نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و
تضعیف راو یان
تار ی خ در ی افت  _ 39/7/1 :تار ی خ پذ یرش 39/11/5 :

خدامیان آرانی
علیاکبر ّ
چکی ده
حدیث به عنوان یکوی نز منواب معوار نسوممی در سویر تواریخی
خایش ،متح ّمل آسیبهایی شده که در نعتبار آ نثرگذنر نست .نقد
رانی ات نز حیث سند ،منب  ،مت ا محتان  ،برنی مقابله با نی آفتها
ا توممی نعتبووار متووا حوودیثی الزم نسووت .نقوود محتووانیی نز زمووا
معصاما با عرضه حدیث به قرآ ا سنّت آغاز شود .نز مطالعوه
آثار رجالی چنی برمی آید کوه یکوی نز مسوتندنت رجوالنایسوا در
تاثیق ا تضعی رنای ا  ،نقد محتانیی رانی ات آنا باده نست .نگر
سی باد
نی فرضیه نثبات شاد ،یکی نز مبانی دننش رجال _ که ح ّ
تاثیقات ا تضعیفات نست _ دسوتخاش تغییور مویگوردد .نیو مقالوه
میکاشد با کش عبارنتی نز رجالی ا که بر نقود متنوی ا محتوانیی
داللت دنرد نی دیدگاه ر ن نثبات کنود .نیو پوواهش تاننسوته نگواهی
متفاات به دننش رجال  ،فرنرای مخاطبا قرنر دهد ا زمینه گسترش
دنمنۀ نی دننش رن فرنهم کند.
کلی دواژهها :نقد متنی حدیث ،نقود محتوانیی حودیث ،جور ا تعودیل ،
نجتهاد در رجال ،دننش رجال ،علام حدیث.

* مدرس مرکز تخصصی حدیث حازۀ علمیۀ قم ( .)noorehadith@gmail.com



مقدمه

 .1نک :ککیّکک کی ککککککککک ،ص.25- 24
مانند مرنجعه به کتب رجالینی که در دست دنشتهنند ا ننتساب آ به نایسندگانش ثابت باده نست؛ سماع ا
نقل چهره به چهره نز نساتید؛ نعتماد به شهرت ا نستفاضهنی که در بی نصحاب ماجاد باده نست.
 .2طر نالیۀ نی پواهش نز نستاد بزرگانر ،فاضل حازای جناب آقای سید علیرضا حسینی شیرنزی (زیدت



مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

حدیث ،بیشتری ا گسوتردهتوری نقوش رن در رسواند شوریعت ا معوار دینوی
دنرد؛ زیرن عقل به بسیاری نز نمار دسترسی ندنشته ا قرآ نیوز تفسویر ا تفصویل
جزئیات فرناننی رن به عهده سنّت گذنشته ا حدیث ،حکایتگر نست.
نخستی گام در نعتماد به حدیث ،نطمینا یافت نز صدار آ نست .هنگوامی کوه
قر ها نز صدار نحادیث گذشته ا رنایا  ،فرد به فرد ا نسول بوه نسول نیو متوا
رن نقل کردهنند ،آگاهی نز نحانل رنایوا یکوی نز رنههوای نعتبارسونجی حودیث بوه
شمار میراد .نی اظیفه به عهدۀ دننش رجال نست؛ دننشی که مویتاننود موا رن نز
ناضاع راحی ،فکری ا ننضباط عملی رنایا آگاه سازد .جر ا تعدیل بوه عنوان
یکی نز شاخههای دننش رجال ،بور نسواس نطمعوات ماجواد نز رنایوا  ،قضواات
نهایی رن درباره آنها نرنئه میکند.
پرسش نصلی نی نست که دننشمندن رجوالی ،نطمعوات رنایوا رن نز کجوا بوه
دست آارده ا بر نساس کدنم مبانی رنایا رن تاثیق یا تضعی کردهننود؟ آیوا قودما
نفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزا
بر راشهای مشهار بیا شده نز سوای متومخرن  1 ،راشهوای دیگوری نیوز بورنی
نرزیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابی
رنایا دنشتهنند؟
ضرارت بحث نز نی راست که در صارت نثبات رنههوایی غیور نز طورق بیوا
شده ،رنه نجتهاد در مباحث رجالی بواز شوده ا مویتوان همچوا صواحبا نصوال
رجالی _ که با تاجه به رانیات رنایا  ،آنا رن جر ا تعدیل میکردنود _ نمورازه
نیز با تاجه به متا رانیی رنایا  ،آنا رن تاثیق ا تضعی نماد .فایودۀ نیو نمور،
آ نست که در صارت نثبات چنی رنهی ،بسیاری نز رنایانی که در کتوب رجوالی
ما تاثیق ا تضعی ندنرند ا یا نامشا هرگوز ذکور نشوده نسوت ،دنرنی تاصویفات
درخار تاجهی خانهند شد ،نفزا بر نی که اثاقت ا ضع برخی رنایوا یادشوده
در کتب رجالی نیز دستخاش تغییر خانهد گشت.
با مطالعه آثار علمای رجالی ا دقت در عبارنت آنهوا ،نسوتفاده نز نیو راش بوه
راشنی به چشم میخارد که در ندنمه به آ میپردنزیم.
دربارۀ نی ماضاع ،کتاب یا مقالهنی یافت نشد ا نی ناشوتار ،پواهشوی نوا در
نی عرصه به شمار میراد 2 .نلبته باید به مباحثی کوه مورتبط بوه آ هسوتند نشواره

کرد؛ نز جمله بعضی مطالب بیا شده در دراس خارج ا جوزانت درسوی آیوتهللا
شبیری زنجانی ا آیتهللا مددی که به صارت مستقل ا مداّ چاپ نشده نست.
در نی پواهش نبتدن به ضرارت نقد رانیات ا سپس بوه راشهوای آ پردنختوه
میشاد ،آ گاه جایگاه نقود متنوی ا محتوانیی نحادیوث تبیوی مویگوردد ا در پایوا ،
تاجوه قوورنر
عبوارنت دن ّل بور نیو راش نقود ،در سوواختاری نوا ا کواربردی موارد ّ
میگیرد.
نل ) ضرارتهای نقد رانیات

نقد در لغت ،جدنسازی خاب نز بد ،سنجش ،نرزیابی ا آشوکار سواخت عیوبهوا
ا زیبوواییهاسووت 1 .بوور نیوو نسوواس ،نقوود حوودیث عبووارت نسووت نز« :بازشووناخت
آسیبهای سندی ا متنی رانیات ا پیرنسوتهسوازی آنهوا نز آ آسویبهوا بور نسواس
راشها ا معیارهای پذیرفتهشوده ،بورنی هموانر سواخت زمینوۀ عمول ا نعتقواد بوه
2
رانیات».
گفتنی نست انژۀ نقد ،نلزنما به معنوای ننتقواد منفوی ا عواملی در ردّ ا تضوعی
نحادیث نیست؛ بلکه مورند نز نقود ،نرزیوابی ا بررسوی علموی متوا رانیوی بورنی
نثبات درستی یا نادرستی ننتساب آ به معصام  ،نثبوات حجیوت ا یوا عودم حجیوت
آ ا نیز بررسی چگانگی داللت مت حدیث ا کش مورند انقعوی معصوام نز آ
نست.
تاجه به سه نکته میتان نثبات کرد:
ضرارت نقد حدیث رن با ّ
اهمیت حدیث
.1
ّ

حدیث ،سازندۀ باارها ا زیربنوای حقواق ،نحکوام ا معوار دینوی نسوت .حودیث
آ قدر نرزشمند نست که در رانیتی نز پیامبر  ،رنایوا نحادیوث نز خلفوای نیشوا
شمرده شده ا پیامبر برنی آنها طلب رحمت کورده نسوت 3 .اقتوی رنایوا نحادیوث،
دنرنی چنی مقامی باشند ،پس خاد حدیث _ که سخ معصوام نسوت _ نهمیوت ا
نرزشوی اصو ناپوذیر دنرد .نز طرفوی در هور چیوز نرزشومند ،ننگیوزۀ تقلّوب زیواد
نست .نز همی را حدیث نیز به دقّت ا تممل نیاز دنرد .نمام صادق میفرماید:
موا نهولبیتی رنسوتگوا هسوتیم کوه هویچگو اه نز دراغگایو انی کوه بور موا نفتوورن
میبندند در نما نباده نیم .دراغگایی آنا سبب میشد که انق نمایی گفتار موا
نزد مردم ،بی نرزش شاد .رسال خودن رنسوتگواتری فورد رای زموی بواد ا
تافیقاته) نست.
 .1نک :کککک ک ککیی کککککک ،ج ،5ص267؛ککک ککککککککیک کی ککی ککک ککککک ککیک ،ج ،4ص.641
 .2کک ک ککک کی ک ککککککی ک ،ص.27
 .3کک کک یک ککککک ک کیک ،ج ،2ص.241

مسیلمه به نیشا دراغهایی نسبت مویدند .نمیرمؤمنوا صوادقتوری آفریودۀ
خدناند پس نز رسال خدن باد ا عبدهللا بو سوبا _ کوه خودن لعنوتش کنود _ بوه
نیشا به دراغ  ،سخنانی منتسب میکرد ا با نیو نفترنهوا ،سوخنا نیشوا رن
1
بی نرزش جلاه میدند.

