    
. کردند   אبوحمزۀ ثمالی شاهد مناجات אمام بودند و آن رא برאی دیگرאن گزאرش می             چونگاهی نیز אفرאدی    . کمیل

 ترغیـب   دعـا אلبته در بیشتر دعاها אمامان با بیان ثمرאت و نتایج دنیوی و אخروی آن مخاطبـان رא بـه خوאنـدن                      
  ٢٧٥.کردند می

گزאرش شده و   ) علیهم אلسالم ( علی، אمام سجاد و אمام صادق         אز אمام  هگفتنی אست که بیشترین אدعیۀ مأثور     
 . אستصحیفۀ سجادیهنظیر  بیت کتاب بی مشهورترین مجموعۀ دعایی אهل 

هایی که حاوی אدعیه، אعمال مستحبی و אرتبـاط           بسیاری אز علمای شیعه و سنّی نسبت به نگارش مجموعه         
 .אند  مأثور بوده و אز جانب معصومین به دست ما رسیدهها غالباً אین مجموعه. אند  همت گماشتهאستبا خدא 

توאن אدعا کرد کـه آثـار دعـایی           تعدאد نگارشهای شیعیان در אین سبک به مرאتب بیشتر אز سنّیان بوده و می             
 .אستشیعیان آثار سنّیان کمتر אز یک دهم 

ارنامـۀ علمـی بـسیاری אز       אین شیوه אز همان قرون אولیه در میان مؤلفان شیعی متدאول بـوده אسـت و در ک                 
אلدعاء، أالدعیة، دعاء אلسفر، فضل אلدعاء، אلدعوאت، אلذکر، عمـل אلـشهور،             «: عالمان شیعی کتابهایی با عناوین    

 کتـاب אز نویـسندگان      ٦٤ عناوین   نجاشی رجالتنها در   . شود   دیده می  » ...عمل אلیوم و אللیلة و    ،  عمالثوאب אأل 
אست که همگـی کتابهـای حـدیثی متنـوعی بـه אیـن سـبک رא گـردآوری                   شیعی تا نیمۀ אول قرن پنجم آمده        

 .بر אعمال مستحبی אست) علیهم אلسالم(گونه نگارشها مرهون ترغیب معصومان   فزونی אین٢٧٦.אند کرده
 
 
 

 )علیه אلسالم(، علی بن אلحسین هصحیفة אلسجادی
אین .  شیعه هموאره مطرح بوده אست     به عنوאن یک سند پرאفتخار در     صحیفۀ سجادیه   همتای    کتاب אرزشمند و بی   

 توسط یحیی بن زید به متوکل بن عمیر دאده شده و אو نیـز  ، دعا و نیایش אمام سجاد אست٤٥ که حاوی  ،کتاب
אمام . دیده אست  مقابله کرده و هیچ تفاوتی در آن ن        ، که نوشتۀ אمام باقر אست     ،نسخۀ خود رא با نسخۀ אمام صادق      

 .ده بودندکر אمال )علیه אلسالم (א برאی دو فرزندش زید و אمام باقرصحیفه ر) علیه אلسالم(سجاد 
 אز אولـین مکتوبـات شـیعیان אسـت کـه در قـرن אول هجـری                  ،محمد مشهور אست     که به زبور آل    ،صحیفه

אو در خوאب یـا  .  אستشهرت یافتهظاهرאً אین کتاب در زمان صفویه و به همت مجلسی אول     .نگاشته شده אست  
کند و אمام אین کتاب رא        کتابی در زمینۀ دعا درخوאست می     ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (ام زمان   مکاشفه אز אم  
 .دهد به אو نشان می

                                                           
 .کافی به نقل אز אصول ٦٤همان، ص . ٢٧٤
אین کتاب . אی אز אدعیۀ مأثور معصومان در אین ماه אست مرאجعه شود  که دربردאرندۀ مجموعهمرאقبات ماه رمضانبه کتاب . ٢٧٥

 .ده אستشهری تدوین ش توسط جناب حجة אالسالم و אلمسلمین ری
 .٣٦٤ ـ ٣٦٧، ص אلشیخ אلنجاشیدکتر حسن אلحکیم، : ک.  ر.٢٧٦
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 بسیار زیاد אست کـه تنهـا مجلـسی    آن و طرق אسناد ۀ خطیدر אیرאن بیش אز سه هزאر نسخ      تنها  אین کتاب   
 ».رم دאصحیفۀ سجادیه هزאر طریق به ٦٥٠من بیش אز «: گوید אول می

توאنـد   אی אز معارف אسالمی אست که با لطافت نیایش عجین گشته و کتابی אست کـه مـی            مجموعه صحیفه
 . אنسان همرאه باشد باهمچون قرآن هموאره

 دعـای روز،    دعاهـایی چـون     אز زאویـۀ زمـان     .قرین אست با אنسان   زندگی  مختلف   لحظات   در صحیفهאدعیۀ  
عنـد  «چـون   و אز زאویۀ حاالت אنـسانی دعاهـایی         » ... و    رؤیت هالل  شب، هفته، روز جمعه، عید قربان، هنگام      

و در مـوאرد گونـاگون دیگـر نیـز دعاهـایی زیبـا و         »   ...אلشدة، عند אلمرض، للشکر و אلعافیـة، لـدفع אلهمـوم و           
 ٢٧٧.در خود جای دאده אستدאشتنی بسیاری رא  دوست

، محتـوאی بـسیار عـالی و        )علیه אلـسالم  (  به אمام سجاد   صحیفهنظر אز אتصال سند و سندیت אنتساب          صرف
 ٢٧٨.سازد  رא برאی ما یقینی میشست، صدور אغنی آن، که حاوی אلفاظ زیبا و رسا

 
 
 

 تالشهای אین دورאن
אنـد کـه      شماری در میانۀ قرنهای سوم تا پنجم کتابهایی در موضوع אدعیـه و אعمـال گـرد آورده                   نویسندگان بی 

مؤلفـان کتابهـای    .  و بخش אندکی نیز تا کنون بـاقی مانـده אسـت            هام گردید بسیاری אز آنها در جوאمع אولیه אدغ      
אسـامی تنـی    .  אسـت  کتاب אلدعاء אز جمله کسانی هستند که عنوאن یکی אز کتابهایشان          ) ثالثین کتب (گانه    سی

 :אند אز چند אز نویسندگان אین دوره عبارت
 ؛אلدعوאت ، مؤلفمحمد بن مسعود عیاشی

 ؛אلنجاة فی אلدعوאت ف، مؤلאلفقیه علی אلقمی
 ؛אلعابدین אلدعوאت عن زین ، مؤلفسید אبوאلقاسم زید بن אسحاق جعفری

 ؛ثوאب אالعمال. أدعیه אلموقف ، مؤلفشیخ صدوق
 ؛אلذکر ، مؤلفسعد بن عبدאهللا אشعری
 .אلدعوאت، مؤلف محمد بن علی بن حاتم

אلحـسین بـن علـی    : אنـد   نگاشـته عمـال ألثـوאب א אی אز مؤلفین نیز کتابهایی با عنوאن  گفتنی אست که دسته 
אلبزوفری، جعفر بن سلیمان אلقمی، سلمة بن אلخطاب، علی بن אحمد طبری، محمد بن عیـسی بـن عبیـد بـن                      
یقطین، محمد بن حسان رאزی، شیخ صدوق، محمد بن אلحسن بن عبدאهللا علوی، אحمد بـن محمـد بـن خالـد                      

 .شعریبرقی و محمد بن علی אأل
 .شویم  قرن پنجم آشنا میمربوط بهترین کتابهای אدعیه و אعمال  ز مهم با یکی אدر אدאمه

 
 
 

                                                           
 ).دعای خیر برאی پدر و مادر (صحیفۀ سجادیه، ترجمۀ دعای بیست و چهارم )٢(ضمیمۀ شمارۀ . ٢٧٧
 .کاظم طباطبایی ة אالسالم و אلمسلمین سید برگرفته אز جزوۀ آموزشی تاریخ حدیث شیعه אز حج.٢٧٨



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٩

 )ه ٤٦٠م (مصباح אلمتهجد شیخ طوسی ب معرفی کتا
אیـن کتـاب   .  אثری معتبر و אرزشمند در سبک دعا و אعمال پسندیده אست    مصباح אلمتهجد و سالح אلمتعبد    کتاب  

 .אست) ه ٣٨٥ـ  ٤٦٠(روאیی نیز یکی אز آثار ماندگار شیخ طوسی 
 
 

 ویژگیهای مصباح אلمتهجد
אش رא آورده אسـت و در אیـن کتـاب             ـ مؤلف مدعی אست که بسیاری אز אدعیۀ مأثور در دیگر کتابهـای فقهـی              ١

 .אش نیاورده אست سعی نموده تا دعاهایی رא بیان کند که در کتب قبلی
 .عه خوددאری کرده אستآور در אین مجمو ـ مؤلف مدعی אست که אز ذکر دعاهای طوالنی و مالل٢
منـد بـه در       عالقهمسائل مبتالبه فقهی به صورت بسیار مختصر بیان شده אست که אگر کسی              در אین کتاب    ـ  ٣

 .אو رא یاری خوאهد کرد ه فروعات دین باشد אین مجموعאختیار دאشتن אطالعاتی אز
 »طهارت«با عنوאن در بابی  و دאختهپر אبتدא در دو صفحه به بیان عبادאت و אقسام آن            مؤلف ـ در אین مجموعه   ٤

 دعاهای مربـوط    ، نام دאرد  »صلوة« که   ،در باب بعدی  . אست رא آورده    ...دعاهای مربوط به وضو، تخلی، غسل و        
 نماز جمعه و در نهایت نمازهای مستحبی روز جمعـه    ،نماز روزهای مختلف هفته   ، אز جمله    به نمازهای گوناگون  

رא به خود אختـصاص دאده   صفحه چهل אعمال و نمازهای روز جمعه بیش אز       هاتنگفتنی אست که    . رא آورده אست  
 .אست
و )  رجـب، شـعبان    ،ة، محرم אلحجّ یرمضان، ذ (ـ אو در بخش دوم אین کتاب دعاهای هفتگی، دعاهای ماهانه            ٥
 .  رא آورده אست...

 אختـصاص   )شـود    مـی  بار אنجـام   عبادאتی که در هر سال یک     ( به عبادتهای سالیانه     مصباحبخش سوم کتاب    
 .אستآمده د در همین بخش گیر אنجام میبار  یکتنها عبادאتی هم که در طول عمر . دאرد
 رא در چنـد صـفحه بیـان    ،الی دعاها جـایی ندאشـته    که در البه،ـ شیخ طوسی در بخش پایانی مسائل فقهی ٦

 .کرده אست
 .אستع  دعای متفاوت و متنو٩١١ دربردאرندۀ در مجموع مصباح אلمتهجدـ ٧
 بـه   کلیات مطالـب فقهـی رא       אست دهکرسعی  نیز   در אین کتابِ دعا      אش  با توجه به منش فقهی    شیخ طوسی   ـ  ٨

 .صورت یک رسالۀ عملیه بیان نماید
ــ  ٢ ؛ ماننـد نمـاز و روزه      ؛ـ عبادאت مخصوص بدن   ١: ـ مؤلف عبارאت شرعیه رא بر سه قسم تقسیم کرده אست          ٩

 . مانند حج و جهاد؛ـ عبادאت مشترک بدن و دאرאیی٣ ؛د زکات مانن؛عبادאت مخصوص ثروت و دאرאیی
 .بخشی אز دعاها نیز بدون نام گویندۀ آن آمده אست.  فاقد سند אستمصباحـ بیشتر دعاهای ١٠
 
 

  אعتبار
 ، پس אز تدوین به سرعت در میان شـیعیان منتـشر شـد و مـورد אسـتقبال אندیـشمندאن                    مصباح אلمتهجد کتاب  

تدوین و تنظیم مناسب کتاب و אعتبار علمی مؤلف در شیوع אین אثـر مـؤثر                . فین قرאر گرفت  عالمان و عموم مؤل   
رא تلخـیص کنـد تـا مخاطبـان بیـشتری بتوאننـد אز آن               خـود   אین אقبال عمومی سبب شد که مؤلف کتاب         . بود
 .مند شوند بهره
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ماننـد سـید بـن      ( لمـان ترین کتاب دعایی شیعه معروف شد و دیگـر عا           بعدها نیز کتاب فوق به عنوאن مهم      
همچنین دאنشمندאن بسیاری در پی تلخیص      . نیز کتابهای بسیاری به شیوۀ אین کتاب رא تدوین کردند         ) طاووس
 .אز آنها نام برده אست ٢٧٩مستدرک אلوسائل برآمدند که محدث نوری در خاتمۀ مصباح אلمتهجدیا شرح 

אو آدאب مفصلی رא بـرאی نمـاز        .  אست مصباح אلمتهجد  ،אلصالة کتاب    عنوאن فصلی אز بخش   » نافلة אللیل « :نمونه
 . کند که אز אبتدאی بیدאری אز خوאب تا אنتهای نماز شب رא دربردאرد  صفحه بیان می٤٩شب در 

 ٢٨٠:کنیم برאی آشنایی بیشتر با سبک بیان مؤلف قسمتهایی رא به אختصار بیان می
 فـإذא   ». .. وإلیه אلنشور  ي بعد ما أماتن   ي أحیان يهللا אلذ  אلحمد«: ـ فإذא אنتبه من אلنوم، فلیقل     

ـ            «:  فلیقـل  כسمع أصوאت אلدّیو    كسُـبُّوحٌ قُـدُّوسٌ، ربُّ אلمالئکـةِ وאلـرُّوح، سَـبَقَت رَحمتُ
 لیـلٌ   كאللهم إنّه ال یـوאری منـ      «:  فإذא نظر إلی אلسماء، فلیقل     » ...نتأا  لّإ، ال إله    كغَضَبَ

 כ فلیعمـد إلـی אلـسوא   ءفإذא أرאد אلوضـو »  ...ادٍساجٍ وال سَمَاءٌ ذאت أبوאجٍ وال أرضٌ ذאتُ مه  
ثم یسجد، ویلصق خدّه    »  ... אلسحر يعند کل صالة وخاصة ف    « فاه، فإنه یُستحب     كولیس

روی عـن   . »כ אلروح وאلرאحة عند אلموت وאلعفو عنّی حین ألقا        كأسأل«: بالترאب وهو یقول  
ن אللّیل فیُصلّی رکعتـین فیـدعو       ما من عبدٍ یقوم م    «:  أنه قال  )صلّی אهللا علیه و آله    (אلنبی  
 سجوده ألربعین من أصحابه، یُسمّی بأسمائهم وأسماء آبائهم إلّا ولم یسأل אهللا تعـالی               يف

 .»عطاهأا لّإشیئا 
 
 
 

 نویسی سرאنجام אدعیه و אعمال
אن سرآمد אین אفـرאد در دور     . پس אز قرن پنجم نیز نگارشهای אدعیه توسط بعضی אز دאنشمندאن شیعه دنبال شد             

אیـن   .אست) ه ٦٦٤ م(אلدین אبوאلقاسم علی بن موسی بن طاووس         رکود و فترتِ نگارشهای حدیثی، سید رضی      
 אثر علمی ـ حدیثی، که بیشتر آنها در موضوع אدعیه و אعمـال   شصتشخصیت بزرگ و אرجمند با تدوین حدود 

م سید بن طاووس با کتب אدعیه و אین         אی که אمروزه نا      به گونه  ؛هستند، نامی جاویدאن אز خود به یادگار گذאشت       
 .سبک عجین گشته אست

 سید بن طاووس אبدאع شده بایـسته        ۀها و موضوعات کتابهای دعا به وسیل        با توجه به אینکه بسیاری אز شیوه      
رא  با شخصیت אو آشنا شویم و سـپس آثـار אو در سـبک אدعیـه و אعمـال                      به אجمال  אست که در אین درس אبتدא     

 .برکاویم
 
 

 نگارאن   پیشتاز אدعیه،) ه٥٨٩ـ  ٦٦٤( بن طاووس سید
سید علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس אز بزرگان אمامیه در قرن هفتم هجری אست که در جاللت                     

در . ه چشم بـه جهـان گـشود        در حلّ  جری ه ٥٨٩ محرم سال    ١٥אو در   . نظیر אست   و منزلت و صفای سیرت کم     
 .ی فرאوאن بردعلمهای  رّאم و پدرش سید موسی بهرهجوאنی אز مجالس درس جدّش جناب و

                                                           
 ١٧٩ـ  ١٨٣ ، ص٣ج . ٢٧٩
 ١٢٣ـ  ١٢٧ص  .٢٨٠
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 אسـت و مـادرِ پـدرش        ٢٨١خـرאس حلبـی    بـی אمادر سید بن طاووس، دختر شیخ بزرگوאر و پرهیزگار ورّאم بن            
 .دخترزאدۀ شیخ بزرگوאر אبوجعفر محمد بن حسن طوسی אست

 در آنجـا  ،باسـیان  در روزگـار حکومـت ع  ، سـال ١٥ شهر بغدאد شـد و حـدود   رאهیِهجری  ٦٢٥אو در سال    
ر نجف و سپس در کـربال       دبه حلّه بازگشت و بعد אز آن        )  عباسی ۀ خلیف ٣٦(در אوאخر حکومت مستنصر     . زیست

 .بنا بر مصالحی به بغدאد بازگشتهجری  ٦٥٢در سال وی . و کاظمین אقامت گزید
אو .  باشـد  نیازمنـد دن  جایگاه علمی و فضیلت و زهد و عبادت و پارسایی אو فرאتر אز آن אست که به یـاد کـر                    

 در אختیار دאشـتن אصـول אولیـه، کتابهـا و            سببسید بن طاووس به     .  אدیب و سخنوری بلیغ بود     ،همچنین شاعر 
 . אی بسیار بزرگ و مشهور توאنست آثار علمی فرאوאنی رא خلق کند روאیات شیعه و کتابخانه

بـاز    ولی אو אز پـذیرش سـر       ،پیشنهاد شد در روزگار مستنصر عباسی نقابت خاندאنهای سادאت و وزאرت به אو            
אلبته در دورאن حکمرאنی هوالکو، نقابت کل عرאق رא پذیرفت و سه سال و یازده ماه نقیـب شـیعه در عـرאق     . زد

 .گردید
 خـویش آرزوی بـه   در بغـدאد وفـات یافـت و    جری، ه٦٤٤ سال ۀطاووس در صبح دوشنبه پنجم ذیقعد  אبن
 ٢٨٢.دست یافت دفن شدن در نجف یعنی

ـ توאنند بـه کتـاب        طاووس می   مندאن به مطالعه در زمینۀ شخصیت، زندگی، אندیشه و آثار אبن           هعالق  ۀکتابخان
 .مرאجعه کنند)  سید علی قرאئی و رسول جعفریانۀترجم( אثر אتان کلبرگ سید بن طاووس

 
 

 آثار دعایی سید بن طاووس
 آثـار سـید بـن طـاووس         ه و همچنین مجموعـ    אتان کلبرگ با پژوهشی نسبتاً کامل در کتابهای ترאجم، فهارس         

 بـن  در אین درس با بعـضی אز آثـار سـید   .  کتاب אو رא با مشخصات אجمالی آنها کشف کند   ٥٩توאنسته אست نام    
 :شویم  در سبک אدعیه و אعمال آشنا میطاووس

 
 سفار و אلزمانمان من אخطار אألـ אأل١

ـ   و אین کتاب دربارۀ אمور متفرقۀ مربوط به سفر אست         ه عنـوאن نمونـه بـه کیفیـت پوشـیدن لبـاس، بردאشـتن                ب
ده کـر توشه، چگونگی محافظت خود אز خطر و مرض و دعاهای گوناگون برאی مرאحل متفاوت سـفر אشـاره                    ره

 .אست
 
 خطار فیما یعمل مثلها فی کلّ شهر علی אلتکرאرـ אلدروع אلوאقیة من אأل٢

אی که אنجام آن در       شود و אعمال پسندیده     ر ماه تکرאر می   ست که در ه   ی א  مشتمل بر دعاهای   هאلدروع אلوאقی کتاب  
 .هر ماه شایسته אست

 
 ـ فالح אلسائل و شجاع אلمسائل فی عمل אلیوم و אللیل٣

 .روز رא گرد آورده אست سید بن طاووس در אین کتاب אعمال مستحبی و دعاهای شبانه
 

                                                           
 .تنبیه אلخوאطرمؤلف کتاب . ٢٨١
 .، با تغییر و تلخیصאقبال אالعمالسید بن طاووس و ) حرز چهارده معصوم (مهج אلدعوאتبرگرفته אز مقدمۀ کتابهای . ٢٨٢
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 ـ فتح אألبوאب بین ذوی אأللباب٤
،  אگرچه אو در کتاب دیگـرش      .کند  ی אستفاده אز אستخاره رא برאی خوאنندگان بیان می        ها  در אین کتاب مؤلف شیوه    

ـ کند، אما در אین کتاب بـه فوא   فرزندش رא אز خطرאت سوء אستفادۀ دאئمی אز אستخاره آگاه می  ه،کشف אلمحج  د و ئ
 .نماید چگونگی אستخاره و موאردی که خودش אز אستخاره بهره برده אست אشاره می

 
 ثة אلدאعی و אعانة אلساعیـ אغا٥

عجـل אهللا   ( حـضرت مهـدی      یکتاب אغاثه به عنوאن کتابی توصیف شده אست که مشتمل بر دعاهایی با אنـشا              
 ٢٨٣.אست، אین کتاب به دست ما نرسیده אست) تعالی فرجه אلشریف

 
 مضمار אلسبق فی میدאن אلصدق/ عمال אلحسنة فیما یعمل مرة فی אلسنة אالقبال باألـ٧ و ٦
. آوری کند  شود رא در אین کتاب جمع       אی که حدאقل یک بار در سال אنجام می          ف سعی کرده تا אعمال و אدعیه      مؤل

محـرم  ماه  حجه مربوط אست و جلد دوم אعمال         قعده و ذی   جلد אول کتاب به دعاها و אعمال ماههای شوאل، ذی         
  چرאکه قـبالً   یاورده אست؛ سخنی به میان ن   سید در אین کتاب אز אعمال ماه رمضان         . دאرد تا پایان شعبان رא در بر     

 .אستده אختصاص دא אعمال و אدعیۀ ماه مبارک رمضان به رא مضمار אلسبق فی میدאن אلصدقکتابی به نام 
 مضمار אلـسبق  جلد אول آن در وאقع همین کتاب کهدر چاپهای کنونی در سه جلد عرضه گشته   אقبال کتاب

 . אصلی אستعمالאقبال אأله אست و دو جلد دیگر مربوط به  تحت عنوאن אقبال آمدتاً مسامحوאست 
 در شمار کتابهایی אسـت کـه بـسیاری אز سـالکان و بزرگـان دیـن بـر قرאئـت آن مـدאومت                         عمالאقبال אأل 

 .ندא کرده مندאن به سیر و سلوک رא به خوאندن آن توصیه می ه و عالق٢٨٤אند دאشته
 
 سبوعـ جمال אأل٨

 کـه   ، در بخـش دوم    .ده אسـت  مـ آ  אدعیۀ مربوط به روزهای هر هفتـه گـرد         بوعجمال אالس بخش אول کتاب    در  
 .آموزد  مجموعۀ אدعیه و אعمال شب و روز جمعه رא به خوאنندگان می،شود قسمت عمدۀ کتاب رא شامل می

 
 
 اجلی معرفة مناسک אلحجّإـ مسالک אلمحتاج ٩

 .دعیه و אعمال حج بوده אست אدر بر دאرندۀ که متأسفانه به دست ما نرسیده אست، ،אین کتاب
 

 ـ مهج אلدعوאت ١٠
 طـاهرین   ۀ، אذکـار قنـوت אئمـ      )علیهم אلـسالم  (سید بن طاووس در אین کتاب به ترتیب حرزهای پیامبر و אئمه             

صـلی אهللا علیـه و   ( مثل دعاهـای پیـامبر   ،بیت در موאقع سخت و گوناگون ، אدعیۀ پیامبر و אهل      )علیهم אلسالم (
 دعاهـای   و ،گانۀ אیـشان    در روزهای جنگهای سه    )علیه אلسالم (، حنین و دعای אمام علی       در روز جنگ بدر   ) آله

مؤلـف در   . رא آورده אسـت   ) אز دعاهایی که برאی سالمتی بیمارאن سـفارش شـده אسـت           (موسوم به تعوذ و عوذة      
سید . کند  یذکر م )  نظیر حرز با אندکی تفاوت     :جمع حجاب (بخشهای אنتهایی کتاب دعاهایی رא با عنوאن حجب         

                                                           
 .٦٦، ص طاووس کتابخانۀ אبنאتان کلبرگ، . ٢٨٣
 .، אز محمد روحیאقبال אالعمالمقدمۀ کتاب ترجمۀ : ک. ر. ٢٨٤
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کند و مدعی אست که אین دعاها         در پایان אین کتاب دعاهای مختلفی אز پیامبرאن و همچنین אز خودش بیان می             
 .ر خاطرش تدאعی کرده אستددر خلوאت معنوی 

 
 ـ אلمهمات و אلتتمات ١١

سـی تـدوین     شیخ طو  مصباح אلمتهجد متمم  تهیۀ  אی אز کتابهای دعایی سید אست که به אنگیزۀ            عنوאن مجموعه 
 אثر دعایی   هشتسید بن طاووس    . ریزی کرده אست   אو אین نظریه رא در אین کتاب فالح אلسائل طرح         . کرده אست 

دאنـسته   مـصباح אلمتهجـد    و אین مجموعه رא مـتمم        ه نامید אلمهمّات ، جلد نگاشته بود   دهتر در     که پیش  ،خود رא 
 .אفق אست  که אلبته با تنظیم موضوعات شیخ طوسی همאست
 ٢٨٥جلدی کتاب אلمهمّات سیم دهتق

 عنوאن אثر شمارۀ جلد
 فالح אلسائل ١ـ  ٢
  אألسابیعةفی أدعیهرة אلربیع زَ ٣
 سبوعجمال אأل ٤
 אلدروع אلوאقیه ٥
 مضمار אلسبق ٦
 مسالک אلمحتاج ٧
 אالقبال ٨ـ  ٩
 אلسعادאت ١٠

  
אی جدید אز کتابهای پیـشین سـید          رضه نیست، بلکه ع   ی نگارش جدید و مستقلّ     אلمهمّات بر آنچه گذشت   بنا
 . شناخته شده אستمصباح אلمتهجدترین پژوهش پیرאمون کتاب  شناسان به عنوאن مهم  که در نزد کتابאست

 
 
 

 آثار سیدویژگیهای سبکی 
. دآور  مـی ) نقل به معنا   (یف אین אست که معموالً متن روאیات رא بدون هیچ تصرّ          طاووس  אبنאز ویژگیهای سبکی    

کنـد کـه אیـن دعـا رא      شود که گاهی خود تصریح می  در میان אدعیه، دعاهای غیر مأثور نیز بسیار دیده می  אلبته
ی دعـای אی متنوعی نیز در آثـار          توصیفی و موعظه   ،جمالت توضیحی . אم  ها برده   אم و אز آن هم بهره       خودم ساخته 
 אز کتابهای غیردعایی سید . ه אست خلق کردینگاری نیز آثار אو در مزאرنویسی و تک. خورد אو به چشم می

                                                           
بنا بر پژوهـشی کـه אو אنجـام دאده          . دאند  تر می   دست یافته که آن رא مناسب     گ غیر אز אین تقسیم به تقسیمی دیگر         אتان کلبر . ٢٨٥

جزئی مبنای روشنی دאرد      دאند که אین تقسیم پنج       رא تنها شامل پنج אثر خویش می       אلمهماتאست سید بن طاووس در روאیتی دیگر        
: ک. ر. شـود   ، אدعیۀ ماهانه، אدعیۀ ساالنه و شرح معنای باطنی بعضی אز אدعیـه مـی              و به ترتیب شامل אدعیۀ روزאنه، אدعیۀ هفتگی       

 .٨٧ ـ ٩٠، ص طاووس کتابخانۀ אبن
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  ٢٨٦.ده אستکر אشاره کرد که به فرزندش هدیه هکشف אلمحجتوאن به  می
 بهره برده אسـت     ، قرن سوم تا پنجم هجری تألیف شده بود        אز که   ،سید بن طاووس אز بسیاری אز آثار لحنی       

 مؤلـف توאنـسته אسـت       طاووس  אبن ۀخانکتابکتاب  . کند  و معموالً אسامی אین کتابها رא نیز در آثار خویش یاد می           
در پایان אین بخش قسمتی אز ترجمۀ אعمال دهـۀ          . وردآدست  ه   کتاب موجود در کتابخانۀ سید رא ب       ٦٦٩אسامی  

 :خوאنیم  میאقبال אالعمالآخر ماه رمضان رא אز کتاب 
 

 فضیلت אعتکاف دهۀ آخر ماه رمضان

در روאیات متعدّد کـه شـیخ       . ر زمانهای دیگر مقدم אست    אعتکاف در دهۀ آخر ماه پرفضیلت و باشرאفت رمضان ب         
 ، خدאوند אروאحشان رא پاکیزه گردאنـد      ،محمد بن یعقوب کلینی و אبوجعفر محمد بن بابویه و جدّم אبوجعفر طوسی            

 ».نمود  در دهۀ آخر ماه رمضان אعتکاف می)صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא «: אند آمده אست نقل کرده
 
 

 حقیقت אعتکاف

کمال אعتکاف عبارت אست אز نگاه دאشتن عقل و قلب و אعضا و جوאرح بر صرف عمل صالح و بازدאشتن آنها بر                      
 و אرאدۀ پاک אو و کشیدن آنها به بند مرאقبۀ حـضرت حـق و حفـظ و صـیانت آنهـا אز                    ، جلّ جالله  ،درگاه خدאوند 

عتکاف و אلتزאم بـه توجـه بـر خـدא و روی             حقیقت معنای א  . کند  دאر روزۀ کامل خود رא אز آن حفظ می          آنچه روزه 
 ٢٨٧.אفزאید دאر در روزۀ خود می  אز אو بر אحتیاط روزهننگردאند

 
 

 پس אز سید بن طاووس
אنـد کـه אلبتـه تـا کنـون       به غیر אز سید بن طاووس دאنشمندאن دیگری نیز به تألیف کتابهای دعایی روی آورده              

 אفـرאدی چـون      هجـری  هـای شـشم تـا دهـم         در میانۀ سـده   . یندאند گوی سبقت رא אز אو بربا        کدאم نتوאنسته  هیچ
آنچه در אیـن  . אند ، کتابهایی رא به אین سبک تدوین کرده       אلدعوאت نویسندۀ کتاب    ،) ه٥٧٣م  (אلدین رאوندی     قطب

אی ناشـناخته      אز نویسنده  نزهة אلزאهد و نهزة אلعابد    کتاب  .  تألیف چند אثر به زبان فارسی אست       دאرددورאن אهمیت   
 کتابهایی هـستند کـه بـه        אز ،)قرن ششم ( تألیف علی بن محمد بن عبدאلصمد سبزوאری         ،ذخیرة אآلخرة کتاب  و  

ع در אیـرאن   تـشیّ دهد کـه   مینگارش کتابهایی به زبان فارسی در אین دورאن نشان. אند زبان فارسی نگاشته شده  
 ٢٨٨.بردند  می هאند که אز אین کتابها بهر زبانان فرאوאنی بوده قدرتمند بوده و فارسی

אست کـه بـا تـألیف کتابهـای         )  ه٩٠٠ م(אز پیشتازאن אین سبک در قرنهای بعدی אبرאهیم بن علی کفعمی            
در فاصـلۀ   . دکـر خدمت شایانی به جامعۀ علمـی شـیعه         ) مختصر مصباح  (אلجُنَّة אلوאقیه  و   אلبلد אألمین ،  אلمصباح

 توאن به تالشهای عالمۀ  ترش یافت که مینیز تألیفات در אین سبک گسهجری قرنهای دهم تا چهاردهم 
                                                           

در کربال آغاز کـرده     )  ه٦٤٩( رא در شصتمین سال عمر خویش        ة لثمرة אلمُهجه  کشف אلمحج تألیف کتاب   سید بن طاووس    . ٢٨٦
ین تألیف رא به فرزندאن خردسالش محمد و علی هدیه کرده و در آن زنـدگی و                 وی א . و در אوאخر همان سال به پایان رسانده אست        

ها و نصایح پدرאنۀ سید אست و منبع مهمی برאی آشنایی             کتاب حاضر شامل موعظه   . هایش رא برאی אیشان بازگو کرده אست        אندیشه
 .رود با شخصیت سید بن طاووس به شمار می

 .٥١٠ و ٥٠٩اووس، ترجمۀ محمد روحی، جلد אول، ص ، سید بن طאقبال אالعمالترجمۀ کامل . ٢٨٧
توאنیـد بـه      برאی אطالع אز אدبیات و سبک אین آثـار مـی          . رسول جعفریان به چاپ رسیده אست     אین دو کتاب به کوشش آقای       . ٢٨٨

 .ضمیمۀ شمارۀ سه همین درس مرאجعه کنید



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١٥

 אو تا سالهای نخستین قرن حاضر مورد توجه عموم مردم قرאر            زאد אلمعاد کتاب  . مجلسی در אین زمینه אشاره کرد     
 .دאشت

جـل אهللا تعـالی فرجـه       نام کتابی אست که دعاهای אمام مهـدی ع        نیز  ) هאلتحفة אلمهدی یا   (هאلصحیفة אلمهدی 
 فرزنـد مـال محـسن فـیض       ،אین کتاب در عصر صفویه توسط مـال אبـرאهیم         . ده אست کرری  آو  رא جمع  )אلشریف
 . تألیف شده אست،کاشانی

 
 
 

 فعالیتهای دعایی معاصر
אی بـه دאنـش       در عصر حاضر دאنشمندאنی نظیر محدث نوری و شاگرد توאنایش شیخ عباس قمی خدمات אرزنده              

مفـاتیح   و   وقـایع אالیـام   با تدوین کتابهـایی نظیـر       )  ه١٢٥٩ـ  ه  ١٢٩٤(محدث قمی   . אند  حدیث و אدعیه نموده   
. عمـال خدאپـسندאنه ترغیـب نمایـد    א مخاطبان بسیاری رא به אیـن     אست  در سبک אدعیه و אعمال توאنسته      אلجنان

در سـالهای אخیـر نیـز       .  محـروم باشـد    مفـاتیح אلجنـان    که אز نعمت کتاب      هستאی در אیرאن      אمروزه کمتر خانه  
 بـه عنـوאن   در موضوع אدعیه و אعمال توسط محققان و پژوهشگرאن אنجام شـده אسـت کـه            نگارشهای بسیاری   

אیشان با گردآوری אدعیۀ هر אمام در مجلدی ویژه سـعی           . دیاد کر  تالشهای آقای جوאد قیومی      אزتوאن     می نمونه
: سـت אز   א عبـارت برخی אز آثـار אیـشان       . ند دعاهای אمامان رא به صورتی سندگونه אز یکدیگر تفکیک کنند          א  هکرد

، صـحیفۀ   )علیـه אلـسالم   (، صحیفۀ אمام کاظم     )علیه אلسالم (، صحیفۀ אمام باقر     )علیه אلسالم (صحیفۀ אمام علی    
عجـل אهللا تعـالی فرجـه       (، صـحیفۀ אمـام مهـدی        )علیـه אلـسالم   (، صحیفۀ אمام هادی     )علیه אلسالم (אمام جوאد   
 ... . و )אلشریف

  אز خـود    در دو جلد، אثری در موضوع אدعیه و אعمـال          تیح אلجنات مفاعالمه سید محسن אمین هم با نگارش        
 אهللا مـشکینی  ت   آی ز א אلمصباح אلمنیر אهللا مکارم شیرאزی و     ت   אز آی  مفاتیح نوین کتابهای  . ه אست به یادگار گذאشت  

ثـار  آبـه   در אین میان بایسته אست      .  אدعیه، زیارאت و مناجات به زبان فارسی هستند        ۀ آثاری سودمند در عرص    نیز
و אهللا فـی אلکتـاب    شهر کتابهای ؛شهری در موضوع אدعیه و אعمال אشاره کنیم  ریجناب آقای حدیثی אرزشمند   

هـای سـتودنی     אز کوششאدعیۀ حج  ومرאقبات ماه رمضان ،)به عربی و فارسی ( אلسنةوאلدعا فی אلکتاب    ،  אلسنة
 .אلحدیث אست سسۀ دאرؤدر مدیگر محققان אیشان و 

 
 
 

 چکیده
هایی که حاوی אدعیه، אعمال مستحبی و אرتبـاط           یاری אز علمای شیعه و سنّی نسبت به نگارش مجموعه         بس 

 . אند با خدא باشد همت گماشته
 . تعدאد نگارشهای شیعیان در אین سبک به مرאتب بیشتر אز سنّیان بوده אست 
، دعیه، دعاء אلـسفر، فـضل אلـدعاء       ألאאلدعاء،  در کارنامۀ علمی بسیاری אز عالمان شیعی کتابهایی با عناوین            

 .شود  دیده می ... وعمالאلدعوאت، אلذکر، عمل אلشهور، ثوאب אأل
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گـزאرش شـده و     ) علیهم אلسالم (، אمام سجاد و אمام صادق       )علیه אلسالم  ( אز אمام علی   هبیشترین אدعیۀ مأثور   
 .אستصحیفۀ سجادیه نظیر  بیت کتاب بی مشهورترین مجموعۀ دعایی אهل 

 אز אولین مکتوبات شیعیان بوده که در قـرن אول هجـری نگاشـته شـده                 ،محمد  مشهور به زبور آل    ،هصحیف 
 . אست
 کتابهـایی در موضـوع אدعیـه و אعمـال گـرد       هجـری شماری در میانۀ قرنهای سوم تا پنجم   نویسندگان بی  

 . آوردند که بسیاری אز آنها در جوאمع אولیه אدغام گردید
 .אثری معتبر و אرزشمند در سبک دعا و אعمال پسندیده אستمتهجد و سالح אلمتعبد مصباح אلکتاب  
به صورت یک   אست אین کتاب دعا رא       در אین کتابِ دعا سعی نموده        אش  شیخ طوسی با توجه به منش فقهی       

 .تألیف کندکلیات مطالب فقهی و مشتمل بر رسالۀ عملیه 
 .و אین سبک عجین گشته אستאمروزه نام سید بن طاووس با کتب אدعیه  
سید علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس אز بزرگان אمامیه در قرن هفـتم هجـری אسـت کـه در              

 .نظیر אست جاللت و منزلت و صفای سیرت کم
 فهارس و همچنین مجموعۀ آثار سید بن طاووس          و אتان کلبرگ با پژوهشی نسبتاً کامل در کتابهای ترאجم         

 . کتاب אو رא با مشخصات אجمالی کشف کند٥٩ نام توאنسته אست
که אنجـام آن در هـر مـاه    رא אی  شود و אعمال پسندیده   که در هر ماه تکرאر می      دعاهایی هאلدروع אلوאقی کتاب   

 .شایسته אست دربردאرد
جـام   که در سال حـدאقل یـک بـار אن       رא אی   אعمال و אدعیه   אستسعی کرده    אالقبال باالعمال مؤلف در کتاب     

 .آوری کند شود جمع می
 کـه   ، بخـش دوم   .ده אسـت  مآ  אدعیۀ مربوط به روزهای هر هفته رא گرد        جمال אالسبوع بخش אول کتاب    در   

 .آموزد  مجموعۀ אدعیه و אعمال شب و روز جمعه رא به خوאنندگان می،شود قسمت عمدۀ کتاب رא شامل می
 کـه بـه     אسـت אی جدید אز کتابهای پیشین سید         رضه نیست، بلکه ع   ی نگارش جدید و مستقلّ    אلمهمّاتکتاب   

 .شناسان شناخته شده אست  در نزد کتابمصباح אلمتهجدترین پژوهش پیرאمون کتاب  عنوאن مهم
אی بـه   در عصر حاضر دאنشمندאنی نظیر محدث نوری و شاگرد توאنایش شیخ عبـاس قمـی خـدمات אرزنـده        

 .אند دאنش حدیث و אدعیه نموده
 
 
 
 

  )١(ه ضمیم

 منابع مطالعاتی
 .مصباح אلمتهجدـ ١
 ؛)مصباح אلمتهجد (١١٨، ص ٢١، ج هאلذریعـ ٢
 ؛٥١٤ ـ ٥٢٠، ص ٧، ج ة אلمعارف تشیعدאئرـ ٣
 ، علی رضا برאزش؛قرآن صاعدـ ٤
 فهد حلی، ترجمۀ حسین غفاری؛ ، تألیف אبن)אلدאعیة عدترجمۀ  (گی و نیایشآیین بندـ ٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١٧

 .، محمد مهدی آصفی) אلسالمعلیهم(אلدعاء عند أهل אلبیت ـ ٦
 
 
 
 ) ٢ (هضمیم

 ٢٨٩ صحیفۀ سجادیهمدعای بیست و چهار
  دُعٰائِه عَلَیْه אلسَّلٰامُ لِاَبَوَیْهِ عَلَیْهمَا אلسَّالمُنوَكٰانَ مِ

صَـلَوٰאتِكَ وَرَحْمَِتـكَ وَبَرَكٰاتِـكَ    אَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِכَ وَرَسُولِكَ وَאَهْلِ بَیْتِهِ אلطّٰاهِرینَ وَאخْصُصْهُمْ بِاَفْضَلِ      
 אللَّهُمَّ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّـدٍ وَٰאلِـهِ          .صِ אللَّهُمَّ وٰאلِدَىَّ بِالْكَرٰאمَةِ لَدَیْكَ وَאلصَّلٰوةِ مِنْكَ یٰا אَرْحَمَ אلرّٰאحِمینَ         وَسَلٰامِكَ وَאخْصُ 

 ي مِنْـهُ وَوَفّقْنـ    ي بِمٰـا تُلْهِمُنـ    ي عِلْمَ ذٰلِكَ كُلِّهِ تَمٰامًا ثُمَّ אسْتَعْمِلْن      يجْمَعْ ل  عِلْمَ مٰا یَجِبُ لَهُمٰا عَلَىَّ אِلْهٰامًا وَא       يوَאَلْهِمْن
 عَنِ אلْحَفُوفِ فیمٰا אَلْهَمْتَنیـهِ      ي אسْتعمٰالُ شَىٍ عَلَّمْتَنیهِ وَلٰا تَثْقُلَ אَرْكٰان      ي مِنْ عِلْمِهِ حَتّٰى لٰا یَفُوتَن     يلِلنُّفُوذِ فیمٰا تُبَصِّرُن  

لّٰهُمَّ صَلِ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَٰאلِهِ كَمٰا شَرَّفْتَنٰا بِه وَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَٰאلِهِ كَمٰا אَوْجَبْتَ لَنٰا אلْحَقَّ عَلَى אلْخَلْقِ بِـسَبَبِهِ אَللَّهُـمَّ                      אَل
 مِنْ رَقْدَةِ   يلَعین  بِهِمٰا אَقَرَّ  ي لِوٰאلِدَىَّ وَبِرّ  يَوאجْعَلْ طٰاعَت אَبَرُّهُمٰا אالُمِّ אلرَّؤُفِ      אَهٰابُهُمٰا هَیْبَةَ אلسُّلْطٰانِ אلْعَسُوفِ وَ     يאجْعَلْن

אُقَـدِّم عَلـىٰ رِضٰـاىَ رِضٰـاهُمٰا وَאَسْـتَكْثِرَ            مِنْ شَرْبَةِ אلظَّمْانِ حَتّى אُوثِرَ عَلىٰ هَوٰאىَ هَوٰאهُمٰا وَ         يאَثْلَجَ لِصَدْر  אلْوَسْنٰانِ وَ 
 ي وَאَِلنْ لَهُمٰـا عَریكَتـ     ي وَאَطِبْ لَهُمٰا كَالم   يאِنْ كَثُرَ אَللّٰهُمَّ خَفِّضْ لَهُمٰا صَوْت       بِهِمٰا وَ  يسْتَقِلَّ بِرّ  وَאِنْ قَلَّ وَאَ   يبِرَّهُمٰا ب 

 وَאحْفَـظْ   ي عَلىٰ تَكْرِمَتـ    وَאَثِبْهُمٰا ي بِهِمٰا رَفیقاً وَعَلَیْهِمٰا شَفیقاً אَللّٰهُمَّ אشْكُرْ لَهُمٰا تَرْبِیَت        يرْن وَصَیِّ يوَאعْطِفْ عَلَیْهِمٰا قَلْب  
ـ        ي مِنْ אَذىً אَوْ خَلَصَ אِلَیْهِمٰا عَنّ      ي אَللّٰهُمَّ وَمٰا مَسَّهُمٰا مِنّ    ي صِغَر ي ف يلَهُمٰا مٰا حَفِظٰاهُ مِنّ     ي مِـنْ مَكْـرُوهٍ אَوْضـاعَ قِبَل

 حَسَنٰاتِهِمٰا یٰا مُبَـدِّلَ אلـسَّیِئاتِ بِاَضْـعٰافِهٰا مِـنَ           يزِیٰادَةً ف  وَ دَرَجٰاتِهِمٰا   يعُلُوא ف لَهُمٰا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمٰا وَ      
ـ   مِنْ حَقٍّ אَوْ قَـصَّرَא     يیٰا عَلَىَّ فیهِ مِنْ قَوْلٍ אَوْ אَسْرَفٰا عَلَىّ فیهِ مِنْ فِعْلٍ אَوْ ضَیَّعٰاهُ ل              אلْحَسَنٰاتِ אَللّهُمَّ وَمٰا تَعَدَّ     عَنْـهُ   يب

 ي لٰا אَتَّهِمُهُمٰـا عَلـىٰ نَفْـس       ي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمٰا فَاِنّ    ي وَهَبْتُُه لَهُمٰا وَجُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمٰا وَرَغِبْتُ אِلَیْكَ ف        مِنْ وٰאجِبٍ فَقَدْ  
אَقْدَمُ אِحْـسٰاناً אِلَـىَّ وَאَعْظَـمُ مِنَّـةً      یٰارَبِّ فَهُمٰا אَوْجَبُ حَقا عَلَىَّ وَي بِرّى وَلٰا אَكْرَهُ مٰا تَوَلَّیٰاهُ مِنْ אَمْر    يوَالٰ אَسْتَبْطِئُهُمٰا ف  

 ي وَאَیْـنَ شِـدَّةُ تَعَبِهِمٰـا فـ    ي طُولُ شُغْلِهِمٰا بَِترْبِیَتيאُجٰازِیَهُمٰا عَلىٰ مِثْلٍ אَیْنَ אِذאً یٰا אِلٰه      لَدَىَّ مِنْ אَنْ אُقٰاصَّهُمٰا بِعَدْلٍ אَوْ     
 حَقَّهُمٰا وَلٰا אُدْرِכُ مٰا یَجِبُ عََلىَّ لَهُمٰا        يهِمٰا لِلتَّوْسِعَة عَلَىَّ هَیْهٰات مٰا یَسْتَوْفِیٰانِ مِنّ      حِرאسَتى وَאَیْنَ אِقْتٰارُهُمٰا عَلىٰ אَنْفُسِ    

 مَـنْ رُغِـبَ      یٰا خَیْرَ مَنِ אسْتُعینَ بِهِ وَوَقِّفْنى یٰا אَهْـدى         يٰאلِهِ وَאَعِنّ   مَتِهِمٰا فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ     وَال אَنَا بِقٰاضٍ وَظیفَةَ خِذْ    
 אَهْلِ אلْعُقُوقِ لِلْابٰآءِ وَאلْاُمَّهٰاتِ یَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ وَهُمْ ال یُظْلَمُـونَ אَللهُـمَّ صَـلِّ                   ي ف يال تَجْعَلْن  אِلَیْهِ وَ 

אُمَّهٰاتِهِمْ یٰا אَرْحَمَ אلـرّٰאحِمینَ      אبٰاءَ عِبٰادِכَ אلْمُؤْمِنینَ وَ   ٰאلِهِ وَذُرِیّتَّهِ وَאخْصُصْ אَبَوَىَّ بَاَفْضَلِ مٰا خَصَصْتَ بِهِ ٰ          عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ  
 אَللهُـمَّ صَـلِّ     ي كُلِّ سٰاعَةِ مِنْ سٰاعٰاتِ نَهٰار     يف  وَ ي אِنىً مِنْ אنٰآءِ لَیْل    يف  وَ ي אَدْبٰارِ صَلَوٰאت  يאَللهُمَّ ال تُنْسِنى ذِكْرَهُمٰا ف    

 لَهُمٰا رِضًا عَزْمًـا     ي مَغْفِرَةً حَتْمًا وَאرْضَ عَنْهُمٰا بِشَفٰاعَت     ي لَهُمٰا وَאغْفِْر لَهُمٰا بِبِرّهِمٰاب    ي بِدُعٰآئ يلٰאلِهِ وَאغْفِرْ   عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ  
 ي فَـشَفِّعْن  يقَتْ مَغْفِرَتُكَ ل  وَبَلِّغِهُمٰا بِالْكَرٰאمَةِ مَوٰאطِنَ אلسَّلٰامَةِ אَللهُمَّ وَאِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُمٰا فَشَفِعْهُمٰا فِىَّ وَאِنْ سَبَ            

אلْفَـضْلِ אلْعَظـیمِ وَאلْمَـنِّ אلْقَـدیمِ          دٰאرِ كَرٰאمَتِكَ وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ אِنَّكَ ذُو       يفیهِمٰا حّتّىٰ نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ ف    
 .אَنْتَ אَرْحَمُ אلرّٰאحِمینَ وَ
 
 

                                                           
  .١٦٤ ـ ١٧٢، ترجمۀ فوالدوند، ص صحیفۀ سجادیه. ٢٨٩
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 دعای خیر برאی پدر و مادر
 و آنهـا رא مـشمول       ؛ و بـر خانـدאن پـاکش       ،אت   بنـده و فرسـتاده     ،)صلی אهللا علیه و آله     (ود بر محمد   در ،خدאیا بار

 پدر و مادرم رא به کرאمتی که نزد توست و صـلوאت             ، و نیز بارخدאیا   .نیکوترین صلوאت و برکات و سالم خود فرما       
 .ترین مهربانان  אی مهربان؛אز جانب خویش مخصوص فرمای

 و دאنش آنچه رא که در رאبطه با آن دو بر من             ؛ و خاندאن وی   ،)صلی אهللا علیه و آله     (ر محمد درود ب ،  خدאیا بار
گاه مرא بر آن دאر که در هر آنچـه بـه       فرض אست به من אلهام فرما و آن شناخت رא سرאسر در من گرد آور و آن                

ن فوت نگردد و بدنم אز آنچه بـه  אی אز م אی אز آنچه به من آموخته     ار حاصل کنم تا دقیقه    یאی אخت   من بینش دאده  
 .من אلهام کردی ماندگی نشان ندهد

گونه که ما رא با אنتساب به وی شـرאفت            نا و خاندאن وی، هم    )صلی אهللا علیه و آله    ( درود بر محمد     ،خدאیا ارب
م  و خاندאن وی، אز آن روی که به سبب وی حـق مـا رא بـر مـرد                   )صلی אهللا علیه و آله    (دאدی، و درود بر محمد      

 .وאجب فرمودی
گیر بیمناک אست אز آن دو بیمنـاک باشـم و             چنان کن که مانند کسی که אز شکوه سلطانی سخت          ،بار خدאیا 

چون مادری مهربان بدאنها نیکویی نمایم و فرمان بردنم رא אز پدر و مادر و نیکی بدیـشان رא אز خـوאب در دیـدۀ     
تشنه قرאر ده تا آنکه خوאستۀ آن دو رא بر خوאهش خویش            تر و گوאرאتر אز آب خنک در کام           آلوده صفابخش  خوאب

 دربـارۀ خـود بـسیار    ، هرچند אندک باشـد ،ترجیح و خشنودی آنان رא بر خوאستۀ خود مقدّم دאرم و نیکویی آنها رא        
 .خدمتی خود رא نسبت به آن دو אندک شمارم، هرچند بسیار باشد شمارم و خوش

 و سخنم رא برאی آنها خوشایند و خویم رא برאی آن دو نـرم و دلـم رא                    صدאیم رא برאی آن دو مالیم      ،بار خدאیا 
 .بر آنها مهربان و مرא نسبت به אیشان رفیق شفیق گردאن

אنـد جـزאی      אند مشکور تو بـاد و אز אینکـه آن دو مـرא گرאمـی دאشـته                   تربیتی که آن دو אز من کرده       ،بار خدאیا 
 .دאر אند برאی آنان نگاه حفاظت آن کوشیدهم در א خیرشان ده و آنچه رא که در دورאن کودکی

زده یـا     هر آزאری که در کودکی אز من بدیشان رسیده و هر ناپسندی که אز ناحیۀ من بدیشان سر                  ،خدאیا بار
هر حقی که نسبت به אیشان אز جانب من تضییع شده آن رא مایۀ فرو ریختن گناهان و علوّ درجـات و אفـزאیش                        

 .کنی سی که بدیها رא به چندین برאبر אز نیکوییها تبدیل می אی ک.حسنات آن دو قرאر ده
אی نسبت    אند یا در אنجام وظیفه      روی که در کردאر بر من روא دאشته          و هر تعدی که در گفتار یا زیاده        ،خدאیا بار

کـاهی،  مدهای آن رא אز آن دو فرو        اאیشان بخشودم و אز تو خوאستارم که بار پی         אند، من بر    به من کوتاهی ورزیده   
ورزنـده   برم و آنها رא در مهربانی نسبت به خـود قـصور             که من دربارۀ خودم هیچ گمان بدی به אیشان نمی          چرא
 .אند ناخشنود نیستم شمارم و אز آنچه در אدאره کردن من بدאن مبادرت ورزیده نمی

چـه   ون به منّتی هـر    تر و مقر    تر و אحسانشان به من دیرینه        به رאستی که حق آن دو بر من وאجب         ،پروردگارא
 در אیـن صـورت אی خـدאی    . تا אینکه بخوאهم در مقام دאدخوאهی برآیم و با آنها معامله به مثل کنم   ،ست א بیشتر
אنـد چـه      خـود همـوאر کـرده      ی که در نگهدאری من بر     ج در אزאی אشتغال אیشان در پرورش من و سختی رن          ،من

ز من אستیفا کنند و من توאنا نیستم کـه آنچـه رא آن دو بـر                 توאنند حق خود رא א      که آن دو نمی   ! خوאهد شد؟ دریغا  
صـلی אهللا علیـه و      (عهدۀ من دאرند تدאرک نمایم و با אنجام وظیفه در خدمت آنها درکوشم؛ پس درود بر محمد                  

جوینـد، و تـوفیقم بخـش، אی رאه            אز کـس کـه אز אو یـاری مـی           ین بهتـر  ی مـرא یـاری ده א      ؛ و خاندאن وی   )آله
بینـد و بـر        در برאبر کردאرش کیفر مـی      كسس که روی به سوی אو نهند، و مرא در روزی که هر               ک نتری  نماینده

 .אند قرאر مده رود در زمرۀ آن گروه که پدر و مادر رא نافرمانی کرده کسی ستم نمی
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 و پـدر و مـادر مـرא بـه برتـرین             ؛ و خانـدאن و فرزنـدאن وی       )صلی אهللا علیه و آله     ( درود بر محمد   ،خدאیا بار
تـرین    אی مخـصوص فرمـای، אی مهربـان         ی که ویژۀ پدرאن و مادرאن بنـدگان مـؤمن خـود گردאنیـده             یوهبتهام

 .مهربانها
م و در سـاعتی אز سـاعات روزم یـاد آن دو رא אز              א  אی אز אوقـات شـبانگاهی        در تعقیب نماز و در پاره      ،خدאیا بار

 .خاطرم مبر
کـنم مـرא       خاندאن وی، و به دعایی که من دربارۀ آنها مـی            و )صلی אهللا علیه و آله     ( درود بر محمد   ،خدאیا بار

بیامرز و آن دو رא به سبب نیکی آنها بر من حتماً بیامرز و به پایمردی من به رאستی אز אیشان خشنود شـو و آن                          
 ! دو رא با کرאمت به جاهای אمن و سالمت برسان

تگر من ساز و אگر آمرزش تـو پـیش אز آن دو             אی آن دو رא شفاع       אگر آن دو رא پیش אز من آمرزیده        ،خدאیا بار
 مرא شفیع آن دو قرאر ده تا در سرאی کرאمت و جایگاه آمرزش و رحمت تو در پرتـو مهـرت                      ،אت شده   شامل بنده 

אی و אیـن خـود         در حقیقت تویی تو که وאجد فضل بزرگ و منّـت دیرینـه             .همه با هم گرد یکدیگر جمع شویم      
 .ترین مهربانانی تویی که مهربان

 
 
 

 )٣ (هضمیم
 ) هجری٦متنی فارسی אز قرن  (هبخشی אز کتاب ذخیرة אآلخر

 شوّאل
گه بود که آفتاب فرو رود و باید که شب عید به عبـادت مـشغول                 باید که شب عید فطر غسل کند و وقتش آن         

  گفته אست که عجب دאرم אز کـسی کـه در سـالی چهـار شـب بـه عبـادت                     )علیه אلسالم (بود که אمیرאلمؤمنین    
سنّت کـه شـب عیـد     و. אول شب אز رجب و شب نیمۀ شعبان و شب عید فطر و شب عید אضحی. مشغول نبود

 وَ نٰاصِـرَُه     مُحَمَّـدّאً  كْرٰאمِ یٰا مُصْطَفِیاً  אإل یٰا ذَאلطَّوْلِ یٰا ذَאلْحَوْلِ یٰا ذَאلْجَلٰالِ وَ      «: فطر پس אز نماز شام بگوید در سجده       
ه صـد   اگـ  آن. » كِتابٍ مُبینٍ  يلى كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ نَسیتُهُ أَنَا وَ هُوَ عِنْدَכَ ف            مُحَمَّدٍ وَ אغفِرْ   אٰلِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ   

 پس אز نماز شام شب عیـد و پـس אز نمـاز              ؛سنّت אست که تکبیر عقب چهار نماز        و »أتوب إلی אهللا  «: بار بگوید 
ـ אَهللاُ أَكْبَرُ אَهللاُ أَكْبَـرُ الٰ إِلٰـهَ إِالّْ وَאَهللاُ أَكْبَـرُ، אَهللاُ أَكْبَـرُ وَلِ     «:ویدخفتن و پس אز نماز بامدאد و پس אز نماز عید، بگ       ه لّ

 .»אَلْحَمْدُ وَאلْحَمْدُ لِلِه عَلٰى مٰا هَدٰאنٰا وَلَهُ אلشُّكْرُ عَلىٰ مٰا أَوْالنٰا
قل هـو   « یک بار و هزאر بار       »אلحمد« بخوאند در رکعت אوّل      ؛و سنّت אست که شب عید فطر دو رکعت نماز کند          

 یک بار و چـون سـالم بدهـد تـسبیح زهـرא              »قل هو אهللا أحد   « یک بار و     »אلحمد« و در رکعت دیگر      »אهللا أحد 
 . بگوید و حاجتی که دאرد بخوאند)علیهاאهللا سالم (

 :  که گفت)رحمة אهللا علیه(אند אز سلمان فارسی  نمازی دیگر در شب عید فطر روאیت کرده
هیچ بنده نبود که نماز کند شب عید شش رکعت          :  گفت )آله صلی אهللا علیه و   ( رسول خدא 

بخوאنـد در هـر     . אگرچه باشد אز אهل دوزخ     بیت אو جمله، و     که نه شفاعت دهندش در אهل       
 .پنج بار »قل هو אهللا« یک بار و »אلحمد«رکعتی 

 : گفت)صلی אهللا علیه و آله(نماز دیگر هم در شب عید فطر؛ رسول خدא 
 و ده بـار  »אلحمد«هرکه شب عید فطر ده رکعت نماز کند و بخوאند در هر رکعتی یک بار             

لِلِـه وَال إلٰـهَ إالّ אهللاُ        سُـبْحانَ אهللاِ وَאلْحَمْـدُ    «: سجود بگوید  و در رکوع و    »قل هو אهللا أحد   «
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ده کنـد و    ه سـج  اگ  آن ،»אهللا أستغفر«: چون אز نماز فارغ گردد هزאر بار بگوید        و »وَאهللاُ أکْبَرُ 
אَلْـإِكْرאمِ یٰـا رَحْمٰـنَ אلـدُّنیٰا وَ אَلْٰـاخِرَةِ وَ             یٰا حَيُّ یٰا قَیُّومُ یٰا ذَאلْجَـاللِ وَ       «: بگوید در آن سجده   

  وَ تَقَبَّـلْ صَـوْمى وَ      یرَحیمَهُمٰا یٰا أَرْحَمَ אلرّאحِمینَ یٰا إِلٰـَه אَلٰـأَوَّلینَ وَ אلْـاٰخِرینَ אِغْفِرْلـى ذُنُـوب               
 .»یقِیام صَلَٰوאتى و

 :رسول خدא صلی אهللا علیه و آله گفت
بدאن خدאی که مرא به حق به خلق فرستاد که هرکه אین نمـاز بکنـد אز مؤمنـان بـر אیـن                       
صفت که یاد کرده شد، سر אز سجده برنیارد אال که خدאی تعـالی وی رא بیامرزیـده بـود و                     

اه کرده بود هـر گنـاهی       پذیرد אز وی ماه رمضان و گناهان وی بیامرزد و אگرچه هفتاد گن            
 .عظیم אز جملۀ گناهان بندگان خدא
و . گه بود که صبح برآید تا وقتی که نماز عیـد بگذאرنـد       و سنّت بود که روز عید فطر غسل کند و وقتش آن           

چون آفتاب بر زمین אفتـاد وقـت نمـاز عیـد      و. کار دאرده ترین بپوشد و بوی خوش ب باید که روز عید جامۀ پاک  
 »אلصَّلوة אلصَّلوة אلصَّلوة  «:  و سه بار بگوید    دنماز عید بانگ نماز عید و قامت نبود؛ کفایت بود که برخیز           و در   . بود

 : بخوאند و دست بردאرد و تكبیر كند و بگوید »سبح אسم ربِّك אألعلى«و  »אهللا أکبر«: و روی به قبله آرد و بگوید
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدאً عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ؛ אَللَّهُـمَّ أَهْـلَ            أشهد أن الٰ إلٰهَ إالَّ אَهللاُ وَحْدَهُ ال شَریكَ        

אَلْكِبْرِیٰاءَِ وَאلْعَظَمَةِ وَأهْلَ אلْجُودِ وَאَلْجَبَرُوتِ وَأَهْلَ אَلْعَفْـوِ وَאَلرَّحْمَـةِ وَأهْـلَ אلتَّقْـوٰى وَאلْمَغْفِـرَةِ،                
لْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیدאً وَلِمُحَمَّدٍ صَـلَوٰאتُكَ عَلَیْـهِ وَאٰلِـهِ كَرאٰمَـةً            أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذא אَلْیَوْمِ אَلَّذي جَعَ     

 كُلِّ خَیْر أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّدאً يوَذُخْرאً وَمَزیدאً أَنْ تُصَلِّىِ عَلى مُحَمَّدٍ وَאٰلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُدْخِلَنا ف     
وءٍ أَخْرَجْـتَ مِنْـهُ مُحَمَّـدאً وَאٰلَ مُحَمَّـدٍ صَـلَوאتُكَ عَلَیْـهِ              وَאٰلَ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُخْرِجَنٰا مِنْ كُلِّ سُ      

אَللهُمَّ إنّا نَسْأَلُكَ خَیْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبٰادُכَ אَلصّالِحُونَ وَنَعُوذُ مِمَّا אسْتَعاذَ مِنْهُ عِبٰادُכَ              . وَعَلَیْهمْ
 .אَلْمُخْلَصُونَ

د و تکبیر سیم بکند و همین دعا بگویـد و تکبیـر چهـارم بکنـد و                  آنگه تکبیر دویم بکند و همین دعا بگوی       
گه دو سجده بکند و برخیـزد و یـک رکعـت دیگـر               آن.  و به رکوع شود    ٢٩٠همین دعا بگوید و تکبیر پنجم بکند      

گه تکبیری بگوید و همین دعا بکند و تکبیر دویم بگوید            آن.  بخوאند »حٰیٰهاאلشَّمس و ضُ   و« و   »אلحمد«بکند و   
ن دعا بکند و تکبیر سیم بگوید و همین دعا بکند و تکبیر چهارم بگوید و همین دعا بکند و تکبیر پـنجم  و همی 

 بگوید و دعا کنـد و       )سالم אهللا علیها   (بگوید و به رکوع شود و نماز تمام بگذאرد و چون سالم بدهد تسبیح زهرא              
 .حاجتها بخوאهد

 :و مستحب אست که پس אز نماز عید אین دعا بخوאند
 أَدیٰنُكَ بِطاعَتِكَ وَوِالیَةِ رَسُولِكَ وَوِالیَةِ אألَئِمَّةِ مِنْ أوَّلِّهِمْ إلٰـى آخِـرِهِمْ أَدینُـكَ               يאَللّهُمَّ إنّ 

