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معرفی و بررسی المستدرک الثانی لوسائل الشیعه
محمد غفوری نژاد
چکیــده :یکــی از راههــای بازیابــی احادیــث امامــان شــیعه (ع) ،جســتجو در
منابــع دیگــر مذاهــب اســامی از جملــه اهــل ســنت و زیدیــه اســت .بازیابــی ایــن
احادیــث در منابــع ایــن مذاهــب فوائــد علمــی متعــددی دارد کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه شــناخت بخشــی از تــراث حدیثــی امامــان (ع) کــه بــه مصــادر امامیــه راه
نیافتــه یــا پاالیــش شــده اســت ،رمزگشــایی از تصحیفــات یــا تحریفــات متنــی و
ســندی ،شــناخت طــرق مــوازی نقــل حدیــث و  ...اشــاره کــرد .یکــی از تــاش
هــای صــورت یافتــه در راه وصــول بــه ایــن اهــداف کتــاب المســتدرک الثانــی
لوســائل الشــیعه بــا عنــوان فرعــی احادیــث اال ئمــه الطاهریــن باســانید العامــه و
المخالفیــن گــردآوری شــیخ محمــود قانصــو شــهابی عاملــی در  21مجلــد اســت.
مولــف ،صدهــا منبــع حدیثــی و غیــر حدیثــی غیــر امامــی را جســتجو کــرده و حــدود
 25000حدیــث از ائمــه معصومیــن (ع) ،اعــم از احادیثــی کــه آن حضــرات در
طریــق آن قــرار داشــته یــا انشــاء آن بزرگــواران بــوده ،را همــراه بــا تخریجــات گاه
متعــدد از منابــع شــیعه و اهــل ســنت گــرد آورده اســت .نویســنده در نوشــتار حاضــر
مــی کوشــد پــس از معرفــی اثــر بــر اســاس مقدمــه مولــف ،ویژگــی هــای کتــاب را
برشــمرده و بــه برخــی مالحظــات انتقــادی پیرامــون کتــاب بپــردازد.
کلیــدواژه :احادیــث امامــان شــیعه (ع) ،حدیــث شــیعه ،مذاهــب اســامی ،منابــع
اهــل ســنت ،منابــع زیدیــه ،کتــاب المســتدرک الثانــی لوســائل الشــیعه ،احادیــث
اال ئمــه الطاهریــن باســانید العامــه و المخالفیــن ،محمــود قانصــو شــهابی عاملــی،
معرفــی کتــاب ،نقــد کتــاب.

تعر يف ومراجعة املستدرك الثاين لوسائل الشيعة
ّ
حممد غفوري جناد

ّ
ّ
اإلســامية املختلفة ومهنــا مصادر أهل
ميثــل التنقيــب يف مصــادر املذاهب
ً
ّ
الســنة والز ّ
يدية واحدا من طرق إعادة جتميع أحاديث ّ
أمئة الشــيعة علهيم
الســامّ .إن اســتخالص هذه األحاديث من منابع هذه املذاهب حيمل يف
ً
علمية ّ
متعددة ،ميكن اإلشــارة إىل بعض مهنا ،وهيّ :
فوائدا ّ
ّ
االطالع
طياته
ٍ
ّ
ّ
احلدييث لألمئة علهيم الســام الــذي مل جيد طر يقه
قســم من التــراث
عــى ٍ
ّ
ّ
ّ
انتقائيــة ،توضيــح
بصــورة
مفرداتــه
قــت
وث
أو
ــة
اإلمامي
مصــادر
يف
للتوثيــق
ٍ
ّ
ّ
ّ
التصحيفــات والتحر يفــات ُاملتنيــة ُوالســندية ،التعرف عىل الطــرق املواز ية
لنقل احلديث ،وغيرها من األمور األخرى.
ومــن اجلهود املبذولة عىل هذا الطر يق هو كتاب املســتدرك الثاين لوســائل
ً
عنوانا ثانو ّي ًا هو أحاديث ّ
األمئة الطاهر ين بأســانيد
الشــيعة ،والذي حيمــل
ّ
العامة واملخالفني ،من إعداد الشــيخ حممود قانصو الشهايب العاميل ،و يبلغ
ّ ً
ّ
عدد جملداته  21جملدا.
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلمامية،
احلديثية لدى غير
احلديثية وغير
وقد طالع املؤلف مئات املصادر
ومجــع مهنــا ما يقــارب  25000حديث عن ّ
األمئة املعصومني علهيم الســام،
ســواء كان دورهم فهيا هو اإلنشــاء أو الوجود يف سلســلة الســند ،مع ختر يج
وسن ّية ّ
شيعية ّ
ّ
متعددة يف بعض األحيان.
تلك األحاديث ومن مصادر
واملقــال احلــايل يســعى الكاتب فيــه إىل التعر يــف هبذا الكتــاب من خالل
االســتعانة مبــا ورد يف ّ
مقدمته ،مع اســتعراض ّ
مميزات الكتــاب ،دون إغفال
ّ
اإلشارة إىل بعض املالحظات النقدية عنه.

ّ
األساســية :أحاديــث ّ
أمئــة الشــيعة علهيــم الســام ،حديــث
املفــردات
ّ
ّ
ّ
الشــيعة ،املذاهب اإلســامية ،مصادر أهل الســنة ،مصادر الز يدية ،كتاب
األمئة الطاهر ين بأسانيد ّ
املستدرك الثاين لوسائل الشيعة ،أحاديث ّ
العامة
واملخالفني ،حممود قانصو الشهايب العاميل ،تعر يف الكتاب ،نقد الكتاب.

