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کتابهدای حددیثى از دور ،تددوینهدای رسدمى کده در دسدترس اسدت ،از تبو یدب برخدوردار
بود،اند .این مقاله در صدد است با نگاهى تحلیلدى و بیروندى بده ایدن تبو یدبهدا ،نخسدت
تعر ید و گونددهشناسددى نسددبت بدددانهددا انجددا دهددد و سددپ عوامددل مددؤثر بددر تبویددب را کدده
ً
عمدتا به ویژگىهای فردی مؤل و زمانه او بر مىگردد ،با ذکر نمونده و شدواهد نشدان دهدد.
نیدداوردن حدددیث در بدداب مربوطدده ،نداشددتن تو،دده الز بدده احادیددث معددارض و مخددال ،
آوردن احادیث با مضمون عا در ذیل عندوان خداب بخشدى از آسدیبهدای تبویدبهدای
مو،ددود اسددت کدده ب ددرای مصددونیت از آس ددیبهددا را،کارهدددایى مانندددد موا،هدددۀ آ گاهانددده بدددا
تبویبهای بازسازی مصادر اولیه و نمایههای موضوعى پیشنهاد شد ،است.

کلیدواژهها :تعری

تبویب ،گونهشناسى تبویب ،تبویب کتابهای حدیثى.

یکّ .
هویت و گونههای تبویب

در زالددب کتددابهددای ح ددیثى ،گونددهای از تبو یددب مشدداهد ،مددىشددود .از دددیمتددرین کتددب

حدیثى که در دسترس است ،گرفته تا آنچه در روزگار ما نوشته و تدوین مىشود ،بر همه ،ندوعى

از تبویب و دستهبندی حا کم است؛ چه تبویب کمى و چه تبویب کیفى.

تبو یددب ،نشدداندهندددۀ انسددجا و بالندددگى ذهددن آدمددى اسددت و از رشدد عقو نددى و فکددری خبددر

مىدهد .بر همین پایه مىتدوان دانسدت کده چدرا نخسدتین نوشدتههدای حددیثى نظدم و سدازمان و
2
ّ
تبویب ،ددی نداشدتهاندد .ا گدر کتداب االصو لدالسوت دعهور را  -کده بدا ىمانددۀ با یافدت شددۀ
برخى از اصول کهن حدیثى شیعه است  -نزدیک به نوشدتههدای اصدلى بددانیم ،مدىتدوان آن را

شاهدی بر این نکته در مکتوبات اولیه دانست و بر همین یاس مىتدوان افدزود کده تبو یدبهدای
ّ
کمى ،مقد بر تبویبهای کیفى شکل گرفتهاند.
 .1دانشیار دانشگا ،آزاد اسومى تهران  -واحد علو و تحقیقات(toosi217@gmail.com) .

 .2ر : .االص لدالست دالعهردمنداالص لداالولی  ،تحقی  :ضیاء الدین المحمودی ،م :دارالحدیث۱۴۲۳ ،س۱۳۸۱ /ش.

است کده ،دای اعمدال سدلیقه و برداشدتهدای متفداوت در آن نیسدت ،مانندد تبو یدب بدر اسداس

روایات معصومان :یا صحابه که در کتابهدایى چدون تحفدالعق ل و مسن دا م دبند نبول

به چشم مىخورد ،یا تبویب بر اساس حروف اول حدیث ،چدون کتداب غرردالحکوم،دم سو ع د
ا رافدالح یثدالنب ىدالهریف.

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

مراد از تبویب ّ
کمى ،دستهبندی بدر پایدۀ شداخصهدا و مدو هدای ابدل اندداز،گیدری ظداهری

اما تبو یدب کیفدى آن اسدت کده برداشدت و ندوعى ا،تهداد در آن دخیدل اسدت کده تبو یدبهدای

موضوعى از این بیلاند.

از منظر دیگر ،مىتدوان تبو یدبهدای ّ
کمدى را بده فهرسدتهدای لفظدى (مانندد :فهرسدت اعدو ،

کتددب ،بایددل و  )...تشددبیه کددرد و تبو یددبهددای کیفددى را بدده نمایددههددای موضددوعى .از همددین ،ددا

مىتوان به سهولت تبویبهای کمى ،و سختى و دشواری تبویبهای کیفى پى برد.
با این توضیحات ،اینک به نمونههای بر،ای ماند ،از تبو یدبهدای ّ
کمدى در کتدب احادیدث
بر پایۀ استقرایى نا ص اشار ،مىکنیم:

 .۱تبویب بر اساس صحابه ،مانند کتاب مسن دا م ،

 .۲تبویب بر اساس معصومان ،مانند کتاب تحفدالعق ل،

 .۳تبویب بر اساس حرف آزا ین حدیث ،مانند :غورردالحکوم ،م سو ع دا ورافدالحو یثد
النب ىدالهریف،

 .۴تبویب بر اساس اعداد به کار رفته در حدیث ،مانند :الخصال،

 .۲تبویب بر اساس واژ،های به کار رفته در حدیث ،مانندد :معانیداالخبار و علولدالهورایع کده
زالب روایات آنها بر پایه انتخابهای لفظى است.

تبو ی ددب کیف ددى از آن رو ک دده ب ددر فک ددر و ت م ددل و تعق ددل اس ددتوار اس ددت ،ان ددواع و گون ددهه ددای بس ددیار

دارد؛ مانند:

 .۱تبو ید ددب متد ددداول در کتد ددب ،د ددامع حد دددیثى کد دده شد ددامل تمد ددامى رواید ددات در حد ددوز،هد ددای

مختل

دینى است که خود نیز بسیار گوناگون اسدت ،مانندد :الکافی ،الو افی ،بحوارداالنو ار و

ع المدالعل ح.

 .۲تبویب در حوزۀ روایات فقهى که این هم یکسان نیست ،مانندد :تهذیبداال کاح ،کتداب

مندالدیحضرهدالفقیه ،وسائلدالهیعه ،مست ر دال سائل و جامعدا ادیثدالهیعه.
 .۳تبویب در یک موضوع اعتقادی ،مانند :الت ی  ،کمالدال ین.
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نگارند ،تا کندون بده نوشدته یدا تحلیلدى مسدتقل در بداب تبو یدب حددیث و مسدائل آن در کتدب

حدددیث بددر نخددورد ،اسددت و لددذا مطالددب خددود را  -کدده شدداید ،نبدده ابتدددایى و مقدددمى دارد  -بدده
1

ا،مال بیان مىکند.

دو .پیشفرضها و مؤلفههای تبویب

گرچه در تبویبهای ّ
کمى کمتر فکر و سلیقهای نهفتده اسدت ،امدا تبو یدبهدای کیفدى ،کداری
ً
ّ
کامو وابسته به فکر و ا،تهاد و ت موت است و از میزان اطوعدات و آ گداهىهدای بلدى محددث

به عوو ،ذوس و هنر و نیز ت مل و تعقل وی خبر مىدهد.

ّ
به سخن دیگر ،تبویبهای کیفى بر چند عنصر پیشینى در محدث استوار است:
 آ گاهىها و اطوعات دانشى، فرهنگ ،باورها و اعتقادات، -ذوس و هنر و مهارت،

 درت ساماندهى و شبکهسازی داد،ها، درت فهم و تعقل،ع
 تجربه و توان بهگزینى.و عناصر تشکیل دهند ،و مسائل و مؤلفههای موضوع تبویب نیز عبارتاند از:
 -انتخاب حدیث،

 چینش و نظم و تقد و ت خر در آوردن احادیث، تقطیع حدیث، -عنوانگذاری.

شش عنصر نخسدت ،حکدم عوامدل پیشدین و یدا زمیندههدا و بسدترها در تبو یدب را دارد و چهدار

عامل بعدی مؤلفههای تشکیل دهند ،تبویباند.

 .1گفتنى است نوشتههایى مستقل و ضمنى دربار ،برخى از کتب حدیثى در دسترس است که به یدک کتداب اختصداب
دارد؛ به عنوان نمونه ،در زمینه تبویب کتاب الکافی مىتوان از این دو نوشته یاد کرد:
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الف .الهیخدالکلینیدالبغ ادىدودکتابهدالکافی ،ثامر العمیدی ،م :بوستان کتاب.
ب« .کاوشى در بار ،تبویب الکافى» ،امین حسین پدوری .مقالدۀ چدا شدد ،در :مجم عوهدمقواالتدفارسویدکنگورهدبویند
المللیدثق داالسالحدکلینی ،ج ،۲ب.۱۶۷ -۱۲۷
هر دو نوشته ،با آن که به کتاب الکافی اختصاب دارند ،در آنها مقایسههایى بدا دیگدر کتدابهدا صدورت گرفتده و نیدز بده
امتیازات و ویژگىها پرداخته شد ،است

تبویبهای کیفى  -چنانکه گفته شد  -بر عناصری استوار است که و،دود و ظهدور آنهدا در

افراد بسیار متفاوت است؛ چنانکه در یک فرد در ادوار مختل

زندگىاش نیز یکسان نیسدت.

به سخن دیگر ،میزان آ گاهىهای دانشى ،تجربه ،باورها و عقاید و ذوس و هنر و نیز فهدم و تعقدل

و دددرت سددازماندهى در افددراد یکسددان نیسددت و حتددى در یددک فددرد نیددز در دور،هددای مختلدد
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سه .عوامل تأثیرگذار بر تبویب

زندگىاش شرایط واحدی نددارد .از ایدن رو تبو یدبهدا بسدیار متد ثر از ویژگدىهدای فدردی و شدرایط

فرهنگى ،علمى و ا،تماعى محدث و مؤل اند.
در پار،ای کتابهای حدیثى مىتوان ت ثیر َسبک زندگى محدثان و مکانهای حضور آندان و

نیز شرایط فرهنگى  -ا،تماعى آنها را بر تدوین کتاب نشان داد .در این ،ا به ذکر چند نمونده

مىپردا یم.

