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Abstract: 

One of the principles and foundations that cause the knowledge of the scientific method 

of hadith scholars in compiling and how they deal with and use the narrations is to 

study their method in hadith books. One of the hadith books is important due to its 

antiquity and precedence. Because this book is one of the authoritative books and one 

of the important sources of Shiite narration. What makes this research important is that 

it is enough to model Shiite narration books in compiling hadith from books. This 

article seeks to answer the question, what methods did the late Klini use in formulating 

sufficient principles? The present article is an analytical, documentary, library that, in 

a summary with documents, concludes that it has sufficient principles in compiling a 

sufficiently honorable book, methods such as: bibliography of hadiths, expression of 

the complete document of hadith, avoidance From narration to meaning, introduction 

of narrator, hearing, trinity, meaning, some of my companions, brevity in quoting the 

document, unknown phrases in the document, offering hadith to the Qur'an, avoiding 

harmful narrations, not narrating conflicting narrations, quoting verses, explaining 

hadiths, He has used the explanations of the companions, the narration of the non-

infallible and the narration of the hadiths which are not explicitly mentioned in the 

name of the infallible. With the aim of scientifically explaining the methodology of 

compiling clinical hadiths in Al-Kafi, the obtained result will be provided to hadith 

scholars. 
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 هچکید

استفاده  نحوه برخورد و  ث در تدوین و  یحددانشمندان روش علمی   ی از اصول و مبانی که باعث شناخت یک

یکی از کتابها  حدیثی با توجه به اسددت   ی  حدیث  بررسددی روش آنها در کتابها  باشددد می  روایاتاز آنها 

باشدد  می  یمحمد بن یعقو  ُکلیننوشدته    باشدد کتا  شدریا اصدول کا یمورد اهمیت میقدمت و تقدم آن 

اهمیت این   سدددب  آن چه  باشدددد شدددیعه میروایی  معتبر و از منابع مهم چرا که این کتا  یکی از کتابها   

  نوشددتار این  باشددد  الگو گر تن کتابها  روایی شددیعه در تدوین حدیث از کتا  کا ی می   دشددو پژوهش می

هایی اسدتفاده نموده  ر تدوین اصدول کا ی از چه روشد  پاسد  به این سدلال اسدت که  مرحوم کلینیدرصددد  

به   همراه با مسدتندات که در یک جمع بند   ا  اسدت کتابخانه   اسدناد   یتحلیل  نوشدته حاردر با روش  اسدت 

از قبیل: کتا  بند    هاییروشدد    کا ی  ر تدوین کتا  شددریاد  صدداح  اصددول کا ی رسددد کهاین نتیجه می

  معنعن  عدده من ثالثیداتاحدادیدث  بیدان سدددندد کدامدل حددیدث  اجتندا  از نقدل بده معندا  معر ی راو   سدددمدا    

أصدحابنا  اختادار در نقل سدند  عبارات مجهول در سدند  عررده حدیث به قرآن  پرهیر از روایات م دمره  

  نقل روایت از غیر  اصددحا   اتتورددیح احادیث  بیان  شددر  آیاتعدم بیان روایات متعارض  اسددتناد به 

با هدف تبیین دقیق علمی    اسدتفاده نموده اسدت   نقل احادیث که صدری  به نام معادوم اشداره نشدده و  معادوم

 گیرد الکا ی  نتیجه به دست آمده در اختیار حدیث پژوهان قرار میدر کلینی  دیث  احاروش شناسى تدوین 

   کا ی  کلینی  حدیث  شیعه روش شناسیواژگان کلید :  
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 مقدمه  1

نشر و نگارش حدیث دین مبین اسالم است  و شناخت  حدیث و روایت بعد از قرآن یکی از مهمترین منابع معر تی 

 مجددا  شدرو  به کار نمود عمربن عبدالعریر قمر  با دسدتور   100با تمام  راز و  رودهایی که داشدته  عمال  در سدال 

حتی در   به عنوان پیشدگامان در عرصده تدوین حدیث   هاندیشدمندان و محدثان بنام شدیع  (50ق  ص  1420)سدیويی   

ا  ماندگار و با ارزشدی جهت سدامان دادن احادیث شدیعه کتابهتالش نموده و  در این زمینهزمان منع کتابت حدیث   

 تدوین نمودند 

خداوند هم برا  حفاظت از میراث و  رهنگ به روش باشدد که سدنت  یکی از  مهم حفظ  رهنگ بشدر  کتابت می

در اند  داشتهدر کنار خود کاتبانی  باشد که همواره  میو شداهد بر این ملل  روش و سدنت انبیاا الهی     اسدت نوشدتار

که در کنار کتابت وحی  کتابت حدیث را بر عهده  زندگی و زمامدار  پیامبر اکرم)ص( همیشده کاتبان وجود داشدته  

با   (36ق  ص  1404)ابن شدعبه حرانى     به کتابت حدیث سدفارش شدده اسدت   اند و در روایاتی از پیامبر)ص(داشدته

انتقال   گذشدت زمان  سدیره کتابت در بین صدحابه ا)مه) ( رایر گردید تا اینکه در دوران امام صدادق) ( و امام باقر) (

و در این زمان اولین کتابهایی که نوشدته شدد  کتابها  حدیثی در   ت کتابت و نوشدتن درآمدو نشدر معارف به صدور

 ابوا  مختلا بوده است 

یکی از آثار باشددد که  میمحمد بن یعقو  کلینی  کتا  اصددول کا ی مهمترین و اولین کتا  از کت  اربعه  نوشددته 

این سدب  شدده آن   ها  منحادر با توجه به ویژگی  باشددبسدیار مهم از دوره آغازین پژوهش و تدوین حدیث می

را چنین بر اصدول کا ی  ها  کتا  شدریا توان بع دی از ویژگیاز دیگر کتابها  حدیثی متمایر گردد  که میکتا   

با زمان عادر غیبت    هم به دلیل هم عادر بودن کلینی  دریا ت روایات از معادومین با کمترین راو   آن  1 شدمرد:

 قهی  اعتقاد   اخالقی و اجتماعی    ی از جمله؛در موردوعات مختلف  متعدد اصدول کا ی شدامل احادیث    2  صدرر 

ختار سده بخشدی؛ اصدول کا ی   رو  کا ی و رورده کا ی  سدب  شدده که این   سدا4با  بند  مناسد      3باشدد   می

ی در لینپژوهش حاردر این اسدت که؛ مرحوم ک سدلال اصدلی    آید ترین منابع روایی شدیعه به حسدا   از مهمکتا   

 هایی استفاده نموده است از چه روشتدوین کتا  شریا اصول کا ی  

 

 پژوهش    پیشینه2

توان در ادامه به چند به رشدته تحریر در آمده اسدت که میمتعدد    ها نوشدته تدوین حدیث  روش شدناسدیدر مورد 

 مورد اشاره نمود:

  محقق در این دانشدگاه تربیت مدر ؛  حدیث«  تدوین در  يوسدی  شدی  پایان نامه »روش (1380صدادقی نیر  )رقیه 