212

167و168

A Report of al-Mustadrak os-Sāni Levasāel al-Shia
By: Muhammad Ghafuri Nejād
›Abstract: One of the ways to find the Shiite Imams
hadiths is to seek other sources of Islamic denominations including Sunnis and Zaidiyyah. Finding
these hadiths in the sources of these denominations
has many scientific benefits such as finding a part of
Imams› hadith heritage which is not in Imamiya›s
sources or is refined, decrypting the mispronunciations and distortions of the texts and document,
discovering the parallel ways of narrating hadith,
and… One of the efforts made to achieve these goals
is the compilation of al-Mustadrak os-Sāni Levasāel
al-Shia, whose secondary title is Ahadith ol-A›emat
ol-Tāhirin Be Asānīd ol-Ᾱma wa al-Mokhālifin, by
Sheikh Mahmud Qānsoo Shahābi Ᾱmeli. The book
has 21 volumes, and its writer searched hundreds
of sources both the ones which are exclusively for
hadiths and the ones which are not. He has collected
around 25000 hadiths including the ones which are
in a way narrated by Imams or written by them. The
author of the present paper is going to introduce this
work based on its writer›s introduction to the book,
and then discuss its characteristics. He also mentions
some of the critical considerations regarding this
book.
Key words: Shiite Imams› hadiths, Shiite hadith, Islamic denominations, the Sunni sources, the
Zaidiyyah sources, al-Mustadrak os-Sāni Levasāel
al-Shia, Ahadith ol-A›emat ol-Tāhirin Be Asānīd
ol-Ᾱma wa al-Mokhālifin, Mahmud Qānsoo Shahābi
Ᾱmeli, book report, book review.
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معرفی و بررسی المستدرک الثانی
لوسائل الشیعة

ّ
محمد غفور ینژاد

اشاره
بازیابی احادیث امامان شــیعه(ع) در منابع دیگر مذاهب اســامی همچون اهل ســنت و زیدیه فواید علمی
متعــددی دارد کــه از آن جمله میتوان به شــناخت بخشــی از تــراث حدیثی امامان(ع) که بــه مصادر امامیه
راه نیافته یا پاالیش شده است ،رمزگشایی از تصحیفات یا تحریفات متنی و سندی ،شناخت طرق موازی

نقل حدیث و  ...اشاره کرد .یکی از تالشهای صورتیافته در راه رسیدن به این اهداف کتاب المستدرک
الثانی لوســائل الشــیعة با عنوان فرعی احادیث االئمة الطاهرین بأسانید العامة و المخالفین گردآوری شیخ

احادیث اال ئمة الطاهرین بأسانید
العامة و المخالفین  ،گردآوری
شیخ محمود قانصو شهابی عاملی،
بیروت :دار و مکتبة انوار الوالیة،
.2017

محمود قانصو شهابی عاملی در  21مجلد است .در این نوشتار پس از معرفی اثر به برخی مالحظات انتقادی
خواهیم پرداخت که در تکمیل و تعالی کتاب در چاپهای بعدی مؤثر تواند بود.

درآمد
بــه برکــت حضــور پیامبــر (ص) و امامــان(ع) در طــول دو و نیمقرن ،میراث حدیث شــیعه در مقایســه با دیگر
مذاهب اســامی بســی غنیتر و گرانبارتر اســت .محدثان شــیعه تحــت تأثیر تعلیمات امامــان خود از همان
آغاز بر کتابت تعلیمات آن حضرات تحفظ داشــتند و وظیفه خود را در انتقال میراث گرانقدر آن بزرگواران
ً
ادا نمودنــد .مــع االســف به دلیل نامالیمــات روزگار و اینکه فرقه امامیه از همان آغــاز و در طول قرنها عمدتا
بــه عنــوان یک اقلیت کمقــدرت در جهان اســام روزگار میگذرانده و از امکانات مادی و پشــتیبانی معنوی
حکومتهــا ،جــز بــه صــورت گذرا ،برخوردار نبــوده ،این مواریث ارزشــمند از نظر کمی و کیفــی با نواقصی به
دســت ما رســیده اســت .دشــمنی و کینهتوزی و جهل و تعصب مخالفان نیز گاه در قالب کتابســوز یهای
عظیم جلوهگر میشده و موجبات نابودی بخش قابل توجهی از این اندوختههای ارزشمند را فراهم میکرده
اســت .از اینرو بخشــی از این تراث از طریق ســنت امامی به نسلهای پسین نرسیده و دست نسل کنونی از
آن کوتاه مانده است.
یکــی از راههــای بازیابــی ایــن میــراث کهن ،جســتجو در منابــع دیگر مذاهب اســامی از جمله اهل ســنت و
زیدیه 1اســت .بازیابی این احادیث در منابع این مذاهب فواید علمی متعددی دارد که از آن جمله میتوان
بــه شــناخت بخشــی از تــراث حدیثــی امامــان(ع) کــه بــه مصــادر امامیــه راه نیافتــه یــا پاالیش شــده اســت،
رمزگشــایی از تصحیفــات یــا تحریفــات متنــی و ســندی ،شــناخت طرق مــوازی نقل حدیث ،رصــد مواضع
شــهرت روایــی ،دســتیافتن به موارد تواتر معنوی یا اجمالی ،شــناخت مواضع خــاف و وفاق فرق در دوران
نخستین ،شناخت مواضع تقیه از طریق مقارنه دو میراث ،فواید مصدرشناختی ،کمک به بازسازی مصادر
حدیثی نخســتین ،فواید رجالی و طبقه شــناختی ،کشــف ارتباطات حدیثی میان اصحاب با دانشــمندان
دیگر مذاهب ،فواید تراجمی و تاریخی و ...اشاره کرد.

یکی از تالشهای صورتیافته در راه وصول به این اهداف کتاب المستدرک الثانی لوسائل الشیعة با عنوان
 .1سنت اسماعیلی از نظر میراث حدیثی چندان غنی نیست و خوشبختانه برخی از آثار مهم آنان در این عرصه از دیرباز مورد عنایت دانشمندان
امامی بوده است.
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ةعیشلا لئاسول یناثلا کردتسملا یسررب و یفرعم

فرعی احادیث االئمة الطاهرین بأســانید العامة و المخالفین گردآوری شــیخ محمود قانصو شــهابی عاملی
در  21مجلد است .مؤلف در تالشی تحسینبرانگیز صدها منبع حدیثی و غیرحدیثی غیرامامی را 2جستجو
کرده و حدود  25000حدیث از ائمه معصومین(ع) را ،اعم از احادیثی که آن حضرات در طریق آن قرار داشته
یا انشــای آن بزرگواران بوده ،همراه با تخریجات گاه متعدد از منابع شــیعه و اهل ســنت گردآورده اســت .در
ایــن نوشــتار پس از معرفی اثر بر اســاس مقدمه مؤلــف ،ویژگیهای کتاب را باز خواهیــم گفت و در نهایت به
برخی مالحظات انتقادی خواهیم پرداخت که در تکمیل و تعالی کتاب در چاپهای بعدی مؤثر تواند بود.

