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چکیده
این نوشهتار ،بهه ترتیهب زمهانى ،بهه ارا یهابى شهیو ،نگهارش ههر یهک از مؤلفهان کتهب اربعهه در
کتاب الم ار مو،ود در این کتابهها مهىپهردازد .در مطالعهه تطبیقهى روشههای ههر یهک از

مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المه ار» خهو یش بهه شهباهتهها و تمهای اتى دسهت مهىیهابیم.

این شباهتها در ساختار کلى برخى ابواب آنها به چشم مىآید ،اما در تناسب ابهواب،
عنههوانده هى آنههها ،ترتی هب احادی ه  ،ذکههر اسههناد روای هات ،اختصههار ی ها تفص هیل در طههر
فقهه الحهدیثى مر بهوط بهه احادیه

و

موضوعات ،تعلیقهات فقههى ذیهل روایهات و مباحه
ا
دیگر ،هات ،کامال متمهای بهه نظهر مهىآینهد .یافتهه ایهن تحقیه آن اسهت کهه «کتهابههای
الم ار» کتهب اربعهه ،در گهذر زمهان ،ههر یهک نسهبت بهه بلهى بهه ،امعیهت در موضهوعات،
چی هنش و ترتی هب منطق هىتههر در نههو نگههارش رو نهههاد ،اسههت؛ بههه نحههوی کههه «الم ه ار» ش هیخ

طوس هى نسههبت بههه دو «الم ه ار» پیش هین ،از ،امعی هت و روشمنههدی بهتههری برخههوردار شههد،
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 .3اسههتاد گههرو ،علههو ههرآن و حههدی  ،دانشههکد ،حقههوق ،الهیههات و علههو سیاسههى ،واحههد علههو و تحقیقههات ،دانشههگا ،آزاد
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اسههت؛ ابههواب در ترتیههب و چیههنش ،مههنظمتههر و احادیههه

بههها حجهههم بیشهههتر و موضهههوعات

گسترد،تر نگارش یافته است .این موضو دربار« ،الم ار» شیخ صدوق نسبت به «المه ار»

شیخ کلینى نی صادق است.

کلیدواژهها :ایارت ،منه  ،الم ار ،کتب اربعه ،الکافی ،من ال احض ه الفقله ،تهذا االحکام.

بیان مسئله

ا یارت از مهمترین آداب و سنتههای معنهوی سهفارش شهد ،در تعهالیم دینهى اسهال اسهت.
ّ
ا یارت بیتاهلل الحرا و بر نبىمکر  ۹از،مله مصادی بارز آن به شمار مىآینهد .تشهوی بهه
ّ
ا یارت ا مه :نی از مهمترین آموز،های نبىمکهر  ۹در زمینهه تعمهیم فرهنهگ ا یهارت اسهت؛
چنانکه فرمود:

ای علی ،کسی که مرا در حال حیاتم یا بعید از میرگم زییارت کنید ،ییا تیو را در حیال
حیاتت یا بعد از مرگت زیارت کند ،ییا دو پسیرت را در حییات ییا بعید از میرآ آنیان
زیارت کند ،روز قیامت برای او ضامن میشوم که او را از سختیهیای قیامیت نجیات
دهم و او را در رتبه خودم با خود همراه سازم.

1

طب ه فرمههایش پیشههوایان دی هن ،ا ی هارت بههور امامههان :از مصههادی وفههای بههه عهههد بهها آنههان

محسوب مىگردد که به شفاعت آنان در یامت منجر خواهد شد.

2

بنا بهه اهمیهت موضهو  ،تألیفهاتى بهه نها المه ار نگاشهته شهد ،اسهت .کتهب مه ار دسهتهای از

تألیفات روایى هستند که شامل روایاتى دربار ،آداب و فمیلت ا یارت و نی متن ا یارت رسهول

ا کههر  ۹و عتههرت مطهههر ایشههان :هسههتند .م ارنگههار ی از ،ملههه ا ههدامات عالمههان امامی هه در

،معآور ی و انتقال میرا

با تحقی در کتب فههار

ا یارتى شیعه است.

مو،هود معلهو مهىشهود کهه هدیمىتهرین کتهابههای مه ار بهه هرن

دو بازمىگردد که از اولین آ ار یاد شهد ،مزار أمل المؤمنلن ۷و نیه کتااب المازار از معاو یهة بهن

عمار دهنى( ۱۷۵ق) ،یکى از مو ترین علمای نامبرد ،در کتب ر،هالى شهیعه اسهت 3.البتهه

همعصر با و ی تا اوایل رن سو  ،یعنى عصر کلینى از  ۲۷کتاب الم ار دیگر در فههار

شهیعى

نها بهرد ،شهد ،کههه ههیچ کهدا بههه دسهت مها نرسهید ،اسهت و یها طعههاتى پرا کنهد ،از آنهها در آ ههار

 .1ف وع الکافی ،ج ،۴ص۵۷۹
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 .2کامآ الزاارات ،ص.۲۳۶

 .3رجال النجاشی ،ج ،۲ص۳۴۶؛ فه ست کت الشلع و اصولهم و أسماء المصنفلن و اصحاب االصول.۴۶۳ ،

مؤلفان کتهب اربعهه نیه  ،ههر یهک بعهد از کتهاب حه خهود ،بهابى را بهه نها المه ار گشهود،انهد.

کلینهى( ۳۲۹ق) در کتههاب فاا وع الکااافی خههود ،در ابههواب الز ی هارات آن ۱۰۹ ،روایههت را در بههار،

فم هیلت ،ههواب و آداب ا ی هارت بههور پی هامبر ا کههر  ۹و ا مهههاطهههار ،:مشههاهد مشههرفه ،حههر ،
مسا،د و مکانهای مقد

و نی متن ا یارت نامههها آورد ،اسهت .شهیخ صهدوق ( ۳۸۱ق) در

بخهههش ا یه هارات ماااان ال احضاااا ه الفقلااااه ۸۵ ،روایه هت را در ایه هن بهههار ،آورد ،اسهههت .شه هیخ

طوسهى( ۴۶۰ق) نیه  ۲۰۵حههدی
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دور،های بعد بر ،ای ماند ،است.

مسههتند را در کتههاب المه ار تهااذا االحکااام خههو یش آورد،

اسههت .بنههابراین ،مؤلفههان کتههب اربعههه ،در مجمههو  ۳۹۹ ،روای هت درزمینههه ا ی هارت آورد،انههد کههه

سبک نگارش آنها در عهین تشهابهات ،نشهان از تفهاوتههایى بها یکهدیگر دارد .ایهن تحقیه در
مقا تحلیل و تبیین منه و روش م ارنگهار ی کتهب اربعهه و مطالعهه تطبیقهى آن اسهت .از ایهن

رو ،پژوهش حاضر ،ضمن ارا ه و،و ،اشترا در روش م ارنو یسى ،از و،هو ،متمهای آنهها در ایهن
بار ،سخن خواهد گفت.

بل از تحلیل و تبیین منه کتب اربعه بایسته است که مراد از کلمه منه در این نوشهتار

به اختصار تبیین شود:
تعر یف منهج

معنای واژ ،منه  -که از ر یشه «نه » گرفته شد ،است  -در لغت به معنای را ،روشن و
َ ک َ َ َْ َ
نک ْ َش ْر ََ ًة َو َ ْن َ ً
إجش) 1نی با همین معنا هماهنگ
آشکار است که کاربرد آن در آیه رآن ( َلكل جعلنإ َ

است .در وا ع ،کلمه نه با ترکیبات آن چون :منه (با فتح و کسر میم) و منهاج همگى به

معنای وضو طری و آشکار ی آن است.