 .۱مرحددو کلینددى ( ۳۲۹س) را در میددان شددیعه و اهددل سددنت ،نخسددتین محدددثى مددىتددوان بددر

شمرد که کتابش را بدا «العقدل و الجهدل» آزداز کدرد ،اسدت .در کتدابهدای حددیثى پدیش از وی و

معاصددرانش چنددین چیددزی را نمددىتددوان یافددت .از آثددار اهددل سددنت ،صووحیحدالبخووارى- ۱۹۴( ،
۲۲۶س) ،صحیحدمسلم ( ۲۶۱س) ،مسن دا م (۲۴۱ - ۱۶۴س) ،الم أ مالک (۱۷۹ - ۹۳س)،
معد ددا،م طبراند ددى (۳۶۳ - ۲۶۳س) ،و از آثد ددار حد دددیثى شد ددیعه ،المحاسوووون بر د ددى ( ۲۸۳س)

هیچکدا با عقل و ،هل آزاز نمىشوند.

ا گدر زماندده و مکددانهددای حضددور کلینددى را بکدداویم ،مددىتددوانیم عوامددل مددؤثر بددر ایددن امددر را حدددس

بزنیم .کلینى زندگىاش در ری و باداد و رن سدو و چهدار سدپری شدد ،اسدت .در ایدن دو شدهر

گددرایشهددای عقلددى حددا کم اسددت؛ چددرا کدده حضددور معتزلیددان اهددل سددنت در ایددن شددهرها پررنددگ

است و شیعه در این دو شهر یا در ا لیت است و یا حضور برابر دارد.

نزدیک به زماندۀ کلیندى در بادداد فدردی بده ندا ابدو عبدداهّلل حدارث بدن اسدد محاسدبى زنددگى
ً
مددىکنددد کدده فددوت وی  ۲۴۳مددری اسددت و محددل دفددن او نیددز نزدیددک کلینددى و یددا د یقددا در همددان
،ایى است که کلینى (در باداد) مدفون است .وی کتابى به نا العقل یا ماهی دالعقل دارد کده
تا کنون با ى ماندد ،اسدت و چدا هدای متعددد دارد .داعدى بدزرگ اسدماعیلیۀ مشدرس ،ابوحداتم
1

رازی ( ۳۲۲س)  -که ساکن همان منطقۀ زادبو کلینى (یعنى کلین و فشداپویه) اسدت  -نیدز در
کتاب اإلصالح به گستردگى به بحث عقل و نف

پرداخته است.

 .1برای شر حال وی ر : .تهذیبدالتهذیب ،ج ،۲ب۱۳۴؛ تاریخدبغ اد ،ج ،۸ب۲۱۱؛ وفیات االعیان ،ج ،۱ب.۱۲۶
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آیددا مددىتددوان فضددای عقددلگرایاندده حددا کم بددر ری و باددداد از یددک سددو و فضددای سددنىگرایاندده از

سددوی دیگددر و نیددز آثداری ماننددد کتددابهددای محاسددبى و ابوحدداتم را در کددار کلینددى نادیددد ،گرفددت؟
به حدس وی کلینى در چنین فضایى مىخواهد عقونیت مکتب اهل بیت :را به نمایش

بگذارد؛ چنانکه در خطبۀ کتاب ،هر ،ا بده امامدان :اشدار ،دارد ،از آنهدا بدا تعبیدر العدالم یداد

مىکند.
ّ
 .۲عومه مجلسى نخستین محددثى اسدت کده در کتداب بحوارداالنو ار ،بخشدى را بدا عندوان
1

«السددماء و العددالم» (،لددد چهدداردهم از تبو یددب مؤلدد

کنددونى)

و ،لدددهای  ۲۷تددا  ۶۶از چددا

گنجاند ،است .این عنوان در کتب حدیثى متقدمان یافت نمىشود.

عنداوین ابدواب ایدن بخدش عبددارتاندد از :حددوث عدالم ،عددوالم ،لدم ،لدو  ،عدرش و کرسددى،

حجب و استار ،سدرة المنتهى ،بیت معمور ،شم

و مر ،علم نجو  ،آتدش ،هدوا ،ابدر و بداران،

باد ،آب ،زمین ،معادن ،شهرها ،انسان ،نفد  ،رو  ،خدواب ،دوای نفد  ،بددن ،طدب ،ادو یده،

سحر، ،ن ،شیطان ،شکار ،خوردنىها و آشامیدنىها.

اگر به زمانه عومه مجلسى و منازعات اخبار یدان بدا فوسدفه و طدرد و لعدن فوسدفه و حکمدا از

سدوی اخبار یدان بنگددریم ،مدىتدوان حدددس زد کده ایددن تبو یدب عومده مجلسددى از ایدن خاسددتگا،
ً
برآمد ،و انصافا باید آن را شاهکاری در حوز ،حدیثشناسى و حدیثنگاری لمداد کرد.
2

یکى از بخشهای فلسفه اسومى ،طبیعیات است .عنداوین مطدر در بخدش «طبیعیدات»

کتاب شفاء بو على و شرحدمنظ مه حاج موهادی سبزواری از این رار است:
در کتاب طبیعیات کتاب الهفاء این عناوین مو،ود است:

 الفن الثانى من الطبیعیات فى السماء و العالم (شامل :ا،سا  ،کواکب ،سکون االرض و .)...َ
 الفن الثالث من الطبیعیات فى الکون و الفساد (شامل :ک ُون و استحاله ،عناصر ،مزاج و.)... -الفن الرابع من الطبیعیات فى االفعال و االنفعاالت (شامل :عناصر ،بحر و .)...

3

و طبیعیدات کتداب شرحدمنظ موه ،مقصدد چهدار از ایدن کتداب را تشدکیل مدىدهدد و شدامل

هفت «فریدة» بدین ترتیب است:

 -حقیقدددت ،سدددم طبیعدددى ،لواحد د ،سد دم طبیعدددى ،لواحد د ،سدددم طبیعدددى ،فلکیدددات،

 .1برای آ گاهى بیشتر در این امر ،ر: .

26

یثدپژوهی، ،لد سو  ،ب ،۲۹۱ -۲۹۴مقاله «تحلیلى بر خطبۀ الکافى».

 .2برای نمونه ،ر : .اخبارىگرى ،ب ۳۳۹ - ۳۳۸و  ۳۱۲- ۳۱۸و .۳۲۲ -۳۲۶

ّ
.3دالطبیعیاتدمندالهفاء،دمنه راتدمکتب دآی داللهدالعظمیدمرعهی،دقم،د4141ق.

اگر بدانیم که اخباریان مدعىاندد همده علدو در اخبدار و احادیدث یافدت مدىشدود و مضدمون
ً
2
َ
َ َ َ
احادیثى چون« :ش ّر ا او ز ّربا ال تجدا علما االهاهنا» سرلوحۀ باورهای اما شناسى آنان است،

و سپ

بنگریم که بخشى از علو رایدح بشدری مسدائلى اسدت کده بدا عندوان طبیعیدات در کتدب

حکما و فوسفه مو،ود است ،آن و ت ابتکار عومه مجلسى در گدردآوری مضدامین طبیعیدات

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

عنصریات ،احوال نف

و احکا النفوس الفلکیة.
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کتب حکما و فوسفه در کتاب حدیثى خویش و انتخاب نا فراگیر و یبدای «السدماء والعدالم»

به خوبى روشن مىشود.

3

 .۳مرحددو اسددتاد محمدرضددا حکیمددى بددا همکدداری اخددوانش مجموعدده حدددیثى ارزشددمند

الحیاة را تدوین کردند .این کتاب ثمرۀ سالها تحقی و تتبع این عالمان فرزانه اسدت کده ،لدد

نخست آن در سال  ۱۳۲۸از چا

بیرون آمد ،و هنوز (سال  ۱۴۳۳شمسى) کامل نشدد ،اسدت.

استاد محمدرضا حکیمى، ،لد نخست را در سال  ۱۳۲۸در م برای طوب تددری
بند ،نیز افتخار حضور داشتم.

مدىکدرد و

برادران حکیمى در فضای مشهد و فضای مکتدب معدارفى خراسدان (و بده تعبیدر خدود اسدتاد

حکیمى :مکتب تفکیک) ،این کتاب را تولید کرد،اندد .از سدوی دیگدر ،دهده پنجدا ،شمسدى در
ایران فضای رون افکار و اندیشههای چپگرایانه از یک سو و موا،هه و تقابل روشنفکران دینى

با آنان از سوی دیگر است.
ً
ابواب ،لد اول کتاب الحیاة کامو این فضا را نشان مىدهد:
 .۱المعرفة (شناخت)،

 .۲العقیدة و االیمان (عقید،)،
 .۳العمل (کار)،

 .۴میزات االیدیولو،بة االلهیة (ایدئولوژی الهى).

واژ گددان :شددناخت ،کددار ،عقیددد ،و ایدددئولوژی ،مفدداهیم رایددح دهدده پنجددا ،شمسددى در ایددران از

سوی ،ریانهای چپاند.

