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 موسوعه های حديثی و نيازهای امروز

 محمد محمدی ری شهری

ست حديث پژوهى, به اهتمام مركز تحقیقات دارالحديث, به تاريخ  ش جتماعات در تاالر ا 1378/  10/  30هفتمین ن
ری مدرسه عالى دارالشفای قم برگزار گرديد. سخنران اين نشست, حجةاالسالم والمسلمین محمد محمدی ری شه

سوعة میز سه فرهنگى دارالحديث و مؤلف میزان الحكمة و مو س شا)رئیس مؤ سخنرانى اي ضوع  ن ان الحكمة( و مو
 بود. « موسوعه های حديثى و نیازهای امروز»

ص  سخنرانى, در میزگردی كه به نقد و بررسى میزان الحكمة اخت شهری, پس از  سلمین ری  اص حجةاالسالم والم
ی و داشتتت, به پرستتى های محّققان شتتركت كنندي در میزگرد )حج: استتالم: محمدعلى مهدوی راد, احمد عابد 

 محمدعلى سلطانى( و نیز به پرسى های طاّلب, فضال و محّققان حاضر در جلسه پاسخ گفت. 

 متن حاضر, حاصل اين نشست است, با اندكى تلخیص و ويرايى.  

سیدنا محمد و آله الطیبین   سالم على  صالة وال سم الله الرحمن الرحیم. الحمدلّله رب العالمین وال لطاهرين ولعنة اب
 دانا الله. هأعدائهم أجمعین إلى يوم الدين . الحمدلّله الذی هدانا لهذا و ما كّنا لنهتدی لو ال أن الله على 

رت را خداوند متعال را ستتساستتگزاريم كه به ما توفیم خدمت به احاديث نورانى و روشتتنگر اهل بیت عصتتمت و طها 
ه باستتت. من ابتدا « ستتوعه های حديثىمو»عنايت كرد. موضتتوعى كه برای اين مجالا انتخاب شتتدي, بحث درباري 

كه فرصت  فهرست عرايضى كه در اين زمینه خدمتتان خواهم داشت, اشاري ای دارم و بعد تتتت إن شالالله تتتت تا آن جا
 باشد, در مورد اين مسئله با هم صحبت خواهیم كرد. 

است. مطلب « تاريخ شیعه و سّنىجوامع حديثى در »اّولین مطلبى كه در اين زمینه مناسب است به آن اشاري بشود,  
دوم, پاسخگو نبودن جوامع حديثى گذشته نسبت به نیاز های امروز است. مسئله سوم, ظرفیت پاسخگويى احاديث 

حديثى مورد نیاز جامعه امروز استتت.  1استتالمى به نیازهای جامعه استتت. مستتئله  هارم, ويژگى های موستتوعه ها  
مستتئله پنجم, كاربرد موستتوعه نگاری جامع در جامعه امروز در زمینه های مختلف علمى و فرهنگى استتت. مستتئله 
ششم, ذكر نمونه هايى از بركات موسوعه نگاری جامع است. در پايان هم يك پیشنهادی به عالقه مندان به حديث و 

 شاالله ت عرض خواهم كرد.حديث پژوهان دارم كه ت إن 
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 جوامع حديثى گذشته
يثى موجود را در ابتدا به طور خالصه, فهرستى از اهّم جوامع حديثى شیعه و سّنى خدمتتان ارائه مى كنم. جوامع حد

 به سه دسته تقسیم كردي اند: جوامع حديثى اّولیه, جوامع حديثى ثانويه, جوامع حديثى اخیر. 

ه, كتبى هستتتند كه در قرن دوم و ستتوم نوشتتته شتتدي اند, مثل المحاستتن, نوادر الحكمة و جوامع حديثى اّولیه شتتیع 
شدي اند كه در اين زمینه از  شته  شود كه در قرن  هارم و پنجم نو شیعه به جوامعى گفته مى  الثالثون. جوامع ثانويه 

ستتتبصتتار, به عنوان جوامع ثانويه األصتتول األربعمئة نام بردي مى شتتود. الكافیو كتاب من ال يحضتتر و التهذيب و اال 
«  جوامع اخیر»حديث, معروف اند. موستتتوعه ها و جوامع حديثى ای كه از قرن شتتتشتتتم به بعد, نگارن يافته اند, به 

موستتوم اند كه اّولین آنها الوافى استتت )كه در قرن يازدهم نوشتتته شتتدي استتت(, ستتسس وستتائل الشتتیعة و بعد از آن, 
ق(, ستتتسس وستتتائل الشتتتیعة و بعد از آن, 1118عد از آن, العوالم مرحوم بحرانى )م بحاراألنوار مرحوم مجلستتتى و ب

مستدرك الوسائل حاجى نوری. آخرين آنها هم جامع أحاديث الشیعة است كه تحت اشراف حضرت آيةالله بروجردی 
ق,  240سال شكل گرفته است. در واقع مى توان گفت كه تدوين جوامع شیعى با المحاسن )كه مؤلف بزرگوارن در 

 وفات كردي( آغاز شدي و در زمان ما به جامع أحاديث الشیعة )كه در برگیرندي احاديث فقهى شیعه است( رسیدي است. 

هم نامیدي مى شتتود و « الجامع الصتتحیا»از جوامع اّولیه حديث اهل ستتّنت, نخستتت, صتتحیا البخاری استتت كه  
سال  ست. بعداز 256مؤّلفى بخاری در  سنن  ق, وفات كردي ا سنن أبى داوود,  سائى,  سنن الن سلم,  صحیا م آن, 

سال  ست كه مؤلفى به  شته اند, الموّطأ ا سّنت نو ست. البته اّولین كتابى كه اهل  سنن ابن ماجة ا  169الترمذی و 
مطرح استت, همان صتحیا البخاری استت و بعد از آن, مستند ابن « جامع»ق, وفات كردي; ولى كتابى كه به عنوان 

 ن سعید بن منصور و سنن الدارمى. حنبل و سن

جوامع ثانويه اهل سّنت, از قرن هفتم شروع مى شوند كه نخستین آنها جامع األصول فى أحاديث الرسول است كه  
ق, وفات يافته استتت. ديگر از جوامع ثانويه اهل ستتّنت, مشتتكاة المصتتابیا, جامع المستتانید و  606مؤّلفى در ستتال 

سال المطالب العالیة را مى تو  سام الدين هندی به  ست كه مؤلفى ح ق, 975ان نام برد و آخرين آنها هم كنزالعّمال ا
 درگذشته است. 

سته اند. التاج در   سند الجامع از اين د شدي اند كه التاج و الم سّنت, از قرن  هاردهم به بعد, تدوين  جوامع اخیر اهل 
كتاب ديگر تتتت كه غیر فقهى است تتتت , موسوعه نضرة ق, طبع شدي اند.  1413ق, و المسند الجامع در  1371سال 

 ق, در عربستان,  اپ شدي است. 1418النعیم است كه اخیرًا به سال 

نكته مهم, اين استتت كه با همه تالن هايى كه مؤّلفان بزرگوار اين كتب داشتتته اند و در عصتتر خودشتتان, اكثر اين  
اّما با توّجه به نیازهايى كه در جامعه امروز به ستتتخنان نورانى كتب, جامع ترين يا بهترين كتاب های حديث بودي اند, 
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سل جديد  شنگى ن سخگوی ت سوعه ها پا شرايط فعلى, هیچ يك از اين مو پیامبر )ص( و اهل بیت)ع( وجود دارد و در 
 نیست.  را؟

 نیازهای امروز

ازها مشتتّخص شتتوند, خیلى ستتادي مى ابتدا ببینیم كه جهان امروز,  ه نیازهايى به احاديث استتالمى دارد. اگر اين نی
توان داوری كرد كه اين كتب, در شرايط فعلى پاسخگو هستند يا خیر. اين كه مى گويیم پاسخگو نیستند, منظورا اين 
است كه در آن حّدی كه انتظار مى رود, نیستند. اگر ما بخواهیم نیازهای جامعه امروز را طبقه بندی كنیم, مى توانیم 

های علمیه, يك نوع نیاز و دانشگاي ها نوعى ديگر و مردم, نیاز سومى به احاديث اهل بیت)ع( دارند.  بگويیم كه حوزي
گاي تر و  امروز, مردم, از هر زمان ديگری نستتتبت به احاديث اهل بیت)ع( تشتتتنه تر هستتتتند. هر ه جامعه بشتتتری آ

شمه  سر  شتری به علومى دارد كه به  ساس عطى و نیاز بی شود, اح صل اند و با توّجه به رشد و فهمیدي تر  وحى, مّت
گاهى فكری روز افزونى كه در جهانا پیدا شدي است, نیاز جامعه به سخنانى كه مّتصل به منبع وحى اند, زيادتر مى  آ

 شود. 

سخنان نورانى اهل بیت)ع( نیاز فراوان دارند كه ما   سانى, به  شگاي های ما در زمینه های مختلف علوم ان امروز, دان
متأستتتفانه در اين زمینه, كار زيادی انجام ندادي ايم. ما هنوز نتوانستتتته ايم احاديث اهل بیت)ع( را به گونه ای تنظیم 

شتتد. حوزي های علمیه بايد تيذيه كنندي دانشتتگاي ها باشتتند. من فكر مى كنیم كه قابل بهري برداری در دانشتتگاي ها با
كنم در شتترايط كنونى جهان, بیى از عامه مردم و بیى از دانشتتگاي ها, حوزي های علمیه و در رأس آنها حوزي علمیه 

كه عرض  قم تتتت كه سرآمد همه حوزي هاست تتتت, نیاز مبرم و جّدی به موسوعه های بزر  حديث با مشّخصاتى دارند
 خواهم كرد. 

