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 چکیده

 ق( فرزند شهید ثانی، از فقهای بزرگ قرن یازدهم هجری قمری 9199بن زین الدین عاملی )م.  حسن 

ربعه ا ت فقهی كتبحاح و الحسان به ارزیابی روایافی الاحادیث الصان الجماست. وی در كتاب خود منتقی

سان كتابی در زمینه نقد الحدیث و فقه الحدیث سامان داده است. وی تصحیف و تحریف پرداخته و بدین

در احادیث را نتیجۀ تسامح در پذیرش اخبار عنوان كرده و هدف خود را احیای امر حدیث دانسته است. 

مان چه وابسته به دیدگاه عالی اگر، تنها به ذكر روایات صحیح و حسن آن اكتفا كرده است. دیدگاه وروازاین

ارائه كرده، با رویکردی جدید، به بررسی سند و  ا تعریف متفاوتی كه از حدیث صحیحامّا ب ؛متأخّر است

متن روایات پرداخته و فقهی استدلالی را سامان بخشیده است. شیخ حسن در مواجهه با اخبار متعارض، 

د روش جمع، تخییر و ترجیح به تفسیر، تأویل و اجتهاد روی های معمول ـ هماننگیری از روشضمن بهره

آورده و به همین دلیل در بحث ارزیابی روایات، به نتایج قابل توجّه و متفاوت با دیگران دست یافته است. 

  الحدیثی وی بپردازیم.شناسی فقهدر این نوشتار برآنیم ضمن بازخوانی این كتاب، به روش

ان فی احادیث الصحاح و الجممنتقیحدیث، الحدیث، نقد ، حدیث، فقهمعالمصاحب  :واژگان كلیدی

 الحسان.
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 مقدمه و بیان مسأله  -9

با مراجعه به کتب حدیثی و مطالعه و بررسی روایات در ابواب گوناگون احکام و سایر 

ایی هشویم که درک و فهم استوار آن مبتنی بر دانشمعارف فرهنگ اسلامی، با احادیثی مواجه می

ساز حدیث در کنار قرآن کریم به مثابة دوّمین هایی است. نقش سرنوشتمقّدماتی و رعایت ملاک

 کند. در پرتومنبع شناخت دین، اهمیّت فرآیند این فهم و رعایت معیارهای آن را خاطرنشان می

ه، احادیث محدّثان و فقیهان بود هایی که از دیرباز، در زمرة مباحث مهم و پردغدغهچنین ملاک

صحیح از سقیم تمایز یافته است. این مسأله درگذشته از مباحث مهم و درخور توجّه محدّثان و 

ها و معیارهایی برای پژوهان ملاکای که هر یك از فقیهان و حدیثگونهفقیهان بوده است؛ به

 اند.کشف و شناسایی احادیث صحیح از سقیم و نیز رفع تعارض اخبار ارائه کرده

ه بکند با مبنای خاصی که در رجال و حدیث ابداع می صاحب معالممیان عالمان متأخّر،  از 

 شیخ حسن وابسته به مکتب فقهی ـ پردازد.استنباط و تحقیق و پژوهش در روایات فقهی می

ر اسناد د ، سختگیریترین ویژگی این مکتب و فقیهان برجستة آنحدیثی جبل عامل است. مهم

متأخّرین  الحدیثیچه مبنای شیخ حسن در بررسی روایات برگرفته از مبانی فقهروایات است. گر

ای که نقل روایت را با ، به گونهت، روش جدیدی را در پیش گرفتهاست، امّا در بررسی روایا

امان تدلالی را ساس دلّ و با برهان ارائه کرده و فقهآمیخته، و همة مطالب را به طور مستفهم آن در

 الحدیثی نوین، تاکنونوجود نوآوری وی در ارائه روش فقهبخشیده است. لازم به ذکر است با 

 های صاحب معالم صورت نگرفته است. پژوهش مستقلی پیرامون دیدگاه

 ت علمی صاحب معالم شخصیّ -2

کنّی به الدّین و مق( ملّقب به جمال 1211ـ3۵3، صاحب معالم )الدّینبن زینحسن 

بن ابومنصور، فقیه، محقّق، محدّث و ادیب والامقام از مفاخر گرانقدر شیعه است. پدرش حسن 

ی ند. والدّین مشهور به شهید ثانی است و اجداد بزرگوارش همه از فضلا و دانشوران بودهزین

دامه اش دانش آموخت و پس از شهادت پدر، جهت اسالى را نزد پدر عالم و فقیهدوران خرد

تحصیل به نجف رفت و از محضر شاگردان پدر و نیز دیگر عالمان فرهیخته آن دیار از جمله 

وخت و آمالله یزدى و ... علم بن عبدالصمد پدر شیخ بهایى، مقّدس اردبیلى، شیخ عبدحسین 

هاى فقه، حدیث، رجال، اصول و...، به درجات بالای علمى در سایة پشتکار فراوان، در زمینه

بن الّسلام ى عاملى و عبدبن محمّد بن مکّشیخ حسن خود نیز شاگردانى همچون على  ائل آمد.ن

های اصول، فقه و حدیث است. از این اثر در زمینه 12محمّد حرّ را تربیت نمود. وی داراى 
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فى الاحادیث الّصحاح و الحسان از آثار ماندگار او در زمینه حدیث  الجمانمیان، کتاب منتقى

 (.2۵، ص2، ج131۶/ حسینی تفرشی، 33۶، ص4، ج1423شیعه است )نك: موسوی خوئی، 

وارث تعالیم فقهی، اصولی و حدیثی دو حوزه شهید اّول و شهید ثانی در شیخ حسن کمابیش 

 است.جبل عامل و مقدّس اردبیلی در نجف اشرف بوده 

های تقلید که پس از شیخ طوسی پدیدار مکتب حّله به احیای مجدّد اجتهاد و محو نشانه 

گشته بود، پرداخت. در میان عالمان این مکتب، نوآوری محّقق حلّی در عرصة فقه، تحوّلی را 

گرایی و رشد ای در رشد عقلمایة علمای بعد از وی شد. وی سهم عمدهایجاد کرد که دست

داری مجتهدان اصولی، بار دیگر اجتهاد را که ل در فقه امامیه دارد. مکتب حّله با پرچمعلم اصو

در امتداد حرکت پویای فقهی  از کالبد جامعة دانشمندان شیعه رخت بر بسته بود، بازگرداند.

نگر فقهی مقدّس اردبیلی است که توسط محمّد بن علی موسوی عاملی مکتب حلّه، مکتب ژرف

ق( ادامه یافت. این حرکت رو به جلوی اجتهاد و اصول در فقه امامیه، با تلاش بزرگانی  1211)م. 

شیخ حسن با اینکه از آثار و خدمات علمی  همچون شیخ حسن، رنگ دیگری به خود گرفت؛

الجمان، شود و با نگارش کتاب منتقینمیبَرد، اّما در مبانی آنها، متوقّف این دو مکتب بهره می

 کند.میالحدیث ارائه الحدیثی و نقدقی را در زمینة فقهمباحث عمی

اسی شنسلسلة اسانید، طبقات رجال و کتابای را در مضامین گانهشیخ حسن فوائد دوازده

حدیثی شیعه آورده است. او در این کتاب، با ارزیابی سندی، به گزینش احادیث مقبول از میان 

بن طاووس و علّامه حلّی در تقسیم حدیث ریة احمد کتب اربعه، پرداخته و با تطبیق عملی نظ

کند. ت مکتب فقهی ـ حدیثی حلّه کمك می، به تقوی«ضعیف»و « موثّق»، «حسن»، «صحیح»به 

او همانند پدرش در اسناد روایات، بسیار سختگیر بوده و به گفتة خود، از تسامح در پذیرش 

ّما این مبنا مانع توجّه عمیق او به متن کند؛ ااحادیث و اخذ اخبار از هر کس، جلوگیری می

های جمع میان اخبار متعارض هایش از احادیث و روششود و تفسیرها و تأویلحدیث نمی

 (. 41ـ1، صص1، ج13۶2همچنان در فقه و حدیث مورد توجّه است )ر.ک. صاحب معالم، 

 سپس با تورّق درکنیم و ن میر ادامه، ابتدا نگاه صاحب معالم را به کتب اربعه، بیاد

 رفت وی در مواجهه باالحدیثی وی را در بررسی روایات و نیز راه برون، روش فقهالجمانمنتقی

 اخبار متعارض را نشان خواهیم داد. 
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 نگاه مؤلّف به كتب أربعه -3

الجمان، به سراغ منابع حدیثی شیعه رفته و از میان آنها، صاحب معالم در تألیف کتاب منتقی

ربعه را برگزیده و روایات مورد نظرش را تنها از این کتب انتخاب کرده است. وی دلیل کتب أ

کتب اربعه مشتمل بر اخباری است که احکام شرعی متداول »کند که: این کار را اینگونه عنوان می

، بین علما شهرت زیادی داشته و برای استنباط احکام روایناز. انددر کتب فقهی را بیان کرده

(. او همچنین، 2-1صص، 1همان، ج )ر.ک.« شده استمکرّری به آنها می شرعی، مراجعات

انگیزة خود را از تألیف کتاب، احیای امر حدیث دانسته است تا راه فهم احادیث و استنباط 

احکام برای متأّخرین، هموار گردد؛ زیرا با گذشت زمانی کوتاه، حفظ حدیث به درستی انجام 

تی در حدیث همچون تصحیف و تحریف پدید آمده است؛ حال آنکه استنباط نگرفته و مشکلا

 (.2، ص1همان، ج ، امری که حّقش ادا نشده است )ر.ک.گردداکثر فتاوا بر مدار حدیث می

گیری در گزینش اخبار، او را بر وی برای این منظور، به کتب اربعه مراجعه کرده امّا سخت 

