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 * تهذیب کتاب اعتبار بر ساختاری هایکاستی برخی تأثیر بررسی
 1یمرو یهاد

 2ریضم روشن میمحمدابراه

 
 دهیچک

با توجه  یموسوعه فقه نیاست. ا عهیش یثیحدکتاب از کتب اربعه  نیسوم ،یطوس خیش فیحکام تألال بیکتاب تهذ
برخوردار  پژوهانثیو حد هانینزد اکثر فق یاژهیو  گاهیجا ازروش رفع تعارض اخبار، به کار گرفتن و  یفقه اتیروا یبه گستردگ

ن از ای گرید یو موارد یضعف سند صه،ینق و ادهیز  ف،یتصح یفراوان لیاز قب یساختار  یهااشکال یاّما وجود برخ ؛است
و  ایهمنابع، به روش کتابخان یجستار که از جهت گردآور  نی. اروا دارند دیرا بر آن داشته که در اعتبار آن ترد یکسان ،دست

 یکتاب را مورد بررس نیبر اعتبار ا آنها ریو تأث هایکاست نیا شیدایعوامل پ افته،یسامان  یتحلیل -یتوصیف وهینظر محتوا به ش از
 ناپذیرانکار  ،کتاب نیدر ا یساختار  یهایکاست یوجود برخ هرچنداز آن دارد که  نشانپژوهش  نیا یهاافتهیقرار داده است. 

است و  ییقابل شناسا ،اشتباهات منابع ایمانند ناخوانا بودن خط و  اغالط نیا شتریعوامل ب ،ییاّما از آنجا که از سو ؛ است
 کتاب نیا اعتبار در دیترد موجب دتوانینم هایکاست نیوجود دارد، ا آنها شتریبرطرف کردن ب یبرا ییسو، راهکارها گریاز د
 .دشو 

 .متن، نقد حدیث نقد اعتبار، الحکام، بیتهذ ،یطوس خیش :واژگان کلیدی

                                                           
یخ ارسال:    (ی)مقاله پژوهش         10/03/1399: رشیپذ خیتار                      05/11/1398* تار

 hadi.marvi@razavi.ac.ir مسئول(/ سندهی)نو یرضو یدانشگاه علوم اسالم یدکتر ی. دانشجو 1
 roshanzamir@razavi.ac.ir/ رانیا مشهد، ،یرضو یاسالم علوم دانشگاه ث،یگروه علوم قرآن و حد اری. استاد 2
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 مقدمه -1
 مختلف علوم یهاگسترده در حوزه وشیخ الطائفه أبوجعفر محمد بن حسن طوسی، صاحب آثار برجسته 

مه) گشود جهان به دهیق در طوس خراسان د385در ماه رمضان سال  ،یاسالم (. از 148ص، 1411 ،یحل عالا
وزه به ح یالبته گمان بر آن است که و ست؛یدر دست ن یگزارش یو نوجوان یدر دوران کودک خیش ینشو و نما

( و از محضر 306ص، 1342، حلی ابن داودداد شد )وارد بغ ق408رفت و آمد داشته است. او در سال  شابورین
در پرورش  یمرتض دیچون س ینامدار دیاسات د،یمف خیفراوان برد. پس از ش یهابهره ق413شیخ مفید تا سال 

 اقعدر و که «االحکام بیتهذ» به نگارش یو پنج سالگ ستیحدود  ب در یطوس خیبودند. ش رگذاراثاو  یعلم
 ،ی)طوس ردیگیقرار م یطوس خیش فاتیلأت نیکتاب در شمار نخست نی. اکرد اقدام ،است دیمف خیش «مقنعه»شرح 

 (. 56ص، 1387 ،یی/ رضاداد و طباطبا43- 42صص، 1412
همواره  ،رفع تعارض اخبار وشو ر یفقه اتیروا یگستردگ ،یطوس خیش گاهیجابا توجه به  بیکتاب تهذ

 بوده انیجر در آن اعتبار و گاهیجا درباره یدرازدامن یهابحث و داشته قرار پژوهانثیحد و هانیفقمورد توجه 
، 1، ج1426 ،یشاهرود یهاشم) شمارندیم معتبر و حیصح را عهیش اربعه یهاکتاب ثیاحاد هایاخبار. است

(، در مقدمه 393ص، 1392،یمیکرد )رح ادی توانیمعتدل م یکه از او با عنوان اخبار یکاشان ضی(. ف304ص
 وهیه شدربار و اندداده شهادت اتشانیت رواصحا  به نسبت اربعه کتب نافمعتقد است که مؤلا  یکتاب واف از دوم

إن ما أورده في کتابي األخبار قال صاحب التهذیب في کتاب العدة »نگارد: یم نیچن یطوس خیش ثیحد یگردآور
و  بیدو کتاب تهذ اتیروا گرفتن(. 23ص ،1ج، 1406 ،یکاشان ضی)ف« إنما آخذه من األصول المعتمدة علیها

 است.  اتینشانه اعتبار و قابل عمل بودن روا ،معروف و مورد اعتماد یهااستبصار از کتاب
 فیضع اتیچون وجود روا ییمحتوا یهایستاز کا یاز پژوهشگران، به جهت وجود برخ یمقابل برخ در

ی،  چون  یساختار یهایبه خاطر کاست ی( و برخ325ص ،1ج، 1406 ،ی/ شوشتر289ص ،3ج، 1410)حلا
ش. ) یانث دیشهاز جمله این افراد  .اندکرده دیترد کتاب اعتبار در صه،یو نق ادهیو ز فیتحر ف،یتصح ادیشمار ز

ل، نمونه ثیحد فیپس از تعراست که ق( 966  خیاالحکام ش بیآن را به تهذ یو سند یفراوان متن یهامعلا
 یسند یهاضعف معتقد است که زیق( ن1041)م ردامادیم(. 142ص، 1413 ،یثان دی)شه دهدیارجاع م یطوس
ُة ِفی : »ستیو استبصار کم ن بیدو کتاب تهذ ثیاحاد یو متن ْهِذیِب َو اْل  ِکتاَبِی  خبارِ أَاْلِعلَّ َو ِاْسَنادا   تنا  مَ  َصارِ بْ ْستِ التَّ
ث .(185ص، 1311 رداماد،ی)م« َناِدَرٍة  َغْیُر  و  ادهیو ز فیو تصح فیق( درباره وجود تحر1186. )م یبحران محدا

 است یثیکمتر حد ،موارد باشد نیوجود ا یکه در پ یکس: »سدینویم بیکتاب تهذ یهانقصان در سندها و متن
موارد : »دیگویم ، وی. همچنین(209ص ،4ج، 1405 ،ی)بحران« سند آن وجود نداشته باشد ایکه در متن 

 ،7ج)همان، « فراوان است و قابل شمردن نیست ،رخ داده بیدر کتاب تهذ خیش یاکه بر یفیو تصح فیتحر
ت » ؛(76ص ، تصحیف و تحریف موجود در سند و کندهر کس به تهذیب شیخ مراجعه کند و در روایات آن دقا

از علت و اختالل در سند یا متن  که شودیاز تهذیب پیدا م ی. کمتر حدیثکردمتن اخبار آن را مالحظه خواهد 
 .ردیقرار گ یکتاب مورد بحث و بررس نیا یهایاست کاست ستهی(. لذا شا156ص ،3ج)همان، « باشد یخال



 

  215/ هادی مروی  بیبر اعتبار کتاب تهذ یساختار  یهایکاست یبرخ ریتأث یبررس 

 هایکاست نی: ااوال   که است کردیرو نیا با بیتهذ کتاب یساختار یهایکاست یبررس جستار، نیا دغدغه
 ر؟یخ ایو برطرف کردن آنها وجود دارد  ییشناسا یبرا یراه ای: آا  یاست؟ ثان افتهیکتاب راه  نیچرا و چگونه به ا

: آ  د؟ ال ببرؤس ریبرخوردار است که بتواند اعتبار کتاب را ز یاها از آن چنان حجم و اندازهاشکال نیا ایثالثا 
 بیترت زیها و نها، جملهها، عبارتشکل واژه یعنیآن  یمفهوم لغو پژوهش حاضر،در عنوان  ساختاراز  منظور

 .دارد قرار «ییمحتوا یهایکاست» برابر در« های ساختاریکاستی» ،نیبنابرا است، کتاب یهااجزا و بخش
ی( برمق598. )م یحل سیبه ابن ادر ب،یکتاب تهذ یکلا  یهانقد نهیشیدر منابع، نشان از آن دارد که پ جستجو

ی،  گردد  یآن مانند: فراوان یساختار یهایو اشاره به کاست بینقد تهذ ،ی( و پس از و289ص ،3ج، 1410)حلا
 (. 142، ص1413 ،یثان دی( صورت گرفته است )شهق966ش. ) یثان دیشه یاز سو صه،یو نق ادهیو ز فیتصح

اثر  صهیو نق ادهیو ز فیتحر ف،یتصح لیاز قب بیکتاب تهذ یساختار یهایو نقد کاست یبررس درباره
احث در مب پژوهانثیحد یبرخ ،بحث پرداخته باشد، مشاهده نشد؛ البته نیمختلف ا یایکه به زوا یمستقل

 اند. به نقد آن پرداخته یاشاره کرده و در موارد هایکاست نیاز ا یبه برخ ب،یمربوط به کتاب تهذ

 و نقش آنها در اعتبار آن بیتهذ یساختار  یهایکاست شیدایو عوامل پ هانهیزم  -2
ا آنچه در بررس ؛ندارد دیترد یجا صهینق و ادهیز ف،یمانند: تصح بیدر کتاب تهذ رادهایا یبرخ وجود  یاما