از يك ستتو نیاز دنیا و عاّمه مردم و حوزي و دانشتتگاي به ستتخنان نورانى اهل بیت)ع( روزافزون استتت و از طرف ديگر,  
سخگويى به نیاز همه طیف های جامعه دارند. رهبر معّظم انقالب, در  سیار بااليى برای پا سالمى ظرفیت ب احاديث ا

سه  س سیس مؤ سال آن پیامى كه برای تأ شاري كردي اند  1374فرهنگى دارالحديث در  سیار مهمى ا دادند, به نكته ب
حديث, مادِر بستتیاری از علوم استتالمى يا همه آنهاستتت و از اين روستتت كه عالم و دين شتتناس بزر , مرحوم »كه: 

بسیار مهّمى است  به نظر من اين نكته«. كلینى)ري(, در مقّدمه كافى شريف, حديث را برابر با علم دين دانسته است
كه ايشان در زمینه حديث شناسى و تحقیقاتى كه درباري احاديث اسالمى انجام شدي )يا بايد انجام شود(, مورد توّجه 
ست كه در تبیین انگیزي ان  شاري به اين عبارت مرحوم كلینى در مقدمه الكافى ا شان, ا قرار دادي اند. اين فرمايى اي

 خ شخصى كه از ايشان در خواست كردي بود كه  نین كتابى بنويسد, مى فرمايد: برای تألیف اين كتاب, در پاس

یه   به المتعّلم و يرجع إل ما يكتفى  لدين  یه ِمن جمیِع فنون ا كاٍف يجمع ف تاٌب  ندك ك حبُّ أن يكوَن ع ك ت نّ لَت إ ق
  قد يّسر الله و له الحمد تألیَف ما سألَت.… المسترشد و يأخذ منه َمن يريد علم الدين
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كتاب جامعى مى خواستتتى كه جمیع فنون دين, در زمینه های مختلف مستتائل استتالمى در آن باشتتد كه هم متعّلم  
 بتواند از آن استفادي كند و هم مسترشد و هر كسى كه مى خواهد با علم دين آشنايى پیدا كند, به آن مراجعه نمايد. 

بزرگوارن برای كستتى كه مى خواهد با علم دين آشتتنا شتتود,  نام اين كتاب را هم الكافى گذاشتتته, يعنى از ديد مؤلف 
كافى استتت كه به اين كتاب, مراجعه كند. شتتايد هم در آن زمان, با توّجه به نیاز هايى كه وجود داشتتته, همین طور 
 بودي; ولى در شتترايط فعلى نمى توانیم بگويیم كه تنها كتاب الكافى برای كستتى كه بخواهد با علم دين آشتتنا شتتود,

 كافى است. 

ستان, برآورد كردي بودند كه   ضى از دو شگاي تدريس مى  25زمانى بع ضر در حوزي و دان رشته از علومى كه در حال حا
ست كه مقام معّظم رهبری مى فرمايد:  شه در حديث دارند. همین ا سیاری از »شوند, ري سالمى يا ب مادِر همه علوم ا

ستتت; تنها مادِر تفستتیر و كالم نیستتت. ما اگر بخواهیم تاريخ استتالم را حديث, تنها مادِر فقه و اصتتول نی«. آنهاستتت
بدانیم, بايد به حديث مراجعه كنیم. روانشناسى, اقتصاد, جامعه شناسى, سیاست, مديريت و بسیاری از علوم امروزي 

ما بايد با آن آشنا  )خصوصًا علوم انسانى(, ريشه در احاديث اسالمى دارند و الاقل, حديث در مورد آنها حرف دارد كه
سئله ای كه  ست و م شدي ا سفانه مطرح ن شگاي های ما در زمینه هايى كه حديثا حرف دارد, متأ شويم. اآلن در دان
بیى از هر یزی مورد ابتالست و بدان, نیاز وجود دارد, مسائل اقتصادی است. اآلن از ما سؤال مى كنند كه اقتصاد 

ینه اقتصاد اسالمى نوشته شدي; ولى اين كه حرف آخر را بتواند در اقتصاد اسالمى  یست. كتاب های زيادی در زم
به دنیا نشان « اقتصاد اسالمى»در دانشگاي ها بزند, اين هنوز نشدي و هنوز ما يك اقتصاد مدّونى نداريم كه به عنوان 

وم سیاسى و روانشناسى, بدهیم. اشاري ای هم مقام معظم رهبری در گذشته در اين زمینه داشتند. همین طور در عل
 دانشجويان ما هنوز متونى را مى خوانند كه غربى ها نوشته اند. … و

اگر ما بتوانیم احاديث اسالمى را تتتت آن گونه كه اشاري خواهم كرد تتتت تنظیم كنیم, بى ترديد مى توانیم به اين مسائل,  
ضايای علمى به وف سالمى, ق سخ بدهیم . ما معتقديم كه در احاديث ا ست و ترديدی هم در اين نداريم; لیكن پا ور ه

 متأسفانه تا به حال,  یزی در اين زمینه ها تنظیم و ارائه نشدي است. 

سالمى را تنظیم كنیم كه بتواند به نیاز های روزافزون جامعه امروز,   ست كه  ه طور بايد احاديث ا سئله بعدی اين ا م
سوعه مورد نیاز جامعه  سخ بدهد. ويژگى های مو ضالی حوزي را پا شد كه هم بتواند نیاز محّققان و ف امروز,  ه بايد با

تأمین كند و هم نیازهای دانشتتگاي های ما و بلكه دانشتتگاي های دنیا را و هم بتواند نیازهای عموم مردم را در ستتطا 
 جامعه ما و جوامع اسالمى ديگر و جهان, تأمین كند.

 ويژگى های موسوعه حديثى مطلوب
م كه اگر ما شتتى ويژگى را بتوانیم در موستتوعه های حديثى ای كه امروز تدوين و نوشتتته مى شتتوند من فكر مى كن

 رعايت كنیم, مى توانیم پاسخگوی نیازهای امروز به كلمات نورانى اهل بیت)ع( باشیم: 
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دانشگاهى و  جامعیت است. يعنى اگر ما مى خواهیم در هر موضوعى, حديث به جامعه علمى و حوزوی و اّولین ويژگى, 
مردم ارائه كنیم, بايد همه احاديث آن موضتتوع را ديدي باشتتیم و با توّجه به مجموعه احاديثى كه در آن موضتتوعا وارد 
شتتدي, نتیجه گیری كنیم و نه تنها احاديث شتتیعه, بلكه احاديث اهل ستتّنت را هم بايد ببینیم; همان كاری كه مرحوم 

هند. محّقم در هر موضوعى مى خواهد تحقیم و بررسى كند و  یزی بنويسد, آيةالله بروجردی مى خواستند انجام بد
تا همه احاديث آن موضوع را نديدي باشد, امكان ندارد آن ديدگاهى را كه معصوم)ع( در آن زمینه داشته, كشف كند. 

ر يكديگرند, خصتتوصتتًا از اين جهت كه احادي ث شتتیعه در حاال عرض خواهم كرد كه  گونه احاديث, مكّمل و مفستتّ
سیاری از احاديث ما  سّنتا مطرح بودي و ب سّنت و نزد محّدثان اهل  شدي اند كه احاديثى در كتب اهل  صادر  ضايى  ف
ضیا مى دهد, گاهى تقیید مى كند,  ست, گاهى در رد, گاهى آنها را تو ست: گاهى در تأيید آنها ناظر به آن احاديث ا

توانیم درباري آنها اظهارنظر جامع و كاملى داشتتتته باشتتتیم. همان طور كه  تا ما آن احاديث را نبینیم, قطعًا نمى… . و
بعضتتى از فضتتال هم نقل كردي اند, يكى از ويژگى های بارز آيةالله بروجردی)ري(, اين بود كه همان مقداری كه روی 

حاطه داشتند كتب واحاديث شیعه احاطه داشتند, به همان میزان بر كتب اهل سّنت و خصوصًا صحاح اهل سّنت, ا
و به همین جهت, نظريه های ايشتتان در زمینه های مختلف,برداشتتتى استتت از همه احاديثى كه در آن موضتتوع, از 

 معصوم, صادر شدي است. 

ست; يعنى بايد در عین جامعیت, كوتاي و تا آن جا كه امكان دارد,  ويژگى دوم  صار ا سوعه مورد نیاز جامعه امروز, اخت مو
شد و احا صه با سا كه حديثى در خال شوند.  ه ب ستند, در كنار هم قرار گیرند و حّتى در هم ادغام  شابه ه ديثى كه م

كتب مختلف, به صتتتورت های مختلف, تكرار شتتتدي استتتت. وقتى اين ها در كنار هم قرار مى گیرند, محّقم در يك 
دست پیدا كند و بفهمد كه فرضًا اين  فرصت بسیار كوتاي مى تواند به احاديثى كه در يك زمینه وارد شدي اند, به آسانى

 احاديث, منشأشان يكى است و يا اين كه تفاوت هايشان  یست و كدام درست است و كدام نادرست. 

ويژگى ستتوم موستتوعه های حديثى مورد نیاز, در برداشتتتن ارزيابى احاديث استتت. برای محّققى كه موستتوعه ای در  
ت كه احاديث آن, تا حدود زيادی ارزيابى شدي باشد. نه اين كه محّقم, نیاز اختیار او گذاشته مى شود, بسیار مهم اس

ت با توّجه به موازينى كه برای ارزيابى حديث در اختیار  به ارزيابى جديد نداشته باشد;اّما كمك بزرگى به او كردي ايم اگر 
 است ت , اين احاديث, ارزيابى شدي باشند. 