2

در این نوشتار ،مراد از منه کتب اربعه در زمینه م ارنگاری عبارت از طر و نقشهه مؤلفهان

آنههها در ،مههعآوری ،سههازماندهى و تبو ی هب روای هات مر بههوط بههه ا ی هارت اسههت کههه بهها تو،ههه بههه

پیشفرضها و روش کلى روایتنگار ی و اهداف هر یک از گردآورندگان کتب اربعه در تدو ین
آن مجموعه حدیثى و شرای علمى و ا،تماعى مؤل
مقاله حاضر شامل دو مبح

تبیین مىگردد.

کلى در بار ،و یاگهىههای مشهتر و متمهای میهان کتهاب المه ار

در کتب اربعه است .ابتدا به ذکر و یاگىهای مشتر و اختصاصى کتاب مىپرداا یم:
 .1سور ،ما د ،،آیه .۴۸

 .2کتاب العلن ،ج ،۳ص۳۹۳؛ مف دات الفاظ الق آ  ،ص.۸۲۵

33

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره اول

 .1ویژگیهای مشترک المزار کتب اربعه

در میان ساختار کلى برخهى ابهواب و در بخشهى از موضهوعات اصهلى ابتهدای ابهواب بخهش

م ارات کتب اربعه تشابهاتى دید ،مىشوند .در ساختارشناسى تفصیلى نقهاط مشهترکى دیهد،

مىشوند که به رار ا یر است:

 .1-1طبقهبندی ابواب حدیثی

بخش الم ار کتب اربعه از طبقهبندی خاصهى پیهرو ی مهىکنهد .طبقههبنهدی بخهش مه ارات

دارای امتیههازاتى اس ههت .ه ههر یه هک از مؤلفههان آنه هها شه هیو ،خاصه هى را برگز یههد،ان ههد ک ههه در برخه هى

موضوعات با یکدیگر مشابهاند.

آنچهه در طبقهههبنههدی مههنه بخهش ا یهارات بههه چشههم مهىخهورد ،بههه ترتیهب ابههواب ،برحسههب

موضو افملیت در ا یارت و مقدمه رار گرفتن برخى از آنها بر ابواب بعدی است.

از نظر طبقهبندی ابواب ،م ارات کتب اربعه ابتدا از ا یارت رسول اکر  ۹شرو نمود ،و بهه

ترتی هب زمههانى ،ا ی هارات امامههان :را آورد،انههد؛ ّی هر از آنکههه کتههاب الم ه ار ش هیخ کلین هى بهها در
برداشتن  ۲۴باب ،آداب ا یارت و متن ا یارت ا مه :را تا امامان کا مین ۸در بر مىگیهرد و

برای امامان متأخرتر ،یعنى اما رضا ۷تا امها عسهکری ۷و نیه حمهرت زههرا ۳ههیچ گونهه

ا یارتى نقل نکرد ،و تنها به نقل روایات فمیلت ا یارت دربار ،آن بزرگواران اکتفا نمود ،است.

کتاب الم ار شیخ صدق در طبقهبندی ابواب و اولو یهتبخشهى آن ،هماننهد المه ار الکاافی

عمههل نمههود ،اسههت؛ بهها ای هن تفههاوت کههه ش هیخ صههدوق بههه ذکههر ابههواب ا ی هارتى تمهها

امامههان:

پرداختههه و بههه ا یهارت امهها حسههن عسههکری ۷خاتمههه داد ،اسههت؛ ضههمن آنکههه ابههوابى اضههافه

شامل ا یارت ،امعه صغیر ،و کبیر ،را نی در پایان کتاب الم ار ،ای داد ،است.

طبقهبندی ابواب در کتهاب المه ار شهیخ طوسهى نیه از نظهر افمهلیت و سهیر کلهى آن ،بها دو المه ار

سههاب الههذکر مشههابهت دارد و بههرای تمهها امامههان :بههه ترتیههب خاصههى کههه در کتههاب حههاکم اسههت،

ابههواب ا یههارت را گشههود ،اسههت .در عههین حههال ،نسههبت بههه المه ار شههیخ صههدوق ،ابههواب اضههافهای در
موضوعات ایارت دارد که ایارت مؤمنین ،به نیابت و ایارت اربعین از ،مله آنهاست.
 .2-1عنواندهی متناسب هر باب

34

روش مرح ههو کلینه هى در اب ههواب الز یه هارات چنه هین اس ههت ک ههه حته هى از آوردن تع ههداد کمه هى از

احادی

در ذیل یک باب و با عنوان مج ا نی در یغ نمىکند؛ برای مثال ،بهاب «مقها ،بر یهل»

روایت کوتا ،دربار ،مسجد ّدیرخم ،بابى مج ا از دیگر بابها ساخته است.

کلین هى بهها روش فههراهم کههردن عنههاو ین فههراوان در هههر بههاب ،دسترس هى آنههانى را کههه بههه دنبههال

حدیثى با موضو خاص هستند ،به سادگى میسر مىکند .ایهن مطلهب بهدین دلیهل اسهت کهه
آنهاسههت و بسهیار ی از عنههاو ین ابههواب ا یهارات،

عنههاو ین ابههواب ،برگرفتههه از ممههامین احادیه
نمشعر بر موضوعیت مو،ود در آن احادی است .نمونه دیگر از تناسب عناو ین و تک ر منطقى

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

را  -که ،زو ا یهارات حهر نبهوی محسهوب مهىشهود  -تنهها بها یهک روایهت گشهود ،اسهت و یها سهه

آن در باب «فمیلت و واب ا یارت» مشاهد ،مىشود که آن را در بابهای ،داگانهه بها عنهوان

متناسب آن تقسیم نمود ،است 1.اشهکال وارد بهر المه ار الکاافی در ایهن ،ههت ،ایهن اسهت کهه
دارای دو باب بدون عنوان بود ،و احادی

آن دربردارند ،موضوعات گوناگون است.

شیو ،متداول شیخ صدوق چنین است که بابها را کوتها ،انتخهاب نمهود ،و بهرای ههر بهاب

یک عنوان متناسب برگز ید ،است 2.عنوانها در هر باب نیه در بردارنهد ،مفههو احادیه

ذیهل

آن است که از این ،هت با الم ار الکافی مشابه است .تفاوت آن با الم ار کلینى در این است

کهه از ترتیهب مهنظمتههری پیهرو ی نمهود ،،ضههمن آنکهه بهها گههز ینش ابهواب کوتهها ،نسهبت بههه طههوالنى
بههودن برخ هى ابههواب الم ه ار الکااافی و برگز ی هدن عنههاو ین کوتهها،تههر ،دسترس هى و فهههم احادی ه

را

راحتتر کرد ،است .از این ،هت است که تعداد  ۳۳عنوان را در ابهواب خهود گنجانهد ،اسهت
ن
که با نه عنوان اضافه بر الم ار الکافی ،به بهتر یافتن موضو کمک نمود ،است.
شیخ طوسى ،به مانند دو الم ار گذشته ،نه تنها بهه ذکهر عنهاو ین د یه در ههر بهاب پرداختهه

است که در مهواردی بهرای حتهى یهک روایهت کوتها ،نظیهر ا یهارت ودا بها امها  ۷نیه یهک عنهوان

مستقل به کار برد ،است 3.گاهى نی برای دستهای از روایات بهیش از د ،عنهوان ذکهر مهىکنهد.

4

که در وا ع این ک رت عناو ین تما موضو روایات را پوشش مىدهد .این تک ر عناو ین به ایهن

شکل در م ارات ساب الذکر مشاهد ،نمهىشهود و ایهن طهوالنى نمهودن عنهاو ین در برخهى ابهواب

سبب خستگى خوانند ،شد ،و یافتن حدی

مورد نظر او را دچار اشکال مىکند.

