
 

 

کتب اربعه ینگارى منه  م ارقیعه تطبمطال    در 

 
 
 
 

 در کتب اربعه ینگاری منهج مزارقیمطالعه تطب
یافت: تاریخ  ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ در
 ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ پذیرش: تایخ

 1فاطمه سادات نقیبی
 2یمهدی مهریز

 3سید محمدباقر حجتی
4یابوالقاسم نقیبسید 

 

 چکیده
کتهب اربعهه در یهگهارش ههر و، نیشه ىابیهبهه ارا ى،ب زمهانیهبهه ترت ،ن نوشهتاریا ک از مؤلفهان 

کتابیکتاب الم ار مو،ود در ا ک از یهههر ههای روش ىقهیپهردازد. در مطالعهه تطبهها مهىن 
کتب اربعه در  م. یابیهمهى دسهت ى اتیهها و تمهاش بهه شهباهتیخهو« کتاب المه ار»مؤلفان 

کلن شباهتیا ، اسب ابهواباما در تن ،دیآمى به چشمها آن ابواب ىبرخ ىها در ساختار 
ل در طههر  یا تفصههیههاختصههار ، اتیههذکههر اسههناد روا،  یههب احادیههترت، هههاآن ىدهههعنههوان

  و یهمربهوط بهه احاد ىثیات و مباحه  فقهه الحهدیهل روایهذ ىقهات فقههیتعل، موضوعات
کهه یهن تحقیهافتهه ای نهد.یآمهى   بهه نظهریکامالا متمها، گر ،هاتید  ههایکتهاب»  آن اسهت 

گهذر ،کتهب اربعهه« الم ار ، ت در موضهوعاتیهبهه ،امع ىک نسهبت بهه  بلهیهههر  ،زمهان در 
خ یشهه« المهه ار»کههه  یبههه نحههو؛ تههر در نههو  نگههارش رو نهههاد، اسههتىب منطقههیههنش و ترتیههچ

، شههدبرخههوردار  یبهتههر یمنههدت و روشیههاز ،امع، نیشههیپ« المهه ار» نسههبت بههه دو ىطوسهه
                                                      

واحههد  ى،دانشهگا، آزاد اسهالم، الهیهات و علهو  سیاسهى، دانشهکد، حقهوق، دانشهجوی دکتهری رشهته علهو   هرآن و حهدی . 1
 (.fatemeh.naghiby@gmail.com) تهران یقاتعلو  و تحق

 (.toosi217@gmail.com) نویسند، مسئول) تهران یقاتواحد علو  و تحق ى،اسالمدانشیار گرو، علو   رآن و حدی ، دانشگا، آزاد  .2
گههرو، علههو   ههرآن و حههدی ، دانشههکد، حقههوق، الهیههات و علههو  سیاسههى، واحههد علههو  و تحقیقههات، دانشههگا، آزاد . 3 اسههتاد 

 (s.m.hijati@gmail.com) .اسالمى، تهران، ایران
گرو، فقه و حقوق. 4  (da.naghibi@yahoo.com) ، ایران.تهران، دانشگا، شهید مطهری، دانشیار 

 ی علوم حدیثفصلنامه علم
 (۹۹ )پیاپى ۱شمار،  ششسال بیست و 

  ۹۴ - ۱۳ص  ،زمستان

Ulumhadith 
Twenty- sixth No 1 

Winter (Mar- June 2021) 
 
 

mailto:toosi217@gmail.com


 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 اول

32 

وعات شهههتر و موضهههی  بههها حجهههم بیهههتهههر و احادمهههنظم، نشیهههب و چیهههاسهههت؛ ابهههواب در ترت
« المه ار»خ صدوق نسبت به یش« الم ار»ن موضو  دربار، یافته است. ایتر نگارش گسترد،

کلیش    صادق است.ین ىنیخ 

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

 بیان مسئله
اسهال  اسهت.  ىنهیم دیدر تعهالسهفارش شهد،  یمعنهو یههان آداب و سنتیترارت از مهمیا

  بهه ینهد. تشهویآمى به شمار   بارز آنیاز،مله مصاد ۹مّکر ىاهلل الحرا  و  بر نبتیارت بیا
؛ ارت اسهتیهم فرهنهگ ایتعمه نههیزم در ۹مّکهر ىنب یهاآموز،ن یتر  از مهمین :ارت ا مهیا

 که فرمود:چنان
ا تیو را در حیال یی ،ارت کنیدییز ا بعید از میرگمیاتم یکه مرا در حال ح یکسی، عل یا

ا بعید از میرآ آنیان ییات ییا دو پسیرت را در حیی ،ارت کندیا بعد از مرگت زیاتت یح
امیت نجیات یق یهیایسختشوم که او را از یماو ضامن  یامت برایروز ق ،ارت کندیز

  1دهم و او را در رتبه خودم با خود همراه سازم.

 بههه عهههد بهها آنههان ی  وفههایاز مصههاد :امامههانارت  بههور یهها، نیههان دیشههوایش پیطبهه  فرمهها
که به شفاعت آنان در  مى محسوب   2امت منجر خواهد شد.یگردد 

کتهب مه ار  ىفهاتیتأل، ت موضهو یهبنا بهه اهم از  یادسهتهبهه نها  المه ار نگاشهته شهد، اسهت. 
که شامل روا یىفات روایتأل  ارت رسهولی  متن ایارت و نیلت ایدربار، آداب و فم ىاتیهستند 

کههر  ه در یههاز ،ملههه ا ههدامات عالمههان امام ینگههارهسههتند. م ار :شههانیو عتههرت مطهههر ا ۹ا
 عه است. یش ىارتیرا  ایو انتقال م یآور،مع

کتب فههار  مو،هود معلهو  یبا تحق کهه ىمه  در  کتهابیتهرىمی هدشهود  مه ار بهه  هرن ههای ن 
 بهن ةیهاز معاو المازار کتااب  یهو ن ۷مزار أمل المؤمنلناد شهد، ین آ ار یکه از اول گرددىمباز دو 

کتب ر،هال ین علمایتراز مو   ىکی ،ق(۱۷۵ى) دهن عمار البتهه  3.اسهتعه یشه ىنامبرد، در 
کل ىعنی ،ل  رن سو یتا اوا یبا و عصرهم  ىعیگر در فههار  شهیکتاب الم ار د ۲۷از  ىنیعصر 
کههه نها   در آ ههار هها آن کنهد، ازپرا ىا  طعههاتیهد، اسهت و یکهدا  بههه دسهت مها نرسهه چیههبهرد، شهد، 

                                                      
 ۵۷۹، ص۴ج، الکافی ف وع. 1
 .۲۳۶، صالزاارات کامآ. 2
 .۴۶۳، فه ست کت  الشلع  و اصولهم و أسماء المصنفلن و اصحاب االصول؛ ۳۴۶، ص۲ج ،النجاشیرجال . 3
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 ماند، است. ی،ار بعد ب یهادور،

کتهب اربعهه  کتهاب حه  خهودیهههر نیه ، مؤلفان  . انهدگشهود،را بهه نها  المه ار  ىبهاب ،ک بعهد از 
کتههاب  ق(۳۲۹ى) نههیکل بههار، یههت را درروا ۱۰۹ ،ارات آنیههدر ابههواب الز، خههود الکااافی فاا وعدر 

کههر امبر یههارت  بههور پیهه ههواب و آداب ا، لتیفمهه ، حههر ، مشههاهد مشههرفه، :اطهههارو ا مههه ۹ا
در  ق(۳۸۱) خ صهدوق یآورد، اسهت. شه ههانامهارت ی  متن ایمقد  و ن یهامسا،د و مکان

خ یشهههه .بههههار، آورد، اسههههت نیهههها ت را دریههههروا ۸۵، الفقلااااه احضاااا ه ال ماااانارات یههههبخههههش ا
ش آورد، یخههو االحکااام تهااذا  کتههاب المهه ار  مسههتند را در یحههد ۲۰۵  یههن ق(۴۶۰ى) طوسهه

کتههب اربعهههبنههابراین، اسههت.  کههه  انههدآورد،ارت یههنههه ایت درزمیههروا ۳۹۹، در مجمههو ، مؤلفههان 
  در یهن تحقیهگر دارد. ایکهدیبها  یىههانشهان از تفهاوت، ن تشهابهاتیدر عهها آن سبک نگارش

ن یهاز ا اسهت. آن ىقهیکتهب اربعهه و مطالعهه تطب ینگهاریین منه  و روش م ارل و تبیمقا  تحل
ن یهدر اهها آن  یاز و،هو، متمها ى،سینواشترا  در روش م ار ضمن ارا ه و،و، ،پژوهش حاضر ،رو