ست نكته قابل توّجه در ارزيابى حدي  سى حديث ه ست كه بین فقها و محّدثان,رون متداولى برای نقد و برر ث, اين ا
كه از راي سند, صّحت و سقم حديثى را به دست مى آورند. اين, يك راي است; لیكن راي منحصر به فرد نیست. اگر ما 

داريم, برستتیم; يعنى برای بخواهیم تنها از اين راي استتتفادي كنیم, قطعًا نمى توانیم به آن هدف اصتتلى كه در حديث 
منتستتب كردن حقیقى حديث به معصتتوم, نمى توانیم تنها به صتتّحت ستتند, اكتفا كنیم. ارزيابى از طريم قراين, نكته 
بستتیار مهمى در احاديث استتالمى استتت كه يكى از ويژگى های مهم موستتوعه مورد نیاز جامعه امروز استتت. ما اگر 

كه اين نكته فقهى يا اصتتولى يا تاريخى يا ستتیاستتى يا اخالقى يا ادبى را امام يا  بخواهیم تنها از راي ستتند, يقین كنیم
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پیامبر فرمودي استتتت, بى ترديد بايد بیى از نود درصتتتد احاديث را كنار بگذاريم. همان طور كه برخى از محّققان, اين 
شتند  صد دا شتباي را كردند و ق سند, الزم ا« صحیا الكافى»ا سى  سند. البته برر ست;  را كه بنوي ست; اّما كافى نی

سند, يا به ما اجازي مى دهد كه كالمى را به معصوما نسبت بدهیم, يا اجازي نمى دهد.بر اين اساس,  نانچه به ضعف 
يا مثل بعضى از محّدثان اهل سّنت, اصاًل «, اين كالم, به معصوما نسبت دادي نمى شود»سند برخورديم, مى گويیم 

 ه اين, قطعًا خالف واقع و خالف احتیاط است. ك« جعلى است»مى گويیم 

با وجود راي های ديگری كه ما برای ارزيابى احاديث داريم و از آن راي ها مى توانیم قطعًا و بفهمیم كه يك حديث, از  
شد;  سند, درست با ست حديث از نظر  ست. ممكن ا سندی, پذيرفته نی ست يا خیر, اكتفا به بررسى  صوما رسیدي ا مع

شد. ممكن لیكن و  شدي با صادر  ست حديث از روی تقّیه  ست. ممكن ا شد كه در روايت ا صودن آن نبا اقعًا امام, مق
اّما اگر ما از روِ  قراين, وثوق پیدا كرديم و يقین كرديم كه از معصوما صادر شدي, … است راوی اشتباي كردي باشد, يا

همراهى ممكن است مقصود معصوم نباشد,يا درست اين اطمینان و وثوق, باالتر از آن سندی است كه متن حديث 
سّلمات  صحیا ديگر و يا م سندی خالف قرآن يا حديث  صحیا ال ست حديث  شد. نان كه محتمل ا به ما نرسیدي با

 عقلى باشد. 

اينها قراينى … ارزيابى احاديث از طريم موافقت يا مخالفت آنها با قرآن, عقل, احاديث صتتتحیا, احاديث عاّمه, و 
ستند شدي, يا به احتمال نود  ه صادر  صوما  صد از مع صد در  سانند كه يك حديث, كه مى توانند ما را به اين نتیجه بر

درصد از معصوم است و يا مشكوك است و يا اصاًل صادر نشدي است. اين هم يكى از كارهايى است كه در موسوعه 
 مورد نیاز جامعه امروز بايد مورد توجه قرار گیرد. 

م, نظم الزم برای احاديث هر موضتتتوع استتتت تا محّدق و محّقم, بتواند به راحتى به نكته و مطلب مورد ويژگى  هار  
نیاز خودن برسد. من از ابتدا كه با احاديث نورانى اهل بیت)ع( آشنا شدم, احساس كردم تتتت و شايد مهم ترين دلیلى 

احاديث هم همین «, يفّسر بعضه بعضاً »قرآن كه مرا به فكر موسوعه نگاری انداخت, همین بود تتتت كه همان طور كه 
به طوری كه اگر انسان به همه احاديث يك موضوعا احاطه نداشته باشد, «, يفّسر بعضه بعضاً »طور است. احاديث هم 

ضوعات مختلف تاريخى و  سان در مو ست كه ان ضوع بفهمد و جالب ا صود امام را در مورد آن مو نمى تواند دقیقًا مق
وقتى به ستتراا احاديث مى رود, با كنار هم گذاشتتتن احاديث و دادن يك نظم منطقى به آنها … ادی واخالقى و اعتق

صه هر آنچه  سازندي آن و خال ضوع, عوامل به وجود آوردندي آن, آثار زيانبار يا مفید و  مى بیند كه درباري تعريف آن مو
ه هست, اينها در كتاب های پراكندي آمدي كه مربوط به آن موضوع است, در احاديث اسالمى مطلب هست.  یزی ك

اند. بعضتتى در كتاب های تاريخى, بعضتتى در كتاب های تفستتیری, بعضتتى در كتاب های حديثى, و بعضتتى حتى در 
كتاب های فقهى استتت. اينها بايد در كنار يكديگر گذاشتتته شتتوند و يك نظم منطقى به آنها دادي شتتود تا پژوهشتتگر, 

موضتتوعا تحقیم كند, بتواند يك جا, جامع, مختصتتر, ارزيابى شتتدي و منّظم به آنها دستتت  وقتى مى خواهد در مورد آن
 پیدا كند. 
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شدي باشد, به  شیوي  پنجمین ويژگى موسوعه مورد نیاز جامعه امروز, اين است كه بايد احاديث آن, جمع بندی  همان 
جمع بندی  اديث فقهى جمع بندی شتتتدي اند وكه در فقه, فقها اين كار را انجام مى دهند. همان طور كه در فقه, اح

ى و اخالقى آنها در كتب فقهى در اختیار فقها و محّققان گذاشته شدي است, در زمینه های مختلف اعتقادی و تاريخ
شدي آنها در اختیار محّقم قرار گیرد. البته اين, شوند و تحقیم  ست ا و فرهنگى هم احاديث بايد جمع بندی  ز مانع نی

 محّققى در مورد آن, نظر جديدی داشته باشد.  اين كه هر

هر  ويژگى شتشتِم مورد نیاز موستوعه ها ستهل الوصتول بودن آنها )عالوي بر نظم منطقى شتان( استت. در مجموع, 
يگر فن آوری دموسوعه ای از احاديث اسالمى بايد به گونه ای تنظیم بشود كه اگر محّققى خواست از طريم رايانه يا 

 آن دست پیدا كند, به آسانى ممكن باشد.های نوين به 

 موسوعه نگاری در مركز تحقیقات دارالحديث

ی رسمًا تبديل به با توّجه به اين نكاتى كه عرض كردم, مركز تحقیقات دارالحديث, كه امیدوارم تتت إن شالالله تتت به زود
شكدي» سى احاديث غیر« پژوه سوعه نوي ضوع مو ضال كار را در مو شود تتتتت , به هّمت تعدادی از محّققان و ف فقهى  ب

سال  ست. اين كار, در واقع از  صر  كه من 1366شروع كردي ا شتم و پول مخت ضرت امام)ري( نو ی برای نامه ای به ح
فتیم كه به اين كار, از ايشتتان گرفتم, شتتروع شتتد. بعد, مقام معّظم رهبری كمك كردند و بعد هم در شتترايطى قرار گر 

ستتت كه فضتتل خدا اآلن مى توانیم اين مؤستتستته را اداري كنیم. و در كنار آن, دانشتتكدي علوم حديث)در شتتهر ری( ه
ضى از مامیدو  صوص كه بع سى ارشد آن را در قم راي اندازی كنیم, بخ راجع عظام اريم به زودی بتوانیم مقطع كارشنا

 هم اصرار دارند كه دانشكدي علوم حديث, در قم هم تأسیس بشود. 

رالحديث, دو نوع كار انجام مى شتتود. در دا در كه كنم عرض خدمتتان خالصتته خیلى, نگاری موستتوعه زمینه در   
كه توانستتتتیم جايى را تهیه كنیم و ستتتاختمانى را بستتتازيم و مقام معّظم رهبری هم پیام دادند, اين  1374ل ستتتا

تشكیالت, شروع به كار كرد و سعى شد موسوعه ای غیر فقهى تدوين شود كه ويژگى ها و مشّخصاتى را كه در مورد 
ا  ه اندازي ای توفیم پیدا كردي باشیم آن اهداف موسوعه های حديثى مورد نیاز جامعه عرض شد, دارا باشد. اين كه ت

را تأمین كنیم, بستتتگى به تالن محّققان ما و اين حقیر و نظر آن كستتانى دارد كه از اين آثار, استتتفادي خواهند كرد; 
شود و بحمد الله تا  شمردم, تدوين ب شى ويژگى ای كه  سوعة میزان الحكمة با اين  ست كه مو ولى هدف, اين بودي ا

سوعة به  صًا كتاب مو صو ست, مخ شار ا شدي و نمونه های ديگر در حال انت شر  ستقّلى از آن منت حال نمونه های م
ه سال است كه  اإلمام على بن أبى طالب)ع( فى الكتاب والسنة و التاريخ كه كتاب بسیار سنگینى است و هشت تتتت نس

  1جمعى روی آن زحمت كشیدي اند و بندي هم در خدمتشان بودي ام. 

