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وایت مکارم اخالق انبیا وایات با تأکید بر ر  ناسازگاری عدد و معدود در ر
 1ادریس عظیما
 2احمد غالمعلی

 چکیده

ههای شهناخته شهده اعتبارسهنجی سهندی، بهه  صحت یهک مهتن حهدیثی، افهزون بهر روش
کهه در برخهی روایهات مشهاهده  هماهنگی متن حدیث نیز وابسهته اسهت. یکهی از مهواردی 

کههه مههی شههود، عههدم تطههاب  عههدد و معههدود در مههتن حههدیث اسههت. احههادیثی وجههود دارد 
ها در  پردازند، ولی تعداد آنپیشوایان دینی در آن با بیان عددی به شمارش خصایص می

کههردن برخههی از ایههن  مههتن روایههت بهها عههدد اولیههه سههازگار نیسههت. در ایههن پههژوهش بهها عنههوان 
یابی بهه مهتن  روایت خصایص انبیا پهرداختیم و بها دسهتاحادیث، به حل این مشکل در 

که در این روایهت،  اصلی، بررسی واژگان و تشکیل خانواده حدیث به این نتیجه رسیدیم 
که دو صفت مازاد صدق و امانهت،  که نشان از آن دارد  عبارتی از متن روایت سقط شده 

آیهد و ایهن رغبهت در  می نه به عنوان مکهارم اخهالق، بلکهه بهه عنهوان یهک هنجهار بهه شهمار
که می  تواند به عنوان مکارم اخالق محسوب شود.  ازدیاد این دو صفت است 

 مکارم اخالق، خصایص انبیا، آسیب حدیث، احادیث عددی. ها: کلیدواژه

 مقدمه
کهالم  هماهنگی اجزا و نظم بخشیدن به سخن، در قالهب عهدد یکهی از جنبهه های شهیوایی 

از شهیوایی و بالغهت برخهوردار اسهت. بنها بههر  سهخن اهههل بیهتاسهت. بنها بهر اعتقهاد شهیعی 
کهه بخشهی از روایهات معصهومان این، مشاهده می در ایهن قالهب ذکهر شهده اسهت. در  شهود 

هههها  بعهههد از ذکهههر تعهههداد خصهههایص، بهههه بیهههان مصهههادی  آن ایهههن دسهههته از روایهههات، معصهههوم
که صدر و می ذیل آن از جههت عهدد و معهدود  پردازد. اما در این میان با روایاتی مواجه هستیم 

                                                   
   .((edris.azima@gmail.comدانشگاه تهران، )نویسندۀ مسئول(  دانشجوی دکتری .1
  .(a.gholamali110@gmail.com)دانشگاه قرآن و حدیث  عرو هیئت علمی .2
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کمتهر یها بیشهتر از عهدد ذکهر شهده در  هم خوانی ندارند؛ یعنی تعداد خصهایص مهذکور در روایهت، 
که با توجه به عصهمت اههل بیهت گونهه سههو از جانهب مهتکلم در ابتدای روایت است  ، ههر 

شهود تها  شناسهی این روایات منتفی است بنا بر این شایسهته اسهت ایهن دسهته از روایهات آسیب
 متن صحیح روایات مشخص شود.

گاه ناسازگاری عدد و معدود در نگاه ابتدایی رخ می تهوان دو  دهد و با اندکی تأمل مهی البته 
کهرد؛ بهرای نمونهه، در روایتهی رسهول خهدا، امیرمؤمنهان خصلت را بها ههم ادغام را  شهده فهر  

کههه  هههای برشههمرده در مههتن، یههازده دارای ده خصههلت دانسههتند، ولههی خصههلت خصههلت اسههت 
 3را یک خصلت برشمرد.« لوا بودن در دنیا و آخرت صاحب»توان خصلت  می

کتاب گههاه  یههادی در متهههون حههدیثی وجهههود دارد و  ههههایی بهها رویکهههرد  روایههات عههددی نسهههبتا  ز
کهههن یههت  گههردآوری احادیههث عههددی تههدوین شههده اسههت. یکههی از  کههه بهها محور تههرین منههابعی 

کتاب  کتهاب « ائنالقهر»احادیث عددی تدوین شده،  مرحهوم برقهی اسهت. وی در  المحاسهناز 
کههه اوصههاف و خصههلت ههها  های سههه تهها دهگانههه در آن ایههن بخههش، چهههل حههدیث آورده اسههت 

 شمارش شده است. 
کتهاب  که در میرام شیعی به احادیث عهددی نهامبردار اسهت،  مرحهوم  الخصهالاثر دیگری 

کتاب احادیهث عهددی را در بیسهت و کهرده  شیخ صدوق است. وی در این  پهنم بهاب تنظهیم 
که به یک خصلت می کهه در  پردازد، شروع می است؛ از احادیثی  کنهد و بهاب آخهر بهه احهادیثی 

 آن صد خصلت به باال آمده است، اختصار دارد. 
، اثر محمد بهن حسهن حسهینی عهاملی، از نوادگهان شههید االثنی عشریة فی المواعص العددیة

کههه در دوازده بهها کتههاب دیگههری اسههت  ب بههه احادیههث شمارشههی اختصههار یافههت. ایههن ثههانی 
کتاب به وسیله آیة اهلل علی مشکینی اردبیلهی دوبهاره تحریهر شهد و برخهی مطالهب غیهر حهدیثی 

کتهاب  کتهاب الخصهال حذف و ابوابی هم متأثر از  المهواعص شهیخ صهدوق بهه آن افهزوده شهد تها 
 ابواب سیزده به باال را هم پوشش دهد.  الخصالهم مانند  العددیه

کتاب گهردآوری احادیهث بهر محهور اعهداد پرداخته تمامی  انهد و در ایهن  های یاد شده تنها به 
که در عدد و معدود ناسازگارند، ولی بررسی نشهده اند. البتهه در مهواردی  میان، احادیثی هست 

کرده ههایی، ماننهد تجمیهع دو صهفت، در  حهل انهد و راه مؤلفهان و شهارحان بهه ایهن تفهاوت اشهاره 
کههه کمتههر از عههدد اسههت،  مههواردی  کههه معههدود  معههدود بیشههتر از عههدد و یهها سههقط را، در مههواردی 

                                                   
 .7، ح429، ر2، جالخصال .3
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که نمی برگزیده کرد و یها بهه  توان آن اند؛ اما این تمام  پاسخ نیست و مواردی هست  ها را تجمیع 
کرد.   افتادگی در متن بسنده 

که عدد و معدود ناسازگارند؛ ب رای نمونه هدف این نوشتار تحلیل ناسازگاری روایاتی است 
کتاب  که در متن حهدیث، پیهامبران را دارای ده  الکافیروایت خصایص انبیا از  انتخاب شده 

 داند و آنگاه دوازده وی گی برای آنان برشمرده است. خصلت می
وهش  پیشینه پژ

کهه بهه ناسهازگاری عهدد و معهدود در روایهات ب،هردازد، یافهت نشهد؛  کتاب مستقلی  مقاله و یا 
گههاه نمونهههولههی در میههان تحق کلههی  هایی مشههاهده می یقههات فقیهههان،  کههه تحههت عنههوان   شههود 

 شهود؛ بههه عنههوان مثههال، مرحههوم شههیخ انصههاری  روایههت مطههرح می« عهدم مطابقههت صههدر و ذیههل»
کتاب  که صدر آن حّد پیشواز متاع رفهتن را تها چههار فرسهخ  روایتی را ذکر می المکاسبدر  کند 

کههه  مقههدار چهههار فرسههخ را سههفر تجههارت میدانههد، ولههی ذیههل روایههت، پیشههواز رفههتن بههه  می  نامههد 
گردد در مقدار چهار فرسخ اشکالی پیش آید. ایشهان بها اسهتفاده از خهانواده حهدیث  باعث می

همچنههین سهید علههی قزوینهی در حههل تنههافی صهدر و ذیههل روایههت  4کنههد. ایهن مشههکل را حهل می
کهه مقصهود روایهت  می کنهد و ، در یکی از طرفین روایت تصرف می«الماء یطّهر و ال یطّهر» گویهد 

که آب هر چیزی را جز خودش پاک می کهه صهاحب  5کند؛ این است   اوثه  الوسهائلهمان طهور 
تنافی ابتدایی بین صدر و ذیل روایت صحیحه جمیل بهن صهالح را از طریه  انصهراف طهرفین 

 6کند. روایت، حل می
گههاه  ،  مشههکلی رخ نمههودهبهها ایههن وجههود، اثههر بههه خصوصههی در ایههن زمینههه نگاشههته نشههده و هههر 

کهار ویه ه ای  بحثی برای حل آن طهرح شهده اسهت. در عهدم انطبهاق عهدد و معهدود نیهز ههر چنهد 
هایی را ذیل عدم  اند و فرضیه صورت نگرفته، ولی برخی شروح درصدد رفع این مشکل برآمده

کتهاب  انطبهاق ارائهه داده کتههاب النههوادرانههد؛ تحقیقهات اشههعری در  ، رمنهاهم االخیهها، عهاملی در 
کتههاب  ، کتههاب مههن الیحرههره الفقیهههو  عیههون اخبههار الرضهها، الخصههالشههیخ صههدوق در سههه 

کاشانی در شرح الکافیمالصالح مازندرانی در  هایی از پهژوهش  توان نمونهه را می الوافی، فیض 
که در این میان از توضیحات جامع کتابی  تری برای رفع این مشکل  در این زمینه دانست؛ اما 

 مرحوم عالمه مجلسی است. مرآة العقولکتاب  برخوردار است،
                                                   

 .352، ر4 ، جکتاب المکاسب .4
 .52، ر1 ، جمعرفة الحالل و الحرام یع اْلحکام فینابی .5
 .542، رأوث  الوسائل .6
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گونههه از احادیههث در یههک دسههته نگریسههته نشههده در هههر صههورت، از آن کههه بههه ایههن  اند،  جههایی 
نگهههری نسهههبت بهههه ایهههن  هههای مطهههرح شهههده نیهههز منسهههجم نیسهههت و از طرفههی دیگهههر، جزئی حل راه

ب احادیهههث سهههبب شهههده از خهههانواده بهههزر  حهههدیث غفلهههت شهههود و ایهههن مشهههکل در چههههارچو
تر ایههن  هههای برگرفتههه از روایههات حههل نگههردد. لههذا در ایههن تحقیهه  سههعی شههده بهها نگههاه جههامع آموزه

 مسیر سپری شده و پاسخ درخوری برای حل این مشکل ارائه شود.