موارد به  نیا افتنیراه  یبرخوردار است، روشن شدن چگونگ ییبسزا تیا از اهم بیدر اعتبار تهذ رادهایا نینقش ا
 یبرخ .ردیقرار گ یمورد بررس رشانیتأث زانیآنان و م شیدایو عوامل پ هانهیاست زم ستهیکتاب است. لذا شا نیا

 :از عبارتند رادهایا نیا بروز عوامل از

 مبنا تفاوت از یناش یرادهایا -2-1
 اعتبار درباره بیتهذ ناقدان و یطوس خیش هیزاو تفاوت از یناش ب،یتهذ یرادهایا یبرخ رسدیم نظر به

 اندردهک مطرح رادیا عنوان به را موارد از یبرخ ،خود یمبنا بر بنا ناقدان باشد؛ آنان گزارش یچگونگ زین و اتیروا
 ییمبنا اختالف موارد از مورد دو به لیذ در. است شدهینم یتلق یکاست موارد نیا خ،یش یمبنا به بنا کهیدرحال

 .شودیم اشاره ناقدان و خیش

    یوثوق صدور  یبر مبنا اتیاعتبار روا -2-1-1
ت؛ اس بوده یمتقدمان، وثوق صدور گرید همانند یطوس خیاز نظر ش تیمالک اعتبار روا ،یاساس شواهد بر 

 دایپ نانینسبت به صدور آن از معصوم اطم ،یقرائن هیکه بر پا است شدهیمعتبر شمرده م یتیاز نظر آنها روا یعنی
تنها  ،یطرفداران وثوق سند یکه بنا بر مبنایاز قرائن است درحال یکیسند تنها  دگاه،ید نیا هی. بر پاکردندیم

ت مذهب راو  4، ص1420و  150، 1417و  3صص، 1، ج1407 ،ی)طوس ردیگیممد نظر قرار  انیوثاقت و صحا
وجود  ثیتن حدم اعتبار بر یقرائنلذا اگر  ؛(47، ص1410 ،ی/ سبحان26ص ،1429 ،شیخ بهایی/ 256و  133و 
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نیداشته باشد، ذکر سند از باب ت  نیا هی(. روشن است که بر پا21، ص1، ج1406 ،یو تبراک است )مجلس ما
 است. هیارسال سند قابل توج ای انیهمانند ضعف راو ثیدر سند حد یساختار یهایاز کاست یوجود برخ دگاه،ید

 معنا به نقل رشیپذ-2-1-2
 ،یعامل) اندشمرده زینقل به معنا را جا انینیشیقابل انکار است و اکثر پ ریغ ثینقل به معنا در احاد دهیپد
است  ریپذهیتوج زین یمتن یساختار یهایاز کاست یبرخ ،منظر نیاز ا ؛(42ص تا،یب ،یحی/ طر152، ص1401

 (.164، ص9، ج1403 ن،ی)ر.ک: ام

  یطوس خیش اشتباهاحتمال  -2-2
در  و شودیم ادی «الطائفه خیش»است که از او با عنوان  عهیش برجسته یعلما جمله از یطوس خیچند شهر

آن علم  شرفتیدر پ یاو نقطه عطف یهااست که نگاشته یارزشمند یهاکتاب یدارا یعلوم مختلف اسالم
ا احتمال اشتباه، سهو و نس ،(477 - 476صص ،1ج، 1414 ،ی)مجلس شودیم محسوب معصوم،  ریاز غ انیاما

در  یبروز اشتباهات ،یطوس خیبلند ش گاهیاز عالمان به رغم اذعان و اعتراف به جا یاریمحتمل است. لذا بس
 بردارنده در وثاقت مفهوم که است روشن: »دیگویم ینجف یراز ینمونه، محمدتق ی. برااندرفتهیرا پذ بیتهذ

 و سهو که ستین دهیپوش پژوهثیحد بر که نیا چه ؛باشد نداشته یسازگار آن با غفلت و خطا که ستین عصمت
 یراز« )استبصار و بیتهذ کتاب دو در ژهیوهب ،است داده رخ ثقه بزرگان یسو از ات،یروا یهامتن و سند در اشتباه

 و بیتهذ کتاب دو در خیش یخطا»: سدینویم زیق( ن1413)م ییالله خو تی(. آ679ص ،3ج، 1429، ینجف
 (.99ص ،1ج، 1413 ،یی)خو« است اریبس استبصارش

 انیرجال آنچه. شود داده یو درباره یعمد یاز آن است که تصور خطا برتر ،یطوس خیمقام و منزلت ش ،البته
مه حل نیشاهد ا ،اندآورده یبرجسته درباره و  ه،یا امام خیش»: نگاردیم نیچن یطوس خیدرباره ش یمدعاست. عالا

ائفه، جل سیرئ راستگو و عارف به اخبار و رجال و فقه و اصول و کالم و  ن،یالمنزله، ثقه، ع میالقدر، عظ لیالطا
در اصول و فروع  دیدارد و عقا فی. در همه فنون اسالم تألشودینسبت داده م یبه و لیفضا یو تماماست  اتیادب
مه) «است یسانکرده و در علم و عمل جامع کماالت ان بیرا تهذ نید  (.148، ص1411 ،یحلعالا

 یو یعلم گاهیجا و آن نیتدو از یطوس خیش زهیانگ کتاب، نیا نگارش یزمان طیشرا مانند یموارد یبررس
 بوده تیوضع نیا یعیطب امدیپ یحدود تا کتاب، نیا به هایکاست یبرخ افتنی راه دهدیم نشان زمان، نیا در

 :از عبارتند کرده، فراهم هایکاست نیا شیدایپ یبرا را الزم بستر که یامور از یبرخ. است

 کتاب نیا نیالزامات تدو  -2-2-1
 ثرتک و فاتیلأت شدن ادیزو حرص بر  فیدر تصن ادیکتاب را عجله ز یهاالاشک وجود لیدل عالماناز  یبرخ
، 1406 ،ی/ مجلس298ص تا،یب ،ی)بحراناند فتوا، علم و عمل و ... دانسته س،یبه تدر یطوس خیش یهااشتغال



 

  217/ هادی مروی  بیبر اعتبار کتاب تهذ یساختار  یهایکاست یبرخ ریتأث یبررس 

این ش نسبت به نگار یطوس خیش زهیانگ ب،یمقدمه کتاب تهذتوضیح بیشتر آنکه بر اساس  (.405ص ،14ج
 .تبوده اس یاز دوستان و یکیو سفارش  اخبار انیم تعارض و تخالف شبهه دفع و مذهب انیدفاع از ککتاب، 

 .گذاردن یباق یطوس خیش یدر نگارش را برا لیجز تعج یاچاره ،یاثر نیبه چن یمردم زمانه و اجیاحت ،بنابراین
ا با توجه به ا  دیس ،ق( و سپس413. )م دیمف خیبوده که ش یامطلب که زمان شروع نگارش کتاب در دوره نیاما

 دیعب ،شده خصوصا  در مدت نگارش انیب یهارا برعهده داشتند، کثرت اشتغال عهیق( زعامت ش436. )م یمرتض
اقامت در  نینخست یهانگارش کتاب در همان سال نکهیچه ا ؛(413ص، 6ج ،1408 ،ی)نور رسدیبه نظر م

 (.281ص، 1395 ،یوانی)گر است دهیرس انیبغداد به پا

 یطوس خیش یتجربگکم-2-2-2
 دیمف خیاالحکام که شرح کتاب مقنعه ش بیبه نگارش کتاب تهذ یو پنج سالگ ستیحدود  ب در یطوس خیش
/ رضا 43- 42صص، 1412 ،ی)طوس قرار دارد یطوس خیش فاتیلأت نیدر شمار نخست اثر نیا و کرد اقدام ،است

 ،یوانی)گر است دهیرس انیبه پا بغداد، در اقامت نینخست یهادر همان سال که( 56ص، 1387 ،ییداد و طباطبا
 مانند:  سازد؛یم انیرا نما یطوس خیش یتجربگها در کتاب، کماز نشانه یبرخ (.281ص، 1395

 سند قیغفلت از تعل -2-2-2-1
 را اتیروا هچ اگر ینیکل محمد بن یعقوب و است بیتهذ در خیش منابع از یکی یکافکتاب  نکهیا به توجه با

ا است، آورده مسند صورت به  یموارد رد و کرده حذف را آن از یبخش ای سند تمام ن،یشیپ سند بر هیتک با یگاه اما
 شده ندارپ نیا باعث ،وهیش نیا از یطوس خیش غفلت گاه ،است کرده اشاره حذف نیا به «االسناد بهذا»تعبیر  با

 :شودیم اشاره دست نیا از ییهانمونه به لیذ در. است مرسل ثیحد که است
د : »است شده عبدالرحمن بن ونسی از ینیکل تیروا ارسال یمدع بیدر کتاب تهذ خیشنمونه اول:  ن بمحما

یحالدر ؛(111ص ،4ج، 1407 ،ی)طوس« یعقوب مرسال  عن یونس بن عبدالرحمن، عن عليا بن أبي حمزة ...
ق بر ( معلا 25- 24صص، 7ج، 1429 ،ینی)کل« ُیوُنُس َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َحْمَزَة، َعْن َأِبي َبِصیٍر ...»: یکاف سندکه 
اٍر، َعْن ُیوُنسَعِليُّ ْبُن » :است بوده آن قبل ثیحد  «.ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه، َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َمرَّ

ْن َذَکَرُه: َعْن َأِبي َعْبِد : »است آمده یدر کاف یتیسند روا درنمونه دوم:  ٍد، َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا، َعمَّ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
اَلُم، َقال ِه َعَلْیِه السَّ آمده است:  نیچن بیدر کتاب تهذ تیروا نیهم (.367ص، 11ج، 1429 ،ینی)کل...«  اللَّ

