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چکیده

علمای امامیه برای ارایابى روایات از دو اصطال صحیح و ضعی

1

2

3

استفاد ،مىکردند و

بر اسا راین  -که یکى از آن راین سند حدی بود  -بهه صهحت و یها ضهع
ّ
ّ
حکهم مههىکردنههد .تهها ایهنکههه نظر یههه تربیههع احادیه توسه عالمههه حلههى بهه کههار گرفتههه شههد.
را بر اسا

ایشان احادی

حهدیثى

سلسهله سهند بهه چههار دسهته «صهحیح»« ،حسهن»« ،مو ه » و

«ضعی » تقسیم کرد .با تو،ه به انتقاد بسیاری از عالمان بهه ایهن شهیو ،ارایهابى ،در ایهن
ّ
ّ
پژوهش بر آن شدیم تها بهه صهورت آمهاری میه ان پهایبنهدی عالمهه حلهى در عمهل بهه وضهع

اصههطالحات ،دیههد و سههندمحوری را بههه دسههت آوریههم .بههر اسهها

نتههای بههه دسههت آم هد،،

ایشان در موارد بسیاری به اصطالحات خود پایبند نبود ،و تعهداد احادیه

مورد عمل رار داد ،،از مجمو احادی

ضهعیفى کهه

صحیح وحسن و مو بیشهتر اسهت .بنهابراین بها

و،ود اینکه ایشان از پیشگامان رویکرد سندمحورانه به نقد حدی
کتابهایش در پیش نگرفته است.

است .این رویه را در

کلیدواژهها :عالمه حلى ،سندمحوری ،نقد حدی  ،عمل به حدی  ،تربیع حدی .

مقدمه

مجموعه معارف اسالمى ،اعم از عقاید ،احکا و اخهالق از طریه دو منبهع کتهاب و سهنت
 .1داتشجوی دکتری علو رآن وحدی
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 .2استادیارگرو ،علو رآن وحدی
 .3دانشیارگرو ،علو رآن وحدی
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دانشگا ،کاشان (نویسند ،مسئول) (.)fahimitabar@kashanu.ac.ir
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تحری

و دستبرد مصهون نمانهد ،و از صهدر اسهال تها کنهون بها آسهیبههای متعهددی در بخهش

اسناد و متون احادی

موا،ه شد ،است .عالمان اسالمى برای دستیابى به احادی
1

صهادر

شد ،از معصومان :به ارایابى روایات  -که در دستورات پیامبر ۹و ا مه :نیه روشههایى
از ایههن ارا یههابى دیههد ،مههىشههود - 2مبههادرت ورایدنههد و بههه مههرور زمههان شههیو،هههای ،دیههدی بههرای

آسانتر شدن و سریعتر شدن کار ارایابى ابدا کردند که از ،ملهه آنهها تقسهیم احادیه
اصههطال صههحیح و ضههعی

بهه دو

بههود .ایههن دو اصههطال در بههین ههدمای عامههه و شههیعه در ارا یههابى

روایات استفاد ،مىشد تا اینکه ترمذی اصهطال حسهن را بهه دو اصهطال صهحیح و ضهعی
اضافه کرد و احادی

اهل سنت از آن زمان به سه دسته تقسیم شدند 3.امها شهیعیان از همهان

دو اصههطال صههحیح و ضههعی

حدی

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

دریافت مهىشهود .هرآن از مصهونیت برخهوردار اسهت ،امها سهنت معصهومان :در گهذر زمهان از

بههرای ارا یههابى احادیهه

اسههتفاد ،مههىکردنههد و منظورشههان از

صحیح حدیثى بود که نسبت به صدور آن از معصو  ۷اطمینان حاصل شود؛ خوا،

منشأ این اطمینان و ا ت راوى باشد یا راین دیگر .احمهد بهن طهاوو

نخسهتین عهالم شهیعى

بههود کههه اصههطال مو ه را بههه آن سههه اصههطالحى کههه ترمههذی پیشههنهاد داد ،بههود ،اضههافه کههرد و

تعریفى از این اصطالحات ارا ه داد کهه فقه مر بهوط بهه ر،هال و سهند روایهات مهىشهد 4.سه
ّ
ّ
عالمه حلى همان تعاری را ارا ه کرد و در آ ار خویش به کهار بهرد 5.بنها بهر اعتقهاد شهیخ بههایى
ّ
ّ
نظر یههه تربیههع از طههرف عالمههه حلههى مطههر شههد کههه در بههین ههدما مرسههو نبههود ،اسههت 6.صههاحب
ّ
رااض المسائآ نی نظریه تربیع احادی را به مدرسهه حلهه منسهوب کهرد ،و مبتکهر ایهن نظر یهه را
ّ
ّ
ّ
ّ
احمد بن طهاوو و عامهل بههکهارگیری آن را عالمهه حلهى مهىدانهد؛ 7حهال آنکهه عالمهه حلهى در

عمل ،به اصطالحاتى که خود وضع کرد ،پایبند نبود ،است؛ به عنوان ،نمونهه شههید هانى در

مسالک األفهام مىگوید:
ّ
عالمه روایتی را که ابراهیم بن هاشم در سندش باشد ،صحیح نامیده است؛ در حیالی
 .1ر : .آسل شناسی حخاث ،ص.۲۰۸-۷

 .2ر : .مبانی وروش ها نقخ متن حخاث از داخگاه انخاشورا شلعه ،ص.۵۴- ۵۰
 .3عةوم الحخاث و مصطةحه ،ص.۱۵۸

 .4منتقی الجما فی االحاداث الصحاح و الحسا  ،ج ،۱ص.۱۸
 .5مش ق الشمسلن و إکسل السعادتلن ،ص.۳۲-۲۵
 .6همان؛ الفوائخ ال جالله ،ص.۱۶۸

 .7رااض المسائآ ،ج ،۱ص.۷۹-۷۸
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که ابراهیم بن هاشم هر چند ممدوح است ،ولی تعدیل نشده است .بنیابراین رواییتش
ّ
َ
ح َسن میشود و خود عالمه در موارد زیادی روایت ابراهیم بین هاشیم را صیحیح و در
1
َ
خیلی از موارد روایت او را به درستی ح َسن نامیده است.
ایشان در کتاب ال عاا فی عةم الخراا نی گفته است:
ََ
عالمههه حلههى در کتههب خههود طری ه بههه «معاو یههة بههن میسههرة»« ،عا ههذ االحمسههى»« ،خالههد بههن

نجیح» و «عبد االعلهى مهولى آل سها » را صهحیح نامیهد ،،در حهالى کهه نصهى بهر تو یه سهه نفهر

اول در کتب ر،ال نداریم و چهارمى(عبداالعلى) نی تو ی نشهد ،اسهت 2.مرحهو محمهد تقهى

مجلسى در شر مشیخه التهذا به همین نکته اشار ،کرد ،و مىگوید:
ّ
ّ
َ
عالمه حلی  -که تسمیه اخبار را به صحیح و ح َسن و ضعیف بنا کیرد  -در میوارد بسییاری بیه

قوانین قدما در نامگذاری حدیث عمل کرده است که باعث اعتراض بسییاری شیده؛ در حیالی
ّ
که از مراد عالمه  -که به مانند قدما در نامگذاری عمل کرده  -غفلت کیردهانید .بیا ایین حیال،
ّ
ّ
خیلی از علمای متأخر نیز مثل عالمه عمل کردهاند .از طرفی ،چون عالمیه در میوارد بسییاری

این گونه عمل کرده ،احتمال اینکه اشتباهی انجام داده ،از بیین مییرود؛ چیون سیهو و اشیتباه
برای یکی دو بار است ،نه برای دفعات بیشمار.