گفت.بار،   سخن خواهد 
کتب اربعه باییل و تبی بل از تحل کلمه منه  در این منه   که مراد از  ن نوشهتار یسته است 

 شود: تبیینبه اختصار 
 ف منهجیتعر

را، روشن و  یلغت به معنا در - گرفته شد، است« نه »شه یکه از ر - واژ، منه  یمعنا
کاربرد آن در آیه  رآن  که  ًة َوَ ْنَ إًجش)آشکار است  ََ ک َجَعْلَنإ َ نَکْ  َشْر  نی  با همین معنا هماهنگ 1(َلَكل 

کسر م)بات آن چون: منه  یکلمه نه  با ترک، است. در وا ع به  ىم( و منهاج همگیبا فتح و 
  2.استآن  ی  و آشکاریوضو  طر یمعنا

کتب اربعه در زم ،ن نوشتاریدر ا  عبارت از طر  و نقشهه مؤلفهان م ارنگارینه یمراد از منه  
کههه بهها یههات مربههوط بههه ایههب روایههتبوو  ىسههازمانده آوری،،مههعدر ههها آن بههه  تو،هههارت اسههت 
کلفرضشیپ کتب اربعه در تدوگردآورندک از یو اهداف هر  ینگارتیروا ىها و روش  ن یگان 

 گردد. مى نییمؤل  تب ىو ا،تماع ى  علمیشراو  ىثیآن مجموعه حد
کل کتهاب المه ار یه  میمشهتر  و متمهاههای ىاگهیو بار،در ىمقاله حاضر شامل دو مبح   ان 
کتب اربعه است. ابتدا به ذکر و  م:یپرداامى کتاب ىمشتر  و اختصاصهای ىاگیدر 

                                                      
 .۴۸ما د،، آیه سور، . 1

  .۸۲۵، صمف دات الفاظ الق آ ؛ ۳۹۳، ص۳، جالعلن کتاب. 2
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کتب اربعه یهایژگیو .1  مشترک المزار 
کلیدر م ابهواب بخهش  یابتهدا ىاز موضهوعات اصهل ىاب و در بخشهابهو ىبرخه ىان ساختار 

کتب اربعه تشابهات  د،یهد ىنقهاط مشهترک ىلیتفص شناسىشوند. در ساختارىد، مید ىم ارات 
که به  رار امى  ر است:یشوند 

  یثیابواب حد یبندطبقه. 1-1
کتب اربعه از طبقه بخهش مه ارات  بنهدیکنهد. طبقههی مهىرویهپ ىخاصه بندیبخش الم ار 

 ىکهههه در برخههه انهههد،دیهههرا برگز ىو، خاصهههیشههههههها آن ک از مؤلفهههانیهههههههر  .اسهههت ىازاتیهههامت یدارا
 .اندهگر مشابیکدیموضوعات با 

برحسههب  ،ب ابههوابیههبههه ترت ،خهوردىمههارات بههه چشههم یههمههنه  بخهش ا بنههدیآنچهه در طبقههه
گرفتن برخیت در ایموضو  افمل  است.  یبر ابواب بعدها آن از ىارت و مقدمه  رار 

کتب اربعه ابتدا از ا، ابواب بندیز نظر طبقها کر یم ارات  شرو  نمود، و بهه  ۹ارت رسول ا
کلیکتههاب المهه ار شههکههه آن ر ازیههّ انههد؛،را آورد :ارات امامههانیهها ى،ب زمههانیههترت بهها در  ىنههیخ 

کا م :ارت ا مهیارت و متن ایآداب ا، باب ۲۴برداشتن  رد و یهگمى در بر ۸نیرا تا امامان 
گونهه یهه ۳  حمهرت زههرایهو ن ۷یتا امها  عسهکر ۷اما  رضا ىعنی ،ان متأخرترامام یبرا چ 
کتفا نمود، است. یلت ایات فمینقل نکرد، و تنها به نقل روا ىارتیا  ارت دربار، آن بزرگواران ا

 الکاافیهماننهد المه ار  ،آن ىبخشهتیهابواب و اولو بندیخ صدق در طبقهیکتاب الم ار ش
کههه شههن یههبهها ا؛ عمههل نمههود، اسههت  :تمهها  امامههان ىارتیههخ صههدوق بههه ذکههر ابههواب ایتفههاوت 

اضههافه  ىابههوابکههه آن خاتمههه داد، اسههت؛ ضههمن ۷یارت امهها  حسههن عسههکریههپرداختههه و بههه ا
کبیارت ،امعه صغیشامل ا کتاب الم ار ،ای  در پایر، را نیر، و   داد، است.  یان 
کتهاب المه ار شهیخ طوسهى نیه  از نظهر افمهلیتطبقه کلهى آن، بها دو المه ار  بندی ابواب در  و سهیر 

کتههاب حههاکم اسههت،  :سههاب  الههذکر مشههابهت دارد و بههرای تمهها  امامههان کههه در  بههه ترتیههب خاصههى 
ای در ابههواب ایههارت را گشههود، اسههت. در عههین حههال، نسههبت بههه المهه ار شههیخ صههدوق، ابههواب اضههافه

که ایارت مؤمنین، به نیابت و ایارت اربعین از ،مله آ  هاست. نموضوعات ایارت دارد 
 متناسب هر باب یدهعنوان .1-2

کل کهههه حتهههیارات چنهههیهههدر ابهههواب الز ىنهههیروش مرحهههو   کمههه ىن اسهههت  از  ىاز آوردن تعهههداد 
« لیهمقها  ،بر »بهاب ، مثال یبرا ؛کندىنمغ ی  دریک باب و با عنوان مج ا نیل ی  در ذیاحاد
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گشهیهک روایهتنهها بها  - شهودىمهمحسهوب  یارات حهر  نبهویهکه ،زو ا - را ا سهه یهود، اسهت و ت 
کوتا، دربار، مسجد ّدیروا  ها ساخته است.گر بابیمج ا از د ىباب ،خمیرت 

کههردن عنههاو ىنههیکل کههه بههه دنبههال  ىآنههان ىدسترسهه، ن فههراوان در هههر بههابیبهها روش فههراهم  را 
کهه یهن دلین مطلهب بهدیهکند. اىمسر یم ىبه سادگ، با موضو  خاص هستند ىثیحد ل اسهت 

 ،اراتیههن ابههواب ایاز عنههاو یاریهاسههت و بسهه  آنیههن احادیاز ممههام برگرفتههه، ن ابههوابیعنههاو
 ىن و تک ر منطقیگر از تناسب عناوی  است. نمونه دیت مو،ود در آن احادیشعر بر موضوعمن 

که آن را در بابمى مشاهد،« ارتیلت و  واب ایفم»آن در باب  گانهه بها عنهوان های شود  ،دا
کهه یها ،ن ،ههتیهدر ا الکاافیوارد بهر المه ار اشهکال  1م نمود، است.یمتناسب آن تقس ن اسهت 

گون است. یاحاد و بود،دو باب بدون عنوان  یدارا گونا    آن دربردارند، موضوعات 
که بابیخ صدوق چنیو، متداول شیش کوتها، انتخهاب نمهود، و بهراها ن است  ههر بهاب  یرا 

ل یه  ذیهنهد، مفههو  احاد  در برداریهدر هر باب نها عنوان 2د، است.یک عنوان متناسب برگزی
که از ا کل الکافین ،هت با الم ار یآن است  ن است یدر ا ىنیمشابه است. تفاوت آن با الم ار 

گههزکهه آن ضههمن، نمهود، یرویههپ یتههرب مهنظمیههکهه از ترت کوتهها، نسهبت بههه طههوالنیبهها   ىنش ابهواب 
کوتهها،یدن عنههاویههو برگز الکااافیابههواب المهه ار  ىبههودن برخهه   را یههاحادو فهههم  ىدسترسهه، تههرن 

که تعداد یکرد، است. از ا ترراحت گنجانهد، اسهت  ۳۳ن ،هت است  عنوان را در ابهواب خهود 
هکه با  کمک نمود، است.یبه بهتر ، الکافیعنوان اضافه بر الم ار  نن   افتن موضو  
گذشته ى،خ طوسیش   در ههر بهاب پرداختهه یهن د یتنها بهه ذکهر عنهاو نه، به مانند دو الم ار 

