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اثـر ارزشـمند شـیخ عبـاس قمـی، فھرسـت       » سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار«کتاب ارزشمند 

عالمه مجلسی است. تعداد زیاد » بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار«کتاب شریف جامعی بر
و تنوع موضوعات آن، محدث قمی را برآن داشت تـا فھرسـتی بـر ایـن کتـاب      » بحار االنوار«مجلدات 

یات ھم بنویسد. وی عالوه بر فھرست نگاری، مطالبی در راستای شناخت بھتر احادیث بیان نمود و روا
مضمون دیگری نیز در جھت ذکر شاھد بر آن افزود. در این نوشتار که بـه روش توصـیفی ـ تحلیلـی      
نگاشته شده، حدیث پژوھشی محدث قمی در دو زمینه سـند و مـتن روایـات تحلیـل گردیـده اسـت.       

خت ھا نشان می دھدکه محدث قمی در شناخت اسناد روایات از علم رجال، تراجم و...، درشـنا بررسی
متون روایات از فھم مفردات، استفاده از اشعار، اطالعات تاریخی وجغرافیایی و... بھره برده است.
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مقدمه

ه. ق. در شھر قم دیده به جھان ١٢٩٤شیخ عباس فرزند محمدرضا قمی نجفی حدود سال 
) وی از محضر بزرگـانی چـون آیـت اللّـه حـاج      ١٧؛ دوانی، ٢٦٥/ ٣؛ زرکلی، ٨، گشود. (قمی

ه. ق)، آیت اللّه سید محمدکاظم یزدی صـاحب عروةالـوثقی   ١٣٤١میرزا محمد ارباب قمی (م 
ه.) استفاده کرد. ایشان به سبب عالقه زیـاد بـه علـم    ١٣٢٠ه.)، میرزاحسین نوری (م ١٣٣٧(م 

شـتر مـالزم درس میرزاحسـین نـوری بـود و در استنسـاخ کتـاب        الحدیث، رجـال و درایـه، بی  
مستدرک الوسائل ایشان را یاری و در اواخر عمر استاد، از او اجازه دریافت کرد. وی از علمای 
بزرگ دیگر ھمچون سیدحسن صدر مؤلف تأسیس الشیعه و میرزامحمد ارباب و دیگـران نیـز   

).٣٠-١٨اجازه دریافت نمود (دوانی، 
ھـای  ھا به فعالیت علمی و تبلیغی پرداخت و آثار فراوانـی در زمینـه  س قمی سالشیخ عبا

ذی حجـه سـال   ٢٣حدیث، تاریخ، تراجم، لغت و... نوشت. وی سـرانجام درشـب سـه شـنبه     
ه. ق. درگذشت و در نجف اشرف، در صحن مطھّر حضرت امیرالمؤمنین (ع) کنارتربت ١٣٥٩

).٤٠١/ ١؛ محمد حرزالدین، ١٣؛ قمی، ٣٤(دوانی، استادش محدّث نوری به خاک سپرده شد 
تـوان بـه   از شیخ عباس قمی بیش از یکصد اثر به یادگار مانده است؛ که از آن جملـه مـی  

ھای ذیل اشاره کرد: سفینة البحار و مدینة الحکم واآلثار، مفـاتیح الجنـان، الـدرالنظیم فـی     کتاب
ل علماء الجعفریة، الکنی و األلقاب، األنـوار البھیـة   لغات القرآن العظیم، الفوائد الرضویة فی أحوا

فی تواریخ الحجج االلھیة، منتھی اآلمـال فـی مصـائب النبـی و اآلل، نفـس المھمـوم فـی مقتـل         
).١٢-١٠الحسین المظلوم. (قمی، 

» سفینة البحار و مدینة الحکـم و اآلثـار  «ترین آثار محدث قمی، کتاب ارزشمند یکی از مھم
ب کلید رمز و فھرست مطالب و موضـوعات ابـواب بحـار اسـت. بـه گفتـه وی،       است. این کتا

حدود سی و پنج سال از عمر خود را صرف نگارش آن نمود. وی برای تـألیف سـفینه، دوبـار    
بحار را از اول تا آخر خواند؛ یک بار به مدت ھفت سال، شب و روز غرق مطالعه دقیق آن بود 

احادیث را با حروف تھجی در فـیش یادداشـت نمـوده و    و بار دوم فھرست مطالب و مضامین 
ھا و اوراق را در سـفرھا و ھمـه جـا بـا     ھر موضوعی را در حرف خود جای داد و ھمان فیش

).٨٢کرد. بدین سان، سفینه البحار شکل گرفت (دوانی، برد و تنظیم میخود می
است و نویسنده ھیچ » حارب«تنھا فھرستی بر » سفینه«رسد که در یک نگاه گذرا، به نظر می

ھـای  تـوان تـالش  خالقیتی جز تبویب روایات انجام نداده است؛ اما با بررسی دقیق کتـاب مـی  
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چـون  «آورد: حدیثی نویسنده را در کتابش یافـت. چنانچـه شـیخ عبـاس قمـی در مقدمـه مـی       

بود، دسترسی به روایات بحاراالنوار دشوار و یافتن موضوعی در آن مستلزم صرف زمان زیادی
در نتیجه به نوشتن فھرستی از آن بر اساس ترتیب حروف معجـم روی آوردم. سـپس تصـمیم    
گرفتم که آن [بحار االنوار] را کوتاه نکنم، بلکه در ھر ماده حدیثی احادیـث کوتـاه را نوشـتم و    
اگر طوالنی بود، قسمت مورد نیاز آن را آوردم و ھرگاه در آن تحقیق لطیفی یافتم، گزینشـی از  
آن را ھم ذکر کردم و گاه شرح حال کوتـاھی از اصـحاب پیـامبر و امامـان و بزرگـان فرھنـگ       

» یابنـد، بھـره منـد سـازد.    اسالمی از ادیبان برآن افزودم، تا کسانی را که به این کتاب دست مـی 
).١٣-١/١٢(قمی، 

تیب نھایـه  دھد؛ که ترتیب آن مانند تروی در ادامه، روش کار خود در سفینه را توضیح می
ابن اثیر از لحاظ التزام به ترتیب حروف است. در ابتدای ھر باب دو رمز وجود دارد؛ رمـز اول  

شود و رمز دوم بابی است که از آن نقل گردیده و سپس عـدد  جلد بحار است که از آن نقل می
رده، ھا نقل کـ که شماره صفحه است. ھمچنین از رموزی برای اشاره به مصادری که بحار از آن

ھای جدید این کتـاب، بـه   ) شایان ذکر است که در چاپ١٦-١٤/ ١استفاده کرده است. (ھمو، 
جای استفاده از رموز در پاورقی به مرجع آن در بحار اشاره شده است.

با توجه به اینکه محدث قمی تنھا به روایات بحار اکتفا نکرده و احادیث و مطالب خـوبی  
توان کتـاب او را تنھـا   وم و تراجم ھم به آن اضافه کرده است، نمیدر تفسیر، تاریخ، اخالق، عل

) جایگـاه  ٢٦٥/ ٣یک فھرست بر بحار دانست؛ بلکه خود یک دایرة المعارف اسـت. (زرکلـی،   
علمی محدث قمی و اھمیت ویژه کتاب او، ضرورت توجـه بـه حـدیث پژوھـی او را آشـکار      

نماید.می
افزاید، در راستای تکمیـل  دک، بر مطالب بحار میآنچه را محدث از نظرات خود ھرچند ان

پردازد و غالبا نیـز در چنـین   و تبیین روایات است و کمتر به نقد حدیث یا نقد آراء مجلسی می
گویـد. بـه عنـوان نمونـه     مواردی جانب احتیاط را رعایت کرده و بر سبیل احتمـال سـخن مـی   

فھـذا الیـوم   «...فرمایند: نور نشسته و میروایتی در بحار است که امام حسین (ع) بر سریری از
) مجلسـی در  ٥٣/١١٦(مجلسـی،  » التسئلونی حاجة من حوائج الدنیا و اآلخرة اال قضیتھا لکم...