نی رانیت ،ضرارت نقد حودیث رن بیوا مویکنود؛ چورن کوه بوه فرموادۀ نیشوا ،
اجاد رانیات ضعی ا دراغ به دیگر نحادیث نیز ضورر زده ا آنهوا رن بوینرزش
موویکنوود؛ نز نیوو را بوورنی راشوو شوود نرزش رانیووات ا تشووخیص صووحیح ا
سقیمشا  ،نقد آنها ضراری مینماید.
 . 2ورود انواع آسیبها به روایات

نی مردم! دراغزنا بر م زی اد شده نند ؛ هر کس بر مو متع ّمدننوه دراغ بنودد
2
جایگاهش آتش خانهد باد.

در رانیتی دیگر ،نمام صادق فرماد:
خودن  ،مغیورة بو سوعید رن لعنوت کنوود کوه رانیو اتی رن در کتوب نصوحاب پوودرم
3
گنجانید  ،در حالی که پدرم آنها رن نفرماده باد.

نی گزنرشها ا مشابهات آنها ،بر اجاد تحریفاتی در رانیات ،داللت میکنند.
همچنی در پی مکتاب کرد رانیات ا نستنساخ مکرّ ر آ بوا تاجوه بوه نمکانوات
نگارش ا میزن تاننایی مستنسخا  ،به طار طبیعوی در موت حودیث ،تصوحیفات ا
نشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووکاالتی
به اجاد آمد.
اجاد رانیات تقیهنی نیز آسیب دیگری نست که دنم گیر نحادیوث شود .نماموا
برنی حفوظ جوا خواد ا شویعیا ا حفوظ نصول دیو ا نیموا در برنبور برخوی نز
قدرتمندن  ،مانض گانواگانی در پویش مویگرفتنود؛ بورنی مثوال ،گواهی در بیوا
مطالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب ،خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
نعتقاد خاد رن بازگا میکردند یا سکات مینمادند ا یا مطابق عقیده پرسوشگورن
.1کککیکک ککک کککککککک ،ص.915
.2کک کک کی ،ج ،1ص.64
.3کککیکک ککک کککککککک ،ص.442
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در پی صدار ا نشر نحادیث پیامبر ا نئمه آسیبهایی دنمو گیور رانیوات شود
که برخی ،عمدی ا بعضی طبیعی ا سهای بادند .نعتماد مسلمانا به سنّت پیوامبر
ا معصاما عدّهنی رن اساسه کرد که به جعل حدیث یا تحری آ بپردنزند.
رسال خدن میفرماید:

پاسخ میگفتند .نی گانه رانیوات در مجماعوههوای رانیوی انرد شود ا علموا بورنی
شناسووایی آ قرنئن وی تبیووی کردنوود 1 .بووه عنووان نمانووه ،ش ویخ طاسووی در کککی ک
صحت ذکر «آمی » پس نز نتموام
ککککککک رانیتی نز نمام صادق نقل کرده که بر
ّ
2
ساره حمد داللت دنرد ا ای آ رن حمل بر تقیه میکند.
اجاد مجماعهنی نز نی آفتها ،ضرارت آفوتزدنیوی ا نقود رن نثبوات مویکنود؛
زیرن نگر رانیات نقد نشاند ،ممک نست پیامدهایی دنم گیر نحادیث شاد.
 . 3سیرۀ عقلا ،اصحاب ائمه و عالمان پس از ایشان

مرند نز سیرۀ عقوم ،رفتوار بیرانوی عور عقوم بودا در نظور گورفت ملّیوت،
فرهنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ،موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذهب
ا یا هر اجه تمایز دیگری نست 3 .اجاد عملکردی انحد نز سای عقم ،گایای نیو
سی مشترک ،نهادی ناخادآگاه ا رفتواری فطوری هسوتند
نکته نست که آنها دنرنی ح ّ
ا در گذشته نیز چنی رفتاری دنشتهنند .نگر نیو رفتوار نادرسوت بواد ،بایود موارد
تذکّر معصاما قرنر میگرفت.
عقم در پذیرش گزنرشهای دیگرن  ،نبتدن آ رن _ ا لا به نجموال ا بوا سورعت
_ نقد ا نرزیابی کرده ،سپس بهننودنزۀ نرزش خبور بورنیش نه ّمیوت قائول مویشواند.
4
دننشمندن شیعی نیز نز عصر حضار نئمه تا کنا  ،به نقد رانیوات پردنختوهننود.
به عنان نمانه میتان به رانیات سوی رازه بواد مواه رمضوا نشواره کورد کوه
مرحام کلینوی درکککککی  5ا شویخ صوداق در کک ککیک کککککککیک 6نقول کورده
نند ،در حالی که معظم نصحاب بر خوم آ عمول کورده ا بوه نقود آ پردنختوه ا
7
رسالههای متعددی دربارهنش نگاشتهنند.
با تاجه به همی ضرارتها _ که حودیث بعود نز قورآ  ،بوزر توری ا گسوترده
تری منبو معوار ا نحکوام دیو بوه شومار مویراد ا نز طرفوی ننوانع آسویبهوا
دنم گیر رانیات شوده ا سویرۀ عقوم ،نصوحاب ا عالموا  ،نقود ا بررسوی نحادیوث
باده نست _ بوه نیو نکتوه پوی میبوریم کوه سونجش ا نرزیوابی نحادیوث ا شوناخت
آسیبهای دنم گیور آ  ،نموری الزم نسوت ا زمینوه عمول ا نعتقواد بوه نحادیوث رن
فرنهم میکند.
 .1نک :نقش تقیه در استنباط.
 .2کککی ککککک ککک ،ج.75 ،4
 .3ککککککک ککککککککک کککیک ،ص39؛ کککک ک ککککککک ککک ،ص.163
 .4نک :ککک ک ککک ککی ک ،ص - 553آخر.
.5کک کک کی ،ج ،2ص.73 - 77
 .6کک ککیک ککککک ک کیک ،ج ،4ص.163
 .7ککککککک ککک ،ج ،16ص494؛کککک کی ،ج ،11ص.129

ب) راشهای نقد رانیات

برنی نقد رانیات ،دا راش کلّی اجاد دنرد ا هر یوک نز نیو راشهوا دالیول ا
طرفدنرننی دنرند؛ نی دا مسلک عبارتنند نز:
 . 1مسلک وثوق سندی

رجالی ا سندی پیماده شاد .نستدالل دیگر نی گراه ،دستار نئموه بوه بهورهگیوری
نز صفات رنای در ترجیح نخبار متعارض نسوت .نئموه در نخبوار عمجیوه بورنی
ح ّل مشکل تعارض در نخبار ا ترجیح یکی بر دیگوری ،دسوتار دندهننود بوه صوفات
رنای مرنجعه شاد 4 .تنها رنه نحرنز نی صفات ،مرنجعه به دننش رجال نست.
خاد نئمه نیز به تاثیق ا تضعی
شخصی نز نمام رضا پرسید:

نفرند پردنختوهننود .موثم در رانیتوی آموده کوه

أ فیانس ْب عبْد نل َّرحْ م ثقة آخوذ ع ْنوه موا أحْ تواج إلیْوه مو ْ معوالم دینوی؟ فقوال:
5
نعم ؛
آی ا یانس ب عبودنلرحم بورنی آ کوه معوار

دینوی موارد نیو از رن نز نا فورن

 .1ککککککککککککی ک ،ج ،1ص.25- 93
 .2نز قائم به نی مسلک میتان به آیت هللا خایی نشاره کرد (هما ؛ ک ککککککک ککک ،ج ،4ص.)411
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صوحت ا نعتبوار رانیوت تنهووا بور نسواس نعتبوار سوند ا نثبووات
در نیو مسولک،
ّ
اثاقت رنایا آ ثابت میشاد؛ بدی معنا که توکتوک رنایوا سلسوله سوند بررسوی
شده ا نگر همۀ آنها ماثّق ا دانزدهنمامی باشند ،رانیت ،صحیحه خانهد باد .حوال
نگر برخی نز رنایا  ،در کتابهای رجالی تواثیقی صوریح ندنشوته باشوند ،رانیوت،
حسنه نست ا نگر برخوی نز آنهوا دانزده نموامی نباشوند ،رانیوت ،ماثّقوه بوه شومار
میراد .نگر برخی نز رنایا  ،در کتابهای رجوالی تضوعی شوده باشوند ،رانیوت
1
ضعی خانهد باد.
کسانی که طرفدنر اثاق سندی هستند معتقدند قرنئ خارجی مثل شهرت عملوی
ا رانیی ا غیر نینهوا باعوث نعتبوار رانیوت نمویشواد ،بلکوه رانیوت ،تنهوا زموانی
2
معتبر خانهد باد که سند آ معتبر باشد.
طرفدنرن نی راش ،ندلّه متعدّدی رن مستند کار خاد دننسوتهننود .آنهوا بوه قورآ
نستدالل میکنند که نمیتان به خبر هر کسی نعتمواد کورد ،بلکوه بور نسواس آیواتی
مثل آیوه نبوم  3خبور ثقوه حجیوت دنرد ا بورنی شوناخت ثقوه نز غیرثقوه بایود رنهکوار

گیرم معتمد نست؟ حضرت فرماد :بله.