 شناسی روایات عددی گونه
گیهری اسهتفاده  گهاه از عهدد بهه عنهوان مقیهاس انهدازه  گون اسهت؛  گونا کاربرد عدد در روایات 

گاه می کسری از  ی بیانشود و  گاه نیز مرادشان از عدد بیان انجام  کثرت انجام فعل است و  گر 
پردازند.  ای دیگر از روایات، بدون بیان معدود، تنها به شمارش مصادی  می فعل است. دسته
 های زیر جای داد: توان در دسته این عناوین را می

 . مقیاس1-1
که عدد در آنها  کهار مهی بهرای انهدازهمراد از مقیاس، روایاتی است  رود؛ مهثال  روایهاتی  گیری بهه 

پردازد. بهه عبهارتی، ایهن  می 12یا تعداد11واحد پولی  10زمان، 9حجم، 8طول، 7که در آنها به وزن،
کنهار عهددی مطهرح می عناوین با واحدها و مقیاس شهود. ایهن روایهات  ههای متناسهب خهود در 

که بیشتر در ابواب فقهی مالحظه می دقت در این اعداد الزم است؛ زیرا بر  شود. طبیعی است 
ههای  شهود. نهاهمگونی در عهددهای مقیاسهی نیازمنهد تحلیهل اساس آن حکم فقههی صهادر می

 فقهی و احتماال قواعد جاری در حل تعار  است.
 . کثرت1-2

کار نمی رسهانند؛  ای را مهی روند و بیشتر معنای اسهتعاره گاه اعداد در معنای حقیقی خود به 
کههار مههیبههرای نمونهه یههارت و دیگههر عبههادات بههه  گههاه اعههدادی در شههمارش فرههیلت ز کههه  ه،  رود 

                                                   
ب  : »516، ر3 ة(، جی)اإلسالم یالکاف .7

َ
ب   یَعْن أ

َ
َن یَس ف  ْی َقهاال َله َعْبهد  اهلل   یَجْعَفٍر َو أ ْشهر    َمها ُدو َهب    َن یاْلع 

هَن الهّذَ ْثَقهاال  م  م 
ْشر   ْی َش  کَمَلْت ع  َذا  ْثَقاال  َفف  یٌء َفإ  ْشر  یَن م  َبَعٍة َو ع  ْر

َ
َلی أ ْثَقاٍل إ    .«نیَها ن ْصُ  م 

ب  : »432، ر3 ج همان، .8
َ
ْقص   َجْعَفرٍ  یَعْن أ َخ یٍد َو اْلَبر  یَبر   یُر ف  یَقاَل: الّتَ َبَعُة َفَراس  ْر

َ
 .« ُد أ

ب  : »3، ر3 همان، ج .9
َ
َن  َعْبد  اهلل   یَعْن أ ْطٍل   َقاَل: اْلکّرُ م  اَئَتا ر  ْلٌ  َو م 

َ
 .«اْلَماء  أ

م  َعن  : »203، رالفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا .10 ُه َقال: اْلَعال  ّنَ
َ
ُثهوَن   أ َن َی َشْهُر َرَمَراَن َثاَل ْشهُرو ْسهَعٌة َو ع  ْومها  َی ْومها  َو ت 

ْقَصانیص  یُ ُبُه َما یص  یُ  َمام  َو الّنُ
َن الّتَ ُهوَر م    .«ُب الّشُ

ْشر  : »311همان، ر .11 ْلَقْتَها ع 
َ
َة َفأ
َ
ُجُل اْلَمْرأ َذا َضَرَب الّرَ  .«َنارایَن د  یإ 

ب  : »112، ر7 ث(، جی)دار الحد یفالکا .12
َ
ب   یَعْن أ

َ
اة  ف   ی: ف   َعْبد  اهلل   یَجْعَفٍر َو أ َبع    کل    یالّشَ ْر

َ
 .«َشاة  َشاة  َن یأ
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گونهه مهوارد نیازمنهد قرینهه مطلوبیت فراوانی آن را می کهه در ایهن  ای بهرای  رسهاند. طبیعهی اسهت 
گههاهی روایهههاتی را مشههاهده مهههی کههه عهههدد در آن  اعههداد مههذکور هسهههتیم. در همههین عنهههوان  کنیم 

متعههدد آن مطلوبیههت دارد؛ بههرای نمونههه، در اذکههار و یهها افعههال موضههوعیت دارد و بههه جههای آوردن 
کهرد. گفهت و یها رفتهاری را تکهرار  که باید چند بار ذکهری را  در مهواردی  13اخالقی مواردی هست 

که چنین رفتاری چند بار پیش از آن اتفهاق افتهاده اسهت و یها در  نیز ذکر تعداد بیان گر آن است 
کههه تعههدد در آن مطلههوب اسههت، بیشههتر در احادیههث  نمونههه 14آینههده اتفههاق خواهههد افتههاد. هایی 
 خورد. اخالقی و اذکار به چشم می

 . کسر1-3
کسر است؛ برای نمونه، درصدی از یک شهیء را  کاربرد دیگر عدد، در بیان اعداد به صورت 

کهه معههدود قابلیههت  بها واژگههان ثلهث، خمههس و عشههر بیهان می کننههد. ایههن مهوارد در جههایی اسههت 
کسری استفاده میتجزیه دارد و  کل، از عدد  فراز یک  کنند. این روایات نیز بیشتر در فقهه  برای ا 

کسری بهره برده طبیعی اسهت در ایهن  15اند. کاربرد دارد و به طور خار در ابواب ارم از اعداد 
موارد هم دقت در اعداد نتایم فقهی در بر دارد و نیازمند دقهت بهرای درسهتی عهدد ذکهر شهده در 

 م.روایات هستی
 . بیان مصداق1-4

گونههه دیههده می بیههان مصههداق در روایههات دسههت کههه بههدون  کم در سههه  شههود: نخسههت روایههاتی 
کلهی بیهان می کننهد؛ بهرای نمونهه، در روایتهی از  آوردن عدد، برخی از مصادی  را زیهر یهک عنهوان 

 امام آمده است: 

ن که چون خشمگین شود، خشمش از حّ  بیهرونش نبهرد و چهو  است  کسی  مؤمن
گهردد، خشهنودى اش در بهاطلش فههرو نبهرد و چهون قهدرت یافهت، بیشههتر از  خشهنود 

  16حّقش برنگیرد.
                                                   

ب  : »32، ر1، جالمحاسن .13
َ
هه  یهَعْن َجْعَفٍر، َعهْن أ ، َعهْن آَبائ  ه ه  هَیهکهّل   یَقهاَل: َمهْن َقهاَل ف  ث  َلهَه   َن یْوٍم َثاَل ة  اَل إ   اهلُل اْلَحهّ ُ  َمهّرَ

َ
اّل إ 

َنی َو اْسَتْدَبَر اْلَفْقَر َو آَنَس َوْحَشَتُه ف  یاْلُمب   ة   یُن اْسَتْقَبَل اْلش   .«اْلَقْبر  َو َقَرَع َباَب اْلَجّنَ
ب  : »532، ر1 ة(، جی)اإلسالم یالکاف .14

َ
ْنَصهار   َجْعَفرٍ  یَعْن أ

َ
ر  ْبهن  َعْبهد  اهلل  اْْل َمهَة  َقهاَل: ّی  َعهْن َجهاب    َدَخْلهُت َعَلهی َفاط 

ههیههَها َلههْوٌح ف  ْی َد َیههَن ْی َو َبهه ْوص 
َ
ْسههَماُء اْْل

َ
َها، َفَعههَدْدُت اْثَنههَی ه  أ ههْن ُوْلههد  ُم   ْی اء  م  ههُرُهُم اْلَقههائ  َثههٌة  َعَشههَر آخ  ههٌد َو َثاَل ههْنُهْم ُمَحّمَ َثههٌة م   َثاَل

ْنُهْم َعل    .« یم 
ب  : »11، ر1)اسالمیه(، ج الکافی .15

َ
ُلث   د  اهلل  َعْب  یَعْن أ الّثُ ْوَصی ب 

َ
اْلَوَرَثة  َو اْلَوص    َقاَل: َمْن أ َضّرَ ب 

َ
اْلُخُمس  ّیَ َفَقْد أ ُبع    ُة ب 

  َو الّرُ
َن اْلَوص   ْفَرُل م 

َ
ُلث  َفَلْم ّیَ أ الّثُ ْوَصی ب 

َ
، َو َمْن أ ُلث  الّثُ ر کیَ ة  ب 

 .«ّتَ
 .11، ح 233، ر2همان، ج .16



انبیا
الق 

م اخ
کار

ت م
 روای

د بر
تأکی

ت با 
روایا

د در 
عدو

د و م
 عد

ری
ازگا

ناس
 

 

 

25 

کهنش در برابهر خشهم و خشهنودی و قهدرت، شهخص مهؤمن از  در این روایت، بهر اسهاس سهه وا
 شود؛ اما در این روایت عدد سه وجود ندارد. غیر مؤمن تمییز داده می

کلههی، کههه بهها سههور  کههه بهها ادات  گونههه دوم روایههاتی اسههت  ماننههد همههه و تمههام و ... و یهها روایههاتی 
 : استثنا، نظیر غیر و جز همراه است؛ مانند روایتی از پیامبر

کسهی پرهیزگار، دوست نمی  ما اهل بیت را، جز مؤمن جهز منهاف  بهدبخت،   دارد و 
 17دارد. دشمن نمی

کهه در ابتههدا عهدد را بیههان می بههه شهمارش معههدود کننهد و سهپس  دسهته سهوم روایههاتی هسهتند 
کههه بهه صههراحت بعههد از  آنچهه در ایههن تحقیه  بههه آن می 18پردازنههد. مهی  پهردازیم، احههادیثی اسهت 

شهمارند؛ امها در برخهی از آن روایهات، عهدد ابتهدایی بها  آوردن عدد، معدودات آن را یک یهک می
 مصادی  شمره شده مطابقت ندارد.