کنـد کـه ایـن واقعـه در     درخواست حوائج دنیا و آخرت داللت مـی «نویسد: توضیح روایت می
ث پس از ذکر نظـر مجلسـی   محد» شود.دھد؛ چون در آخرت از دنیا سؤال نمیرجعت رخ می
احتمال دارد که این واقعه در برزخ باشد و درخواستشان از حوائج دنیوی «آورد: این نکته را می
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).١٩٤/ ٢(قمی، » برای خودشان نیست؛ بلکه برای نزدیکان و ھمسایگان و مؤمنان زنده است.

این نوشتار به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی ذیل است:
ھایی داشته است؟یرامون اسناد روایات بحاراالنوار چه فعالیتمحدث قمی پ-١
ھایی نموده است؟وی در برخورد با متون روایی این کتاب، چه تالش-٢

حدیث پژوهی محدث قمی پیرامون اسناد روایات
تـوان از دو زاویـه   ھای حدیثی محدث قمی در ارتباط با اسناد روایات بحـار را مـی  فعالیت

مورد بحث و بررسی قرار داد.» تراجم«و» رجال«کلی 
مربوط به احوال خصوص راویان در اسناد روایات از جھت وثاقت یا عدم وثاقـت  » رجال«

باشـد  ھـا اعـم از عالمـان و راویـان و... مـی     مربوط به شرح احوال شخصـیت » تراجم«است و 
عنایـت ویـژه داشـته    به ھر دو علم » سفینه«). به طور طبیعی، شیخ عباس قمی در ١٣(سبحانی، 

» الکنـی و االلقـاب  «و » الفوائد الرضـویة «، تالیفات مستقلی چون »تراجم«است. ایشان در زمینه 
ای نـدارد. بـا ایـن    ھای انجام گرفته ـ تالیف جداگانه ـ با بررسی» رجال«دارد، اما گویا در زمینه 

و دیگـر تالیفـات   » سـفینه «الی مباحث مطرح در ھای رجالی ایشان از البهحال، مبانی و اندیشه
پژوھـی ایشـان در   ھـای مختلـف حـدیث   حدیثی قابل شناسایی است. در ادامه، به بررسی گونه

شود.پرداخته می» تراجم«و » رجال«زمینه 
چندان در ایـن اثـرش واضـح نیسـت. در     » درایة الحدیث«دیدگاه محدث قمی درباره علم 

علمی اسـت کـه از سـند و مـتن، طـرق      «ده؛ تعریف درایة الحدیث یا مصطلح الحدیث گفته ش
علمـی  «) و نیـز  ٣٦-٣٥؛ شانه چـی،  ١(شھید ثانی، » کند.تحمل و آداب نقل حدیث بحث می
ھای آن از صحیح و سـقیم و علیـل و آنچـه نیـاز اسـت تـا       است که از متن حدیث، سند و راه

محدث قمـی در میـان   ). ١/٢٣(مامقانی، » کندحدیث مقبول از مردود بازشناخته شود، بحث می
کند و گـاه بـه شـرح و    مطالبش از اصطالحات این علم مانند تصحیف، تحریف و...استفاده می

در علوم حـدیث را تبیـین   » حافظ«پردازد. مثال اصطالح توضیح اصطالحات درایة الحدیثی می
ت. بنـد اسـ  توان گفت تا چه حد بـه ایـن علـم پـای    ) با این وجود نمی٢/٢٨١نماید. (قمی، می

).٦٠٠چنانکه در مورد عالمه مجلسی در بحار نیز چنین گفته شده است (رک: فقھی زاده، 
. بررسی رجالی راویان١

افزاید، مباحـث  بندی روایات بحار میبخش زیادی از مطالبی که محدث قمی ذیل فھرست
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دازد. پـر رجالی است. وی بیشتر بدون استناد به کتب رجالی، به توصیف و شرح حال افراد مـی 

محدث بر اساس ریشه لغوی، نام راوی را ذکر نمـوده و نکـاتی در مـورد زنـدگی و وضـعیت      
کند. چنانچه احوال او را در قسـمت دیگـری مطـرح کـرده باشـد، مخاطـب را       وثاقتش بیان می
کنـد کـه   رسد، ذکر میمی» ابن بابویه«دھد. به عنوان نمونه، وقتی به شرح حال بدانجا ارجاع می

ذکـر  » صـدق «رود و من آن را در ماده به کار می» شیخ صدوق«به صورت مطلق برای این اسم 
).٤١٠/ ١کنم (قمی، می

کند:وی در مباحث رجالی به نکات زیر توجه می
ھای راویان توجه ویژه دارد. ایـن  محدث قمی به ضبط اسمنحوه صحیح تلفظ اسم راوی:

ند کـه تلفـظ نامشـان در گـذر زمـان دچـار       کموضوع، کمک شایانی در شناخت نام افرادی می
و أذینـة  «آورد: می» ابن اذینة«فراموشی یا دگرگونی شده است. وی در مورد شکل صحیح تلفظ 

؛ مـوارد  ٧١/ ١(ھمـو،  » بضمّ الھمزة و فتح الذال المعجمة و سکون الیاء المنقطة تحتھـا نقطتـان  
)٣٠١/ ٢و ٢٦١/ ١دیگر رک: ھمو، 

شـود و در  محدث قمی از وجـود راویـان مشـترک غافـل نمـی     شناسایی راویان مشترک:
کنـد کـه   دھد. به عنوان مثال، اشاره میصورتی که یک نام بین چند نفر، مشترک باشد، شرح می

شھرت داشتند: أبو بردة بن أبی موسی األشعری، أبو بردة بـن  » ابوبردة«در تاریخ، چندین نفر به 
نفر اول از دشمنان امیرالمومنین علی (ع) و نفـر سـوم از   عوف األزدی، أبو بردة بن نیار؛ که دو

).٢١٣/ ٢؛ و نیز رک: ھمو، ٢٦٥–٢٦٤/ ١یاران ایشان است. (ھمو، 
گویند که که در یک عصر و قریـب  طبقه در اصطالح به جماعتی میشناسایی طبقه راوی: 

. (مـدیر شـانه   السن باشند و ھمچنین در مالقات مشایخ و اخذ حدیث از استاد شـریک باشـند  
) شناخت اساتید و شاگردان و نیز امامانی که راوی درک نموده، طبقه راوی را روشـن  ٤٧چی، 

توان به پیوستگی یا گسستگی سند پی برد و دریافت که روایت، در چـه  نماید؛ در نتیجه، میمی
جه طائفه و او و«آورد: می» جمیل بن دراج نخعی«وضعیتی قرار دارد. به عنوان نمونه، در مورد 

کند و در دوران امام رضا (ع) وفات یافت. ثقه است. از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نقل می
تر است و در اواخر عمر نابینا شد. از زراره نیز حدیث آموخت او از برادرش نوح قاضی بزرگ

).٣٠٤/ ٢و ١٤٢/ ٢ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٦٦١–٦٦٠/ ١(ھمو، » و اصلی دارد...
از نکات اساسی که محدث قمی بدان توجـه دارد و ھـدف اصـلی    وثاقت و حسن راوی:

شود، سنجش وثاقت و حسن راویان است. وی این امر را با الفاظ رایج علم رجال محسوب می
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» ثقة، وجه الطائفة، صحیح الروایة، له اصـل یـا لـه کتـاب و...    «در مدح و توثیق راویان ھمچون 

ابان بن تغلب ـ مانند تضرب ـ کـوفی    «نویسد: می» ابان بن تغلب«که درباره دھد. چناننشان می
ثقه جلیل القدر و عظیم المنزلة در میان اصحاب ماست. وی امـام سـجاد (ع)، امـام بـاقر (ع) و     
امام صادق (ع) را درک کرد و از آنان روایت نمود؛ درحالی که نزد آنان جایگاه رفیعی داشـت.  