3

شیخ بهایى نی در مش ق الشمسلن گفته:
ّ
ّ
4
عالمه حلی در بعضی موارد به مسلک قدما عمل کرده است.
ّ
با تو،ه به اینکه بیان این عالمان دربار ،عملکرد عالمهه کلهى اسهت ،در ایهن تحقیه بهر آن شهدیم تها

با بررسى ر،الى -سندی ،ادعاهای مجلسى ،شیخ بهایى و شههید هانى را دربهار ،احادیه نها گهذاری

شد ،توس عالمهه حلهى ارا یهابى کنهیم .از میهان آ هار عالمهه  -کهه بهه دسهت مها رسهید - ،ایشهان فقه در

دوکتهاب فقههى مختةف الشلعه فی احکام الش اعه و منتهی المطة فی تحقلاق الماذه روایهات را بهه

وفور نا گذاری کرد ،و به ارایابى پرداخته اسهت 5.مها تنهها دو بخهش اول و آخهر کتهاب مختةاف الشالعه
فی احکام الش اعه را انتخاب کرد،ایم؛ ایرا عالمه در کتهاب منتهی المطة فی تحقلاق الماذه  -کهه
 .1مسالک األفهام إلی تنقلح ش ائع اإلسالم ،ج ،۶ص.۴۵-۴۴
 .2ال عاا فی عةم الخراا  ،ص.۸۰-۷۹

 .3روض المتقلن فی ش ح من ال احض ه الفقله ،ج ،۱۴ص.۲۷۴
 .4مش ق الشمسلن و إکسل السعادتلن ،ص.۳۲
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 .5در دیگر آ ار ،ایشان کمتر به احادی
فقه الحدی

استناد کرد ،،البته در تعدادی از آ ار کالمى از احادی

پرداخته است .برای نمونه ر : .ال ساله السعخاه ،ص.۷۸-۷۶

استفاد ،کرد ،،ولى بیشتر بهه

نتیجه طبیعى اسهت کهه پهایبنهدی ایشهان در منتهای المطةا فای تحقلاق الماذه کمتهر از کتهاب

مختةااف الشاالعه فاای احکااام الشاا اعه اسههت .از آنجههایى کههه همههوار، ،امعههه آمههاری نمونههه کوچههک

تبیینکنند ،کل آن ،امعه است و بررسى تمها کتهاب مختةاف الشالعه کهار طا هتفرسهایى اسهت و از

طرفههى احتمههال دارد کههه در طههول نگاشههتن کتههاب نظر یههه ایشههان تعههدیل شههود ،کتههاب اول و آخر(کتههاب
طهارت و کتاب صاص و ّدیات) از ا ر فقهى ایشان به نا مختةف الشلعه فی احکاام الشا اعه را بهرای
بررسههى گههزینش کههردیم .بهها تو،ههه بههه مطالههب بیههان شههد ،،نتههای ایههن تحقیه را مههىتههوان بهها درصههد نسههبتا
ّ
ّ
بههاالیى بههه عملکههرد عالمههه حلههى نسههبت داد .الز بههه ذکههر اسههت کههه مصههحح محتههر نسههخه کتههاب

مختةف الشلعه فی احکام الشا اعه نشهانى اسهناد روایهات را در پهانوی
این مقاله فق نشانى روایات را آورد،ایم.

ّ
ّ
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در بردارنههد ،احکهها تمهها مههذاهب اسههالمى اسههت  -بههه احادی ه اهههل سههنت بسههیار اسههتناد کههرد 1،و در

نسهخه آورد ،اسهت .بنهابراین در

.1تربیع حدیث
 .1-1تعاریف رباعی حدیث از منظردانشمندان علم درایه
 .1-1-1حدیث صحیح

حدی

صحیح ن د شیعه به روایتى اطالق مىشهود کهه سهند آن توسه روایهان عهادل امهامى

نقل شود و در تمامى طبقات به معصو  :متصل شود.
 .2-1-1حدیث حسن

حدی

2

حسن به حدیثى گفته مىشود که وا،د تما شرای حدی

صحیح است ،امها در

میان سلسه راویان نسبت به عدالت یک یا چند راوی در منابع ر،الى تصریح نشد ،و تنها به

مد راوی اکتفا شد ،است.

3

 .3-1-1حدیث موثق

حدی مو حدیثى است که در طری آن کسى است که اصهحاب بهر تو یه او تصهریح کهرد،انهد،

ولى عقید ،او به دلیل پیروىاش از فرق مخال

امامیه فاسد است؛ اگرچه شیعه باشد.

4

 .1برای نمونه ر : .منتهی المطة فی تحقلق المذه  ،ج ،۷ص ۳۳۳ ،۳۲۳ ،۳۱۸ ،۳۱۷ ،۳۱۲ ،۳۰۳و .۳۳۵
 .2ال عاا فی عةم الخرااه ،ص۷۷؛ البخاا فی عةم الخاراه ،ص۲۳؛ مش ق الشمسلن و إکسل السعادتلن ،ص۲۶؛ ال واشاح الساماواه فای
ش ح االحاداث االمامله ،ص۴۰؛ وصول االخیار الى اصول االخبار ،ص۹۳؛ تةخل مقباس الهخااه ،ص.۳۳-۳۲
 .3ال عاا فی عةم الخرااه ،ص۸۱؛ البخاا فی عةم الخاراه ،ص۲۳؛ مش ق الشمسلن و إکسال الساعادتلن ،ص۲۶؛ وصاول
االخلار الی اصول االخبار ،ص۹۵؛ تةخل مقباس الهخاا  ،ص۱۳۲؛ عةم الحخاث ،ص.۱۷۴-۱۷۳
 .4ال عاا فی عةم الخرااه ،ص۷۰؛ البخاا فی عةام الخارااه ،ص۲۴-۲۳؛ مشا ق الشمسالن و إکسال الساعادتلن ،ص۲۶؛
ال واشح السماوا فی ش ح االحاداث االمامله ،ص۸۴؛ وصول االخلار الی اصول االخبار ،ص۹۷؛ الوجلزه ،ص.۵
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 .۴-1-1حدیث ضعیف

به حدیثى اطالق مىشود که فا د شرای و اوصاف سه سم باال است.