کتاب به روایت مؤلف
مؤلف در مقدمه در مقام معرفی پیشــینه تحقیق خود ،به تالشــی از ســوی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم
بــرای بازیابــی احادیث ائمه(ع) در منابع اهل ســنت و مشــارکت خود در آن اشــاره میکند که تنها به انتشــار
یک مجلد مشــتمل بر کتاب طهارت و بخشــی از کتاب جنائز به اهتمام مرحوم آیتاهلل ســیدمهدی روحانی
انجامیــد 3.وی در ادامــه بــه کثــرت منابــع چاپــی و غیرچاپــی مورد اســتفاده خــود از جمله منابــع موجود در

نرمافزارهــای مکتبــة اهــل البیــت ،المکتبــة الشــاملة ،االلفیــة و کتابخان ههــای الکترونیــک همچــون مکتبة
موســوعة الحدیث و مکتبة المشــکاة اشــاره کرده اســت .مؤلف از شــیوه خود برای اســتخراج احادیث مورد
ً
نظــرش ســخن نگفتــه اســت که مثال از شــیوه جســتجوی کامپیوتری کلیدواژههــای خاص بهره بــرده یا روش
جســتجوی دســتی را در پیشگرفتــه یــا تلفیقــی از دو روش را در دســتور کار خــود داشــته اســت؟ از آنجــا کــه
ً
جستجوی دستی در چنین پروژهای که ظاهرا به صورت فردی انجام یافته ،بسیار دشوار و زمانبر است ،وی
باید از روش نخست یا روش تلفیقی بهره برده باشد.
مؤلــف در ادامــه بــه برخــی خطمشــیهای خــود در تدو یــن کتاب اشــاره کــرده اســت؛ از جمله اینکــه بر نقل
بالواسطه از منابع حریص بوده و به نقل منابع واسطه جز با بیان آن اعتماد نکرده و اینکه بر ذکر تمامی اسانید
اخباری که بدان دســت می یافته مواظبت داشــته اســت( .همین کتاب ،ج  ،1ص  )6نیز به این نکته اشاره
ّ
کــرده اســت کــه در مواردی که احادیث نقــل به معنی شــدهاند ،اختالفات لفظی انــدک و غیرمخل به معنی
را در تخریــج احادیــث به حســاب نیــاورده و متونی با این اوصاف را حدیث واحد قلمداد کرده اســت ،اما در
مــواردی کــه احتمــال تأثیر اختالف الفاظ در معنی را میداده عین لفظ را ذکر کرده اســت .خواهیم گفت که
ً
بــر اســاس مطالعــه اجمالی ما مؤلف در برخی مواضع به این ســخن خود ملتزم نبوده و احیانا مســامحاتی به
خرج داده اســت .اهتمام مؤلف در درجه نخســت بر آن بوده اســت که روایات مســند ائمه(ع) را اســتخراج و
جمعآوری نماید و به جمع روایات مرســل آنان توجه چندانی نداشــته اســت ،هرچند بخشــی از این مراسیل
که به آن برمیخورده را در کتاب خود آورده است.
مؤلف در ادامه مقدمه خود به اعراض فقهای طائفه از منقوالت اهل سنت از ائمه(ع) اشاره کرده و به تعلیل
آن پرداختــه اســت .وی ناآ گاهــی فقهــا از این میــراث حدیثی ،اعتقاد آنان به اینکه سـ ّـنیان بــه انفراد مطلبی
از ائمــه(ع) نقــل نکردهانــد کــه نزد اصحاب نبوده اســت و عقیده به عــدم حجیت منقوالت آنــان را از جمله
این عوامل شــمرده و آن را تخطئه کرده و به ذکر شــواهدی بر حجیت منقوالت مورد اشــاره پرداخته اســت .از
جملــه ایــن شــواهد روایتی از امام صادق(ع) اســت که فقها را در شــرایط عدم وجدان نصــی از امامان(ع) به
تمســک بــه منقوالت ســنیان از امیرالمؤمنیــن(ع) امر میکند .افزون بــر این از نظر او بعید نیســت تعداد قابل
توجهی از این احادیث حائز شــرایط حجیت باشــد .وی در همین راســتا به احادیث مشهوری اشاره میکند
 .2وی در موضعی تعداد این منابع را بیش از چهارهزار منبع تخمین زده که رقمی غریب است( .نک :همین کتاب ،ج  ،1ص )6
 .3مهدی الحســينی الروحانی؛ أحاديث أهل البيت (عليهم الســام) عن طرق أهل الســنة؛ قم،موسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین،
.1379/1421

214

167و168

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

ةعیشلا لئاسول یناثلا کردتسملا یسررب و یفرعم

که جماعتی از محدثان ســنی از برخی امامان(ع) نقل کردهاند که این شــهرت موجب اطمینان به صدور آن
میشــود .حدیث طوالنی امام صادق(ع) 4در باب حج از آن جمله اســت .نیز احادیثی که محدثان مشــهور
و ائمه شــأن از اهل ســنت به نقل آن دســت یازیدهاند در این عداد قابل ذکر اســت .مؤلف به طور خاص به
منقوالت شافعی از ابراهیم بن محمدکه نجاشی وی را توثیق کرده است از امام صادق(ع) ،مرویات اسحاق
بن راهویه و ابن ابی شیبه از حاتم بن اسماعیل و مرویات صنعانی از سفیان ثوری از آن حضرت اشاره کرده
اســت .وی بر آن اســت که هر چند بســیاری از روات اهل سنت در منابع امامی توثیق نشدهاند ،ولی میتوان
آنــان را در عــداد ثقــات بــه شــمار آورد .مؤلــف در همین موضع بــه تألیفی از خــود در باب روات مهمل اشــاره
میکند که در آن به این طایفه از روات پرداخته است.
وی در پایان مقدمه نتیجه میگیرد که فقیهان از مراجعه به کتاب او بینیاز نیستند؛ زیرا در اجتهاد ،فحص
کامــل از احادیــث الزم اســت و کتــاب او حــاوی احادیث فراوانی از ائمه(ع) اســت که اصحــاب به آن وقعی
ننهادهاند.