ْن َذَکَرهُ » ٍد َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا َعمَّ ِه ع َقاَل .. َعْنُه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  ،7ج، 1407 ،ی)طوس.« َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
ا پندار ر نیا و کرده ادی« عنه» ریبه صورت ضم «ینیعقوب کلیمحمد بن »از  یطوس خی(. ش438 - 437صص

یم نقل واسطه بدون «یاحمد بن محمد بن خالد برق» یعنی «احمد بن محمد»از  ینیکرده است که کل جادیا
« صحابناا من دةع» واسطه با ینیکل و دارد وجود قیتعل یکاف کتاب از شده نقل سند در که است یحال در نیا .کند
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پس از کلمه  را« اصحابنا من دةع»واسطه  ،و شیخ کندیم تینقل روا یاز برق ،استکه در سند قبل از آن ذکر شده 
 نیاورده است.« عنه»

اٍر َعْن َأِبي »آمده است:  ینمونه سوم: در کتاب کاف َو َعْنُه َعْن َأْحَمَد َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعْتَبَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ
اَلُم َقاَل ...اْلَحَسِن ُموَسی َعَلْیِه   آورده نیچن را ثیحد نیا یطوس خیش. (148ص، 7ج، 1429 ،ینی)کل«  السَّ

اٍر َعْن َأِبي اْلَحَسِن : »است ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َأْحَمَد َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعْتَبَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ُموَسی ع َقاَل ُمَحمَّ
محمد بن »با واسطه  را ثیحد نیا ینیکل نکهیا از غفلت با یطوس خی. ش(64ص ،4ج، 1407 ،ی)طوس...« 

تصور را  نیا ،کندیم نقل «عیسي بن محمد بن أحمد» ییعن «حمدأ» از ،که در سند قبل آن ذکر شده« یحیي
را  تیاز آن روا یطوس خیکه ش یادر نسخه اگر یحت. کندیم نقل« حمدأ»بدون واسطه از  ینیکرده که کل جادیا

 .بود الزم سند در قیتوجه به تعل ،وجود نداشته« عنه»نقل کرده کلمه 

 ریضم مرجع صیتشخ در اشتباه-2-2-2-2
 :شودیم ادی نمونه چند لیذ در. است شده رادهایا یبرخ باعث ریضم مرجع صیتشخ در اشتباه ،یموارد در

اَلمَو َعْنُه َعْن َأِبیِه »آمده است:  یکتاب کاف درنمونه اول:  ِه َعَلْیِه السَّ اَل َقاَل قَ  َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
ُه َعَلْیِه َو آِله ی اللَّ ِه َصلَّ ذکر  نیچن بیدر کتاب تهذ ثی(. همان حد359ص ،7ج، 1429 ،ینی)کل «... َرُسوُل اللَّ

ِه ص ...َو َعْنُه َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن »شده است:  ِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ  «َأِبیِه َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
 یدر سند کاف« عنه»در کلمه  ریضم ب،یکتاب تهذ ثیدر حد که رسدیبه نظر م (.111ص ،4ج، 1407 ،ی)طوس

 ثیحد به توجه با ریضم مرجع کهیدرحال ؛است شده ریتفس« میبن ابراه یعل»، به «ابیه»با توجه به وجود کلمه 
 .است« عبد الله یاحمد بن اب» آن یقبل

 :است شده ذکر سرهم پشت لیذ ثیحد دو بینمونه دوم: در کتاب تهذ
ِه ع َقاَل » - اٍر َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اٍل َعْن َعمَّ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ  ... َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َعْنُه َعْن َعِليِّ  - اٍج َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َحِکیٍم َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ ْبِن اْلَحَسِن َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

 (.191ص ،6ج، 1407 ،ی)طوس «َجْعَفٍر ع َقاَل ...
ی یسأحمد بن محمد بن ع» یعنی« احمد بن محمد»با توجه به سند قبل « عنه» ریدر نگاه نخست مرجع ضم

 :است شده ذکر صورت نیا به ثیحد دو نیا ی. در کتاب کافاست« ياألشعر
ُد ْبُن َیْحیی» - اَلُم، َقالُمَحمَّ ِه َعَلْیِه السَّ اٍر: َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اٍل، َعْن َعمَّ ٍد، َعِن اْبِن َفضَّ  ... ، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ٍد، َعْن  - ِد ْبِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ اٍج، َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َحِکیٍم، َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ َعِليِّ ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

اَلُم، َقال  (.607 - 606صص، 9ج، 1429 ،ینی)کل «... ُمْسِلٍم: َعْن َأِبي َجْعَفٍر َعَلْیِه السَّ
است « یحمد بن محمد بن عیسی األشعرا»، «احمد بن محمد»مقصود از  ،ینخست کتاب کاف ثیحددر 

ال یالحسن بن عل» یعنی «ابن فضال»که از  « ییحیمحمد بن »از او با واسطه  ینیو کل کندیم تینقل روا «بن فضا
 ِخ یاست که از مشا« یحمد بن محمد العاصما»، «احمد بن محمد»از  قصودم یبعد تی. در رواکندینقل م



 

  219/ هادی مروی  بیبر اعتبار کتاب تهذ یساختار  یهایکاست یبرخ ریتأث یبررس 

 هب موجب نجایا در ریضم از یطوس خیش استفاده ،نیکند. بنابرایو بدون واسطه از او نقل م رودیشمار مه ب ینیکل
 (.607ص ،9ج، 1429 ،ینیکل ک:ر. ؛218ص ،4ج، 1422 ،ی)کلباس گرددیم خواننده افتادن اشتباه

 یراو تیهو  صیاشتباه در تشخ -2-2-2-3
 ازمندیعنوان، ن قیدق صیدو یا چند راوی است و تشخ نینفر مشترک ب کیگاه نام  ث،یسلسله اسناد احاد در

دچار اشتباه شده  یراو تیا در شناخت هو یطوس خیش ب،یاز کتاب تهذ یبا علم رجال است. در موارد ییآشنا
 است؛ مانند:

ةٍ : »است آمده بینمونه اول: در کتاب تهذ ِد ْبِن َیْعُقوَب َعْن ِعدَّ ْسَناِد َعْن ُمَحمَّ ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد  َو ِبَهَذا اْلِ
ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل  ِد ْبِن ِسَناٍن َعِن اْلُمَفضَّ ٍد اْلُکوِفيِّ َعِن اْبِن ُجْمُهوٍر َعْن َأِبیِه َعْن ُمَحمَّ ِه ْبُن َعْبِد ْبِن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد اللَّ َو َحدَّ

ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن  ْحَمِن َعْن َحِریٍز َعْن ُمَحمَّ ِه ع َقاَل ... الرَّ که یحالدر؛ (295ص ،1ج، 1407 ،ی)طوس« َأِبي َعْبِد اللَّ
ٍد اْلُکوِفيُّ  َأْحَمد»ذکر شده است:  نیچن یدر کتاب کاف ِد ْبِن ِسَناٍن، ْبُن ُمَحمَّ ، َعِن اْبِن ُجْمُهوٍر، َعْن َأِبیِه، َعْن ُمَحمَّ

ِل ْبِن ُعَمَر؛ ِد ْبِن ُمْسِلٍم: َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ  َعِن اْلُمَفضَّ ْحمِن، َعْن َحِریٍز، َعْن ُمَحمَّ ِه ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعْبُد اللَّ  هِ َقاَل: َو َحدَّ
اَلُم، َقاَل ...   (.389ص، 5ج، 1429 ،ینی)کل «َعَلْیِه السَّ

: که کندیم نقل نیچن شیخو پدر از یطوس خیش اشتباه منشأ درباره ،«مالذ األخیار»در کتاب  یعالمه مجلس
 در نیا و کندیم نقل او از «ةعد» بواسطه ینیکل که است یکس همان «محمد بن احمد» که کرده گمان خیش»

: که است آورده یتستر فاضل از و است «یعاصم محمد بن احمد» ،«محمد بن احمد» از مراد که است یحال
« بنامن اصحا ةعد»با همان  زین تیروا نیگمان کرده که ا خیشروع شده است و ش« من اصحابنا ةعد» با قبل تیروا

 (.241 - 240صص ،4ج، 1422 ،ی/ کلباس473ص ،2ج، 1406 ،ی)مجلس شودیشروع م
ِه »: است شده ذکر نیچن بینمونه دوم: در کتاب تهذ اٍر َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ْسَناِد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ( ع)َو ِبَهَذا اْلِ

سهوا  اضافه شده است و با توجه به سند « إسحاق» سند نیکه در ایدرحال ؛(425ص ،1ج، 1407 ،ی)طوس« ...
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َع »قبل  اٍر ُمَحمَّ ِق ْبِن َصَدَقَة َعْن َعمَّ ْمِرو ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَصدِّ

اَباِطي اَباِطي» مقصود «السَّ اٍر السَّ  است. « َعمَّ
 ؛داندیم« عن عمار»آن را  حیدر سند را غفلت آشکار و اشتباه و صح« اسحاق»شدن  اضافه یکاشان ضیف

 وشنر مطلب کند توجه «الجبائر و مس الحدید المسح علی» بابدو  درکه به کتاب استبصار  یهمچنانکه کس
 (.339ص ،6ج، 1406 ،یکاشان ضی)ف شودیم

  یحذف سهو ای افزودن-2-2-2-4
در  رییساز تغنهیاز سند و متن حدیث است که زم یکاستن قسمت ایحدیث، افزودن  یهااز آفات و آسیب ییک

 یهاگزارش رینسبت به سا یاعتمادیب ،یراو کی یاز سو یبیآس نیگردد. تکرار چن ثیمعنا در حد ایاعتبار سند 
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ا نسبت به شهرا ب یو حمل بر سهو و  ،شهرت دارد قدر که به وثاقت و جاللت یطوس خیهمراه خواهد داشت؛ اما
 است.   رتریباورپذ ،انینس