اختلا    تهذی  االحکام و االسدتبادار  یماها  از کت  اربعه شدیعه به نام  يوسدی  کتا  معتبر حدیثی شدی دو    نوشدتار

در زمینه حدیث در جهت بررسدددی احادیث مختلا و يوسدددی شدددی   عمده تالش و   معر ی کرده یه من االخبار  

  که از سددو  هم احادیث و تفسددیر نامناسدد  آنها  تعمیم روایات خاص به يور کلی و تقلیع  کندبیان میمتعارض 

لله ياغوتها  زمان بوجود  به دلیل سد را توسد  ا)مه) (  تقیه  وروایات   عدم کتابت حدیث و بیان تدریجی احکام 

ها و با ارا)ه راه حل تعارض احادیث مختلا از راه تاویل صحی  و کیفیت جمع شمار  از آنسی  يو شی   دانسته که 

 ت خدمت شایانی کرده اسا  دیگر با بیان وجه  ساد آنها به علم حدیث یا يرد پاره

محقق در   دانشدگاه قمالشدیعه«؛   وسدایل در( ره)  حر  شدی  حدیثی  ( پایان نامه »منهر1388)  تیرکال)ی رحمانی  حسدین

  سدهل الوصدول کردن کار  قها   اربعه در جهت کت   احادیث  تجمیع برا   شدی  حر عاملی  کند که  بیان می  این نوشدتار
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تقسددیم این کتا  در سددبک گردآور  روایات و   به این مهم اقدام کرد   با نگارش کتا  ارزشددمند وسددایل الشددیعه

ا در ا  اسددت که دسددتیابی به کلیه روایات رژهدارا  نظم وی  روایات در یک مورددو  خاص تحت عنوان یک کتا 

زیسددته که تفکر اخبار  در جامعه آن روز دورانی میشددی  حر عاملی در   هر چند کندیک مسددهله بسددیار آسددان می

 است   غال  بوده است و شی  نیر تا حد  به این تفکر متمایل بوده

پژوهی  نویسدنده در این   النعمه«؛ حدیث  تمام و الدین کمال در صددوق  شدی  ( مقاله »روش1392)زرسدازان   عايفه

نماید که شدی  صددوق در این معر ی می  را یکی از آثار برجسدته شدی  صددوق کتا  کمال الدین و تمام النعمه مقاله

ی متین درج بسدیار  از نادوص و احادیث مربوب به غیبت که غالبا  سدنددار  با ترتیبی خاص و به همراه براهینکتا   

به همین منظور  بعد از ذکر مرایا  نگارشی کتا   يرق تحمل حدیث و روش و  در تبیین احادیث     گردیده اسدت 

بیان شدده و در نهایت به بررسدی روایات از جهت متن و سدند پرداخته شدده اسدت  صددوق غالبا  احادیث را از يریق 

  سما   را گر ته

روش شدناسدى  ها  صدورت گر ته در این اسدت که  پژوهش مسدتقلی در زمینه »تفاوت نوشدتار حاردر با پژوهش

 شود « صورت نگر ته است که در این نوشتار به آن پرداخته میکا ی درکلینی  تدوین حدیث 

 

   روش تحقیق3

  کتابها   و  منابع از  گیر بهره با  شدده سدعی و  بوده  ا کتابخانه  نو  از  اسدناد   - تحلیلی پژوهش این تحقیق در روش

یک  در را و آنهاگیرد قرار   مورد بررسددیروش شددناسددی تدوین حدیث در اصددول کا ی  روایی کهن زوایا     متعدد

  نماییم  تحلیل  نوشتار جامع

 

   کتا  کا ی4

این کتا  نوشددته محمد بن یعقو  باشددد   میکت  اربعه شددیعه به عنوان اولین کتا  از ل کا ی  و کتا  شددریا اصدد 

نموده اسدت     سدال تهلیا و گردآور  20کتا  شدریا کا ی در مدت مرحوم کلینی  يبق گفته نجاشدی  کلینی اسدت   

  1توان آنها را چنین برشدمرد:  باشدد که میخاصدی برخوردار میامتیازات  کا ی از کتا   ( 377  ص 1365)نجاشدی  

  کمترین واسدله در مقل 3با اصدحا  ا)مه) (  مالقات ح دور     2اصدول اربعمهه به   کلینیکامل مرحوم  دسدترسدی  

بند   تقسدیم  5 (159ق  ص  1370   سدید بن ياوو )  هم عادر بودن با نوا  خاص اربعه 4حدیث از معادوم  

سب  شده که این کتا  از منابع مهم روایی شیعه قرار    خاص تحت عنوان یک کتا   مورو یک  روایات بر اسا 

تقسدیم نموده اسدت  که قسدم »اصدول کا ی«  » رو  کا ی« و »رورده کا ی«  مللا ملال  این کتا  را در سده   بگیرد 

مورو     8د  ذیل مشتمل بر روایات اعتقا  بخش اول »اصول کا ی« باشد معرو ترین قسم این کتا   اصول کا ی می

 26مرحوم کلینی احادیث  قهی را در ذیل جمع آور  شدده اسدت  بخش دوم از این کتا  » رو  کا ی« نام دارد که 

بخش سدوم از کتا  کا ی با نام »رورده کا ی« معروف اسدت  کلینی در آور  نموده اسدت   موردو  در این قسدم جمع

جمع آور  نموده اسدت  مباحثی از قبیل؛ تفسدیر و تهویل قرآن  این بخش احادیث غیر از مباحث اعتقاد  و  قهی را

(؛ سدرگذشدت انبیاا  141ص  همان (؛ انذارها )143  ص همان(؛ سدفارش به بندگی )201  ص 8ج   ق 1407کلینی   )

بع ی  بیان شده است   (؛  384(؛ مباحث اخالقی )همان  ص  297ذر غفار )همان  ص  زندگی ابی(؛ 267ص    همان )

 (261  ص 2ق  ج  1401)ا ند    دانند از علماا این قسم سوم را جرا کتا  کا ی نمی
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روایت    16199سدا بحرانی تعداد روایات را یو  اند:اختالف نمودهتعداد احادیث کتا  کا ی  اندیشدمندان شدیعه در 

علت   اند روایت دانسدته 15503روایت و عبدالرسدول غفار تعداد روایات را  16121عالمه مجلسدی تعداد روایات را 

با دو سدند بیان  که باشدد  برخی روایات را اختالف در تعداد روایات کتا  کا ی به دلیل نحوه شدمارش روایات می

و ع دی از اندیشدمندان احادیث مرسدله را یک روایت  اند  بشدده  دو روایت دانسدته و بع دی آن را یک حدیث شدمرده

 (401ق  ص  1416اند  )غفار  بع ی آن روایت مرسله را حسا  نکرده

 

 کا ی  مللا کتا   5

مرحوم کلینی دوران   قمر  در کُلین از توابع شدهر ر  به دنیا آمد  255در سدال کلینی  بن اسدحاق  محمد بن یعقو  

عقدایدد کرد کده  زمدانی زنددگی میمکدان و  کلینی در    (422  ص  2ق  ج    1414غیبدت صدددرر  را درو نمود  )قمى   