کتاب به روایت ما
بیگمان تدوین کتابی با این حجم به صورت فردی همتی واال میطلبد که مؤلف محترم بهگونهای ستودنی
آن را به نمایش گذاشته و تالش کرده تا یک خأل علمی مهم را پر کند .روش او در نقل احادیث از منابع بسان
بســیاری از جوامع حدیثی دیگر ،ذکر نام مؤلف منبع مورد اســتفاده در آغاز ســند و بیان ســند و متن اوســت.
نام منبع مورد اســتفاده گاه بعد از نام مؤلف در متن و گاه پس از پایان حدیث در پاورقی به میان آمده اســت.
مطالعه اجمالی کتاب و مروری بر سابقه پژوهشی مؤلف 5نشان از تخصص نسبی او در موضوع دارد .کتاب
جمعآوری صرف و خالی از اظهارنظر اجتهادی نیست و مؤلف در طوایای کتاب گاه نکاتی روششناختی و
فقه الحدیثی بیان کرده است .از آن جمله میتوان به مطالبی که در آغاز ابواب التقیه بیان داشته اشاره کرد.
وی در ایــن بخــش بــه بهانــه اینکه روایاتی در فضایل خلفــا از ائمه(ع) آورده میگوید که بعضــی از این روایات
موضوع ،بعضی ّ
محرف و بعضی صحیح اســت و از روی تقیه یا به دلیل تعلیم تقیه به شــیعیان صادر شــده
اســت .بــرای تشــخیص این انواع ســهگانه مؤلف ضوابطی به این شــرح به دســت میدهد :ا گــر اخبار فضایل
ً
خلفا کثرت تخریج نداشــته باشــد ،موضوع اســت؛ زیرا اگر چنین اخباری واقعا از ائمه(ع) صادر شــده بود به
طور طبیعی باید در میان اهل سنت شیوع می یافت و به شهرت میرسید .پس اگر به این درجه نرسید کشف
میشود که حاصل وهم یا وضع برخی روات متأخر است که احادیثشان به خاطر بدنامی یا تأخر زمانی از عصر
روات نخســتین مورد قبول قرار نگرفته اســت ،اما اگر حدیث کثیرالتخریج بود ،اصیل است .در این فرض اگر
اصل آن به یکی از رجال حدیث بازگردد ،از طریق مقایسه حدیث با احادیث مشابه میتوان تحریف در آن را
آفتابی کرد و نقاب از چهره حقیقی آن گشود و اگر اصل حدیث به یکی از ائمه(ع) بازگردد ،کشف میشود که
خبر صحیح بوده و سبب صحیحی در صدور آن وجود داشته است( .همین کتاب ،ج  ،11ص  )27
برای نمونهای از توضیحات فقه الحدیثی مؤلف میتوان به اظهارنظر او در مورد حدیثی از ابن عســاکر که به
صورت مســند از امام باقر(ع) در همین ابواب تقیه نقل شــده اشــاره کرد .ابن عســاکر از آن حضرت نقل کرده
است:
 . 4شــایان ذکر اســت این حدیث را امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشــان امام باقر(ع) از جابر از رســول خدا(ص) نقل فرمودهاند .متنی از آن را ببینید در:
صحیح مسلم؛ به تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی؛ بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،ج  ،2ص .886
 .5در فهرســت آثــار مؤلــف کــه در انتهای مجلدات کتاب تکرار شــده ،عناوینی همچون فضائل علی(ع) بأســانید أهل الســنة ( 21مجلد) ،الروایات
المشترکة بین الشیعة و السنة فی الصوم ،الروایات المشترکة بین الشیعة و السنة فی الجمعة ،الروایات المشترکة بین الشیعة و السنة فی الحج به
چشم میخورد .گفتنی است سه عنوان اخیر با همکاری آیتاهلل محمدعلی تسخیری تدوین شده است.
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أجمع بنو فاطمة علی أن یقولوا فی ابی بکر و عمر أحسن ما یکون من

چاپ بدان دســت یافته است .مؤلف در این ملحق موضع منطقی

القول» .مؤلف پس از نقل این حدیث گوید« :أقول :أحسن القول فی

ایــن احادیــث را بــا عباراتی همچون «ز یــادة بعــد ح  »51معین کرده

األشیاء هو حقیقتها»( .همین کتاب ،ج  ،11ص )135

و ابــراز امیــدواری کرده اســت کــه در چاپهای بعــدی آن را به متن

مؤلف بسان برخی از دیگر مصنفان جوامع حدیثی ،برداشت خود از
احادیث را در قالب عنوان باب عرضه کرده و نظر شــخصی خود در
ً
داللت احادیث را بدینســان ابراز نموده است .تقریبا همه عناوین

زحمــات فراوانــی را متحمــل شــده کــه قابــل تقدیــر اســت .نگارنده

ابــواب در مجلــدات  21گانه کتاب به عنوان نمونه قابل ذکر اســت.

نــه بــا هدف کاســتن از ارزش اثر که بــرای رفع نواقــص در چاپهای

خواهیم گفت که در مواردی برداشت مؤلف دچار اشکال است.

بعــدی و توجه محققان به نقــاط ضعفی که در اینگونه آثار میتواند

ً
بــه طــور طبیعــی مؤلف احیانــا با احادیثی مواجه شــده اســت که به

گریبانگیر آنان شود ،برخی مالحظات انتقادی را تقدیم مینماید.