بخشهای سایر مجلدات نیز معنا دار است؛ چرا که بعد از ،لد دو  -که به مباحث انبیاء

 .1درسهاىدشرحدمنظ مهد کیمدسبزوارى ،آیة اهّلل رضى شیرازی ،ج ،۲ب.۱۲۲۷ -۱۹۲۷

 .2رجالدالکهی ،ب.۳۶۹ ،۲۳۹
ً
 .3گفتندى اسدت ابددو علدى سددینا عندوان بخشددى از بیعیوواتدشووفا را «السددماء و العدالم» انتخدداب کدرد ،اسددت و اعددتا عومدده
مجلسى این تعبیر را وا دار ابوعلى سینا است.
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و پیشوایان و حا کم اسومى مىپردازد  -وارد «ا تصداد مدىشدود» .و چهدار ،لدد سدو تدا ششدم بده
ا تصاد اختصاب دارد.

اگر این تبویب مقایسه شود با تبویب دیگدری کده اسدتاد حکیمدى در سدال  ۱۳۷۸از احادیدث

رسددید ،،دو فضدای ذهنددى

انجدا داد ،و در مقالده «اخبدداریگدری و اخبدارگرایى» ایشددان بده چدا
ً
متفاوت این محق صاحبنا کامو روشدن مدىشدود .ایشدان در ایدن مقالده تبدویبى از احادیدث
ّ
ارائه داد ،که تا حدی به تبو یدب بحارداالن ار شدبیه اسدت .عنداوین (تیترهدای) بیسدت و دوگانده
آن عبارت است از:

 .۱تفس ددیر مع ددارفى ددرآن ک ددریم .۲،تفس ددیر احک ددامى ددرآن ک ددریم .۳ ،معرف ددة الق ددرآن ح دددیثى،

 .۴معرفة النبى حدیثى .۲ ،معرفة الحجة حدیثى .۶ ،معرفة العقل حددیثى .۷ ،معرفدة االنسدان
حدددیثى .۸ ،انسددانگرایددى حدددیثى .۹ ،عدددالت و مسدداوات در احادیددث .۱۳ ،آسددمانشناس دى
حدددیثى .۱۱ ،کائندداتشناس دى حدددیثى .۱۲ ،فرشددتهشناس دى حدددیثى .۱۳ ،طبیعددتشناس دى
حدیثى .۱۴ ،احتجا،ات حدیثى .۱۲ ،فلسفه تاریخ حدیثى .۱۶ ،علدم اخدوس حددیثى.۱۷ ،

شددعر و هنددر در احادیددث .۱۸ ،احکددا انشددایى حدددیثى .۱۹ ،واعددد فقهددى حدددیثى .۲۳ ،واعددد
اصولى حدیثى .۲۱ ،معارف ادعیه .۲۲ ،معارف یارات.
ً
ایددن تبو یددب کددامو بددا تبو یددب الحیوواة ماددایر اسددت و تلفی د و ترکیبددى اسددت از تقسددیمهددای
1

سددنتى و نگددا،هددای روشددنفکرانه و امددروزی .موضددوعات :انسددانگرایددى ،عدددالت و مسدداوات ،و

فلسفه تاریخ ،در کنار :آسمانشناسى ،طبیعتشناسى و کائناتشناسى ،این ترکیب را نشدان
مىدهد.

 .۴نمونه دیگر را با یک بررسى مقایسهای گزارش مىکنم .عناوین «متعه» در کتداب الکافیدو

کتاب وسائلدالهیع بسیار گویای دو فضای فکری و فرهنگى نویسندگان آنها است.
ً
مرحو کلینى با شرحى که گذشت ،در یک ،امعۀ عس ّنى  -شیعى زنددگى مدىکندد و طبیعتدا
توش مىکند تصویری زیر ابل نقد از معارف امامیه ارائه دهد؛ ولى شیخ عح ّر عداملى در دوران
صفویه زندگى مدىکندد .پادشداهان صدفویه بدا شدعار مدذهب شدیعه و نیدز تضداد و سدتیز بدا دولدت

عثمانى به ا تدار دست یافتند .عالمان شیعى ،به و یدژ ،اخبار یدان در ایدن فضدا در پدى بر،سدته

سدداختن تمددایزات شددیعه و سددنى و اهتمددا بدددان بودنددد .از ایددن رو عومدده مجلسددى یددک ،لددد
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بحارداالن ار (از تقسیمبندی خود) را «کتاب المطاعن و الفتن» رار مىدهد.

 .1ا،تهاد و تقلید در فلسفه ،ب.۱۲۲ -۱۱۹

عناوین و تیترهای الکافی چنین بر مىآید که متعه امری مجاز بدرای شدرایط خداب و یدا اضدطرار

است و فى نفسه ممدو نیست؛ ولدى عنداوین وسایلدالهویع نشدان از اسدتحباب و مطلوبیدت

ذاتى این فعل دارد .عناوین (تیترهای) این دو کتاب را در ،دول یر موحظه کنید:
ردیف

4
5

عنوانهای الکافی
أبواب المتعة

ّ
بدداب أنهد ّدن بمنزلددة اإلمدداء و لیسددت مددن
األربع

ّ
باب أنه یجب أن یکد
ً
مستاینا

ّ

حدیث

7
8

باب اباحتها
باب استحباب المتعة و ما ینباى صد ،بها

حدیث

35
42

4

3

4

ّ ّ ّ
متع هال بالعفیفة
باب أنه ال یجوز الت

بدداب اسددتحباب المتعددة و ان عاهددد اهّلل علددى
ً
ترکها أو ،عل علیه نذرا

4

باب أنه یجوز أن یتمتع ب ک ر من أربع نساء

44

2

باب شروط المتعة

2

4

ّ
ب دداب ف ددى أن دده یحت دداج أن یعی ددد علیه ددا
الشرط بعد عقدة ّ
النکا

2

8

باب ما یجزئ من المهر فیها

2

7

ّ
باب عدة المتعة

3

1

باب ّ
الز یادة فى األ،ل

3

40

باب ما یجوز من األ،ل

2

44

ً
باب الر،ل ّ
یتمتع بالمرأة مرارا ک یرة

5

3

45

باب حب

عنهدا مدن کدان

تعداد

عنوانهای وسایل الشیعة

تعداد

المهر عنها هذا أخلفت

2

باب کراهة المتعة مع الانى عنهدا واسدتلزامها
الشنعة
بددداب اسد ددتحباب اختید ددار الم موند ددة العفیفد ددة
للمتعة
بد دداب اسد ددتحباب اختید ددار المؤمند ددة العارفد ددة
للمتعة و ،واز التمتع بایرها
بدداب کراهددة التمتددع بالزانیددة المشددهورة بالزنددا،
وتحریم التمتع بذات البعل
باب عد تحریم التمتع بالزانیة وان أصرت
بدداب تصدددی المددرأة فدددى نفدددى الددزوج والعدددة
ونحوهما
باب حکم التمتع بالبکر بایر اذن أبیها
بدداب ع دد ،ددواز التمتددع بالبنددت بددل البلددوغ
بایر ولى

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

به نظر مىرسد شیخ حر عاملى ابواب متعه را بدا ایدن فضدای فرهنگدى تنظدیم کدرد ،اسدت .از

4
3
4
4
2
2
44
4

43

ّ
ّ
باب أنها مصد ة على نفسها

5

باب حکم التمتع بالکتابیة

8

44

باب األبکار

2

باب حکم التمتع ب مة المرأة بایر اذنها

3
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در کتاب الکافی عنوانها یدا خنثدى اسدت و یدا بدر مندع ،داللدت دارد؛ مانندد :یجدب ان یکد
ّ ّ ّ
متع هال بالعفیفة؛ ولى در کتاب وسایلدالهیع عنوانها بر اباحده و اسدتحباب
عنها ،و ال یجوز الت

داللددت مددىکنددد و فقددط برخددى عندداوین بددر کراهددت داللددت دارد؛ ماننددد :اباحتهددا ،اسددتحباب
المتعة ،کراهة المتعة مع الانى ،استحباب اختیار المؤمنة و ...

1

چهار .نقد و آسیبشناسی تبویب کتب حدیث
ً
بر تبویبهای مو،ود و عمددتا وسائلدالهیع  ،نقددهایى از سدوی عالمدان و محققدان صدورت

گرفته است .محور درار دادن وسوائلدالهویع بده ،هدت ،ایگدا ،ت ثیرگدذار ایدن کتداب بدر افکدار و
اندیشههای فقهى در این سه رن است .نگارند ،تا کنون به سه مورد نقدد برخدورد ،اسدت کده بده
ا،مال مىآورد و سپ

آنچه را به عنوان تکمله بر آنها به ذهن مىرسد ،گزارش مىکند:

 .۱از ول آیت اهّلل ّ
سید حسین برو،ردی در مقدمه جوامعدأ ادیوث الهویع چندین تعدابیری

دربارۀ وسائل آمد ،است:

و نبّ قد یفر بنی مم یابغی أن یمع و جع بنی ممیابغی أن ی
یفر و کری ا مذم أوود ّألتمدیذث

ىف غیذذذ بمهب ذذم و وض ذذعهم ىف غیذذذ موّض ذذعهم و مل یضذذذب ّتمدیذذذث ّنکتذذذىل ّألربعذذذة ،کم ذذم ىف
ّوصال ،بص ّ کت ببک ّخلب ىلن ّتد ّن ی یاخ ،یمث قمل و روّ ّنکلید أو ّن ی یخ أو ی
ّنودو
ی
ی
مع ّ ه ر مبم ختتلف متوهنم ىف ّأل نفذم ّنذى یتلذف هبذم ّملعذد ّملقوذود،و ّمهذص ذبّ ىف غیذ
ی
طل فیه ّآلدّ و ّنسذن بمألتکذم ّنف ىلیذة و مل ی
یعذنی موّضذع
ّألربعة ّ کر یممم أمهله فهیم و
ی
تقذد مذم یذدل ىلذر انذا
مم ّشمو ّنیه من ّألطبمو بص قمل یقد لذ ىف أوّطذ ّ کرذ ّألبذوّ
ی
ی
ّألدنذة ی
ویأىت ی
ّملتقدمذة وّملتذأط ة أن یاظذ ّنکتذم مذن ّنبذدو ّم
فالبد ملن أوّد أن ی ی لع ىلذر
ّخلتم .