بر همی نساس ،میتان گفت عالما ا بزرگا شیعه نفزا بور رنههوای دیگور
نرزیابی رنایا  ،نز نیو شویاه نیوز نسوتفاده کورده ا بوه تاثیوق ا تضوعی رنایوا
1
پردنختهنند.
 . 2مسلک وثوق صدوری

در نی مسلک ،ممک نعتبار خبر ،تنها اثاق به سند نیست؛ بلکوه مومک ،نطمینوا
به صدار خبر نز معصام نست .بورنی نعتمواد بوه صودار حودیث نز معصواما
شانهدی اجاد دنرد که نی شانهد ،گاهی سند نست ،گاهی علاّ موت  ،شوهرت ا...
ا
گاهی مجماعهنی نز نینها .بور نسواس نیو مبنوا ممکو نسوت حودیثی تاسوط رنای
غیور ثقوه نقول شووده یوا مرسوله باشوود ،الوی بوا قرنئنوی ،نطمینووا پیودن شواد کووه نز
معصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام
2
صادر شده نست.
نز جمله قرنئ مهوم در مسولک اثواق صوداری ،نعتمواد بوه منبو حودیث نسوت.
قائم به نی مسلک معتقدند به خبری میتان نعتماد کرد که در کتب مشهار ذکور
شده باشد ا قدمای نصحاب ،آ کتب رن به طریق قابل نعتماد ،تحمّول کورده باشوند.
پیشفرض نی مبنا آ نست که حدیث شویعه غالبوا مکتواب بواده ا نصوحاب موا در
طبقۀ ناّ ل ،نی کتب رن نز نایسندهنش تحمّل میکردند ،سوپس آ رن طبقوه بوه طبقوه
نقل مینمادند .نز نی را ،دننشمندن به تملی کتابهای فهارس پردنختنود ا نسوامی
کتووووووووووووووووووووب نصووووووووووووووووووووحاب ا طریووووووووووووووووووووق بووووووووووووووووووووه
آنها رن ذکر کردند .قدما مصرّ بادند که طریق مطمئنّی به کتب حدیثی دنشته باشوند
ا به کتبی که نز طریق اجاده  3به آنها رسیده بواد نعتمواد نمویکردنود ا فهوارس رن
بر همی نساس مینگاشتند.
بر نساس نیو مبنوا ممکو نسوت یوک رنای ،دنرنی اثاقوت مصوطلح نباشود ،نموا
نصحاب به رانیات یک کتاب خاص نز نا نعتماد کرده باشند؛ مانند طلحة بو زیود .5
4

 .1نک :العدة فی اصول الفقه ،ج ،1ص.966
 .2ککککککککککککی ک ،ج ،1ص.77- 27
 « .3اجاده » یکی نز طرق تحمل حدیث نست که عبارت نست نز نی که شخصی ،حدیث یا کتاب حدیثی رن که
متعل ّق به یکی نز مشایخ ا به خط ناست بیاید الی حدیث رن نز نا نشنیده ا نجازه نقلی هم نز نا ندنشته باشد
(کککککیک کی ککککککککیک ،ص.)437
.4ککککککیکککککککی ک ککک کککک کککی کککککککککک ،ص14- 7؛ ابسوووووایت دراس آیوووووت هللا موووووددی:
www.dorous.ir

 .5ککککککککک کی ،ص417؛ ککک کککککک کی ،ص.456

همچنی ممک نست رانیات یک رنای در یوک کتواب مقبوال باشود ،هرچنود خوادش
مارد نعتماد کامل نباشد؛ مانند رانیات نافلی نز کتواب سوکانی کوه موارد پوذیرش
2
انق میشاد 1،در حالی که نافلی اثاقتی صریح ندنرد ا به غلا متهم شده نست.
ج) نقد متنی ا محتانیی ا جایگاه آ در مسلک اثاق صداری

به هر رانیتی که مانفق قرآ باشد عمل ک  ،خانه رنای آ نیکاک ار باشود یو ا
بودک ار ،ا بوه هور رانیتوی کوه مخوال قورآ باشود عمول نکو  ،خووانه رنای آ
3
نیکاک ار باشد ی ا بدک ار.

در نووزد عالمووا ش ویعی نز آغوواز تووا دارن عممووه حلووی (م )746ی وا سووید بوو
طاااس(م _ )662که آغاز داره متمخرن به شمار میآیود _ تعریفوی کوه نز حودیث
صحیح اجاد دنشته ،سرنسر ناظر بر مت ا محتوانی رانیوات بواده نسوت 4 .بور آ
نساس ،آنا تنها نحادیثی که محفا به قرنئ ا مانفق با معیارها بواده رن صوحیح
میننگاشتند ا همه یا نکثر نی معیارها همچوا مانفقوت بوا قورآ  ،سونت ،نجمواع،
مخالفت با عامه ا اجاد رانیت در نصال نربعمومة ،بوه موت رانیوات نواظر نسوت.
راش نست که با نباد هر یک نز نی معیارها ،رانیات ضعی شمرده میشوده کوه
مفهام آ  ،نقد رانیات بر نساس مت ا محتانی آنهاست.
در نی بخش معیارهای نقد متنی ا محتانیی نحادیث بیا شوده ا تعوابیر دن ّل بور
آ که در کتب رجالی به کار رفته ،معرفی میگردد.
 .1نک :عدة األصول ،ج ،1ص.966
 .2ککککککککک کی ،ص.97
 .3ک ک کیک کیک کی ،ج ،1ص.3
 .4ک کک ککک کک کی ک ،ص.463
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نقد مت به معنای بررسی سممت ظاهری کلمات ا ترکیبات نست ا نقد محتوان،
بررسی مضما ا مفهام کمم نست.
هر دا ناع نقد ،معیارها ا راشهوایی دنرنود .نقود متنوی ا محتوانیی رانیوت ،نز
رنهکارهای بررسی حدیث تاسط طرفدنرن مسلک اثواق صوداری نسوت .در نیو
مسلک اقتی نز یکسا رانیت بوا معیارهوا هومخواننی دنشوته باشود ا نشوکالی در آ
دیده نشاد ا نز سای دیگر دنرنی قرنئ صدار باشد ،به نعتبار آ حکوم مویشواد؛
الی نگر نی گانه نباشد ،حدیث ،ضعی خاننده میشاد.
نگر در نقد متنی ا محتانیی رانیات ،مضما حودیث بوا معیارهوا مانفوق باشود،
پذیرفتوه میشوواد ،هرچنوود کوه رنای آ ضووعی ی وا فاسوق باشوود ،ا نگوور مضووما
حدیث ،با معیارها مانفق نباشد پذیرفتنی نیست ،هرچند رنای آ ثقه باشد کوه نلبتوه
نی مطلب بسیار مهم در حدیثی نز نمام صادق منعکس شده نست:

معیارهای نقد متنی و محتوایی

نقود ،نیازمنود مومک نسووت .دربوارۀ برشومرد معیارهووای نقود متنوی ا محتووانیی
رانیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات،
در میووا صوواحبنظوورن  ،دیوودگاههووایی گانوواگا اجوواد دنرد .در نیوو ناشووتار،
معی ارهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووایی
بیا میشاد که ندلّه قطعی بر «ممک باد » آ اجاد دنرد ا مارد نتفاق مشوهار
صاحبنظرن نست.
 .1قرآن

عرضۀ نحادیث بر قرآ  ،معتبرتری معیاری نست که میتان بورنی بازشوناخت
رانیات ضعی ا مجعال ،مارد نستفاده قرنر دند .قرآ نز هرگانه اضو  ،تودلیس
ا تحری در نما نسوت ا تناقضوی در آ رنه نودنرد .کومم پیوامبر نیوز نز احوی
سرچشمه گرفته  1ا کمم نئمه متّصول بوه کومم پیوامبر نسوت 2 .خواد معصواما
قرآ رن معیار سنجش سخنا منسواب بوه خواد دننسوتهننود .نموام صوادق نز قوال
پیامبر میفرماید:
نی مردم! بدننید آ چه نز م به دست شما برسد ا مانفق کتاب خدن باشود ،آ
رن م گفته نم ا آ چه به دست شما برسد ا مخال کتاب خدن باشد ،مو آ رن
3
نگفته نم.

نمانههای متعددی برنی نقد رانیات بوا معیوار قورآ اجواد دنرد؛ نز جملوه ،نقود
رانیات نکاهش ا نتهام دراغگایی به حضورت نبورنهیم کوه در ککیک ککککی  4ا
 .1اما ينط ق ع نلْه اى * إ ْ ه ا إ َّال احْ ي ي احى (ساره نجم ،آیه .)2- 9نی سخ تنها دربارۀ آیات قورآ
نیست ،بلکه به قرینه آیات قبلش ،سنت پیامبر رن نیز شامل میشاد که آ هم بر نساس احی نلهی نست؛ چرن
که نی آیه با صرنحت میگاید :نا نز رای های سخ نمیگاید ا هر چه میگاید احی نست .حدیث جالب
زیر یکی نز شانهد نی مدعاست:
رازی رسال خدن دستار دند تمام درهای خانههایی که به دنخل مسجد پیامبر گشاده میشد [جز در خانۀ
علی ] بسته شاد .نی نمر بر مسلمانا گرن آمد تا آ جا که حمزه عمای پیامبر نز نی کار گله کورد کوه
چگانه در خانۀ عمایت ا نبابکر ا عمر ا عباس رن بستی ،نما در خانۀ پسرعمایت رن باز گذنردی ا نا رن
بر دیگرن ترجیح دندی؟ هنگامی که پیامبر متاجه شد که نی نمر بر آنها گرن آمده نست مردم رن به مسجد
دعات فرماد ا در تمجید ا تاحید خدناند ،خطبهنی بینظیر نیرند کرد؛ سپس نفزاد :نی مردم! م شخصا
درها رن نبستم ا نگشادم ا م شما رن نز مسجد بیرا نکردم ا علی رن ساک ننمادم[ .آنچه باد احی نلهی ا
فرما خدن باد ].سپس آ آیات رن تمات کرد (ک ککککککک کک کککک ،ج ،4ص46؛ ککککککککی ،ج،7
ص14؛ککککککککککک ،ج ،6ص.)144
 .2ع نلصادق یق ال :حدیثی حدیث أبی ا حدیث أبی حدیث جدّی ا حدیث جدّی حدیث نلْحسی ا حدیث نلْحسی
حدیث نلْحس ا حدیث نلْحس حدیث أمیر نلْم ْؤمنی ا حدیث أمیر نلْم ْؤمنی حدیث رسوال نللَّوه ا حودیث
رس ال نللَّه ق اْ ل نللَّه ع َّز ا جلَّ (کک کک کی ،ج ،1ص.)59
.3کک کک کی ،ج ،1ص.63
 .4ککیکککککککی ،ج ،6ص.141