در برا  بهره گیر  از علم حدیث   کلینی  و گفتگو بودبسدیار ملر  و مورد بحث  حنفیه  شدا عیه  اسدماعیله و امامی  

 1416)غفار  اند اسدتفاده نمود   د  و امام عسدکر ) ( حدیث شدندیدهنی که بی واسدله از امام هاقم از مح در محدثا

از آنجا که کلینی در مرجعیت دینی آوازه و شدهرت داشدت  سدب  شدده بود که عالمان شدیعه و اهل  (264ق  ص 

 ر)یس المحدثینو از ایشددان با تعابیر کم نظیر  از قبیل؛  ( همانسددنت برا  دریا ت  توا به ایشددان مراجعه نمایند  )

  يوسددی  )  ثقة  عارف باألخبار  (377  ص 1365أوثق النا   ی الحدیث )نجاشددی  ( 12  ص 1  ج 1363)کشددى   

و   قمر  همرمان با سدال شدر 329مرحوم کلینی در ماه شدعبان سدال سدرانجام   یاد شدده اسدت  (393ق  ص  1420

 (80  ص 8  ج 1369 مدر  )  برداد و ات نمود غیبت کبر  در 

   امتیازات کا ی  6

توان که میباشد کتا  شریا کا ی از بین دیگر کتابها  حدیثی زمان خود و کتابها  بعد از خود دارا  امتیازاتی می

 به چند مورد اشاره نمود:

 

   جامعیت کا ی  1-6

»من ال پژوهشدددگر با مراجعه با کا ی و در یک مقایسددده اولیه بین این کتا  و دیگر کتابها  اربعه شدددیعه از قبیل؛  

با دالیلی اعتراف به جامعیت کتا  کا ی خواهد نمود  این دالیل  «تهذی  االحکامو »  »االسدتبادار«  « یح دره الفقیه

کا ی قبل از هر چیر با توجه به اهمیت مباحث اعتقاد  به   مرحوم کلینی در آغاز تدوین کتا   1عبارت هسددتند از: 

  بعدد از این بیدان روایدات اعتقداد   احدادیدث حوزه اخالق را جمع  2جمع آور  روایدات این حوزه پرداختده اسدددت   

  بعد از اتمام و تدوین احادیث این دو بخش  جمع آور  احادیث  قهی را شددرو  نموده اسددت که 3آور  نموده   

»من ال باشدد  اما شدی  صددوق در تدوین گر توجه و اهمیت مباحث اعتقاد  و اخالقی برا  مرحوم کلینی میاین بیان

اند  که اگر این دو « به مباحث  قهی پرداختهاالسدتبادار  تهذی  االحکام« و شدی  يوسدی در دو کتا  »یح دره الفقیه

رداخته بودند احادیث شدیعه از جامعیت هرچه مللا کت  اربعه به شدیوه کلینی  به جمع آور  مباحث اصدول دین پ

 شد  برخورداد می  تمامتر

 

   منابع روایی معتبر2-6

زیسدت و در از آنجا که مرحوم کلینی از علمایی بوده که در عادر دوران تابعان  اصدحا  و تابعان  تابعان زندگی می

بودند  ایشدان برا  تدوین کتا  کا ی از این  « تهلیا شددهاصدول اربعمه آن دوران کتابها  معتبر روایی شدیعه مانند »
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اختالف اسدت ولی در خادوص مللفین این کتابها   اربعمه اصدول اسدتفاده نموده اسدت  هرچند در تعداد کتابها اصدول 

 (2ق  ص  1420 يوسی از جهت وثاقت و امانت دار  در حدیث اعتماد بسیار وجود دارد  )

 

 دیث کا یاحا  روش شناسی تدوین 7

ها باعث تمایر اند که این روشتدوین کتا  حدیثی خود اتخاذه نمودهبرا   ها  خاصدی را روشهر یک از محدثان 

روشددهایی را انتخا  نموده که در شددود  مرحوم کلینی در تدوین کتا  کا ی  کتا  آنها از دیگر کتابها  حدیثی می

 نوشتار پیش رو مورد بحث قرار خواهد گر ت:

 

   کتا  بند  احادیث 1-7

و تحت عنوان همان موردو  جمع آور  معمول محدثان روایات یک موردو  خاص را به جهت دسدترسدی آسدان  

نام خاص جمع آور  کرده و بر آنها مورددو   نمایند  کلینی در کتا  کا ی روایات را تحت عنوان  میدسددته بند  

تقسدددیم نموده   ی»ابوا « مختلفه بد بدا توجده بده محتوا  خداص  و احدادیدث هر کددام از این کتدابهدا را گدذاشدددتده   «کتدا »

به عنوان این کتابها  جمع آور  نموده اسددت که  با   2406و  کتا    34  تحت عنوان کلینی احادیث کا ی را  اسددت 

 130بدا   کتدا  حج دة    36بدا   کتدا  توحیدد    22  کتدا    دددل علم   کتدا  عقدل و جهدلعبدارتندد از:  تفکیدک ابوا   

با   کتدا    30 عشدددر با   کتدا    13 قرآن دددل با   کتدا    60با   کتدا  د عاا    210کفر إیمدان و با   کتدا   

ال با   کتا    97با   کتا  جنا)ر   25 حیضبا   کتا    46ي هار   یام 90با   کتا  ز کا   109  صد   با   کتا  صد 

 38با   کتا  عقیقه  194با   کتا  ن کا   160با   کتا  معیشددة  33جهاد  با   کتا     339 ا   کتا  حرب 84

بدا   کتدا     15  بدا) بدا   کتدا  ذ  17بدا   کتدا  صدددیدد   19تددبیر و کتدابده  عتق و  بدا   کتدا    82  يالقبدا   کتدا   

با   کتا  وصددایا   13واجن  دبا   کتا    69مرواه     و تجم ل و با   کتا  ز  38أشددربه کتا   با     126أيعمه  

با   کتا  ق داا و  24  شدهاداتبا   کتا    77با   کتا  د یات   63حدود  کتا   با    71  با   کتا  مواریث  39

و امتیازات کلینی در تدوین روایات کا ی  از خاددوصددیات   با   18   کف اراتنذور و با   کتا  أَیمان و  19 حکاما

 بیان نموده است را بسیار جر)ى آن بخش از کتا   ابوا  جر)ی و به تبع آن بها را وان کتاعناین است که  

 

 بیان سند کامل حدیث   2-7

و این در روایات امت  مختص مسدلمانان اسدت تنها که  باشدد ها  نقل سدخن اسدناد  میبا سدند یکی از شدیوهنقل کالم  

دوره هر چند در   (145  ص ق1401)عاملی     اسدددت پیامبر)ص( صدددورت گر ته و در امتها  پیشدددین چنین نبوده  

دروغ پردازان در حوزه حدیث  ذکر با وجود سدود جویان و  ذکر سدند ردرورت نداشدت  ولی حدیث   تدوین آغازین

سدند حدیث به منظور بازدارندگی از جعل احادیث دروغین ردرورت پیدا نمود و از لوازم وثاقت متون حدیثی قرار 