در مسجد النبی بنشین و برای مردم فتوا بده، به راستی که من «ره او فرمود: امام صادق (ع) دربا
او در ھر فنی از علم دستی داشت؛ از قرآن و فقـه  » دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو ببینم.

).٣٢-١/٣١(ھمو، » و حدیث و نحو و ادب و لغت...
کند؛ چنانکه در میـان حـدود   وی در مورد وثاقت و حسن راویان، سختگیری چندانی نمی

جریر «) و ١/٢٣١(ھمو، » ابوالبختری«نماید، تنھا راوی که در جلد اول سفینة البحار ذکر می٥٠
) را ١٨٥/ ١(ھمـو،  » یـونس بـن ظبیـان   «) را ضـعیف، و وضـعیت   ٥٧٦/ ١(ھمـو،  » بن عثمـان 

ویان داشته، و به لحاظ توان گفت؛ این امر، نشان از حسن نظر زیاد او به راداند. میاختالفی می
آید، مؤیـدی بـر   رساند. برخی مبانی وی که در ادامه میمبنایی، مسامحه وی در امر توثیق را می

این مدعاست.
توان بدین صورت دسته بنـدی  ھای وثاقت و حسن راوی از نگاه محدث قمی را مینشانه

کرد:
وثاقت یا حسن راوی، تصریح ھای احراز : یکی از راهآ) تصریح امام (ع) به وثاقت راوی

یکی از معصومان به این مطلب است؛ درک آن در عصر غیبـت غالبـا از طریـق روایـت معتبـر      
؛ سـبحانی،  ٣٩/ ١آینـد (خـویی،   باشد. این گونه روایات جزو توثیقات خاص به حساب میمی

١٥١.(
وضعیت روایاتی ای بهداند؛ اما اشارهمحدث قمی این موضوع را دلیلی بر توثیق راویان می

کند. گویا ایشان از اسـتاد خـویش محـدث نـوری پیـروی      آورد، نمیکه به نقل از معصومان می
نموده و به لحاظ علمی تحت تاثیر ایشان بوده است. محدث نوری بـر ایـن بـاور بـود کـه بـه       

تـوان بـر وثاقـت وی    نیـز مـی  -روایت ضعیف ـ حتی روایت خود راوی در تعریـف از خـود   
).٣٩/ ١مود. (رک: خویی، استدالل ن

سـه روایـت از امـام    » برید بن معاویـه عجلـی  «اش پیرامون محدث قمی ذیل بحث رجالی
گفـت:  از جمیل بن دراج روایت شده: شنیدم که امام صادق (ع) می«کند: (ع) را ذکر میصادق

به خاضعان خاشع مژده بھشت بده؛ برید بـن معاویـه عجلـی، أبـو بصـیر لیـث بـن البختـری        «
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ھـا  المرادی، محمّد بن مسلم و زرارة، چھار فرد نجیب، امینان الھی بـر حـالل و حـرام. اگـر آن    

ھـیچ  «ھمچنین از امام صادق (ع) روایت شده: » گشت.شد و کھنه مینبودند، آثار نبوی قطع می
کس یاد ما و احادیث پدرم را زنده نکرد، مگر زرارة و أبو بصیر لیث مرادی و محمّد بن مسـلم  

کرد. آنان حافظان دین، امینـان  برید بن معاویة عجلی، اگر اینان نبودند، ھیچ کس استنباط نمیو
و در روایت دیگـری  » پدرم در حالل و حرام الھی، سابقان به سوی ما در دنیا و آخرت ھستند.

ـ «فرماید: می ن اوتاد زمین و اعالم دین چھارتن ھستند: محمّد بن مسلم، برید بن معاویة، لیث ب
).٢/٣٤٠و ١٨٦/ ١ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٢٦١/ ١(قمی، ».» بختری و زرارة بن أعین...

: از دیگر مسائلی که وثاقت یـا حسـن راوی را اثبـات    ب) اعتماد بر توثیق رجالیان متقدم
کند، تصریح یکی از اعالم متقدم مانند کشی و نجاشی است؛ این از نگاه بیشـتر رجالیـان، از   می

).١٥٣؛ سبحانی، ٤١/ ١باشد. (خویی، ادت و حجیت خبر ثقه میباب شھ
پردازد، ھمـین اسـت. بـه    یکی از اصولی که محدث قمی با تکیه بر آن به توثیق راویان می

از اصحاب امام ھـادی (ع) و  «نویسد: می» ابراھیم بن عبده نیسابوری«عنوان مثال، وی در مورد 
ت و در رجال کشی توقیع طویلی دربرگیرنده مـدح  امام حسن عسکری (ع) به حساب آمده اس

» جعفـر بـن بشـیر   «) و نیز از نجاشی در مـورد  ٢٩٣/ ١(قمی، » و نھایت جاللت او وجود دارد.
؛ موارد دیگر رک: ھمو، ٥٩٧/ ١آورد که از زاھدان و ناسکان اصحاب ما و ثقه است. (ھمو، می
).٥١٦/ ٢و ٣٩٩/ ٢

اصل دیگری که محدث قمی بدان توجه دارد، توثیق خر: ج) اعتماد به وثاقت رجالیان متأ
اند، امـا غالبـا آن را   رجالیان متأخر است. دیگر دانشمندان رجالی نیز چنین اصلی را مطرح کرده

؛ ٤٢/ ١داننـد. (رک: خـویی،   مشروط به معاصر بودن یا نزدیک بودن عصر آن فرد با راوی مـی 
گیـرد و  محدث قمی چنین شرطی را در نظر نمیرسد ) در صورتی که به نظر می١٥٤سبحانی، 

ھا سـندی  داند. شاید بتوان کار محدث را به این نحو توجیه کرد که آنصرف توثیق را معتبر می
در دسترس داشتند و بر اساس آن حکم به وثاقت راوی دادند و امروزه ما آن سند را نداریم. بـا  

ھـا  وان شاھد پذیرفت ولی اعتمـاد بـر سـخن آن   توان نظر رجالیان متأخر را به عناین توجیه می
صحیح نیست.

ابراھیم بن ھاشم، ابواسحاق قمـی، اصـلش از   «نویسد: می» ابراھیم بن ھاشم«وی در مورد 
گویند؛ او اولین کسی است که حـدیث کوفیـان را   کوفه است و به قم منتقل شد. اصحاب ما می

ند و جمعی از محققـان ھـم بـه وثاقـت او     شماردر قم انتشار داد. مشھور حدیثش را حسن می
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، شیخ بھایی، مجلسـی، محقـق اردبیلـی. عالمـه     الرواشحتصریح دارند. از جمله محقق داماد در 

تر نزد من این است کـه او بـا شـواھدی ثقـه و صـحیح      صحیح«گوید: طباطبایی بحر العلوم می
الیان متاخر بوده و توثیق ) محققانی که وی نام برده ھمگی از رج٣٠١-٣٠٠/ ١(قمی، » است.