1

 .2-1حجیت اقسام چهارگانه از منظر علما

علما دربار ،حج ّیت هر کدا از این ا سا  ،با تو،هه بهه ّ
حجیهت خبهر واحهد ّنهى ،اخهتالف
پیدا کردند و با تو،ه به انداز ،داللت علت ّ
حج ّیت خبهر واحهد بهه ایهن احادیه عمهل کردنهد.
کسانى کهه ادلهه را مخصهوص حجیهت هول عهادل دانسهتهانهد ،عمهل را ههم فقه بهه خبهر واحهد
صحیح اختصاص مىدهند و کسانى کهه حجیهت خبهر واحهد را بهر مبنهای سهیر ،عقهال  -کهه بهر
حجیت ول قه داللت دارد  -مىدانند ،به احادی

حسن و و مو ه حتهى ضهعی

کرد،اند؛ البته به شرطى که به نحوی از انحا صدور حدی
ّ
ّ
 .3-1تربیع حدیث از منظر عالمه حلی

نیه عمهل

از معصو برایشان ابت شود.

2

ا
 .1-3-1تعاریف رباعی حدیث از منظر عّلمه

ّ
عالمه در مقدمه کتاب منتهی المطة فی تحقلق المذه آورد ،است:
درباره برخی از روایات لفظ صحیح به کار بردهایم ،و منظورمیان آن اسیت کیه راو ییان
َ
این خبر ثقه و عادل هستند ،و در بخشی دیگر از روایات لفظ ح َسن استعمال شده ،که
منظور این است که برخی از راو یان این خبر را اصحاب ،مدح کردهاند ،هر چند به ثقه
ّ
بودنش تصریح نکردهاند .در برخی دیگر ،لفظ موثق را ذکر کردهایم که مقصیودمان آن
جمله از روایاتی است که بعضی از راو یان آنها امامی نبوده ،بلکه فطحی ،واقفیی و...
3

هستند ،ولی اصحاب ثقه بودنشان را تأیید کردهاند.
ّ
ّ
بهها تو،ههه بههه ایههن تعههاری  ،در نگهها ،اول ،گو یهها متصههل بههودن سههند بههرای عالمههه حلههى اولو یههت

نداشههته اسههت؛ ولههى از آنجهها کههه در کتههب اصههول و در کتههب فقهههى خههود حههدی

نمىکند 4.معلو مىشود از منظر ایشهان اتصهال سهند شهرط حهدی
ّ
عالمه از این احادی همان تعاری دانشمندان علم درایه است.

مرسهل را بههول

صهحیح اسهت و تعهاری

 .1ال عاا فی عةم الخرااه ،ص۷۱؛ البخاا فی عةم الخاراه ،ص۲۴؛ ال واشح السماواه فی ش ح االحاداث االمامله ،ص۷۴؛

وصول االخلار الی اصول االخبار ،ص۹۸؛ تةخل

مقباس الهخاا  ،ص.۱۴۶

 .2ر : .معجم رجال الحخاث ،ج ،۱ص۲۱-۲۰؛ اصول الحخاث و احکامه ،ص.۶۱-۶۰
 .3منتهی المطة فی تحقلق المذه  ،ج ،۱ص.۱۰-۹
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 .4تهذا الوصول الی عةم االصول ،ص۲۴۰؛ نهاا الوصول الی عةم األصول ،ج ،۳ص۴۶۹-۴۵۹؛ مختةاف الشالع فای
احکام الش اع  ،ج ،۱ص ۳۴۹و.۳۱۷

ّ
مطاب با نظر عالمه عمل به احادیه

« َح َسهن» و« مو ه » مهردود اسهت؛ ا یهرا در بهول روایهت،

عدالت و ایمان شرط است 1.بنابراین ایشان فق به حدی

صحیح عمل مىکنند.

 .2سندمحوری عالمه حلی

ّ
ّ
همان گونه که گفته شد ،عالمهه حلهى نظر یهه تربیهع حهدی را  -کهه بهر ر،هال و سهند اسهتوار اسهت -
مطر کرد ،و در آ ارش به کار برد .از طرفى ایشان شهرای متعهددى ،چهون بلهوغ ،عقهل ،اسهال  ،عهدالت
و ضههب را بههراى راوى حههدی الز مههىدانههد .عههدالت را شههرط پههذیرش روایههت دانسههته و روایههت مجهههول

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

ا
ا
 .2-3-1حجیت اقسام چهارگانه از منظر عّلمه حلی

الحههال را چههون عههدالتش محههرز نیسههت ،نمههىپههذیرد 2.همچنههین ایشههان ،بههرخالف اصههحاب ر،ههال

متقههد  ،ر،الیههان را بههه دو دسههته معتمههدین و ّیههر معتمههدین تقسههیم کههرد ،اسههت 3.بههه ایههن ترتیههب،
ّ
ّ
ّ
حج ّیت احادی در ن د عالمه حلى بیشتر بهر پایهه صهفات راوى متمرکه شهد ،و اهمیهت بررسهى سهند و
ر،ال برخالف متقدمان اولویت اول را در ن د ایشان پیدا کرد ،است.

4

 .3ارزیابی روایات از منظر عالمه حلی
ّ
عالمه اک ر احادی کتاب مختةف الشلعه فی احکام الش اعه را نا گذاری کهرد ،و داخهل در
یک از ا سا صحیح و مو و َح َسن رار داد ،است .از طرفى ،در فاید ،هشهتم کتهاب خالص

األ ااوال فاای مع ف ا ال جااال ،تعههدادی حهدی

را بههه نهها هههای صههحیح ،حسههن ،وی(مو ه ) و

ضعی نا گذاری کرد ،است 5.با بررسهى سهندی روایهات بخهش اول و آخهر از کتهاب مختةاف
الشلعه فی احکاام الشا اعه از سهوی نگارنهد ،و ایهنکهه اک هر احهادیثى کهه ایشهان نها ننههاد ،،بهر
مبنای اصطالحات علم درایه  ،ء احادی

ضعی

محسوب شدند ،مهىتهوان بهه ایهن نتیجهه

رسید که از منظر ایشان آن دسته از روایات که نا گذاری نکرد ،،ضعی
ّ
 .1-3جدول عملکرد عالمه مطابق با نامگذاری ایشان

بود،اند.

ّ
ّ
بههرای بررسههى عملکههرد عالمههه حلههى دو ،هه ء اول وآخر(کتههاب طهههارت و کتههاب صههاص و

ّدیات) از ا ر فقهى ایشهان مختةف الشلعه فی احکام الش اعه را گهزینش کهردیم .مبنهای بررسهى،
 .1تهذا الوصول الی عةم االصول ،ص.۲۳۲

 .2مباد الوصول الی عةم االصول ،ص۲۰۹-۲۰۸؛ تهذا الوصول الی عةم االصول ،ص.۲۳۰-۲۳۳

 .3تألیفات ر،الى طوسى و نجاشى بر اهمیت تألیفات و مصنفات تأ کید دارد (ر : .رجال الطوسی و رجال النجاشی).
 .4خالص األ وال فی مع ف ال جال ،ص.۴۳
 .5همان ،ص.۴۴۳-۴۳۵
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ّ
نها گههذاری خهود عالمههه بهرای احادیه

اسههت کهه در مجمههو دو ،ه ء ۷۶۱ ،حههدی

عمههل کههرد ،و تعههداد  ۱۰۹حههدی

نهها گههذاری کههرد ،کههه از ایههن تعههداد بههه  ۶۵۲حههدی

دانسته است .در ،دول ذیل نتای مفصل این دو  ،ء آمد ،است.
ا
جدول .1عملکرد عّلمه مطابق با نامگذاری ایشان
نامگذاری حدیث از طرف عّلمه حلی