 يبِطاعَتِهِمْ وَوِالیَتِهِمْ وَאلرِّضٰا بِمٰا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَیْرَ مُتَكَبِّرٍ وَلٰا مُسْتَكْبِرٍ عَلىٰ مَعْنٰى مٰا أَنْزَلْتَ فـ              
كتابِكَ عَلٰى حُدُودِ مٰا أَتٰانٰا مِنْهُ وَمٰا لَمْ یأٰتِنا مُؤْمِنٌ مُقِرُّ بِذٰلِكَ مُسَلِّمُ رאضٍ بِما رَضیتَ بِـهِ یـا                
رّبِّ أُریدُ وَجْهَكَ ذٰلِكَ وَلٰا أَكْثَرَ إنَّ אلنَّفْسَ لَأمّارَةٌ بِالسُّوءِ إالّ مٰا رَحِمْتَ یٰا أَرْحَـمَ אلـرّאحِمینَ،                  

 بِالسَّعادَةِ  ي رٰאضٍ وَأنْ تَخْتَمَ ل    ي عَلَیْهٰا وَأَنْتَ عَنّ   ي بِطاعَتِكَ حَتّى تَوَفّان   يلُكَ أن تَعْصِمَن  وَأَسْأَ
 ٢٩١.یٰا غَفُورُ یٰا رَحیمُ

                                                           
 ! همین دعا بگوید و تکبیر ششم بکند و همین دعا بگوید و تکبیر هفتم بکندو: در אدאمه آمده. ٢٩٠
 .٧٩ ـ ٨٢، ص ذخیرة אآلخر. ٢٩١
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 ) ٤ (هضمیم
 ٢٩٢مطالبی אز کتاب אمام در عینیت جامعه

صـحیفۀ  ( »دعـا « د در قالب  بو) אیدئولوژیکی( موضع אول، نشر אنوאع مسائل تربیتی فردی و אجتماعی و אعتقادی          
کند و تعلیمـات بـسیاری بـه         تأمّل و אندیشه در مضامین אین دعاها مسائل بسیاری رא بر ما روشن می             ). سجادیه

دهد که אینک بـه برخـی אز آنهـا אشـاره              جامعۀ אسالم، بلکه جامعۀ درگیر بشری در هر نقطه و אز هر مذهب می             
 .کنم می
 
 

 ادیهאی אز آموزشهای صحیفۀ سجّ پاره
 ـ نظامِ صالح١

آورد و    אمام با تکرאر بسیار ذکر صلوאت و درود بر محمد و آلِ محمد نظام صالح و حکومت حقّه رא به یادهـا مـی                       
 .نماید کند، و رژیم صالح رא معرفی می شناساند، و یاد مرّبیان אلهی رא زنده می رهبرאن عدאلت کلّی رא می

 
 ـ یادِ شهیدאن٢

  ٢٩٣ ....  نَظْمِ אلشُّهَدאءِ بِسُیوفِ אَعدאئِهي אلسُّعَدאء مِنْ אَولیائِه، ونَصیرُ بِهِ في فِحَمْدאً نَسْعَدُ بِهِ
بختان و دوستان خدא درآیـیم و        مرۀ نیک زگونه سپاسی که بدאن در        آن...  خدאوند رא سپاس  

 . آنان که با شمشیرهای دشمنان خدא کشته شدند؛در ردۀ شهیدאن قرאر گیریم
 
 نشر حق ـ هجرت برאی ٣

  ٢٩٤ .... كدین ِعْزאزאِرٰאدةً مِنْهُ إل...  وَهٰاجَرَ אِلٰى بِالدِ אلْغُربَة
אو که به سرزمین غربت مهاجرت کرد تا دین تو رא عزیز            ...  بر پیامبر درود فرست      ،خدאوندא

 .و پیروز بدאرد
 
 دאشتِ فدאکارאن  ـ گرאمی٤

 يیْثُ אَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِساالتِه، وَفٰارَقُوא אْالَزوאجَ وَאالَوالدَ ف       وَسٰابَقُوא אِلىٰ دَعوَتِه، وَאسْتَجابُوא لَهُ حَ     
  ٢٩٥. ...  تَثْبیتِ نُبُوَّتهيאِظْهارِ كَلِمَتِه، وَقاتَلُوא אْآلباءَ وَאْالَبْنٰاءَ ف

آنـان کـه بـرאی پـذیرفتن        ...   رحمت خویش رא به ویژه بر אصحاب محمد فرست         ،خدאوندא
 بـرאی   ؛ل پیامبری خویش رא به آنـان گفـت پذیرفتنـد          یچون دال  دعوت אو پیش אفتادند، و    

نشر دین אو אز زن و فرزند دست شستند، و بـرאی پایـدאر سـاختن رسـالت אو بـا پـدرאن و                        
 .فرزندאن خویش جنگ کردند

 

                                                           
  .٢٥ ـ ٣٨ ص ی،میمحمد رضا حک. ٢٩٢
 .دعاى یكم. ٢٩٣
 .دعای دوم .٢٩٤
 .دعای چهارم. ٢٩٥
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 ـ אمر به معروف و نهی אز منکر٥
  ٢٩٦ .... אلنَّهْىِ عَنِ אلْمُنْكَرباعِ אلسُّنَن، وَمُجانَبةِ אلبِدَع، وَאْالَمْرِ بِالْمَعْرُوف، وَوَאتِّ

خالف  مسائل نوظهور و  ( بدعتها  ما رא توفیق ده تا אز سنّت پیامبر پیروی کنیم، و           ،خدאوندא
 .ما رא توفیق ده تا אمر به معروف و نهی אز منکر کنیم. رא نپذیریم) شرع

 
 ـ نگهبانیِ אسالم٦

 ٢٩٧. ... الِسلٰامאوَحِیاطةِ 
 . تا אز دین אسالم نگهبانی و حرאست کنیم ما رא توفیق ده،خدאوندא

 
 ـ کوبیدنِ باطل و یاری حق ٧

 ٢٩٨.عْزאزِهإِذْلٰالِه، وَنُصْرَةِ אلْحَق وَإِوَאنْتِقاصِ אلْبٰاطِلِ وَ
 ما رא توفیق ده تا باطل رא ناچیز شماریم و خوאر سازیم، و حـق رא یـاری کنـیم و                      ،خدאوندא

 .بزرگ دאریم
 
  به ناتوאنانـ کمک به گمرאهان، رسیدگی٨

 ٢٩٩.دْرאכِ אللَّهیفإِرْشادِ אلضّالَ، وَمُعاوَنَةِ אلضَّعیفِ، وَإِوَ
درماندگان   ما رא توفیق ده تا گمرאهان رא به رאه آوریم، ناتوאنان رא کمک رسانیم، و               ،خدאوندא

 .رא به دאد رسیم
 
 ـ موضع و نگهبانیِ آن٩

یثـارِ  إوتَعـاطِى אلْكُلْفَـة وَ    ...  لْحٰـاحِ אلـشَّهْوَة   إوَ  ...  عُوذُ بِكَ مِنْ هَیَجانِ אلْحِـرص     أَ يאَللهُمَّ אِنّ 
 אَو אَنْ نَعْضُدَ ظٰالِماً، אَو نَخْذُلَ مَلْهُوفاً      ...  وَسُوءِ אلْوِالیَةِ لِمَنْ تَحْتَ אَیْدینا     ...אلْبٰاطِلِ عَلَى אلْحَقَ    

.... ٣٠٠ 
امان پای فشارند، و دسـت  ه بریم אز אینکه شود، و شهوאت و خوאسته          به تو پناه می    ،خدאوندא

به تکلّف و تجمل زنیم، و ناروא و ناحق رא بر حـق برگـزینیم، و در حکومـت و سرپرسـتی                  
بـریم אز אینکـه بـه          به تو پنـاه مـی      ،خدאوندא. نسبت به زیردستان خود بد کنیم و بد باشیم        

 .אی رא تنها گذאریم ظالمی کمک کنیم و مظلوم بیچاره
 

 ع پناهانِ אجتما ـ یادِ بی١٠
 یٰا مَنْ الَ یَخْفىٰ عَلَیْهِ אَنْبٰاءُ אلْمُتَظَلَّمین، وَیا مَنْ لٰا یَحْتٰاجُ فى قَصَصِهِمْ אِلٰى شَهادאتِ 

                                                           
 .دعاى ششم .٢٩٦
 .دعاى ششم .٢٩٧
 .دعاى ششم .٢٩٨
 .دعاى ششم .٢٩٩
 .دعاى هشتم .٣٠٠
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 ٣٠١ .... אلشّٰاهِدین
 چـون   ،אی خـدא  . مانـد    אحوאل و אخبار ستمدیدگان و دאدطلبان بر تو پوشـیده نمـی            ،אی خدא 

 . به شاهد و گوאه ندאرندش نزد تو باز گویند نیازییستمدیدگان سرگذشت خو
 

  ٣٠٢ـ وجود ناאمنی در جامعه١١

 ٣٠٣. .. .وَمِنْ مَرאرَةِ خَوفِ אلظّالِمینَ حَالوَةَ אْالَمَنَة
 . تلخی ترس و دلهره אز ستمکارאن رא به شیرینی אیمنی بدل ساز،خدאوندא

 
 ـ در برאبر زمانه١٢

 وَאَنْ یَـسْتَحوِذَ عَلَیْنَـا אلـشَّیْطٰان، אَو یَنْكبُنَـا           وَنَعُوذُ بِك مِنْ سوء אلسَّریرَة، وَאحْتِفـارِ אلـصَّغیرَة،        
 ٣٠٤. .. .אلزَّمان، אَو یَتَهَضَّمَنَا אلسلطان

بریم אز אینکه بدباطن و بدنیت باشـیم، و אز אینکـه گنـاه صـغیره رא                    به تو پناه می    ،خدאوندא
گزند رسـاند، و  کوچک شماریم، و אز אینکه شیطان بر ما چیره گردد، و אز אینکه زمانه به ما       

آرمان و دیـن و حقـایق אنـسانی مـا رא پایمـال کننـد و        (. אز אینکه قدرتها ما رא هضم کنند      
 ).مغلوب فرهنگهای باطل سازند

 
 ـ مبارزه با אسرאف١٣

 ٣٠٥. .. .وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ تَناوُلِ אْالِسْرאف
چـه   אل فـردی و   چـه در אمـو    . (بریم אز אینکه دست به אسرאف زنـیم          به تو پناه می    ،خدאوندא

 )אموאل عمومی
 

 ـ אیجاد وحدت در אجتماع١٤
. . .وَאلْقَـولِ بِـالْحَق  ...  فْشاءِ אلْعٰارِفَـة إِאت אلْبَیْن، وَذصْالحِ  إِظفاء אِلنّائِرَة، وَضَمِّ אَهْلِ אلْفُرقَة، وَ     إوَ
.٣٠٦  

 هـا رא خـاموش کـنم، جَناحهـای           مرא چونان پرهیزگارאن بر آن دאر تا آتـش فتنـه           ،خدאوندא
به صـفا مبـدل سـازم،       ) طلب در ردهای حق  ( متفرق جامعه رא یکجا گرد آورم و تیرگیها رא        

 .گیر سازم و حق رא بگویم نیکی رא در میان جامعه همه
 

 ـ تربیت فرزند در אجتماع فاسد١٥

ـ       ... صْـالحِهِمْ   إِאَللّهُمَّ وَمُنَّ عَلَىَّ بِبَقاءٍ وُلْـدى وَبِ       ... انَهُمْ وَאَخْالقَهُـم  وאَصِـحَّ لـى אَبْـدאنَهُم وَאَدْی
 جَمیعِ لِوَאجْعَلْهُم אَبْرאرאً، אَتِقیاءُ، بُصَرٰאءَ، سٰامِعینَ مُطیعین، وَلِاَولیٰائِكَ مُحِبّینَ مُنٰاصِحِین، وَ

                                                           
 .دعای چهاردهم. ٣٠١
 .گذאشته بودیم، به مفهوم عکس» وجود אمنیت در جامعه«برאی אینکه کتاب אنتشار بیابد در אین عنوאن » طاغوت« دورۀ در. ٣٠٢
 .دعاى بیستم .٣٠٣
 .دعاى هشتم. ٣٠٤
 .دعاى هشتم.  ٣٠٥
 .دعاى بیستم.  ٣٠٦
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  ٣٠٧. .. .אَعْدאئِكَ مُعانِدینَ وَمُبْغِضین
ـ           :  بر من منّت گذאر    ،خدאوندא . ه سـامان آر   فرزندאنم رא باقی بدאر و چگونگی אحوאل آنـان رא ب
 فرزندאن مرא   ،خدאیا. אخالق و رفتار آنان رא سالم بساز        تنِ آنان، عقاید و אفکار آنان، و       ،خدאیا

سان که مطیع فرمان تو       آن ،چنان قرאر ده که نیکان باشند و پرهیزگارאن و بینایان به אمور           
جـو بـا       ستیزه ور و   دشمن کینه  و) پیشوאیان برحق ( باشند و دوستدאر و خیرخوאه دوستانِ تو      

 ٣٠٨.)پیشوאیان ناحق( همۀ دشمنان تو
 

 ـ تعلیم אخالقِ مرאمی ١٦
 وَمَوٰאلِىَّ אلْعارِفینَ بِحَقّنٰا وَאلْمُنابِذینَ لِاَعْـدٰאئِنٰا،  ي جیرٰאني فيאَللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِه، وَتَوَلَّن 

رفاقِ ضَعیفهِمْ، وَسَـدِّ    إِ يوَאلْاَخْذِ بِمَحاسِِن אَدَبِك، ف   قٰامَةِ سُنَّتِك   بِاَفْضَلِ وِالیَتِك، وَوَفِقُهُمْ إلِ   
...  خَلَّتِهِم، وَعِبادَةِ مَریضهِم، وَهِدאیَةِ مُسْتَرْشِدِهِم، وَمُناصَحَةِ مُسْتَشیرِهِمْ، وَكْتِمانِ אَسْـرאرَهِمْ         

 ٣٠٩. ... وَنُصْرَةِ مَظلُومِهِمْ
همسایگان و دوستان مرא، بـه بهتـرین         ،خدאیا.  بر محمد و آل محمد درود فرست       ،خدאوندא

) به عنوאن پیـشوאیان عـدאلت אسـالمی       ( گونه، سرپرستی کن، آن دوستان که موضع ما رא        
 אینـان رא    ،خـدאیا . אند  توزאنه بریده   کینه) عدאلت دشمنان حق و  ( شناسند، و אز دشمنان ما      می

به ناتوאنـان خـود   : نندموفق بدאر تا مشعل سنت رא بر پای دאرند، و به آدאب دین تو رفتار ک             
طلبـان رא بـه رאه       کمک رسانند و نیاز آنان رא برآورند، بیمارאن خود رא دیدن کننـد، هـدאیت              

رא ) אسـرאر فـردی و אجتمـاعی      ( کنندگان رא خیر و پند آموزند، و אسرאر خویش         آرند، مشورت 
 .پنهان دאرند

 
 ناپذیری با دشمنانِ حق  ـ آشتی١٧

 ال نُوٰאلیـه، وَאلْحِـزبُ      يאنا، حٰاشٰا مَنْ عُودِیَ فیكَ وَلَك، فَاِنّـه אلعَـدُوُّ אلّـذ           وَאَنْ نُسالِمَ مَنْ عٰادٰ   
 ٣١٠. .. . لٰا نُصافیهيאلَّذ

אنـد، אز در سـلم و آشـتی      ما رא موفق بدאر تا با آنان که אز در دشمنی با ما درآمـده         ،خدאوندא
که همـه منـشور حـق       ( ودرآییم، مگر، کسانی که برאی تو و در אین رאه دین تو و אحکام ت              

) یعنـی دشـمنان حـق و عـدאلت        ( אینـان . با آنان دشـمنی کـردیم     ) نامۀ عدل  אست و مرאم  
                                                           

 .پنجمدعاى بیست و . ٣٠٧
فرماید  به אین حقیقت عینی אشاره می... و » بُصَرאء «و کلمۀ » أخالقَهم«و  » أدیانَهم«אمام در אین قسمت אز دعا با ذکر کلمۀ           .٣٠٨

که در אجتماعات فاسد و نظامهای کذّאب אنسان باید אز جهات گوناگون مرאقب تربیت فرزند خود باشد، و به אین אنـدאزه کـه بنگـرد      
باید دربارۀ אعتقـاد، طـرز      بلکه  . فرزندش سالم و بانشاط و سرزنده אست و مشغول تحصیل و پیمودن مدאرج אست نباید بسنده کند                

زیـرא کـه قـدرتها و       . فکر، بینش אجتماعی و شعور زمانی אو نیز حساسیت نشان دهد و در جریان قرאر دאشته باشد و مرאقبـت کنـد                     
) گاه با אیجاد شک و شبهه دربارۀ مبانی حق و عدאلت و گاه با درست جلوه دאدن مبـانی باطـل و سـتم                       (مسلکها به אنوאع گوناگون     

گیـرد و אز      אطالع تحت تأثیر قـرאر مـی        مطالعه و کم    گذאرد، و در نتیجه دل پاک نوجوאن و جوאن کم           و تبلیغ تأثیر می   . کنند  میتبلیغ  
مانـد، و عـدم    سعادت بزرگ، که دאشتن عقیدۀ صحیح و آرمان وאال و دلِ بیدאر و موضع مقدس و شعور متبلور אست، محـروم مـی                     

 .وتاهی و تقصیر אست در حق فرزند؛ تقصیری نابخشودنیترین ک مقابله با چنین کیفیتی بزرگ
 .دعای بیست و ششم. ٣٠٩
 .دعای چهل و چهارم. ٣١٠
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شویم و یک لحظه بـا گـروه     کنیم و دوست نمی     گاه با آنان آشتی نمی     אند که هیچ    دشمنانی
 .کنیم آنان دل صاف نمی

 
 )ظَلَمَه( ـ همکاری نکردن با ستمکارאن١٨

 ٣١١. .. .لِمینَ ظَهیرאً لِلظّايوَلٰا تَجْعَلْن
 .کار ستمگرאن قرאر مده  مرא همدست و کمک،خدאوندא

 
 ـ ستمکارאن، محوکنندگانِ دین١٩

 ٣١٢ .... وَلٰا لَهُمْ عَلى مَحوِ كِتابِك نَصیرאً
 .رسان به ستمگرאن مساز  مرא در محو قرآن و אحكام قرآن یاور و یاری،خدאوندא

مـوج  صحیفۀ سجادیه تر که در کتاب ناشناختۀ  وز برتر و هنوز صریحدهها و دهها אز אین تعالیم عالی و هن     و
ظاهر دعا و در باطن هم دعا و هم همۀ آن تعالیم אجتماعی و سیاسـی و حقـوقی و تربیتـی و                       ه   کتاب ب  ؛زند  می

 . .. .مرאمی و نظامی و
هـای    و یـا وאژه بـا زبـان دعـا و مناجـات    . کند  אمام در אین موضع با قدرتی شگرف، تکلیف خویش رא אدא می           

حتـی بـه   . دهـد  نیایش، تصویری روشن אز אجتماع אسالمی و تکلیف مسلمانان در شئون گوناگون به دست مـی         
نـد سـخنان الزم رא אز طریـق دعـا     א אند و به عبادאت فردی و دعـا مـشغول   ها خزیده  گوش آنان نیز که در گوشه     

 :ید کهگو رساند و در گوش آنان می می
 باطـل رא אز میـان       ؛کننـد    نهی אز منکر و אمر به معروف نمی        ؛یستحکومت عدلی در کار ن    

 کـسی אز  ؛رسـند   به فریاد ناتوאنان و درماندگان نمـی ؛رسانند   به حق یاری نمی    ؛دאرند  برنمی
 گروههـای مـردم     ؛دهد  پناهان אجتماع رא پناه نمی       کسی بی  ؛کند  موضع حق نگاهبانی نمی   

 .شود وضع حق حرאست نمی م؛ אیمنی وجود ندאردۀ جامع؛אند پرאکنده
 : رساند که شما نیز به گوشها می

 אسـالم و سُـنَن אسـالم رא         ؛ برאی نشر حق و عـدאلت بکوشـید        ؛یاد فدאکارאن رא زنده بدאرید    
 ؛ بـه سـتمگرאن کمـک نکنیـد    ؛ حـق رא برآوریـد  ؛ باطل رא سـرنگون سـازید    ؛حرאست کنید 

 بـه فرزنـدאن خـود       ؛ایان دهید  به پرאکندگیهای אجتماعی پ    ؛کمک نگذאرید   کشان رא بی   ستم
 در محیطها و حکومتهای فاسد آنـان رא         ؛ فرزندאن خویش رא سالم و معتقد بار آورید        ؛برسید

 در تعقیب آنان و چگـونگی تربیـت آنـان باشـید و موضـع و جهـت آنـان رא                      ؛رها نسازید 
گیـر    در دوستی حـق و دشـمنی باطـل سـخت           ؛ אخالق مرאمی دאشته باشید    ؛تصحیح کنید 

 . ... مرد حق رא تنها نگذאرید، آدאب نظامی و دفاع و سلحشوری رא بیاموزید و باشید،
 که אمام در دورۀ حکومت پرفشار אموی مروאنی، همرאه          صحیفۀ سجّادیه אین אست قسمتی אز تعلیمات وאالی       

 آگاهیهـای   ،אمکان دאشته אست    אز אین طریق که    ،دعا و ذکرِ خدא و توجه به خدאوند، بیان کرده אست و به جامعه             
 .الزم رא دאده אست

                                                           
 .دعای چهل و هفتم. ٣١١
 .چهل و هفتمدعاى . ٣١٢
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אنـد،   אمام بزرگوאر و حُجّت کُبرאیی که متأسّفانه برخی אز جهّال אهلِ منبر، אز אو موجودی بیمار و ناتوאن ساخته  
 بیمـار گـشت و سـپس زنـدگی אو      אאند که אمام چند روزی معدود در جریان عاشورא و سفر به نینو              و توضیح ندאده  

بـارِ   حرאست و نگهبانیِ جوهرِ حماسۀ دین و تبلـور هیَجـان           ای تربیت و אشرאف بود، و     ه   قّله نیکی אز فرאزمندتری  
  .کنند אینکه چند تن مستمع رא بگریانند، אهمیت آن بیشتر אست אز بر باد دאدن حماسۀ دین گمان می. عاشورא
هنـگ تـشیّع و     دאرאن، خیانـت אسـت بـه فر         حماسه گونه بردאشتها، در مورد مصائب پاکان و پیشوאیان و         אین

همـان یـادی کـه      . های نستوه و عزیزِ אسالم، و جنایت אست در حق عناصر حماسۀ تاریخ              توهین אست به چهره   
کرده אست نیز پـر אسـت אز حماسـه و سرشـار אسـت אز            אمام چهارم، در مناسبتهای گوناگون אز وقایع عاشورא می        

شود که دور אست אز مقـام        אی ناروא אدא می      به گونه  شعور موضعی، لیکن با کمال تأسف، به زبان بیشتر אهلِ منبر،          
  ... . دور אست אز چگونگی وقوع تاریخی אین یادها و فریادها:پیشوאیان حق و مردאن بارسالت، بلکه باید گفت

گذشت   هنگامی که در مدینه אز جایی می     ، سالهای پس אز وאقعۀ عاشورא     ،گویند که אمام چهارم     مثالً وقتی می  
 چنین نبـوده אسـت   ؛אفشاند ذبح عظیم عاشورא אشک می  אیستاد و با یادکرد     کردند می   وسفند ذبح می  که قصابان گ  

אیم که ورود     مگر فرאموش کرده  . که شخصی ناشناس و ناتوאن در گوشۀ معبر بایستد و غریبانه برאی خود بگرید             
سـان بـوده אسـت؟ مگـر         هرگ، چـ   در مسجد אلحرאم، در موسم حج و אزدحام بـز          )لیه אلسالم ع (אلعابدین אمام زینُ 

אند تا אمـام بیایـد و حَجرُאالَسـود رא            گشوده  אیم که مردمانِ گوناگون در مسجد کعبه چگونه رאه می           فرאموش کرده 
شوند که خود      چنان تحقیر می   )رجال حکومت شام  (طوری که هِشام بن عبدאلملک و אطرאفیان אو         ه   ب ؛لمس کند 

אیـن مـرد   « :پرسد  کند و می    کی אز آن شامیان אز روی تعجب رو به هشام می          هنگامی که ی  . زنند  رא به نادאنی می   
 ،و در אیـن هنگـام فَـرَزْدَق       . »شناسم  من نمی « :دهد   پاسخ می  ،شناخته אست    با אینکه خوب می    ،، هِشام »کیست؟

 :شناسم شناسی، من می אگر تو نمی: زند  אز میان جمع فریاد می،شاعر شیعی شجاع
 وَאلْبَیْتُ یَعرِفُهُ وَאلْحِلُّ وَאلْحَرَمُ               אلْبَطحاءُ وَطاتَهُ هذא אلَّذى تَعْرِفُ

شناسـی؟   تو אو رא نمـی (. شناسد  گامهای אو رא میمرد همان کس אست که سرزمین مکه، جای جایِ     ـ אین بزرگ  
 ....شناسند אو رא می» حَرَم« و» حِلّ« همۀ زمینهای پهناور شناسد، و  کعبه אو رא میۀ، خان)نشناس

 .خوאنَد و אین حماسۀ بزرگ رא در معبد بزرگ و در میان آن אزدحام بزرگ می
ریخته   آورده אست و אشک می      که در مناسبتهایی ذبح عظیم عاشورא رא به یادها می         ) علیه אلسالم (אمام چهارم   

 אمامـت و عـزت      هم با مقام אجتمـاعی و حـشمت        אست، אین چگونگی در میان אجتماعات و در معابر بزرگ، آن          
هـا بنـد      אیـستاده אسـت، و نفـسها در سـینه           אی مـی    تقوی و مناعت אسالم و مهابت אیمان، چنان بوده که لحظه          

هـا بـه سـوی אو بـاز           گـاه دیـده    آن. گویـد   خوאهد و چه مـی      شده אست، تا ببینند فرزند علی و حسین چه می           می
 :  سیمایی که به گفته فَرَزْدَق؛אند نگریسته گشته אست و مردمان به سیمای پرمهابت אو می می

 فَال یُکَلَّمُ אِالّ حینَ یَبْتَسِمُ                  مِنْ مهٰابَتِهِیٰیُغْض یُغْضی حیٰاءُ و
هـم   گاه دیگـرאن، حـشمت رא، چـشمان خـویش بـر       آن؛نهد هم می ـ אو אز بزرگوאری و آزرم چشمان خویش بر     

 .ر هنگامی که لب به تبسم گشاید مگ، پس در حضرت אو سخن نیارند گفت؛نهند می
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تـر אز خـروش       تـر אز آتـش و خروشـان         אند که אز دیدگان پیشوא אشکی سوزאن        دیده  אند می   نگریسته  چون می  و
و אین אشک مردאنۀ سوزאن برאی آن بوده אست تا مـردم در تبلـور           . شود  های אو جاری می     زند و بر گونه     بیرون می 

אند و نسلهای تازه و جوאنـان و   אند و ندیده یدאن رא بنگرند و تا آنان که نبودهאین قطرאت پهنۀ عاشورא و قتلگاه شه    
. آفـرین باشـند     رא لمس کنند و אبعاد عظیم حماسه رא دریابنـد، و تـا آنـان نیـز عاشـورא                   هنوجوאنان عظمت فاجع  

های    رא به قبضه   کرده אست، دستها    آورده אست، سرها رא پر אز شور می         گونه אین عمل خونها رא به جوش می        بدین
سـاخته    دلهای بزرگ و شجاع مـی ،شکافته אست و در میان آن دلها دلهای جبان رא می    برده אست، و    شمشیر می 

همینها بوده אسـت کـه مـشعل حماسـۀ           رسیده אست و    همین مددها بوده אست که به خون شیعه می         و... .אست
  .... گاه אز پای نیفتاده אست جاوید هیچ

 
 زبانان و سربازאنِ אسالم و رعایت مصالحِ جهانیِ مسلمینـ دعا برאی مر٢٠

אم، به ویژه در همین بخش نخست، אز אشاره بـه یکـی دیگـر אز                  با همۀ אختصاری که در אین رساله منظور کرده        
گـذאری     رא شـماره   صحیفۀ سجادیه  دאنید که دعاهای مبارک کتاب      می. توאنم گذشت    نمی صحیفۀ سجادیه  تعالیم
 یعنـی   ،سطر، و برخـی مختـصر     پنجاه   تا   چهل یعنی در حدود     ، برخی مفصل  ؛ دعا אست  ٥٤جموعاً  אند، و م    کرده

 دعای بیست و هفـتم    )  سطر پنجاهبیش אز   ( یکی אز دعاهای مفصل   . سطر، به سطرهای متعارف   بیست  تا  پانزده  
آنچـه در אیـن   . نـد א  دربارۀ سربازאن و مأمورאنی که در مرزهای ممالک אسالمی به אنجام مأموریت مـشغول       ؛אست

در . دعا مهم אست و باید سرمشق قرאر گیرد نظری אست که אمام به مصالح کلی جامعۀ אسـالمی אفکنـده אسـت                    
 אز אیـن    ؛אین نظر אسالم و مسلمانان رא یک طرف قرאر دאده אست و دشمنان و مخالفان אسالم رא در طرف دیگـر                    

رده אست و در برאبر مسائل و مصالح جهانی אسـالم           אی توجه نک    تهای فرقه رو به אختالف مذهبی مسلمین و تشتّ      
و چونان رهبری آگاه و دلسوز مُشرِف، برאی صفوف مسلمین و مرزبانـانِ خاکهـای               . آنها رא نادیده אنگاشته אست    

گونـه رسـالت و مقـام         و بـدین   ،و אین طرز فکر و دید رא در אین دعا تعلیم فرموده אسـت             . אسالم دعا کرده אست   
ن مرزبان حقیقیِ אسالم، که باید به یاد همه کس و آگاه אز همه چیز باشد، خاطرنشان سـاخته      عنوאه  خویش رא ب  

 .אست
 :אینک جمالتی אز אین دعا

یِّد حُمٰاتَها بِقُوَّتِـك، وَאسَـبْغِ      أَאَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِه، وَحَصِّنْ ثُغُورَ אلْمُسْلمینَ بِعِزَّتِك، وَ         
 .دَتِكعَطایٰاهُمْ مِنْ جِ

 مرزهای مسلمانان رא، با عزت خـود،        ،خدאوندא. محمد و آل محمد درود فرست       بر ،خدאوندא
 ،خـدאیا .  نگهبانان אین مرزها رא، با نیروی خـود، مـدد کـن            ،خدאیا. אستوאر و برآورده دژ بدאر    

 .حقوق آنان رא אز برکت و غنای خود فرאوאن ساز
لِّـف  أَسْـلِحَتهُمْ، وَאحْـرُسْ حَـوزَتَهُم، وَ      أَوكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَאشْـحَذْ     אَللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحمَّدٍ وَآلِه،      

 . .. .جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ אَمْرَهُمْ
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خـدאیا شـماره و تعـدאد مرزبانـان אسـالم رא         .  بر محمد و آل محمـد درود فرسـت         ،خدאوندא
ن، قرآن که دعوت    برאی حرאست سرزمینهای قبله و قرآ     (  سالحهای آنان رא   ،خدאیا. بیفزאی

کند و بشریّت رא به عدل و אحسان و خیر عمومی برאی همـۀ بـشر فـرא     به عدאلت کلی می   
 و אمـور آنـان رא   ؛ میان آنان אلفت برقرאر فرمـای ؛ حوزۀ آنان رא حرאست کن   ؛ساز تیز) خوאند

 .خود تدبیر کن
 .رْهُمْ مٰا ال یَبْصُرُونصِّفْهُمْ مٰا یَجْهَلُون، وَعَلِّمْهُمْ مٰا لٰا یَعْلَمُون، وَبَوَعرِّ
دאنند به آنان بیاموز، و       آنچه رא نمی  . ند به آنان بشناسان   א   آنچه رא نسبت به آن جاهل      ،خدאیا

تا به علـت دور     ( دربارۀ آنچه بینایی و شناخت درستی ندאرند، به آنان بینایی و شناخت بده            
 ).بهره نباشند بودن אز مرאکز، אز فرهنگ و شناخت بی

هِمْ عِنْدَ لِقٰائِهمُ אلْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْیٰاهُمْ אلخَدّאعَةِ אلْغَرُور، وَאمْحٌ عَـنْ قُلُـوبِهِم خَطَـرאتِ אلْمٰـالِ                 وَאَنْسِ
 .אلْفَتُون، وَאجْعَلِ אلْجَنَّةَ نَصْبَ אَعْیُنِهم

 هنگامی که بـا دشـمن رو بـه رو شـوند، دنیـای فریبکـار فریبنـده رא در دل آنـان                        ،خدאیا
 در آن   ،خـدאیا . های شورאنگیز مال دنیا رא אز لوح ضمیر آنـان بـشوی              و وسوسه  ؛بفرאموشان

 .لحظات، بهشت رא در پیش چشم آنان درآر
عانَهُ بِطائِفَةٍ  أَאَللّهُمَّ وَ אَیُّمٰا مُسْلِمٍ خَلَفَ غازیاً אَو مُرאبِطاً فی دٰאره، אَو تَعَهَّدَ خالِفیهِ فى غَیْبَتِه، אَو                 

رعَىٰ لَهُ مِنْ وَرאئِهِ     مَدّهُ بِعِتاد، אَو شَحَذَهُ عَلى جِهٰاد، אَو אَتْبَعَهُ فى وَجْهِهِ دَعْوَةً، אَو           مِنْ مٰالِه، אَو אَ   
 .حُرْمَةً، فَآجِرْلَهُ مِثْلَ אَجْرِه، وَرْناً بِوَزن، وَ مِثْالً بِمِثْل

انده אسـت،   אی یا مرزدאری بر جای م        سرباز به جهاد رفته      هر مسلمانی که در خانۀ     ،خدאوندא
 هر مسلمانی که سرپرستی خاندאن אو رא به عهده گرفته אست، هـر مـسلمانی کـه کمـک                  

رفـتن بـه جهـاد       אی به אو کرده אست، یا ساز و برگ بـه אو دאده אسـت، یـا אو رא بـر                      هزینه
تحریض نموده אست، یا در پی אو و رאه אو پیام و دعوتی نشر دאده אست، یا در غیـاب אو אز                      

 אیـن   ،ک مجاهد دینی یا مرزدאر אسالمی به אحترאم یـاد کـرده אسـت، خـدאیا               عنوאن ی ه  אو ب 
 گونـه   به همان אندאزه و به همان      ؛کسان رא نیز مانند همان مجاهدאن و مرزدאرאن پادאش ده         

... . 
محمَـدٌ   ال אلـه אالّ אهللا و   یعنی هر کـسی کـه      ؛مسلم و مسلمین و אهل ثغور אست       در אین دعا، همه جا، تعبیر     

و אیـن، אز نظـر سیاسـتِ אسـالمی،          . هـای אسـالمی      אهللا بر زبان آرد، بدون در نظر گرفتن مذאهب و فرقه           رَسُولُ
تعلیمی بزرگ אست تا مسلمانان شیعه و سنی بدאنند که در روزی کـه مـصالح جهـانی אسـالم مطـرح אسـت و                         

 طـاهرین    صالح رא אئمـۀ   אیـن مـ   .  אندیـشید  ، به معنای אعـم    ،دشمنِ خارجی رویاروی אیستاده אست باید به אسالم       
و در عین پاسدאریِ موضـع رאسـتین حـق و نـشر معـارف و مبـانی                  . אند  کرده   هموאره رعایت می   )یهم אلسالم عل(

 باید אین تعلیم رא سرمـشقِ خـود         ،شیعه،  אکنون ما . אند  ورزیده  شیعی، אز مصالحِ کلی אسالم و مسلمین غفلت نمی        
چ وאعظی حق ندאرد به نام دین و تشیع، مـصالح אسـالم رא نادیـده                אی، هی   אی، هیچ نویسنده    هیچ گوینده . سازیم
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گیریهای  אین موضع . مندی به אمامان دستورאت صریح خود אمامان رא زیر پای نهد           هبگیرد و به نام والیت و عالق      
جهل אست، جهل به موضع مسئول تشیع، جهل به فرهنگ אصـیل دیـن، جهـل بـه روش                    جاهالنه همه אز سر   

 .ه، جهل به میرאث و شعورِ میرאثیِ ما، و جهل به مسائل زمان و سیاستهای جهانپیشینیان شیع
دאنم که در میان برאدرאن אهل سنت ما کسانی که אصل برאدری و تفاهم و حرمت متقابـل رא رعایـت                      من می 

سانی کـه  در میان نویسندگان و مؤلفان و گویندگان و عالمان و فقیهان آنان هستند کـ     . کنند، אندک نیستند    نمی
رسانند و אز אین رאه ـ دאنسته یا ندאنسته و خوאسته یا نخوאسـته ـ بـه دشـمن کمـک        به برאدری אسالمی زیان می

دאنم، لیکن ما نباید مقابله به مثل کنیم و           من אینها رא می   ؛..  .کنند، حتی در אیام حج و در موسم مشعر و منٰی            می
بـردאری دشـمن     در אین میان אسالم رא فدא سازیم و برאی بهره    ؛بر سر دوری و جدאیی و نشر تفرقه مسابقه دهیم         

 ؛یافتۀ مکتب آل محمدیم و پیرو پیشوאیانِ برحق و رهبـرאن אلهـی             ما مدعی آنیم که تربیت    . وسیله فرאهم آوریم  
ر گونه بیندیشیم، به ویـژه د       ناگونه عمل کنیم و هم      ناپس باید هم  . طرאزאن با قرآن مجید    رهبرאنی אنبازאن و هم   
و . ما باید مصالح אسالم و قرآن و قبله رא در هنگامهای الزم مقدم بدאنیم و مقـدم بـدאریم                  . موضعهای אجتماعی 

 אین منافات ندאرد با אصل אساسی حرאست و نگهبانیِ فرهنگ تـشیع و نـشر و عرضـۀ مبـانی אعتقـادی شـیعی                       
هم : אند  دאده  هر دو کار رא با هم אنجام می        به بعد، אین     )لیه אلسالم ع ( طاهرین، אز خود حضرت علی     ۀکه אئم  چنان(

 و هـم نـشر مبـانی حـق و           ،... یهـود، نـصاری و    :  در برאبر אمم و ملل دیگـر       ،حفظ مصالح کلی و جهانی אسالم     
 جاهالنۀ برخـی אز     های  هها و نوشت    ، بلکه آنچه در אین مقام مطرح אست گفته        )אیدئولوژی درست و بینش رאستین    

אند، و شگفتا که بعضی אز آنان خـود           دگان و نویسندگان و مؤلفان دینی جای گرفته       کسانی אست که در ردۀ گوین     
کننـد   گمان می. אی شعور شیعی و درک زمانی ندאرند کنند، لیکن ذرّه خوאنده هم معرفی می رא عالم و مالّ و کتاب  

ت رא تأییـد  که אحساسات گروهی عوאم رא تحریک نمودند و طعنی گفتنـد و مجلـسی گـرم کردنـد، حقیقـ            همین
مانندی کـه بزرگـان شـیعه در         پندאرند مجاهدאتِ بی    می. هم در אین زمان    אند، آن   אند و خدא رא رאضی ساخته       کرده

کـم تـاریخ     کنند کـه دسـت      نمی. אند אز همین دست بوده אست       طولِ تاریخ برאی حفظ و אنتقال אین مذهب کرده        
عُمیر، فضل بـن شـاذאن، شـیخ         ر، هِشام بن حَکَم، אبن אبی     אحوאل چند تن אز بزرگان سلف رא، مانندِ سعید بن جُبی          

 بخوאنند تا بدאنند که دفاع אز تـشیع و نـشر آن یعنـی چـه، و    ، ... کلینی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و 
 زَیْنِ آل محمد بودن یعنی کدאم؟

 طالـب   אمام علـی بـن אبـی       آری אینان אز تاریخ אسالم، تاریخ بزرگان אسالم، حکمتِ عملیِ אمامان، رفتار خود            
گیـری   אنـد، אز روش و چگـونگی موضـع    سخنان و کتابهای سلف شیعه رא نخوאنـده .  آگاهی ندאرند  )لیه אلسالم ع(

 حتـی אز روش حکیمانـه و        .شیعیِ کسانی چون سعید بن جُبیر و دیگر نامبردگان و همانندאن آنان آگاه نیـستند              
אلدین موسـوی    مۀ مجاهد و مصلحِ کبیر، حضرت سیّد عبدאلحسین شرف        منطق مُنَزَّهِ علمای متأخّرِ ما، مانند عالّ      

دאنند که عالم مجاهدی که عمر خود رא به جهـاد و کوشـش                نمی. ندא  אطالع   نیز پاکِ پاک بی    )  ه ١٣٧٧م  ( عاملی
 نویسد و کتاب دیگـری چـون         می אلمُرאجعات گذرאند و کتاب عظیمی چون      در رאه نشر و ترویج مذهب شیعه می       

م به هنگام هجـوم אسـتعمار، خـود در صـفِ سـربازאن مجاهـد אسـالم و در کنـار                      ، همین عالِ  الِجْتِهادאصُّ وَ   אَلنَّ
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أَلفُصُولُ אلْمُهِمَّةُ فى تَألیفِ     جنگد، و همین عالم در کنار آن کتابها، کتاب          אیستد و می    مسلمانانِ دیگر مذאهب می   
  ٣١٣. .. .زند کند و تن نمی یفِ אلفت دאدن میانِ אمت غفلت نمینویسد و אز אندیشه، بلکه تکل  رא نیز میאْالُمَّة

م،  هـست   صدد روشـن کـردن آن      در אینجا باید یک نکته رא نیز با تأکید یاد کنم که آنچه رא من در אین رساله در                  
گرאیی و درگیری אئمۀ طاهرین با مسائل زمان خویش، אین درگیری هموאره بـا قـدرتهای خالفـت                   یعنی عینیت 

در برאبر . های مسلمان غافل و جاهل      אند، نه با توده     رسانده  אست و عالمان و روشنفکرאنی که به آنها مدد می         بوده  
 ٣١٤.אینان باید אرشاد کرد و رאه نمود، نه دشمنی کرد و کین توخت

                                                           
 .אلدین، فصلهای مربوط، مالحظه شود باره، אز جمله کتاب شرف در אین. ٣١٣
، که به حُجر بـن عـدی و عمـرو بـن حَمِـق               )علیه אلسالم (طالب    در אینجا تعلیمی אست و دستوری אز خود אمام علی بن אبی           . ٣١٤
به مسلمانان دیگر بد و ناسزא نگویید، بلکه دعا کنید که خدא خود آنان و خون ما رא حفظ کند، و حـق و رאه حـق رא بـه                              «: گوید  می

 . همین رساله١١٩، نیز صفحۀ ٢٠٧ و ٢٠٨، ص حماسۀ غدیر؛ »آنان بشناساند
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  درسאهدאف
 :آشنایی با

 ؛نویسی نگاری و تاریخ سبکهای مزאرنویسی، سیره 
 .رشادאإلو  کامل אلزیارאتکتابهای  

 
 
 
  نویسی مزאر)و

 مردم رא به زیارت אهـل قبـور         های روאیی شیعیان، برخالف پندאر אهل سنّت،        آموزه.  دیدאر زیارت یعنی مالقات و   
یکی אز مکانهای אستجابت دعا در کنـار قبـور پـدر و مـادر،                پیشوאیان دینی،    بر پایۀ سفارشهای  . کند  ترغیب می 

אمام علـی   .אست) علیهم אلسالم(ها و حرمهای مطهر پیامبرאن و دیگر معصومان        آرאمگاه صالحان و به ویژه مزאر     
 :دنفرمای  در کالمی شیوא می)علیه אلسالم(

אنسان باید بعـد אز      ٣١٥.شوند  אموאت خود رא زیارت کنید؛ زیرא آنان אز دیدאر شما خوشحال می           
 ٣١٦.بخوאهد) ز خدאא(رא  دعا کرد، حاجت خود بر سر قبر پدر و مادر خود برאی آنهاآنکه 

های گوناگونی رא به پیروאن خـویش         نامه جایگاه و אرزش زیارت، آدאب آن و زیارت       ) علیهم אلسالم (אهل بیت   
هرکه به زیـارت مـن بیایـد در روز قیامـت            : ندא  ه فرمود )صلی אهللا علیه و آله    (نمونه پیامبر אکرم    برאی  . אند  آموخته

، چگـونگی آن و     )علیـه אلـسالم   ( زیـارت אمـام حـسین        به منزلت  در گزאرشهای بسیاری     ٣١٧.شفیع אو خوאهم بود   
بـه   ی رא یاهـ  نامـه   زیـارت  אی אز گزאرشـها     معـصومین در پـاره    .  شـده אسـت    אی   ویـژه  אرزش سرزمین کربال توجه   

אهللا و عاشـورא אز       کبیـره، אمـین    زیارتهای جامعۀ . ان رא زیارت کنند   אند تا با همان عبارאت אیش       تهشاگردאنشان آموخ 
 سبب گردیـد کـه گروهـی אز نویـسندگان روאیـات           فزونی روאیات مرتبط با زیارت אئمه       . ه زیارتها هستند  گون  אین

 رא در کتـابی مـستقل گـرد    )علـیهم אلـسالم  (بیت   אهلهای    نامه زیارتنیز  و  آن  آدאب  و   فضایل زیارت  مربوط به 
 .آورند

هـای אختـصاصی      ز شیوه אنویسی    مزאرک   سب .شوند  نامیده می  مزאر   ،دאن  ته شده شکه به אین شیوه نگا    کتابهایی  
 در کتابهای فهارس نجاشی، . אست) علیهم אلسالم(نسبت به אمامان  برگرفته אز مبانی אعتقادی אمامیه  وشیعیان

 

                                                           
 .١٠، ح ٦١٨، ص אلخصالنقل אز . ٢٨٦٢، ح ه میزאن אلحکممنتخب: ک.ن.٣١٥
  .، باب אن אلمیت یزور أهله٢٣٠، باب زیارة אلقبور و ص ٢٢٨، ص ٣، ج  אلکافی:ک.ن. ٣١٦
  .١٨، ح ١٤٢، ص ١٠٠، ج بحار אالنوאر. ٣١٧
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انگر توجه عالمان شـیعی بـه אیـن         بی که   ٣١٨شود  אلدین و אبن شهرآشوب عناوینی دیده می       شیخ طوسی، منتجب  
 مربـوط بـه    ولـی بیـشترین نگارشـها        ،ا دورאن معاصر هم אدאمـه یافتـه       ک ت چه אین سب   אگر. سبک نگارشی אست  

 אلزیارאت، אلمـزאر، زیـارة       کتابهایشان رא با عناوینی چون      مزאرאت، دگانِنویسن.  אست هجریقرنهای سوم تا پنجم     
 .אند گذאری کرده نام ...و عبدאهللا  عبدאهللا، مزאر أبی أبی

ـ        در אین گونـۀ نگارشـی       آدאب زیـارت و     ،زیـارאت معـصومان   فـضایل    ات مربـوط بـه    ، عـالوه بـر نقـل روאی
 .شده אستثور نیز گزאرش های مأ نامه زیارت

 אو بـا    .אسـت مربـوط    ) ه٦٤٤ م (طـاووس بـن    سـید بـه   بیشترین نگارشهای אدعیه و مزאر      אز میان شیعیان    
آثـار و  .  אسـت  کتب אدعیۀ بسیاری رא برאی ما بـه یادگـار گذאشـته          ،ای مختلف و عنایت به تفکیک مناسب      دیده

تـرین   بعـضی אز مهـم  . دکـر رא در فصل آینده بررسی خـوאهیم    ۀ دعا  در زمین  طاووسفعالیتهای حدیثی سید بن     
 : אزستא   عبارت نویسی تدوین شده تا کنون به سبک مزאر کتابهایی که

 ؛ )ه ٣٦٧ م(، אثر جعفر بن محمد بن قولویه  کامل אلزیارאتـ١
 ؛) ه٣٨١م (دوق ، אثر شیخ ص و אلمزאرءאلدعا ـ٢
 ؛ ) ه٤١٣م (، אثر شیخ مفید )سک אلمزאرאلمزאر אلصغیر یا منا(אلمزאر  ـ٣
 ؛) ه٤٤٥ی אلشجری م  אثر محمد بن عل،ة אلحسینفضل زیار ـ٤
 ؛ ) ه٦١٠م (، אثر محمد بن אلمشهدی אلمزאر ـ٥
 ؛) ه٦٦٤م ( طاووس אثر سید بن ،مصباح אلزאئر ـ٦
 .)٧٨٦ م( אثر شهید אول ،אلمزאر ـ٧

 و تألیفـات    بحـار אالنـوאر    جلد אز    سهدر میان نویسندگان متأخر عالمه محمدباقر مجلسی با אختصاص دאدن           
 رא در   אلزאئرة  تحف کتاب   ،عالمه مجلسی . رود  سبک אز پیشگامان אین شیوه به شمار می        به همین     دیگری مستقل

 بعدها سید عبـدאهللا بـن       ٣١٩.ظیم کرد برאی אستفادۀ عموم تن   و به زبان فارسی      باب   دوאزدهدر  هجری   ١٠٨١سال  
 .زبانان אز فارسی به عربی برگردאند همین کتاب رא برאی אستفادۀ عرب)  ه١٢٤٢ م(ر محمدرضا شبّ

تالشـهای   ) ه١٣٥٩ م(و شاگرد برومندش شیخ عباس قمی       )  ه١٣٢٠ م(در عصر حاضر نیز محدث نوری       
 ٣٢٠.אند  אنجام دאدهرא در אین زمینهאرزشمندی 

 : شویم  آشنا می،به یادگار مانده אستهجری  که אز قرن چهارم ،مزאرعتبرترین کتاب אکنون با م
 

                                                           
 : אند אز ت رא آورده אست که شماری אز אیشان عبار אلمزאر در فهرست آثار علمی بسیاری אز رאویان، عنوאنرجال نجاشی،. ٣١٨

، ٦٢ص  (، حسین بـن אحمـد قمـی         )٨٦، ش   ٤٢ص  (، حسین بن عبیدאهللا سعدی      )٢٣، ش   ١٩ص  (אبرאهیم بن محمد بن معروف      
، ٢٥٢ص  (علـی بـن אسـباط       ) ٤٦٧، ش   ١٧٨ص  (، سعد بن عبدאهللا אشعری قمی       )٤١٠، ش   ١٥٦ص  (، دאوود بن کثیر     )١٤٥ش  
، محمد بن حسن صـفار      )٩٤٤، ش   ٣٥١ص  (مد بن مسعود عیاشی     ، مح )٦٦٤، ش   ٢٥٣ص  (، علی بن مهزیار אهوאزی      )٦٦٣ش  

، شـیخ مفیـد نویـسندۀ       )١٠٤٥، ش   ٣٨٤ص   (אلمزאر אلکبیـر  ، محمد بن אحمد بن دאوود قمی نویسندۀ کتاب          )٩٤٨، ش   ٣٥٣ص  (
 ).١٠٦٧، ش ٤٠٠ص  (אلمزאر אلصغیرکتاب 
  .١٥٨٨، ش ٤٣٨، ص ٣، ج אلذریعهبزرگ تهرאنی،  آقا . ٣١٩
. אنـد   رא تـألیف کـرده    مفـاتیح אلجنـان    و شیخ عباس قمی نیـز کتـاب          آدאب אلزیارة حدث نوری کتابی به عنوאن      برאی نمونه م  . ٣٢٠

 عالمه مجلسی آغاز کرد، אما پیش אز آنکه אیـن  مستدرک تحفة אلزאئر رא به عنوאن  تحیة אلزאئر همچنین محدث نوری نگارش کتاب      
، ٣، ج   אلذریعهد کوشایش، شیخ عباس قمی، کار ناتمام אستاد رא تمام کرد؛            אلبته شاگر . אثر پایان یابد، چرאغ عمر وی خاموش گشت       

  . ١٨١٦، ش ٤٨٨ص 



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١٣٤

 کامل אلزیارאت معرفی کتاب
 אفتخـار   ، شـیخ مفیـد    چـون  ی بزرگـان   و אسـت   معاصر با کلینی   وאلقدر شیعی      علمای جلیل  کتاب אز אین  نویسندۀ  

  یا روאیات متـصل    אز אصول אولیه  رفته  گ بر مگیتدوین کرده אست که ه    אو کتابهای متعددی    . شاگردی אو رא دאرند   
 . אستو با אسناد خویش

 
 مؤلف

قولویه אز عالمان برجـسته و مـشهور در قـرن          مشهور به אبن   ، אبوאلقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی       :شناسـه 
 .ندא همندאن به دאنش بود خاندאن و فرزندאن وی همگی אز دאنشمندאن و عالقه. אستهجری چهارم 
 ٣٢١. دאنسته אستهجری ٣٦٧ سال وفات אو رא אلرجال شیخ طوسی در :طبقه

 بزرگـان حـدیث و       و אز  ٣٢٢ אو رא شخصیتی مورد אطمینان     ، شیخ طوسی و نجاشی    مانند ، دאنشمندאن رجال  :وثاقت
یـاد  چنین אز אو نیز   )تشناس אهل سنّ    رجال( حجر عسقالنی  אبن. אند   معرفی کرده  ٣٢٣ثقات אصحاب شیعه  فقه و אز    
 : کرده אست

قولویه  شیخ مفید یکی אز شاگردאن אبن      .یعه و دאنشمندאن مشهور אیشان אست     אز بزرگان ش  
 ٣٢٤.کرده אست بوده و در مدح و ثنای وی کوتاهی نمی

منزلـت  אز بزرگان شیعه در     یک     هیچ. قولویه فقیهی وאرسته و محدثی فهیم و وאالمقام אست           אبن :دאنش و فضیلت  
 : چنانچه نجاشی در رثای وی نوشته אست. نکرده אستאخالقی وی تشکیک جاللت علمی و 

در جعفر بن محمد بـن      رא  هر زیبایی و علمی که مردم رא به آن وصف نمایی، برتر אز آن               
 ٣٢٥.قولویه خوאهی یافت

حـاتم، علـی بـن        אحمد بن אدریس אشعری، علی بن حـاتم بـن אبـی            ون چ ، بزرگ دאنشمندאو אز محضر دهها     
هـای    אستفاده... پدر و برאدر خود     ن عبدאهللا بن جعفر אلحمیری، ثقة אالسالم کلینی و          אلحسین بن بابویه، محمد ب    

سال آخر عمر خـود رא بـرאی        سی   قولویه  אبن . و شاگردאنی چون شیخ مفید تربیت کرده אست        بردهفرאوאنی  علمی  
هـم   به مـصر     همچنین وی . ریس پردאخت  و در مرאکز علمی آن شهر به تد        ٣٢٦تعلیم و تربیت به بغدאد سفر کرد      

بـه تعـدאد   رא تألیفـات אو  . نـد بهره برد محضر ویدر آن دیار אز      سلیم صابونی  چون محمد بن     کسانی و سفر کرد 
 .אستشده  ضبط אلرجال نجاشیאسامی کتابهای فقهی و غیرفقهی אو در کتاب فهرست  .אند تهدאنسאبوאب فقهی 

 

                                                           
شـیخ  . قـرאر دאرد  ) علیهمـا אلـسالم   (قبر אو در بغدאد نزدیک قبور مطهر کاظمین         . ٦٠٣٨، رقم   ٤١٨، ص   אلرجال شیخ طوسی،    .٣٢١

 .مفید هم در کنار آرאمگاه אو مدفون אست
 .ةجعفر بن محمد بن قولویه یکنی أباאلقاسم، ثق: ١٤١ رقم ،٩١، ص فهرست شیخ طوسی، .٣٢٢
 .کان أبوאلقاسم من ثقات أصحابنا وأجالئهم في אلحدیث وאلفقه: ٣١٨، رقم ١٢٣، ص אلرجال نجاشی، .٣٢٣
 .٥٣٦، رقم ١٢٥، ص ٢، ج لسان אلمیزאنحجر عسقالنی،   אبن.٣٢٤
 .٣١٨، رقم ١٣٣، ص אلرجال شیخ نجاشی، .٣٢٥
به هنگام نصب حجرאالسود، در سـال  ) علیه אلسالم(ه قصد زیارت خانۀ خدא و به عشق دیدאر حضرت مهدی             אین سفر אبتدא ب    .٣٢٦
: ک.  هجری آغاز شد، ولی در عرאق به مریضی سختی دچار و ناگزیر در بغدאد ماندگار شد؛ برאی אطالع אز אین سفر، ر                      ٣٠٨ یا   ٣٠٧
 .  ٤٧٥، ص ١، ج אلخرאئج و אلجرאئحאلدین رאوندی،  قطب
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 کتاب
 یـاد  אلزیـارة  جـامع  و ٣٢٩אلمـزאر  ٣٢٨،אلزیـارאت  جـامع  ٣٢٧،یارאتאلز אز אین کتاب با אسامی  نگارאن  فهارس :نام کتـاب  
 . אستאلزیارאت کامل ولی نام مشهور آن ،אند کرده

 در مورد ثوאب، فضیلت، )علیهم אلسالم(אی אرزشمند אز روאیات معصومین     مجموعه کامل אلزیارאت  کتاب   :موضـوع 
 در אیـن    نیـز ن رא   یهای وאرده אز معصوم     امهن تقولویه زیار   אبن. אست) علیهم אلسالم (شیوۀ زیارت معصومان    و  آثار  

هـای אمـام      نامـه   بیشتر אحادیث אین کتاب به فضیلت و آدאب زیارت و زیارت           گفتنی אست . آورده אست  کتاب گرد 
 . אختصاص یافته אست)علیه אلسالم(حسین 
 .دאرد روאیت ٨٤٣ باب و ١٠٨ کامل אلزیارאتـ ١ :شناسی سبک
 ٣٣٠.אستل رسم אحادیثبعضی אز אسناد فقط  سند کامل و متصل אست و  אحادیث باشیوۀ مؤلف بیانـ ٢
رא אیـشان   های مأثور نامه و یا زیارتذکر  تمامی معصومانروאیاتی رא در فضل زیارאت      אست  ـ مؤلف سعی کرده     ٣

 .کندتدوین 
 مربـوط بـه      چرאکه אحادیـث   ، دאشته אست  توجهدر عرאق بیشتر    مدفون  ۀ  قولویه به אئم    رسد که אبن    ـ به نظر می   ٤

 .אستبیشتر  אز دیگر معصومان אیشان
 .آوری شده אست ـ فضایل زیارאت همۀ معصومان در אین کتاب جمع٥
 .نویسی אست  سبک مزאربر אساسـ شیوۀ کلی אین کتاب ٦

 : نویسد میقولویه در دیباچۀ کتاب   אبن:نکته
 حدیثی אز رجـال  تمام אحادیث אین کتاب אز رאویان مورد אعتماد شیعه گزאرش شده و هیچ            

אیم که به حـدیث و علـم شـهره            دهکر بلکه تنها אز رאویانی گزאرش       ،شاذ نقل نشده אست   
 ٣٣١.ندא هبود

 ثقـه و مـورد      ،کـه تمـامی رאویـان کتـاب        ٣٣٢אند  نتیجه گرفته  چنین ،אز אین کالم نویسنده   برخی אز محققان،    
 و کالم نویـسنده رא تنهـا در مـورد           ندא  هکردن אما بسیاری אز عالمان رجال אین אستدالل رא قبول           ،אطمینان هستند 

 .אند وאسطۀ אو در אین کتاب معتبر دאنسته مشایخ بی
 

                                                           
 .٣١٨، رقم ١٢٣، ص אلرجال نجاشی، .٣٢٧
 .١٤١، رقم ٩١، ص אلفهرست طوسی، .٣٢٨
 .١٦، ص کامل אلزیارאت .٣٢٩
אی نیـست کـه شـیوۀ         های مفقودی אثبات گردد، אما تعدאد آنها بـه אنـدאزه            ها و حلقه    ممکن אست در بررسیهای رجالی وאسطه     . ٣٣٠

  .گرگون کند مؤلف رא د
  .٣٧، ص کامل אلزیارאت. ٣٣١
، אیـن نظریـه رא אبتـدא        ٥٠، ص   ١، ج   معجم رجال אلحدیث  אهللا خویی،     ؛ آیت   ٢٠٢، ص   ٣٠، ج   وسائل אلشیعه حر عاملی،   شیخ  . ٣٣٢

معجـم  صـاحب   . אهللا خویی نیز مدتی بر אین باور بودند، אما بعدها אز نظریۀ خـود برگـشتند                 آیت  . شیخ حرّ عاملی مطرح کرده אست     
فإنك تری أن هذه אلعبارة وאضحة אلداللة علـی أنـه   «: نویسد  میکامل אلزیارאتباچۀ  پس אز אشاره به فرאزهایی אز دی   رجال אلحدیث 

ال یروی في کتابه روאیة عن אلمعصوم إال وقد وصلت إلیه من جهة אلثقات من أصحابنا رحمهم אهللا، قال صاحب אلوسـائل بعـد مـا                
 جعفر بن محمد بـن      كو کذل ): علیهم אلسالم (ن אالئمة   ذکر شهادة علی بن إبرאهیم بأن روאیات تفسیره ثابتة ومرویة عن אلثقات م            

 ». في أول مزאرهكقولویه، فإنه صرّح بما هو أبلغ من ذل
إن ما ذکره متین؛ فیحکم بوثاقته من شهد علی بن אبرאهیم أو جعفر بن محمد بن قولویه بوثاقته، אللهـم إال أن یبتلـی                         : أقول
 .بمعارض
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 نویسی نگاری و تاریخ  سیره)ز
 ولـی   ،אین وאژه در قرآن و حدیث به کار نرفتـه אسـت            چه אگر. تاریخ در لغت به معنای تعیین زمان رویدאدهاست       

 پیـامبرאن و پیـشوאیان پیـشین        ،عنـا بـه سرگذشـتهای אقـوאم       بسیاری אز آیـات و אحادیـث در رאسـتای همـین م            
  ٣٣٣.אند پردאخته
. آموختنـد   به صورت شفاهی به فرزندאن خویش می      و  אلعرب    אیام  نام بارא  ب جاهلی نیز تاریخ گذشتگان      אعرא

رت  توجه به تاریخ، سـیره و جنگهـای آن حـض      ،)صلی אهللا علیه و آله     (با ظهور אسالم و آغاز رسالت پیامبر אکرم       
در بیانات אمامان نیز ترغیب به مطالعـه و تفکـر در אحـوאل پیـشینیان                چنانچه  . پیدא کرد برאی مسلمانان אهمیت    

.  אین تأکیدها سبب شد که نگارشهای تاریخی در میان مسلمانان آغاز و به تدریج شکوفا گردد                ٣٣٤.شود  دیده می 
 :نویسد  میتاریخ تمدن אسالمجرجی زیدאن در کتاب 

 در علم تاریخ پیشرفت     ،به אستثنای مردمان عصر جدید    ،  ش אز هر ملت دیگر    مسلمانان بی 
 کتـاب تـاریخی ذکـر       ١٣٠٠ نام   کشف אلظنون אی که در       به گونه  ؛אند  کرده و کتاب نوشته   

جز کتابهایی אست که در تاریخ تـدوین شـده و אز دسـت رفتـه                ه  شده אست و אین عدد ب     
  ٣٣٥.אست

 
 

  گزאرشینگاری  تاریخ
ده ش آثاری אست که بر محور شرح سیره و زندگانی پیامبر אسالم تألیف              ،نگاری در אسالم    های تاریخ  אولین نمونه 

 که تا مدتها אصـالت و تـأثر خـود رא            ،نگاری  אین نوع تاریخ  . ت شده אست  یو در تدوین آن אصول علم حدیث رعا       
ـ         خاصی به نام خبر یا אخبار جای می        قالب در   ،حفظ کرد   ،אنـد   ه אیـن شـیوه تـألیف کـرده        گیرد و مؤلفانی رא که ب

 .خوאنند خباری میאَ
אی کامل אز     ر و אمر مجموعه    یا عناوینی چون حدیث، قصه، مَقتل، وَقعة سیرة یا אلسِیَ          אخبارکتابهایی با عنوאن    

 ٣٣٦.نگاری אست روאیات دربارۀ رویدאد یا موضوعی خاص در قالب تک
 وאرد شد   ینینو  ۀمرحلبه   آغاز شده بود، در قرن سوم        ی بسیار محدود  ۀ که در قرن دوم در دאمن      ،אین نگارشها 

 ٢٠٧ م( هیثم بن عـدی  ٣٣٧،) ه٢٠٧ م(محمد بن عمر وאقدی  . وאرد شدند نویسان متعددی در אین جرگه       و تاریخ 
، )ه ٢٢٥ م(، אبوאلحـسن مـدאئنی      )ه ٢٥٦ م(بن بکـار     ، زبیر )ه ٢١٠حدود  متوفای  (بن مُثنّی    ، אبوعبیده مَعمر  )ه
 ٣٤٦ یـا    ٣٤٥ م(، علی بن حسین مـسعودی       )ه ٢٧٩ م(، אحمد بن یحیی بالذری      )ه ٢٧٦ م(ینوری  قتیبه د  אبن
אز مشهورترین مورخان سنی در قرنهای سوم و چهـارم هـستند کـه               )ه ٣١٠ م(جریر طبری    محمد بن     و ٣٣٨)ه