                                                           
   .(, از سوى سازمان چاپ و انتشارات دارالحديث, هم زمان در قم و بيروت منتشر شد1421)رجب  1379اين كتاب, در مهرماه   1
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انجام  در زمینه موستتوعه جامع فقهى )كه كار ديگر ماستتت(, همان كاری كه مرحوم آيةالله بروجردی مى خواستتتند 
تدوين  بدهند, إن شتتتال الله انجام خواهد شتتتد و طرح مقدماتى ان آمادي شتتتدي كه امیدواريم كار طرح جمع آوری و

 ي شروع شود. احاديث فقهى شیعه و سّنى به صورتى كه اشاري كردم, از سال آيند

دا, اّما در مورد موستتوعه غیرفقهى )موستتوعة میزان الحكمة(, بايد عرض كنم كه كارن شتتروع شتتدي و به فضتتل خ 
ست و  سفانه ما قدرت تبلیيات مان محدود ا شته و دارد, هر  ند كه متأ ستگاي های دبركات فراوانى برای محّققان دا

يلى دارد كه نمى خواهم معّرفى كنند. البته اين كه  را انگیزي ندارند, دال تبلیياتى خیلى انگیزي ندارند كه اين كارها را 
ستم كه در آيندي نه  ندان دور,  شان بدهد و من مطمئن ه شوم. امیدواريم كه كار, خودن را ن شگران پوارد آن ب ژوه

 شد. نا خواهندو فضال به اهمّیت كار, پى خواهند برد و دست اندركاران هم به آثار و بركات كار خودشان آش

 از جمله نیازهای جامعه امروز
در مورد نیازهای جامعه امروز, نمونه ها و نكته هايى خدمتتان عرض مى كنم. نكته ای درباري مستتتئله مبدأ انحراف 
خوارج در تاريخ زندگانى امام على)ع( هست كه امروز به شّدت مورد نیاز جامعه ماست. نمونه ديگر, مسائلى است كه 

مطرح استتت كه درباري اين مورد اخیر, توضتتیحات … احاديث واردي شتتدي در مورد زنان و نقصتتان عقول آنها و در مورد
زيادی دادي شدي و در مجّله علوم حديث هم مباحثى بین دو تن از محّققان بود كه شايد خیلى ها خواندي باشند; لیكن 

سنة را كه به پايان رسانیدم,  برای من, قانع كنندي نبود تا اخیرًا كتاب العقل و الجهل فى سئله برای  1الكتاب وال اين م
نا وارد نیستتت, نه اين كه رواياتى كه در اين مورد رستتیدي اند, درستتت  من حل شتتد كه اصتتاًل اين اشتتكال, از بیخ و بس

ان و هیچ نباشند.اتفاقًا معنای بسیار درستى در اين روايات هست كه هم برای خانم ها قابل فهم است و هم برای آقاي
مشتتكلى هم پیى نمى آيد. حاال  ون فرصتتت نیستتت, درباري نكته اّول, مطالبى عرض مى كنم و بحث درباري نكته 

 دوم را به فرصتى ديگر وامى گذارم. 

در كتاب موستتوعة االمام على)ع( , وقتى به تحلیل در مورد زمینه و مبدأ انحراف خوارج رستتیديم, من مقداری تأّمل  
كردم كه اين آدم هايى كه اين قدر مقّید بودند, اهل تهّجد, اهل جهاد و جبهه, اهل امر به معروف و نهى از منكر و 

بودند,  ه شتتد كه منحرف شتتدند. من خیلى به اين « هبان شتتبشتتیران روز و را»خالصتته به تعبیر بعضتتى از روايات: 
به معنای امروز نبودند. اين كه « خشك مقّدس»موضوع فكر كردم; لیكن به جايى نرسیدم ;  را كه آنها انسان های 

تعبیر صتتتحیحى نیستتتت. اين گونه افراد, اهل جبهه و جن  «, خوارج, يعنى خشتتتك مقّدس ها»بعضتتتى مى گويند:
اًل در مستتائل اجتماعى وارد نمى شتتوند; اّما خوارج , اين طور نبودند. آنها, هم راهبان شتتب بودند و هم نیستتتند و اصتت

شیران روز. بنابراين, ما بايد يك دلیل درست و حسابى و يك تحلیل قابل قبولى درباري مبدأ انحراف آنها داشته باشیم. 

                                                           
   .روت, منتشر گرديددر بي« دارالحديث للطباعة والنشر», از سوى 1378اين كتاب, در تابستان   1
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 جامعه در بعضاً  تنها نه امروز كه را مشكالتى از بعضى  , من فكر مى كنم اگر مبدأ انحراف خوارجا خوبا تحلیل بشود
 . كنیم تحلیل درست و حاّلجى خوبى به توانیم مى, دارد وجود اسالم جهان در بلكه, ما

شته  شديم كه در هیچ يك از كتاب هايى كه در مورد خوارج نو شتیم, متوجه  شدي, مبدأ  بعد از مطالعات زيادی كه دا
شد, اين  ستخراج  ستنباط و ا ضوع ا ست. اّما آنچه از مجموع احاديث در اين مو شدي ا ست كه اانحراف آنها مطرح ن

 است. « تعّمم»ت عنوان مبدأ انحراف اين گروي, از ديدگاي احاديث اسالمى,  یزی تح

ن نه: البالغه, مبدأ انحراف باشد;  ون بعضى از مترجما«, تعّمم»شايد در ابتدا خیلى به ذهن انسان بعید بیايد كه  
كر كردن, فعمیم »در ليت به معنای « تعّمم»معنای اين كلمه را درست نفهمیدي اند و درست هم ترجمه نكردي اند. 

شد كه است كه  یز خوبى است. اگر تعّمم به معنای ژرف نگری و عمیم فكر كردن با« عمیم كاركردن و ژرف نگری
شكلا مطرح كرد; اّما امیر مؤمنان, تعّمم را به عنوان يكى از پايه  ای كفر, مطرح مى هنمى توان آن را به عنوان يك مس

ست كه در آنها  سّنت ه شیعه و هم در منابع اهل  كى از مبادی به عنوان ي« تعّمم»كند. روايات زيادی, هم در منابع 
ست. حاال برای اين كه راي را كوتاي كنم, اّول روايتى را در اين مورد مى گويم  شدي ا ضیا مى  وانحراف, مطرح  بعد, تو

 دهم. پیامبر اكرم مى فرمايد:

طیقون; فاّن الّله يح سهاًل ;فخذوا منه ما تس ّب ما دام ِمن عمل صالٍا و انا إّياكم و التعّمم فى الّدين; فاّن الّله قد جعَله 
 1كان َيسیرًا . 

ه در توان شماست, از تعّمم در دين بسرهیزيد;  را كه خداوند, دين خود را آسان قرار دادي است. به هر  ه قدر از آن ك
 عمل كنید;  را كه خدا دوست دارد عمل صالحى را كه دوام داشته باشد, هر ند كه كم باشد.

شار يعنى, آنچه از دين ر  شتر از طاقتتان به خودا ف «  تعمم»یاوريد. ايننا كه طاقت داريد و توان داريد, انجام دهید و بی
صطالح احاديث, به  سا« تعّمم«, »تندروی و افراطیگری در امور دينى»يعنى  ه؟ در ا شود. در ل ن العرب, گفته مى 

 اين طور معنا شدي است: « متعّمما »

بالغ فى األمر,المتشّدد فیه الذی يطلب غايتة. المتعّمم     : المس

 متعّمم, كسى است كه در كاری مباليه و افراط مى كند تا آن را به نهايت درجه ان انجام دهد.  

 اين, يك نمونه از روايات شیعه بود. در روايت ديگری از امام كاظم)ع( آمدي است: 

م فى الوضول!   2ال تعمَّ

                                                           
    .5348, ح 35, ص3; كنزالعمال, ج2933, ح452, ص1جامع الصغير, ج  1
    .4, ح257, ص80بحاراالنوار, ج  2
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 در وضو تعّمم نكن!

 مرحوم مجلسى)ري( در ذيل اين حديث آوردي است: 

 أی بإكثار المال, أو بالمبالية كثیرًا فى إيصال المال زائدًا على اإلسباا المطلوب.  

قدار كه استتباق يعنى تعّمم در وضتتو دو معنا دارد: يكى اين كه آدم, آب زياد بريزد. ديگر اين كه  یزی بیى از آن م 
رساندن آب.  آب بريزد. اين هر دو را تعّمم مى گويند: زيادي روی, در آب ريختن يا در وضو مى طلبد و مستحب است,

رسانند. امام ببعضى ها را مى بینیم كه خیلى سعى مى كنند مثاًل آب را به زيرمو های صورتشان يا زير ناخن هايشان 
 ل داشته بان. ر, نه زياد; بلكه اعتدايعنى افراط نكن. معمولى وضو بگیر. نه كم بگذا«; …ال تعّمم»مى فرمايد كه: 

«  تعّمم»اند كه تحقیم كنیم, مى بینیم كه هیچ ترديدی برای پژوهشگر باقى نمى م« تعّمم»اگر در موارد كاربرد واژي  
ادت استتتت. در روايات آمدي استتتت كه هیچ وقت بیى از حد, عب« افراط و تندروی»در احاديث استتتالمى, به معنای 

یامبر  به پ ید.  قدر عبادت كنیم. مى فرمود: نكن ما مى توانیم فالن  كه  ند  قدر عبادت »مى گفت یدننه, اين  ما «. كن
 روايات نبوی زيادی داريم از اهل سّنت و شیعه كه به اين نكته تصريا دارند:

سّنتى فقد اهتد  َسّرة عبادته الى  سارت  سیرس إلى َفترة; فمن  ّم َت ة ثس ِشرَّ ان عمله فى الله.أما و ك… أال إنَّ ِلكلِّ عبادٍة 
 1إّنى أصّلى, أنام, أصوم, أفطر, أضحك, أبكى. فمن رغب عن منهاجى و سّنتى فلیس مّنى. 