ی
و معلذو یأن ذبّ ىف غمیذذة ّألشذکمل و مل یذذبک فیذه ّآلیذذمع ّملتعلقذة بمألتکذم و ومذم ّلذذتدوکه
ی
صمتىل ّملستدوا= من ّألطبمو ،و مع انا کلذه و یلذو ىلذن تکذ ّو ّألبذوّ و ّألتمدیذث و
ی ی
تق یذذع ّألطبذذمو و ّأللذذمنید ،و ّىن کلمذذم ا کذ ع مذذم فیذذه مذذن ّملذذبکاوّع ی ذ ببذذمم ،و یقذذع ىف
ی
قلیب لن لمىلدىن ی
ّنزممن و رزقد ّنتوفیق ی
ّنَمحن أن ُأونف ممعم تمویم جلمیذع ّنفوّلذد وّفیذم
ی ی
ّندّنذة ىلذر ّألتکذم و ّألتمدیذث ّمل بوطذة بذمنف وع و
جبملة ّملقمصذد م ذتمال ىلذر ّآلیذمع
در الکافی و کتاب من الیحضر ،الفقیه  -که عنوانى برای خم

51

 .1بررسى مقایسهای عنوان خم
ً
با مثو عنوان خمد در تهذیبداال کاحدو وسائلدالهیع و یرعندوانهدای ایدن دو نیدز نموندۀ ،الدب دیگدری را پدیش روی
پژوهشگران خواهد نهاد.

اربدا مکاسدب نددارد -

ط

ّوطالع و ّنعثاو بیث و یتمج معه ّنفقیه ّم غی و یستغد به ىلمم لوّ .

1

 .۲آیت اهّلل ّ
سید محمدهادی میونى در یکى از آثار فقهىاش فرمود ،است:

لم یرد فى با الزکاة من کتب الحدیث ما یثتت وجو دفع الجذع فى الضأن و الثناى
فى المعز .لکن عقد صاحب الوسائ بابا فى ابوا الذبح من کتا الحج ساماه باا

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

ّنتکذ ّو و ی
ممیتمج ّنیه ىف ّنفقه من ّألصال طمنیم ىلن ی
ّنتق یذع و ّنفضذال م ّىلیذم نتسذهیص

«ان اق ما یجز فى الهد واألضحیة الجذع من الضأن ،و الثنى من المعاز و االبا ،
و التتیع من التقر» ذکر فیه احادیث لیس فیها ما یدل على اتتصاصاها بالهاد  ،اال أن
نحتم عثور الشیخ الىوسى= على قرینة ّ
معینة فذکر هذه الروایات فاى باا الهاد
من التهذیب و تتعه على ذلک صاحب ال سائل.

2

 .۳آیددت اهّلل محمدددعلى معددزی دزفددولى طبدد نق ددل آیددت اهّلل سددید محسددن خددرازی چن ددین

باور دارد:

و رسالهدعملیه داشت و رسالها علمى به نام مفتاحدالتحقیق نوشاته باود کاه حااو
نکات توبى بود .از جمله نکات آن رساله این است که ما باید به مصادر اولیاه رجاوع
کنیم و معتقد بود که عناوین ابوا در کتب قدما ،سینه به سینه اتذ شده و در اساتنتاط
دتی است .و مىفرمود که نتاید به کتا وسایلدالهیع شیخ ّ
حر عاملى اکتفا کارد؛
چون و به اجتهاد تود احادیث را تحت عنااوین قارار داده و الزم اسات باه مصاادر
اولیه ،مث کتا کلینى و ابن بابویه و شیخ طوسى  -رضوان الله علیهم  -مراجعه شود
و احادیث را ذی عناوین آن کتب مالحظه کرد.

3

این نقدها را مىتوان در این چند محور خوصه کرد:
 -تقطیع (آیة اهّلل برو،ردی)،

 عد تناسب حدیث انتخابى با عنوان (آیة اهّلل برو،ردی و آیة اهّلل میونى)، -ا،تهاد در عناوین (آیة اهّلل معزی دزفولى).

لکدن نقدددهای وارد بدر تبو یددبهدای کتددب حددیثى ،بدده و یدژ ،کتددابهدای نگاشددته شدد ،توسددط

اخباریان (مانند بحارداالن ار ،وسائلدالهیع و مست ر دال سائل) بسیار بدیش از آن اسدت کده در
 .1جامعدا ادیثدالهیع  ،ج ،۱ب.۱۳ -۹

ّ
اتدفیدفقهداإلمامی (کتاب الصوة) ،ب.۱۹۹ -۱۹۸
 .2محاضر
، .3رعهای از دریا ،ج ،۳ب.۳۲۴
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کو این بزرگان یاد شد .این نقدها را مىتوان در چند محور با ذکر مثال روشن کرد:
الف .نیاوردن حدیث در باب مربوطه

گا ،احادیث کلیدی در یک موضوع ،در البهالی کتب ،پراکند ،و از عنوان اصدلى دور افتداد،

است که بودنش در کنار سایر روایات به فهم بهتر کمک مىکند .در این ،ا به چند نمونه اشدار،

مىشود:

 .۱در کتب حدیثى در مس له شرط تعدد شاهد زن در دعداوی ،ابدوابى بدا ایدن تعبیرهدا و،دود

دارد :باب «ما یجوز من شهادة النساء و ماال یجوز» که در کتاب الکوافی  ۱۴حددیث و در کتداب
1

وسووائلدالهوویع  ۲۱حدددیث در خددود ،ددای داد ،اسددت .و بدداب «شددهادة المددراة لزو،هددا و الددزوج
2

للمراة» کده در الکافی  ۲حددیث و در وسوائلدالهویع  ۳ ،حددیث دارد .در ایدن روایدتهدا مدوارد
3

4

،واز شهادت زنان و نیز موارد لزو تعدد شاهد زن آمد ،استا.

با این همه ،روایتى در کتاب الکافی در کتاب «الحجة» آمد ،کده هدیچ کددا از ایدن کتدابهدا

آن را در باب شهادت نیاورد،اند و آن روایت این است:
َ َ ع ّع ع َ َ َ َ َ ُ َ
َ
َعل ّعى ُب عن عم َح َّمد ُبن َع ُبد اهّللَ ،ع ُن َب ُعدا أ ُص َدحابنا  -أظنده ّ
اط،
الس ّدیار ّی  -ع ُدن عل ّدى بدن أ ُس َدب ا
َ
َ
َ َالَ :ل َّما َور َد أ عبو ُال َح َسن عموسىَ ۷ع َلى ُال َم ُهد ّی َر عآَ ،ی عدر ّعد ُال َم َظدال َمَ ،ف َق َدالَ « :یدا أمی َدر ُال عم ُدؤمن َ
ین! َمدا
َ ُ
َ ع ع ََ َ َ
َ َ
َ َ
َ
ع ُ
َ
َّ َ َ
اهّلل  -ت َب َار َ و ت َعالى  -ل َّما ف َت َح
َبال َمظل َمت َنا ال ت َر ّد؟» فقال ل عه :و َما ذا َ َیا أ َبا ال َح َسن؟ ال« :هن
َ
ََ َ َ َ
َ
َ
واال َهاَ ،ل ُم عی َ
وَ ُ ،ع َل ُیه ب َخ ُیل و َالر َکابَ ،ف ُن َز َل ع
اهّلل َعلى نب ّیهَ ( :۹وآت
َعلى نب ّیه ۹فد و ما
ا
ا
ع
َ
َذا ُال عق ُر بى َح َّق عه) َف َل ُدم َی ُددر َر عس عدول اهّللَ ۹م ُدن عه ُدمَ ،ف َر َاَ ،دع فدى ذل َ
دک َُ ،ب َرئیدل ،۷و َر َاَ ،دع َُ ،ب َرئیدل
َ
ََ َ َ
ع
َ
ع
اهّلل ه َل ُیهَ :أن ُاد َف ُع َف َد َ هلى َفاط َم َةَ ،۳ف َدد َع َ
َر َّب عهَ ،ف ُو َحى ع
اها َر عسدول اهّلل ،۹فقدال ل َهداَ :یدا فاط َمدة!
ُ
ُ َ ََ
َ
دت َ :د ُدد َ ب ُلد ع
اهّلل َأ َم َرنددى َأ ُن َأ ُد َفد َدع ه َل ُیددک َفد َدد َ َ ،ف َق َالد ُ
ه َّن َ
دک ،فلد ُدم َید َدزل
دت َیددا َر عسددول اهّلل مد َدن اهّلل و مند
َ ََ َ ََ َ
ََ
َ
ََ ع
ََ ّ َ ُ َ ُ
عوکو ؤ َها ف َیها َح َی َاة َر عسول اهّلل ،۹فل َّما ول َى أ عبو َبک ار ،أخ َر َج َع ُن َها وکو َء َها ،ف ت ُت عه ،ف َس ل ُت عه أ ُن َی عر ّد َهدا
َ
َ
َ َ
ین ۷و عأ ّ
َع َل ُی َهدداَ ،ف َقد َدال َل َهدداُ :ائتینددى ب ُسد َدو َد أ ُو أ ُح َمد َدر َی ُشد َده عد َلددک بددذلکَ ،ف َجد َ
داء ُت بد میر ُال عمد ُدؤمن َ
َ
َ
ََ َ
ََ
َ َ َ َ َ
َّ
الت َع ّعرضَ ،ف َخ َر َُ ،
دت َو ُالک َت ع
داب َم َع َهدا ،فلق َی َهدا عع َم عدر ،فقدالَ :مدا
أ ُی َم َن ،ف َشهدا ل َها ،فک َت َب ل َها ب َت ُر
َ ع ََ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ ع َ َّ َ َ ُ َ ٌ َ
َ ََ ُ َ ُ
دت ،فان َت َز َع عده
اب ک َت َب عه ل َى ُاب عن أبى َحافدة ،دال :أر ینیده ،ف ب
هذا معک یا بنت محم اد؟ الت :کت
 .1الکافی ،ج ،۱۴ب.۲۹۱