 هکه گفت: از امام صادق )ع( دربار انداز ابو بصیر روایت کرده یحدیث یشیخ صدوق و شیخ طوسنمونه اول: 
، صدوق) «...َعَلْیِه ُمدٌّ ِمْن َطعام : »ندفرمودش را بگیرد سؤال کردم. امام )ع( هایاز ناخن یکه ناخن یفرد ُمحِرم

 ،ی)طوس« ... َعَلْیِه ِفي ُکلِّ ُظُفٍر ِقیَمة ُمدٍّ ِمْن َطعام»آمده است:  یدر نقل شیخ طوس یول ؛(356ص ،2ج، 1413
 (.332ص ،5ج، 1407

د گوید: بدون تردییم یدارد. ویبر نقل شیخ مقدم م یو بودن نقل صدوق را به دلیل اضبط یآیت الله خوی
ه طور بلکه ب ؛است نفرموده« ِقیَمة ُمدٍّ ِمْن َطعام»دیگر  بارو « ُمدٌّ ِمْن َطعام»یک بار  ،امام )ع( به ابوبصیر دو مرتبه

 ،از این دو یروایت کرده و یک« ِقیَمة ُمدٍّ ِمْن َطعام»و یا « ُمدٌّ ِمْن َطعام»است و ابوبصیر هم یا  یروایت یک ،قطع
 (.270 - 269صص ،4ج، 1422 ،ی/ ر.ک: کلباس254ص ،4ج، 1410 ،ییاشتباه است )خو

َهاَرات» در یطوس خیوم: شدنمونه  ْحَداِث اْلُموِجَبِة ِللطَّ
َ
 :است آورده را لیذ ثیدو حد« َباُب آَداِب اأْل

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَوِلیِد » - ُه َتَعاَلی َقاَل َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َدُه اللَّ ْیُخ َأیَّ ِد ْبِن َو َأْخَبَرِني الشَّ  َعْن َأِبیِه َعْن ُمَحمَّ
ِد ْبِن  اِر َو َأْحَمَد ْبِن ِإْدِریَس َجِمیعا  َعْن ُمَحمَّ َأْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعْن  َیْحَیی اْلَعطَّ

اَل اَل َتْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة َو اَل َعْبِد اْلَحِمیِد ْبِن َأِبي اْلَعاَلِء َأْو َغْیِرِه َرَفَعُه َقاَل: ُسِئَل اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ع َما َحدُّ اْلَغاِئِط قَ 
یَح َو اَل َتْسَتْدِبْرَهاَتْسَتْدبِ   (.26ص ،1ج، 1407 ،ی)طوس «ْرَها َو اَل َتْسَتْقِبِل الرِّ
ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن َأِبیِه َعْن »- ُه َتَعاَلی َقاَل َأْخَبَرِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َدُه اللَّ ْیُخ َأیَّ ِد ْبِن َیْحَیی َو َو َأْخَبَرِني الشَّ  ُمَحمَّ

ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد َعْن َعْبِد اْلَحِمیِد ْبِن َأِبي اْلَعاَلِء َأْحَمَد ْبِن  َأْو َغْیِرِه َرَفَعُه ِإْدِریَس َعْن ُمَحمَّ
یَح َو اَل َتْس َقاَل: ُسِئَل اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ع َما َحدُّ اْلَغاِئِط َقاَل اَل َتْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة َو اَل َتْستَ  « َتْدِبْرَهاْدِبْرَها َو اَل َتْسَتْقِبِل الرِّ

 (.33ص ،1ج، 1407 ،ی)طوس
، 1422 ،ی)کلباس ذکر نشده است« ریعم يعن ابن اب»دوم  ثی. در حداست شده تکرار باب کی در ثیدو حد

 نیهم»که:  کندیماز پدرش نقل « مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار»در کتاب  ی(. عالمه مجلس244ص ،4ج
ذشت و گ شتریپ ،«دیعبد الحم»و  «دیزیبن  عقوبی» انیم «ریعم یابن اب»خبر به صورت کامل با واسطه شدن 

گاه باش که مانند ا یطوس خیش یسهو از سو نیظاهرا  ا  ،ی)مجلس« است اریبس ،موارد در کتابش نیاست و آ
 (.320ص و 272ص ،4ج، 1407 ،یک: طوسر.نیز / 154ص ،1ج، 1406

ْیٍد : »کندیم گزارش نگونهیا را یتیروا سند ب،یتاب تهذک در یطوس خیشوم: سنمونه  ْضِر ْبِن ُسَو َو َعْنُه َعِن النَّ
ْعَماِن َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َقاَل   (.229ص ،5ج، 1407 ،ی)طوس« َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َخاِلٍد َو َعِليِّ ْبِن النُّ

 ،5ج، 1407 ،ی)طوس گریات دیاروبا توجه به  ثیحد نیدوم ا قیدر طر .است قیطر دو یدارا ثیحد
ابن »پس از ( 230ص ،4ج، 1422 ،یرجال )کلباس ی( و کالم علما282ص ،2ج، 1390و  234-233صص

 ،یطوس/ 143 - 142صص ،1ج، 1416، ک: حائری.رذکر نشده است )« مان بن خالدیسل» شخص« مسکان
 (.32ص ،4ج، 1407
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 ثیحد عیتقط -2-2-2-5
 ؛است بهتر استدالل و احتجاج خاطر به آن با مناسب ابواب به ثیحد یبندبخش یمعنا به ث،یحد عیتقط

 ثیحد عیتقط ،نیبنابرا(؛ 319ص، 1413 ،یثان دی)شه باشد معنا یایگو ث،یحد از جداشده بخش که یشرط به
نهیزم ع،یتقط. بود خواهد مضر ،کند جادیا معنا در یلخل که یزمان تنها و دیآینم شمار به بیآس ،خود یخود به

 .است ثیحد هیا اول ظاهر رییتغ ساز
 ثیاحاد از یاریبس بلکه ؛نبود یکنون شکل به اصول یهاکتاب در ما ثیاحاد»: سدینویم یبهبهان دیوح

 یکاف ثیاحاد از یبرخ یطوس خیش که مینیبیم ،رونیازا. است شده آنها در رییتغ سبب امر نیا و اندشده عیتقط
 (.119ص، 1415 ،)وحید بهبهانی «است افتهی رییتغ حکم ،سبب نیا به و نموده عیتقط را

 میشد مطلب نیا متوجه ،هیفق و بیتهذ و یکاف ابواب یبررس خالل در» :کندیم انیب نیچن زین سند حمدم
صه. ... است بوده مختلف یاجزا به اتیروا عیتقط بر کتب نیا سندگانینو عادت که  نیچن بیتهذ کتاب مشخا

 ع،یتقط انجام صورت در و کندیم نقل عیتقط بدون و کامل صورت به را ثیحد موارد، از یاریبس در که است
 (.127 ص، 1428 ،یبحران) «کندینم آن به یااشاره

َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْسَماِعیَل َعِن اْبِن َأِبي  َرَوی اْلُحَسْیُن ْبُن َسِعیدٍ »: است آورده نیچن بیتهذ کتاب در یطوس خیش
َکاُح ِمَن اْلَبَرِص َو الْ  َما ُیَردُّ النِّ ِه ع َقاَل: ِإنَّ اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ  «ُجَذاِم َو اْلُجُنوِن َو اْلَعَفلُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

اٌد َعِن اْلَحَلِبيِّ »: که اندکرده نقل گونهنیا بعد صفحه چند در شانیا(، 424، ص7ج ،1407 ،ی)طوس َرَوی َحمَّ
نُ  ُج ِإَلی َقْوٍم َفِإَذا اْمَرَأُتُه َعْوَراُء َو َلْم ُیَبیِّ ُه َقاَل: ِفي َرُجٍل َیَتَزوَّ ِه ع َأنَّ َکاُح ِمَن َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ َما ُیَردُّ النِّ وا َلُه َقاَل اَل ُتَردُّ ِإنَّ

اْلَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ  اْلُجَذاِم َو اْلُجُنوِن َو اْلَعَفِل ُقْلُت َأ َرَأْیَت ِإْن َکاَن َقْد َدَخَل ِبَها َکْیَف َیْصَنُع ِبَمْهِرَها َقاَل َلَها اْلَبَرِص َو 
ِذي َأْنَکَحَها ِمْثَل َما َساَق ِإَلْیَها َها الَّ ُم َوِلیُّ هب نیچن نقل گونه دو نیا سهیمقا با .(426ص)همان،  «ِمْن َفْرِجَها َو ُیَغرَّ

این  ،به جهت اختصاص عفل به زن ایشود و اطالقش شامل زوج و زوجه می ،در نقل نخست که دیآیم دست
ط و فق کند یرا به زن مختص م وبیع نیوجود ا ،کالم لیذ با توجه به نقل دوم، صدر و یول گردد ینقل مجمل م

 و ستا شده صهینق و ادهیز دچار گر،یکدی با سهیمقا در ثیحد لیذ و صدربنابراین  ؛مرد حق فسخ نکاح را دارد
 (. 319ص، 30ج، 1404 ،ی)نجف است شده دانسته یطوس خیش یسو از عیتقط انجام امر، نیا لیدل

 اعتماد بر حافظه -2-2-2-6
ثان نقل کرده یکه برخ یاتیدر روا یگاه  کسانی زینقل کرده و ادامه سند ن یگریاز د یکی نکهیاند به رغم امحدا

بزرگان و وثاقت آنها، احتمال  نیا یواال گاهیبا توجه به جا ،موارد نی. در اشودیم دهیدر متن د ییهااست، تفاوت
 ادهاستف ای حافظه بر عالمان نیا اعتماد از یناش هاتفاوت گونه نیا رسدیم نظر به. شودینم داده یعمد یکاردست

