دوفصلنامه علمیـ پژوهشی حدیثپژوهی
سال نهم ،شمارۀ هفدهم ،بهار و تابستان 139۶
صفحه ۲1۵ـ۲3۸

محمدحسین بهرامی

*

**

زهرا اکبری
چکیده:

فقهالحدیثسرآمدونتیجۀدانشهایحدیثاست.ایننوشتارباابررساوولحلیاباب اادم تلا 
الکافو،درصدداستلاضمنکش جلوههایفقهالحدیثودرآن،شیوههایفقهالحدیثواینکتابرا
شناسایووم رفوکند.مبانونقدالحدیثودرگزینشاحادیث،باببندیوچیانشاحادیاثوشار 
مضموناحادیث،ازجلوههایفقهالحدیثدرالکافواست.کلینودربهرهگیریازمباانونقدالحادیثو
برایگزینشاحادیث،برشیوههایمنصوصروایولأکیددارد.اگرچهایشاندرلبویبمنحصربهفارد
دیدگاههاایاجتهاادی

کتاب،ازساختاریجامعومحکمبهرهبرده،ولواینساختارکمترنشاندهندۀ

کلینواست.شرو کلینودرذیبروایات،حکایتازلوجهکلینوبهاب ادم تل فقهالحادیثازببیاب
لالشبرایفهمم نایظاهریحدیث،فهممقصودواب وم صوموجمعبیناحادیثمت اار

دارد.

حدیثواستفادهازشیوههایرایجاجتهادیدر

خدمتگرفتنمفاهیمعقلووکالمو،لوجهبهخانوادۀ


به
جمعبینروایاتمت ار

ازشیوههایموردلوجهکلینودراینمسیراست .

،

،فقهالحدیث،گزینشحدیث،لبویب،شر حدیث.
کلیدواژهها :کلینو،الکافو 
* استادیار جامعة المصطفی العالمیهmbahrami@noornet.net /
** دانشجوی دکتری دانشکده اصول دین ،نویسندۀ مسئولzh.akbari@ymail.com /

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:13 +0430 on Sunday August 19th 2018

فقهالحدیثدرالکافی


۲1۶

دوفصلنامهحدیثپژوهو،سالنهم،شمارههفدهم،بهارولابستان139۶

مقدمه
موضوع فقهالحدیث از نکات شایستۀ توجه در بررسیی رش شناسیی جوامیح ییدی ی
است .میتوان ادعا کرد که هیچ جامح یدی ی از نکات فقهالحدی ی خالی نیست؛ گرچه
در فهم یدیث در برخی آثار ،بهگونهای مفصل ش صریح بییان شیده ش در برخیی آثیار
دیگر ،بهصورت غیرآشکار در تدشین کتاب نمود یافته است .هرچه بیه مصیادر متی خر
نزدیک می شویم ،توجه به ابعاد محتوایی ش فقهالحدی ی رشایات بیشتر میشیود؛ امیا در
مصادر متقدم یضور ملل در متن کمرنگتر است .البته ایین بیه معنیای عیدم توجیه
متقدمان به فقهالحدیث نیست.
شیخ االسالم کلینی(م 923ق) یکی از چهرههای سرشناس شیعه در عرصۀ ییدیث
است که به تدشین کتاب گرانسنگ الکافی توفیق یافته است .نگاهی اجمالی به کتی ش
ت لیفات یدی ی پیشین شیعه ،این یقیقت را رششن میکند کیه کتیاب الکیافی بهتیرین

مجموعه از ایادیث اهل بیت است .محققان ش بزرگان شیعۀ امامییه ،ایین کتیاب را
بهدلیل شیژگیهای منحصربهفردی همچون جامعیت ،یسن ترتیی ش صیحت ش اتقیان
مطال

آن ستوده ش آن را بیمانند دانستهاند(.شییخ مفیید4141 ،ق ،ج ،4ص07؛ فیی

کاشییانی4171 ،ق ،ج ،4ص5؛ آقییابزر تهرانییی4171 ،ق ،ج ،40ص211؛ یسییینی
جاللی4122 ،ق ،ج ،4ص)909
ملل الکافی انگیزۀ خود از نگار کتاب را جمح آشری اخبار ش رشایات اسالمی
در یک مجموعۀ شاید ش منسجم معرفی میکند .اش در مقدمۀ کتاب تصریح میکند که
کتاب را در پاسخ به اختالف موجود در رشایات نگاشته است تیا جیامح موضیوعات
دینی باشد ش کسانی که میخواهند علم دین کس نموده ش به رشایات صیحیح اهیل
بیییت عمییل نماینیید ،بییدان مراجعییه کننیید(.کلینییی4170 ،ق ،ج ،4ص )1اش در
مدتزمانی طوالنی ،با مطالعۀ کتاب ها ش اصول اصحاب ائمه ش دیدار بیا مشیایخ
یدی ی ،الکافی را نگاشیت(.نجاشیی 4171ق ،ص900؛ آقیابزر
ج ،40ص)215