گونهههههه روایهههههات را  گون اسهههههت  _ایهههههن  گونههههها  تهههههوان نهههههوعی تقسهههههیم  می _کهههههه در موضهههههوعات 
کنههار هههم قههرار  منطقههی دانسههت و تقسههیم یکههی از راه گههویی فههرد بهها   هههای تعریهه  شههیء اسههت؛ 

کهههل شهههکل آن را بهههرای مخاطهههب ترسهههیم می کهههه بایهههد از اصهههول  دادن قطعهههات جهههورچین   کنهههد 
گهههر  کننهههد. یکهههی از اصهههول تقسهههیم جامعیهههت و مانعیهههت اسهههت. بنههها بهههر ایهههن، ا  تقسهههیم پیهههروی 

گههر معههدود بیشههتر باشههد، تقسههیم مههانع عههدد بیشههتر از معههد  ود باشههد، تقسههیم جههامع نیسههت و ا
 نیسههت. لههذا بههرای صههحت ایههن تقسههیم بایههد تعههادل بههین عههدد و معههدود برقههرار باشههد. مسههأله 

کهههه عهههدم تطهههاب  عهههدد و معهههدود در برخهههی روایهههات چگونهههه  اصهههلی تحقیههه  در همین  جاسهههت 
 پدید آمده استا

 دودشناسی روایات عدم تطابق عدد و مع گونه
کاسههههتی  گونهههه اصهههلی اسهههتوارند:  کهههه در آن عهههدد و معهههدود تطهههاب  ندارنهههد، بهههر دو   روایهههاتی 
کهههار آمهههده در   و افزونههی. در برخهههی روایههات مصهههادی  شههمرده شهههده در مهههتن روایههات از عهههدد بههه 
کمتر است و در برخی دیگر، مصادی  شهمرده شهده از عهدد ابتهدایی بیشهتر اسهت   صدر روایت 

 جهها ابتههدا مههوارد نقصههان  اسههت. در این  ای را نفرمههوده م تطههاب  نکتههههههم بههرای ایههن عههد و امههام
 کنیم: را ذکر می

                                                   
 .109، ر1، جمقتل الحسین .17
َحهُدَها یَ آ  ( َخْمُس ه  )علیی: َنَزَلْت ف  قال ابو جعفر: »214، ر1، ج فرائل آل محّمد یبصائر الدرجات ف .18

َ
اٍت أ

کفی ْلُم اْلکتاب  ْی َو بَ  ین  ْی دا  بَ یب اهلل  َشه    ُقْل  ْنَدُه ع   .« َنکْم َو َمْن ع 
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 . کاستی مصادیق2-1
در ایهن دسهته از روایهات مصهادی  شهمرده شهده در مهتن روایهت از عهدد ذکهر شهده در ابتههدای 

کمتر است؛ بهرای نمونهه، در حهدیثی فوایهد مسهواک زدن بها عبهارت  هَواک َعَشهَرُة »حدیث  هی الّس   ف 
َصاٍل  کهه  آغاز می 19« خ  شهود، ولهی تنهها هشهت فایهده در مهتن اسهت. نمونهه دیگهر، روایتهی اسهت 

کههرم  امیرمؤمنهان کهه بههه مسهجد آمهد و رفههت دارد  از پیهامبر ا کسهی  هشهت فایهده را بههرای 
َمهان  »شمرد؛ با عبارت:  برمی ْحهَدى الّثَ َصهاَب إ 

َ
د  أ َلهی اْلَمَسهاج  الَف إ  ْخت  ْدَمَن اال 

َ
امها تنهها  20؛«َمْن أ

شهانزده دسهته ) در برخهی  شش فایده در متن روایهت اسهت. در مهتن دیگهری از امهام صهادق
کههه اهههل بیههت حرههرتش را دوسههت  معرفههی شههده طههرق سههیزده دسههته( از امههت پیههامبر  اند 

گهر عهدد اولیهه شهانزده باشهد،  نمی کهه ا دارند، ولهی در بیهان، بهه پهانزده دسهته بسهنده شهده اسهت 
کاسههت نمونهه گهر سههیزده باشههد، نمونهههای از  نمونههه  21ای از افزونهی مصههادی  اسههت. ی مصههادی  و ا

که شیخ صدوق در  ْن »با عبارت  از امیرمؤمنان الخصالدیگر، روایتی است  ی َعْشٌر م  کاَن ل 
هی َرُسول  اهلل   َحهٌد َقْبل 

َ
کهرده اسهت. آنگهاه حرهرت بهه بیهان وی گی 22«َلهْم یْعَطُههّنَ أ ههای  نقهل 

که در متن روایت تنها نه مورد از عهدد ده ابتهدایی بیهان شهده اسهت. اختصاصی خود  پرداخته 
کتاب  کهه نشهانه الخصالنمونه دیگر، باز هم روایتی از  کهرم  اسهت  ههای قیامهت از زبهان پیهامبر ا

کتاب 23ده نشانه است، ولی در مهتن تنهها نهه نشهانه آمهده اسهت.  ههای  ایهن مهوارد تنهها بهه 
شود تا اختالف و فراوانی مستنسخان را عامهل آن بهدانیم،  د نمیمحدو الخصالپرنسخه مانند 
کتاب کم بلکه در  کتاب  های  روایتی  دالئل االمامهنسخه نیز این نقص وجود دارد؛ از جمله در 
کهههه در ابتهههدا همراههههان حرهههرت حجهههت از امهههام صهههادق نفهههر اعهههالم  27را  آمهههده اسهههت 

  24ه است.نفر ذکر شد 26فرمودند، ولی در شمارش تنها نام 
ونی مصادیق2-2  . فز

کههه در ابتهدای روایههت  در دسهته ای از روایههات مصهادی  شههمرده شهده افههزون بهر عههددی اسهت 
کهه راحهت کاسهتی، سهقط یکهی از  آمده است. طبیعهی اسهت  ترین حالهت بهرای توجیهه روایهات 

                                                   
 .495، ر6، جالکافی .19
 .410، ر2، جالخصال .20
 .506، ر2همان، ج .21
 .429، ر2 همان، ج .22
 .410، ر2همان، ج .23
ُم : »463، ر1413، دالئل اإلمامة .24 َذا َظَهَر اْلَقائ  ْن َظْهر  َهَذا اْلَب  إ  ْشر  ْی م   َو ع 

، َبَعَث اهلُل َمَعُه َسْبَعة   .« َن یت 
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مصههادی  و بههرای روایههات افزونههی، درج یکههی از مصههادی  از سههوی ناسههخان و مؤلفههان بههه عنههوان 
کهرد. در ع کاستی و فزونی شمرده شود؛ اما برای تحلیل چنهین روایهاتی بایهد دقهت بیشهتری  امل 
 پردازیم.  شمریم و آنگاه به تحلیل این دو دسته روایات می جا مواردی از فزونی را برمی این

کتهاب  یکی از نمونه کهه در  از امهام  الکهافیها، حدیث نامبردار به جنهود عقهل و جههل اسهت 
 شده است: نقل  صادق

ْ َطی  َف اَن 
َ
ا أ یَ ْنَد.  اْلَعیْبَل   ممی ، یخَ احْلج ْبعی ْمَسةی َو السیَ َن احْلخَ  25می

 انهههد؛  و پهههس از ایهههن جملهههه، یکایهههک سهههپاه عقهههل و جههههل بهههه صهههورت تقهههابلی معرفهههی شهههده
 برای نمونه: 

ه، اْل ْفَر. دیَ  َو اْامَیان، َو  ی

کهه سهه تها بیشهتر از عهدد مفهوم از سپاهیان عقل شمرده شد 78ولی در متن روایت  ه است 
گانه روایتی در بهاره عوامهل نشهاط و شهادابی را  ابتدای روایت است. شیخ صدوق در روایات ده

که امام صادق متذکر می  فرماید:  ابتدا می شود 
ْهیاَا.
َ
ْدره یفی َ ْدری أ

   26النیَ

کهه بها شهما روی اشهاره می و در ادامه به عواملی همچون مسواک و پیاده رش آن متوجهه کنهد 
کتاب، در عنوان روایات چههارده می که این عوامل یازده مورد آمده است. در همین  گانهه  شویم 

ْرَبهَع َعْشههَرَة َخْصههَلة  »بهها عبهارت ابتههدایی:  حهدیثی از پیههامبر 
َ
یههه  أ نقهل شههده، ولههی پههانزده « 27ف 

گشههوده شههدن درهههای آسههمان هههم بههه ن قههل از فایههده بههرای آن در مههتن آمههده اسههت. در حههدیث 
یهَت » امیرمؤمنان هی َخْمَسهة  َمَواق  هَماء  ف  ْبَواُب الّسَ

َ
ُح أ آمهده، ولهی در مهتن از شهش وقهت  28«ُتَفّتَ

کتههاب  کههه شههیخ صههدوق در   عیههون اخبههار الرضههانههامبرده شههده اسههت. در روایههت دیگههری 
کشهتن پهنم چیهز ممنهوع اعهالم شهده، آورد، مهی مهی کهه در ابتهدا  ولهی در ادامهه نهام شههش  29بینیم 
 آورد.  نده را میپر

که امام باقر سه چیز را در ابتهدای روایهت،  نمونه دیگر برای فزونی مصادی ، روایتی است 
                                                   

 .44، ر1)دارالحدیث(، ج الکافی .25
 .37، ح443، ر1، جالخصال .26
 .123، ر1همان، ج .27
 .303، ر1، جالالخص .28
 .277، ر1 ، جعیون اخبار الرضا .29
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کهه دو برابهر عهدد  مفطر روزه برمی شمرد، ولی شش مورد را در متن به عنوان مفطهر معرفهی فرمهوده 
کمی بع اولیه است و احتمال توضیح از سوی نسخه ید به نظهر نویس در افزودن سه عامل دیگر 

  30رسد. بنا بر این، پذیرش عامل درج چندان پذیرفته نیست. می
کههه بههین عههدد و معههدود، دو  از امههام صههادق الکههافیروایههت دیگههری در  نقههل شههده اسههت 

گانه پیامبران، مردم را برای به  های ده شماره متفاوت است. در این روایت، امام با بیان وی گی
اما آنچه در متن روایهت وجهود دارد،  31  فرموده است؛هایی تشوی دست آوردن چنین خصلت

 دوازده وی گی است.