 .3-1تناسب ابواب

مرحو مجلسى اول کتاب الکافی را در «نظم ابهواب و اخبهار» سهرآمد کتهابهها معرفهى کهرد،

 .1ف وع الکافی ،ج ،۴ص.۵۸۶-۵۷۹
 .2همان ،ج ،۲ص.۵۹۹-۵۹۸

 .3تهذا األحکام فی ش ح المقنع لةشلخ المفلخ ،ج ،۶باب  ۴و .۹
 .4همان ،باب .۵
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است 1.چینش ابواب کتاب الز یارات دارای نظم منطقى ابل تو،ه است .در حقیقهت ،بنها بهر

اولو یتها ،چینش نسبى از ابواب ارا ه مىشود .کلینى با گشودن  ۲۴باب در کل المه ار خهود،
با تناسب خهاص ابهواب را کنهار ههم ،مهع نمهود ،اسهت .او احادیه

را بهر طبه مفهاهیم خهاص

طبقهبندی کرد ،است .برای نمونه در زمینه ا یارات پیامبر اسال ، ،۹دای از مشهاهد مشهرفه

شههر مدینهه ،د ،بهاب دیگهر گشهود ،اسهت .گهر چهه برخهى از ابهواب فقه یهک یها دو حههدی

را در

برم هىگی هرد 2.ای هن تک ههر موضههوعى همههرا ،بهها ترتی هب و نظههم خههاص از امتی هازات کتههاب الم ه ار او
است .مرحو ابن بابو یه ،در تناسب ابواب نسبت به شیخ کلینى د ی تر و ،امعتر عمل کرد،

اسههت .ش هیو ،صههدوق در ترتی هب ابههواب بخههش م ه ارات ،از انسههجا بیشههتر و چی هنش صههحیح و

منطقىتر برخوردار است.

شیخ صدوق با مقدمه مناسبى با عنوان «االبتداء بمکة و الختم بالمدینة» کتاب م ار خهود

را آّاز مىکند .به عبارتى ،اهمیت بازگشت زا ر را به مدینه بازگو مىکند و در ادامه عنهاو ینى را

مىگشاید که زا ر باید در مسیر بازگشت از مکه به سهوی مدینهه انجها دههد .اولهین بهاب از ایهن
اعمههال از مسههجد ّههدیر شههرو م هىشههود و بههه ترتی هب اولو ی هت مکههانى ،آداب و مناسههک عبههادی
مشهاهد مشهرفه مدینههه چهون معه ّهر النبهى طههر مهىگردنهد تهها زا هر را بههرای رسهیدن بههه حهر نبههوی

،هت آمادگى کامهل و تطهیهر لبهى آمهاد ،نمایهد .آنگها ،زا هر از بهدو ورود بهه حهر رسهولاهلل ۹تها
خههروج از آن مکههان مطهههر ،ی هک دور ،مناسههک دارد کههه مرحههو ابههن بابو ی هه بههه ترتی هب آنههها را بهها

عناو ین د ی و مرتب با روایات و نی با چینش منظم ،باببندی مىنماید.

تقد و تأخر ابواب در الم ار شیخ صدوق با اعد،ای منطقهى بهرای ا یهارت زا هر ترتیهب داد،

شد ،است .این مورد را مىتوان در باب « واب ا یارت» مشاهد ،کرد که صدوق این باب مجه ا
را بل از ابواب ا یارت ا مه :آورد ،است .این در حالى است که کلینى این باب را در پایهان

الم ار خود آورد ،است.

المه ار التهااذا در عهین رعایهت نظههم منطقهى میهان ابههواب از شهیو ،خاصهى در کههل کتههاب

الم ار برخوردار است .ترتیب ابواب به اینگونه است که از ابتدا تا بهه انتههای آنهها از یهک سهیر

منطق هى و ترتی هب خههاص برخههوردار اسههت .ترتی هب ابههواب از پی هامبر ا کههر  ۹تهها امهها
اینگونه است:
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 .1بحار االنوار الجامع لخرر اخبار االئم االطهار ،:ج ،۱ص.۱۱۰
 .2ف وع الکافی ،ج ،۴ص ۵۵۰و .۵۵۷

ی هازدهم۷

 .۲باب روایات فمیلت ا یارت اما ،۷

 .۳باب متن ایارتنامه یا ا یارتنامههای متعدد برای اما ،۷
 .۴باب ودا با اما ،۷

 .۵بههاب متعلقههات آن مکههان در صههورتى کههه آن مکههان ماننههد مدینههه ی ها شهههر کوفههه از مشههاهد
مشرفه دیگری برخوردار باشد.

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

 .۱باب نسب و تار یخ والدت و وفات ،موضع بر هر اما ،۷

ایههن ترتیههب مههنظم از ابتههدای کتههاب الم ه ار تهها بههاب چهههل و پههنجم ،بههل از ا یههارات ،امعههه ،ادامههه

مىیابد .تنها از باب  ۴۶تا  ۵۳به لحاظ در بر داشتن ابواب پراکند ،از این اعد ،پیروی نمىکند.
ا
از و یاگ هىهههای ابههواب ترتی هب یافتههه فههوق ای هن اسههت کههه از ی هک س هیر کههامال منطق هى پی هرو ی

مىکند؛ به طور ی که بل از ورود به ا یارت ،شناخت ا،مالى هر معصهو  ۷را ارا هه مهىدههد و
آنگا ،روایات دربار ،فمیلت ا یارت آن معصو

۷

اهر مهىشهوند کهه ایهن خهود آمهادگى الز را

به زا ر برای ا یارتى با معرفت بیشتر مهیا مىکند .چنهین ترتیهب نظها یافتهه در دو المه ار پیشهین

مشاهد ،نمىشد.

 .۴-1طبقهبندی احادیث

برخى از علما بر ایهن عقیهد،انهد کهه روش کلینهى در نقهل احادیه

احادی

الکاافی مبتنهى بهر تنظهیم

بر ترتیب صحت و وضو است؛ 1به این معنا که در هر باب ابتدا احادی

صحیحتر

نقل مىشوند و آنگا ،احادیثى که از صهحت و اعتبهار کمتهر برخوردارنهد .بنهابراین ،روایهات آخهر

هر باب خالى از ا،مال و اخفا نیست.

البته برخى از محققان بر این باورند که هیچ دلیلى در تأیید این موضو نیست و از ،انهب

خود کلینهى نیه تصهر یحى صهورت نگرفتهه اسهت 2.بررسهى احادیه

نشهان مهىدههد کهه کلینهى

چنین صدی نداشته است و این ادعا حدا ل در بخش ا یارات و،هى ندارد.

با این و،ود ،کلینى برخى ابواب روایات را به گونهای مىچیند که در مسیر فههم موضهو بهه
ا
کهار آیهد .و ی ّالبها احادیه هههمخهانواد ،را بهها مطله و عها و مجمههل آّههاز کهرد ،اسههت و سه

روایات مقید ،خاص و مفسر را در پى آن مىآورد .آنچه در باب «ا یارة النبهى »۹و بهاب بعهد از
آن با عنوان «اتبا الح بالز یارة» آمد ،است ،مشعر بر ایهن مطلهب اسهت .نمونهه دیگهر ایهن نهو

 .1نهاا الخراا  ،ص.۵۴۵

 .2دراا الحخاث ،ص.۱۶۰
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چینش در ابواب دیگر نی به چشم مىخورد.
ترتیهب احادیه

1

در المه ار شهیخ صههدوق در عهین تشههابهاتى ،از چیهنش د یه تههری برخههوردار

است .با تو،ه بهه ایهنکهه طبقههبنهدی ابهواب در المه ار مان ال احضا نسهبت بهه الکهافى دارای

ترتیب منطقىتر بود ،احادی ذیل هر باب نی مطاب این نظهم مرتهب شهد،انهد؛ بهرای مثهال ،در
ا
باب « واب ا یارت»  -که بابى مج ا با  ۳۵حهدی اسهت  -طبقههبنهدی روایهات بها روشهى کهامال

منظم رعایت شد ،است؛ به نحوی که ابتدا احادیه
ترتیب امامان، :لو رفته است 2.لذا احادی

همخوانى داشته و خانواد ،احادی
طبقهههبنههدی احادیه

فمهیلت پیهامبر ۹ذکهر شهد ،و آنگها ،بهه

رار گرفته در ذیل ههر بهاب بها موضهو آن بهاب

کاملتر از الم ار الکافی نگاشته شد ،است.