دلیــل عــدم تشــخیص دقیــق رجــال ســند و تردیــد در انطبــاق آن بر

مالحظاتی انتقادی

امــام(ع) ،در انتســاب آن بــه امــام تردیــد داشــته اســت .از جملــه در

 .4-1نخســتین نکته به نظام ارجاعات و منابع کتاب راجع اســت.

موضعی حدیثی را که سه حلقه آخر سند آن «یعقوب عن جعفر عن

کتــاب از ایــن حیــث بــر خالف شــیوه علمــی رایــج تنظیم شــده و از

سعید بن جبیر» است آورده و تردید خود را در اینکه مراد از جعفر در

آشفتگی در نظام ارجاعات رنج میبرد .برای نمونه مؤلف در مقدمه

ایــن ســند امام صادق(ع) اســت یــا جعفر بن ابی مغیــره که از روات

(ج  ،1ص  8و  )9از نجاشــی ،شــافعی ،اسحاق بن راهویه و ابن ابی

ســعید بــن جبیر اســت و یعقوب هــم از او نقل میکند اظهار داشــته

شــیبه بــدون ذکر آدرس نقل کرده اســت .در متن کتــاب و به هنگام

اســت .وی در همین موضع خاطرنشــان ســاخته که به خاطر همین

ذکــر احادیــث نیــز گاه به منابــع در متن کتــاب قبل از ذکــر حدیث و
ً
گاه در پاورقی اشــاره شده اســت .احیانا منابع مذکور در متن کتاب

کتاب نیاورده است( .نک :همین کتاب ،ج )273 ،21

بدون شــماره جلد و صفحه ذکر شده و مؤلف به ذکر شماره حدیث

تردید ،بقیه روایاتی که جعفر از سعید نقل کرده است را وانهاده و در

نکتــه قابــل ذکــر دیگــر آنکه مؤلف عــاوه بر مصادر ســنی بــر مصادر

در هــر روی مؤلــف ـ کــه ســعیاش مشــکور بــاد ـ در تدو یــن کتــاب

اکتفا کرده است( .نمونه را بنگرید در :ج  ،1ص )343

زیــدی نیز نظر داشــته و در مواضع متعدد از برخــی منابع زیدی بهره

نکتــه بســیار مهــم دیگر عــدم معرفی منابع مــورد اســتفاده در کتاب

بــرده اســت .ایــن در حالی اســت که عنــوان فرعی کتــاب احادیث

اســت .نگارنــده هرچه در مقدمه و انتهــای مجلدات کتاب فحص

االئمــة الطاهریــن بأســانید العامــة و المخالفیــن اســت و مؤلــف در

کرد تا فهرســت منابع کتاب را بیابد کمتر یافت .در عوض فهرســت
ً
تألیفــات مؤلــف در انتهای تقریبا همه مجلدات کتاب تکرار شــده
ً
و صفحهای را به خود اختصاص داده اســت .طبیعتا معرفی منابع

ســلیمان کوفــی (ف  ،)322تیســیر المطالب ابوطالــب هارونی (ف

همراه با اطالعات کتابشناختی کامل در چنین تألیفی که هویت

 )424و األمالــی الخمیســیة یحیــی بــن حســین شــجری (ف )499

اساس ـیاش را گــردآوری داد ههــا از منابــع تشــکیل میدهــد ،نقــش

اشــاره کــرد( .بــرای نمونههایــی از نقــل از ایــن منابع بــه ترتیب نک:

تعیینکنندهای دارد .گو اینکه مؤلف خود در مقدمه کتاب معترف
ً
شده که احیانا از چاپهای متعددی از برخی کتب بهره برده و گاه
ً
به علت طوالنیشدن پروسه تألیف به خاطر نمیآورده که قبال کدام

در آثار مطبوع و مخطوط زیدی نقل شــده اســت که شایسته اهتمام

چــاپ را دیــده بوده اســت( .نک :همین کتــاب ،ج  ،1ص  )6کاش

اســت .اســتخراج ایــن میــراث ارزشــمند کاری گروهــی میطلبــد.

عشــناختی همان چاپــی را که در اختیار
مؤلــف الاقل اطالعات منب 

نگارنــده طرحــی برای اســتخراج این میــراث حدیثی تدویــن کرده و

داشــت و متذکر بــود ثبت میکرد .نگارنــده در مطالعه اجمالی خود

امید دارد با یافتن پشتیبان مالی آن را عملی سازد.

یهــا و ابتــدا و انتهــای مجلدات
در هیــچ موضعــی از مقدمــه ،پاورق 

مقدمه هیچگونه اشارهای به استفاده از منابع زیدی ندارد .از جمله
منابــع زیدی کتــاب میتوان به مناقــب امیرالمؤمنین(ع) محمد بن

کتاب موردبحث ،ج  ،21ص 475؛ ج  ،20ص  7و ج  11ص 27؛ ج
 ،20ص  )9گفتنی است حجم فراوانی از احادیث ائمه اهلبیت(ع)

مؤلــف در صفحــات پایانــی آخریــن جلــد کتــاب و پس از فهرســت

216

اصلی کتاب و در جایگاه مربوط بیفزاید.

حتی یک مورد ذکر اطالعات منبع شناختی در کتاب نیافت.