سدند به معادوم بیان  سدلسدله  در تمام کا ی روایت را با ذکر مرحوم کلینی    (177  ص 1  ج ق 1434)دارمی     گر ت 

  نموده است و از مجهول گذاشتن حدیث پرهیر نموده

 

   اجتنا  از نقل به معنا3-7

جواز نقل به اجما  در باشددد  هرچند در میان شددیعیان از مشددکالت عمده علم حدیث  نقل به معنا بردن روایت می

ولی بهترین ا تخدار و اعتمداد در حوزه روایی و حددیدث    (212  ص 1  ج 1381)انادددار    روایدات وجود دارد    معندا
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بر این اتفاق نظر دارند که   شیعهو علما  رجال  ان  رگ رببرا  کسی است که روایات را بدون نقل به معنا بیان نماید   

   سددید بن ياوو ) اند « نمودهاالسددالم هثقایشددان را ملق  به »و به همین دلیل حدیث امانتدار بوده  لکلینی  در نق

توس  ایشان  نقل نص روایت و اجتنا  از نقل به معنا    در تمامی احادیث کلینی در کتا  کا ی( 159ق  ص  1370

  باشدمی قابل اعتراف همگان

 

 معر ی راو   4-7

  شهه  از قبیل؛ معر ی راو  يبق  قبل از نقل حدیث معر ی راو    محدثانبین داول تها  معروف و میکی از شددیوه

در تدوین باشددد  مرحوم کلینی  میمعر ی با لق   معر ی با نسدد   معر ی با صددنعت  معر ی با حر ه    سددکونت آن

  معر ی راو  با شدهر:  1  شدود:برا  نمونه به چند مورد اشداره می  اسدتفاده نموده اسدت   هااحادیث کا ی از این روشد 

معر ی « رقی  کثیر بن  داوود»ایشدان را   دبو می(  رقهایشدان که )ا با توجه محل سدکونت  ر  (کثیر بن  داوود)الا  کلینی   

قیس( را با توجه به قبیله و سدکونت    بن  مرحوم کلینی  )سدعید    (451  ص 1  ج ق 1407)کلینی    اسدت   نموده

 بن سدعید (59  ص 2  ج همدانی« معر ی نموده اسدت  )همانقیس   بن  بود ایشدان را »سدعید)همدان( می ایشدان که 

    حا)کابن)  قیس از يایفه یمنی همدان واقع در عراق بوده اسدت  که ایشدان ریاسدت قبیله خود را به عهده داشدت 

بدا توجده بده ر دت و آمدد زیداد    علی(  بن  ج  کلینی یکی دیگر از راویدان کدا ی بده ندام )عبیدداه  (54  ص 10ق  ج    1425

یاد نموده اسددت     «حلبیعلی  بن  »عبیداه  با عنوانایشددان   از (23  ص 1342  برقی ) او به شددهر حل  برا  تجارت

را بدا توجده بده لقد     (نادددر  ابی  بن  احمدد)  کلینی الا      معر ی راو  بدا القدا :2  (480  ص  5ق  ج    1429)کلینى   

چون برن  یک نو  لبا  ( 344  ص 6خوانده اسدت  )همان  ج برنلی«   نادر ابی  بن ( بود »احمدبرنلیکه )ایشدان  

( 140  ص 3ق  ج    1403)امین عاملی     نامیدند نار  در تجارت این لبا  بوده او را برنلی می ابی  بن بوده و احمد

ابر )را با لق    (خالد بن نا ع)کلینی       به این دلیل که  (147  ص 2ج   ق 1407   کلینینامیده اسدت  )  (بی ا  السد 

کلینی   ج    نامیدند شدد( او را بیا  السدابر   که در سدابور درسدت می  پارچه ها  نازکیخالد بن نا ع  تاجر سدابر  )

  معر ی نموده  ه »سددلیمان بن مهران اعمش«تداشدد که  به دلیل رددعا بینایی    (اعمشلق  )با  را   (سددلیمان بن مهران)

( را به دلیل اینکه  ابوالقاسدم برید بن معاویه)   مرحوم کلینی   معر ی راو  با نسد :3  (244  ص  4)همان  ج اسدت  

 (208  ص 1)همان  ج   « یاد نموده است عجلیابوالقاسم برید بن معاویه گردد  »نس  او به )بنی عجل( بر می

 

   سما 5-7

ق  ج  1420د  )سدیويی   شد بااز اسدتاد میعنی شدنید روایت  اسدت  سدما  ییکی از اصدحالحات علوم حدیث »سدما «  

( يبق اتفاق نظر محدثان از  ریقین  بهترین شدیوه برا  نقل حدیث )سدما ( اسدت  روایاتی که يبق این 418ص   2

  ص 1ق  ج  1407)کلینی    «»حَدَّثَن یعباراتی همچون   االیی برخوردار خواهند بود شدیوه نقل شدده باشدند از اعتبار ب

مرحوم کلینی روایات ابتدایی کا ی را اشدداره به سددما  روایت دارد  در کتا  کا ی  ( 72و »أَخْبَرَنَا« )همان  ص ( 49

 بیان نموده است و از راه قرا)ت  برا  مشای  و اساتید حدیث خود  در بیشتر مواقع با این صیره 

 

 ثالثیات  6-7

این اسددت که روایات را به نحو  عالی السددند  نقل   ها  کلینی در تدوین احادیث کا ییکی از امتیازات و ویژگی

سدلسدله سدند راویان آن تا معادوم اندو و سدند متادل حدیث  د بودن روایت یعنی  حدیثی که  کرده اسدت  عالی السدن
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  تعداد   کردبا توجه به اینکه کلینی  در عاددر نردیک به امام زندگی می (234  ص 1ق  ج  1428 مامقانی )  باشددد 

ترمس )  شدود گفته می«  ثالثیاتاز روایات کتا  شدریا کا ی را با سده واسدله از معادوم نقل نموده اسدت که به این »

 باشد روایت می 135( تعداد روایات ثالثیات کلینی در کا ی  41ص   1375  العاملی

 

 معنعن  7-7

   م حدیث و علمتداول در از اصدلالحات باشدد   « میمُعَنعَنها  نقل حدیث در کتابها  روایی  به شدیوه »شدیوه یکی از

وجود داشدته باشدد تا اینکه روایت به معادوم   عبارت »عن«باشدد  یعنی در سدلسدله سدند این روایت  می  مُعَنعَنروایت  

گیرد که راو    زمانی صدورت میمُعَنعَنمعموال  نقل حدیث به صدورت    (34ق  ص 1397نیشدابور      )حاکم  برسدد 

یکی از   )عن( نقل خواهد کرد شدددته باشدددد  که در این صدددورت حدیث را به لفظ  دااجازه  از اسدددتاد حدیثی خود  

ر و   1ق  ج  1407)کلینی   باشدد   « میمُعَنعَنها  متداول تدوین احادیث کا ی توسد  مرحوم کلینی به شدیوه »شدیوه

 به دلیل زیاد  نقل حدیث از این يریق توسددد  کلینی  این روش را (458  ص 3ج  ؛45  ص 2ج  ؛10ص کلینی:  

 بنام ایشان معروف شده است 

 