 راهکارهای حل مشکل عدم تطابق عدد و معدود در روایات
گونه عمده عدم تطاب  میهان روایهات عهددی روبهه کنون با دو  کاسهتی  ا رو هسهتیم: نخسهت، 

دوم، فزونههی  مصههادی  برشههمرده شههده در روایههات از عههدد ذکههر شههده در صههدر همههان روایههات و
مصادی  برشمرده شده در متن از عدد یاد شده در صهدر روایهات. بهرای بررسهی عهدم تطهاب  دو 

کههه بهرای بیشهتر روایهات عهدم تطههاب   روش را برگزیهده ایم. در روش نخسهت، احتمهاالت عمهومی 
کهار آیهد و روش دوم، بررسهی تهک روایتهی و تحلیهل آن اسهت. بهرای روش دوم روایهت  می تواند بهه 
 یص انبیا انتخاب شده است. خصا

 . راهکارهای عمومی3-1
کرد: نخست از سوی   و توان جست ناسازگاری عدد و معدود در روایات را از دو ناحیه می جو 

 راویان و ناسخان و دوم برخاسته از متن روایت.
کاسههتی از سههوی  کههه ناسههازگاری در جهههت افزونهی و یهها  در نگهاه نخسههت، فههر  بههر آن اسهت 

گههر راوی بهرای توضهیح مطلبههی مصهداقی را بههه مصهادی  امههام راوی صهورت پ کهه ا ذیرفتهه اسههت 
ها را بیهان نکهرده باشهد،  شهود و یها بهر اثهر فراموشهی یکهی از مصهداق افزوده باشد، درج نامیهده می

نویسههان نیههز محتمههل اسههت.  شههود. هههر دو آسههیب درج و سههقط از سهوی نسههخه سهقط نامیههده می
کنون از سوی  و یا برخی محهدثان بهه آن  32برخی شارحان بیان شده استچنین احتماالتی تا 

کرده کرده است. 33اند. اشاره    34گاه نیز راوی در بیان عدد ابتدای روایت اشتباه 
                                                   

 .23، رالنوادر .30
 .124، ر1، جمن الیحرره الفقیه .31
 .67، ر1، جشرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف .32
 .507، ر2، جالخصال .33
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جهههها وجههههود دارد؛ از جملههههه، ذکههههر عههههدد در صههههدر روایههههت از  احتمههههاالت دیگههههری نیههههز در این
یهان مصهادی  پرداختهه باشهد. های راوی بوده و امام در ابتدا، بهدون ذکهر عهدد، تنهها بهه ب سلیقه

کهرده باشهد. در این کهه راوی دو روایهت را بها یکهدیگر ادغهام  جها نیهز  احتمال دیگر مهواردی اسهت 
کهه برخهی  که عدد صدر روایت با مصادی  حدیث سازگار نباشد. طبیعی اسهت  احتمال دارد 

کهه سهبب پد کنون اتفاق افتاده است و برخی دیگر ممکن اسهت  یهد آمهدن از این احتماالت تا 
 ناسازگاری باشد؛ هرچند دلیل متقنی برای آن یافت نشده باشد.

کههاهش مصههادی  نقشههی  کههه راوی یهها ناسههخ در افههزایش و  در نگههاه دوم، فههر  بههر آن اسههت 
کنهونی از سهوی امهام صهادر شهده اسهت. در این  نداشته تهوان  جها مهی و روایهت بهر همهین صهورت 

که هدف امام تجمیع برخی مصهادی  بهوده ا کهه مصهادی  از عهدد ذکهر گفت  سهت. در مهواردی 
گاه از عط  تفسیر استفاده می گویی امام برای توضیح بیشتر یک  شده بیشتر هستند،  کنند. 

که بیشتر به ذهن متبادر می کرده است. مصداق، مصداق دیگری را    35شود، به آن عط  
م در ابتهدا بها بیهان راه حل دیگر، عط  موارد افزوده شده بر عدد صدر روایت است؛ مثال  امها

عدد یازده، به شمارش یازده مصداق پرداخته و در نهایت بها یهک واو، مصهداق دوازدههم را ههم 
کهه ایهن مصهداق را بهر مصهادی  شهمرده شهده عطه  نکهرده، بلکهه بهه  افزوده است؛ به این معنا 

گونههه ، پههس از یههازده مههورد شههمارش شههده آورده و بههه  عههدد  ای بههر خههاطر خصوصههیتی آن را مسههتقال 
   36اصلی صدر روایت افزوده است.

کلهی بیهان شهده از سهوی امهام دارای مصهادی  جزئی که مصهداق  تهر  احتمال دیگر، آن است 
کرده است؛ در  هم بوده باشد و امام با تجزیه همان مصداق به زیر مجموعه های آن هم اشارتی 

کههه مههراد اصلی اسههت.چنین هههای آن  شههان همههان مصههداق، بههدون تجزیههه زیههر مجموعههه حههالی 
  37توجیهی را شیخ صدوق در تبیین فواید خراب آورده است.

بر ایهن  38آخرین احتمال تبیین اصولی از روایات ناسازگار بودن عدد و معدود است. برخی
که عدم تطاب  اصال  مسأله گر  ای نیست؛ زیرا عهدد مفههوم نهدارد. بهه عبهارتی، عهدد بیهان باورند 

گوینههده می ابتههدا عههددی را بههه عنههوان تعههداد خصههایص بگویههد، ولههی  توانههد در حصههر نیسههت، و 
که مصادی  آن را می کند. هنگامی   شمرد، عالوه بر آن تعداد، عناوین دیگری را نیز ذکر 

                                                                                                                        
 .161، ر2، جشرح االستبصار یار فیمناهم اْلخ .34
 .67، ر1، جل الرسولشرح أخبار آ یمرآة العقول ف؛ 64، ر1، جالوافی .35
 .162، ر2، جمناهم االخیار .36
 .124، ر1، جمن الیحرره الفقیه .37
 .269، ر1، جیشرح الکاف .38
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 . راهکارهای اختصاصی3-2
افههزون بههر راهکارهههای عمههومی بههرای تحلیههل و بررسههی مشههکل الحههدیث ناسههازگاری عههدد و 

های اختصاصی نیز وجهود دارد. در ایهن قسهمت، مطالعهه ای از احادیث، راهکار معدود در پاره
 کنیم. موردی و تحلیل مشکل الحدیث در حدیث خصائص االنبیاء را بیان می

گهزارش شهده اسهت. گون با اندکی اختالف  گونا  39متن روایت خصائص االنبیاء در مصادر 
کتاب  در این  بررسی خواهد شد:  الکافیجا متن 

ِبی َ ْبدی الی 
َ
 َقاَل:  َ ْن أ

نیَ اَل  اَله،   َخاَ ی  -َ ازیَ َو َجالیَ  -إی س، َ ااری ی   ر، ْخاا وی   ِبی
اای ْم   اأْلَ کاَناْت فی ْن  ِی َسا ْم، َفا

ْنف،
َ
لا أ ن، َفااْمَعحی

َلیاهی فی  الا إی لا اَل َو اْرَغب،
ل،
َ
ی ْم َفاْسا ْن ک َ  ْن فی ، َو إی ْن َخیر  ک می نیَ مَتلی

َ
لا أ وا اَل َو اْ َلم، هَیاا. َفاْْحَد،
:  َقاَل: َفَضکَرَها َ َدَرة 

اَجاَ   اَخاَا َو اْلَخیاَرَة َو الدیَ ملی َو السیَ
ل، ْسَن احْلخ، ْلَم َو ح، ْبَر َو الدی، َر َو احْلی یخَ َو اْلیَبَناَ َة َو الصیَ َة َو اْلییبی

وَاَة.   اْْل، ،
َصالی اْلَعَدَرِة، َو َزاَد فی  هی احْلخی ْم َبْعَد َهضی ه، َوى َبْعا، ؛َقاَل: َو َر َماَنةی

َداَا اأْلَ
َ
ْدَو َو أ  40هَیا الصیی

ههههای اخالقهههی اختصاصشهههان داده  پیهههامبرانش را بهههه برتری -عهههز و جهههل  -خههدای 
گههر در شههما ایههن خصههلت ها بههود، خههدا را شههکر  اسههت. پههس خودتههان را بیازماییههد. ا

که از نیکی بهره گر چنین نیسهت، از خهدا بخواهیهد و  کنید و بدانید  مند شدید و ا
 کنید )پس حررت این ده مورد را ذکر فرمودند(: به آن رو 

یقین، قناعت، صبر، شکر، بردباری، حسن خل ، سخاوت، غیرت، شجاعت و 
 مروت. 