تهرانیی4171 ،ق،

این کتاب اگرچه در ظاهر فاقد اظهارنظرهای متعدد کلینیی دربیارۀ تبییین محتیوای
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سهم جوامح نیز در توجه به فقهالحدیث ش استفاده از آن یکسان نیست .دییدگاه مللی
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رشایات است ،شلی پارهای از قراین ،از تسلط این محدث برجسیته بیه فقیهالحیدیث ش
استفاده از آن در تدشین کتاب الکافی یکایت دارد .برای م ال ،تصریح کلینی در مقدمۀ
کتاب مبنیبر تال برای یل مشکل اختالف در رشایات ش اعتقاد ایشان مبنیبر تحقیق

کوشش بیستسالۀ ایشان در نگار

کتاب است .رششن است که تمرکز طوالنیمیدت

کلینی بر یوزۀ قم ش بهرهگیری از مشایخ آن یوزه ،بهجای سفرهای متعدد ش دییدار بیا
مشایخ یدی ی در شهرهای متعدد ،صرفا بهمنظور گیردآشری رشاییات نیسیت .جایگیاه
رفیح الکافی در میان جوامح یدی ی دیگر نیز نمیتوانید صیرفا ناشیی از یجیم بیاالی
رشایات کتاب باشد ش خود نشانۀ دیگری بر توفیق ملل
فقهالحدی ی است.

در بهرهگیری از شیژگییهیای

بعد فقهالحدی ی الکافی در تحلیلهای معاصر درخصوص ایین کتیاب ،کمتیر دییده
شده ش مورد کمتوجهی قرار گرفته است .ازاینرش ،بررسیی ش تمرکیز بیر شیژگییهیای
فقهالحدی ی این اثر ضرشرت دارد ش نوشتار یاضر به ایین انگییزه سیامان یافتیه اسیت.
هدف این نوشتار پاسخ به این سلاالت است:
 .4جلوههای توجه کلینی به فقهالحدیث در الکافی کدام است؟
 .2کلینی در تدشین الکافی از چه شیوههای فقهالحدی ی بهره برده است؟
 .۱معناشناسی فقهالحدیث
فقهالحدیث همواره در میان دانشهای یدی ی از جایگاه رفیعی برخوردار بیوده اسیت،
چه در تقسیمبندیهای پیشین علوم یدیث که در آن به دههیا علیم تقسییم مییشید ش
فقهالحدیث در موضوعاتی از قبیل مختل الحدیث ش مانند آن برشز مییافت(نک :ابین
الصالح4171 ،ق) ش چه در یدیثپژشهی معاصر کیه بیه ییوزههیای تیاریخ ییدیث،
فلسفۀ علوم یدیث ،دانشهای نظری یدیث ،دانشهای تطبیقی یدیث ش دانیشهیای
معین دستهبندی شده ش فقهالحدیث یکی از دانشهای نظیری مهیم اسیت کیه ارتبیا
مستقیمی با متن یدیث دارد(.مهریزی ،4913 ،ج ،4ص )19ش یا در تقسیمبنیدیهیایی
که فقهالحدیث را در کنار رجال ،مصطلح الحدیث ،تاریخ یدیث ش منبحشناسی بهعنوان
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این تال  ،بدشن بررسی محتوایی ش فقهالحدی ی رشایات امکیانپیییر نیسیت .از دیگیر
قراینی که بهشسیلۀ آن میتوان پی برد که کلینی به مسئلۀ فقهالحدیث بییتوجیه نبیوده،
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یکی از پنج دانش عمدۀ یدی ی بهشمار آشرده است(.نک :افشاری)4913 ،
فقهالحدیث گاه بهعنوان «متکفل شرح لغات یدیث ش بیان چگونگی ش یاالت متن
از نظر نص ش ظاهر بودن ،عام ش خاص بودن ،مطلق ش مقید بودن ،مجمل ش مبین بیودن