 ه من أصحابناعد  8-7

محدث به وسدیله     شدودباشدد که گروهی از اسداتید و مشدای  را شدامل می« میعدهعلوم حدیث »  اصدلالحاتیکی از 

من   هعددبدا عنوان »  از مجموعده مشدددای  رواییکندد   نقدل می   آنهدا روایدت را از مشدددای  بداالتر خود در يبقدات روایی

 300بیش از و   ا« اسدتثناا نبودهمن اصدحابن هعدبا عنوان »ید و مشدای   از اسدات  اسدتفاده  در  کلینی  شدود می تعبیرا«  اصدحابن

که  بیان شددده  سدده نفرایشددان   رواییعده اصددحا    بیان نموده اسددت   توجه به اسددتناد خود ابدر کا ی  کلینی  مورد  

   مودهنقل ن  احادیث قی« »احمد بن محم د بن عیسددی« و »احمد بن محم د بن خالد برو »سددهل بن زیاد« عبارتند از 

ابتکار و ا(  من اصدحابن  هعدبا عبارت )در سدند شدیوه نقل حدیث به صدورت اختادار   (82  ص 1ق  ج  1407)کلینی   

محدثانی   شدده اسدت  راهم محدثان بعد از ایشدان  برا    روشاز این که باعث الگو بردار   مرحوم کلینی بوده   ابد 

کتا  الفقیه و شدی  يوسدی در تدوین دو کتا  االسدتبادار و التهذی  از این شدیوه  مانند شدی  صددوق در تدوین 

  اند استفاده کامل نموده

 

   اختاار در نقل سند9-7

و   کتدابهدا  حددیثی برا  ثبدت و ظب  احدادیدث و تددوین کننددگدان  بدا توجده بده حجم بداال  روایدات و دغددغده محددثدان  

ت که راویان مشدترو  سد اروایاتی  در پی   پیها  متداول روایات ثبت  همچنین کثرت ناقالن احادیث  یکی از شدیوه

کلینی در تدوین احادیث کا ی از این شددیوه  باشددد  نام راو  میاز تکرار یکی از اهداف این روش جلوگیر   دارند   

ی از تاشدود از عباربا همان راو  در حدیث قبلی آغاز میو در روایاتی که ابتدا  سدلسدله سدند حدیث  اسدتفاده نموده 

   استفاده نموده است   (59  ص 5)همان  ج ( و »ب هَذَا الْإ سْنَاد«  384  ص 1ق  ج  1407)کلینی    «عَن »عَنْهُ  قبیل:

 

 عبارات مجهول در سند  10-7

روایت را کامل و دور از هر گونه ابهام و مجهول یکی از وظایا مللفان کتابها  حدیثی این اسدت که سدلسده سدند  

کرده اسدت  الفا  با عبارات مجهول نقل  از حیث راو  را بع دی از احادیث کا ی  سدند مرحوو کلینی    بیان نمایند 
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مورد بدا عبدارت   چهدارده(؛  352  ص  6« )همدان  ج   ُلَدانٍ  »عَنْ(؛  311  ص  5أم« )همدان  ج    »عنمجهول عبدارتندد از:  

 (؛521  ص 3« )همان  ج غَیْر  وَاح د عَنْمورد با عبارت » یکادد و چهل و سده؛ (351  ص 7)همان  ج   «»عَنْ شَدیْ ٍ

سکونت البته )رجل( مجهول را به واسله شهر که  (161  ص 1)همان  ج   «أَهْل  م نْ عَنْ رَجُلٍمورد با عبارت » نوزده

الْمَد ینَة  )همان   أَهْل  م نْ (؛ عَنْ رَجُل329ٍ)همان  ص    َار   أَهْل  م نْ آن راو  تخادیص زده اسدت  مانند: عَنْ رَجُلٍ

(؛ عَنْ 501  ص 3سَدابَاب )همان  ج  أَهْل  م نْ نْ رَجُلٍ(؛ ع639َ  ص 2)همان  ج  الْجَبَل أَهْل  م نْ ؛ عَنْ رَجُلٍ(497ص 

  بَلْ   أَهْل  م نْ ؛ عَنْ رَجُلٍ(307  ص 6ج همان  مَرْوَ ) أَهْل  م نْ  (؛ عَنْ رَجُل242ٍ  ص 4م اْدر )همان  ج  أَهْل  م نْ  رَجُلٍ

 ( 230  ص 8)همان  ج 

 

 عرره حدیث به قرآن  11-7

خواهند داشدت  نباید  راموش نمود از آنجا که روایات و احادیث نقش بسدیار مهمی در  هم و تفسدیر معارف قرآن 

در متن ا   تلمیع و دیگر موارد  عدم ردداب  بودن و وثاقت راو   عالیق قبیلهکه با توجه به دالیل مختلا از قبیل؛  

در  هم صدحی  روایت يبق  رمایش پیامبر  و اصدل اسداسدی  روایت تادرف شدده باشدد  پس بهترین روش و شدیوه  

 از  کده آنچدهک تَدا َ اللَّده   َلَمْ أَقُلْدهُ؛  أَیُّهَدا النَّدا ُ مَدا جَدااَُکمْ عَنُی یَُوا  قُ ک تَدا َ اللَّده   َدهَنَدا قُلْتُدهُ وَ مَدا جَدااَُکمْ یُخَدال اُ  اکرم)ص(: »

 «  امام و آنچه به شما رسید و مخالا قرآن بود  من آن را نگفتهفته  آن را من گ باشدو موا ق قرآن   همن به شدما رسید

و در مقددمده کتدا  خود  مرحوم کلینی در تددوین احدادیدث کدا ی از این اصدددل پیرو  نموده    (69  ص  1)همدان  ج  

الم برأأحدا تمییر شدی  چنین بیان داشدته اسدت: ال یسدع یه  إل ا على ما ا  مم ا اختلا الر وایة  یه عن العلماا علیهم السد 

الم: »اعررددوها على کتا  الل ه  ما وا ى کتا  الل ه عر  و جل   خذوه  و ما خالا کتا     أيلقه العالم بقوله علیه السدد 

علیده   دإن  المجمع   »خدذوا بدالمجمع  ( ): »دعوا مدا وا ق القوم  دإن  الرشدددد  ی خال هم« و قولده( الل ده  رد وه« و قولده)

و ال نجد شدیاا أحوب و ال أوسدع من رد  علم ذلک کل ه إلى  علیه ال ری   یه« و نحن ال نعرف من جمیع ذلک إل ا أقل ه

ع من األمر  یه بقوله ) (العالم این مقدمه    (8)همان  ص   : »بهی ما أخذتم من با  التسدلیم وسدعکم« ( )و قبول ما وسد 

 ی اسدت کهت به انتخا  احادیثنسدببیانگر شدخادیت واال  علمی و دقت ویژه ایشدان     در ابتدا  کا ی نقل شدده

 باشد موا ق با قرآن و سنت نبو   

 

 پرهیر از روایات م مره  12-7

   « »قُلُْت لَهُعباراتی از قبیل؛  با  ردمیر   بواسدله  بلکه نباشددنام معادوم در آن مشدخص   حدیثی اسدت که  حدیث م دمر