فا کند. اکت« حسن»و « صحیح السّند»فقهی آن کتب، فقط به احادیث دارد تا از میان روایات آن می

گاه چه دیدکوشد در کتاب خود، میان روایات صحیح و غیر صحیح تمییز قائل شود. اگراو مى

الحدیثی صاحب معالم معطوف به دیدگاه متأخّرین است و در این کتاب نیز بر مبنای دیدگاه فقه

ند و متن نقد و بررسی کرده، امّا تعریفی که از حدیث صحیح متأخّرین، روایات را از حیث س

  .1دهد با تعریف صحیح نزد متأخّرین متفاوت استارائه می

داند که تمام افراد موجود در سند، عادل امامی باشند و صاحب معالم روایتی را صحیح می 

(. بر این اساس، او احادیث فقهی 1۶دو نفر هم بر عدالت آنها شهادت داده باشند )همان، ص

ترتیب، ابواب معمول فقهی روایات را تحت سه  و حسن آنها را برگزید و به« صحیح السّند»

ای که در هر باب ابتدا احادیثی را که در صّحت سند آنها بین علمای ب کرد؛ به گونهعنوان تبوی

متأخّر اختلافی نیست آورده است. آنگاه احادیثی را که به صّحت مشهورند، درج نمود و سپس 

السّند را نقل کرده است. البته وی پیش از درج روایت، وضعیّت سندی آن را با روایات حَسَن

در ابتدای آن، مشخص ساخته است. این رموز به ترتیب نوع روایات یاد شده،  آوردن رمزی

شمارد و در بررسی سندی احادیثی را که خود صحیح می«. ن»و « صحر»، «صحی»عبارتند از: 
                                                           

. ديدگاه مؤلف در مورد بحث صّحت حديث، ديدگاهي معطوف بر ديدگاه متأخرين است. صحيح در نزد متأخرين 1

ثقه. اّما قدما صحيح را بر دوازده امامي و تمامًا  یراويان باسند معّلامه حّلي مبتکر آن است عبارت است از: حديثي 

 (.877ـ873، صص8312اند که قرينه بر صدور آن از معصوم )ع( وجود داشته باشد )رباني، کردهحديثي اطلاق مي
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مشخص کرده و احادیث « صحیٌح عندی»، یعنی «صحی»کند با رمز گیری میآن بسیار سخت

ذکر « ن»معین کرده است. احادیث حسن را نیز با رمز « رصح»صحیح در نزد مشهور را با رمز 

، مطالب مختلف در ارتباط با متن و سند روایاتی که از نظر او «قلت»کند. سپس با ذکر عنوان می

 دهد.نیاز به بررسی دارند، مورد بحث قرار می

ود ی خصاحب معالم در مقدمة طولانی خود بر کتاب منتقی الجمان، به بیان معیارهای رجال

پرداخته است. این مقدمه مشتمل بر دوازده فایده است. وی در فایدة سوم، به تبیین مبنای خود 

کند. او همانند آنچه در فقه آمده است، توثیق را نوعی در کافی نبودن توثیق یك عادل اشاره می

ر د دشمارد که به دو نفر شاهد نیاز دارد. گفتنی است صاحب معالم بر مبانی خوشهادت می

را در گیرد که چگزینش احادیث صحیح، سخت پایبند است و حتّی بر شیخ طوسی، خرده می

اجتهادش کوتاهی کرده، و به سند روایات اهمیت کافی مبذول نداشته است. به تعبیر یکی از 

محققان، روح حاکم بر کتاب منتقی الجمان همان روش علّامه حلّی و استمرار نگاه وی در 

بندی به ( و این، یعنی پای241، پاورقی ص1332حادیث است )حسین پوری، اعتبارسنجی ا

تی توان در پایان روایای از نقد وی را میمبانی رجالی متأخّرین و نقد شیوة رجالیان متقدّم. نمونه

 «و فی هذا و أشباهه شهادة واضحة بزيادة الّتقصير فی الإجتهاد»مرتبط با بحث خمس مشاهده نمود: 

  (.443، ص2، ج13۶2معالم، )صاحب 

 تفسیر لغات و شرح الفاظ دشوار -4 

های به کار رفته در احادیث، باید به مصادر لغوی مراجعه کرد. برای فهم و کشف معنی واژه

ها در زمان صدور گونه منبعی است که ما را در زمینة معنای واژهمنظور از مصادر لغوی، هر

الحدیث و تفاسیر از جمله منابع مهم فهم حدیث تب غریبهای لغت، کروایت کمك کند. قاموس

ترین آنها از ترین و مهمها، به سراغ کهنروند. صاحب معالم در مراجعه به قاموسبه شمار می

از اسماعیل  اللغةصحاح ق(،  ٣1۶آبادی )م. بن یعقوب فیروزنوشتة محمد  المحيطالقاموس جمله

ق(، رفته  3٣۵بن عّباد طالقانی )م. از اسماعیل  الّلغةالمحيط فيو ق(،  333بن حمّاد جوهری )م. 

مفهوم و نامأنوس به کتب های نااست. او به این منابع بسنده نکرده و برای فهم معنای واژه

ث النهاية في غريب الحدي»الحدیث مراجعه و در میان آنها از بهترین و کارآمدترین آنها یعنی غریب

 ق(، بهره برده است.  ۶2۶ثیر جزری )م. ااز ابن« و الاثر

ها را مورد جستجو قرار داده و آن را با معنای وی همچنین، کاربردهای قرآنی و روایی واژه

لغوی پیوند زده تا با اجتهاد خویش به معنای اصلی واژه دست یابد. برای مثال، دربارة شخصی 
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( نقل کرده که در آن، ۵2۶، ص3، ج1421زند روایتی از کلینی )که از پرداخت زکات، سرباز می

قال ابوعبدالله )ع(: َما ِمن ِذي ماٍل َذَهٍب أو ِفضٍَّة »امام صادق )ع( او را چنین معرفی کرده است: 

صاحب طلا و  / يمَنُع َزکاِت ماِله الا َحَبَسه الله عّزوجل يوم القيامِة بقاٍع قرقٍر َو َسلََّط عليِه ُشجاعًا

کند مگر این که خداوند در روز قیامت، او را در زمین از پرداخت زکات مالش امتناع نمی نقره

، 2ج، 13۶2)صاحب معالم، « هموار، بازداشت خواهد کرد و ماری را بر او مسلّط خواهد کرد

گوید: ابتدا آن را در فرهنگ لغات جستجو کرده و می« القاع القرقر»در توضیح واژة وی . (3۶2ص

 الَقرَقُر: القاُع سَتوي و في الّصحاِح و القاموسِ ابُن الأثير ِفي َنهاَيِتِه َأّن القاَع الَقرَقَر ُهَو الَمکاُن الُم َذَکَر»

َلقًا و الأقَرُع الذََّکُر، قاَلُه ابُن الأثيِر، ُثمَّ قال: و قيَل هَو الَحيُة ُمط َوالشِّجاُع بالضَِّم و الَکسِر الَحية الأمَلُس

الَمرَتُع  ياِت الُمَتَمعِِّط َشعَر َرأِسِه ِلِکثَرة َسمِِّه، َذَکَرُه ِفي القاُموِس َوالرِّيَعة واِحُد الرِّيِع ِبالَکسِر َو ُهوَ ِمَن الَح

 را به« القاع القرقر»در کتاب نهایه  نیز اثیرابن (.3۶1، ص2همان، ج« )ِمَن الأرِض، قاَلُه الَجوَهِري

 .(4٣، ص4، ج13۶1ابن اثیر، معنای زمین مسطح دانسته است )

 صاحب منتقی الجمانبا ضم و کسر شین، به معنای مار نر است.  «شجاع»واژة پایانی یعنی 

، 13۶2، هرگونه مار اعم از نر یا ماده است )همان، «شجاع»در ادامه گفتة ابن اثیر را آورده که 

، آورده است: ماری الّلغةقاموس  به نقل از صاحب« اقرع»(. همچنین در تبیین واژة 3۶1، ص2ج

 بر اثر زهر زیاد، موهای سرش ریخته و کچل شده باشد.  که

ریع  مفرد« ريعة»گوید: نیز گفته جوهری را چنین یادآور شده که می« ةالّريع»در بیان معنای 

همان « عری»اند یعنی زمین مرتفع است )همانجا(. سپس، نظر دیگر لغویون را ذکر کرده که گفته

و در آخر، قول صاحب قاموس درباره ریع با فتح و کسر آن به معنای زمین مرتفع که  کوه است

(. سرانجام با نقل روایتی 3۶1، ص2آورد )همان، جبا کسر راء است، به ثبت می« ةالريع»مفرد آن 

 و قد ُرِوي ِمن َطريٍق آَخَر فيِه َجهاَلٌة َعن»گوید: گفته را تأیید کرده و میدیگر، روایت پیش

َعبِدالله)ع( قاَل: قاَل َرسول الله)ص( ما ِمن ذي َزکاِة ماِل َنخٍل أو َزرٍع أو َکرٍم يمَنُع َزکاَة ماِلِه إّلا أبي

ر که ناشناخته است ؛ و از طریقی دیگ«َقلََّدُه اللُه ُترَبة أرِضِه يَطوَُّق ِبِه ِمن َسبِع أرضيَن إلي يوِم الِقياَمة

زار یا پیامبر فرمود: هر کسی که زکات درخت خرما یا کشت از امام صادق )ع( نقل شده که

درخت انگور بر گردنش باشد، و آن را نپردازد، خداوند طوقی از خاک هفت زمین به گردنش 

 کشد.خواهد انداخت که تا روز قیامت بر گردن می

صاحب معالم گاه برای یافتن معنای یك واژه، فقط به یك فرهنگ لغت بسنده کرده است. 