در کتههاب المه ار شهیخ طوسهى مطههاب چیهنش مههنظم و حسههاب شههد،

ابواب  -که پیشتر اشار ،شد  -شکل گرفته است .لذا دستهبندی احادیه

منظم ابواب ترتیب داد ،شد ،اسهت؛ ضهمن آنکهه تعهداد احادیه

مماع

ههم بهر همهان سهیر

نسهبت بهه دو المه ار سهاب ،

شهد ،اسهت .تنهها اشهکال کهار ایهن اسهت کهه تکهرار روایهات اتفهاق افتهاد ،اسهت .ایهن

مطلب در ابوابى چند دید ،مىشود.

3

 .2ویژگیهای اختصاصی «مزارات» کتب اربعه

با و،ود تشابهاتى که میان سبک نگارش مؤلفان م ارات کتهب اربعهه و،هود دارد ،امها ههر یهک از آنهان

دارای ویاگههىهههای مخههتص خههود در نگههارش هسههتند .ایههن خصوصههیات بسههته بههه خاسههتگا ،فکههری و

شههرای علمههى و نی ه ا،تمههاعى آن عصههر و نقههش هههر یههک از مؤلفههان در آن دوران ،متفههاوت ههاهر شههد،
است .از طرفى ،این تفاوتها از تحوالت نگارشى در سد،ههای چههار و پهن هجهری خبهر مهىدههد کهه
شهاهد هههور آ هار حههدیثى ،هامعتههر در ایههن زمهان هسههتیم .در ایهن سههمت بههه شهیو،هههای منحصهر بههه فههرد
مؤلفان کتب اربعه در الم ار خود به ترتیب زمانى خواهیم پرداخت:
 .1-2کتاب المزار الکافی

شیو،های متفاوت مرحو کلینى در مقایسهه بها دیگهر کتهب مه ار در ایهن شهاخصهها متمهای

نمود کرد ،است:

 .1ف وع الکافی ،ج ،۴ص.۵۸۷-۵۸۰
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 .2من ال احض ه الفقله ،ج ،۲ص.۵۸۵-۵۷۰

 .3تهذا األحکام فی ش ح المقنع لةشلخ المفلخ ،ج ،۶ص.۱۹-۱۲

گرچه کتاب الکافی از سبک ،امعنویسى در کل آن برخوردار است ،امها در بخهش ا یهارات متفهاوت

عمل کرد ،است .شیخ کلینى در ابواب الز یهارات خهود بهه اختصهارگویى اکتفها کهرد ،و بهه نظهر مهىرسهد

هدف وی این بود ،است که زا ر خانه خدا بها ا یهارت پیهامبر ۹و نیه امها  :حه خهود را کامهل کنهد.
این ایارات بهرای آن دسهته از حا،یهان خانهه خداسهت کهه در مسهیر برگشهت بهه عهراق هسهتند؛ چهرا کهه

هیچ ذکهری از ا یهارت امها رضها ۷در طهو و نیه ا یهارت امامهان عسهکریین ۸بهه میهان نمهىآورد .در

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

 .1-1-2سبک مختصر نویسی در ابواب الزیارات

با ى ایارات نی به متون ایارتنامههههای مختصهر بسهند ،کهرد ،اسهت؛ حتهى روایهات فمهیلت ا یهارت و
یا ایارات مربوط به دیگر مشاهد مشرفه مدینه و کوفه نی مجمهل بیهان شهد ،اسهت .البتهه دالیهل دیگهری

هم مىتوان برای شیو ،مختصرنویسى او پیدا کرد .از ،مله آنکه عصر کلینهى دورانهى اسهت کهه سهبک
نوشتهها در موضو ایارت بر اختصارنویسهى بهود ،اسهت .بعهد از ایشهان ،م ارنگهاری بهه تهدری بهه سهوی

،امعنگاری پیش رفته است.

از طرفى باید تو،هه داشهت کهه ههدف شهیخ کلینهى در فا وع الکاافی مطهر نمهودن روایهات

فقهى است و اصهول ،هامعنویسهى را در دیگهر کتهابههای فهرو رعایهت کهرد ،اسهت .برخهى نیه

تفاوت روش او را در بخش ا یارات برگرفته از دیدگا ،بو گرایى او دانستهاند؛ 1گر چهه ایهن نظر یهه

طبه شههواهدی صههحیح بههه نظههر نمهىآیهد .کلینهى متعله بههه بسهیار ی از حههوز،هههای حههدیثى آن
دوران است که او را در این زمینه به ،ایگا ،خاصى مرتب نمىکند.
 .2-1-2ذکر کامل اسناد روایات

اهتمهها مسههلمانان در امههر حههدی  ،بههه و یهها ،رواج و تههداول نقههل شههفاهى آن در آّههاز سههد،

نخسههت ،مو،ههب شههد کههه اصههحاب پی هامبر اسههال  ۹و تههابعین بههرای ،لههوگیری از تحر ی ه

در

میرا

نبوی ،احادیثى را که هنگا نقل یا تدو ین از مصدر نبوت فاصله گرفته بهود ،بها اسهناد و

حدی

بازگو کنند؛ چنانکه از اما على ۷روایت شد ،است که:

ذکر نا راو یان نقل کنند و به دیگران نی توصیه نمایند که سلسله اسناد را هنگا نقل و امهالی
إذا حدثمت به حدیث فأسندوه إیل الذی حدثکم؛

2

هرگاه حدیثی را نقل میکنید ،سند آن را به کسی که از او نقل میکنید ،اسناد دهید.
 .1روشی ب ا بازساز کتاب المزار سعخ بن عبخ اهّٰلل اشع  ،ص.۴۸
 .2اصول کافی ،ج ،۱ص.۵۲
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این سیر ،در زمانهای بعد نی بین تما فرق اسالمى و از،مله امامیه رواج یافت.
آنچه محد

احادیه

1

بزرگ ،کلینى انجا داد ،است را ،وصهول بهه مطلهب فهوق را تسههیل مهىکنهد.

ابههواب الز یهارات همگهى مسههند و دارای اتصههال نهها راو یهان تهها بههه معصههو  ۷هسههتند.

همین مسأله نسبت بهه دیگهر ،وامهع حهدیثى نظیهر مان ال احضا شهیخ صهدوق -کهه در ابتهدا
روای هات را بههه صههورت مرسههل آورد،انههد  -دارای امتی هاز و ی ها،ای اسههت .البتههه در می هان احادی ه

الکافی برخى حلقههای مفقود نی و،ود دارد که بسیار ی از آنها با آ گاهى خاص حهدی پهژو،

از گونههای سندی کتاب الکافی مرتفع مىشود که در الم ار یک نمونه دید ،مىشود.