 .باشد متفاوت منابع از
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن : »کندیم نقل ینیکل از گونهنیا را یتیروا ،بیدر کتاب تهذ خیش ُمَحمَّ

اٍد َعْن َحِریٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ع َقاَمُة َحْدٌر  :َأِبیِه َعْن َحمَّ ِلِف َو اْلَهاِء َو اْلِ
َ
َذاُن َجْزٌم ِبِإْفَصاِح اأْل

َ
 ،ی)طوس« اأْل
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اِد »متفاوت آمده است:  یبا متن یدر کاف تیروا نیاا اما ؛ (58ص ،2ج، 1407 َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه، َعْن َحمَّ
اَلُم: ، َعْن َحِریٍز، َعْن ُزَراَرَة، َقاَل: ْبِن ِعیسی ِلِف َو اْلَهاِء، َو َصلِّ َعَلی »َقاَل َأُبو َجْعَفٍر َعَلْیِه السَّ

َ
ْنَت َفَأْفِصْح ِباأْل ِإَذا َأذَّ

َما َذَکْرَتُه، َأْو َذَکَرُه َذاِکٌر ِفي َأَذاٍن َو َغْیِره ِبيِّ ُکلَّ  (.120ص، 6ج، 1429 ،ینی)کل« النَّ
 یگریاز منبع د بیتهذ ثیحد ؛ نخست آنکهف نقل وجود دارددو احتمال در اختال شد، گفته آنچهبا توجه به 

 ،4، ج1422 ،یحافظه باشد )کلباس بر هیاز تک یناشآنکه  ای( و 518ص ،1ج، 1362، یعاملشده باشد ) افتیدر
 (.211ص

 یطوس خیناخوانا بودن خط ش-2-2-3
 یثان دی. فرزند شهشودیدر صورت شتاب و عجله در نگارش، باعث خطا م ژهیوهناخوانا بودن خط ب یگاه

یم رقرا انیراو یاسام نیب «عن» کلمه کتابت هنگام در و است کسانی طرق انیب غالبا که آنجا از» :سدینویم
 «و» یجا به «عن» کلمه نوشتن، هنگام پس .کندیم خطور انسان ذهن به غالب وهیش همان عجله اثر بر ،ردیگ

 کلمه که دمید است یطوس خیش خط به که بیتهذ از یانسخه یجا نیچند در من و است شده گذاشته عطف
 نیا و است نوشته «و» صورت به و متصل را «ع» طرف دو ،سپس .است شده گذاشته «و» کلمه یجا به «عن»

 اندنوشته یاصل صورت به شده اصالح که یموارد در را آن و است شده سانینونسخه یبرخ اشتباه سبب مطلب
وم بردم. معل قتیبه حق یمراجعه کردم پ خیکه به خط ش یروشن شد و هنگام دتریجد یهامطلب در نسخه نیو ا

 ،باشد یفیضع یپس اگر واسطه اضافه شده راو ؛واسطه را دارد یادیز یاقتضا« عن»به « و»کردن  لیاست که تبد
 دیاو به ظاهر امر نب ستیگونه موارد ن نیا یتمام تالش در بررس یریجز به کارگ یاپس چاره .دشویم دهیفایسند ب

ه»از  یطوس خیش تیرخ داده، روا ادیاشتباه ز نیکه ا یقناعت نکرد. از موارد حمد بن ا» از «سعد بن عبد اللا
د بن عیسی حمن بن أبي نجران» از «محما  موارد در. است «الحسین بن سعید»و  «بن حدید یعل»و  «عبد الرا

 25صص ،1ج، 1362، یعامل) «است شده لیتبد «عن» کلمه به «عطف واو» کی ،خیش خط به نهایا از یمتعدد
- 26.) 

ه قرار داد« عن»، کلمه «و»کلمه  یبه جا ث،یاز سند احاد یدر موارد یطوس خیبه عبارت ذکرشده، ش توجه با
ت و نوشته اس« و»را متصل و به صورت « ع»طرف  دوآن،  حیتصح یبرا شده شیو پس از آنکه متوجه اشتباه خو

که  یاند. از جمله موارددچار اشتباه گشته سانینواز نسخه یانجام نگرفته برخ به صورت خوانا حیتصح نیاچون 
 است: لیبه آن اشاره دارد موارد ذ یثان دیکالم فرزند شه

ِه َعْن َأْحَمَد ْبِن »: اول نمونه ْحَمِن ْبِن َأِبي َنْجَراَن َو اْلُحَسْیِن َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن َحِدیٍد َو َعْبِد الرَّ ُمَحمَّ
ِه َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: ُیْجِزیَك  اِد ْبِن ِعیَسی َعْن َحِریِز ْبِن َعْبِد اللَّ اَلِة ِمَن اْلَکاَلم ْبِن َسِعیٍد َعْن َحمَّ  ِفي الصَّ

 (. 67ص، 2ج، 1407 ،ی)طوس...« 
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ْحَمِن ْبِن َأِبي َنْجَراَن َو اْلُحَسْیِن بْ »: دوم نمونه ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن َحِدیٍد َو َعْبِد الرَّ ِن َسِعیٍد َو َعْنُه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ِه َعْن ُزَراَرَة َعْن َأِبي اِد ْبِن ِعیَسی َعْن َحِریِز ْبِن َعْبِد اللَّ ُکوِع َو  َعْن َحمَّ َجْعَفٍر ع َقاَل: ُقْلُت َلُه َما ُیْجِزي ِمَن اْلَقْوِل ِفي الرُّ

ُجود ...ِ  (. 339-338، صص4، ج1422 ،ی/ کلباس76، ص2، ج1407 ،ی)طوس «السُّ
دو مورد پیش گفته را جزو مواردی دانسته ،یو مرحوم کلباس الجمان یصاحب منتقشایسته یادکرد است که 

اشتباه صورت گرفته  نیا ،در کدام حرف عطف قایدق نکهیااما  ،استمشتبه شده سانینوامر بر نسخهاند که در آنها 
 .ستیمشخص ن

 بیتهذ اخنّس  اشتباهات-2-3
استه از نحوه برخ کتاب را غالطبه جرأت اکثر ا توانیم ،یطوس خیت شیا شخص ممتاز یهایژگیو بهبا توجه 

: سدینویم معاصر یعلما از یکی .(35ص، 1377 ،ی)عابد اخ دانستکتابت در آن زمان و اجتهاد و حدس نسا 
 .است نیچن بیتهذ کتاب یهانسخه همچنانکه ؛است اریبس کاتبان اشتباه جهت به آمده بوجود نسخه اختالف»

 ،12ج، 1432 ،ی)حل «است برداراننسخه و کاتبان سهو خاطر به کتاباین  یهانسخه در شده جادیا اختالف
 (.167ص

(، 142ص، 1413 ،یثان دی)شه گشت انیب یثان دیشه یسو از بار نینخست که کتاب یهایکاست انیب نهیشیپ
ران دوره در هایکاست نیا بودن دینوپد از نشان یم وجود کتاب در آغاز از رادهایا نیا اگر نکهیا چه دارد؛ متأخا

 .گرفتیم قرار انتقاد مورد کتاب عرضه زمان از رفتیم انتظار داشت،
ُد ْبُن َیْحیَ » آمده است: نیچن یکتاب کاف درنمونه اول:  ِه َعَلْیِه  یُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َرَفَعُه، َعْن َأَباٍن، َقاَل: ُقْلُت أِل

ُم َساِئٌل، اَل  ا ِبَها َقْرَحٌة ِفي َفْرِجَها، َو الدَّ اَلُم: َفَتاٌة ِمنَّ ِمْن َدِم اْلَحْیِض َأْو ِمْن َدِم اْلَقْرَحِة َفَقاَل ُمْرَها َفْلَتْسَتْلِق  َتْدِري السَّ
ْیَمِن َفُهَو ِمَن اْلَحْیِض َو ِإْن َعَلی َظْهِرَها ُثمَّ َتْرَفُع ِرْجَلْیَها ُثمَّ َتْسَتْدِخُل ِإْصَبَعَها 

َ
ُم ِمَن اْلَجاِنِب اأْل اْلُوْسَطی َفِإْن َخَرَج الدَّ

ْیَسِر َفُهَو ِمَن اْلَقْرَحةِ َخَر 
َ
 (.266 - 265صص، 5ج، 1429 ،ینی)کل «َج ِمَن اْلَجاِنِب اأْل

ْیَسِر َفُهَو ِمَن اْلَحْیِض َو ِإْن  َفِإْن َخَرَج »...  :آورده است نیرا چن تیروا نیهم یطوس خیش
َ
ُم ِمَن اْلَجاِنِب اأْل الدَّ

ْیَمِن َفُهَو ِمَن اْلَقْرَحةِ 
َ
سید بن طاوس ذکر کرده » .(386 - 385صص ،1ج، 1407 ،ی)طوس« َخَرَج ِمَن اْلَجاِنِب اأْل
جانب راست خون خارج شده از موافق کلینی است که بر عکس اینست که اگر  ،تهذیب یاست که نسخ قدیم

 ،ی)مجلس« است از حیض است و اگر از جانب چپ است از قرحه است و این سهو از نساخ جدید تهذیب است
 (.656ص ،1ج، 1414

ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا، َعْن َسْهِل ْبِن »: است آمده نینچ یدوم: در کتاب کاف نمونه ِزَیاٍد، َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد، َعْن  ِعدَّ
ْیِه، َقاَل: َکَتْبُت ِإلی ِد ْبِن َداَذَو اَلُم:  ُمَحمَّ اَلُم َأْسَأُلُه َعْن َشاِرِب اْلُمْسِکِر؟ َقاَل: َفَکَتَب َعَلْیِه السَّ َأِبي اْلَحَسِن َعَلْیِه السَّ