آوری خراج که جمع آن طسوق و به معنای کارگزاران جمع« طسق»برای نمونه، در تعریف کلمة 
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. طسق: «الطَّسُق الَوظيَفُة ِمن َخراِج الأرِض فارِسي ُمَعرٌَّب»گوید: قال الجوهری: و مالیات است، می

 (.3۶3، ص2باشد. )همان، جشده میمالیات، خراج سرزمین، این کلمه فارسی تعریب

برخی موارد، صاحب معالم در بررسی معنای واژه، علاوه بر فرهنگ لغات و کتب لغویون،  در

به سخنان علمای شیعه نیز مراجعه کرده؛ هر چند در توضیح واژه، بدان اشاره نکرده است برای 

مثال در باب نماز خواندن در کشتی، به ذکر روایتی از طوسی پرداخته که مضمون آن از این قرار 

بن عّمار قال: سألت أبا عبدالله )ع( عن الّصلاة في  و عن الحسين عن فّضالة عن معاوية»است: 

لي ـ و ساق الحديث )و سنورده في اخبار الّصلاة في الّسفينة( إالّسفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهک 

توضیح مؤّلف در . (23۵، ص3، ج1423)طوسی، « أن قال: تصّلي علي القفر و القير و تسجد عليه

ِة َليَس الَقفُر ِبَمعُروٍف ِفي الُعرِف الآَن َو َلم أِجد َلُه فيما يحُضُرِني ِمن ُکُتِب اللَُّغ»گوید: می« قفر»واژة 

یست ؛ واژة قفر امروزه، در میان عرف شناخته شده ن«ِذکرًا َو لا في کلاِم الاصحاِب َتفسيرًا يَعوَُّل َعَليه

ار دارم و نه در تفسیر عالمان شیعی، چیزی که بتوان به آن تکیه و من نه در کتب لغتی که در اختی

 (.33، ص2، ج13۶2کرد، نیافتم )صاحب معالم، 

 شرح یک جمله از احادیث -1

پردازد. برای مثال در باب زکات نقدین روایتی به نقل از مؤلف گاه به شرح یك جمله می

ن قال: سمعت ابا عبدالله يقوُل باَع ابی من عن عبدالله بن سنا»امام صادق )ع( آورده که فرمودند: 

ّنما إِهشام بِن عبدالملِک ارضًا َلُه ِبکَذا َو َکذا الَف ديناٍر َواشَتَرَط َعَليِه زکاَة ذلَک الماِل َعشَر ِسنيَن و 

دند ربن عبدالملك خریدند و شرط ک ؛ پدرم زمینی را از هشام«َفَعَل ذِلَک لَانَّ ِهشامًا کاَن ُهَو الواِلَی

که هشام به مدت ده سال زکات آن را بپردازد. ایشان این کار را به این جهت انجام دادند که 

 (.3٣3، ص2هشام والی بود )همان، ج

وُلُه في َيحَتِمُل ُق»گوید: دو احتمال ذکر کرده و می« نََّما َفَعَل َذِلَكإ»مؤلّف در توضیح عبارت 

أن َيکوَن إشاَرة إلي َبيِع الأرِض َوالَمعني أنَّ َبيَعُه ِللأرِض َمَع َکوِنِه « نََّما َفَعَل َذِلَكإ»هذا الَحديث: 

اِط رَمرُجوحًا إّنما َوَقَع ِلَطَلِب الواِلي َلُه َو َعَدِم التََّمکُِّن ِمن َخلاِفِه َو يحَتِمُل أن َتکوَن الإشاَرة ِبِه إلي اشِت

 الَقدِر ِمَن َعَليِه لِئّلا يَتَعرََّض َلُه ِبَطَلِبها ِمنُه َحيُث أنِّ وجود ذلَکالزَّکاة َوالَغَرُض ِمنُه أّنُه َشَرَط الزَّکاة 

نََّما َفَعَل إ»وید: گ؛ این سخن وی که می«الماِل َمَظنٌَّة ِللّزکاة َو َقد کاَن الُولاة يَتعاَطوَن َقبَض الزََّکواِت

روش زمین اشاره دارد و به این معنی که ، احتمالاً به خرید و ف«: ایشان این کار را انجام دادَذِلَك

فروش زمین هرچند مرجوح )مکروه( است، تنها به دلیل درخواست هشام که حاکم و فرمانروا 
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شد در مقابل خواستة وی مخالفت کرد، صورت گرفته باشد. احتمال دّوم این که بود، و نمی

ست که امام )ع( شرط ممکن است به شرط گذاشتن زکات اشاره داشته باشد و مقصود این ا

پرداخت زکات را بر گردن او نهاده تا مبادا وی زکات آن را از امام )ع( طلب کند؛ چرا که وجود 

 این مقدار مال و ثروت در جایگاه زکات است و والیان خود مسئول گرفتن زکات بودند )همانجا(. 

تی از امام صادق )ع( شود به ذکر روایدر مثالی دیگر، در باب آنچه که با زمین تطهیر می

َعن جميِل بن صالٍح َعن الاحوِل َعن ابي عبدالله عليه السلام قال: في الرَّجِل يطأ علي »پرداخته: 

الَموَضِع الذي ليَس بنظيٍف ُثمَّ يطأ َبعَدُه مکانًا نظيفًا قاَل لا َبأَس اذا کاَن خمَسَة َعَشَر ِذراعًا او نحِو 

َلَعلَّ الَغَرَض ِمن ِذکِر »در شرح کلمه ذراع چنین گفته است: ( و 3٣، ص3، ج1421)کلینی، « ذلک

الأْذُرِع َبياُن ما يحُصُل ِبِه َزواُل َعيِن النَّجاَسة ِمَن الَمشي غاِلبًا، َحيُث اقَتَصَر الّساِئُل عَلي ُمَجرَِّد الَمشي 

بر اساس بیان و (. 33، ص1، ج13۶2)صاحب معالم، « ِمن َغيِر أن يَتَعرََّض ِلَکوِنِه ُمزيلًا ِللَعيِن

توضیح صاحب معالم غرض از ذکر اذرع )پانزده گام( در چنین روایتی بیان آن چیزی است که 

ن رود، زیرا سائل به مجرد راه رفتبوسیله آن عین نجاست از طریق راه رفتن روی زمین از بین می

 ده است.جاست شود نشاقتصار کرده و متعرّض این مطلب که راه رفتن سبب از بین رفتن عین ن

امام باقر  گویددر باب احکام شكّ در نماز در رابطه با شخصی که سهواً در نماز سخن می

فرمود. نویسندة کتاب را  «ء عليهلا شي» )ع( فرمود: نمازش را تمام کند و آنگاه عبارت

فردی  ینالجمان در ادامه، تفسیر شیخ طوسی را ذکر کرده مبنی بر آن که گناهی بر چنمنتقی

یخ طوسی نظر ش الجمان در تأییدنیست نه این که سجده سهوی نباید بجای آورد. نویسنده منتقی

گفته است: در برخی روایات هم آمده که اگر کسی سهوا در نماز سخنی بگوید دو سجده سهو 

 (.32۶، ص1باید بجا آورد )همان، ج

 هاهای متعدّد و ملاحظۀ نسخه بدلنسخه -1

دیث، های حهای متفاوت راویان و کتابهای متعدّد و دسترسی به گزارشنسخهدستیابی به 

های احراز صّحت متن و یافتن اطمینان نسبی از سخن ابراز شده به وسیلة معصوم از بهترین راه

در همین رابطه صاحب معالم برای بررسی یك روایت  (.13٣، ص13٣3)ع( است )مسعودی، 

ّحت دهد تا از صه و روایت را در کتب اربعه مورد بررسی قرار میتنها به یك نسخه اکتفا نکرد

صدور آن از معصوم )ع( مطمئن شود. در مواردی شیخ حسن روایتی را از کتب طوسی به نقل 
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نه گواز کلینی آورده است حال آن که کلینی آن روایت را در کتابش ذکر نکرده است. در این

 کافی نیست.  کند که این روایت درموارد اشاره می

به عنوان مثال در باب زکات غلّات اربعه، پس از ذکر روایتی از کتب صدوق و طوسی 

 كذا أوَرَد الشَّيُخ َهَذا الَحديَث ِفي التَّهذيِب، َوَرواُه ِفي الاسِتبصاِر ُمَعلَّقًا َعن ُمحمِد بِن َيعقوَب،»گوید: می

لَحديَث ِفي ٍد، َعِن الُحَسيِن بِن َسعيٍد ِبَبقيَِّة الطَّريِق، َوَما َرأيُت اَعن ِعدٍَّة ِمن أصحاِبنا، َعن أحَمِد بِن ُمَحمَّ

؛ این حدیث را شیخ طوسی در تهذیب آورده و در استبصار نیز به صورت «الكاِفي َبعَد َتَصفٍُّح

 معلّق از کلینی نقل کرده است. من این حدیث را در کتاب کافی هرچه بررسی کردم نیافتم

کند که امام در باب اذان و اقامه نیز از طوسی نقل می (.3۶1، ص2، ج13۶2معالم، )صاحب 

شود. شیخ پس از صادق )ع( فرمودند: اذان با تأّنی و شمرده شمرده و اقامه تندتر خوانده می

 ُهَو ِبَهِذِه الصُّوَرة َو َهَذا الَحديُث َلم َأَرُه ِفي الکاِفي َمَع التََّصفُِّح ِلَمظانِِّه»گوید: جستجو در کتب اربعه می

 ؛ این حدیث را در کافی با وجود تأمّل و درنگ«ِفي َخطِّ الشِّيخ َرِحَمُه اللُه َفَکأنَُّه أوَرَدُه ِمن َغيِره

