(بسترهای شکلگیری و نمونهها)

سید ّ
محمد صادق حسینی سرشت
مهدی مهریزی
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ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم
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فعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

2

چکیده

بىىا تشىىکیل دولىىت صىىفویه و رسىىمی شىىدن مىىذهب تشىىیع و بىىه دنبىىال آن ،درخواسىىت از

علمای شیعه جهت نشر معارف شیعه ،و از همه مهمتر تغییر نگرش نسبت بىه حىدیث و

رشد اخباریگری ،بسىتر مناسىبی در سىدههای دهىم تىا دوازدهىم ،بىه ویى ه یىازدهم جهىت
فعالیتهای متنپژوهانه شکل گرفت .بیشترین ّفعالیتهای متنپژوهانىه شىیعه در ایىن
زمان صورت پذیرفته اسىت .بىیش از هشىتاد درصىد شىرو کتىب اربعىه از جهىت کمىی و

کیفی در این زمان نگاشته شد .الکافی بیشتر از کتب دیگر مورد توجه قرار گرفته و این امر
متأثر از تفکر اخباری و کمی هم نقد بر عقل گرایىان اسىت .ده درصىد از کتابهىا بىه زبىان

فارسی است .بیشتر آثار توسم اخباریان نگاشته شده است.

واژگاااان کلیااادی :حىىىدیثنگىىىاری ،بسىىىترهای شىىىکلگیىىىریّ ،فعالیتهىىىای متنپژوهانىىىه،

حدیث اصفهان.

درآمد

ّ
فهم روایت در نگاه مدرسه حدیثی اهل بیت اهمیىت وافىری دارد .محىدثان شىیعه نیىز
ّ
فرآیند دقیقی را برای فهم کال نورانی اهل بیت تعری کردهاند؛ ّاما همه محىدثان بىه دلیىل
ّ
نگاه هىىای متفىىاوت بىىا ایىىن مسى له بىىه یىىب شىىکل برخىىورد نداشىىتهاند و متنپژوهىىی در محىىدثان
 . 1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علو و تحقیقات تهران.
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علو و تحقیقات تهران.
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شیعه دارای فراز و نشیب بوده است .تاریخ عصر صفویه ،به وی ه دو سده یازدهم و دوازدهىم از

نقاط اوج حدیث شیعه است .در نگاه اولیه به این دو سده چنىین برمیآیىد کىه حىدیث شىیعه

بىه خىىاطر تسىىلم تفکىر اخبىىاری گىىری رشىىد چنىدانی نداشىىته اسىىت .نگارنىده در ایىىن پژوهىىه بىىر آن

اس ىىت ک ىىه ای ىىن نگ ىىاه س ىىطحی ب ىىه وض ىىعیت ح ىىدیث در ای ىىن زم ىىان را ب ىىا بررس ىىی گوش ىىهای از
ّفعالیتهای حدیثی ایشان در حوزه متنپژوهی بزداید .از طىرف دیگىر ،روشىن نمایىد کىه ایجىاد

فضای سیاسی و ّ
توجه شاهان صىفوی بىه ایىن مقولىه بسىیار در رشىد حىدیث اصىفهان اثىر گىذار
بوده است .دیگر ،این که آشکار سازد که ّفعالیتهىای حىدیثی ایىن دوره فقىم از جهىت کمىی
زیاد بوده و یا این که از جهت کیفیت هم دارای غنا است.

بسترهای شکل گیری
ّ
حرکىىت محىىدثان اصىىفهان در نگىىارش آثىىار ح ىىدیثی ،بىىه و یىى ه در حىىوزه شىىر الح ىىدیث و
فقه الحدیث زمینه های مستعدی نیز داشته است .در ذیىل برخىی از ایىن زمینىهها بىه اختصىار

ذکر می گردد:

 .1تمایالت اخباریگری

نگارش کتاب الفواتد المدنیى در قىرن یىازدهم توسىم ّ
محمىد امىین اسىترآبادی ( ،) 1033
اثر عمیقی در حوزههای علمیه شیعه از خود بر جا گذاشت و به گفته مجلسىی ّاول ،اکثىر اهىل
ّ
نجى و عتبىىات عالیىىات طریقىىه او را مستحسىىن دانسىىته و رجىىوع بىىه اخبىىار نمودنىىد 3.محىىدثان

اصىىفهان نیىىز کىىم کىىم نگىىرش اخبىىاری را در پىىیش گرفتىىه و بىىه شىىر کتىىب اربعىىه و دیگىىر کتىىب
محمىىد اصىىفهانی نطنىىزی عىىاملی جىىد ّ
حىىدیثی پرداختنىىد .افىىرادی چىىون درو یىىش ّ
محمىىد بىىاقر

مجلسی 4،مجلسی ّاول 5،فیض کاشانی ،مجلسی دو ّ ،
محمد طاهر قمی (  ،) 1098خلیل
ب ىىن غ ىىازی قزوین ىىی (  6 ) 1089و س ىىید نعم ىىت ان جزای ىىری در ای ىىن عرص ىىه ّفعالی ىىت ز ی ىىادی

داشتند .مجلسی ّاول در جلد آخر روض المتقین آورده است:

من بیش از پنجاه سال از عمىر را در نقىد و بررسىی اخبىار رسىول خىدا

طاهرین
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و ّ
اتمىه

صرف نموده ،و چکیده و مغز همه مطالعات و تحقیقات خود بر آثار

 .3لوامع صاحبقرانی ،ج ،1ص.47
ّ
 .4عالمه مجلسی ،ص.251-252
 .5روض المتقین فی شر من الیحضره الفقیه،ج  ،14ص.505 - 506
 .6فیض پژوهی ،ص.397

اشاره نمودها .

7

فیض در برخی از آثارش خود را اخباری دانسته و با اصولیان آن چنان مخالفت داشته که

به هجمههای علمی افرادی چىون شىیخ احمىد احسىایی _ کىه وی را اخبىاری صىرف پنداشىته

اسىىت _ پاسىىخ میدهىىد 8.وی در برخىىی از آثىىارش ،از جملىىه کلمىىات الطریف ى و سىىفینه النجىىاه
احساسىىات و روحیىىات اخبىىاری گری خىىویش را آشىىکار نمىىوده و مبنىىای خىىود را در نفىىی اجتهىىاد
اصولی اراته نموده است .از سویی ،کتاب االصول االصیله فیض ،تلخیصىی از کتىاب الفواتىد
9
المدنیه ّ
محمد امین استرآبادی به شمار میرود ؛ هر چند که در مىواردی بىا آن متفىاوت اسىت.
فیض در موارد ز یىادی از عنىوان «اصىحابنا االخبىاریین» بهىره گرفتىه اسىت 10.و 11او در بسىیاری
12
موارد دیدگاه اخباریها را پذیرفته و تقویت نموده و دیدگاه اصولیان را ّرد نموده است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

ح ىىدیثی علم ىىای متق ىىد و مت ىىأخر ش ىىیعه را آورده و ب ىىه آنچ ىىه ک ىىه ذک ىىر نک ىىردها ،

 .2تالش بی وقفه علمای دین

رشىىد میىىرا حىىدیثی شىىیعه در ایىىن برهىىه سرنوشىىتسىىاز تىىاریخ شىىیعه بىىه تىىالش عالمىىان
راستین به سرانجا رسیدّ .
محمد تقی مجلسی می گوید:
در این شهر اصفهان ،دو یا سه کس  ،کتب حدیث داشتند و آن نیز در کتابخانىه

بود که کسی ندیده بود  ...و الحال ( ) 1066قریب به چهل سال است که سىعی
نمود و به مرتبهای رسیده است که در بسیاری کتابخانىهها ،جمیىع کتىب ّ
مکىرر

هست ،بلکه در قریههایی از اصفهان و سایر بالد13،منتشر شد.

14

م ّ
حمد باقر مجلسی نیز در احیا ،رشد و نشر حدیث در اصفهان بسیار اثرگذار بود.

15

شاگردان وی بیش از هزار نفر بودند  ...از بسیاری از اجازات او و کتابهایی که
نىىزد وی قرات ىىت ش ىىده اس ىىت و نس ىىخههای ّ
خطىىىی آن در برخىىىی از کتابخانىىىههای
 .7روض المتقین فی شر من الیحضره الفقیه،ج  ،14ص.505 - 506
 .8فیض پژوهی ،ص.397
 .9همان ،ص.396
 .10همان ،ص.397
 .11همان ،ص.398
 .12همان.
 .13لوامع صاحبقرانی،ج ،8ص.37
 .14همان ،ج ،1ص.4849 - 48
 .15مرآ العقول فی شر اخبار آل الرسول ،ج ،1ص.3
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عمىىومی و اختصاصىىی موجىىود اسىىت ،چنىىین بىىر میآیىىد کىىه وی بىىرای شىىاگردانش

سخنرانیهای علمی در علو و فنون مختل  ،برقرار کرده است  ...ولی اهتمىا
اصلی ایشان به تدریس حدیث و علو مربوط به آن بوده است.

سید نعمت ان جزایری ،نیز تالش شایانی در تروی معارف اهل بیت

ارزشمندی در شر کتب اربعه دارد.

16

داشت .وی آثار

17

 .3وجود مشربهای فکری متفاوت

در بره ىىهای از حکوم ىىت ص ىىفویه مش ىىرب های فک ىىری متف ىىاوت ب ىىه تض ىىارب آرا پرداختن ىىد
ّ
ّ
و در این فضا آثار خوبی شکل گرفت .صىدرالمتألهین در مقدمىه شىر خىود بىر اصىول الکىافی،
معتقد است:

بسته ذهنی برخی از اهل علم زمان خود ،باالبردن بیخردان و پایین نگىاه داشىتن
خردمندان ،دور نگهداشتن دیگران از بحثهای عقلی وی را تشجیع نمىود تىا بىه
درخواست برادران دینی و اهل علم در نگارش این کتاب پاسخ مثبت گوید.

18

اثر وی در پیدایش دیگر آثار ،از جمله شر اصول الکافی ّ
محمىد صىالح مازنىدرانی بىیتىأثیر
نبوده است .نمونهای دیگر ّ
محمد بن حسن شىیروانی کىه بنىا بىه نقىل افنىدی در ر یىاض العلمىا
تمامی آثار آقا حسین خوانساری (اصولی و عقل گرا ) را مطالعه نمود و ّرد بىر آنهىا نگاشىت و آقىا

حسین نیز رسالهای در ّرد همه ردیههای وی نگاشت.