 یرا از کتاب کاف ثیحد نیهم یطوس خیشکه یدرحال؛ (698، ص12، ج1429 ،ینی)کل «َشاِرُب اْلَخْمِر َکاِفٌر »
 یمعنا یکیبا توجه به نزد (.108ص ،9ج، 1407 ،ی)طوس« ... َفَکَتَب ع َشاِرُب اْلُمْسِکِر َکاِفر: »کندیم نقل نیچن
، 1389 ،ی)مسجد است شده فیتصح« المسکر»به « الخمر» بی، در کتاب تهذ«المسکر»و « الخمر» واژه دو



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  224

 

 

َعِن اْلَعْمَرِکيِّ َقاَل: ُقْلُت »کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال است:  ثیحد ف،یتصح نید ایا مؤ(. 103ص
َك ُقْلَت َلُه َشاِرُب اْلَخْمِر َکاِفٌر َقاَل َصَدَق َقْد ُقْلُت َلهُ  َضا ع ِإنَّ اْبَن َداُوَد َیْذُکُر َأنَّ  (.245ص، 1406، صدوق« )ِللرِّ

َو َعْنُه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعْن َأِبیِه َعِن اْلَحَسِن َعْن ُیوُسَف ْبِن : »شده ذکر نیچن بینمونه سوم: در کتاب تهذ
ِد ْبِن َقْیٍس َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع وال  ُعُد  ِإَذا َرَأْیُتُم اْلِهاَلَل َفَأْفِطُروا َو َأْشِهُدوا َعَلْیهِ  :َعِقیٍل َعْن ُمَحمَّ

وا َثاَلِثیَن  ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َفِإْن َلْم َتَرُوا اْلِهاَلل ْیِل َو ِإْن ُغمَّ َعَلْیُکْم َفُعدُّ یاَم ِإَلی اللَّ وا الصِّ َهاِر َأْو آِخِرِه َفَأِتمُّ  ِإالَّ ِمْن َوَسِط النَّ
َو َعْنُه َعْن »آمده است:  نیاز کتاب چن گرید یدر جا (.178 - 177صص ،4ج، 1407 ،ی)طوس «ُثمَّ َأْفِطُروا

ِد ْبِن َقْیٍس َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ِإَذا َرَأْیُتُم اْلِهاَلَل َفَأْفِطُروا َأْو َشِهَد  :ُیوُسَف ْبِن َعِقیٍل َعْن ُمَحمَّ
ْیِل َفِإْن ُغمَّ َعَلْیُکْم َعَلْیِه َعْدٌل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َو ِإْن َلْم َتَرُو  یاَم ِإَلی اللَّ وا الصِّ َهاِر َأْو آِخِرِه َفَأِتمُّ ا اْلِهاَلَل ِإالَّ ِمْن َوَسِط النَّ

وا َثاَلِثیَن َلْیَلة  ُثمَّ َأْفِطُروا  (.158ص ،4ج، 1407 ،ی)طوس «َفُعدُّ
یم ،است مسلمانان از عادل شخص دو دادن شهادت ای شوال ماه هالل دنید افطار مجوز نکهیبا توجه به ا

 (.62 - 61صص، 1389 ،یشده است )مسجد فینخست تصح ثیحدگفت:  توان

 بیاز منابع تهذ یاشتباه ناش -2-4
 بیتهذ یهایکاست از یبخش. است گرفته بهره ،دسترس در یثیحد آثار از ب،یتهذ فیتأل یبرا یطوس خیش

 نیا .تاس بوده آثار نیا ناقل تنها او و داشته وجود یطوس خیش ینشیگز منابع در که است یاشتباهات جهت به
 .  است داشته وجود ،هیا اول منبع از یبرداشت نسخ در گاه و هیا اول منبع در گاه هااشتباه

 (یاشتباه منابع اولّیه )اصل -2-4-1
 تیبا رعا ،یطوس خی( است و شی)کتاب اصل هیا از همان منبع اول یناش ،فاتیتصح ایها از اشتباه یبرخ
 .است کرده نقل یاصل کتاب در موجود صورت همان به را ثیحدامانت، 
ِه ع َقاَل: ُکْنُت » ثیحد ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن َحَناِن ْبِن َسِدیٍر َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ُد ْبُن َأْحَمَد َعْن ُمَحمَّ ِعْنَدُه َجاِلسا  ُمَحمَّ

 بیهذدو کتاب ت در« َثْوٍب ِفیِه َحِریٌر َفَدَعا ِبِإَزاٍر ُقْرُقِبيٍّ َفَقاَل َأَنا ُأْحِرُم ِفي َهَذا َو ِفیِه َحِریرَفُسِئَل َعْن َرُجٍل ُیْحِرُم ِفي 
 ث،یدر سند حد .( ذکر شده است393ص، 8ج، 1429 ،ینی)کل ی( و کتاب کاف67ص ،5ج، 1407 ،ی)طوس

د بن یحیی عن أحمد بن » سند تکرار به توجه با آن حیکه صح یدر صورت ،استآمده « محمد بن احمد» محما
د بن إسماعیل عن حنان د عن محما د عن أحمد»، «محما د بن یحیی عن أحمد » مقصود و باشدیم« محما محما

د بن عیس  .تاس کرده نقل یکاف کتاب از شده فیتصح صورت به را ثیحد یطوس خیاست و ش« یبن محما

 بیبرداران منابع تهذاشتباه نسخه -2-4-2
 مدت از بعد( و 306ش، 1342، حلی داودابنوارد بغداد شد ) ق408در سال  یطوس خیگذشت، ش چنانکه

 یاژهیو گاهیجا از کتابخانه و کتاب ،ق(447 -320) هیبو آل عصر در. کرد بیتهذ کتاب نگارش به اقدام یاندک



 

  225/ هادی مروی  بیبر اعتبار کتاب تهذ یساختار  یهایکاست یبرخ ریتأث یبررس 

 شاپور یکتابخانه زمان، آن یهاکتابخانه جمله از(. 57ص ،1397 ش،یکصفا و یازنیاب ی)کاظم بود برخوردار
ن )اب بود دهیگنجان خود در کتاب جلد هزار ده بر بالغ و شد سیتأس بغداد کرخ محله درق 381 سال به که است

 و داشت قرار یطوس خیش اریاخت در یفراوان یهانسخه و هاکتاب ،یزمان نیچن در(. 350ص، 9ج، 1385 ر،یاث
 افتهی راه بیتهذ کتاب به هایکاست از یبخش ل،یاص یهانسخه نشیگز در یطوس خیش یتجربگکم خاطر به دیشا

 . باشد
َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه، َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر، َعْن َحْفِص »: است شده نقل نیچن یدر کتاب کافبه عنوان مثال، 

ِه  : َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اَلُم: َیا َعِليُّ ْبِن اْلَبْخَتِريِّ ُه َعَلْیِه َو آِلِه ِلَعِليٍّ َعَلْیِه السَّ ی اللَّ ِه َصلَّ اَلُم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِإَذا  ،َعَلْیِه السَّ
، َفاْغِسْلِني بِ   نیچن زین بیدر کتاب تهذ (.399 - 398صص، 5ج، 1429 ،ینی)کل« ِقَرٍب ِمْن ِبْئِر َغْرس َسْبِع َأَنا ِمتُّ

ِه ع َقاَل: َقاَل َرُسو»: است هشد ذکر ِه ُل َعِليٌّ َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعْن َحْفِص ْبِن اْلَبْخَتِريِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ  اللَّ
 (.435ص ،1ج، 1407 ،ی)طوس« ِقَرٍب ِمْن َماِء ِبْئِر َغْرٍس  َسْبِع ص ِلَعِليٍّ ع َیا َعِليُّ ِإَذا َأَنا ِمتُّ َفاْغِسْلِني بِ 

 که کرده نقل یادیز اتیروا الدرجات بصائر کتاب در صفار»: کنندیم نقل نیاز پدرشان چن یعالمه مجلس
 کتاب برداراننسخه یسو از سهو نیا ظاهرا   ،نیبنابرا. است امدهین «قرب سبع» و است «قرب ست» آنها همه در
 (.238ص ،3ج، 1406 ،ی)مجلس« اندکرده تیا تبع آن از ،گرانید و خیش و است داده رخ یکاف

 بیتهذبر اعتبار  هایکاست ریتأث یبررس -3
منزله از دست بهآن کنار گذاشتن  ،شودیکتب اربعه محسوب ماألحکام در شمار کتب  بیتهذآنجا که از 

کتب  انیم در»: سدینویباره م نید بحر العلوم در ایا . ساست یفقه احکام باطناست منابع نیترماز مه یکیدادن 
بارز  یژگی؛ واست یطوس خیو استبصار ش بیدو کتاب تهذ ،منزلت و منفعت را داراست نیکه باالتر یثیاربعه حد

ب کت ریاالحکام از سا اتیدر روا هیفق یکه برا بیکتاب تهذ ژهیوهب ؛حکام استا اتیاستقصاء روا ،دو کتاب نیا
ل دو کتاب مشتم نی. افزون بر آن، استندین بیکننده از کتاب تهذ ازینیکتب ب ریسا یول ،کننده استازینیغالبا  ب

آنها به گواه نقل و عقل است  نیو جمع ب اتیروا نیبر فقه و استدالل و توجه دادن به اصول و رجال و سازش ب
 همچون عالمان از یشمار گذشت، نیا از شیپ که طورهمانوجود،  نیبا ا .(229ص ،3ج، 1363العلوم، )بحر

ث  یجدا  دیترد مورد را کتاب نیا اعتبار که اندرانده سخن مبالغه با چنانآن بیتهذ یهایکاست درباره یبحران محدا
 .است داده قرار