که در کوتها، نظیهک روایه ىحته یبهرا یمهوارد است  ک عنهوان یه  یهن ۷ارت ودا  بها امها یهر ایهت 
کار برد، است.  4کنهد.ىمهش از د، عنهوان ذکهر یات بهیاز روا یادسته ی  براین ىگاه 3مستقل به 

ک رت عناویکه در وا ع ا ن یهن به این تک ر عناویدهد. اىمات را پوشش یموضو  روا ن تما ین 
ابهواب  ىن در برخهینمهودن عنهاو ىن طهوالنیهشهود و انمهى   الذکر مشاهد،شکل در م ارات ساب

   کند.مى   مورد نظر او را دچار اشکالیافتن حدی، و شدخوانند،  ىسبب خستگ
 تناسب ابواب .1-3

کتاب  ىمرحو  مجلس کتهاب« نظم ابهواب و اخبهار»را در  الکافیاول  کهرد،  ىمعرفههها سهرآمد 
                                                      

  .۵۸۶-۵۷۹، ص۴، جالکافی ف وع. 1

 .۵۹۹-۵۹۸، ص۲، ج. همان2

  .۹و  ۴باب ، ۶، جتهذا  األحکام فی ش ح المقنع  لةشلخ المفلخ. 3
  .۵باب ، . همان4
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کتابیچ 1است. بنها بهر  ،قهتیتو،ه است. در حق ابل  ىنظم منطق یارات دارایالز نش ابواب 
کلىماز ابواب ارا ه  ىنش نسبیچ، هاتیاولو گشودن  ىنیشود.  کل المه ار خهود ۲۴با  ، باب در 

کنهار ههم ،مهع نمهود، اسهت. او احاد م خهاص ی  را بهر طبه  مفهاهیهبا تناسب خهاص ابهواب را 
از مشهاهد مشهرفه  ی،دا، ۹امبر اسال یارات پینه اینمونه در زم یکرد، است. برا بندیطبقه

گهر چهه برخهید، بهاب د، نههیشههر مد گشهود، اسهت.    را در یا دو حههدیهک یهاز ابهواب فقه   ىگهر 
کتههاب المهه اریههب و نظههم خههاص از امتیهههمههرا، بهها ترت ىن تک ههر موضههوعیهها 2رد.یههگىبرمهه او  ازات 

کلیدر تناسب ابواب نسبت به ش، هیاست. مرحو  ابن بابو کرد،  ترو ،امع تر ی د ىنیخ  عمل 
ح و ینش صههحیههشههتر و چیاز انسههجا  ب، ب ابههواب بخههش مهه اراتیههو، صههدوق در ترتیاسههت. شهه

 برخوردار است.  ترىمنطق
کتاب م ار خهود « نةیاالبتداء بمکة و الختم بالمد»با عنوان  ىخ صدوق با مقدمه مناسبیش

را  ىنیکند و در ادامه عنهاوىمنه بازگو یت بازگشت زا ر را به مدیاهم ى،کند. به عبارتىمرا آّاز 
که زا ر بایگشاىم ن یهن بهاب از اینهه انجها  دههد. اولهیمد یسهو ر بازگشت از مکه بهید در مسید 

 یآداب و مناسههک عبههادى، ت مکههانیههب اولویههشههود و بههه ترتىمههر شههرو  یاعمههال از مسههجد ّههد
 یدن بههه حهر  نبههویرسه یا بههراگردنهد تهها زا هر رمهى طههر  ىنههه چهون معههّر  النبهیمشهاهد مشهرفه مد

تها  ۹اهللد. آنگها، زا هر از بهدو ورود بهه حهر  رسهولیهآمهاد، نما ىر  لبهیهکامهل و تطه ى،هت آمادگ
کههه مرحههو  ابههن بابو، یههخههروج از آن مکههان مطهههر را بهها ههها آن بیههه بههه ترتیههک دور، مناسههک دارد 

 د.یمانىم بندیباب، نش منظمی  با چیات و نی  و مرتب  با رواین د یعناو
ب داد، یهارت زا هر ترتیها یبهرا ىمنطقهای ،خ صدوق با  اعدیتقد  و تأخر ابواب در الم ار ش

که صدوق ا« ارتی واب ا»توان در باب مى ن مورد رایشد، است. ا کرد  ن باب مجه ا یمشاهد، 
کل ىن در حالیا .آورد، است :ارت ا مهیرا  بل از ابواب ا که  ان یهن باب را در پایا ىنیاست 

  ار خود آورد، است.الم
کتههاب  ىو، خاصههیان ابههواب از شههیههم ىت نظههم منطقههیههن رعایدر عهه التهااذا المهه ار  کههل  در 

که از ابتدا تا بهه انتههانیب ابواب به ایالم ار برخوردار است. ترت ر یک سهیهاز هها ی آنگونه است 
کههر یههب ابههواب از پیههدار اسههت. ترترب خههاص برخههویههو ترت ىمنطقهه  ۷ازدهمیههتهها امهها   ۹امبر ا

 گونه است:نیا
                                                      

 .۱۱۰، ص۱، ج:بحار االنوار الجامع  لخرر اخبار االئم  االطهار. 1
 .۵۵۷و  ۵۵۰، ص۴، جافیالک ف وع. 2
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 ،۷اما موضع  بر هر ، خ والدت و وفاتیباب نسب و تار .۱

 ،۷اما ارت یلت ایات فمیباب روا .۲

یارتباب متن  .۳  ،۷اما  یمتعدد براهای ارتنامهیا ایه ناما

 ،۷اما باب ودا  با  .۴

کوفههه از مشههاهد یههنههه یکههه آن مکههان ماننههد مد ىبههاب متعلقههات آن مکههان در صههورت .۵ ا شهههر 
 وردار باشد.خی برگریمشرفه د

ایههن ترتیههب مههنظم از ابتههدای کتههاب المهه ار تهها بههاب چهههل وپههنجم،  بههل از ایههارات ،امعههه، ادامههه 
 کند.ىنمبه لحاظ در بر داشتن ابواب پراکند، از این  اعد، پیروی  ۵۳تا  ۴۶یابد. تنها از باب ىم

کههه از یههافتههه فههوق ایب یههابههواب ترتهههای ىاگههیاز و کههامالا منطقههیک سههیههن اسههت   یرویههپ ىر 
دههد و ىمهرا ارا هه  ۷هر معصهو  ىشناخت ا،مال، ارتیکه  بل از ورود به ا یطور به ؛کندىم

کهه اىمه اهر  ۷ارت آن معصو یلت ایات دربار، فمیآنگا، روا الز  را  ىن خهود آمهادگیهشهوند 
ن یشهیافتهه در دو المه ار پیب نظها یهن ترتیکند. چنهىما یشتر مهیبا معرفت ب ىارتیا یبه زا ر برا
 شد.نمى مشاهد،

 ثیاحاد یبندطبقه .1-۴
کلد،یهعقن یهاز علما بر ا ىبرخ کهه روش  م یبهر تنظه ىمبتنه الکاافی  یهدر نقهل احاد ىنهیانهد 
که در هر باب ابتدا احادیبه ا 1؛ب صحت و وضو  استی  بر ترتیاحاد  ترحیصح  ین معنا 
کمتهر برخورداکه از صهح ىثیشوند و آنگا، احادىمنقل  ات آخهر یهروا، نیبرارنهد. بنهات و اعتبهار 

 ست.یاز ا،مال و اخفا ن ىهر باب خال
که هیاز محققان بر ا ىالبته برخ ست و از ،انهب ین موضو  نید اییدر تأ ىلیچ دلین باورند 

کل کلىمه  نشهان یهاحاد ىبررسه 2صهورت نگرفتهه اسهت. ىحی  تصهریهن ىنهیخود  کهه   ىنهیدههد 
 ندارد. ىارات و،هیبخش ان ادعا حدا ل در ینداشته است و ا ین  صدیچن

که در مسیچىم یاگونه ات را بهیابواب روا ىبرخ ىنیکل، ن و،ودیبا ا ر فههم موضهو  بهه یند 
کهرد، اسههت و سهه     هههمیههاحاد ّالبهاا  ید. ویههکهار آ خهانواد، را بهها مطلهه  و عها  و مجمههل آّههاز 
 از و بهاب بعهد« ۹ىارة النبهیا»آورد. آنچه در باب ىمآن  ىخاص و مفسر را در پ، دیات مقیروا

ن نهو  یهگهر این مطلهب اسهت. نمونهه دیهمشعر بر ا، آمد، است «ارةیاتبا  الح  بالز»آن با عنوان 
                                                      