شاط دارد و مى خواهد خیلى شروع مى كند, اّولى يك مقدار ن سان )مخصوصًا جوان(  عبادت  يعنى هر عبادتى كه ان
شا شد. اگر آن ن ستان جمع با شود. حوا ست مى  س شد, اين بكند; اّما بعد,  سّنتا ختم  شود مطتان در عبادت, به  ى 

ايد كه من, هدايت; اّما اگر مخالفت با سّنت شد تتت يعنى از سّنت, جلوتر رفت تتت , اين, خطرناك است. حضرت مى فرم
گر كسى از هم نماز مى خوانم, هم روزي مى گیرم, هم مى خوابم, هم مى خندم, هم مى گريم, و هم افطار مى كنم. ا 

سیر شب ز اين م د و زياد  شار آورد و زياد نماز خوانا سّنت, جلو نرفت و به خودن ف شد و از طريم  ندي داری كرد, , جدا 
 اين, برايى مشكل درست مى كند.  نین كسى ديگر از من نیست. 

ين دين, از د پیامبر استتتالم, پیى بینى مى كرد كه جمعى از مستتتلمانان به دلیل ابتال به بیماری تعّمم و تندروی در 
 خارج مى شوند. اين, خیلى عجیب است. متن روايت,  نین است:

 2إّن قومًا يتعّمقون فى الّدين َيمرقون منه كما يمرق السهم من الرمیة. 

 ى شود.مبه درستى كه عدي ای به دلیل تندروی در دين, از دين خارج مى شوند, همان طور كه تیر از كمان خارج 

                                                           
    .85, ص2الكافى, ج  1
    .288, ص11كنزالعمال, ج  2
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 باشد, به آنها اشاري شدي است . « رقینما»و «خوارج »بدون اين كه اسم 

شاری را اين, اشاري به فشاری است كه انسان به خودن و به ذهنى مى آورد. اين فشارها اثر دارد. حضرت)ص(, ف 
 كه روی بدنا وارد مى آيد, به آن فشاری كه به كمان مى آيد تا تیر از آن رها شود, تشبیه مى كند. 

 در روايت ديگری آمدي است: 

ّن فیكم قومًا يعبدون و يدعبون; يعنى يعجبون الناس و يعجبون أنفستتهم; يمرقون من الدين كما يمرق الستتهم من إ
 1الرمیة. 

يد: كه در نه: البالغه مى فرما نان هم مى بینیم  مات امیرمؤم كاربرد )تعّمم( را در كل الكفر على أربع دعائم:  اين 
 2على التعمم والتنازع و الضیم و الشقاق; َفمن تعّمم لم َيِنب إلى الحّم. 

كه در دينا  ببینید آفت تعمم و تندروی,  ه قدر خطرناك است كه مى فرمايد يكى از پايه های كفر, تعّمم است. كسى
  رجوع نمى كند. تعّمم و تندروی كند و از مرز اعتدال خارج شود, هیچ وقت به حما 

حث   جا وارد ب حث بود. از اين  مه ب قد مان خوِد « مارقین»اين, م مت اين انحراف, در ز مى شتتتويم. نخستتتتین عال
پیامبر)ص( پیدا شد. يكى از رهبران خوارج, آن قدر عدالتخواي شد كه وقتى حضرت در يكى از جن  ها غنايم را بین 

به عدي ای از تازي مسلمانان بخشید, برای اين كه با « مؤّلفة القلوب»ان مسلمانان تقسیم مى كرد, مقداری پول به عنو 
يا محمد! و الّله »اين سهم, دلشان نرم بشود او با پیشانى پینه بسته و سِر تراشیدي, در برابر رسول خدا ايستاد و گفت: 

 «.  ای محمد! به خدا قسم كه عدالت نكردی! 3ما تعدل! 

واند از تل جبهه است, اهل نماز شب است و پیشانى او هم پینه بسته; لیكن كسى مى اين, آدم مقّدسى است كه اه 
صالا سیاسى يك اسالم دفاع كند كه همه سو نگر باشد. اين فرد, يك سو نگر بود. لذا تا ديد كه پیامبر)ص( , بنابر م

آن به پا  ديد و برای اصتتتالح مقدار بیشتتتتر به تازي مستتتلمانان ستتتهم داد, به عقل ناقص خودن اين كار را ناعادالنه
 خاست. پیامبر)ص( , خیلى ناراحت شد و گفت:

 4ويحك! َمن يعدل إذا لم أعدل؟! »

 وای بر تو! اگر من عادل نباشم,  ه كسى عادل است؟!

                                                           
    .189, ص3مسند احمد, ج  1
   .13نهج البالغه, حكمت   2
    .307, ص11كنزالعمال, ج  3
   .همان جا  4
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ست; لیكن اّما حضرتا اجازي نداد. اينها همه درس ا…; اصحاب خواستند كه آن فرد را بكشند كه  را جسارت كرد و
خارج مى شتتتوند, همان طور كه تی ر از كمان خارج مى بینیم كه اين فرد و امثال او )از مقّدس ها و افراطى ها( از دينا

 مى شود. 

 حثب. كنیم يابى ريشتتته, امروز جهان مهم بستتتیار های نیاز از يكى عنوان به را تعمم كه استتتت مهمى بحث پس   
تتت , اگر  ى)ع(, خوب تحلیل و ريشه يابى شدي و اين جاست كه تتت همان طور كه گفته شدعل اإلمام موسوعة در خوارج

اعى, موستتوعه ای جامع باشتتد و ويژگى های الزم را داشتتته باشتتد, مى تواند به نیاز های ستتیاستتى, فرهنگى, اجتم
 اخالقى, فلسفى و كالمى روز, پاسخ بدهد.

 میزان الحكمة»پرسى و پاسخ درباري كتاب 

سالمى  سن ا سید ح ضور جناب آقای  1حّجةاالسالم  ست داد تا در ح سم الله الرحمن الرحیم. فرصت ميتنمى د : ب
ّكر را بدهم كه ری شهری, يكى از كتاب های معروف و شناخته شدي در عرصه حديث را بررسى كنیم. نخست, اين تذ

شری و هیچ  ست;  را كه هیچ اثر ب ردي گیری و عیب يابى نی شد تتتتت , خس منظور از نقد تتتتت همچنان كه قباًل تذّكر دادي 
نوشته انسانى, مصون از خطا و مبّرا از نقص نیست. سعدی در مقّدمه بوستان, از خوانندگان مى خواهد كه نسبت به 

به نا ار, حشتتون بود در میان -گويد: قبا گر حرير استتت و گر پرنیان  كارن خیلى ستتخت نگیرند و متواضتتعانه مى
سندت گر آيد يكى از هزار  سًا -پ سا ست و ا ردي گیری( نی سه, تعّنت ) خس صد اين جل ست از تعّنت بدار ق به مردی كه د

ست. وقتى گفته مى شود:  ّقاد الكالم»معنای نقد هم ارزيابى ا شید;  2« كونوا نس سبك و سنگین ; يعنى سخن سن: با
كنید و َسري را از ناَسري باز بشناسید و جنبه ها و جلوي های گوناگون سخن را بشناسید. برای همین, ناقد در فرهن  
آزاد انديشى و روشنگری, در حقیقت, رابطى میان مؤلف و خوانندي است و روزنه هايى را برای خوانندي مى گشايد تا به 

 در بختانه خون اآلن كه حضتتوری نقد از بخصتتوص, ها نقد از شتتّدت به لذا. شتتود  آن اثر, از ديدگاي ديگری نگاي 
و خصوصًا در تهران رواج يافته, استقبال مى شود و ما شاهد جلسات فراوان نقد حضوری هستیم كه اخبار  كشورما

آنها در روزنامه ها درج مى شود. البته ممكن است بعضى از اين نقد ها با تسويه حساب های شخصى عجین شود; 
عین حفظ حرمت استتتتاد و رابطه استتتتاد و  ولى خون بختانه, در حوزي,  نین نیستتتت و ما از قديم آموخته ايم كه در

شتتاگردی و پدر و فرزندی, هنگام نقد, صتتريا و جّدی باشتتیم و از  یزی ابا نكنیم; اّما هرگز حريم و حرمت افرا د را 
 نمى شكنیم. 

                                                           
   .حجة االسالم اسالمى, اجرا و مديريت جلسه پرسش و پاسخ را برعهده داشتند  1
    .113, ص18; بحاراالنوار, ج229, ص1المحاسن, ج  2



 

14 

ما در اين جا خدمت جناب آقايان مهدوی راد, سلطانى و عابدی هستیم كه از فضالی حوزي هستند و از دغدغه ها و  
شان, معمواًل بازتاب جّدی دارد و مؤلفان را وادار مى كند د ست كه نقدهاي شان حديث و نقد ا صلى  شيولى های ا لا م

 كه از آن پس, كارشان را جّدی تر بگیرند. 

اثری كه قرار استتتت در اين جا مورد بررستتتى قرار گیرد, میزان الحكمة استتتت; كتابى كه  ند بار  اپ شتتتدي و  اپ  
تازي ای در پن: مجّلد, منتشتتر شتتدي استتت و ترجمه ای از آن هم همراي متن اصتتلى و در پانزدي جلد, اخیرن با تنقیا 

همین امستتال منتشتتر شتتد كه زحمت ترجمه آن را جناب آقای حمیدرضتتا شتتیخى برعهدي داشتتته اند. طبیعتًا از همه 
شند و ا  شته با شاركت فّعالى در اين میزگرد دا ضران عزيز انتظار مى رود كه م ست, حتمًا حا سؤالى در اين زمینه ه گر 

 مطرح بفرمايند تا إن شالالله, با توّجه به فرصتى كه در اختیار داريم, پاسخ دادي شود. 