ھای دیگـر رک:  باشد (نمونهآنان نسبت به ابراھیم بن ھاشم که از پیشینیان است، فاقد اعتبار می
)٢/٣٠٤ھمو، 

ھای توثیقات عامه، بـودن راوی جـزو   : یکی دیگر از راهد) بودن راوی از اصحاب اجماع
تند که ھمه اتفـاق بـر وثاقـت    نفر از اصحاب خاص امامان ھس١٨است. آنان » اصحاب اجماع«

شود؛ گرچه آنان دارند؛ اگر روایتی تا این افراد، سند صحیح داشته باشد، حکم به صحت آن می
سند حدیث قبل از این افراد، دارای ضعف باشد. ایـن دیـدگاه، ناشـی از عبـارتی از کشـی در      

-٥٧/ ١ک: خـویی،  رجالش است. دانشمندان در مورد این گونه توثیق، اختالف نظر دارنـد. (ر 
).٣٩٨-٣٨٧؛ داوری، ٢٠٢-١٦٥؛ سبحانی، ٦٠

ھـا  شیخ عباس قمی در ضمن بیان مبحث رجالی ھریک از اصحاب اجماع، بـه وثاقـت آن  
أجمعت العصابة علی تصـحیح  «را مشمول عبارت » ابان بن عثمان«کند. به عنوان مثال، اشاره می

أجمـع األصـحاب   «را جـزو  » محمد بزنطـی احمد بن«)، ٣٢/ ١شمارد. (قمی، می» ما یصحّ عنه
ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٣٠٤/ ١داند. (ھمو، می» علی تصحیح ما یصحّ عنه و أقرّوا له بالفقه

).٣٦٥/ ٢و ٦٦٠/ ١
: نکته دیگری که محدث قمـی بـه عنـوان تأییـدی بـر وثاقـت فـرد        ه) نقل ثقات از راوی

ت به آن فرد اعتماد، و نقل وی را تلقـی بـه قبـول    داند، نقل ثقات از آن راوی است؛ زیرا ثقامی
اند. مثال نقل روایت بزرگانی مانند صفّار، سعد بن عبد اللّه و أحمد بـن أبـی عبـد اللّـه را     کرده
).٢٩٦/ ١داند (ھمو، می» ابراھیم بن محمد بن سعید ثقفی«ای از وثاقت نشانه

گونـه  امام صادق (ع) است و ھیچکه از اصحاب » بکار بن کردم کوفی«ھمچنین، در مورد 
کند که بزرگانی ھمچون ابن ابـی عمیـر و یـونس    مدح و توثیقی در کتب رجالی ندارد، بیان می

).٢/١٢٨ھای دیگر رک: ؛ نمونه٣٤٦/ ١کردند (ھمو، بن عبدالرحمن از او روایت می
اقت خـود آن  : شیخ عباس قمی نقل راوی از افراد ثقه را دلیلی بر وثو) نقل راوی از ثقات

امـا ایـن مبنـا قابـل     دھد راوی به صحت نقل اعتنا داشته است.داند؛ چرا که نشان میراوی می
ممکن اسـت راوی  زیرا ـ فرع بر وثاقت راوی است» نقل از ثقه«پذیرش نیست؛ چرا که احراز 

ز به دروغ برای پذیرش دیگران، احادیث خود را به ثقات منتسب کرده باشد ـ حال، اگـر احـرا   
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وثاقت راوی ھم به نقل وی از ثقه منوط گردد، الزمه آن دور باطل است. بنابر این، نقل از ثقـه  

تواند دلیل بر وثاقت راوی باشد. عالوه بر آن، باید دید که آیا نقـل  ـ جز با نگاه مسامحی ـ نمی 
نقل کـرده  از ثقات، روش ھمیشگی راوی بوده یا وی در کنار نقل از ثقات، از افراد غیر ثقه نیز

است. ھمچنین امکان دارد راوی در یک مجلس عمومی حدیثی را از کسی شنیده و نقل کـرده  
باشد، که این دلیل بر وثاقت وی نیست.

را نقل از بزرگان » جعفر بن عبداهللا«ھای وثاقت به عنوان نمونه، محدث قمی یکی از نشانه
حسن بن علی بن فضّال، عبیس بن اصحاب ما ھمچون حسن بن محبوب، محمّد بن أبی عمیر، 

).٣٣٦/ ٢و ٢١٢/ ٢؛ موارد دیگر رک: ھمو، ٦٠١/ ١کند. (ھمو، ھشام و ابن جبلة معرفی می
محدث قمی در صورتی که راوی اصل یـا کتـاب داشـته باشـد،     ز) داشتن اصل یا کتاب: 

آیـد. ایـن   یشود. داشتن اصل و کتاب به عنوان امتیازی برای توثیق راوی به حساب ممتذکر می
توان آن را نشانه اھتمام راوی بـه امـر حـدیث    شود و مینکته در سایر کتب رجالی نیز دیده می

؛ ٧١/ ١دھـد. (ھمـو،   نسـبت مـی  » ابـن اذینـة  «دانست. به عنوان مثال، کتابی درباره فرائض بـه  
)٢١٣/ ٢، ١٩٢/ ١ھای دیگر رک: ھمو، نمونه

کی از توثیقـات عامـه در مباحـث رجـالی،     یح) بودن راوی از اصحاب امام صادق (ع): 
انـد اصـحاب امـام صـادق (ع)     بودن راوی از اصحاب امام صادق (ع) است. برخی ادعـا کـرده  

اند. این ادعا از سخن برخی پیشینیان چون شیخ مفید و حدود چھار ھزار نفر بوده و ھمگی ثقه
نگـاه رجالیـان بزرگـی    ) اما این برداشت از٥٥/ ١ابن شھرآشوب برداشت شده است. (خویی، 

چون محقق خویی کامال نادرست است. زیرا اگر مراد، این باشد که تمام شـاگردان امـام چھـار    
ھزار نفر بوده و ھمگی آنان ثقه بودند، این نظریه قابل پـذیرش نیسـت و شـبیه قـول عامـه بـه       

از ایـن  عدالت تمام صحابه پیامبر است؛ اما اگر مراد این باشد که اصـحاب آن حضـرت بـیش    
باشند، این گفته نیز ادعایی بعید و بدون دلیل تعداد بودند و در میان آنان، چھار ھزار نفر ثقه می

است. (ھمان)
محدث قمی در شرح حال برخی راویان به موضوع فوق توجه داشته است. به عنوان مثال، 

جعفر بـن محمـد   ) و٣٤١/ ١(قمی، » ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق«نماید وی اشاره می
/ ٢ھای دیگـر رک: ھمـو،   اند. (نمونه) از اصحاب امام صادق (ع) بوده١/٦٠٨بن اشعث (ھمو، 

) ممکن است این گونه اشارات ـ با توجه به مسامحه ایشان در مدح و توثیق، بـه   ٢/٣٩٥، ٢٧٤
منظور نشان دادن امتیاز این دسته از راویان بوده و به نوعی مدح آنان تلقی گردد.
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محدث قمی به بیوتـات حـدیثی نیـز توجـه دارد.     ھای حدیثی:) بودن راوی از خاندانط

دانـد کـه   را فردی از خاندان بزرگ حـدیثی شـیعه مـی   » یونس بن عمار صیرفی کوفی«چنانچه 
).١٨٧/ ١کند. (ھمو، استادش در خاتمه مستدرک ذکر می

ثاقت خـود او، بـه جایگـاه    پس از ذکر و» ایوب بن نوح بن درّاج نخعی«ھمچنین در مورد 
؛ ١٩٣–١٩٢/ ١کنـد. (ھمـو،   نیز توجه می» جمیل بن درّاج«و برادرش » نوح بن درّاج«پدرش 