(. این حدیث به همین ۵1٣، ص1رود، ندیدم )همان، ججاهایی که گمان آن میبسیار در آن 

ای هطریق دیگری نقل کرده است )برای نمونهصورت با خط شیخ آمده، پس گویی که آن را از 

  .(132و  11۵، 123، صص2دیگر ر.ک. همان، ج

-اختلاف در فتوا نیز میبه حّتی و گاه  دایی اضطراب در متناختلاف در متن حدیث، به پی

 های متعدّد و دسترسیدستیابی به نسخهبنابراین (. 143ـ141، صص1413)جبعی عاملی،  انجامد

های احراز صحّت متن و یافتن های حدیث از بهترین راهمتفاوت راویان و کتاب هایبه گزارش

های متعدّد به طور معمول اطمینان نسبی از سخن ابراز شده به وسیلة امام معصوم است. نسخه

. اّما هاستبرداری از کتابختلف در طول دورة استنساخ و نسخههای کاتبان مشامل دستنویس

های دو کتاب حدیثی از یك راوی و با یك صر به آنها نیست، بلکه گزارشدر نزد بسیاری منح

رو، اینهای هم عرض و متعدّد از یك متن محسوب شود و ازتواند نسخهسند و طریق نیز می

های متعدّد یك حدیث به شمار آیند توانند نسخهنقل کلینی و صدوق در موارد متعدّدی می

 (.13٣، ص1431)مسعودی، 

ت سه روای نخست ویتوجه داشته است. فوق مسأله  معالم در باب وجوب زکات، بهب صاح

خداوند زکات را همانند نماز واجب »: است ذکر کرده از جمله روایتی از امام صادق )ع( از کافی

کرده است. اگر کسی زکات فریضه را بر دوش بگیرد تا به صورت آشکار به امام زمان بپردازد، 

ه را مقرّر کرده کسهمی نیست؛ زیرا خداوند در اموال ثروتمندان برای نیازمندان  عیبی بر او وارد
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دانست نصاب مقرّر در حدّ کفایت آنان نیست، به آن و اگر می ؛کندنیازمندان را کفایت می

و  ثروتمندان استاز سوی  زکاتنشدن پرداخت به دلیل  ،نوایی مستمندانبی رواینافزود. ازمی

. «ها را نیز در این باب مورد بررسی قرار داده استیی میزان زکات. مؤّلف سایر نسخهنه از نارسا

شیخ صدوق نیز این »شده است: اشاره  1با من لا یحضره الفقیهمتن فوق اختلاف در ادامه، به 

ن بکنیم: روایت اول را از پدرش، از عبدالله طریق او را ذکر می ،روایت را نقل کرده و ما اینجا

بن سنان نقل کرده است. در  عمیر از عبداللهبن أبید بن نوح از محمّ وب جعفر حمیری از ایّ 

َلم يُکن في ذلک َعيٌب إنَّ اللَه » ، اختلاف وجود دارد:بعضی از الفاظ متن من لا یحضره الفقیه

صاحب ) «ِللُفَقراِء ِفي أمواِل الأغنياِء ما يکَتُفون ِبِه َو لو َعِلَم أّن الَّذي َفَرَض َلُهُم...َعّزوَجّل َفَرَض 

  (.3۵٣، ص2، ج13۶2معالم، 

کلینی این حدیث را با همین سند »چنین آورده است:  2نقل از کافی در روایتی دیگر پس از

 نیز آن را به صورت معلّق از محمّددر روایتی طولانی در باب مستحق زکات نقل کرده و طوسی 

الف ایم مخچه ما آوردهای از الفاظ متن، با آناست و جمله به ثبت آورده بن یعقوب با همین سند

 إّلا طوّقه»سپس گفت: « حّقًا في ماله»و گفت: « ما ِمن رجل»ل حدیث آورده: است. طوسی در اوّ

  (.3۶2ـ3۶1، صص2)همان، ج« الله عّزوجّل حية...

د از آیسان اختلاف در متن برخی احادیث در کافی و الفقیه آشکار است. به نظر میبدین

کم با مقایسة عبارات با یکدیگر و آگاهی از صاحب معالم، فهم درست احادیث، دستدیدگاه 

دن ها، دیها و تحریفموارد اختلافی، میّسر خواهد شد و از این نظر افزون بر آگاهی از تصحیف

 گوناگون جوامع روایی در خصوص یك حدیث اهمیّت غیر قابل انکاری دارد. هاینسخه

 

                                                           

اللَِّه عبدلَِّه ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِبي الِد. ِعدٌَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْيٍد َعْن َعْب1

َلاِنَيًة َلْم َيُكْن َعَلْيِه ِفي َذِلَك َطاَها َعع َقاَل ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض الزََّكاَة َكَما َفَرَض الصََّلاَة َو َلْو َأنَّ َرُجًلا َحَمَل الزََّكاَة َفَأْع

َفَرَض َلُهْم َلا  َجلَّ َفَرَض ِفي َأْمَواِل اْلَأْغِنَياِء ِلْلُفَقَراِء َما َيْكَتُفوَن ِبِه اْلُفَقَراُء َو َلْو َعِلَم َأنَّ الَِّذي َعْيٌب َو َذِلَك َأنَّ اللََّه َعزَّ َو

 (.3، ص2)ج اْلَفِريَضة َيْكِفيِهْم َلَزاَدُهْم َو ِإنََّما ُيْؤَتی اْلُفَقَراُء ِفيَما ُأُتوا ِمْن َمْنِع َمْن َمَنَعُهْم ُحُقوَقُهْم َلا ِمَن

اللَِّه ع َيُقوُل َما ِمْن َعْبٍد عبدَبا . َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعْن َحمَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن َحِريٍز َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُزَراَرَة َقاَل َسِمْعُت َأ2

 َجلَّ ِبِه َحيًَّة ِمْن َناٍر َيْوَم ِر َحقِِّه َو َما َرُجٌل َيْمَنُع َحّقًا ِمْن َماِلِه ِإلَّا َطوََّقُه اللَُّه َعزَّ َوَيْمَنُع ِدْرَهمًا ِفي َحقِِّه ِإلَّا َأْنَفَق اْثَنْيِن ِفي َغْي

 (.540، ص3اْلِقَياَمة )ج
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 بررسی رجالی و كشف ارسال در سند -1

 داشت. یکی از آثاریادی مبذول میصاحب معالم همانند پدرش، به توثیق سندی اهمّیت ز

سة مقایبر شناخت طبقات راویان، یافتن ارسال در اسناد روایات است. همانطور که از مترتّب 

توان توان پی برد، از شناخت طبقات راویان نیز میاسناد روایات با یکدیگر، به ارسال در سند می

 صاحبنمونه به سه روایت اشاره خواهد شد که ارسال سند روایت را نیز تشخیص داد. برای 

 :ستارسال در سند را اثبات کرده ابین اسناد،  ه و مقایسةمعالم از مقایسة طبقات و ملاحظ

و ضمن  1( در باب محّرمات احرام و کفّارات و احکام آن، روایتی از تهذیب نقل کرده1

وجود دارد که نظیر آن در موارد  ر طریق این خبر، نقصاند» گوید:بررسی سندی آن، چنین می

دین، الالدّین حسن بن زین . به نظر جمال«ایمبسیاری واقع شده است و ما مکرّراً به آن توجّه داده

عن سعد بن عبدالله عن العباس عن عبدالله »اشکال موجود در اسناد حدیث که به این طریق آمده: 

چنین است: سعد باید از راوی دیگری به نام احمد بن ..« .؛ قال قلت لأبي الحسن الاّول بن مغيرة

ر انتظا محمد و از طریق وی از عباس روایت کرده باشد. به عبارت دیگر، بین سعد و عباس،

 نیست که کسی جز همین فرد واسطه باشد؛ در نتیجه، این سند افتادگی دارد و قابل خدشه است

 .(132، ص3)همان، ج

گونه نقد کرده است: و سند آن را این نموده نیز در باب اذان و اقامه روایتی از تهذیب نقل

عد که بعید است سچه بسا در اتّصال طریق این حدیث، شك وجود داشته باشد، به این دلیل »

(، از حسین 431، ص13٣1بن عبدالله بن ابی خلف، از اصحاب امام عسکری)ع( )ر.ک. طوسی، 

(، بدون واسطه 313ص ،13۶2 ،صاحب معالمیزید، از اصحاب امام رضا )ع( )ر.ک.  عمر بنبن 

عیسی، از اصحاب امام رضا )ع( و امام جواد )ع( و امام  د بنمحمّ بنرا احمد روایت کند؛ زی

بن اش از سعد بالاتر است، از حسین (، با وجود این که طبقه423هادی )ع( )ر.ک. همان، ص

محبوب، از اصحاب امام کاظم )ع( و امام رضا )ع( )ر.ک. همان،  بنعمر به واسطة حسن 

 زیرا ؛تواند حدیث را معلّل کندولی در نهایت امر، این استبعاد نمیکند؛ (، روایت می341ص

بن زید را در زمرة یاران امام رضا )ع( دانسته و روایت سعد از  بن عمر و یعقوبحسین  ،شیخ

غیر قابل تردید است. پس، بعید نیست که سعد بتواند از کسی  ایعقوب بدون واسطه، مسألهی

                                                           

َظلُِّل َو َأَنا ُمْحِرٌم؟ َقاَل: َلا، ُأ اْلَأوَِّل ع ِلَأِبي اْلَحَسِن اللَِّه ْبِن اْلُمِغيَرِة َقاَل ُقْلُتعبدبن عبدالله َعْن اْلَعبَّاُس َعْن عن َسْعد ». 1

 (.383، ص5، ج8407)طوسی،  «ُقْلُت: َأ َفُأَظلُِّل َو ُأَكفُِّر؟ َقاَل: َلا، ُقْلُت: َفِإْن َمِرْضُت؟ َقاَل: َظلِّْل َو َكفِّر



   
 

 

 

 