مطالــب آن ملحقــی به کتاب افزوده که حــاوی احادیث امامان(ع)

بــه عــاوه ارائــه فهرســت منابــع میتوانســت محققــان را در اطــاع

از کتاب مســند الفردوس دیلمی و احادیث دیگری اســت که بعد از

بــر اینکــه مؤلف چــه منابعــی را دیده و چه مقــدار از مســیر را پیموده
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ً
و احیانــا چــه منابعــی از نظــر او پنهــان مانده یــاری رســاند و زمینه را

مؤلــف بعــد از ذکــر ایــن حدیــث آورده اســت« :و رواه الســیوطی فــی

بــرای ارزیابــی دقیقتر اثــر از این حیــث فراهم کند .متأســفانه اکنون

الآللی المصنوعة مثله» .ســپس با اختصاص شمارهای جدید ،نقل

جــز بــا اســتقصای صفحهبهصفحــه محتــوای کتاب امــکان چنین

دیگری از همین حدیث را با همان سند و اختالفاتی جزئی در متن از

ارزیابــیای فراهم نیســت .اشــاره کردیم که مؤلــف بهتخمین ،منابع

المناقب خوارزمی نقل کرده است .وی پس از این نقل چنین آورده:

مورد استفاده خود را بیش از چهار هزار منبع دانسته (همین کتاب،
ج  ،1ص  )6که رقمی غریب اســت .محتمل اســت این رقم شــامل
مجموع کتابهایی باشد که در نرمافزارها و مکتبههای الکترونیک
مورد اســتفاده مؤلف قرار گرفته است .شاهد این مدعا آن است که

مؤلــف در مقدمــه به هنــگام یادکرد از ایــن نرمافزارهــا نرمافزار مکتبة
اهلبیــت را حــاوی «صدهــا» عنــوان از مصادر ســنی محــل بحث،

أقــول :هــذا الخبــر رواه شــیخنا الصــدوق (ص  ،296ح [ )330کــذا]
حدثنــا صالح بن عیســی العجلــی ،قال :حدثنا محمــد بن علی بن
علــی ،قال :حدثنا محمد بن مندة األصبهانــی ،قال :حدثنا محمد
بــن حمید ،قــال حدثنا جر یــر ،عن األعمــش ،عن أبی ســفیان ،عن
أنس و ساق الخبر بنحوه( .همین کتاب ،ج  ،1ص )90-88

مکتبه شــامله را حــاوی نزدیک به «دو هزار» عنــوان ،نرمافزار الفیه را

در این مورد نکاتی قابل ذکر است :نخست آنکه سند نقل ابن جوزی

مشتمل بر «هزاران» کتاب و کتابخانه الکترونیک موسوعة الحدیث

و خوارزمی جز در حلقه آغازین که به مشایخ بالواسطه آن دو مربوط
ً
جزئیات
میشــود کامال یکســان اســت و متن آن دو نیز جز در برخی
ِ

را حــاوی بیــش از «هــزار و ســیصد» عنــوان از ایــن کتابهــا معرفــی
ً
کرده اســت .اگر تخمین مؤلف بر این اساس بوده قاعدتا میبایست

غیردخیل در معنی اختالفی ندارد .با توجه به قرائن سندی و متنی

عناویــن تکــراری در نرمافزارهــا از مجمــوع کتابهای موجــود در آن

پرواضــح اســت که این دو نقــل مربوط به حدیث واحدی اســت .با

کســر شــود تا عــدد دقیقتــری از منابع به دســت آید .به هــر روی ارائه

وجود این روشــن نشــد که وجه نقل مجدد این حدیث و اختصاص

فهرســت این منابع میتوانســت تخمین مؤلف را دقیق نماید و غبار

شــماره جدیــد بــه آن چیســت .علیالقاعــده مؤلف بعــد از نقل ابن

تردید از چهره مدعای او بزداید.

جــوزی باید بــه اینکه این حدیــث در مناقب خوارزمی نیز ذکر شــده

 .4 -2بــه نظر میرســد مؤلــف در نقل احادیث و تشــخیص اتحاد یا
دوگانگــی احادیــث مشــابه راه تســاهل در پیــش گرفتــه و دقــت الزم

اکتفــا و از نقــل مجدد متن خودداری میکــرد ،چنانکه در مورد نقل
حدیث در اللئالی المصنوعه سیوطی چنین کرده است.

را بــه خــرج نداده اســت .بــرای تبیین ایــن مدعا یک مــورد را گزارش

دیگــر آنکه وی در اشــاره به نقل صــدوق به عنوان کتابی که صدوق

میکنیــم .مؤلــف در ابــواب المیــاه از کتــاب الطهــارة بابی بــا عنوان

حدیــث را در آن آورده هیــچ اشــارهای نکرده و به ذکر شــماره صفحه

حســن االحتیــاط بتجدیــد الطهــارة عنــد الشــک گشــوده و در آن

و حدیث بســنده کرده اســت .با جســتجوی ســند منقول از صدوق

حدیثی از الموضوعات ابن جوزی نقل کرده است .مضمون حدیث

در منابــع حدیثــی در نرمافزار جامع االحادیــث ،تنها به یک حدیث

بــا اختصار آن اســت که انس بن مالک گویــد :روزی پیامبر(ص) در

دســت یافتیــم کــه در امالــی صــدوق نقــل شــده و در عین حــال که

نمــاز عصــر رکوع رکعت اول را به قدری طوالنــی کرد که گمان کردیم

از نظــر مضمونــی بــا حدیــث موردنظــر شــباهتهایی دارد ،دارای

دچار ســهو شــده اســت .پس از نماز آن حضرت در میان نمازگزاران

اختالفات متعددی نیز هســت؛ اختالفاتی که در برداشــت فقهی از
ً
باب
حدیــث کامــا مؤثــر و از قضــا با برداشــت مؤلــف که در عنــوان ِ
نمود یافته ناســازگار اســت .نقل صدوق بهاختصار چنین است که

در پاســخ رسول خدا(ص) عرضه داشت که قبل از نماز در طهارت

انس گوید :در شبی تاریک با دو تن از اصحاب نزد رسول خدا(ص)

خــود شــک کــرده و در جســتجوی آب برآمده اســت .در همان حال

بودیم که آن حضرت ما را به دنبال حضرت امیر(ع) فرســتاد .پس از

هاتفی از پشــت ســرش ندا داده و ایشــان با سطل آبی از طال که بر آن

دقالبــاب ،آن حضــرت در حالــی کــه ازاری از پشــم بر کمــر و ردایی

پارچهای قرار داشت مواجه شده که نمیدانسته از کجا بوده است.