را ارا یههابى و
را مههردود

صحیح

حس

موثق

ضعیف

۲۰۶

۵۸

۶

۳۵۲

تعداد در کتاب طهارت که به حدی

عمل کرد،

۲۰۱

۵۸

۶

۲۶۸

درصد در کتاب طهارت که به حدی

عمل کرد،

۹۷/۵

۱۰۰

۱۰۰

۷۶/۱

۳۳

۱۵

۲

۸۹

۳۲

۱۳

۲

۷۲

۹۶/۹

۸۶/۶

۱۰۰

۸۰/۸

تعداد درمجمو دو کتاب

۲۳۹

۷۳

۸

۴۴۱

درصد درمجمو دو کتاب

۳۱/۴

۹/۵

۱

۵۷/۹

تعداد در مجمو دو کتاب که به حدی عمل کرد،

۲۳۳

۷۱

۸

۳۴۰

درصد در مجمو دو کتاب که به حدی عمل کرد،

۹۷/۴

۹۷/۲

۱۰۰

۷۷

تعداد در کتاب طهارت

تعداد در کتاب صاص و ّدیات

تعههداد در کتههاب صههاص و ّدیههات کههه بههه حههدی

عمل کرد،

درصههد در کتههاب صههاص و ّدی هات کههه بههه حههدی

عمل کرد،

 .۴ارزیابی روایات مطابق با اصطالحات علم درایه

بهها بررسههى ر،ههالى  -سههندی هههر روایههت از سههوی نگارنههد ،و بههر مبنههای اصههطالحات علههم درایههه

معلههو شههد کههه عالمههه اشههتباهاتى در نهها گههذاری احادی ه
نمونههایى از آن آمد ،است.

 .1-۴احادیث حسن که صحیح نامگذاری شدهاند
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مرتکههب شههد ،اسههت کههه در ادامههه

ّ
ّ
بیان شهید انى  -که در مقدمه آمد ،بود  -دربار ،عملکهرد عالمهه حلهى درسهت اسهت؛ چهرا
که ایشان چندین روایت را  -که ابراهیم بن هاشهم در سندشهان و،هود دارد  -بهه درسهتى َح َسهن

درستى حسن نها گهذاری کهرد ،کهه در سندشهان ابهراهیم بهن هاشهم و،هود دارد) 1،ولهى در ،های
دیگههری از کتههابش روایههت یههون

را صههحیح نامیههد ،،در حههالى کههه ابههراهیم بههن هاشههم در سههند

روایت و،ود دارد 2.یا در نمونهای دیگر ،روایتى را که شیخ طوسى از حسن بهن محبهوب ارسهال
کرد ،صحیح نامید 3،،در حالى که با ر،و بهه مشهیخه طوسهى معلهو مهىشهود کهه ابهراهیم بهن
هاشم در طریه طوسهى تها حسهن بهن محبهوب و،هود دارد 4و ابهراهیم بهن هاشهم در کتهب ر،هال

ممههدو شههد ،اسههت 5.بنههابراین احههادیثى کههه ایشههان در طههریقش حمههور دارد ،حسههن نامیههد،

مههىشههود .ایشههان در مسههألهای روایتههى از ایدالشههحا را صههحیح نامیههد ،،در حههالى کههه در سههند

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

نامیههد( ،بههرای نمونههه روایههتهههایى از حلبههى و ،میههل بههن دراج و ارار ،و محمههد بههن مسههلم را بههه

روایت پدر احمد بن محمد بهن عیسهى ،یعنهى محمهد بهن عبهداهلل عیسهى اشهعری آمهد 6،کهه در
ر،ال ممدو است و قه نیست.

7

 .2-۴صحیح نامیدن احادیث موثق

روایتههى را کههه در سههندش سههماعه بههن مهههران وا فههى و،ههود دارد ،صههحیح نامیههد ،اسههت؛ در
8

حالى که خود ایشان در تر،مه این شخص آورد:،
ً
ثقة ثقة کان واقفیا.

9

یهها در مههورد دیگههری روایتههى را صههحیح ابههن ر ههاب نامیههد 10،،ولههى مو ه اسههت؛ چههون در سههند

روایت على بن حین بن على بن فمال آمد ،که فطحى است.

11

 .3-۴صحیح نامیدن احادیث ضعیف

ایشههان تعههدادی احادی ه

را کههه در سندشههان عبههارت «کتبههت إلههى ر،ههل أسههأله أن یسههأل أبهها

 .1مختةف الشلع فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص ۴۰۶ ،۴۰۴ ،۴۰۳ ،۳۹۶ ،۳۹۵ ،۳۹۱ ،۳۸۷و .۴۰۹
 .2همان ،ج ،۹ص.۴۲۵
 .3همان ،ج ،۹ص.۳۲۶

 .4تهذا االحکام ،مشیخه ،ص.۵۴-۵۲

 .5خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص۵؛ رجال النجاشی ،ص۱۶؛ فه ست الطوسی ،ص.۱۲
 .6مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۲۶۲

 .7خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص۱۵۴و۲۷۰؛ رجال النجاشی ،ص.۳۳۸
 .8مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ص.۲۳۵
 .9خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۲۸۸

 .10مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۳۴۵
 .11خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۲۸۸
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الحسن الرضا» آمهد ،صهحیح نامیهد،؛ 1در حهالى کهه ر،هل در سهند مشهخص نیسهت .بنهابراین
ّ
ّ
این احادی  ،ء احادی ضعی محسوب مىشوند، .الب اینجاسهت کهه عالمهه حلهى در
یک مورد این گونه حدیثى را الصحیحه اسماعیل بن بزیع نامید ،است 2که نا گذاری بهه ایهن

صورت ،یعنى طری تا شخص صحیح است و بقیه طری تا معصو صهحیح نیسهت .عالمهه
مامقانى به این نکته اشار ،کرد ،و گفته است:

حتی بعضی صحیح را بر احادیثی مروی از غیر امامی منسیوب کیردهانید ،بیه خیاطر صیحت
ّ
ّ
سند تا آن شخص و گفتهاند در صحیحه فالن و عالمه حلی طیریقش را بیه چنید شیخص کیه
نصی بر توثیقشان نیست ،صحیح دانسته که اینها همه از تعریف صحیح خارجاند.

3

شهید انى نی روایتى را از على بن مهزیار به سبب مکاتبهای بودن بول نکرد ،است.

4

ایشههان دو حههدی از ارار ،و حری ه را صههحیح نامیههد 5،،ولههى درسههند هههر دو روایههت علههى بههن حدیههد
ّ
است که خود عالمه در خالصه اال اوال ایشهان راتمهعی کهرد 6،یها روایهت دیگهری را صهحیح محمهد
بن ی

نامید 7،،در حالى که محمد بن ی

را خودش تمعی

کرد ،است.