این مورد در باب «ایارة مهن بقیهع» اتفهاق افتهاد ،اسهت کهه بهه دنبهال بهاب بلهى و بهدون ذکهر سهند

روایههت آّههاز مههىشههود .در ههاهر ،روایههت مو ههوف و مرسهل بههه نظههر مهىآیههد ،امهها بهها تو،ههه بههه ایههنکههه دیگههر

روایات کتاب المه ار الکاافی  -کهه بهیش از  ۹۵حهدی

مىنماید که این حدی

اسهت  -همگهى مسهند هسهتند ،بسهیار بعیهد

بدون سهند رهها شهد ،باشهد .لهذا محققهان ،سهند حهدی

استخراج کرد،اند و سند این روایت را متصل به همان روایت پیشین دانستهاند.
البتههه بایههد تو،ههه داشههت کههه کلینههى در گونههههههای مختل ه

سههند حههدی

را از مصهادر دیگهر

2

از مههواردی اسههتفاد،

مهىکنههد کههه نیههاز بههه بررسههى و تحقیه دارد .یکههى از ایههنههها اسههتفاد ،از واژ« ،عنههه» اسههت کههه در سههند
3
احادی به ّکرات استفاد ،شد ،است .در ابواب الزیارات چند مورد از این نمونه دید ،مىشود.
 .2-2کتاب المزار من ال یحضره الفقیه

منه شیخ صدوق در کتاب الم ار از و یاگىهای ذیل برخوردار است:

 .1-2-2استفاده از قواعد تکمیلی ،تبیین روایات و تعلیقات فقهی

شیخ صدوق در نقل احادی

فق به بیان روایات اکتفا نکرد ،است و بر خالف کلینى که

تنها روایات را عرضهه مهىکنهد ،بهه تبیهین و تفسهیر روایهات ههم پرداختهه اسهت .ایشهان بهر اسها
برخهى احههادیثى کههه خههود از میهان دیگههر احادیه

گههز ینش کههرد ،و بههه صههحت آنههها حکههم کههرد،

است ،فتوا صادر مىکند .این دسته روایهات نه د او نهه تنهها صهحیح شهمرد ،شهد ،کهه حجیهت
داشته و مىتوان بر طب آن فتوا داد.

4

مرحو صدوق به عنوان یک فقیه و حدی شنا
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 .1تاراخ حخاث ،ص.۵۲
 .2ف وع الکافی ،ج ،۴ص.۵۵۹
 .3همان ،ص.۵۶۶

 .4من ال احض ه الفقله ،ج ،۱ص.۳

ماهر ،برداشت فقههى خهود را بها تو،هه بهه

این موضو نشان از آن است که و ی به موضو درایة الحدی

نی تو،ه داشته است.

ابههن بابو ی هه در بههاب «االبتههداء بمکههة و الخههتم بالمدینههة» ،بهها ذکههر روای هات متعههارض مبن هى بههر

فمیلت شهرو سهفر زا هر از مکهه و یها از مدینهه ،بها بیهان شهر اسهتحباب حکهم بهه ،مهع روایهات
پرداخته است:

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

،مع روایات و در نظر گرفتن واعد تخصیص عا  ،تقیید مطل و تفسیر مجمل ارا ه مهىکنهد.

این اخبار برای کسی وارد شده است کیه اختییار داشیته باشید و بتوانید هیر کیدام کیه
بخواهد ،از مکه یا مدینه آغاز کند ،ولی کسی که به یکی از این دو راه میبرند ،نیاگز یر
باید همان راه را انتخاب کند؛ زیرا دراینباره اختیاری ندارد .پس اگیر او را بیه راه مدینیه
برند ،از آن شهر آغاز میکند و این برای او افضل است؛ زیرا برای او جیایز نیسیت کیه
دخول به مدینه و زییارت مرقید مطهیر پییامبر ۹و ا میه :در آن دییار را بیه انتظیار
بازگشتش واگذارد؛ زیرا چه بسا که به مدینه باز نگردد و یا پیش از آنکه برگردد ،رخیت
از این جهان بربندد .پس برای او در این شرایط افضل است که از مدینه آغاز کند و این
معنای حدیثی است که صفوان از امام صادق ۷روایت کرده است که گو یید :از امیام
صادق ۷پرسیدم که برای حاجیان کوفه آغاز کردن به مدینه افضل است ییا بیه مکیه؟
پس امام ۷فرمود :به مدینه.

1

در این رهگذر ،صدوق به اعتبار و هدرت حهدی
در امر دین ،استوار ی یا ضع

گفتارهای مختل

کههه بههه انههواعى از آن ماننههد اتصههال و انقطهها  ،ضههع

اسههت و از میهان روایهت مختله

روایت مختل

تو،هه داشهته و بهرای فتهوا دادن و پهذیرش

روایهت از حیه

سهند را در نظهر دارد؛ چنهان

یها ههدرت و انفههراد یها عههد آن د ههت داشههته

نظر یهه فقههى خههود را ارا ههه مههىدهههد؛ بههرای نمونههه ،از میهان سههه

دربار ،اختالف موضع بر حمرت زهرا  ۳یهک روایهت را در نه د خهود صهحیح

مىشمرد و آن را بر مىگز یند:

درباره قبر حضرت زهرا  ۳سه روایت مختلف وجود دارد :عدهای بر این عقیدهاند کیه ایشیان
در بقیع دفن شده است ،برخی نیز مکان قبر را مابین قبر و منبر روایت کردهاند و دسیته سیوم بیر
این باورند که حضرت در منزل خودشان دفن شدهاند که این گفته ازنظیر مین صیحیح اسیت و
زمانی که از اعمال حج فارغ میشدم و به توفیق الهیی بیه مدینیه برمییگشیم ،بعید از زییارت
 .1همان ،ج ،۲ص.۵۵۹
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پیامبر  ۹قصد بیت فاطمه  ۳را میکردم که در نیزد اسیطوانهای اسیت کیه از بیاب جبر ییل
وارد میشویم و آنگاه زیارتنامه حضرت را میخواندم.

1

شیخ صدوق به مانند یک فقیه با تقوا و آ گا ،به امور دین آنجا کهه سهند روایهت مهتن ا یهارت

حمرت زهرا  ۳را متصل به معصو  ۷نمىبینهد ،شهفاف نظهر خهو یش را بیهان مهىکنهد و ایهن

مسأله از گز ینش احادی

صحیح توس او خبر مىدهد:

ً

ً

ً

قااام مفاانا هااذا الکتااا ف ل ااد ف اْلخباااش ایئا موظفااا ُماادولز ل ی ااشة الفاادیقة۳

فرضایت ملاان ن اار ف کتااای هااذا ماان یاشهتااا مااا شض ایت لنفسا واهلل املوفاال للفااوا و هااو
حسبنا ونعم الوکیل؛

2

در میان اخبار ،زیارتنامه خاصی درباره حضرت زهرا  ۳نیافتم ،ولی آنچیه خیود در
اینباره پسندیدم ،در کتابم آوردم .خداوند ما را به درستی آن توفیق عطا کند.
نمونه دیگر ،از د ت صدوق بهر ا ههار فتهوا بهر اسها

حسین ۷مشاهد ،مىگردد:

احادیه

صهحیح در بهاب ا یهارت امها

ً
و قد خر ت ف کتا ال یاشات ،و ف کتا مقتل احلسان ۷نواعاا مان ال یااشات و اختارت هاذه

هلذا الکتا ْ ،لّنا صح ال یاشات عندی من طریل الروایة و فهیا بالغ و کفایة؛

من در کتاب زیارات و نیز کتاب مقتل الحسین ۷تعداد زیادی از زیارتهای مربیو
به امام حسین ۷را آوردهام ،اما همین زیارتنامه را برای این کتاب برگز ییدم؛ چراکیه
این متن زیارت در نزد من صحیحترین زیارت است که از طریق روایت به مین رسییده
است و در آن بالغ بوده و مورد کفایت است.
گفتههه او حههاکى از آن اسههت کههه یکهى بههر طریه تحمههل و در یافههت حههدی

خههود تأ کیهد کنههد و

دیگر آنکه نشان دهد که با عنایت به واعد علم ر،ال ،صحیحترین روایت را برگز ید ،است.
ایهن مثههالههها دلیهل بههر ایهن اسههت کههه شهیخ بههه گههز ینش احههادیثى پرداختههه اسههت کههه اسهها

فتوای او بود ،است و یا آنکه به تبیین آنها همت گمارد ،است .ایهن احادیه

برگز یهد ،همهان

فتاوای شهیخ صهدوق اسهت؛ گهر چهه در برخهى مهوارد اشهار ،بهه فتهوای خهو یش ننمایهد .په

ایهن

دسته روایات  -که مبنای فتوای شیخ هرار گرفتههانهد  -ازنظهر او محکهو بهه صهحتانهد .بهر ایهن