هماننــد آن بــر دوش داشــت از منــزل خارج شــد .بهاتفاق نزد رســول

رســول خــدا(ص) فرمــود :ســطل از بهشــت و آب و پارچــه از فردوس

خدا(ص) رفتیم .آن حضرت از ماجرایی که شــب گذشته رخ داده

اعلی بود .اســرافیل نیز زانوان مرا گرفته بود تا تو در نماز به من ملحق

بــود از علــی (ع) پرســید .علــی(ع) از روی حیا از بیان ماجــرا امتناع

شــوی .حــال کــه خــدا و فرشــتگانش در آســمان تو را چنین دوســت

فرمود و رســول خدا اصرار کرد .پس علی(ع) فرمود :دیشــب غســل بر

میدارند ،هرگز کسی مرا در محبت تو مالمت نکند.

گردن داشتم ،ولی آبی نیافتم .هاتفی ندا داد که برخیز و این سطل را

حضــرت امیر(ع) را جســتجو کرد و آن حضــرت را در صف آخر نماز
یافت و از علت تأخر آن حضرت از صف اول جویا شد .آن حضرت
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بگیر و غسل کن .به نا گاه سطلی پر از آب با پارچهای از سندس دیدم .پس از غسل سطل و پارچه به آسمان
رفت و در همان حال جرعهای از آب آن ریخت و به من اصابت کرد ،بهگونهای که سردی آن را بر دلم حس
کــردم .رســول خــدا(ص) فرمــود :گوارایت بــاد که جبرئیل به تــو خدمت میکنــد .آن آب از نهر کوثر و ســطل و
دستمال از بهشت بود .سپس سه بار فرمود :جبرئیل چنین خبرم داد.

6

مالحظــه میشــود کــه نقل صدوق از نظر ســند و متــن تفاوت قابل مالحظ ـهای با متن ابن جــوزی و خوارزمی
دارد .از نظــر ســندی متــن صــدوق تنهــا در حلقــه آخــر ،یعنــی أنس بن مالــک با ســند ابن جــوزی و خوارزمی
ً
اشــتراک دارد .از نظر متنی نیز داســتان دو متن تفاوتهای فاحشــی دارد که واضح اســت .اساســا مورد نقل
صدوق ،شــک در طهارت نیســت و اســتحباب تحصیل طهارت به هنگام شــک از آن اســتفاده نمیشــود.
معلوم نیســت که چگونه نقل صدوق در کالم مؤلف همانند نقل خوارزمی و متحد با آن شــمرده شده و متن
و سند یکسان ابن جوزی و خوارزمی دو حدیث قلمداد گردیده است.
 .4-3گاه عنــوان بــاب بــا مفــاد حدیثی که در آن آمده تناســب ندارد و گویا مؤلف دچار خطا در برداشــت یا
ســبق قلم شــده اســت .به عنوان نمونه وی بابی را با عنوان «لزوم األخذ برخص اهلل کعزائمه» نامگذاری کرده
و در آن دو نقل از حدیث مشهور نبوی آورده که فرمود:
إن اهلل یحب أن یؤخذ برخصه ،کما یحب أن یؤخذ بعزائمه ،إن اهلل بعثنی بالحنیفیة السمحة دین إبراهیم.
ً
طبعا اینکه خداوند دوست دارد به رخصتهایش تمسک شود ،داللت بر وجوب اخذ به آنها ندارد .از دیگر
ً
ســو میدانیم که اخذ به رخصتهای الهی به اجماع فقها وجوب ندارد .اساســا در معنای رخصت ،مفهوم
عــدم الــزام و آزادی اختیار برای مکلف خوابیده اســت .با وجود این قول بــه «وجوب اخذ به رخصت» نوعی
تناقضگویی اســت .البته ممکن اســت در مواردی ،انطباق عنوانی ثانوی اخذ به رخصت را واجب کند که
بحثی دیگر اســت .معلوم نیســت مؤلف چگونه از این حدیث ،وجوب اخذ به رخصتها را اســتفاده کرده
ً
است .احتمال وی محبت اخذ به رخصتها را بر وزن محبت اخذ به عزائم تفسیر کرده و تصور کرده است
کــه همانطــور کــه محبــت اخذ به عزائم در لســان شــارع بــا امر وجوبی جلوهگر شــده اســت ،محبــت اخذ به
رخصتها نیز باید چنین باشــد .حال آنکه چنانکه اشــاره کردیم ،چنین برداشتی خالف اجماع و ضرورت
لغوی است و از اینرو باید قائل به استحباب اخذ به رخصتها گردید.
 .4-4مالحظه چهارم به نظام تبویب کتاب ناظر است .نامگذاری کتاب حکایت از آن دارد که مؤلف آن را

به عنوان مستدرکی بر وسائل الشیعه قلمداد کرده است .از اینرو انتظار میرود کتاب او همچون مستدرک
الوســائل محــدث نــوری در نظــام تبویب از وســائل الشــیعه تبعیت کنــد ،ولی مقایســه تبویب ایــن کتابها
حکایــت از تفاوتهایــی دارد .ایــن تفاوتهــا در جدول زیر بهخوبی نمایان اســت .در تنظیــم این جدول به
ابواب سه اثر پیشگفته ناظر بودهایم.
مهمترین کتابها و ِ

7

جلد

وسائل الشیعه

مستدرک الوسائل

المستدرک الثانی

1

مقدمة العبادات و الطهارة

مقدمة العبادات و الطهارة

العبادات و الطهارة

2

الطهارة

الطهارة

الجنائز

3

الصالة

الصالة

الصالة

 .6األمالی للصدوق؛ تهران ،کتابچی ،چاپ ششم1376 ،ش ،ص .227-226
 .7مشــخصات منابع مورد اســتفاده در جدول چنین اســت :نورى ،حســين بن محمدتقی ،مســتدرك الوسائل و مســتنبط المسائل28 ،جلد ،قم،
مؤسســة آل البيت(عليهم الســام) ،چاپ اول1408 ،ق و حر عاملی ،تفصیل وســائل الشــیعه إلی تحصیل مســائل الشریعة؛ به تصحیح و تحقیق
عبدالرحیم ربانی شیرازی؛  20جلد،تهران ،المکتبة اإلسالمیه 1383 ،تا 1389ق.
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4