8

مرسالت ابن ابى عمیر(ابن ابى عمیر ّ
عمن روا ،یا ابن ابى عمیرعن ر،ل) را صحیح نامید،

اسههت؛ 9در حههالى کههه حههدی

مرسههل اسههت و داخههل تعر یه

حههدی

صههحیح از منظههر علمههای

درایهه و عالمهه حلهى نمهىگنجهد؛ بهرای همههین آیهة اهلل خهویى حجیهت مراسهیل ابهن ابهى عمیههر را
ن ذیرفته و گفته است:

کالم نجاشی و شیخ طوسی  -که اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد میکردند -
10
هیچ اساسی ندارد .چه فرقی بین مراسیل وی و دیگر ثقات وجود دارد؟
محقه اردبیلههى نیه از کسههانى اسههت کههه مراسههیل را حجههت نمههىدانههد؛ حتههى ا گههر از ابههن ابههى
 .1مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۱۹۹-۱۹۸ ،۱۹۰ ،۱۸۷
 .2همان ،ص.۲۱۵

مقباس الهخااه ،ص.۳۴-۳۲
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 .3تةخل
 .4روض الجنا فی ش ح إرشاد األذها  ،ص.۴۵۱-۴۵۰
 .5مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص ۲۶۹و .۳۸۴
 .6خالصه القوال فی مع فه ال جال ،ص.۲۳۴
 .7مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۹ص.۳۴۵
 .8خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۲۵۴
 .9مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص ۳۴۳ ،۳۴۰ ،۲۵۳و .۴۶۳
 .10معجم رجال الحخاث ،ج ،۱۴ص.۲۸۵

روایت مورد نظر مرسل است؛ گرچه راوی ابن ابی عمیر است و گفته شیده اسیت کیه
مراسیل او حجت است ،ولی ما آن را قبول نداریم.

1

روایتى را «صحیح حماد بن عثمان» نامید ،،ولى سند روایت به صهورت «عهن ّ
حمهاد بهن عثمهان ،أو

ّیر »،است 2و احادی بسیاری را با اینکهه سهند بهه همهین گونهه اسهت ،صهحیح نامیهد ،و مهورد عمهل

ههرار داد 3،،در حههالى کههه در ،ههای دیگههر کتههابش حههدیثى را کههه سههندش بههه صههورت «ع هن عبههد اهلل بههن
4
سنان ،أو عن ّیر »،است ،به خاطر مجهول بهودن راوی صهالحیت ّ
حج ّیهت داشهتن ندانسهته اسهت.
در ضههمن ،روایههت «حفههص بههن سههو ه ّ
عمههن اخبههر »،را صههحیح دانسههته 5،در حههالى کههه مرسههل اسههت و

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

عمیر باشد .وی در ،ایى مىفرماید:

طوسى به خاطر ارسال ن ذیرفته 6و خود عالمه نی در ،های دیگهر کتهابش روایهت «حریه عمن اخبهر 7 »،را
با گفتن «مشخص است که سند مرسل است» مردود دانسته است.

8

روایت عبدالرحمن بن أبى نجران را صحیح نامید ،،در حالى که ایشهان عهن ر،هل حهدی

کرد ،است 9و این گونه سند آوردن ،مرسل مىشود که به این نکته طوسى اشار ،کرد ،است.
ّ
عالمههه روایتههى را کههه مغیههر ،بههه امهها مسههتند نکههرد ،و بع ه صههاد ین ۸در سههند آن معلههو

10

نیسهت چهه کسهى اسهت ،مهردود دانسهته اسههت 11،در حهالى کهه روایتهى را کهه ارار ،و محمهد بههن

مسلم به معصو مستند نکرد،اند ،صحیح نامید ،و به آن عمل کرد ،است.

12

ارسال ابن بابویه از حری را صهحیح دانسهته 13،کهه بها مرا،عهه بهه مشهیخه صهدوق 14،معلهو

 .1مجمع الفائخه و الب ها  ،ج ،۱ص.۱۴۴
2

۳
4

 .همان ،ج ،۱ص.۳۸۴

 .همان ،ج ،۱ص۳۸۵و .۵۰۱

 .همان ،ج ،۱ص.۴۳۸

 .5همان ،ج ،۱ص.۳۲۵

 .6تهذا االحکام ،ج ،۱ص.۱۱۲

 .۷حری و حفص بن سو ه از نظر اصحاب ر،ال متقد قه هستند.

 .۸مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۳۱۷

 .9همان ،ج ،۱ص.۴۵۱

 .10تهذا االحکام ،ج ،۱ص.۱۰۹

 .11مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص :۲۲۸د روى عبد اهلل بن المغیرة فى الصحیح ،عن بع
 .12همان ،ج ،۱ص.۴۴۲
 .13همان ،ج ،۱ص.۳۱۰

 .14من ال احض ه الفقله ،ج ،۴ص.۴۲۵

الصاد ین.
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ّ

مىشود در سند حدی محمد بن اسهماعیل بهن عیسهى اسهت کهه عالمهه در خالصاه األ اوال
نیاورد ،و طوسى تمعیفش کرد ،است.
عالمه حلى تعدادی احادی

1

را که ارسال شیخ طوسى از حسین بن سعید است ،صحیح
«احمههد بههن

نامیههد 2،،ولههى بهها ر،ههو بههه مشههیخه التهااذا معلههو مههىشههود کههه در سههند حههدی

محمد بن الحسن بن ولیهد» و «الحسهین بهن الحسهن بهن أبهان» آمهد ،کهه نصهى بهر تو یه ایهن دو
ّ
نیست و آیة اهلل خویى تصحیح عالمه را در طریقى که «احمد بن محمد بن الحسهن بهن ولیهد»
ّ
ّ
در آن است ،از ا،تهادات عالمه دانسته و گفته خود عالمه در ر،الش ذکری از احمد نیهاورد،
ّ
است 3.دربار« ،الحسین بن الحسن بن أبان» نی عالمه شوشتری فرمود ،است:
ّ
ّ
عالمه حلی حتی اگر از گوشه و کنار سخنان رجالیون کمترین مدحی در کسی یافته او
را در عنوان مستقلی مطرح کرده ،ولی هیچ ذکری از الحسین بن الحسن بن أبان نکیرده
است .بنابراین خبر این شخص معتبر است؛ بدون اینکه او را ثقه بدانیم.

4

حدیثى را صحیح نامید ،،در حالى که محمد بن سنان ال اهری در سند است که حداک ر ممهدو

شههد ،اسههت 5.عههالو ،بههر ایههن« ،ابههن مسههکان» در سههند حههدی

گفتههه« :حههد نى صههاحب لههى» 6و معلههو

نیست که «صاحب لى» چه کسى است .بنابراین این حدی در ،رگه احادی ضعی
 .۴-۴آوردن احادیث ضعیف به نام موثق

راردارد.