                                                           
 .٩٧، ص ٦، ج نامۀ جهان אسالم دאنش .٣٣٣
 ).علیه אلسالم(، نامۀ אمام علی به فرزندشان אمام حسن ٣١، نامۀ  אلبالغه نهج .٣٣٤
 .٥٠٣، ترجمۀ علی جوאهر کالم، ص تاریخ تمدن אسالم جرجی زیدאن، .٣٣٥
 .٩٨، ص ٦، ج جهان אسالم نامۀ دאنش. ٣٣٦
گاه אین روאیت وאقـدی رא        آن» .هم אلتقی کان یتشیع، حسن אلمذهب، یلز    «: نویسد  دאند و می    مذهب می   ندیم אو رא شیعه     אلبته אبن . ٣٣٧

که عصا برאی موسی و زنـده کـردن مردگـان بـرאی عیـسی                 אز معجزאت پیامبر אست؛ همچنان    ) علیه אلسالم (کند که علی      نقل می 
 . دאنند گفتنی אست که مشهور، אو رא شیعه نمی). ١١١، ص אلفهرست. (معجزه بود

 .تاریخ مسعودیאبوאلقاسم پاینده بر کتاب مقدمۀ : ک.ر. دאنند برخی אو رא شیعه می. ٣٣٨
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ـ  نویـسی عمـومی אز خـود        نگاری یـا تـاریخ       خبری، وقایع  ،نگاری آثار گوناگون و متنوعی در زمینۀ تک       جـای  ه   ب
 .אند گذאشته

 
 نگارאن شیعه  تاریخ

 אبومخنف لوط    و )ه ٩٠ حدود   م(بن قیس هاللی      چون سلیم  אفرאد متمایل به تشیع مورخانی    در میان شیعیان یا     
 ١٢٣م (، شرحبیل بن سعد    )ه ١٠٥م  (چون אبان بن عثمان     وم و مورخانی    در سدۀ د  ) ه ١٥٧ م(بن یحیی אَزْدی    

زنـده در    (אسـحاق یعقـوبی   אحمد بن    ،)ه ٢١٢ م(بن مزאحم مِنقَری     ، نصر )ه ٢٠٤ م (هشام بن محمد کَلبی   ،  )ه
 .)ه ٢٨٣ م(هالل ثقفی   אبن و)ه ٣١٤ م(أعثم کوفی   אبن،)ه ٢٩٢

 سوم،  ۀمقال( אلفهرست در کتاب    אفرאد دیگری نیز  . אند  در سدۀ سوم ظهور کرده    ، אسامی   گفته  پیش אفرאدغیر אز   
 ٣٣٩.אند  آثاری تاریخی نگاشته که همگیه אستآمد) فن אول

فقیهـان و محـدثان شـیعه        گونه نگارشها אشتغال دאشتند،     که به صورت تخصصی به אین      ،گذشته אز مورخان  
که אز אین  کردند حدیثی تدوین می ـ   کتابهای تاریخی،نیز گاهی بنا به نیاز جامعه و درخوאست شاگردאن خویش

אز مجمـوع کتابهـای تـاریخی     .אشـاره کـرد  ) ه ٤١٣ م( شیخ مفیـد  لאلجَمَ و  رشادאإلتوאن به دو کتاب       میان می 
 : אست אز مانده אست که عبارت شیعیان بخشی تا کنون باقی

 ؛بن مزאحم نصر، אز وقعة صفین ـ
 ؛مخنف أَزْدی אبوאز  ،وقعة طف ـ

 ؛سلیم بن قیس، אز )אصل( کتابـ 
 ؛هالل ثقفی אبنאز  ،אلغارאت ـ
 ؛شیخ مفیدאز  ،אلجَمَل ـ
 ؛شیخ مفیدאز  ،رشادإلא ـ
 ٣٤٠؛אسحاق یعقوبی אبنאز  ،אلتاریخ ـ
 .אعثم کوفی אبنאز  ،אلفتوح ـ

 بسیاری אز نویسندگان جوאمع حدیثی شیعه و سنی אز سدۀ سوم به بعد، فصلهایی אز کتابهایـشان رא      :نخست ۀنکت
 که אمامـان    ،عتقادאت شیعه با توجه به א   . אند  حضرت אختصاص دאده   آنبه سیرۀ پیامبر و تاریخ جنگها و تالشهای         

دאنند، طبیعی אست که تاریخهای مرتبط با چهارده معصوم نیز توسط نویسندگان شیعی ثبت و                  می معصومرא نیز   
 .شد ضبط می

 ٢٥٦ م(، بخـاری    )ه ٢٣٥ م(شیبه   אبی  אبن אهل سنّت و در میان    ) ه ٤١٣ م(مفید  و   )ه ٣٢٨ م( کلینی   ه،در شیع 
در شـمار  אز کسانی هستند کـه    ... و  ) ه ٥٧١ م(عساکر   ، אبن )ه ٣٥٤ م(حبّان بُستی    ، אبن )ه ٢٧٩ م(، بالذری   )ه

 .خورد  نگارشهای تاریخی ـ حدیثی بسیاری به چشم می،و یا در میانۀ فصلهای کتابهایشانکتابها 

                                                           
 . ١٥٠ ـ ١٩٠، ترجمۀ محمدرضا تجدد، ص אلفهرستندیم،   אبن.٣٣٩
تا نیمۀ قرن سوم هجری کتب تاریخی مسلمانان و طبقات به تـاریخ     «: نویسد   می تاریخ تمدن אسالم   جرجی زیدאن در کتاب      .٣٤٠

تـرین   اریخ عمومی ممالک و ملل قدیم و جدید مـشغول شـدند و قـدیم            אز آن زمان به بعد به تدوین ت       . جنگها و فتحها محدود بود    
وאضح، معروف به یعقوبی، در دو مجلد אست که یک مجلد آن مربوط بـه تـاریخ یهـود و هنـد و                         تاریخ عمومی אسالمی، تاریخ אبن    

 هجـری بـه     ٢٥٦ت کـه در سـال       یونان و روم و אیرאن و غیره و جلد دیگر رאجع به تاریخ אسالم אز آغاز تا زمان معتمد عباسی אس                    
 ).٤٩٩ص (» .خالفت رسید
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شها بیشتر  برאین در نگار    بنا ؛بگیرאن حکومتها بودند   معموالً مستمری ، و به ویژه مورخان سنی،        مورخان :دومۀ  نکت
 .کردند فرسایی می کردند و در جهت مقاصد و אهدאف آنان قلم حاکمان رא مرאعات می

 گزאرش  ،گونه که بود   آنو  منصفانه   های مختلف وجود دאشتند که همه چیز رא          در دوره  یאندیش  آزאد אلبته مورخان 
 אز خلفای عباسی بـدگویی      لطانیهآدאب אلس  در کتاب    ،مذهب نگار شیعی   تاریخ ، فخری ،به عنوאن نمونه  . کردند  می

 ٣٤١.ده אستکرو دستگاه حکومت رא نقد 
 
 

 אقسام کتابهای تاریخی ـ حدیثی
 :شوند  خود به چند دسته تقسیم می،کتابهای تاریخی ـ حدیثی

 :ماننـد  ،پـردאزد   های رفتاری پیشوאیان و به ویژه پیامبر אکرم مـی           شیوهبررسی  کتابهای سیره و سِیَر به      : ـ سیره ١
 .هشام سیرۀ אبن معروف به ،)ه ١٥٠ م(محمد بن אسحاق אلسیر  کتاب

کنـد و خوאننـده رא אز چگـونگی و حـوאدث              های پیامبر رא بازگویی می    گونه کتابها غزوאت و جنگ      אین: ـ אلمغازی ٢
 ،زیאلمغـا  אلسیر و  ،)ه ١٢٤ م(هرِی   אثر محمد بن مسلم زَُ     ،هאلنبوی אلمغازی : مانند ،سازد  گاه می جانبی هر جنگ آ   

 אثـر   ،אلمغـازی و  ) ه ١٤١ م(محمد موسـی بـن عُقبَـة          אثر אبو  ،אلمغازی אلنبویه ،  )ه ١٥٢ م(אثر محمد بن אسحاق     
 ).ه ٢٠٧ م(محمد بن عمر وאقدی 

 معموالً بیانگر حوאدث یـک رخـدאد مهـم تـاریخی            ،אند  تاریخهایی که به אین شیوه نگارش یافته      : نگاری ـ وقایع ٣
 ، صـفین  کتاب،  مخنف  אثر אبی  ،هوقعة حرّ  و وقعة אلطف  ،بن مزאحم منقری    אثر نصر  ،وقعة صفین  کتابهای   .هستند
 شـیخ مفیـد אز      אلجَمَـل   و )אند   کتاب تألیف کرده   دو موضوع، که بسیاری אز مورخان در אین       (  אهل אلنهروאن  کتاب
 .ست אگونه نگارشها ترین אین مهم

ان زمان، مکان، چگونگی و حوאدث پیرאمـونی مـرگ    به بی،אی אز کتابهای تاریخی مسلمانان      مجموعه :ـ مقاتـل  ٤
 مقتـل    کتابهـای  ٣٤٢بن مـزאحم،    אز نصر  مقتل אلحسین بن علی   کتاب   :، مانند شخصیتهای بزرگ אختصاص دאرد   

 ،هحنیفـ  محمـد بـن אبـی      و    אألشـتر  وبکر     مقتل محمد بن אبی    ،)علیه אلسالم (مقتل אلحسین   ،  )علیه אلسالم (علی  
 و  مقتـل אلحـسین    کتاب   ٣٤٣مخنف אَزْدی،    همگی אز آثار אبو    ، مقتل عثمان  وی   کتاب אلشور  ،بن عدی  مقتل حجر 

 ٣٤٤. هر دو אز مورخ بزرگ محمد بن عمر وאقدیوفاة אلنبیکتاب 
  پیشوאیان دینی رא אز والدت تا رحلت بـا تکیـه بـر אحادیـث          ۀنام  زندگی אز کتابها אی    پاره: نگاری عمـومی    ـ تاریخ ٥

 شـیخ مفیـد   אثر   رشاد،אإلکتاب   ،شناسیم  معتبرترین کتابی که در אین زمینه می      ترین و     معروف. אند  بازسازی نموده 
 .شویم آشنا میجزئیات بیشتری אز אین کتاب در پایان همین بخش با   کهאست

 

                                                           
 .٥٠٤، ص تاریخ تمدن אسالم جرجی زیدאن، .٣٤١
  .١١٤٨، ش ٤٢٧، ص رجال אلنجاشیאلنجاشی، . ٣٤٢
  .١٠٥، ص ندیم فهرست אبنندیم بغدאدی،  אبن. ٣٤٣
  .١١١همان، ص . ٣٤٤



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١٣٩

 رشادإلא معرفی کتاب
 مؤلف
ـ        ، به حرفۀ آموزگاری אشتغال دאشت      وی  אز آنجا که پدر    ؛ محمد بن محمد بن نعمان     :نام ه  אو در عـصر خـویش ب
 و אیـن مـشهورترین   אند کرده یاد »شیخ مفید «با عنوאن   אز אو   אما در قرنهای بعدی شیعیان      . אلمعلم مشهور بود   אبن

 .لقب אوست
 سـال تـالش سـتودنی در رאسـتای     ٧٥در حوאلی بغدאد به دنیـا آمـد و پـس אز      هجری   ٣٣٦ وی در سال     :طبقه

تـرین   تـرین و گـسترده   شهر بغدאد باشکوهن سال در آ . هجری אز دنیا رفت٤١٣ در سال    ،אعتالی فرهنگ شیعه  
قولویـه دفـن      אسـتادش אبـن   قبـر   و در کنـار     ) علیهما אلسالم (אو رא در حرم کاظمین      . خود دید ه  تشییع جنازه رא ب   

 ٣٤٥.کردند
شیخ مفید در تمامی علوم   . ترین چهرۀ دאنشمندאن شیعی در عصر غیبت کبری אست           אو درخشان  :شخصیت علمی 

بـیش אز  وی . یگانـۀ عـصر خـویش بـود    و  درאیه متبحـر و فرزאنـه        و کالم، فقه، حدیث، رجال   אز جمله   אسالمی  
گیری عقاید אمامیـه و بازسـازی אعتقـادאت شـیعی             کتاب به رشتۀ تحریر درآورد که بیشتر آنها در شکل          دویست

و مجـالس درس     و در אیـن دو زمینـه نگارشـها           بودهه  ی فق و مکلمت بیشتر   بن معلم א. אستتأثیری به سزא دאشته     
شـیخ طوسـی،   . م علمی جهان تشیع بودیشیخ مفید در عصر خویش بزرگ אمامیه و زع       . אی دאشته אست    گسترده

אو אز محـضر درس  . تـرین شـاگردאن אوینـد     אبـوאلفتح کرאجکـی אز مهـم       و  نجاشـی  ، سـید رضـی    ،سید مرتـضی  
 .אستبرده   ولید قمی بهره  אبن وقولویه، شیخ صدوق دאنشمندאنی چون אبن

 אو  ،رغم אینکه بیشتر אساتید אو مروّج مکتب قم بودند         ست که علی   א  אین نکتۀ قابل توجه در زندگی شیخ مفید      
 .شد گذאری کرد که به نقد علمی ـ عقلی روאیات منجر می  رא در مکتب بغدאد پایهجدیدאی  شیوه

 
 کتاب

 אو אیـن    .ترین کتابهای شیخ مفید אست     عنوאن یکی אز مشهور    ، معرفة حجج אهللا علی אلعباد     يرشاد ف אإل :نام کتاب 
 .کتاب رא به درخوאست یکی אز معاصرین خویش نگاشته אست

 بیانگر تـاریخ אجمـالی و مختـصر زنـدگانی אمامـان             إرشادآید،     چنانچه אز دیباچه و محتوאی کتاب برمی       :موضوع
 بلکه به تحلیل و بررسـی       ،کند  نمی אلبته אو تنها به بیان تاریخی جریانات אکتفا        . אست )علیهم אلسالم (گانه    دوאزده

 رא در کنـار تـاریخ زنـدگانی אیـشان در            אمامـان توאند فضایل و مناقب       خوאننده می . پردאزد  تاریخی حوאدث نیز می   
 بـه معرفـی تـاریخی پیـشوאیان         ، که برگرفته אز مکتب علمی بغدאد אست       ،گرאیانه אو با نگاهی عقل    .بخوאند إرشاد

 .پردאزد دینی می
 אیـن  ٣٤٦.کنـد   رא ذکـر مـی  رشـاد إلא ضمن معرفی آثار אستادش نام ، شاگرد کوشای مفید   ، نجاشی :ابאنتساب کتـ  

אز  إرشـاد  کتـاب «: نویـسد    مـی  بحـار אالنـوאر    مجلسی در مقدمۀ     هچنان شیوع و شهرت یافت که عالم       کتاب آن 
 ٣٤٧».مؤلفش مشهورتر אست

                                                           
 وفات אو אز کثرت دوست و دشـمن بـرאی אدאی            روز«: گوید   شیخ طوسی، که خود در تشییع جنازۀ אو حضور دאشته אست، می            .٣٤٥

אلهـدی بـر אو    هشتاد هزאر تن אز شیعیان אو رא تشییع کردند و سید مرتـضی علـم              . نماز و گریستن بر אو همانند و نظیر ندאشته אست         
» .ن گردیـد  قولویـه مـدفو     ، پایین پای آن حضرت، نزدیک قبـر אسـتادش אبـن           )علیه אلسالم (گزאرد و در حرم مطهر אمام جوאد        نماز  

 )אفزאر جامع אالحادیث نور ترجمه אز نرم(
 .٣٩٩، ص رجال אلنجاشی .٣٤٦
 .١٩٧، ص ١، ج بحار אالنوאر .٣٤٧
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 .تنگاری عمومی אس ـ شیوۀ کلی مفید در אین کتاب تاریخ١: شناسی سبک
ل אمامت، مدت خالفت، عمـر      ی پیرאمون هر אمام به موضوعاتی چون نص بر אمامت، تاریخ والدت، دال            إرشادـ  ٢

 .شریف و ذکر وفات و محل قبر و אندکی هم אز مناقب آن אمام אشاره کرده אست
شود و گـاهی       ولی گاهی אین אخبار با אستناد کامل بیان می         ،مطالب برگرفته אز کتابهای پیشینیان אست     تمام  ـ  ٣

 .پردאزد  تنها به گزאرش جریانات می، گویندگان نامنیز مؤلف بدون אشاره به
 .آید ـ هنگام אستناد به אحادیث معموالً سند به طور کامل می٤
 .شود که به لطافت אین אثر אفزوده אست ـ در אین مجموعۀ تاریخی אشعار متناسب با موضوع نیز دیده می٥
 

 چند نکته
 אز معتبرترین کتابهای تاریخی شیعه אست و مرجع بسیاری אز کتابهای حدیثی و تاریخی پس אز                 دإرشاـ کتاب   ١

 .قرאر گرفته אستخود 
 رعایت تقیـه چنانچه   אست؛ نگاشته   )شیعه و سنی   ( אین کتاب رא برאی عموم مسلمانان      ،رسد مؤلف   ـ به نظر می   ٢
  ٣٤٨.مدعا رא تأیید کند دیگر אین قرאئنبرخی و 
 مـثالً در مـورد      ، אسـت  تـذکر دאده   بر مسمومیت و شهادت אمامـان ندאشـته،          خبری معتبر دאل   אگر   ـ شیخ مفید  ٣

 خبـرٌ فأشـهَدُ     ي عنـد  كبت بـذل  ثه مضی مسموماً ولم یُ    نّقیل أ و« :نوشته אست ) علیه אلسالم (شهادت אمام جوאد    
 ٣٤٩.»به
مربـوط  ) علیه אلـسالم (אمام علی   אز دو جلد تشکیل شده که تمام جلد אول آن به تاریخ زندگانی               إرشادـ کتاب   ٤

אز متـون   ) علیـه אلـسالم   (جریان صلح אمام حـسن      .  و در جلد دوم زندگانی دیگر אمامان بررسی شده אست          אست
 .خوאندنی אین جلد אست

 .شود ـ در אین کتاب אستداللهای کالمی خوبی در אثبات אمامت אمامان دیده می٥
آوری אین نظرאت     جمع. دکرن در ذیل אحادیث אین کتاب مطالعه        توא  ـ نظرאت حدیثی گوناگون شیخ مفید رא می       ٦
 .توאند به رشد علم فقه אلحدیث یاری رساند می

 نمونه
 روאیاتی رא که بر אمامت آن حـضرت داللـت          ، پس אز معرفی אجمالی אمام معصوم      ،شیخ مفید در אبتدאی هر فصل     

 بـه   یکروאیاتی رא که هر     )  تعالی فرجه אلشریف   عجل אهللا (در فصل مربوط به אمام عصر       وی  . کند   بیان می  دאرد،
در .  آورده אسـت   ،کنـد  رא אثبات می  ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (صورت אجمالی یا تفصیلی אمامت אمام مهدی      

 :خوאنیم روאیتی אز אین مجموعه می
، عن محمد بن یعقوب، عن علی بـن إبـرאهیم، عـن             )جعفر بن محمد  (אلقاسم   أخبرنی أبو 
 )علیه אلـسالم  (جعفر    يبصیر، عن أب    يعمیر، عن سعید بن غزوאن، عن أب        يبن أب أبیه، عن א  

 .  تسعة أَئمةٍ، تاسِعُهُم قائمُهُم)علیه אلسالم(یکونُ بعد אلحسین : قال

                                                           
فعلـي قـولِ هـذه      ... ة مَـن یـذکر      و في אلـشیع   «: نویسد   به عنوאن مثال شیخ مفید در پایان باب ذکر أوالد أمیرאلمؤمنین می            .٣٤٨

رسد شیخ مفید در نظر دאشـته تـا           یبه نظر م  . شود   دیده می  إرشادبارאت در مجموع کتاب      گونه ع   نظیر אین . »و אهللا أعلم  ... אلطائفة  
אیـن سـعی کـرده אسـت      بنابر. نگری برאی خوאننده ترسیم کند  جانبه  گونه تعصب و یک     وقایع تاریخی رא با אنصاف تمام و بدون هیچ        

 .٣٥٥، ص ١، ج אإلرشاد  طرف جلوه دهد؛ خود رא بی
 .٢٩٥ ، ص٢، ج אإلرشاد .٣٤٩
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  نعمـانی  بـۀ אلغی بیـشتر بـه کتـاب        ۀ خوאنندگان رא برאی مطالع    ، روאیت در אین زمینه    سیزدهمؤلف پس אز ذکر     
 ٣٥٠.دهد אرجاع می

 
 
 
 کیدهچ

...   و)علـیهم אلـسالم  (بیـت     فضایل زیارت، زیـارت אهـل  موضوعشیعیان غیر אز کتب אدعیه کتابهایی رא در        
  . شهرت یافته אستمزאرאند که به   نمودهتألیف

خـود אختـصاص دאده     شیعیان به   میان  بیشترین نگارشهای אدعیه و مزאر رא در        )  ه٦٤٤ ت(بن طاووس    سید 
 .אست

אحـدی אز بزرگـان شـیعه در جاللـت علمـی و             . قیهی وאرسته و محدثی فهیم و وאالمقام אسـت         ف ،قولویه  אبن 
 .و تشکیک نکرده אستאאخالقی 

در علم تاریخ پیشرفت کـرده و کتـاب         ،   جدید قرونبه אستثنای مردمان    ی،  مسلمانان بیش אز هر ملت دیگر      
 .אند نوشته

 که بر محور شرح سیره و زندگانی پیامبر אسـالم تـألیف             نگاری در אسالم آثاری אست      های تاریخ   אولین نمونه  
  .ده و در تدوین آن אصول علم حدیث رعایت شده אستش

אی کامـل    مجموعه ،ر و אمر   سیرة یا אلسِیَ   ،کتابهایی با عنوאن אخبار یا عناوینی چون حدیث، قصه، مَقتل، وَقعة           
  .אستنگاری  אز روאیات دربارۀ رویدאد یا موضوعی خاص در قالب تک

 ، سـلیم  )ه١٥٧ ت(ون אبومخنف لوط بن یحیـی אَزْدی        چ تشیع مورخانی متمایل به   אفرאد  در میان شیعیان یا      
 ، نـصر )ه ٢٠٤ ت(هشام بن محمـد کَلبـی    چون  در سدۀ دوم و مورخانی      ) ه ٩٠ حدود   ت(بن قیس هاللی    

  و )ه ٣١٤ ت(أعـثم کـوفی       אبـن  ،)ه ٢٩٢زنده در   (אحمد بن אسحاق یعقوبی      ،)ه ٢١٢ ت(بن مزאحم مِنقَری    
 . در سدۀ سوم ظهور کردند)ه ٢٨٣ ت(هالل ثقفی  אبن

 :אند אز אز مجموع کتابهای تاریخی شیعیان بخشی אز آنها تا کنون باقی مانده אست که عبارت 
 ؛بن مزאحم نصرאز  وقعة صفین،ـ 
 ؛مخنف אَزْدی  אبوאز، وقعة طفـ 
 ؛ سلیم بن قیس،)אصل(کتاب ـ 
 ؛هالل ثقفی אبن אز אلغارאت،ـ 
 ؛شیخ مفیدאز ،  אلجَمَلـ
 ؛شیخ مفیدאز ،  אإلرشادـ

 ؛אسحاق یعقوبی אبنאز  ـ אلتاریخ،
 .אعثم کوفی אبنאز  ،אلفتوحـ 

                                                           
، و אلروאیـاتُ فـي کثیـرةٌ قـد دَوَّنَهـا      )علیهم אلـسالم (ة  و هذא طَرَفٌ یسیر مما جاءَني في אلنصوصِ علی אلثاني عشر من אألئم  .٣٥٠

ی                        أصحابُ אلحدیثِ من هذه אلعصابة وأثبتوها في کتبهم אلمصنَّفةِ فممَّن أثبتها علی אلشرح وאلتفـصیلِ محمـدُ بـن אبـرאهیم אلمکَنـَّ
، ج אإلرشادאلنعماني في کتابه אلذي صَنَّفَه فی אلغیبة، فال حاجةَ بنا مع ما ذکرناه إلی אثباتها علی אلتفصیل في هذא אلمکان؛          أباعبدאهللا  

 .٣٤٧ ـ ٣٥٠، ص ٢
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بسیاری אز نویسندگان جوאمع حدیثی شیعه و سنی אز سدۀ سوم به بعد فصلهایی אز کتابهایشان رא بـه سـیرۀ                      
 .ضرت אختصاص دאدندریخ جنگها و تالشهای آن حاپیامبر و ت

 ،)صـلی אهللا علیـه و آلـه        (به ویژه پیـامبر אکـرم     ،  های رفتاری پیشوאیان     کتابهای سیره و سِیَر به شیوه      :سیره 
 .پردאزد می

و هـر جنـگ     کند و خوאننده رא אز چگونگی         گونه کتابها غزوאت و جنگهای پیامبر رא بازگویی می          אین :אلمغازی 
 .سازد آگاه میآن حوאدث جانبی 

 معموالً بیانگر حوאدث یک رخـدאد مهـم تـاریخی           ،אند  تاریخهایی که به אین شیوه نگارش یافته      : نگاری  وقایع 
 .هستند

 چگونگی مرگ شخصیتهای بزرگ   و   به بیان زمان، مکان      ،אی אز کتابهای تاریخی مسلمانان      مجموعه: مقاتل 
 .אختصاص دאردآن و حوאدث پیرאمون 

 پیشوאیان دینی رא אز والدت تا رحلت با تکیـه بـر אحادیـث               ۀنام   زندگی ،ی אز کتابها  بخش: نگاری عمومی   تاریخ 
 . شیخ مفیدرشادאإل کتاب : مانند،אند بازسازی نموده

وی در تمامی علـوم אسـالمی    . ترین چهرۀ دאنشمندאن شیعی در عصر غیبت کبری אست          شیخ مفید درخشان   
 .אستبوده ر و فرزאنه متبحّ

 ،نـد א هرغم אینکه بیشتر אساتید אو مروّج مکتب قم بود  ست که علی   א  אین  در زندگی شیخ مفید    نکتۀ قابل توجه   
 .ه אست که به نقد علمی ـ عقلی روאیات منجر شدهگذאری کرد  رא در مکتب بغدאد پایهی نوینۀאو شیو

 تاریخی پس אز     אز معتبرترین کتابهای تاریخی شیعه אست و مرجع بسیاری אز کتابهای حدیثی و             إرشادکتاب   
 . قرאر گرفته אستخود

 .شود در אین کتاب אستداللهای کالمی خوبی در אثبات אمامت אمامان دیده میپ 
 
 

  پژوهش
فهرسـت   شیخ طوسی و     אلفهرستحدאقل ده کتاب אز کتابهایی رא که با عناوین وَقعه، قصه و سیره، در کتابهای                

 . آمده אست، با نام مؤلف آنها بنویسیدندیم אبن
 
 

 ضمیمه
 منابع مطالعاتی 

 .نگاری ، مدخل تاریخ و تاریخ٦، جلد نامۀ جهان אسالم دאنشـ ١
 .١٥٠ ـ ١٩٠ د، ص محمدرضا تجدّۀندیم، ترجم ، אبنאلفهرستـ ٢
 .، جرجی زیدאنتاریخ تمدن אسالمـ ٣
 دאنـشگاه   هالل ثقفی، ترجمۀ عبدאلمحمد آیتی، همچنین مقدمۀ جناب محدث אرمـوی در چـاپ              ، אبن אلغارאتـ  ٤

 .تهرאن
 .אبرאهیم آیتی  ترجمه و مقدمۀ محمد،، جلد אولتاریخ یعقوبیـ ٥
 . مقدمه، אبوאلقاسم پایندهۀمسعودی، ترجم ، אبوאلحسن علی بن حسینمروج אلذهبـ ٦
 .، مقدمه و فصل אول١، سید جعفر مرتضی، جلد אلصحیح من אلسیرهـ ٧



 

 

 دورאن فترت در حدیث شیعه

 جلسۀ نهم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛ حدیث شیعهدورאن فترت در 
 ؛ مناقب و مثالب،نگاری سبکهای אربعین 
مکـارم   ،مناقـب אبـن شهرآشـوب     ،  عـساکر   אبـن אلـدین رאزی و        شیخ منتجـب   تألیفاً  אألربعون حدیث کتابهای   
 .نوאرمشکاة אأل و روضة אلوאعظین، خالقאأل
 
 
 
 

 فصل سوم 

 شیعه در دورאن فترت  
 همانند غزنویـان و     ،شاهان و אمیرאن سلجوقی   . ن אست زمی ر مشرق بقرن ششم دورאن حاکمیت ترکان سلجوقی       

 بیشتر אین درگیریهـا   گرچه.  درگیر بودند  شیعه و با    کردند  حمایت می  تسنن حنفی و خالفت عباسی       ، אز سامانیان
 .نصیب نبودند با אسماعیلیه و باطنیه بود، אما شیعیان אمامی نیز אز אین تعرضات بی

אیـن  . مذهب در ساختار אدאری دولت سلجوقی بود       ع، نفوذ شیعیان אمامی   در אین دوره یکی אز אرکان رشد تشی       
 رא برאی شـیعیان و دفـاع אز         شد و نتایجی مهم     عملی می ر تقیه و با אستفاده אز دیگر مجوزهای شرعی          پ با س  אمر

 ٣٥١.آنها در برאبر سردאرאن ترک دربردאشت
 گونـاگون رא در אیـن دورאن    یهای ز و نشیب  توאن نتیجه گرفت که شیعیان فرא        אین دورאن می   אوضاعبا بررسی   
 . אند تجربه کرده سالطین در رویارویی با

 با به تصویر کشیدن دورאن رنج و سختی         ،شاه سلجوقی  אلملک طوسی، وزیر آلپ אرسالن و ملک       خوאجه نظام 
 :نویسد شیعیان می

دאری، אز אو پرسیدندی کـه       کابאگر کسی در آن روزگار به خدمت ترکی آمدی، به کدخدאیی یا به فرאشی یا به رِ                
אم و אز خرאسـان و مـاورאء        تو אز کدאم شهری و אز کدאم والیتی و چه مذهب دאری؟ אگر گفتی حنفـی یـا شـافعی                   

و אز قم و کاشـان      ]  هستم  شیعه[= אم     و אگر گفتی شاعی    ،אلنهرم و یا אز شهری که سنی باشد، אو رא قبول کردی           
 אگرچه بسیار مال و نعمت پیش. »مارکُشیم، نه مارپروریمبرو که ما «گفتی ی د אو رא نپذیرفتن،אم دری و آبه

 

                                                           
 .٤٧٧، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאنرسول جعفریان، . ٣٥١
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بــرو بــه ســالمت، אینکــه مــرא دهــی در خانــه بنــشین و «: کــشیدی، نپــذیرفتی گفتــی
 ٣٥٢.»خور می

 مرאکز حکومتی אشـاره     در، به گسترش نفوذ شیعیان      نامه  سیاستאلملک در بخشی دیگر אز کتاب        خوאجه نظام 
در نیمـۀ نخـست قـرن هفـتم هجـری، تحـول بـسیار مهمـی در عـالم אسـالم پدیـد                        . کنـد   یوه م کْو אز آن شِ   

 و حرکت خود رא بـرאی تـسخیر بـالد غربـی             ند رهبری چنگیز، با یکدیگر متحد شد      بهصحرאنشینان مغول،   .آمد
وصـلۀ  م قرن هفتم حمالت خود رא به خرאسان آغاز کرد و با ح            אین لشکر אز אوאخر دهۀ دو     . کردند آغاز   مغولستان

 منحـل   ٦٥٦ حکومت عباسـی رא در سـال         وف  مرکز خالفت عباسی رא تصرّ     چهل سال توאنست     در طول تمام،  
 .دکن

 אوضاع فرهنگی   ،אلدین طوسی به دستگاه هوالکو    صیرخوאجه ن همچون   ،پس אز نفوذ دאنشمندאن بزرگ شیعه     
 زیـر אزه نفوذ ندאشتند کـه هوالکـو رא         خوאجه و אمثال אو در آغاز آن אند       .  سامان یافت  ، به ویژه شیعیان   ،مسلمانان

، بـسیاری  אو نیـز د، بلکه پس אز ش אما به مرور زمان نه تنها هوالکو אز نظر سیاسی کنترل     ،سیطرۀ خود درآوردند  
 . عدאلت و فرهنگ אسالمی کوشش کردندگسترش و در ندאز خانهای مغول אسالم آورد

  אمور شـهر طـوس      و  مهمی همچون אمور אوقاف    خوאجه به تدریج نزد خان مغول محبوبیت یافت و کارهای         
باالترین منـصب قـضایی     ( یارغوچی   منصبو سرאنجام   بود   بغدאد   در سفیر هوالکو    אو همچنین . به אو وאگذאر شد   

د که مورّخـان אو رא چنـین   رسیی  نفوذ خوאجه به حدّدر گذر زمان  . به אو وאگذאر شد   אز جانب خان مغول     ) مغوالن
אو بـدאن   کـه   آنچـه رא    هوالکو  ی عالی نزد هوالکو دאشت و       تنصیر حرمتی بسیار و منزل    خوאجه  : אند  توصیف کرده 

 ، אمـر  خوאجه بدون آنکه دستی در אموאل بـرد       . نمود  رא در آن صرف می    خود   و אموאل    کرد  قبول می  ،کرد  אشاره می 
 در وقتـی کـه אو        جـز  ، کـه خـان    ه بـود   و به قدری بر عقل אو غلبه یافت        دאد  رא به خوبی אنجام می    وزאرت هوالکو   

الیتهای بزرگ فرهنگـی خـویش رא بـا         خوאجه نصیر فع   ٣٥٣.کرد   مسافرت نمی   و شد می بر مرکب سوאر ن    ،گفت  می
تأسـیس رصـدخانه،    : نـد אز  א  بعـضی אز کارهـای אو عبـارت       . אختصاص یک دهم درآمد אوقاف کشور گسترش دאد       

سـالمی، دلجـویی و حفـظ عالمـان         אی مشتمل بر چهارصد هزאر جلـد کتـاب، אحیـای علـوم א               تأسیس کتابخانه 
 ... .شده به دست مغوالن و  غارت گردآوری کتابهای ٣٥٤دینی،

 آنها، سبب شد که مغـوالن رא بـه          سیاست عالمان شیعی در کنار آمدن با مغوالن و مقاومت نکردن در برאبر            
 . به پذیرش فرهنگ אسالمی وאدאر کنندאی گونه

سلطان محمـد    همچون ، و حتی برخی אز سالطین مغول      گیردبقوאم  تشیع  אین هوشیاری سبب شد تا بعدها       
 مقطعـی تـازه در      گونـه אقـدאمات،     אیندر حقیقت   . به تشیع گرאیند   حلی   نده، تحت تأثیر אفرאدی مانند عالمه     خدאب

                                                           
 .٢١٦، ص )نامه سیاست (سیر אلملوک. ٣٥٢
 .٣٤٧ ـ ٣٥٠، ص ٣، ج فوאت אلوفیات .٣٥٣
: خوאجه بـه بـرאدر אو گفـت       . به خوאجه خبر رسید که خان قصد کشتن عالءאلدین جوینی رא کرده אست             « :نویسد  شاکر می    אبن .٣٥٤

אو سپس عـصا و تـسبیح و אسـطرالبی گرفـت و در              . باید حیله אندیشید  . دهد  خان وقتی حکمی دهد، به طور حتم آن رא אنجام می          
نزدیکان هوالکو خوאجه و همرאهانش رא بـر در خیمـه دیدنـد،    . کردند، رאه אفتاد یحالی که در پشت سرش آتشی و بخوری حمل م        

خـوאهم بـه      می: خوאجه سجدۀ شکر کرد و گفت     . آری: آیا حال جناب خان خوب אست؟ گفتند      : خوאجه نزدیک خاصّان رفت و گفت     
قرאر بود حادثۀ بدی אتفاق אفتـد، مـن         : فتخوאجه گ ... پذیرفت، אو رא پذیرفت       هوالکو که در آن حال هیچ کس رא نمی        . چشم ببینم 

سزאوאر אست که خان نیز دسـتور آزאدی کـسانی رא کـه در    . خوאهم آن رא אز خان دور کند       אز خدא می  . אم  אی خوאنده   بخور دאده و אدعیه   
خوאهد، دستور رא   سلطان نیز بدون آنکه خوאجه آزאدی شخص مورد نظر אو رא ب           . همۀ مملکت زندאن هستند، بدهد و آنها رא عفو کند         

  .٢٤٧ ـ ٢٤٨؛ همان، ص ».صادر کرد
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 شـیعیان    و  در قرن هشتم دو شهر حله و حلب مرאکز אصلی علمـی شـیعه بودنـد                ٣٥٥.بودرشد و گسترش تشیع     
بیشتری אلبته אین شهرها אز قرن هفتم بالندگی        . کردند  وم دینی به אین شهرها سفر می      بسیاری برאی تحصیل عل   

 .شویم در אین جلسه با موقعیت علمی حله بیشتر آشنا می. پیدא کردند
 
 
 

 مرکز علمی حله
אین شهر به دست یکـی אز خلفـای         .  هجری אز زیباترین شهرهای عرאق بود      ششم و   پنجمشهر حله در قرنهای     

 . در قرن پنجم هجری آباد شد، אسدیۀאلدول  به نام سیف،آل بویه
 نعرאا و شـ   نلمـا ا ع ، تـاجرאن،   زیبا ساخت و بـا آبـاد شـدن آن          یهای  אلدوله در אین شهر قصرها و خانه        سیف

 .شدزمانی حله مرکز تمدن و فرهنگ אسالمی  فرאوאنی به آن روی آوردند و در אندک
ن صورت بود تا آنکه در قرن دهم مرکز علم و אجتهـاد و مهـد                حله אز אوאیل قرن ششم تا قرن دهم به همی         

شد و پس אز مدتی אز کربال نیز به نجف אنتقال یافت و نجف אشـرف مرکـز حـوزۀ                    حوزۀ علمیه به کربال منتقل      
 .گردید بزرگ شیعه علمیۀ

یت شـکوفایی    אز نها  אمرאند و אین      زیسته   مجتهد در دیار حله می     نزدیک به پانصد   ، در یک قرن   نقل אست که  
 .کند  می حکایت دیارאینعلم و دאنش در 

 تأسیس شده بود و شخـصیتهایی ماننـد محقـق حلـی، عالمـه حلـی و                  یدر شهر حله مدאرس علمیۀ بزرگ     
در مجلـس   .  مشغول بودند   در آنها  های بزرگ دیگر به فرאگیری و آموزش علم و دאنش           خاندאن طاووس و چهره   

אی درخـشان در آسـمان علـم و     کردند که هر یک ستاره       شرکت می  درس محقق حلی بیش אز چهارصد مجتهد      
 ٣٥٦.فقاهت بودند

پیرאمونی  فقهی و علوم     ی بیشتر توجه عالمان به فعالیتها     م تا نه  محقیقت آن אست که در میانۀ قرنهای شش       
 .کرد  خود رא سپری میرکود دورאن یحدیث درونمعطوف شده بود و نگارشهای ) ... رجال، درאیه و مانند(حدیث 

توאن بیشترین فعالیتهای حدیثی אیـن دورאن رא نتیجـۀ زحمـات عالمـان حلـه و خانـدאنهای                در یک نگاه می   
 ٣٥٧.طاووس و طبرسی دאنست آل

 به نگارشـهای محـدودی      ،ه، برخی دیگر אز عالمان، در گوشه و کنار אیرאن و عرאق           گذشته אز مرکز علمی حل    
) شـهری در نزدیکـی אرאک     (אن کوچـک طبرسـی در تفـرش         خانـد تالشهای  در زمینۀ حدیث مشغول بودند که       

 . تالشهاست אی אز אین نمونه
بزرگ، ، شیعیان در بالد אسالم و شهرهای        ) شیعه در قرن ششم    نلمااع אز( عبدאلجلیل قزوینی    مطابق سخن 

در عرصۀ فعالیتهـای مـذهبی حـضور         که به صورت علمی      دאشتند هرسهزאرאن کرسی درس، منبر، مسجد و مد      
  ٣٥٨.دאشتند  و هیچ یک אز אصول و فروع مذهب خود رא پوشیده نمیددאشتن

                                                           
 ).با تلخیص (٦٠٢ ـ ٦٤٢، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאن .٣٥٥
 ).شناسی قسمت کتاب) (٢(אفزאر جامع אألحادیث نور   نرم.٣٥٦
 ).تأثیر خاندאنهای مؤثر در אین دورאن) (٢(ضمیمۀ شمارۀ : ک.  ر.٣٥٧
 مدرسه رא که در شهرهایی چـون        ٢٧؛ قزوینی در کتاب خود نام       ٣٤، ص   رאنپیشوאی مفس ؛ عالمه طبرسی،    ١٢، ص   אلنقص .٣٥٨

 .کند  ذکر می ری، قم، کاشان، آبه و ورאمین دאیر بود،
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אینکه شـیعیان   با وجود אما ،های بسیاری رא به خود دید   فرאز و نشیب   بنا بر آنچه گذشت، تشیع در אین دورאن       
دورאن  نگارشهای علمـی و حـدیثی אنـدکی در אیـن             دאشتند،نفوذ خوبی در دستگاه حاکم      هایی אز زمان      در برهه 
 :توאن بیان کرد ترین عوאمل آن رא در دو مورد زیر می د آمد که مهمپدی
 .)بویه وجود دאشت  در دورאن آلگونه که آن (؛سیاسیـ  آرאمش فرهنگی فقدאنـ ١
 ٣٥٩.אی برخوردאر باشد  یک پایگاه حکومتی که אز אمکانات ویژهفقدאنـ ٢
 
 
 
 

 سبکهای אین دورאن

  نگاری אربعین) אلف
אیـن شـیوه برگرفتـه אز       . אسـت » نویسی     یا چهل حدیث   אربعینات«حدیثی  طرفدאر نگارشهای   یکی אز قالبهای پر   

 أربعـینَ حَـدیثاً بَعثَـهُ אهللا یَـومَ אلقیامـة فَقیهـاً              يمَّتـ أُمَن حَفِـظ مـن       «:فرماید  אست که می  روאیت مشهور نبوی    
 .  مهمی دאشته אست تأثیرهاאین توصیۀ پیامبر אکرم در توسعه و روאج אین گونه نگارش ٣٦٠.»عالِماً

. گیری دאشته אست    روאج چشم  אهل سنت אز دیرباز تاکنون در میان شیعه و        ] یا אربعینیات [ نگاری  سبک אربعین 
 ) ه١٨١ م(مبـارک حنظلـی      بـن    عبدאهللا ه אست، دکر چهل حدیث رא گردآوری      ،به אین شیوه  که  نخستین فردی   

אز . אدאمـه یافـت    چنـین نگارشـهایی      هـل سـنّت   א پس אز אو نیز در قرنهـای سـوم تـا پـنجم در میـان                  ٣٦١.אست
در میـان   . אسـت )  ه٦٧٦م  (אلـدین نَـوَوِی       مشهورترین کتابهای אهل سنّت در אین سبک، کتاب حـافظ شـریف           

 .نویسی در قرنهای پنجم تا نهم نگاشته شده אست شیعیان نیز بیشتر تألیفات مربوط به אربعین
 
 

  نویسی پیشینۀ چهل حدیث
  طریـق  حـدیثی رא אز   » אألربعین وما فوقه  « پس אز یادکرد حدیث فوق در אبوאب         ٣٦٢خصالشیخ صدوق در کتاب     

علیـه  (אی به אمام علی       کند که پیامبر אکرم در جلسه        گزאرش می   אیشان אز אجدאد مطهر  ) علیه אلسالم (אمام صادق   
אز پیـامبر خـدא     ) علیه אلسالم (ی  گاه אمام عل   آن. رא آموخت »  ...دیثاً حَ عینَربَأی  تِمَأن  ظ مِ فِن حَ مَ«حدیث  ) אلسالم
 فروعات فقهـی     و گانه به אو بیاموزد و پیامبر خدא نیز چهل حدیث در موضوعات توحید               چهل ی تا אحادیث  خوאست

 .کردو אخالقی برאی אمیرאلمؤمنین بیان 
 

                                                           
زمانی که شهر حله به عنوאن یک پایگاه علمی فرهنگی شیعی مطرح شد منبع آثار و برکاتی بسیار شد، بـا אیـن همـه אیـن                           . ٣٥٩

 . به دور بودپایگاه אز אمکانات و توجهات حکومتی
، بـاب   אلخـصال شـیخ صـدوق،     : ک.אین روאیت با متون مشابه و گوناگونی در مجامع روאیی شیعه و אهل سنت آمده אست؛ ر                . ٣٦٠

 .אألربعین وما فوقه
شناسیم، ولـی אحتمـال دאرد        ؛ عبدאهللا بن مبارک نخستین فردی אست که ما می         ١٠٢، ص   אلرسالة אلمستطرفه محمد אلکتانی،   . ٣٦١

 .ری אز شیعه پیش אز אو چنین نگارشی دאشته אستکه فرد دیگ
 .١٩، ح ٥٤٣شیخ صدوق، پیشین، ص . ٣٦٢
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 موضوعات אربعینیات
אند تا چهـل حـدیث         سعی کرده  ، فقیهاً عالماً  مذکور، یعنی بعضی אز دאنشمندאن به قرینۀ عبارت موجود در روאیت          

 .فقهی رא گرد آورند
چهل حدیث در مناقب אهل بیـت       ...  و   ٣٦٣بن حنبل   אز کالم אحمد   پیروی به   نیزگروهی دیگر אز نویسندگان     

 در موضـوعات    اتیـ نویـسندگان אربعین  یـابیم کـه       گونـه کتابهـا درمـی      با بررسی אیـن   . אند  نوشته) علیهم אلسالم (
 رא گـردآوری    یאحـادیث ...  فروع دین و     و אطهار، אصول     سنت پیامبر خدא، مناقب אئمۀ     یره و  همچون س  ،گوناگونی
تـرین    ین و شایع  تر  مهمאز  » )علیه אلسالم ( אمیرאلمؤمنین   فضایل«توאن گفت که موضوع        می با אین همه   ،אند  کرده

 .کتابهای אربعینیات אستموضوعات 
 
 

 אربعینیات شیعه 
ــنجمقــرن (אبوســعید خزאعــی  ــدین رאزی ب، منتجــ)پ ــدی  ، فــضل)ه ٥٨٥ م (אل ــا ٥٤٧ م(אهللا رאون ، )ه ٥٤٨ ی

 ٦٣٩ م(حـسینی אلعـاملی      ، محمد )ه ٦٣٩ م(زهره حلبی    ، אبن )ه ٧٨٦ م(، شهید אول    )ه ٥٨٥ م (شهرآشوب  אبن
 .هستنددر دورאن فترت نگارאن شیعه  אز مشهورترین אربعین) هفتمقرن ( عمادאلدین طبری  و)ه

 منحـصر بـه     ی با ویژگیهای  »אربعین حدیث «کنون دهها و صدها عنوאن       رن دهم تا  گفتنی אست که پس אز ق     
 .صفویه تألیف شیخ بهایی אستدر دورۀ  »אربعین حدیث« مشهورترین .نگاشته شده אستفرد 

 
 

 نویسی فارسی چهل حدیث 
ن عربـی    متـو  سـبب شـد کـه عالمـان دینـی         ) علیهم אلسالم  (گهربار معصومان عالقۀ وאفر אیرאنیان به سخنان      

 چهل حدیث אز אحادیث نبـوی        نیز بعضی אز نویسندگان  . زبان خود ترجمه کنند     برאی مخاطبان فارسی   אحادیث رא 
 .کردند گزینش و سپس آنها رא به نثر یا نظم אرאئه میرא 

حریمـی  محمد بن علی فـرאوی   تألیف طیب אلقلوبر فارسی، نخستین چهل حدیث منثورسد که  به نظر می  
 .אستشده شته پانصد هجری نگا در سالאست که 

אربعـین   .نخستین چهل حدیث منظوم فارسی אثر شاعر توאنای خرאسان، عبدאلرحمان جـامی אسـت             همچنین  
 و در پــی همــین אرزش אســت کــه אســت در אیــن ســبک אز نیکــوترین، بهتــرین و אرزشــمندترین آثــار جــامی
  ٣٦٤.אست موجود های جهان ها و کتابخانه های بسیاری אز آن در موزه نوشته دست

 کتـاب אربعـین     وصـف جامی ترجمۀ هر حدیث رא در دو بیت سروده אست و در پایان مجموعۀ زیبـایش، در                  
 :سرאید میخود چنین 

 هست بهر وصول، صدرِ قبول     جامی אربعینهای سالکان
 ٣٦٥که بدین אربعین رسی به وصول  نَبوَد אز فضل حق عجیب و غریب 

                                                           
 .٢٢٤، ص دאنش حدیثزאده بارفروش،  نجف: ک.ر. ٣٦٣
אی אست אز آن کلمات که سهل אست فهم و حفظ رא به نظم فارسی ترجمـه     אین چهل کلمه  «:  آمده אست  אربعین در آغاز אین     .٣٦٤

دאخل و فردא به سـعادت      » من حفظ علی أمتی أربعین حدیثاً ینتفعون به       «ناظم مترجم אمروز در شرط      آید، אمیدوאری آنکه      کرده می 
 .وאصل شود» بعثه אهللا تعالی یوم אلقیامة فقیهاً عالماً«جزאء 
 .برאی آگاهی אز دیگر چهل حدیثهای فارسی پیشینیان نیز به אین کتاب مرאجعه کنید. ٢٢٤زאده بارفروش، پیشین، ص  نجف. ٣٦٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٤٩

 کتاب אربعین حدیث אمام خمینی
 .אند در عصر حاضر نیز بسیاری אز دאنشمندאن کتابهایی رא با همین سبک به صورت نظم یا نثر نگاشته

  هجـری  ١٣٥٨ حضرت אمام خمینی مشهورترین אثر فارسی در אین سبک אست که در سال               אربعین حدیث کتاب  
 .  نگارش یافته אستقمری

ده کـر  گـزینش    ،کـافی  ماننـد    ،ای معتبر شـیعی    چهل حدیث رא אز کتابه      در אین کتاب אرزشمندْ    فرزאنهمؤلف  
 אحادیـث   بقیـۀ در موضوعات אخالقـی و عرفـانی אسـت و           )  حدیث نخستین  ٣٣ ( אین کتاب  بیشتر אحادیث . אست

 .אست مربوط مباحث אعتقادی به)  حدیثهفت(
 که نویسنده با مطالبی نغـز و پرمایـه، هـر حـدیث رא بـه              אست چهل حدیث    ی بر  شرح حقیقتאین کتاب در    

 .ری آیات، روאیات و گاه אقوאل علما و سیرۀ عقال شرح کرده אستیا
و آن  فارسـی  ترجمـۀ אبتـدא  ) همرאه با سند و نام کتـاب (حضرت אمام در אین کتاب پس אز ذکر کامل حدیث     

خوאننده رא با شرح مفـصل      » فصل«و  » مقام« در ذیل عناوین     کند و در אدאمه     رא אرאئه می  سپس شرح אجمالی آن     
 .کند  میحدیث آشنا

صـادق قـم تـدریس      در مدאرس فیضیه و مال    مطالب آن رא  بخشی אز   پیش אز تألیف אین کتاب،      אمام خمینی   
و مطالب سودمند אیشان در شرح אحادیـث אیـن אثـر رא אز سـایر                אین کتاب   گفتنی אست که قوت علمی      . אند  کرده

کتـابی  نیـز   مندאن به فقـه אلحـدیث        هق אمام خمینی برאی عال    אربعین حدیث . کرده אست אربعینهای حدیثی ممتاز    
 .مفید אست

 
 

 معرفی کتاب
 طالِب אألربَعون حَدیثاً عَن أربعین شَیخاً مِن أربعین صَحابیاً فِی فضایل אإلمامِ أمیرِאلمؤمنین علیِّ بنِ أبی

  مؤلف
 ، شـیخ صـدوق    אز نوאدگان برאدر    رאزی אلدین  معروف به شیخ منتجب    ،عبدאهللا بن بابویه   بن   علیمؤلف אین کتاب    

 هر دو به دعای אمـام مهـدی         ،شیخ صدوق و برאدرش حسین بن بابویه      . یعنی شیخ حسین بن بابویه قمی אست      
. خاندאن אین دو عالم همگی אز عالمان و بزرگان شیعه در منطقۀ ری و قم بودنـد                . אند  به دنیا آمده  ) علیه אلسالم (

 ،אز تاریخ وفات אو אطالعی در دست نیست       . ست هجری ثبت کرده א    ٥٠٤شاگردش رאفعی سال    مؤلف رא   والدت  
 هجـری  ششصدشود که אو در سال   میمعلومאی که به یکی אز شاگردאنش دאده אست،         אز تاریخ אجازه   با אین همه  

  ٣٦٦.زنده بوده אست
فهرسـت   که در مقدمۀ کتاب     ،در تحقیقی جامع  )  אهللا علیه  ةرحم( عالمه سید عبدאلعزیز طباطبایی      :جایگاه علمـی  

 که بخـشی אز آنهـا        אست برده  به مطالب אرزشمندی پیرאمون زندگی مؤلف پی       ، چاپ شده אست   ٣٦٧אلدین جبمنت
 : چنین אست

ـ رאزی برאی کسب دאنش به شهرهای אصفهان، بغدאد، حله، خوאرزم، طبرستان، قزوین، کاشان و نیشابور سـفر                  ١
 ٣٦٨؛کرده אست

                                                           
 .٥، تحقیق سید عبدאلعزیز طباطبایی، ص  و مصنفیهمةفهرست أسماء علماء אلشیعאلدین رאزی،   منتجب.٣٦٦
 . אلمرتضویهة همان، منشورאت אلمکتب.٣٦٧
آمدنـد، حـدیث       پیش אز אین بعضی معتقد بودند که אو همیشه در ری سکونت دאشته و تنها אز مشایخی که به אین شهر مـی                       .٣٦٨

 . شنیده אست
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 ؛) هستندزنتن אز אساتید אو  هارچ( دאنشمند אستفاده کرده אست ١٤٦ אز محضر علمی אوـ ٢
 ؛אی אز אساتید אو دאنشمندאن غیرאمامی هستند ـ دسته٣
 بسیاری אز مردم در ری אز مجالس حـدیثی     کند که   אشاره می در معرفی אو    ) رאفعی(ش  ـ אگرچه یکی אز شاگردאن    ٤

 .  אما متأسفانه تاریخ تنها نام چهار شاگرد אو رא ثبت کرده אست،جستند אو سود می
אی فقهی در مورد      رساله (ةـ אلعصر ٢ ؛یـ تاریخ אلرِّ  ١: ند אز א  ـ رאزی چهار אثر علمی تدوین کرده אست که عبارت         ٥

 .ربعینربعین من אألربعین عن אألـ אأل٤ ؛ـ فهرست٣ ؛)نماز قضا
 میـرزא   گذشته אز شاگردאنش، شهید ثانی، عالمه مجلسی،      . אند   شیعه אز אو به نیکی یاد کرده       نلمااـ بسیاری אز ع   ٦

ـ   «،  »سیِّدُ אلحُفّاظ  «چونאفندی و شیخ حرّ عاملی نیز אز אو با אلفاظی           عبدאهللا   حَـسَنُ  «،  » و אلمَـشایِخ   ةِسـیِّدُ אألئمَّ
ـ    «،  »بحرאً مِنَ אلعُلومِ  «،  »ةٍ عن مَشایِخِ عدیدَ   ةکَثیرُ אلرِّوאیَ «،  »אلضَّبطِ ـ  ةًصَدوقاً مُحدِّثاً حافظاً رאوِی یـاد  ... و  » ةً عَلّامَ
  .ندא کرده

 
 کتاب 

אلمؤمنین  أمیرِ  אإلمامِ فضایل يیاً فِ حابِ صَ ن أربعینَ یخاً مِ عین شَ یثاً عن أربَ  دِ حَ عونَאألربَ« نام کامل کتاب     :نام کتاب 
אربعین حدیث شـیخ    « אز אین کتاب در مجامع علمی با عنوאن مختصر           . אست ٣٦٩»المب علیه אلسَّ  طالِ ي أب  بنِ يِّعل

 شیعیان אست که بـه دسـت مـا    »אربعین حدیث«ترین کتابهای  ن کتاب אز قدیمی  אی. دکنن  یاد می » אلدین  منتجب
 .رسیده אست

 : نویسد  میאلفهرست ، مؤلف در אبتدאی کتاب دیگرش:אنگیزۀ نگارش
بـودم کـه آن جنـاب        ٣٧٠بوאلقاسم یحیی بن محمـد    אروزی در مجلس درس אستادم سید       
 אثـر   ، أمیرאلمـؤمنین  فضایل يعین ف אألربعین عن אألرب  کتابی رא به من نشان دאد با عنوאن         

زده شده بـود     אستادم אز אین کتاب شگفت    . حمد بن אلحسین نیشابوری   محمد بن א  بوسعید  א
دید نام نویسندگان شیعه אز زمان شـیخ           همچنین אستاد אز אینکه می     ...] ستود  رא می  و آن [

 ٣٧١. ...  ناخرسند بود،گردآوری نشده אست) مقرن شش(طوسی تا قرن حاضر 
אندیـشد    بیند، با خود می      علمی رא به کتابهایی אز אین نوع می         جامعۀ رאزی وقتی نیازمندی  אلدین    منتجبخ  شی

  :بندد که  با خود عهد می، אز אین رو؛ عمل بپوشدجامۀ شتا بر فرمایش אستاد
 کتـابی بـا عنـوאن       ه سازد،  رא برآورد  ش عمری عنایت کند و آرزوی     به אو אگر خدאوند متعال    

 و  بنویـسد ن شیعه پس אز عصر شیخ طوسی تا قـرن شـشم             ایژۀ אسامی مؤلف  و،  אلفهرست
 ربعـین אألربعین عَن אألربعـین مِـن אأل   نام  با کتابی   د،گاه که אز אین کار سترگ فارغ آی        آن
 ٣٧٢.کند تدوین  أمیرِאلمُؤمِنینفضایل يفِ

אش   ر خدمت خرد فرزאنه    فرمود و دستان توאنمندش אبزאری مطیع د       عنایت خدאوند چنین توفیقی رא به אو        پس
 . به یادگار گذאشتאز خود گردید و אین دو אثر جاودאنه رא 

                                                           
 .١، ص  אألربعون حدیثاًאلدین، نتجب شیخ م.٣٦٩
، نقیب قم، ری و آبه بـوده  )علیه אلسالم(אلعابدین  אو אز نسل אمام زین    : אلفضل محمد אلشریف אلمرتضی      عزאلدین یحیی بن أبی    .٣٧٠
 .، مقدمه٢٥، تصحیح محدث אرموی، ص אلدین فهرست منتجبشاه به قتل رسید؛   به دست خوאرزم٥٩٢אو در سال . אست
 .٣١، ص אلدین ست منتجبفهر .٣٧١
 . همان.٣٧٢
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مؤلف אثر خویش رא چهل حدیث، אز چهل אستادِ حدیث،          . کند  نویسنده رא بیان می   همۀ کار    نام کتاب    :سبک کتاب 
 אز پیامبر خدא روאیت     طالب ل و مناقب אمام אمیرאلمؤمنین علی بن אبی        אز چهل صحابۀ پیامبر אکرم دربارۀ فضای       که
 .، نام گذאشته אستאند کرده

 پیامبر برساند، نـاگزیر  ۀאحادیث رא با سند متصل خویش אز אستادאن تا صحابאز آنجا که مؤلف بنا دאشته אست    
 چه אینکه אز قرن ششم تا عصر نبوی دههـا نـسل فاصـله    ،אند تر אز متن روאیات شده אسناد روאیات بسیار طوالنی   

 .אست
بـه  אحادیـث کتـاب رא      یابد کـه אو       شود که خوאننده پس אز مطالعۀ کتاب درمی         گاه هویدא می    کار אو آن   زیبایی

رده אست و در ترتیب چهـار     نقل ک و بیشتر אز مشایخ عامه یا غیرאمامی        » أنبأنا « مانند  با אلفاظی  אهل سنت سبک  
 אبوبکر، حدیث دوم رא      به نقل אز   رא که حدیث אول     ؛ به אین ترتیب   حدیث نخست، ترتیب خلفا رא لحاظ کرده אست       

אز پیـامبر   ) معلیه אلـسال  (אمام علی   به نقل אز    عثمان و حدیث چهارم رא      به نقل אز    عمر، حدیث سوم رא     به نقل אز    
 .خدא گزאرش کرده אست

 .ست אאز زبان پیامبر خدא) علیه אلسالم(موضوع مشترک تمام אین روאیات برشمردن فضایل אمام علی 
نـسبت  ) علیـه אلـسالم  (در پایان چهل حدیث، چهارده حکایت رא نیز پیرאمون برتری אمام علی      אلدین    منتجب

 . دیگرאن روאیت کرده אستبه
 رאفعـی در    کـه چنان. رא به خود معطوف دאشـت     پژوهان    دאنش توجه   زمان حیات مؤلف  אین کتاب در     :אقبال عالمان 

 کـه هـر سـه אز شـاگردאن          ،محمد قزوینی د بن   محمאلدین    و برهان ) ه ٦٢٢م  ( و مجدאلدین قزوینی     ٥٨٤سال  
 ٦١٣אلدین در سال     و برهان אست   אین کتاب رא برאی آنها قرאئت کرده         אو که   אند   شده  مدعی ،هستندאلدین    منتجب

های بعـد نیـز بـه אیـن کتـاب تـوجهی ویـژه                 دאنشمندאن دوره  ٣٧٣.رونوشت بردאرد توאنسته אست אز نسخۀ אستاد      
عالمـه  . رونوشت بردאشته אسـت אلدین برאی خود  אز نسخۀ برهان) مکیمحمد بن  (ل   شهید אو  که   چنان אند؛  دאشته

حـسین   بـن   که شیخ عبـدאلعلی  אست رאزی رא دیدهربعینאألאی אز کتاب      نویسد که نسخه     می אلذریعهطهرאنی در   
بیـشتر   کتابאز متن عبدאلعلی  حجم حوאشی    אیشانبنا به گزאرش     .אی بر آن نوشته אست      אحسایی جزאیری حاشیه  

 ٣٧٤.»مطالب אین حاشیه سودمند و مفید אست«: نویسد عالمه طهرאنی می. אست
 
 

 آشنایی با چند کتاب چهل حدیث אز تألیفات شیعیان
 أمیـرِ אلمـؤمنین، أبومحمـد عبـدאلرحمن بـن أحمـد بـن حـسین                 يٍ فـضایل علـ    يـ אألربعین عن אألربعین ف    ١

  )ه ٤٧٦م (نیشابوری، معروف به شیخ مفید ثانی 
و אو عالمان بـسیاری אز شـیعه و سـنی شـاگرد             אست  אلهدی بوده    ف אین کتاب אز شاگردאن سید مرتضی علم       مؤل
. ن بیـان شـده אسـت      ادر אین کتاب چهل حدیث با سند کامل مؤلف אز پیامبر אکرم در فضیلت אمیرمؤمن              . אند  بوده

رسـد کـه אیـن کتـاب           مـی  بـه نظـر   .  شعر نیز در رאستای موضوع کتاب آورده אسـت         کتاب چند در پایان   مؤلف  
 ٣٧٥.ترین کتاب چهل حدیث در میان شیعیان باشد قدیمی

                                                           
 .، مقدمه٤٤، تحقیق سید عبدאلعزیز طباطبایی، ص אلفهرست .٣٧٣
 .١٤، ص ٦، ج  إلی تصانیف אلشیعهةאلذریع .٣٧٤
 هجـری   ١٤١٤אز سوی وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالمی در سال          )  אهللا علیه  ةرحم( אین کتاب با تحقیق محمدباقر محمودی        .٣٧٥

 .به چاپ رسیده אست
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، معـروف بـه אبـوزهرۀ حلبـی         )ه ٦٣٩ یـا    ٦٢٦ یـا    ٦٣٦م  (ـ אألربعون حدیثاً، محمد بن عبدאهللا بـن زهـره           ٢
 حسینی

موضوع אین کتـاب بیـان حقـوق אفـرאد بـر            . مؤلف در אین کتاب چهل حدیث رא با سند کامل روאیت کرده אست            
 ٣٧٦.یکدیگر אست

 
 ) قرن هفتم(ـ أربعون حدیثاً، عمادאلدین حسن بن علی طبری ٣

 :گوید  אو می٣٧٧. אین کتاب رא به زبان فارسی بسیار ساده برאی مردم אصفهان نوشته אستمؤلفْ
نهادند بـر     در شهر אصفهان بودم و علمای آن بقعه رא یافتم که جمعی تفضیل صحابه می              

  .نهادند بر صحابه אی تفضیلِ عترت می  و طایفه،) אلسالمعلیه(אهل بیت و عترت رسول 
 در فـضیلت و برتـری אمـام علـی بـر             אحادیث אهل سنّت رא   مؤلف به طرفدאری אز گروه دوم چهل حدیث אز          

 هر حدیث رא بـا عنـوאن        ، و אز אین رو    دאند  میאی بر حقانیت شیعه       طبری אین روאیات رא אدله    . کند  میدیگرאن ذکر   
  ... . دلیل אول:ه אست؛ برאی نمونهذکر کرددلیل 
אند    در حقیقت کتب אصلی خودشان رא منکر شده        ،ن אین אحادیث رא تکذیب کنند     امعتقد אست که אگر مخالف    אو  

تـرین    رسد که אین کتـاب قـدیمی        به نظر می  .  عذری بر مخالفت با شیعیان نخوאهند دאشت       ،و אگر آن رא بپذیرند    
 ٣٧٨.باشدچهل حدیث فارسی در میان شیعیان 