42

 .1همان ،ص.۵۷۲
 .2همان ،ص.۵۷۴

روایات ضعی

را ن ذیرفته است؛ چرا که در مواردی که دیهدیم ،احهادیثى را ارا هه کهرد ،اسهت،

اما خود مىگو ید که به دلیل عد اتصال به معصو  ۷حکم به فتوا نمىدهم.
 .2-2-2عدم ذکراسناد احادیث

شیوه صدوق در سراسر کتاب من ال احض ه الفقله بدین گونه است که بیرای رواییاتش

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

اسا  ،معلو است که ابن بابو یه در سند احادی

منتخب خو یش د هت نظهر داشهته اسهت و

سند متصل به معصوم ۷روایت نمیکند .درباره چگونگی ضبط احادیث ،در مقدمیه
کتابش مینو یسد :کتاب را با حذف اسانید احادیث نوشیتم تیا طیرقهیا زییاد نشیود و
کتاب ضخیم نگردد .در این تصنیف قصد مصنفان را نداشتم که همیه آنچیه را رواییت
میکنند ،در کتابشان میآورند ،بلکه نظرم بر این بود که فتوایم را ارا ه و بیه صیحت آن
حکم کنم و معتقدم که اینها میان من و پروردگارم حجت است.
معلو است که شیخ صدوق به ،هت اختصار سهند احادیه

در نگا ،اول ،تما احادی
ا
کههه بعههدا ترتی هب داد ،تعههداد ا ی هادی از ای هن احادی ه

را حهذف کهرد ،اسهت .په

من ال احض از مرسالت به حساب مىآیند ،اما و ی در مشیخهای

احادی ه

را از مرسههل بههودن خههارج نمههود .بنهها بههراین،

مرسههل ای هن کتههاب منحصههر بههه روای هاتى اسههت کههه صههدوق بههه روات آنههها در مش هیخه

کتابش اشار ،نکرد ،باشد.

شیو ،حذف سند احادی

در بخش م ار به گونههای مختلفى صورت گرفته است .په

از

تتبع در بخش م ارات به سه شیو ،در حذف اسناد روایات موا،ه مىشو یم .این شیو،ها با ذکهر

نمونههای آن در الم ار بدین رار است:

الف .حذف تما سند و ذکر نا معصو ۷؛

1

ب .حههذف کامههل سههند بههدون ذکههر نهها معصههو ۷؛ ماننههد آنچههه در بههاب ا یههارات بهها عنههاوین« :اتیههان

المدینة»« ،اتیان المنبر»« ،الصو بالمدینة واالعتکاف« ،»...اتیهان المشهاهد »...و«تودیهع

و منبر »،آمد ،است .اک ر متن ایارتنامههای این بخش بدین نحو است.

بهر النبهى ۹

ج .حذف نا اما  ۷و استفاد ،از الفاظ خاص نظیر «فى روایة»« ،و رو ی» و «و فهى حهدی

آخر»؛ 2در بخش ا یارات تعداد این گونه اند است.
 .1برای نمونه ،ر : .همان ،ابواب الز یارات ،احادی
 .2همان ،حدی

.۳۱۵۰ ،۳۱۴۹

.۳۱۶۷ ،۳۱۶۶ ،۳۱۶۴ ،۳۱۷۶ ،۳۱۷۴ ،۳۱۷۱
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د .حههذف بخشههى از سلسههله سههند و ذکههر آخههرین راوی و یهها ذکههر دو راوی 1.از ایههن دسههت روایههات در
الم ار به ّکرات دید ،مىشود .نمونههای ذکر دو راوی گرچه از مورد بلى کمتر مشاهد ،مىشود.
با کوشش محققان در بررسى مشیخه کتاب من ال احض ه الفقله ،اسناد این دسهته روایهات

همگى مورد بازشناسى رار گرفته است و اک ر آنها از ارسال خارج شد،اند؛ برای نمونه مرحو

علهى اکبهر ّفهار ی مصهحح ایهن کتهاب ،سهند روایهات مرسهل را بهه سهند متصهل از دیگهر مصهادر

حدیثى معتبر و نی دیگر منابع شیخ صدوق گ ارش کرد ،است.
 .3-2-2طرح موضوعات غیر مرتبط

شیخ صدوق خود به این موضو تصر یح مىکند که از ذکر روایات ّیر فقهى پرهی داشهته و

کتاب من ال احض را تنها برای فقه و نه چی دیگر فراهم ساخته است.

2

گر چه رعایت عهد طهر موضهوعات ّیهر فقههى و د هت بهر انحصهار در موضهوعات فقههى از

امتیهازات ماان ال احض ا ه الفقلااه اسههت ،امهها در مههوارد ابههلتههو،هى بههه انعکهها

روایهات و ذکههر

دیدگا،های خو یش درزمینههای ّیر فقهى ،نظیر :آداب ،اخالق ،معیشت و دعا و ...پرداختهه
است .از این ،هت باید کتاب من ال احض را یک کتاب فقهى  -اخال ى تلقى کرد.

در بخش ا یارات نی شاهد چنین شیو،ای هستیم .شیخ صدوق در آخر بخهش ا یهارات ،دو

باب با موضوعات «حقوق اما سجاد »۷و «وصایای پیامبر  ۹بهه علهى »۷آورد ،اسهت کهه

با موضو ا یارات همخوانى ندارد و ،ای آن در بخشهای اخال ى است.

ّیر از آنچهه در بخهش ا یهارات در ایهن بهار ،دیهد ،مهىشهود ،موضهوعات ّیهر مهرتب در سراسهر

کتاب من ال احض صدوق نی به صهورت گسهترد ،مهنعک

اسهت؛ نظیهر :معاشهرت بها بهرادران

ایمههانى ،چگههونگى مسههافرت ،آداب حمهها  ،دفههن ،معیشههت ،آداب خههوردن و آشههامیدن و بی هع،
دعاهههای نههوت مهها ،رممههان ،ادعی هه خههاص و  ...کههه در ع هین ایههنکههه برخ هى از آنههها مباح ه

اخال ى است ،اما از زاو یه آداب و سنن، ،زو مباح

فقه نی به حساب مىآید.

3

بدین ترتیب ،شیخ صدوق در المه ار خهود  -کهه بها طرحهى مهنظم و منسهجم پهیش مهىرود  -از طهر

موضوعات با محوریت اخالق ّفلت نمىورزد؛ گر چه بهتهر بهود کهه احهادیثى از ایهن دسهت در یهک،ها
و با عناوین خاص خود مطر گردند و از پراکندگى در ابواب مختل
 .1همان ،احادی
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.۳۱۴۲ ،۳۱۳۸ ،۳۱۴۷ ،۳۱۴۵ ،۳۱۵۳ ،۳۱۵۲ ،۳۱۵۱

 .2همان ،ج ،۴ص.۱۸۰

 .3آشناای با جوامع حخاثی شلعه و اهآ سنت ،ص.۹۶-۹۵

خودداری گردد.