بررسیهای سندی را نیز به آن افزشدهاند .چنانکه گفته شده «در فقهالحدیث بیه شیرح
کلمات مفرده ،بیان ترکی نحیوی آن ش یاصیل مطلبیی کیه از آن اسیتفاده مییشیود،
پرداخته می شود .همچنین یل تعارض بین رشایت ش دیگر رشایات(اگر تعارضی شجود
داشته باشد) نیز بیان قواعد فقهی ،اصولی ،کالمی ش رجالی که از یک ییدیث اسیتفاده
میشود ش شجوهی که در یدیث میتوان مطرح کرد ،از مبایث فقیهالحیدیث اسیت...
غیر از اینها در کتابهای فقیه الحیدیث بیه بررسیی سیندهای ایادییث نییز پرداختیه
میشود .راشیان سلسلهسند ،جرح ش تعیدیل شیده ش شثاقیت ش ضیع
میشود(».ربانی ،4910 ،ص)15

آنیان مشیخص

بهنظر میرسد استفاده از تعبیر «شرح» ش همچنین افیزشدن مباییث سیندی در ایین
تعاری ناشی از آن است که این تعاری به کتابهایی اشاره دارند که با هیدف شیرح
ایادیث ش تبیین نکات محتوایی ش سندی ایادییث نگاشیته شیدهانید .در ییک جملیه
میتوان گفت «فقهالحدیث علمی است که بهدنبال فهم متن یدیث است ش این هیدف
را با سیری منطقی از نقد سندی ش داللیی ییدیث تیا بییان مقصیود اصیلی ش یقیقیی
معصوم میپیماید(».مسعودی ،4911 ،ص)0
 .۲فقهالحدیث در الکافی
اگرچه دغدغۀ فهم کامل رشایت در رشاییات پییامبر اکیرم مورداشیاره بیوده(کلینی،
4170ق ،ج19 ،4؛ ابنیبان4141 ،ق ،ج ،4ص ،207ح )10ش از زمان امیرالمیلمنین
دربارۀ فهم غلیط از ییدیث هشیدار داده مییشید(کلینی ،4170 ،ج ،4ص ،)19دانیش
فقهالحدیث در زمان کلینی همچنان در آغیاز راه بیوده اسیت .کوشیشهیای برخیی از
راشیان ش اصحاب ائمه همچون یونس بین عبیدالریمن ش ابین ابییعمییر درزمینیۀ
نگار

کتابهایی با موضوع مختل الحدیث که در ذیل مبایث فقهالحدیث میگنجد،
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ش یا معارض داشتن ش نداشتن» ،معرفی شیده اسیت(.آقیابزر تهرانیی4171 ،ق ،ج،1
ص )51همچنین برخیی از محققیان ،محیدشدۀ فقیهالحیدیث را فراتیر از میتن بیرده ش
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در کتاب های فهرسیت مورداشیاره قیرار گرفتیه است(نجاشیی4171 ،ق ،ص 921ش
 ،)110اما بهدلیل مفقود شدن این آثار ،تلقیی کیاملی از محتیوای آنهیا در دسیترس
نیست .هرچند ممکن است این کتابها صرفا به نقل رشایاتی در این باب اکتفا کیرده

شناختهشدهای است.
بررسی جوان مختل الکافی نشانگر آن است که دیدگاههای فقهالحیدی ی کلینیی
در سه نکته تجلی یافته است :نقدالحدیث ش گیزینش ایادییث ،بیاببنیدی ش چیینش
ایادیث ش شرح مضمون ایادیث .با بررسی موارد سهگانۀ فوق ،میتوان به شییوههیای
ملل در تال برای فهم رشایات ش درنتیجه ،گویاسیازی ش انتقیال کیالم معصیوم
دست یافت .در ادامه ،ضمن اشاره به نمونههایی از جلوههای فقهالحدیث کلینی در این
سه یوزه ،به برخی از رش های مورداستفاده در الکافی نیز اشاره شده است.
۲ـ .۱نقدالحدیث و گزینش احادیث