 
 )ه ٧٨٦ش (אلدین محمد بن مکی، معروف به شهید אول  ـ אألربعین، شمس٤

مؤلف אین  .  در אین کتاب آورده אست      رא شهید אول چهل حدیث مهم و معتبر در مسائل فقهی، אخالقی و عبادی            
ـ      אین کتـاب    אحادیث  .  نگاشته אست  ،٧٨٢ یعنی در سال     ،کتاب رא چهار سال پیش אز شهادتش       ق بـا سـند و طری
متعـدد، אز جملـه     روאیات אین کتـاب در مباحـث        . رسد  می) علیهم אلسالم (مؤلف به صورت معنعن به معصومان       

 ٣٧٩. هموאره مورد توجه فقیهان بوده אست،فقهیمباحث 
 
 )ه ١٠٣٠م (ـ أربعین حدیث، شیخ بهایی ٥

אو . اب گرد آورده אست   شیخ بهایی چهل حدیث زیبا و پرمعنا رא در موضوعات مختلف אنتخاب کرده و در אین کت                
مؤلـف در אیـن کتـاب،       . با بیاناتی روشـنگر شـرح کـرده אسـت         بوده  نیازمند   شرح و توضیح     بههر حدیثی رא که     

به فارسـی ترجمـه     یشی   عقیقی بخشا  آقای אین کتاب به دست   . אحادیث رא با سند و طریق خود بیان کرده אست         
 ٣٨٠. אستشده

                                                           
 .٤٢٦، ص ١ن، ج  هما.٣٧٦
نویسی تعمد دאشته    های אو بسیار ساده و روאن و نزدیک به فهم همگان אست، تا آنجا که گویا אو در ساده                     متن فارسی نگاشته   .٣٧٧

نوشته، و چـون  » عبارאتِ مشکله و ألفاظ عویصه    «گفته אست که نخست אین کتاب رא با         کامل بهایی   אست، چنانکه در پایان کتاب      
، ص ١٣ و ١٢، شمارۀ ةمجلۀ مشکوتفاده אز آن برאی همگان دشوאر אست، به نگارش دوبارۀ آن אقدאم کرده אست؛       دیده אست که אس   

١١٣ . 
مـتن کتـاب رא     .  شمسی در مشهد تصحیح و چاپ شـده אسـت          ١٣٦٥ אین کتاب به دست آقای نجیب مایل هروی در سال            .٣٧٨

 .، منتشر کرده אست١١٠ ـ ١٤٠، ص ١٣٦٥، پاییز و زمستان ١٣ و ١٢ در شمارۀ ةمجلۀ مشکو
 . شمسی به چاپ رسانده אست١٣٧٤ مدرسۀ אإلمام אلمهدی אین کتاب رא در سال .٣٧٩
 .٧٧، ص ٤ همان، ج .٣٨٠
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 ٣٨١) ه١٠٧٠م (ـ אألربعین عالمه محمدتقی مجلسی ٦
 چهـل حـدیث مختلـف رא بـدون شـرح و توضـیح               ،אلدین علی گلستانه   مجلسی به دنبال درخوאست میرزא شرف     

 ٣٨٢. شیعی אستکتابهایאو  بعامنکه همۀ گردآورده אست 
 
 )ه ١٢٧٢م (آبادی  ـ کشف אلحق محدث خبیر میرمحمدصادق خاتون٧

گیرد تـا      تصمیم می  ،ی گمرאه אیجاد شده بود    ها   برخی فرقه  وقایعی که در شهر אصفهان به دست      دنبال  ه  مؤلف ب 
رא   ... رجعـت אیـشان و      و  غیبت کبـری    و  غیبت صغری   تا  אز والدت  ،چهل حدیث پیرאمون אحوאالت אمام مهدی     

 .  معروف אستآبادی ربعین خاتونأאین کتاب به . کندآوری و به زبان فارسی ترجمه  جمع
 
 
 
 مناقب و مثالب) ب

در فارسـی صـفت و      . معنای אوصاف حمیده، خصال نیک و سـجایای پـسندیده אسـت            به   »مَنقَبَه« جمع   :مناقب
 .אستאین وאژه در مقابل مثالب . گویند» منقبت«که موجب ستودن دیگرאن شود رא هنری 
 .ست אها ، به معنای عیبها، زبونیها و کاستی»مَثلَبَه« جمع :مثالب

با . אند  نویسندگان آثاری رא به אین شیوه آفریده אین دو وאژه در علم حدیث، عنوאن دو سبک نگارشی אست که           
 :توאنیم אین دو سبک رא چنین تعریف کنیم  کتابهای مناقب و مثالب، میبهنگاهی 
شـده باشـد،      کنندۀ خصال نیک و אوصاف پـسندیدۀ شخـصیتهای شـناخته            אی رא که بیان     کتابهای حدیثی  :مناقب

 .مناقب گویند
 عیبهـا و زبونیهـای אفـرאد        کننـدۀ   ، بیـان   بـر خـالف مناقـب       אست کـه،    אی  ثی مثالب عنوאن کتابهایی حدی    :مثالب
 .אند אی אست که معموالً به گزאف صاحب مقام و אعتبار شده فرومایه

 
 

  پیشینۀ مناقب
 شده אست   در میان אیشان شایع   به بعد    تقریباً אز سبکهای אختصاصی شیعیان אست که אز قرن دوم            نویسی  مناقب

 אهـل سـنّت   אلبته بعدها بعضی عالمـان      . پردאزد  می) علیهم אلسالم ( אوصاف پسندیدۀ אهل بیت      ح و و تنها به مدאی   
، אما אین کتابها تنها به مناقب אختصاص نـدאرد و گـاه عـالوه بـر         אند  نیز به همین سبک کتابهایی رא تدوین کرده       

فرد یا معجزאت شخصیت مورد      تاریخ زندگانی    مانند אضافاتی   کند،  رא بیان می   אوصاف نیکوی אفرאد     بخشهایی که 
شود و مطالـب ضـعیف و دور אز           مفاد אین کتابها گاهی به غلو و مبالغه آمیخته می         . شود   نیز در آن دیده می     نظر

 و توאنـایی    دאنـایی  אبتـدא אز     بایـست   مـی گونه کتابها     در אستفاده אز אین    ،بنابرאین. شود  وאقعیت هم در آن دیده می     
 .مطالعه نمودبا بررسی دقیق و موشکافانه אیات آن رא روو سپس  آگاه شد ۀ آننویسند
 

                                                           
 . تحقیق و چاپ شده אست١٣٦٠ אین کتاب به دست אمیر صابری در سال .٣٨١
 .٤١٣، ص ١، ج אلذریعه .٣٨٢
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ح אند که بیشتر به مـدאی        کرده אبدאع) برتریها(» فضایل« در مقابل سبک مناقب، سبکی رא با عنوאن          אهل سنّت 
بـن حنبـل      در کارنامۀ نگارشی אفرאدی چون אحمد      برאی نمونه  ٣٨٣؛پردאزد  خلفای رאشدین و برتریهای صحابه می     

 فـضایل ی بـا عنـوאن      هایکتاب) نهمقرن  (حجر عسقالنی    و אبن ) چهارمقرن  (ی  یبن شعیب نَسا   مد، אح )قرن سوم (
 .شود  دیده میهאلصحاب

گفتنـی  . אنـد   به אین شیوه تألیف کرده رא کتابهای متعددیאهل سنتمثالب سبک مشترکی אست که شیعه و       
 . אستאهل سنّتאست که مناقب و مثالب یکی אز هشت جزء کتابهای جوאمع 

 
 

 مناقبهای شیعیان
אنـد،     صدها عنوאن کتاب رא که همگی یا با عنوאن و یا در موضوع مناقب تدوین شـده                 אلذریعهعالمه طهرאنی در    

אینک با عناوین بعضی אز مناقب معروف       . بیشتر کتابهای مناقب شیعه بیان منقبتهای אهل بیت אست        . برد  نام می 
 :شویم شیعیان آشنا می

 در سه جلد؛، )سومقرن (سلیمان کوفی قاضی محمد بن ، ؤمنینאلمُأمیرِ مامِ אإلبُمناقِـ 
 ؛)ه ٤١٣م (، محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید אلمناقبـ 
 ؛)پنجمقرن (بن شاذאن قمی محمد بن אحمد ، ةبَنقَ مَأةُمِـ 
 ؛)قرن پنجم(، محمد بن אحمد بن شاذאن قمی אلمناقبـ 
 ؛)ه ٥٦٠ م( طوسی ۀحمز  אبن،بناقِ אلمَي فِبُאلثاقِـ 
 جلد؛ دو  در،)ه ٥٧٣ م(אلدین رאوندی  ، قطبحرאئِ و אلجَئجُرאِאلخَـ 
 ، در چهار جلد؛)ه ٥٨٨ م( مازندرאنی شهرآشوب، אبن لبطاِ يبأ  آلِبُمناقِـ 
 ؛)قرن ششم (جبرئیل قمی، شاذאن بن אلمناقبـ 
 ؛)قرن ششم(، سید محمد بن علی بن حسین علوی אلمناقبـ 
 ؛)ه ٦٦٤م (، سید بن طاووس بطائِه אألتِترَعِ نبیاء و אألدِ سیِّفِرَ شَيب فناقِאلمَ  وطُرَفٌ من אألبناءِ ـ

 ، در سه جلد؛)ه ٦٩٣م ( بن عیسی אربلی ، علیئِمَة אألفةِعرِ مَيکشف אلغُمَة فـ 
 ؛)ه ٧٢٦م (، عالمه حلی نینאلمؤمِ أمیرِفضایل يین فقِ אلیَشفُکَ אأللفین وـ 
 ؛)ه ٨٤١ م(אلحسن دیلمی  אبی بن ، حسن אلقلوبِشادُرإـ 
 ؛)ه ١١٠٤ م(، شیخ حرّ عاملی زאتعجِאلمُ  وصوصِ بالنُّدאةِ אلهُثباتُإـ 
 .حمید حلبی بن ، אبویحییرشَی عَ אالثنَئمةِ אألبُمناقِـ 

ای شـشم تـا      قرنهـ   در میانۀ   אست، کنون باقی مانده    بیشتر کتابهای مناقب که تا     ،کنید   مشاهده می  که  چنان
 ،ن خـویش  ا مخالفـ  ساکت کردن برאی  نویسان شیعی پس אز قرن پنجم،         جمعی אز مناقب  . نهم تدوین شده אست   

کردند و مناقب אهل بیت رא אز کتابهای آنـان    אستفادۀ شایانی میאهل سنّتאز مطالب حدیثی موجود در کتابهای   
 . کردند میאستخرאج و به خوאنندگان عرضه 

                                                           
شمول فضایل بیش אز אفرאد بوده אست؛ چرא که نویسندگان فـضایل،            شد، ولی گستره و       مناقب تنها پیرאمون אفرאد نگاشته می     . ٣٨٣

فـضل אلکوفـه و      אز אحمد بن محمد אشعری،       فضایل אلعرب پردאختند؛ برאی نمونه      نیز می ... ها، مذهبها و      به برتریهای شهرها، قبیله   
 .شیخ صدوق אز حسین بن محمد فزאری و فضایل אلشیعهعقده،   אز سعد بن عبدאهللا אشعری و אبنفضل قم
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رא אز مجـامع روאیـی خـویش    ) علیـه אلـسالم  (نیز مناقـب אمـام علـی    אهل سنّت یسندگان אلبته گروهی אز نو  
 : ند אزא  عبارتאین کتابهاאند که مشهورترین  آورده گرد

 ؛)ه ٤١٠م (ی  אصفهانیهِوَردَ مَبنِ موسی بنُ حمدُأ، يٍّ علي ف אلقرآنِنَب و ما نَزَل مِطالِ يبأ بنِ  يِّ علبُناقِمَـ 
 ؛)ه ٤٨٣ م(، فقیه حافظ بن مَغازلی بطالِ ي أببنِ يِّ علمناقبُـ 
 ؛)ه ٥٨٦ م(بن אحمد خوאرزمی   موفق ٣٨٤،)میرאلمؤمنینأیا مناقب  (אلمناقبـ 
 ؛)ه ٦٩٤ م(אلدّین طبری  ، محبطالب يأب بن يمیرאلمؤمنین علأمناقب ـ 
 
 

 خوאنی مناقب
 که به صورت علنـی       אست خوאنی بوده  אز جمله رسوم شیعی رאیج در אیرאن در قرن پنجم و ششم هجری، منقبت             

ــه  خــوאنی رא مــی منقبــت. ، روאج دאشــته אســتپررنــگ دאشــتند حــضوری یاندر مرאکــزی کــه شــیع ــوאن ب ت
 فـضائح אلـروאفض    مؤلـف کتـاب      .به طور فرאوאن رאیج אست، تشبیه کـرد       هایی که אمروزه در אیرאن       ییسرא مدیحه

خوאنـان و     مخالفان منقبت אو که گویا אز     . אرאئه کرده אست  خوאنی شیعیان    گزאرشهای متعددی رא אز جلسات منقبت     
  :نویسد خوאنی بوده אست، می منقبت

رאفضیان، אین همه مناقبهـا بـدאن خوאننـد تـا           ... ها، جمع شوند و مناقب خوאنند         در بیرאنه 
عوאم אلناس و کودکان دگر طوאیف رא אز رאه ببرند و فرא نمایند که آنچه علی کرد، مقـدور                   

  ٣٨٥. همه دشمن علی بودند،و صحابهאست بوده آدمی ن
 فـضایل گونـه جلـسات אز        که مطالب بسیاری رא پیرאمون אیـن       אلنقضکتاب  مؤلف  رאزی قزوینی،   عبدאلجلیل  

در گزאرشـی   کنـد و       אشاره می  אهل سنّت خوאنی   کند، ضمن دفاع אز شیعه به جلسات فضایل          نقل می  ٣٨٦אلروאفض
تابنـد در حـالی کـه         خـوאنی شـیعیان رא برنمـی        سـت کـه چـرא منقبـت       کند که אز אهل سـنّت عجیـب א         یبیان م 
خوאنان אز نیکان     אو بر אین باور אست که بیشتر منقبت       . خوאنی אهل سنّت در هر کوی و برزن مشهود אست           فضایل

ۀ پردאزند و אز طبقۀ نکوهید      خوאنان تنها به قصد تأمین معاش به אین کار می           روزگارאند، در حالی که بیشتر فضایل     
 ٣٨٧.אند جامعه برخاسته
تـشیع متمایـل   نـشین روאج دאشـت مـردم رא بـه          ه در تمامی شهرها و مناطق شـیع        که خوאنی شیعیان   مناقب

 ٣٨٨.אفزود  که شیعیان אصیل بودند، می، و بر نفوذ سادאت و علویانکرد می

                                                           
 .٣١مقدمۀ مؤلف، ص : ک. بوده אست؛ رفضایل אمیرאلمؤمنینظاهرאً نامی که مؤلف برאی کتاب خود برگزیده . ٣٨٤
 .٧٧، ص نقض. ٣٨٥
אیـن  .  هجری به دست یکی אز نویسندگان متعصب אهل سنّت علیه شیعه نوشته شـده אسـت                ٥٥٦ در سال    فضائح אلروאفض . ٣٨٦

 هجـری عبـدאلجلیل قزوینـی       ٥٦٠در سال   . مفادی زننده به کار برده אست     ) علیهم אلسالم (کتاب دربارۀ شیعیان و אمامان معصوم       
 مشهور  אلنقض نگاشت که به نام      فضائح در ردّ کتاب     بعض مثالب אلنوאصب فی نقض بعض فضائح אلروאفض       رאزی کتابی با عنوאن     

 .١٣ ـ ٢٢، ص אندیشۀ تفاهم دینیאست؛ رسول جعفریان، 
 .٦٥همان، ص . ٣٨٧
אی در فـضایل   زمانی که معتضد عباسی خوאست تـا صـحیفه  . ٦٨٧ ـ  ٦٨٩، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאنل جعفریان، رسو. ٣٨٨

אهل بیت خوאنده شود، אز شورش אهل سنّت هرאسی به دل رאه ندאد، אما وقتی به אو گفته شد که علویان אز آن بهـره خوאهنـد بـرد،                             
 .٢٨٣، ص ٢، ج مجالس אلمؤمنینوحشت کرد و نخوאند؛ 
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د تخریـب   توאن دریافت که عالمان شیعی در אیـن دورאن بیـشتر بـه قـص                אز مجموع گزאرشهای تاریخی می    
آوردند کـه אلبتـه ثمـرאت     میخوאنی روی  تبلیغات فرهنگی دشمنان و تهاجم به بدنۀ فرهنگی حکومت به مناقب         

نگـاری رא      در دفاع אز خـود سـبک فـضایل         دربردאشت و אهل سنّت نیز     جمعیت شیعی    برאیאرزشمند دیگری نیز    
 .کردندبنا

بینجامـد،   در אیـن دورאن      אهل سـنت   شیعه و    اندر می  به روאج مناقب و فضایل       ستتوאن  دلیل دیگری که می   
 با توجه به אیـن فـضای حـاکم،        . های علمیه تا قرن پنجم نوعی بود         معتزلی بر حوزه   ، تفکر کالمی  فرمایی  حکم

طبیعی بود  .  אما אز قرن ششم به بعد نقل و گزאرش حدیث گسترش یافت            ،بیشتر بحثهای هر دو گروه عقلی بود      
 . رونق یابد، که مخاطبان خوبی دאشت،گونه ن אحادیث مناقبی روאیت کرددر چنین جوّکه 

 
 

 معرفی کتاب
 شهرآشوب  مناقب אبن 

 مؤلف
 عـالم برجـستۀ     شهرآشـوب،    معروف بـه אبـن     ،)ه ٤٨٩ـ   ٥٨٨( مازندرאنی   شهرآشوبאبوجعفر محمد بن علی بن      

.  بلنـدآوאزۀ אیـرאن אسـت      אو در حدیث، تفسیر، אدبیات و فقه אز مـشاهیر و دאنـشمندאن            . شیعه در قرن ششم אست    
 در هشت سالگی قرآن رא حفظ کرد و سپس برאی אستفاده אز محـضر אسـاتید و بزرگـان علـوم و                       شهرآشوب  אبن

 در אیـن سـفرها אز جلـسات درسـی            و فنون گوناگون به بسیاری אز شهرهای אیرאن، عرאق و سـوریه سـفر کـرد              
אلدین رאوندی، جارאهللا     ، قطب )مجمع אلبیان یر  صاحب تفس (سالم طبرسی   نظیر همچون אمین אإل     فرهیختگانی کم 

فتّال نیـشابوری، אبوאلفتـوح رאزی، אبـوאلعالء همـدאنی و אبوحامـد غزאلـی             ، אبن )אلکشافصاحب تفسیر   (زمخشری  
 .مند شد بهره

زهـره حلبـی אفتخـار       אدریـس حلـی و אبـن       بطریق حلی، אبـن     چون אبن  אهل سنت  و   هگروهی אز عالمان شیع   
 عظمـت   دهنـدۀ    نـشان  אهل سـنت  شهرآشوب در میان کتابهای شیعه و        مدح و ستایش אبن   . ندشاگردی אو رא دאر   

  .علمی אو در قرن ششم אست
به دست ما نرسیده و تنها אسمی אز آنها بـاقی مانـده             אو تألیفات بسیاری دאشته אست که متأسفانه بیشتر آنها          

 ؛شده و یک אثر خطی אشـاره کـرد         رزشمند چاپ توאن به سه אثر א      میאست،  אز آثاری که به دست ما رسیده        . אست
و در علوم قرآن و حـدیث،       אشدۀ    آثار چاپ  متشابه אلقرآن و مختلفه    و   معالم אلعلماء ،  طالب يبأمناقب آل   کتابهای  

 سپهساالر  در کتابخانۀ ) مناقبدر אندאزۀ    (مثالب אلنوאصب אی خطی אز کتاب       نسخه. تاریخ، فهرست و رجال אست    
 .موجود אست

 بـه   ، سـال درخـشش    ٩٩ پـس אز     ، هجری در شهر حلب    ٥٨٨אنشمند بزرگ و محدث אرجمند در سال        אین د 
 ٣٨٩.دیدאر محبوب شتافت

 
 

                                                           
 .، مدخل אبن شهرآشوب٩٠ ـ ٩٢، ص ٤، ج  אلمعارف بزرگ אسالمیةدאیر: ک.ر. ٣٨٩
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 کتاب
 .  شهرت یافته אست٣٩١شهرآشوب مناقب אبن هرچند אین کتاب بیشتر به ٣٩٠. אستطالب يبأمناقب آل نام کتاب 
کنـد کـه      بازگو مـی   مطالبی رא    אین کتاب خود אز نگارش     ضمن بیان אنگیزۀ     ، در دیباچۀ کتاب   شهرآشوب    אبن

 אو אز אینکـه     .حکایـت دאرد  دورאن אو    و نارאسـتی در   کـذب    نویسی به همرאه    אین مطالب אز گسترش نوعی فضایل     
دن فـضایل אهـل بیـت رא بـا کاسـتن و אفـزو      کنند و یا אحادیـث         אخبار אجماعی رא تأویل می     אهل سنّت جمعی אز   

ـ   دهند، אز جامعۀ علمـی آن       میکنند یا به دیگرאن نسبت        تحریف می  مناقـب آل    مؤلـف    ٣٩٢.کنـد   وه مـی  کْروز شِ
گزینـد تـا      אی متـین رא برمـی        آن روزگـار، شـیوه     אهل سنّت در   برאی مبارزۀ علمی با تالشهای عالمان        طالب يبأ

 مناقـب   ،אو با دوری אز تعصب و با نگاهی منـصفانه         . کندباوری دعوت    دوست و دشمن رא به سازگاری و حقیقت       
رא  אبتدא אسناد خـود      אهل سنّت،  به شیوۀ مؤلفان     ،مؤلف. کند  رא برאی همگان روאیت می    ) علیهم אلسالم (مان  معصو

 ٣٩٣.کند تا אعتماد خوאننده رא به خود جلب نماید یک بیان می به تا تمام کتابهای معتبر אهل سنت یک
 و بـا     شد  نویسنده، تلخیص   شاگرد شاگردِ  ،جبیرمحمد بن    در دورאن بعد به دست     طالب يبأمناقب آل   کتاب  

 در پایـان    شهرآشـوب      آنچه کـه אبـن     ، אندکی אز   موجود مناقببا توجه به אینکه     .  شهرت یافت  نخب אلمناقب نام  
نخـب   برخی همچون محدث نوری بر אین باورند که کتاب فعلی همـان              ٣٩٤، کمتر אست  אش وصف کرده    دیباچه
کنند و شوאهدی بـر ردّ   אی نیز אین نظریه رא قبول نمی عده. אست دیگری אز אین کتاب  یا تلخیص نسخۀ   אلمناقب

 ٣٩٥.دهند  موجود אرאئه میطالب يبأمناقب آل  و نخب אلمناقبאین کالم و دوگانگی 
 . رא ندאرد) نامناقب אمام مهدی، صحابه و تابع(آنچه مسلم אست، אینکه نسخۀ حاضر بخش پایانی کتاب 

 . אست) علیهم אلسالم(ی نیکوی پیامبر خدא و تمامی אمامان ها موضوع کتاب برشمردن فضایل و خوی :موضوع
 خـود   شهرآشوب  אبن. אی ویژه تنظیم شده אست       אست که به شیوه    نویسی   אین کتاب در شمار مناقب     :شناسی  سبک

با توجه به کالم אو و چیـنش مطالـب کتـاب، نکـات زیـر رא                 . אش رא بیان کرده אست      نامه   شیوه ،در دیباچۀ کتاب  
 : توאن بردאشت کرد  ن کتاب میپیرאمون אی

 ؛و پرهیز אز אحتجاج و אستدالل) لنه مفصّ( روאیی متونمختصرِ אرאئۀ ـ ١
 د و אسامی کتابها به دلیل شهرت آنها؛ـ حذف אسانی٢
  אهل سنت؛ـ بیان موאرد אتفاق شیعه و ٣
 .ـ ذکر אشعار مناسب با مطالب٤

                                                           
؛ »طالب  وسمّیته بمناقب آل أبی   «: گوید  خود אبن شهرآشوب می   . ٧٢٦٤، شمارۀ   ٣١٨، ص   ٢٢، ج    إلی تصانیف אلشیعه   ةאلذریع .٣٩٠

 .٣٥، ص طالب مناقب آل أبی
 .١٨ و ١٤همان، ص : ک.هایی رא در کتاب خود آورده אست؛ رگونه خیانتهای علمی مثال شهرآشوب برאی אین  אبن .٣٩١
 . کند אلبته مؤلف אسنادش رא تا کتابهای شیعه نیز در سه صفحۀ کوتاه بیان می. ١٩ ـ ٣٢همان، ص : ک. ر.٣٩٢
 گویـا אز    אیـن אثـرِ   . برخاسـته باشـد   ) قم( در אلمطبع אلعلمیه     אلمناقب אحتمال دאرد که אین شهرت، אز چاپ אین کتاب با عنوאن             .٣٩٣
 . شمسی متأثر אست١٣١٦אی مطبوع در سال  نسخه
 אلصادقین وختمتـه بـذکر      ةوאفتتحت ذلك ذکر سید אألنبیاء وאلمرسلین، ثم بذکر אألئم        «: نویسد  شهرآشوب در دیباچه می      אبن   .٣٩٤
 . ٣٥؛ همان، ص ».طالب  وאلتابعین وسمیته بمناقب آل أبیةאلصحاب

. شـود   عصر אمام عسکری رא دאرد و مناقب אمام عصر و صحابه و تابعان در آن دیده نمـی    تا پایان  مناقبهای موجود     در نسخه 
دهد، در صورتی  אز مناقب אرجاع می   ) علیه אلسالم (ء مطلبی رא به بخش مربوط به אمام مهدی          معالم אلعلما  ١١٣همچنین در صفحۀ    

 .٩١، ص ٤ج ،  אلمعارف بزرگ אسالمیةدאیر: ک. حاضر אین بخش رא ندאرد؛ رمناقبکه 
 . ٩ و ٨، بیروت، دאر אألضوאء، ص طالب يمناقب آل أبمقدمۀ محقق کتاب : ک. ر.٣٩٥
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امبر خدא، در جلد دوم مناقب אمام علی و در جلد سـوم  جلد אست که در جلد אول مناقب پی  چهار   مناقبکتاب  
مؤلـف  .  אسـت   ذکر شـده   )علیه אلسالم (تا אمام حسن عسکری     ) علیهم אلسالم (ن  او چهارم مناقب دیگر معصوم    

 بـه  ، شخصیت معنوی و علمـی هـر אمـام אسـت       دهندۀ  الب زیبا و אرزشمندی رא که نشان      سعی کرده אست تا مط    
 ةإمام« در باب    برאی نمونه  ؛ و هر باب دאرאی فصلهای متعدد אست       دאرد باب   ٢٢ر  کتاب حاض  .مخاطب אرאئه دهد  

 :شود دیده میزیر ، شش فصل با عناوین »)علیه אلسالم(موسی אلرضا  بن يאلحسن عل يأب
 خـرق אلعـادאت     ي فصل ف  ؛ علمه ي فصل ف  ؛ إنبائه بالمغیبات و معرفته باللغات     ي فصل ف  ؛ אلمقدمات يفصل ف 

دو متن کوتاه رא  در אینجا برאی نمونه . אلمفردאت من مناقبه   ي فصل ف  ؛مورهأ يم أخالقه و معال    مکار ي فصل ف  ؛له
 :کنیم  روאیت می»خالقهأ مکارم يفصل ف«، »)علیه אلسالم(موسی אلرضا  بن يאلحسن عل ي أبةمامإ«אز باب 

مِـن    أقـلِّ  يلـو أردتُ أن أخـتِمَ فـ       :  ثالث ویقول   کلّ يکان علیه אلسالم یختم אلقرآن ف     
 يِّنزِلَـت، وفـي أ     قطُّ إلّا فَکَرتُ فیما، وفي أيِّ شـيءٍ أُ         ةًثالثَ لََختِمتُ، ولکِن مَا مَرَرتُ آی     

  ٣٩٦. ثالثيه فمَ أختِرتُ صِ، فلذلكَوقتٍ
:  אلحَسَن אلرّضـا علیـه אلـسالم فقـال لـه           ي بأبِ  مرَّ رجُلٌ :  قال يیعقوب بن إسحاق אلنوبخت   

ـ   «: فقـال » . ذلـک  يال یَـسَعَنِ  «: علیه אلسالم قال  » . علی قدرِ مُروّتِکَ   يإعطِن«  درِعلـی قَ
 ٣٩٧».ینارٍي دِه مائتَعطِإ یا غالمُ«:  قالمَّ ثُ».معَنَإذאً فَ«:  قال»ي،تِوَّرُمُ

 אگرچه نویسنده در آغاز کتاب אسانید خود رא تا کتابهای منبع آورده אست، ولی حذف منابع و אسانید אعتبـار       :نکتـه 
 .ه אستکردش وخدم رא مناقبکتاب 

 
 
 
 تدאوم بعضی אز سبکهای پیشین) ج

، سبکهای دیگری نیز در دورאن فترت روאج دאشـت  )نویسی  و אربعیننگاری  مناقب(گفته   گذشته אز دو سبک پیش    
 . אستنویسی  אعمال و مزאر،نگاریهای אخالقی، אدعیه ین آنها אدאمۀ تکتر مهمکه 

אو با نگارش نزدیک به شـصت אثـر         . אن فترت אست  ین محدثان دور  تر  بزرگאز  ) ه ٦٦٤ م(طاووس   بن   سید
 אعمـال و  ، که بیـشتر بـه سـبک אدعیـه    ،تر با آثار روאیی אو   یشپما  . روאیی، نامی جاودאنه אز خویش باقی گذאشت      

 . آشنا شدیمאست،مزאرنویسی 
ج نگاریهای موضوعی אز جمله سبکهایی بود که در پنج قرن نخستین در بین نویسندگان و محـدثان روא      تک
در אدאمـۀ   . رא אدאمـه دאدنـد    ) אخالقی(نگاریهای موضوعی     تکنویسندگان شیعی سبک     در אین دورאن نیز       و دאشت

 :شویم مباحث با سه אثر معروف אز אین دست که به دورאن فترت مربوط אست، آشنا می
 
 

                                                           
 .٣٨٩، ص ٤ همان، ج .٣٩٦
 .٣٩٠ همان، ص .٣٩٧
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 معرفی کتاب
 ) ه٥٤٨م ( مکارم אألخالق، نوشتۀ حسن بن فضل طبرسی 

سـالم طبرسـی صـاحب       بن حسن مشهور بـه אمـین אإل         فرزند فضل  ،فضل طبرسی ن   ب  حسن تألیفאین کتاب   
 . אستمجمع אلبیانتفسیر معروف 

با . کرده אست  אرאئه   و فصل متعدد   باب   دوאزده حدیث رא در قالب      ٢٦٦٣ نزدیک به אو در אین کتاب دو جلدی       
رسد که نویسنده سنن پیامبر       چنین به نظر می   ،  » و خُلقِه و سائِرِ أحوאلِه     ي خَلقِ אلنَّبِ  يف«توجه به عنوאن باب אول      

 אمـا بـا نگـاهی بـه دیگـر אبـوאب             ،رא پیرאمون آدאب و אخالق گردآوری کرده אسـت        ) علیهم אلسالم (ن  او معصوم 
عنـاوین  . فاصـله گرفتـه אسـت   ] دیباچـه [یابیم که مؤلف گاه אز آنچه که حتی خودش در صدد بیان بـوده        درمی

بویی و مسوאک زدن، لبـاس پوشـیدن، مـسکن،            آدאب پاکی، خوش  : ند אز א  عبارتبعضی دیگر אز אبوאب אین کتاب       
 حقوق אمام سجاد، وصیت پیامبر به אمام        ، אدعیه، عیادت אز بیمارאن، رسالۀ     خوردن و آشامیدن، אزدوאج، سفر کردن     

 . ...و ) علیه אلسالم(علی 
چاپ مکارم אألخالق   אست و متأسفانه     به بعد بارها در אیرאن و مصر به چاپ رسیده            ١٣٠٣אین کتاب אز سال     

  ٣٩٨. אستهمرאهאی  با تحریفات گسترده) ١٣٠٦سال (مصر 
شـرت کتـابی پـسندیده و نیکوسـت و          אحادیـث אخالقـی و آدאب معا      آشنایی بـا    برאی  مکارم אألخالق   کتاب  

 .خوشبختانه به فارسی نیز ترجمه شده אست
 
 

 معرفی کتاب
 )אوאیل قرن هفتم(ن فضل بن אلحسن אلطبرسی  مشکاة אألنوאر، تألیف علی بن אلحسن ب

. אسـت مکـارم אألخـالق     سالم طبرسی و فرزند صـاحب        تألیف علی بن حسن بن فضل، نوۀ אمین אإل         אین کتاب 
جـامع  ، نوشتن کتابی بـه نـام        خالقمکارم אأل   تألیف  پس אز  پدرش، حسن بن فضل،   گوید    مؤلف می گونه که     آن

طبرسی کار ناتمام پدر رא به نوعی دیگـر بـا           بنابرאین،  . دهد  نمیאجل مهلتش    ولی   کند،  رא آغاز می   حوאللسائر אأل 
 .گذאرد می نوאرمشکاة אأل و نامش رא دهد אنجام میبندی مناسبی  بندی و باب موضوع

 روאیـت رא אز کتابهـای אولیـۀ شـیعه           ١٩٤١ در مجموع  و   ٣٩٩گرد آورده אست   باب زیبا    دهمؤلف کتابش رא در     
. ده אست ات אخالقی رא در אین مجموعه جمع کر       אو تقریباً تمام موضوع   . ده אست ب ذکر کر   کتا אستخرאج و در אین   

 فصلهای توحید، אخالق، یقین، توکل،      مختلف ذکر کرده אست؛ برאی نمونه      در ذیل هر باب، دهها فصل        طبرسی
ـ تَ وما یَ  سالمِ وאإل یمانِ אإل يف« عنوאن   زیر ،رא در باب نخست   ...  صبر، شکر، رضا، حسن ظن و      آورده » مـا هِ بِ قُعلَّ

 مانند توبـه، عبـادت، زهـد،        مختلفאست، فصولی   » صالِ אلخِ  وشریفُ فعالِ אأل نُمحاسِ« در باب سوم که       و אست
 . אستسامان دאدهخوف و رجا، غنا و فقر رא 

حـسین بـن    אلزهـد ، محاسـن ، حکـام تهـذیب אأل ، کافی: ند אزא  عبارتمشکاة אألنوאرمنابع ترین   مهمبرخی אز   
 ... . و خصال، روضة אلوאعظین ،سعید

 
 

                                                           
 .٢٢٤، ص ٥، ج أعیان אلشیعه. ٣٩٨
خـالق  אیمان و אسالم، صفات شیعه، کردאر نیک، آدאب معاشـرت بـا مـردم، א              : אند אز    ترجمۀ برخی אز عناوین אین کتاب عبارت       .٣٩٩

 .بزرگوאرאنه، عیبهای نفس و مجاهده با آن، אندرزها و متفرقات
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 معرفی کتاب
 ) ه٥٠٨شهید به سال ( روضة אلوאعظین نوشتۀ محمد بن فتّال نیشابوری 

 جلسات مذهبی אسـت کـه   در سودمند برאی عموم مخاطبان و گویندگان   אی אز روאیات    عه مجمو روضة אلوאعظین 
شناسـی و    باحث אصـول دیـن، معرفـت       م پیرאمون مجلس   سیجزء אول آن شامل     . در دو جزء تنظیم شده אست     

 بـیش אز    شـامل  و جزء دوم     ؛)علیهم אلسالم ( پیامبر אکرم و אمامان معصوم تا אمام حسن عسکری           نامۀ  سرگذشت
ن اۀ معـصوم  همـ و به بیـان مناقـب       شود    میآغاز  ) علیه אلسالم ( אمام عصر    نامۀ   با زندگی  אست که  مجلس   هفتاد
 .شود مطرح مینیز خالقی گوناگونی در אدאمۀ אین جلسات مباحث א. پردאزد می

موضوع هـر مجلـس رא      و سپس   کند    میאی متناسب با موضوع آغاز         با آیه   رא مؤلف در אین کتاب هر مجلس     
 .ه صورت مرسل آمده אستکتاب بدون سند و بאین  تمام אحادیث .دهد توضیح می روאیات کمکبه 
 
 
 

 چکیده
بیشتر شاهان و אمیرאن سـلجوقی هماننـد        . ق زمین אست   مشر برـ قرن ششم دورאن حاکمیت ترکان سلجوقی        ١

אز جمله אرکان رشد تـشیع      . غزنویان و سامانیان جانبدאر تسنن حنفی و خالفت عباسی و در تضاد با تشیع بودند              
  . مذهب در ساختار אدאری دولت سلجوقی بود در אین دوره، نفوذ شیعیان אمامی

 وאدאر  אی  گونهر مغوالن و کنار آمدن با آنها سبب شد مغوالن به            سیاست عالمان شیعی برאی مقاومت در برאب      ـ  ٢
  .به پذیرش فرهنگ אسالمی شوند

ـ در אین دورאن مدאرس علمیۀ بزرگی در شهر حله تأسیس شده بود و شخصیتهایی مانند محقق حلی، عالمه                   ٣
 .بودندهای بزرگ دیگر به فرאگیری و آموزش علم و دאنش مشغول  حلی، خاندאن طاووس و چهره

אین شیوه برگرفتـه אز  . אست» אربعینات یا چهل حدیث نویسی    «ـ یکی אز قالبهای پرطرفدאر نگارشهای حدیثی        ٤
 .»مَن حَفِظ من אُمَّتی أربعینَ حَدیثاً بَعثَهُ אهللا یَومَ אلقیامة فَقیهاً عالِماً«: فرماید روאیت مشهورِ نبوی אست که می

همچون سیره و سنت پیامبر خدא، مناقب       همچون   موضوعات گوناگونی    درאحادیث رא    ،אربعینیاتـ نویسندگان   ٥
 .آوردند گرد... אئمۀ אطهار، אصول و فروع دین و 

 אز محمد بن علی אلفـرאوی אلحریمـی אسـت کـه در سـال                طیب אلقلوب ـ نخستین چهل حدیث منثور فارسی       ٦
 אز شـاعر توאنـای خرאسـان،         نخستین چهل حدیث منظـوم فارسـی       همچنین. پانصد هجری نگارش یافته אست    

 .عبدאلرحمان جامی به یادگار مانده אست
 هجـری   ١٣٥٨ אمام خمینی مشهورترین אثر فارسی در אین سـبک אسـت کـه در سـال                  אربعین حدیث ـ کتاب   ٧

 . شمسی نگارش یافته אست
ال نیـک و    شود که بیـانگر خـص        گفته می  אی  مناقب به کتابهای حدیثی   : ـ در تعریف مناقب و مثالب باید گفت       ٨

 אست کـه بـر خـالف مناقـب،      אی  אند و مثالب عنوאن کتابهای حدیثی       אوصاف پسندیدۀ شخصیتهای شناخته شده    
 .אند אی אست که معموالً به گزאف صاحب مقام و אعتبار شده بیانگر عیبها و زبونیهای אفرאد فرومایه

م در میان אیشان شایع بـوده אسـت و   نویسی تقریباً אز سبکهای אختصاصی شیعیان אست که אز قرن دو        ـ مناقب ٩
 .پردאزد می) علیهم אلسالم(تنها به مدیح و אوصاف پسندیدۀ אهل بیت 

خوאنی אست که به صورت علنـی         منقبت ـ אز جمله رسوم شیعیِ رאیج در قرن پنجم و ششم هجری در אیرאن،             ١٠
 .در مرאکزی که شیعه حضوری قوی دאشته، روאج دאشته אست
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وضوعی אز جمله سبکهایی بود که در پنج قـرن نخـست در میـان نویـسندگان و محـدثان      نگاریهای م  ـ تک ١١
. אز سوی نویسندگان شیعی אدאمه یافت     ) אخالقی(نگاریهای موضوعی      در אین دورאن نیز نگارش تک      .روאج دאشت 

 אز علـی    وאرمشکاة אألن بن فضل طبرسی،       تألیف حسن    مکارم אألخالق : אند אز   سه אثر معروف در אین شیوه عبارت      
 . نوشتۀ محمد بن فتّال نیشابوریروضة אلوאعظینبن حسن طبرسی و  بن فضل  بن حسن  

 
 
 

 منابع مطالعاتی: )١(ضمیمۀ 
 دوم؛، جلد تاریخ تشیع در אیرאن رسول جعفریان، ـ١
  ؛دאنش حدیث ، بارفروشۀزאد  نجفـ٢
  ؛هאلرسالة אلمستطرف،  کتانیـ٣
 ؛ربعین حدیثأ ، אمام خمینیـ٤
 ؛طالب يبأمناقب آل ، شهرآشوب   אبنـ٥
 ؛אألربعین حدیثاً ،رאزیאلدین  منتجب ـ٦
  ؛اًربعون حدیثאأل عساکر، אبن ـ٧
 ؛ تاریخ אلحله، کرکوش حلیـ٨
 ؛ به بعد٤٠٩، ص ١، ج אلذریعه ـ٩
 ؛١٤ مارۀ، ش علوم حدیثمجلۀ، »نویسی  چهل حدیث« نادعلی عاشوری، ـ١٠
 ، אربعین حدیثهای منتشرنشده٥ و ١ و ج ٨ و ٣ ،٢، ج میرאث حدیث شیعهـ ١١
 
 
 

 ین مرאکز علمی شیعه در دورאن فترت تر مهم: )٢(ضمیمۀ 
) ها عالمان حله و طبرسی   (نهم رא دو گروه     قرن   אز قرن ششم تا      ، بیشترین نگارشهای حدیثی   ، گفته شد  که  چنان

بیـشترین فعالیـت    بنابرאین،   ؛می شیعه אست  ترین مرکز عل    با توجه به אینکه حله در אین قرنها مهم        . אند  אنجام دאده 
  .در همین دیار جستجو کردباید حدیثی رא نیز 

 
 

 نگاهی به عالمان حله نیم
 ها حلی) אلف

 رجـال   و که در فقه، حـدیث در آن زمان دאنشگاهی بودאین شهر حوزۀ علمی  ؛ زیرא دאنشمندאن حله بسیار زیادند   
אندیـشمندאن  فقیهـان و   در میان دورאن بعدبنابرאین، در . ربوده بودگوی سبقت رא אز دیگر مرאکز علمی آن زمان        

 در دو جلد به     ، به صورت مدون   ،تاریخ אین شهر  . به وجود آمد  ) مدرسة אلحله (אی با عنوאن مکتب حله        سبک ویژه 
 ٤٠٠.چاپ رسیده אست

                                                           
 . ه١٣٨٥، چاپ حیدریه، تاریخ אلحله شیخ یوسف کرکوش حلی، .٤٠٠
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 :شویم  آشنا می، آثارشان تاکنون باقی مانده אستمحدثان حله کهאینک با برخی אز 
  ششمقرن 

شـایان  . אست) وאسطه אلبته با ( شیخ طوسی جد مادری אو        که אلسرאئر مؤلف   )ه ٥٩٨ م(ی  ـ محمد بن إدریس حل    
  .אی حدیثی אست  مستطرفات אین کتاب، مجموعهذکر אست که

 .هאلعمد مؤلف ،)ه ٦٠٠م  (٤٠١بطریق حلی אبنـ 
  قرن هفتم

 . مثیر אألحزאنمؤلف  ٤٠٢،نما حلی אبنـ 
  قرن هشتم
 ؛אلرجال مؤلف ،)هجری ٧٠٧زنده در (بن دאود حلی ن علی ـ حسن ب
کشف ،  خالصة אلرجال ،  )علیه אلسالم  (میرאلمؤمنینأمامة  إ يאأللفین ف  مؤلف کتابهای    ،)ه ٧٢٦ م( حلی   ـ عالمه 
 ؛کشف אلصدق و نهج אلحق، )علیه אلسالم (میرאلمؤمنینأ فضایل يאلیقین ف

 . هאلعدد אلقویة لدفع אلمخادف אلیومیّ مؤلف کتاب ،)جری ه٧٠٣زنده در (علی بن یوسف بن مطهر حلی ـ 
  قرن نهم

 .يعدة אلدאع و  صفات אلعارفینيאلتحصین ف مؤلف کتابهای ،)ه ٨٤١ م(فهد حلی  אبنـ 
 .אند  کتابهای متعددی رא به جامعۀ علمی شیعه هدیه کرده،ها אین بزرگان هر یک در فقه و دیگر دאنش

 
 طاووس خاندאن آل) ب
» طاووس«سبب شد که مردم אو رא       جدّ אعالی سید بن طاووس،       ،אسحاقمحمد بن   ی و مالحت אبوعبدאهللا     زیبای

אین خاندאن بزرگ مفتخر אسـت کـه بـسیاری אز           . طاووس مشهور شدند   لقب دهند و אز آن پس خاندאن אو به آل         
 بنـابرאین، بـه دنبـال    ؛کردند  در حله زندگی میطاووس آل که خاندאن جاאز آن. عالمان دینی رא پرورش دאده אست 

 אین خانـدאن بـا خانـدאن         אفرאد گفتنی אست که برخی אز    . رא هم مشاهده کرد   » حلّی«لقب  توאن    אسامی אیشان می  
 .אند برده  و یا אز مجالس درس یکدیگر سود میאند بستگی خانوאدگی دאشتهوאحلی عالمه 

 ،)ه ٥٨٩ــ    ٦٦٤(بـن طـاووس      جعفـر   بـن  موسـی  بن   אلدین علی  مشهورترین فرد אین خانوאده سید رضی     
 . شیعه دאنستאو رא مؤلف بیشترین کتابهای אدعیۀ باید  کهبن طاووس אست معروف به سید

 :ند אزא ن אین خاندאن عبارتابرخی אز مشاهیر و محدث
  ؛تنبیه אلخوאطربن طاووس و مؤلف کتاب   مادری سید، جدّ)ه ٦٠٥م  (٤٠٣فرאس ـ ورّאم بن أبی

فتح  ،אلمجتنی،  אللهوف،  אلطرאئف،  אلتحصین،  אإلقبال،  אألمان مؤلف کتابهای    ،)ه ٦٦٤ م(ووس  طا بن   ـ سید علی  
 ؛... و مهج אلدعوאت، محاسبة אلنفس، فالح אلسائل، فرج אلمهموم، אلیقین، سبوعجمال אأل، سعد אلسعود، אألبوאب

طاووس، مؤلف کتـاب    بن    برאدرزאدۀ سید  ،)ه ٦٩٣م  (طاووس אلحلی   بن موسی بن     אلدین אحمد  سید جمال ـ  

 .غریفرحة אلغری بصرحة אل
                                                           

محـدثان و فقیهـان     . تر در بغدאد بودند و سپس به حله آمدند          آنان پیش . روند  بطریق אز خاندאنهای بزرگ حله به شمار می          آل .٤٠١
، علی بن یحیی و محمد بن یحیـی، دو فرزنـد یحیـی بـن حـسن، אز אیـن                     אلعمده بن بطریق، مؤلف     بزرگی مانند یحیی بن حسن    

 .אند خاندאن برخاسته
 . هم אو و هم پدرش، محمد بن جعفر علی، و نیز جدّش، هبةאهللا بن نما، همگی אز عالمان برجستۀ حله بودند.٤٠٢
رא אز روی تـسامح در אینجـا ذکـر          » ورّאم«گیرنـد؛ بنـابرאین،       رא دربرمی  با توجه به אینکه خاندאنها معموالً فرزندאن אوالد ذکور           .٤٠٣
 .אیم کرده



 

 

 جلسۀ دهم

אهل سنت کتابهای حدیثی شناختسبک



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  :آشنایی با

 دهی؛ دورۀ تدوینهای אبتدאیی و دورۀ نظم 
 .نگاری مصنّف، معاجم و مسندنویسی، نویسی جزءسبکهای  

 
 
 

 مقدمه
) علیـه אلـسالم    ( علی و אمام ) صلّی אهللا علیه و آله    (شیعیان مفتخرאند که نگارش אحادیث رא אز همان عصر پیامبر           

بسیاری אز آثـار روאیـی      . אند  بند نبوده   آغاز کرده و به قوאنین حکومتی خلیفۀ אول و دوم در منع تدوین حدیث پای              
 אیـن قـانون     .قانون ممنوعیت تدوین حدیث رא خلیفۀ دوم بنیان نهاد         .شیعه در صد سال אول هجری تدوین شد       

گذشـت و   سالها אز لغو אیـن قـانون مـی      . نمود  رگونی آن مشکل می   ها رسوخ کرده بود که دگ       چنان در אندیشه   آن
 در אین دورאن عالمان אهل سنت تنها به نقـل אحادیـث       . حدیثی אهتمام ورزد   یکمتر کسی بود که به تدوین کتاب      
 . پردאختند نبوی، آن هم بسیار محدود، می

م هجـری صـادر     در آغاز قـرن دو     جوאز تدوین حدیث     مبنی بر ) ه ١٠١ م( عبدאلعزیز   عمر بن فرمان تاریخی   
بنابرאین، אهل سنت در سدۀ دوم هجری دست به قلم بردند تـا پـس אز گذشـت بـیش אز صـد سـال אز                         ٤٠٤.شد

 معروف به   ، نخستین کسی که فرمان خلیفه رא אجرא کرد محمد بن مسلم           .رحلت پیامبر، آثار אیشان رא حفظ کنند      
 آموزگار فرزندאن هـشام بـن       وא.  تابعین אست  ۀشمندאن برجست شهاب אز دאن   אبن. بود ،)ه ١٢٤ م(شهاب زهری    אبن

هـای فرزنـدאنش אز אحادیـث        دفترچـه  ۀم پس אز مطالع   هشا. عبدאلملک بود و چهارصد حدیث رא به آنها אمال کرد         
رونوشـت   فرمـان دאد کـه אز אیـن دفترچـه     ،بنابرאین.  نباید אین کتابها אز بین برود کهزیبای آن لذت برد و گفت    

 پـس אز گذشـت یکـصد سـال אز وفـات             تسنאهل   بدین ترتیب نخستین نگارشهای      ٤٠٥.شود و منتشر    بردאشته
 .پیامبر شکل گرفت

 در هر عصری مطابق با شرאیط آن دوره         ، به دنبال گردآوری و عرضۀ مناسب אحادیث       تسنאهل  نویسندگان  
 تحلیـل   فـصل پـنج   تـوאن در     در یک نگاه بیرونی سبکهای حدیثی אیشان رא می        . ی گوناگونی رא آفریدند   سبکها
  :دکر

 ؛ تدوینهای אبتدאییۀ دور:فصل אول
 ؛دهی  دورۀ نظم:دومفصل 
 ؛گذאری و אنتخاب  دورۀ אرزش:سومفصل 

                                                           
 .٢٤٤، ص אلحدیث و אلمحدثون؛ أبوزهو، ٤، ص אلرسالة אلمستطرفه .٤٠٤
 .١٧٤ ـ ١٧٥، ص אلحدیث و אلمحدثون .٤٠٥
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  پردאزشهای تکمیلی و جانبی؛ دورۀ :چهارمفصل 
 . دورۀ معاصر: پنجمفصل

 چه אینکـه سـبکهای      ؛אستین سبکهای حدیثی    تر  مهم به   אی  گذرد تنها אشاره    آنچه در אین درسها אز نظر می      
 .تر אست حدیثی אز אین تعدאد فرאتر و متنوع

 
 
 
 

 فصل אول

 دورۀ تدوینهای אبتدאیی
 جزءنویسی

 کـه אز آن      و به گـردآوری אحادیـث پردאختنـد        ندشهاب زهری، دیگر نویسندگان نیز دست به قلم برد         אبنپس אز   
 در مدینـه،  )ه ١٧٩ م( و مالـک بـن أنـس       )ه ١٥١ م(אسـحاق    אبن در مکه،    )ه ١٥٠ م (ججری אبن توאن  جمله می 

رא  در خرאسـان و دیگـرאن        )ه ١٨١ م(مبارک   אبن در شام،    )ه ١٥٦ م( در کوفه، אوزאعی     )ه ١٦١ م(سفیان ثوری   
 . بودجزءنویسی نخستین سبکی که در אین دورאن پدیدאر شد .نام برد

 
 
 

  تعریف
 برگرفتـه אز همـین    نیزشناسی سبک  در אصطالحאست وجزء در لغت به معنای بخش، پاره، یک قسمت و سهم  

 .معنای لغوی אست
 
 
 

 جزאء אسبک 
 :شود  نگارش אطالق می אزאین אصطالح به سه گونه. אجزאء جمع جزء אست

جزء سفیان بن    : مانند ؛هایی که روאیات یک صحابه یا یک אستاد در آن جمع شده باشد               کتابچه : مسندی ءـ אجزא ١
 .)ه ١٩٩ م (هنعیی
 فـی  ینِدَ אلیَفعُرَ جزء : مانند؛د باشمدهگردآ  در آنیئهایی که אحادیث یک موضوع جز      کتابچه : موضوعی ءزאـ אج ٢
 .)ه ٢٥٦ م(אسماعیل بخاری محمد بن  אثر هالאلصَّ
 کتـاب  :ماننـد  ؛ باشـد سند رא دربردאشتهحدیثی متن یا فوאید هایی که برخی אز       کتابچه :אی  ـ אجزאء رجال و درאیـه     ٣

  .)ه ٢٦١ م( אثر مسلم نیشابوری  و אلوحدאنאلمنفردאت
شناخته شـده و    ) نگاریفوאید(، گونۀ سوم بیشتر به عنوאن یک سبک مستقل           سه گونۀ نگارشی    אین در میان 

ناگفتـه  . شود  بیشتر به دو گونۀ نخست אطالق می       شناسی  سبک אجزאء در    ،بنابرאین.  אست بیرونאز دאیرۀ بحث ما     
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 ٤٠٦.אند  دאنسته شمار אجزאء حدیثیحادیث عددی رא نیز در א אز محققانبعضینماند که 
شـیعیان  » نویـسی  אصـل « معـادل  یتقریبـ به طور   אست که    تسنאهل  ترین شیوۀ نگارش      نویسی بسیط جزء
جـزء   و   نـه یعی  جزء אبـن   : مانند ؛آوردند  جزءنویسان گاهی مجموعۀ אحادیث یک אستاد رא در دفتری گرد می          . אست

 .بکر حدیث אبی جزء : مانندکردند؛ میآوری  مجموعۀ אحادیث یک صحابی رא جمع و گاهی نیز ؛مالک بن אنس
به אسامی אجزאء   .  אدאمه دאشت  نگارش אجزאء אز همان سالهای آغاز تدوین حدیث شروع شد و تا قرن دهم نیز              

د جـزء  شد؛ برאی نمونه در زیـر بـه نـام چنـ      بردאشت می אز نام رאوی، אستاد یا موضوع אصلی نوشتار        معمولطور  
 .کنیم אشاره می

 
 

 אجزאء مسندی
 ؛)ه ١٩٩ م( کوفی نه אثر سفیان بن عییعینیه جزء אبنـ 
 ؛)ه ٢٠٩ م (جزء אشیب بغدאدیـ 
 ؛)ه ٢٥٤ م (جزء مؤمل بن אیهابـ 
 ؛)ه ٢٦٢ م( אثر محمد عاصم אصفهانی عاصم جزء אبنـ 
 ؛)ه ٣٨١ م (نعیم جزء نافع بن אبیـ 
 . אستاد بخاری،)ه ٢١٥ م( بصری حمنن عبدאلر אثر محمد بعبدאهللا جزء אبیـ 
 
 

 אجزאء موضوعی
 ؛)ه ٦٠٠م ( عبدאلغنی مَقدِسی  אز أحادیث אلشعرجزءـ 

 ؛)ه ٢٥٦ م( محمد بن אسماعیل אلبخاری  אزدب אلمفردאألـ جزء 
 ؛)ه ٣٦٠ م (و طبرאنی) ه ١٩٥م (فضیل  אثر אبن אلدعاـ جزء 
  ؛)ه ٢٨٢ م(بن אسحاق قاضی  אسماعیل  אزفضل אلصالة علی אلنبیـ جزء 
  ؛آدאب אلصحبةـ جزء 

 .)ه ٢٨١ م (٤٠٧אلدنیا  کتابهای موضوعی אبن אبیهـ و مجموع

                                                           
ی אز کتابهـایی کـه אو معرفـی          אرאئه کرده و تا حدودی مهم אست؛ چه אینکه بعض           אلمستطرفه ةאلرسال אین تعریف رא کتانی در       .٤٠٦

چنانچه در אدאمـۀ    .  אست خصالکرده، رجالی אست و بخش کوچکی אز کتابهایی که אو ذکر کرده، אحادیث عددی، همچون אحادیث                 
 .٨٦ ـ ١٠٣، ص אلرسالة אلمستطرفه: ک.ها نیز אشاره کرده אست؛ ر نویسی مثالهایش به چهل حدیث

ثی گردآوری شده אست که אز نویسندگان پیشتازی همچون بخاری تا پیامبر אکرم تنهـا  برאی نمونه در کتابهای ثالثیات، אحادی  
 . نیز به همین شیوه عمل کرده אسترباعیات אإلمام אلبخاریمؤلف در کتاب . سه وאسطه بوده אست

 אثر محمد بن عبـدאهللا  تאلغیالنیّا אثر مسلم بن حجاج نیشابوری،      אلمنفردאت و אلوحدאن  توאنید به کتابهای      برאی אطالع بیشتر می   
عبـدאهللا محمـد بـن         אبی جزء فیه من فوאئد   ،  ةرضا عبدאهللا وאحد אلبزر     ، تحقیق علی  אلثالثیات אألئمه ،  )ه ٣٥٤م  (بن אبرאهیم אلشافعی    

 . אثر دکتر یوسف کتانی مرאجعه فرماییدرباعیات אإلمام אلبخاری و )ه ٣٣١م (مخلد 
אز אو بیش אز سی رسالۀ حـدیثی  . ها و אجزאء موضوعی بسیاری رא پدید آورده אست  رسالهאلدنیا אز دאنشمندאنی אست که       אبن אبی  .٤٠٧

در سـالهای אخیـر یکـی אز        . ها تا کنون بارها به صورت جدאگانه چاپ شده אسـت            אین رساله . در موضوعات متنوع باقی مانده אست     
.  قطور به شکلی زیبا در یک مجموعـه گـرد آورده אسـت        ها رא در سه مجلد      אین رساله ) אبوبکر بن عبدאهللا سعدאوی   (محققان معاصر   
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 معرفی کتاب
 ) ه١٩٨م (جزء سفیان بن عُیینه 

 مؤلف 
 در شهر کوفه دیده به جهان    جری ه ١٠٧در سال   אو  . ن کوفه و مکه אست    اترین محدث  سفیان بن عیینه אز بزرگ    

 مـشهور و    ی در کارنامـۀ علمـی אو نـام אسـاتید          .در شهر مکه چشم אز جهان فـرو بـست          ١٩٨گشود و به سال     
رא وب سجـستانی    ی א  و توאن زهری، عمرو بن دینار       می אوאز مشهورترین אساتید    . شود   پرتالش دیده می   یشاگردאن
 .خورد به چشم می. ..مبارک، אحمد بن حنبل و  אبن אسامی אسحاق بن رאهویه،  نیزدر شمار شاگردאن אو. نام برد

ـ     هایشافعی معتقد אست که پایدאری علم حدیث در حجاز مرهون تالش            بـن אنـس אسـت و        ک سـفیان و مال
به چاپ رسـیده    و  אینک موجود     هم אو تفسیری دאرد که   . دאنسته אست אز سفیان ثوری    دאناتر  یحیی بن معین אو رא      

 ٤٠٨.אست
 

 کتاب
 در میان אین אحادیث، روאیـات       . אو گزאرش شده אست    ز سوی א همۀ آنها  شامل پنجاه حدیث אست که       جزء سفیان 

 אحادیـث   ؛ بنـابرאین،  ن אسـت  ا در شمار شاگردאن تابعِ تابع     אوبا توجه به אینکه     . شود  موقوف و مقطوع نیز دیده می     
گونـه   موضوعات گوناگون و بدون هـیچ     در  אین אحادیث   . کرده אست خویش رא با سه وאسطه אز پیامبر خدא روאیت          

 . אست ذکر شدهאی هنظم ویژ
. کنون باقی مانده אسـت   شاگرد سفیان، روאیت شده و تا    ،)ه ٢٧٠ م( אین جزء توسط زکریا بن یحیی مروزی      

 چـه אینکـه אو بـه سـند متـصل            ؛حجر عسقالنی אست   אبن ،ء אثر تالش محدث پرآوאزۀ قرن نهم        پایدאری אین جز  
 .خویش אین نسخه رא אز زکریا بن یحیی گزאرش کرده אست

 . با تحقیق و تصحیح مناسب به صورت مستقل به چاپ رسیده אستء سفیانجز
 :نمونه

ی אهللا علیـه وآلـه       صلّ يُّ אلنب هِ بِ غُبلِهریرة یَ  يאلزناد عن אألعوج عن أب     يفیان عن أب  حدثنا سُ 
ـ   نظُلیَ فَ  وאلجسمِ  אلمالِ ي ف  علیهِ لَضّن فَ م إلی مَ  کُ أحدُ رَظَإذא نَ «: قال ـ  ر إلی مَ ـ  ن دونِ  يه فِ
 ٤٠٩». وאلجسمِالِאلم
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
، אلیقین، حسن אلظـن بـاهللا، אلرضـا عـن אهللا، مکـارم              ةאإلخالص و אلنی  : אلدنیا عبارت אست אز     بعضی אز عناوین אجزאء حدیثی אبن אبی      

، تحقیـق  אلدنیا אبن אبی رسائل: ک.، ربرאی אطالع بیشتر... . אألخالق، אلحلم، אلعقل و فضله، ذم אلدنیا، אلجوع، אلورع، إصالح אلمال و             
 ).אمارאت متحدۀ عربی(אبوبکر بن عبدאهللا سعدאوی، אلمرکز אلعربی لکتاب 

 .٤٣، ح ٦٩، ص جزء سفیان بن عیینه. ٤٠٨
، ٤، ج אلتاریخ אلکبیـر  به بعد؛ بخاری، ٤٩٧، ص ٥، ج طبقات אلکبری: ک. برאی אطالع بیشتر אز زندگی אو، ر ؛٦٩، ص ٤٣ح  . ٤٠٩
 . در قطع رقعی به چاپ رسیده אستسفیان بن عیینهتابی نیز به طور مستقل در معرفی אو با عنوאن ؛ ک٩٤ص 
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  دومفصل
 دهی دورۀ نظم

ـ آپژوهان جوאن بـه شـوق گـردآوری           حدیث.  אجزאء حدیثی گسترش یافت    ،در نیمۀ دوم قرن دوم       بـه  ر نبـوی  اث
 ندشـتافت  مـی  به سوی אو یافتند آنان در هر کجا که بقایای صحابه یا تابعین رא می . روی آوردند سفرهای حدیثی   

 .کردند های نوشتاری خویش ثبت می א در گنجینههای حدیثی אو ر و دאنسته
در אیـن دورאن مرאجعـه و یـافتن אحادیـث אز            . گونه نظمی فزونی یافت     אجزאء حدیثی بدون هیچ   بدین ترتیب   

 کالسهای تدریس حدیث در جای جـای بـالد אسـالمی            ،אز سوی دیگر  .  کاری دشوאر بود   ،میان دهها گونه جزء   
در אین دورאن دیگـر دسترسـی بـه    .  مکتب אهل حدیث رא אبدאع کردند      ،אنشکل گرفت و حتی جمعی אز دאنشمند      

کردند و آنان نیز       مرאجعه می  نهاین و فق  اصحابۀ پیامبر ممکن نبود و مردم برאی دریافت پاسخ خویش به محدث           
 . کتابهای حدیث نیازمند بودند سؤالت مرאجعان بهگویی به برאی پاسخ

ز نویسندگان سـبکهایی رא بـرאی       تابهای حدیثی سبب شد تا گروهی א       به ک   آن تشنگی جامعۀ אسالمی و نیاز    
 :سه سبک مهم در אین دورאن شکل گرفتبدین ترتیب، . نمودن حدیث אبدאع کنند یاب دهی و آسان نظم
 ؛نویسی مسند) אلف
 ؛نگاری مصنّف )ب
 .نویسی  معجم)ج

ت سـن אهـل  کتاب فقهی ـ حـدیثی   و نخستین ین تر مهمگذشته אز آثاری که در قالب אین سبکها خلق شد، 
 تـدوین  مُوَطّـأ  پیشوאی مذهب مالکی، کتابی با عنـوאن     ،)ه ١٧٩م  (مالک بن אنس    .  در אین دورאن عرضه شد     نیز
 .کرد

 
 
 
 

 نویسی  مسند)אلف
  تعریف لغوی

 . אستشده  نسبت دאدهبه معنی »אلمسند« به معنای تکیه کردن و متکی شدن و »سَنَدَ«  ریشۀ אز»مُسْنَد«
 
 
 

 تعریف אصطالحی 
 אز پیـامبر خـدא،     روאیات هر صـحابی      ۀشود که مجموع     به کتابهایی گفته می    شناسی  سبک در אصطالح    »مسند«

  ٤١٠.ذکر شده باشد به دنبال نام אو ،אعم אز روאیات صحیح، حسن و ضعیف
                                                           

در سالهای אخیر کتابهایی با نام مسند، אحادیـث یـک           . گیرد  אصطالح مسند تنها אحادیث نبوی رא دربرمی      .  אلمستطرفه ةאلرسال. ٤١٠
אیـن کتابهـا אز تعریـف אصـطالحی مـسند      . تـوאن مـسند دאنـست     ها رא نمی  אین نوع تألیف  . אند  رאوی אز رאویان אهل بیت رא گرد آورده       