  .۵۴۵، صنهاا  الخراا . 1

  .۱۶۰، صالحخاث دراا . 2
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  1خورد.مى   به چشمیگر نینش در ابواب دیچ
برخههوردار  تههری یههنش د یههاز چى، ن تشههابهاتیخ صههدوق در عهی  در المهه ار شههیههب احادیهترت

 یدارا الکهافىنسهبت بهه  مان ال احضا در المه ار  ابهواب بنهدیطبقههکهه ایهن است. با تو،ه بهه
در  ،مثهال یبهرا انهد؛شهد،ن نظهم مرتهب ی  مطاب  ایل هر باب نی  ذیاحاد، بود ترىب منطقیترت

کهامالا  ىات بها روشهیهروا بنهدیطبقهه -   اسهتیحهد ۳۵مج ا با  ىکه باب - «ارتی واب ا»باب 
ذکهر شهد، و آنگها، بهه  ۹امبریهت پلی  فمهیهکه ابتدا احاد یبه نحو؛ ت شد، استیمنظم رعا

گرفته در ذیلذا احاد 2،لو رفته است. :ب امامانیترت ل ههر بهاب بها موضهو  آن بهاب ی   رار 
کاملیداشته و خانواد، احاد ىخوانهم   نگاشته شد، است. الکافیاز الم ار  تر  

کتههاب المهه ار شههیههاحاد بنههدیطبقههه نش مههنظم و حسههاب شههد، یههمطههاب  چ ىخ طوسههی  در 
گرفته است. لذا دسته - تر اشار، شدشیکه پ - بابوا ر ی  ههم بهر همهان سهیهاحاد بندیشکل 

،   نسهبت بهه دو المه ار سهاب یهتعهداد احادکهه آن ب داد، شد، اسهت؛ ضهمنیمنظم ابواب ترت
کهار اشهدمماع   کههیه، اسهت. تنهها اشهکال  ن یهات اتفهاق افتهاد، اسهت. ایهتکهرار روا ن اسهت 

  3شود.مى د،یچند د ىمطلب در ابواب

 کتب اربعه« مزارات» یاختصاص یهایژگیو .2
با و،ود تشابهاتى که میان سبک نگارش مؤلفان م ارات کتهب اربعهه و،هود دارد، امها ههر یهک از آنهان 

هههای مخههتص خههود در نگههارش هسههتند. ایههن خصوصههیات بسههته بههه خاسههتگا، فکههری و دارای ویاگههى
از مؤلفههان در آن دوران، متفههاوت  ههاهر شههد، شههرای  علمههى و نیهه  ا،تمههاعى آن عصههر و نقههش هههر یههک 

دههد کهه ههای چههار و پهن  هجهری خبهر مهىها از تحوالت نگارشى در سد،است. از طرفى، این تفاوت
هههای منحصهر بههه فههرد تههر در ایههن زمهان هسههتیم. در ایهن  سههمت بههه شهیو،شهاهد  هههور آ هار حههدیثى ،هامع

 واهیم پرداخت:مؤلفان کتب اربعه در الم ار خود به ترتیب زمانى خ
 الکافیکتاب المزار  .2-1

کلهای و،یش کتهب مه ار در ایسهه بها دیدر مقا ىنیمتفاوت مرحو     یمتمهاهها ن شهاخصیهگهر 
کرد، است:   نمود 

                                                      
  .۵۸۷-۵۸۰، ص۴، جالکافی ف وع. 1
  .۵۸۵-۵۷۰، ص۲، جمن ال احض ه الفقله. 2
  .۱۹-۱۲، ص۶، جتهذا  األحکام فی ش ح المقنع  لةشلخ المفلخ. 3
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 اراتیدر ابواب الز یسیسبک مختصر نو .2-1-1
نویسى در کل آن برخوردار است، امها در بخهش ایهارات متفهاوت از سبک ،امع الکافیگرچه کتاب 

کهرد، و بهه نظهر  الزیهارات مل کرد، است. شیخ کلینى در ابوابع رسهد ىمهخهود بهه اختصهارگویى اکتفها 
حه  خهود را کامهل کنهد.  :و نیه  امها  ۹این بود، است که زا ر خانه خدا بها ایهارت پیهامبر هدف وی

این ایارات بهرای آن دسهته از حا،یهان خانهه خداسهت کهه در مسهیر برگشهت بهه عهراق هسهتند؛ چهرا کهه 
آورد. در ىنمهمیهان  بهه ۸در طهو  و نیه  ایهارت امامهان عسهکریین ۷هیچ ذکهری از ایهارت امها  رضها
کهرد، اسهت؛ حتهى روایهات فمهیلت ایهارت و نامههبا ى ایارات نی  به متون ایارت ههای مختصهر بسهند، 

یگهری یا ایارات مربوط به دیگر مشاهد مشرفه مدینه و کوفه نی  مجمهل بیهان شهد، اسهت. البتهه دالیهل د
که عصر کلینهى دورانهى اسهت کهه سهبک توان برای شیو، مختصرنویسى او پیدا کرد. از ،مله آنىمهم 

در موضو  ایارت بر اختصارنویسهى بهود، اسهت. بعهد از ایشهان، م ارنگهاری بهه تهدری  بهه سهوی  هانوشته
 نگاری پیش رفته است.،امع

کهه ههدف شهیبا ىاز طرف کلید تو،هه داشهت  ات یهمطهر  نمهودن روا کاافیال فا وعدر  ىنهیخ 
کتهابیرا در د نویسهى،هامعاصهول  است و ىفقه کهرد، اسهت. برخهیهفهرو  رعا یههاگهر    یهن ىت 

ه یهن نظریهگر چهه ا 1؛انددانستهاو  گرایىدگا، بو یارات برگرفته از دیدر بخش ارا تفاوت روش او 
کلیههآىنمههح بههه نظههر یصههح یطبهه  شههواهد آن  ىثیحههد یهههاحههوز،از  یاریمتعلهه  بههه بسهه ىنههید. 

که او را در ا  کند.ىنممرتب   ىگا، خاصی،ا نه بهین زمیدوران است 

کامل اسناد روا .2-1-2  اتیذکر 
آن در آّهههاز سهههد،  ىا، رواج و تهههداول نقهههل شهههفاهیهههبهههه و،  یاهتمههها  مسهههلمانان در امهههر حهههد

کههه اصههحاب پ، نخسههت   در یههاز تحر یری،لههوگ ین بههرایو تههابع ۹امبر اسههال  یههمو،ههب شههد 
که هنگا  نقل  ىثیاحادی، ورا  نبیم گرفته بهودیا تدویرا  بها اسهناد و ، ن از مصدر نبوت فاصله 

کنند و به دیذکر نا  راو که سلسله اسناد را هنگا  نقل و امهالیه نمای  توصیگران نیان نقل   یند 
کنندیحد که: یروا ۷ىه از اما  علکچنان ؛  بازگو   ت شد، است 

  2؛حدثکم یذال ث فأسندوه إیلیبه حدإذا حدثمت 
 د. یاسناد ده، دیکنیمکه از او نقل  یسند آن را به کس، دیکنیمرا نقل  یثیهرگاه حد

                                                      
 .۴۸ص اشع  ، روشی ب ا  بازساز  کتاب المزار سعخ بن عبخ اهّٰلل. 1
  .۵۲، ص۱، جکافی اصول. 2
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  1افت.یه رواج یو از،مله امام ىن تما  فرق اسالمی  بیبعد ن یهار، در زمانین سیا
کنهد. ىمهل یانجا  داد، است را، وصهول بهه مطلهب فهوق را تسهه ىنیکل، آنچه محد  بزرگ

هسههتند.  ۷ان تهها بههه معصههو یههاتصههال نهها  راو یمسههند و دارا ىارات همگههیههب الز  ابههوایههاحاد
کهه در ابتهدا -خ صهدوق یشه مان ال احضا ر یهنظ ىثیگهر ،وامهع حهدینسبت بهه د مسألهن یهم
  یههان احادیههاسههت. البتههه در م یاا،یههواز یههامت یدارا - انههدآورد،ات را بههه صههورت مرسههل یههروا

که بس  و،ویمفقود ن یهاحلقه ىبرخالکافی  گاهها آن از یارید دارد  پهژو،  یخاص حهد ىبا آ
که در الم ار ىممرتفع الکافی کتاب  یسند یهاگونهاز   شود.مى د،یک نمونه دیشود 

کهه بهه دنبهال بهاب  بلهى و بهدون ذکهر سهند « ایارة مهن بقیهع»این مورد در باب  اتفهاق افتهاد، اسهت 
کههه دیگههر آیههد، امهها بهها تو،ههه بههه ایههنىمههل بههه نظههر شههود. در  ههاهر، روایههت مو ههوف و مرسههروایههت آّههاز مههى