حجةاالسالم اسالمى: سؤال اّول را از میان سؤال هايى كه از حاضران رسیدي, مطرح مى كنم: يكى از خواست ها  
 بود در كنار احاديث, برخى از واژي های دشوار, توضیا دادي مى شدند. درباري میزان الحكمة, اين بود كه بهتر مى 

حجةاالسالم والمسلمین ری شهری: همان طور كه در مقدمه كتاب میزان الحكمة آمدي, كاری كه اآلن شدي, يك  
ر بزرگوا استتتاد كه روز يك, ن 1357 ستتال در كه ام كردي  كار صتتد در صتتد تمامى نیستتت. من در آن مقدمه عرض 

سله بحث های  سل شريف آوردي بودند, ظهر, « شناخت»شهید مطّهری برای  شتند( به قم ت سینیه ارك دا )كه در ح
ستند كه  شان دادم. شهید مطهری از من خوا شان ن میهمان ما بودند. من فهرستى از عناوين بخشى از كتاب را به اي

جام شود تا اين كتاب, تكمیل شود. ايشان گفت: كتاب را به همین شكل,  اپ كنم. گفتم كه كارهای زيادی بايد ان
ستفادي شد,  اپ مى كنند و بعد » شود. غربى ها وقتى  یزی قابل ا مثل ديگران ,مى روی و كتابت هم منتشر نمى 

من باز به فرمايى ايشان عمل «. اگر خدا عمری داد, تكمیلى مى كنند. حاال شما بیا مثل آنها اين كتاب را  اپ كن
س شروع كردند. پیى خود گفتم:  1360ال نكردم تا  شهادت مى آيد! اآلن »كه منافقین, ترورها را  مثل اين كه بوی 

, كتابا  اپ شد. اين را 1363لذا اقدام كردم و سال «. اگر  اپ نشود, ممكن است اين كتاب, هیچ وقت  اپ نشود
سوعه ها سه با ديگر مو كه نگاي كنید, مى بینید در میزان الحكمة,  قبول دارم كه اين نقص, وجود دارد; لیكن در مقاي

 دست كم برخى اشكاالت, برطرف شدي و برخى پاورقى های راهگشا اضافه شدي است. 

سوعه حديثى, كنار هم   ست كه: يكى از جنبه های جامعیت يك مو ّضار, اين ا سؤال ديگر ح سالمى: حجةاالسالم ا
ند با نظری فراگیرتر داوری كند; اّما با توّجه به اين كه هنوز درباري قرار گرفتن احاديث شیعه و سّنى است تا محّقم بتوا

سري جدا نكردي ايم, فكر نمى كنید با  سري را از نا سیدي ايم و هنوز كاماًل احاديث  صى نر شّخ شیعه به نقطه م احاديث 
جه درست تری برساند, او را اين كنار هم گذاشتن, د ار َخلط و اشتباي شويم واين كار, به جای اين كه محّقم را به نتی

 از حقیقتا دورتر كند؟ 
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حجة االسالم والمسلمین ری شهری: ضمن صحبت های گذشته, جواب اين سؤال, دادي شد. يكى از كارهايى كه  
ما در میزان الحكمة شتتتروع كرديم و مى توان گفت كه در موستتتوعة میزان الحكمة كاملى كرديم, همین مستتتئله 

ست ستفادي از قراين ا  در و دهیم قرار شیعه احاديث كنار در, اند شدي وارد سّنتا  اهل از كه را احاديثى  . يعنى وقتى ا
ستنباط كنار در را آنها و بگیرند قرار قرآن آيه كنار صول و عقل ا سّلم ا  َسري, مراحل همین طّي  در, دهیم قرار عقلى م

و عقل تتتت كه در میزان الحكمةی فعلى از آنها به  صحیا سّنت و قرآن با مخالف احاديث. شود مى شناخته ناَسري از
شیعه را هم مى  شدي اند. احاديث مجعول منابع  ست تتتتت در جريان گزينى ما حذف  شدي ا عنوان احاديث جعلى ياد 
توانیم از طريم قراين بشناسیم و از همین احاديثى كه از اهل سّنت نقل شدي اند, مى توانیم تا حدودی وثوق به صدور 

 م. پیدا كنی

ستم  ند   سؤال هم دارم و مى خوا شت كردي ام,  ند  سن كتاب را ياددا سمتى از محا سالم عابدی: من ق حجة اال
اشتتكال هم مطرح كنم. فكر مى كنم بهتر استتت از قستتمت اّول كه محاستتن كتاب استتت, بگذرم;  ون به هر حال, 

س نشتتر اين كتاب, باعث شتتد نستتبت به حديث و خواندن آن در جامعه گر  ايى بیشتتتری پیدا شتتود كه اين, خود, نفا
بهترين موفقّیت برای اين كتاب استتت. اّولین ستتؤال من درباري فرمايى جناب آقای ری شتتهری در ستتخنرانى شتتان 

يكى از اشتتكاالتى كه بستتیاری از محّققان گرفته اند, اين استتت كه  را بعضتتى, مالك را در نقد »استتت كه فرمودند:
سند قرار  صرفًا بررسى  سند, حديث را نقد بكنیم, حديث,  صرفًا از جنبه بررسى  دادي اند. در حالى كه اگر ما بخواهیم 

اين است كه ما «, نبأ»بايد گفت بسیاری از فقهای ما معتقدند كه معنای آيه «. بايد بسیاری از احاديث را كنار بگذاريم
در بحث تفستتتیر قرآن, آن جا مالك نقد بايد وثوق به راوی داشتتتته باشتتتیم, نه وثوق به حديث. مثاًل فرض كنید كه 

ست) كه نود  صحیا ا شان  ست و اگر بخواهیم حديث را بررسى كنیم, همان فرمايى اي سند نی حديث, هرگز بررسى 
ست, به خاطر اين كه آن جا  سند ا سى  شوند(; اّما در فقه, مالك ارزيابى, حتمًا برر شته  صد احاديث, بايد گنار گذا در

ت, نه وثوق به َمروی; اّما در تفستتتیر قرآن, وثوق به َمروی استتتت, نه وثوق به راوی. آن جا مالك, وثوق به راوی استتت
مطابقت با قرآن يا با عقل يا مخالفت با اهل سّنت, صحیا است. بنابراين, اّولین سؤال من اين است كه  را شما فقه 

ى بشود; ولى در غیر فقه, بررسى سندا الزم بررس سند كه باشد همان بايد رون  و غیر فقه را تفكیك نكرديد؟ در فقه, 
 نیست. 

ه آمدي استتت كه در « امامت»ستتؤال دوم در مورد بحثى استتت كه در میزان الحكمة با عنوان   و امامت عاّمه و خاصتتّ
بحث امامت خاّصه, درباري حضرت زهرا)س( هم بحث شدي است. سؤال من اين است كه  را بحث در مورد حضرت 

ه قراردادي ايد؟ حضتترت زهرا)س( يقینًا و قطعًا حّجت خداستتت, معصتتوم استتت و زهرا)س( را در بح ث امامت خاصتتّ
سیزدي  ست كه امامان ما  ست؟ آيا معنای اين كار, اين نی شان به  ه معنا ّصه اي ست; اّما امامت خا دارای علم غیب ا

 نفرند؟! شما امامت را  گونه تعريف مى كنید؟ 
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ست كه  ه طور د  ست, سؤال بعدی اين ا سه حديث آمدي ا شهدا)ع( , تقريبًا  سیدال ّصه, در مورد  ر بحث امامت خا
ه ايشتتان, خیلى بهتر بود ما به  1«, حستتین مّنى و أنا من حستتین»مانند حديث:  در حالى كه در بحث از امامت خاصتتّ

ل مى كرديم, مانند اين احاديثى كه حتى اّدعای تواتر آنها شدي تتت و در میزان الحكمة اشاري هم به آنها نشدي تتت استدال
شدي:  سعهم»حديث كه از پیامبر اكرم نقل  سعة تا سیار  2« …إبنى هذا إمام ابنس إماٍم أخو إماٍم أبو أئمة ت . اين حديث, ب

شن تر از حديث  ّصه را هم بیان مى كند و داللتى هم رو شهدا)ع( داللت مى كند و امامت خا سیدال شن بر امامت  رو
ديگرم اين است كه در مقدمه كتاب میزان الحكمة,  ند اشكال از بحاراألنوار گرفته  است. سؤال« …حسین مّنى »

ست كه  شكاالتا اين ا ست. يكى از ا ست, به طوری كه اگر تكراری »شدي ا در بحاراألنوار, احاديث تكراری فراوان ا
شود ست جلد از آن كم مى  شايد حدود بی شود,  سى, «. های آن حذف ب خودن مكّرر اين را در حالى كه عالمه مجل

; ولى برای نمونه, ما حتى يك مورد در بحاراألنوار, حديثى پیدا  3« …حديثنا كالمستتك كّلما كّررته»فرمودي استتت كه: 
نكرديم كه دقیقًا متن و ستتند آن, يكى باشتتد و بدون نستتخه بدل, تكرار ن دي باشتتد. مثاًل زيارت عاشتتورا, دوبار در 

سخه ست. در  بحاراألنوار, آمدي; اّما ن شته ا ضرورت هم دا ست و  ست و تفاوت آنها هم فاحى ا بدل هايى متفاوت ا
 در, حديث اين گويد مى حديث از پس, مجلستتى عالمه, دارد بدل نستتخه دو يا بدل نستتخه يك مثالً  كه مواردی  آن 

 را تكرار مى كند.  حديث جا آن, است زياد خیلى ها بدل نسخه كه مواقعى اّما; بود متفاوت ان كلمه اين, ديگر جای

ايات بودي نكته ديگر, اين كه شما در مقدمه میزان الحكمة فرمودي ايد كه عالمه مجلسى, هدفى جمع آوری كّل رو  
َرر أخبار األئّمه  ألطهار. ايشتتان ااستتت. در حالى كه عالمه مجلستتى, نام كتاب خود را گذاشتتت بحاراألنوار الجامعة لدس

َرر اخبار را جمع كند. مكّرر در اين  ته دس ته ام برای ممى خواستتت ستتتتدرك كتاب مى گويد كه فالن حديث را گذاشتتت
ستدرك  شته كه برخى احاديث را جمع نكند و در م شود از همان ابتدا بنا دا یاورد. ثانیًا در ببحاراألنوار. پس معلوم مى 

كه هر ته بنابراين, ايشتتان بنا نداشتت«. توثیم المصتتادر»مقدمه بحاراألنوار و در همان فصتتل دوم, بحثى اين استتت: 
تفّرد بنقله الحافظ  إّنى ال أعتمد على ما»حديثى را, و لو ضتتتعیف, نقل كند. مكرر در بحاراألنوار, مى فرمايد كه مثاًل: 

رستتى به تنهايى نقل كند, من قبول ندارم و نقل هم نمى كنم رستتى; آنچه را كه بس ين نداشتتته كه اپس بنا بر «. رجب البس
ت و لو ضعیف باشند وِد مؤلف, صحیا ت نقل كند. شايد ما احاديث كتاب ايشان را صحیا ندانیم; اّما خ تمام احاديث را 

 مى دانسته, مگر اين كه تصريا به خالف آن كردي باشد. 