 .2وسائلدالهیع  ،ج ،۲۷ب.۳۲۳
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 .3الکافی ،ج ،۱۴ب.۶۳۳

 .4وسائلدالهیع  ،ج ،۲۷ب.۳۶۶

َ َ
َ َ ََ َ َ
ع ََ َ
ََ
م ُن َید َها ،ونظ َدر فیده ،ث َّدم تفدل فیدهَ ،وم َح عدا ،وخ َر عده ،فقدال ل َهدا :هدذا ل ُدم عیو،د
ُ َ
َ
َ َ
َ َ
اب ،فضعى الح َبال فى ر اب َنا».
والرک
ا
ع ع
َ ٌّ
ٌّ
َّ
َ ُ
ََ َ َ ُ
ََ َ
وحدد م ُن َهدا َعدر عیش
فقال ل عه ال َم ُهد عّیَ :یا أ َبا ال َح َسن! عحد َها لى ،فقدالَ « :حدد م ُن َهدا ََ ،بدل أ عح ادد،
َ
َ ٌّ
ُ َ َ ٌّ
ع ُ
ع ُ َ
َ َ َ َ ع ّع َ َ َ َ
وحد م ُن َها عد َومة ال َج ُندل» .فقال ل عه :کدل هدذا؟ دال« :ن َع ُدم َیدا أمی َدر
وحد م ُن َها سی ال َب ُحر،
مصر،
ََ َ
ُ ع ُ َ َ ع ّع ع َّ َ ع َّ ع َّ َ ُ ع ُ َ َ ُ َ ع ع َ َ ُ َ ۹
اب» .فقال:
المؤمن َین! هذا کله ،هن هذا کله مما لم یو ،على أهله رسول اهّلل بخی ال و الرک ا
َ
1
ُع
ک ٌیر ،وأنظ عر فیه.
ُ

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

َ َ
َ
َعل ُیده أ عبدو بخ ُی ادل

این روایت به ،ز کتداب الکافی در تهذیبداال کاح ،تفسیردالعیاشی و تفسویردالفورات نیدز
2

3

4

ذکر شد ،است.

صرف نظر از اعتبار و عد اعتبار این روایت ،اعد ،آن اسدت کده در کندار روایدات شدهادت

زنددان ذکددر شددود تددا فقیدده و محققددى کدده مددىخواهددد در مسد له نظددر دهددد ،آن را هددم موحظدده کنددد.

چگونه حضرت فاطمده ۳بدرای اثبدات دعدوا یدک مدرد و یدک زن را بده محکمده مدىآورد و هدیچ
اعتراضى نسبت به اینکه زن شهادتش نص

مرد است ،صورت نمىپذیرد.

 .۲الکافی در کتاب الحجة بابى با عنوان «باب ان االما ال یاسله اال هما مدن االئمدة» بدا ۳
ّ
روایت دارد و بر پایه این روایتها مشهور متکلمان شیعى همین رأی (اإلما الیاسله هال اإلمدا )
5

را دارنددد و ،ددزء باورهددا و اعتقددادات شددیعیان ددرار گرفتدده اسددت؛ در حددالى کدده در کتدداب تهووذیبد
7
6
اال کاح در باب «تلقین المحتضرین» و نیز در کتداب االستبصار در بداب «،دواز زسدل الر،دل
امرأته و المرأة و،ها» این روایت آمد ،است:

حممد بن أمحد ،ىلن ّحلسن بن موَس ّخل م  ،ىلن غیم ّبن کلذو  ،ىلذن ّلذ م بذن ىلمذمو ،ىلذن
8
عف  ،ىلن أبیه أ ین ىلر بن ّحلسنی ۷أوىص ّن تغسله ّ وند نه لاّ ممع فغسلته.

همچنین در همان باب از کتاب تهذیبداال کاح ،این روایت منقول است:

ُ
ورو ّمحد بن رز ّنغم مىن ىلن معمو یذة بذن ىلمذمو قذمل أمذ ىن أبذو ىلبذد ّهّ ۷ن ّىلوذ

.1دالکافی ،ج ،۲ب.۲ ،۷۲۶ -۷۲۲

 .2تهذیبداال کاح ،ج ،۴ب.۴۱۴ ،۱۴۸
 .3تفسیردالعیاشی ،ج ،۲ب.۴۹ ،۲۸۷

 .4تفسیردفراتدالک فی ،ب ۳۲۲ ،۲۳۹و ۳۲۳؛ ب  ۴۳۷ ،۳۲۲و  ۴۳۸و .۴۳۹
 .5الکافی ،ج ،۲ب.۲۸۲

 .6تهذیبداال کاح ،ج ،۱ب.۸۲ ،۴۴۴
 .7االستبصار ،ج ،۱ب.۱۶ ،۲۳۳

 .8تهذیبداال کاح ،ج ،۱ب.۸۲ ،۴۴۴
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ُ
ب اذذه ،مث أوض ذ ه ،مث ّغسذذله بمألشذذامن ،مث ّغسذذص وألذذه بمنسذذدو و حلیتذذه ،مث أف ذی
سد ماه ،مث أدنا به سد  ،مث أفی

ىلذذر

ىللیذه ثالثذم ،مث أغسذله بمملذم ّنقذ ّ  ،مث أفذی

ىللیه ّملم بمنکمفاو و بمملم ّنق ّ و ّط ح فیه لبع ووقمع لدو.

1

ً
ا گددر ایددن دو روایددت (و امثددال اینهددا) در کنددار روایددات مو،ددود در الکووافی بیایددد ،طبیعتددا زمیندده

بحثها و تحقی های ،دیدتری را فراهم مىسازد.

ب .نداشتن توجه الزم به احادیث معارض و مخالف

یکى از نوا ص ،دی و بزرگ در تبویبهدا ،چده تبو یدبهدای کتدب دور،هدای نخسدتین و چده

تدوینهای دور،های اخیر ،عد انعقاد بابهای معارض و مخال

است .تصور نگارندد ،،آن

اسددت کدده در زالددب موضددوعات ،بددهو یددژ ،موضددوعات کلیدددی و مهددم ،روایددتهددای مخددال

و

معارض مضمونهای ذکر شد ،در عناوین ابواب ،فراواناند که در البهالی کتب حدیث و سیر،

پراکنددد،انددد .گددردآوری آنهددا و انعقدداد بددابى بددا عنددوان معددارض و مخددال  ،کمددک فددراوان در فهددم
مس له خواهد کرد .اینک به نمونههایى اشار ،مىشود:
ّ ّع
نمونه اول :در بحارداالن ار بدابى بدا ایدن ندا و،دود دارد« :بداب کفدر المخدالفین و النصداب و مدا
یناسب ذلک».

2

اگر روایتهای مخدال

ایدن عندوان در کتدب حددیث ،سدتجو گدردد ،بده تعدداد و نموندههدای

ابل تو،ه برخورد مىشود؛ از ،مله:

 روایات دعوت به ،ماعت و سواد اعظم و ذ ّ تر آن،4
 روایات تجویز نماز ،ماعت با اهل سنت، روایات گزارش تعامل اما على ۷با خلفا، -روایات تعامل ائمه :با اهل سنت.

3

5

نمونه دوم :صاحب وسائل بابى را اختصاب داد ،به عد ،واز اسدتنباط از ظدواهر درآن مگدر
 .1همان ،ج ،۱ب۸۸۲ ،۳۳۳؛داالستبصار ،ج ،۱ب.۷۲۹ ،۲۳۷
 .2بحارداالن ار ،ج ،۷۲ب.۱۳۱

 .3در ایددن زمیندده ر : .دان و نامووعدقوورآندود و یث ،ج ،۱۹مدددخل «،ماعددت و تفر دده» و الوحدددة االسددومیة فددى االحادیددث
المشترکه بین السنة و الشیعة.
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 .4در ایدن زمینده ر : .الکافی ،ج ،۳ب۳۷۲؛ مندالدیحضرهدالفقیه ،ج ،۱ب.۳۸۳؛ تهذیبداال کاح ،ج ،۲ب۲۷۷؛ وسوائلد
الهیع  ،ج ،۲ب ۲۹۹و  ۳۳۱و ۳۸۳؛ اج ب دمسائلدجاردالله ،ب.۸۷
 .5در این زمینه ر : .ان یهههاىدتقریبیداب الفت حدرازى ،ب.۳۱ -۱۳

تفسیرها من األئمدة» .بگدذریم از ایدنکده خدود ایدن عندوان مشدکوتى دارد کده در صدفحات بعدد
1

ایدن مضدمون اسدت و ایدن محددث

بدان مىپردا یم ،اما روایتهای فراوانى معارض و مخدال

بزرگ ،بابى را به آنها اختصاب نداد ،اسدت .روایدتهدای معدارض بدا مضدمون یادشدد ،،ذیدل
این عناوین ابل پیگیری است:

 حدیث ثقلین ،چون ار،اع به رآن و سنت مىدهد،3
 احادیث عرض ،چون ار،اع به رآن مىدهد، احادیث ر،وع به رآن در اختوفات و فتنهها،5
 -احادیث دعوت به تدبر و تفقه در رآن،

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

بددا تفسددیر ائمدده «بدداب عددد ،ددواز اسددتنباط االحکددا النظر یددة مددن ظددواهر القددرآن هال بعددد معرفددة

2

4

 -احادیثى که داللت دارد هر چه گفتیم مکانش را از رآن از ما بپرسید.