ککیک ک ککک 1نقل شده ا با آیۀ ا ن ْذكرْ فی ن ْلكتاب إبْرنهیم إنَّه كا صدّیقا نبیّوا
منافات دنرد.
3
همچنی رانیات سحر شد پیامبر که در مجام رانیی نهول سونت انرد شوده
ا مرحام طبرسی در کک کیک کککککککیکک پوس نز نقول ،آ رن نقود نمواده ا ردّ
4
میکند.
2

سنت
ّ .2

دامی معیاری که در نقد رانیات نز آ نستفاده میشاد ،سونّت نسوت .سونّت در
نصطم محدّثا قال ،فعل ا تقریر معصام نسوت 5 .رنه رسوید بوه سونّت ،حودیث
نست .مرند نز معیار باد سنّت در نقد حدیث آ نست که نحادیث قطعوینلصودار،
معیار برنی سنجش رانیات دیگر باشد.
معیار باد سنّت با آیات قرآ قابل نثبات نست .خدناند در قرآ میفرماید:

ا در جایی دیگر فرماده:
ا لوواْ ردُّاه إل وی نل َّرسووال ا إل وی أالووی ْنْلمْ وور م و ْنهم لعلمووه نلَّووذی یسْ ووت ْنبطانه
7
م ْنهم ؛
در حالى كه نگر آ رن به پی امبر ا پیشانی ا _ كه قدرت تشخیص كوافى دنرنود
_ بازگردننند ،نز ریشههاى مسائل آگاه خانهند شد.

بر نساس نی آیات ،آ چه نز سای پیامبر ا نماما

_ که مصودنق نالوی نالمور

 .1ککیک ک ککک ،ج ،7ص.37
« .2در نی كتاب ،نبرنهیم رن یاد ك كه نا بسیار رنستگا ا پیامبر [خدن] باد( ».ساره مریم ،آیه )21
 .3ک ککککککک کک کککک ،ج ،6ص51؛ ککیکککککککی ،ج ،2ص 67ا ج ،7ص43؛ ا. ...
 .4کککککککیکک کی ک ک کیککک کککک ،ج ،11ص.765
 .5نک :ک ککک ککککککیک ،ج ،1ص.53
 .6ساره نساء ،آیه .53
 .7ساره نساء ،آیه .79
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ی ا أیه ا نلَّذی آمنوان أطیعوان نللَّوه ا أطیعوان نل َّرسوال ا أالوی ْنْلمْ ور مو ْنک ْم فوإ ْ
6
تنازعْ ت ْم فی شی ٍء فر ُّداه إلی نللَّه ا نل َّرسال ؛
نى كسانى كه نیما آارده نید! نطاعت كنید خدن رن ا نطاعت كنید پیو امبر خودن
ا نالانْلمر ( ناصی اى پی امبر ) رن .ا هرگاه در چیوزى نوزنع دنشوتید ،آ رن بوه
خوودن ا پیوو امبر بازگردننیوود [ا نز آنهووا دنارى بطلبیوود ] نگوور بووه خوودن ا راز
رستاخیز نیما دنرید! نی [كار ] برنى شوما بهتور ا عاقبوت ا پایو انش نیكواتر
نست.

هستند  _1صادر شاد ،حجیت دنرد ا معیار سنجش سایر نمار نیز هست.
خاد نئمه نیز نحادیث قطعینلصدار رن معیاری برنی سونجش جمومت منسواب
به خادشا دننستهنند .نمام صادق میفرماید:
حدیث ما رن قبال نکنید  ،مگر نی که مانفق با قرآ ا سنّت باشود ا یو ا شواهدی
2
نز نحادیث دیگر ما بر آ پیدن کنید.

ممناعیت گریه ا مرثیهسورنیی بور میّوت _ کوه در کتوب رانیوی عاموه نقول شوده
4
نست  _3نز جمله مانردی نست که با معیار سنت نقد میشاد.
 .3ضرور یات دین و مذهب

ننتساب برخی نز آمازههای دینی ،بوه دیو یوا موذهب قطعوی نسوت ا نمایوا گور
انقعیت دی یا مذهب هسوتند؛ ماننود تاحیود ،نبوات ،معواد ،نمواز ،رازه ا ...کوه نز
ضراریات دی به شمار میراند ا نمامت ،تقیه ،رجعوت ا ...کوه ضوراری موذهب
تشی نند 5 .نی ضراریات نز پشتاننههای عقلی ،قرآنی ا حدیثی برخاردنرنود ا موی
میتاننند معیار سنجش سایر گزنرههای منتسب به دی باشند؛ ماننود رانیوات نواظر
به نکاهش ملّیتها ا بعضی نوندها ݢݢݢݢݢݢکه با آیات قورآ ا رانیوات دیگور قابول
6
نقد هستند.
 .4عقل

چهارمی ماردی که در نقد رانیات میتانند معیار باشود ،عقول نسوت .قورآ نز
جایگاه عقل با انژههایی همچا تعقّل ،تفکّر ،تدبّر ا لوبّ سوتایش کورده نسوت ا نز
مردم خانسته تفکر کنند ا عقل خاد رن به کار ببندند 7 .در رانیوات نیوز نز عقول بوه
حجت باطنی یاد شده  8ا بر جایگاه رفیو آ در شوناخت حوق ا باطول تمکیود
عنان
ّ
گردیده نست.

9

 .1ک ک کیککککیک کی ،ج ،1ص.461
.2کککیکک ککک کککککککک ،ص.442
 .3ک ککککککک کک کککک ،ج ،2ص956؛ کککککککککه ،ج ،1ص.517
.4ککککی ککککککی کی ککککککیکککککککیک ،ص 551ا .612
 .5ککککک کککک ککککی ،ج ،1ص694 ،442 ،42؛کک کککککککک کک ،ص.79
 .6نک :کک ک ککک کی ک ککککککی ک ،ص.262- 226
 .7ساره بقره ،آیه 466 ،424 ،413 ،162 ،79؛ ساره آل عمرن  ،آیه 7؛ ساره ننعام ،آیه 151؛ سواره
رعد ،آیه  2ا 13؛ ساره نحل ،آیه  14ا 67؛ ساره عنکبات ،آیه 95؛ ساره نبرنهیم ،آیه54؛ ساره زمر،
آیه 3ا  ،17ا. ...
 .8ع نلکاظم  ... :یا هشام! إ َّ لله علی نلنَّاس حجَّتی ؛ حجَّة ظاهرة ا حجَّة باطنة .فممَّا نلظَّواهرة فالرُّسول ا
ْنْلنْبیاء ا ْنْلئمَّة ا أمَّا نلْباطنة فالْعق ال (کک کک کی ،ج ،1ص.)16
 .9نک :هما  ،ص.19

حجوت
با تاجه به آیات ا رانیات متعدّدی کوه دربواره عقول اجواد دنرد ا عقولّ ،
حجوت معنوا
باطنی شمرده شده ا نهلبیت
حجوت ظواهری ،تعوارض بوی نیو دا ّ
ّ
نخانهد دنشت .بنابرنی نز نحکام قطعی عقول مویتوان بورنی سونجش گوزنرههوای
منتسب به نهلبیت بهره گرفت.
نلبته راش نست که مرند نز عقل ،عقل سلیم ،فطوری ا خودندندی نسوت کوه در
اجاد ناع نفرند بشر قرنر دنده شده نست .بنابرنی نمیتان با نستناد به بحوثهوای
دقیق ا عمیق فلسفی ا به دسوت آارد نتوایج ا آثواری خواص ،بوه نقود ا بررسوی
1
نحادیث پردنخت.
3
2
رانیات تجسیم خدناند ،مکا دنشت خدناند ،کار کرد چشم عزرنئیول تاسوط
حضرت ماسی  4ا ...نز نی جمله هستند که با معیار عقل ،نقد میشاند.
حس ،تجربه و تار یخ
 .5قطعیات حاصل از
ّ

ندنشت با متا تاریخی ،ردّ نماده نست.