 اند. داری را نیز متذکر شده گانه صدق و امانت های ده برخی بعد از این خصلت
 یابی به متن اصلی . دست3-2-1

کهههه یههه کهههار در بررسهههی مهههوردی روایهههات، دسهههت نخسهههتین راه  ابی بهههه مهههتن اصهههلی آن اسهههت 
کرده از رهگههذر بررسههی اخههتالف نسههخه کههه روایههت مههذکور را نقههل   انههد،  ههها و نیههز منههابع دیگههری 

 آید. فراهم می
کتههاب  در نسههخه ال  41شههود: ُرُسههَلُه: رسههوله، هههای زیههر مشههاهده مههی تفاوت الکههافیهههای دیگههر 

                                                   
؛ 47، رعةیصههفات الشهه؛ 192، راْلخبههار یمعههان؛ 555، ر3 ، جهیههحرههره الفقیمههن ال ؛ 431، ر2 ، جالخصههال .39

 .221)صدوق(، ریاْلمال
 .56، ر2 ة(، جی)اإلسالم یالکاف .40
 .21347و  20552، شوطة مکتبة الروضة الرضویة المقدسة فی مشهدمخط .41
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ُلوا: فسلوا، 42َتکْن: ال یکّن،
َ
: العشر. 44َفَذکَرَها: فذکر، 43َفاْسأ البته در همهین بهاب، بعهد  45اْلَعَشَرة 

که دارای مشکل مذکور نیست:   از ذکر این حدیث، روایت دیگری آورده شده 

ِبی َ ْباادی الی 
َ
ورا   َ ااْن أ نا  َصااب، ااَدا ی  م،

ی ااا  هیااا  َحلی  َفهی ااا  َفیبی
کاااَن َ اااقی   ااای، َمااْن  حی ااا َلن، نیَ َقاااَل: إی

نیَ اَل  ؛ إی
وقا  َوِفیا  َ اری ی  -َ زیَ َو َجلیَ  - َصد، یاَا ِبی ْنبی

یاهی َفْلیْحَمادی  اَکْخ وی   َخ یَ اأْلَ کاَناْت فی ْن  ، ََفَ
َد الی  ْ  إی یااهی َفْلیَعَااا یَ ااک، َو َمااْن َ ْ َ  ااْن فی ناَهااا. َقاااَل:  -َ اازیَ َو َجاالیَ  -اَل َ اَ  مَتلی ْله، إی

َ
َو ْلیْسااا

اا کَ َو َمااا ه، ااَدا ْلاات، فی عی : ج، ْلاات، ْلاام، َو ق، اا ر، َو احْلی ااْبر، َو الدی، اانیَ اْلااَوَر ، َو اْلیَبَناَ ااة، َو الصیَ ؟ َقاااَل: ه، نیَ
. َداا، اَکَماَنةی

َ
نثی َو أ دی ْدو، احْلَ ری، َو صی  َو اْلَخیَرة، َو اْلبی

َجاَ ة، َخاا، َو الدیَ یاا، َو السیَ  46احْلَ
کههه مکههارم اخههالق شههمرده  بهها مقایسههه ایههن دو روایههت مالحظههه می شههده، در مههواردی بهها شههود 

 یکدیگر اختالف دارند. 
 صدق مرّوءة حسن خل  یقین 1روایت 
 صدق الحدیث برّ  حیاء ورع 2روایت 

کتهههاب  گهههزارش شهههده در  ، افهههزون بهههر تفهههاوت سهههاختاری، در الکهههافیبنههها بهههر ایهههن، در روایهههات 
که بر این اساس نمی های یاد شده نیز تفاوت دیده می محتوای خصلت ایهت را توان دو رو شود 

کههه روایههت مههذکور را  یکسههان دانسههت. از ایههن رو، بههرای رسههیدن بههه مههتن اصههلی بههه سههایر منههابعی 
کرده  کنیم. اند، مراجعه می گزارش 

کهه در  الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا. در 1 نیز این حدیث به شکل زیر وارد شده اسهت 
 شود: سه خصلت بیشتر شمرده می« زاد»انتها با فعل 

ی َ ااا وی ْر
َ
می أ نیَ اَل  نی اْلَعاااالی

َ
لا  _َو  ااا  َجااالیَ  _: أ ن، ، َفااااْمَعحی خااا وی

َ ااااری ی اأْلَ  ِبی
ااالَله، َخااا یَ َرس،

کَرَهااا هَیاا، َقااَل: َو مَت َلیاهی فی الا إی له، َو اْرَغب،
ل،
َ
کیَ َفاْسااا وا اَل، َو إی اد، ای ْم َفاْْحَ کاَناْت فی ْن  ِی َسا ْم، َفا

ْنف،
َ
 أ

ایخ، َو اْلیَب  : اْلییبی اَخاا، َو اْلَخیااَرة، َو َ َداَرة  ااملی َو السیَ
ل، ْسان، احْلخ، ْلام، َو ح، اا ر، َو احْلی ایَرة، َو الدی، َناَ ااة، َو اْلَبصی

َداَا اأْلََماَنة.
َ
یاَا َو أ ْدَو َو احْلَ هَیا: الصیی . َو یفی َخَبر  آَخَر َزاَد فی وَاة،  َو اْْل، ،

َجاَ ة،  47الدیَ

کههه مشههکل عههدم تطههاب  نههدار2 د و مرحههوم شههیخ صههدوق در پههنم . مههتن دیگههر، متنههی اسههت 
کرده است:  کتاب خود از امام صادق  چنین نقل 

                                                   
 .372، شقّم  یف  یة اهلل المرعشیمخطوطة مکتبة آ .42
سة فیّ مخطوطة مکتبة الروضة الرضو .43  .16966، شمشهد یة المقدّ
 .714/4، شمخطوطة المکتبة الوطنیة فی طهران؛ 20486همان، ش .44
گوهرشهاد فهی .45 مخطوطهة ؛ 714/4، شمخطوطهة المکتبهة الوطنیهة فهی طههران؛ 279، شمشههد مخطوطة مکتبهة جهامع 

سة فیّ مکتبة الروضة الرضو  .16966، شمشهد یة المقدّ
 .56، ر2 ة(، جی)اإلسالم یالکاف .46
 .353، رالفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا .47
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وی  ااادی ِبی َ ْبادی الی الصیَ
َ
نیَ اَل  َ اْن أ الَله،  -َ َباااَرک َو َ َعااَد  -َقااَل: إی َ اااری ی  َخاا یَ َرس، ِبی

وا اَل  اد، ی ْم َفاْْحَ کاَنْت فی ْن  ِی َس ْم، َف
ْنف،
َ
لا أ ن، ، َفاْمَعحی خ وی

َلیاهی یفی  -َ ازیَ َو َجالیَ  - اأْلَ الا إی َو اْرَغب،
املی 
ل، ْساَن احْلخ، َ اا َو ح، ی ا َر َو الری

اْبَر َو الدی، ایخَ َو اْلیَبَناَ اَة َو الصیَ : اْلییبی ا، َفَضکَرَها َ َدَرة  هْنَ ناَدةی می ی َو الزی
وَاَة. َجاَ َة َو اْْل، ، َخاَا َو اْلَخیَرَة َو الدیَ 48السیَ

 

کههه مهههم آمههده، در برخههی واژه فقههه الرضههاایههن مههتن بهها آنچههه در  ههها  تههرین آن ههها متفههاوت اسههت 
 عبارت است از: 

ناادة مهناا، هیا: و ارغبلا الیه یف الز لا یَلیهی فی ک ... اْرَغب، نیَ مَتلی
َ
لا أ اْبَر: البصایره، 49و اْ َلم،  50الصیَ
ْلَم: الر ا، ْدَو: الصدو و احلیاا. 51احْلی 52الصیی

 

صههفات ، معههانی االخبههار، الخصههال، مههن ال یحرههره الفقیهههکتههاب ، الکههافیبهها مقایسههه متههون 
گههزارش شهده شههیخ صهدوق بهها همهه تفاوت بهه نظههر می االمههالیو  الشهیعه کههه حهدیث  هههای  رسهد 
کتاب  جزیی کهه از عبهداهلل بهن مسهکان از امهام  الکهافیاش همان حدیث مورد بحث در  اسهت 
گر چنین فرضیه صادق کهه سهبب بهروز مشهکل  ای پذیرفته شود، مهواردی نقل شده است. ا

یههان و یها مؤلفههان پههیش از  الکهافیعهدم تطههاب  عهدد و معههدود در روایههت  شههده اسهت، از سههوی راو
 کلینی رخ داده است.

 . راهکارهای حل عدم تطابق عدد و معدود در روایت خصائص االنبیاء3-2-2
گههزارش شههده  -یههابی بههه مههتن اصههلی روایههت  پههس از دسههت کههه احتمههال یکسههانی آن بهها متههون 

کهه برخهی عالمهان در ایهن خصهور مطهرح  -شیخ صدوق وجود داشت  به بررسی احتمهاالتی 
 پردازیم:  اند، می کرده
 .درج و سقط3-2-2-1

کههالم  نخسهتین احتمهال، درج عهدد در صههدر روایهت از سهوی راوی اسههت؛ یعنهی عهدد ده در 
کهه در امام کرده اسهت؛ همچنهان  روایهت دوم  نبوده، بلکه راوی، خود در ابتدای روایت ذکر 

کهه بهه جهای عهدد عشهره، عهدد  همین باب، بدون ذکر عدد، مصهادی  ذکهر شهده اسهت. یها ایهن 
                                                   

؛ 47، رعةیصههفات الشهه؛ 192، راْلخبههار یمعههان؛ 555، ر3 ، جهیههحرههره الفقیمههن ال ؛ 431، ر2 ، جالخصههال .48
 .221)صدوق(، ر یاْلمال

 .431، ر2 ، ج؛ الخصال221)صدوق(، ر یاْلمال .49
 .353، رالفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا .50
 .431، ر2 ، جالخصال .51
 .353، رالمنسوب إلی اإلمام الرضا الفقه .52
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که بر اثر سهو راوی عدد اثنتی سقط شده باشد. بنها بهر ایهن،  53اثنتی عشره )دوازده( بوده است 
گفههت ذکههر عههدد ده از جانههب امههام می گههویی  تههوان  کههالم راوی اسههت و راوی  نیسههت، بلکههه 
که حررت ان میچنین بی این  در ذکر مکارم اخالق این ده مورد را برشمردند. دارد 

کلمهه  افزون بر این مهوارد، سهقط مهم کهه رخ داده،  هی »در عبهارت « الزیهاده»تهری  َلیهه  ف  اْرَغُبهوا إ 
ْنَههها یههاَدة  م  کلمههه الزیههاده در مههتن اصههلی روایههت بههوده اسههت، بههه نظههر « الّز  کههه  گههر ب،ههذیریم  اسههت. ا

کهه  رسد امام می اختصاصات مکارم اخالق انبیا را ده مهورد شهمرده اسهت و سهپس فرمهوده 
کههه  کههه مههوارد مههازادی  کنیههد، و شههاید دلههیلش ایههن باشههد  در مههازاد بههر ایههن ده مههورد بیشههتر رغبههت 