 9314پاییز و زمستان ، سیزدهم ۀ، شمارپنجمكتاب قیم، سال  ۀدو فصلنام  911

که شهرت این حدیث به ، نقل حدیث کند؛ خلاصه آنقه اوستچون حسین بن عمر که در طب

 (.۵1۵ـ۵14، صص1کند )همان، جصحّت، مشکل را از نظر ما حل می

و در موردی دیگر، در باب محرّمات احرام و کّفارات، روایتی از کلینی نقل کرده و چنین  

یکی روایت احمد در إسناد این حدیث، مخالفت آشکاری از دو جنبه وجود دارد: »گفته است: 

ار قمی از مشایخ بن یحیی العطّ د و دیگری وجود واسطه بین محمّ 1د از عَمرکِی بن علیبن محمّ

یست اند و بعید نهایی که از کافی در اختیار من بوده، در آن موافقکلینی و عمرکی است و نسخه

 نشأ آن، زیادتی باشد کهد، به عّلت لغزش قلم اضافه شده و مبن محمّکه روایت به نقل از احمد 

 (.133، ص3، ج13۶2در إسناد قبل بوده است )صاحب معالم، 

از دیگر مباحث رجالی که شیخ حسن به آن توجّه داشته و در مقدمة کتابش نیز آن را تذکر  

ششم(. در  فایدة 34، ص1همان، جمشترک است )ر.ک.  آنهاداده مربوط به راویانی است که نام 

اند، اسامی بسیاری از آنها مشترک است. این میان راویانی که در سلسلة اسناد احادیث واقع شده

معروف است. نظر علماء دربارة راوی مشترک، با یکدیگر « اشتراک در اسامی راویان»بحث به نام 

 محمّد بن محمّد واز کسانی مانند جعفر بن  الجمانتفاوت است. برای نمونه، صاحب منتقی 

عبدالله که بین دو یا چند نفر مشترک بوده و شیخ طوسی از آنها روایت آورده، یاد کرده است 

د بن (. توضیح آنکه نجاشی یادآور شده است که احمد بن محم331ّو  13٣، صص1، جهمان)

د بن یونس است ، روایت کرده که یکی از آنها جعفر بن محمّ «دجعفر بن محمّ »عیسی از هر دو 

( و دیگری جعفر 321، ش122، ص141٣نجاشی، ر.ک. که دارای کتاب نوادر هم بوده است )

، یاد کرده است «کاَن َابوَه َوِجهًا»در عبارت: « وجهاً»بن محمد بن عون که فرد اخیر را به عنوان 

 (.1222، ش313)همان، ص

وی چنین است: ای دیگر را صاحب معالم در فایدة ششم کتاب خود آورده که عبارت نمونه 

ین چیزی برای فرد ماهر در هایی که مایة سرگردانی برخی شده و حال، آنکه چناز جمله نمونه»

د بن علی بن جمهور از سعید از حمّاد و روایت محمّروایت حسین بن  ،دهدرخ نمی این فن

 «استمعروف عیسی و عبّاس بن اس است و جای تردید نیست که مراد از آنان، حمّاد بن عبّ

ان سنبن  دسنان و محمّبین عبدالله بن « سنانابن»(. در اینجا، 3۵، ص1، ج13۶2)صاحب معالم، 

 سنان ضعیف و عبداللهبن د مشترک است. شیخ حسن، همانند مشهور عالمان، معتقد است محمّ

  (.11۵، ص13٣2انی، ربّ ر.ک. بن سنان ثقه است )همانجا/ نیز

                                                           

   .432، ص8318/ طوسي، 303، ص8481ر.ک. نجاشي،  از اصحاب امام عسکري )ع(. 1
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 تصحیف در متن روایات  مسالۀتوجه به  -8

هایی که احادیث با آن روبرو هستند پدیدة تصحیف است؛ امری که عدم توجّه یکی از آفت

دهد. به دلیل میزان چشمگیر راهیافت به آن، گاه فهم و تفسیری نادرست از حدیث به دست می

ود، اب ختصحیف در روایات، صاحب معالم نیز به این پدیده عنایت داشته و در جای جای کت

 1در باب نماز مسافر، روایتی از کافی آورده البه موارد متعدّدی از آن اشاره کرده است. برای مث

 این حدیثطوسی، شیخ چنین نتیجه گرفته است که ، 2طوسینقل آن با  و سپس ضمن مقایسة

روایت کلینی است، نقل  بن مهزیار به همان صورتی که در سنادش از علیرا در دو کتابش با ا

در بعضی از آنها، تصحیف واقع شده است )صاحب  مکنـ و من گمان می کرده ـ جز در چند لفظ

 .(1٣3، ص2، ج13۶2معالم، 

، نوعی شیخ طوسیهای کلینی و ، و با مقایسة این روایت در کتاببنا به گفتة صاحب معالم

تّم يأن فمنها ب»جایی از حدیث عبارت  آید. به این ترتیب که در کافی درتصحیف به دست می

عبارت به  ،در حالی که در تهذیب و استبصار .(۵14، ص4، ج1413آمده است )کلینی، « ةالصلا

(. 333، ص2، ج1332/ همو، 423، ص۵، ج1421است )طوسی، « فمنها ان يآمر بتتميم»صورت 

، 4، ج1413)کلینی، است « و منها ان يقصر»عبارتی دیگر در این حدیث به صورت  کافیدر 

، 1421)طوسی،  آمده است «منها ان يامر بقصر و»( ولی در تهذیب عبارت به صورت ۵14ص

                                                           

ِإْتَماِم َو التَّْقِصيِر ِفي اْلَحَرَمْيِن َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَياَر َقاَل َكَتْبُت ِإلی َأِبي َجْعَفٍر ع َأنَّ الرَِّواَيَة َقِد اْخَتَلَفْت َعْن آَباِئَك ع ِفي اْل» .1

َلى اْلِإْتَماِم ِفيَها ِإَلى َأْن َما َلْم َيْنِو ُمَقاَم َعَشَرِة َأيَّاٍم َو َلْم َأَزْل َع َفِمْنَها ِبَأْن ُيِتمَّ الصََّلاَة َو َلْو َصَلاًة َواِحَدًة َو ِمْنَها َأْن ُيَقصَِّر

ْرُت ِإَلى ِوي ُمَقاَم َعَشَرِة َأيَّاٍم َفِصَصَدْرَنا ِفي َحجَِّنا ِفي َعاِمَنا َهَذا َفِإنَّ ُفَقَهاَء َأْصَحاِبَنا َأَشاُروا َعَليَّ ِبالتَّْقِصيِر ِإْذ ُكْنُت َلا َأْن

َل الصََّلاِة ِفي اْلَحَرَمْيِن َعَلى التَّْقِصيِر َو َقْد ِضْقُت ِبَذِلَك َحتَّی َأْعِرَف َرْأَيَك َفَكَتَب ِإَليَّ ِبَخطِِّه َقْد َعِلْمَت َيْرَحُمَك اللَُّه َفْض

َنَتْيِن ُمَشاَفَهًة ِإنِّي َكَتْبُت ِإَلْيَك َر ِفيِهَما الصََّلاَة َفُقْلُت َلُه َبْعَد َذِلَك ِبَسَغْيِرِهَما َفِإنِّي ُأِحبُّ َلَك ِإَذا َدَخْلَتُهَما َأْن َلا َتْقُصَر َو ُتْكِث

 .(584، ص4، ج8407، کلینی) «ٍء َتْعِني ِباْلَحَرَمْيِن َفَقاَل َمكََّة َو اْلَمِديَنةِبَكَذا َو َأَجْبَتِني ِبَكَذا َفَقاَل َنَعْم َفُقْلُت َأيَّ َشيْ 

ِإْتَماِم َو التَّْقِصيِر ِفي اْلَحَرَمْيِن ْلَعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَياَر َقاَل َكَتْبُت ِإَلى َأِبي َجْعَفٍر ع َأنَّ الرَِّواَيَة َقِد اْخَتَلَفْت َعْن آَباِئَك ع ِفي ا». 2

َلى اْلِإْتَماِم ِفيَها ِإَلى َأْن َر َما َلْم َيْنِو ُمَقاَم َعَشَرِة َأيَّاٍم َو َلْم َأَزْل َعَفِمْنَها ِبَأْن ُيِتمَّ الصََّلاَة َو َلْو َصَلاًة َواِحَدًة َو ِمْنَها َأْن ُيَقصِّ

ْرُت ِإَلى ِوي ُمَقاَم َعَشَرِة َأيَّاٍم َفِصَصَدْرَنا ِفي َحجَِّنا ِفي َعاِمَنا َهَذا َفِإنَّ ُفَقَهاَء َأْصَحاِبَنا َأَشاُروا َعَليَّ ِبالتَّْقِصيِر ِإْذ ُكْنُت َلا َأْن

َل الصََّلاِة ِفي اْلَحَرَمْيِن َعَلی التَّْقِصيِر َو َقْد ِضْقُت ِبَذِلَك َحتَّى َأْعِرَف َرْأَيَك َفَكَتَب ِإَليَّ ِبَخطِِّه َقْد َعِلْمَت َيْرَحُمَك اللَُّه َفْض

َنَتْيِن ُمَشاَفَهًة ِإنِّي َكَتْبُت ِإَلْيَك َر ِفيِهَما الصََّلاَة َفُقْلُت َلُه َبْعَد َذِلَك ِبَسَغْيِرِهَما َفِإنِّي ُأِحبُّ َلَك ِإَذا َدَخْلَتُهَما َأْن َلا َتْقُصَر َو ُتْكِث