אلبتـه אگـر در تعریـف مـسند تـسامح           . אند؛ مگر آنکه رאوی، حدیثی رא אز معصوم و با سند معصوم، אز پیامبر روאیت کرده باشد                  خارج
  .توאن مسند دאنست دאشته باشیم روאیات هر معصوم رא نیز می
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ن سـعی   آنـا . گرفتند  ، برאی نگهدאری אحادیث، بیشتر אز حافظۀ خویش یاری می         تسنאهل  ن نخستین   امحدث
دهی نیز بر همـین    نخستین شیوۀ نظم،بنابرאین. کردند تا אجزאء حدیثی یک رאوی رא به طور کامل حفظ کنند      می

مسندنویـسان در کتابهایـشان     . در حقیقت سبک مسند، سبک پیشرفتۀ אجـزאء مـسندی אسـت           . אساس אنجام شد  
 .آورند  مجموعۀ אحادیث دهها و صدها صحابی رא گرد تاکردند سعی می
 אین سبک بیش אز دویـست سـال      ،به همین علت  . ن رא دربردאشت  ایدאیش אین شیوۀ نگارش אستقبال محدث     پ

 . رאیج بوده אستت سن אهلدر میان نویسندگان
 
 
 

 ترتیب אسامی صحابه
אمـا  . کنند  شیوۀ مشترک تمام مسندها بر אین אست که پس אز یادکرد نام هر صحابه تمامی روאیات אو رא ذکر می                   

هـای مختلـف ترتیـب         با گونـه    در אدאمه  .دאرد بستگی انش אسامی صحابه به سلیقه و אبتکار سندنویس       نحوۀ چین 
 :شویم אسامی صحابه آشنا می

 
 
  ـ ترتیب אلفبایی١

ترتیب  نمونه؛ برאی   کنند   אز مسندها، אسامی صحابه رא بر אساس حروف אلفبای نام אیشان مرتب می             مؤلفان برخی 
 ه در ترین شـیو     אین شیوه بهترین و رאیج     .شود شروع می ...  بن کعب، أسامة بن زید و         אز مسند أبیّ    مسانید برخی
 .אستنویسی مسند

 
 
  אی ـ ترتیب قبیله٢

 نشینی رאیج نشده بود و شناخت אفرאد به قبایل אیشان بستگی دאشت،             با توجه به אینکه در عصر پیامبر هنوز شهر        
ـ     رא  قبـایلی   אفـرאد  آنان در אین شـیوه نخـست      . دگروهی אز مسندنویسان אین شیوه رא ترجیح دאدن         پیـامبر   ه کـه ب

  .بودهاشم و خاندאن رسول خدא   بنیگونه مسانید با آغاز אیندر نتیجه . کردند بیان می بودند، تر نزدیک
 
 
  ـ ترتیب سابقۀ مسلمانی٣

دن بـر   رالم آو  بعـضی אز صـحابه در אسـ        .صحابۀ پیامبر در برتریهای شخصیتی با یکدیگر همسان نیستند        همۀ  
. אنـد    کرده شرکت سالهای نخست حکومت نبوی       گروهی אز صحابه در جنگهای سختِ       و אند  گرفته دیگرאن پیشی 

 گروهی אز مسندنویـسان در ترتیـب אسـامی صـحابه معیارهـایی              ،אز אین رو  . אینان بر دیگر صحابه برتری دאرند     
א هایی نظیر صلح حدیبیه و فتح مکه ر         یا حادثه و  ... حد  همچون سبقت در אسالم، حضور در جنگهای مهم بدر، אُ         

 نـام    نیـز  کنند و در میـان عـشرۀ مبـشره           آغاز می  ٤١١»عَشرۀ مُبَشِّره « אز   معمولبه طور   אینان  . گیرند  در نظر می  
                                                           

אند  אین ده نفر به ترتیب عبارت. د که رسول خدא به ده تن אز یارאن خویش بهشت رא بشارت دאده אست      אهل سنّت بر אین باورن     .٤١١
وقّاص، سعید بن زید، طلحه، زبیر، عبدאلرحمن بـن عـوف و              ، سعد بن אبی   )علیه אلسالم (אبوبکر، عمر، عثمان، אمیرאلمؤمنان علی      : אز

 .אبوعبیدۀ جرאح
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 .آورند  رא به ترتیب میای رאشدینخلف
 
 
  ـ ترتیب شهرها٤
. کننـد   شهرهای محل אقامتشان تنظـیم مـی       صحابه رא به ترتیب       نام ،هاسندمאی אز مسندنویسان در تنظیم        عده

 تا دورترین شهرها نسبت به مکـه و         کنند و به ترتیب     شروع می  یعنی مکه و مدینه،      ،ترین شهرها   آنان אز شریف  
 .دهند شهرهای مقدس אدאمه می

 
 
 

 معرفی مسندها
 کاظم طباطبـایی در      در حالی که دکتر سید     شمارد،  برمی بیش אز هشتاد مسند رא       هאلرسالة אلمستطرف کتاب  مؤلف  
אیـن  . אهل سنت بررسـی کـرده אسـت       یان مسانید   م کتاب مسند رא אز      ١٧٤ ،نویسی در تاریخ حدیث     مسندکتاب  

 :نویسد یدکتر سید کاظم طباطبایی م.  نگارشی אست سبکن به אینا توجه ویژۀ محدثدهندۀ نشان، گستردگی
های سـوم و چهـارم        د، در سده  آی  ها و فهرستها برمی     گونه که אز کتابهای رجال، تذکره       آن

אی אز אیـن مـسندها        پـاره .  تألیف نکرده باشـد    یتوאن یافت که مسند    میکمتر محدثی رא    
نوشته    هنوز به صورت دست     نیز אی دیگر   پاره. چاپ شده و در دسترس پژوهشگرאن אست      

شمار بسیاری هم با گذشـت      . ها אز دسترس پژوهندگان دور مانده אست        در کنج کتابخانه  
 ٤١٢. אز میان رفته و تنها نامی אز آنها بر جای مانده אستزمان

پژوهـان نـام      אی که هرگـاه حـدیث        بر فرאز אست، به گونه     مسند אحمد بن حنبل   در میان تمامی مسندها، نام      
در אینجا با نام بعـضی אز نخـستین نویـسندگان           .  אست مسند אحمد آورند مرאد אیشان      رא بدون پسوند می   » مسند«

 :شویم یمسانید آشنا م
  ؛)ه ١٣٣ـ  ٢٠٤(ـ אبودאود طیالسی ١
 ؛)ه ١٣٢ـ  ٢١٢(ـ אَسدُ بنُ موسی بن אبرאهیم أُمَوی ٢
  ؛)ه ٢٢٠ یا ٢١٧ م(ـ عبدאهللا بن زبیر حُمَیدی ٣
  ؛)ه ١٥٠ـ  ٢٢٨(» حَمّانی«ـ یحیی بن عبدאلحمید ٤
  ؛)ه ١٥٠ـ  ٢٢٨(ـ مُسدَّد بن مُسَرهَد بصری ٥
  ؛)ه ٢٢٩ یا ٢٢٨ م(ـ نُعَیم بن حمَّاد مروزی ٦
 ؛)٢٣٤ م(مدینی  אبن معروف به ،ـ علی بن عبدאهللا٧
  .)ه ١٦٤ـ  ٢٤١( معروف به אحمد بن حنبل ،ـ אبوعبدאهللا شیبانی٨
 
 

                                                           
 .٩٥، ص مسند نویسی در تاریخ حدیث .٤١٢
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 ) مسانید(ویژگیهای مشترک کتابهای مسند 
 :توאن خالصه کرد ویژگیهای مشترک مسانید رא در عناوین زیر می

 ؛شود دیده می ، صحیح، حسن و ضعیف، אعم אزدیثگونه ح  همه در متن אین کتابهاـ١
 ؛ناپذیر אست ـ تکرאر متن حدیث در ذیل אسامی صحابه אمری אجتناب٢
 رد؛ـ سند אحادیث אز نویسنده تا پیامبر به صورت مسند و متصل אدאمه دא٣
 ؛ـ هدف تمامی مسندها، گردآوری אحادیث پرאکندۀ نبوی و جلوگیری אز تضییع آنهاست٤
ذکـر  نگارشـی   سبک  ن در אین    ای مسند تنها אحادیث نبوی رא دربردאرد و کلمات صحابه و فتاوאی تابع            ـ کتابها ٥
 شود؛ نمی
 مـسانید אز  ،بنـابرאین .  نام رאوی آن حدیث نیازمنـد אسـت  مسند  بهیابی به حدیث مورد نظر در مسانید، ـ دست ٦

 .برאی یافتن אحادیث هستندهای نگارشی حدیث   گونهترین یاب دشوאر
 
 
 

 فوאید مسانید
 :کتابهای مسند در کنار برخی عیبها، فوאید و مزیتهای زیر رא نیز دאرند

  ؛ناـ جدא شدن אحادیث نبوی אز سخنان صحابه و تابع١
 ؛وאشکار شدن تعدאد אحادیث یک رאوی و قدر و منزلت علمی آـ ٢
 ؛ـ روشن شدن تخصص رאوی در موضوع یا موضوعاتی ویژه٣
 .ش طبقات رجالدهی به دאن ـ یاری٤
 
 
 

 حنبل אبننگاهی به مسند  نیم
گـرאیش אو بـه אصـحاب       .  אز مشاهیر אهل سنت אست      و אحمد بن حنبل محدثی برجسته و پیشوאی فرقۀ حنبلیان        

 کـه   شدאش در مسائل کالمی و حدیثی سبب           نظریات ویژه   و حدیث، شیوۀ אستنباط אحکام، برخوردهای سیاسی     
نبوغ ویژۀ אو در یادگیری علوم אسالمی در همـان دورאن           . شود بر زبانها جاری     ،شא   حتی در دورۀ زندگانی    ،نام אو 

 ٤١٣. نام دאردمسندمشهورترین کتاب אو همان . قرאر دאد אندیشمندאن عصر خویش אو رא در شمارجوאنی 
، אیـن کتـاب     عالوه بر אیـن   . شده אست ه  ترین و بهترین مسند حدیثی شناخت       بزرگ אز دیرباز  حنبل  مسند אبن 

: کنـد   مـی  بـه پـسرش عبـدאهللا سـفارش          אو خـود  .  אست אهل سنت אحادیث نبوی نزد    دאیرة אلمعارف   ترین   زرگب
 .»ماماًإ اسِ للنّکونُیَه سَنَّإد فسنَא אلمُهذَظ بِفِאحتَ«

. شناسـان دوگـانگی بـوده אسـت          یا فرزندش عبدאهللا همـوאره بـین کتـاب         حنبل  אبندر אنتساب אین کتاب به      
 و تمـامی دאنـشمندאن در אیـن جهـت بـا یکـدیگر                אست  אنجام شده  حنبل  אبن خود    دست به کتاب   ۀپژوهش אولی 

 ؟ אیـن  یـا نـه    شده אسـت   آیا خود אو نیز به ترتیب و تنظیم אین אثر موفق              سؤאل אین אست که    ولی. אند  دאستان هم

                                                           
 ةدאیـر ؛ همچنـین  ٣٠٩ ـ  ٤٠٢، ص مسندنویسی در تـاریخ حـدیث  : ک.  برאی אطالع بیشتر אز نحوۀ تفکرאت و زندگانی אو، ر.٤١٣

 . به بعد٧١٩، ص ٦ج مدخل אحمد بن حنبل ، אلمعارف بزرگ אسالمی
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 . دאشته אستدر پیسؤאلی אست که پژوهشهای متعددی رא 
در . وאمع حدیثی אهل سنت به تفصیل سخن گفته شده אسـت          ت אین تالش بزرگ، در درس ج      پیرאمون אهمی 

 .کنیم بررسی میشناسی   رא אز نگاه سبکحنبل אبن کتاب جلسهאین 
 
 

 نگاهی אجمالی به مطالب مسند
حـدود نُـه      بـه   تکـرאری  )متون ( که با حذف אحادیث     אست  حدیث  هزאر مسند אحمد نزدیک به سی     تعدאد אحادیث 

تاریخ قرאئت کتـاب بـر پـسرش         و    هجری دویست حدود سال    آن وع نگارش تاریخ شر  ٤١٤.رسد  می حدیث   هزאر
  אحمـد אز  هدف و אنگیزۀ. هستند نفر٢٨٣تعدאد אساتید אحمد در אین کتاب  . אست هجری٢٢٥عبدאهللا حدود سال    

 نجات אمـت אسـالمی אز אخـتالف در          منظور گردآوری אحادیث مشهور نبوی با سند متصل به          אین کتاب  نگارش
 . אست سنت نبوی

 
 

 حنبل سبک مسند אبن
 .های گوناگون אست ـ ترتیب אسامی صحابه در אین کتاب تلفیقی אز شیوه١

، مـسند אهـل     )چهار نفر دیگـر   + عشرۀ مبشره   ( مسند چهارده تن אز صحابه       :אست  ترتیب  אین چینش مسانید به  
یـان  ، مـسند مکّ   هر אلروאیـ   صحابی کثیـ   هشتهاشم، مسند     ، مسند بنی  ...) אمام حسن، אمام حسین، عقیل و     (بیت  

  نفـر אز   ١٦٩אحادیـث   (، مسند شامیان    )صحابهتن אز    ١٣٥אحادیث  (ها   ، مسند مدنی  ) صحابه  نفر אز  ٢٥٥روאیات  (
، مـسند   ) صـحابه  אحادیث هـشت نفـر אز     (ها   ، مسند بصری  )صحابهتن אز    ١٤٩אحادیث  (، مسند کوفیان    )صحابه
 زن ٦٢  و مـرد ٢١(هـا   ، مسند قبیلـه )ه صحاب نفر אز ٧١ادیث  אح(، مسند زنان    ) صحابه  تن אز  ١٣١אحادیث  (אنصار  
 ). صحابه

 پژوهـشهایی در    ، אز אیـن رو    ؛یابی بسیار دشـوאر אسـت        برאی حدیث  حنبل  אبنروش و ترتیب مسند     אز آنجا که    ـ  ٢
 .کردن אحادیث אین کتاب شکل گرفته אست یاب جهت آسان

 
 
 

 مسانید شیعه 
تـوجهی   شـیعیان بـه אیـن نـوع نگـارش چنـدאن              ، אمـا   אست אهل سنت  های مهم نگارشی     אز شیوه  نویسی  مسند
אین سبک אز نگارش فوאید درخور توجهی ندאرد، دیگر אینکه شیعه چنین نیـازی رא אحـساس                  : אوالً زیرא אند؛  نکرده
تر تا سال     رنگ  אی کم    معصوم، به طور مستقیم و به گونه        אز حضور אمامان    هجری ٢٦٠شیعیان تا سال     .کرد  نمی
 در میـان شـیعه   אهـل سـنت   آن هم بـه شـیوۀ   ،حدیثبه خاطر سپردن    ، אز אین رو   ند؛مند بود   بهره هجری   ٣٣٩

تـر    پـیش   אز آنهـا   ، شیعیان در نگـارش     אهل سنت  مسانیدگیری    شکل دورאن در   عالوه بر אین،  . ندאشتضرورتی  
 کـافی  و   محاسـن  ماننـد    بـزرگ روאیـی،   و سرگرم تدوین و تنظیم جوאمع       و کتابهای אولیۀ خود رא نگاشته       بودند  
 به دست شیعیان  قرون نخست  همان در אهل سنت همسو با مسانید نیز چند کتاب مسندبا אین همه. بودند

                                                           
 .»دیث אلشریفموسوعه אلح«نرم אفزאر » אطرאف אلحدیث«بخش : ک.یعنی حدود سی درصد کل مسند غیرتکرאری אست؛ ر. ٤١٤
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 :אند אز ترین آنها عبارت نگاشته شد که مهم
  ؛)نیمۀ دوم قرن سوم(عامر بن سلیمان طایی אحمد بن  אثر صحیفة אلرضا یا مسند אلرضاـ 
  ؛)علیهما אلسالم( אلحسینمسند زید بن علی بن ـ 
  ؛)ه ٢٢٩ پس אز متوفی(روزی م אز موسی بن אبرאهیم مام موسی بن جعفرمسند אإلـ 
  ؛)ه ٨٨٢ م( אز مؤلفی ناشناخته مسند אلرضاـ 
 ). ه ٢٨٦ م( منسوب به حسین بن حکم بن مسلم حبری مسند אلحبریـ 

 تنها نـامی بـاقی مانـده      אی مسانید شیعی      پارهאز  . مندאن אست  هאین مسانید אکنون موجود و در دسترس عالق       
 : אند אز אین مسانید عبارتنام برخی אز .  به دست ما نرسیده אست خود آنها متأسفانهوאست 

  ؛)ه ٨١ م (مسند محمد بن حنفیهـ 
  ؛)ه ١٥٠ م( אز قیس بن ربیع אلسندی אلمسندـ 
  ؛)ه ٢١٣ م( אز عبیدאهللا بن موسی عبسی אلمسندـ 
  ؛)ه ٢٢٨ م(مید حمّانی عبدאلحیحیی بن ز  אאلمسندـ 
 ). ه ٢٩٠م (منصور مرאدی محمد بن  אز مسند אلذّکرـ 

  :ند אزא  در شیعه وجود دאرد که عبارت نیزچند אثر همسو با مسانید
  ؛ حرّאنیۀشعب אبن אز تحف אلعقولـ 
  حسین بن محمد بن אلحسن אلحلوאنی؛ אز نزهة אلناظرـ 
  .شهید אولمنسوب به ، صدאف אلطاهرهمن אألאلدرة אلباهرة ـ 

در سـالهای  . אنـد   رא ذیل عنوאن هـر معـصوم آورده      )علیهم אلسالم (ن  انویسندگان אین کتابها אحادیث معصوم    
אند که مسانید گوناگونی رא אز متون کهن بازسازی یـا             ن شیعی بر آن شده    ا جمعی אز دאنشمندאن و محقق      نیز אخیر
، مسانید بعضی אز یارאن אیشان نظیر אبوبصیر نیز در          )علیهم אلسالم (ن  اسانید معصوم  کنار م  در. گذאری کنند   بنیان

 :ند אزא  عبارت،אند بعضی אز نویسندگان معاصر که به تنظیم مسانید אقدאم کرده. سالهای אخیر تدوین شده אست
  ؛)علیه אلسالم( قرمام אلبامسند אإل مجلد و ده در مام אلصادقمسند אإل مؤلفسید محمدکاظم کفایی نجفی ـ 
  ؛ جلدسه در عظممسند אلرسول אأل مؤلفیحیی فلسفی دאرאیی ـ 
  ؛هل אلبیتأمسند مؤلف محمدرضا حسینی جاللی ـ 
 ). علیه אلسالم (مسند علی مؤلفسید حسن قپانچی ـ 

 طاردی بیشترین تـالش رא در אیـن زمینـه       ، جناب حجة אالسالم و אلمسلمین عُ      معاصرنویسان  در میان مسند  
مـام  مـسند אإل  «رא گردآوری و در کتابهایی با عنوאن        ) علیهم אلسالم (אیشان سخنان بیشتر אمامان     . אند  אنجام دאده 

 .ترتیب אحادیث در مسندهای אیشان به شیوۀ کتابهای جوאمع אست .אند ع کرده جم»....
 
 
 

 معرفی کتاب
 صحیفة אإلمام אلرضا אز אحمد بن عامر طایی

علیـه  ( رضـا     هجری توفیـق همنـشینی بـا אمـام         ١٩٤در سال   ،  )علیه אلسالم (مام رضا    אز אصحاب א   ،عامر طایی 
 ٢٦٠، در سـال      فرزند عامر طـایی    ،אحمد.  رא یافت و در آن سال אحادیث بسیاری رא אز آن حضرت شنید             )אلسالم
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آوری   جمـع صـحیفة אلرضـا  אی אز אین אحادیث رא אز پدرش آموخت و آنها رא در کتابی با عنـوאن    مجموعه هجری
 رא در صـحیفة אلرضـا   אحادیـث   אز אین رو،   .نجینۀ نفیس بکوشد  אحمد بعدها تصمیم گرفت تا در بقای אین گ        . کرد

 . برאی دیگرאن روאیت کرد٣٣٧سال 
. دست ما رسیده אسـت    ه   ب ،مجمع אلبیان صاحب  ،  سالم طبرسی  אمین אإل   طریق  אز صحیفة אلرضا  نسخۀ خطی 

 אین کتاب رא بـرאی      روאیات ، אین زنجیرۀ سندی   همۀ אفرאد . کند  ی نقل می  אو سند خویش رא تا אحمد بن عامر طای        
 .אند یکدیگر قرאئت کرده
 که به صورت مـسندی אز אمـام رضـا و            دאرد حدیث   ٢٠٤ )علیه אلسالم ( مام אلرضا صحیفة אإل کتاب אرزشمند   

 درصد אحادیـث אیـن      ٩٥ز  گفتنی אست که بیش א    . אند  کردهشان אز پیامبر אکرم نقل        אجدאد گرאمی   طریق אیشان אز 
 ،بنـابرאین  .אسـت ) علیهم אلسالم (مانده אز אمام علی، אمام باقر و אمام سجاد           باقیکتاب אز پیامبر خدא و پنج درصد        

 .אند کرده אحادیث پدرאنشان رא گزאرش ، یک رאویدر مقام در אین صحیفه )علیه אلسالم( رضا אمام
  אسـت  אضافه شده ) אحمد بن عامر  (  אز جانب אبوאلقاسم طایی     توضیحاتی  אین کتاب  در پایان بعضی אز אحادیث    

 ٤١٥. אست بیانات غریب אلحدیثی بیشتر אین توضیحاتکه
  .»... نینؤمِ אلمُُعسوبُلین ویَرسَ אلمُدُ سیِّکنّإ يُّیا عل«: قال رسول אهللا: سناده قالإ و ب:نمونه

ـ «: فقـال » وبِعسאلیَ« حمد بن یحیی عن   أسألت  :  אهللا عنه  يقال أبوאلقاسم رض  ـ   ـ  رُکَ אلـذَّ  وَهُ  ي אلـذ  حـلِ ن אلنَ  مِ
 .»نها عَيحامِها ویُمُدَّقَتَیَ

 
 
 
 
 نگاری  مصنّف)ب

بندی آثار حدیثی بر אساس אبـوאب         نگارאن با موضوع    مصنّف. نگاری אست   دهی، مصنّف   های نظم   אز نخستین شیوه  
 .فقهی گامی جدید در אرאئۀ حدیث بردאشتند

 کـه   شـود   گفتـه مـی   و در אصـطالح، بـه کتـابی          ه معنای نوع به نوع אست      ب و» صنف«  ریشۀ  אز »فمصنَّ«
אز شرאیط אصلی مصنفها אین אست که مجموعۀ       . باشد رא بر אساس אبوאب تدوین کرده         کتاب  אحادیث ۀ آن، نویسند

رא پیرאمون هر موضـوع     ) ناکلمات تابع (و مقطوع   ) سخنان صحابه (، موقوف   ) پیامبر خدא  سخنان(אحادیث مرفوع   
 ).ه ٢١١ م (مصنّف عبدאلرّزאق : مانند؛آورند  میگرد

 
 
 

 ویژگیهای کتابهای مصنّف
 :مصنّفها دאرאی ویژگیهای زیر هستند

 ؛)صحابی( نقل אحادیث پیامبر خدא، به شرط عدאلت رאوی آخرـ ١
 ؛نان و تابع تابعا صحابه، تابع אز سویالیتها و کارهای پیامبرـ گزאرش فع٢

                                                           
 .٢٩ و ٢٥بیانات نویسنده در پایان حدیث : ک.ر. ٤١٥
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 ؛رسل، منقطع، معلول و حتی معضل روאیات مـ گزאرش کلیۀ٣
 پردאزאن؛ ـ گزאرش تمام روאیات به غیر אز روאیات جاعالن و دروغ٤
 ـ مسند بودن تمام روאیات و ذکر همۀ آنها با طریق خود نویسنده؛٥
  ؛)گونه دאوری אز جانب مؤلف بدون هیچ( بیان نظریات مختلف فقهای صدر אسالم در حاشیۀ هر موضوعـ ٦
 .ی فقهی مؤلف مصنَّف در یک کتاب مستقل پیرאمون هر موضوعـ אرאئۀ آرא٧
 
 
 

 مصنفهای نخستین
 :توאن אشاره کرد אز نخستین کتابهای مصنَّف به موאرد زیر می

 ؛)ه ١٦٠ م (شعبة بن حجاج مصنّفـ ١
 ؛)ه ١٩٨ م (هنسفیان بن عییمصنّف ـ ٢
 ؛)ه ١٧٥ م (لیث بن سعد مصنّفـ ٣
 ؛ جلدده  در)ه ٢١١ م (غانیعبدאلرزאق بن همام ص مصنّفـ ٤
 . جلدهشت  در)ه ٢٣٥ م (شیبه بکر بن אبی אبی مصنّفـ ٥

 . אستאهل سنتدو کتاب אخیر مشهورترین مصنّفها در میان 
 
 

 نمونه
 مـصنَّف رא אز کتـاب אلزکـاة       » ال تحل אلصدقة آلل محمـد صـلی אهللا علیـه وآلـه            «אینک بخشی אز روאیات باب      

 ٤١٦:خوאنیم  میعبدאلرزאق صنعانی
ال تحـل אلـصدقة لمحمـد    «: لـه آقال رسول אهللا صلی אهللا علیـه و  :  قال يـ عبدאلرزאق عن معمر عن אلثور     ٦٩٣٩

 .»صلی אهللا علیه وآله
صـلی  (کنا عنـد رسـول אهللا   «:  محمد بن زیاد أنه سمع أباهریرة یقول       يأخبرن: ـ عبدאلرزאق عن معمر قال    ٦٩٤٠

صـلی אهللا علیـه     ( ي حجره، فلما فرغ حمله אلنب     ي ف يوאلحسن بن عل  م تمرאً من אلصدقة،     س وهو یق  )אهللا علیه وآله  
 يذא تمرة فـ   ، فإ سهرأ) صلی אهللا علیه وآله    (يلیه אلنب إ فرفع   )صلی אهللا علیه وآله   ( يאلنب ل لعابه علی خدّ   أفس) وآله

 تحل آلل محمد    أما علمت أن אلصدقة ال    ": ثم قال له    تزعها منه،   ذ یده فا  )صلی אهللا علیه وآله   ( يفیه، فأدخل אلنب  
 .»)"صلی אهللا علیه وآله(

من آل محمد   : قیل له : سمعت زید بن أرقم یقول    :  قال ي عن یزید بن حیان אلتیم     يـ عبدאلرزאق عن אلثور   ٦٩٤٣
ل علـی، وآل عقیـل وآل جعفـر وآل          آ: من هـم؟ قـال    : قیل. من تحرم علیهم אلصدقة   : صلی אهللا علیه وآله قال    

 . عباس
 يلی عل إسمعت أنّ عمر بن عبدאلعزیز أرسل       :  عمر بن سعید قال    ي أخبرن : جریح قال  ـ عبدאلرزאق عن אبن   ٦٩٤٦

:  قـال لی אهللا علیـه و آلـه   صيإن אلنب«: ردت أن אستعلمک عن سعایة کذא وکذא، فقال    أ قد   ينإبن אلحسین فقال    
 .»...  عبدאلمطلبي هاشم، وبنين אلصدقة ال تحل لبنإ

                                                           
 .٥٠ ـ ٥٣، ص ٤، ج مصنف عبدאلرزאق. ٤١٦
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  معاجم) ج

دאر، فرهنـگ و کتـاب لغـت      در لغت به معنای پیچیده، مبهم، حروف نقطه   »ممعج« و   »معجم« جمع   »معاجم«
 ٤١٧.אست

 کتب حدیثی، معجم به کتابی گویند که אحادیث آن به ترتیب صحابه یـا אسـتادאن      شناسی  سبکدر אصطالح   
 مشهورترین  ٤١٨. به ترتیب حروف אلفبا אست      آنها ها تنظیم  ویژگی مشترک بیشتر معجم   . یا شهرها گردآوری شود   

 .אست) ه ٣٦٠ م( گانۀ سلیمان بن אحمد طبرאنی کتابهای معجم، معاجم سه
 رא به همین سـبک تـدوین کـرده          אلمعجم אلکبیر   و وسط אلمعجم אأل  ،אلمعجم אلصغیر  אو سه معجم به نامهای    

 .אست
 و سـپس    کند  مینگار אبتدא אسامیِ אساتید یا صحابی یا شهرها رא به ترتیب حروف אلفبا منظم                  معجم : معاجم شیوۀ

 .آورد  رא میمربوط به آنאی אز אحادیث  به دنبال هر نام، مجموعه یا گزیده
 
 
 

 چند معجم دیگر
  ؛ل همدאنی شافعی אحمد بن علی بن آل אزهمعجم אلصحابـ 
  ؛ אبوحسین بن قانع אزمعجم אلصحابهـ 
  ؛عساکر אبن  אزمعجم אلبلدאن  ومعجم אلنسوאن  אزمعجم אلصحابهـ 
  ؛ אبوبکر אسماعیلی אزمعجم אلشیوخـ 
 ؛ אبونعیم אصبهانی אزمعجم אلشیوخـ 
  ؛אبوعبدאهللا حاکم ضبی אز معجم אلشیوخـ 
 ؛عربی אبن معروف به ،אحمد بن محمد אز معجم אلشیوخـ 
 ٤١٩. אز אبوطاهر אحمد بن محمد سلفیمعجم אلسفرـ 
 
 
 

 معرفی کتاب
 گانۀ طبرאنی آشنایی با معاجم سه
 )ه ٣٦٠م (قاسم سلیمان بن אحمد אلطبرאنی אلمعجم אلصغیر אز אبوאل
، یک روאیـت אز پیـامبر אکـرم نقـل            אز هر یک אز مشایخ خود به صورت مسندی         دو جلدی طبرאنی در אین کتاب     

 حمـد أسمه  א باب אأللف، مَن     کرده אست؛ برאی نمونه    تنظیمאو אسامی مشایخش رא به ترتیب حروف        . کرده אست 
....  

                                                           
 .های متعددی در אین کتاب معرفی شده אست ، معجم١٣٥، ص אلرسالة אلمستطرفه. ٤١٧
 .١٣٥ ـ ١٣٨همان، ص . ٤١٨
 .، ذیل وאژۀ عجمאلمنجد: ک. ر. ٤١٩
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م شیخ خود رא به صورت کامل و با ذکر مکان سماع روאیت آورده אست و معمـوالً                   نا ، در نقل روאیات   طبرאنی
گـاهی نیـز توضـیحات      . کنـد   אرאئـه مـی    )طبرאنی(  אو  روאیت بر  و محل قرאئت  אستادش  دربارۀ شهر   אطالعاتی رא   
 :؛ به نمونه زیر توجه کنیددهد بیشتری می

 ....) تسع وسبعین ومائتین( ٢٧٩ بدمشق سنة يّ אلدمشقيّ אلبسريّ אلقرشکعبدאلمل حدثنا أحمد بن إبرאهیم أبوـ 
شیخ אبوبکر محمد   . طبرאنی روאیات אین کتاب رא در سفرهای متعدد علمی אز مشایخش شنیده و نوشته אست              

 . אستکرده روאیت  رא אین کتاب، شاگرد طبرאنی،بن عبدאهللا بن زید
کتابهای معجم אلشیوخ   . نامند  می» جم אلشیوخ مع «،شوند   که به אین گونه تدوین می       رא گفتنی אست معاجمی  
 ،بنابرאین. آید  برمیصدد معرفی مشایخ خویش       در تنها نویسنده    در אین کتابها    چرא که  ؛چندאن قابل אستناد نیست   

  خوشـایند   عامـه  نلمـا ا برخـی אز ع    برאی אند،   אز אین کتاب آورده    تاریخ دمشق  و   تاریخ بغدאد   مؤلفان  که منفردאتی
 . حدیث אست١١٩٨ دאرאی معجم אلصغیر .دאنند معتبر نمیرא  نیست و آن

 
 ؛ )ه ٣٦٠م(אلمعجم אألوسط אز אبوאلقاسم سلیمان بن אحمد אلطبرאنی 

نویسنده پـس אز نقـل هـر        . آوری کرده אست     جمع  در ده جلد   رא» دאر  אحادیثِ مشکل « وسطمعجم אأل طبرאنی در   
بـه  . دهـد    می  אرאئه اه در متن אست، توضیح کوتاهی     که گاه در سند و گ     ،  حدیث پیرאمون علت و نقص آن حدیث      

 به ترتیـب    وسطمعجم אأل ترتیب  .  אست دאرقطنیعلل    کتاب همانند אین کتاب     که ن معتقدند اهمین جهت محقق  
 אین مشایخ کسانی هستند که خود نیز به نوعی غریب و            אست و به طور معمول    ) حروف عجمی  (مشایخ طبرאنی 

 .אند ناشناخته
 ادتبر هزאر אسـ تعدאد אساتیدِ حدیث אو در אین کتاب אفزون .  نوאقص سندی אست، אین روאیات  بر  אیرאدאت بیشتر
 کـه در تنظـیم    אسـت و אین بدאن جهت بوده  » يوحِ رَ تابُא אلکِ هذَ«: طبرאنی در مورد אین کتاب گفته אست      . אست

 ٩٤٨٩ب אفـزون بـر       تعدאد אحادیث אیـن کتـا      .אین کتاب سختی، زحمت و مشقت بسیاری رא متحمل شده אست          
 .حدیث אست

 
 ) ه٣٦٠م (אلمعجم אلکبیر אز אبوאلقاسم سلیمان بن אحمد אلطبرאنی 

رא ذکـر    تمامی صحابه و رאویـان حـدیث نبـوی           نام تا    אست  سعی کرده   بیست و دو جلدی    طبرאنی در אین کتاب   
אلعلمـاء یافتـه و در אیـن         אز کتب مغـازی و تـاریخ         ،אند  که روאیت نقل نکرده   رא هم   אی    لف אسامی صحابه  ؤ م .کند

 حدیث گـزאرش  سه تا یک אست و אز هر شخصیتی אلفبا حروف  אساستنظیم אین کتاب بر  . אستآورده  مجموعه  
אو نیـز ماننـد بـسیاری אز        .  نقـل کـرده אسـت       رא אحادیـث بیـشتری   رאویـان کثیـر אلروאیـه       طبرאنی אز   .  אست شده

 .אستآورده رא » ره مبشّعشرۀ« אز شروع کتاب، אحادیث پیش ،مسندنویسان
 ٤٢٠.אست  مسندنوعی خود معجم کبیربعضی אز محققان معاصر بر אین باورند که 

 
 
 

                                                           
 .٥٢، ص در تاریخ حدیثمسندنویسی دکتر سید کاظم طباطبایی، . ٤٢٠
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 چکیده 
بن عبدאلعزیز مبنی بر جوאز تدوین حدیث رא אجرא کـرد محمـد بـن                نخستین کسی که فرمان تاریخی عمر      

 .شهاب زهری אست  معروف به אبن،مسلم
هایی کـه روאیـات       کتابچه: ـ אجزאی مسندی  ١: شود  الق می به سه گونه نگارش אط     )جمع جزء (سبک أجزאء    

هایی که אحادیـث رא در یـک          کتابچه: ـ אجزאی موضوعی  ٢. یک صحابه یا یک אستاد در آن جمع شده باشد         
د حـدیثی مـتن یـا       یهایی که برخی אز فوא      کتابچه: אی  ـ אجزאء رجال و درאیه    ٣. موضوع جزیی گردآورده باشد   

 . بردאشته باشدسند رא در
 אعم אز روאیـات  ،شود که مجموعۀ روאیات هر صحابی شناسی به کتابهایی گفته می مسند در אصطالح سبک  

هـای مختلـف ترتیـب אسـامی صـحابه        گونـه . آورنـد   مـی   رא به دنبال نام אو گـرد       ،صحیح، حسن و ضعیف   
 .رتیب شهرهاـ ت٤ ، ترتیب سابقۀ مسلمانی) ج،אی  ترتیب قبیله)ب،  ترتیب אلفبایی)אلف: ند אزא عبارت

پژوهـان نـام    אی که هرگاه حـدیث     در میان تمامی مسندها، نام مسند אحمد بن حنبل بر فرאز אست، به گونه              
 . مرאد אیشان مسند אحمد אست،آورند رא بدون پسوند می» مسند«
 چنـدאن قابـل      نگارش  فوאید אین گونه   : אوالً ؛چندאن روی خوش نشان ندאدند    نویسی  به سبک مسند  شیعیان   

 گیری   شکل در دورאن :  ثالثاً .کرد  אحساس نمی چنین نیازی رא    شیعه   ه،با توجه به حضور אئم    : ثانیاً. نبود توجه
אما چند کتاب همسو بـا مـسانید در         . ، شیعیان سرگرم تدوین و تنظیم جوאمع אولیه بودند        نگارشهای مسانید 

 .میان شیعه در قرون نخست نگارش یافت
 .تدوین کرده אستفقهی  אحادیث رא بر אساس אبوאب هندمُصَّنف به کتابی گویند که نویس 



 

 

 جلسۀ یازدهم

نویسی و جوאمعنگاری، سننسبکهای صحیح



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 یابی و گزینش אحادیث؛دورۀ אرزش 
 ؛نویسی نگاری و سنن نگاری، جامع حیصحهای  دوره 
 .کتابهای مربوط به هر سبک 

 
 
 
 

 فصل سوم
 حادیثאیابی و گزینش  دورۀ אرزش

در אین قرن کتابها و     . ن אهل سنت אست   احدیث نبوی در میان محدث    سدۀ سوم هجری، دورאن شکوفایی تدوین       
 هدف  ،چه گذشت نچنا. دش تدوین   ، به سبکهایی بسیار متفاوت با گذشته      ،آثار حدیثی متعددی توسط دאنشمندאن    

 نتقال میرאث روאیی به قرنهـای بعـد      بیشتر حفظ אحادیث و א    ...)  אجزאء، مسانید و  (ی پیشین   هانویسندگان در سبک  
 . کتابهای حدیثی برخوردאر نبودندشایستۀ אین آثار אز אنسجام و אنضباط אز אین رو. بود

مندאن    عالمان و عالقه   پاسخگوی نیازهای  אجزאء، مسانید و معاجم      همچونکتابهایی  با گسترش دאمنۀ علوم،     
د جـای دאده    אی אز אحادیث صحیح، حسن و ضعیف رא در خـو            مجموعهאین کتابها    چرא که    نبودند؛به سنت نبوی    

ـ ،رو אز אیـن . نمود  به אحادیث صحیح دشوאر مییابی دستمتون برאی אین  مرאجعه به    ،بنابرאین. ندبود شمندאنی  دאن
و به אجرאی   کردند  ضرورت تغییرאت بنیادی در نگارش حدیث رא אحساس         ) ه٢٣٨ م(همچون אسحاق بن رאهویه     

 ٤٢١.آن فرمان دאدند
متمرکز گذאری و אنتخاب אحادیث صحیح אز غیرصحیح          رא بر אرزش   د خو تالشن بیشتر   اله محدث در אین مرح  

 . אستنویسی نگاری و سنن نگاری، جامع سبکهای صحاح ،در אین دوره ی אبدאعترین سبکهای مهم. کردند
 
 
 
 
  

                                                           
 .٩، ص ٢، ج تاریخ بغدאد: ».لو جمعتم کتاباً مختصرאً لسنن אلنبی«:  אو در مجلس درسش چنین گفت.٤٢١
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 نگاری صحیح  )אلف

سـقیم  אژۀ  و در مقابـل     אیـن وאژه  .  אسـت  نقص אز هر گونه عیب و       ستهوאژۀ صحیح در لغت به معنای سالم و پیرא        
 ٤٢٢.ست که به آن אعتماد شود אقرאر دאرد و کالم صحیح آن

ا پیامبر خدא یا صـحابی      تمام سلسله سند آن ت      که شود  فته می  به حدیثی گ   علم אلحدیث، صحیح  در אصطالح   
 ٤٢٤. نباشد٤٢٣ مُعلَّل یا شاذنیز و متن حدیث باشند همگی عادلِ ضابط ،ناو یا تابع

אز   آن  و بیـشتر אحادیـث      شود  بر پایۀ همین تعریف تدوین      كه  کتابی هب کتب حدیثی،    سیشنا  در دאنش سبک  
صـحیح   مانند دو کتاب     ٤٢٥.گویند» کتاب صحیح  «،صحیح باشد ، حدאقل محدثان همان حوزه،       محدثان دیدگاه
 .صحیح مسلم و بخاری

 
 
 

 نخستین تالش
ـ پس אز آنکه אسحاق بـن رאهویـه نظ        « :نویسد  میچنین   تاریخ بغدאد خطیب بغدאدی در      تـصحیح אحادیـث رא      ۀری

فرو  אین فکر    درمؤثر אفتاد و אو     )  ه٢٥٦ م(مطرح کرد، אین سخن بر قلب شاگردش محمد بن אسماعیل بخاری            
 خلق کرد؟ پس حرکت علمی خویش رא آغـاز و אز میـان ششـصد هـزאر             رא توאن چنین אثری     که چگونه می   رفت
نزده سال אحادیـث صـحیح رא گـردآوری و بـا     و در طول شاא ٤٢٧».دکر روאیات صحیح آنها رא گزینش       ،٤٢٦حدیث
 ٤٢٨. رא تدوین کردکتاب אلجامع אلصحیح  אین روאیات،بندی مناسب  دسته

تعـدאد   . אست دאنسته  ی رא گردآورده که صحیح می      אحادیث در کتاب خود، تنها   بخاری نخستین کسی אست که      
אین رقم با حـذف אحادیـث       حدیث אست که     ٧٣٩٧ ،حجر عسقالنی   شمارش אبن  ، مطابق صحیح بخاری אحادیث  

 ٤٢٩.رسد  میحدیث ٢٦٠٢ بهتکرאری آن 
ذهبـی  .  کتاب برترین و معتبرترین אثر پس אز قرآن مجید אسـت           صحیح بخاری  بر אین باورند که      אهل سنّت 

 :نویسد  میسالمتاریخ אإلدر ) ه ٧٤٨م (
ـ  ... تعـالی    אهللاِ تـابِ  کِ ها بعـدَ  لُאإلسالم وأفضَ  بِتُكُ  فأجلُّ حیح אلصَّ يخارِ אلبُ جامعُوأما   و  فلَ
 ٤٣٠.هتُحلَت رَما ضاعَ لِ فرسخٍن ألفِه مِماعِسِ لِ אلشخصُلَحَرَ

                                                           
 .»... ضد אلسقیم و هو אلشیء אلسلیم من אلعیوب و «: ، مادۀ صح تاج אلعروسولسان אلعرب  .٤٢٢
 . همان.٤٢٣
 .١٠، ص علوم אلحدیثصالح،   אبن.٤٢٤
 .٢١٣، ص معجم مصطلحات אلحدیث و لطائف אألسانیدن،  محمد ضیاء אلرحم.٤٢٥
אز . دאند، قدری متفاوت אست     אین مطلب قابل ذکر אست که تعریف حدیث در میان אهل سنت با آنچه شیعه آن رא حدیث می                  . ٤٢٦

ششـصد هـزאر    بنـابرאین   . شود  چند حدیث متفاوت دאنسته می     شود،   دیدگاه אهل سنّت هر متن حدیثی که با چند سند مختلف אرאئه           
 .حدیث بخاری، در حقیقت ششصد هزאر سند گوناگون دهها هزאر متن حدیث אست

 .به درس جوאمع حدیثی אهل سنت: ک.برאی آگاهی بیشتر ر. ٤٢٧
 .١٤ و ٩، ص ٢، ج تاریخ بغدאد .٤٢٨
 .٤٧٧، ص هدی אلساری؛ ٣٠٧ ص  فی ذکر אلصحاح אلستّه،אلحطة؛ ٣٧٩، ص אلحدیث و אلمحدثون .٤٢٩
 .٣١١، ص ذکر אلصحاح אلستّه فی אلحطة .٤٣٠
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 توאن آن رא برتـرین       می  و ین کتابهای אسالمی אست   تر  مهم אز   صحیح بخاری کتاب جامع   
 بپیمایـد،   ه אگر کسی برאی شنیدن آن هزאر فرسـخ رא         بنابرאین. کتاب پس אز قرآن دאنست    

 .سفرش تباه نیست
 
 

 همسانی تالش
صحیح . نگاری پیشتاز شده אست     ی אست که در سبک صحیح     فرددومین  ) ه ٢٦١م  (مسلم بن حجاج نیشابوری     

 אسـت و אطـالق صـحیحین بـر אیـن دو      در میان אهل سنّت ،صحیح بخاری پس אز ، معتبرترین אثر روאیی  مسلم
 אحادیث صحیح   کند،   אدعا می  چنانچه خود  ،مسلم.  אست سنی عالمان   تمامشده در میان     کتاب یک אصل پذیرفته   

 بـالغ بـر     ، بدون تکـرאر   ، شمار אحادیث אین کتاب    ٤٣١.ده אست کرگلچین  אز میان سیصد هزאر حدیث      رא   אین کتاب 
 ٤٣٢.حدیث אست ٧٢٧٥چهار هزאر و با تکرאر 

 .אند، معتبرترین کتابهای حدیثی هستند     نگاری تدوین شده    אز دیدگاه אهل سنّت کتابهایی که به سبک صحیح        
 دستۀ אول سه کتاب     :شوند   אعتبار به چهار دسته تقسیم می      جهتن، کتابهای حدیثی אز     اگاه بسیاری אز محدث   אز ن 

 دسـتۀ سـوم      و  دوم کتابهای سنن   ۀ دست .شود  رא شامل می   صحیح مسلم  و   صحیح بخاری ،  نسأموطأ مالک بن    
نیز شامل   چهارم   ۀدست. ندא  و ضعیف رא درهم آمیخته     که אحادیث صحیح، حسن       אست فاتیمسانید، جوאمع و مصنّ   

هـم در آنهـا رאه یافتـه         مطالب جعلـی و سـاختگی        ،نا אحادیث نبوی صحابه و تابع     عالوه بر کتابهایی אست که    
 ٤٣٣.אست

 
 
 

 »صحیح«کتابهایی با نام 
 :برشمرده אست אسامی دیگر كتابهای صحیح رא چنین هאلرسالة אلمستطرفبن جعفر كتّانی در كتاب  محمد
 ؛حبان ، אستاد אبن)ه ٣١١م  ( نیشابوریه אسحاق بن خزیمبن صحیح محمدـ ١
 ؛)ه ٣٢٥م (شرقی   معروف به אبن،بن محمد نیشابوری صحیح אحمدـ ٢
 ؛)ه ٣٥٤م  (بن حِبّان بُستی صحیح محمدـ ٣
 ؛ معروف אستאلصحیح אلمنتقی، אین کتاب به )ه ٣٥٣م  (بن سکن صحیح سعید بن عثمانـ ٤
 .אلمستدرک علی אلصحیحین معروف به ،)ه ٤٠٥م  (صحیح حاکم نیشابوریـ ٥
 
 
 

                                                           
 ».ألف حدیث مسموعةألّفت کتابی هذא من ثالث مئة «: ١٠١، ص ١٣، ج تاریخ بغدאد .٤٣١
 .درس جوאمع حدیثی אهل سنت: ک.برאی آگاهی بیشتر ر. ٤٣٢
 .١٨٣ ـ ١٨٥، ص تاریخ فنون אلحدیث .٤٣٣
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 گانه ششصحاح 
منظور نویسندگان אز   .  روאج یافته אست   ٤٣٤در میان بسیاری אز نویسندگان    » گانه  ششصحاح  «אصطالح  

سـنن  ، سـنن ترمـذی  ، دאود سنن אبی،  صحیح مسلم ،  صحیح بخاری  کتابهای هگان  ششکتابهای صحاح   
 . אستماجه سنن אبن و نسایی

 אیـن   אیـشان  ،بنـابرאین . توאن تمامی אین کتابها رא صحیح دאنـست         ن بر אین باورند که نمی     اثאما محد 
 چـه אینکـه     دאرد؛אی نهصد سـاله       ح אصول هم پیشینه    אصطال ٤٣٥.אند  نامیده» هאصول ست «شش کتاب رא    
بعـدها  . بردنـد   رא به کار می אصول خمسه قرن پنجم برאی پنج کتاب نخست אصطالح     نِادر میان محدث  

 رא نیز در شمار همان אصول دאنست و کتـابی نیـز بـا               ماجه سنن אبن ،  )٥٠٧م  (بن طاهر مَقدِسی     مدمح
 هح کتب سته و אصـول سـت  ن و رجالیان پس אز אو نیز אصطالامحدث.  نگاشتهتَّ אلسِّ ئمةِ אأل شروطُعنوאن  

 ٤٣٦.رא متدאول ساختند
. یـاد کـرده אسـت     » ه سـت  کتـب « بـا عنـوאن      ،گفته  אز شش کتاب پیش    ، معاصر شناس  ی، سبک کتان

אیـن بـاور אسـت        אرאئه دאده و بر    گانه  شش خود تعریفی مستقل אز صحاح       ٤٣٧أبجد אلعلوم نویسندۀ کتاب   
 ،عوאنه صحیح אبن أبی   ،حبان صحیح אبن ،  صحیح مسلم ،  صحیح بخاری : אزאند    عبارت» هصحاح ست «که  

 .مستدرک حاکم نیشابوری و هخزیم صحیح אبن
 אگرچـه  .توאن در شـمار אحادیـث صـحیح دאنـست     ث کتابهای سنن رא نمی  آنچه گذشت، אحادی  بنا بر   

 אما אین אدعـا אز جانـب        ، אحادیث کتابهایشان صحیح אست    تمامیند که   باورنویسان بر אین     ی אز سنن  رخب
 ٤٣٨.ستنیمندאن و محدثان پذیرفته و אثبات شده دאنشهمۀ 

 
 
 
 

 نویسی سنن) ب
 تعریف

 .אست نیکو ۀ طریق وهی سیر و در لغت به معنا»ةسنّ« جمع »سنن«
  آن،  کـه مؤلـف    شـود   گفتـه مـی    به کتاب אحکامی     ، کتب حدیثی  سیشنا   در אصطالح سبک   »سنن«

 نگارشـی کلمـات صـحابه       سـبک در אیـن    . کـرده باشـد   رא بر אساس אبوאب فقهی تنظیم       کتاب  אحادیث  
ن پیـامبر   تـوאن در شـمار سـن         چـرא کـه אحادیـث موقـوف رא نمـی           شود؛  ذکر نمی و مرאسیل   ) موقوفات(

 . אسته بر אساس אبوאب فقه منظم شده אحادیث فقهی אست ک אزאی  سنن مجموعه،بنابرאین ٤٣٩.دאنست

                                                           
 .١١٧ ـ ١١٨، ص علوم אلحدیثصبحی صالح، : ک. ن:  به عنوאن نمونه.٤٣٤
 .٢١١، ص  مصطلحات אلحدیث و لطائف אألسانیدمعجم. ٤٣٥
 رאאلکمال فی أسماء אلرجال لرجـال אلکتـب אلـسته       کتاب  ) ٦٠٠م  (؛ به عنوאن مثال حافظ عبدאلغنی مَقدِسی        ٢١٢ همان، ص    .٤٣٦

 .نگاشت
 ).١٣٠٧م ( صدیق بن حسن אلقنوجی .٤٣٧
 .ت رאیج אستدر میان شیعیان بیش אز אهل سنّ» صحاح سته« شایان ذکر אست که אصطالح .٤٣٨
 .٣٢، ص  אلمستطرفهאلرسالة .٤٣٩
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جمعی אز محدثان فقیه برאی گردآوری אحکام و אستناد به روאیات نبوی کتابهـایی رא بـا عنـوאن                    :توضیح
یک אبوאب فقهـی  د و یک شو می آغاز هیمان یا אلطهارאین کتابها معموالً אز باب אإل. אند سنن تدوین کرده 

 .گیرد رא دربرمی
 
 

 پیشینه
אهـل سـنّت کتابهـای      شـیعه و    . به بعد رאیـج شـد      قرن سوم    אزنویسی به عنوאن یک سبک فقهی        سنن

مؤلـف  بـن مهـرאن       میان نویسندگان شـیعی عیـسی      אزندیم   אبن. אند   با همین عنوאن نگاشته    متعددی رא 
کـرده  نـویس معرفـی       سـنن  ، رא ٤٤١ة אلسنن و אلحیر   کتابمؤلف  بن حیان     و جابر  ٤٤٠אلسنن אلمشترکه کتاب  

بـن   حـسن  ٤٤٣،بن אسماعیل بخـاری     محمد ٤٤٢،بن رאهویه   אسحاق אست و אز دאنشمندאن אهل سنّت نیز      
 .معرفی کرده אستאلسنن فی אلفقه کتابهای  ۀرא نویسند...  و ٤٤٤یب معمریشبن  علی

عنوאنهـای جزئـی     بیـشتر بـا      ،ت در سـه قـرن نخـس       ، אست که کتابهای فقهی شـیعیان      شایان ذکر 
 אهل سنّت  میان  در  بیشتر »لفظ אلسنن « و   ٤٤٥شد  نگاشته می  »אلجامع«و یا با عنوאن     فقهی  موضوعات  
 .אست) ه ٢٠٤م ( אمام شافعی نگاشته در میان אهل سنّت،ترین کتاب سنن  قدیمی. کاربرد دאشت

 
 
 

 سنن אربعه
برند که نـام אیـن کتابهـا بـه            ر کتاب به کار می    رא برאی چها  » سنن אربعه «محدثان אهل سنّت אصطالح     
 :ترتیب אعتبار به شرح زیر אست

 ٥٢٧٤دو جلـد و دאرאی  در ، )ه ٢٧٥م (بـن אشـعث سجـستانی        אبودאود سلیمان   تألیف دאود سنن אبی ـ  ١
 ؛حدیث
 ٣٩٥٦ جلـد و دאرאی      ، در پـنج   )ه ٢٧٩م  (ذی  رمِאبوعیسی تِ تألیف  ،  אلجامع אلصحیح  یا   سنن אلترمذی ـ  ٢
 ؛دیثح
ـ   אحمـد بـن      אبوعبـدאلرحمن    ،ییאلنساسنن  ـ  ٣  ٥٧٦١ در پـنج جلـد و دאرאی         ،)ه ٣٠٣ م(سایی  شـعیب نَ

 ؛حدیث
دو جلـد و دאرאی     در  ،  )ه ٢٧٣ م( قزوینـی    ۀماجـ محمد بن یزید بـن       אبوعبدאهللا    تألیف ماجه سنن אبن ـ  ٤

 . حدیث٤٣٤١

                                                           
 .٤٠٧، ص ندیم فهرست אبن .٤٤٠
 .٤٣٩ همان، ص .٤٤١
 .٤١٨ همان، ص .٤٤٢
 .٤١٩ همان، ص .٤٤٣
 . همان.٤٤٤
 אثـر אبومحمـد   אلجامع فی أبوאب אلـشریعه کبیـر  ، )٢٨٣م ( אثر אبرאهیم بن محمد ثقفی אلجامع אلکبیر فی אلفقه  مانند دو کتاب    . ٤٤٥

 אز אبوعبـدאهللا صـفوאنی و دههـا         אلجامع فی אلفقـه    نوشتۀ ظریف بن ناصح،      مع فی سائر أبوאب אلحالل و אلحرאم      אلجاאلحجال، کتاب   
 ). ٣٩٣ و ٢٠٩، ٤٩، ١٧، ص رجال نجاشی. (کتاب دیگر که با عنوאن אلجامع تدوین شده אست
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 :אزאند  عبارت ،پس אز سنن چهارگانه، مشهورترین کتابهای سنن
  ؛)ه ٢٠٤م  (نن אمام شافعیس ـ
  ؛ جلدششدر ،  کتابی دیگر אز نسایی، אلکبریאلسننـ 
  ؛ در دو جلد٤٤٦،)ه ٢٥٥ م (سنن دאرمیـ 
  ؛ در یازده جلد،)ه ٤٥٨ م (سنن بیهقیـ 
  ؛ در دو جلد،)ه ٢٢٧م  (منصور خرאسانیسعید بن سنن ـ 
  . در چهار جلد،)ه ٣٨٥ م (قطنی سنن دאرـ 
 
 

 تابهای سنن در شمار کتب صحاحدلیل نیاوردن ک
 مبنی بر گردآوری صـرف     ،ن سنن ا אز مؤلف  אدعای برخی با توجه به    پرسشی که אینجا مطرح אست אینکه       

 ؟نددאن  کتابهای سنن رא در شمار کتب صحاح نمیشناسان אهل سنت حدیث چرא ،אحادیث صحیح
 אننگـار   حی صـح  אنگیزۀ אصـلی  با   که אنگیزۀ אصلی نویسندگان سنن       باید گفت در پاسخ به אین سؤאل      

 ،نگارאن گردآوری و جدאسازی אحادیث صحیح אز غیرصـحیح بـود   حیترین هدف صح     مهم .تفاوت دאشت 
 .نویسان گردآوری אحادیث مورد نیاز فقیهان برאی صدور فتوی بود  سننترین هدف در حالی که مهم
ـ      آن ،دکر رא تدوین    سنن אلکبری אبوعبدאلرحمن نسایی کتاب    هنگامی که    تقـدیم   ،٤٤٧هرא به אمیر رمل

 ٤٤٨. و نـسایی در پاسـخ جـوאب منفـی دאد           »حیح אست؟ آیا تمام אحادیث آن ص    « :אمیر אز אو پرسید   . کرد
رא برאیم אستخرאج کن و אو نیز        ؛ אحادیث صحیح آن   »لی אلصحیح من غیره    مَیِّز«: سپس אمیر به אو گفت    

אلمجتبی من   یا   گزیدۀ سنن ی با عنوאن     کتاب ن ترتیب  بدی .رא برگزید   خویش אحادیث صحیح آن    شیوۀبه  
 ٤٤٩.رא نگاشت אلسنن

مطلـب  . אنـد   دنبال گردآوری אحادیث صحیح نبـوده     ه   ب تنها که مصنفین سنن     کند   می אین حکایت خود بازگو   
صـحت אدعـای    אحادیث صحیحین،   ، پس אز کاوش و بررسی        אهل سنت   محدثان  אین אست که   قابل توجه دیگر  

 وجود  אین محدثان  ولی دربارۀ صحت אحادیث سنن אختالفات بسیار زیادی در بین            ند،א  رא تأیید کرده  ن آنها   امؤلف
 :  אست چنین گفته) אلمجتبی من אلسنن (سنن نساییکثیر در نقد   אبنبرאی مثال ؛دאرد

کـه    و مجـروح وجـود دאرد، چنـان        ، אز جهت حال یا هویت     ،در אین کتاب رאویان مجهول    
 ٤٥٠.شود ر אین کتاب دیده میروאیات ضعیف، معلول و منکر نیز د

 :  آمده אستسنن نساییدر مقدمۀ شرح سیوطی بر 

                                                           
. אین کتاب אسـانید عـالی بـسیاری دאرد   .  אحادیث ثالثیات بسیاری دאرد و تعدאد ثالثیات אو אز بخاری بیشتر אست   سنن دאرمی  .٤٤٦
دאند؛ چرא که  אلدین عالیی به جای سنن אبن ماجه، אین کتاب رא در شمار سنن אربعه می               حافظ صالح  .٣٢، ص   لة אلمستطرفه אلرسا

 .) ٤٨٦، ص ١، ج אلنکت: ک.ر. حجر عسقالنی به نقل אز אبن. ( کمتر אستسنن دאرمیאو معتقد אست که رجال ضعیف در 
 . فلسطین شهرهایאز. ٤٤٧
 ».در אین کتاب אحادیث صحیح، حسن و نزدیک به آن وجود دאرد«:  نسایی در پاسخ گفت.٤٤٨
 .١٠٧، ص تاریخ فنون אلحدیث .٤٤٩
 .١٨، ص אختصار علوم אلحدیث؛ ١٥٥، ص جوאمع حدیثی אهل سنت .٤٥٠
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ـ قارِین حدیثاً ضعیفاً، ورجالً مجروحـاً، ویُ      حیحَ אلصَّ  بعدَ بِتُ אلکُ  أقلُّ يسای אلنِّ کتابُ  کتـابُ ه  بُ
 یه بـإخرאجِ   ف فرّدَه تَ  فإنَّ ه ماجَ  אبنِ کتابُر   אآلخَ فِرَ אلطَ مِنه  لُقابِویُ. يذرمَ אلتِ کتابُ و دאودَ يأب

 ٤٥١.حادیثِ אألةِرق وسِذبِهمین بالکِ متَُّجلٍ عن رَأحادیثَ
 
 
 

 سُننی متفاوت با دیگر سنن
 شخـصی و   و سـلیقۀ  بنا به ذوق،אما گاهی نویسندگان. رسالت אصلی کتابهای سنن، تدوین אحادیث فقهی אست     

 کردند؛ برאی مثال    ذکر می الی אبوאب    ه אحادیث غیرفقهی رא نیز در الب      ،ندאشتا گرאیشها و مصالحی که در نظر د       ی
دو بـاب نخـست     .  אبوאبی رא دربارۀ پیامبر و جهالت مردم پیش אز بعثت آورده אسـت              خود، دאرمی در אبتدאی کتاب   

صلی ( يصفة אلنب « و   »ة من אلجهل و אلضالل    يما کان علیه אلناس قبل مبعث אلنب      « های باب ،سنن دאرمی کتاب  
 . אست» مبعثه אلکتب قبلي ف)אهللا علیه و آله

تنها کتابی که אبوאب غیرفقهی     . אند  رא در خود جای دאده     یکتابهای سنن، אبوאب غیرفقهی بسیار אندک     
אی אز جلد سوم אین کتاب         جلد אول، دوم و نیمه      که אحادیث   אست سنن ترمذی  אست،   در آن آمده  زیادی  

نیمـی אز    کـه    ،ن جلـد پـنجم    جلد سوم تا پایـا    دوم   نیمۀ   ولی אحادیث  . فقهی אست  همه پیرאمون مسائل  
 ٤٥٢.پیرאمون مسائل غیرفقهی אست کتاب گیرد، کتاب رא دربرمی

، آن هم در حجمی چنین گسترده، سبب برتری אین کتاب نسبت بـه              پردאختن به אحادیث غیرفقهی   
 حقیقـت אیـن کتـاب אز    در. نـد دאد» אلجـامع אلـصحیح  « لقـب  سایر کتابهای سنن شد تا آنجا که به آن       

تمـام ویژگیهـای کتابهـای جـامع رא          چـرא کـه      ؛تر אسـت    رאتر و אز کتابهای جامع پایین     کتابهای سنن ف  
 ٤٥٣.ندאرد

 
 
 
 
  جوאمع) ج

. رא دربردאشـته باشـد    ] جامعه[ که تمام موضوعات دینی مورد نیاز        شود  جامع، به کتابی حدیثی گفته می     
یـن موضـوعات    א کـه אنـد   در هـشت موضـوع دאنـسته      ،محدثان شمار אصلی אبوאب جوאمع رא هشت باب       

 : אزندא عبارت

                                                           
 . ٤، ص ١، ج شرح אلسنن אلنسائی؛ ٤، ص ١، ج حاشیة אلسندی علی אلنسائی .٤٥١
 :אند אز  عبارتسنن ترمذی אز אبوאب غیرفقهی  بعضی.٤٥٢

، )شامل אحادیث و موضوعات جزئی بـسیاری در مباحـث אخـالق پـسندیده و ناپـسند                ( عن رسول אهللا     أبوאب אلبر و אلصلة   
أبوאب אلطب عن رسول אهللا، أبوאب אلزهد، أبوאب صفة אلقیامة، أبوאب صفة אلجنة، أبـوאب אلعلـم، أبـوאب אألمثـال، أبـوאب                       

 ... . אلقرآن، أبوאب אلمناقب عن رسول אهللا، أبوאب مناقب אلخلفاء، أبوאب مناقب אلصحابه و فضائل
به عنوאن نمونه אحادیث مربوط به عقاید در אین کتاب ذکر نشده אسـت، در حـالی            .  تعریف جوאمع در همین درس خوאهد آمد       .٤٥٣

 .که ذکر אحادیث مربوط به عقاید אز لوאزم کتابهای جوאمع אست
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  ؛)تاریخ و سیره(ـ אلسیر ١
 ؛ ـ אلفتن٢
   ؛)هشرאط אلساعأیا (ـ אألشرאط ٣
  ؛ثالبملא  אلمناقب وـ٤
 ؛...)  و آشامیدن، مسافرت وآدאب خوردن(ـ אآلدאب ٥
  ؛حکامـ אأل٦
  ؛ـ אلعقائد٧
 ٤٥٤.ـ אلتفسیر٨

، אمـا کمتـر کتـاب       אنـد   وאمع تعریف کرده  ین אبوאب رא برאی ج    א ،شناسانی همچون کتّانی   אگرچه کتاب 
آنچـه مـسلّم    . آورده باشـد    تمام אین موضـوعات رא گـرد       אحادیث مربوط به  توאن یافت که      جامعی رא می  

 . کتابهای جوאمع بایستی بیشتر مسائل مورد نیاز جامعه رא دربردאشته باشندאین אست که  ،אست
 :אهل سنّت به شرح زیر אستترین کتابهای جوאمع  مهم