شود و  های دین شمرده می های اخالقی، بلکه به عنوان پایه شود، نه به عنوان برتری شمرده می
گزیر باید  های مسلمانی پای بند باشد. بنا بر این، در دو صهفتی ) صهدق  به پایههر مسلمانی نا

که پس از مکارم اخالقی ذکر شده است، باید اهتمام بیشتری داشت؛ همچنهان کهه   و امانت( 
َد »احتمهال دارد جملههه 

َ
ههْدَق َو أ یَههها الّص  َصههال  اْلَعَشهَرة  َو َزاَد ف  ه  اْلخ  اَء َقهاَل َو َرَوى َبْعُرههُهْم َبْعههَد َههذ 

َماَنة  
َ
که در متن« اْْل  درج شده باشد. الکافی کالمی از راوی یا احمد بن خالد برقی باشد 

 زمان عدد و معدود . افزایش هم3-2-2-2
کهه امهام در ابتهدا ده مهورد از  زمان عدد و معهدود اسهت؛ بدین احتمال دیگر، افزایش هم سهان 

ههم بهر عهدد ابتهدایی افهزوده « زاد فیهها»له مکارم اخالق وی ه پیامبران را برشمرده و سپس با جم
 که در پی آن، معدود هم افزایش یافته و امام دو مورد دیگر را هم بیان فرموده است. 54است
کالم امام3-2-2-3 کالم راوی با   .خلط 

کلینهی و یها ناسهخان اسهت؛  سومین راه کهالم راوی بها سهخن امهام از سهوی مرحهوم  کار، خلط 
بیان عدد افزوده، ولی آن را به امام نسبت نداده است، بلکه بهه عنهوان یعنی راوی سخنی را در 

گهذر زمهان از سهوی مؤله  و یها ناسهخ در  مقدمه و توضیح خودش در مهتن آورده اسهت، ولهی در 
کلینههی در میهان روایهت بههه طریه  دیگهر ایههن روایهت اشههاره  گنجانهده شههده اسهت. در واقهع،  مهتن 

که  کند. بنا بر این، از آن می کتاب برقی نقل شهده اسهت، فاعهل جایی  در « قهال»این حدیث از 
 55، یا احمد بن محمد بن خالد برقی است یا ابن مسکان.«قال و روی بعرهم»

                                                   
کما فیة اْلخیعشرة من الروا : فال بد من سقوط349، ر7 ، جشرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف .53 ة، أو یة اآلتیالروا یرة 

 .عشرة یإبدالها باثنت
 . را  بما ذکرنا من اإلبدالیأصل العدد أ یها أنه زاد فیکون المراد بقوله: و زاد فیحتمل أن ی: و 349، ر7 همان، ج .54
 .349، ر7 همان، ج .55
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 . تحلیل فقه الحدیثی3-2-2-4
 کهههار بهههرای تحلیهههل ناسهههازگاری عهههدد و معهههدود در روایهههت خصهههائص االنبیهههاء  چههههارمین راه

 رسههد بهها دقههت در مههتن روایههت و بررسههی  مههیتحلیههل فقههه الحههدیثی مههتن روایههت اسههت. بههه نظههر 
 سههههیاق و نیههههز مفههههردات و ترکیبههههات، مشههههکل ناسههههازگاری عههههدد و معههههدود در ایههههن مههههتن بهتههههر 

گسهههترش راه برطهههرف مهههی  ههههای شهههناخته شهههده در مواجههههه  شهههود. از سهههویی، ایهههن روش سهههبب 
 ههههای مشهههابه اسهههت تههها تنهههها بهههه سهههقط و درج و تصهههحی  و تحریههه  بسهههنده نکنهههیم.  بههها نمونهههه
ک کهههاوی و سهههپس مفهههردات آن را بهههرای   اربسهههت فقهههه الحهههدیث ابتهههدا اجهههزای مهههبهم مهههتن را وا

 « قههال»کیسههتا فاعههل « َقههاَل َفههَذکَرَها َعَشههَرة  »در « قههال»کنیم، بههرای نمونههه، فاعههل  بررسههی مههی
یَهههههها»کیسهههههتا و سهههههرانجام عبهههههارت « َقهههههاَل َو َرَوى َبْعُرهههههُهْم »در   در ایهههههن مهههههتن چهههههه « َو َزاَد ف 

 جایگاهی داردا 
کلمه در  بررسهی شهود؛ « امانهت»و « صهدق»، «اخهالق»، «مکارم»بررسی مفردات، باید چهار 

کهرم  که در روایات مشابه هم به عنوان مکهارم اخهالق انبیها یها رسهول ا کلمه نخست، از آن رو  دو 
کههه در سههایر متههون مشههابه نیسههت و   ذکههر شههده اسههت و دو واژه صههدق و امانههت هههم از آن رو 

ده است. به دیگهر سهخن، افزودنهی در ایهن روایهت نسهبت بهه سهایر روایهات  تنها در این روایت آم
 همسو همین دو واژه صدق و امانت است.

که به معنای بزرگهی، شهرافت و بزرگهواری اسهت َکَرم است  و  56مکارم جمع مکرمه و از ریشه 
کههار برده کرامههت را بههرای صههفاتی بههه  کههه از خههوی بزرگههواری بههه دسههت می برخههی  بههه آیههد و یهها  انههد 

که چنین صفاتی در انسان نهادینه شود گونه که انواع خیهر و  57ای است  گویند  کسی  کریم به  و 
کهههه مکهههارم  بنههها بهههر ایهههن، می 58شهههرافت و فرهههایل را در خهههود فهههراهم آورده باشهههد. گفهههت  تهههوان 

کههه سههبب شههرافت و بزرگههواری شههخص مههی ای از صههفات واال را در بههر می مجموعههه شههود.  گیههرد 
کههه انسههان بههر اسههاس آن  60و بههه معنههای طبیعتههی 59ّلهه  یهها ُخُلهه أخههالق جمههع خلیقههة، ُخ  اسههت 
  62کنهههد. ازهههری از قههول ابوعبیههد، خلیقههة را مههرادف سههلیقة معرفههی می 61سرشههته شههده اسههت.

                                                   
 .368، ر5 ، جنیکتاب الع .56
 .798، ر2 ، ججمهرة اللشة .57
 .510، ر12، جلسان العرب .58
 .2070، ر5 ، جالصحاح .59
 .152، ر3، جکتاب العین .60
 .618، ر1 ، ججمهرة اللشة .61
 .16، ر7، جتهذیب اللشة .62
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بنا بر این، اخالق نیهز بهه معنهای سهجایا خواههد   63داند. ابن فارس ُخُل  را به معنای سجیه می
که ازدی برای خل  ارائه می که اخالق، نمایهان دهد، بیان بود. تعریفی  گر ملکهات  گر این است 

که بسهته بهه آیهین، سهیره عقهال و تجربهه  گرفته از آن است  که افعال انسان نشأت  نفسانی است 
کههه دارد، می تشییههر می کههس، بهها توجههه بههه اسههتعدادهایی  توانههد متفههاوت  کنههد و البتههه بههرای هههر 
کهه حلقهه واسهطه اعمهال  توان اخهالق را یهک سلسهله با این تفاسیر می 64باشد. سهجایا دانسهت 

 جوارحی و جوانحی هستند.
کتهب لشهت آن را نقهیض  کهه بهه معنهای راسهتی اسهت و در  دو واژه دیگر، یکهی صهدق اسهت 

کرده کذب نوشته کهه آن را  65انهد. اند و در حقیقت، تعری  به ضهد  و دیگهری واژه امانهت اسهت 
کرده که در برابر خیانت قرار نیز تعری  به ضد   66گیرد. می اند 

کهههه عبهههارت  بنهههدی چههههار واژه مهههورد بررسهههی بهههه دسهههت مهههی از جمع  ، «مکهههارم اخهههالق»آیهههد 
 اضهههافه صهههفت بهههه موصهههوف و بهههه معنهههای اخهههالق بزرگوارانهههه و برگزیهههده اسهههت. بنههها بهههر ایهههن، بههها 

کههههه پسههههندیده هسههههتند و از هنجارهههههای یههههک مههههؤمن بههههه شههههمار می  آیههههد،  صههههفات و اخالقههههی 
کههههه رعههههایتش بههههرای همگههههان متفههههاوت اسههههت. بههههه دیگههههر سههههخن، اخال کریمانههههه اسههههت   قههههی 

کهههه دو صهههفت  واجهههب نیسهههت، بلکهههه نهههوعی فرهههیلت و برتهههری بهههه شهههمار مهههی  آیهههد؛ در حهههالی 
 داری بهههر همگهههان واجهههب اسهههت و عهههدم رعایهههت آن رذیلهههه اخالقهههی شهههمرده  صهههداقت و امانهههت

 خواهد شد.
کههه مکههارم اخههالق د گههردآوری روایههاتی اسههت  ههها  ر آنمرحلههه دیگههر در تحلیههل فقههه الحههدیثی، 

از « عشر خصال من مکارم»در باب  بیان شده است. در یکی از این روایات، از امام صادق
کهه بها روایهت  الخصالکتاب  روایتی آمده و ده خصلت به عنوان مکارم اخالق ذکر شده اسهت 

پوشههانی  محهوری مهها در خصههور مکهارم اخههالق انبیهها، جههز در دوخصهلت صههدق و امانههت، هم
کهه حرهرت در آن بهه  االمالیه این روایت را شیخ طوسی در ندارد. نمونه مشاب کرده اسهت  نقل 

شههیخ صههدوق در  67فرمایههد. داود بههن سههرحان، ایههن مکههارم را تقسههیم شههده بههه مشههیت الهههی می
که یک معانی االخبار کرده است  و  68بار به چهار مهورد روایات دیگری در باره مکارم اخالق ذکر 

                                                   
 .214، ر2، جمعجم مقاییس اللشة .63
 .418، ر2 ، جکتاب الماء .64
 .257، ر5، جالمحیط فی اللشة؛ 656، ر2، ججمهرة اللشة؛ 56، ر5، جکتاب العین .65
 .389، ر8، جکتاب العین .66
 .301(، ری)طوس یاْلمال .67
 .191، راْلخبار یمعان .68
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سنخ سازی این موارد با مهوارد شهمرده  که هم 69کند رم اشاره میبار دیگر به سه مورد از این مکا
 آور است. شده در خصایص انبیا تکل 

کههههرام را چنههههین برشههههمرده کههههه اخههههالق   اند:  همچنههههین روایههههات فههههراوان دیگههههری وجههههود دارد 
گذشهت، بخشهندگی ایثار، وفهاداری بهه پیمان ، احسهان  هها، تشافهل، خلهور، شهتاب در عفهو و 
  70هاسهههت؛ سهههن خلههه ، فروبهههردن خشهههم، فروهشهههتن چشهههم از جملهههه آنقبهههل از درخواسهههت، ح

که در دعای مکارم االخالق امام زین العابهدین ها  نیهز بهه برخهی از ایهن خصهلت همان طور 
 اشاره شده است. 