).٣١٠-٣٠٩/ ٢موارد دیگر رک: ھمو، 
محدث قمـی انفـراد در نقـل دعـای معتبـر را نشـانه       ی) انفراد راوی در نقل ادعیه معتبر: 

از آنچه کـه داللـت بـر    «نویسد: می» ابراھیم بن ھاشم«رو، در مورد داند. از این حسن راوی می
جاللت او دارد، این است که ادعیه و اعمال شایع در مسجد سھله و مسجد زیـد کـه متـداول و    
متلقی به قبول است و در مزار کبیر و مزار شھید و غیر آن ذکر شده است، سـندش تنھـا بـه او    

) این سخن وی، تأییـد دیگـری بـر تسـامح     ٣٠١/ ١ھمو، »(شود و نه به فرد دیگری.منتھی می
ایشان در امر جرح و تعدیل، به لحاظ مبنای فکری و اندیشه رجالی اسـت؛ زیـرا منفـرد بـودن     

راوی در نقل دعا، قرینه مناسبی بر وثاقت و حسن وی نیست.
انـد، بـا   اینکه اصحاب این ادعیه را تلقی بـه قبـول کـرده   توان گفت،در توضیح این مبنا می

باشـد. امـا   اینکه راوی دیگری جز ابراھیم بن ھاشم ندارد، نشانه جاللت شأن وی نزد آنان مـی 
این مبنا قابل خدشه است؛ زیرا اوال: شاید پذیرش آنان از جھـت تسـامح در ادلـه سـنن باشـد،      

ان یعنی در قبول امور مستحبی جای دقت نظر و سختگیری نیست. ثانیا: احتمال دارد که پیشـینی 
اند که به ما نرسیده و آن اسانید مالک عمل آنـان بـوده اسـت.    اسناد دیگری نیز در دست داشته

این امر، صحت انتساب بـه  ثالثا: ممکن است دلیل پذیرش، علو مضمون دعا بوده، در حالی که 
کند.معصوم را ثابت نمی

اوی یکـی از  از نظر محدث قمی صـرف اینکـه ر  ک) بودن راوی از ناقالن زیارت معتبر: 
حسـین بـن ثـویر بـن ابـی      «ناقالن زیارت معتبر باشد، دلیل بر وثاقت وی است. از اینـرو، وی  

را به واسطه نقل زیارت معتبری که امام صادق (ع) به یـونس بـن ظبیـان آموختـه و در     » فاخته
/ ٢کنـد. (ھمـو،   ھای کامل الزیارات، کافی، من الیحضره الفقیه و تھذیب آمده، توثیق مـی کتاب
٢٣٣(

وجه این ادعا ممکن است این باشد که با مشاھده صدق راوی در موردی، بـه وثاقـت وی   
شود. به بیان دیگر، وقتی برخی از روایات راوی، ھمخـوان بـا روایـات ھـم     اطمینان حاصل می
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توان به وثاقت وی پی برد و دیگر روایات منفرد مضمون رسیده از راویان موثق دیگر است، می

این ادعا نیز مخدوش است، زیـرا علـم بـه صـدق     ز معتبر دانست. اما به نظر می رسد وی را نی
ھای دیگر نیست.شخصی در نقل قولی، دلیل بر صدق وی در گفته

تأییدی بر تسامح ایشان در امر جرح و تعدیل به به ھر حال، اینگونه مبانی از محدث قمی، 
د بودن راوی در نقل دعا یـا صـرف بـودن    لحاظ مبنای فکری و اندیشه رجالی است؛ زیرا منفر

وی یکی از ناقالن دعا و زیارت معتبر، قرینه مناسبی بر وثاقت یا حسن راوی نیسـت. بـه نظـر    
باشد.رسد دو مبنای اخیر به دلیل تمایل شخصی محدث به ادعیه و زیارات میمی

. ذکر تراجم٢
او در ایـن زمینـه اسـت.    ھای محدث قمی در راستای تراجم نویسی، نشانگر مھـارت کتاب

آورد، مربـوط بـه ترجمـه    حجم قابل توجھی از مطالبی که پیرامون روایات در سفینة البحار مـی 
رسـد، بـه   بزرگان است. وی ھرگاه در سیر الفبایی فھرست خود، به نام دانشمندان و اعالم مـی 

پردازد.شرح مختصری از احواالت آنان می
کند:ل اشاره میوی در ترجمه افراد به موارد ذی

این کار برای آشنایی بیشتر مخاطب با آن عالم و پرھیز از اشتباه در مواجھـه  نام کامل فرد:
بحـر العلـوم العلّامـة    «آورد: مـی » بحرالعلـوم «با تشابه اسـمی عالمـان اسـت. مـثال در ترجمـه      

البروجـردی،  الطباطبائی، السید مھدی بن العالم السید مرتضی بن العالم الجلیـل السـید محمّـد   
/ ۱(ھمو، » المنتھی نسبه الشریف الی السبط األکبر الحسن بن علی بن أبی طالب علیھم السّالم...

).۳۶/ ۳، ۲۴/ ۲؛ موارد دیگر رک: ھمو، ۲۲۹–۲۲۸
محدث قمی ھرگاه تشابه اسـمی درمیـان عالمـان وجـود     شناسایی فرد با اسامی مشترک:

گویـد  شود. به عنوان مثال، مـی مورد آن باشد، متذکر میداشته باشد که امکان اشتباه مخاطب در 
ھا مجد الدین مبارک بن أبی الکـرم  وجود دارد: اولین آن» ابن اثیر«که سه عالم اھل سنت به نام 

)، صاحب النھایة و جامع األصول و ٦٠٦أثیر الدین محمّد بن محمّد بن عبد الکریم الجزری (م 
)، صـاحب کتـاب کامـل    ٦٣٠الدین علی بن أبی الکـرم (م  اإلنصاف است. نفر بعد برادرش عزّ

التواریخ و أسد الغابة فی معرفة الصحابة و تھذیب أنساب السمعانی، و نفر سوم بـرادر ایـن دو؛   
» المثل السـائر «کاتب و ادیب، صاحب کتاب )، منشی٦٣٧ضیاء الدین نصر اللّه بن أبی الکرم (م 

).٩٨/ ٢و ٤١٥–٤١٤/ ١ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٤٧/ ١باشد. (ھمو، و غیره می
گاھی یک عالم در یک فن شھرت یافته ولی در چند علـم دیگـر نیـز    ھای علمی:تخصص
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شود. به عنوان مثال تبحّر داشته است. محدث قمی با تسلطی که بر تراجم دارد، آن را متذکر می

قیق، ادیب، شاعر و فقیه معرفـی  را فاضل، محقق د» شیخ ناصر بن ابراھیم بویھی عاملی عیناثی«
بیضاوی؛ قاضی ناصر الـدین  «نویسد: می» بیضاوی«) ھمچنین در ترجمه ١/٤١٢کند. (ھمو، می

).٤٣٣/ ١(ھمو، » عبداهللا بن عمر فارسی اشعری شافعی، مفسر متکلم اصولی است...
ث کتـاب  تواند در بحھایی که یک فرد نوشته، نکته دیگری است که میذکر کتابتالیفات: 

شناسی و نیز، شناخت بھتر یک عالم و حیطه تخصص او مؤثر باشد. به عنوان مثال، بـرای ابـن   
)٢٧٨/ ١کند. (ھمو، را ذکر می» تاریخ ابن خلکان«یا » وفیات االعیان«خلکان کتاب 

ثعلبی؛ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراھیم محـدث  «آورد: می» ثعلبی«ھمچنین در ترجمه 
در فضل «احب تفسیر کبیری است که نویسنده کشاف و دیگران حدیث معروف: نیشابوری، ص