19

 .4درخواست  ،حمایت و تشویق علما توسط شاهان صفوی در نگارش آثار

از خصوصىیات ایىىن برهىىه از تىىاریخ شىىیعه ،همراهىی دسىىتگاه حاکمیىىت شىىیعی بىىا علمىىای

شیعه است .شاهان صفوی در نگارش آثار حدیثی اظهار عالقه نموده و گاهی خىود تمایىل بىه
نگارش داشتهاند .پس از تقدیم روض المتقین توسم ّ
محمد تقی مجلسی به شاه عبىاس دو ،
ّ
ّ
شاه درخواست نمود شرحی به ز بىان فارسىی بىر مىن الیحضىره الفقیىه بنگىارد و عالمىه نیىز اللوامىع
القدسی را نگاشت 20.همچنىین شىر غىرر الحکىم و دررالکلىم آمىدی آقىا حسىین خوانسىاری بىه
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 .16تالمذ المجلسی ،ص.4 - 3
 .17کش االسرار فی شر االستبصار ،ج ،1ص.49
 .18شر اصول الکافی ،ج ،1ص.169
 .19الذریع الی تصانی الشیعه،ج  ،10ص.195
 .20همان ،ج ،18ص369؛ نسخههای خطی کتابخانه ایت ان مرعشی نجفی ،ج ،1ص.264

المشهور ،از عالمان معاصىر

شر بعض االخبار الوارد فی مفتتح الشهور و هی بظاهرها مخال
ّ
عالمه مجلسی 23،به درخواست شاه سلطان حسین صفوی نگاشته شد.
 . 5اشتیاق و درخواست اهل علم از علما جهت نگارش آثار

به دنبىال رشىد و شىکل گیىری مدرسىه حىدیثی اصىفهان و مهىاجرت علمىای شىیعی از تمىا

نقاط به این سرزمین ،اشتیا عجیبی جهت فعالیتهای حدیثی شىروع شىد و تعىداد ز یىادی
از آثار حدیثی بنا به درخواست افاضل و شا گردان علما از ایشان ،نگاشته شده اسىتّ .
محمىد
تقی مجلسی در مقدمه روض المتقین فىی شىر مىن الیحضىره الفقیىه ،انگیىزه نگىارش کتىاب را

درخواست عدهای از دوستان دینی و اهىل یقىین جهىت بیىان اسىرار احادیىث دانسىته اسىت.
ّ
محمد باقر مجلسی انگیزه نگارش مرآ العقول فی شر اخبىار آل الرسىول  25و مىالذ االخیىار

24
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فارسی ،نظم الغرر و نضد الدرر عبدالکریم ّ
محمد بن یحیی قزوینی 21،شر حدیث البیضىه،

22

فىىی فهىىم تهىىذیب االخبىىار 26را درخواسىىت فرزنىىدش محمىىد صىىاد دانسىىته اسىىت .همىىو در آغىىاز
ترجمىه فرحى الغىىری ابىن طىىاووس 27نیىىز بیىانی مشىىابه داردّ .
محمىىد صىالح مازنىىدرانی نیىىز انگیىىزه
نگارش شر خود بر روض الکافی را در خواست برخی از بزرگان میداند.

28

 .6تالش علما در جهت همگانی نمودن معارف دینی
ّ
در مقدمىىه اکثىىر کتاب هىىای ترجمىىه شىىده در ایىىن دوره و یىىا آثارشىىر الحىىدیثی کىىه بىىه ز بىىان
ّ
فارسی نگاشته شده اسىت ،همگىانی سىاختن معىارف حقىه اهىل بیىت رسىول خىدا  ،مىورد
محمىد خوانسىاری و بىرادرشّ ،
تأ کید قرار گرفتىه اسىت .جمىال الىدین ّ
محمىد بىاقر مجلسىی 29و
ّ
خاندانش 30در این عرصه پیشگا بودهاندّ .
محمد تقىی مجلسىی در مقدمىه لوامىع صىاحبقرانی

چنین نگاشته است:

 .21همان ،ج ،14ص.133
 .22الذریع الی تصانی الشیعه،ج  ،13ص.192
 .23همان ،ص.126
 .24روض المتقین فی شر اخبار آل الرسول ،ج ،1ص.3 - 2
 .25مرآ العقول فی شر اخبار آل الرسول ،ج ،1ص.3
 .26مالذ االخیار فی فهم تهذیب االخبار ،ج ،1ص.5 - 4
 .27ترجمه فرح الغری ،ص.51
 .28شر روض الکافی ،ج ،11ص.140
 .29حدیث پژوهی ،ج ،2ص.252 - 250
 . 30ترجمه الفصول المختاره ،ص39؛ حدیث پژوهی ،ج ،2ص.265
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ّ
چون  ...اکثر ساکنان این دیار را تکلىم بىه لغىت فارسىی واقىع میشىود و هىر یىب از
ّ
ایشان را ّ
تتبع و تعلم لغت عرب ممکن نیست ،و به سىبب ایىن ،بسىیاری از ایىن
گروه از مطالعه کتب حدیث و شر مذکور بی بهره بودند  ...و چىون غىرض کلىی
انتفاع عمو خالی است ،فارسی آن را قریب به فهم ایراد نموده ،مت ّ
وجىه عبىارت

مغل  ،و استعارات مشکل نکرد ...

31

 .7پاسخ به شبهات اهل سنت

برخی از آثار در پاسخ به اهل ّ
سنت و ایرادات ایشان نگاشىته شىد .در برخىی مىوارد علمىای
سنت بىه منىاظره پرداختىه و ّ
طراز ّاول شیعه با دانشمندان اهل ّ
حتىی برخىی مستبصىر شىدهاند.

مجلسی ّاول در لوامع صاحبقرانی برخی از این مناظرات را ذکر کىرده اسىت 32.برخىی از آثىار نیىز
به سبب شبهاتی که از طىرف دولىت عثمىانی وارد میشىد ،نگاشىته شىد؛ چىه ،شىاهان صىفوی

خواستار جواب قاطع علمای شیعه به ایشان شدند .از آن جمله اسىت :نقىض دعامىه الخىالف

فىی کفىر عامىىه اهىل الخىالف در پاسىىخ بىه سىؤال شىىاه طهماسىب ،الصىوار المهرقى قاضىی نىىوران

شوش ىىتری (  ) 1019در پاسىىىخ ب ىىه الصىىىواع المحرقىىىه ف ىىی الىىىرد علىىىی اه ىىل البىىىدع و الزندقىىىه
ّ
شىىهاب الىىدین احمىىد بىىن حجىىر هیثمىىی مکىىی (  _ ) 973کىىه در ّرد عقایىىد شىىیعه مبنىىی بىىر

بىىوده اسىت _ مصىىاتب النواصىىب در ّرد نىىواقض

خالفىت بالفصىىل حضىىرت امیرمؤمنىان علىىی
الروافض که قاضی نوران شوشتری در ّرد بر کتاب میرزا مخدو شری

نوشته است ،الذبیحیه

شیخ بهایی که در آن به شبهه عثمانی ها مبنی بر خطىای شىیعه در حرمىت ذبىح اهىل کتىاب،

پاسخ داده است.

 .8ایجاد زیر ساختهای فرهنگی

خاورشىىناس مشىىهور ژاپنىىی توشىىی هیگىىو ایزوتسىىو ،از ایىىن دو سىىده بىىه دوره تجدیىىد حیىىات

فرهنىىگ اسىىالمی در عص ىىر صىىفوی تعبی ىىر کىىرده اسىىت 33.در ای ىىن دوره برخىىی از س ىىاختهای

فرهنگىىی نظیىىر :کتابخانىىهها ،حلقىىات درسىىی در حوزههىىای حىىدیثی مختل ى  ،احیىىای حىىوزه

علمیه اصفهان  ،بازسازی برخی از مساجد مخرو بىه و بنىای مسىاجد بىزرگ دیگىر شىکل گرفىت.
در شر حال ذوالفقار اصفهانی چنین آمده است:
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 .31لوامع صاحبقرانی ،ج ،1ص.3
 .32همان ،ج ،1ص.29
ّ
 .33عالمه مجلسی و فهم حدیث ،ص.82

بىزرگ داشىىته اسىت کىىه در آن کتابهىای بسىىیار گىرانقیمتىىی وجىود داشىىته اسىىت
که معاصر وی میرزا عبدان افندی اصفهانی در کتاب ریاض العلمىا از آنهىا بهىره

برده است.
ّ
وی نامهای به عالمه مجلسی نوشته و در آن مجلسی را به مصادر مهمی که واجىب اسىت
34

در بحار االنوار مورد استفاده قرار گیرد ،رهنمون شده است.

35

ّ
مروری بر ّ
فعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان
بزرگترین فعالیت حدیثی در این دوره ،کار بر منابع چهارگانه حدیثی شیعه و دیگر کتىب
حدیثی همانند :صىحیفه سىجادیه ،نهى البالغىه ،کتىب حىدیثی شىیخ صىدو  ،شىیخ مفیىد و
دیگران است .به عقیده برخی از دانشمندان ،شروع جدی آثار شر الحىدیثی و فقىه الحىدیثی
و تعلیقه و تحشیه بر کتب حدیثی در این دوره و از قرن دهم شروع شد و اوج آن در قرن یازدهم
و دوازدهم است .در ذیل برخی از آثار ،به ترتیب تاریخی آمده است:

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

ّ
عالمى ىىه ّ
محم ىىىد ب ىىىاقر مجلسى ىىی اس ىىىت .وی کتابخانى ىىههای
 ...وی از ش ىىىاگردان

الف .کار بر کتب اربعه

شرو  ،حواشی و تعلیقه هایی که بر کتب اربعه حىدیثی بىه ترتیىب تىاریخی نگاشىته شىده،

عبارتاند از:

دسته ّاول ،شروح

شر های کتب اربعه حدیثی ،به ترتیب تاریخی ،عبارتاند از:
_ شىىر اصىىول الکىىافی :مىىال صىىدرا ،مؤلىى

رسانده است.

اثىىر ،آن را در سىىال  ، 1044در شىىیراز بىىه اتمىىا

36

_ ش ىىر الک ىىافی :ش ىىر اص ىىول و قس ىىمتی از روضى ى الک ىىافی اث ىىر ّ
محم ىىد ص ىىالح ب ىىن احم ىىد

مازندرانی است.

_ شر روضه الکافی :اثر صالح بن احمد سروی مازندرانی (  ) 1081است.
ّ
_ الهدایا :شرحی بر اصول و فروع الکافی ،از یکىی از معاصىران مالخلیىل قزوینىی و شىا گرد او
37

 .34تراجم الرجال ،ج ،1ص.208
 .35تالمذ المجلسی،ص .24
 .36الذریع الی تصانی الشیعه،ج ،12ص .99
 .37همان ،ص.298

45

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره دوم

است 38.در رمضان  ، 1083نگارش آن به اتما رسیده است.

_ بیانات الوافی الحادیث اصول الکافی  :برگرفته از آثار فیض کاشانی و در اصل ،شىرحی بىر

اصول الکافی است.
ّ
_ شى ىىر اصى ىىول الکى ىىافی :اثى ىىر محمى ىىد معصى ىىو بى ىىن فصى ىىیح بى ىىن اولیى ىىا تبر یى ىىزی قزوینى ىىی
39

(  ) 1091است.

40

_ شىىر اصىىول الکىىافی :نىىا اصىىلی آن «الى ّ
ىدر المنظىىو مىىن کىىال المعصىىو
41
ّ
محمد بن حسن بن زین الدین عاملی(  ) 1103است.
_ الکش ى

الىىوافی فىىی شىىر اصىىول الکىىافی :اثىىر آص ى

اصفهان زیسته است.