 ؛)ه ٢٥٦ م(אسماعیل بخاری محمد بن   אزאلجامع אلصحیحـ ١
  ؛)ه ٢٦١ م(بن حجاج نیشابوری   مسلم אزאلجامع אلصحیحـ ٢
 ؛)ه ٢٧٩ م( ترمذی  אزאلجامعـ ٣
 ؛)ه ١٥٤م  (بن رאشد جامع معمرـ ٤
 ؛)ه ١٩٧ م (وهب אلفهری جامع אبنـ ٥
 ).ه ٥٣٥ م (یسطِرقُزین بن معاویة אلسَجامع رَـ ٦
 
 
 هنکت

گیرنـد کـه در کتابهـای         برمیهستند و موضوعات متعددی رא در     تر    جوאمع אز کتابهای سنن بسیار کامل     
 تنهـا وظیفـۀ نقـل      کتابهای سـنن     אما.  مباحث تاریخی، عقایدی و تفسیری     : مانند ؛شود  سنن دیده نمی  
 ٤٥٥.رא بر عهده دאرندאحادیث فقهی 

 
 
 

 چکیده
در אیـن قـرن     . ن אهل سنت אسـت    انبوی در میان محدث   سدۀ سوم هجری، دورאن شکوفایی تدوین حدیث         

 .دشکتابها و آثار حدیثی متعددی توسط دאنشمندאن به سبکهایی بسیار متفاوت با گذشته تدوین 
کتـاب   «،نزد محـدثان صـحیح باشـد       آن    بیشتر אحادیث   كه  کتابی به کتب حدیثی،    سیشنا  در دאنش سبک   

 .یح مسلمصح و صحیح بخاری مانند دو کتاب ؛گویند» صحیح

                                                           
 .٤٢، ص  אلمستطرفهلرسالةא .٤٥٤
 .٦٤، ص معجم مصطلحات אلحدیث سلیمان مسلّم אلحرش و حسین אسماعیل אلجمل، .٤٥٥
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سـنن  ، صـحیح مـسلم  ، صـحیح بخـاری   گانه کتابهای אصطالح صحاح ششمنظور نویسندگان אز    
 . אستماجه سنن אبن و سنن نسایی، سنن ترمذی، دאود אبی

بـر    کـه אحادیـث آن     شود  فته می به کتاب אحکامی گ    سنن   ، کتب حدیثی  سیشنا  سبکدر אصطالح    
 .شده باشدאساس אبوאب فقهی تنظیم 

ذوق و  بنـا بـه   ، نویـسندگان در برخـی مـوאرد   אما   ،تابهای سنن، تدوین אحادیث فقهی אست     رسالت אصلی ک   
الی אبـوאب یـاد      ه אحادیث غیرفقهی رא نیز در الب      ، شخصی و یا گرאیشها و مصالحی که در نظر دאرند          سلیقۀ
 .کنند می

بردאشـته  رא در ] جامعـه [ که تمام موضوعات دینی مـورد نیـاز          شود  گفته می  حدیثی   یکتاببه  جامع   
 .باشد

گیرنـد کـه در        و موضـوعات متعـددی رא دربرمـی        هـستند تـر     جوאمع אز کتابهای سنن بسیار کامل      

 .شود کتابهای سنن دیده نمی



 

 

جلسۀ دوאزدهم

تکمیلی و جانبیپردאزشهای دورאن 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 پردאزشهای تکمیلی و جانبی؛دورאن  
 ؛سبکهای مستدرک و مستخرج 
 ؛برخی אز کتب مستدرک 
 ؛ حاکم نیشابوریألیفت אلمستدرک علی אلصحیحینکتاب  
 .نگارאن برخی אز مستخرج 

 
 
 
 

 پردאزشهای تکمیلیدورۀ : فصل چهارم
سـبک و شـیوۀ     אز   که تـا مـدتها       نگریستند  به دیدۀ قبول می   دو کتاب جامع بخاری و مسلم       אهل سنت چنان به     

אهـل  مندאن   دאنـش  ، یک قـرن   حدودپس אز گذشت    . کردند  ان، در تألیف و خلق کتابهای حدیثی خود تقلید می         آن
 رאئۀ فعالیتهایی در אبتدא آنچه بیش אز همه مورد توجه אیشان بود، א          . عرضه کنند   جدید ی آثار   سعی کردند تا   تسن

 . بودمحوریت אین دو کتاببا  بخاری و مسلم و نوین پیرאمون دو کتاب صحیح
یر אز אحادیث אین     بودند که گویی هیچ حدیثی غ      شیفته شده  کتابهای صحیحین    بهچنان   علمی آن های    حوزه

 . ندאردیدو کتاب אرزش و אعتبار
 אین دو کتاب شـکل      حاشیۀدر  همچون مستدرک و مستخرج     ی جدید   ی تا سبکها  شدگونه نگرشها سبب     אین

 .אند شکل گرفته در قرن چهارم و پنجم  هستند کهییאین سبکها در شمار سبکها. گیردب
 
 
 
 

 نویسی  مستدرک)אلف

 تعریف 
 بیاید به معنای جبـرאن کـردن،     »عَلَیٰ«چنانچه با   אست و   אک، مصدر متعدی אز باب אستفعال        אستدر :معنای لغـوی  

 .رود  میرمعمول برאی تکمیل کار ناتمام و ناقص به کابه طور  و ٤٥٦.تالفی کردن و تکمیل کردن אست
                                                           

 .»درک«، مادۀ لسان אلعرب: ک. ر.٤٥٦
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نیز אز ه وאژن אیمعنای אصطالحی . شناختی אست  یکی אز سبکهای کتاب   نویسی  مستدرکسبک   :معنای אصـطالحی  
 .אستآن گرفته شده معنای لغوی 

 تـدوین   ، با همان شیوه و شـروط نویـسندۀ قبلـی          ، کتاب دیگر  ثابه متممی بر  مستدرک کتابی אست که به م     
  .شود

 ٤٥٧، در مـستدرک بیـاورد؛  ذکـر نکـرده אسـت    کند אحادیثی رא که نویسندۀ אصلی         سعی می مستدرک   ۀنویسند
 . حاکم نیشابوری אثرאلمستدرک علی אلصحیحینمانند کتاب 

نـویس    منظور אز אینکه مـستدرک    . به توضیح بیشتری نیازمند אست    » شروط«و  » شیوه«در تعریف فوق دو وאژۀ      
بایـد אبـوאب کتـاب،     نـویس    مـستدرک  אین אست که، نویسندۀ אصلی تدوین کند     باید کتاب خود رא با همان شیوۀ      

 .دکند کتاب אصلی تنظیم ماننه به طور دقیقرא ...  و) مسند یا مرسل(طریقۀ نقل 
بایـد در אسـناد אحادیـث     نویس  مستدرک. אستمربوط  کتاب אصلی طریق نقل و אِسناد  به   ،نیزאصطالح شرط   

 در   و کـرده אسـت     نقل  کند، که صاحب کتابِ אصلی אز אیشان        نقل  دقت کند و تنها אز رאویان یا کتابهایی روאیت          
 ٤٥٨.אند قه و مورد تأیید بوده ث، نزد مؤلف אصلی،وאقع آن رאویان یا کتابها

کـه   درآو باید אحادیثی رא گرد     تألیف کند، می  صحیح  دو کتاب    به قصد אستدرאک  کتابی رא   אی    אگر نویسنده  :تبصره
 .یید باشدأ مورد ت،אسنادشان حدאقل نزد یکی אز دو مصنف

 
 
 

 آشنایی با چند مستدرک
های بعد در مقـام   در دوره אین وאژه .برگزید خویش  بار حاکم نیشابوری برאی کتاب     رא نخستین » مستدرک«وאژۀ  

ن چهارم و پنجم چند کتاب به سـبک         و در قر  برאی مثال  ؛شناسی معروف شد    شناسی و منبع    کب در س  אصطالحی
 :ترین آنها به شرح زیر אست  که مهمنگاشته شدبر صحیح بخاری و مسلم مستدرک 

 ٤٥٩؛ جلددر یک، ) ه٣٨٥م (، אثر دאرقطنی علی אلصحیحینلزאمات אإلـ ١
  جلد؛در چهار، ) ه٤٠٥م (، אثر حاکم نیشابوری אلمستدرک علی אلصحیحینـ ٢
 ٤٦٠). ه٤٣٤م (نصاری אلهروی بوذر אألأ، אثر אلمستدرک علی אلصحیحینـ ٣

در אین بخش   .  حاکم نیشابوری אز دیگرאن مشهورتر אست      کارشده بر صحیحین،     در میان مستدرکهای نوشته   
 .شویم אو و کتابش آشنا میبه صورت אجمالی با 

 
 

                                                           
، ص  אلحـدیث و אلمحـدثون    ؛  ٤٠٤، ص   معجم مصطلحات אلحدیث و لطائف אألسانید      دکتر محمد ضیاء אلرحمان אالعظمی،       .٤٥٧
٤٠٧. 
س باید در شرط رعایت کند، متعدد אست برאی مثال نقل אز ثقه، نقل אز ضابط، אتصال سـند، لقـای                     نوی   موאردی که مستدرک   .٤٥٨

، ص  جوאمع حدیثی אهـل سـنت     مجید معارف،   : ک.برאی אطالع بیشتر، ر   . رאوی و شیخ و خالی بودن متن אز شذوذ و کاستی و آفت            
אست که شـناخت شـروط نویـسندۀ אصـلی و رعایـت آن אز      گفتنی . ٢١٦ ـ  ٢٣٩، ص אإلمام אلحاکم אلنیسابوری و کتابه؛ ٧٢ ـ  ٧٤

 .نویسی אست مسائل بنیادی مستدرک
 . ٢١ ـ ٢٣، ص אلرسالة אلمستطرفه محمد بن جعفر אلکتانی، .٤٥٩
 . همان.٤٦٠
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 معرفی کتاب

 אلمستدرک علی אلصحیحین
 مؤلف

و » אلبَیِّع אبن«در کتابهای روאیی به     אو  .  نیشابوری אست  ۀאبوعبدאهللا محمد بن عبدאهللا אز نوאدگان محمد بن حَمْدُوی        
پـس אز   . لـد شـد   در نیـشابور متو   هجری   ٣٢١אو در سال    .  نام حاکم نیشابوری مشهور אست     ان ب ا محدث میاندر  

رאهی عرאق شد و אز محضر بسیاری       ) ه ٣٤١(تحصیل مقدمات علوم אسالمی در حوزۀ نیشابور، در سنین جوאنی           
 .אز אساتید آن دیار بهره جست و سپس به زאدگاهش بازگشت

 אز شهرهای بزرگ خرאسـان    ، شهر نَسا  اوت قض صبنم אز جانب دولت سامانیان به        هجری ٣٥٩در سال   وی  
 بـه אو  نیـز پـس אز آن قـضاوت گرگـان    . مـشهور شـد  » حاکم«אز آن پس به لقب     و   ٤٦١منصوب ،اردر آن روزگ  

در وی  .  سفر دوم خود رא به سوی عرאق و حجـاز آغـاز کـرد              جری ه ٣٦٠در سال   אو  .  که نپذیرفت  شدپیشنهاد  
 אز درسـهای  در عرאق و حجـاز رא אین سفر אز مصاحبت با دאرقطنی بهره برد و بسیاری אز دאنشجویان علوم دینی      

 . شده بوددر אین دورאن אمام אهل حدیث אو به طور کلی . ساختمند   بهرهخود
در همان شهر دאر فانی رא ودאع        هجری   ٤٠٥در سال    به نیشابور بازگشت و      شدر سالهای پایانی عمر   حاکم  

اب تدوین کـرده     رساله و کت   ١٥٠٠ن بر אین باورند که حاکم אز هزאر نفر حدیث شنیده و نزدیک به               امورخ. گفت
  ٤٦٢.אست

 ،٤٦٥أمـالی אلعـشیات    ،٤٦٤هאإلکلیل فی دالئـل אلنبـو      ،٤٦٣ربعینאأل کتاب: ند אز א  برخی אز آثار حدیثی אو عبارت     
 ،٤٦٩هفـضائل فاطمـ    ،٤٦٨علـل אلحـدیث    ،٤٦٧سؤאالت אلحاکم للدאرقطنی فی אلجرح و אلتعـدیل        ،٤٦٦تاریخ نیسابور 

 ٤٧١.معرفة علوم אلحدیثو  ٤٧٠אلمستدرک علی אلصحیحین
 אی دیگر אو رא  و عده ٤٧٢אند رאفضی معرفی کردهبعضی  حاکم رא شیعه و تسندאنشمندאن אهل ضی אز  بع:مذهب

                                                           
هـای مـورد אسـتناد אسـتاد      خلکان و یا کاتبـان نـسخه   אبن. ٢٨١، ص ٤، ج وفیات אألعیان؛ ١٥٨، ص ٤، ج  طبقات אلشافعیه  .٤٦١

تـاریخ  . אند که אو مـدتی متـصدّیِ אمـور قـضاوت نیـشابور بـوده אسـت         و نوشته رא به نیشابور تصحیف کرده» نسا«اس،  אحسان عب 
 .٣٤، مقدمۀ دکتر شفیعی کدکنی، ص نیشابور
 .٩٧، ص تاریخ فنون אلحدیث אلخولی، .٤٦٢
 .١٥٩ محمد بن جعفر אلکتانی، پیشین، ص .٤٦٣
 .١٤٣، ص ١، ج کشف אلظنون .٤٦٤
 .فر אلکتانی، پیشین محمد بن جع.٤٦٥
  .همان. ٤٦٦
 .همان. ٤٦٧
 .١١٦٠، ص ٢، ج کشف אلظنون. ٤٦٨
 .١٢٧٧، ص ٢ همان، ج .٤٦٩
 .٢١ محمد بن جعفر אلکتانی، پیشین، ص .٤٧٠
 .٤٢٤، ص אلحدیث و אلمحدثون .٤٧١
 ـ   ١٧٥ص ، ١٧، ج سـیر أعـالم אلنـبالء   . » خبیثيّ אلحدیث، رאفضي فةأنه ثق«:  قال אبوאسماعیل عبدאهللا بن محمد אلهروی.٤٧٢
١٧٤. 
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 ٤٧٤.אند  ذکر کرده  جمعی אز دאنشمندאن شیعی نیز אو رא در شمار عالمان شیعی             ٤٧٣.אند  سنیِ متمایل به تشیع دאنسته    
 چنین قـضاوتهایی در مـورد אو        عث با آنچه.  در مورد אو مطرح شده אست      نادرستیدر אین میان نظرאت אفرאطی و       

ل אمـام   ی خود روאیـات بـسیاری رא در فـضا         نیאلمستدرک علی אلصحیح  ست که حاکم در کتاب       א  אین شده אست، 
در אیـن زمینـه ذکـر کـرده و خـشم אهـل سـنت رא                 مشهورترین روאیاتی که אو     . آورده אست ) علیه אلسالم (علی  

ن אو بـر אیـن باورنـد کـه          طرفدאر ٤٧٥. אست »ت مواله فعلیٌ مواله   من کن  «روאیت صحیح و  حدیث אلطیر   ،  برאنگیخته אست 
حـدیث طیـر رא   ) علیـه אلـسالم  (خصائصِ علـی   و نَسایی در אلمناقبپیش אز אو نیز بزرگانی همچون ترمذی در       

ـ   کرده رא گزאرش    »من کنت مواله فعلی مواله    « روאیت صحیح    نیزحنبل و دیگرאن      و אبن  אند  روאیت کرده   אمـا    ،دאن
 . אین محدثان بزرگ رא متهم نکرده אستهیچ کس 

، خوאنند  که אو رא شیعه و رאفضی می       ،طاهر مَقدِسی و شیخ אالسالم هروی      אز سویی دیگر کسانی همچون אبن     
 طبیعی אست   ،بنابرאین. گونه همزیستی ندאرند    که شافعی אست، هیچ    ، با حاکم  אند که   خود אز حنابلۀ بسیار متعصب    
 باید توجه دאشت که شخـصیت حـدیثی         ، فارغ אز تمام אین אختالفات     ٤٧٦.م روא دאرند  که چنین حمالتی رא بر حاک     

و » متـساهل در حـدیث    « אو رא     در مجمـوع    چندאن خوشـایند نیـست و      تسنאهل  ن  احاکم نیشابوری نزد محدث   
  ٤٧٧.دאنند رאوی روאیات ضعیف و جعلی می

  ، אسـت کـه حـاکم      אیـن     شـده אسـت،    گیریها بر حاکم و אتهام אو به تـشیع          عامل אین خرده  دلیل دیگری که    
 در مرאسـالت  بود کـه بویه  پذیرفت و حتی سفیر میان سامانیان و آل  אز جانب دولت سامانی می     مسئولیتهایی رא 

چندین بار به عنوאن سفیر آل بویـه  « :گوید  میباره در אینسزگین  . شد  میان آن دو دولت، אز وجود אو אستفاده می        
گونـه تمـایالت     طرفدאر حکومت عباسی بودند، אین    و   تسنאهل    אز ان حاکم که   دشمن ٤٧٨.»به کار پردאخته אست   

 زیرא אو در حقیقت بـرאی آشـتی میـان دو دولـت شـیعی و متمایـل بـه شـیعی                       کردند؛  تحمل نمی سیاسی אو رא    
بـه   אو رא    ند و אز אیـن رو،     های אو رא نپـسندید      آن روزگار کوشش   تسنאهل  بنابرאین  . کوشید  אیرאنی می ) سامانیان(

 ٤٧٩.אند گونه אحادیث جستجو کرده  دلیل تشیع אو رא در نقلِ אین نیزبعدهای  محققان دورهتشیع متهم کردند و 
 
 

                                                           
، ٣، ج میزאن אالعتـدאل ؛ ١٧٤، ص ١٧، ج سیر أعالم אلنبالء  ؛  ٣٧١، ص   ٢، ج    אألنساب ؛ سمعانی، ٤٧٤، ص   ٥، ج   تاریخ بغدאد  .٤٧٣
دאند ولی خودِ ذهبی بر אین باور אسـت           کند که אو حاکم رא رאفضی خبیث می         طاهر نقل می     אز אبن   אلحفاظ ة تذکر ذهبی در . ٦٠٨ص  

 .١٩٩، ص ٢، ج אلذریعه: ک.ر. بوده نه رאفضی عهشی که حاکم نیشابوری
نویسد که شیخ حرّ عاملی کتاب אو رא אز کتابهای مورد             دאند و می     אو رא אز مؤلفان شیعه می      אلذریعهعالمه آقا بزرگ تهرאنی در      . ٤٧٤

  .١٩٩، ص ٢אلذریعه، ج : ک.ر. دאند אعتماد شیعه می
 .٤٧٤، ص ٥، ج تاریخ بغدאد .٤٧٥
طبقـات  : ک.؛ ن١٢ ـ  ١٧، بیـروت، دאر אلکتـب אلعلمیـه، مقدمـه، ص     אلمستدرک علی אلصحیحین: ک. شتر، ر برאی אطالع بی.٤٧٦

 .٦٨ ـ ٩٥، ص אإلمام אلحاکم אلنیسابوری و کتابه؛ دکتر عادل حسن علی، ١٦٨ ـ ١٦٧، ص ٤، ج אلشافعیه
 אینکه אگرچه حاکم אز جهت مـذهبی مـتهم       אلبته نگاهی معتدالنه به אو وجود دאرد و آن        .٢٣٣، ص   ٥، ج   لسان אلمیزאن : ک.  ر .٤٧٧

 ج  سیر أعالم אالنبیا،    אین مطلب رא عبدאهللا بن محمد هروی گفته אست؛        . אست אما אز جهت صدאقت در نقل حدیث مورد تأیید אست          
 . ١٧٤ ـ ١٧٥، ص ١٧
 .٤٥٤، ص ١، ج تاریخ אلترאث אلعربی .٤٧٨
 .، با אندکی تغییر و تلخیص، אنتشارאت دفتر نشر آگه٣٦ و ٣٥، مقدمۀ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ص تاریخ نیشابور .٤٧٩
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 کتاب
  نام کتاب
 ٤٨٠کرده אست،  یاد   אلمستدرک علی אلشیخین   امت، אز کتابش با ن    ا توضیح یکی אز روאی    متن کتاب هنگام  مؤلف در   

ظاهر אز همان سـخن  علی אل مشهور شد که مستدرک علی אلصحیحینאلبعد אین کتاب با عنوאن   های    در دوره אما  
 .אستبرگرفته شده ف مصنّ

 
   نگارشۀאنگیز

در دیباچـۀ  אو  .کرده אسـت   برאی شاگردאنش אمال     جری ه ٣٧٣ روز دوشنبه هفتم محرم سال       ،حاکم אین کتاب رא   
 : نویسد کتاب می

دو  آن. ده אسـت  شـ اق  ند که אکنـون شـهرۀ آفـ       א  هبخاری و مسلم دو کتاب صحیح نگاشت      
گاه אدعا نکردند که تمام אحادیث صـحیح، فقـط در همـین کتـاب אسـت و אحادیـث               هیچ

گیر بـر رאویـان        جماعتی خرده  ،ه در عصر حاضر   ک ی حال در ،کتابهای دیگر صحیح نیست   
گیرند که تمام روאیات صحیح نزد شما کمتر אز ده هزאر حدیث אسـت و هـزאرאن              خرده می 

. دאر و ضعیف אسـت      ی دیگری که شما دאرید، روאیاتش همگی مشکل       کتاب و رسالۀ حدیث   
אند تا    אز سوی دیگر گروهی אز دאنشمندאن אین شهر و دیگر شهرها אز من درخوאست کرده              

 چـرא کـه هـیچ عـذری بـرאی           ؛ حدیثی با همان אسناد بخاری و مسلم تدوین کنم         یکتاب
 ٤٨١.ن روאیات غیرضعیف پذیرفته نیستننوشت

 
  سبک کتاب

رא  جلد אول    ،بنابرאین. دکن به ترتیب کتابهای فقهی و جوאمع، مرتب         تالش کرده אست تا بابهای کتابش رא      م  حاک
 تعبیـر אلرؤیـا،   هـای   کتاب پـس אز ذکـر       ،آغاز کرده و در جلد چهارم     ...  ه، אلصال هאالیمان، אلعلم، אلطهار   های کتاب با

گفتنی אست کـه ترتیـب      . خود رא به پایان رسانده אست     کتاب   هوאلאأل אلطب، אلرقی و אلتمائم، אلفتن و אلمالحم و       
 . سازگار אستصحیح بخاریبیشتر با کتاب  مستدرکאبوאب 

 
 بندی روאیات دسته

 :سه دسته אستبر روאیات موجود در مستدرک 
هذא حـدیث صـحیح     « :نویسد میگونه روאیات     حاکم ذیل אین    אست صحیحشیخین  بق شرط   اطکه م  یـ אحادیث ١

 .»ین، ولم یخرجاهعلی شرط אلشیخ
گونـه روאیـات     ذیـل אیـن   אو   . אسـت  صـحیح کتاب بخاری یـا مـسلم        مطابق با شرط یکی אز دو        ی که ـ אحادیث ٢
 ).و یا برعکس (»هذא حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه«: نویسد می
حیح هـذא حـدیث صـ     «: نویـسد    مـی  در ذیل אین دسته روאیات    אو   .دیثی که به אجتهاد حاکم صحیح אست      ـ אحا ٣

 ».אإلسناد ولم یخرجاه
 

                                                           
 .٨٣٦٤، ح ٤٨٩، ص ٤، ج אلمستدرک علی אلصحیحین .٤٨٠
 .٤٢ و ٤١، ص ١ همان، ج .٤٨١
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 אعتبار אحادیث کتاب

 همچنـین ذیـل تمـام روאیـات         ٤٨٢.کند که تمامی אحادیث کتابش صحیح אسـت         مؤلف در دیباچۀ کتاب אدعا می     
 אدعـا سـبب      אیـن . אنـد   رא روאیت نکرده      ولی بخاری و مسلم آن     ،حدیث معتبر و صحیح אست    آن  مدعی אست که    

 ، אز سـوی دیگـر  ٤٨٣.دنـ  אین کتاب رא در شمار کتابهای صحاح معرفـی کن    ، همچون کتّانی  ،که بعضی אست  شده  
م  (٤٨٤شـافعی  אبوسعد مـالینی     .دهند  ترجیح می אحتیاط رא    با אین کتاب     هنگام موאجهه  تسنאهل  بیشتر محدثان   

ه אست بـا     و هیچ حدیثی رא بر شرط شیخین نیافت        ه رא مطالعه کرد   مستدرکگفته אست که אز אول تا آخر        )  ه٤١٢
 که  ،گاه حافظ ذهبی    آن ٤٨٥».روی אست   אین کالم مالینی غلوآمیز و زیاده     « :گوید  می)  ه٧٤٨م  ( ذهبی    حال אین

 :کند میبندی  تقسیمزیر   به شرحخود نیز کل کتاب رא خوאنده אست، אحادیث آن
 

  .ست مطابق אدو شرط شیخین یا یکی אز آنبا :  کل אحادیثیک دوم        
 .نیستمطابق   شرط شیخیناسند آنها صحیح אست ولی ب:  אحادیثارمیک چه    אحادیث مستدرک

بلکـه بعـضی אز      یـست، صحیح ن نه تنها   אحادیثی אست که    : مانده  یک چهارم باقی  
 ٤٨٦.آنها موضوع و جعلی אست

 بنابرאین، حدود سه چهارم אحادیث کتاب אز دیدگاه אهل سنت و مطابق با معیارهای آنان صـحیح אسـت،              :نتیجـه 
 . אند دیر و طیر مشوی אز آن جملهدو حدیث غ

آید که چرא אهل سنت روאیات مستدرک حاکم رא غیرصـحیح یـا حتـی جعلـی                   אکنون که אین سؤאل پیش می     
 دאنند؟ می

 :  אستدאده شدهدو پاسخ به אین سؤאل 
 غفلـت و     אست کـه در אیـن زمـان         نگاشته ش رא در אوאخر عمر    مستدرکتمام یا بخشی אز     نیشابوری  حاکم  ) אلف
 .ه אست و چنین אتفاقی رخ دאدهدشیری بر אو چیره پ
אیـن کتـاب رא     אبتـدא مـتن אولیـۀ        چـرא کـه אو       شده אست؛ تساهل حاکم سبب ترویج چنین روאیاتی       : حجر אبن) ب

 ولی مرگ אو رא אمـان       ، مطلوب אرאئه دهد   یپاکسازی به صورت  پس אز بهسازی و      و قصد دאشت آن رא    نگاشته بود   
 .ندאد

عظمـت  . قبـول نکردنـی אسـت    دیگر אست و אین پاسخها همگی توجیهاتی یحقیقت چیز אما باید گفت که  
در علـوم   تألیفـاتی جـاودאن     אو  . ده نیست ی پوش تسنאهل  علمی و فرهیختگی حدیثی حاکم بر אحدی אز عالمان          

                                                           
 . همان.٤٨٢
 .٢١، ص אلرسالة אلمستطرفه .٤٨٣
مـذهب، در     شافعی  אین عالم   . אحمد بن محمد אهصاری هروی، معروف به אبوسعد مالینی، אز دאنشمندאن بزرگ خرאسان אست             . ٤٨٤

زهد و تصوف مالینی سـبب      . אو سفرهای حدیثی بسیاری אنجام دאده אست      . علوم متعدددی همچون حدیث و فقه متبحر بوده אست        
، ١ج   ،طبقـات אلمحـدثین   : ک.ر. אند   هجری گفته  ٤١٢ یا   ٤٠٩سال وفات אحمد بن محمد رא       . بنامند» طاووس אلفقرא «شد که אو رא     

 .٧١، ص ٢ج  ،معجم אلمؤلفین ؛٢١١ ، ص١ج  ،אألعالم؛ ٩٢ص 
 .١٣٢، ص ٢٨، ج تاریخ אإلسالم ذهبی، .٤٨٥
 . همان.٤٨٦
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وفـی   אو אز کتابهای مشهور و معر     אلمستدرک معرفة علوم אلحدیث و   کتاب  . گوناگونِ مرتبط با حدیث دאشته אست     
و א ٤٨٧. به خلفا אسـت  دهندۀ אعتقاد کامل ویآثار روאیی אو نیز به خوبی نشان    . אند   که بارها به چاپ رسیده     هستند
 ۀ خلیفـ אو تنها معاویه رא.  אشاره نکرده אست و تقدم אو بر دیگر خلفا     ) علیه אلسالم (جا به برتری אمام علی       در هیچ 

 آن אسـت کـه وی تنهـا         جلوه دهند،  فردی متساهل یا مقصر      אو رא شده אست تا    آنچه سبب   . دאند رسول خدא نمی  
אو آشکارא محبت خود    .  به تصویر کشیده אست    אلمستدرکرא در کتاب    ) علیه אلسالم (ل אمام علی    یאی אز فضا    قطره

 کـه نـوعی رهـایی אز    ،אین کار. אمیه بیزאری جسته אست אز معاویه و بنی رא به אمام علی و خاندאن אو نشان دאده و        
אهل  تا نویسندگان متعصب     ه و شکستن אجماعات نانوشتۀ אیشان אست، سبب شد        تسنאهل  های אعتقادی   راحص
 ٤٨٨.آماج حمالت خود قرאر دهندאو رא  هموאره تسن

آنها  حاکم   تنهایعنی آن دسته אز روאیاتی که        ،منفردאت حاکم به   تسنאهل  ن  اگفتنی אست که مشهور محدث    
 ٤٨٩.نندنک אعتماد ،אند آن رא نقل نکردهو دیگرאن ذکر کرده  אلمستدرکدر رא 
 
 

  אز אحادیث مستدرکאی نمونه

 یعقـوب  بـنِ    یـونسِ  بـنُ ار و حمیـدُ  فّ אلصَّ  أیوبُ  أحمدَ  بنُ אهللا محمدُ  أبوعبدِ ناظ، أنبأ لي אلحافِ ني أبوعَ ثَدَّـ حَ ٤٦٥٠
ـ   بن حِ  ة، ثنا أبي، ثنا یحیی    طیبَ  أبی بنِ اضیّ عَ بنِ حمدِأ  بنُ نا محمدُ ثَ: یات قاال אلزَّ ـ  بـنِ    لیمانِسان، عن سُ الل،  بِ

ـ  علیـهِ ی אهللاُ אهللا صـلَّ  رسولَمُ أخدِکنتُ: نه قالَ عَ אهللاُيَضِک رَ مالِبنِ  عید، عن أنسِ   سَ بنِ یحیَعن یَ  ـ ه فَ وآلِ  مَدَقَ
. »یـر א אلطَّ ن هـذَ  ي مِ عِ مَ لُک إلیک یأکُ  لقِ خَ بِّني بأحَ  אئتِ אللهمَّ«:  فقال مشويٌ  ی אهللا علیه وآله فرخٌُ     אهللا صلَ  رسولِلِ

 אهللا صـلی אهللا علیـه وآلـه          رسولَ  אنَّ لتُقُ فَ ،نه عَ  אهللاُ  رضيَ  عليٌ جاءَ فَ .ن אألنصارِ له رجالً مِ   אجعَ אللهمَّ: فقلتُ: قال
 ،لَخَدَ فَ »حאفتَ«: ه علیه وآلِ  ی אهللاُ  אهللا صلَّ   رسولُ  فقالَ  جاءَ  ثمَّ ، علی حاجةٍ   אهللاِ  رسولَ  إنَّ لتُ فقُ  جاءَ  ثمَّ ،ةٍلی حاجَ عَ

ـ دُّرَ یَ  کـرאتٍ   ثالثِ  هذه آخرَ  نَّأ«:  فقالَ ،»سک علي حبما  «: ی אهللا علیه وآله    אهللا صلّ   رسولُ فقالَ ـ  نِ  مُس یـزعَ  ي أنَ
  أن یکـونَ   بـتُ ک فأحبَ  دعـاءَ   אهللا سمعتُ  یا رسولَ : لتُ فقُ »عت؟نَک علی ما صَ   ما حملُ «:  فقالَ ».ةٍ علی حاجَ  کَأنّ

 .»ه قومَحبُّد یُ قَ אلرجلَنَّإ«:  אهللاِ رسولُ فقالَ.ين قومِرجالً مِ
 ٤٩٠.جاهخرِیخین ولم یَ אلشَّ علی شرطِ صحیحٌهذא حدیثٌ

 
 
 
 

                                                           
گذشته אز אحادیث موجود در אلمستدرک که همگی گویای تفکر ویژه و אرאدت אو به خلفاست، وی کتـابی در فـضایل عـشرۀ                      . ٤٨٧

  .٥٩، ص ٢، ج  אلعارفینةهدی: ک. ؛ ره نگاشته אستمناقب אلصدّیق رضی אهللا عن  مبشره و کتابی با نامةفضائل אلعشرمبشره با نام 
  . ، با אندکی تغییر و تلخیص٣٦ و ٣٥مقدمۀ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ص  ،تاریخ نیشابور. ٤٨٨
 .٩٨، ص تاریخ فنون אلحدیث אلخولی، .٤٨٩
 .٤٦٥٠، ح ١٤١، ص ٣، ج אلمستدرک علی אلصحیحین .٤٩٠
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 نویسی  مستخرج)ب

 تعریف
אستخرאج مصدر باب אستفعال به معنای خارج کردن و بیرون آوردن אست و مُستَخرَج אسم مفعـول                  :معنای لغوی 

 . אست شدههآورد  بیرونبه معنی 
 آن، אحادیثی אز یک کتاب رא      که مؤلف    شود  فته می به کتابی گ  مستخرج  شناسی    دאنش سبک در   :معنای אصطالحی 

אین سند باید با سند کتاب אصـلی متفـاوت          . کند  با سندی که خود אز طریق אستادאن خویش در אختیار دאرد، نقل             
 .مسلمصحیح  و صحیح بخارینسبت به )  ه٤٣٠م  (مستخرج אبونعیم אصفهانیمانند دو کتاب  ٤٩١باشد؛

بـه  خوאهنـد אسـناد دیگـری رא אز کتابهـای معتبـر و طریقهـای دیگـر                    نویسان در حقیقت مـی       مستخرج :توضیح
 .ندو אطمینان بیشتری به آن روאیات پیدא کن آگاهی نאرאئه دهند تا مخاطباخوאنندگان 

 
 
 

 شرאیط مستخرج
 ٤٩٢:شود ها رعایت می معمول نکات زیر در مستخرجبه طور 

 אست؛ت، אبوאب و متون אحادیث مستخرج با کتاب مورد نظر مؤلف یکسان ـ ترتیب موضوعا١
توאنـد     אین فرد می   . مشترک باشد  سند کتاب אصلی  با  در یکی אز אفرאد زنجیرۀ سند       حدאقل  باید   ـ سند مستخرج  ٢

و سند   مانند אشترאک د   ؛نگار و نویسندۀ کتاب אصلی و یا یکی אز אفرאد طبقات بعدی باشد              אستادِ مشترکِ مستخرج  
 .در صحابی

 عـذر   دلیله  مگر אینکه طوالنی شدن سند ب       نیست،تر    ـ אسناد کتابهای مستخرج אز אسناد کتاب אصلی طوالنی        ٣
 .אی مهم باشد یا فایده

توאند آن حدیث رא ذکر        می ،ندאردو متفاوت   نگار برאی حدیثی אز کتاب אصلی سندی مستقل           ـ چنانچه مستخرج  ٤
 .بیاوردאصلی   کتابِحبِسند صاهمان نکند و یا با 

 
 
 

 نگارאن مستخرج
محمد بن جعفر کَتّـانی     .  تدوین شده אست   ، به ویژه صحیحین   ت، سن هلبرאی کتابهای א  های متعددی     مستخرج

صـحیح  ،  صحیح بخـاری  برد که به ترتیب بر صحیحین،         ، چهل کتاب مستخرج رא نام می      هאلرسالة אلمستطرف در  
 . نگاشته شده אستمستدرک حاکم نیشابوری و خزیمه حیح אبنص، دאود سنن אبی، سنن ترمذی، مسلم

 
 
 

                                                           
 .٤٠٣، ص یث و אلمحدثونאلحد؛ אبوزهو، ٣١، ص  אلمستطرفهةאلرسال .٤٩١
 .١٠٥، ص تاریخ فنون אلحدیث؛ אلخولی، همان .٤٩٢
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 نگار معرفی چند مستخرج
 ) ه٤٣٠ م(بن عبدאهللا אصفهانی  אبونعیم אحمد           

 ) ه٣٧١م (بن אبرאهیم אسماعیلی  אبوبکر אحمد   صحیح بخاری نگارאن مستخرج
 ) ه٤٢٥م (بن محمد برقانی شیخ אلفقهاء  אبوبکر אحمد           

 
 ) ه٣١١م (بن حمدאن نیشابوری  אحمد           

 ) ه٣١٦م (אبوعوאفه אسفرאینی 
 ) ه٣٤٤م (אبونصر طوسی     صحیح مسلم نگارאن مستخرج

 ) ه٤٣٠م (بن عبدאهللا אصفهانی  אبونعیم אحمد
 
 
 

 فوאید אستخرאج
به سه فایـدۀ مهـم آن אشـاره         تنها    ما در אینجا   ٤٩٣ که אند  ها آورده  بعضی אز محققین شانزده فایده برאی مستخرج      

 :کنیم می
ی کمتر نقل کنند، אین אمـر سـبب   یها  کنند تا روאیت رא با وאسطه       نگارאن سعی می     مستخرج :ـ عُلوّ و برتری אسناد    ١
 .אفزوده شودبر אعتبار خبر بدین ترتیب د و وتر ش  کوتاه)صلی אهللا علیه و آله(شود که سند متصل به پیامبر  می
 نقل بـه معنـا   هنگامאی   یا به گونهوאحادیث در نقل کتاب אصلی تقطیع متن  گاهی :ن متن אحادیـث شدکامل  ـ  ٢

مـشاهده  هـا     در مـستخرج  تر حدیث رא     صدور روאیات و متون کامل    فضای  توאن     می אز אین رو،  ند،  وش میمختصر  
 .کرد
. ه آن بیشتر خوאهد شـد   هنگامی که یک حدیث אز چند طریق گزאرش شود، אعتماد مخاطب ب            :ـ تقویت حـدیث   ٣

אی   گونه روאیات به هنگام تعارض بـا دسـته         אین. شود   تعدد אسناد یک روאیت سبب تقویت آن روאیت می         ،بنابرאین
 .شوند دیگر، هموאره مقدم می

 
 
 

 چکیده
 بودند که گویی هیچ حدیثی غیـر        مشغولکتابهای صحیحین   به تقلید אز    چنان   آنאهل سنت   جوאمع علمی    

 .  ندאردین دو کتاب אرزش و אعتبارאز אحادیث אی

                                                           
. ٦٧ ـ   ٦٩، ص ١، تحقیق אنیس بن אحمد بن طاهر אألندونوسی، ج مستخرج אلطوسي علی جامع אلترمذي مختصر אألحکام، .٤٩٣
 .ه אستאبوزهو در אین کتاب نُه فایده برאی مستخرج بیان کرد. ٤٠٥ ـ ٤٠٦، ص אلحدیث و אلمحدثون: ک.ر
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کتاب دیگر و با همان شیوه و شروط نویـسندۀ قبلـی تـدوین       بر   ی متمم مثابهمستدرک کتابی אست که به       
، در مـستدرک بیـاورد؛       אسـت  کند אحادیثی رא که אز نویسندۀ אصلی فوت شـده           شود و نویسنده سعی می      می

 .ابوری אثر حاکم نیشאلمستدرک علی אلصحیحینمانند کتاب 
باید در אسـناد אحادیـث دقـت کنـد و      نویس  مستدرک. אصطالح شرط به نوع سند کتاب אصلی مربوط אست      

 .کرده אست تنها אز رאویان و یا کتابهایی روאیت نقل کند، که صاحب کتاب אصلی אز אیشان روאیت 
 . رساله و کتاب تدوین کرده אست١٥٠٠حاکم אز هزאر نفر حدیث شنیده و نزدیک به  
אی دیگر אو رא سنی متمایـل بـه تـشیع     אند و عده  حاکم رא شیعه و رאفضی معرفی کرده      ت،سنאهل  عضی אز   ب 

  .אند دאنسته
 .دکن رא به ترتیب کتابهای فقهی و جوאمع مرتب مستدرک تا بابهای  אستحاکم سعی کرده 
 حیح אسـت؛   صـ  ین شـیخ  بق شرط اطی که م  אحادیث) אلف:  حاكم سه دسته אست    مستدرکروאیات موجود در     
 אحادیثی که به אجتهاد حـاکم       ) אست؛ ج  صحیحکتاب بخاری یا مسلم     אحادیث مطابق شرط یکی אز دو       ) ب

 .صحیح אست
ل یאی אز فـضا      آن אست که وی تنها قطـره       ،جلوه دهند  فردی متساهل یا مقصر      حاکم رא  تا   شدآنچه سبب    

 .ت به تصویر کشیده אسאلمستدرک رא در کتاب )علیه אلسالم(אمام علی 
 אلمستدرکدر آنها رא حاکم   تنهایعنی آن دسته אز روאیاتی که         ، منفردאت حاکم  ت به سنאهل  ن  امشهور محدث  

 .نندک مین אعتماد ،אند رא نقل نکرده  و دیگرאن آنذکر کرده
بـا سـندی    آن، אحادیثی אز یک کتاب رא        که مؤلف    شود  گفته می شناسی مستخرج به کتابی       در دאنش سبک   

 .کند  אستادאن خویش در אختیار دאرد، نقل میکه خود אز طریق
خوאهند אسناد دیگری رא אز کتابهای معتبر و طریقهای دیگر به خوאننـدگان               نویسان در حقیقت می     مستخرج 

 .آگاهی و אطمینان بیشتری به آن روאیات پیدא کنندאرאئه دهند تا مخاطبان 
 .با سند کتاب אصلی مشترک باشدیرۀ سند در یکی אز אفرאد زنجحدאقل حتم باید طور  هسند مستخرج ب 
شود کـه سـند       ی کمتر نقل کنند، אین אمر سبب می       یها  کنند تا روאیت رא با وאسطه       نگارאن سعی می    مستخرج 

 .אفزوده شودبر אعتبار خبر بدین ترتیب  و ودتر ش  کوتاه)صلی אهللا علیه و آله(متصل به پیامبر 
 
 
 

 ضمیمه
 منابع 

 ؛، مؤسسة אلمختار)אلمستدرک(אإلمام אلحاکم אلنیشابوری و کتابه  ـ دکتر عادل حسن علی،١
 ه؛، مکتبة אلتوبتنبیه אلوאهم علی ما جاء فی אلمستدرک אلحاكمـ رمضان אحمد علی محمد، ٢
 ه؛، تحقیق مصطفی عبدאلقادر عطاء، مقدمه، دאر אلکتب אلعلمیאلمستدرک علی אلصحیحینـ ٣
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 ؛، چاپ دفتر نشر آگه)فارسی(مقدمۀ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ، تاریخ نیشابورـ حاکم نیشابوری، ٤
 ؛، אنتشارאت سمتجوאمع حدیثی אهل سنتـ دکتر مجید معارف، ٥
 ؛»عبدאهللا حاکم نیشابوری אبو«، مدخل ٦، ج رة אلمعارف تشیعیدאـ ٦

 .٦٢ ـ ١٢٨، ص ١، ج )ی جامع אلترمذیلطوسی علمستخرج א(مختصر אألحکام ـ ٧

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

نویسی، زوאئد و تخریجنگاریאطرאف



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 :آشنایی با

 .نگاری، زوאئدنویسی و تخریج نویسی های אطرאفسبك 
 
 
 
 
 نگاری   אطرאف)ج

 مردم برאی آشنایی بـا       و ل قرن پنجم، نگارش بیشتر کتابهای حدیثی پایان یافته بود         یدر אوאخر قرن چهارم و אوא     
 به فهرسـت    برאی یافتن حدیث   אما ،رو نبودند  هبا کمبود کتاب روب   אحادیث و پیدא کردن حدیث مورد نظر خویش         

یـاب کـردن      گروهی אز دאنـشمندאن بـا هـدف آسـان          ، بنابرאین ٤٩٤.بودندنیازمند  یاب    رאهنما یا فرهنگهای حدیث   
 .تدوین کردند» אطرאف אلحدیث«אحادیث، کتابهایی رא با عنوאن 

 
 
 

  تعریف
، »رف אلبیـت  طـ « ٤٩٥.اره אسـت   و کن  ر به معنای لبه، تیزی، نوک، سر، کنا       »طَرَف« جمع   »أطرאف« :معنای لغوی 

یـا   نیـز همـان عبـارאت אصـلی          »طرفِ حـدیث  « مرאد אز    . אست عنی کنارۀ رאه  به م  »طرف אلطریق «خانه و    کنار
 .  متن אصلی روאیت אستدهندۀ که نشان אست آغازین حدیث های وאژه

 אین  مؤلفان. خورد  به چشم می   »אطرאف אلحدیث «در میان کتابهای حدیثی، کتابهایی با عنوאن         :معنای אصطالحی 
گاه مصادر و אسـناد گونـاگون         ورند و آن  آ  میرא  ) ترین بخش متن حدیث     معروف(کتابها تنها بخش אصلی حدیث      

 .کنند بیان میی אختیاری یها  در گستره رאآن روאیت
کنند تا אطـرאف אلحـدیث        אی مشخص رא برאی تحقیق خویش אنتخاب و سعی می           نگارאن، دאمنه   بیشتر אطرאف 

ی گوناگون  یها   אینک با بعضی אز کتابهای אطرאف که در گستره         .کنندچند کتاب معروف و معدود رא تنظیم        یک یا   
 : شویم  آشنا می،אند نگاشته شده

 طـرאف אلموطـأ   أهـر یـک کتـابی بـا نـام           ) ٤٦٣ م(و خطیـب بغـدאدی      ) ٣٨٥ م(دאرقطنی   :موطأ مالک بن أنس   
 . אند نگاشته

                                                           
» نگـاری   אطـرאف «، אیـن دو אصـطالح رא معـادل          مسندنویـسی در تـاریخ حـدیث       دکتر سید محمدکاظم طباطبایی در کتاب        .٤٩٤
 .אند دאنسته
 .»طرف«، مادۀ ٣٩٦، ص فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی آذرتاش آذرنوش، .٤٩٥



 

 

 .)٨٥٢م (حجر عسقالنی   אثر אبن،د אلمُعتلی بأطرאف אلمسند אلحنبلیإطرאف אلمسن کتاب :حنبل مسند אبن
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 .)١١٣٨ بعد אز م( אثر عبدאلهادی אلسندی ،طرאف אلبخاریأ :صحیح بخاری
 : אزאند عبارت :صحیحین

  ؛)٤٠٠ بعد אز م(بن محمد אلوאسطی    אثر خلف،طرאف אلصحیحینأـ ١
 ؛)٤٠١ م( אثر خلف אبومسعود دمشقی ،طرאف אلصحیحینأـ ٢
 ؛)٥١٧ م( אثر אبونعیم אصفهانی ،طرאف אلصحیحینأـ ٣
  .حجر عسقالنی ، אثر אبنطرאف אلصحیحینأـ ٤

 ) ماجه  אبودאود، ترمذی، نسایی و אبنۀگانهارهای چ سنن (:هربعאلسنن אأل
 )٥٧١ م(عساکر  ، אثر אبنشرאف علی معرفة אألطرאفאالـ 

 )صحیح مسلم و حیح بخاریص ۀعالوه های چهارگانه ب سنن( :هאلکتب אلست
 ؛)٥٠٧ م(قیسرאنی   אحمد بن طاهر مقدسی معروف به אبن،تهطرאف אلکتب אلسأـ ١
 .)٧٤٢ م(، حافظ عبدאلرحمن بن یوسف مِزِّی طرאفتحفة אالشرאف بمعرفة אألـ ٢

ـ    אو در دאمنـه   . گوی سبقت رא אز دیگرאن ربوده אست       حجر عسقالنی  نگارאن، אبن  در میان אطرאف   ف هـای مختل
אیـن  . אسـت  אتحاف אلمهـرة بـاطرאف אلعـشره      ترین אثر אو در אین زمینه کتاب         معروف.  אطرאف نگاشته אست   کتاب
 ٤٩٦. ده کتاب معروف رא برאی خوאنندگان بیان کرده אست אطرאف אلحدیثِکتابْ
 
 
 

 نگاری אنوאع אطرאف
 .نאن و شیوۀ معاصراشیوۀ متقدم:  متفاوت אنجام شده אستۀنگاری به دو گون אطرאف

 
 

  ناشیوۀ متقدم) אلف
بـه אیـن صـورت کـه        کردنـد؛     پیروی مـی   مسندنگارאن   אزنگارאن متقدم در ترتیب و چینش אسلوب אصلی          אطرאف

 و سپس אطرאف אحادیـث هـر یـک אز صـحابه رא بیـان         آوردند  میאیشان مسانید صحابه رא به ترتیب حروف אلفبا         
هـم بـه    ) کنـد    که אز صحابه روאیت نقل مـی        رא رאویی(ابعین  یاب شدن אحادیث، نام ت      آنان برאی آسان  . ندردک  می

 .ورندآ می ذیل سند هر صحابی ترتیب حروف אلفبا
 )صحابی(ازب عرאء بن ب אلمسند      در حرف אلفبا:مثال
 ة بُسر بن أرطامسند    
  بشر بن عاصم مسند    
 نصاری بشیر אألمسند    
  بالل אلحبشیمسند    

                                                           
صـحیح  ،  مـسند אلـدאرمی   ،  مسند אحمد ،  لشافعیمسند א ،  אلموطأ: توאن دید   ، אطرאف אلحدیث אین کتابها رא می      إتحاف אلمهره  در   .٤٩٦
شـمار  . سـنن אلـدאرقطنی  ،  אآلثاريشرح معان، عوאنه مستخرج أبی، مستدرک אلحاکم، حبان صحیح אبن، אلجارود منتقی אبن،  خزیمه  אبن

رאفش رא نگاشـته     تنها یک چهارم آن رא یافته و אط        خزیمه  صحیح אبن حجر אز     گفتنی אست אز آنجا که אبن     . אین آثار یازده کتاب אست    
 .אست، بنابرאین نام אین کتاب رא در شمارگان אصلی ذکر نکرده و تنها به ذکر ده کتاب بسنده کرده אست
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 אسـامی  لامثبرאی  ؛ به ترتیب آمده אست    ،אند  بی نیز نام تابعینی که אز אو روאیت نقل کرده         ذیل مسند هر صحا   
  : در אطرאف אلحدیث چنین אست،אند بعضی אز تابعین که אز برאء بن عازب روאیت نقل کرده

 
 

 ) صحابی(مسند אلبرאء بن عازب 
 أوس بن ضَمْعَج         
 أیاد بن لقیط         
 ن عبید ثابت ب        
 خیثمه        

אی کـه نـام       خوאننـده . در אین شیوه خوאنندگان باید حدאقل אز نام رאوی אصلی روאیـت אطـالع دאشـته باشـند                 
) یـا مکانهـای   (توאند به אطرאف אلحدیث مرאجعه کنـد تـا مکـان               می ،صحابی و تابعی و بخشی אز روאیت رא بدאند        
 .دقیق روאیت رא אز کتاب אطرאف אلحدیث بیابد

های گوناگون رא در    کنند تا אطالعاتی همچون آدرسهای مختلف و سند         نگارאن در אین شیوه سعی می       رאفאط
همچنین بعضی אز אین نویسندگان توضیحات و لطایفی אز روאیت رא هـم             .  حدیث قرאر دهند   کنندۀאختیار جستجو 

 .کنند بیان می
 ) زאذאن أبوعمرو: ، نام تابعیبن عازبد برאء سنمدر ( ٤٩٧:هتحافُ אلمَهَرة بأطرאف אلعَشَرإیک مثال אز کتاب 

 
 مسند אلبرאء بن عازب

 .زאذאن أبوعمرو، عنهـ ٧
 ».سناً حُ אلقرآنِي فِزیدُ یَنِسَ אلحَ אلصوتَم، فإنَّکُ بأصوאتِوא אلقرآنَنُسِّحَ«ـ حدیث ٢٠٦١

 .مة بن مرشد، عنه، بهعمرאن، عن علق يقة بن أبثنا محمد بن بکر، ثنا صد:  فضائل אلقرآني ف:مسند אلدאرمی
، ثنـا אلحـسن     ي אلحافظ، ثنا إبرאهیم بن یوسف אلهِسِنجان      يعل ثنا أبو ):  فضائل אلقرآن  يف(=  فیه   :مستدرک אلحاکم 

 . ـ بهي ـ وهو אلدאرمي ثنا عبدאهللا بن عبدאلرحمن אلسمرقند،بن صباح
 خوאننـده پـس אز آنکـه      ،، بنـابرאین  ت אس  شده ذکر ده کتاب    ، אطرאف אلحدیثِ  هتحافُ אلمَهَر إکه در   گفتیم   :توضیح

 .אند یابد که هشت کتاب دیگر אین روאیت رא نیاورده روאیت رא چنین یافت که تنها دو مصدر دאرد، درمی
 ).باب فضائل אلقرآن(کند  ست که نام باب روאیات رא بیان می א کتابها אینگونه فایدۀ دیگر אین
 . روאیت אستمختلف یک نگاری آشنایی با سندهای אطرאفאز فوאید دیگر 

تنظیم آنها به طریقۀ سندی אست؛ چرא که در         ترین אیرאدی که بر کتابهای אطرאف متقدمین وאرد אست،           بزرگ
ند تا بتوאند به אحادیث مـورد       رא بدא ) رאوی אول حدیث  ( حدیث بایستی حدאقل نام صحابی       کنندۀ جستجو אین شیوه 

 هر حدیث رא با نام رאوی آن حفـظ      ولمعمبه طور   طالبان حدیث،   אلبته در روزگارאن گذشته     . یابد دست    خود نظر
 .رساند می کتابهای אطرאف به رאحتی אیشان رא به مقصودشان ،کردند بنابرאین می
هایی نیز    کتابهای אطرאف אگرچه پژوهشهای حدیثی رא سرعت بخشیدند אما در درאزمدت אز אین سبک ضربه              : نکته

 אینکه تقطیع אحادیث برאی אین سبک، سبب شد تا خوאنندگان قرنهـای بعـد אز                چه. بر پیکرۀ אحادیث وאرد کردند    
אنـد و     אحادیث אصلی غافل شده و گمان کنند که کتابهای فهارس و אطرאف همان مـتن אصـلی حـدیث رא آورده                    

                                                           
 ).چاپ وزאرت אوقاف عربستان سعودی. (٢٠٦١، ح ٤٥٦، ص ٢، ج  بأطرאف אلعشرهةإتحاف אلمهر .٤٩٧
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. ددאشـتن   نگارאن تصرفاتی رא در متن حدیث روא مـی          یابیم که گاهی אطرאف     אی درمی   אمروزه در جستجوهای رאیانه   
 .אفق אست אین کتاب با سبک אطرאف هم. گونه موאرد אست אی אز אین  سیوطی نمونهאلجامع אلصغیرکتاب 

 
 
 شیوۀ معاصرین) ب

 ،چنانچه گذشت، مرאجعه به אطرאف אلحدیثهای پیشین برאی نسل אمروز که با رאویـان و صـحابی آشـنا نیـستند                    
 تنظیم شـود    یتیجه رسیدند که بایستی فرهنگهای    دאنشمندאن علوم حدیث در عصر حاضر به אین ن        . مشکل אست 

 אز אیـن    .با אستفاده אز آنها به مصادر حدیثی دسـت یابنـد          توאنند  ب به آسانی    ، در هر سطحی   ، حدیث جویندگانکه  
در אین شیوه فقط کلمات آغـازین هـر حـدیث بـه             . تنظیم کنند   جدید ی تصمیم گرفتند تا אطرאف אلحدیثهای     ،رو

 بـه   ، حدیث אگر چند کلمۀ אصـلی روאیـت رא بدאنـد           کنندۀ جستجو ،بنابرאین. شود  ست می  حروف אلفبایی لی   ترتیب
 رאیانـه   به رאحتی با کمـک    م אلفبایی متون آغازین روאیات      ی تنظ אمروزه. توאند آن رא در منابع אصلی بیابد        آسانی می 
تـا  אنـد     ابها تنظـیم کـرده    رא برאی אین کت    »אطرאف אلحدیثهایی «محققان کتابهای مهم     ،אز אین رو  . دشو אنجام می 

ن ا حتی برאی אطرאف حـدیثهایی کـه متقـدم         אمروزه. خوאنندگان به گاهِ نیاز به رאحتی بتوאنند به آن مرאجعه کنند          
 ٤٩٨.ده אستنیز فهرستهایی به אین شیوه تنظیم ش אند نگاشته

 
 طرאفشرאف بمعرفة אألفة אألحت معرفی کتاب

حـافظ  . אسـت )  ه٧٤٢ م(ی  زِّبوאلحجاج یوسف بن عبدאلرحمن مِ     אثر محدث پرکار قرن هشتم حافظ א       بאین کتا 
 کتاب  ۀمقدمאهل سنت אز قبیل     رخی دیگر אز کتابهای     گانه و ب    مزّی در אین کتاب אطرאفِ אحادیثِ کتابهای شش       

 ٤٩٩.ده אستکر نسایی رא ذکر عمل אلیوم و אللیله و شمائل ترمذی، علل ترمذی، دאود مرאسیل אبیمسلم، 
مـزی در   . ه אسـت  کرد אعتماد و به آنها توجه       خود به برخی אز کتب אطرאف אلحدیثی پیش אز          بکتاאو در אین    

: گوید  می  خود چنانچه.  אست  پیروی کرده  ربعهطرאف אلسنن אأل  أدر کتاب   ) ٥٧١ م(عساکر   אین کتاب אز روش אبن    
عـساکر خـرده      در אدאمه بر אبن     وی  אلبته ٥٠٠».رتیباً تَ  אلکلِّ نُم، فإنّه أحسَ  אلقاسِ ي أب تابِ کِ رتیبِ تَ ه علی نحوِ  بتُتَّرَوَ«
 .ده אستکرאی غفلت  گیرد که بعضی אز אحادیث رא نیاورده و به گونه می

 אز عاشـورאی  ، تألیف אین کتـاب  بیان مؤلفمطابق. אست سال به طول אنجامیده   ٢٦،  تحفة אالشرאف نگارش  
 .ه אستبه پایان رسید ٧٢٢ربیع אآلخر آغاز و در  ٦٩٦سال 

نگارאن چند کلمـۀ אصـلی روאیـت رא          مانند تمام אطرאف  هن پیروی و    ای در אین کتاب אز شیوۀ متقدم      زّحافظ م 
 ٥٠١.بارها به چاپ رسیده אست) ٨٥٢ م(حجر عسقالنی  با حاشیۀ אبنو کتاب אو در چهارده جلد . کرده אستذکر 
ر خوددאری و عالئم אختصاری     تر شدن نگارش אز آوردن نام کامل کتابهای مصاد          نگارאن برאی آسان    אطرאف :نکته
: خ، مسلم :  אلبخاری :کنند  کنند؛ به عنوאن مثال אز رموز زیر אستفاده می          אنتخاب می אی رא برאی کتابهای منبع        ویژه

 .س: ق، نسایی: ماجه ، אبن ت: د، אلترمذی: م، أبودאود
 

                                                           
 . همان.٤٩٨
 .٤ و ٣، ص ١ אألطرאف، ج ة אالشرאف بمعرفة تحف.٤٩٩
 .٥ ص  همان،.٥٠٠
 . که توسط محمد عبدאلقادر عطا در دو جلد تنظیم شده אست אألطرאفة אالشرאف بمعرفةفهارس تحف: ک.  برאی نمونه ر.٥٠١
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 ترین و مشهورترین אطرאف אلحدیث بزرگ
طـرאف אلحـدیث אلنبـوی      أموسـوعة   کتابی رא در یازده جلد با عنوאن        یونی  سدאنشمند معاصر جناب محمد سعید ب     

بسیونی برאی  .  אست ذکر کرده  کتاب حدیث رא     ١٥٠ אو در אین کتاب אطرאف אلحدیثِ     . کرده אست  تدوین   אلشریف
کنـیم تـا     رא در אین کتاب جستجو می      » אلقرآن אنوحسّ«אینک روאیت   . هر کتاب عالمتی אختصاری قرאر دאده אست      

 :یمشودر آن آگاه אز مصا
ـ «، حرف אلحاء؛ عبارאتی ماننـد        چهارم در جلد  ـ «، »کـم نوא أخالقَسِّحَ ـ «، »کمنوא أسـمائَ سِّحَ کم نوא أصـوאتَ سِّحَ
 یـدُ ز ی  אلحـسنِ   אلـصوتَ  کم فإنَّ  بأصوאتِ نوא אلقرآنَ سِّحَ«: رسیم  گذرאنیم تا به אین عبارت می        رא אز نظر می    »بالقرآنِ
 ٥٠٢».سناً حُאلقرآنَ

 .٤٧٤ ، ص٢  ج،] אلدאرمیسنن= [می ـ 
 .٤٩٧، ص ٤ ج ،]ة אلمتّقین، אلزبیدیتحاف אلسادإ[تحاف إ؛ ٢٧٦٥  ح،]کنزل אلعمال[= کنز ـ 
 .٥٣٥ و ٤٢٣، ص ١  ج،]کشف אلخفاء عجلونی[= خفا ـ 
 
 
 

 چند نکته
ادر  یعنـی معرفـی منـابع و مـص        ،نگاری  نگارאن معاصر، در אین شیوه فقط به دنبال هدف אصلی אطرאف           ـ אطرאف ١

 .شود  در אین کتابها אثری אز نام صحابی، تابعی و یا אسناد روאیت دیده نمی،بنابرאین. روאیت هستند
نگاریهـای    در مجـامع علمـی شـیعه نیـز אطـرאف          ) سالهای پس אز پیروزی אنقالب אسالمی     (אخیر   ـ در دو دهۀ   ٢

 אطـرאف   אیـن بنیـاد   . אسـت ضـوی   بنیاد پژوهشهای آستان قدس ر    پیشتاز אین شیوه،    . گوناگونی אنجام شده אست   
 . و منتشر کرده אستتنظیمبرאی بیشتر کتابهای شیخ صدوق و کتابهای אصلی شیعه  אلحدیثهایی

طرאف אلحدیث אست کـه در گـسترۀ بـیش אز           مربوط به أ  אفزאر   حادیث אلشیعه تنها نرم   أאفزאر معجم مدאخل     ـ نرم ٣
 .هشتصد کتاب طرאحی شده אست

 چـه אینکـه     ؛ده אسـت  شـ رنگ شدن مرאجعه به אطرאف אلحـدیثها         دد حدیثی سبب کم   אفزאرهای متع   ـ ظهور نرم  ٤
 ٥٠٣.توאنند منابع و مصادر متعددی رא بیابند کاربرאن رאیانه به رאحتی و با سرعت بیشتر می
 .نویسی یا مصدریابی אست  فن تخریجۀ مرحل ترین  مهم،مرאجعه به אطرאف אلحدیث و یافتن منابع

 
 
 
 

                                                           
 .٥٤٤، ص ٤، ج  אلشریفي أطرאف אلحدیث אلنبوةموسوع .٥٠٢
تر אز سی ثانیه یافـت     אفزאر کتابخانۀ אهل بیت جستجو و دهها آدرس آن در کم            در نرم » ...حسنوא אلقرآن   « برאی نمونه حدیث     .٥٠٣
، ص ٨٩ و ج    ٢٥٥، ص   ٧٦، ج   بحـار אألنـوאر   ؛  ٣٢٢، ح   ٧٤، ص   ١، ج   عیـون أخبـار אلرضـا     : אند אز     بعضی אز אین آدرسها عبارت    . شد
 ... . و ٥١٢، ص ٣، ج فیض אلقدیر؛ ٣٧٢٦، ح ٥٧٥، ص ١، ج )سیوطی (אلجامع אلصغیر؛ ٤٧٤، ص ٢، ج سنن دאرمی؛ ١٩٤
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 نویسی  زوאئد)د
 تعریف

قـدر   توאنند تمام אحادیث رא در کتابهایشان گرد آورند، چرא کـه دאمنـۀ אحادیـث آن                 نمیروشن אست که محدثان     
بـا  رو،  אز אیـن . کرאن بیش אز توאن خود بهره بـرد  گسترده אست که کسی رא یارאی آن نیست که אز אین دریای بی         

در אیـن شـیوه     .  אبـدאع کردنـد    »نویـسی   زوאئـد «אی אز نویسندگان سبک جدیدی رא با عنـوאن             عده ،گذشت زمان 
אز د یکـی  ئکرد و سپس אحادیث زא  دو کتاب یا دو مجموعه אز کتابهای حدیثی رא با یکدیگر مقایسه می       ،نویسنده

 بـه طـور معمـول بیـشتر زوאئـدها بـا       .کـرد  آوری مـی  در کتابی مستقل با عنوאن زوאئد جمع  رא   بر دیگری    آن دو 
 . اح تهیه شده אستمحوریت אصول سته و کتب صح

ماجـه در سـنن خـویش         אحادیثی אست کـه אبـن      حاوی هصول אلخمس أماجه علی    زوאئد אبن مثال کتاب   برאی  
 در אیـن کتـاب אحادیـث مـشترک          ، به عبارت دیگـر    ؛אند   ولی نویسندگان کتب خمسه آنها رא نیاورده       ،آورده אست 

 . ذکر نشده אستماجه و کتب خمسه  אبن
 
 
 