العرائس فی قصص األنبیـاء  «کنند، و کتاب را از او نقل می» کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد
).٢١١/ ٢؛ موارد دیگر رک: ٤٩٩/ ١(ھمو، » از اوست...» علیه السالم

حدیث پژوهی محدث قمی پیرامون متون روایات
تـوان از زوایـای   محدث قمی در ارتباط با روایات بحـار را مـی  » فقه الحدیثی«ھای الیتفع

متعددی به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار داد:
. تبیین لغت١

فھم حدیث، مانند فھم دیگر متون، نیازمند فھم مفردات و ترکیبـات آن اسـت. از ایـن رو،    
ه سراغ فھم ظاھر و مفھوم عام و اولیه حـدیث  پس از به دست آوردن متن اصلی حدیث، باید ب

ھـای  ھا، قرینهفرضرفت؛ معنایی که مفھوم مخاطبان و عرفی است و بدون در نظر گرفتن پیش
).٧٣-٧٢گردد (مسعودی، خاص و بدون تحمیل عقاید به حدیث حاصل می

یکی از کارھای ارزشمند شیخ عبـاس قمـی، پـرداختن بـه مفـردات روایـات اسـت. فھـم        
کند تا مراد معصوم (ع) را دریابد و از کـج فھمـی   مفردات روایات کمک شایانی به مخاطب می

کند: شیوه تقلیدی کند. محدث قمی نیز در این زمینه به دو گونه عمل میروایات جلوگیری می
و شیوه اجتھادی.

محدث قمی در موارد متعدد به کمک کتب لغت بـه شـرح و تبیـین معنـای     شیوه تقلیدی:
) وی در ٧٩در فھم مفردات اسـت. (رک: مسـعودی،   » شیوه تقلیدی«پردازد. این ھمان کلمه می

فیروزآبـادی  » قـاموس اللغـة  «طریحی و پس از آن از » مجمع البحرین«میان کتب لغت بیشتر از 
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تر، از این دو گیرد. البته جای این پرسش است که چرا وی با وجود منابع لغوی متقدمکمک می
شـوند و ھرچـه کتـاب    ه برده است؛ زیرا لغات در گذر زمان دچار تحول معنـایی مـی  کتاب بھر

تر باشد، بیشتر از این آسیب در امان خواھد بود.لغت به عصر صدور حدیث نزدیک
اشاره کرد. محدث قمی به نقل از کتـاب  » برص«توان به توضیح او ذیل ماده برای نمونه می

) یـا اینکـه دربـاره    ١/٢٧١کند. (قمی، زغ بزرگ معرفی میابوبرص را نوعی و» مجمع البحرین«
جاھلیت حالتی است که عـرب قبـل از اسـالم    «آورد: به نقل از ھمان کتاب می» جاھلیت«لغت 

برآن بود؛ از جھت جھل به خدا و رسولش و قـوانین دیـن، تفـاخر بـه آبـاء و انسـاب، کبـر و        
کوشد تا معنـای لغـوی کلمـه    دث قمی می) گرچه مح٧١٧/ ١(ھمو، » ھا.زورگویی و مانند این

آورد، معنای اصطالحی است.جاھلیت را ذکر کند، اما در حقیقت آنچه می
گاه محدث قمی خود، بدون استناد به کتب لغت به تبیین معنای واژه اقدام شیوه اجتھادی:

» ه اجتھـادی شیو«آید. این گونه عملکرد را نموده و با ذکر شواھدی درصدد تایید آن معنا بر می
کند، بـا معنـای واقعـی واژه مطابقـت     ) گرچه آنچه محدث بیان می٨٣اند. (مسعودی، نام نھاده

رسد چنین کاری از یک فرد غیر عرب که در فضای صدور روایت نشو و دارد، ولی به نظر می
نما نداشته، کاری غیر علمی است و احتمال خطا در آن وجود دارد.

تبذیر به معنی پراکندن است و اصل «نویسد: می» تبذیر«شرح کلمه به عنوان نمونه، وی در
و ٢٦سـپس آیـات   » آن از پاشیدن بذر گرفته شده است. برای ھر ھدر دھنده مال کـاربرد دارد. 

ر بـه  ھا تبـذی را که در آن» وَ التُبَذِّرْ تَبْذِیراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ«سوره اسراء ٢٧
).٢٤٩/ ١آورد (قمی، معنای اسراف کننده به کار رفته را به عنوان مستند می

ثؤلول، مانند عصفور، چاه کوچکی اسـت  «آورد: می» ثؤلول«ھمچنین، در مورد معنای لغت 
)٤٨٨/ ١(ھمو، » ای باشد. جمع آن ثآلیل است.که دھانه آن دایره

. ذکر آیات و روایات مکمل بحث٢
ت و روایات مشابه با روایت مورد بحث، در تبیین مراد جـدی معصـوم از آن   گردآوری آیا

روایت موثر است. از این رو، محدث قمی پس از تبیین معنای واژگان روایت و توضیح معنـای  
باب ما یمکن «کوشد. مثال در ظاھری آن، گاه با ذکر آیات و روایات برای درک بھتر روایت می

ھـا  شـود از آن در تکمیل بحث، چند نمونه از آیاتی کـه مـی  » الفقهأن یستنبط منه اصول مسائل
)٩٨/ ١کند. (ھمو، احکام شرعی را استنباط کرد، ذکر می

پـردازد و بیشـتر   کمتر به نقد و رد حدیث می» سفینه«شایان ذکر است که محدث قمی در 
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باشـد؛ بـا ایـن    شاھد میتنھا به منظور تأیید مطلب و بیان » بحار«روایات اضافه شده بر روایات 

اسـت.  » بحار«حال، در پاره ای از موارد، ذکر روایات به خاطر ارزیابی صحت محتوایی روایت 
نویسد: کند و در نھایت میچند نقل مختلف ذکر می» البراء بن معرور«به عنوان نمونه، در مورد 

ھـانش گذاشـت و مـرد،    ای از گوسفند مسموم در دآنچه که نقل شده که البراء بن معرور لقمه«
ضعیف است و ممکن است منظور پسرش بشیر بن البراء باشد. چنانکـه در نقـل دیگـری ھـم     

)٢٥٥/ ١(ھمو، » آمده است.
نکته قابل ذکر در خصوص روایات مکمل بحث، این اسـت کـه محـدث قمـی بـه اسـناد       

ایت از ایشان صادر گونه روایات توجه چندانی ندارد. وی گاه تنھا به نام معصومی که آن رواین
آورد؛ چنین نقلی ـ ھرچنـد بـه عنـوان تاییـد ذکـر        کند و منبع و سند آن را نمیشده، اشاره می

اند ـ فاقد اعتبار و نشانگر تسامح او در زمینه اسـناد روایـات اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، وی        شده
مؤمنـان در مھربـانی   ھمانـا  «نمایـد کـه:   روایتی از پیامبر اکرم را بدون ذکر منبع و سند نقل مـی 

عطوفت نسبت به یکدیگر، به منزله پیکر واحدی ھستند. زمانی که یک عضو از آنـان نـاخوش   
) یا ٥٦/ ١ھمو، »(شتابند.باشد، سایر اعضای بدن با حمایت و شب بیداری به پشتیبانی از او می

ید زیرا گرما از روایت نبوی است که زمانی که گرما زیاد شد، با نماز سرد شو«نویسد: اینکه می
) این روایت گرچـه مشـھور اسـت و یـافتن آن در کتـب      ٢٦٠/ ١(ھمو، » حرارت جھنم است.