7

 .6دوری از اضطراب ،غرابت و رکاکت

نز جمله معیارهای نقود متوا حودیثی ،اجواد نضوطرنب ،غرنبوت ا رکاکوت در
نحادیث نست؛ به گانهنی که نگر گزنرهنی مشتمل بر نی مانرد باشد تضوعی موی
 .1ککک ک ککک ککی ک ،ص.695
 .2ککیکککککککی ،ج ،6ص.74
 .3ککیکککککککی ،ج ،5ص412؛ کککککک کککک ،ج ،1ص.65
 .4ک ککککککک کک کککک ،ج ،4ص463؛ ککیکککککککی ،ج ،4ص34؛ ککیک ک ککک ،ج ،7ص.111
 .5ککک ک ککک ککی ک ،ص.676- 675
.6کک کک کی ،ج ،7ص.492
 .7ککککککککککک ،ج ،26ص.197
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نز جملوه معیارهووای نقوود حودیث ،قطعی وات حاصوول نز حوسّ ا تجربووه نسووت کووه
نحتمال خطا ندنرد .فلسفۀ نعتبار نی معیار آ نسوت کوه تنواقض ا نخوتم تبواینی
میا آمازههای قطعی دی با حانس ا تجربیات قطعوی محوال نسوت؛ زیورن دیو ا
حجت نمکوا
حجت خدن هستند ا تناقض میا دا ّ
علم با فرض قطعیتشا  ،هر دا ّ
ندنرد .مسلّمات تاریخی نیز نز همی دست نست .تاریخ ،حکایوتگور اقوای خوارجی
نست که عدّهنی قابل نعتنا آ رن دیده ا نقل کردهنند 5ا نمیتوان بوه گزنرشوی کوه
با چنی قطعیات ا مسلّماتی نختم ا تعارض مستقر دنرد بوه دیودۀ حودیث صوادر
شده نز معصاما نگریسوت؛ زیورن در کوار معصواما خطوا رنه نودنرد ا آنوا
بهتر نز هر کسی با قطعیات ا مسلّمات آشنایند .برنی نمانوه ،مویتوان بوه رانیوت
بیعت نمام سجاد با یزید  6نشواره کورد کوه عمموه مجلسوی آ رن بوه سوبب تطوابق

شاد .نضطرنب یعنی داگوانگی ا نخوتمل در حودیث ،چوه در سوند ا چوه در موت ؛
یعنی حدیث یکبار به گانهنی ا بار دیگر به گانهنی دیگر نقل شوده باشود 1 .مورند نز
غرنیب ،مطالب عجیب ا غیرممناس به ذه نست ،به نی معنوا ݢݢݢݢݢݢکوه حودیث،
مشتمل بر مضامی غامض ا شناخته نشده ا بعید نلفهم باشد .کواربرد دیگور آ در
رانیات شاذ ا نادر نست 2 .رکاکت در لغت به معنای ضوعی ا رقیوق نسوت  3ا در
نصطم علام حدیث عبوارت نسوت نز« :هرگانوه ضوع  ،کاسوتی ا نارسوایی در
لفظ یا معنای حدیث در سطحی که آ رن نز همسانی بوا گفتوار معصواما خوارج
4
سازد».
آیتهللا خایی رانیات جم قرآ رن با معیار نضطرنب ،نقد کورده ا قائول نسوت
که نی رانیات نز درا  ،دچار تناقض هستند ا نیو تنواقض ا نضوطرنب ،ماجوب
5
سلب نعتماد نز آنها شده نست.
معیار رکاکت ،به دا قسم رکاکت لفظی ا معنای تقسیم مویشواد 6 .نمانوه بورنی
معیار رکاکت ،مانند رانیتی که فضیلت عایشوه بور زنوا دیگور رن همچوا برتوری
آبگاشت بر سایر غذنها میدنند  7ݢݢݢݢݢݢݢکه صدار چنی رانیتی نز پیامبر _ کوه
8
آیت فصاحت ا بمغت نست _ ممک نیست.
نی معیارها مارد نتفاق محدثا در نقد متنوی ا محتوانیی حودیث نسوت .بوه جوز
نینها ،مانرد دیگری نیز اجاد دنرد که درباره هریک ،نختمفواتی نبورنز شوده نسوت.
شهرت ،نجماع ،علاّ مت  ،تورنکم ظنوا ا عودم مخالفوت بوا قانعود عموامی نز آ
9
جمله نست.
بر نساس دستار نهلبیت  ،سیرۀ علما ا محدثا آ باده که نگر حودیثی بوا نیو
معیارها تانفق ندنشت ،پذیرفته نمیشد .نکنا به بررسی کتوب رجوالی مویپوردنزیم
که معلام شاد آیا بررسی حدیث بر نساس معیارهای نقد متنوی ا محتوانیی تومثیری
در نرزیابی رنایا دنشته نست یا نه؟!
 .1نوووک :ککککککککک ،ج ،1ص451؛ کککیککککککیک ،ص294؛کککککیک کی ککککککککیک ،ص127 - 127؛
ک کککککککیککککیک کککککککککک ،ص114؛ککککک کککک ککککیک ،ص.472
 .2نک :کککک ک ککککککککککککککککککیک ،ص.136
 .3ک کککککککک ،ج ،11ص.294
 .4کک ک ککک کی ک ککککککی ک ،ص.676
.5کککیکک کی ک ک کیککک کککک ،ص.427
 .6نک :کک ک ککک کی ک ککککککی ک ،ص.676
 .7ک ککککککک کک کککک ،ج ،6ص153؛ ککیکککککککی ،ج ،2ص.441
.8ککککی ککککککی کی ککککککیکککککککیک ،ص.661
 .9نک:کک کک کی ،ج ،1ص3- 7؛ کککی ککککک ککک ،ج ،1ص9؛کک ککک کککککک کیک ،ص77- 79؛کک ککیک کک
کیککککککیکککککک ،ج ،1ص.432- 472

ل بر نقد متنی و محتوایی در کتب رجال
عبارات دا ّ

قوت روایات راوی
 .1تعابیر دال بر ّ

برخی نز عبارنت رجالیا  ،بر قواّ ت رانیوات یوک رنای داللوت دنشوته ا پوس نز
 .1نلبته نثبات نی مطلب با تاجه به فاصله زمانی بی رنایا ا رجالیا (شیخ طاسی ،نجاشی ،نب غضائری
ا )...بسیار دشانر نست ا صاحبنظرن ا محققا نیز در نی مطلب تشکیک کرده ا آ رن نپذیرفتهنند ،الی
چا محل بحث نی ناشتار نیست ،به آ پردنخته نمیشاد.
 .2خمصهنی نز آمار تعابیر نستفاده شده در نی پنج کتاب رجالی عبارت نست نز:
صحیح نلحدیث ،صحیح نلرانیة ،صحیح نلحدیث سلیمه49 :؛ انضح نلحدیث ،انضح نلرانیوة9 :؛ صوحیح
ی نلحدیث2 :؛ سلیم نلجنبة ،سالم نلجنبة4 :؛ مسکا
ی ال فساد فیه ،نق ّ
نلحکایات1 :؛ جی ّد نلحدیث1 :؛ حدیثه نق ّ
إلی رانیته7 :؛ ما رأیت شیئا ینسب إلیه تضطرب فیه نلنفس1 :؛ حدیثه فی ما رأیته سالم1 :؛ أ ّ نلطع إنّما
اق علی دینه ال علی حدیثه1 :؛ حدیثه قریب م نلسممة1 :؛ کل ما یرایه کذب ا نلکذب بی ّ فی اجه حدیثه:
1؛ ما رأیت له قط ّ رانیة صحیحة1 :؛ ال خیر فیه ا ال فی سائر ما رانه4 :؛ فاسد نلحدیث ،فاسد نْللفاظ2 :؛
ی2 :؛ متهافوت ،موا یسوند إلیوه ّإال نلفاسود
ی ،حدیثه لویس بوذلک نلنقو ّ
ی ،لیس حدیثه بذنک نلنق ّ
لیس حدیثه بالنق ّ
نلمتهافت6:؛ رای عنه أحادیث فاسدة1 :؛ یلقی علیه نلفاسد کثیرن1 :؛ حدیثه یعر ا ینکر ،یعر حدیثه تارة
ا ینکر أخری ،حدیثه نعرفه ا ننکره17 :؛ مضطرب ،مضطرب نلحدیث ،مضطرب نْللفاظ ،حدیثه مضطرب،
مضطرب نلرانیة11 :؛ قلیل نلتخلی ط ،مختلط نْلمر فی حدیثه ،مخل ّط15 :؛ منکر نلحدیث ،یرای نلمناکیر ،کثیر
نلمناکیر ،فی حدیثه مناکیر ،ا فی نلکتاب مناکیر مشتهرة ،نلمنکر12 :؛ یرای نلصحیح ا نلسقیم2 :؛ یورای
نلغرنئب ،کثیر نلتفرّد بالغرنئب4 :؛ ضعی نلحدیث5 :؛ فی حدیثه ضع 4 :؛ فی حدیثوه بعوض نلشویء1 :؛
یتساهل فی نلحدیث1 :؛ ال یکتب حدیثه2 :؛ قلّ ما رای نلحدیث ّإال شاذن1 :؛ ال ی ؤنس بحدیثوه1 :؛ موا رأینوا
رانیة تدلّ علی هذن1 :؛ مجف ّا نلرانیة4 :؛ ال یرتف بحدیثه1 :؛ کثیر نلفانئد ،کثیر نلفانئد ا نلمناف 7 :؛ له کتاب
نلتج ّمل ا نلمراة ،حس صحیح نلحدیث1 :؛ رأیت له کتابا فی نلصمة سدیدن1 :؛ ردیء نْلصل1 :؛ صن ّ کتبا
کثیرة أکثرها علی نلفساد1 :؛ له کتاب إنا أنزلناه فی لیلة نلقدر ا ها کتاب ردی نلحدیث مضطرب نْللفاظ1 :؛
إ هذن نلکتاب کتاب ملعا فی تخلی ط عظیم ،کل کتبه تخلی ط ،أخبرنا بالناندرّ ...إال بما کا فیه م غلوا أا
تخلی ط ،أخبرنا جماعةّ ...إال ما کا فیها م تخلی ط أا غلا أا تدلیس أا ینفرد به ا ال یعر م غیر طریقه،
کتبه صحا ّإال کتابا ینسب إلیه ترجمته تفسیر نلباط فإنه مخلط.49 :
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در کتب رجال ،برنی تاثیق ا تضعی رانت ،نز کلمات ا عبارنتی نسوتفاده موی
شاد که برخی نز آنها به صفات رنای نشاره دنرد ا صاحب کتاب رجالی بوا دیود
رنای یا با دریافت نطمعات نز کسانی که رنای رن دیدهنند 1 ،بوه تاصوی ای موی
پردنزد .نما برخی نز تعابیر ،در نقد متنی ا محتانیی تصریح دنرد؛ به نی معنوا کوه
نایسونده ،رانی وات رنای رن بررس وی کوورده ا دی ودگاه خواد رن بووا تاجووه بووه مووت ا
محتانی نحادیث ای نبرنز میدنرد.
در نی قسمت ،تعابیری که بر نقود متنوی ا محتوانیی رانیوات رنای داللوت دنرد
نز نصووال نالیووه رجووالی _ یعنوویکککک ک ک کی،کککک کک کی ،ککک کک کک کی ا
ککک کک ککک کی ا همچنووی کککککککک ککککی نرنئووه موویشوواد 2 .نیوو تعووابیر ،بووا
مطالعۀ دقیق ا بررسی تکتک عبارنت نی پنج کتاب به دست آمده ا فانیود متعوددی
بر آ مترتب نست؛ نز جمله نی که میتان نی تعوابیر رن _ کوه در انقو عبوارنت
نصلی برنی نقد متنی ا محتانیی در کتب رجالی هستند _ در پوواهشهوای بنیوادی
موارد نسوتفاده قورنر دند ا بور نسواس آ  ،تحقیقوات ا پوراژههوای بزرگوی رن پای وه
گذنری کرد .فایدۀ دیگر آ  ،آسا کرد تحقیقوات پواهشگورن نسوت کوه دسوتیابی
به آ رن سهل کرده ا رنه رن برنی آنا همانر نماده نست.