گسههترده کههه بهه معرفههی مکهارم اخههالق  ای از روایهات روبههه بهه ایههن ترتیهب، بهها حجهم  رو هسهتیم 
کههدام بهه پرداخته ا دیگههری تفههاوت دارد. در برخههی از ایههن روایههات، اصههطالح انههد و مصههادی  هههر 

کلهی می« مکارم االخالق» تهوان بهه چههار  به صراحت ذکر شده است. ایهن روایهات را در حالهت 
کرد: دسته نخست   دسته مکهارم اخهالق انبیها را  -نقل شده است  که از امام صادق -افراز 

که پیش معرفی می  -که در منابع شیعه و اهل سنت آمده  -وم تر به آن اشاره شد؛ دسته د کند 
گویی،  بدون پسوند انبیا ذکر شده اسهت و مکهارم اخهالق را اسهتقامت در برابهر حهوادم، راسهت

کههردن نیکی رحم، میهمههان داری، صههله امانههت ههها، رعایههت حهه  و  نوازی، اطعههام بینههوا، جبههران 
ن ایههن صههفات نیههز اشههاره کنههد و بههه غیههر وراثتههی بههود حرمههت همسههایه و رفیهه  و حیهها معرفههی می

کتهههاب  می کهههرم  الخصهههالکنهههد؛ دسهههته سهههوم روایتهههی در  خطهههاب بهههه  بهههه نقهههل از پیهههامبر ا
که بریهده و  امیرالمؤمنین کسی  که دریغ نموده، ارتباط با  کسی  که سه وی گی  اعطا به  است 

کرده را از مکارم اخالق می که ستم  کسی  که شهبیه دسهته  -شمرد و دسته چهارم  درگذشتن از 
یهاد خهدای متعهال را بها  -سوم است  کمک مهالی بهه بهرادر دینهی و ذکهر ز کردن از مردم،  گذشت 

 71کند. عنوان مکارم اخالق ذکر می
کههه در روایههات مکههارم اخههالق ذکههر شههده اسههت، مههی در جمع تههوان  بنههدی مصههادی  متعههددی 

، مکارم اخالق طیفی از روایات را در بر می که اوال  ای انحصاری بهودن گیرد و لزوما  به معن گفت 
کنهد.  ، احتمال دارد بر اساس مخاطهب مکرمهت اخالقهی تشییهر  آن در یک روایت نیست و ثانیا 

کهه بهرای عهده شههود،  ای بههه عنهوان فرهیلت شهمرده می بهه دیگهر سهخن، برخهی صههفات اخالقهی 
کههه بههرای  گههروه دیگههری بههه عنههوان فریرههه محسههوب شههود. در آن صههورت، مکههارم اخالقههی  بههرای 

                                                   
 .همان .69
 .1066، ر2، جمنتخب میزان الحکمه .70
 .71-28، ر«بررسی و تحلیل روایات مکارم االخالق» .71
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ای برتر از صفات اخالقی رایم میان تمهام مهردم داشهته باشهد. بنها بهر   ت، باید درجهپیامبران اس
کهه  گرفهت؛ زیهرا بعیهد نیسهت  این، در تحلیل روایات مکارم اخالق باید مخاطب را هم در نظهر 
گرفته باشد. در روایهت داود  امام در بیان مکارم اخالقی شخصیت مخاطب خود را هم در نظر 

ایههن مطلههب مشهههود  -شههود  م تقسههیم شههده از جانههب الهههی معرفههی میکههه مکههار -بههن سههرحان 
کههه مالحظههه شههد، او  72اسههت. کههالم ازدی در تعریهه  اخههالق اسههت. همههان طههور  مؤیههد دیگههر، 

کرده است.  73اخالق را نسبت به افراد با استعدادهای مختل  متفاوت معرفی 
م اخالقهی انبیها با توجه به توضیحات فوق، احتمال شمارش صدق و امانت در شمار مکار

کههه روایههت اصههلی تنههها بههه شههمارش ده خصههلت اولیههه موجههود  بعیههد مههی نمایههد و احتمههال دارد 
که در آن صورت، با عدد ابتدایی متن هم سازگار است.   پرداخته باشد 

برای اثبات نظریه خروج دو صفت صدق و امانت از مکارم اخالقی انبیا قرینهه دیگهری ههم 
که خانواده حدی کذب و خیانت مترهاد صهدق وجود دارد  ثی متقابل دو صفت مذکور است. 

کتههاب  کههه در آن احتمههال  روایتههی را ذکههر می االختصههارو امانههت اسههت. شههیخ مفیههد در  کنههد 
وجههود برخههی صههفات، همچههون بخههل و تههرس و هههر صههفت مههذموم دیگههری در مههؤمن داده شههده 

کههه بهها طینههت وجههودی مههؤمن سههازگاری ندارنههد. کههذب و خیانههت  همچنههین از  74اسههت، بههه جههز 
 چنین نقل شده است: این پیامبر خدا 

یانة و ال ضق. ة غیر احلخ کلی خلی   75نطبب املؤمن    

کذب منافی بها ایمهان معرفهی شهده اسهت و برخهی از روایهات سرشهت  76 در برخی از روایات 
کذب عاری می مجموعه این روایهات ههم نشهان  77دانند. انسان )نه تنها مؤمن( را از خیانت و 

گزیند و بهه صهدق و امانهت ده می کذب و خیانت دوری  که بر هر انسانی بایسته است تا از  ند 
کههه شههاید تهها  روایتههی بههه امیرمؤمنههان غههرر الحکههمروی آورد. البتهه در  نسهبت داده شههده اسههت 

کند:  اندازه  ای به برداشت ما خدشه وارد 
                                                   

 .301(، ری)طوس یاْلمال .72
 .قی یکسان پنداشتجا مکارم اخالق است و نباید آن را با نسبیت اخال مراد وی در این .73
ب    اْلَحَسُن ْبُن َمْحُبوٍب َقاَل:: »231، راإلختصار .74

َ
ُن َبخ  یَ : َعْبد  اهلل   یُقْلُت ْل  کوُن َی ال  َقاَل َنَعْم َقاَل ُقْلُت فَ یکوُن اْلُمْؤم 

، َقاَل: َنَعْم، ُقْلُت: فَ  ، َقاَل: اَل َو اَل َجاف  َی َجَبانا  ابا 
کّذَ ، ُثّمَ َقاَل یکوُن  کّل  َطب  یُ : ا  ُن َعَلی   اْلخ  یْجَبُل اْلُمْؤم 

َ
اّل َب َی َعٍة إ   .«اَنَة َو اْلکذ 

 .22، ح595، ر3، جبیب و الترهیالترغ .75
 .151، رتح  العقول .76
ٍد َقاَل:: »163، ر2 ، جمعرفة اْلئمة یکش  الشمة ف .77 َصاٍل َفَمْه  َی ُبن    َعْن َجْعَفر  ْبن  ُمَحّمَ ْنَساُن َعَلی خ  ُه ْی َعلَ  َی َما ُبن  اإْل  ّنَ ه  َفإ 

ب  َی ْبَنی َعَلی اْلخ  ُی اَل   .«اَنة  َو اْلکذ 
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یانة لیسا من  خ و ال را    ل ضق   78. و احلخ

کتا های اعتقادی و اخالقی باشد  تواند مستند پایه که نمی - غرر الحکمب افزون بر جایگاه 
کرامهت  می - کذب و خیانت از اخالق بزرگواران نیست؛ نه  که در روایت مذکور هم  گفت  توان 

کهرد؛ یعنهی ممکهن اسهت فهردی بزرگهوار  کهرام یهاد  که باید از آن به برتری اخالق  اخالقی بزرگواران 
که دار  ای صفت صدق و امانت است.ولی غیر مؤمن باشد 

قرینههههه دیگههههر بههههر خههههروج دو صههههفت امانههههت و صههههدق از مکههههارم اخالقههههی انبیهههها روایتههههی از 
که صدق و امانت را از نشانه امیرالمؤمنین کهرده ههای دیهن است  اسهت و اتفاقها    دار معرفهی 

که به ایهن خواهد  داران می ، همانند روایت محوری ما، از دین«ارغبوا»در این روایت نیز با لفص 
 79امور اهتمام بیشتری داشته باشند.