» و اثىىر علىىی بىىن

شىىیرازی اسىىت .وی سىىالهایی را در

42

_ م ىىرآ العق ىىول ف ىىی ش ىىر اخب ىىار آل الرس ىىول
روضىىه الکىىافی اسىىت کىىه توسىىم ّ
محمىىد بىىاقر مجلسىىی بىىه نگىىارش در آمىىده اسىىت .ایىىن کتىىاب
دارای اقى ىىوال رجى ىىالی ارزشى ىىمندی اسى ىىت کى ىىه ّ
حتى ىىی آی ى ى ان خى ىىویی برخى ىىی از آرای وی را در
 :ای ىىن کت ىىاب ش ىىرحی ب ىىر اص ىىول ،ف ىىروع و

معجم رجىال الحىدیث ذکىر کىرده اسىت .وی برخىی از آرای وی را ن ذیرفتىه ،و برخىی دیگىر را نیىز
م ىىورد نق ىىد و بررس ىىی ق ىىرار داده و ن ذیرفت ىىه اس ىىت 43.همچن ىىین در برخ ىىی م ىىوارد فق ىىم ب ىىه نق ىىل

دیدگاههای وی پرداخته است 44و در پارهای موارد دیدگاههای وی را تحلیل و بررسىی نمىوده و

پذیرفته است.
ّ
ّ
محر ، 1112
_ نزه األخوان و تحف الخالن :اثر سید نعمت ان جزایری در سه شنبه یازد
45

نگارش آن خاتمه یافته است.

46

_ شر روضه الکافی :اثر سید نعمت ان جزایری است.
_ شىىر اصىىول الکىىافی :کتىىابی ّ
مفصىىل و گسىىترده اثىىر اسىىماعیل خىىاتون آبىىادی ( ) 1116
47

46

 .38همان ،ج ،22ص.351
 .39همان ،ج ،2ص.185
 .40همان،ج ،2ص .100
 .41همان ،ج7؛ نیز ج  ،8ص.79
 .42الکش الوافی فی شر اصول الکافی ،ص.5
 .43معجم رجال الحدیث ،ج ،12ص354؛ ج ،4ص12؛ ج ،11ص.231
 .44همان ،ج ،1ص359؛ ج ،12ص.140
 .45الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،14ص178؛ ج ،17ص64؛ ج ،5ص37؛ ج ،7ص.56
 .46همان ،ج ،24ص.111 - 110
 . 47همان ،ج ،12ص.297

_ انىىیس االس ىىفار و جل ىىیس االب ىىرار فىىی المخت ىىار م ىىن اب ىىواب الکىىافی :اث ىىر ّ
محم ىىد ش ىىفیع ب ىىن
ّ
ّ
محمد مقىیم اسىت .مؤلى بىه اسىتخراج برخىی از احادیىث مهىم از هىر بىاب پرداختىه و اسىانید

احادیىىث را حىىذف نمىىوده و عنىىوان هىىر بىىاب را «بىىاب المختىىار مىىن کتىىاب »....نامیىىده اسىىت.
ّ
نسخه به کتابت اسحا بن علم الهدی بن فیض کاشانی بوده و به امر مؤل در سال، 1120
صورت پذیرفته است.

50

_ شر اصول الکافی :اثر ابن ّ
محمد شفیع و به زبان فارسی است.
_ شىر التوحیىىد مىىن کتىىاب الکىافی  :اثراحمىىد شىىری

51

بىىن مىولی کمىىال ،معاصرشىىاه سىىلطان

حسین صفوی است.
ّ
_کنىىوز العىىارفین فىىی ارشىىاد السىىالکین فىىی شىىر اصىىول الکىىافی :بىىه ز بىىان فارسىىی از مىىؤلفی
52

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

است 48.وی در کتاب ّ
متعرض رجال سند شده است.

49

ناشناخته است.
ّ
_ شر فروع الکافی :اثر ّ
محمد هادی بن مال صالح مازندرانی اسىت .وی در ایىن اثىر گىاه بىه
54و55
برخی از مباحث رجالی مرتبم به اسانید احادیث ّ
متعرض شده است.
53

متوسم اثر ّ
_ شر اصول الکافی :شرحی ّ
محمد حسین بن یحیی نوری است.
57
_ شر اصول الکافی :اثر ّ
محمد زمان تبریزی است.
58
_ شر الکافی :اثر رفیع الدین ّ
محمد بن مؤمن گیالنی است.

56

محمد بن ّ
_ الذریع الی حافظ الشریعه :شرحی بر اصول الکافی و توسم رفیع الدین ّ
محمىد

مؤمن گیالنی ،شاگرد عالمه مجلسی نگاشته شده است.
 .48همان ،ج ،10ص.96
 .49همان،ج  ،12ص.94
 .50الذریع الی تصانی الشیعه،ج  ،2ص.452
ّ
 .51موسوع مؤلفی االمامیه ،ج ،1ص.465
 .52الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،12ص.154
 .53همان ،ج ،23ص.174
 .54شر فروع الکافی ،ج ،1ص.29
 .55الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،12ص.380
 .56همان ،ص.95
 .57همان ،ص.96
 .58همان ،ج ،7ص.80
 .59الذریع الی حافظ الشریعه ،ص.8

59
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_ ش ى ىىواهد االس ى ىىال  :ش ى ىىر و حاش ى ىىیهای ب ى ىىر اص ى ىىول الک ى ىىافی و اث ى ىىر م ى ىىال رفیع ى ىىا ( بع ى ىىد از

 ) 1160است.
_ معاهىىد ّالتنبیىىه فىىی شىىر مىىن الیحضىىره الفقیىىه :اثىىر ابىىو جعفىىر ّ
محمىىد بىىن جمىىال الىىدین ابىىو
60

منصور حسن بن شهید ثانی(  ) 1030است.

61

 :شىرحی مزجىىی و اثىر ّ
محمىد تقىىی

_ روضى المتقىین فىىی شىر اخبىار االتمىىه المعصىومین
مجلسی است .وی اسانید را بررسی نموده و به ّ
صحت احادیث به طر شیخ طوسی یا شیخ
کلینىىی در صىىورتی کىىه بىىه روایىىت شىىیخ صىىدو صىىحیح نباشىىد ،اشىىاره نمىىوده اسىىت .مؤل ى

درسال  ، 1063از شر کتاب فراغت یافته است.
_ لوامىىع صىىاحبقرانی :نىىا دیگىىر آن ّاللوامىىع القدسىىیه ،اثىىر ّ
محمىىد تقىىی مجلسىىی و بىىه ز بىىان
62

فارسی است.

63

_ احیا االحادیث فی شر تهذیب الحدیث :اثر ّ
محمد تقی مجلسی است.
_ ّ
محمىىد طىىاهر بىىن ّ
حجىىه االسىىال فىىی شىىر تهىىذیب االحکىىا  :اثىىر ّ
محمىىد حسىىینی قمىىی
64

(  ) 1098است.
ّ
ّ
_ مىالذ االخیىار فىىی شىر تهىذیب االخبىىار :اثىر محمىد بىىاقر مجلسىی اسىت .مؤلى
65

پىس از هىىر

روایت ،ابتدا سلسله سند حدیث را شر نموده و س س به توضیحات متن میپردازد.

66

_ غایى المىىرا فىىی شىىر تهىىذیب االحکىىا  :اثىىر سىىید نعمىىت ان جزایىىری اسىىت .وی بىىه چن ىد

روایت باب اشاره نموده و پس از آن ،در بىاره هىر یىب از روایىات ،از حیىث سىند و مىتن ،گفىت و
ّ
گىىو می کنىىد .آغىىاز کتىىاب مقدمىىهای در بىىاره بحثهىىای درایىىه و دیگىىر مباحىىث حىىدیثی اسىىت.
67
استنساخ نسخه ّاول کتاب در سال  ، 1091به پایان رسیده است.
_ کنز الطالب و وسیل الراغب :اثىر سىید نعمىت ان جزایىری ،مختصىر غایى المىرا بىوده و در

 ، 1091تما شده است.
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 .60الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،14ص.242
 .61همان ،ج ،21ص.208
 .62همان ،ج ،11ص.302
 .63همان ،ج 14ص.94
 .64همان ،ج ،1ص.307
 .65همان ،ج ،6ص.247
 .66مالذ االخیار فی تهذیب االخبار ،ص.8
 .67الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،16ص.18
 .68فهرست کتابخانه آی ان مرعشی نجفی،ج  ،6ص130؛ یادنامه مجلسی ،ج ،1ص.80

همانند دوازده مقدمه کتاب منتقی الجمان پدرش شىیخ حسىن ،اسىت .پىس از مقدمىه ،شىروع
به شر احادیث نموده است و پس از ذکىر حىدیث ،ابتىدا بىه بررسىی سىند و احىوال رجىال سىند

تحت عنوان « السند» میپردازد .نگارش اثر سىال  ، 1025بىه پایىان رسىیده و 69تىا پایىان کتىاب
قضا است.

70

_ منىىاه االخبىىار فىىی شىىر االستبصىىار  :اثىىر سىىید احمىىد بىىن ز یىىن العابىىدین علىىوی عىىاملی

اصفهانی در  ، 1039است.

71

_ شر االستبصار  :اثر میر داماد و مساتلی در باب اصول فقه از آن استخراج شده است.
_ کشىى االس ىىرار ف ىىی ش ىىر االستبص ىىار :ش ىىرحی مبسىىوط و ّ
مفص ىىل در س ىىه جل ىىد اث ىىر س ىىید
72

نعمت ان جزایری است .در آغاز کتاب مطالبی را در باب فواید حدیثی ذکر نموده است.
_ شر االستبصار :اثر سید محسن بن حسن أعرجی کاظمی (  ) 1127است.
_ تلخیص االستبصار  :اثر سید محسن بن حسن بن مرتضی اعرجی است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

_ استقص ىىا االعتب ىىار ف ىىی ش ىىر االستبص ىىار :اث ىىر ش ىىیح اب ىىوجعفر ّ
محم ىىد ب ىىن اب ىىی منص ىىور
عاملی (  ) 1030اسىت .در آغىاز کىار مقدمىهای دارد کىه دارای دوازده فایىده رجىالی اسىت کىه

73

74

75

دسته دوم.حواشی

حاشیه های کتب اربعه حدیثی به ترتیب تاریخی ،عبارتاند از:
_ الحواش ىی علىىی الکتىىب االربعىىه :اثىىر میىىرزا عیسىىی بىىن ّ
محمىىد صىىالح جیرانىىی اصىىفهانی

(  ) 1074است.

76

_ الحواشی علی الکتب االربعه :اثر سید قاسم بن ّ
محمد طباطبایی زواره ای ،شاگرد شىیخ

بهایی است.

77

_ الحواشی علی الکتب االربع و غیرها :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.

 .69الذریع الی تصانی

78

الشیعه ،ج ،2ص.30

 .70همان.
 .71همان ،ج ،22ص.342
 .72همان ،ج ،12ص.86
 .73کش االسرار فی شر االستبصار ،ص.7
 .74الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،12ص.87
 .75همان ،ج ،4ص.420-421
 .76همان ،ج ،7ص.103
 .77همان.
 .78همان.
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_ جامع الحواشی :حاشیه های علمای قرن یازدهم و دوازدهىم بىر کتىب اربعىه غیىر از الکىافی

توسم مؤلفی ناشناس است و در سال  ، 1133نگارش آن به اتما رسیده است.