آ رنای مارد تاثیق قرنر گرفته نست؛ گایا آ دننشمند رجالی بر نسواس رانیوات
ای ا ممحظۀ قرنئنی دیگر ،به اثاقت رنای حکم کرده نست .تعبیرنت زیور نز نیو
قرنرند:
1
4
9
2
5
6
7
7
3
11
11
14
19
12
15

صحیح نلحدیث
صحیح نلرا نیة
4
صحیح نلحدیث سلیمه
5
انضح نلحدیث
6
انضح نلرانیة
7
صحیح نلحکای ات
8
جیّد نلحدیث
9
ی ال فساد فیه
حدیثه نق ّ
10
ی نلحدیث
نق ّ
11
سلیم نلجنبة
12
سالم نلجنبة
13
مسکا إلی رانیته
14
مسکا إلیه
ما رأیت شیئا ینسب إلیوه تضوطرب
15
فیه نلنفس
16
حدیثه فی ما رأیته سالم
1

3

نحادیثش صحیح ا سالم نز آسیبهاست.

2

نحادیث ی ا رانی ات نا راش نست (خوالی نز
فساد نست ).
حکای ات نا صحیح نست.
نحادیثش خاب ا صحیح نست.
نحادیث نا پاکیزه ا بدا فساد نست ،نحادیثش
سالم نست ا منکرنت ندنرد.
نحادیثش ی ا طرق نحادیثش سالم نست.
رانی اتش باعث سکا نفس میشاد.
چی وزی کووه باعووث نضووطرنب نفووس شوواد در
نحادیث منساب به نا ندیدم.
نحادیث نا تا جایی که م دیده نم سالم نست.

کک
 .1ککککککککک کی ،ص222 ،247 ،241 ،979 ،991 ،469 ،425 ،412 ،141 ،116 ،72 ،21 ،41؛ کک

کککککککک کی ،ص115؛ ککک کککککک کی ،ص.31
 .2نظر به نی که هد ناشتار حاضر ،نثبات نقش نقد متنی ا محتانیی در تاثی ق ا تضعی
تدقی ق در ترجمه نی عبارنت ا بیا تفااتهای نحتمالی آ خاددنری میشاد.
 .3ککککککککک کی ،ص.937 ،932 ،471 ،453 ،34
 .4ککک کککککک کی ،ص.52
 .5ککککککککک کی ،ص.215
 .6ککککککککک کی ،ص.936 ،977
 .7هما  ،ص.477
 .8هما  ،ص.176
 .9کککککککککک کک ککی ،ص.39
 .10کککککک ک کی ،ص615؛ ککککککککک کی ،ص.925 ،477
 .11ککککککککک کی ،ص.413
 .12ککک کککککک کی ،ص.67
 .13ککککککککک کی ،ص.932 ،992 ،417
 .14هما  ،ص.979
 .15کککککککککک کک ککی ،ص.39
 .16هما  ،ص.21

رنایا نست ،نز

16
17
17

أ ّ نلطع إنّما اق علی دینه ال علی
1
حدیثه
2
حدیثه قریب م نلسممة
3
ما رأینا رانیة تد ّل علی هذن

طع بر مذهبش انرد نست نه بر حدیثش.
حدیثش به سممت نزدیک نست.
رانیتی که دن ّل بر نی مطلب باشد ندیدیم.

 .2تعابیر دال بر ضعف روایات راوی

برخی نز تعبیرنت رجالیا بر بررسی مت ا محتانی رانیوات یوک رنای داللوت
دنرند ا با تاجه به ضع نحادیثش ،مارد تضعی قورنر گرفتوه ا حکوم بوه ضوع
نا شده نست .مهمتری آ عبارنت به قرنر زیرند:

4

ما رأیت له قط ّ رانیة صحیحة

9

ال خیر فیه ا ال فی سائر ما رانه

2
5
6
7
7
3
11
11
14

فاسد نلحدیث
فاسد نْللفاظ
9
ی
لیس حدیثه بالنق ّ
10
ی
لیس حدیثه بذنک نلنق ّ
11
ی
حدیثه لیس بذلک نلنق ّ
12
متهافت
13
ما یسند إلیه ّإال نلفاسد نلمتهافت
14
رای عنه أحادیث فاسدة
15
یلقی علیه نلفاسد کثیرن
7

8

5
6

نحادیثش خالی نز فساد نیست.
ساقط ا بی نرزش نست؛ نحادیث بوی نرزش ا
ساقط به نا نسبت دنده میشاد.
نز نا نحادیث فاسد رانیت شده نست.
نحادیث فاسد زی ادی به نا نسبت دندهشده نست.

 .1هما  ،ص.111
 .2ککککککککک کی ،ص.972
 .3ککککککککک کی ،ص.97
 .4کککککککککک کک ککی ،ص.77
 .5هما  ،ص.27
 .6هما  ،ص.63
 .7ککککککککک کی ،ص967؛ کککککککککک کک ککی ،ص 34ا .115
 .8کککککککککک کک ککی ،ص.54
 .9هما  ،ص.97
 .10ککک کککککک کی ،ص.61
 .11ککککککککک کی ،ص.77
 .12ککککککک ک کک ککی ،ص.35 ،77 ،74 ،77
 .13هما  ،ص.97
 .14هما  ،ص.59
 .15هما .75 ،
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1

کل ما یرایه کذب ا نلکذب بیّ فوی
4
اجه حدیثه

هور چوه رانیوت مویکنود دراغ نسووت ا دراغ
بواد نحادیوث نا در چهووره نحوادیثش آشووکار
نست.
م هیچ رانیت صحیحی نز نا ندیدم.
هویچ خی وری در نی و حوودیث ا سوایر آ چووه نا رانی وت کوورده
نیست.
نحادیث نا فاسد نست.
نلفاظ نا فاسد نست.

19
12
15
16
17
17
13
41
41
44
49
42
45
46
47
47

حدیثه یعر ا ینکر
یعر حدیثه تارة ا ینکر أخری
4
حدیثه نعرفه ا ننکره
5
مضطرب
7
مضطرب نلحدیث
8
مضطرب نْللفاظ
9
حدیثه مضطرب
10
مضطرب نلرانیة
11
قلیل نلتخلیط
13
مختلط نْلمر فی حدیثه
ّ 14
مخلط
15
منکر نلحدیث
17
یرای نلمناکیر
18
کثیر نلمناکیر
19
فی حدیثه مناکیر
1
فی نلکتاب مناکیر مشتهرة
1

3

بعضووی نحووادیثش معوورا
2
نست.

نحادیث نا مضطرب نست.

ا بعضووی منکوور

6

نحادیووث صووحیح ا فاسووود رن مخلوواط کووورده
12
نست.

نحادیث منکر ا ناپسند دنرد.