الصالة

الصالة

الصالة

5

الصالة

الصالة

الدعاء و األذکار

6

الزکاة و الخمس

الصالة

القرآن الکریم

7

الصوم

الزکاة

الزکاة

8

الحج

الحج

الصوم

9

الحج

الحج

الحج

10

الحج

الحج

الجهاد

11

الجهاد و األمر بالمعروف

الجهاد

األمر بالمعروف و التقیة و اإلمامة

12

التجارة

الجهاد

الفتن و المالحم

13

التجارة

التجارة

المعامالت

14

النکاح

النکاح

اإلیمان و الکفر

15

النکاح

النکاح

المکارم و العشرة

16

العتق تا األطعمه و األشربة

التدبیر تا األطعمة و األشربة

األطعمة و األلبسة

17

األطعمة و األشربة تا الفرائض و األطعمة و األشربة تا الفرائض و
المواریث

النکاح

المواریث و القضاء و الشهادات

18

القضاء و الشهادات

الحدود و القصاص و الدیات أحکام الطالق و األوالد و العدد

19

القصاص و الدیات

خاتمه

الحدود و القصاص و الدیات

20

خاتمه

خاتمه

العلم و الرؤیا

21

------

خاتمه

اإلرث و أحوال الخلق

ً
مالحظه میشــود که در تبویب کتاب مورد بحث عناوینی به چشــم میخورد که اساســا در وســائل الشــیعه
ً
وجــود نــدارد یــا احیانــا با عبارات متفــاوت به چشــم میآید .ابــواب و کتابهایــی همچون التقیــه ،اإلمامة،
الفتــن و المالحــم ،اإلیمــان و الکفــر ،العلم و الرؤیا و أحــوال الخلق ،نه به عنوان کتاب مســتقل و نه به عنوان
مجموعهای از ابواب مندرج در یک کتاب در وسائل وجود ندارد.
ممکن است وجه افزودن این کتب و ابواب به کتاب این باشد که مؤلف در پی استقصای احادیث ائمه(ع)
بوده و به طور طبیعی برخی احادیث آن بزرگواران در منابع اهل سنت ،غیرفقهی بوده و مؤلف بر اساس نظام
تبویب وسائل الشیعه که چارچوب آن فقهی است ،جایگاه مناسبی برای این احادیث نیافته و مجبور شده
اســت که کتابها و ابواب جدیدی تأســیس نماید .در این صورت اشــکال وارد بر او آن است که چرا کتاب
خود را مستدرک وسائل خوانده است.
محتمــل اســت وجه ایــن نامگذاری تأ کید بر ضــرورت مراجعه فقها به کتاب او در مقام افتاء باشــد و مؤلف
خواســته اســت با این تســمیه ،اهمیت تحقیق خود را متذکر گردد و پژوهشگران در فقه را بر مراجعه به کتاب
ً
تحریض و تشویق نماید ،نه اینکه حقیقتا کتاب خود را مستدرک وسائل بداند .دیدیم که او در پایان مقدمه
بر این نکته تأ کید ورزیده بود که هیچ فقیهی از مراجعه به کتاب او بینیاز نیست.
ً
نکتــه دیگــر در این راســتا ،موضع قرارگرفتن ابواب و کتب جدید اســت .مثال معلوم نیســت که مؤلف به چه
ِ
اعتباری کتاب االیمان و الکفر را بین کتاب المعامالت و کتاب المکارم و العشرة قرار داده است .نیز روشن
نیست که چرا کتاب العلم و الرؤیا را بعد از کتاب الحدود و القصاص و الدیات قرار داده است .علیالقاعده
مباحثی همچون ایمان ،کفر و علم میبایســت در بخشهای آغازین کتاب و قبل از ورود به مباحث فقهی
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قرار میگرفت ،چنانکه در نظام تبویب کافی و نیز صحیح بخاری مشاهده میشود.
برخی ابواب و کتابهای وســائل نیز با تفاوت در عبارت در کتاب مورد بحث درج شــده اســت که وجه آن
ً
المواریث وسائل به کتاب اإلرث و ابواب أحکام المالبس آن به األلبسة
روشن نیست .مثال کتاب الفرائض و
ِ
تغییر نام داده و در ضمن کتاب األطعمه آمده است .نیز عنوان کتاب الجنائز در وسائل وجود ندارد و احکام
مربوطه در کتاب الطهارة آمده است.
همچنیــن بــرای تغییــر موضــع برخی ابــواب فقهی کتاب ،نســبت به آنچه در وســائل شــاهدیم ،وجه خاصی

بــه ذهــن نمیرســد .انتقــال کتــاب اإلرث بــه بعد از کتــاب الدیــات در آخرین جلد کتــاب و نیز تقــدم کتاب
ً
األطعمه بر کتاب النکاح از این قبیل اســت .اصوال بجا بود که مؤلف در مقدمه درباره نظام تبویب کتاب و
تفاوتهایی که در آن ایجاد کرده در مقدمه توضیحاتی ارائه میکرد.
 .4-5نکته قابل ذکر دیگر در این اثر اغالط ادبی است که در مواضعی از جمله مقدمه ،عناوین ابواب یا دیگر
مواضــع مشــاهده میشــود .مواردی از این اغالط که به طــور اتفاقی به آن برخورد کردیــم در جدول زیر گزارش
میشود:
خطا

صحیح

ردیف

جلد صفحه

1

1

6

المالحظة الثانی

المالحظة الثانیة

2

1

349

ابواب الغسل الحیض

ابواب غسل الحیض

3

11

44

أن الخالف عمر علی النبی(ص)

أن خالف عمر علی النبی(ع)

4

11

84

ما روی أن مع أبی بکر ملک عظیم

ما روی أن مع أبی بکر ملکا عظیما

5

21

232

باب أن للعرش بطنان

باب أن للعرش بطنین

6

21

242

باب أن للعرش فوق

باب أن للعرش فوقا

امید که مؤلف محترم با رفع این کاســتیها در چاپهای بعدی ،اثری پیراســتهتر عرضه کند و کار ارزشمند
خود را با اصالح این نواقص پرارجتر نماید.
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