 قیه علما     (332  ص 1ق  ج   1428  مامقانی )   اشداره شدده اسدت   یشدانبه ا «إ لَیْه  و »کَتَبُْت «عَنْه    »سُدا لُْتسَداَلْتُهُ«»

( 352  ص 6ج   1364يوسدی   )  دانسدتندرا حجت نمی رمللقا  احادیث م دماول و شدهید ثانی   مانند شدهید   متقدم

اند و اعتقاد دارند در صدورتی که راو  این گونه  م دمره قا)ل به تفادیل شددهدیگر  قها  شدیعه در مورد احادیث  

  از بررگدان دین و معروف بده وثداقدت بداشدددندد مدانندد زراره  این احدادیدث مورد قبول و حجدت خواهندد بود  احدادیدث از  

توان در روش کلی مرحوم کلینی در تدوین احادیث کا ی چنین بیان داشدت که می  (389ق  ص    1429)خراسدانی   

پرهیر نموده اسدت و از جمع آور  چنین احادیثی خود دار  کرده اسدت  مگر اینکه در ایشدان از اردمار در حدیث 

ردمیر  به صدورت  را حدیث   «إ لَیْه  بع دی از احادیث که راو  به امام معادوم) ( نامه نوشدته باشدد با عبارت »کَتَبُْت

؛ 547  ص 1ج ق   1407)کلینی     »علی بن مهریار« نقل شدده اسدت اسدت  که بیشدتر این روایات م دمره از    نقل کرده

 (29  ص 7ج  ؛195  ص 6ج  ؛309  ص 4ج  ؛521  ص 3ج 
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 عارضتعدم بیان روایات م  13-7

تواند باشددند که میکه با هم در تعارض میبع ددی از روایات در کتابها  حدیثی از شددیعه و اهل سددنت وجود دارد 

خلا  راو  در رددب  حدیث  تعادد  راو  و        ) (دالیل مختلفی از قبیل؛ رعایت حال راو  توسدد  معاددوم

عالوه بر اینکه سدب  سدردرگمی خواننده روایت در  هم  اسدتناد و اسدتفاده از روایت خواهد داشدته باشدد  با این وجود  

   کدا یدر کتدا   مرحوم کلینی در برخورد بدا روایدات متعدارض  بداشدددد   توجده بده آن کتدا  حددیثی می  بداعدث عددم بود

را نقل   مشدددهور را در هنگام تعارض رجحان داده و آنو احادیث  ن بوده  ملما آن حدیث روایتی را که از صدددحت 

 (5   ص1 ق  ج 1406کاشانی    یض )  کارهایی را بیان نموده است میان احادیث راهکرده است و برا  ر ع تعارض 

در کا ی روایات را از دو جنبه متن و سند مورد بررسی قرار داده است تا از این يریق تعارض در بین مرحوم کلینی  

 (87   ص1 ق  ج 1429)کلینی   روایات از بین رود  

 

 آیات   استناد به 14-7

تحلیل و تفسدیر روایت و یا شداهد گر تن از قرآن برا   یکی از روشدها  محدثین و مفسدرین اسدتناد به قرآن برا   

از شدیوه اسدتفاده نموده اسدت و به جهت اثبات  در احادیث کا ی   کلینی    باشدد تایید مللو  و خواسدته علمی خود می

که برا  نمونه   نظرات خود در بع دددی از مباحث علمی از قبیل مباحث  قهی به آیات قرآن اسدددتناد نموده اسدددت 

  زمانی شدودکالله شدامل برادر و خواهر می»  یک مورد اشداره نمود  ایشدان برا  معنی »کالله« گفته اسدت:  توان بهمی

  یکی از این سده نفر زنده باشدند  خواهران و برادرانوجود نداشدته باشدد  اگر  برا  میت  پدر و مادر یا  رزند  که 

« و در ادامه برا  این ملل  خود آیه شریفه شد يریق اولی سهمی از ارث نسیبشان نخواهد  کالله نخواهند بود و به  

اُ  » تَفْتُونَکَ قُل  اللَ هُ یُفْت یکُمْ   ی الْکَاللَه  إ ن  امْرَُه هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدَ وَ لَهُ أُخَْت  َلَها ن ادددْ إ نْ لَمْ  ما تَرََو وَ هَُو یَر ثُها  یَسدددْ

 (74   ص7 ق  ج 1429)کلینی   استناد نموده است   (  176نساا/ وَلَدَ« )  یَکُنْ لَها

 

   شر  احادیث 15-7

لفان کتابها  حدیثی از باشدد  مل میتوسد  محدثان ها   هم صدحی  حدیث  شدر  و توردی  روایات  یکی از روش

اند  کلینی از آن  روایات نمودهحدیث کامال  آشدنایی دارند  در کتابها  خود اقدام به شدر  آن جهت که نسدبت به علم 

  احسدا  نموده  شدر  و توردی  را در روایت   لروممحدثان اسدت که از این سدنت  پیرو  نموده و در آنجا که  دسدته 

    با  وردو نه به چند مورد اشداره خواهیم کرد؛ بعد از بیان احادیث  به شدر  آن پرداخته اسدت که در ادامه برا  نمو 

 (27   ص3 ق  ج 1429)کلینی   آ  کشدیدن اجراا را توردی  و شدر  نموده اسدت   تعداد د عات جواز و اسدتحبا   

برا     مرر  و عشدداا وقت نمازانتها   در خاددوص بعد از بیان احادیث وقت نماز مرر  و عشدداا   در جا  دیگر

   وم کلینیحمر (280   ص3 ق  ج 1429)کلینی      اسدت  پرداختهبا   این ت  روایشدر  و توردی   به     مختار و م دلر

 1429)کلینی     ق داا پرداخته اسدت نماز  به شدر  زمان نماز بعد از نقل روایتی از امام باقر) ( در مورد ادا و ق داا 

به شدر  و توردی  احادیث شدکیات نماز و اقسدام کلینی در کا ی بعد از بیان احادیث با  نماز   (289   ص3 ق  ج

ایشدان در کتا  توحید  که از مباحث اعتقاد    (362-357   ص3 ق  ج 1429)کلینی     شدرای  ان پرداخته اسدت و 

معر ت به خداوند به وسدیله خداوند به شدر  و توردی     باشدد  بعد از نقل روایت از امام علی) ( در خادوصمی

 (85   ص1   جهمان)  حدیث یاد شده پرداخته است 
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 اصحاب اتتوضیح بیان  16-7

برا  نمونه   روایات از راویان تورددیحاتی بیان شددده اسددت که کلینی موارد  از آنها را بیان داشددته اسددت در ذیل 

رد شدمرده اسدت  بمیارث  اینکه جد احادیث مختلفی داللت برایشدان  توان به احادیث کتا  ارث اشداره نمود  که می

که جد « »إ نَّ الْجَدَّ یُنَرَّلُ مَنْر لَةَ الْهَخ  تحت روایت پرداخته اسددت نایونس بن عبد الرحمو در ادامه از تورددیحاتی از 