روایی کار دشواری نیست؛ لیکن جای داشت به مصدر اصلی روایت اشاره شود.
عالوه بر آن، در صورت ذکر منبع، بیشتر روایات افزوده توسـط محـدث قمـی، برگرفتـه از     

آینـد؛ نقـل   جزو کتب روایی نبوده یا منبع معتبر روایی به شمار نمـی ھایی است که اساساکتاب
ھا، غالبا بدون ذکر سند و تنھا از باب شاھد مثال بوده است؛ بـه عنـوان   این روایات در آن کتاب

) و نیـز  ٧١٦-٧١٥/ ١شیخ بھایی از امیرالمؤمنین علی (ع) (ھمـو،  » کشکول«نمونه، روایتی از 
) و نیز روایت نبـوی بـه   ٥٠١و ٤٠٦/ ١طریحی (ھمو، » مجمع البحرین«روایتی از کتاب لغت 

کند.) نقل می١/١٧٩(ھمو، ١»الدر النظیم«نقل از کتاب 
آورد که: خداونـد اذان و  طبرسی به نقل از یکی از ائمه می» عدة السفر«ھمچنین، از کتاب 

) در صورتی که، پر ٦٨/ ١و، اقامه را برای رفع سردرد و آنچه مربوط به آن است، قرار داد. (ھم
واضح است، اذان و اقامه تنھا برای اعالم وقت نماز و دعوت مسلمانان به برپـایی ایـن فریضـه    

مال الدین یوسف بن حاتم شامی از علماي قرن هفـتم  نوشته ج»الدر النظیم فی مناقب االئمۀ الهامیم«کتاب منظور محدث، -1
.باشدیماین کتاب 530نوشته خود او. این روایت در صفحه » العظیمالقرآنلغاتفیالنظیمالدر«کتاب است و نه
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الھی است و ربطی به سردرد ندارد.

. استناد به شعر برای درک بھتر معنا٣
محدث قمی برای شناساندن معنای روایت و تقریب آن به ذھـن مخاطـب، از شـعر بھـره     

رد؛ زیرا شعر به سبب ایجاد تصویر ذھنی، در ارتباط ذھنی با مخاطب سریع و آسان عمـل  گیمی
کند. استناد وی بر شعر عربی و فارسی نشان از تسـلط او بـر ادب و لغـت دارد. بـه عنـوان      می

پـس از ذکـر   » المؤمن أخو المؤمن کالجسـد الواحـد...  «نمونه، در مورد روایت امام صادق (ع) 
کند:پیامبر اکرم، شعر سعدی را در تأیید ذکر میروایت مشابه از

که در آفرینش ز یک گوھرندبنـی آدم اعضــای یکـدیگـرند
دگـر عضـوھا را نمـــاند قــرارچو عضوی بدرد آورد روزگار

نشــاید که نامـت نھـند آدمــیغمیتو کـز محنت دیگـران بی
)١٧/ ٣و ١٩/ ٢و ٤٦٥/ ١؛ و نیز رک: ھمو، ٥٦/ ١(ھمو، 

. ذکر اطالعات تاریخی و جغرافیایی٤
ھای تاریخی و جغرافیایی که در روایت بـه آن اشـاره شـده اسـت،     گاھی شناخت موقعیت

ای است که محدث قمی از آن غافـل نبـوده و   نقش مؤثری در درک بھتر روایت دارد. این نکته
ت.در ضمن روایات به فراخور موقعیت، به آن اشاره کرده اس

پادشاه یمـن بـه مکـه و    » تبّع«ماجرای حمله » تنقیح المقال«به عنوان نمونه به نقل از کتاب 
کنـد  را ذکـر مـی  -که آگاه به ظھور پیامبر خاتم در آن محل بـود –عالم یھودی دربارش سامول 

).١٩٧/ ١(ھمو، 
راھـب  » بحیراء«درباره » الدر النظیم«، روایات تاریخی از کتاب »بحر«ھمچنین در ذیل ماده 

کند که خبر نبوت پیامبر اکـرم را در کـودکی بـه عمـوی ایشـان ابوطالـب داد.       مسیحی ذکر می
)٢٢٧/ ١(ھمو، 

تـوان بـه   کنـد؛ از ایـن میـان مـی    قومی ھم بیان می-گاھی محدث قمی اطالعات تاریخی
) اشاره کرد.٣٠٢/ ١(ھمو، » برھمائیان«) و در مورد ٨١/ ١(ھمو، » قبیله ازد«توضیح او درباره 

ای که در باب اطالعات جغرافیایی وجود دارد، این است که محدث قمـی عـالوه بـر    نکته
دھد. ایـن بیـان در   بیان موقعیت جغرافیایی مکان، به شکل صحیح تلفظ اسم آن ھم اھمیت می

شـکل  » آوه«ھایی که کمتر شناخته شده است، بسیار کارگشاست. مثال در مورد شھر مورد مکان
انـد. وی روایتـی نیـز از امـام     خوانده» آبة«داند و برخی نیز آن را یح آن را بر وزن ساوة میصح
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أھل قم و أھل آبة مغفور لھم لزیـارتھم لجـدّی علـی بـن     «کند که: حسن عسکری (ع) ذکر می

و چند تن از علمای منسوب به ایـن مکـان را ھـم بیـان     » موسی الرضا علیھما السّالم بطوس...
).٢٠٤/ ١(ھمو، نماید.می

شـھر مشـھوری در   «نویسـد:  را ھم وزن فلـس دانسـته و در مـورد آن مـی    » بلخ«ھمچنین 
ھاسـت. بـین آنجـا و ترمـد دوازده فرسـخ فاصـله       ترین و مشـھورترین آن خراسان که از بزرگ

ھـای دیگـر رک:   ؛ نمونـه ٣٦٧/ ١(ھمـو،  » باشد و به جیحون، رودخانه بلخ گفته شده است.می
)١٠٨/ ٢و ٩٨/ ٢ھمو، 
. ذکر مطالب علمی مکمل معنا٥

پـردازد. گرچـه   محدث قمی با بیان خواص دارویی گیاھان به تبیین ھرچه بیشتر مطلب می
کند، افکار رایج زمانه بوده است و پایه علمـی درسـتی   گاه مطالبی که وی در این زمینه بیان می

ھـای مثبـت   أیید مطالب روایات از ویژگیندارد؛ اما توجه او به این مسائل در راستای تبیین و ت
آید.پژوھی وی به شمار میحدیث

برز قطونا در فارسی اسفرزه است که «نویسد: می» البرز قطونا«به عنوان مثال، وی در مورد 
اند زمانی که با سرکه و روغن گل و آب به صـورت ضـماد در آیـد، بـرای درد مفاصـل و      گفته
سپس به نقل از » ھای بلغمی مفید است...ھا و جراحات و ورمھای ظاھری در ناحیه گوشورم

)٣٠٣/ ١کند. (ھمو، ابوعلی سینا خواص دارویی بیشتری برای این گیاه ذکر می
بنفشـه؛ بـوی خـوش    «آورد: می» بنفسج«در مورد واژه » القاموس«ھمچنین به نقل از کتاب 

بـرد و  نسان را به خواب خوشی فرو مـی آن برای افراد گرمازده مفید است و بوییدن مداوم آن ا
؛ ٣٩٩/ ١(ھمـو،  » مربای آن برای بیماری پھلو، ذات الریه، سرفه و سـردرد سـود رسـان اسـت.    