 )همانجا(. «ٍء َتْعِني ِباْلَحَرَمْيِن َفَقاَل َمكََّة َو اْلَمِديَنةِبَكَذا َو َأَجْبَتِني ِبَكَذا َفَقاَل َنَعْم َفُقْلُت َأيَّ َشيْ 
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ف در کافی به حر« الي صدرنا في حّجنا»در عبارت « فی». نمونة دیگر تبدیل حرف (423، ص۵ج

ت اجب»به صورت  تهذیبو در « اجبتني بکذا»است )همان(. همچنین، در کافی  تهذیبدر « من»

دون این عبارت ب تهذیب،، در حالی که در «فکتب الي بخّطه»آمده است. نیز در کافی آمده: « بکذا

 بیان شده است. « الی»ذکر 

ته و پرداخ« فقیه»و « تهذیب»در جای دیگر، در باب نماز در سفر به ذکر یك روایت از کتب 

به نظرم حرف فاء »گوید: میضمن اشاره به موارد وقوع تصحیف، نظر صدوق را ترجیح داده و 

است )یعنی یدخل بوده است(ـ هرچند در چهار مورد دیگر نیز  ة یاءتغییر یافت در کلمة فدخل

همین شکل است. این حدیث را شیخ صدوق نیز از اسماعیل بن جابر نقل کرده است. البته در 

تر از ن تعبیر، بهکه ای« قلت فیدخل»شود و در کتابش آورده است سند آن نوعی ضعف دیده می

 (.131، ص2، ج13۶2)صاحب معالم،  «آن چیزی است که در دو کتاب شیخ آمده است

مؤلف در باب احکام سهو و شكّ در نماز به ذکر روایتی از صدوق پرداخته که در آن جمیل 

ر اگ ،گوید: شخصى که نمازش را پنج رکعت خوانده استمی ن درّاج به نقل از امام صادق )ع(ب

خواندن یك تشهّد نشسته باشد، نمازش صحیح  ت چهارم پس از دو سجده، به اندازةکعدر ر

(. مؤّلف در مورد تصحیفی که در این روایت به سبب قرابت 343، ص1تا، جاست )ابن بابویه، بی

دچار « ادتهفعب»اتفاق افتاده، معتقد است در این حدیث تعبیر  «فصلاته»و« فعبادته»نوشتاری 

. تقارب خطّی دو کلمه در برخی از موارد، است بوده« فصلاته»ت و در اصل تصحیف شده اس

 (.321، ص2، ج13۶2)صاحب معالم،  «برای کسی که آن را به کار گیرد، آشکار است

مسکان وجود دارد.  در کتاب حج، روایتی ذکر کرده که در سند آن، نام ابن صاحب معالم

یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن سنان روایت را گوید: به اعتقاد من، وی در توضیح آن می

آورده نه از عبدالله بن مسکان. وی همچنین افزوده است: ابدال عبدالله بن سنان به ابن مسکان 

عّلامه حلی نیز در المنتهی این حدیث را آورده و  دو کتاب شیخ طوسی وارد شده است. در هر

 (2۵1، ص3است )همان، ج نان را ذکر کردهان نام عبدالله بن سبه جای عبدالله بن مسک

 توجّه به تصحیح متن یا سند حدیث -1

عرضة آن روایت بر کتاب کافی، مؤلّف گاه روایاتی را ذکر کرده و اغلاط موجود در آن را با 

آن  گونه به تصحیحاین ،ضمن بیان روایتی از تهذیب یادآور شده است. برای مثال، در موضعی

شود. هریك از فضاله و ابن انگاری دیده میدر سند این حدیث نوعی سهل»گوید: پرداخته و می

سابقة نقل روایت از کس دیگری یك از آنان،  کنند و برای هیچعمیر از رفاعه نقل میابی
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، 13۶2عالم، آورده شود )صاحب م« عن»به جای « واو»تر آن است که شناسد؛ پس درستنمی

 (.443، ص3ج

( 422ـ421، صص۵، ج1421طوسی، ر.ک. در بخش زیادات حج از تهذیب )دیگر روایتی  در

موضوع این روایت احصار در حج ـ ناتوانی در اتمام حج به دلیل به این مسأله اشاره رفته است. 

تهذیب در های متعدّد است. به نظر صاحب معالم در نسخهـ مریضی، ترس، یا ممانعت دشمن 

چند موضع در خصوص این حدیث خطاهای آشکاری پدید آمده است. این خطاها و گونة 

ه افزود ،شود. او در ادامهدرست آن به ویژه در مقایسه با متن همین روایت در کافی دانسته می

چه بسا ـ بر اساس این خطاها در تهذیب ـ احتمال دارد بین مضمون این حدیث که از »است: 

بن عمار است با آنچه از راوی دیگری به نام رفاعه بن موسی نقل شده که موضوع آن معاویه 

گمان منافات برود. بر اساس روایت رفاعه امام حسین  ،احصار حسین بن علی )ع( در حج است

آماده کرد و در جایی دچار بیماری شد و برای قربانی )ع( به قصد عمره به مکّه رفت و شتری 

، گفتة شیخ طوسی گمان صاحب معالم همانجا قربانی کرد. آنگاه و شتر را سر خود را تراشید

گرنه با و ،رده رفع این تنافی به آن است که این چنین فرض کنیم که این احصار دو بار بودهک

آید که صاحب (. چنین به نظر می443، ص3)همان، ج «فرض یك بار این تنافی آشکار است

 شی از اختلاف در متن و سند حدیث دانسته است.معالم منشأ چنین تصوّری را نا

همچنین، در ذکر علت جهر در برخی نمازها، روایتی از صدوق ذکر کرده و قصور واقع شده 

ای در پاره»گوید: برطرف ساخته و می علل الشّرایعروایتی به ثبت آمده در از  الفقیه را یتدر روا

که در چندین نسخه از کتاب من لا یحضره الفقیه شود از الفاظ این روایت، نوعی قصور دیده می

، ولی در کتاب علل الشّرایع به طور صحیح آمده است و بر اساس آمده استنیز به همین شکل 

 (.23، ص2، ج13۶2آن، اصلاح نمودم )صاحب معالم، 

 های ادبی روایات توجّه به جنبه -91

، توجّه به بدان اهتمام داشته رسی احادیثهای مهمی که صاحب معالم در بریکی از جنبه

توان به حدیثی به ثبت آمده در کافی و من لا یحضره ابعاد ادبی و بلاغی است. برای نمونه، می

 لي ان يقوَمإ...َويحِل َلُهم ذلک »الفقیه در موضوع خمس اشاره کرد که در انتهایش چنین آمده: 

 ؛ برای آنها حلال باشد تا آنکه قائم ما قیام کند و«...قائُمنا َفيجيُبهم َطسَق ما کاَن ِفي أيدي ِسواُهم 

، تصریح کرده که شایسته «فیجیبهم»مالیات آنچه را در دست آن است، گرد آورد؛ در توضیح 

ه ک د:است حرف مضارع در این فعل به صورت مضموم باشد تا عبارت حدیث چنین معنا شو
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حلال است؛ در این صورت، امام زمان مسئول های شیعیان برایشان تا زمان ظهور امام عصر زمین

 (.44٣، ص2باشد )همان، جهایی است که در دست دیگران میآوری خراج و مالیات زمینجمع

ن ساِلم بَعن ُموَسي ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َصفوان َعن ِهشاِم »مثال دیگر در حوزة مسائل حج است: 

بن في الَکنيَسة؟ فقال: لا و ُهَو للنِّساء جايٌز و عنه عن علي عبدالله ع َعن ُمحَرٍم يرَکُب قال: سألُت أبا

َذا َقِدَم َمكََّة إ جعفر َقاَل: َسَأْلُت َأِخي، ُأَظلُِّل َو َأَنا ُمْحِرٌم؟ َفَقاَل: َنَعْم َو َعَلْيَك اْلَكفَّاَرُة، َقاَل: َفَرَأْيُت َعِلّيًا

گوید: از امام صادق )ع( دربارة کسی که مُحرِم است سالم می ؛ هشام بن«َيْنَحُر َبَدَنًة ِلَكفَّاَرِة الظِّل

نشیند، پرسیدم فرمود: جایز نیست. فقط برای زنان جایز است. باز از طریق علی و در کجاوه می

 توانم به زیر سایه بروم؟ امامبن جعفر وارد شده که گفت: از برادرم پرسیدم آیا در حال احرام می

ه، ارة سایاره بدهی؛ من علی را دیدم که وقتی به مکه آمد، برای کفّ کفّ فرمودند: آری ولی باید

گردد و منظور موسی بن قاسم برمیدر آخرین جمله به موسی « قال»شتری را نحر کرد ضمیر 

ارة سایه، شتری را قربانی بن جعفر راوی خبر است که به خاطر کفّ ، علی «علیا»بن قاسم از 

 «بعضی از اصحاب مشتبه شده، به همین دلیل آن را توضیح دادیمکرد. معنی این سخن بر می

 (.132ـ131، صص3، ج13۶2)صاحب معالم، 

 كاربست اجتهاد در مواجهه با روایات  -99

خود  ،شناسانت و در ضمن ذکر دیدگاه برخی حدیثمؤلّف بعضاً به هنگام رویارویی با روایا

ای داشته است. بر این اساس در برخی مواجهه عالمانه ،گیری از قدرت عقل واجتهادنیز با بهره

های مختلف را بیان کرده و یك دیدگاه را بر ای موارد نیز دیدگاهموارد، نظری را تأیید و در پاره

. گاه نیز نظر خود را بیان داشته و برای تأیید آن، دیدگاه بزرگان از داده استسایرین ترجیح 

صاحب معالم در باب برای نمونه، آورد. ن شاهدی بر سخن خود میرا به عنواحلّی جمله علّامه 

پردازد. در روایت نخست، امام باقر )ع( در پاسخ به به ذکر دو روایت از کتاب کافی می ،زکات

ند: فرمایاست؟ میقدر واگذار شده چ ادفراهایی که از سوی حکومت به این سؤال که زکات زمین