سؤال بعدی من اين است كه در مقدمه میزان الحكمة آوردي ايد كه وقتى كنزالعّمال را مطالعه مى كردي ايد, احاديث  
ستتند, در كتاب فراوانى يافته ايد كه از  كتاب های اهل ستتّنت به كتاب های شتتیعه وارد شتتدي اند كه به صتتورت غیر مس

شت يا جمع آوری كردي ايد؟ و با  شما  نین مواردی را ياددا ست. آيا  سیار جالبى ا شیعه موجودند. اين, مطلب ب های 

                                                           
    .361, ص43بحاراالنوار, ج  1
    .372, ص36; بحاراالنوار, ج98الرسائل العشر, شيخ طوسى, ص  2
    .217, ص77بحاراالنوار,ج  3
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صد ن ست, آيا ق شیعه ا سیار خوبى به حديث  شر  نین كاری را داريد يا توجه به اين كه  نین كاری خدمت فرهنگى ب
 خیر؟ 

حجةاالستتالم والمستتلمین ری شتتهری: از شتتما تشتتّكر مى كنم كه نكات خوبى را مطرح كرديد. در مورد نكته اول,  
 جدا هم از را فقه غیر و فقه ما كه نباشتتد صتتحیا  من تصتتّور مى كنم كه اين مطلب, «, تفكیك بین فقه و غیر فقه»

ن نتوانیم مورد  عنى روايتى را كه دري; كنیم فقه از نظر ستتند, اشتتكال داشتتته, ولى به متن آن وثوق داشتتته ايم, با قرايا
استفادي فقهى و مالك استنباط احكام قرار دهیم. البته رون معمولى فقها همین است كه سند را مالحظه مى كنند. 

ستم; لیكن اين ح ضعیف بود, به حديثا عمل نمى كنند. من منكر اين نی سندا  ست. تا آن جا كه اگر  رف همه فقها نی
من اّطالع دارم, فقها وثوق به صدور را قبول دارند, ولو اين كه سند, ضعیف باشد. اگر ما از طريم قراين بتوانیم وثوق 
سیاری از فقها هم اين را مى گويند. در فقه هم  ست و ب ست. البته به نظر من كافى ا صل كنیم, كافى ا صدور حا به 

 ر پیدا كنیم, نیاز به صّحت سند نداريم. اگر وثوق به صدو 

در مورد آوردن بحث مربوط به حضتتترت زهرا)س( در بخى امامت كتاب, اين اشتتتكال, هم وارد استتتت و هم وارد  
نیست. وارد است, به اين معنا كه بله, حضرت زهرا)س( امام نیست; لیكن آن موقع, جايى مناسب تر از اين كه مادر 

ِد آنها قرار بدهیم, پیدا نكرديم. حاال از نظر مالك هم خصوصیاتى كه ما از حضرت زهرا)س( بر امام ها را در كنار خو
شان را امام نمى دانیم; لیكن  یزی  ست و ما اي شان امام به مفهوم رسمى آن نی ساس روايات مى دانیم, هر  ند اي ا

 ى وارد است. هم كم تر از امام نیست. مالكًا ما آن جا آورديم; لیكن اشكال برحسب شكل

ست كه قباًل   ست. جواب آن, همان  یزی ا شما وارد ا شكال  سین)ع(, ا ّصه امام ح در مورد روايات درباري امامت خا
هم عرض كردم و در مقدمه كتاب هم آمدي كه اين اثر, همه خواستتتته ما نیستتتت. ما كتابى به نام موستتتوعة االمام 

 نتشر مى شود. الحسین)ع( نوشته ايم كه إن شال الله درآيندي م

در مورد روايات تكراری بحاراألنوار, اگر عنايت كردي باشید, در مقدمه كتاب, من عرض كردي ام موقعى كه بحاراألنوار  
را مى ديدم, به ذهنم مى رستتید كه اگر مكّررات آن حذف شتتود, يك  یزی حدود بیستتت جلد مى ماَند. يعنى ارزيابى 

ايستته كنم و اين قضتتاوت را بكنم, نبودي استتت. منظورم همین تفاوت هاستتت كه دقیقى كه بیايم روايات را با هم مق
 اين با كه  ممكن استتت دو روايت, متن و ستتندشتتان با هم تفاوت اندكى داشتتته باشتتند. اين نكته را هم نوشتتته ام 

روايت,  ند تا نقل دارد. اگر نكته  يك مثالً  كه گیريم مى نظر در را نكات اين, دهیم مى انجام كه هايى مصتتتدريابى
مهّمى در روايت باشتتد, هر دو روايت را نقل مى كنیم; ولیكن اگر نكته مهمى نداشتتته باشتتد يا روايت كوتاهى باشتتد, 
برای اين كه محّقم كم تر معّطل بشتتتود, به آوردن تفاوت در پاورقى اكتفا مى كنیم. البته مرحوم مجلستتتى, با همان 

ست, بیى از امكاناتى كه آن ر  شكاالتى كه امروز به كار ما وارد ا سا ا سته كار كند. ه ب شته, بهتر از اين نمى توان وز دا
 آن اشكاالتى باشد كه به ايشان وارد است. 
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اين نكته كه بحاراألنوار, مجموعه ای از روايات صحیا و سقیم است,  یزی نیست كه تنها من بگويم. فكر مى كنم  
اين نظر باشند. حتى احتمال مى دهم در فرمايى امام در كشف اسرار هم آمدي باشد; لیكن بر  بسیاری از بزرگان, بر

فرض اين كه مرحوم مجلسى در مقدمه بحاراألنوار هم فرمودي باشد كه گزينشى عمل كردي است; لیكن عماًل از آن, 
صحی ستند كه به هیچ وجه, قابل ت سیاری در بحاراألنوار ه شكاالت زيادی به آنها عدول كردي و روايات ب ستند و ا ا نی

ّضاع و جّعال بودي اند و اين,  یز  شدي اند كه كّذاب, و شكال دارد و از راويانى نقل  شان قطعًا ا سند ست. مثاًل  وارد ا
اختالفى ای نیستتت. در جلد  هل و ستتوم بحاراألنوار, ايشتتان در مورد شتتهادت امیر مؤمنان, قضتتايايى نقل كردي كه 

يك  نین نمونه هايى در بحاراألنوار هست. ايشان مفّصل, « . َوَجدتس فى نسخة عتیقة» ا مى فرمايد:درباري سند آنه
نزديك به سى تتتت  هل صفحه, از مطالبى را كه بیشتر روضه خوان ها درباري امیرمؤمنان مى خوانند, از همین نسخه 

ست. وقتى محّققى آنها را مطالعه مى كند, مى بیند كه ب شد و عتیم, آوردي ا ست تا اين كه روايت با شبیه تر ا ه رمان, 
قطعًا نیستتت.خوِد ايشتتان, در جايى حاشتتیه ای زدي كه اين قستتمت, دروا استتت. پس برفرض اين كه نّیت ايشتتان در 
ابتدای كار, اين بودي كه گزينشتتتى عمل كند, اّما از اين هدف خودن عدول كردي و بستتتیاری روايات در بحاراألنوار 

 قابل عرضه نیست. هست, كه قطعًا 

من يك وقتى برای بعضتتى دوستتتان مى گفتم كه اگر كستتى مى خواهد  یزی علیه استتالم بنويستتد, نیاز نیستتت كه  
خیلى تالن بكند. جلد  هارم بحاراألنوار ) اپ قديم( را اگر ترجمه كند و در اختیار عموم بگذارد, كافى استتتت كه 

ت و متأستتفانه ترجمه همین جلد بحاراألنوار )الستتمال و العاَلم( را در استت شتتدي ترجمه  عّدي ای منحرف شتتوند. اتفاقًا 
ضیحاتى  ضى از اين احاديث با توجیهات و تو ست بع شته بودند. البته ممكن ا كتاب خانه ای در اختیار عموم هم گذا

ست و در ذهن مرد ست, قطعًا قابل ارائه برای عموم نی شكلى كه اآلن ه شد; ولى به اين  شبهه ايجاد قابل ارائه با م, 
 مى كند . 

ضى از كتاب ها را   شتم, بع ست, در آن موقعى كه میزان الحكمة را مى نو در مورد كنزالعّمال, تا آن جا كه من يادم ه
با آن, تطبیم كردي بودم. مثاًل بعضى از كتب روايى شیعه تتتت اگر اشتباي نكنم, تحف العقول و مكارم األخالق تتتت را كه 

ات كنزالعّمال, تطبیم كردم و بستتیاری از اين رواياتى را كه در كنزالعمال هستتت, ديدم كه در اين ستتند ندارند, با رواي
كتاب ها هم هستتتت. اگر اين كار بخواهد پیگیری بشتتتود, احتیاج به يك تحقیم جديدی دارد كه اين روايات, تطبیم 

 بشوند. 