ّ
عالم ههه روایت ههى از س ههکونى را مو ه ه نامی ههد ،اس ههت 7،در ح ههالى ک ههه او را ع ههامى ّی ههر معتم ههد
ّ
دانسته؛ 8عالو ،بر این« ،الحسین بن یزید النوفلى» در سند است که عالمه  ،ء ّیرمعتمهدین

شمرد ،و به نقل از مییون گفته است:

نوفلی درآخرعمرش غالی شده است.
 .1رجال الطوسی ،ص۳۹۱؛ فه ست الطوسی ،ص.۴۰۲

9

 .2مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص۴۵۲؛ ج ،۹ص ۴۱۴ ،۴۱۲ ،۴۰۴ ،۳۸۳و .۴۲۱
 .3معجم رجال الحخاث ،ج ،۲ص.۲۵۷-۲۵۶
 .4اموس ال جال ،ج ،۳ص.۴۳۳-۴۳۲

 .5اختلار مع ف ال جال ،ص ۵۰۲و  ۵۰۳و .۵۰۸

 .6مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۲۳۴
 .7همان ،ج ،۹ص.۳۶۳
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 .8خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۱۹۹
 .9همان ،ص.۲۱۷

ّ
ّ
عالمه حلى بسیاری از روایات را با اینکه افراد تمعی

سند حدی

شد ،در سهند آنهان مو،هود اسهت یها

مرسل بود ،،مطاب ،دول ذیل بول کرد ،و مورد عمل رار داد ،که نمونهههایى از

آن در ادامه آمد ،است.

جدول  .2عمل به حدیث ضعیف مطابق با اصطّلحات علم درایه

تعداد

ضعیف

حدیث مطابق با اصطّلحات علم درایه

۵۰۲

درصد به کل احادی

۶۵/۹

تعدادی که مورد عمل رارداد،

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

 .۵-۴عمل به حدیث ضعیف

۴۶۱

درصدی که مورد عمل رارداد،

۸۲/۶

 .1-۵-۴نمونههایی از عمل کردن به حدیث ضعیف

در روایتى از لی المرادی «المفمل بن صهالح (ابهى ،میلهه)» در سهند روایهت اسهت کهه عالمهه در
1

خالصه اال وال دربار ،ایشان عبارت «ضعی ،دا» بهه کهار بهرد ،اسهت 2و ّمهایری و نجاشهى نیه ایهن
ّ
شههخص را تمههعی کههرد،انههد، 3.الههب ایههنکههه خههود عالمههه در ،ههای دیگههر کتههابش بههه ضههع «ابههى
،میله» اشار ،کرد ،و مممون حدی

را از ّیر طری او مسجل دانسته است.

4

روایتههى از مسههمع بههن عبههدالملک را بههول کههرد ،،در حههالى کههه در سههند روای هت «محمههد بههن

الحسن بن شمعون» است 5که ،دا تمعی
روایتى را از یون

شد ،است.

6

نقل کرد ،،در حالى که ابراهیم ،عن ر،ال ابیه» در سند حهدی

آمهد ،کهه

ر،ال ابیه مشخص نیسهت، 7.الهب ایهنکهه عالمهه در مسهأله بعهدی همهین روایهت را بهه دلیهل

واضح نبودن طری رد مىکند.

8

 .1مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۳۴۸
 .2خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۲۵۸

 .3رجال ابن الغضائ  ،ص۸۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۲۹
 .4مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۹ص.۳۸۱
 .5همان ،ج ،۹ص.۳۸۹

 .6رجال النجاشی ،ص۳۳۵؛ رجال الطوسی ،ص۴۰۲؛ اختلاار مع فا ال جاال ،ص۳۲۲؛ رجاال ابان الغضاائ  ،ص۹۵؛
خالصه القوال فی مع فه ال جال ،ص.۲۵۲

 .7مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۳۹۵
 .8همان ،ج ،۱ص.۳۹۶
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روایتههى را کههه «أبههوالبختری وهههب بههن وهههب» در سههند اسههت ،بههول کههرد 1،و ایههن طری ه را از

بهترین طرق دانسته ،در حالى که خودش در خالصه األ وال ایشان را کهذاب دانسهته 2و شهیخ

طوسى 3و نجاشى 4نی «أبوالبختری وهب بن وهب» را کذاب دانستهاند.

روایتى را از اید الشحا عمل کرد ،،در حالى که «المفمل بن سالم» در سند روایت است
ا
6
که ،دا تمعی شد ،است.

5

روایتى را از عبداهلل بن الحکم مورد عمل رار داد ،،در حالى که این شخص مجههول اسهت

و در سند روایت نی «محمد بن حسان الرازی» و «موسى بن زنجفیه ارمنى» و،ود دارند 7که ههر

دو تمعی

شد،اند.

8

به دو روایت از «حفص بن ّیا »  -که عامى ّیر معتمد است  -استناد کرد ،است.
9

10

به حدیثى با عبارت «ما روا ،عبد اهلل بن سنان» استناد کرد ،،در حالى کهه در سهند حهدی
ّ
«أحمد بن هالل» آمد 11،،که طوسى و کشى او را تمعی و خود عالمه نی وی را ّالى دانسته

است 12،در حالى که در مسأله بلى حدیثى را که «أحمهد بهن ههالل» در سهندش آمهد ،،مهردود
دانسته است.

13

مرسههالت شههیخ صههدوق را  -کههه ایشههان سههندی بههرای احادی ه

نیههاورد - ،بههول کههرد ،،در
14

 .1همان ،ج ،۱ص.۴۱۰

 .2خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص.۲۶۲
 .3فه ست الطوسی ،ص.۴۸۸
 .4رجال النجاشی ،ص.۴۳۰

 .5مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۹ص.۳۴۷

 .6خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص۲۵۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۲۹
 .7مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۹ص.۳۷۶

 .8برای تر،مه محمد بن حسان رازی ،ر : .رجال النجاشی ،ص۳۳۸؛ رجاال ابان الغضاائ  ،ج ،۱ص ۹۵و بهرای تر،مهه
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موسى بن زنجفیهه ارمنهى ،ر : .رجال النجاشی ،ص۴۵۹؛ رجال ابن الغضائ  ،ج ،۱ص۹۱؛ خالصه األ وال فی مع فاه
ال جال ،ص.۲۵۸
 .9مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۴۶۸-۴۶۶
 .10خالصه األ وال فی مع فه ال جال ،ص۲۱۸؛ رجال الطوسی ،ص۱۳۳؛ اختلار مع ف ال جال ،ص.۳۹۰
 .11مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۲۳۸
 .12رجال الطوسی ،ص۳۸۴ ،؛ فه ست الطوسی ،ص۸۳؛ اختلاار مع فا ال جاال ،ص۵۳۶؛ خالصاه األ اوال فای مع فاه
ال جال ،ص.۲۰۲
 .13مختةف الشلعه فی احکام الش اعه ،ج ،۱ص.۲۳۷
 .14همان ،ج ،۱ص ۴۳۷و .۴۸۹

مردود دانسته است.

1

روایات افراد قه را از«بع

اصحابه» یا «بع

ر،الهه» را عمهل کهرد،،

اصحابنا» یا «بعه

ولى در ،ای دیگر کتابش این گونه روایات را به خاطر ارسال سند ابل عمل ندانسته است.