همگهى مسهند هسهتند، بسهیار بعیهد  - حهدی  اسهت ۹۵کهه بهیش از  - الکاافی روایات کتاب المه ار
که این حدی  بدون سهند رهها شهد، باشهد. لهذا محققهان، سهند حهدی  را از مصهادر دیگهر ىم نماید 

کرد،   2اند.وایت پیشین دانستهاند و سند این روایت را متصل به همان راستخراج 
کلینههى در  کههه  ی مختلهه  سههند حههدی  از مههواردی اسههتفاد، هههاگونهههالبتههه بایههد تو،ههه داشههت 

کههه نیههاز بههه بررسههى و تحقیهه  دارد. یکههى از ایههنىمهه کههه در سههند  «عنههه»ههها اسههتفاد، از واژ، کنههد  اسههت 
کّرات استفاد، شد، است. در ابواب   3شود.ىممونه دید، الزیارات چند مورد از این ن احادی  به 

  من ال یحضره الفقیهکتاب المزار  .2-2
کتاب الم اریمنه  ش  ل برخوردار است:یذهای ىاگیاز و خ صدوق در 

 یقات فقهیات و تعلین رواییتبی، لیاز قواعد تکم استفاده .2-2-1
کلیان روایبه ب فق   یخ صدوق در نقل احادیش کتفا نکرد، است و بر خالف  که  ىنیات ا

شهان بهر اسها  یا ات ههم پرداختهه اسهت.یهر رواین و تفسهیهیبهه تب، کنهدىمهات را عرضهه یها رواتن
گههزیههگههر احادیان دیههکههه خههود از م ىثیاحههاد ىبرخهه کههرد، و بههه صههحتی   کههرد، ههها آن نش  حکههم 

کهه حجیتنهها صهح ات نه د او نههیهن دسته روایکند. اىمفتوا صادر ، است ت یهح شهمرد، شهد، 
  4آن فتوا داد.توان بر طب  ىمداشته و 

خهود را بها تو،هه بهه  ىبرداشت فقهه، ماهر شنا  یه و حدیک فقیعنوان  مرحو  صدوق به
                                                      

  .۵۲، صحخاث تاراخ. 1

  .۵۵۹، ص۴، جالکافی ف وع. 2
  .۵۶۶، ص. همان3

  .۳، ص۱، جمن ال احض ه الفقله. 4
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گرفتن  واعد تخصی،مع روا کنهد. ىمهر مجمل ارا ه ید مطل  و تفسییتق، ص عا یات و در نظر 
که ویا    تو،ه داشته است.ی  نیة الحدیبه موضو  درا ین موضو  نشان از آن است 

بههر  ىات متعههارض مبنههیههبهها ذکههر روا، «نههةیاالبتههداء بمکههة و الخههتم بالمد»در بههاب  هیههابههن بابو
ات یهان شهر  اسهتحباب حکهم بهه ،مهع روایهبها ب، نههیا از مدیهلت شهرو  سهفر زا هر از مکهه ویفم

 پرداخته است:
ار داشیته باشید و بتوانید هیر کیدام کیه ییوارد شده است کیه اخت یکس ین اخبار برایا

ر ینیاگز، برندیمن دو راه یاز ا یکیکه به  یکس یول، نه آغاز کندیا مدیاز مکه  ،بخواهد
نیه یپس اگیر او را بیه راه مد. ندارد یاریباره اختنیرا درایز؛ د همان راه را انتخاب کندیبا

سیت کیه یز نیاو جیا یرا برایز؛ او افضل است ین برایکند و ایماز آن شهر آغاز ، برند
ار را بیه انتظیار ییدر آن د :و ا میه ۹امبرییر پارت مرقید مطهییینه و زیدخول به مد

رخیت ، برگرددکه آن ش ازیا پینه باز نگردد و یرا چه بسا که به مدیگذارد؛ زازگشتش واب
ن ینه آغاز کند و ایط افضل است که از مدین شرایاو در ا یپس برا .ن جهان بربنددیاز ا
د: از امیام ییکه گو ت کرده استیروا ۷صادقصفوان از امام ی است که ثیحد ایمعن

ا بیه مکیه؟ یینه افضل است یان کوفه آغاز کردن به مدیحاج یدم که برایپرس ۷صادق
  1.نهیفرمود: به مد ۷پس امام

رش یفتهوا دادن و پهذ ی  تو،هه داشهته و بهرایصدوق به اعتبار و  هدرت حهد، ن رهگذریدر ا
چنهان  ؛در نظهر دارد   سهند رایهت از حیها ضع  روای یاستوار، نیمختل  در امر د یگفتارها

ا عههد  آن د ههت داشههته یهها  ههدرت و انفههراد یههضههع  ، از آن ماننههد اتصههال و انقطهها  ىکههه بههه انههواع
ان سههه یههاز م ،نمونههه یبههرا ؛دهههدمههى خههود را ارا ههه ىه فقهههیههت مختلهه  نظریههان روایههاسههت و از م

 حیت را در نه د خهود صهحیهک روایه ۳ت مختل  دربار، اختالف موضع  بر حمرت زهرا یروا
 ند: یگزمى شمرد و آن را برمى

اند کیه ایشیان یدهعقی بر این اعدهسه روایت مختلف وجود دارد:  ۳درباره قبر حضرت زهرا 
و دسیته سیوم بیر  اندکردهدر بقیع دفن شده است، برخی نیز مکان قبر را مابین قبر و منبر روایت 

ته ازنظیر مین صیحیح اسیت و که این گف اندشدهاین باورند که حضرت در منزل خودشان دفن 
گشیم، بعید از زییارت شدم و به توفیق الهیی بیه مدینیه برمیییمزمانی که از اعمال حج فارغ 
                                                      

  .۵۵۹، ص۲، ج. همان1
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ای اسیت کیه از بیاب جبر ییل کردم که در نیزد اسیطوانهیمرا  ۳قصد بیت فاطمه  ۹پیامبر 
  1خواندم.یمنامه حضرت را شویم و آنگاه زیارتیموارد 

گا، به امور دیفقک یخ صدوق به مانند یش کهه سهند روایه با تقوا و آ ارت یهت مهتن ایهن آنجا 
ن یهکنهد و اىمهان یهش را بیشهفاف نظهر خهو، نهدیبىنم ۷را متصل به معصو  ۳حمرت زهرا 

گز مسأله  دهد:مى ح توس  او خبری  صحینش احادیاز 
 ۳قةیاشة الفاادیاائًا موظفااًا ُماادولًز ل یاْلخباااش  اا قااام مفاانا هااذا الکتااا ف ل   ااد ف

هااو  واهلل املوفاال للفااوا  و ت لنفساایاشهتااا مااا شضاایهااذا ماان   کتااای ت ملاان ن اار فیفرضاا
 2ل؛یحسبنا ونعم الوک

 آنچیه خیود در یول، افتمین ۳درباره حضرت زهرا  ینامه خاصارتیز، ان اخباریدر م
 یق عطا کند.آن توف یخداوند ما را به درست. در کتابم آوردم ،دمیباره پسندنیا

ارت امها  یهح در بهاب ای  صهحیهاز د ت صدوق بهر ا ههار فتهوا بهر اسها  احاد ،رگینمونه د
 گردد: مى مشاهد، ۷نیحس

یاشات، و ف کتا   یااشات و اختارت هاذه  ۷مقتل احلسانو قد  خر ت ف کتا  ال   نواعاًا مان ال 
یاشات عندی من طریل الروایة  کفایة؛ ف وهلذا الکتا ، ْلّنا  صح ال   هیا بالغ و 

مربیو   یهاارتیاز ز یادیتعداد ز ۷مقتل الحسینز کتاب یو ن زیاراتتاب من در ک
چراکیه ؛ دمیین کتاب برگزیا ینامه را براارتین زیاما هم، امآوردهرا  ۷نیبه امام حس

ده یت به مین رسییق روایارت است که از طرین زتریحیصحارت در نزد من ین متن زیا
 ت.یت اساست و در آن بالغ بوده و مورد کفا

ک کههه  ىگفتههه او حهها کیافههت حههدی  تحمههل و دریههبههر طر ىکههیاز آن اسههت  کنههد و یهه  خههود تأ د 
که با عناکه آن گرید  د، است.یت را برگزین رواتریحیصح، ت به  واعد علم ر،الینشان دهد 