در   کلینی (115   ص7 ق  ج 1429)کلینی     نسدبت برادر با میت اسدت  باشدد و نسدبت جد با میت همانند برادر می

گاو  گوسدفند    نقره   يالا   خرم   گندم  جو  کشدمش)گانه  موارد نهجا  دیگر  روایتی از امام صدادق) ( در خادوص  

بعد در ادامه   بیان نموده و آن ح درت  رمودند که خداوند مازاد این موارد را عفو کرده اسدت وجو  زکات  (  و شدتر

لَا ُ رَْکعَتَیْبه نقل از یونس بن عبدالرحمان نوشدته اسدت:   ن  ثُمَّ زَادَ رَسُدولُ »إ نَّمَا َکانَ ذَل کَ   ی أَوَّل  النُّبُوَّ   َکمَا َکانَت  الادَّ

نَّهَا   ی أَوَّل  نُبُ (صاللَّه ) عَهَا وَ سدَ بْعَ رََکعَاتٍ وَ َکذَل کَ الرََّکا ُ وَردَ عَهَا عَلَى جَم یع     یهَا سدَ یَااَ ثُمَّ وَردَ عَة  أَشدْ وَّت ه  عَلَى ت سدْ

بوده اسددت  چنان که نماز در ابتدا  نبوت دو کعت    حکم بیان شددده مختص زمان آغاز نبوت پیامبر)ص( الْحُبُو  «

  مورد واج  بود نه در مرحله   یناولدر   اردا ه نمود  همینلور در بحث زکاتهفت رکعت به آن بود ولی پیامبر بعد 

 (509   ص3 ج همان )اما بعد پیامبر زکات را به تمام حبوبات واج   رمود   

کلینی در موارد مختلفی نظریات اصددحا  ا)مه را در رددمن نقل حدیث یا بعد از نقل روایت بیان نموده اسددت که 

ص و 154  1ج )یونس بن عبدالرحمان  ه صدورت  هرسدت بیان نمود:  را بصداح  نظر  توان چند نمونه از راویان می

(؛ 110  ص  6؛ ج  278  ص  5؛ ج  410  ص  1ج  )عُمَیْر    أَب ی  ابْنُ(؛  121  ص  7؛ ج  529  ص  و  232  ص  3ج  ؛  173

ج )  وَهْد  مُعَداو یَدةَ بْن   (؛  238  ص  8  ج  97  ص  7ج  ؛  32  ص  3ج  ؛  467  ص  2؛ ج  342  ص  1ج  )  زراره بن اعین

يبق گفته مرحوم  یض کاشدانی در بع دی از موارد  رمایش مرحوم    (160  ص 6 ج)مُعَاو یَةَ بْن  حُکَیْمٍ (؛ 537  ص 2

چرا که  (5 ق  ص 1406) یض کاشدانی   کلینی با متن روایت مشدابه شدده اسدت که  رق بین آن دو سدخت اسدت   

« عنیی»( و  509    ص3  ق  ج  1429)کلینی   «  قَْول ده  »مَعْنَىمرحوم کلینی نظریدات اصدددحدا  را بدا عبداراتی از قبیدل؛  

 بیان کرده است  (154   ص1   جهمان)

 

 نقل روایت از غی  معصوم  17-7

از غیر معادوم بلکه  نقل حدیث     در بع دی از مواردها  مرحوم کلینی در تدوین احادیث کتا  کا ی  یکی از شدیوه

از معاویه  توان به چند مورد اشداره نمود:باشدد که میمختلا می  ا)مه) ( در ابوا و اصدحا  معتمد از راویان نقل 

( بدا  549    ص2    جهمدان)  ( بدا  دعداهدا  بعدد از نمداز372    ص4 ق  ج  1429)کلینی   بن عمدار در در بدا  محرم 

  4   جهمان)ورود به کعبه با    (547   صهمان)  با  ق دداا ذکات میت  (357   ص3   جهمان) صددحبت در نماز

  همان)با  نوادر   (19-18   ص7    جهمان)با  وصدیت به آزاد کردن برده و صددقه و حر سده روایت   (530 ص

محمد بن جمهور ر عه در  از ؛(39   ص1   جهمان)با  نشدسدتن و صدحبت با علماا  یونس را عه در   از ؛(63 ص

  همان)با  حدوث عالم    کتا  التوحیداحمد بن محسدددن المیثمی در   از ؛(59 ص  1ج   همان)را  و قیا   با   

ياهر بن حاتم  از  ؛(79 ص  1ج   همان)محمد بن اسدددحاق در کتا  التوحید  با  حدوث عالم از  ؛(74 ص  1ج 

 ص   1ج     همدان)محمدد بن خدالدد در بدا  کون و مکدان  از    ؛(86  ص   1ج     همدان)ترین مرحلده معر دت  بدا  پدایین

هشدام بن حکم در با  حکت و انتقال )همان  از  ؛(113 ص  1ج   همان)محمد بن سدنان در حدوث اسدماا  از  ؛(89

از اسدماعیل بن  ؛(362  ص 5با  آنچه خداوند در مورد نسداا حالل کرده )همان  ج دو روایت در  (128  ص 1ج 
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  4ج بدا  ورود اصدددحدا   یدل بده کعبده )همدان   (  158  ص  1ج  جدابر در بدا  جبر و قَددَر و امر بین االمرین )همدان  

 (312  ص 1ج )همان    از حسین مختار با  اشاره و نص به امام ررا) ( ؛(215ص 

 

 نقل احادیث که ص یح به نام معصوم اشاره نشده  18-6

از بداشدددد  در ابوا  مختلا میهدا  مرحوم کلینی در تددوین احدادیدث کتدا  کدا ی  نقدل حددیدث  یکی دیگر از شدددیوه

و »العبدد  «  سدددادل العدالم  »«   لى الر جدل  کتبدت إ«  »کتبدت إلیده  ی کده بده صدددورت تقیده و بدا عبداراتی از قبیدل: »راویدان

 شود:اشاره میاند  که برا  نمونه به چند مورد اشاره نمودها)مه) (  به الا ال   « 

با    ؛(36 1   ص4 ق  ج 1429)کلینی   در با  روزه حا)ض و مسددتحاردده    :«با عبارت »کتبت إلیه    روایت سدده  

شددود   نمی  اسددتفاده آن از  آنچه و  شددودمی  اسددتفاده مرده از  آنچه  با  ؛(249   ص6   جهمان)خوو  خوردن شددیر  

  (258   ص6   جهمان)

خون نجس شدده  با  لباسدی که به  ؛(102   ص1   جهمان)با  توحید  پنر روایت با عبارت »کتبت إلى الر جل  «: 

با    ؛(172   ص4   جهمان)با   لریه  (466   ص3   جهمدان)با  نمداز تسدددبی     ؛(60   ص3   جهمدان)اسدددت  

: یک روایت با عبارت »سدال العالم  «(  98    ص6   جهمان)  داردمی  داشدته نگه مخفی خود  قاعدگی  که زنی  يالق

 (148   ص1   جهمان)با  ب داا  

ال   « با    ؛(177   ص1   جهمان) امام  واسددلهب  وندخدا  : با  حجت بیسددت و یک روایت با عبارت »العبد الادد 