79

برخی از آثار ،حاشیه هایی مجزا بر هر یب از کتب اربعه است .در ذیىل آثىاری کىه بىر محىور

الکافی انجا شده ،معرفی می گردد:

محمىىد بىىن حسىىن بىىن ز یىىن الىىدین معىىروف بىىه شىىیخ ّ
_ الحاشىىی علىىی االصىىول :اثىىر ّ
محمىىد

(  ) 1030است.

80

_ حاشی الکافی :اثر میرداماد و غیر از الرواشح السماویه است.

81

_ الحاش ىىی عل ىىی اص ىىول الک ىىافی  :اث ىىر بدرالىىىدین احم ىىد انص ىىاری ع ىىاملی ،ش ىىاگرد شىىىیخ

بهایی است.

82

_ الحاشىىىی علىىىی االصىىىول و الفى ىىروع  :اثىىىر نورالىىىدین علىىىی بى ىىن حسىىىین ابوالحسىىىن عى ىىاملی

(  ) 1067است.

83

_ الحاشی علی باب التوحید مىن قسىم االصىول :اثىر علىی صىغیر بىن شىیخ ز یىن الىدین علىی
کبیر (صاحب ّ
الدر المنثور) اسىت .تىألی کتىاب در سىال  ، 1085وکتابىت نسىخه موجىود در

سال  ، 1088به پایان رسیده است.

84

_ الحاشى ىىی على ىىی اصى ىىول الکى ىىافی :اثى ىىر على ىىی بى ىىن ّ
محمى ىىد بى ىىن حسى ىىن بى ىىن ز یى ىىن الى ىىدین

(  ) 1104است.

85

86

_ الحاشىىىی على ىىی اصى ىىول الکى ىىافی :اثى ىىر ّ
محمى ىىد بىىىاقر مجلسى ىىی و حواشى ىىی فقى ىىم بى ىىر اصى ىىول

الکافی است.

87

_ الحاشی علی الکافی  :اثر ابوالحسن شری عاملی فتونی اصفهانی (  ) 1138است.
ّ
_ الحاش ىىی عل ىىی الک ىىافی :اث ىىر احم ىىد بىىىن اس ىىماعیل جزای ىىری ،مؤلى ى «آی ىىات االحکىىىا »
88
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 .79همان ،ج ،5ص.51
 .80همان.
 .81همان ،ج ،6ص.182
 .82همان.
 .83همان.
 .84همان.
 .85همان ،ص.183
 .86همان.
 .87همان ،ص.182
 .88همان،ص .181

محمىىد حسىىین بىىن یحیىىی نىىوری ،شىىا گرد ّ
_ الحاشىىی علىىی االصىىول :اثىىر مىىال ّ
محمىىد ب ىىاقر

مجلسی است.

90

_ الحاشی علی الکافی :اثر میرزا رفیع الدین نایینی است.
91

92

_ الحاشی علی اصول الکافی :اثر سید ابوطالب بن میرزا بیب فندرسکی نوهی است.
_ الحاش ى ىىی عل ى ىىی الک ى ىىافی :اث ى ىىر رفی ى ىىع ال ى ىىدین ّ
محم ى ىىد ب ى ىىن حی ى ىىدر حس ى ىىنی طباطب ى ىىایی
93

نایینی است.

94

_ حاش ىىیه ب ىىر م ىىن الیحض ىىره الفقی ىىه :اث ىىر ّ
محم ىىد ب ىىن حس ىىن ب ىىن ز ی ىىن ال ىىدین ش ىىهید ث ىىانی

(  ) 1030است.

95

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

(  ) 1149است.

89

_ حاشیه بر من الیحضره الفقیه :اثر شیخ بهایی است.

_ حاشیه بر من الیحضره الفقیه :اثر میرداماد است.
_ ّالتعلیق ّالسجادیه  :اثر مال مراد بن علىی خىان تشىریفی در سىال  ، 1044نوشىته شىده و بىه
96

صورت خالصه است.

97

_ حاشىىیه بىىر مىىن الیحض ىىره الفقیىىه :اثىىر احم ىىد بىىن ز یىىن العابى ىدین علىىوی عىىاملی (زن ىىده در

 ) 1054است.

98

_ حاشىىیه بىىر مىىن الیحضىىره الفقیىىه :اثىىر خلیفىىه سىىلطان عال الىىدین حسىىین بىىن رفیىىع الىىدین
99
ّ
محمد (  ) 1064است.
_ حاشیه بر من الیحضره الفقیه :اثر عزیزان بن ّ
محمد تقی مجلسی (  ) 1074است.

 .89همان ،ج ،12ص.182
 .90همان.
 .91همان ،ج ،6ص.80
 .92معجم المؤلفین،ج  ،9ص.276
 .93همان.
 .94الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،6ص.182
 .95همان.
 .96همان ،ج ،21ص.208
 .97همان ،ج ،4ص.224
 . 98همان.
 .99همان.
 .100همان ،ص.225

100
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_ شر من الیحضره الفقیه :اثر سید ّ
محمد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادی است.
102
_ حاشیه بر من الیحضره الفقیه :اثر ّ
محمد باقر بن حسن بن خلیفه سلطان است.

101

_ حاشیه بر من ال یحضره الفقیه :اثر ّ
محمد حسین بن محمد صالح مازندرانی است.

103

_ حاشى ىىیه بى ىىر مى ىىن الیحضى ىىره الفقیى ىىه :اثى ىىر عبى ىىدان بى ىىن عیسى ىىی افنى ىىدی صى ىىاحب ر یى ىىاض

العلما است.

104

_ حاشىىىیه بى ىىر مىىىن الیحضى ىىره الفقیىىىه :اثى ىىر جمى ىىال الىىىدین ّ
محمى ىىد بىىىن حسى ىىین خوانسى ىىاری

(  ) 1125است.

105

_ حاشىىیه بىىر تهىىذیب االحکىىا  :اثىىر محمىىد بىىن شىىیخ حسىىن بىىن ز یىىن الىىدین شىىهید ث ىىانی

(  ) 1030است.

106

_ حاشی تهذیب االحکا  :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.
_ حاشىىی االستبصىىار :اثىىر ّ
محمىىد بىىن علىىی بىىن حسىىین بىىن أبىىی الحسىىن موسىىوی عىىاملی
107

(  ) 1009است.

108

_ حاشی االستبصار :اثر مال عبدان بن حسین تستری (  ) 1021است.
_ حاشىی االستبصىىار :اثىر ّ
محمىىد بىن ابىىراهیم اسىترآبادی (  ) 1025صىىاحب مىنه المقىىال
109

(رجال کبیر) است.

110

_ حاشی االستبصار :اثر شیخ حسن بن زین الدین صاحب معالم االصول است.
ّ
_ حاشىىی االستبصىىار :اثىىر میىىر دامىىاد اسىىت .مؤلى اسىىناد احادیىىث و الفىىا آنهىىا و پىىارهای از
ّ
آرای شیخ طوسی را بررسی نموده و با اشاره بىه پىارهای از گفتىههای محىدثان و فقهىا بىر آن ایىراد
111
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 .101همان ،ج ،14ص.94
 .102همان.
 .103همان.
 .104همان.
 .105همان.
 .106الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،6ص.52
 .107مالذ االخیار فی تهذیب االخبار ،ص.53
 .108الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،6ص.19
 .109همان ،ص.17
 .110همان ،ج ،6ص.19
 .111همان ،ص.17

_ شى ىىر االستبصى ىىار  :اثى ىىر شى ىىیخ عبى ىىداللطی

بهایی است.

بى ىىن أبى ىىی جى ىىامع عى ىىاملی ،شى ىىاگرد شى ىىیخ

113

_ حاشىىی االستبصىىار :اثىىر فاضىىله دانشىىمند حمیىىده بنىىت مىىولی ّ
محمىىد شىىری

(رویدشت از توابع اصفهان) است.

رویدشىىتی

114

_ حاشی االستبصار :اثر سید نعمت ان جزایری است.
116
_ حاشی االستبصار :اثر شرف الدین علی بن ّ
حج ان شولستانی طباطبایی است.
115

دسته سوم .تعلیقهها

تعلیقه های کتب اربعه حدیثی به ترتیب تاریخی ،عبارتاند از:
_ التعلیق علی اصول الکافی :اثرمیرداماد است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

وارد می کند.

112

117

_ تعلیقى ىىات على ىىی اصى ىىول الکى ىىافی :اثى ىىر سى ىىید ابوالقاسى ىىم بى ىىن ّ
محمى ىىد اسى ىىماعیل حسى ىىینی

خاتون آبادی است.

118

_ التعلیق ى ى على ىىی الکى ىىافی :اثى ىىر جمى ىىال الى ىىدین بى ىىن ّ
محمى ىىد بى ىىن ابى ىىی المجى ىىد حسى ىىینی

مرعشی است.

119

_ تعلیقى ىىه بى ىىر مى ىىن الیحضى ىىره الفقیى ىىه :اثى ىىر سى ىىید ابوالقاسى ىىم ّ
محمى ىىد اسى ىىماعیل حسى ىىینی

خاتون آبادی است.

120

_ تعلیقىى ىىات على ى ىىی التهىى ىىذیب :اثى ى ىىر سى ى ىىید ابوالقاسىى ىىم بى ى ىىن ّ
محمىى ىىد اسى ى ىىماعیل حسى ى ىىنی

خاتون آبادی است.

121

_ تعلیق ى ىىات عل ى ىىی االستبص ى ىىار :اث ى ىىر س ى ىىید ابوالقاس ى ىىم ب ى ىىن ّ
محم ى ىىد اس ى ىىماعیل حس ى ىىینی

 .112همان.
 .113همان ،ج ،12ص.86
 .114همان ،ج ،6ص.17
 .115همان.
 .116همان.
 .117التعلیق علی اصول الکافی ،ص.4
 .118موسوع مؤلفی االمامیه ،ص.497
 .119معجم المؤلفین ،ج ،2ص.157
ّ
 .120موسوع مؤلفی االمامیه ،ج ،2ص.497
 .121همان.
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خاتون آبادی است.

122

کتاب هایی نیىز بىه تنظىیم فهرسىت ابىواب کتىب اربعىه پرداختىهانىد کىه از جملىه آنهىا کتىب

زیر است:

_ فهرست ابواب الکتب االربعه اثر سیدابوالقاسم احمدبن ّ
محمد حسنی کوه ایهای،
_ فهرسى ىىت ابى ىىواب فى ىىروع الکى ىىافی اثى ىىر ّ
محمى ىىد طالى ىىب بى ىىن حى ىىاج حیى ىىدر اصى ىىفهانی (زنى ىىده
123

در،) 1042

124

_ فهرس ىىت ته ىىذیب االحک ىىا اث ىىر فاض ىىل ت ىىونی عب ىىدان ب ىىن ّ
محم ىىد (  ،) 1071ص ىىاحب

الوافی التونیه،

125

_ فهرست تهذیب االحکا اثر ّ
محمد جعفر از علمای قرن یازدهم.