16

 .1ککککککککک کی77 ،؛ ککککککک ک کک ککی115 ،؛ ککک کککککک کی.55 ،
 .2نک :ک کککیکک ککککککک ،ص.151
 .3ککککککک ک کک ککی ،ص.57 ،51 ،97
 .4هما  ،ص.76
 .5ککککککککک کی ،ص.261 ،921
 .6نوووک :ککککککککک ،ج ،1ص451؛ کککیککککککیک ،ص294؛کککککیک کی ککککککککیک ،ص 127ا 127؛
ک کککککککیککککیک کککککککککک ،ص114؛ککککک کککک ککککیک ،ص472؛ ک ککک ککککککیک ،ج،1
ص.476
 .7ککککککککک کی ،ص.217 ،464
 .8هما  ،ص.61
 .9ککککککک ک کک ککی ،ص.113
 .10ککککککککک کی.216 ،
 .11هما  ،ص.936
 .12نک :ک ککک ککککککیک ،ج ،4ص25؛ ککککککککک ،ج ،1ص451؛ ککککککک ککک ،ج ،4ص475؛ ک ککک ک
کککککیک ،ج ،4ص.25
 .13ککککککککک کی ،ص174؛ ککک کککککک کی ،ص.94
 .14ککککککککک کی ،ص943 ،472؛ کککککککک کی.292 ،413 ،75 ،
 .15ککککککک ک کک ککی115 ،؛ کککککککک کی.471 ،
 .16نک :کککک ک ککککککککککککککککککیک ،ص.176
 .17کککککک ک کی ،ص.251 ،949
 .18ککککککک ک کک ککی ،ص.33
 .19هما  ،ص.116

91
94
99
92
95
96
97

یرای نلغرنئب
کثیر نلتف ّرد بالغرنئب
8
ضعی نلحدیث
9
فی حدیثه ضع
10
فی حدیثه بعض نلشیء
11
یتساهل فی نلحدیث
12
ال یکتب حدیثه
ال یکتب حدیثه ،رأیت له شعرن یحلّل
13
فیه مح ّرمات هللا
14
ّ
ق ّل ما رای نلحدیث إال شاذن
15
ال یؤنس بحدیثه

21

مجف ّا نلرانیة

24

ال یرتف بحدیثه

29

ق ّل ما رأیت له حدیثا سدیدن

97
93
21

4

5

7

16
17
18

نحادیثش دنرنی مطالب غریبه ا شذاذ نست.

6

نحادیثش ضعی نست.
در نحادیثش ضع اجاد دنرد.
در نحادیث نا بعضی نز نشکاالت اجاد دنرد.
در حدیث ،سهل ننگار نست.
نحادیثش ناشته نمیشاد ا شعری نز نا دیودم
که در آ محر ّم ات نلهی رن حمل کرده نست.
نکثر نحادیثش شاذ نست.
به حدیث نا نمیتان ننس گرفت.
به رانی اتش عمل نمویشواد ا نز آ نعورنض
میشاد.
نحووادیثش بووور نحادیوووث دیگوور مشوووابه مقووو ّدم
نمیشاد.
کمتر حدیث محکم ا متقنی نز نا دیدم.

 .1هما  ،ص.113
 .2هما  ،ص 93ا .51
 .3نک :کککک ک ککککککککککککککککککیک ،ص.136
 .4ککککککک ک کک ککی ،ص.117
 .5هما  ،ص.22
 .6نک :کککک ک ککککککککککککککککککیک ،ص.136
 .7کککککککککک کک ککی ،ص.22
 .8ککککککککک کی ،ص71؛ کککککککککک کک ککی ،ص56 ،49؛ ککک کککککک کی ،ص57؛ کککککککک کی،
ص.451 ،131
 .9کککککککککک کک ککی ،ص.36 ،93
 .10ککککککککک کی ،ص.472
 .11هما  ،ص.979
 .12ککککککک ک کک ککی ،ص.32 ،34 ،54
 .13هما  ،ص.34
 .14ککککککککک کی ،ص.911
 .15کککککککککک کک ککی ،ص.57
 .16ککککککککک کی ،ص71؛ ککک کککککک کی ،ص.57
 .17کککککککککک کک ککی ،ص.21
 .18ککککککککک کی ،ص.56
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43
91

یرای نلصحیح ا نلسقیم
یرای عنه نلصحیح ا نلسقیم
2

نحادیث صوحیح ا غیرصوحیح رن بوا هوم نقول
3
میکند.

 .3تعابیر دال بر قوت نگاشته های راوی

گوراه دیگووری نز تعوابیر ،بوور بررسوی کتووابهوای رنای وا داللوت دنرد .در نی و
بررسی گاهی رجالیا تشخیص دندهنند که کتواب رنای ،معتبور نسوت .تعوابیر زیور
دنل بر چنی تشخیصی نست:
1

کثیر نلفانئد

4

کثیر نلفانئد ا نلمناف

9

له کتاب حس کثیر نلفانئد

2
5

1
2

کتابش مشتمل بر فانید ا مناف زی ادی نست.
3

لووه کتوواب نلتج ّموول ا نلمووراة حسوو
4
صحیح نلحدیث
5
رأیت له کتابا فی نلصمة سدیدن

نا کتابی به نام نلتج ّمل ا نلمراة دنرد که کتاب
نیکایی نست ا نحادیث صحیحی دنرد.
کتابی دربارۀ نماز دنرد که محکم ا متق نست.

 .4تعابیر دال بر ضعف نگاشته های راوی

گاهی بررسویهوا ،دننشومندن رجوالی رن بوه نی جوا مویرسواند کوه کتواب رنای
ضعی نست .آنا نی بردنشت رن با عبارنت زیر بیا میکردند:
1

ردی نْلصل

6

کتبا کثیرة أکثرها علی نلفساد

4

صنّ

9

له کتاب إنا أنزلناه فی لیلوة نلقودر ا
هوا کتوواب ردی نلحوودیث مضووطرب
8
نْللفاظ

2

إ هذن نلکتاب کتاب ملعا فی تخلیط
9
عظیم

5
6

کل کتبه تخلیط
أخبرنا بالناندر ...إال بما کا فیه م
10

7

نصل (کتاب ) نا دنرنی غلط نست.
کتب بسی اری ناشته نست که بسی اری نز آنها
فاسد نست.
نا کتابی به نام إنا أنزلناه فی لیلة نلقدر دنرد که
نحادیث غلط ا نلفاظ مضطربی دنرد.
نی کتاب ،کتاب ملعانی نست ا پر نز تخلویط
نست ا نحادیث صحیح ا فاسد رن با هوم خلوط
نماده نست.
تمام کتابهایش تخلیط نست.
نز کتواب نواندرش بووه موا خبوور دنده ننود  ،مگوور

 .1هما  ،ص ،21ککک کککککک کی ،ص.197 ،71 ،62
 .2ککککککککک کی ،ص.93
 .3هما  ،ص.494 ،39 ،93 ،97
 .4هما  ،ص.412
 .5کککککککککک کک ککی ،ص.59
 .6کککککککک کی ،ص.954
 .7ککککککککک کی ،ص.465
 .8هما  ،ص.61
 .9هما  ،ص.467
 .10هما  ،ص.227

غلا أا تخلیط ،أخبرنا برانی اته کلها
1
إال بما کا فیه م غلا أا تخلیط
7

أخبرنا جماعة ...إال ما کا فیها مو
تخلیط أا غلا أا تدلیس أا ینفرد به ا
2
ال یعر م غیر طریقه

7

کتبووه ص وحا إال کتابووا ینسووب إلی وه
3
ترجمته تفسیر نلباط فإنه مخلط

قسمتهایی نز کتابش که دنرنی غل ّا ا تخلویط
باده نست.
جماعتی  ،کتب نا رن به ما خبر دنده نند به جز
کتبی که دنرنی تخلیط ی ا غل ّا باده یو ا نحادیوث
منفورد دنشوته نسووت ا طریوق دیگوری ندنشووته
نست.
کتب نا صحیح نست به جوز کتوابی کوه بوه نا
نسبت دنده شده ا درباره تفسیر بواط ناشوته
شده کوه در آ نحادیوث صوحیح ا فاسود خلوط
شده نست.

نی تعابیر ،به راشنی بر نی داللت میکنند که رجالیا  ،رانیات ا کتوب رنایوا
رن بررسی میکردند ا پس نز نعتبارسنجی متنی ا محتانیی نحادیث ا نگاشوتههوای
آنا  ،نتیجۀ نی بررسی رن که میتاننست خبوری یوا نجتهوادی باشود در کتوابهوای
خایش گزنرش مینمادند .در انق میتان گفت تاثیق ا تضعی رنای بور نسواس
رانیات ای ،یکی نز نبزنرهای نجتهاد در رجال به شمار میآمده نست.
با تاجه به نهمیّت بسیار حدیث ا اراد ننانع آسویبها ا همچنوی سویرۀ عقوم ا
نصووحاب نئمووه ا علموووای پووس نز نیشووا  ،نقووود رانیووات ،نمووری ضوووراری ا
نجتنوووووووووووووووووووووووووووووواب ناپووووووووووووووووووووووووووووووذیر نسووووووووووووووووووووووووووووووت.
برنی نقد رانیات نیز دا راش کلی اجاد دنرد کوه عبوارت نسوت نز مسولک اثواق
سندی ا اثاق صداری.
در مسلک اثاق صداری ،حدیث نز منظر مت ا محتان نقد ا بررسوی مویگوردد
ا با معیارهایی همچوا قورآ  ،سونّت ،ضوراریات دیو ا موذهب ،عقول ،قطعیوات
حاصل نز حوسّ ا تجربوه ا تواریخ ،نضوطرنب ،غرنبوت ،رکاکوت ا ...سونجیده موی
شاد.
با مطالعۀ دقیق کتب رجالی ا بررسی تعابیر بیا شودۀ ذیول رنایوا  ،ثابوت موی
شاد که یکی نز رنههای تاثیق ا تضعی دننشمندن رجالی در کتبشا  ،نقد متنوی
ا محتانیی رانیات باده نست ا آنها با بررسوی منقواالت یوک رنای ،نا رن جور ا
تعوودیل کووردهننوود .در انقوو صووواحبا کتووب رجووالی در نعتبارسوونجی رنایوووا ،
نعتبارسنجی رانیات رن ممک نرزیوابی قورنر دندهننود .نیو یعنوی هموا نجتهواد در
رجال که علما بر آ پایبنود بواده ا بور نسواس آ عمول کوردهننود ا سویرۀ عملوی
رجالیا در نستفاده نز نی رنه ،دلیل منسدّ نباد باب نجتهاد در رجال نست.
 .1ککککککککک کی ،ص71؛ ککک کککککک کی ،ص 57ا .219
 .2ککک کککککک کی ،ص.214
 .3ککککککککک کی ،ص.943
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نتیجهگیری