2

3

ّ
 .۶-۴جدول عملکرد عالمه مطابق با اصطالحات علم درایه

ّ
ّ
بعد از بررسى ر،الى – سندی روایات نتای مفصل عملکرد عالمه حلهى در همهان دو ،ه ء
اول و آخر(کتاب طهارت و کتاب صاص و ّدیات) از ا ر فقههىاش ،مختةف الشلعه فی احکام
الش اعه مطاب با اصطالحات علم درایه در ،دول ذیل آمد ،است:
ا
جدول .3عملکرد عّلمه مطابق با اصطّلحات علم درایه
نامگذاری حدیث مطابق با اصطّلحات علم درایه
تعداد در کتاب طهارت

صحیح

حس

موثق

ضعیف

۱۱۳

۵۳

۳۷

۴۱۹

تعداد در کتاب طهارت که به حدی

عمل کرد،

۱۰۸

۵۲

۳۱

۳۴۲

درصد در کتاب طهارت که به حدی
تعداد در کتاب صاص و ّدیات

عمل کرد،

۹۵/۵

۹۸/۱

۸۳/۷

۸۱/۶

تعداد در کتاب صاص و ّدیات که به حدی
درصد در کتاب صاص و ّدیات که به حدی عمل کرد،

۲۸

۲۴

۴

۸۳

۲۷

۲۲

۴

۶۶

۹۶/۴

۹۱/۶

۱۰۰

۷۹/۵

تعداد درمجمو دو کتاب

۱۴۱

۷۷

۴۱

۵۰۲

درصد در مجمو دو کتاب

۱۷/۲

۹/۴

۵/۳

۶۵/۹

تعداد در مجمو دو کتاب که به حدی

عمل کرد،

۱۳۵

۷۴

۳۵

۴۶۱

درصد درمجمو دو کتاب که به حدی

عمل کرد،

۹۵/۷

۹۶/۱

۸۵/۳

۸۲/۶

عمل کرد،

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

حالى که در ،ای دیگر کتابش ،مرسالت صدوق را به خهاطر ایهنکهه در کتهابش مسهند نکهرد،،

 .۵جدول در نظر گرفتن بهترین صورت برای عملکرد عالمه

ا گهر بهها تسههامح از اشههتباهات عالمههه بگههذریم و احههادیثى را کههه ایشههان نهها گههذاری کههرد،انههد ،از

ایشان بپذیریم و فق احادیثى را که نا گذاری نکرد،اند ،مطاب با بررسى نگارنهد ،و بهر مبنهای
 .1همان ،ج ،۱ص ۴۱۲و .۳۱۸

 .2همان ،ج ،۹ص۲۸۷؛ ج ،۱ص۴۸۰؛ ج ،۱ص.۴۶۵
 .3همان ،ج ،۱ص ۳۴۹و .۳۵۵-۳۵۴
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اصطالحات علم درایه داخل در یکى از چهار سم (صهحیح و حسهن و مو ه و ضهعی
ّ
دهیم، ،دول عملکرد عالمه به صورت ایر در مىآید.

) هرار

جدول  .4در نظر گرفت بهتری صورت برای عملکرد عّلمه

نامگذاری حدیث مطابق با بهتری صورت
عملکرد عّلمه

تعدادی که درمجمو دو کتاب به حدی عمل کرد،
درصد مجمو دو کتاب که به حدی عمل کرد،

صحیح

حس

موثق

۲۶۳

۸۰

۳۳

ضعیف مجموع

۵/۰۶ ۱۲/۲۶ ۴۰/۳۳

۲۷۶

۶۵۲

۴۲/۳۳

۱۰۰

نتیجهگیری

 .۱مطاب ،دول شمار ،۱،از منظهر عالمهه حلهى  ۳۱درصهد از احادیه

صهحیح بهود ،کهه بهه

 ۹۷درصد آنها عمل کرد ۹ ،،درصد حسن بود ،که بهه ۹۷درصهد از آنهان عمهل کهرد ۱ ،،درصهد
مو ه بههود ،کههه بههه همههه آنههها عمههل کههرد ،و  ۵۷درصههد از احادی ه
احادی

ضعی

بود ،که به  ۷۷درصد از آنها عمل کرد ،است.

مطههاب بهها نظههر ایشههان  ،ه ء

 .۲مطاب ،دول شمار ،۳،از منظر دانشهمندان علهم درایهه  ۱۷درصهد از احهادیثى کهه عالمهه

مورد ارایابى رار داد ،حدی
از احادی

صحیح بود ،که عالمه به ۹۵درصد از آنها عمل کرد ۹ ،،درصد

حسن بود ،که به  ۹۶درصد از آنها عمل کرد ۵ ،،درصد از احادیه

بههه  ۸۵درصههد آنههان عمههل کههرد ،و۶۵درصههد احادی ه
احادی

ضعی

ضعی

بود ،است.

مو ه بهود ،کهه

مطههاب بهها اصههطالحات علههم درایههه  ،ه ء

بود ،که عالمه به  ۸۲درصد از آنها عمل کرد ،است.

 .۳مطاب ،دول شمار ۴،نی  ۴۲درصهد از کهل احهادیثى را کهه مهورد عمهل هرارداد ،،حهدی
 .۴مطاب ،داول ۱و ،۳تعداد احادی

دیگر احادی

که عمل کرد ،بیشتراست.

ضعیفى که مورد عمل رار داد ،،از مجمو سه سم

 .۵مط ههاب  ،ههداول۱و ،۳رون ههدی ک ههه در اس ههتفاد ،از احادیه ه

و عم ههل ب ههه آنه هها در کت ههاب

آخر( ،ء آخر) ا هر فقههى خهود در پهیش گرفتهه ،تفهاوت چنهدانى بها کتهاب اول (،ه ءاول) نهدارد.

بنابراین مبنای ایشان تعدیل نشد ،است.
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 .۶مطاب با آمارهای به دست آمد ،،درست است که عالمه حلى به نسبت سه سهم دیگهر

به حدی

صحیح بیشهتر اعتمهاد کهرد،؛ چهرا کهه درصهد بهاالیى از آنهها را مهورد عمهل هرارداد،،

فق حدی

صهحیح را حجهت مهىدانهد .بنهابراین بها تو،هه بهه نتهای بهه دسهت آمهد ،،بها و،هود

ای ههنک ههه ایش ههان از پیش ههگامان رویک ههرد س ههندمحورانه ب ههه نق ههد ح ههدی
کتابهایش در پیش نگرفته است.
کتابنامه

 آسل شناسی حخاث ،محمد حسین ربانى ،مشهد :آستان داسالمى۱۳۸۸ ،ش.

اس ههت ،ای ههن رو یه هه را در

رضوی ،بنیاد پژوهشهای

 -اصول الحخاث و احکامه فی عةم الخرااا ، ،عفرسهبحانى ،هم :انتشهارات امها صهادق،۷

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

ولى به احادی

حسن و مو وحتى ضعی

بسیاری نی عمل کرد ،است؛ در حالى که ایشان

۱۴۲۸ق.

مقباس الهخاا  ،عالمه مامقانى ،على ا کبر ّفارى ،تهران :بىنا۱۳۶۹ ،ش.