126

ب .شروح دیگر کتب حدیثی

از مهىىمتىىرین آثىىار شىىیعه کىىه ادعیىىه مىىأثوره امىىا سىىجاد در آن گىىردآوری شىىده و ز بىىور آل
ّ
شهرت دارد ،صحیفه ّ
سجادیه است .شرو و حواشی متعددی در این دو سده بىر
محمد
آن نگاشته شده که عبارتاند از:

_ حدات الصالحین فی شر صحیفه سید ّالساجدین :اثر شیخ بهایی است.
128
ّ
السجادیه :اثر شیخ بهایی است.
_ الحاشی علی الصحیف

127

_ الحاشی علی الصحیف الس ّىجادیه :نىا دیگىر آن «التعلیقىات علىی الصىحیفه الس ّىجادیه»

اثر میرداماد است.
ّ
_ طر یى ى روایى ى الص ىىحیف الکاملىىىه :اث ىىر ّ
محم ىىد تق ىىی مجلسىىىی و ب ىىه دس ىىتخم وی یافىىىت
129

شده است.

130

ّ
السجادیه :اثىر ّ
محمىد تقىی مجلسىی و در سىال  ، 1073نگاشىته
_ الحاشی علی الصحیف
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 .122موسوع مؤلفی االمامیه ،ص.497
ّ
 .123الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،16ص.375
 .124همان ،ج،12ص .375
 .125همان ،ج ،16ص.385
 .126همان.
 .127همان،ج ،6ص.288
 .128همان ،ص.145
 .129همان ،ج ،6ص.145
 .130همان ،ج،15ص .166

ّ
السجادیه :اثر مال عبدالغفار شاگرد میرداماد است.
_ الحاشی علی الصحیف
_ ش ى ىىر الص ى ىىحیفه  :ای ى ىىن ش ى ىىر ب ى ىىه ز ب ى ىىان فارس ى ىىی و ت ى ىىألی

(  ) 1099است.

132

آق ى ىىا حس ى ىىین خوانس ى ىىاری

133

_ الحاشی علىی الصىحیف الس ّىجادیه :اثىر رفیىع الىدین ّ
محمىد بىن حیىدر طباطبىایی نىایینی

(  ) 1082است.

134

_ الحاشی علی الصحیف السجادیه :اثر فیض کاشانی است.
_ الحاشی علىی الصىحیف الس ّىجادیه :اثىر علىی بىن محمىد بىن حسىن بىن ز یىن الىدین شىهید
135

ثانی (  ) 1104است.

136

_ رسىىال فىىی ملحقىىات الصىىحیف الکامل ى و بعىىض االدعی ى السىىاقط عنهىىا :اثىىر ّ
محمىىد بىىاقر
137
مجلسی است.
138
ّ
السجادیه :اثر ّ
محمد باقر مجلسی و فاقد مقدمه است.
_ ترجمه الصحیف

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

شده است.

131

_ طر ی ى روای ى الصىىحیف الکاملىىه :اثىىر ّ
محمىىد بىىاقر مجلسىىی و در اجىىازات بحىىار االنىىوار ذکىىر

شده است.

139

_ الفواتىد الطریفى فىىی شىر الصىىحیفه  :اثىر مجلسىی دو  ،از ابتىىدای کتىاب تىىا انتهىای دعىىای

چهار است.

140

_ شر الصحیفه :اثر مال حسین بن حسن گیالنی اصفهانی (  ) 1129است.

141

_ شر الصحیف و الحاشی علیها  :اثر میرزا عبدان بن عیسی تبریزی اصفهانی ،معروف به

افندی است.

142

 .131همان ،ج ،6ص.145
 .132همان.
 .133همان ،ج ،13ص.350
 .134همان ،ج ،6ص.145
 .135همان.
 .136همان.
 .137همان ،ج  ،22ص200؛ ج ،1ص.148
 .138همان ،ج ،26ص.199
 .139الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،15ص.166
 .140همان ،ج ،16ص 347؛ در جای دیگر تا انتهای دعای سو (حمله العرش) ذکر شده است (همان ،ج ،16ص.)138
 .141همان ،ج ،13ص.350
 .142همان ،ج ،22ص.353
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_ الدرر المنظوم المأثور فی جمع ل الی ادعی ّالسجادی المشهوره :اثر میىرزا عبىدان افنىدی
(  ) 1130اسىىت .ایىىن کتىىاب بىىه نىىا الصىىحیف ّالثالث ى ّالسىىجادیه اسىىت .صىىحیفه ّاول همىىان
صحیفه کامل است و صحیفه دو تألی شیخ ح ّىر عىاملی اسىت .میىرزا عبىدان از آن جهىت

حر ،ادعای استقصای ادعیه را در آن نموده است ،بر شیخ ّ
که شیخ ّ
حر عاملی اعتىراض نمىوده
ّ
و این کتىاب را نگاشىت .مح ّىد نىوری ّ
الصىحیف الرابعى و مىال محسىن امىین صىاحب اعیىان

الشیعه ،الصحیف الخامسه را نگاشت که در همىه ایىن پىن کتىاب هىر دعىایی کىه منسىوب بىه
143
اما ّ
سجاد بوده ،گردآوری شده است.
_ الحاشى ىىی على ىىی الصى ىىحیف السى ى ّىجادیه  :اثى ىىر میى ىىرزا عبى ىىدان بى ىىن عیسى ىىی افنى ىىدی تبر یى ىىزی

اصفهانی است.

144

_ شى ىىر الصى ىىحیفه :اثى ىىر ابى ىىی الحسى ىىن بى ىىن ّ
محمى ىىد طى ىىاهر غى ىىروی (  ،) 1140صى ىىاحب

مرآ االنوار است.
ّ
_ الحاش ىىی عل ىىی الص ىىحیفه الس ى ّىجادیه :اث ىىر ش ىىرف ال ىىدین عل ىىی ب ىىن حجى ى ان طباطب ىىایی
145

شولستانی است.

146

از مهمترین کتب حدیثی ،نه البالغه اثر سید رضی است .در دو سده یازدهم و دوازدهىم

آثار زیادی به شر  ،تلخیص ،حاشیه و ....نه البالغه اختصاص یافته است.
_ شر نه البالغه :اثر ّ
محمد تقی مجلسی ،به فارسی و بر روی خطبه «استسقا » صىورت

پذیرفته است.

147

_ شىىر نه ى البالغىىه  :شىىر مبسىىوط حسىىین بىىن شىىهاب الىىدین بىىن حسىىین کرکىىی عىىاملی

(  ) 1076است.

148

_ شر نه البالغه :اثر ّ
محمد باقر مجلسی ،بىه ز بىان فارسىی و بىر روی خطبىه پنجىاه و سىو

نه البالغه است.

149

_ ش ىىر نهى ى البالغ ىىه :اث ىىر ّ
محمىىىد ب ىىاقر مجلس ىىی ،ب ىىه ز بىىىان فارس ىىی و ب ىىر روی نام ىىه سىىىی
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 .143همان ،ج ،8ص138؛ ج  ،15ص.20
 .144همان ،ج ،6ص.145
 .145همان ،ج  ،13ص.346
 .146همان ،ج ،6ص.145
 .147همان ،ج ،4ص .118
 .148همان ،ص.124
 .149همان ،ص.116

از عال الدین محمد علی حسینی گلستانه اصفهانی ( حدود 151) 1110است 152.کتىاب تىا

انتهای خطبه سیزدهم است.

153

_ بهج الحدات فی شر نه البالغه :شر مختصر اثر عال الدین گلستانه 154است.

155

_ شىىر نه ى البالغىىه  :اثىىر سىىید نعمىىت ان جزایىىری ،در سىىه جلىىد و بىىه الحواشىىی الصىىافیه

نا گذاری شده است.

156

_ شر بعض خطب امیر المؤمنین

اصفهانی است.

 :اثىری فارسىی از محمىد علىی حىزین زاهىدی گیال نىی

157

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

و یکم است.
ّ
ّ
_ حدات الحقات فی شر کلمات ان الناط  :شرحی مفصل بر نه البالغىه در سىه مجلىد
150

_ مختصر شر نه البالغه :خالصه شر ابن ابی الحدید معتزلی از محمىود بىن غالمعلىی

مجلسی است.

158

_ شر خطبه ّ
هما  :اثر میر آص قزوینی ساکن اصفهان در سال ، 1136است.
همىا  :اثىىر سىىید عالالىدین گلسىىتانه ( ّ ) 1100
_ شىر خطبىىه ّ
مفصىىل ،دارای نظىم و بىىه ز بىىان
159

فارسی است.

160

هما  :اثر ّ
_ شر خطبه ّ
محمد تقی مجلسی است.
_ شر نه البالغه :ش رحی بىه ز بىان فارسىی از عهدنامىه حضىرت امیرمؤمنىان
161

اشتر ،اثر ابوالحسن شری

بىه مالىب

عاملی فتونی غروی است .وی کتاب را با نا نصایح الملىوک بىرای

شاه سلطان حسین صفوی نگاشت.
 .150همان.
 .151همان ،ج ،2ص.284
 .152همان ،ج ،6ص.284
 .153همان ،ج ،14ص.145
 .154همان ،ج ،3ص.161
 .155همان ،ج ،14ص.145
 .156همان،ج  ،7ص.117
 .157همان ،ج ،13ص.127 - 126
 .158همان ،ج ،1ص.94
 .159همان ،ج ،13ص.226
 .160همان.
 .161همان.
 .162همان ،ج ،4ص.113

162
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_ شر نه البالغه :اثر شمس الدین بن ّ
محمد بن هرط خطیب است.
_ شىر نهى البالغىىه :شىر اسىىماعیل بىىن ّ
محمىد حسىىین خواجىىویی بىر تعىىدادی از کلمىىات
163

قصار نه البالغه است.
ّ
در ای ىىن دو س ىىده دیگ ىىر کتابه ىىای ح ىىدیثی متق ىىدمان نی ىىز م ىىورد ش ىىر واق ىىع ش ىىد ک ىىه ب ىىه
164

قرار زیر است:

_ ش ىىر االرش ىىاد :اث ىىر عب ىىدان ب ىىن حس ىىین تس ىىتری (  ) 1021و ب ىىه ش ىىکل تعلیق ىىه ص ىىورت

پذیرفته است.

165

_ الحواشىی علىىی کتىىب االخبىىار :اثىىر عالمىىه فاضىىله حمیىىده بنىىت ّ
محمىىد شىىری

رویدشىىتی

(  ) 1087است .به نظر صاحب الذریع در این حواشی فواید رجالی زیادی است و چه بسىا
از تصنیفات رجالی نیز شمرده میشود.

166

_ ج ىىامع اس ىىرار العلم ىىا  :ن ىىا دیگ ىىر آن را ج ىىامع االحادی ىىث و االق ىىوال و استبص ىىار االخب ىىار،
محمىىد قاسىىم بىىن ّ
اثىىر شىىیخ ّ
محمىىد بىىن جىىواد مشىىهور بىىه ابىىن الونىىدی ( پىىس از  ) 1100در سىىال
 ، 1089است.
ّ
_ ش ى ىىر التوحیىى ىىد للصىى ىىدو  :اثىى ىىر مىى ىىال محم ى ىىد بىى ىىاقر سىى ىىبزواری (  ) 1090و بىى ىىه ز بىى ىىان
167

فارسی است.