6

ج .آوردن احادیث با مضمون عام در ذیل عنوان خاص

گ ددا ،مح دددثان ،روای دداتى را ک دده مض ددمونى ع ددا دارن ددد ،در ذی ددل مسد د لهای خ دداب و یک ددى از

مصادیقش آورد،اند و به آن عندوان عدا  ،هدیچ بدابى را اختصداب ندداد،اندد .ایدن کدار ایجدابى و

سلبى سبب شد ،که آن روایتهای عا همیشه معنای خاب را تداعى کنند.

یکى از بارزترین مثالها بدرای ایدن موضدوع ،روایدتهدایى بدا مضدمون عدا «تشدوی بده انتظدار

فددرج و مددد آن» اسددت کدده محدددثان ،آنهددا را در ذیددل انتظددار فددرج امددا مهدددی ۷آورد ،و بدداب
7

ویژ،ای برایش منظور نکرد،اند.

عومده مجلسدى در بحووارداالنو ار بدابى را بددا عندوان «فضددل انتظدار الفددرج و مدد الشددیعة فدى زمددان

الایبة و ما ینباى فعله فى ذلک الزمان» منعقدد سداخته کده در مجموعده ابدواب مربدوط بده امدا زمدان

رار دارد .در این باب  ۷۷حدیث ،مع شد ،است .از این تعدداد  ۱۱حددیث (احادیدث ،۷ ،۳ ،۲ ،۱

 .1وسائلدالهیع  ،ج ،۲۷ب.۱۷۶

 .2این حدیث از متواترات نزد شیعه و اهل سنت است .برای نمونه ر : .وسائلدالهیع  ،ج ،۲۷ب.۳۳۱۴۴ ،۳۲

 . 3بیش از سى نقل در منابع حدیثى شیعه با این مضمون نقل شدد ،اسدت .ر : .فصلنامهدعلو ح و یث ،ش  ،۳۳زمسدتان
 ،۱۳۸۳مقاله« :نقد متن» ،مهدی مهریزی ،ب.۱۳ -۱۸

 .4ر : .الکافی،دج،2دص،895دح2؛دوسائلدالهیع ،دج،6دص،474دح.7687

 .5ر : .بحارداالن ار ،ج ،۹۲باب فضل ّ
التدبر فى القدرآن ،ب۱۳۶؛ ج ،۹۸ب۲؛ میوزاندالحکمو (بدا تر،مده فارسدى) ،ج،۱۳
ب ۱۶۴۱۳ ،۴۸۳۴ - ۴۸۳۸و  ۱۶۴۲۲و  ۱۶۴۲۴و  ۱۶۴۱۲و  ۱۶۴۳۳و .۱۶۴۳۸

 .6برای نمونه ،ر : .الکافی ،ج ،۱ب ،۱۴۹ -۱۲۷باب الرد الى الکتاب والسنة ۲ ،و .۷
 .7بحارداالن ار ،ج ،۲۲ب.۱۲۲ -۱۲۳
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 ۳۳ ،۲۹ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۱و  )۶۲بر مضمون کلى «انتظار فرج» داللت دارندد و در آنهدا هدیچ شداهد و
رینهای بر مصداس آن (یعنى انتظار فرج حضرت مهدی )۷دید ،نمىشود.
مضامینى از این بیل در این روایتها آمد ،است:

ّفضص ّىلممل ّمى ّنتظمو ف ج ّه( تدیث .)2
من ویض ىلن ّه بمنقلیص من ّن ز ویض ّه ىلاه بمنقلیص من ّنعمص و ّنتظذمو ّنفذ ج ىلبذمدة
(تدیث .)3

اگر این  ۱۱حدیث در یک عنوان مستقل و با عندوانى عدا آورد ،شدود ،بدر یدک اصدل و اعدد،

کلى در زندگى انسانى داللت دارد و آن امیدوار بودن و خوشبینى به آیند ،است.

بددده سدددخن دیگدددر ،ا گدددر ایدددن رواید ددات در مباحدددث مر بدددوط بددده حضدددرت مهددددی ۷بیاید ددد،

معندایش مدىشدود انتظدار ظهددور ایشدان؛ ولدى ا گدر در کتداب اخددوس آورد ،شدود ،معندایش مدىشددود
امید و امیدواری.

خوصه آنکه معنای این روایات ،ترزیب به نگا ،مثبت به آیند ،و دوری از یاس و ناامیددی

در برابر مشکوت است و یدک سدطح و در،ده بداالتر ،آن اسدت کده ایدن روایدات ،آدمدى را بدر عدد
ناعت به وضع مو،ود و نظر داشتن به زندگى بهتر سوس مىدهد.
د .جهتدار بودن عناوین

هرگا ،مؤل

یک کتاب حدیثى ،کتابش را برای عالمان مىنویسدد ،شایسدته اسدت از انتخداب و

آوردن عنددوانهددای ،هددتدهنددد ،خددودداری ورزد و بنددا را بددر آن بگددذارد کدده عندداوینى خنثددى انتخدداب

کنددد تددا را ،برداشددتهددای نددو را بددر روی مرا،عدده کننددد ،نبندددد .عنددوانهددای ،هددتدار ،آن اسددت کدده
نویسند ،،برداشت نهایى خود از همه روایات را در الب آن عرضه بدارد.

این رویه را در کتدابهدای وسوائلدالهویع و بحوارداالنو ار فدراوان مشداهد ،مدىکندیم؛ ولدى در

کتاب الکافی ،این نوع عنوانگذاریها بسیار اند است.

ا گدر از ایدن منظدر بده ایدن عندوانهدا نگدا ،کندیم ،ایدن عمدل بدرای کتدابهدای وسوائل و بحوار امتیداز

نیست و بلکه کتاب الکافی دارای امتیداز اسدت .نمدىتدوان گفدت کلیندى فهدم و برداشدتى از روایدات
نداشته ،ولى شیخ حر و عومه مجلسى از درت فهم و ا،تهاد باالیى برخوردار بود،اند.

نمونههای ایدن شدیو ،و سدبک را در صدفحات گذشدته در ،ددول مقایسده تیترهدای الکوافی و
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وسائل در احادیث متعه آوردیم؛ چندانکده در صدفحات بعدد نیدز در ضدمن مباحدث دیگدر از ایدن
نمونهها از وسائلدالهیع و بحارداالن ار خواهیم آورد.

یکى از نوا صدى کده در پدار،ای از کتدابهدای حددیثى بده چشدم مدىخدورد ،آوردن روایدات زیدر

مرتبط و تک یر تعداد روایات در ذیل یک عنوان است .این اتفاس بیشتر در ابوابى دید ،مدىشدود
ً
که مؤل کتاب ،نظریه و انگارۀ خوف مشهوری را مطر مىکند و ظاهرا مىخواهد در پرتو این

تک یددر ،آن نظر یدده را بدده کرسددى بنشدداند .ایددن امددر در دو کتدداب وسووائلدالهوویع و بحووارداالن و ار در
ً
موضوعات خاب کامو مشهود است .اینک به نمونههایى اشار ،مىکنیم:

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

ه  .تکثیر روایات غیر مرتبط

نمونه اول .صداحب وسائل بدرای اثبدات یکدى از مبدانى و نظر یدههدای اصدلى اخبار یدان ،یعندى

عدددد حجیبدددت ظدددواهر دددرآن ،بدددابى را بدددا ایدددن عندددوان منعقدددد سددداخته اسدددت« :بددداب عدددد

،واز استنباط االحکا النظریه من ظدواهر القدرآن ،اال بعدد معرفدة تفسدیرها مدن االئمدة .»:وی در
1

ذیددل ایددن بدداب  ۸۲حدددیث آورد ،اسددت .ت مددل و مرا،عدده مکددرر بدده ایددن روایددات مددا را بدده ایددن
تقسیمبندی مىرساند:

 .۱ائمه و على ،مفسر و ناط

رآن.۴۲ ،۳۸ ،۳۶ ،۱۴ ،۳ ،۱ ،

 .۲على بر ت ویل رآن مى،نگید.۷۲ ،

 .۳ائمده راسددخون و عددالم بده ت و یددل ،وارث کتدداب ،عدالم بدده کتدداب،۱۱ ،۱۳ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۲ ،
،۲۶ ،۲۲ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۱ ،۲۳ ،۴۸ ،۴۶ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۳۳ ،۲۹ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۳ ،۱۹ ،۱۶ ،۱۲ ،۱۲
.۶۱ ،۶۳ ،۲۸ ،۲۷