 تةخل تهذا االحکام ،شیخ طوسى ،تهران :دارالکتب االسالمیه۱۳۶۵ ،ش.ّ
ّ
 تهذا الوصول الی عةم االصول ،عالمه حسن بن یوس بن مطهر حلهى ،لنهدن :منشهوراتمؤسسه االما على۱۳۸۰ ،۷ش.

ّ
 خالصه األ وال فی مع فه احوال ال جاال ،عالمهه حسهن بهن یوسهالذخا ر۱۴۱۱ ،ق.

ّ
بهن مطههر حلهى ،هم :دار

 -ال جال ،تقى الدین حسن بن على حلى ،تهران :دانشگا ،تهران۱۳۴۲ ،ش.

 -رجال ابن الغضائ  ،احمد بن حسین ّمایری ،م :دارالحدی ۱۴۲۲ ،ق.

 -ال جال ،ابوعمرو محمد بن عمر کشى ،تصحیح :حسن مصطفوی ،مشهد۱۳۴۸ ،ش.

 رجااال النجاشاای ،احمههد بههن علههى نجاشههى ،ههم :مؤسسههه النشههر االسههالمى التابعههة لجماعههةالمدرسین ،بىتا.
ّ
 ال سااال السااعخا  ،عالمههه حسههن بههن یوس ه۱۴۱۳ق.

ّ
بههن مطهههر حل هى ،بیههروت :دار الصههفوة ،اول،

 ال عااه فی عةم الخراااه ،ا یهنالهدین بهن علهى بهن احمهد ،بعهى عهاملى ،تحقیه  :بقهال ،هم:مکتبه آیه اهلل مرعشى۱۴۰۸ ،ق.

 رااض المسائآ ،سید على طباطبایى ،تحقی  :مؤسسه النشر االسالمى االولى ،م :مؤسسههالنشر االسالمى۱۴۱۰ ،ق.

 -ال واشح السماواه فی ش ح االحاداث االمامله ،محمد با ر میرداماد ،بى،ا ،بىنا.

147

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره اول

 روض الجنا فی ش ح إرشااد األذهاا  ،ا یهنالهدین بهن علهى بهن احمهد ،بعهى عهاملى ،هم:بوستان کتاب۱۳۸۰ ،ش.

 روض المتقالن فای شا ح مان ال احضا ه الفقلاه ،محمهد تقهى مجلسهى ،مصهحح :حسهینموسوى کرمانى و على پنا ،اشتهاردى ،م :مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور۱۴۰۶ ،ق.

 رااض المسائآ ،سید على طباطبایى ،تحقی  :مؤسسه النشر االسالمى االولى ،م :مؤسسههالنشر االسالمى۱۴۱۰ ،ق.

 ش ح البخااه فی عةم الخراا  ،الشهید الثانى ،اینالدین بن على بن احمد ،بعى عاملى ،بههکوشش :عبدالحسین محمد على بقال ،طهران ،المطبعه العلمیه ،چا

 -عةم الحخاث ،کا م مدیر شانهچى ،م :دفتر انتشارات اسالمى ،چا

اول۱۴۰۲ ،ق.

۱۳۹۲ ،۲۴ش.

 -عةوم الحخاث و مصطةحه ،صبحى صالح ،بى،ا ،المکتبة الحیدر یة۱۴۱۷ ،ق.

 الفوائخ ال جاللاه ،اسهماعیل بهن محمهد حسهین خوا،هویى ،محقه  :مههدی ر،هایى ،مشههدمقد  :مجمع البحو

ارسالمیة۱۴۱۳ ،ق.

 -الفه ست ،شیخ طوسى ،نج

اشرف ،المکتبه المرتمویه و مطبعتها ،بىتا.

 اموس ال جال ،محمد تقى شوشتری ،م :مؤسسه النشر ارسالمى۱۴۱۱ ،ق.ّ
ّ
 مباد الوصول الای عةام االصاول ،عالمهه حسهن بهن یوسه بهن مطههر حلهى ،هم :المطبعهةالعلمیة ،اول۱۴۰۴ ،ق.

 مبانی و روشها نقخ متن حخاث از داخگاه انخاشاورا شالعه ،داوود معمهاری ،هم :مؤسسههبوستان کتاب۱۳۸۴ ،ش.

 مسالک األفهام إلی تنقلح ش ائع اإلسالم ،اینالدین بهن علهىبهن احمهد ،بعهى عهاملى ،هم:مؤسسة المعارف ارسالمیة۱۴۱۶ ،ق.

 مش ا ق الشمساالن و إکساال السااعادتلن ،شههیخ محمههد بههن حسههین بهههایى ،مشهههد :مجمههعالبحو

ارسالمیة۱۳۸۷ ،ش.

 مختةف الشلع فی احکام الشا اع  ،عالمهه حسهن بهن یوسهمؤسسه نشر االسالمى۱۴۱۲ ،ق.

بهن مطههر حلهى ،هم :تحقیه :

 -مجمع الفائخة و الب ها  ،احمد اردبیلى ،م :دفتر انتشارات اسالمى ،بىتا.

 -معجم رجال الحخاث ،سید ابوالقاسم موسوی خویى ،م :مرک نشر آ ار شیعه۱۴۱۰ ،ق.

148

 منتقی الجما فی االحاداث الصحاح و الحسا  ،حسهن بهن ا یهن الهدین عهاملى ،تصهحیح وتعلی  :على اکبر ّفاری ،م :مؤسسه النشر االسالمى۱۳۶۲ ،ش.

البحو

ارسالمیة۱۴۱۲ ،ق.

 من الاحض ه الفقله ،محمد بن على صدوق ،م :دفتهر انتشهارات اسهالمى وابسهته بهه ،امعههمدرسین حوز ،علمیه م۱۴۱۳ :ق.

 نهاااا الوصااول الاای عةاام األصااول ،عالمههه حسههن بههن یوس هالصادق ،۷اول۱۴۲۵ ،ق.

حلههى ،ههم :مؤسس هه االمهها

 -الوجلزة فی عةم الخراا  ،شیخ محمد بن حسین بهایى ،م :بصیرتى۱۳۹۸ ،ق.

 -وصول االخلار الی اصول االخباار ،ع الهدین حسهین بهن عبدالصهمد حهار ى عهاملى (-۹۱۸

ّ
ّ
اندازهگیری پایبندی عّلمه حلی به سند محوری در نقد حدیث

ّ
 -منتهی المطة فی تحقلق المذه  ،عالمه حسن بن یوس

ّ
بن مطهر حلى ،مشهد :مجمهع

۹۸۴ق) ،م :مجمع الذخا ر االسالمیة۱۴۰۱ ،ق.

 نر اف ار،امع فقه اهل البیت ،۲:مرک تحقیقات کام یوتری علو اسالمى نور. -نر اف ار،امع االحادی

 ،۳/۵مرک تحقیقات کام یوتری علو اسالمى نور.

 نر اف ار،امع اصول الفقه ،مرک تحقیقات کام یوتری علو اسالمى نور. نر اف ار درایه النور ،۱/۲مرک تحقیقات کام یوتری علو اسالمى نور. -نر اف ارر،ال شیعه ،مرک تحقیقات کام یوتری علو

اسالمى نور.
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