مد، خواهد آ لیکه در ذ ینکات زیبا توجه به آنچه گفته شد و ن که میباور نیا بر ها،یکاست یبرخ رشیپذ رغمبه
 از: نکات عبارتند نیاز ا یرد. برخسوال ب ریکتاب را ز نیکه بتواند اعتبار ا ستیدر آن حد و وزن ن رادهایا نیا

و نقصان، از  ادهیو ز فیتصح ف،یبه جهت وجود تحر کتاب اتیدر اعتبار روا یث بحرانمحدا  دیترد -1
روایات  یایشان در اعتبار تمام یصاحب حدائق و مبنا یل است: اوال: این نظریه با گرایش اخبارقابل تأما  یجهات

 ی: این گونه قضاوت کردن درباره شیخ طوسایثان ؛(9-8صص ،1ج، 1405 ،یکتب اربعه ناسازگار است )بحران
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، 1417 ،یبرد )مرعیرا هم زیر سؤال م شانیوثاقت ا ،خیدر ضبط ش دیترد جادیافزون بر ا ،یو پذیرش چنین ادعای
 (.91ص

گاه و هایکاست یبرخ رشیپذ رغم به -2  نزدخود را  گاهیکتاب جااین  آنها، از پژوهانثیحد یآ
 از این شمار است:  قرار گرفته است. ثیاحاداصالح  یبرا یمنبع ،یحفظ کرده و در موارد پژوهانثیحد

ُد ْبُن َیْحیی»: ندیفرمایم یکاف کتاب در ینینمونه اول: کل َأْحَمَد ْبِن ، َعْن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه؛ َو ُمَحمَّ
، َعِن اْبِن َمْحُبوٍب، َعِن  ٍد َجِمیعا  َج  ُمَحمَّ اَلُم َعْن َرُجٍل َتَزوَّ اْبِن ِرَئاٍب، َعْن َأِبي َبِصیٍر، َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر َعَلْیِه السَّ

ُقْلُت: َأ َرَأْیَت «. َجاِئٌز َلُه َو َلُهنَّ »ُهنَّ ُمْخَتِلَفٌة؟ َقاَل: َو ُمُهوُر  -َأْو َقاَل: ِفي َمْجِلٍس َواِحدٍ  -َأْرَبَع ِنْسَوٍة ِفي َعْقَدٍة َواِحَدةٍ 
ْرَبِع، َو َأْشَهَد َعلی ِإْن ُهَو َخَرَج ِإلی

َ
َق َواِحَدة  ِمَن اأْل  َطاَلِقَها َقْوما  ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلِباَلِد َو ُهْم اَل  َبْعِض اْلُبْلَداِن، َفَطلَّ

َقِة، ُثمَّ َماَت َبْع َیْعِرُفوَن اْلَمْرأَ  ِة ِتْلَك اْلُمَطلَّ َج اْمَرَأة  ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلِباَلِد َبْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ َد َما َدَخَل ِبَها، َکْیَف َة، ُثمَّ َتَزوَّ
َجَها َأِخیرا   -ِإْن َکاَن َلُه َوَلٌد، َفِإنَّ ِلْلَمْرَأةِ »َقاَل:  ُیْقَسُم ِمیَراُثُه؟ ِتي َتَزوَّ ُرُبَع ُثُمِن َما َتَرَك، َو ِإْن  -ِمْن َأْهِل ِتْلَك اْلِباَلدِ  الَّ

ْرَبِع ِبَعْیِنَها َو َنَسِبَها، َفاَل َشْي 
َ
َقْت ِمَن اأْل ِتي ُطلِّ ةُ ُعِرَفِت الَّ اَلُث َو َیْقَتِسْمَن الثَّ »َقاَل:  «.َء َلَها ِمَن اْلِمیَراِث، َو َعَلْیَها اْلِعدَّ

ْرَبِع، اْقَتَسْمَن اِنْسَوٍة َثاَلَثَة أَ 
َ
َقْت ِمَن اأْل ِتي ُطلِّ ُة، َو ِإْن َلْم ُتْعَرِف الَّ ْرَبُع ِنْسَوٍة ثَ ْرَباِع ُثُمِن َما َتَرَك، َو َعَلْیِهنَّ اْلِعدَّ

َ
اَلَثَة أْل

ةُ  ، َو َعَلْیِهنَّ َجِمیعا  اْلِعدَّ  (.654 - 653صص، 13ج ،1429 ،ینی)کل« «َأْرَباِع ُثُمِن َما َتَرَك َبْیَنُهنَّ َجِمیعا 
ةُ »به صورت در باب طالق  بیدر کتاب تهذ ثیحد نیهم ، 1407 ،یآمده است )طوس «َلْیَس َعَلْیَها اْلِعدَّ

یم« ةعلیها العد»قبل از عبارت « سیل» کلمه وجود عدم و وجود در ثیحد دو نیتفاوت مهم ا (.94ص ،8ج
 حیصح چهآن محال است و ،یمستفاد از کتاب کاف یمعناالف(  :است شده گفته نیچن مطلب نیا به نسبت. باشد

 صورت نیا به ؛است هیا قابل توجاما  ،خالف ظاهر است یب( عبارت کاف .است بیتهذ عبارتآید، به نظر می
 نیبنابرا (.6800ص ،21ج، 1419 ،یزنجان شبیریمرد باشد ) گریداشتن سه زن دعده وفات نگه مقصود، که
 تر است.مناسب بیعبارت تهذ رشیپذ

ِل، َقاَل: »: است شده نقل نیچن ینمونه دوم: در کتاب کاف وَّ
َ
ْسَناِد اأْل َفُة اْلُعْلَیا َو »َو ِباْلِ َو ِإَذا ُقِطَعِت الشَّ

ی ْت َحتا ْسَناُن، ُثمَّ َتبْ  اْسُتؤِصَلْت، َفِدَیُتَها َخْمُسِماَئِة ِدیَناٍر، َفَما ُقِطَع ِمْنَها َفِبِحَساِب ذِلَك؛ َفِإْن اْنَشقَّ
َ
َیْت ُدَو ِمْنَها اأْل  ُدوِو

َفِة ِإَذا ُقِطَعْت َفاْسُتْؤِصَلْت، َو  ِلَك؛ َما ُقِطَع ِمْنَها َفِبِحَساِب ذَو َبَرَأْت َو اْلَتَأَمْت، َفِدَیُتَها ِماَئُة ِدیَناٍر، َفذِلَك ُخُمُس ِدَیِة الشَّ
، َفِد  ، 14ج، 1429 ،ینی)کل« َیُتَها ِماَئُة ِدیَناٍر َو َثاَلَثٌة َو َثاَلُثوَن ِدیَنارا  َو ُثُلُث ِدیَنارَفِإْن ُشِتَرْت، َفِشیَنْت َشْینا  َقِبیحا 

ٌة َو »نقل شده است:  نیچن بیدر کتاب تهذ .(435ص ... َو ِإْن ُشِتَرْت َو ِشیَنْت َشْینا  َقِبیحا  َفِدَیُتَها ِماَئُة ِدیَناٍر َو ِستَّ
وَن ِدیَنارا  َو   (.299ص ،10ج، 1407 ،ی)طوس« ُثُلَثا ِدیَنارٍ ِستُّ

ْهِذیِب َفِدَیُتَها ِماَئُة : »ندیفرمایاست م یالعقول که شرح کتاب کاف ةدر کتاب مرآ یعالمه مجلس ِفي اْلَفِقیِه َو التَّ
وَن ِدیَنارا  و ُثُلَثا ِدیَناٍر َو ُهَو َأَصحُّ َو أوَفُق ِبأْقَواِل  ٌة َو ِستُّ ْصَحاِب َو َساِئِر َأْجَزاءِ  ِدیَناٍر و ِستَّ

َ
ِة ا األ ُه ُثُلُث ِدیَّ نَّ

َ
َفِة اْلَخَبَر أِل لشَّ

ساخ ُه ِمَن النُّ  (.130ص ،24ج، 1404 ،ی)مجلس «الُعلیا َو َلَعلَّ
دا که لب شکاف بردارد و زشتی بدی پی یاست و زمان ناریپانصد د ،کنده شدن لب باال هید ث،یبا توجه به حد

 است. حیصح بیعبارت تهذ ،جهیدر نت ؛کنده شدن لب باالست هیسوم د کی اشکند، دیه
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 هایکردن کاست برطرفو  ییشناسا امکان -3
خدشه  یکتاب به طور جدا  نیتواند در اعتبار ایا نماما  ،گسترده است ا  نسبت بیها در تهذیکاست چند گسترههر

راه برطرف  ،اند با استفاده از قرائن و شواهددهیکوش ثیحد خیتار یپژوهان خبره در درازناثیحد رایز سازد؛وارد 
به  بیتوان اکثر قریقرائن و شواهد م نیبا کمک ا میکه اگر ادعا کن یاها را هموار کنند به گونهیکاست نیکردن ا

 از: ها عبارتندیبرطرف کردن کاست یهااز راه ی. برخمیابه گزاف سخن نگفته ردها را برطرف کیکاست نیفاق ااتا 
مانند  بیز تهذا شیپ ییاز منابع و اصول روا یاریبس نکهیتوجه به ا با: بیاز تهذ شیپ یی( مراجعه به منابع رواالف

و من  یمانند کاف یمعتبر یهاکتاب ژهیوهبن جعفر و ... ب یبصائر الدرجات صفار، مسائل عل ،یمحاسن برق
 یهایبه عنوان کاست کهاز آنچه  یهکرد که بخش قابل توجا  دایپ نانیتوان اطمیاست، م اریدر اخت ه الفقیهحضریال