بنابرنی یکی نز رنههای جر ا تعدیل رنایا ا صوحت ا ضوع نحادیوث ،نقود
متنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی
ا محتانیی آنها به شمار مویراد ا سویرۀ نهولبیوت ا نصوحاب ا دننشومندن نیوز
همی باده نست.
پیشنهادهای پواهشی

_ راششناسی نقد متنی ا محتانیی رانیات رنایا در نصال نالیه رجالی؛
_ تحلیل لانزم نقد متنی ا محتانیی رانیات در کتابهای رجالی متمخر؛
_ بررسی نقد متنی ا محتانیی ا تمثیر آ در نرزیابی رنایا در سیره فقها.

مناب
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_ کککک ککیک ،ترجمووه :ناصوور مکوووارم شوویرنزی ،قوووم ،دنرنلقوورآ نلکوووریم ،دام،
1979ش.
_ککککککیکککککککیک ککک کککک کککی کککککککککک ،مهوودی خوودنمیا آرننووی ،قووم،
دنرنلحدیث ،نال1976 ،ش.
_ ککککککککککک ،محمدباقر مجلسی ،بیرات ،دنر نحیاء نلترنث نلعربی1219 ،ق.
_کککیکک کی کک کیککککککک ،سووووید نبانلقاسووووم ماسووووای خووووایی ،بیوووورات،
دنرنلزهرن ،چهارم1935 ،ق.
_ کک کیککککیک کی ،محموود بوو مسووعاد عیاشووی ،تحقیووق :سیدهاشووم رسووالی
محمتی ،تهرن  ،نلعلمیة1971 ،ق.
_ کککی کککککککک ،محموود بوو حسوو طاسووی ،تحقیووق :حسوو ماسووای ،تهوورن ،
دنرنلکتب نالسممیه ،چهارم1217 ،ق.
_ککککی ککککککی کیککککککیکککککککیک ،جعفوور سووبحانی ،قووم ،مؤسسووه نموووام
صادق  ،نال1213 ،ق.
_ککککککککککک کیکککک کیک کککککککک ،جوووووملنلووووودی سووووویاطی ،بیووووورات،
دنرنلمعرفة ،بیتا.
_کککککککک ککککی ،نحمد ب حسی انسطی بغدندی ،قم ،دنرنلحدیث1962 ،ش.
_کککککککک کی ،محمد ب حس طاسی ،قم ،دفتر نشور نسوممی جامعوه مدرسوی ،
1979ش.
_ککککککک ک کی (کککیکک ککککککککککک) ،محمد بو عمور کشّوی ،مشوهد ،مؤسسوه
نشر دننشگاه مشهد1213 ،ق.
_ککککککککک کی ،نحمد ب علی نجاشی ،قم ،دفتر نشور نسوممی جامعوه مدرسوی ،
1965ش.
_کککککیک کی ککککککککیک ،زی نلودی جبعوی عواملی ،قوم ،مکتبوة آیوةهللا مرعشوی
نجفی1217 ،ق.
_ککککک کککک ککککیک ،محقق دنماد ،قم ،دنرنلحدیث1971 ،ش.
_کک ک ککک کی کککککککی ک ،علی نصیری ،قم ،احی ا خرد ،نال1931 ،ش.
ی عصوور درنسووات نسووممیة،
_ کککککککککک ،نبانلهوودی کلباس وی ،قووم ،مؤسسووه ال و ّ
1213ق.
_ کککککککککک ،محمد بو یزیود قزاینوی ،تحقیوق :محمودفؤند عبودنلباقی ،بیورات،
دنرنلفکر ،بیتا.
_کک کککککککککک کی کیکک کککیکککک کک ،یاس بحرننوی ،تحقیوق :سویدمهدی
رجایی ،قم ،محقق ،نال1213 ،ق.
_ ککیکککککککی ،محمد ب نسماعیل نلبخاری ،بیجا ،دنرنلفکر1211 ،ق.

_ ککیک ک ککک ،مسلم ب نلحجاج ب مسلم نلنیشاباری ،بیرات ،دنرنلفکر ،بیتا.
_کک ککیک کک کیککککککیکککککک ،سیدجعفر مرتضی عواملی ،قوم ،دنرنلحودیث،
چاپ نال1975 ،ش.
_ ککککککککک ،محس بو حسو حسوینی نعرجوی کواظمی ،بیورات ،نلهدنیوة الحیواء
نلترنث1215 ،ق.
_ العدة فی اصول الفقه ،محمود بو حسو طاسوی ،تحقیوق :محمدرضوا ننصواری ،قوم،
ستاره1976 ،ش.
_ ککککککککی ،شهابنلدی نب حجر عسقمنی ،بیرات ،دنرنلمعرفة ،دام ،بیتا.
_ککککککک کککک کیک ،محمد ب حس حر عاملی ،قم ،مطبعة نلعلمیة1219 ،ق.
_ ککک کک ککککک کیکککک ککککککک ککککککک کک ککیککک ککککککک ککک،
محمد ب حس طاسی ،قم ،مکتبة محقق نلطباطبائی1241 ،ق.
_کککککی ،محمد ب یعقاب کلینی ،تهرن  ،دنرنلکتب نالسممیة1217 ،ق.
_ ککیّکک کی ککککککککک ،جعفووور سوووبحانی ،قوووم ،دفتووور نشووور نسوووممی جامعوووه
مدرسی 1212 ،ق.
_ ک کککککککک ،نب منظار ،بیجا ،ندب حازه1215 ،ق.
_ ککککک ککککککککی ،محمدتقی مجلسی ،قم ،نسماعیلیا  ،دام1212 ،ق.
_ کککککککیکک کی کک کیککککککک ،فضوووول بوووو حسوووو طبرسووووی ،تهوووورن ،
ناصرخسرا ،سام1974 ،ش.
_ کککککککککک کی ککککککککککککک ککک ،محموودباقر مجلسووی ،تهوورن  ،دنرنلکتووب
نالسممیة1212 ،ق.
_ ک ککککککک ،نحمد ب حنبل ،بیرات ،دنرنلصادر ،بیتا.
_ ک ککککک کک کیکککک کیککک کککککیک ،بهائی عاملی ،قوم ،مکتبوة بصویرتی،
بیتا.
_ ک ککککککک ککک ،تقریر بحث آیةهللا خایی ،قم ،نلعلمیة1217 ،ق.
_ککک ککککککککیک کی ککی ککک کککککککیک ،نحمووود بووو محمووود فیوووامی ،قوووم،
دنرنلهجرة ،دام1212 ،ق.
_ ککککککککککککی کک کک کیک ککککککککککک ،سیدنبانلقاسوووم ماسوووای خوووایی،
بیجا ،بی نا ،پنجم1219 ،ق.
_ کککک ک ککککککک ککک ،هیثم همل ،بیرات ،دنرنلجلیل ،نال1242 ،ق.
_ کککک ک ککککککککک کککی ة ،محموود حسووینی ،بیوورات ،مؤسسووة نلعووار  ،نال،
1215ق.
_ کککک ک ککککککککککککککککککیک ،محمدرضووا جدیووودینوووند ،قوووم ،دنرنلحووودیث،
1974ش.
_ کککک ککککک کککککک ،نحموود ب و ف وارس ،قووم ،مکتووب نالعوومم نالسووممی ،نال،
1212ق.

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

_ کککک ککککککیک ،عبدهللا مامقانی ،قم ،دلیل ما1975 ،ش.
_ کککک ککک ککی ک ،سویدمحمدکاظم طباطبوایی ،مؤسسووه آمازشوی پواهشوی نمووام
خمینی  ،قم ،نال1931 ،ش.
_ کک کک یک کککککککیک ،محموود ب و عل وی ب و بابای وه (ش ویخ صووداق) ،قووم ،دفتوور
ننتشارنت نسممی جامعه مدرسی 1219 ،ق.
_ نقش تقیه در استنباط ،نعمت هللا صفری فراشانی ،قم ،باستا کتاب1971 ،ش.
_ ککککیکک ککککککک ( کککککک کککی ک ککککۀ کککیککککککک) ،محموووووووووووووووود
قربا زنده ،قم ،باستا کتاب1931 ،ش.
_ کککیککککککیک ،سیدحس صدر ،تحقیق :ماجد نلغرباای ،قم ،مشعر ،بیتا.
_کککککی ،محمدمحسووو فوووی ض کاشوووانی ،نصوووفها  ،کتابخانوووه نمیرنلموووؤمنی ،
1216ق.
_ک کککککککیککککیک کککککککککک ،حس وی بوو عبدنلصوومد عوواملی ،مجم و ذخووائر
نسممیة1211 ،ق
_ ابسایت دراس آیتهللا مددیwww.dorous.ir ،