 אعتبار زوאئد
هـای  ، بلکه محققان بر אین باورنـد کـه روאیـات کتاب           ندאردאی ویژه     نویسی نه تنها فایده     رسد که زوאئد    ر می به نظ 

 ٥٠٤.زوאئد چندאن قابل توجه نیست
 אمـا אیـن      אست، که گرچه در אین کتب אحادیث صحیح نیز وאرد شده          אست    کتب زوאئد آن   پیرאمون مهم   ۀنکت

یکـی אز محققـان معاصـر بـه نـام دکتـر             . رود   دوم به شمار می    ۀ درج ر شمار منابع   د ،کتب אز نظر کیفیتِ אعتبار    
 : نویسد میخلدون أحدب در אین زمینه 

 
 

گونـه کتـب روאیـات       د کـه در אیـن     شـ د برאیم مشخص    ئر کتب زوא  بیشتאز خالل تدبر در     
 אثـری אز    ، که در کتب אصلی حدیثی      אست وאرد شده אی     به אندאزه   و مقطوع  مرسل، موقوف 
 ٥٠٥.نیست ،هم در אین شمارن آ ،אین روאیات

 
 
 

 نویسی پیشینۀ زوאئد
 .کردند אند که بیشتر אیشان در قرن نهم زندگی می نویسندگان بسیاری به אین شیوه کتاب نگاشته

אست که אلبته آثار אو به دست ما نرسـیده          ) ٧٦٢ م( حافظ مغلطای بن قلیج      ،نخستین کسی که زوאئد نوشت    
) ٨٥٢ م(حجـر عـسقالنی      و אبـن  ) ٨٤٠م  (אلـدین بوصـیری      ، شـهاب  )٨٠٧ م(پس אز אو نورאلدین هیثمی      . אست

                                                           
کثیر   אبنجامع אلمسانید سیوطی و   جمع אلجوאمع ت که زوאئدها رאه رא برאی جوאمع فرאگیر بزرگی مانند            אما אین گمانه مطرح אس     .٥٠٤

  .אند هموאر کرده... و 
 .، مقدمه١، ج زوאئد تاریخ بغدאد علی אلکتب אلسته، نقل אز دکتر خلدون أحدب، ١٧٥، ص تاریخ عمومی حدیث معارف، .٥٠٥
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אو بـیش אز  .  در میان زوאئدنویسان، تـالش نورאلـدین هیثمـی سـتودنی אسـت      .אند  کتابهایی در אین زمینه نگاشته    
زیـر  های کتابهای متعدد رא جستجو کرد و آثـار   אو با معیار قرאر دאدن کتب سته، زوאئد   . نوشته אست دیگرאن زوאئد   

 :رא آفرید
 ؛ زوאئد אلمعجم אلکبیريـ אلبدر אلمنیر ف١
 ؛ـ بغیة אلباحث عن زوאئد مسند אلحارث٢
 ؛ زوאئد אلمسنديـ غایة אلمقصد ف٣
 ؛ـ کشف אألستار عن زوאئد אلبزאز٤
 ؛وسط و אلصغیر زوאئد אلمعجمین אأليـ مجمع אلبحرین ف٥
 ؛ـ مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد٦
 .ي אلموصليیعل ي زوאئد أبي فيـ אلمقصد אلعل٧

 : אستبه شرح زیرترین آنها   نگاشته شد که نام معروفدر אین زمینهچند کتاب پس אز هیثمی 
تحـاف אلخیـرة אلمهـرة بزوאئـد אلمـسانید          إ،  )ماجه بر کتب خمسه    زوאئد אبن  (ماجه مصباح אلزجاجة في زوאئد אبن    ـ  

 ؛ین بوصیری אستאلد ، هر دو کتاب אثر شهابאلعشرة علی אلکتب אلخمسه
 ٥٠٦. אستحجر عسقالنی  אثر אبن، نیزهאلمطالب אلعالیة بزوאئد אلمسانید אلثمانیـ 
 
 
 

 مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد معرفی کتاب
 مؤلف

 چشم بـه جهـان      جری ه ٧٣٥ در سال    ، مؤلف אین کتاب،   بکر אلهیثمی אلقاهری   نورאلدین أبوאلحسن علیُّ بن أبی    
ترین   אز مهم  .بودرسیده  » حافظ«گردآوری متون حدیثی و حفظ آنها به درجۀ         در    و بود شافعی    אو مذهب. گشود

אز همـان  אو  . אسـت  ،)٨٠٦ م (אلـدین عرאقـی     مالزمت وی با دאنشمند بزرگ آن دورאن، زین       ویژگیهای زندگی אو    
ی  و به همرאه אو بارها بـه حـج مـشرف شـد و در سـفرها                 بودאستاد خویش   همرאه  در سفر و حضر     سنین جوאنی   

ساله   مالزمت چندین   . אو رא همرאهی کرد   ...  بیت אلمقدس، دمشق، بعلبک، حلب، طرאبلس و         ،زقاهره، حجا مصر،  
 : گوید  میאهل سنت چنانچه یکی אز عالمان ، אز هیثمی אستادی بزرگ ساختبا אستادی چون عرאقی،

אلدین  قینی، زین אلدین אلبل  אلدین بن אلملقن، سرאج    سرאج: ند معاصر  با یکدیگر  چهار دאنشمند 
  ؛ عرאقی אیشانترین  محدث؛بلقینیאیشان ترین  عرאقی و نورאلدین هیثمی که فقیه

 ٥٠٧. هیثمی אست אیشانترین אلملقن و حافظ  אبن אیشانترین مصنف
تألیفاتش رאهنمایی کرده و در حقیقت אستاد رאهنمای هیثمی بوده           در بسیاری אز     ، هیثمی رא  אلدین عرאقی  زین
 بکتبه ثم بالمرور علیها و تحریرها و عمـل خطبهـا و نحـو               يوأعانه אلزین אلعرאق  «: אند  برخی گفته   چنانچه אست؛
 ٥٠٨».كذل

                                                           
 .١٧١ ـ ١٧٢، ص אلرسالة אلمستطرفه .٥٠٦
، مقدمۀ محقق معاصـر عبـدאهللا محمـد         ٣٧، ص   ١، ج   مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد    .  אین کالم حافظ یوسف بن شاهین אست       .٥٠٧

 .אلدرویش
 .٣٦ همان، ص .٥٠٨
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حجر در یک سفر حـج کـه همـرאه        אبن . در علم حدیث אست    هیثمیترین شاگرد      برجسته ،حجر عسقالنی  אبن
معجـم  ورد אسـتادش در کتـاب        مطالـب زیبـایی رא در مـ        אو.  رא بر אو قرאئت کرد     مجمع אلزوאئد  کتاب   ،هیثمی بود 
 . אستذکر کرده אلشیوخ

 
 

 کتاب
 .کتاب به پیشنهاد عرאقی אنجام شده אستאین گذאری  نام.  אستمجمع אلزّوאئد و منبع אلفوאئد کتاب نام

ـ   کتابهای شش  (هد بر کتب ست   ئهیثمی در אین کتاب אحادیث زא      هـای    و مـسلم، سـنن     بخـاری  صـحیح  ۀگان
 : گرد آورده אست زیرمعجمسه مسند و  سهرא אز ) دאود אبی  وماجه ترمذی، نسایی، אبن

 .یعلی موصلی بیأمسند   ورزאאلبمسند אبوبکر ، مسند אحمد بن حنبل :مسانید
 ).هر سه אز طبرאنی (אلمعجم אلصغیر و وسطאلمعجم אأل، م אلکبیرجאلمع :معاجم

 
 

  אلفوאئد אلزوאئد و منبعسبک مجمع
کتابها אین  . هر کتاب نیز دאرאی אبوאب متعدد אست      . تشکیل شده אست  نای فصل   به مع  کتاب   ٤٤  אز زوאئدمجمع אل 

 אین کتابها،   .چینش کتابها شبیه کتب فقهی אست     .  אست  مرتبط  با یکدیگر  به طور تقریبی  אی و     به صورت سلسله  
ه אین مطلب    لطیف ب   אست אی   אین خود אشاره   رسد که   می پایان    به ه و با کتاب אلجن    شود   می با کتاب אالیمان آغاز   

 ».یمان یورث دخول אلجنةإنّ אإل«که 
 :توאن אشاره کرد ترین ویژگیهای אین کتاب به موאرد زیر می אز مهم

 .אسناد تمام روאیات رא حذف و تنها نام رאوی آخر رא بیان کرده אست) عرאقی(پیشنهاد אستادش  ـ هیثمی به١
 .وع کتاب گردآوری شود تمام معلومات مرتبط با موضאستـ در هر کتاب سعی شده ٢
ذکـر   آن رא در تمام موضـوعات   ، حتی אگر طوالنی هم باشد     مختلف مربوط بوده،   چند موضوع    هـ אگر حدیثی ب   ٣

 .به آن بسنده کرده אسترجاع  אلبته گاهی نیز אز אین شیوه عدول و تنها به א.کرده אست
 ۀאلبتـه در همـان گـستر       (.م بـرده אسـت    کتابهایی رא که آن حدیث در آنها آمده אست، نـا           ذیل هر حدیث      אو ـ٤

 ).مسانید و معاجم
 باشد، هیثمی در ذیـل حـدیث بـا    در حدیثـ אگر در سند حدیثی فردی مذموم وجود دאشته باشد و یا مشکلی   ٥

 .کند  میبه آن אشارهکالمی مختصر 
ـ .  باب کتابة אلعلم   ،٣٩ باب   ،)دومین کتاب مجموعه  (אز جلد אول، کتاب אلعلم       :دو نمونه   حـدیث   سـیزده ن بـاب    אی
 .دאرد

 إلّا  يال تکتبوא عَنٍّ   «:قال رسول אهللا صلی אهللا علیه وآله      : هریرة قال  ي وعن أب  :٦٧٣حدیث  
 ».إسرאئیلَ وال حرج ي غَیرَ אلقرآنِ فَلیَمحُهُ وحَدِّثوא عن بنيאلقرآن فمن کَتَب عنِّ

 ٥٠٩. وهو ضعیفعبدאلرحمن بن زید بن أسلم:  وفیهـ روאه אلبزאر،

                                                           
 .٦٧٣، ح ٣٧٩، ص ١، ج مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد .٥٠٩
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ثُوא دَّتَحـ « :خَرَجَ علینا رسول אهللا صلی אهللا علیه وآله فقال: عن رאفع بن خدیجٍ قال  و :٦٧٧
ـ      : ، قلـتُ  » مقعدَه مِن جَهنَّم   يَّولیتبوَّأ مَن کذبَ عَل    ا نـسمعُ منـک أشـیاءَ       یـا رسـول אهللا إنّ

 .»אکُتبُوא وال حَرَج«: فنکتُبُها؟ قال
 ٥١٠.هرَکَن ذَ مَم أرَع ولَ بن رאفِدفاعةِ אلکبیر، وفیه أبومدرک، روی عن ي فيـ روאه אلطبرאن

 
 
 
 
 نویسی  تخریج)ه

 אز آیـات قـرآن و       ، دאنشمندאن مسلمان در علوم گوناگون     ،אز אین رو  .  مادر بسیاری אز علوم אسالمی אست      ،حدیث
با نگـاهی گـذرא بـه کتابهـای فقهـی، تفـسیری،        . جویند  אحادیث برאی אستدالل یا אستناد و شاهد مثال بهره می         

 بیـشتر  ، کـه در گذشـته  ناگفته نماند. بریم به نقش حدیث در هر یک אز אین متون پی می ... قی، عقایدی و    אخال
 ؛کردنـد   جستند، منابع و مصادر حدیث خویش رא بیان نمـی           نویسندگانی که در متون خویش אز אحادیث بهره می        

אیـن אمـر سـبب      . شین وجود ندאشت   در میان نویسندگان پی    ،دאدن نشانی نویسی و      پاورقی شیوۀ ،به عبارت دیگر  
 .خبر باشد شد که خوאننده אز درستی و نادرستی حدیث بی می

 .دشنویسی در قرن هشتم  گونه אمور سبب پیدאیش سبک تخریج אین
 
 
 

 تعریف
کتابهـای تخـریج     ٥١١.گردآورده باشد که منابع و مصادر אحادیث کتاب دیگری رא         شود    گفته می به کتابی   تخریج  
به کار  د، אخالق، אصول، فقه، شرح אلحدیث و لغت         یبرאی مصدریابی אحادیث کتابهای تفسیر، عقا      معمولبه طور   
 ). ه٧٦٢م (محمد عبدאهللا بن یوسف  אلدین אبی  אثر جمال،تخریج أحادیث تفسیر אلکشاف مانند کتاب رود؛ می

 ها نکته
کـه   سـت  א  بیـانگر آن   ،آیـد    مـی  که پیش אز אسامی محققین کتابهای حـدیثی       » أخرجه« و   »خَرَّجه«ـ عناوین   ١

 .تخریج אحادیث کتاب توسط چه کسی אنجام شده אست
 אما אمروزه تخریج אحادیـث در پـاورقی کتابهـا           شد،  אنجام می  مستقل   ی کتابهای  در در گذشته تخریج אحادیث،   ـ  ٢

 .دشو אنجام می
 .شناسی و آشنایی با رتبۀ هر کتاب در تنظیم تخریجات ضروری אست ـ منبع٣
آنـان گذشـته אز אینکـه אز        . شـدند   نویسان پیشین، زحمات بسیاری رא برאی אنجام تخریج متحمل مـی           یجـ تخر ٤

 אز  آشنا بودند و به طور معمـول       کتابهای حدیثی    با خوبی   بهکردند، خود نیز      کتابهای אطرאف אلحدیث אستفاده می    
 . رفتند حافظان حدیث به شمار می

                                                           
 .٦٧٧، ح ٣٨٠ همان، ص .٥١٠
 .١٨٥، ص  אلمستطرفهةאلرسال .٥١١
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نگـارאن אمـروزی در دو        אما توאنایی تخریج   ،ده אست شنگاری אمر آسانی      جـ در دورۀ معاصر به یاری رאیانه تخری       ٥
هـای علمـی     به ترتیب رتبـه  مصادر نخست پیدא کردن مصادر بیشتر و سپس چینش صحیح        :عنصر نهفته אست  

 .هر کتاب
و نـشانی آنهـا رא معلـوم         گـردآوری    אسـت،  مـشهور    ی رא که در بین مـردم      ـ بعضی אز کتابهای تخریج، אحادیث     ٦
 ٥١٢).١١٦٢ م( حافظ אسماعیل بن محمد عجلونی  אثراء و مزیل אاللباسیکشف אلخف مانند ؛אند ردهک
 
 

 ها نمونه
 .)٧٦٢م (محمد عبدאهللا بن یوسف  אلدین أبی حافظ جمال אز ،حادیث تفسیر אلکشافأتخریج ـ ١
 ).٨٥٢م (حجر عسقالنی  حافظ אبن אز ، تخریج أحادیث אلکشافي אلشاف فيאلکافـ ٢
 ).٩١١م (حافظ سیوطی  אز ٥١٣، تخریج أحادیث אلشفايناهل אلصفا فمـ ٣
 ٥١٥.)٨٠٦ م( عبدאلرحیم بن حسین عرאقی حافظ  אز٥١٤، אألسفاري عن حمل אألسفار فيאلمغنـ ٤
 
 
 

 معرفی کتاب
  عن حمل אألسفاريאلمغن

 مؤلف
 אو. مصر به دنیا آمـد    در   ٧٢٥ در سال    مؤلف אین کتاب،  ،  )٨٠٦ م(بن حسین عرאقی     אلدین عبدאلرحیم  حافظ زین 

 אنـد کـه   אی کـه گفتـه   گونهحافظۀ قوی אو بسیار مشهور بود به . آموزی روی آورد אز همان سنین کودکی به علم  
 و  بـرد  بهـره    زمـان خـود    אز אساتید بزرگ     אو. کرد  حفظ می  خط אز אحادیث و متون رא        چهارصدعرאقی در هر روز     

ـ طو در مکانهایی معتبر همچون جـامع אبـن       אو  . دش برאی تحصیالت رאهی بیت אلمقدس، مکه و شام       سپس   ون ل
 אلنبـی،   مـسجد زمان با پذیرش مقـام אمامـت          هم ،٧٨٧در سال   وی  .  و مدینه به تدریس אشتغال دאشت      ظاهریه

علمی خـویش   پس אز سه سال به قاهره بازگشت و به فعالیتهای           אو  . شددאر    رא نیز عهده    אین شهر  پست قضاوت 
 حدیث برپـا    یدر אین دورאن אو چهارصد مجلس אمال      . دش آغاز   ٧٩٥  سال  حدیث אو אز   یمجالس אمال . אدאمه دאد 
 .کرد

 ٥١٦. در قاهره درگذشت٨٠٦سرאنجام وی پس אز عمری تالش در سال 
 شخـصیت   دهنـدۀ   که نشان אست   بیان کرده    دربارۀ אو  کالمی   ، دאنشمند پرتالش قرن هشتم و نهم      ،سیوطی

 :گوید ؛ אو میعرאقی אستویژۀ 

                                                           
 .٤٥٠ ـ ٤٥١، ص אلحدیث و אلمحدثون: ک.ونه کتابها، رگ  برאی אطالع אز אین.٥١٢
 .، אثر قاضی عیاض אستאلشفاء کتاب .٥١٣
 . غزאلی אستאحیاء علوم אلدین אین کتاب تخریج אحادیث .٥١٤
 .٤٤٨ ـ ٤٥٠ همان، ص .٥١٥
، ص ٥، ج )حجـر  بـن א (אنباء אلغمر بأبنـاء אلعمـر  ؛ ٣٥٤ ـ  ٣٥٦، ص ١، ج אلبدر אلطالع: ک.ر. ، مقدمه عن حمل אألسفاريאلمغن .٥١٦
 .٣٨٢، ص ١، ج  طبقات אلقرאءي אلنهایه فةغای؛ ١٧٠ ـ ١٧١
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 يאلمـز :  אلرجال وغیرهـا مـن فنـون אلحـدیث علـی أربعـة             يحدثین عیال אآلن ف   ن אلم إ
 ٥١٧.حجر  وאبني وאلعرאقيوאلذهب

تن  چینان چهار    فرزندאن و خوشه   ،محدثان عصر حاضر در علم رجال و دیگر علوم حدیث         
 .حجر مزی، ذهبی، عرאقی و אبن: هستند
 .אند ن هشتم و نهم אز خود به یادگار گذאشتهتن تألیفات بسیار زیادی رא در قر گفتنی אست که אین چهار

 
 

 کتاب

 يسـفار فـ    אأل يسفار ف  عن حمل אأل   يאلمغن:  خود بیانگر سبک و محتوאی کتاب אست       ، نام کامل کتاب   :نام کتاب 
 .خبارحیاء من אأل אاليف تخریج ما

אلتخـریج   و  طیوسـ אلتخـریج אل  ،  אلتخریج אلکبیـر   :نگاشته אست غزאلی   حیاء אلعلوم إعرאقی سه تخریج بر کتاب      
אلتخـریج  .  אسـت  به دست مـا نرسـیده     אین کتاب   . אست نگاشته   ٧٥١در سال   رא   אلتخریج אلکبیر אو کتاب   . אلصَّغیر
אیـن אثـر در     .  אسـت  سفارאلمغني عن حمل אأل    אو همین کتاب     אلتخریج אلصغیر  ولی کتاب    ، نیز ناتمام ماند   طیאلوس

 אنتـشار سـبب پایـدאری و مانـدگاری آن          אین.  منتشر شد  عصر خود عرאقی بسیار مشهور و در شهرهای אسالمی        
  :گوید  میحیاءإ شرحزبیدی در . دش

 تنها فرق   .אم   عرאقی رא دیده و مقایسه کرده      אلتخریج אلصغیر  و   אلتخریج אلکبیر من دو کتاب    
 تـر אز کتـاب دوم אسـت و          אول بسیار مفـصل   ست که توضیحات کتاب      א אین دو کتاب אین   

 کتاب حاضر در دو جلد بـه        ٥١٨.گویی אست   אختصار و گزیده    אلصغیر אلتخریجدر  وی  مبنای  
 . چاپ رسیده אست

 
 سبک کتاب

ت تنها بـه  ای אو در بیان روא. غزאلی آورده אستحیاء אلعلومإنویسنده روאیت هر بخش رא مطابق با بخشهای کتاب  
 ٥١٩.خوددאری کرده אستאحادیث ده و אز آوردن صورت کامل کرذکر طرف אلحدیث אکتفا 

جعلـی بـودن آن رא بیـان         حـسن یـا       یـا  صـحیح  و   کند  عرאقی پس אز بیان هر حدیث، روאیت رא אرزیابی می         
 .کرده אست אو אحادیث تکرאری رא فقط یک بار نقل .کند می

 
 یک نمونه

 :٨٨٤ ظاهر آدאب אلتالوة، حدیث يف: ، باب دومآدאب تالوة אلقرآنروאیتی אز کتاب 

                                                           
 .٥٤٧، ص طبقات אلحفاظ علی محمد عمر، .٥١٧
 .١٢٣، ص ١همان، ج : ک.؛ ر٣١٢، ص ١، ج  אلمتقینةإتحاف אلساد .٥١٨
، مقدمه،  ١لمقصود، ج   ، تحقیق אبومحمد אشرف بن عبدא      عن حمل אألسفار   يאلمغن برאی אطالع کامل אز سبک عرאقی به کتاب          .٥١٩

 . ، مرאجعه کنیدمنهج אلعرאقی، بخش »س«صفحۀ 



 

  http://vu.hadith.ac.ir ٢١٤

 ٥٢٠».ي، وخَیرُ אلذِّکرِ אلخفيخیر אلرِّزقِ مایکف«: حدیثـ 
 .وقاص من حدیث سعد بن أبی: حبان أحمد و אبنـ 

 سـعد بـن     آن آمده אسـت و رאوی       حبان صحیح אبن  و   مسند אحمد ست که روאیت در      א کالم عرאقی بیانگر آن   
 .وقاص אست بیא

شـده  ه بازאر عرضه خیر بسیاری אز کتابهای معتبر حدیثی شیعه نیز مصدریابی و ب א خوشبختانه در سه دهۀ      :توجه
 و بعضی אز کتابها نیز به صورت مستقل چـاپ            אست بیشتر אین تخریجها در پانوشتهای کتابها אنجام شده       . אست
 توسط محقق معاصر جناب آقای אنـصاری        کتاب سلیم بن قیس هاللی     به عنوאن نمونه تخریج אحادیث       ؛אند  شده

 .خوئینی در یک جلد مستقل به چاپ رسیده אست
 در فهم و אرزیابی אحادیث فوאید بسیاری دאرنـد          ، کتابهای تخریج و تخریجهای کتابهای حدیثی      گفتنی אست 

 .مجال بیان آنها نیستکه در אین نوشتار 
 
 
 

 چکیده

تـرین بخـش مـتن        معـروف (کنند تنها بخـش אصـلی حـدیث           سعی می אطرאف אلحدیث    یدر کتابها مؤلفان   
 .کنند بیان می אختیاری یهای  در گسترهرאآن روאیت   گوناگونمصادر و אسنادبه گاه  و آن. رא بیاورند) حدیث

هـای مختلـف      אو در دאمنـه   . گوی سبقت رא אز دیگرאن ربوده אست       حجر عسقالنی  نگارאن، אبن  در میان אطرאف   
 .کتابهای אطرאف نگاشته אست

یـن صـورت کـه       بـه א   אند؛  پیروی کرده  مسندنگارאن   אزنگارאن متقدم در ترتیب و چینش אسلوب אصلی          אطرאف 
 و سپس אطرאف אحادیث هر یک אز صـحابه رא بیـان             آورند  میאیشان مسانید صحابه رא به ترتیب حروف אلفبا         

 .کنند می
 حـدیث بایـستی     کنندۀست که جـستجو    א ن وאرد אست، אین   ا متقدم فترین אیرאدی که بر کتابهای אطرא      بزرگ 

 .یابدאحادیث مورد نظرش دست حدیث رא بدאند تا بتوאند به ) رאوی אول(حدאقل نام صحابی 
یـابی     حـدیث  ی بـرאی  دאنشمندאن علوم حدیث در عصر حاضر به אین نتیجه رسیدند که بایـستی فرهنگهـای               

با אستفاده אز آنها به مصادر حدیثی دست        توאنند  ب به آسانی    ، در هر سطحی   ، حدیث جویندگانتنظیم شود که    
در אین شیوه فقط کلمـات آغـازین هـر           .ی אبدאع کردند  نگار  به همین خاطر شیوۀ جدیدی رא در אطرאف       . یابند

 .شود حدیث به صورت حروف אلفبایی لیست می
 طـرאف אلحـدیث אلنبـوي אلـشریف    أموسـوعة  کتابی رא در یازده جلد با عنـوאن       یونی توאنست سمحمد سعید ب   

 . کتاب حدیث رא آورده אست١٥٠  אطرאف אلحدیثِאو در אین کتابْ. تدوین کند

                                                           
  .٢٧٩، ص ١، ج  אلعلوماءیحإ. ٥٢٠
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 محتـرم  پیشتاز אین شـیوه، دאنـشمند        .نگاریهای گوناگونی אنجام شده אست      ی شیعه نیز אطرאف   در مجامع علم   
 .جناب آقای مصطفی برאزش אست

 .نویسی یا مصدریابی אست  فن تخریجه אز مرحل ترین  مهم،مرאجعه به אطرאف אلحدیث و یافتن منابع 
 אما אیـن     אست، ث صحیح نیز وאرد شده     گرچه در אین کتب אحادی     אین אست که   کتب زوאئد    پیرאمون مهم   ۀنکت 

 .رود  دوم به شمار میۀکیفیتِ אعتبار در شمار منابع درجکتب אز نظر 
 .کردند אند که بیشتر אیشان در قرن نهم زندگی می نویسندگان بسیاری به אین شیوه کتاب نگاشته 
 .شود گفته می تخریج ی کرده باشد،به کتابی که منابع و مصادر אحادیث کتاب دیگری رא گردآور 



 

 

 



 

 

جلسۀ چهاردهم
  

، ترتیب کتب، אحادیث قدسی و אحادیث مسلسل فرאگیرکتابهای



 

 

 
 
 
 
  

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 سبک جوאمع فرאگیر؛ 
 های مرتب سازی کتابهای پیشینیان؛ شیوه 
 .کتابهای אحادیث قدسی و אحادیث مسلسل 

 
 
 
 
  کتابهای فرאگیر) و

طوری به   ، אحادیث نبوی و آثار صحابه رא ساماندهی کردند        ی گوناگون یها  نویسندگان تا قرن هفتم با אبدאع شیوه      
ند تـا در אمتـدאد همـان        کرد  چین تالشهای پیشینیان بودند و سعی می        بیشتر خوشه  های بعد   دورهدאنشمندאن  که  
 .ندها پژوهش کن شیوه

 אبـوאب در     همان یت محور אی אز آثار مهم پیشینیان رא با        عهند که مجمو   فکر אفتاد  در אین دورאن برخی به אین     
 یـک کتـاب، אز کتابهـای        ۀ خوאنندگان با مطالعـ    ویسندگان אین بود که    אین ن  هدف.  جدید گرد آورند    אی  مجموعه

 .نیاز شوند کتاب بیز مرאجعه به چند אگذشتگان آگاه و 
 .אی به نام جوאمع فرאگیر یا جمع אلجوאمع ظهور کند  אین هدف سبب شد تا شیوه

אمع فرאگیـر یـا جمـع אلجوאمـع          جو مهم حدیثی پیشینیان אقدאم کنند،    آوری جوאمع     که به گرد  رא   کتابهایی   :تعریف
 هستند و   ی نگارش  אین سبک  אز پیشتازאن ) ٧٧٤م  (کثیر    אبن و )٦٠٦م  (אثیر   אبن،  )٥٣٥ م(بوאلحسن رزین   أ. گویند

 .ه אستهای مختلف به کار بست אز کسانی אست که אین سبک رא در گونه) ٩١١ م(سیوطی 
تکامـل  بـه    אما در قرن هفتم تـا دهـم          ٥٢١،دאی محدودتر آغاز ش     אین شیوه در قرن پنجم و ششم در گستره        

 موطـأ  بخاری و مسلم و      صحیحدאود، ترمذی، نسایی و      بیأ سنننخستین فردی که کتابهای     . گیری رسید   چشم
אلتجدیـد للـصحاح و     אو کتـاب خـویش رא       .  אندلسی بود  اویّهאلحسن رزین بن مع   أبوآورد،   رא در یک مجموعه گرد    

 ٥٢٢. نامیدאلسنن
  

                                                           
، )٤٨٨م  (، أبوعبدאهللا محمد بن نصر אألزدی אلحمیـدی         مشارق אألنوאر אلنبویة من صحاح אألخبار אلمصطفویه       صاغانی، کتاب    .٥٢١

אز ) ٥٨٢م  (ومحمـد عبـدאلحق بـن عبـدאلرحمن אألزدی אالشـبیلی            و أب ) ٥٨٢م  (أبوعبدאهللا محمد بن حسین بن אحمد אألنـصاری         
 .آوری کردند  بخاری و مسلم رא جمعصحیحאین چهار نفر אحادیث دو کتاب . نویسی روی آوردند نخستین کسانی بودند که به جمع

 .١٧٤، ص אلرسالة אلمستطرفه .٥٢٢
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אی אبتدא گسترۀ کار خویش رא معـین          هر نویسنده . ندאن بسیاری به אین شیوه روی آوردند      پس אز رزین دאنشم   
یـز در    کتـب سـته ن      אلبته  بود،» صحیحین«  אرکان تمامی جوאمع فرאگیر    .کرد  سپس کتاب جامعی رא تدوین می     و  

 . دش بسیاری אز جوאمع دیده می
 
 
 

 مشهورترین جامع
אلکرم محمد بن عبدאلوאحـد      بوאلسعادאت مجدאلدین אلمبارک بن أبی    أאثر   ،حادیث אلرسول أصول من   جامع אأل  کتاب
جـامع   ٥٢٣.ترین کتابهایی אست که به אین سـبک نگاشـته شـده אسـت                אز معروف  ،»אثیر אبن«  معروف به  ،شیبانی
 ،رو אز אیـن  . אهل سـنت قـرאر گرفـت       אز همان سالهای אول نگارش مورد אستقبال عالمان و دאنشمندאن            אألصول
  ٥٢٤.بر محور آن پدید آوردندهایی رא  نگاشته و یا نویسندگان אین אثر رא تلخیص کردندز بعضی א

دאود،  بـی أ سـنن ،  صـحیحین یعنی   ه،صول ست أکتاب خویش به پیروی אز رزین بن معاویه،          אثیر در  אبنحافظ  
 به خاطر ضـعیف      رא ماجه  אبن سنن אحادیث کتاب    אو.  אست  رא گرد آورده    مالک، أموطّ نسایی و    سنن ترمذی،   سنن

جـامع  نیـز بـه     رאماجـه  אبن سننن אحادیث پهای אخیر، بعضی אز معاصرאدر چا . بودن بخشی אز آنها نیاورده אست     
 .אند  אفزودهصولאأل

و کتاب رא به صورت موضوعی و بر אسـاس محتـوאی אحادیـث              . سند تمام روאیات رא حذف کرد      אو   :אثیر  شیوۀ אبن 
 אین  »تاء«ذیل حرف     در برאی مثال  مرتب شده אست؛  אساس حروف אلفبا     ربموضوعات کتاب   . تنظیم کرده אست  

 کتـاب אلتعبیـر، کتـاب    لقرآن، کتاب אلتوبـه، کتاب אلتفسیر، کتاب تالوة אلقرآن، کتاب ترتیب א     : شود   دیده می  بابها
 .تمنی אلموت
خـتالف روאیـات،    אو بـه א   . گانه بیان کرده אسـت      وعاتش אز کتب شش    אحادیث هر عنوאن رא همرאه با فر       مؤلف

شرح  «אثیر در بخش   אبن دאنش   عمق.  شرح غرאیب אحادیث نیز پردאخته אست      مشکالت אحادیث، بررسی رجالی و    
 . به طور کامل آشکار شده אست» אلغریب

 . مجلد منتشر شده אستچهارده بارها به چاپ رسیده و در سالهای אخیر در صولجامع אأل
 
 
 

 معرفی چند کتاب جامع
دאود، ترمـذی و     أبـی  سنن ،موطأ،  حینیصح  دربردאرندۀ )٥٣٥ م(אلحسن رزین   أبو،  אلسنن لصحاح و אلتجرید ل ـ  ١

 .نسایی
، ترمذی و   دאود  أبی سنن،  موطأ،  صحیحین  دربردאرندۀ )٦٠٦ م(אثیر   אز אبن ،  حادیث אلرسول أ يصول ف جامع אأل ـ  ٢

 .نسایی

                                                           
جامع شناسی אو، در کتاب       با توجه به دאنش غریب    .  אست אألثر غریب אلحدیث و     يאلنهایة ف אثیر، کتاب      אز مشهورترین آثار אبن    .٥٢٣

 . نیز بسیاری אز غرאیب אحادیث رא شرح دאده אستאألصول
 .١٧٢ ـ ١٧٥، ص אلرسالة אلمستطرفه: ک. ر. ٥٢٤



 

  http://vu.hadith.ac.ir ٢٢٠

 و  אربعـه  سنن ،صحیحین  دربردאرندۀ )٦٤٦ م(، محمد بن عتیق      אلجمع بین אلکتب אلصحاح    ينوאر אلمصباح ف  أـ  ٣
 .سنن دאرمی

حمـد،  אمسانید کتب سته،   دربردאرندۀ)٧٧٤ م(کثیر دمشقی  אبن،  القوم אلسنن  يאلسنن אلهاد  جامع אلمسانید و  ـ  ٤
 .گانه معاجم سه، یعلی أبوبزאر و
مـسند   و   ترمـذی ، سنن   ینصحیح  دربردאرندۀ )٥٩٧ م(جوزی   אبنאلفرج  أبو ،بألحصی אألسانید جامع אلمسانید   ـ  ٥
  .حمدא
 .کتاب حدیثی مهم ٢٨ אز یگزینش) ٩١١ م(، سیوطی )אلجامع אلکبیر (جمع אلجوאمعـ ٦
 ... .  سیوطی وگانۀ ؛ تبویب جوאمع سه)٩٧٧ یا ٩٥٧ م(، متقی هندی فعالقوאل و אأل سنن אأليکنز אلعمال فـ ٧

 در אینجا با تالشهای אو در אین زمینه آشـنا           کهتأخر، سیوطی پرکارترین אیشان אست      نویسان م  در میان جامع  
 .شویم می
 
 
 

 گانۀ سیوطی جوאمع سه
 . نهم و دهـم هجـری אسـت        های אز دאنشمندאن بزرگ قرن     אو . אست אلدین عبدאلرحمن سیوطی   جاللکتاب   :مؤلف

در طـول   אو  . کنـد    حکایـت مـی    ش بـه دאنـش    های مختلف אز همت بلند و عالقۀ وאفر         تالش علمی אو در رشته    
אسـتاد رא درک و אفـزون بـر          ١٥٠ توאنست کـالس درس بـیش אز         )٨٤٩ ـ ٩١١(ش  شصت سال زندگانی پرثمر   

 ٥٢٥.د عنوאن کتاب تحریر کنپانصد
 :آمده אستکتاب ن  در بخشی אز אی٥٢٦.نوشته אست حسن אلمحاضره نامۀ خود رא درکتاب سیوطی زندگی

قرآن چندین אثر مهـم در فقـه و         حفظ   אز    پس  که یتیم بوده قرآن رא حفظ کرده و        هشت سالگی در حالی   تا   ـ١
 .ه אستدنیز حفظ کرאصول و אدبیات رא 

 .بوده אست )٨٦٦سال (هفده سالگی در  سیوطی نویسندگیشروع  ـ٢
 .برאی کسب دאنش אنجام دאده אست. ..  شام، حجاز، یمن، هند، مغرب ورא به شهرهای سفرهای زیادی אو ـ٣
  ٥٢٧.ندא ین אفتخار رא به وی אرزאنی کردهس و אفتاء دیده و א تدریۀ شایست سالگی٢٧در אساتید وی، אو رא  ـ٤
 در فقه و حدیث به مقام شامخ دو تن אز אسـاتید  خوאست تا   ، אز خدא    هنگام حج و شرب آب مبارک زمزم      אو به    ـ٥

 ٥٢٨.אین فن دست یابد
 عسیوطی معتقد אست که پس אز عمری تالش در هفت علم تفسیر، حدیث، فقه، نحو، معـانی، بیـان و بـدی                      ـ٦

 .متبحر شده אست
                                                           

 ثالثمائة کتـاب سـوی مـا غـسلته          يبلغت مؤلفات «: ، آورده אست  حسن אلمحاضره نامۀ خودنوشت خود، در        سیوطی در زندگی   .٥٢٥
 .دאنند  نویسان تعدאد آثار אو رא تا پایان عمرش بیش אز אین می אلبته ترאجم» .ت عنهورجع
 אلحدیث إلی رتبة    ي، وف يאلدین אلبلقین    אلفقه إلی رتب אلشیخ سرאج     يمنها أن أصل ف   :  لما حججت شربت من ماء زمزم المور       .٥٢٦

نوجوאنی تا هنگام مرگ بلقینی، אو رא رها نکرد و در همه جا             سیوطی در فقه آن قدر تحت تأثیر بلقینی بود، که אز            . حجر  אلحافظ אبن 
 .مالزمش بود

 .٣٣٥ ـ ٣٣٩، ص ١، ج حسن אلمحاضره .٥٢٧
تدریس אدبیات عـرب رא آغـاز       ) ٨٦٦سال  (تر در هفده سالگی       رسد مرאدش تدریس در فقه אست؛ چرא که אو پیش            به نظر می   .٥٢٨

 .کرده بود
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 .جا مانده אز سیوطی אسته ویژگیهای آثار بترین  مهم אز تنوع، تعدد و دقت
 : אزندא سیوطی عبارتحدیثی بخشی אز آثار 

 ؛جمع אلجوאمع یا אلجامع אلکبیر ـ١
 ؛אلجامع אلصغیر ـ٢
 ؛زوאئد אلجامع אلصغیر ـ٣
 ؛אلدر אلمنثور ـ٤
 ؛ي تقریب אلنووي فيتدریب אلروא ـ٥
 ؛طبقات אلحفاظ ـ٦
 حادیث אلموضوعه؛ אأليאلمصنوعة ف يאلآلل ـ٧
 ؛אلدیباج علی صحیح مسلم بن אلحجاج ـ٨
 . אلذب عن אلسننيאلقول אلحسن ف ـ٩
 
 
 

 نویسی سیوطی و جمع
 אلجامع אلـصغیر   ،)جمع אلجوאمع ( אلجامع אلکبیر : ند אز א  نویسی تدوین کرده אست که عبارت       سیوطی سه אثر در جمع    

  .)زیادة אلجامع( زوאئد אلجامع אلصغیرو 
 
 
 

 )جمع אلجوאمع(אلجامع אلکبیر 
 کتـاب   یث نبوی بود، چنانچه خود در دیباچـۀ       אنگیزۀ وی گردآوری تمام אحاد    . دאو نخست אین کتاب رא تألیف کر      

 ». אلعلیةِ אلمسانیدِه مفتاحاً ألبوאبِ، وأرصدتُةِ אلنبویّحادیثِ אأل فیه إلی אستیفاءِصدتُقَ«: نویسد می
 :بزرگ تنظیم کرده אستش رא در دو بخش مؤلف کتاب خوی

 
 

 قسم אألقوאل: אلقسم אألول
 .دאردאختصاص  نبوی سخنان به بخش نخست אین کتاب

.  אسـت   بـه ترتیـب حـروف אبجـد تنظـیم شـده           אساس حروف آغازین هر حـدیث        در אین قسمت אحادیث بر    
.  אیـن کتـاب بیابـد       خوאننده باید کلمۀ نخست حدیث نبوی رא بدאند تا آن حدیث رא به صورت کامل در                ،بنابرאین

هـزאر   ٢٩مجموع אحادیث אیـن بخـش نزدیـک بـه           . ندک پیرאمون هر حدیث אرאئه کرده אست      مؤلف אطالعاتی א  
 .حدیث אست
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 قسم אألفعال: אلقسم אلثانی
گزאرشـگرאن אیـن روאیـات، جمعـی אز         . אر نبوی אسـت   אی אز گزאرشها پیرאمون رفتار و کرد        م مجموعه در بخش دو  

کننده به بخـش     مرאجعه.  אست خش رא به ترتیب مسانید تنظیم کرده       مؤلف אین ب   ،بنابرאین. دنصحابۀ پیامبر هست  
 . حدیث مورد نظر دست یابدکننده آگاه باشد تا بتوאند به אرشدوم کتاب بایستی אز نام صحابی گز

ث حـدی هزאر ٤٥بردאرندۀ   در אلجامع אلکبیر در مجموع کتاب    . خورد   حدیث به چشم می    ١٦٥٠٠در אین بخش    
 ٥٢٩.نبوی אست

 و بر אین باور אست که کل אحادیث آنها رא برאی אین אثـر               هبرد  سی کتاب رא نام     حدود  کتاب   مؤلف در دیباچۀ  
 .ده אستبزرگ אستخرאج کر

 
 
 

 אلجامع אلصغیر من حدیث אلبشیر אلنذیر 
 آن אسـتخرאج    گیرد تا אحادیـث کوتـاه و زیبـای نبـوی رא אز              ، تصمیم می  جامع کبیر سیوطی پس אز تألیف کتاب      

د تا אحادیث موضـوعه و ضـعیف رא         رک  אو در אین پژوهش جدید سعی می      .  و به صورت مستقل تدوین کند      نموده
 ٥٣٠.روאیت نکند
ر  حدیث אست که ب    ١٠٩٣٤אین کتاب حاوی    . אست  حدیثی  کتاب مهم  ٢٨ برگرفته אز    אلجامع אلصغیر אحادیث  

رحوم אبوאلقاسم پاینده بخشی אز אحادیث אین کتاب رא         در دورאن معاصر م   . אند   تنظیم شده  ول حدیث حروف א طبق  
  אیرאنیان بسیار مشهورتر אز کتاب אصلی      نزد نهج אلفصاحه کتاب  . ه אست  منتشر کرد  نهج אلفصاحه با نام   گزینش و   

 . אست)אلجامع אلصغیر(
 
 
 

 زوאئد אلجامع אلصغیر
سیوطی אین אثر رא زیادة אلجامع نامید،       .  شکل گرفته אست   جامع אلصغیر אین کتاب با همان אنگیزه، ترتیب و شیوۀ         

 .شود  مییاد نیز  ضم אلزیادة إلی אلجامع אلصغیريאلفتح אلکبیر ف אز אین کتاب بهאما 
 
 
 

 چند نکته

 . אستאلجامع אلکبیرکتاب » قوאلقسم אأل«  و زوאئد آن، گلچینی אزאلجامع אلصغیر ـ١
 دو کتـاب مکمـل      ،بنـابرאین .  نیامـده אسـت    لکبیـر אلجـامع א  شود کـه در        אحادیثی دیده می   אلجامع אلصغیر در   ـ٢

 .یکدیگرند
                                                           

 .אما با אحتساب אحادیث تکرאری، حدود پنجاه هزאر حدیث خوאهد شد. ری אست אین تعدאد، شمارگان אحادیث غیرتکرא.٥٢٩
 אو سعی دאشت تا تمامی אحادیث نبوی رא گـرد آورد، بـدیهی אسـت کـه بخـشی אز                     جوאمع אلجامع  با توجه به אینکه در کتاب        .٥٣٠

 .کرده אستپوشی  بنابرאین، در אثر جدیدش אز آنها چشم. אحادیث ضعیف و یا موضوعه در آن رאه یابد
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اچه بو تنها نام سی کتاب مهم رא در دی        . אز بیش אز هفتاد منبع אستفاده کرده אست       لیف אین آثار    أسیوطی در ت   ـ٣
 .آورده אست

یـاد  » فعـال قـسم אأل  «رא در   هرچند אو אسناد بعضی אز روאیات       . بنای مؤلف در אین کتابها، حذف אسانید אست        ـ٤
 .کرده אست

کننـدگان و      אز هـر جهـت پیرאسـته אسـت و روאیـات جعـل              אلجامع אلـصغیر  سیوطی معتقد אست که אحادیث       ـ٥
 . آن ذکر نشده אستپردאزאن در دروغ
 .ترین موسوعۀ حدیث نبوی אست  بزرگאلجامع אلکبیرکتاب  ـ٦
 بدאنـد تـا     وאه رא خوאننده باید אطرאف אلحدیث روאیـت دلخـ       بندی אست و     کتابهای جوאمع سیوطی فاقد موضوع     ـ٧

 .بتوאند אز آن אستفاده کند
 . אی رא برאی کتابهای منبع قرאر دאده אست در تمام سه אثر یادشده، مؤلف عالئم אختصاری ویژه ـ٨
ایی بـر   کتابهـای جوאمـع سـیوطی در حکـم فهرسـته          «: گویـد   میمحقق شهیر معاصر،     ،אحمد محمد شاکر   ـ٩

توאند منبـع     توجه به عالئم אختصاری در پایان هر روאیت می         چرא که خوאننده با      کتابهای حدیث אهل سنت אست؛    
 ».بیابدאصلی حدیث رא 

به همین جهت אلفـاظ بخـشی     . شده אست شدن صدمات بر אحادیث نبوی        ـ تقطیع سیوطی گاهی سبب وאرد       ١٠
 .شود شده در جوאمع سیوطی אکنون در دیگر کتب אصلی حدیث یافت نمی אز אحادیث ذکر

 
 
 

 یتالشهای پیرאمون
بـه   تالشهایی رא پیرאمـون אیـن آثـار          دאنشمندאن تا مدتها  مندאن حدیث جذאب بود که       هאین آثار چنان برאی عالق    

کنـون   پژوهـان قـرאر گرفتـه و تـا      بیشتر مورد אستقبال حدیث    אلجامع אلصغیر در אین میان، کتاب     . ندرساندאنجام  
 .بارها به چاپ رسیده אست

 
 

 کنز אلعمال) אلف

نخستین تالش بـزرگ توسـط      .  جلب کرد  دند سال پس אز وفات سیوطی نظر عالمان رא به خو          شده چ جوאمع یاد 
 .אنجام شد) ٩٧٧ یا ٩٧٥ م (متقی هندی

 
 

 مؤلف

شد متولد  ) ٨٨٥یا  ( ٨٨٨ در سال    هندی و متقی    אبنאلدین، معروف به     אلحسن عالءאلدین علی متقی بن حسام     أبو
آمـوزی روی    ز همان سنین کودکی به تـشویق پـدر بـه علـم            متقی هندی א   .درگذشت) ٩٧٧یا  ( ٩٧٥و به سال    
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رא אز אستادאن   د و تفسیر، حدیث، فقه و אخالق         شهرهای هند و سپس مکه مسافرت کر       אو برאی تحصیل به   . آورد
. که بیشتر آنها در موضـوعات אخالقـی אسـت         אست  ده  אو کتابهای بسیاری تألیف کر    . آموختقدر آن زمان      گرאن

 . אستکنز אلعمال  کتاب سترگش درشهرت אو مرهون تالش
 همگـی در    ،אنـد   بزرگانی که אو رא سـتوده     . هندی بیشتر אز آنکه محدث باشد، مردی خدאترس و ربانی بود           אبن

ی طوالنی در مجاورت کعبه زیست و سرאنجام در مکـه بـه دیـار               یسالهاאو  . ندא  دאستان  אش هم  تقوא و پرهیزگاری  
 ٥٣١.باقی شتافت

 
 

 چگونگی نگارش

 אو  .بندی و موضوعی نمودن אحادیث کتابهای جوאمـع سـیوطی אسـت            ترین ویژگی تالش متقی هندی باب      مهم
 : אین کار رא در چهار مرحله אنجام دאد

 אسـاس אبـوאب فقهـی     رא بـر زوאئد אلجـامع אلـصغیر   و   אلجامع אلصغیر  אحادیث دو کتاب      وی در مرحلۀ نخست  
 . خلق کردن אألقوאل سنيمنهج אلعمال ف د و کتابی با عنوאنتنظیم کر

 אإلکمال لمنهج אلعمـال    رא  و آن  بندی کرد    باب  رא هم  אلجامع אلکبیر  بقیۀ بخش אقوאل کتاب       אو در مرحلۀ دوم  
 . دینام

  و زوאئـد آن אز     جـامع אلـصغیر    אحادیـث     دو אثر پیشین رא، با یکدیگر אدغام کرد و אز آنجـا کـه              در مرحلۀ سوم  
. د مقـدم کـر    אلجـامع אلکبیـر   رא بر אحادیث     جوאمع אאلصغیر و زوאئد آن        ین،بودند، بنابرא  صحت و אختصار برخوردאر   
 . نامیدقوאل سنن אأليغایة אلعمّال ف مؤلف אین אثر خویش رא
در אیـن مرحلـه אو در   . متمرکـز کـرد  » قوאلقسم אأل « خود رא بر   تمام پژوهشهای پیشین     אو در مرحلۀ چهارم   

و بـرאی تحریـر کتـاب       . دبنـدی کـر      رא نیـز بـاب     لجامع אلکبیـر  א کتاب   »فعالقسم אأل «رویکردی جدید אحادیث    
אو .  و به دنبال آن אحادیث بخش אفعـال رא آورد          אإلکمال و بعد אحادیث کتاب      منهج אلعمال جدیدش אبتدא אحادیث    

 ، در حقیقت یک دورۀ    کنز אلعمال  دאرندۀ   ،بنابرאین.  نامید فعالאأل قوאل و  سنن אأل  يکنز אلعمال ف   אین אثر خویش رא   
ناگفته نماند که متقی هندی אحادیث بسیاری رא نیز אز نـسخ            .  در אختیار دאرد   رא جوאمع אلسیوطی    شدۀ אز   بندی  باب

 ٥٣٢.ه אستنایاب به אحادیث سیوطی אفزود
تـرین جوאمـع      حدیث אست و در شمار بـزرگ       ٤٦٦٢٤  کتاب و  ٧٢  جلد و دאرאی   در شانزده  کنز אلعمال کتاب  

 . אستאهل سنتفرאگیر 
 
 

                                                           
 ي ف يإتحاف אلتق ، شیخ عبدאلوهاب متقی در       سلوک طریق אلیقین   يزאد אلمتقین ف   شیخ عبدאلحق دهلوی در مقصد אول کتاب         .٥٣١

 .אند  زندگی אو رא نگاشتهي مناقب אلمتقي فيאلقول אلنق و عالمه عبدאلقادر بن אحمد فاکهی مکی در کتاب يفضل אلشیخ علی אلمتق
 .٣٢، ص ١ج : ک.ر. کنز אلعمال کتاب ۀ مؤلف در مقدم برگرفته אز توضیحات.٥٣٢
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 ناخت کنز אلعمالش سبک

صلی אقـوאل و אفعـال تـشکیل شـده      אین کتاب אز دو بخش א. אست فرאگیر אهل سنت  جوאمع در شمار کنز אلعمال 
عناوین موضوعات نیز به ترتیب حروف אلفبا       . אند  در هر بخش אحادیث در موضوعات مرتبط تنظیم شده        که   אست
کتـاب  «نخـستین عنـوאن     .  موضـوعات אسـت    אین تنظیم فقط شامل نخستین حرف عنـاوین       . אست     شده مرتب
 . אست»کتاب אلیمین« و آخرین عنوאن »یمانאإل

 پژوهـشگری   ،بنابرאین.  ذکر شده אست    و هم در بخش אفعال      در بخش אقوאل    هم یگفتنی אست که هر عنوאن    
 »حـج «  در موضوع  کتاب مرאجعه کند؛ برאی مثال     باید به هر دو بخش       ،کند  אی پژوهش می    که در موضوع ویژه   

 حـرف אلحـاء אز  «، کتـاب אلحـج  بـه   و هم ٥٣٣»قوאل قسم אأل אلحاء אز حرف  « در   אلحج و אلعمره  باید هم به کتاب     
 . رא مشاهده نماید٥٣٤»فعالقسم אأل

در صدر روאیات نـام     بنابرאین   ،متقی هندی אحادیث رא بدون سند آورده و چون تمامی אحادیث אز پیامبر אست             
رאوی رא مـشخص کـرده       منبع حدیث رא به صورت אختصاری و نام          ،روאیت ه ذکر نشده אست، אما در پایان      گویند
 .אست
 ٥٣٥:قوאل אز کتاب אلحج، بخش אأل):١(مثال 

 هـق   کحم  ( . شُعثاً غُبرאً  ي جاؤن يאنظروא إلی عباد  :  بأهل عرفاتٍ أهل אلسماء فیقولُ لهم      ي אهللاَ یباه  نّإِ ـ١٢٠٧٤
 ٥٣٦.)هریره يأبعن 

 ٥٣٧.)طب عن عبادة( .ضحی لم یمت قلبُه یوم تموتُ אلقلوبلیلةَ אأل من أحیاء لیلةَ אلفطرِ، وـ١٢٠٧٧
 ٥٣٨.فعال אز کتاب אلحج، بخش אأل):٢(مثال 

 אلحمدُ  کهم ل אللّ:  אلموقف يأکثرُ ما دعا به رسولُ אهللا صلی אهللا علیه وآله عشیةً عرفةَ ف            :  قال يٍ عن عل  ـ١٢٥٦٤
ـ  ي مآب ک وإلی ي وممات ي ومحیا ي ونُسک ي صالت کهم ل  تقولُ وخیرאً مما نقولُ، אللّ     يکالذ ـ  ک ول هـم  ، אللّي ربِّ تُرאث
غریب من هذא אلوجـه ولـیس אسـناده         : ت وقال ( . ...  من عذאب אلقبر ووسوسةَ אلصَّدر وشتاب אألمر       ک أعوذُ ب  يإن

 ٥٣٩). אلدعاء هبي فيخزیمة وאلمحامل אبن ويّبالقو
 دوباید بدאنیم کـه حـدیث مثـال    ) امع אلصغیرאلجمثالً (  به אین אحادیث در جوאمع אلسیوطییابی دست برאی   :نکته

אلجـامع   در    یـک   ولی אحادیـث مثـال     مربوط אست، به بخش אفعال    ؛ چرא که    شود   یافت می  אلجامع אلکبیر تنها در   
بـه  بایـد   אسـت،   آغاز شده   » إنّ« به حدیث نخست که با       یابی  دست به عنوאن نمونه برאی      شود؛   یافت می  אلصغیر

 : مرאجعه کنیم که در آنجا نظیر אین حدیث آمده אستع אلصغیرאلجام در »حرف אلهمزه«باب 

                                                           
   .٣، ص ٥ج همان، . ٥٣٣

 .١٣٧همان، ص  .٥٣٤
 .٦٦ و ٦٥همان، ص  .٥٣٥
  .سننمخفف بیهقی در : حاکم؛ هقאلمستدرک مخفف : ؛ کمسندאحمد بن حنبل در : مخفف: حم. ٥٣٦
 .אلمعجم אلکبیرمخفف طبرאنی در :  طب.٥٣٧
 .١٨٩، ص ٥، ج کنز אلعمال .٥٣٨
  .شعب אإلیمانمخفف بیهقی در : ؛ هبאلسننمخفف ترمذی در : ت. ٥٣٩
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حـم  ( ـ   شُعثاً غبـرאً ي، أَتَوِنيאنْظُرُوא إلی عِبادِ:  مالئِکَتَهُ عَشِیَّةَ عَرَفَة بأهلِ غَرَفَهَ، یقُولُي إنّ אهللا تعالی یُباهـ١٨٤
 ).ح(عمرو ـ  عن אبن) طب

 »ح « אسـت و   معجـم אلکبیـر   مُبیّن طبرאنی در    » طب«  و مسند عالمت אختصاری אحمد بن حنبل در        »حم«
در میـان جوאمـع     گفتنی אست که    . نوع אرزیابی سیوطی אز حدیث אست که אو אین حدیث رא صحیح دאنسته אست             

 کنـز אلعمـال    و چـون منبـع        אسـت  אلجـامع אلکبیـر   אعتبارترین آنها     و کم  אلجامع אلصغیر سیوطی، معتبرترین אثر،    
بنـابرאین،   .אهل سنت אسـت   ف  یضعموאرد   در برخی و دیگر کتب حدیثی گمنام و       אی אز سه אثر سیوطی        مجموعه

 .אعتبار یکسانی ندאرد همۀ אحادیث אین کتاب
 . در گذر زمان אز بین رفته אستکنز אلعمالبخشی אز منابع همچنین 

 
 

 شروح אلجامع אلصغیر ) ب

 אثـر   فیض אلقـدیر  آورترین אین شروح      نام. אند   سیوطی روی آورده   אلجامع אلصغیر بعضی אز شارحان به شرح کتاب       
אو بـرאی شـرح     . ده אسـت   אین کتاب رא در چهار جلد شـرح کـر          אو אحادیث . ف مناوی אست  ئوعالمه محمد عبدאلر  

ـ  . אحادیث، مطالب نحوی و حکایـات آموزنـده روی آورده אسـت             کلمات نبوی به آیات قرآن،     الی شـرح    هدر الب
 אز کلمـات  منـاوی در شـرح خـویش   . چ منبع معروف دیگر نیامده אستدر هیشود که     مناوی، אحادیثی یافت می   

 .تأثیر پذیرفته אست حیاء אلعلومإאمام محمد غزאلی در 
 نگاشته  אلجامع אلصغیر بر  ) ه ١٠٧٠ م ( نام شرحی אست که شیخ علی بن אحمد عزیزی شافعی          אلسرאج אلمنیر 

. ند تا مفاد حدیث رא برאی خوאننده آشکار کند        ک   تنها با توضیحی אندک سعی می      ،خالف مناوی   بر ،عزیزی. אست
 אیـن    در אکثر صـفحات    ،بنابرאین.  אست فیض אلقدیر چین تالش مناوی در       אو در تبیین بسیاری אز אحادیث، خوشه      

 .خورد ، نام مناوی به چشم میکتاب
یرאمـون  گفتنی אست که پژوهشهای دیگری نیز پ      .  در چهار جلد در قطع رحلی چاپ شده אست         אلسرאج אلمنیر 

ترتیب أحادیث صحیح אلجامع אلصغیر     توאن به      و زوאئد آن אنجام شده אست که به عنوאن نمونه می           אلجامع אلصغیر 
 . אشاره نمود٥٤١صحیح אلجامع אلصحیح و زیادته و ٥٤٠و زیادته

 
 

 جامع אألحادیث) ج

آنها مجموعۀ  . دندغاز کر ، آ  گردآوری جوאمع سیوطی   ۀ با אنگیز  در دورאن معاصر دو تن אز عالمان کاوشی جدید رא         
 .آوردند  رא در یک مجموعه گردאلجامع אلکبیر و زوאئد אلجامع אلصغیر، אلجامع אلصغیرאحادیث 

                                                           
אنتـشارאت  . אو אین کتاب رא بر אساس אبوאب فقهـی تنظـیم کـرده אسـت              .  אین کتاب حاصل تالش شیخ یوسف אلنبهانی אست        .٥٤٠

 . مکتبة אلمعارف در ریاض
 .بیروتאنتشارאت אلمکتب אالسالمی در .  אین کتاب تألیف محمد ناصرאلدین אاللبانی אست.٥٤١
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 به همان شیوۀ سیوطی در ترتیب אلفبایی        به طور دقیق  حمد عبدאلجوאد در אین پژوهش      אحمد صقر و    אعباس  
ده و در هر بخـش بـه ترتیـب          فعال تقسیم کر  ل و אأل  قوאآنان אحادیث رא به دو بخش אأل      . אند  حادیث گام بردאشته  א

کمال אإل رא تحت عنوאن    אلجامع אلکبیر  و زوאئد آن و سپس אحادیث        אلجامع אلصغیر حروف אلفبا אبتدא אحادیث کتاب      
 .אحادیث تکرאری هر بخش نیز حذف شده אست. אند آورده

 ٥٤٢.ه چاپ رسیده אست جلد بارها ب٢١در و  شهرت یافته حادیث سیوطیجامع אأل به אین אثر
 
 
 
 
  سازی کتابهای پیشینیان مرتب) ز

نظیـر    بـی ی  یهـا    شـیوه  بعـدها نیـز   . ی بـود  א  ، فاقد نظم و ترتیب ویـژه      אهل سنت نخستین نگارشهای   گفتیم که   
 אمـا   کـرد،   یابی به حدیث یاری می      دست تا حدودی خوאننده رא در       ...نویسی و     نگاری، אطرאف   مسندنویسی، معجم 

ی رא آغاز    جدید اب نمودن אحادیث، تالش   ی هدف آسان  بابرخی אز نویسندگان      אز אین رو،   .فی نبود אین تالشها کا  
، آن رא   بنـدی مناسـب    دستهبندی و     آنان بعضی אز کتابهای معروف و مورد مرאجعه رא אنتخاب و با موضوع            . دندکر

 .دאدند در אختیار خوאنندگان قرאر می
برخی אز   ،رو אز אین . ن بوده אست   در تمام دورאنها مرجع محدثا     حنبل   אبن مسندکتاب مشهور   نمونه،  به عنوאن   
אی אنجـام     ، هر کدאم به شـیوه     شده ترتیبهای אرאئه که   گفتنی אست    .ه مرتب ساختن אین אثر رو آوردند       ب دאنشمندאن

ری نیز  های دیگ   شیوهگاهی  ، با אین همه     بندی کتابهای فاقد موضوع بود       موضوع ،بهترین نوع ترتیب  אما   شد،  می
 .شد אرאئه می

 :ترین آنها به شرح زیر אست که مهم ، نگاشته شدאحمد بن حنبل مسند زیادی برאی های ترتیبالمثبرאی 
אلفبـا مرتـب کـرده     حروف أبوبکر بن אلمحب که אسامی گویندگان رא بر אساس      ، אثر حافظ    حمدأترتیب مسند    ـ١

 .אست
 معـروف   ،، אثر علی بن حسین بن عـروه       يאب אلبخار أبو علی   حمدأمام   ترتیب مسند אإل   ي ف يאلکوאکب אلدرאر  ـ٢

 .که אحادیث کتاب رא بر אساس موضوع مرتب کرده אست ،)٨٣٧ م (زکنون אبنبه 
 .که אحادیث رא مطابق حروف אلفبا مرتب کرده אستناصرאلدین بن دزیق، אثر ، حمدأترتیب مسند  ـ٣
 ٥٤٣.אلفبا مرتب کرده אست که אحادیث رא مطابق حروف محمد بن عبدאهللا אلمقدسی،אثر ، حمدأترتیب مسند  ـ٤

 :کنیم زیر به چند کتاب دیگر که در אین زمینه نگاشته شده אست، אشاره میدر 
 אز معتبرترین (ي دِعَ  אبنفی ضعفاء אلرجال אلکامل אو אحادیث کتاب طاهر، אبن، אثر אلکامل ترتیب أحادیث ـ١

                                                           
 . توسط دאر אلفکر بیروت.٥٤٢
  .١٩، ص تطرفهمسאلرسالة אل .٥٤٣
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 ٥٤٤ کرده אست؛ אساس حروف معجم مرتبرא بر) منابع در جرح
 אثـر  ،ولیـاء حلیـة אأل  אین کتاب ترتیب אحادیـث  ؛ אثر نورאلدین هیثمی  ،ه ترتیب أحادیث אلحلی   يتقریب אلبغیة ف   ـ٢
 ؛نعیم אصفهانی אستأبو
 ٥٤٥؛، אز محب طبریترتیب جامع אلمسانید ـ٣
 ترتیـب   ؛ אیـن کتـاب    )٧٣٩ م ( אز عالءאلدین علی بـن بلبـان فارسـی         ،حبان אبن تقریب صحیح    يאإلحسان ف  ـ٤
 ٥٤٦. אستאساس אبوאب حبان بر אبنادیث אح
אلـدین عرאقـی،    אش زیـن   هیثمی به پیشنهاد אستاد و دوست گرאمی   ؛، אثر نورאلدین هیثمی   ترتیب کتاب אلثقات   ـ٥

 .حبان رא مرتب کرده אست אبنکتاب 
 
 
 
 
  کتابهای אحادیث قدسی) ح

. د، حدیث قدسی نامیده می شـود      ه مردم رسیده باش   سخنی که אز جانب خدאوند متعال صادر و توسط پیامبرאن ب          
 ٥٤٧. و حالت אعجاز در آنها وجود ندאردآن تفاوت دאرندאحادیث قدسی با کلمات قر

مندאن به אحادیـث   هאند تا عالق دهآوری کر هایی جمعپژوهان، אین گروه אز אحادیث رא در کتاب     אی אز حدیث    دسته
 :شویم  אز אین دست آشنا میאثردر אدאمه با چند . به آسانی به אین אحادیث دست یابندقدسی 

 ؛، אز علی بن مفضل مقدسیهربعین אآللهیאألـ ١
 م (عربـی مکـی دمـشقی      אلدین אبن   ، אثر محی  خبارروی عن אهللا سبحانه و تعالی من אأل         ما ينوאر ف مشکاة אأل ـ  ٢

 ؛حدیث ١٠١شامل ). ٦٣٨
 אحادیـث   ی אحادیـث قدسـی نویـسنده      ئوف مناوی حـاو   ، אز شیخ عبدאلر   هحادیث אلقدسی تحافات אلسنیة باأل  אإل ـ٣

 ٥٤٨. روאیت شده אز پیامبرאن قدسی
 :אند دو تن אز دאنشمندאن شیعه نیز کتابهایی رא به همین شیوه نگاشتهگفتنی אست که 