کههه شههیههل بههر ایههههها دلن مثههالیهها گههزین اسههت  کههه اسهها   ىثینش احههادیخ بههه  پرداختههه اسههت 
گمارد، است. اها آن نییبه تبکه نآ ایو  ی او بود، استفتوا د، همهان یه  برگزیهن احادیههمت 
ن یهد. په  ایهش ننمایخهو یمهوارد اشهار، بهه فتهوا ىگهر چهه در برخه؛ خ صهدوق اسهتیشه یفتاوا

گرفتهیش یفتوا یکه مبنا - اتیدسته روا ن یه. بهر اانهدصهحتازنظهر او محکهو  بهه  - انهدهخ  هرار 
                                                      

  .۵۷۲، ص. همان1

  .۵۷۴، ص. همان2
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که ابن بابو ،اسا  ش د هت نظهر داشهته اسهت و ی  منتخب خویاحاد ه در سندیمعلو  است 
کهرد، اسهت ىثیاحهاد، میدیهکه د یکه در موارد رفته است؛ چرای  را ن ذیات ضعیروا  ،را ارا هه 

که به دلیگوىماما خود   دهم. ىنمحکم به فتوا  ۷ل عد  اتصال به معصو ید 
 ذکراسناد احادیث عدم. 2-2-2

اتش ییروا ین گونه است که بیرایبد هلفقحض ه الامن ال وه صدوق در سراسر کتاب یش
در مقدمیه ، ثیضبط احاد یکند. درباره چگونگینمت یروا ۷سند متصل به معصوم

اد نشیود و ییهیا زث نوشیتم تیا طیرقید احادیسد: کتاب را با حذف اسانینویمکتابش 
ت ییف قصد مصنفان را نداشتم که همیه آنچیه را رواین تصنیم نگردد. در ایکتاب ضخ

م را ارا ه و بیه صیحت آن ین بود که فتوایبلکه نظرم بر ا ،آورندیمدر کتابشان  ،کنندیم
 حجت است. ان من و پروردگارمیمها نیحکم کنم و معتقدم که ا

که ش کهرد، اسهت. په  یهخ صدوق به ،هت اختصار سهند احادیمعلو  است    را حهذف 
ای هخیدر مش یاما و، ندیآىماز مرسالت به حساب  من ال احض   یتما  احاد ،در نگا، اول
، نی  را از مرسههل بههودن خههارج نمههود. بنهها بههرایههن احادیههاز ا یادیههتعههداد ا، ب دادیههکههه بعههداا ترت

کتههاب منحصههر بههه روایهه  مرسههل ایههاحاد کههه صههدوق بههه روات ىاتیههن  خه یدر مشههههها آن اسههت 
 کتابش اشار، نکرد، باشد.

گونهیو، حذف سند احادیش گرفته است. په  از  ىمختلفهای   در بخش م ار به  صورت 
با ذکهر ها و،ین شیم. ایشومى ات موا،هیو، در حذف اسناد روایتتبع در بخش م ارات به سه ش

 ن  رار است:یآن در الم ار بدهای نمونه
  1؛۷حذف تما  سند و ذکر نا  معصو  .الف
اتیههان »؛ ماننههد آنچههه در بههاب ایههارات بهها عنههاوین: ۷. حههذف کامههل سههند بههدون ذکههر نهها  معصههو ب

 ۹تودیهع  بهر النبهى »و« اتیهان المشهاهد...»، «الصو  بالمدینة واالعتکاف...»، «اتیان المنبر»، «المدینة
 های این بخش بدین نحو است.نامهآمد، است. اک ر متن ایارت« و منبر،
  یحهد ىو فه»و  «یو رو»، «ةیروا ىف»ر یو استفاد، از الفاظ خاص نظ ۷حذف نا  اما  .ج
گونه اند  است. یارات تعداد ایخش ادر ب 2؛«آخر  ن 

                                                      
 .۳۱۶۷، ۳۱۶۶، ۳۱۶۴، ۳۱۷۶، ۳۱۷۴، ۳۱۷۱  یاحاد، اراتیابواب الز، ر. : همان، نمونه ی. برا1
  .۳۱۵۰، ۳۱۴۹  یحد، . همان2
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از ایههن دسههت روایههات در  1بخشههى از سلسههله سههند و ذکههر آخههرین راوی و یهها ذکههر دو راوی. حههذف. د
 شود.های ذکر دو راوی گرچه از مورد  بلى کمتر مشاهد، مىشود. نمونهالم ار به کّرات دید، مى

کوشش محققان در بررس کتاب یمش ىبا  ات یهن دسهته روایاسناد ا، فقلهمن ال احض ه الخه 
ک ر شناسىمورد باز ىهمگ گرفته است و ا نمونه مرحو   یبرا ؛اند،شداز ارسال خارج ها آن  رار 
کبهر ّفهار ىعله کتهابیهمصهحح ا یا گهر مصهادر یات مرسهل را بهه سهند متصهل از دیهسهند روا، ن 
کرد، است. یگر منابع شی  دیمعتبر و ن ىثیحد گ ارش   خ صدوق 
ح .2-2-3  ر مرتبط یموضوعات غ طر

که از ذکر روامى حین موضو  تصریخ صدوق خود به ایش   داشهته و یپره ىر فقهیات ّیکند 
  2گر فراهم ساخته است.ی  دیفقه و نه چ یرا تنها برا من ال احض کتاب 

از  ىو د هت بهر انحصهار در موضهوعات فقهه ىر فقههیهت عهد  طهر  موضهوعات ّیگر چه رعا
ات و ذکههر یههبههه انعکهها  روا ىتههو،هامهها در مههوارد  ابههل، اسههت ه الفقلااهماان ال احضاا ازات یههامت
شت و دعا و... پرداختهه یمع، اخالق ،ر: آدابینظى، ر فقهیّ یهانهیش درزمیخو یهادگا،ید

کتاب فقهیرا  من ال احض کتاب  باید،هت  نیا از .است  کرد.  ىتلق ىاخال  - ىک 
دو ، اراتیهصدوق در آخر بخهش ا خیم. شیهستای ،وین شی  شاهد چنیارات نیدر بخش ا

کهه « ۷ىبهه عله ۹امبر یپ یایوصا»و « ۷حقوق اما  سجاد»باب با موضوعات  آورد، اسهت 
 است.  ىاخال های آن در بخش یندارد و ،ا ىخوانارات همیبا موضو  ا

ر مهرتب  در سراسهر یهموضهوعات ّ، شهودىمهد، یهدبهار، ن یهارات در ایهر از آنچهه در بخهش ایّ
گسهترد، مهنعک  اسهتیصدوق ن من ال احض کتاب  ر: معاشهرت بها بهرادران یهنظ ؛  به صهورت 

، عیههدن و بیآداب خههوردن و آشههام، شههتیمع، دفههن، آداب حمهها ، مسههافرت ىچگههونگى، مههانیا
کههه در عههیههادع،  نههوت مهها، رممههان یدعاههها مباحهه  ههها آن از ىبرخههکههه ایههن نیه خههاص و ... 
  3د.یآىم  به حساب ی،زو مباح  فقه ن ،ه آداب و سننیاما از زاو، است ىاخال 

از طهر   - رودىمهکهه بها طرحهى مهنظم و منسهجم پهیش  - بدین ترتیب، شیخ صدوق در المه ار خهود
فلت  کهه احهادیثى از ایهن ورزد؛ گر چه بهتهر ىنمموضوعات با محوریت اخالقّ  ،ها دسهت در یهکبهود 

 واب مختل  خودداری گردد.و با عناوین خاص خود مطر  گردند و از پراکندگى در اب
                                                      

  .۳۱۴۲، ۳۱۳۸، ۳۱۴۷، ۳۱۴۵، ۳۱۵۳، ۳۱۵۲، ۳۱۵۱  یاحاد، . همان1
  .۱۸۰، ص۴، ج. همان2

  .۹۶-۹۵، صآشناای با جوامع حخاثی شلعه و اهآ سنت. 3
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  تهذیب االحکامکتاب المزار  .2-3
 های خاص ایر است:کتاب الم ار شیخ طوسى نسبت به دو الم ار ساب  الذکر دارای مزیت

 اتیروا یحجم باال. 3-2-1

گهر ینسهبت بهه دکهه ى، آنکهی :تو،ه اسهتاز چند بعد  ابل ىخ طوسیالم ار ش اتیخصوص
گهرفتن یهبرخهوردار اسهت. ا یشتریب یىکتب اربعه از حجم روا کتهاب بها در بهر   -  یحهد ۲۰۵ن 