 .۴ائمه با رآن.۴ ،

 .۲درآن دارای ظدداهر و بدداطن ،ناسدخ و منسددو  ،محکددم و متشدابه ،حدددود و ت و یددل،۱۸ ،۱۷ ،
.۷۲ ،۶۴ ،۲۲ ،۴۹ ،۴۷ ،۴۱ ،۴۳ ،۳۹

 .۶نهى از ضرب القرآن بعضه ببعا.۶۲ ،۲۲ ،

 .۷حصر فهم رآن در ائمه.۸۳ ،۶۴ ،۶۳ ،۲۹ ،۴۲ ،۲۲ ،

 .۸تفسیر به رأی و به زیر علم.۷۹ ،۷۶ ،۶۷ ،۶۲ ،۶۳ ،۳۷ ،۳۲ ،۳۱ ،۲۸ ،

 .۹فهم القرآن ابعد من لوب الر،ال و عقول الر،ال.۷۴ ،۷۳ ،۶۹ ،۴۱ ،۳۸ ،
 .۱۳رآن همه چیز را دارد.۴۸ ،

 .۱۱نهى از ول به زیر علم.۶۸ ،

 .۱۲مراء و خصومت در رآن.۷۳ ،۶۹ ،
 .1وسائلدالهیع  ،ج ،۲۷ب ،۱۷۶ب .۱۳
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 .۱۳رآن مبهم نیست و دعوت به ّ
تدبر.۴۳ ،۳۹ ،
 .۱۴رآن از ،هت فهم سه سم است.۴۴ ،
 .۱۲حدیث ثقلین.۷۷ ،

 .۱۶بى ربط( ۱۱ ،۳ ،۲ ،انکدار فهدم ابدن عبداس از همده درآن)( ۲۳ ،۲۱ ،تشدوی بده فهدم)،
( ،۲۷سؤال از علمای آل محمد).

 .۱۷زیر حدیث و تکرار تیتر به عنوان حدیث.۸۲ ،۸۱ ،۷۸ ،

موحظه این فهرست نشان مىدهد که اک در روایدات یدا بدىارتبداط بدا عندوان اسدت و یدا ارتبداط اندد

دارد .تنها  ۶روایت بر حصدر داللدت دارد (بندد )۷کده آن هدم بدر حصدر تمدا الیدههدا و سدطو درآن داللدت
دارد؛ یعنى «فهم همه الیهها و سطو » از آن ائمه است و ال زیر ،نه حصر فهم ظاهر رآن.

روایددات بنددد  ۶(۱حدددیث) و بنددد  ۳۱( ۳حدددیث) نیددز بددر حصددر داللددت نمددىکنددد ،بلکدده بددان

ایجابى دارد و این امر مورد انکار کسى نیست .همده شدیعیان و عالمدان شدیعه عقیدد ،دارندد کده

ائمدده :همدده مراتددب ددرآن را مددىفهمنددد و عددالم بدده ددرآنانددد و حتددى حصددر «فهددم همدده مراتددب و

سطو

رآن» به آنان نیز محل تردید نیست؛ بلکه حصر «فهم ظواهر درآن» محدل بحدث اسدت و

عنوان ،برای این منظور انتخاب شد ،است و از این روایتها چنین چیزی استفاد ،نمىشود.

روایددات «فهددم القددرآن ابعددد مددن لددوب الر،ددال و عقددول الر،ددال» (بنددد  )۹نیددز دشددواری فهددم و

تفسیر را مىرساند؛ ولى بر نفى داللت ندارد.
خوصه آن که:

بخش یادی از روایات باب با عنوان سازگار نیست و بىارتباط است .اینکه رآن ،ناسدخ و

منسو و ظاهر و باطن و ...دارد ،چه ربطى به عد ،واز استنباط از ظاهر رآن دارد؟! به سدخن

دیگددر ،ایددنهددا ب دان ایجددابى دارنددد و مددىگوینددد در ددرآن چنددین چیزهددایى هسددت و یددا ایددنکدده

مىگویند ائمه آن را مىدانند.

بخشى از این روایات مربوط به ظدواهر نیسدت؛ مانندد ت و یدل ،بداطن و تطبید مصدداس و  ...و

اینها محل نزاع نیستند؛ یرا محل نزاع ،فهم ظواهر رآن است.

عوو ،آن که :مذمت تفسیر به رای یا مذمت ضرب القرآن بعضه ببعا و تفسیر القرآن ابعدد

من عقول الر،ال یا ائمه یم و ناط
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رآناند ،مقصود وی را ثابت نمىکند؛ یرا:

 .۱عمل به ظاهر ،تفسیر به رأی نیست.

 .۲عمل به ظاهر ،ضرب القرآن بعضه ببعا نیست.

 .۴گذشته از اینکه بسیاری از این مضامین از محل نزاع خارج اسدت؛ یدرا در بدار ،امدا ح ّدى

سخن مىگوید ،در حالى که محل کو  ،روایات و احادیث مو،ود (در اختیار ما) است .در این
ّ
حى» و «متن مکتوب (حدیث)» صورت گرفته است.
،ا ماالطه یکسانانگاری «اما

ّع
1
الن عصداب
نمونه دوم .عومه مجلسى در بحارداالن ار بابى را با عنوان «باب کفدر المخدالفین و

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

 .۳روایت «ابعد» ،فهم ظاهر را نفى نمىکند ،بلکه مىگوید دشوار است.

و مایناسددب ذلددک» منعقددد کددرد ،اسددت .در ایددن بدداب  ۲۹حدددیث ،مددع شددد ،اسددت .موحظدده
2

مضامین این روایتها این نتیجه را به دست مىدهد:
 .۱عدددوان، ،حددد و باددا امددا و انکددار امامد ُ
دت مو،ددب کفددر،۱۶ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۳ ،۸ ،۲ ،
.۲۴ ،۱۷

ُ
نصب مو،ب کفر.۱۸ ،
.۲
 .۳طعن در ُ
دین سبب کفر.۲۳ ،

 .۴کفر و زند ه مخالفان.۲۲ ،۱۴ ،۱۲ ،۹ ،۶ ،
 .۲تبری از مخال

امامت.۷ ،

 .۶بى ربط.۲۹ ،۲۶ ،۳ ،۲ ،

 .۷واژ،های مبهم مانند تبدیل دیدن؛ تفرید دیدن؛ ال دیدن؛ خدروج از دیدن خددا،۱۹ ،۴ ،۱ ،

.۲۳ ،۲۱

 .۸زیر حدیث.۲۸ ،۲۷ ،

خوب است اشار ،کنیم که مرحو شیخ حر عاملى همین رویه (تک یدر مطالدب زیدر مدرتبط)

را در استدالل کردن بدر مددعیات خدود نیدز دنبدال کدرد ،اسدت؛ آن،دا کده در خاتمده وسوائل بدرای
اثبات صحت تما روایات ۲۴ ،دلیل مىآورد که برخى از آنها تکرار مددعا اسدت ،برخدى فقدط

حاوی صارا و برخى دیگر نیز فقط حاوی کبرا.

3

پنج .راهکارها

بددرای مصددونیت از آسددیبهددای ذکددر شددد ،در بنددد بلددى در موا،هدده بددا تبو یددبهددای مو،ددود ،و

کاستن و رفع آسیبها ،چند نکته به نظر مىرسد:
 .1بحاراالن ار ،ج ،۷۲ب.۱۳۱
 .2همان ،ب.۱۳۱ - ۲۶

 .3وسائلدالهیع  ،ج ،۲۳ب« :۲۶۲ - ۲۴۹الفائدة التاسعة :فى االستدالل على صحة احادیث الکتب المنقول منها».
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 .1مواجهۀ آگاهانه با تبویبها

کسى که به کتب حدیث مرا،عه مىکند ،الز است پیش از مرا،عه ،از آسیبهای تبو یدب

آ گا ،باشد تا کمتر تحت ت ثیر رار گیرد .برای ایدن منظدور نوشدتن مقداالت تحلیلدى و نشدان دادن

آسددیبهددا ،اولو یددت ،دددی در حدددیثپژوهدى دارد .مددع االسد  ،نوشددتههددا و پددژوهشهددا در ایددن

زمینه بسیار اند است .مرا،عه کنند ،فهیم و آ گا ،،در موا،هده بدا یدک عندوان (تیتدر) در کتدب
حدیثى باید بداند که:

 تیتر (عنوان) ،برداشت مؤل و یک نظر است که ابل نقد و بررسى است.ً
ً
 -احتماال مواردی ابل تو،ه از احادیث با عنوان ،سازگار نیست و سدهوا و یدا بده علدل دیگدر،

ذیل این عنوان رار گرفته است.

 -این عنوان مىتواند معارضهای یاد از احادیث داشته باشد که در البهالی کتب حدیث

و سیر ،پراکند ،است.

 -تقطیعهای صورت گرفته توسط مؤل

مىتواند به برداشت نا ص از حدیث ،منتهى شود.

 .2بازسازی مصادر اولیه

مىدانیم که روایات در صورت اولیه خود ،سخنرانىها ،درسها ،مکاتبات ،نصایح ،ادعیده

و یارات ،و پرسش و پاسخهای راویان با معصومان بود ،است و وضع اولیه آنها بدین گونه که
امروز ،شاهد آنیم ،نبود ،است .ا گدر بخدواهیم بدا تمثیدل ایدن مطلدب را بیدان کندیم ،بایدد بگدوییم

صورت اولیه احادیث ،مانند صحیفهداماح بود ،که نامه یا سخنرانى و گفتار و  ...است و ابتددا و
1

انتهدایى داشددته و در زمددان و مکددان خاصددى صددادر شدد ،اسددت ،در حددالى کدده وضددع کنددونى کتددب

حدددیث  -از اولددین دور،هددای تدددوین کدده در اختیددار دار یددم  -ماننددد مجموعدده کتددابهدای تبیووان
اسددت کدده مددتن آن ،در فرایندددی از ا تبدداسهددا و تقطیددعهددا از کتدداب صووحیفهداموواح در موضددوعات

2

مختل  ،کنار هم چید ،شد ،است و به ضرب المثل و کلمات صار ،شبیه شد ،است.