سخ به ايراد  سلطانى: در آغاز , الزم مى دانم در پا سالم  ی كه آقای عابدی وارد كردند, از ديدگاي جناب آقای حّجةاال
ری شتتهری دفاع كنم;  را كه وثوق به روايات از طريم متن و منهای َاستتناد, نه تنها در فقه ما متداول استتت, بلكه 
بسیاری از علما بدان تصريا كردي اند. يكى از مبانى مرحوم اردبیلى در جامع الرواة, همین است. مرحوم مجلسى هم 

و تصتتريا مى كند كه « ضتتعیف على المشتتهور,معتمد عندی»ر خیلى از موارد, مى بینیم درباري روايتى آوردي استتت: د
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محتوا مى تواند در قبول روايت, مؤثر باشتتتد و از قضتتتا روايات هم رواياِت فقهى اند. بنابراين, اين رون, خیلى متداول 
 است. 

 اپ جديد,  است. در« الفاظ غريب»ى كه مطرح است, كم بودن ترجمه و اّما در مورد میزان الحكمة, يكى از سؤاالت 
ه نظر مى حدود دويست واژي غريبا ترجمه شدي است, در حالى كه واژي های غريب كتاب, بسیار بیى از اينهاست و ب
شوند و در  اپ  شوار فراوان احاديث, ترجمه  ست و بايد الفاظ د ستى ه بعدی  ایهرسد كه در اين زمینه, مقداری كا

 توضیا دادي شوند. 

 بحثى شهری ری آقای جناب  يك سری عناويِن مهم هم هستند كه كم تر در میزان الحكمة مطرح شدي اند. امروز  
 ناديدي, اقعو  در, كردند تفستتتیر ايشتتتان كه  نان, «تعّمم» مفهوم نظرم به كه كردند مطرح رواياتا  در تعّمم درباي را

ينها و امثال ا« سلم»و« سهل»و « سما»مین عناوين ه كه حالى در. است دين بودن «َسمحه» و «َسهل» انگاشتن
ست و در احاديث ما ب ست و جّدی ا سالم مطرح ا سیار در ا شان ب ستند كه محتواي ه فراوانى كه تعابیر و واژي هايى ه

شد و اگر شبیه اينها زياد با سد كه  ست. به نظر مى ر سى و وجود دارد, در میزان الحكمة نیامدي ا سنجى  يك برر نیاز
ل تر و به ديگر بشتتود و يك ستتری عناوين جديدی اضتتافه شتتود و در ذيل آنها, رواياتى راهگشتتا آوردي شتتود, كتاب, كام

 روزتر مى شود. اين كار را مى توان در دوري های زمانى مشّخصى تكرار كرد. 

ضى ا  ست كه ما بع شكال, وارد ا شهری: اين ا سلمین ری  سالم والم ز عناوين را در میزان الحكمة نداريم; حجةاال
ولى در موسوعه ای كه به آن اشاري كردم )موسوعة میزان الحكمة(, همه اين عناوين هست. ما سه تا میزان الحكمة 
ست, برای آقايانى كه مى  ست. ديگری منتخب میزان الحكمة ا شدي ا داريم: اّول, میزان الحكمة ای كه اآلن  اپ 

شود. خواهند برای تبلیغ ب شالالله به زودی  اپ مى  سوعه  1روند و إن  ست. مو سوعة میزان الحكمة ا و يكى هم مو
ست كه  شدن ا شاري كردم و به ياری خدا, اين كاِر جمعى, در حال انجام  ضم ا ضمن عراي ست كه  اخیر, همان كاری ا

ن الحكمة, همه اين نكات, فرصتتت نشتتد به همه عناوين مورد توجه در آن, اشتتاري كنم. إن شتتالالله در موستتوعة میزا
 مورد توّجه قرار خواهد گرفت. 

حجةاالسالم مهدوی راد: من  ند نكته عرض مى كنم. اّول, اين كه میزان الحكمة, نقى مهّمى در حديث پژوهى  
دارد. بايد به اين نكته توّجه بكنیم كه يكى از اهّم مشتتتكالت مجامع حديثى قديمى ما, ديرياب بودن استتتت; ولى 

است و محّققانشان به راحتى از آنها استفادي مى مجامع حديثى اهل سّنت, يكى از ويژگى هايشان, زودياب بودن آنه
یدا  ها پ ثال اين جامع الصتتتيیر و ام بار, ال ند روايتى را در فردوس األخ به راحتى مى توا ند. انستتتان  ند  كن  در ولى; ك

مثال میزان الحكمة ها , برای ا تألیف. كنید پیدا را روايتى توانید نمى راحتى به شتتتما, عظمتى همه با, بحاراألنوار
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سیار نقى آفرين و  ست, ب صلگى ا صتى و كم حو سرعت و كم فر شیعه, در روزگاری كه روزگاِر  شدن حديث  زودياب 
 مهم است. 

سّنت, و   صادر اهل  ست كه از م شان در مورد رواياتى ا سؤال اي صادر نكته دوم, در مورد مطالب آقای عابدی و  ارد م
ت مى گفتند كه من در فكر اين بودم كشیعه شدي اند و اين, خ ت حفظه الله  ه مجموعه یلى مهم است. عالمه عسكری 

نتقل شتتتدي اند و مو احاديثى را كه از منابع اهل ستتتّنت به منابع ما « األحاديث المنتَقلة»ای را تدوين كنم با عنوان 
يت را كه در در اين زمینه, دوازدي رواشتتدي اند, مشتتّخص كنم.بندي « حديث شتتیعه»گاهى به خاطر گذر زمان, تلّقى به 

فسیر على بن نشان دهندي تحريف آيات است, در تفسیر العّیاشى و ت« بمعناي»نه « بلفِظِه »منابع اهل سّنت, هست و 
یقًا اين إبراهیم پیدا كردم و در بحث تحريف هم كه در دانشتتتگاي تدريس مى كردم, بیان كردم و نشتتتان دادم كه دق

فته اند كه گاز آن شتتدي استتت. اين را بعضتتى از بزرگان ما « روايت شتتیعه»ستتّنت استتت و بعد هم تلّقى روايات, از اهل 
. اين دوازدي روايت تتت كه روايات تحريف قرآن, اساسًا در منابع اهل سّنتا بودي اند و از آن جا به منابع شیعه راي يافته اند

رند و بلفظه, در قالب , اينها دقیقًا در منابع اهل سّنتا وجود دااّتفاقًا مهم هم هستند از قبیل اختالف قرائت نیستند تتتت
 روايت, در تفسیر العیاشى و تفسیر على بن إبراهیم آمدي اند. 

نكته ديگر در مورد اين مطلب آقای ستتلطانى استتت كه میزان الحكمة, بر استتاس نیازهای زمان و با توّجه به عناوين  
ازي ای دسته بندی و به آن, اضافه شود. يك نمونه روشن اين روزآمدی را ت إن شالالله نو, بايد منبع يابى شود و روايات ت

كه حجة االسالم والمسلمین  1تتتت در موسوعة اإلمام علّي بن أبى طالب)ع( فى الكتاب و السنة در آيندي خواهید ديد 
ي على)ع( و سیري ايشان وجود ری شهری جمع آوری كردي اند و در آن, عناوين جديد, بر اساس  یزی است كه دربار 

 دارد. 

سالمى حجةاالسالم    شكال: ا ست شدي ا شكالت از كه ايد فرمودي شما خود كه ا  مكّرر اترواي وجود, بحاراألنوار ا
 . خورد مى  شم به هم الحكمة میزان در, اشكال همین اّما; است

ست )البته نه زياد(; لیكن ما در اد  شكال ,وارد ا ست. اين ا شهری: درست ا سلمین ری  امه كار, حجة االسالم والم
 اري ای نداريم.  متوّجه شديم كه در بعضى موضوعات, روايتا بسیار كم است و از اين كه روايتى را مكّرر بیاوريم, هیچ

ست: آيی شته ا ست كه اگر روايتى كوتايالبته اين تكرار, يك جهت ديگر هم دا شد, به جای  ن نامه كار فعلى ما اين ا با
صتتتفحه آمدي  اين كه خوانندي را به آن ارجاع بدهیم )مثاًل در يك ستتتطر بیاوريم كه اين مطلب در فالن جلد و باب و

ست و وقت كم تری از او م شگر ا ست(, همان روايت كوتاي را نقل مى كنیم;  ون به نفع خوانندي و پژوه گیرد; اّما  ىا
 اگر روايتا بلند باشد, به آن ارجاع مى دهیم. 
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در میزان الحكمة, « اجر»حجة االستتالم عابدی: يك ستتؤال ديگر هم عرض كنم كه بیشتتتر جنبه نم دارد. در بحث  
صبا كار كند, اجر و مزد او  شب تا  سى  ضمون كه اگر ك ست با اين م حت» ند روايت آمدي ا ست و در ترجمه « سس ا

به نظر مى رسد «. دستا مزِد كسى كه شب تا صبا, كار كند و شب را نخوابد, حرام است»هم صريحًا آمدي كه فارسى 
كه اين قبیل روايات, احتیاج دارند كه حتمًا توضیحى در مورد آنها دادي بشود;  ون میزان الحكمة امروزي در دسترس 

ست در اين جا مثاًل در پاو  ست و الزم ا شود كه عموم, قرار گرفته ا ضیا دادي  حت»رقى تو در اين حديث, معنای « سس
اصتتطالحى ان )در فقه( را ندارد. از طرفى بعضتتى عنوان های میزان الحكمة هم به عكس اين مورد, توضتتیحات 

صفحه درباري  ست  شايد بی ّصلى دارند. مثاًل در جلد آخر,  ضرورتى «, ارق»خیلى مف ست كه اين, هیچ  مطلب آمدي ا
 ندارد. 

 سالم والمسلمین ری شهری: درست است و اين اشكال شما را قبول دارم.خ.حجة اال  

 