از  - اسهت مان ال احضا ه الفقلاه  یو ن الکافیارات ی  در باب ایباا دو برابر تعداد احادیکه تقر
گستردگی،امع کهه المه ار شه ىهیدههد. بهدىمهخبهر  موضو  ىت و  اشهار،  ىخ بهه مبهاحثیاسهت 

که در بخش ا کتب اربعه نیارات دیدارد   ىدهنهد، رونهد تکهاملن امر نشانیامد، است و همیگر 
گذر زمان است.  م ارنگاری  در 

 یت موضوعیجامع. 2-3-2

تهری سبب شد، که ایهن کتهاب موضهوعات گسهترد، التهذا تعداد باالی احادی  در الم ار کتاب 
از را در موضو  ایهارت پوشهش دههد. تک هر موضهوعى همهرا، بها ،امعیهت مطالهب، ایهن کتهاب را متمهای  

کهههرد، اسهههت. در حقیقهههت، موضهههوعات ایهههارت از پیهههامبر اکهههر   تههها امامهههان  ۹دیگهههر مههه ارات گذشهههته 
رود. ضهمن ترتیهب منطقهى، مطالهب ههر بهاب، ىمهاز اول تا انتهها بها یهک نقشهه ،هامع پهیش  ۷معصو 

کهه  - گهردد. حتهى دربهار، ایهارت ا مهه بقیهعىمهاعم از ابهواب و احادیه  در یهک مجموعهه کامهل عرضهه 
 :شهیخ طوسهى بههرای ههر یهک از امامهان بقیههع - دهنهدىمههتهب اربعهه یههک ایهارت واحهد را ارا هه دیگهر ک

آورد. در وا ههع، کتههاب المهه ار ىمهه،داگانههه و بهها همههان طههر  یکسههان در ابههواب  بلههى، مجموعههه ایههارتى را 
 .شیخ طوسى در حد یک ،امع ایارتى نگاشته شد، است

 یسخ طویدر منهج ش ییو روا یقات فقهیتعل. 2-3-3
ک که ش ىشواهد حا کنار طرق روا ىخ طوسیاست  خهود  و هوقخهود بهه محهد ان مهورد  یهىدر 
کتفا نکرد، و خود نیتنها به نقل روا گهذر از یبود، است. عصر ش ى  اهل نقد و بررسیات ا خ دور، 

 است. ىثیدر حوز، حد ىکرد استداللیو رو گرایىصرف و شرو  دور، عقل گرایىنقل
گذشهههتهیهههز ذکهههر روابعهههد ا ی،خ در مهههواردیشههه ش را ارا هههه یخهههو یفتهههوا، ات و ا هههوال محهههد ان 

خهود را  ىنظر فقهه ۳  مختل  دربار، موضع  بر حمرت زهرایدر احاد ،نمونه یبرا ؛دهدىم
کههرد، اسههت.یههب« یاْلفمههل عنههد و»بهها عبههارت  کلیات از شههیههم روایا در نقههل مسههتقیهه 1ان  ى، نههیخ 

                                                      
  .۸، ص۶، جتهذا  األحکام فی ش ح المقنع  لةشلخ المفلخ. 1
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کال  راوککند؛ چنانىم ىا هار نظر ر،ال    آمهد، اسهتیکه به اشتبا، داخل متن حد - ار یه 
  1سازد.مى ت ،دایاز متن روا -

که ش   یالحهدةیهات نبهود، اسهت و بهه مسها ل درایهتنهها نا هل روا ىخ طوسهیمشخص است 
کههه بههه تعلیههفق ىمحههد  یو ،قههتیهههم تو،ههه داشههته اسههت. در حق ا یهه ىقههات فقهههیه بههود، اسههت 

   اهتما  نمود، است.یل مفهو  احادین ذییتب
در بهاب فمهل الکوفهه  ۸۲مثال دیگر از تعلیقهات فتهوایى شهیخ طوسهى در المه ار، مربهوط بهه حهدی  

هها از نمهاز نههى ها نماز مسهتحب اسهت و نیه  مسها،دی کهه در آناست که به بیان مسا،دی که در آن
  2دهد.پردازد و به روایات مسند کتاب الصالة خود ار،ا  مىشد، است، مى

ح مباحث ف. 2-3-۴  یثیقه الحدطر

کتهههاب المههه ار چنهههیشههه ىاگهههیو کهههه در مهههوارد متعهههددیخ در  بهههه طهههر  موضهههوعات  ین اسهههت 
ن موضهوعات شههامل انههوا  دانههش یهه  پههر داختهه اسههت. ایههل احادیه  در ذیالحههدمختله  فقههه

تو،هه بهه تعهارض اخبهار و ،مهع ، اتیهن روایهیر و تبیتفسههها ن بحه یه  است. از ،مله ایحد
ن یهات و از ایهروا ىو متنه یاهتما  بهه نقهد سهند، در نقل ا وال ىحیو، تر،یاستفاد، از ش، هاآن
که شی ب کار بسته است.یو، خویدر ش ىخ طوسیل مباح  است    3ش به 

 کتب اربعه  مزارنگاریان منهج یم یقیسه تطبیمقا .3

اولهین ،هامع حهدیثى اسهت کهه ضهمن داشهتن امتیهازات منحصهر بهه خهود، اسهب  بهر  الکاافیکتاب 
کهه ه بهود، و لهذا از طهرف علمها، در میهان کتهب اربعهه مهر،ح دانسهته شهد، اسهت؛ چنهاندیگر کتب اربعه

  4اند.برخى آن را به امتیازاتى چون: اشرف، او  ، ا،مع و اتم کتب اربعه متص  کرد،
کتههاب یههابههواب الز کههه ا یگههریازات دیههههها از امتنیهه  ،هه  ایههن الکااافیارات  ن یههبرخههوردار اسههت 

تو،ههه  ت در موضههوعات  ابههلیت افمههلیههابههواب و رعا یهههابنههدیا، در طبقهههیههبههه و ى،بر،سههتگ
و،هود دارد. بهه طهور  یىههاىکاسهت، ن ابهوابی  و عناویاحاد بندیب و طبقهیاست؛ اما در ترت

کمتهر و  ىگهر از نظهم منطقهینسهبت بهه دو المه ار د الکاافی  الم ار ینش ابواب و احادیچى، کل
کتههب اربعههه بهها یههدر همههه ابعههاد آن در م یم ارنگههاراختصههار در موضههوعات برخههوردار اسههت.  ان 

                                                      
  .۲۸  یحد، ۱۴، ص. همان1
  .۳۹، ص. همان2
  .۱۷۶، ۱۳۵  یل احادیذ، ۴۴، ۲۲، ۳ابواب ، ر. : همان، نمونه ی. برا3
  .۱۶۴، صاعلا  الشلع  ؛۵، ص۱، جالوافی کتاب. 4
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گذاشهته اسهت کتهاب المه ار ههر کهچنهان ؛گذشت زمان رو به تکامل  ک از مؤلفهان نسهبت بهه یهه 
کرد، است. در ع تررو به تکامل نهاد، و ،امع ى بل کتب اربعه ین حال بایبروز  گفت م ارات  د 
  ست.یاز نقص ن ىخال
که به شر  و تبیا الکافیاز اشکاالت بخش الم ار  ىکی کلمات و اصطالحات یین است  ن 

 یهىو روا ىا تکملهه فقههیهو  ىر و شهرحیچ تفسهیههکهه آن ضهمن؛ مشکل و مهبهم ن رداختهه اسهت
کتب مه ار د ىتو،هتفاوت  ابل ، ن نظریان نکرد، است و از ای  بینسبت به احاد گهر دارد. یبا 

کتهاب  من الاحض کتاب  ل نکهرد، اسهت. مرسهل آوردن   را مسهند نقهیهاحاد الکاافیبه ماننهد 
کتاب یمختل  آن از مشکالت ا یهاگونه  در یاحاد که تهالش محققهان در حهّل آن ن  است 
گفتگهو اسهت. روا یچنان ،اهم ن یتکهرار بهود، و عنهاو ی  دارایهن التهاذا ات المه ار یهبح  و 

 ، است. شدل ی  طویابواب ن

سهت. المه ار ،نهاب کلینهى در حهد ،امعیت موضوعى در الم ار کتب اربعهه متفهاوت  هاهر شهد، ا
کههه در المهه ار  را :اختصههار بههود، و برخههى از ایههارات مخههتص امامههان حههذف نمههود، اسههت؛ در حههالى 