باید توش کرد (اگر چه بسیار دشدوار اسدت) تدا بده صدورت اولیده احادیدث نزدیدک شدد .آنچده

 .1صحیفهداماح ،مجموعدهای ، ۲۳لددی اسدت کده حداوی سدخنرانىهدا و مصداحبههدا و احکدا و نامدههدای امدا خمیندى از
ّ
سال ۱۳۱۲شمسى تا سال پایانى عمر ایشان است .این مجموعه ابتدا با نا «صوحیفهدنو ر» در حجدم و مجلددات کمتدر
منتشر شد ،و سپ

در چا

،دید با اضافات و تکمیل، ۲۳ ،لد شد ،است.

 .2تبیان ،مجموعهای موضوعى است کده بیشدتر بدر گرفتده از صوحیفهدامواح اسدت .در ایدن مجموعده هدر ،لدد بده یدک موضدوع
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اختصداب دارد :مانندد زن ،صدددا و سدیما ،وحدددت ،سدپا ،پاسددداران و ....سدخنان و نوشددتههدای امددا = پد

موضوع بندی ،در این مجموعه تدوین و تبویب شد ،است.

از تقطیددع و

دستیابى بدان هستند .خوشبختانه در زمینه بازسازی مصادر کهدن ،گدا هدای پژوهشدى دوی

برداشته شد ،است  .در وضعیت کنونى کتب حدیث ،کتاب نهجدالبالغه (بخش خطبههدا و
2 1

نامهها) و صحیفهدسجادیه بسیار به این امدر نزدیدکاندد؛ بده ایدن معندا کده در نتیجدۀ پدژوهشهدای
ً
گستردۀ معاصر ،مصادر روایات آنها تقریبا شناسایى شد،اند و در حال حاضر ،دستیدابى بده
ّ
صورت اولیۀ احادیث آنها ،تا حد یادی امکانپذیر است.

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

سدالهاسدت مستشدر ان و دیگدر پدژوهشگدران بدا عندوان «بازسدازی مصدادر کهدن» در تدوش بددرای

 .3نمایههای موضوعى

پد

از یددافتن مصددادر اولیدده ،نمایددههددای موضددوعى ،پرفایددد،تددرین و کددم یددانتددرین کددار بددرای

دستیدابى بده موضدوعات گونداگون در البدهالی احادیدث اسدت .بده سدخن دیگدر ،نخسدت بایدد

متن مادر و هسته مرکزی آماد ،شود و سپ

بر پایه آن ،نمایههای موضوعى تهیه گردد .زرض از

ایددن امددر ،نفددى تبو یددبهددای موضددوعى نیسددت ،بلکدده مقصددود ،آن اسددت کدده نمایدده موضددوعى،
یانهای تبویبهای فیزیکى را  -که مستلز تقطیعاند  -ندارد.

با و،ود متون اولیه ،حتى تبو یبها و تقطیعها نیز کم یانتر خواهد بود؛ چنانکده بدرای نهوجد
البالغه ،نهجدالبالغه م ضو عی سداخته شدد ،اسدت و ایدن ،آسدیبهدای پدیشگفتده را بده همدرا،

ندارد؛ یرا متون اولیه در دسترس است و مرا،عه به آنها ،کاستىها را مرتفع مىسازد.
کتابنامه

 اجتهوواددودتقلیوو ددردفلسووفه ،محمدرضددا حکیم دى ،تهددران :دفتددر نشددر و فرهنددگ اسددومى،۱۳۷۸ش.

 اج ب دمسائلدجاردالله ،السید عبد الحسین شرف الدین الموسوی ،صیدا :مطبعة العرفدان،الطبعة الثانیة۱۳۷۳ ،س. ۱۹۲۳/

 اخبارىگرى ،ابراهیم بهشتى ،م :دارالحدیث ،چهار ۱۳۹۲ ،ش. .1برای آ گاهى بیشتر از این گونه توشها ،ر: .
-

یثدپژوهی، ،لد اول ،ب« :۳۹۹بازسازی متون مفقود» و ب « :۱۳۱بازسازی مصادر ر،الى شیعه».

 -بازسازىدمت ندکهند

یثدشیعه ،سید محمد عمادی ،ایری ،م :دار الحدیث.

 .2نمونهای از توش برای بازسازی متون کهن حدیثى را در این مقاله بنگرید« :مسائل محمد بدن مسدلم در الکدافى کلیندى»،
سددید محمددد عمددادی حددایری ،چددا

ب.۴۷ -۷۶

شددد ،در :مجموعدده مقدداالت فارسددى کنگددر ،بددین المللددى ثقددة االسددو کلینددى ،ج،۳
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

 االستبصوواردفیموواداختلووفدموونداألخبووار ،ش دیخ طائفدده أبددو ،عفددر ّمحمددد بددن حسددن طوسددى
( ۴۶۳س) ،هعداد :سید حسن موسوى خرسان ،بیروت :دار األضواء ،چا

سو ۱۴۳۶ ،س.

 االصوو لدالسووت دالعهووردموونداالصوو لداالولیوو  ،تحقی د  :ضددیاء الدددین المحمددودی ،ددم:دارالحدیث۱۴۲۳ ،س۱۳۸۱ /ش.

 ان یهووههوواىدتقریبوویداب الفت و حدرازى ،مهدددی مهری دزی ،محمددد نب دری ،تهددران :نشددر علددم،۱۳۹۶ش.

 بازسازىدمت ندکهند یثدشیعه ،سید محمد عمادی حایری ،م :دار الحدیث. -بحارداالن ار ،عومه مجلسى ،بیروت :مؤسسة الوفاء۱۴۳۳ ،س.

 -توواریخدبغوو اد،دخطیددب بادددادی( ۴۶۳س) ،تحقی د  :عبدددالقادر وفددا ،بیددروت :دار الکتددب

العلمیة ،چا اول۱۴۱۷ ،س.د
 تفسیردالعیاشی ،محمد بن مسعود عیاشى ( ۳۲۳س). تفسیردفراتدالک فی ،ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفى ( ۳۲۲س). تهذیبداال کاح ،ابدو،عفر محمدد بدن حسدن طوسدى ( ۴۶۳س ) ۱۳۶۸ /تصدحیح و تعلید :على اکبر زفارى ،تهران :نشر صدوس ،چا

ّاول.

 تهذیبدالتهذیب ،احمد بن على ابدن حجدر العسدقونى ( ۸۲۲س) ،ناشدر :دار صدادر ،بیدروت:لبنان ،سال نشر ۱۳۲۲س.

 جووووامعدا ادیووووثدالهوووویعه ،بد ددا نظد ددارت آی د دتاهّلل برو،د ددردی ( ۱۳۸۳س) ،تد دداریخ نشد ددر:۱۳۸۳ش۱۴۲۲/س.

 جرعهاىدازددریا ،سید موسى شبیری زنجانى ،م :مؤسسه کتابشناسى شیعه۱۳۹۳ ،ش.-

یثپژوهی ،مهدی مهریزی ،ناشر :دار الحدیث ،تار یخ نشر ۶ :دی ۱۳۹۳ش.

 -دان نامعدقرآندود یث ،محمد محمدی ر یشهری ،م ،دار الحدیث۱۳۹۱ ،ش.

 درسهاىدشرحدمنظ مهد کیمدسبزوارى ،آیدة اهّلل رضدى شدیرازی ،و یدرایش و تنظدیم :ف .فندا،تهران :انتشارات حکمت ،دو ۱۳۷۸ ،ش۱۴۲۹ /س.

 -رجالدالکهی ،محمد بن عمر کشى ( ۴س) ،سال چا ۱۴۳۹ :س.

 -الهیخدالکلینیدالبغ ادىدودکتابهدالکافی ،ثامر العمیدی ،م :بوستان کتاب.
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 -صحیفهداماح ،ناشر :مرکز تنظیم و نشر آثار اما خمینى.

 -الطبیعیاتدمندالهفاء ،منشورات مکتبة آیة اهّلل العظمى مرعشى ،م۱۴۳۴ ،س.

 -الکافی ،کلینى ( ۳۲۹س) ،ناشر :دارالحدیث.

 -مجم عهدمقاالتدفارسیدکنگرهدبیندالمللیدثق داالسالحدکلینی.

 مووندالدیحضوورهدالفقیووه ،محمددد بددن علدى ابددن بابو یده مدى ( ۳۸۱س) ،تصددحیح :علدى اکبددرزفار ی ،م :دفتر انتشارات اسومى ،چا

دو ۱۴۱۳ ،س.

درآمدی تحلیلى بر تبویب کتب حدیث

 -فصلنامهدعل حد یث ،ش  ،۳۳زمستان  ،۱۳۸۳مقاله :نقد متن ،مهدی مهریزی.

 میزاندالحکم  ،محمد محمدی ر یشهری ،م :دار الحدیث۱۳۸۴ ،ش. -وسائلدالهیع  ،اثر شیخ حر عاملى ،م :آل البیت۱۴۱۴ ،:س.
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