کتاب الم ار شیخ طوسى نسبت به دو الم ار ساب الذکر دارای مزیتهای خاص ایر است:

 .1-2-3حجم باالی روایات

خصوصیات الم ار شیخ طوسى از چند بعد ابلتو،ه اسهت :یکهى ،آنکهه نسهبت بهه دیگهر

کتب اربعه از حجم روایى بیشتری برخهوردار اسهت .ایهن کتهاب بها در بهر گهرفتن  ۲۰۵حهدی -
ا
که تقریبا دو برابر تعداد احادی در باب ا یارات الکافی و نی مان ال احضا ه الفقلاه اسهت  -از

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

 .3-2کتاب المزار تهذیب االحکام

،امعیت و گستردگى موضو خبهر مهىدههد .بهدیهى اسهت کهه المه ار شهیخ بهه مبهاحثى اشهار،
دارد که در بخش ا یارات دیگر کتب اربعه نیامد ،است و همین امر نشاندهنهد ،رونهد تکهاملى

م ارنگاری در گذر زمان است.
 .2-3-2جامعیت موضوعی

تعداد باالی احادی در الم ار کتاب التهذا سبب شد ،که ایهن کتهاب موضهوعات گسهترد،تهری

را در موضو ا یهارت پوشهش دههد .تک هر موضهوعى همهرا ،بها ،امعیهت مطالهب ،ایهن کتهاب را متمهای از
دیگ ههر مه ه ارات گذش ههته ک ههرد ،اس ههت .در حقیق ههت ،موض ههوعات ا ی ههارت از پی ههامبر ا ک ههر  ۹ت هها امام ههان

معصو  ۷از اول تا انتهها بها یهک نقشهه ،هامع پهیش مهىرود .ضهمن ترتیهب منطقهى ،مطالهب ههر بهاب،
اعم از ابهواب و احادیه در یهک مجموعهه کامهل عرضهه مهىگهردد .حتهى دربهار ،ا یهارت ا مهه بقیهع  -کهه

دیگهر کتهب اربعهه یههک ا یهارت واحهد را ارا هه مهىدهنهد  -شهیخ طوسهى بههرای ههر یهک از امامهان بقیههع:

،داگانههه و بهها همههان طههر یکسههان در ابههواب بلههى ،مجموعههه ا یههارتى را مهىآورد .در وا ههع ،کتههاب الم ه ار

شیخ طوسى در حد یک ،امع ایارتى نگاشته شد ،است.
 .3-3-2تعلیقات فقهی و روایی در منهج شیخ طوسی

شواهد حاکى است که شیخ طوسى در کنار طرق روایهى خهود بهه محهد ان مهورد و هوق خهود

تنها به نقل روایات اکتفا نکرد ،و خود نی اهل نقد و بررسى بود ،است .عصر شیخ دور ،گهذر از

نقلگرایى صرف و شرو دور ،عقلگرایى و رو یکرد استداللى در حوز ،حدیثى است.

شه هیخ در م ههواردی ،بع ههد از ذک ههر روایه هات و ا ههوال مح ههد ان گذش ههته ،فت ههوای خ ههو یش را ارا ههه

مىدهد؛ برای نمونه ،در احادی

مختل

دربار ،موضع بر حمرت زهرا ۳نظر فقههى خهود را

بهها عبههارت «و اْلفمههل عنههدی» بیهان کههرد ،اسههت .یها در نقههل مسههتقیم روایهات از شهیخ کلینهى،
1

 .1تهذا األحکام فی ش ح المقنع لةشلخ المفلخ ،ج ،۶ص.۸
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ا هار نظر ر،الى مىکند؛ چنانکه کال راو ی را  -که به اشتبا ،داخل متن حدی
 -از متن روایت ،دا مىسازد.

آمهد ،اسهت

1

مشخص است که شیخ طوسهى تنهها نا هل روایهات نبهود ،اسهت و بهه مسها ل درایهةالحهدی

هههم تو،ههه داشههته اسههت .در حقیقههت ،و ی محههد ى فقیهه بههود ،اسههت کههه بههه تعلیقههات فقههى یها

تبیین ذیل مفهو احادی

اهتما نمود ،است.

مثال دیگر از تعلیقهات فتهوایى شهیخ طوسهى در المه ار ،مربهوط بهه حهدی  ۸۲در بهاب فمهل الکوفهه

است که به بیان مسا،دی که در آنها نماز مسهتحب اسهت و نیه مسها،دی کهه در آنهها از نمهاز نههى

شد ،است ،مىپردازد و به روایات مسند کتاب الصالة خود ار،ا مىدهد.

2

 .۴-3-2طرح مباحث فقه الحدیثی

و یاگههى شههیخ در کتههاب المهه ار چنههین اسههت کههه در مههوارد متعههددی بههه طههر موضههوعات

مختله
حدی

در ذیهل احادیه

فقهههالحههدی

پههر داختهه اسههت .ایهن موضهوعات شههامل انههوا دانههش

است .از ،مله ایهن بحه هها تفسهیر و تبیهین روایهات ،تو،هه بهه تعهارض اخبهار و ،مهع

آنها ،استفاد ،از شیو ،تر،یحى در نقل ا وال ،اهتما بهه نقهد سهندی و متنهى روایهات و از ایهن
بیل مباح

است که شیخ طوسى در شیو ،خو یش به کار بسته است.

3

 .3مقایسه تطبیقی میان منهج مزارنگاری کتب اربعه

کتاب الکاافی اولهین ،هامع حهدیثى اسهت کهه ضهمن داشهتن امتیهازات منحصهر بهه خهود ،اسهب بهر

دیگر کتب اربعهه بهود ،و لهذا از طهرف علمها ،در میهان کتهب اربعهه مهر،ح دانسهته شهد ،اسهت؛ چنهانکهه
برخى آن را به امتیازاتى چون :اشرف ،او  ،ا،مع و اتم کتب اربعه متص

کرد،اند.

4

ابههواب الز یهارات کتههاب الکااافی نیه ،ه ایهنههها از امتیهازات دیگههری برخههوردار اسههت کههه ایهن

بر،سههتگى ،بههه و یها ،در طبقهههبنههدیهههای ابههواب و رعایهت افمههلیت در موضههوعات ابههل تو،ههه
است؛ اما در ترتیب و طبقهبندی احادی

کلى ،چینش ابواب و احادی

و عناو ین ابهواب ،کاسهتىههایى و،هود دارد .بهه طهور

الم ار الکاافی نسهبت بهه دو المه ار دیگهر از نظهم منطقهى کمتهر و

اختصههار در موضههوعات برخههوردار اسههت .م ارنگههار ی در همههه ابعههاد آن در میهان کتههب اربعههه بهها

 .1همان ،ص ،۱۴حدی
 .2همان ،ص.۳۹
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 .3برای نمونه ،ر : .همان ،ابواب  ،۴۴ ،۲۲ ،۳ذیل احادی
 .4کتاب الوافی ،ج ،۱ص۵؛ اعلا الشلع  ،ص.۱۶۴

.۱۷۶ ،۱۳۵

بلى رو به تکامل نهاد ،و ،امعتر بروز کرد ،است .در عین حال باید گفت م ارات کتب اربعه

خالى از نقص نیست.

یکى از اشکاالت بخش الم ار الکافی این است که به شر و تبیین کلمات و اصطالحات

مشکل و مهبهم ن رداختهه اسهت؛ ضهمن آنکهه ههیچ تفسهیر و شهرحى و یها تکملهه فقههى و روایهى
نسبت به احادی

بیان نکرد ،است و از این نظر ،تفاوت ابل تو،هى با کتب مه ار دیگهر دارد.

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

گذشت زمان رو به تکامل گذاشهته اسهت؛ چنهانکهه کتهاب المه ار ههر یهک از مؤلفهان نسهبت بهه

کتاب من الاحض به ماننهد کتهاب الکاافی احادیه را مسهند نقهل نکهرد ،اسهت .مرسهل آوردن
ّ
احادی در گونههای مختل آن از مشکالت این کتاب است که تهالش محققهان در حهل آن

همچنان ،ای بح

و گفتگهو اسهت .روایهات المه ار التهاذا نیه دارای تکهرار بهود ،و عنهاو ین

ابواب نی طویل شد ،است.

،امعیت موضوعى در الم ار کتب اربعهه متفهاوت هاهر شهد ،اسهت .المه ار ،نهاب کلینهى در حهد

اختصههار بههود ،و برخههى از ا یههارات مخههتص امامههان :را حههذف نمههود ،اسههت؛ در حههالى کههه در الم ه ار

ش ههیخ ص ههدوق ش ههاهد ا ی ههارات گس ههترد،ت ههر هس ههتیم .ای ههن رون ههد در المه ه ار ش ههیخ طوس ههى از ،امعی ههت
چشمگیری برخوردار مىشود که شاهد تعداد باالی روایات و تک ر موضوعات هستیم.