168

_ لوامع االنوار فی شر عیون االخبار :اثر سید نعمت ان جزایری است.

169

_ نور البراهین فی بیان اخبار الساد الطاهرین :شر التوحیىد صىدو و اثىر سىید نعمىت ان

جزایری است.
ّ
_ قاطع اللجاج فی شر االحتجاج :اثر سید نعمت ان جزایری است.
ّ
172
_ الجواهر الغوالی فی شر عوالی الل الی :اثر سید نعمت ان جزایری است.
170

171
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 .163همان ،ص.128 - 127
 .164همان ،ص.116
 .165همان ،ج ،13ص.79
 .166همان ،ج ،7ص.103
 .167همان،ج ،5ص.39
 .168همان ،ج ،4ص.482
 .169همان ،ج ،13ص.363
 .170همان ،ج ،24ص.363
 .171همان ،ج ،13ص.66
 .172همان ،ج ،5ص.274 - 273

174

مفید قمی (  ) 1106است.

175

_ تتمىىیم مشىىار الشىىموس فىىی شىىر الىىدروس :اثىىر آقىىا رضىىی الىىدین ّ
محمىىد بىىن آقىىا حسىىین
خوانساری است .این اثر شرحی بر کتاب الصو و االعتکاف از الدروس اسىت و در ّاول محىر

سال  ، 1112نگاشته شده است.

176

_ شىىر غىىرر الحکىىم و درر الکلىىم  :اثىىر آقىىا جمىىال الىىدین بىىن آقىىا حسىىین خوانسىىاری و بىىه ز بىىان

فارسی است و در سال  ، 1113از نگارش آن فراغت یافت است.
_ نظم الغرر و نضىد ال ّىدرر  :اثىر عبىدالکریم بىن محمىد یحیىی قزوینىی در شىر سىخنان کوتىاه
177

اما علی

است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

_ الحواشی علی الکتب الحدیثی و الفقهی  :اثر سید نعمت ان جزایری است.
_ انس الوحید  :اثر سید نعمت ان جزایری و شرحی بر توحید شیخ صدو است.
_ شر التوحید للصدو  :شرحی عرفانی ،فلسفی در چهار جلد از قاضی ّ
محمد سعید بن
173

178

_ الحواشی علی کتب کثیره :اثر ّ
محمد صالح بن عبدالواسع خاتون آبادی است.

179

_ الحواشىی علىی الکتىىب الحدیثیى و الفقهیىه :اثىىر سىید عبدالرضىا بىىن عبدالصىمد حسىىینی
180
بحرانی است.
ّ
_ الحواشی علی الکتب الحدیثی و الفقهیه :اثر ّ
محمد مسیح بىن اسىماعیل شىا گرد محقى

خوانساری است.

181

_ الحواشی علی الکتب الحدیثی و الرجالی و الفقهی و االدبی و غیرها :اثر سید عبدان بن
182
نورالدین موسوی جزایری تستری (  ) 1173است.
_ شر عیون اخبار الرضا :اثر ّ
محمىد علىی حىزین بىن ابىی طالىب زاهىدی گیال نىی اصىفهانی

(  ) 1181است.

183

 .173همان ،ج ،7ص.104
 .174همان ،ج ،4ص.482
 .175همان ،ج ،13ص.153
 .176همان ،ج ،3ص.342 - 343
 .177شر غرر الحکم و درر الکلم ،ص.15
 .178الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،14ص.133
 .179همان ،ج ،7ص.107
 .180همان ،ص.104
 .181همان.
 .182همان ،ج،7ص .104
 .183همان ،ج ،13ص.375
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_ حاشیه بر مفتا الفال  :اثر خود شیخ بهایی است.
ّ
_ حاشیه بر مفتا الفال  :اثر ّ
محمد اسماعیل خواجوتی و دارای حواشی مفصل است.
ج .شرح یک حدیث یا خانواده حدیثی
ّ
از جمله آثار حدیثی که علما و محدثان در این دوره از خود بر جىای گذاشىتند ،شىر یىب

خانواده حدیث یا یب حدیث است .در ذیل به معرفی این آثار پرداخته میشود:
_ شر دعا الصبا  :اثر شیخ بهایی است.

_ شى ى ىىر حى ى ىىدیث تمثیى ى ىىل امیرالمى ى ىىؤمنین

نگاشته است.

بسى ى ىىوره توحیى ى ىىد :میردامى ى ىىاد در ، 1020آن را

184

_ شر حدیث فضل العلم :اثر مالصدرای شیرازی (  ) 1050است.
السر :اثر شیخ رضىی الىدین ّ
ّ
محمىد بىن بها الىدین محمىد بىن حسىن علىی بىن
_ شر ادعی
185

عبدان تستری است.

186

_ شر خطبه الرضا فی التوحید :اثر محمد تقی مجلسی (  ) 1070است.
188
_ شر الزیار الجامعه :اثر ّ
محمد تقی مجلسی است.
محمىىد سىىعید بىىن ّ
_ الفواتىىد الرضىىویه :اثىىر قاضىىی ّ
محمىىد مفیىىد قمىىی اسىىت .کتىىاب شىىرحی
187

فلسىىفی و عرف ىىانی بىىر روایت ىىی اس ىىت کىىه در آن ،رأس الج ىىالوت (رهب ىىر بىىزرگ دی ىىن یهودی ىىان) از

حضرت اما رضا

یافته است.

پرسشهایی نموده و ایشان پاسخ دادهاند .شر در سال  ، 1084پایان

189

_ شر حدیث جنود مجنده :اثر فیض کاشانی است.
_ شىىر حىىدیث «مىىن کمىىه اعمىىی» :اثىىر میىىرزا ّ
محمىىد بىىن حسىىن شىىیروانی (  ،) 1099دامىىاد
191
ّ
محمد تقی مجلسی است.
190

_ ش ىىر ح ىىدیث «س ىىت اش ىىیا ل ىىیس للعب ىىاد فیه ىىا ص ىىنع» :اث ىىر ّ
محم ىىد ب ىىن حس ىىن ش ىىیروانی
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 .184همان ،ج ،12ص.194
 .185همان ،ص.205
 .186همان ،ج ،13ص.68 - 67
 .187همان ،ص.220
 .188همان ،ص.305
 .189همان ،ج ،16ص.341
 .190همان ،ج ،12ص.187
 .191همان ،ج ،13ص.209

محمىد سىعید بىن ّ
_ شر حدیث البساط :اثر قاضی ّ
محمىد مفیىد قمىی ( پىس از ،) 1106

شاگرد فیض کاشانی است .وی کتاب را در اصفهان در سال  ، 1099نگاشت.

_ شر وصی االما الصاد

193

لشىیعته :شىار سىید عىال الىدین گلسىتانه و نىا آن مىنه

الیقین است 194و به تاریخ پانزدهم شوال ، 1108به پایان رسیده است.
196
_ شر حدیث خضر :اثر ّ
محمد باقر مجلسی و در  ، 1102به پایان رسیده است.
197
_ شر دعا جوشن الکبیر :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.
195

_ شىىر حىىدیث «سىىت اشىىیا لىیس للعبىىاد فیهىىا صىىنع» :اثىىر ّ
محمىىد بىىاقر مجلسىىی و در پىىانزده

سطر است.

198

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

(  ) 1099است.

192

_ شىر حىدیث الوعىد و الوعیىد :اثىر ّ
محمىىد بىاقر مجلسىی بىوده و در چهارصىد سىطر نگاشىىته

شده است.

199

_ شر حدیث «طول آد و حوا » :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.

200

_ شر االحادیث الغامض المخالف للمشهور المفید للعلم بأواتل ّالشهور :رسالهای فارسی
که ّ
محمد باقر مجلسی به امر شاه سىلطان حسىین صىفوی نگاشىته و در سىال  ، 1090بىه پایىان

رسیده است.
ً
_ شر اربع عشر حدیثا :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.
ّ
محمد باقر مجلسی بر حدیثی از اما رضا
_ خطب التوحید :شر
201

202

الرضا

است.

در کتاب عیون اخبار

203

 .192همان ،ج ،13ص.200 - 199
 .193همان ،ج ،12ص.190
 .194همان ،ج ،14ص.170
 .195منه الیقین ،ص.11
 .196یادنامه مجلسی ،ج ،1ص.81
 . 197الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،13ص.247
 .198همان ،ص.199
 .199همان ،ص.209
 .200همان ،ص.201
 .201همان ،ص.65
 .202همان ،ص.69 - 68
 .203همان ،ج ،7ص.202
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_ شر اسما الحسنی :اثر ّ
محمد باقر مجلسی است.

204

_ شر اسما الحسنی :اثر سید نعمت ان جزایری است و نا آن مقاما النجاه است.
ّ
مؤلى ایىىن اثىىر فارسىىیّ ،
محمىىد قاسىىم بىىن
_ التحفى األحمدی ى فىىی فضىىاتل العلىىم و العلمىىا :
ّ
محمد رضا هزارجریبی شاگرد مجلسی است .وی کتاب را در سال ، 1112برای برادر ایمىانی
205

میرزا احمد نگاشت.

206

_ شىىر دعىىا الصىىبا  :اصىىغر بىىن ّ
محمىىد بىىن جمىىال قمىىی کتىىاب را در اصىىفهان در سىىال

 ، 1115نگاشته است.

207

_ شر حدیث البیضه:

صفوی نگاشت.

208

آقا رضی الدین خوانساری کتىاب را بىه نىا شىاه سىلطان حسىین

209

_ شر احادیث الطین و التوفی بینهما بما الیستلز الجبر :اثر آقا جمال الدین خوانساری و
ً
نگاشته در سال  ، 1126است 210.ظاهرا با تحف السلطان فىی شىر اخبىار الطینى و تفسىیرها و

بیانها _ که به فارسی نگاشته شده _ یکی است.

211

_ شر حدیث البساط :اثر آقا جمال الدین بن آقا حسین خوانساری (  ) 1125است.

212

_ شر حىدیث عمىران الصىابی  :اثىر سىید اسىماعیل خىاتون آبىادی اصىفهانی اسىت .شىرحی
ً
213
نسبتا مبسوط است.
_ شر رسال الجبر و التفویض التی کتبها االما الهادی  :اثر خلیل بن ّ
محمد بىن اشىرف
اصفهانی است.