. «دهم آن، از محصولی که به طور خاص به دست آمده استپس از پرداخت حق حکومت، یك»

. بار شتر ذکر کردند ۵و کشمش را امام صادق )ع( کمترین نصاب زکاتِ خرما در روایت دوّم، 

ان آوردند و نیز برای نگهبرا به حساب نمی و خرمای پشکلی موشی ــ روده زدهای آفتالبته خرم

  تا برای عیالش ببرد.گذاشتند کنار می نظارتیك یا دو درخت به عنوان حقّ  باغ نیز

 ها پرداخته و ضمن برشمردن برخیمولّف ابتدا، به مقایسة متن این دو روایت با سایر نسخه

امه حلّی را مطرح کرده و (، دیدگاه عل312ّ، ص2وجوه تصحیفی آن در دو حدیث )همان، ج
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 گیرد؛ ولی نباید زکاتنوع تعّلق می متذّکر شده است: عّلامه حلّی معتقد است زکات به این دو

ظهور این حدیث در نفی »را از این دو نوع پرداخت کرد. عبارت فرزند شهید ثانی چنین است: 

هی آن را در کتاب المنت حلّی امهوجوب زکات در این دو نوع از نخل بر کسی پوشیده نیست و علّ

 (؛ 223، ص٣، ج1423ی، عّلامه حلّر.ک.  /312، ص2)همان، ج «ه استتأویل نمود

گوید: سپس نظر خود را بیان داشته و برای تأیید وجه جمع و توجیه آن، در نقد کلام علّامه می

ت در آن دو اگر به حّد نصاب توان زکات را از این نوع خرماهای پست داد؛ نه اینکه زکانمی»

باشد.  آن شدنمان، خوردن این دو نوع قبل از خرواجب نیست، شاید )وجه( منظور از آ برسد

چه آنجا که بیانگر نفی زکات در آن ؛بن جعفر موافق استمضمون حدیث با صحیح علی  پس

برای کسانی که در است  ، دلیل و حجّت. پس این دو روایتشودباغ خورده میاز خرمای 

 دانند.را کافی می خرما /، صدق اسم تمروجوب زکات

. از گزیندتر را برمیمقبولکرده و از میان آنها، نظر در برخی موارد نیز نظر بزرگان را ذکر  

بن عمّار و اسماعیل  يةدر باب نماز در سفر، به ذکر روایتی از کلینی پرداخته که در آن معاو جمله

کنند. امام )ع( در جواب بن جابر در مورد جواز به جا آوردن نماز قضا در سفر، از امام سؤال می

ته آن را جایز ندانس لکن به اسماعیل بن جابر، پاسخ منفی و ،بن عمار آن را جایز دانسته ةيمعاو

سی وجوه متفاوتی در تأویل این شیخ طو گوید:صاحب معالم در توضیح این روایت می .است

شخص مسافری را اختصاص روایت به  رویکرد صحیحو از میان آنها، روایت به ثبت آورده 

اه . او برای تأیید دیدگاش در روز را بجا آوردقضا شده نماز مستحبی ،در شببخواهد که دانسته 

 از فردی»به عنوان شاهد نقل کرده که مضمونش چنین است: حنظله حدیثی از عمر بن خویش، 

سفر سؤال حالت ن از شما در مورد قضای نماز ظهر در شب در م: پرسدمیامام صادق )ع( 

گر اصحاب از شما سؤال کردند، فرمودید: قضا کنید. امام در پاسخ کردم، فرمودید: قضا مکن. دی

که به خدا سوگند، اکراه دارم که به آنها بگویم فرمودند: آیا به آنها بگویم نماز نخوانید در حالی

 (.112، ص2، ج13۶2)صاحب معالم،  «نماز نخوانید

دیگری ترجیح داده و به دفاع از در برخی موارد نیز، نظر بزرگان را بیان کرده و یکی را بر 

آن پرداخته است. به عنوان مثال، در باب زکات نقدین روایتی نسبتاً طولانی از طوسی نقل کرده 

(. مؤلّف ابتدا 32، ص4، ج1421پرسد )طوسی، که در آن زراره دو سؤال از امام صادق )ع( می

ود از صدوق در طریق خ»گوید: میپرداخته و  من لایحضره الفقیهاین روایت با کتاب  به مقایسة

زراره دو سؤال و جواب را از امام صادق )ع( نقل کرده است که در باب گذشته، به آن اشاره 

ه، ابن بابویر.ک. کردیم. شکل سؤال و جواب آخری وی مطابق متن روایت شیخ طوسی است )
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ق عرضه داشتم: امام صادزراره گفت: به »ها چنین است: و اما یکی از تأویل (.1۶، ص2تا، جبی

دینار دارد؛ آیا با این حال، باید زکات آن را بدهد؟ امام فرمود: نه؛ به  13درهم و  133شخصی 

اوست و نه از باب دینارهایش مگر زمانی که به نصاب  ةخاطر دراهمی که دارد زکاتی بر ذم

 .«برسد. زراره گفت: و این حکم در مورد همگی اشیاء نافذ است

نظر طوسی و صدوق را بیان داشته و در نهایت، نظر صدوق را ترجیح امه، اختلافاو در اد

اختلاف بین این دو روایت عجیب است و برتری روایت صدوق، از این نظر »گوید: داده و می

که با بسیاری از اخبار معتبر هماهنگ است، آشکار است و از آنچه در روایت شیخ هست، در 

سان روایت رسد. بدینشود و نقل برخی از پیشینیان نیز به وی میه نمیبرخی از اخبار اثری دید

لم، )صاحب معا« نمایدنقل شده شیخ طوسی در مواجهه با روایت شیخ طوسی چندان استوار نمی

(. از این گذشته، خود شیخ نیز همین دو سؤال و پاسخ آنها را از 3٣1ـ3٣2، صص2، ج13۶2

 نقل کرده است )همانجا(. طریقی که به صحّت شهرت دارد، 

صاحب معالم به ذکر چند روایت از  است.ر اذان و اقامه در نماز اذکنمونة دیگر در تعداد ا

ر اذان دوبا»گوید: بن وهب می يةاز جمله، در خبری به نقل از معاو طوسی پرداخته است.شیخ 

عبیده قل از أبیدر خبری دیگر به ن (.٣2، ص1، ج1421طوسی، ر.ک. ) «بار استو اقامه یك

دند: وقتی علّت را پرسیدم فرمو ؛باقر )ع( را دیدم که تکبیر اذان را یك بار گفتندامام »گوید: می

 ست بار ا، یكگوید: اقامهمی سنانر خبری دیگر، به نقل از إبندر حالت عجله، اشکالی ندارد و د

مؤلف سپس به ذکر دیدگاه شیخ طوسی در این باره اقدام کرده  «.بار استجز الله اکبر که دوه ب

و  بن وهب يةخبر معاو طوسی، آور شده است: شیخن با مناقشه در نظر شیخ چنین یادو طی آ

 د آوردهشاه ةعبیدبن سنان را حمل بر تقیه یا حالت عجله کرده و برای آن، با خبر أبیعبدالله 

است ولی خبر معاویه علاوه بر احتمال تقیّه با  ف ظاهر؛ ولی حمل حدیث بر عجله تکلّ است

سازگاری دارد  ،بن سنان و حدیث زراره ذکر کردیمآنچه ما در وجه جمع میان حدیث عبدالله 

 (.۵21، ص1، ج13۶2)صاحب معالم، 

 جمع بین اخبار متعارض -92

بحث اختلاف و تعارض اخبار از جمله مباحث بسیار اساسی و کارآمد در علم فقه و 

پژوهی است. زیرا تعارض و تنافی در بسیاری از روایات وجود دارد. تعارض در لغت به حدیث

( و در اصطلاح به 13، ص1411)هاشمی، « ء دیگر قرار دادن استء را در مقابل شیشی»معنی 

یا چند دلیل به لحاظ دلالت و مقام اثبات به صورتی که بین آنها تناقضی  تنافی دو دلیل»معنی 
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(. وقوع تعارض 43۶، ص2تا، ج)آخوند خراسانی، بی« حقیقی یا عرضی وجود داشته باشد

/ 213تا، صاند )برای نمونه ر.ک. شافعی، بیپژوهان به آن پرداختهعواملی دارد که حدیث

پژوهان دربارة رفع (. در میان فقیهان و حدیث1۶3ص، 1421/ عاملی، ٣3، ص1412صدوق، 

های عمومی و تعارض میان اخبارِ مختلف و متعارضی که در یك مسأله رسیده است، روش

مشترکی وجود دارد که عمدة آنان بر عمل کردن به آنها در رفع تعارض، اتّفاق نظر دارند؛ مانند 

ها را در رفع تعارض اخبار به کار وشتخییر. صاحب معالم نیز همین ر ترجیح وروش جمع، 

 ف ابتدا این دو حدیث را آورده است: گرفته است. از جمله در باب فعل معروف، مؤلّ

َمْن  یلإ اْلَمْعُروَف اْبُن َأِبي ُعَمْيٍر، َعْن َبْعِض َأْصَحاِبِه، َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه َعَلْيِه السََّلاُم، َقاَل: اْصَنِع( »1

 ةرا دربار معروف»؛ «ْن َلْم َيُكْن ُهَو من اهله فکن فانت من َأْهُلُهإُلُه، َو الي َمْن َلْيَس من َأْهَلُه، َفُهَو َأْه

 پس ،اهمه کس بجا آور زیرا اگر او شایسته و اهل آن باشد معروف به جای خود واقع شده و الّ

 .«تو خود اهل و شایسته آن هستی

 «.اَحٍد َفان کاَن اهَلُه َوالا َفَانَت اهُلُه اصَنُعوا الَمعُروَف الي ُکلِّ( »2

َذا إ َو َقاَل ع ِلْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َيا ُمَفضَُّل»ل است: به مفضّ)ع( (روایت دیگر سخن امام صادق 3