هسهههتیم. ایهههن رونهههد در المههه ار شهههیخ طوسهههى از ،امعیهههت  تهههرگسهههترد،شهههیخ صهههدوق شهههاهد ایهههارات 
 .شود که شاهد تعداد باالی روایات و تک ر موضوعات هستیمىمچشمگیری برخوردار 

گون یههمهها را بههه دال یهجههر پههنجمو  هههای چهههار در سههد،ههها بههه عصههر نگاشههته ىنگههاه گونهها ل 
ارت از سهد، چههار  آّهاز یهدر موضهو  اهها ینگهارکنهد. شهرو  ،هامعمهى سبک نگارش رهنمون

گههذر زمههان بههه تکامههل بشههد گهه ارش هههای م ارنگههاری ىد، اسههت. فزونههیشههتر رسههی، و در  ،ههامع در 
محد ان در  یخاستگا، فکر، ن امریاز ا ین مطلب است. ،دایابر  ىل روشنیکتب فهار  دل

کهه ایش یگهرا گرایهىصرف به عقهل گرایىسو  به بعد از نقلهای سد، ن موضهو  را یهافتهه اسهت 
 اسهت ىعیان عالمان شهیدر م گرایى هور عقلدور، که  - در سد، پنجم ىخ طوسیدر الم ار ش

 تهرمهنظمتهر، خود ،هامع از شینسبت به دو الم ار پ التهذا د. لذا الم ار یتوان دمى به وضو  -
    شد، است.یتأل ترىو اصول

 هاافتهیج و ینتا

کلههیهههههر  ىمههنه  اصههل. ۱ کتههب اربعههه ضههمن اشههترا  در سههاختار  ، نگههارش ىک از مؤلفههان 
 گرند.یکدیواضح با های تفاوت یدارا

کتب اربعه در الم ار خهود ىسبک نگارش. ۲ گهذر زمهان، مؤلفان  کمهالیسهم، در  ، ر نقهص بهه 
مهود، اسهت؛ یرا پ نویسهى،هامعبهه  ىسهینوى، و مختصردگیهچیب و پیهبه ترک ىبساطت و سادگ
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 ازات خاص خود هستند. یامت یداراها آن ک ازین حال هر یدر ع

کامل اسناد روایات از خصایص بهارز مهنه  مرحهو   الکافی المزار. سبک مختصر نویسى ۳ و ذکر 
و تعلیقات فقهى ذیل روایات و در عین حال مرسل بهودن سهند روایهات  کلینى است. تبیین و تفسیر

کهرد، اسهت. شهیخ طوسهى نیه  بها آوردن حجهم بهاالیى از  المزار ابن بابویهه  مهى مهنه  وی را متفهاوت 
روایات، بس  تعلیقات فقهى ذیل روایات، تک ر موضوعات و طر  مباحه  فقهه الحهدیثى، بهه ویها، 

کرد، است. ،مع در روایات متعارض نسبت   به دو الم ار دیگر متمای  عمل 
تهوان مهرتب  بهه ، مهىعصهر آنهان ى  زمهانیاز ارتبهاط بهه شهرا یتفاوت منه  مؤلفان را ،هدا. ۴

گذر از نقل ؛آنان دانست یخاستگا، فکر که  در منه  مؤلفهان گرایى، صرف به عقل گرایىچرا 
گذاشههته اسههت. لههذا شههاهد تبر بهه ىراتیتههأ  ات یهه  و دخالههت نظریههاحاد شههترین هههر چههه بیههی،هها 

 م.ها هستیگرایىانه در نقلگرایعقل
 کتابنامه

کلیمحمد بن ، الکافی االصول من - کبهر ّفهار ى : علیح و تعلیتصحى، نیعقوب  تههران: ی، ا
 ش.۱۳۶۳، ةیدارالکتب االسالم

 ق.۱۴۰۳، روت: دار التعارفیب، نیحققه و أخر،ه: حسن ام، نیمحسن ام، الشلع  اعلا  -

 ق.۱۴۰۳، روت: داراْلضواءیبى، خ آ ا بزرگ طهرانیش، لی تصانلف الشلع الذراع  ا -

اء یهروت: دار احیهبى، محمد با ر مجلس، :بحار االنوار الجامع  لخرر اخبار االئم  االطهار -
 ق. ۱۴۰۶، الترا 

، حیضهر یهنهر ىتههران: مؤسسهه فرهنگه، د معهارفیهمج، وهشی در تااراخ حاخاث شالعهپها -
 ش.۱۳۷۴

ى،   و توسهعه علهو  انسهانیهمرکه  تحق، تههران: سهمتى، چه ر شهانهیم مهدکها ، حخاث تاراخ -
 ش.۱۳۸۸

د حسن ی : سی  و تعلیتحقى، خ طوسیش، تهذا  األحکام فی ش ح المقنع  لةشلخ المفلخ -
 ق.۱۴۰۶، روت: داراْلضواءیب، خرسان یموسو

 ق.۱۴۲۵ى، روت: مؤسسة االعلمیبى، ،الل ىنین حسیمحمدحس، الحخاث دراا  -

، الکافی: دراس  تقخا  مقارن  ألهم الطعو  و الشبهات المثارة حاول کتااب الکاافیدفاع عن  -
 ق.۱۴۱۵، ةیر للدراسات االسالمی،ا: مرک  الغدی، بىدیب  امر هاشم عمیحب

ى، نیی : محمد ،واد نهایتحقى، کوف یاسد ىنجاش، النجاشی: أحخ االصول ال جالل رجال  -
 ق.۱۴۰۸، روت: دار االضواءیب
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خ یپژوهش نامه تار، ىخان حامدبازساز  کتاب المزار سعخ بن عبخالةه اشع  ،  روشی ب ا  -
 ش. ۱۳۹۱، ۱ش، ۴۵: سال ىتمدن اسالم

کههال : شى، م الهههید حکههیههعبههد المج، گ اااای در تشاالعگ اااای و ناا عقااآ - ، ۴پژوهشههنامه 
 ش.۱۳۹۵

کلیمحمههد بههن ، الکااافی فاا وع - کبههر ّفههار ى : علههیههح و تعلیتصههحى، نههیعقههوب  تهههران: ی، ا
 ق.۱۳۹۱، ةیارالکتب االسالمد

دفتهر ، ت مهدر یهتهران: دانشهگا، تربى، نیینا ینهله ّرو، ها  نقخ متنفقه الحخاث و روش -
 ش.۱۳۷۹ى، نشر آ ار علم

 ش.۱۳۹۶،  یدار الحد ىو فرهنگ ى م: موسسه علمی، مسعود یعبد الهادالحخاث،  فقه -
ى، خ طوسهیشه، صاولفه ست کت  الشالع  و اصاولهم و أساماء المصانفلن و اصاحاب اال -

 ق.۱۴۲۰ى، ،ا : مکتبة المحق  الطباطبا یى، بى  طباطبای : عبد العزیتحق
 ق.۱۴۲۴،  م: نشر الفقاههى، ومی : ،واد  یتحقى، ه  میمحمد ابن  ولو، الزاارات کامآ -

 ق. ۱۴۰۹،  م: هجرتی، دیل فراهیخل، العلن کتاب -
کاشانیف، الوافی کتاب - اصهفهان: عطهر ، ۷ىعلهن یالمهؤمنری : مکتبهة االمها  امیهتحقى،   

 ق.۱۴۳۰، :عترت

 ههم: مرکهه  نشههر یى، د ابوالقاسههم خههویسهه، معجاام رجااال الحااخاث و تفصاالآ طبقااات الاا واة -
 ش.۱۳۶۹، عهیآ ارالش

ی، محمهدبا ر بهبهود، مع ف  الحخاث و تاراخ نش ه و تخوانه و ثقافتاه عناخ الشالع  االماملا  -
 ش.۱۳۶۲ى، و فرهنگ ى،ا: مرک  انتشارات علمبى

 ق.۱۴۱۲، روت: دارالقلمیبى، راّب اصفهان، مف دات الفاظ الق آ  -

ن یحسه، مکت  در ف اانخ تکامآ: نظ   ب  تطور مباانی فکا   تشالع در ساه  ا   نخساتلن -
کو،  د پنا،یتر،مه: هاشم ایى، طباطبا ىمدرس  ش.۱۳۹۳، ریتهران: 

کبههر ّفههار ى : علههیههح و تعلیتصههح، خ صههدوقیشهه، ماان الاحضاا ه الفقلااه - م: ،ماعههة  ههی، ا
 ق.۱۳۹۲، ةیالحوزة العلم ىن فیالمدرس

 .تا، بى م: نشرمشعر، حسن صدر، نهاا  الخراا  -
 