214

_ شىىر حىىدیث عمىىران الصىىابی  :اثىىر آقىىا محمىىد خلیىىل بىىن محمىىد اشىىرف قىىاینی اصىىفهانی
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 .204همان ،ج ،2ص.67 - 66
 .205همان ،ص.66-67
 .206همان ،ج ،3ص.413
 .207همان ،ج ،13ص.253
 .208روایتىی اسىىت مفصىىل در اصىىول الکىىافی کىه فىىردی از امىىا
کوچب گردد و یا چشم بزرگ شود ،در چشم جای دهد.
 .209همان ،ج ،13ص.192
 .210همان ،ص.65 - 64
 .211همان ،ج ،26ص.168
 .212همان ،ص.192
 .213همان ،ص.203
 .214همان ،ص.285

میپرسىىد :آیىىا خداونىد میتوانىىد جهىىان را بىىدون ایىىن کىىه

_ رساله فی شر دعا ابی حمزه فی السحر :اثر سید ابوالقاسم جعفىر بىن حسىین خوانسىاری

(  ) 1158است.
ّ
ّ
_ شر خطبه هما  :اثر سید عال الدین گلستانه (  ،) 1110مفصل و دارای نظم و به ز بىان
216

فارسی است.
ّ
_ االعىىال الالمعى فىىی شىىر الجامعىىه  :اثىىر سىىید محمىىد بىىن عبىىدالکریم طباطبىىایی بروجىىردی
217

(  ) 1160است.

218

_ شر حدیث الحقیقه :اثر عبدالرحیم بن ّ
محمد یونس اصفهانی (  ) 1160است.

219

_ شر حدیث البیضه :آقا رضی الدین بن آقا حسین خوانساری ،آن را به زبان فارسی شر

نموده است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

(  ) 1136است.

215

220

_ شر حدیث البیضه :اثر محمد زمان بن محمد معصو است.
222
_ الحدیق الهاللیه :شر دعای هالل از صحیفه ّ
سجادیه است.

221

محمىد سىعید اشىرف بىن ّ
_ شىر االحادیىث المستصىعبه :اثىر ّ
محمىد صىالح مازنىدرانی ،نىوه
223
مجلسی ّاول است.

_ شر اآلیات المشکل و االحادیث المعضله :اثر یکی از دانشمندان قرن دوازدهىم متىأخر از
ّ
محمد باقر مجلسی و نزدیب عصر وحیىد بهبهىانی اسىت .کتىاب بىر دو قسىم اسىت :قسىم ّاول.

شر آیات ،قسم دو  .شر روایات.

224

_ شىىر ز یىىارت عاشىىورا  :اث ىىر سىىید ابوالقاسىىم جعف ىىر بىىن حسىىین ب ىىن قاسىىم بىىن مح ىىب ان

خوانساری (  ) 1158است.

225

 .215همان ،ص.203
 .216همان ،ج ،21ص401؛ ج ،13ص.246
 .217همان ،ج ،13ص.226
 .218همان ،ج ،1ص.240 - 239
 .219همان ،ج ،13ص.196
 .220همان ،ج ،12ص.193
 .221همان.
 .222الذریع الی تصانی الشیعه ،ج ،13ص.193
 .223همان ،ص.195
 .224همان ،ص.57
 .225همان ،ص.307
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_ شر االحادیث الخمس فی فضاتل امیر المؤمنین
226
استرآبادی است.
ً
_ شىىىر االربعىىىین حىىىدیثا فىىىی فضىىىاتل امیرالمىىىؤمین

محمد مهدی بىن ّ
 :اثر ّ
محمىد شىفیع
 :ایىىىن اثىىىر ّ
توسىىىم یکىىىی از علمىىىای

بحرین نگاشته شده و سید محمد باقر بن اسماعیل حسینی خىاتون آبىادی اصىفهانی (حىدود
 )1160 - 1093بىه شىر روایىات پرداختىه اسىت .روایىات همگىی از منىابع اهىل س ّىنت اسىىتخراج
شده است.

227

_ شر سؤاالت المأمون من الرضا
228
خواجویی است.

یا المناظر المأمونیه :اثری فارسی از ّ
محمد اسماعیل

محمىد اسىماعیل بىن ّ
_ مفتا الفال و مصبا النجا فىی شىر دعىا الصىبا  :اثىر ّ
محمىد

رضا خواجویی است.

229

_ ش ىىر دع ىىا عرف ىىه :اث ىىر ّ
محم ىىد عل ىىی ب ىىن ش ىىیخ اب ىىی طال ىىب زاه ىىدی گیال ن ىىی اص ىىفهانی

(  ) 1181است.
ّ
آن بىىه درسىىتی
_ شىىر الذهبیىىه :ایىىن اثىىر فارسىىی و معىىروف بىىه طى ّىب الرضىىا
ّ
ّ
مؤل میرزا هادی ،مؤل التحف العلیه یىا ّ
محمىد شىری بىن
مشخص نیست و ممکن است
231
ّ
محمد صاد خاتون آبادی باشد.
ّ
محمىىد شىری بىن ّ
مؤلى ایىن اثىىر فارسىیّ ،
محمىىد صىاد خىىاتون
_ شىر ط ّىب النبىىی :
230

آبادی است.

232

_ شىىر طى ّىب ّ
االتمىىه

آبادی است.

ّ
اسىىت .مؤلى

 :مؤلى

ایىىن اثىىر فارسىىیّ ،
محمىىد شىىری

بىىن ّ
محمىىد صىىاد خىىاتون

233

تحلیل و بررسی آماری
 .1بىا نگىىاهی اجمىالی بىىه آثىىار حىىدیثی ایىىن دوره مشىىخص می گىىردد ،بیشىىترین آثىىار حىىدیثی
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 .226همان،ص .64
 .227همان ،ص.70
 .228همان ،ص.311
 .229همان ،ج ،21ص.339
 .230همان ،ص.258
 .231همان،ج  ،3ص455؛ ج  ،4ص.103
 .232همان ،ج ،13ص.278
 .233همان ،ص.364

متنپژوهی است .از آثار متنپژوهی 87 ،اثر در حوزه کتب اربعه (مجموع کتب اربعه پن اثىر،

الکافی  44اثر ،الفقیه شانزده اثر ،االستبصار هفده اثىر و التهىذیب ده اثىر) 53 ،اثىر در حىوزه دیگىر
کتب حدیثی (صحیفه سجادیه بیسىت اثىر ،نهى البالغىه چهىارده اثىر و دیگىر کتىب نىوزده اثىر) و

 53اثر شر الحدیث اسىت .در مجمىوع ،دسىته اول  45درصىد ،دسىته دو و سىو  ،هىر کىدا ،
 27/5درصد است .در نمودار شماره ی ب به تفکیب درصد هر یب نمایش داده شده است.

 .2بىىیش از نیمىىی از آثىىار ( 57/5درصىىد) مر بىىوط بىىه سىىده یىىازدهم و بقیىىه مر بىىوط بىىه سىىده

دوازدهىم اسىت .آثىار سىده دوازدهىم بیشىتر بىه صىورت تحشىیه و تعلیى و شىر حىدیث اسىت و

کارهای مهم متن پژوهی حدیثی در سده یازدهم صورت گرفته است.

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

شیعه در این دوره بوده است (بىیش از پانصىد اثىر) .از ایىن میىزان  41درصىد ( 193اثىر) در زمینىه

 .3ده د رصىىد آثىىار بىىه ز بىىان فارسىىی اسىىت .محمىىد تقىىی و محمىىد بىىاقر مجلسىىی ،آقاجمىىال

خوانساری و سید عال الدین گلستانه بیشترین نقش را در این زمینه داشتهاند .از آثىار فارسىی

شصت درصد مربوط به نه البالغه و صحیفه سجادیه ،بیست درصد آثار در باره دیگىر کتىب

حدیثی و بیست درصد شىر حىدیثانىد .در نمىودار شىماره یىب ،بىه تفکیىب ،درصىد هىر یىب

نمایش داده شده است.

 32/5 .4درصد آثار به صورت حاشیه ،تعلیقه و فهرست است :الکىافی هفىده اثىر ،الفقیىه

دوازده اثر ،االستبصار نه اثر ،صحیفه سجادیه نه اثر ،مجمىوع کتىب اربعىه پىن اثىر و دیگىر کتىب
حدیثی هفت اثر بوده است.

 .5پرکىىارترین محىىدثان متنپىىژوه عبىىارتانىىد ازّ :
محمىىد بىىاقر مجلسىىی (بیسىىت اثىىر) ،سىىید

نعمىت ان جزایىىری (سىىیزده اثىر) ،محمىىد تقىىی مجلسىی (هشىىت اثىىر) ،میردامىاد (شىىش اثىىر) ،آقىىا

جمال خوانساری (پن اثر) ،شیخ بهایی (پن اثر) ،سید عال الدین گلستانه (پن اثر) ،شیخ

محمد صاحب معالم (چهار اثر) بودهاند.

در ایىىن میىىان ،آثىىار میردامىىاد و شىىیخ بهىىایی و صىىاحب معىىالم بیشىىتر بىىه صىىورت حاشىىیه و

تعلیقه بوده است .مجلسی دو در تما حوزه هىا صىاحب اثىر اسىت .سىید نعمىت ان جزایىری
بهترین شرو را دارا است ،به وی ه بر التهذیب و االستبصار .بهترین شرو الفقیه از محمدتقی

مجلسی است .گلستانه نیز بهترین شرو نه البالغه را نگاشته اسىت .حمیىده بنىت محمىد

رویدشىتی تنهىىا محدثىىه اسىىت و دارای دو اثىىر اسىىت .الکىىافی در بىىین کتىىب اربعىىه بیشىىتر از همىىه
مىىورد توجىىه واقىىع شىىده اسىىت و تقریبىىا پنجىىاه درصىىد شىىرو و حواشىىی را ایىىن کتىىاب بىىه خىىود

اختصاص داده است.
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 .6بی شتر شرو به صورت نیمه تما انجا شده است .به عنوان نمونه اکثىر شىرو الکىافی

نهایتا تا کتاب الحجه است و به اتما نرسیده است.

 . 7بىىیش از هشىىتاد درصىىد آثىىار موجودنىىد ،ولىىی کمتىىر از سىىی درصىىد آنهىىا مىىورد تصىىحیح،

تحقی و چا

قرار گرفته است.

 .8بىر برخىىی از آثىىار کارهىىای سىندی و رجىىالی خىىوبی صىىورت گرفتىه اسىىت .در میىىان کتىىب

اربعه بر االستبصار بیشتر کارهای رجالی صورت گرفته است.

 .9بیش از هشتاد درصد آثار با رویکرد اخباری معتدل نوشته شده است.
نمودار شماره یک .آثار متنپژوهی عربی محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم
شرح احادیث

شروح نهج البالغه

19

شروح من ال یحضرالفقیه
االستبصار

شروح تهذیب

مجموع شروح چهار گانه

شروح دیگر کتب حدیثی

23

7.5
13

9

شروح صحیفه سجادیه

10

شروح الکافی

10

6
2.5

نمودار شماره دو .آثار عربی و فارسی محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

18.5
آثار فارسی
آثار عربی
81.5

66

26.75

آثار ترجمه حدیثی
46.5
تدوین متن حدیث به فارسی
آثار فقه الحدیثی و شرح الحدیثی فارسی

26.75

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

نمودار شماره سه .آثار حدیثی فارسی حوزه حدیثی اصفهان در قرنهای یازدهم و دوازدهم

تحلیل و بررسی تاریخی
با عنایت به بسترهای شىکلگیىری حرکىت متن پژوهىی محىدثان اصىفهان و تحلیىل آمىاری

آن ،از جهت تاریخی میتوان به نکات زیر دست یافت:

 .1اساسىىیتىىرین دلیىىل تىىاریخی جهىىت تحىىول عظىىیم در حىىوزه حىىدیثی اصىىفهان ،تشىىکیل

حکومىىت شىىیعی صىىفویان و رسىىمی شىىدن مىىذهب تشىىیع اسىىت .پادشىىاهان صىىفوی نیازمنىىد

علمای شیعه بودند و علما نیز بهترین استفاده را از این فرصىت جهىت نگىارش ،شىر  ،احیىا و

نشىر میىرا

حىدیثی شىیعه بىه کاربردنىد .ایىن فضىای مسىاعد سیاسىی تىا حىدی اسىت کىه شىىاه

عباس دو صفوی و شاه سلطان حسین عالقه وافری بىه مطالعىه کتىب حىدیثی نشىان دادنىد و

آثار زیادی به تقاضای ایشان و یا برای ایشان نگاشته شد.