)١٦١و ١٠٥/ ٢ھای دیگر رک: ھمو، نمونه
. بررسی صحت متن٦

نمایـد و  محدث قمی در کنار تشریح و تبیین مفاد روایت، به درستی لفظ آن نیز توجه مـی 
در روایت وجود دارد آن را ذکر، و در صورت امکان توجیه » تحریف«یا » تصحیف«ل اگر مشک

کند.می
تصحیف، این است که قسمتی از سند یا متن به عبارت مشابه تغییر یافته باشد. (شانه چی، 

دھـد. (شـھید ثـانی،    ) و علت آن یا [خطای] چشم است یا گوش، و در لفظ و معنا رخ مـی ٩٣
کننـده قصـد   تحریف در این است که در روایت محرّف، شخص تحریف) فرق تصحیف و٣٢
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) البتـه در تعریـف   ١٣٦تحریف داشته ولی در تصـحیف قصـد تغییـر نداشـته اسـت. (ربـانی،       

اصطالحی دو واژه، اختالف اندکی وجود دارد. برخی دانشمندان تصحیف را اعـم از تحریـف   
ف را مربوط به تغییرات شکلی با بقاء حـروف  دانسته یا آن را محدود به تغییر در نقطه، و تحری

)٢٤٣/ ١اند. (مامقانی، کرده
به ھرحال، محدث قمی از وجود تصحیف و تحریف در الفاظ روایات ـ چه در متن و چه  

إذا «به عنوان مثال وقتی به روایت امام صادق (ع) گردد.در سند ـ غافل نبوده و آن را متذکر می 
رسد، وقوع تصـحیف را در روایـت متـذکر    می» ال یؤمن علی نفسهضاق أحدکم فلیعلم أخاه و

شود ) از این رو، ترجمه روایت چنین می٥٧/ ١داند. (ھمو، می» ال یؤبّن«شود و اصل آن را می
که: ھرگاه یکی از شما دچار سختی و تنگنا شد به برادر خویش اطالع داده و عزا نگیرد.

کنـد کـه یکـی ھفتـاد حـج و      ع)، دو روایت ذکر مـی ھای آدم (ھمچنین درباره تعداد حج
بوده » سبعمائة«در روایت » سبعین«دھد دیگری ھفتصد حج برشمرده است. محدث احتمال می

برد، اما در واقع روایت ھفتاد حـج را  ) گرچه نامی از اصالح تصحیف نمی٥٧/ ٢است. (ھمو، 
داند.مصحف می

است که از لفظ ابی حمزة، ابن افتاده اسـت و  ظاھر این «نویسد: و نیز در تصحیف سند می
/ ١آورد. (ھمـو،  و برای آن شـاھدی از روایـت ھـم مـی    » مراد علی بن ابی حمزه بطائنی است

٣٢١(
ھای فقه الحدیثی از روایات. برداشت٧

ھای متن پژوھی محدث بیان شد، روشنگر ایـن اسـت کـه ایشـان     آنچه تا کنون از فعالیت
پردازد و در نوشـته وی اسـتفاده از روایـت در اسـتخراج یـا      ن روایات میبیشتر به شرح و تبیی

ھـای برداشـت تـاریخی از روایـات، ایـن      باشد. از جمله نمونهاثبات مطلبی چندان پررنگ نمی
توان نتیجـه گرفـت   است که با در نظر گرفتن روایت و سال وفات امام موسی بن جعفر (ع) می

).٣٥/ ٢ن زندانی بودند (ھمو، که ایشان چھار سال در زمان ھارو
گیـرد کـه   در روایت ذکرشده در کتاب دعوات، نتیجه مـی » سبطین«ھمچنین با تکیه بر لفظ 

امام حسن عسکری (ع) برادری با نام حسین داشتند که از باب تشبیه به امام حسن (ع) و امـام  
کنـد  معنا استفاده میشدند و از این نامیده می» سبطین«ھای پیامبر رحمت (ص) حسین (ع) نوه

که حسین برادر امام که در قبه ایشان دفن گردیده، در کمال جاللت و عظمت بوده است (ھمو، 
٢٠١/ ٢.(
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گیرينتیجه

نگـاری روایـات   فھرسـت » سـفینة البحـار  «گرچه ھـدف اصـلی محـدث قمـی از نگـارش      
تـوان  وایـات را نمـی  ھای او برای تبیین و توضیح سندی و متنی راست؛ اما تالش» بحاراألنوار«

گیرد؛ این مطلـب، احاطـه کامـل او را در    نادیده گرفت. وی در این راه، از انواع علوم کمک می
رسـاند. محـدث قمـی    مباحث مختلف علمی به ویژه مباحث تراجم، لغت و نقل تـاریخی مـی  

ت، بـا  تمایل چندانی به ردّ و تضعیف روایات ندارد؛ این امر باعث شده تا وی بـا اسـناد روایـا   
مسامحه برخورد نموده و اکثر راویان را به نحوی مدح و توثیق نماید. در مقابل، عالقـه وافـر و   

موجب گشته تا وی ـ بـه جـای بررسـی بیشـتر پیرامـون        » تراجم«تخصص باالی او در زمینه 
وثاقت راویان و رجال ـ بیشتر به شرح حال و ترجمه دانشمندان بپردازد؛ از این رو، بخش قابل  

، در باب ترجمه عالمان و دانشمندان است. در مورد متن »سفینة البحار«وجھی از مطالب او در ت
پردازد و نقد و یا استنباط از حدیث در اثر او کم پژوھی، وی بیشتر به شرح و تبیین روایات می

باشد.رود این امر به دلیل رویکرد اخباری او در مواجھه با روایات است که گمان می

بع منا
.قرآن کریم

ق.١٣٨٣، نجف، مطبعة اآلداب، معارف الرجال فی تراجم العلماء و االدباءحرزالدین، محمد، 
ق.١٤١٣جا، بی،معجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 

ق.١٤٢٦، قم، مکتبه فدک، اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیقداوری، مسلم،
.١٣٥٤، تھران، دارالکتب االسالمیه، د تقوا و فضیلتحاج شیخ عباس قمی؛ مردوانی، علی،

.١٣٩٠، مشھد، دانشگاه علوم رضوی، دانش درایة الحدیثربانی، محمدحسن،
م.١٩٨٠، بیروت، دارالعلم للمالیین، األعالمزرکلی، خیر الدین، 

ق.١٤١٤، قم، موسسه نشر اسالمی، کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر،
، قـم، انتشـارات جامعـه    الدر النظیم فی مناقـب االئمـة الھـامیمن یوسف بن حاتم، شامی، جمال الدی

ق.١٤٢٠مدرسین حوزه علمیه قم، 
، قـم،  الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و البدایة فی علم الدرایـةشھید ثانی، زین الدین بن علـی،  

ق.١٤٢٣انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 
ھای فقه الحدیثی عالمه مجلسی عالمه مجلسی و فھم حدیث؛ مبانی و روشالھادی، فقھی زاده، عبـد 
.١٣٨٩، قم، مؤسسه بوستان کتاب، در بحاراالنوار



119البحارنةیدر سفیمحدث قمیپژوھثیحد1395بهار و تابستان
تا.، تھران، بوستان کتاب، بیالفواید الرضویة فی احوال علماء المذھب االمامیةقمی، عباس،
ه ق.١٤١٤شارات اسوه، ، قم، انتسفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار_______،

، تحقیق محمدرضا مامقانی، بیروت، موسسـة آل البیـت   مقباس الھدایة فی علم الدرایةمامقانی، عبداهللا، 
ق.١٤١١إلحیاء التراث، 

، بیـروت، داراالحیـاء   بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار ائمة االطھارمجلسی، محمدباقر بن محمـدتقی،  
ق.١٤٠٣التراث العربی،

.١٣٨٦، قم، دفتر انتشارات اسالمی، درایة الحدیثشانه چی، کاظم،مدیر
.١٣٨٤، تھران، سمت و دانشکده علوم حدیث، روش فھم حدیثمسعودی، عبدالھادی، 