 (؛399 ص  2 ج  همان)(؛ با  شدددک  178   ص2   جهمان)؛ با  دیدار برادر دینی (539 ص  1 ج  همان)خمس 

(؛ 109ص   3 ج  همان)(؛ با  شدسدتن لبا  حا)ض  59   ص3   جهمان)با  لباسدی که به خون نجس شدده اسدت  

 گفته رم دان  ماه اسدتقبال در  (؛ آنچه155ص   3 ج  همان)کند  می  حرکت  او رحم در  کودکی  و میردکه می  با  زنی

(؛ 529ص   4 ج  با  ورود به کعبه )همان (؛412ص  4 ج    ددایل يواف )همان  (؛74   ص4   جهمان)  شددودمی

  همان)(؛ با  عقیقه و وجو  آن 444 ص  5 ج  همان)با  نوادر امام ررددا) (   (؛297   ص5   جهمان)با  نادر 

(؛  51  ص  6 ج  همان) يالق به مردم با  قیام (؛51   ص6   جهمان)با   راست و با هوشی غالم   (؛24   ص6 ج

  6 ج  همان)با  حکمین و شقاق  (؛127 ص  6 ج  همان)مکره  و مجبور يالق (؛102 ص   6 ج  همان)با  زنان 

  6 ج  همان)با  قرقاولها    (؛168  ص  6 ج  همان)  خود ولی  اجازه  با ازدواج صورت در عبد  (؛ با  يالق146 ص

 (217   ص7   جهمان)(؛ با  حدود 372 ص
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 گیر  نتیجه

باشدد  علما  شدیعه با  میمحمد بن یعقو  کلینی  کتا  اصدول کا ی مهمترین و اولین کتا  از کت  اربعه  نوشدته  

اندد  کتدا  الکدا ی در تعدابیر  همچون  ر)یس المحددثین  أوثق الندا   ی الحددیدث  ثقدة  عدارف بداألخبدار یداد کرده

شده است  مرحوم کلینی در بخش اول روایات  سداختار از سه بخش؛ اصول کا ی   رو  کا ی و روره کا ی تشکیل 

موردو    26موردو  و بخش دوم احادیث مشدتمل بر موردوعات  قهی در ذیل   8مشدتمل بر مباحث را اعتقاد  ذیل 

و در بخش سدوم احادیثی غیر از مباحث اعتقاد  و  قهی از قبیل؛ تفسدیر و تهویل قرآن  سدفارش به بندگی  انذارها  

پژوهشدی که  تحقیق در ذر غفار   مباحث اخالقی  را جمع آور  نموده اسدت  روشابیسدرگذشدت انبیاا  زندگی  

روایی اسددت  کتا     متعدد  کتابها  و  منابع از  گیر بهره  و با  ا کتابخانه نو   از اسددناد   - تحلیلی صددورت گر ت   

ده از مندابع روایی معتبر شدددریا کدا ی از بین دیگر کتدابهدا  حددیثی دارا  امتیدازاتی از قبیدل: جدامعیدت کدا ی  اسدددتفدا

از قبیل: کتا  بند  احادیث  بیان سدند کامل    هاییروشد ر تدوین کتا  شدریا کا ی   دباشدد  صداح  اصدول کا ی  می

  معنعن  عده من أصددحابنا  اختاددار در نقل سددند  ثالثیاتحدیث  اجتنا  از نقل به معنا  معر ی راو   سددما    

آن  پرهیر از روایات م ددمره  عدم بیان روایات متعارض  اسددتناد به عبارات مجهول در سددند  عرردده حدیث به قر

  نقل روایت از غیر معادوم و نقل احادیث که صدری  به نام معادوم اصدحا   اتتوردیح    شدر  احادیث  بیانآیات

به الکا ی  نتیجه در کلینی  دیث  احاروش شناسى تدوین اشداره نشدده  اسدتفاده نموده اسدت  با هدف تبیین دقیق علمی 

 گیرد دست آمده در اختیار حدیث پژوهان قرار می
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 منابع

  جامعه مدرسین   دوم  قم ق( تحا العقول 1404ابن شعبه حرانى  حسن بن على )

  وزاره الثقا ه و السیاحه  یمن  اإلکلیل من أخبار الیمن و أنسا  حمیرق(   1425)بن احمد حسن   حا)کابن

  اه مرعشی نجفیکتابخانه آیت   قم  ریاض العلماا و حیاض الف الاق(   1401ا ند   عبداه بن عیسی بیگی )

  دارالتعارف  بیروتالشیعه    ق( اعیان  1403امین عاملی  محسن )

  موسسه امام صادق علیه السالم  قم  معالم الدین  ی  قه آل یاسین(  1381اناار   محمد بن شجا  )

 تهران  انتشارات دانشگاه تهران کتا  الرجال   (1342) برقی  احمد

  دار الحدیث   قم  ثالثیات الکلینی (1375) أمین  ترمس العاملی

  دار الکت  العلمیة  بیروت الحدیث   علوم معر ة  ق( 1397عبداه ) بن محمد  نیشابور    حاکم

  موسسة آل البیت الحیاا التراث  بیروتکفایة االصول  ق(  1429) خراسانی  محمد کاظم

  دار البشا)ر   نن  بیروتس (ق  1434) دارمی  عبداه

دار الفکر لللباعه و النشدددر و    بیروتالنواو     تقری   شدددر    ی الراو  تدری   ق(  1420الدین )  جالل  سدددیويی 

  التوزیع

 .کشا المحجه لثمره المهجه  نجا  الملبعه الحیدریه (ق1370)  سید بن ياوو   علی بن موسی

   قم  مکتبة المحقق اللبايبا)ی الفهرست  (ق 1420) يوسی  محمد بن حسن

 اإلسالمیة  الکت   األحکام  تهران  دار  تهذی   (1364) يوسی  محمد بن حسن

 الذخا)ر االسالمیه   مجمع قم   صول االخیار الی اصول االخبار( وق1401)  عاملی  حسین

  الکلینی و الکا ی  قم  ملسسه النشر االسالمی ق( 1416) غفار  عبداه الرسول

  السالمالوا ی  اصفهان  کتابخانه امام أمیر الملمنین على علیه ق( 1406) محسن  یض کاشانى  محمد

 ( سفینة البحار  قم  اسوه ق  1414)  قمى  عبا 

  السالم( اختیار معر ة الرجال قم  ملسسة آل البیت علیهم1363)کشى  محمد بن عمر 

 دار الکت  اإلسالمیة  ( الکا ی  چهارم  تهران ق 1407) کلینى  محمد بن یعقو 

 دار الحدیث  ( الکا ی  قم ق 1429) کلینى  محمد بن یعقو 

 قم  دلیل ما    ی علم الدرایة مقبا  الهدایةق(  1428عبد اه )مامقانی  

  ریحانة االد   ی تراجم المعرو ین بالکنیة او اللق   تهران  خیام (1369) مدر   محمدعلی

   جامعه مدرسین حوزه علمیه ( رجال النجاشی  ششم  قم1365) نجاشی  احمد بن على