 . 2بیشتر آثار عمی و علمی در قرن یازدهم صورت پذیرفته است .ثبات سیاسی جامعىه و

عىد مهىىاجرت علمىا و حلقىىات درسىی بىىیشىمار در نگىىارش ایىن آثىىار بىیتىىأثیر نیسىت .در قىىرن

دوازدهىىم و از سىىال  ، 1136و بىىا فروپاشىىی حکومىىت صىىفویان بسىىیاری از علمىىا بىىه دیگىىر مرا کىىز
حدیثی نظیر :قم ،قزوین ،شیراز و بحرین مهىاجرت مىیکننىد و مدرسىه حىدیثی اصىفهان رو بىه

افول مینهد .برخی از علما نظیر محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی و آص

شیرازی در

مقدمه کتاب های خود به اوضاع نابسامان آن زمان و مهاجرت علما اشاره کردهاند.
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 . 3بىىا رشىىد و بالنىىدگی شىىیعه در ایىىران نیىىاز مبىىر و شىىدیدی بىىه آ گىىاهی سىىازی مىىرد بىىه

وجودآمد .لذا ،فضای مناسبی برای علمىای شىیعه در نگىارش ،شىر و ترجمىه آثىار حىدیثی بىه

وجود آمد .دو خاندان مجلسی و خوانساری در این امر پیشگا بودند و در مقدمه آثار خىود بىه

انگیزههای کار خود اشاره کردهاند.

 . 4در ایىىن زمىىان بىىه دلیىىل قىىدرت سیاسىىی و مىىالی بسىىیاری از نسىىخههای معتبىىر میىىرا

حىدیثی شىىیعه _ کىه در دیگىىر بىىالد اسىالمی بىىوده اسىت _ بىىا تشىىکیل گروههىایی خر یىىداری شىىد و

رشد شگرفی در این باره صورت گرفت.
 .5بسىىیاری از تعلیقىىهها ،حاشىىیهها ،فهرسىىتها و اجىىازات حىىدیثی نشىىانگىىر حلقىىههای
درسىىی حىىدیثی در ای ىىن زمىىان اسىىت .در ای ىىن زمىىان و بىىا توج ىىه تمىىایالت اخبىىاری حلق ىىههای

حدیث خوانی و شر و تحلیل آن بسیار بوده اسىت و بیشىتر از دیگىر علىو اسىالمی مىورد توجىه

بوده است.

نتایج بحث

_ یک ىىی از ب ىىزرگت ىىرین تح ى ّىوالت ح ىىدیثی ش ىىیعه در ای ىىن دو س ىىده ص ىىورت پذیرفت ىىه اس ىىت.

بیش ىىترین آث ىىار ح ىىدیثی ،ب ىىه و یى ى ه متن پژوهان ىىه در ای ىىن دو س ىىده ب ىىه برک ىىت فض ىىای سیاس ىىی و
اجتماعی موجود سامان یافته است.

_ مهىىمت ىىرین بسىىترهای ش ىىکلگی ىىری ایىىن حرک ىىت عب ىىارتانىىد از :تم ىىایالت اخب ىىاری گری،

درخواسىىت دانشىىمندان و اهىىل علىىم ،تىىالش بىىیوقفىىه علمىىای دینىىی ،وجىىود مشىىربهای فکىىری

متفاوت ،همگانی سازی معارف دینی ،حمایت و تشوی پادشاهان صفوی از عالمىان دینىی،
ایجاد زیرساختهای فرهنگی و پاسخگویی به شبهات اهل ّ
سنت.
_ آثار متنپ ژوهانه در سه بخش صورت گرفت :الى  .کىار بىر کتىب اربعىه ،ب .کىار بىر دیگىر

کتب حدیثی ،ج .شر یب حدیث یا خانواده حىدیثی .بیشىترین آثىار بىر کتىب اربعىه ،بىه و یى ه

الکىافی صىورت گرفتىه اسىىت .نزدیىب بىه سىىی درصىد آثىار بىه صىىورت حاشىیه و تعلیقىه صىىورت
پذیرفته است .خاندان مجلسی بیشترین نقش را در این مورد داشتهاند.

_ ده درصىد آثىار بىه ز بىىان فارسىی اسىت و سىید عالالىىدین گلسىتانه ،آقىا جمىال خوانسىىاری و

محمد باقر مجلسی بیشترین اثر فارسی را داشتهاند .درخواست پادشاهان صفوی و اهىل علىم

در این حرکت بسیار اثرگذار بوده است.
68

_ بیش از هشتاد درصد آثار با رویکرد اخباری معتدل نوشته شده است ،امىا بىا ایىن وجىود،

در برخی از آثار ،تحلیل و بررسی سندی صورت گرفته است.

_ تراجم الرجال ،سید احمد حسینی ،قم :کتابخانه آی ان مرعشی نجفی ،اول. 1414 ،
محمد باقر بن ّ
_ التعلیق علی اصول الکافیّ ،
محمد استرآبادی ،قم :خیا  ،اول. 1403 ،

_ تالمذ العالم المجلسىی ،سىید احمىد حسىینی ،قىم :کتابخانىه آیى ان مرعشىی نجفىی ،اول،
. 1410

_ حدیث پژوهی ،مهدی مهریزی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیّ ،اول1378 ،ش.

_ الذریع إلی تصانی
1373ش.

الشیعه ،آقا بزرگ تهرانی ،تهران :چاپخانه مجلس شورای اسالمیّ ،اول،

محمىد مىؤمن جیال نىی ،تحقیى و تصىحیحّ :
محمىد بىن ّ
_ الذریعى إلىی حىافظ الشىریعهّ ،
محمىىد

ّ
ّفعالیتهای متنپژوهانه محدثان اصفهان در سدههای یازدهم و دوازدهم

کتابنامه

حسین درایتی ،قم :دار الحدیث ،اول. 1429 ،

_ روض ى المتقىىین فىىی شىىر مىىن الیحضىىره الفقیىىهّ ،
محمىىد تقىىی مجلسىىی ،قىىم :بنیىىاد فرهنىىگ

اسالمی1367 ،ش.
ّ
_ شىر اصىول الکىافی ،محمىد صىالح مازنىدرانی ،ضىبم و تصىحیح :علىی عاشىور ،بیىىروت :دار
احیا الترا العربی ،اول. 1421 ،
ّ
_ ش ىىر اص ىىول الک ىىافی ،ص ىىدر المت ىىالهین ش ىىیرازی ،ته ىىران :موسس ىىه مطالع ىىات و تحقیق ىىات
فرهنگیّ ،اول1383،ش.
محمىد صىالح مازنىدرانی ،تحقیى و تصىحیحّ :
محمىد هىادی بىن ّ
_ شر فىروع الکىافیّ ،
محمىد
جواد محمودی و ّ
محمد حسین درایتی ،قم :دار الحدیث ،اول. 1429 ،
_ ش ىىر غ ىىرر الحک ىىم و درر الکل ىىم ،جم ىىال ال ىىدین ّ
محم ىىد ب ىىن حس ىىین خوانس ىىاری ،تحقیى ى و
ّ
تصحیح جالل الدین محد ارموی ،تهران :دانشگاه تهران ،چهار 1366 ،ش.
_ عالمه مجلسی ،حسن طارمی ،تهران :طر نوّ ،اول1375 ،ش.
_ عالمه مجلسی و فهم حدیث (مبانی و روشهای فقه الحدیثی عالمه مجلسی در بحار االنوار)،
عبدالهادی فقهی زاده ،قم :بوستان کتابّ ،اول1389 ،ش.
_ فرح الغری،عبدالکریم بن احمد بىن طىاووس ،ترجمىهّ :
محمىد بىاقر مجلسىی ،تحقیى  :جو یىا
جهانبخش ،تهران :میرا مکتوبّ ،اول1379 ،ش.
محمىىد بىىن نعمىىان ،ترجمىىه جمىىال الىىدین ّ
محمىىد بىىن ّ
_ الفصىىول المختىىارهّ ،
محمىىد بىىن حسىىین
خوانساری ،قم :انتشارات مؤمنینّ ،اول1377 ،ش.

_ فیض پژوهی (مجموعه مقاالتی در بررسی آرا ،احوال و آثار فیض کاشانی) ،شهناز شایانفر،
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تهران :خانه کتابّ ،اول1380 ،ش.

_ کش ى

االسىىرار فىىی شىىر االستبصىىار ،سىىید نعمىىت ان جزایىىری ،تحقی ى و تصىىحیح :طیىىب

موس وی جزایری ،قم :مؤسسه دار الکتاب ،اول. 1408 ،
_ الکشى الىىوافی فىىی شىر اصىىول الکىىافیّ ،
محمىد هىىادی شىىری
اول. 1430 ،

شىیرازی ،قىىم :دار الحىىدیث،

_ لوامع صاحبقرانیّ ،
محمد تقی مجلسی ،قم :اسماعیلیان ،دو . 1414 ،
_ مىرآ العقىىول فىی شىىر اخبىار آل الرسىىولّ ،
محمىد بىىاقر مجلسىی ،تهىىران :دارالکتىب االسىىالمیه،
1363ش.

_ معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم الخوتی ،نج  :،الطبع الحیدریه ،پنجم. 1413 ،

_ معجم المؤلفین  ،عمر رضا کحاله ،بیروت :مکتب المثنی و دار احیا الترا
_ مىىالذ االخیىىار فىىی فهىىم تهىىذیب االخبىىارّ ،
محمىىد بىىاقر مجلسىىی ،قىىم :کتابخانىىه آیى ان مرعشىىی
نجفیّ ،اول. 1406 ،
العربی ،بی تا.

_ م ىىنه الیق ىىین ،س ىىید عالال ىىدین گلس ىىتانه ،تحقیى ى و تص ىىحیح :مجتب ىىی ص ىىحفی و عل ىىی
صدرایی خویی ،قم :دار الحدیث ،اول. 1429 ،

_ نسخههای خطی کتابخانه ایت ان مرعشی نجفی ،قم :کتابخانه آی ان مرعشی نجفیّ ،اول،
. 1406

_ یادنامه مجلسی ،مهدی مهریزی و هادی ّربانی ،قم :دارالحدیثّ ،اول1381 ،ش.
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