نگههاهى بههه عصههر نگاشههتهههها در سههد،هههای چهههار و پههنجم هجههری مهها را بههه دالی هل گونههاگون

سبک نگارش رهنمون مهىکنهد .شهرو ،هامعنگهار یهها در موضهو ا یهارت از سهد ،چههار آّهاز

شههد ،و در گههذر زمههان بههه تکامههل بیشههتر رسهید ،اسههت .فزونهى م ارنگههاریهههای ،ههامع در گه ارش
کتب فهار

دلیل روشنى بر این مطلب است، .دای از این امر ،خاستگا ،فکری محد ان در

سد،های سو به بعد از نقلگرایى صرف به عقهلگرایهى گهرایش یافتهه اسهت کهه ایهن موضهو را
در الم ار شیخ طوسى در سد ،پنجم  -که دور ،هور عقلگرایى در میان عالمان شهیعى اسهت

 به وضو مىتوان دید .لذا الم ار التهذا نسبت به دو الم ار پیش از خود ،هامعتهر ،مهنظمتهرو اصولىتر تألی شد ،است.
نتایج و یافتهها

 .۱مههنه اصههلى هههر ی هک از مؤلفههان کتههب اربعههه ضههمن اشههترا در سههاختار کل هى نگههارش،

دارای تفاوتهای واضح با یکدیگرند.

 .۲سبک نگارشى مؤلفان کتب اربعه در الم ار خهود ،در گهذر زمهان ،مسهیر نقهص بهه کمهال،

بساطت و سادگى به ترکیهب و پیچیهدگى ،و مختصرنو یسهى بهه ،هامعنویسهى را پیمهود ،اسهت؛
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در عین حال هر یک از آنها دارای امتیازات خاص خود هستند.

 .۳سبک مختصر نویسى المزار الکافی و ذکر کامل اسناد روایات از خصایص بهارز مهنه مرحهو

کلینى است .تبیین و تفسیر و تعلیقات فقهى ذیل روایات و در عین حال مرسل بهودن سهند روایهات

المزار ابن بابو یهه مهى مهنه وی را متفهاوت کهرد ،اسهت .شهیخ طوسهى نیه بها آوردن حجهم بهاالیى از

روایات ،بس تعلیقات فقهى ذیل روایات ،تک ر موضوعات و طر مباحه

،مع در روایات متعارض نسبت به دو الم ار دیگر متمای عمل کرد ،است.

فقهه الحهدیثى ،بهه و یها،

 .۴تفاوت منه مؤلفان را ،هدای از ارتبهاط بهه شهرای زمهانى عصهر آنهان ،مهىتهوان مهرتب بهه

خاستگا ،فکری آنان دانست؛ چرا که گذر از نقلگرایى صرف به عقلگرایى ،در منه مؤلفهان
تههأ یراتى ب هر ،هها گذاشههته اسههت .لههذا شههاهد تبیههین هههر چههه بیشههتر احادی ه

عقلگرایانه در نقلگرایىها هستیم.

و دخالههت نظر ی هات

کتابنامه

 االصول من الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تصحیح و تعلی  :على اکبهر ّفهار ی ،تههران:دارالکتب االسالمیة۱۳۶۳ ،ش.

 اعلا الشلع  ،محسن امین ،حققه و أخر،ه :حسن امین ،بیروت :دار التعارف۱۴۰۳ ،ق. -الذراع الی تصانلف الشلع  ،شیخ آ ا بزرگ طهرانى ،بیروت :داراْلضواء۱۴۰۳ ،ق.

 بحار االنوار الجامع لخرر اخبار االئم االطهار ،:محمد با ر مجلسى ،بیهروت :دار احیهاءالترا ۱۴۰۶ ،ق.

 پهاوهشی در تااراخ حاخاث شالعه ،مجیهد معهارف ،تههران :مؤسسهه فرهنگهى هنهری ضهر یح،۱۳۷۴ش.

 تاراخ حخاث ،کها م مهدیر شهانه چهى ،تههران :سهمت ،مرکه تحقیه و توسهعه علهو انسهانى،۱۳۸۸ش.

 تهذا األحکام فی ش ح المقنع لةشلخ المفلخ ،شیخ طوسى ،تحقی و تعلی  :سید حسنموسوی خرسان ،بیروت :داراْلضواء۱۴۰۶ ،ق.

 -دراا الحخاث ،محمدحسین حسینى ،اللى ،بیروت :مؤسسة االعلمى۱۴۲۵ ،ق.

 دفاع عن الکافی :دراس تقخا مقارن ألهم الطعو و الشبهات المثارة حاول کتااب الکاافی،حبیب امر هاشم عمیدی ،بى،ا :مرک الغدیر للدراسات االسالمیة۱۴۱۵ ،ق.

48

 رجال النجاشی :أحخ االصول ال جالل  ،نجاشى اسدی کوفى ،تحقی  :محمد ،واد نهایینى،بیروت :دار االضواء۱۴۰۸ ،ق.

تمدن اسالمى :سال  ،۴۵ش۱۳۹۱ ،۱ش.

 عقااآگ اااای و ن ا۱۳۹۵ش.

گ اااای در تشاالع ،عبههد المجیهد حکهیم الههى ،پژوهشههنامه کههال  :ش،۴

 فاا وع الکااافی ،محمههد بههن یعقههوب کلین هى ،تصههحیح و تعلی ه  :عل هى اکبههر ّفههار ی ،تهههران:دارالکتب االسالمیة۱۳۹۱ ،ق.

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

 -روشی ب ا بازساز کتاب المزار سعخ بن عبخالةه اشع  ،حامد خانى ،پژوهش نامه تار یخ

 فقه الحخاث و روشها نقخ متن ،نهله ّرو ی نایینى ،تهران :دانشهگا ،تربیهت مهدر  ،دفتهرنشر آ ار علمى۱۳۷۹ ،ش.

 -فقه الحخاث ،عبد الهادی مسعودی ،م :موسسه علمى و فرهنگى دار الحدی ۱۳۹۶ ،ش.

 -فه ست کت

الشالع و اصاولهم و أساماء المصانفلن و اصاحاب االصاول ،شهیخ طوسهى،

تحقی  :عبد العزی طباطبایى ،بى،ا  :مکتبة المحق الطباطبا ى۱۴۲۰ ،ق.

 کامآ الزاارات ،محمد ابن ولو یه مى ،تحقی ، :واد یومى ،م :نشر الفقاهه۱۴۲۴ ،ق. کتاب العلن ،خلیل فراهیدی ،م :هجرت۱۴۰۹ ،ق. -کتاب الوافی ،فی

کاشانى ،تحقیه  :مکتبهة االمها امیرالمهؤمنین علهى ،۷اصهفهان :عطهر

عترت۱۴۳۰ ،:ق.

 معجاام رجااال الحااخاث و تفصاالآ طبقااات ال ا واة ،سهید ابوالقاسههم خههویى ،ههم :مرکه نشههرآ ارالشیعه۱۳۶۹ ،ش.

 مع ف الحخاث و تاراخ نش ه و تخوانه و ثقافتاه عناخ الشالع االماملا  ،محمهدبا ر بهبهودی،بى،ا :مرک انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۶۲ ،ش.

 -مف دات الفاظ الق آ  ،راّب اصفهانى ،بیروت :دارالقلم۱۴۱۲ ،ق.

 -مکت در ف اانخ تکامآ :نظ

ب تطور مباانی فکا

تشالع در ساه ا

مدرسى طباطبایى ،تر،مه :هاشم ای د پنا ،،تهران :کویر۱۳۹۳ ،ش.

نخساتلن ،حسهین

 ماان الاحض ا ه الفقلااه ،شهیخ صههدوق ،تصههحیح و تعلیه  :علهى اکبههر ّفههار ی ،هم، :ماعههةالمدرسین فى الحوزة العلمیة۱۳۹۲ ،ق.

 -نهاا الخراا  ،حسن صدر ،م :نشرمشعر ،بىتا.

49