 ٥٤٩؛)١٠٧٤ م (عبدאلمطلب אلمشعشعی אلحویزیسید خلف بن אز ، هحادیث אلقدسی אأليאلبالغ אلمبین فـ ١

                                                           
  .١٤٥همان، ص . ٥٤٤
  .١٧٦همان، ص . ٥٤٥
  .٢٠همان، ص . ٥٤٦
 .٨١، ص אلرسالة אلمستطرفه .٥٤٧
  .٨١ ـ ٨٤همان، ص . ٥٤٨
 .١٤١ ص  ،٣، ج אلذریعه .٥٤٩
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 نیـز   أخ אلقـرآن  אین کتاب به     ٥٥٠.)١١٠٤ م (شیخ محمد حرّ عاملی   אز  ،  هث אلقدسی حادی אأل يאلجوאهر אلسنیة ف  ـ  ٢
 .شهرت دאرد

 
 
 
 
 کتابهای אحادیث مسلسل) ط

 ٥٥١. حـدیث مسلـسل گوینـد       بر یک صفت یا حالتی אشترאک دאشته باشـند،         که رאویان سلسله سند آن    رא  حدیثی  
 :אند אز ترین אین آثار عبارت אند، که مهم  کردهآوری لی چنین אحادیثی رא جمعجمعی אز محدثان در کتابهای مستق

 ؛)٥٧٦ م (صبهانیعمادאلدین אحمد بن محمد אلسلفی אإلאز  ،אلمسلسل باالولیه ـ١
 ؛حافظ ذهبیאز ،  אلحدیث אلمسلسليאلعذب אلسلسل ف ـ٢
 ؛)٧٥٦ م (אلدین علی بن عبدאلکافی سُبکی تقیאز ، אلمسلسالت ـ٣
 ؛)٨٢٦ م (یאلفضل אلعرאق أبیאحمد بن אز ، אلمسلسالت ـ٤
 ، אثر جعفر بن محمد مستغفری؛אلمسلسالت ـ٥
 ؛)٣٨٣ م (אحمد بن אبرאهیم بن شاذאنאز ، אلمسلسالت ـ٦
 ؛)٦٤٢ م (بن طیلسانאثر قاسم بن محمد ، حادیث אلمسلسالت אأليאلجوאهر אلمفصالت ف ـ٧
 ؛)٦٤٣ م(ی علی بن محمد אلسَّخاوאز ، ه אألخبار אلمسلسليאلجوאهر אلمکللة ف ـ٨
 ؛)٨٤٢ م (بن ناصرאلدینبکر  أبیمحمد بن אز ،  من مسلسالت אألخبارنفحات אألخیار ـ٩
 ٥٥٢.)٩١١ م( אلدین عبدאلرحمن سیوطی جاللאثر ، אلمسلسالت אلکبری ـ ١٠

אند، نـام   ین سبک نگاشته   א ی رא که هر کدאم אثری در       نام بیست نفر אز نویسندگان     هאلرسالة אلمستطرف کتانی در   
 .برده אست
 که گاهی یک حالت و صـفت رאوی در تمـام زنجیـرۀ              سناد אست ز ویژگیهای אَ  بر آنچه گذشت، تسلسل א     بنا

 ٥٥٣ .... خبرنا وأ مانند وאژگان سمعت، حدثنا، ؛شود شود و گاهی نیز نوع تحمل روאیت تکرאر می سند تکرאر می
 
 
 

                                                           
 .٢٧١، ص ٥ همان، ج .٥٥٠
  .همان. ٥٥١
 .٨١ ـ ٨٤ همان، ص .٥٥٢
 .٤٠٨، ص یث و لطائف אألسانیدمعجم مصطلحات אلحد .٥٥٣
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 چکیده
ر אمتدאد همان   کردند تا د    چین تالشهای پیشینیان بودند و سعی می        بیشتر خوشه  های بعد   شمندאن در دوره  دאن 

אی אز آثار مهم پیشینیان رא بر         که مجموعه ند  ادאفت در אین دورאن برخی به אین فکر         .ندفرسایی کن   ها قلم   شیوه
 . جدید گرد آوردند אی محور همان אبوאب در مجموعه

 رא در یـک     موطـأ  بخـاری و مـسلم و        صحیحنسایی و   دאود، ترمذی و      أبی سنننخستین فردی که کتابهای      
 .ه אندلسی بودأبوאلحسن رزین بن معاویآورد،   گردمجموعه

אلجـامع  ،  )جمـع אلجوאمـع   ( אلجامع אلکبیـر  : ند אز א  نویسی تدوین کرده אست که عبارت       سیوطی سه אثر در جمع     
 ).زیادة אلجامع ( אلجامع אلصغیرزوאئد و אلصغیر

دن אحادیـث کتابهـای     بندی و موضوعی نمـو     باب کنز אلعمال در کتاب   ترین ویژگی تالش متقی هندی       مهم 
 .جوאمع سیوطی אست

آنان بعضی אز کتابهـای     . دندن אحادیث، تالشی جدید رא آغاز کر      یاب نمود  هدف آسان   با برخی אز نویسندگان   
 .ئه کردندرאא به خوאنندگانبندی مناسب  بندی و باب معروف و مورد مرאجعه رא אنتخاب و با موضوع

ـ   سخنی که אز جانب خدאوند متعال صادر و ت          ه مـردم رسـیده باشـد، حـدیث قدسـی نامیـده             وسط پیامبرאن ب
 . شود می
 .אند و به خوאنندگان אرאئه کردهآوری  رא در کتابی جمع قدسی پژوهان، אحادیث אی אز حدیث دسته



 

 

 

جلسۀ پانزدهم

سبکهای حدیثی معاصر



 

 

 
 
 
 
  

 هدف درس
 .آشنایی با سبکهای حدیثی معاصر 

 
 
 
 

 سبکهای حدیثی معاصر 

گویند که   میی معاصر   انشناسان به کس     وאژه ٥٥٤. عهد، روزگار و دورאن    زمان، دوره، : ست אز  א  عبارت لغتعصر در   
 ٥٥٥.دنکن  وאحد یا در یک روزگار زندگی مییدر زمان
 در مباحث تدوینهای مختلـف،      .شود  אطالق می  سال אخیر    صدمعاصر بیشتر به    وאژۀ   نگارאن  ، تاریخ  אصطالح אما در 

آغـاز  گـاهی نیـز     . شود  قلمدאد می بدأ دورאن معاصر     م ،معموالً ظهور صنعت چاپ در تبدیل نسخ خطی به چاپی         
 אست، مبـدأ عـصر حاضـر و دورאن           در عرصۀ حدیث   یپدیدۀ مهم در کشورهای אسالمی، که     حضور مستشرقان   
 .رود معاصر به شما می

با אین تفاوت که عمدۀ     . אز وאژۀ معاصر، همان تعریف אول، یعنی صد سال אخیر، אست          در אین درس    منظور ما   
 .  אخیر אستهای دههبیشتر به ما نگاه 

 : אستبه شرح زیری عصر حاضر فهرست سبکهانمودאر مطالب و 
 :אحیای سبکهای پیشین) אلف
  مسندـ١
  مستدرکـ٢
  جوאمع فرאگیرـ٣
 نویسی   چهل حدیثـ٤
  אحادیث قدسی ـ٥
  אدعیه و אعمالـ٦
 نگاری  تکـ٧
 :אبتکارهای جدید) ب

 حوزۀ معارف حدیثی
  

                                                           
 .٤٤٠ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، آذرتاش آذرنوش، ص .٥٥٤
 . ، چاپ אول١٩٩٢، حسن كرمی، دאر لبنان للطباعة وאلنشر، بیروت، ٢١٩، ص ٣، ج אلهادی إلی لغة אلعرب. ٥٥٥
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 )و تنظیم موضوعی بیتبو( موسوعه ـ١
 نویسی   تلخیص و گزیدهـ٢
 تسنאهل  אحادیث אمونرپی پژوهشهایی ـ٣

 تالشهای پیرאمونی
  تصحیح و تخریج ـ١
  نویسی  معجمـ٢
 
 
 
 

 אحیای سبکهای پیشین) אلف

  مسند ـ١
 »مـسند «نیـز  مـات هـر معـصوم رא     لتوאنیم گردآوری ک     می ،אگر در معنای אصطالحی مسند، قدری تسامح کنیم       

 .تالشهای زیادی در אین زمینه אنجام شده אستدر سالهای אخیر . یممانب
آوری   جمـع » مسند«رא در کتابهایی به نام      ) علیهم אلسالم  (نا بیشتر معصوم  سخنانآقای عزیزאهللا عطاردی    

 אلشهیدمام  مسند אإل ،  مسند إمام אلمجتبی   ،مسند فاطمة אلزهرאء  : ند אز א   بخشی אز آثار אیشان عبارت     کرده אست که  
مـام  مـسند אإل   ،مـام אلرضـا   مـسند אإل  ،  ) جلد سه (مام אلکاظم مسند אإل ،  ) جلد شش (مام אلباقر مسند אإل ،  ) جلد سه(

 .مام אلعسکریمسند אإل  ومام אلهادیمسند אإل ،אلجوאد
نیـز  آورد، در عـصر حاضـر         گرد مسند فاطمه گذشته אز سیوطی که در قرن نهم سخنان حضرت زهرא رא در             

مرحـوم  . אنـد   نگاشتهمسند فاطمه با عنوאن   جدאگانهکتابی  سین אسالمی و مهدی جعفری هر کدאم        آقایان سید ح  
 .  אست هدکر رא تدوین فرهنگ سخنان فاطمه یا نهج אلحیاةمحمد دشتی نیز با همین אنگیزه کتاب 

بهای زیر رא   ته شده אست، کتا   شدر میان شیعیان نگا    ،مسانیدکتابهایی که در دورאن معاصر، به سبک        אز دیگر   
 :توאن برشمرد می
 چهار جلد؛، علی אحمدی میانجی، مکاتیب אلرسولـ 
 یازده جلد؛ی، چانپ، سید حسن قمام علیمسند אإلـ 
 چهار جلد؛، علی حیدر مؤید، حادیث אلحسن وאلحسینأאأللفین فی ـ 
 ؛ جلدیکאلعلوم،  ، پژوهشکدۀ باقرمام אلحسینموسوعة کلمات אإلـ 
 شهری و همکارאن، دو جلد؛ ، محمدی ریحسین אمام نامۀ حكمتـ 
 ؛ جلدنه، سید کاظم قزوینی، مام אلصادقموسوعة אإلـ 
 ؛ جلددوאزده، یحیی فلسفی شیرאزی، عظممسند אلرسول אألـ 
 ؛ جلددو، )علیه אلسالم(، موسسۀ ولی عصر مام אلجوאدموسوعة אإلـ 
 . جلدپنج، علی کورאنی، مام אلمهدیمعجم أحادیث אإلـ 
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 نمونه آقای شیخ محمد غـروی دو کتـاب بـا            ؛ برאی  אز پژوهشها نیز به نوعی در شمار مسانید هستند         بعضی
رא در   (مام אلمهـدی  אلمختار من کلمات אإل   و  )  جلد در دو  (همام אلکاظم و کلماته אلمختار    مثال و حکم אإل   أ عناوین
 ٥٥٦.تدوین نموده אست)  جلدسه

نیـز  ن، جمعی رא بر آن دאشته تا مسند אحادیث אیـشان رא  معصوما شده אز برخی אز یارאن     توجه به روאیات نقل   
 :توאن אشاره کرد برאی نمونه به کتابهای زیر میه ک گردآوری کنند،

 یک جلد؛، بشیر محمدی مازندرאنی، مسند زرאرة بن أعینـ 
 یک جلد؛، بشیر محمدی مازندرאنی، مسند محمد بن مسلم ثقفیـ 
 ، بشیر محمدی مازندرאنی، یک جلد؛ضایا أمیرאلمؤمنین وغیرهامسند محمد بن قیس بجلی حول قـ 
 سه جلد؛، بشیر محمدی مازندرאنی، بصیر بیאمسند ـ 
 یک جلد؛، عبدאلرزאق محمدحسین حرزאلدین، حمزة אلثمالی بیأمسند ـ 
 یک جلد؛، کاظم אبرאهیم رکابی، مسند محمد بن قیس بجلی فی قضایا أمیرאلمؤمنینـ 
 یک جلد؛، فاضل مالکی، ید سناییمسند علی بن سوـ 
 .یک جلد، عزیزאهللا عطاردی، مسند عبدאلعظیم אلحسنیـ 
 
 
 

 ت سن אهل در میاننگاری مسند
אی که    به گونه  ،خلق کردند رא در אین حوزه     ، آثار متعددی    دאشتند مسانید   نیاز مبرمی به  אی که     אهل سنت در دوره   

های بسیار خوبی بر     در دورאن معاصر تحقیقها و تصحیح     . ندאرندنیازی  مسانید  و بازسازی   אمروز به نگارش جدید     
در אینجـا بـه     . دکر که در بخش تحقیق و تصحیح به آن אشاره خوאهیم            شده אست روی مسانید گذشتگان אنجام     

 : کنیم  مسندنگاری در قرن حاضر אشاره میک در سبאهل سنتאثر چند 
 هفت جلد؛، یوسف אوزبک، طالب بیأمسند علی بن  ـ١
 . جلددو، مقبل بن هادی אلوאدعی، لیس فی אلصحیحین אلصحیح אلمسند مما ـ٢

אی אز مسانید گذشتگان گـردآوری و بـه نـام      مجموعه ،همچنین در تحقیقی به سرپرستی بشّار عوאد معروف       
 . جلد منتشر شده אستبیست در אلمسند אلجامع

  بعضی אز عالمان دینی مسانید مهم       مسانید، گفتنی אست که با توجه به دشوאریاب بودن אحادیث در کتابهای          
 . אند دهکرאبوאب فقهی مرتب بر אساس אی جدید منظم و  رא به شیوه

سند رא به אین شیوه אحیا نموده و آثـارش رא چنـین             م چند   ، آقای אحمد عبدאلرحمن ساعاتی    ،پژوهشگر معاصر 
 :نامیده אست

 ؛ـ אلفتح אلربانی بترتیب مسند أحمد بن حنبل אلشیبانی
 دאود؛ ی أبمسند אلطیالسیـ منحة אلمعبود بترتیب 

 ٥٥٧.ـ بدאیع אلمنن بترتیب مسند אلشافعی وאلسنن

                                                           
 אثـر آقـای قاضـی    گنجینۀ نورنند کتاب אند؛ ما  אند که فقط سخنان یک אمام رא مورد توجه قرאر دאده            אلبته آثاری هم خلق شده    . ٥٥٦

 .رא گردآوری نموده אست) علیه אلسالم(ها و پاسخهای אمام صادق  مؤلف در אین کتاب، پرسش. زאهدی در دو جلد
 .٣٠، ص جهود אلمعاصرین محمد عبدאهللا أبوصَعیلیک، .٥٥٧
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 نویسی  مستدرکـ٢
ین مستدرک عصر حاضر    تر  معروف. אند   کتابهایی رא به سبک مستدرک نگاشته      گانی چند، در دورאن معاصر نویسند   

مـستدرک אلوسـائل     کتـاب    کـه . אست) ١٣٢٠ م(بزرگوאر میرزא حسین نوری طبرسی      تالشی אرزشمند אز محدث     
 تکمیل و جبرאن    هدف مؤلف אز تدوین אین کتاب،     هرچند  . ه אست دهجده جلد تدوین کر    رא در    ومستنبط אلمسائل 

رא دقیقاً پیرو سبک     توאن آن    ولی نمی  ،אست) ١١٠٤ م( شیخ حرّ عاملی     ۀوسائل אلشیع אحادیث فرومانده در کتاب     
 אصـلی    نکه نگاشتن אستدرאک کتابها منوط به پیروی אز شـیوه و مبـانی نویـسندۀ               چه אی  نویسی دאنست؛   مستدرک
 .شود  دیده نمیمستدرک אلوسائل אین تقیّد در אما ،אست

کـه אز جهـت مباحـث       אسـت    نگاشته   خاتمة אلمستدرک אلوسائل  جلد کتاب نیز با عنوאن      شش  محدث نوری   
 .ندگان אست مرجع نویسهبسیار مهم و هموאر..  .شناسی و علمی کتاب

 :چند مستدرک دیگر
 ؛ جلدده، )١٤٠٥ م(، شیخ علی نمازی مستدرک سفینة אلبحارـ 
 ؛جلدهشت ، )١٤٢٥ م(حمودی ممحمدباقر ، شیخ نهج אلسعادة فی مستدرک نهج אلبالغهـ 
 ؛، سید محمدباقر موحد אبطحی אصفهانیمستدرک عوאلمـ 
 ٥٥٨؛)ه ١٣٧١م (אنی عسکری ، میرزא محمد بن رجب علی طهرنوאرאأل مستدرک بحارـ 
 ٥٥٩؛)ه ١٣٢٠ م(، میرزא حسین نوری مستدرک مزאر אلبحارـ 
 ٥٦٠.)ه ١٣٦١ م. ( شیخ هادی کاشف אلغطاء ،مستدرک نهج אلبالغهـ 
 
 
 
 جوאمع فرאگیر  ـ٣

علیـه  (نگـارش جوאمـع אز عـصر אمـام رضـا            . دآی  می دجوبه و אز אدغام کتابهای متعدد و پرאکنده       کتابهای جوאمع   
گیری شد و سرאنجام بالندگی خویش رא         در سطح ساده آغاز و در قرون چهارم و پنجم به طور جدی پی              )אلسالم

 آثاری همچون کتب ثالثین حسین بن سـعید، کتابهـای           تالشهاورد אین   آ  ره. در قرن دهم و یازدهم تجربه کرد      
 .אست..  . ونور אلثقلین، אلوאفی، وسائل אلشیعه، نوאرאأل بحار ، شیعهۀچهارگان

אما با گذشت   . های فرאگیر حدیثی هستند     ترین مجموعه   دورאن صفویه همچنان کامل    مانده אز    باقی آثار بزرگ 
 آثـار   رאאی جدیـد در زمینـۀ אرאئـۀ           אیده..  . صنعت چاپ و    و  گسترش علوم  ۀی در زمین  یپیشرفتهابا ظهور   زمان و   

 .یشمندאن مسلمان شکل گرفتدر بیان אندهای پیشین  بدون کاستیتر و  گذشتگان به صورتی کامل
وسـائل  رفـع نـوאقص کتـاب       بـرאی    ، رא با همین אیده    حادیث אلشیعه جامع אأل کتاب   طرح   ، אهللا بروجردی  تآی
 حیات مؤلـف و      زمان بخشی אز אین کتاب در    .  جلد به چاپ رسیده אست     ٣٦אین کتاب در    . ، بنیان گذאشت  אلشیعه

 .کمیل شددرگذشت אیشان به دست شاگردאنش ت پس אز بیشتر آن
در .  متعدد در موضوعات گوناگون تقویت یافت   آوری אحادیث کتابهای      در دهۀ אول אنقالب אسالمی אیدۀ جمع      

رא אحادیـث بـه شـیوۀ        در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات אسالمی        ،رضا برאزش   شمسی آقای علی   ١٣٦٧سال  

                                                           
 .٣٦٧٥، شمارۀ ٤، ص ٢١، ج אلذریعه .٥٥٨
 .٣٦٨٣، شمارۀ ٥ همان، ص .٥٥٩
 .٣٦٨٥، شمارۀ ٦ همان، ص .٥٦٠
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متأسفانه אز אین אثر تنها یک جلـد        .  نامید رنوאمجمع אأل אیشان نام مجموعۀ جدید خود رא       . آوری کرد   جمع אمروزی
 .در دو موضوع صبر و شکر به چاپ رسید

در بخـش   « :نویـسد   אو مـی  . شده چند برאبر جوאمع قبلی אست       آوری  مؤلف مدعی אست که تعدאد אحادیث جمع      
 آیـه و  هفتـاد  نخـست و در مـورد  جستجو شد » صبر« مادۀ دومو در بخش » شکر« אین مجموعه مادۀ    نخست

אلبته بعد אز حذف مشترکاتِ لفظی אحادیـث،        .  حدیث گردآوری شد   ١٢٠٠ آیه و    نود دوم حدیث و در مورد      صدنه
  ٥٦١.»تقلیل یافت ٨٨٠ و ٥٥٠אرقام به אین 

 . ٥٦٢אز ویژگیهای אین کتاب نقل بیانات حدیثی ضروری אست
 :ن אهل سنت نیز به تشکیل کتابهای جوאمع پردאختندאبعضی אز معاصر

صـحیح   אیـن کتـاب دربردאرنـدۀ אحادیـث کتابهـای       در پنج جلد؛، شیخ منصور ناصیف  صوللألאلتاج אلجامع    ـ١
 ) پنج جلد. ( نسایی אستسننترمذی و سنن دאود،  بیא سننمسلم، صحیح بخاری، 

، شیخ سعید حوی در هفت جلد؛ مؤلف در אین کتاب مجموعۀ אحادیث وאرد شـده                אألساس فی אلسنة وאلسیره    ـ٢
 .بندی گرد آورده אست و عبادאت رא در یک دستهدر حوزۀ عقاید، سیره 

 ، عبدאلسالم بن محمد بن عمر علّوش در سه جلد؛אلجامع فی أحادیث אلعبادאت ـ٣
 .، مقبل بن هادی אلوאدعی در شش جلدאلجامع אلصحیح مما لیس فی אلصحیحین ـ٤
 
 
 
 نویسی  چهل حدیثـ٤

در عـصر حاضـر دههـا نفـر אز عالمـان و             . تنگارش אربعینیات در میان شیعه و سنی هموאره رو به فزونـی אسـ             
 .אند نویسندگان به گردآوری چهل حدیث یا شرح چهل حدیث پردאخته

                                                           
 .٣، ص ١، ج مجمع אألنوאر. ٥٦١
 بیان و توضـیح حـدیثی رא گـرد آمـده            ٣٤٩ حدیث و    ٨٨٧   آیه، ٩٤،  »אلصبر وאالستقامه «برאی نمونه در موضوع دوم، یعنی       . ٥٦٢
ر نویسنده در پایان کتاب موضوعات جزئی صب. بندی موضوعی در متن کتاب אست   فاقد ریزموضوعات و دسته    مجمع אألنوאر . אست

אفق با آیه رא بـه ترتیـب    مؤلف پس אز بیان هر آیه אحادیث هم. אی کلی אرאئه دאده אست    های حدیث رא در نمایه      و אستقامت و شماره   
 بیـان شـده אسـت و        אصـول کـافی    سورۀ قصص אز کتاب      ٥٤ و   ٥٣در אینجا حدیثی رא که ذیل آیات        .  אست  قدمت آثار بیان کرده   

 :خوאنیم می» אلصبر وאالستقامه« پیرאمون آن رא אز بخش ة אلعقولمرآهمچنین بیان عالمه مجلسی در 
 ٩١אلحدیث 

 .٢٥، کتاب אإلیمان وאلکفر، باب אلصبر، ح أصول אلکافیـ 
إنّا صـبّر وشـیعتنا أصـبر       «: عبدאهللا علیه אلسالم قال     أبوعلی אألشعری، عن معلّی بن محمد، عن אلوشّاء، عن بعض أصحابه عن أبی            

 .»ألنّا نصبر علی ما نعلم وشیعتنا یصبرون علی ما ال یعلمون«: دאک کیف صار شیعتکم أصبر منکم؟ قال، قلت جعلت ف»منّا
 :١٤٤אلبیان 

 .٢٥، ح ١٤٤ و ١٤٣، ص ٨، ج مرآة אلعقولـ 
 .»نعلمألنا نصبر علی ما «أی אلصبّر علیهم أشقّ وأشدّ » أصبر منّا«. وאلصّبّر بضمّ אلصاد وتشدید אلباء אلمفتوحة جمع אلصّابر
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 אز شـیخ علـی بحرאنـی        ربعـین ریاض אلعلماء فـی شـرح אأل       ،)١٣٤١ م( אز میرزא محمد אرباب      אربعین حسینیه 
 אز آیـت אهللا شـیخ       عن کُلِّ معـصوم   ربعون حدیثاً   אألאمام خمینی،   אز   ربعین حدیث أ جلد،   دو در   )١٣٤٠م  (طیفی  ق

  ٥٦٣... . و  אز شیخ محمدرضا بانی کاشانیربعین فی فضائل موالنا أمیرאلمؤمنینאألپناه אشتهاردی،  علی
 تـا مرאکـز نـشری همچـون سـازمان            אسـت  مندی شیعیان به حفظ و قرאئت چهل حدیث، سبب شده          هعالق

 .تدوین کنندرא ی  دهها چهل حدیث جیب... و  نشر معروف،تبلیغات אسالمی
دههـا نویـسنده و عـالم سـنی     . شـود   آشکارא دیده می  نویسی     نیز گرאیش به چهل حدیث     تسنאهل  در میان   

نویـسندۀ معاصـر،     نمونه   یאربات و نگاههای مختلف تدوین نمایند؛       אند تا چهل حدیث رא در موضوع        سعی کرده 
 :دیث گردآورده אستهای متنوعی رא با عنوאن أربعون ح مجموعه» محمد عبدאلرحیم«

 دیث فی فضل אلشهید وאلشهاده؛ـ أربعون ح
 ؛)صلی אهللا علیه وآله(ـ أربعون حدیث فی فضل אلصالة علی אلنبی 

 لوאلدین؛ أربعون حدیث فی فضل אـ 
 دیث فی فضل أذکار אلحبیب אلمصطفی؛ـ أربعون ح

 تدאوی باألعشاب وאلنباتات אلطیّبه؛ـ أربعون حدیث فی فضل אل
  حدیث فی فضل אلصحابه؛أربعونـ 

 ـ أربعون حدیث فی فضل אلشام؛
  .... وـ 

 אسامی کتابها و    ،ربعینאلمعین علی معرفة کتب אأل    در کتاب   » سهل אلعود « معاصر به نام     گاننویسندیکی אز   
 که به ترتیب حروف     ،אو در אین אثر   . کرده אست آوری    نویسندگان چهل حدیث رא אز قرن دوم تا عصر حاضر جمع          

تعدאد قابل تـوجهی אز אیـن       رא نام برده אست که       کتاب چهل حدیث     ٥٤٩ مرتب شده אست،   אسامی کتابها    یاאلفب
 .نگاشته شده אستحاضر کتابها در عصر 

. خـورد    به چشم می   دبربعینیات فی אلقرآن وאلحدیث وאلتاریخ وאأل     אألدر میان کتب شیعی نیز אثری با عنوאن         
های אربعین رא در      وאژه در אین کتاب     لفؤ م .אدۀ خرאسانی تدوین شده אست    توسط آقای شیخ محمود אکبرز    אین אثر   

 .کرده אستگفته ساماندهی  دאمنۀ تحقیق پیش
 
 
 
  אحادیث قدسیـ٥

یکـی אز   . کننـد، حـدیث قدسـی گوینـد         אز خـدא نقـل مـی      ... کلمات خدאوند رא که پیامبرאن به وאسطۀ مالئک و          
 ٥٦٤.ر خالف قرآن در אین אحادیث אعجاز یا تحدّی وجود ندאردتفاوتهای حدیث قدسی با قرآن אین אست که ب

 ترغیـب   سخنان خدאوند متعال در کتابهای حدیثی، بسیاری رא به گـردآوری אیـن گفتارهـای نـورאنی     زیبایی  
با توجه به אینکه شـمار  . אند تر در אین زمینه دست زده   در عصر حاضر نیز گروهی به کارهای گسترده       . ده אست کر

אهل گونه אحادیث نیز در آثار        بیشتر אز کتابهای شیعیان אست، توجه به אین        אهل سنت ی در کتابهای    אحادیث قدس 

                                                           
אألربعون حدیثاً لإلمام אلرضا، زیر نظر دکتر محمدمهدی رکنی و אألربعون حدیثاً فـی فـضائل أمیرאلمـؤمنین و سـیدة نـساء                       . ٥٦٣

 ... .אلعالمین بروאیة عایشه، אثر شیخ אحمد محمودی و 
  .٥٣٥، ص ١، ج رسائل فی درאیة אلحدیثאبوאلفضل حافظیان بابلی، . ٥٦٤
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 نمونه در عصر حاضر دهها عنوאن کتاب אحادیث قدسی توسـط عالمـان سـنی                رאیب؛  شود   بیشتر دیده می   سنت
 :توאن אشاره کرد موאرد زیر میبه  که אز آن میان تدوین شده אست

 ٥٦٥؛ جلدسه אلدین אلصَّبابطی در ، אبوعبدאلرحمن عصامهאلقدسیحادیث جامع אألـ 
 ؛ جلدیک אلدین אلصَّبابطی در ، אبوعبدאلرحمن عصامهحادیث אلقدسیصحیح אألـ 
 ، یوسف אلحاج אحمد؛هحادیث אلقدسیאألـ 
 ، محمود توفیق אلحکیم؛هحادیث אلقدسیאألـ 
 ، یوسف علی بدیوی؛هحادیث אلقدسیאألـ 
 ، دکتر شعبان محمد אسماعیل؛یه، ومنزلتها فی אلتشریعאألحادیث אلقدسـ 
 حدیث قدسی אز کتب     چهارصد در אین אثر     ؛אلفکر عمّان و دیگر אنتشارאتهای عربی      ، چاپ دאر  هحادیث אلقدسی אألـ  

 .آوری شده אست  مالک جمعموطّأ سته و
ـ      شروح متعددی אز אحادیث قدسی نیز در کتابخانه        خ محمـد متـولی     یشـ . خـورد   چـشم مـی   ه  های حـدیثی ب

 . אستشرح کرده، برאی شاگردאنش در هفت جلد کوچکتعدאدی אز אحادیث قدسی رא אلشعرאوی 
بـا  ) ١١٠٤ م(شـیخ حـرّ عـاملی       . تدאول شد گردآوری אحادیث قدسی در میان شیعیان پس אز قرن یازدهم م          

ـ ربک آف ترین אثر شیعی رא در אین س        مهم هحادیث אلقدسی אلجوאهر אلسنیة فی אأل   تألیف کتاب    אو אیـن کتـاب رא      . دی
ه شـد  ته نگاشـ  ، یعنی در عصر مؤلف    ،١٠٨٣אست که در سال      אی אز אین אثر موجود       نسخه ٥٦٦. نامید »أخ אلقرآن «

.  אحادیث قدسی معرفی کرده אست     ]شیعی[א نخستین نویسندۀ     ر دخودر אبتدאی אین کتاب     حرّ عاملی   شیخ  . אست
אحادیث قدسی رא در کتابی به نـام        ) ١٠٧١ م(ید خلف حویزی    אما אین تصور درست نیست؛ چرא که پیش אز אو س          

 ٥٦٧.آورده بود  گردאلبالغ אلمبین
 :ند אزא  אحادیث قدسی شیعیان عبارتکتبهایی אز  نمونه

 ٥٦٨؛)١٣٤٥متولد (، سید محمدکاظم کفایی אلفرقان فی אألحادیث אلقدسیهـ 
 ٥٦٩؛هلهیحادیث אلقدسیة وאلخطابات אإلאلکلمات אلربانیة من אألـ 
 ؛بکری ، زیدهحادیث אلقدسیأـ 
 ، אز شهید سید حسن شیرאزی؛کلمة אهللاـ 
زیر نظـر آیـت אهللا محمـدعلی        ( אز سید محسن حسینی אمینی       هحادیث אلقدسیة אلمشترکة بین אلسنة وאلشیع     אألـ  
  .)سخیریت

 .ه אستنیز در سالهای אخیر به فارسی ترجمه شدحرّ عاملی  مجموعۀ אحادیث قدسی شیخ عالوه بر אین،
 
 
 

                                                           
نویسنده هر حدیث رא با کلماتی همچون ضعیف، صحیح و قـوی אرزیـابی کـرده                . دیث قدسی אست   ح ١١٥٠ אین אثر دאرאی     .٥٦٥
 .אست
 .نامیده אست» אُخت אلصحیفه« אست، صحیفۀ سجادیه رא نیز که همانند אلصحیفة אلثانیه אو همچنین کتاب .٥٦٦
 .١٢٧٩، شمارۀ ٢٧١، ص ٥، ج אلذریعه .٥٦٧
  .٥٣٠، شمارۀ ١٧٥، ص ١٦همان، ج . ٥٦٨
 .٩٦٥، شمارۀ ١١٤، ص ١٨ن، ج  هما.٥٦٩
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  نویسی  אدعیه، אعمال و مزאرـ٦
عالمان شیعی در طول چهارده قرن کتابهـایی رא         .  و مزאرنویسی آشنا شدیم    نگاری  ی אدعیه سبکهاپیش אز אین با     

 وאألخبـار، אألدعیـة وאلزیـارאت،     دعیـة   ذکـار، אأل  دعیة وאأل حرאز، אأل دعیة وאأل دعیة، אأل با عناوینی همچون کتاب אأل    
دعیـة  سبوع، أدعیة אلساعات، أدعیة אلسفر، أدعیـة אلـصباح، أدعیـة صـالة אللیـل، אأل                أدعیة أیام אأل   ئمه،أدعیة אأل 
 .אند دهکرتألیف » .. .دعیة אلمرویة و אأل אلمأثورة،

 بخـش  ٥٧٠کرده אسـت کـه   معرفی אلذریعه شیعه رא در کتاب ، אثر دعایی  ٨٥عالمه آقا بزرگ تهرאنی بیش אز       
تعدאدی אز کتابهـای دعـایی نیـز در         عالوه بر אین،    . ورאن معاصر نگاشته شده אست    قابل توجهی אز אین آثار در د      

 .אستنگاشته شده  אلذریعهسالهای אخیر و پس אز نگارش 
 
 
 
  نگاری  تکـ٧

فهـم  . شـود   אصلی אو در موضوعات گونـاگون رهنمـون مـی          مطالعۀ گفتارهای موضوعی گوینده ما رא به مقاصد       
نیز مستلزم مطالعۀ موضوعی و مجمـوعی فرمایـشات אیـشان در محـور یـک           درست אحادیث گهربار معصومین     

نیـز  در دورאن معاصـر     . شـد    گردآوری مـی    אز صدها سال پیش    ی موضوعی معصومان  نگاریها  تک. موضوع אست 
 .شود  دیده می،یانشیعبه ویژه میان مسلمانان، ی موضوعی در نگاریها توجه به تدوین تک

אلحـج  ی،  אز جعفر بیات  ه  أدب אلضیاف ، אز هادی نجفی،     لف حدیث فی אلمؤمن   أ  אز عالمه طباطبائی،   سنن אلنبی 
אلعلـم فـي אلكتـاب و       ،   אلكتاب و אلـسنة    یأهل אلبیت ف  ،   אلكتاب و אلسنة   אلصالة فی ،  ة فی אلکتاب و אلسن    ةو אلعمر 
 .نگاریهای موضوعی معاصر هستند ترین تک شهری אز مهم جملگی אز محمد محمدی ری אلسنة

نگاشـته شـده    ..  .های مختلف אخالق، عقاید، فقـه، تفـسیر و          ی حدیثی در حوزه   نگاریها  که تک گفتنی אست   
 .אست

 
 
 
 

 אبتکارهای جدید) ب

 حوزۀ معارف حدیثی
 )تبویب و تنظیم موضوعی ( ـ موسوعه١

ـ  اאین آثار با نگرشی ویژه برאی مخاطبـ       . אند  אی آفریده شده    אی אز نگارشهای معاصر با سبک ویژه        دسته ف ن مختل
 .אند رא برگزیده» نامه موسوعه یا دאنش«ن אین کتابها برאی تالش خویش عنوאن ابعضی אز مؤلف. אند تدوین شده

                                                           
؛ گفتنی אست که در אین کتاب تنها بـه مـوאردی אشـاره شـده     ٢٠٩١ شمارۀ ٤٠١ تا ص ٢٠٠٤ شمارۀ  ٣٨٩، ص   ١ همان، ج    .٥٧٠

 .אست که وאژۀ אدعیه رא دربردאرند
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 אختالفـات   ، אما با یکدیگر شبیه هستند   ) بندی موضوعی و ترتیب אلفبایی موضوعات       دسته(אین آثار אز جهاتی     
ن אست که نویسندگان آنها بر אیـن باورنـد کـه            ها אی   وجه مشترک تمام موسوعه    با אین همه  .  نیز دאرند  אی  عدیده

 .אند تمام مطالب مورد نیاز خوאننده رא در آن موضوع گرد آورده
 :شویم میאینک با عناوین برخی אز אین آثار آشنا 

 ؛شهری ، محمد محمدی ری میزאن אلحکمهةموسوع ـ١
 در دوאزده جلد؛، شیخ هادی نجفی، هل אلبیتأحادیث أموسوعة  ـ٢
 در یازده جلد؛، زیر نظر شیخ فاضل صفار، هیت אلکونیّهل אلبأموسوعة  ـ٣
 در دو جلد؛، محمدهادی אمینی، عظمموسوعة אلنبی אأل ـ٤
 در چهار جلد همرאه با ترجمه؛، نادر مهربان، کالم نور ـ٥
 در پنج جلد؛، محمدباقر آخوندی، حادیثمجمع אأل ـ٦
 جلد؛ ٣١در  ،بخش ، אحسانآثار אلصادقین ـ٧
 در شش جلد؛حکیمی، ) مد و علیمحمدرضا، مح( אخوאن ،אلحیاة ـ٨
 در نه جلد؛، علی فصیحی، نمونۀ معارف אسالم ـ٩
 در چهارده جلد؛، محب אالسالم موسوی، هقوאل אألئمأ ـ ١٠
 .  جلددر ده ،)چی هزیر نظر אستاد کاظم شان(، بنیاد پژوهشهای אسالمی سنن אلنبی ـ ١١

 هـستند   هعهای حـدیثی شـی   هخورد که همگی نظیر موسوع  به چشم مییراثآ چنین אهل سنت نیز     در میان 
 ٥٧١. אشاره کرد جلد دوאزده، אز صالح بن حُمید و عبدאلرحمن بن ملّوح، درنضرة אلنّعیمبه توאن  که برאی نمونه می

 
 
 )تلخیص(نویسی  ـ خالصه٢

אگـر  . کننـد    خلق مـی   אی  شده  بینی    در ساختار پیش  אثرشان رא   برند و     دست به قلم می   نویسندگان با אهدאفی ویژه     
 .د آوردنا دیگرאن با نگاهی دیگر به אین آثار نظر کنند، کتابهای جدیدی رא پدید خوאهین نویسندگان هما

 مسائلی  .کنند  مخاطبان کمتری رא جذب می    ..  .خاطر طوالنی بودن، دشوאر بودن متون و      ه  بعضی אز کتابها ب   
 .ردאزندگونه کتابها بپ شود که אفرאدی به گزینش و تلخیص אین אز אین قبیل سبب می

אنجـام  ..  . مخاطب ویژه دאشـتن، جدאسـازی سـره אز ناسـره و       طوالنی بودن، نویسی معموالً به علت       خالصه
 ٥٧٢. عالمان دینی یا عموم مردم نیست  تلخیص آثار گذشتگان خوشایند مجامع علمی، همאلبته گاهی. شود می

                                                           
» אلنعـیم  نـضرة «ی نامۀ حدیث ، مقالۀ دאنش١٥، شمارۀ فصلنامۀ تخصصی علوم حدیثتوאنید به  برאی آشنایی با אین کتاب می . ٥٧١

  .مرאجعه کنید
نویسی برאی تفکیک אحادیث صحیح אز غیرصحیح אنجام گیرد، אز آنجا که معموالً با مبـانی برخـی אزدאنـشمندאن                 אگر خالصه . ٥٧٢

نویسی   عالوه بر אین، אگر خالصه    .  אثر جناب آقای محمدباقر بهبودی     صحیح אلکافی سازگار نیست، همیشه مورد אنتقاد אست؛ مانند        
 . تابند אی אست معموالً گروهی آن رא برنمی نویسی نیز אنجام شود، چون سلیقه سازی یا گزیده رאی سادهب
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 نجاشی אفرאدی نظیر محمد بن       گزאرشبنا به   . گردد  پیشینۀ אین فن به قرنهای چهارم و پنجم هجری بازمی         
 و شـیخ    ٥٧٥)٤١١ م(غـضائری    حسین بـن عبیـدאهللا       ٥٧٤ حسین بن موسی نوبختی،    ٥٧٣،)٣٢٠ م(مسعود عیاشی   

 .  خود تصمیم به تلخیص بعضی אز آثارشان گرفتند٥٧٦)٤١٣ م(مفید 
 )٤٦٠ م(شـیخ طوسـی   . ثار دیگرאن پردאختنـد  به تلخیص آ٥٧٧بعضی نیز همچون علی بن محمد شمشاطی      
 ٥٧٨،همامـ אلشافی فـی אإل   אو بخشی אز مطالب کتاب      . ده אست کرنیز هم אثر دیگرאن و هم آثار خویش رא تلخیص           

 אز سـوی دیگـر      ٥٧٩. نامیـد  همامتلخیص אلشافی فی אإل   رא    رא گزینش و آن    ،)٤٣٦ م(אلهدی    אثر سید مرتضی علم   
رא بـا عنـوאن       אیـشان آن    شـد،  عمـومی رو بـه رو      אستقبال   با شیخ   همصباح אلمتهجد فی عمل אلسنّ    وقتی کتاب   

 .دکرعرضه و  تلخیص ٥٨٠همختصر אلمصباح فی عمل אلسنّ
 در عصر کنونی  .  تلخیص شده אست   نشمندאنאدکنون بسیاری אز آثار روאیی و غیرروאیی توسط          אز آن زمان تا   

ـ     ،رو אز אیـن  .  برאی مخاطبان مختلـف ضـروری אسـت         به جهات گوناگون   نویسی  نیاز به خالصه   ار  بـسیاری אز آث
 .حدیثی مهم خالصه شده אست

 
 آشنایی با تلخیصها

 تلخیص کتب אربعه
 بهبـودی؛  אز محمـدباقر     شش جلـد،    در گزیدۀ کافی   با عنوאن   فارسی در سه جلد با ترجمۀ    ،  صحیح אلکافی  :یکاف

 אصول کـافی   گزیدۀ؛   سید جوאد رضوی    אز אصول کافی  אی אز   برگزیدهאز عبدאلصمد אسالمی؛     صول کافی أمختصر  
 . محمدאمین رضوی אزروضۀ کافی و אصول کافی אز אحادیث منتخبه،  نیا حمدکاظم به مאز

 و ترجمـۀ  صحیح אالستبـصار  و حکامصحیح تهذیب אأل و من ال یحضره אلفقیه    ]کتاب[ صحیح :دیگر کتب אربعه  
 همگی  بصارگزیدۀ אست  و   حکامگزیدۀ تهذیب אأل  ،  من ال یحضره אلفقیه   ] کتاب[گزیدۀ  فارسی אین آثار با عناوین      

 ٥٨١.)١٢٢٧ م( سید محسن بن حسن مقدس אعرجی  אزتلخیص אالستبصارאز محمدباقر بهبودی، 
زهار حدیقة אأل  ٥٨٢،)١٣٤٩ م( אز میرزא محمدصادق شیرאزی      خبارتلخیص אلبحار بحذف אلمکررאت وאأل    : نوאر אأل بحار

مناهـل   ٥٨٣،)١٢٣٢قتـول بـه    م( میرزא محمد بن عبدאلنبی نیشابوری مـشهور بـه אخبـاری              אز فی تلخیص אلبحار  
تلخیص رضایی،     אز مهدی حجازی شه    نوאرאأل خبار من بحار  درر אأل سین درگاهی،    ح  אز برאر فی تلخیص אلبحار   אأل
جـوאهر  ، نقی فیض אالسالم אصفهانی  علی אزبنادر אلبحار،  محمدباقر شریعتی אصفهانی אز٦ ـ  ١٠ج ، نوאرאأل بحار
 .حبیب کاظمینی אز אلبحار

                                                           
مختـصر   رא که به صورت مفصل نگاشته بود، تلخیص و آنها رא بـه ترتیـب   אلجنائز אلکبیر و אلصوم، אلصالة عیاشی سه کتاب    .٥٧٣
 .٣٥١ نجاشی، ص لرجا نامیده אست؛ مختصر אلجنائز و مختصر אلصوم، אلصالة
 .٦٣، ص رجال نامید؛ نجاشی، مختصر אلکالم فی אلجبر خویش رא تلخیص و آن رא کبیر فی אلجبر وی کتاب .٥٧٤
 .٦٩، ص رجال نامید؛ نجاشی، مختصر مناسک אلحجخود رא تلخیص و آن رא مناسک אلحج  وی کتاب .٥٧٥
 .٣٩٩، ص رجالشود؛ نجاشی،  ه می در فهرست آثار شیخ مفید نیز چند تلخیص אز آثار خودِ وی دید.٥٧٦
 .٢٦٤، ص رجال نامید؛ نجاشی، مختصر تاریخ אلطبری رא حذف کرد و آن رא تاریخ طبری אو کتاب אسانید و موאرد تکرאری .٥٧٧
 .١٦٤، ص אلفهرست طوسی، .٥٧٨
 .٢٤٠ همان، ص .٥٧٩
 .٢٤٢ همان، ص .٥٨٠
 .١٨٥٠، شمارۀ ٤١٩، ص ٤، ج אلذریعه .٥٨١
 .١٨٥٤، شمارۀ ٤٢١ همان، ص .٥٨٢
 .٢٣٨٨، شمارۀ ٣٨٠، ص ٦ همان، ج .٥٨٣
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، نهـج אلبالغـه   . که تعدאدی دیگر אز کتابهای حدیثی شیعه در دورאن معاصر تلخیص شده אست            گفتنی אست   
 .אند در شمار آثاری هستند که بارها تلخیص شده..  . وهمیزאن אلحكم، ، آثار شیخ صدوقאلحکم غرر

 
 
 ـ پژوهشهایی پیرאمون אحادیث אهل سنت٣

. تر אستفاده کنند     بیشتر و رאحت    אز آثار علمی یکدیگر    صنعت چاپ و رאیانه سبب شد تا אندیشمندאن شیعه و سنی          
 אز فرصت بـه عمـل        نیز شیعیان.  אست تسنאهل   بررسی و پژوهش در حوزۀ אحادیث        ز برکات אین صنایعْ   یکی א 

در אیـن زمینـه      سود جسته و آثاری رא       تسنאهل   موجود در کتب      مطالعۀ אحادیث نبوی و آثار صحابۀ      آمده برאی 
 :توאن אشاره کرد ز آن میان به موאرد زیر میאند که א خلق کرده

  ؛همنتخب فضائل אلنبی وأهل بیته علیهم אلسالم من אلصحاح אلستة وغیرها من אلکتب אلمعتبر ـ١
 ؛ سید محمدجوאد حسینی جاللی אزأحادیث אلمهدی من مسند أحمد بن حنبل ـ٢
 ؛ سید علی موحد אبطحی אزحادیث אلفریقینأآیة אلتطهیر فی  ـ٣
 . شیخ صادق نجمی אزیث صحیحینسیری در אحاد ـ٤
 
 
 

 تالشهای پیرאمونی
 ـ تصحیح و تخریج ١

אی خطیـر بـر دوش        ینـده وظیفـه   آ نـسل    بـه هـا و אنتقـال صـحیح آن           حفظ میرאث گذشتگان، پیرאیش کاستی    
 .مندאن فرهنگ אست هعالق

انهای میـرאث  گذشته אز سـازم  . ورزند  אسر دنیا بر حفظ آثار فرهنگی خویش אهتمام می        دوستان در سر    فرهنگ
جالـب אینجاسـت کـه حفـظ     . نـد א אلمللی بزرگی نیز با همین هدف در دنیا فعال         فرهنگی کشورها، مؤسسات بین   

 در אیـن میـان      .شـود   آثاری که تنها صد سال אز قدمت آن گذشته باشد، در تمام کشورها ضروری شـمرده مـی                 
ر بعضی אز אین آثـار      مع. نگی مسلمانان אست  ترین آثار فره    های روאیی אز אرزشمند    هنوشت کتابهای حدیثی و دست   

 بـه   هـا ی روزگـار و حافظـان آن      هـا مهری   بـی   אثـر  رאی אز אین آثار ب      پارهسفانه  أمت. گردد  به صدها سال پیش بازمی    
هـای بـزرگ جهـان     هـای خطـی کتابخانـه    هـای نـسخه    אمـا هنـوز نیـز گنجینـه       ،صفحات تاریخ پیوسته אست   

، دאنشمندאن فرهیخته عالوه بر حفاظـت فیزیکـی אیـن           אز אین رو  . تترین بخش در مرאکز فرهنگی אس       درخشان
 تصحیح یک یا چند نسخۀ روאیی معمـوالً  .אند آثار، در تصحیح و אحیای آنها نیز تالش فرאوאنی אز خود نشان دאده          

  ٥٨٤.شود به صورت אجتهادی یا روאیی אنجام می
 :ند אزא عبارتروאیی  تصحیح نسخ خطی  دردو رکن אساسی

 ؛با روאیات مشابهآن های خطی و אنطباق  تصحیح قرאئت درست مصحح אز نسخه؛ توאرسازی متن אسـ١
 .های אحادیث در متون کهن قرאئت آشکار ساختن سرچشمه؛  تخریج مصادر روאیاتـ٢

                                                           
 . ٥، بخش ١، جلد پژوهی حدیثمهدی مهریزی، : ک.  برאی אطالع بیشتر ر.٥٨٤
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در دورאن معاصر چند مؤسسه و جمعی אز پژوهشگرאن، بسیاری אز کتابهای حدیثی رא אز گردِ غُربـت مخـازنِ     
 .אند ده کر٥٨٥ها رهایی بخشیده و آنان رא برאی אستفادۀ عموم تصحیح کتابخانه

آیة אهللا بروجردی با تشویق پژوهشگرאن بر تصحیح کتـب خطـی کهـن و تأکیـد بـر אحیـای אیـن میـرאث                         
 . دאشتندآن متون حدیث و علوم ر אحیای نقش مهمی د،אرزشمند

ی عالمانـۀ   هایری زنجانی با تصحیح   ب ش אکبر غفاری و آیة אهللا     مصطفوی، אستاد علی  مرحوم  אفرאدی همچون   
 .ندא هخویش در زنده نگه دאشتن آثار حدیثی و אنتقال آن زحمات بسیاری رא به جان خرید

 
 

 تالشهای אهل سنت
 در دورאن معاصر بـه تـصحیح و تخـریج متـون کهـن               אهل سنت شاید بتوאن گفت که بیشترین تالش حدیثی        

پژوهـان   ری אز کتابهای کوچک و بزرگ אهـل سـنت توسـط حـدیث             در אین دورאن بسیا   . حدیثی אختصاص دאرد  
 .شده همرאه با فهارس و تخریج عرضه شده אست אیشان تحقیق و با متونی אصالح

אحمـد محمـد     :نـد אز  א  عبارتکه  .  دאرد رای کتابهای حدیثی نام دو تن אز אیشان شهرت بس         در میان مصححینِ  
 .و بشار عوّאد)  م١٨٩٢ـ  ١٩٥٨(شاکر 

د تـا   ب شـ  مندی وی به تصحیح متون سب      هعالق. مصر و شغلش قضاوت بوده אست     مد شاکر، אهل    אحمد مح 
ـ تر مهم حنبل אبن مسند ٥٨٦.ندکتصحیح ..  .کتابهای بسیاری رא در حوزۀ حدیث، تفسیر، אصول فقه و       حیح صین ت

صر و شـرح    حبّان، مختـ    אبن صحیح ترمذی،   سننی  هاאحمد محمد شاکر کتاب   . ی حدیثی אست  هاکتابحوزۀ  אو در   
 .ده אستکرتصحیح نیز رא ..  .دאود و  אبیسنن

 در عرאق و دאنشگاه بغدאد بـه تـدریس و پـژوهش             ی زیادی  سالها ، در بغدאد  یالدی م ١٩٤٠بشار عوّאد متولد    
وی کتابهـای   . کنـد    کشور زندگی مـی    در آن   نیز د و در حال حاضر    אو سپس به אردن عزیمت کر      .אشتغال دאشت 

 تاریخ طبری ،  تذکرة אلحفاظ ،  تهذیب אلکمال  ،سالمتاریخ אإل ،  عالم אلنبالء أسیر   مالک،   אلموطاءمعروفی همچون   
 .ده אستکررא تصحیح ..  .و

 ٥٨٧.ی سـبقت رא אز دیگـرאن ربـوده אسـت          وگ)  م ١٩٩٧ م( ناصرאلدین אلبانی    در زمینۀ تخریج אحادیث کتابها،    
 :ند אزא بعضی אز کتابهای تخریج وی عبارت

 ریج أحادیث منار אلسبیل؛ ـ إروאء אلغلیل في تخ
 ـ غایة אلمرאم فی تخریج أحادیث کتاب אلحالل وאلحرאم؛ 

 ٥٨٨.ـ تخریج أحادیث کتاب مشکلة אلفقر

                                                           
 .شود نامیده می» تحقیق«زبان   تصحیح در نگاه دאنشمندאن عرب.٥٨٥
 . عنوאن אست٣٧ مجموعه آثار אو אعم אز تألیفات و تصحیحات بالغ بر .٥٨٦
 خطیب بغـدאدی رא     אقتضاء אلعلم وאلعمل  عاصم و      אبن אبی  אلسنۀ تبریزی،   مشکاة אلمصابیح کتابهای   אلبانی در زمینۀ تحقیق نیز       .٥٨٧

 .تحقیق کرده אست
 אز جمله کسانی که در عصر حاضر در حدیث کوشا بودند، אحمد بن صدیق אلغماری و برאدرش عبدאهللا بن صدیق אلغماری، אز                     .٥٨٨

رא نگاشته אسـت و عبـدאهللا       אلهدאیة فی تخریج אلبدאیه      و   مسند אلشهاب  ب بتخریج فتح אلوها אحمد، کتاب   . دאنشمندאن مغرب، هستند  
 .رא تدوین کرده אست...  و  تخریج أحادیث אللمعنیز
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 حـوزۀ   ردخدمات شـایانی رא     אست که   پژوهان مصری    حدیثجمله   אز   نیز)  ه١٣٨٨م  (محمد فؤאد عبدאلباقی    
ماجـه رא تـصحیح کـرده         אبـن  سـنن  مـسلم و     صـحیح ،   مالک אلموطأאو سه کتاب     .ه אست אد د حدیث نبوی אنجام  

  ٥٨٩.אست
 وא.  یاد شـود    نیز شده توسط دکتر مصطفی אالعظمی     در پایان אین بخش بایسته אست که אز کتابهای تحقیق         

 .ماجه אست  אبنسنن و خزیمه  אبنصحیحین آنها تر معروفکه  אست دهکر متعددی رא تصحیح هایباکت
 
 

 ـ معجم کتابهای حدیثی٢
  نویسی فهرست

یابی به אحادیث دلخوאه سبب شده بود که پژوهشگرאن אز بـسیاری             گستردگی کتابهای אحادیث و دشوאری دست     
 بحـار אألنـوאر    نمونه پیدא کـردن چنـد حـدیث مختلـف در             یאر ب ؛אز אحادیث موجود در کتابها کمتر אستفاده کنند       

تـدوین  نیان ی برאی کتابهـای پیـش  تهاییفهرس بعضی אز دאنشمندאن  ،رو אز אین . نیازمند صرف ساعتها مطالعه بود    
 :ه אست تدوین شد زیر سه فهرستبحار אألنوאر به אحادیث  آسانیابی تنها برאی دستکردند؛ برאی مثال 

  مصابیح אألنوאر فی فهرست بحار אألنوאر؛ـ١
 ـ مفتاح אألبوאب فی فهرست بحار אألنوאر؛٢
 . ـ سفینة אلبحار فی فهرست بحار אألنوאر٣

 نیـز پـی گرفتـه        شیعه ز کتب مهم، همچون کتابهای چهارگانۀ     بعضی א در مورد   همین شیوه    بعد   در سالهای 
 . אز کتابهای معتبر تجربه کنندپژوهان دشوאری کمتری رא در אستفاده  سبب شد که حدیثها אین تالش٥٩٠.شد

بـه  نهـا   پژوهـشگر رא ت    ، که مرאجعه به فهـارس     با گذشت زمان ضعف بزرگ کتابهای فهارس رخ نمود؛ چرא         
 אنـد و فهـارس אز       موضوعات دیگر آمده  الی   هد و چه بسیار אحادیثی که در الب       شو موضوعات دلخوאه رهنمون می   

 .ندא ناتوאنرאئۀ אین אحادیث א
 

  معجم אلفاظ אحادیث
 אیـن  .אسـت ، نگارش کتابهای معاجم אلفاظ ه אستسدۀ אخیر אنجام شد אز تالشهای بسیار אرزشمندی که در    یکی  

  به אحادیث دلخـوאه دتوאن  با مرאجعه به אین کتابها به آسانی می  אی طرאحی شده אست که پژوهشگر        گونه کتابها به 
های مرتبط بـا موضـوع         پژوهشگر پس אز אنتخاب کلیدوאژه      بدین ترتیب که   .خود در کتابهای مختلف دست یابد     
 .یابد میی کتب معاجم ال אز البهها به رאحتی אحادیث مورد نظر رא  تحقیق و دאنستن ریشۀ آن وאژه

 بـه   تسـن אهل   אز کتابهای حدیثی     ی پس אز آنکه بخش    ٥٩١.ن אبدאع شد  ا در אبتدא توسط مستشرق    نویسی  معجم
نویـسی رא آغـاز       معجـم یابی به אحادیث      برאی آسان شدن دست    ،نازمین אنتقال یافت، گروهی אز مستشرق      مغرب
در אیـن   .  تدوین کردند  ١٩٢٧های حدیث رא در سال        گنجینه یا کلید    همفتاح کنوز אلسنّ  آنها در אبتدא کتاب     . کردند

 . فهرست شده אستאهل سنتאثر مطالب و موضوعات چهارده کتاب مهم 

                                                           
 .٣٤، ص جهود אلمعاصرین .٥٨٩
 . جلد تدوین کرده אست٣٨ رא در مفتاح אلکتب אألربعهسرخی אصفهانی کتاب   آقای محمود ده.٥٩٠
علـوم  ، مجلۀ   »درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان    «مقالۀ  : ک. تشرقان در زمینۀ حدیث ر     برאی آگاهی אز تالشهای مس     .٥٩١
 .٢٨، شمارۀ حدیث
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  و  رא آغـاز کردنـد     حادیـث אلنبـوی    אأل אلمعجم אلمفهـرس أللفـاظ    بزرگ  ن در همان سالها پژوهش      امستشرق
پایـان  در هشت جلـد      غلط   نیوه و کمتری  به بار نشست و به بهترین ش      ) ١٩٢٢ـ   ١٩٨٧( سالۀ אیشان    ٦٥تالش  
یـابی و      ریشه ) אحمد مسند+  مالک   موطأ+  دאرمی   سنن+ کتب سته   (کتاب مهم   نُه  אحادیث  אین کتاب   در  . یافت

 .אستترین ویژگیهای אین אثر   مهمدقت، אتقان و אنسجام אز. אند تنظیم شده
 رشـید رضـا و אحمـد محمـد شـاکر אز             .ن به سرعت مورد אستقبال مسلمانان قرאر گرفت       تالشهای مستشرقا 

 .د نیز آن رא به عربی ترجمه کرو محمد فؤאد عبدאلباقی.  بسیار سود جستندهمفتاح کنوز אلسنّکتاب 
 تنظـیم کـرد کـه       نهـج אلبالغـه   برאی کتاب   אلمعجم אلمفهرس رא     مصطفوی   آقایدر میان شیعیان نیز אبتدא      

 .ن قرאر گرفتثر مورد אستقبال بزرگان و فرهیختگاאאین . نگاشت
رضـا بـرאزش      علی آقای گروهی به سرپرستی     :ندא  ه پردאخت نگاری   به معجم  گروهچندین  نیز  های אخیر     در دهه 

 ) جلد دهدر   (ربعه کتب אأل  ،)جلدهفت  در   (وسائل אلشیعه  ،) جلد سیدر   (نوאرאأل بحاربرאی کتابهای   هایی رא     معجم
 .ندא تدوین کرده) جلدشش در  (مستدرک وسائل אلشیعه و

 حادیـث بحـار   ألفـاظ   أ אلمعجم אلمفهـرس فـی     علمیۀ قم نیز کتاب      ژوهشگرאن دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ    پ
های مشابه پیشین    تالش אز..)  .گذאری، دقت و   אعرאب( אین אثر אز جهات متعددی       ه جلد نگاشت  چهارده رא در    نوאرאأل

 .برتر אست
معجـم אلفـاظ نگاشـته    ..  . وغرر אلحکم، هج אلبالغهن مانند  ، مختلف حدیثی  ی برאی کتابها  های אخیر   در دوره 
 .شده אست

אفزאرهای علـوم אسـالمی مرאجعـه بـه کتابهـای معجـم بـسیار                 با فرאگیر شدن رאیانه و نرم      ،در دو دهۀ אخیر   
 .گیرد  و אین کتابها تنها برאی پژوهشهایی ویژه مورد אستفاده قرאر می אسترنگ شده مک
 
 
 

 چکیده
سـیوطی در   نامیـد، » مـسند «توאن گردآوری کلمات هر معصوم رא      صطالحی مسند، می  با تسامح در معنای א     

عزیز אهللا  نیز  آورد، در عصر حاضر       گرد مسند فاطمه رא در   ) سالم אهللا علیها   ( حضرت زهرא    قرن نهم سخنان  
 .کندآوری  رא جمع) علیهم אلسالم(ن های بیشتر معصوما گفته אست دهکرعطاردی سعی 

אی که אمروز نیـازی بـه         אی که به مسانید نیاز مبرم بود، آثار متعددی خلق کردند به گونه              אهل سنت در دوره    
های بسیار خـوبی بـر مـسانید        در دورאن معاصر تحقیقها و تصحیح     . نیستمسانید  و بازسازی    نگارش جدید 

 .شده אستگذشتگان אنجام 
مـستدرک   کتـاب    صاحببرسی  ترین مستدرک عصر حاضر تالشی אرزشمند אز میرزא حسین نوری ط           معروف 

 .אست אلوسائل و مستنبط אلمسائل
تـر و    رא کامـل  گذشتهشود آثار   אین אیده رא پرورאند که می     .. . گسترش علوم، صنعت چاپ و     ۀ در زمین  پیشرفت 

وسـائل   رفع نـوאقص کتـاب   و برאی آیة אهللا بروجردی با همین אیده       ،  های پیشین عرضه دאشت     بدون کاستی 
 . رא بنیان گذאشتامع אالحادیث אلشیعهجکتاب ، طرح אلشیعه

لمـان و   در عصر حاضـر دههـا نفـر אز عا   ،نگارش אربعینیات در میان شیعه و سنی هموאره رو به فزونی אست      
 .אند حدیث پردאخته حدیث یا شرح چهل نویسندگان به گردآوری چهل
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گونـه   یان אست، توجه به אیـن  אز کتابهای شیعادیث قدسی در کتابهای سنیان بیش    با توجه به אینکه شمار אح      
 אز سـوی  عصر حاضر دهها عنوאن کتاب אحادیث قدسـی    و در  شود  אحادیث نیز در آثار سنیان بیشتر دیده می       

 .عالمان سنی تدوین شده אست
کتـاب אالدعیـة، אالدعیـة وאالحـرאز،        «در طول چهارده قرن عالمان شیعی کتابهایی رא با عناوینی همچـون              

» ... و   دعیة وאلزאریات، أدعیة אالئمه، أدعیة أیام אالسبوع، أدعیة אلساعات، أدعیـة אلـسفر            אالدعیة وאالذکار، אال  
 .אند دهکرتألیف 

ها نگاه نویسندگان آن אست که بر אین باورאند که تمام مطالب مورد نیاز خوאننده  وجه مشترک تمام موسوعه 
  .אند رא در یک موضوع گرد آورده

» .. . مخاطب ویژه دאشتن، جدאسازی سره אز ناسره و         ، یک متن  والنی بودن ط «دلیلبه  بیشتر  نویسی   خالصه 
 عالمان دینـی و یـا عمـوم مـردم        אلبته گاهی تلخیص آثار گذشتگان خوشایند مجامع علمی،       . شود  אنجام می 
 .نیست

. برند  بهرهتر  صنعت چاپ و رאیانه سبب شد تا אندیشمندאن شیعه و سنی אز آثار علمی یکدیگر بیشتر و رאحت              
 .אز برکات אین صنایع بررسی و پژوهش در حوزۀ אحادیث سنیان אست

 بـه  آنها אز برخیر م عאند که ترین آثار فرهنگی مسلمانان نوشتهای روאیی אز אرزشمند کتابهای حدیثی و دست    
 تا نسخ خطی رא تصحیح و بـه         کردندعالمان فرهیخته سعی     در عصر حاضر،     .گردد  صدها سال پیش باز می    

 .کنند אحیا نوعی
 حدیث پژوهان אیشان تحقیق و با       אز سوی  ،بسیاری אز کتابهای کوچک و بزرگ אهل سنت       معاصر  در دورאن    

 . عرضه شده אست، همرאه با فهارس و تخریج،متونی אصالح شده
بـا مرאجعـه بـه      . سدۀ אخیر אنجام شد، نگارش کتابهای معاجم אلفاظ بود         אز تالشهای بسیار אرزشمندی که در      

 .توאن به אحادیث دلخوאه در کتابهای مختلف دست یافت کتابها به آسانی میאین 
  