منابع، قابل  نیمضمون اهم اتیبا روا بیتهذ اتیو مطابقت دادن روا سهیاز آنها نام برده شده، با مقا بیتهذ
در  وهیش نیاز کاربرد ا یفراوان یها(. نمونه36ص، 1390 ،یو دلبر رادیبرطرف شدن است )ر.ک: مهدو

و برطرف  ییامکان شناسا ،عنوان مثال بهوجود دارد.  یفقه یهامنابع در کتاب یبرخ اتیروا یهایکاست صیتشخ
 نیترشیاالحکام ب بیکتب اربعه، تهذ انیوجود دارد. در م یبا کاف قیبا تطب بیتهذ یهایاز کاست یکردن برخ
کتاب  قیطر 3086در  ینیالنور، کلةیاساس نرم افزار درا گزارش کرده است. بر یرا از کتاب کاف ثیتعداد حد

 توانیب، مکتا نیو محدثان به ا هانیو اهتمام فق یکتاب کاف گاهیبا در نظر گرفتن جا .قرار گرفته است بیتهذ
 یبه آسان ار ـ در سند آن قرار گرفته ینیکه کل یاتیرواـ یعنی  اتیدسته از روا نیدر ا صهیو نق ادهیز ای فیتصح

 برطرف نمود. 
 نافتیاز علل راه  یکیعنوان شد  نیاز ا شیپ نکهیتوجه به ا با: بیتهذ دِ متعدا  یهانسخه سهیمطابقت و مقا( ب

 دِ متعدا  یو چاپ یخط یهاشده است، مطابقت دادن نسخه جادیبرداران ااز جانب نسخه بیها به تهذیکاست یبرخ
 جهت راهگشا باشد. نیدر ا بیتهذ

 و ییص صاحبان شروح رواتوجه به مهارت و تخصا  با: اتیروا ریعالمان در شرح و تفس یها( استفاده از تالشج
 ییشناسادر جهت  افته،ینگارش  یثیکه در شرح جوامع حد ید، مراجعه به آثارمتعدا  یهاداشتن نسخه اریدر اخت
 .است دیو برطرف کردن آنها مف اتیو نقصان روا ادهیو ز هافیتصح

اهل سنت، استفاده از قواعد  یی: مراجعه به جوامع روالیاز قب گرید یکارهاراه یاستفاده از برخ ن،یبر ا افزون
ر موثا  زینها یکاست نیو ... در برطرف کردن ا یعلم یقطع اتیو تجرب یمات شرعمسلا  ،ییو عقال یاصول ،یادب

 یسند و یمتن مشکالت رفع هدف به که ییهاکتاب و االحکام بیو شروح کتاب تهذ یاز حواش یبرخ است.
ب و یألره ایتنب» ،یباقر مجلساثر محمد« مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار: »از عبارتند شده، نوشته کتاب
لسید علی د من تنبیهات اانتخاب الجیا » آن دهیو برگز یهاشم توبل دیس« بیضاح رجال التهذیإ يب فیاللب ةتذکر

 ،یتوبل هاشم دینگاشته س« بیب التهذیترت» ،محمد دمستانی بحرانیتألیف شیخ حسن بن « رجال التهذیب
ق بکتاب التهذیب» ،یلیاردب یاز محمد بن عل «دیح االسانیتصح» ا یتعلا در خاتمه  «الفائدة السادسة في نبذ مما
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د یرتج» ،است« ةجامع الروا» صاحب یلیاردب یعلبن  که در بردارنده سخنان محمد« مستدرک الوسائل»کتاب 
 .یغفار اکبر یعل قیتحق« ب االحکامیتهذ»و  یبروجرد الله تیاثر آ« بید التهذیأسان

کتاب  ثیاحادا اما  ،اندکرده برطرفاز مشکالت کتاب را  یاریبس بیکتاب تهذ حیبا تصح یغفار یاگرچه آقا 
: نویسدیکتاب م ینا یثدرباره احاد یردامادماست.  افتهینشر  هایکاست نیبا وجود هم یثیآثار حد ریدر سا بیتهذ

تد اشتباه از یدور یبرا لکن و ستین کم استبصار و بیتهذ کتاب دو ثیاحاد یمتن و یسند یهاضعف»  نظر قا
عالمان درباره  یهانگاشته گریو د حیتصح نیمراجعه به ا ،نیبنابرا (.185، ص1311 یرداماد،)م« است الزم
 است. یضرور ب،یکتاب تهذ ثیاحاد

و ...  ثیادراج، علل الحد ف،یتحر ف،یتصح یهاگونه یکه به بررس یثیالحد ةیآثار متعدِد درا ن،یبر ا افزون
 زیبرطرف کردن آنها را ن یهاراه ،یثیبه جوامع حد هایکاست نیعلل ورود ا یو بررس فیضمن تعر ،اندپرداخته

نوشته  ثیو علل الحد یشوشتر حمدتقیم تألیف« لهیاالخبار الدخ»از  توانیاند که از آن جمله مکرده نییتب
 است.  دهیبه چاپ رس نهیزم نیدر ا یمقاالت ارزشمند زین ریاخ یهانام برد. در سال یهبودمحمدباقر ب

 بیتهذ به هایکاست نبودن منحصر -4
آثار  نیحفظ آنها، همه ا یبرا یبا فاصله گرفتن از زمان نگارش کتب اربعه و فراهم نبودن امکانات و ابزار کاف 

 اتیدارند. اختالف و تفاوت در سند و متن روا بیتهذبه  هیشب یتیاند و وضعشده ییهایدچار کاست شیکم و ب
 دیمدعاست؛ شا نیا ییآزمایشاهد راست ،ثیچاپ دارالحد یکتاب کاف یهاپانوشت .ها وجود داردکتاب نیهمه ا

کم اختالف در سند و متن دست ایو  صهیو نق ادهیز ف،یتحر ف،یاز تصح یکه خال افتیرا بتوان  یثیکمتر حد
 .ستیار نیدر اخت یدوره، نسخه اصل نیا یثیآثار حد ریاز کتب اربعه و سا کی چیاست که از ه یدر حال نیباشد؛ ا

جوامع بر  نیها و بلکه صدها سال پس از درگذشت صاحبان اموجود از کتب اربعه به ده یهانسخه نیتریمیقد
 هاکتاب نیا اعتبار در دیترد ای اعتبار عدم به قائل عهیش نامدار هانیفق و محدثان از کی چیه ،حال نیع در ؛گرددیم

ت به قائل نکهیا رغم به پژوهانثیحد از یاریبس نکهیا جالب. اندنشده  اما ،تندسین اربعه کتب اتیروا همه صحا
 همه صحت از که یاخبار انیجر نامدار چهره کی عنوان به یبحران محدث اما .کنندینم دیترد آثار نیا اعتبار در
 یهایکاست انیب در یاگونه به کنند،یم اتیروا به ییاعتنایب به متهم را انیاصول و کنندیم دفاع اربعه کتب اتیروا

 چهره شیخ طوسی، وثاقت بلکه ؛شودیم بیتهذ کتاب یاعتباریب باعث تنها نه که کندیم مبالغه بیتهذ
 !بردیم سوال ریز را ،پنجم قرن در عهیش رینظکم و نامدار تیشخص

 یطوس خیش یثیحد یمبان از غفلت -5
 بر یهانهیقر از یکی تنها را ثیحد سند ،یطوس خیش یعنی القدماء لسان ژهیوهب و قدماء گذشت، چنانکه

 از یبرخ کردیرو رییتغ با. شمردندیم زیجا را معنا به نقل ث،یحد متن هیناح در و گرفتندیم نظر در ثیحد صدق
 رشیپذ در مالک ث،یاحاد در معنا به نقل وجود نگرفتن نظر در و یسند وثوق به یصدور وثوق از پژوهانثیحد
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 خیش عملکرد بر ،جهت نیا به و دادند قرار ثیحد متن و سند موشکافانه یبررس در منحصر را ثیحد فهم و
 .اندگرفته خرده اریبس بیتهذ کتاب در یطوس

 یر یگجهینت
 قابل ریغ بیتهذو ... در کتاب  صهیو نق ادهیز ف،ی: تصحلینسبتا فراوان از قب یساختار یهایکاستوجود  -1
 .است انکار

 و متأخر دوره در؛ بویژه است بوده برداراننسخه یسو از ب،یتهذ کتاب به هایکاست نیابرخی از  افتنی راه -2
 .به بعد یثان دیشه زماناز خصوصا 

دست ای و یعیطب ب،یتهذ کتاب به این موارد افتنی راه ها،یکاست نیا شیدایپ عوامل و هانهیزم به توجه با -3
 .ستین انتظار قابل ریغ کم

 حفظ پژوهانثیحد نزد را خود اعتباراین کتاب  األحکام، بیتهذ در یساختار اشکاالت وجود رغمبه -4
 .است گرفته قرار استفاده مورد ث،یاحاد حیتصح یبرا یموارد درحتی  و کرده

 یراب عهیش پژوهثیحد عالمان و است ییشناسا قابل کتاب،این  یساختار یهایکاستاکثر قریب به اتفاق  -5
 قابل ها،یکاست نیا وجود جهت به کتاب اعتبار در دیترد لذا ؛انددرآورده نگارش به یآثار آنان، کردن برطرف

 .ستین رشیپذ
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  231/ هادی مروی  بیبر اعتبار کتاب تهذ یساختار  یهایکاست یبرخ ریتأث یبررس 

 ق.1420 ،کتبة المحقق الطباطبائيمعبدالعزیز طباطبائی، قم: 
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 اهحسین موسوی کرمانی و علی پن کوشش به ؛روضة المتقین في شرح من ل یحضره الفقیه ؛مجلسی، محمدتقی .40

 .ق 1406، قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور، 2چاشتهاردی، 
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 .ش1390، 59ش 
 .ق 1311قم: دار الخالفة،  ؛السماویةالرواشح  ؛میرداماد، محمدباقر .45
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