 نتیجه
که  . در باره حل مشکل عدم انطباق عدد و معدود در روایات راه1 گونی وجود دارد  گونا های 

 به تناسب هر رویات باید بررسی شود.
 . در بههاره روایههت خصههایص انبیهها و عههدم انطبههاق عههدد در مههتن و خصههایص شههمرده شههده 2

کههالم راوی  : سهههو راوی، افههزایش همسههه فرضههیه طههرح شههده اسههت  زمههان عههدد و معههدود و خلههط 
کالم امام  .با 

. راه حههل ارائههه شههده در ایههن نوشههتار تحلیههل مفههردات روایههت و تشههکیل خههانواده حههدیث و 3
 های دیگر متن رویات خصایص انبیا است. دقت در نسخه

و نیهز  الکافیمختل   های . با بازیابی و بازسازی متن روایت خصایص انبیا بر پایه نسخه4
کهه عبهارت  به این قرینه می الخصالکتاب  ْنَهها»توان دسهت یافهت  یهاَدة  م  هی الّز  َلیهه  ف  از « اْرَغُبهوا إ 

کتههاب  کههه مرجههع ضههمیر در  الخصههالروایههت سههقط شههده اسههت. ایههن عبههارت در  موجههود اسههت 
 گانه است. خصایص ده« منها»و در « اهلل»، «الیه»

را ب،ذیریم، متن روایت چنین ترجمه « ارغبوا الیه فی الزیاده منها». چنانچه وجود عبارت 5
 خواهد شد: 

                                                   
 .81، رغرر الحکم و درر الکلم .78
م  : »221)صدوق(، ر یاْلمال .79

َ
ن  یَقاَل أ ْهل  الّد   َن یُر اْلُمْؤم 

َ
ّنَ ْل  ْدَق اْلَحد  یُ ن  َعاَلَماٍت ی: إ  َها ص  َمانَ یْعَرُفوَن ب 

َ
َداَء اْْل

َ
ة  َو ث  َو أ

َساء  َو َبْذَل اْلَمْعُرو لّن  َة اْلُمَؤاَتاة  ل 
ّلَ َعَفاء  َو ق  م  َو َرْحَمَة الّرُ ح  َلَة الّرَ اْلَعْهد  َو ص  َباَع اْلَوَفاَء ب  ف  َو ُحْسَن اْلُخُل   َو َسَعَة اْلُخُل   َو اّت 

ْلم  َو َما  َلی اهلل  یُ اْلع  اَل  ... _ َعّزَ َو َجّلَ  _َقّر ُب إ 
َ
 .«َهَذا َفاْرَغُبوا یَفف   أ
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گانه اختصار داد. پس شهما نیهز  خدای متعال، پیامبران را به اخالق برگزیده ده
کنید و در خصلت در به دست آوردن این خصلت کوشش  کهه افهزون بهر  ها  هایی 

 ج دهید.شود )صدق و امانت( رغبت بیشتری به خر این ذکر می
کهه اخههالق بزرگوارانهه افههزون بهر رعایههت  بیههان« مکههارم اخهالق». تحلیهل عبهارت 6 گر آن اسهت 

کههه از  -بایههدها و نبایههدهای اخالقههی اسههت. از ایههن رو، دو صههفت اخالقههی صههداقت و امانههت را 
تهوان بهه عنهوان مکهارم اخهالق برشهمرد، بلکهه همهان  نمی -های اخهالق مسهلمانی اسهت  بایسته

که در شود، مراد رغبت در زیادتی ایهن دو  مشاهده می«عبارت ارغبوا الیه فی الزیاده منها» گونه 
که در زمره مکارم اخالق قرار می  گیرد.  صفت است 

کهه بهه تناسهب  . با تشکیل خانواده حدیث هم7 یهافتیم  مرمون با متن روایت موجود نیهز در
کهه خصهایص مخاطب، مصادی  مختلفی برای مکهارم اخهالق بیهان شهده اسهت؛ همه ان طهور 

تهوان نهاظر بهه یهک  بیان شده برای پیامبران بسهیار خهار هسهتند. بنها بهر ایهن، ایهن روایهت را می
کلههی بههرای مکههارم اخههالق  اّتفهاق دانسههت. بههه عبههارتی، نمی تههوان بهها توجههه بههه یههک روایههت قاعههده 

کرد و مکارم اخالق با توجه به استعدادهای مختل  متفاوت خواهد بود.  اثبات 

 نامهکتاب 

، محمههد بههن محمههد مفیههد، قههم: المههؤتمر العههالمی اللفیههة الشههیخ المفیههد، اول، اإلختصههار _
 ق.1413

 ق.1414، محمد بن حسن طوسی، قم: دار الثقافة، اول، اْلمالی _

کتابچی، چا  ششم، االمالی _  ش.1376، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، تهران: 
کتبهههی نجفهههی، اول، ، موسهههی بهههن جعفهههر بهههن احمهههد تبریهههأوثههه  الوسهههائل _ کتابفروشهههی  زی، قهههم: 

 ق.1369
، حمزه عبدی، عباس پسندیده، قهم: سهازمان چها  و بررسی و تحلیل روایات مکارم االخالق _

 ش.1394نشر دارالحدیث، اول، 
، محمههد بههن حسههن صههفار، قههم: مکتبههة آیههة اهلل  بصههائر الههدرجات فههی فرههائل آل محّمههد _

 ق.1404المرعشی النجفی، دوم، 
، اسهههماعیل بهههن حمهههاد جهههوهری، بیهههروت: دارالعلهههم للمالیهههین، و صهههحاح العربیهههةتهههاج اللشهههة  _

 ش.1376
، حسهن بهن علهی بهن شهعبه حرانهی، قهم: جامعهه مدرسهین،  تح  العقهول عهن آل الرسهول _
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 ش.1363دوم، 
، عبهد العظهیم بهن عبهد القهوى المنهذرى الشهامی، الترغیب و الترهیهب مهن الحهدیث الشهری  _

 ق.1388بیروت: دار إحیاء الترام، سوم،  تحقی : مصطفی محّمد عمارة،
، محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسهة تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة _

 ق.1416، سوم، آل البیت

 .1421، محمد بن احمد ازهری، بیروت: دار احیاء الترام العربی، اول، تهذیب اللشة _
 ارالعلم للمالیین.، محمد بن حسن ابن درید، بیروت: دجمهرة اللشة _
 ش.1362، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، قم: جامعه مدرسین، اول، الخصال _
 ق.1413، محمد بن جریر طبرى آملی، قم: بعثت، اول، دالئل اإلمامة _
 ش.1392، عبدالهادی مسعودی، تهران: سمت، هفتم، روش فهم حدیث _
یها  المسههائل _ ، قههم : مؤسسههه آل البیههت، سههید علههی بههن محمههد طباطبهایی حههائری، قههمر

 ق.1418اول، 
 ق.1382، محمد صالح بن احمد مازندرانی، تهران: المکتبة اإلسالمیة، اول، شرح الکافی _
کنگره جهانی امام رضا، امام هشتمصحیفة اإلمام الرضا _  ق.1406، اول، ، مشهد: 
 ش.1362، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، تهران: اعلمی، اول، صفات الشیعة _

، محمهد بهن علهی بهن بابویهه )شهیخ صهدوق(، تههران: نشهر جهههان، اول، عیهون أخبهار الرضها _
 ق.1378

 ق.1410، عبدالواحد تمیمی آمدى، قم: دار الکتاب اإلسالمی، دوم، غرر الحکم و درر الکلم _
، مشههههد: مؤسسهههة آل ، منسهههوب بهههه امهههام هشهههتمالفقهههه المنسهههوب إلهههی اإلمهههام الرضههها _

 ق.1406، اول، البیت
کلینی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چهارم، الکافی _  ق.1407، محمد بن یعقوب 

کلینی، قم: دار الحدیث، اول، الکافی _  ق.1429 ، محمد بن یعقوب 
 ق.1409، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: نشر هجرت، دوم، کتاب العین _
مؤسسهههه  -، عبهههداهلل بهههن محمهههد ازدی، تههههران: دانشهههگاه علهههوم پزشهههکی ایهههرانکتهههاب المهههاء _

 ش.1387مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل، 
 ق.1405، سلیم بن قیس هاللی، قم: الهادى، اول، کتاب سلیم بن قیس الهاللی _
، محمهد بهن علهی بهن بابویهه )شهیخ صهدوق(، قهم: دفتهر انتشهارات کتاب من ال یحرره الفقیهه _

 ق.1413اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، 
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 ق.1381، علی بن عیسی اربلی، تبریز: بنی هاشمی، اول، ش  الشمة فی معرفة اْلئمةک _

 ش.1375، فخرالدین بن محمد طریحی، تهران: مرتروی، سوم، مجمع البحرین _

 ق.1371، احمد بن محمد بن خالد برقی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، دوم، المحاسن _
بههاقر مجلسهی، تهههران: دار الکتهب اإلسههالمیة،  ، محمهدمهرآة العقهول فههی شهرح أخبههار آل الرسهول _

 ق.1404دوم، 

، مههولی احمههد بههن محمههد مهههدى نراقههی، قههم: مؤسسههه آل مسههتند الشههیعة فههی أحکههام الشههریعة _
 ق.1415، اول، البیت

، احمههد بههن محمههد فیههومی، قههم: دار الهجههرة، دوم، المصههباح المنیههر فههی غریههب الشههرح الکبیههر _
 ق.1414

لی بن بابویه )شیخ صدوق(، قم: دفتر انتشهارات اسهالمی وابسهته ، محمد بن عمعانی اْلخبار _
 ق.1403به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 

 ق.1404، احمد بن فارس، قم: مکتب االعالم االسالمی، اول، معجم مقاییس اللشة _

کنگهره جههانی بزرگداشهت شهیخ المکاسب _ ، مرترهی بهن محمهد امهین انصهارى دزفهولی، قهم: 
 ق.1415اول،  اعظم انصارى،

، میر سید احمد علوى عاملی، قم: مؤسسهه اسهماعیلیان، مناهم اْلخیار فی شرح االستبصار _
 اول.

 ق.1429شهری، قم: دارالحدیث، هشتم،  ، محمد محمدی ریمنتخب میزان الحکمه _
 ش.1386، محمد رضا مظفر، قم: انتشارات اسماعیلیان، شانزدهم، المنط  _
 ش.1391م: حوزه علمیه قم مرکز مدیریت، سوم، ، محمود منتظری مقدم، ق2منط  _
، اول، ، احمههد بههن محمههد بههن عیسههی اشههعری قمههی، قههم: مدرسههة اإلمههام المهههدیالنههوادر _

 ق.1408
کتابخانههه امههام أمیههر المههؤمنین علههیالههوافی _ کاشههانی، اصههفهان:  ، اول، ، مههال محسههن فههیض 

 ق.1406
وى قزوینههی، قهم: دفتههر انتشههارات ، سهید علههی موسهینهابیع اْلحکههام فهی معرفههة الحهالل و الحههرام _

 ق.1424اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 