َلی َمْن ُهَو إْن َكاَن َيْصَنُعُه إَف َلي َمْن َيْصَنُعُهإَلی َمْعُروِفِه إَأَرْدَت َأْن َتْعَلَم َأ َشِقيٌّ الرَُّجُل َأْم َسِعيٌد َفاْنُظْر 

ای »؛ «ِه َتَعاَلي َخْيٌرَلی َغْيِر َأْهِلِه َفاْعَلْم َأنَُّه َلْيَس َلُه ِعْنَد اللَّإْن َكاَن َيْصَنُعُه إَلي َخْيٍر َو إَأْهُلُه َفاْعَلْم َأنَُّه 

گر که ف آن بنمفضّل، اگر خواهی بدانی که چه کسی شقی است و چه کسی سعید، پس به معرو

آورد پس اگر آن را دربارة اهل آن به جا آورد بدان که او در آن را دربارة چه کسی به جای می

 .«نااهل به جا آورد، پس بدان نزد خدا خیری ندارد ةمسیر خیر است و اگر آن را دربار

 دهیچ منافاتی وجو ،بین حدیث اخیر و دو روایت قبلی بیان داشتهصاحب معالم در ادامه 

زیرا متعلّق اذن در اعمال معروف برای اهل و غیر آن، جنبة امکانی و وقوعی دارد؛ یعنی  ؛ندارد

گیری از معروف وجود دارد، امّا متعلّق نهی از هم برای اهل و هم غیر آن، این امکان برای بهره

 (.4۶۵، ص2، ج13۶2کاربست معروف برای غیر آن به وجه اختصاص است )صاحب معالم، 

 1الایی را به صورت نسیه یا عینهموردی دیگر از امام صادق )ع( دربارة مردی که کدر 

فروشد و از این جهت همیشه مالش به صورت دِین است، سؤال کردند که زکات آن چگونه می

دهد و آنچه به صورت قرض بر عهدة اوست، است؟ حضرت فرمودند: زکات آن مال را می

                                                           

ور نقد به ط ه بخرد ويی را به طور نسين جا آن است که کسی کالاينوعی کالاست و منظور در ا ن،ينه به کسر عي. ع1

   بفروشد تا بدهی خود را بپردازد.
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حب مال است. در مقابل، روایاتی وجود دارد که زکات دِین را زکاتی ندارد. زکات بر عهدة صا

زکات دِین که این حدیث »گوید: دانند. وی در جمع دلالی این روایات پرداخته و میواجب می

شود. جمهور مخالفان زکات قرض را واجب برگیرندة آن است، بر استحباب یا تقّیه حمل میدر

جود دارد که بر عدم وجوب زکاتِ دِین دلالت دارند. پس دانند در حالیکه اخبار بسیاری ومی

ای جز جمع میان آنها نیست و اّما نفی زکات در آنچه به صورت قرض بر عهدة اوست نیز چاره

گونه که اخبار همان ؛به مّدت یکسال نزد او باقی نماند ،شود بر صورتی که عین مالحمل می

 (.3٣2، ص2)همان، ج «کندقرض بر آن دلالت می

تاب ذان و اقامه مشاهده کرد. صاحب معالم دو روایت از کتوان در باب انمونة دیگر را می 

روایت نخست دربارة حکم شخصی است که اذان و اقامه را فراموش  تهذیب نقل کرده است.

 ودد گرازاگر به رکوع نرفته، ب»فرمایند: شود. امام صادق )ع( در این باره میکرده و وارد نماز می

. در «اذان و اقامه بگوید و سپس نماز را شروع کند؛ در غیر این صورت به نمازش ادامه دهد

به نمازش ادامه دهد چرا که اذان، »فرمایند: امام باقر )ع( در پاسخ به همین سؤال می ،روایت دوّم

گوید: وجه جمع بین این دو خبر، مختار بودن . صاحب معالم در جمع آن دو می«سنّت است

ذان و اقامه را بجا ( نماز را رها کند و ا1قامه است: مازگزار با وجود فراموش کردن اذان و ان

 ؛( به نماز خود ادامه دهد. این در صورتی است که به رکوع نرفته باشد2آورد و بعد نماز بخواند؛ 

 (.۵12، ص1پس با رکوع، به نماز خود ادامه دهد نه غیر آن )همان، ج

 تقیّه حمل روایات بر -93

ه صدور شناس بیکی از دلایل تعارض و اختلاف میان اخبار، تقیّه است. برخی بزرگان حدیث

ند اهای حدیثی خود به این موضوع اشاره کردهحدیث در مقام تقیّه توجّه داشته و در بررسی

 ؛233، ص13؛ ج23۵، ص۵، ج1423/ مجلسی، 2٣۵، ص1ج 1332)برای نمونه، ر.ک. طوسی، 

خوف و حذر و صیانت نفس از ضرر »(. تقیّه در لغت به معنای 212، ص1۶و ج 111، ص1٣ج

اظهار سخنی خلاف باطن »( و در اصطلاح، به معنای ۵31، ص1412)راغب اصفهانی، « و زیان

ی، )طوس« است، حق باشد که آنچه پنهان داشتهبه جهت ترسِ از دست دادن جان مشروط بر این

گاه حدیثی با سند معتبر، با احادیث استوار و فتاوی مشهور عالمان، (. 434، ص2، ج1422

 ویل آنی جمع و هیچ راهی برای تفسیر و تأای که هیچ طریقی براشود، به گونهمعارض می

جهت صدور آن شود. در این حالت، ناگزیر از تغییر در دلالت حدیث و یا کشف یافت نمی

و وثاقت او شك کنیم و یا در دلالت واضح و صریح  که به گزارش راویهستیم؛ یعنی بدون آن
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لحتی، کنیم که امام برای مصگونه بیان میمتن حدیث دست ببریم، آن را حمل بر تقیّه کرده و این

 ناگزیر از ابراز حکم به صورت مخالف با احادیث دیگر شده است.

احب صای که گونهگرفته بهالجمان بسیار مورد توجّه قرار تقیّه از اموری است که در منتقی

ه، فردی به امام صادق پرداخته است. برای نمونبسیاری روایات  هایتعارض معالم با آن به حلّ

ای که پیامبر )ص( زکات آنها را واجب کردند، آیا به گانهغیر از موارد نه» )ع( سؤال نمود:

ت فرمودند: پیامبر )ص( گیرد؟ حضرچیزهای دیگری از جمله برنج و ذرت نیز زکات تعلّق می

ت غّلات شخص دیگری از امام صادق )ع( در مورد زکات حبوباا امّ . «سایر موارد را معاف داشتند

زکات  ،غلّات و در همة حبوبات»حضرت فرمودند: که کنجد، برنج و ارزن سؤال کرد،  از جمله

 روایت و امثال آنآنچه در این »دهد: گونه توضیح می. مولّف این روایت را این«واجب است

د وحمل بر تقیه شمورد مشهور وجود دارد را به احتمال زیاد باید  3غیر از دربارة اثبات زکات 

)صاحب  «شودهمة علمای عامّه است و در این حدیث نیز نوعی اشاره بدان دیده می و این نظرِ

 (.3۶4ـ3۶3، صص2، ج13۶2معالم، 

به نقل از طوسی آورده که در آن شخصی از حدیثی را  ،صاحب معالم در باب کیفیّت وضو

آیند و به هنگام مسح سر، ها هم جزء سر به حساب میآیا گوش»کند: امام صادق )ع( سؤال می

کنم به پدرم که در گردنش ها را هم مسح کنم؟ حضرت فرمودند: گویا من نگاه میباید گوش

دهد: گونه توضیح میست، مؤّلف آن را ایناز آنجا که این مطلب موافق با نظر عامّه ا«. دُمَلی بود

ود و شای است که به سبب چاقی روی شکم ایجاد میاین خبر حمل بر تقیه شده و عُکنه غدّه»

 (.1۵2، ص1)همان، ج «شودمنظور از آن در این حدیث، چیزی است که روی گردن ایجاد می

 گیرینتیجه

افزون بر توجّه وافر به رهیافت  ،دهد دغدغة مؤلفنشان می ،کتاب منتقی الجمان سیری در. 1

ش در گزین رواینست. ازنامشخص بودن صّحت و سقم آنهان روایات، تصحیف و تغییر در مت

 ست. ارو داشته الحدیثی در پیشبتنی بر بررسی جوانب گوناگون فقهاخبار، روش دقیقی م

احادیث بوده است. بدین منظور در بررسی  ایةنبال ایجاد فقهی استدلالی بر پ. مؤلّف به د2

ها را ذکر کرده و صحیح را از سقیم تشخیص داده و به مخاطب خود بدلروایات، تمامی نسخه

 معرفی کرده است. در مواردی این چنین، غالباً دیدگاه خویش را به دلایلی مستند کرده است. 

ن روایات را شرح داده و در فهم . صاحب معالم تمام الفاظ غریب و مشکل موجود در مت3

های مراد واقعی، سخت دقّت به خرج داده است. روش کار او بدین صورت بوده که دیدگاه
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آورده و یا دیدگاهی جدید درانداخته مختلف را درج کرده و آنگاه خود با دلایلی به قولی روی 

 است. نیز در ضبط کلمات، کوشش فراوان او مشهود است. 

 های آنان ازچون شیخ طوسی و برجسته کردن برخی خطاهای پیشینیان همدیدگاه. نقد 4

های شاخص منتقی الجمان است. در تطبیق و احادیث، از جمله ویژگی رهگذر تطبیق و مقارنة

 بحث و نظر است. کلینی محور است و معمولاً روایات آن محلّ «الکافی»مقارنه، 
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