اشلین گام در فقیه الحیدیث ،اعتبارسینجی خبیر ش اطمینیان از صیحت انتسیاب آن بیه
معصوم است؛ چراکه منقوالت رشایی در طول زمان به دالیل متعیدد ،دچیار آفیاتی
ازجمله جعل ش تحری شدهاند ش اگر موردارزیابی دقیق قرار نگیرند ش صدشر آنهیا از
ناییۀ معصوم مسلم نگردد ،پرداختن به داللت آنهیا مفیید فاییده نیسیت .چیه بسییار
کاش ها ش پژشهشهایی که دربارۀ داللت یک متن صورت گرفته ،دریالیکه در اصل،
ریشۀ یدی ی نداشته است(.ربانی ،4910 ،ص)54
یافظ ابن عقده(م 992ق) از معاصران کلینی ،آماری از تعداد ایادیث تا قرن چهارم
ارائه میدهد .اش میگوید« :من صدشبیست هیزار ییدیث مسیند بیه خیاطر سی ردهام ش
رشیهمرفته می توانم پیرامون سیصدهزار یدیث شیعه به بحث ش میاکره بنشینم(».شیخ
طوسی4127 ،ق ،ص)173
کلینی طی دش دهه تال در بازشناسی ایادیث سره از ناسیره ،بیا انتخیاب ش نقیل
رشایات صحیح ،اقدام به گزینش رشایات ش رفح مشکل از رشایات دارای اختالف کیرده
است(اگر چه رشایات مخال در این کتاب ذکر نشده است).
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باشند ،شجود کتابی مانند اختالف الحدیث شافعی(شافعی4311 ،م) که پییش از دشرۀ
کلینی نگار یافته ،یکاییت از آن دارد کیه ایین موضیوع در نیزد محیدثان مفهیوم
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دربارۀ رش

کلینی در نقد ایادیث ش گزینش آنها نکات زیر قابلذکر است:

۲ـ۱ـ .۱بیان ضوابط نقد محتوایی حدیث

کلینی پس از آنکه ایادیث را نیازمند تحقیق ش بررسی مییابید ،بیهدنبیال ضیوابطی

مینویسد« :کسی نمیتواند رشایات مختل

را از هیم بازشناسید مگیر براسیاس آنچیه

امام میفرماید« :رشایات را بر قرآن عرضه کنید؛ آن را که مطابق قرآن است برگیرید
ش آن را که مخال است ،رد نمایید ».ش «آنچه را مطابق گفتار عامه است رها کنید؛ زیرا
هدایت در مخالفت با ایشان است ».ش «رشایتی را که مورداتفاق اسیت برگیریید کیه در
اتفاق تردیدی نیست ».در ادامه نیز تصریح مینمایند که برایناساس نیز اختالف بخیش
زیادی از رشایات یل نمیشود ،در این موارد باید توسعۀ معصوم را پییرفت که فرمود:
«هرکدام را که از باب تسلیم برگرفتید ،برای شما جیایز اسیت(».کلینیی4170 ،ق ،ج،4
ص)3
همچنین ایشان در جلد اشل الکافی ،ابوابی را با عناشینی همچون «الرد الی الکتاب ش
السنة»(همان ،ج ،4ص« ،)01اختالف الحدیث»(همان ،ج ،4ص ،)17ش «األخی بالسینة ش
شواهد الکتاب»(همان ،ج ،4ص )11شیژه ساخته که موضوع اختالف ییدیث در آنهیا
مورداشاره قرار گرفته است .راه اصلی یل اختالف در رشایات این ابواب نیز ت کید بیر
ارجاع مسائل به امام ش یل اختالف از شیوههیای مورداشیارۀ کلینیی در مقدمیۀ کتیاب
است .هرچند شرشع الکافی با «کتاب العقیل ش الجهیل» ،یکاییت از جایگیاه عقیل در
اندیشۀ کلینی دارد ،مقدمۀ کتاب ش ابواب فوق اشارهای به بهیرهگییری از عقیل در نقید
ایادیث ش گزینش آنها ندارد.
۲ـ۱ـ .۲اقدام به گزینش احادیث

مجموعه رشایاتی که کتابخانۀ کلینی بر آن مشتمل بوده ،بر میا رششین نیسیت .ایین
مسئله مانح از آن است که بتوان تحلیل جامعی دربارۀ شیوه کلینی در گیزینش ایادییث
ارائه کرد .باشجوداین ،مقایسۀ رشایات الکافی با مصادر معدشد باقیمانده ،مییتوانید تیا
ید قابلقبولی موضوع را رششن کند.
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است تا در پرتو آن ،منقوالت رشایی به بوتۀ نقد ش تحلیل گیارده شود .اش در مقام نظیر
در مقدمۀ الکافی ،برخی از مبانی ترجیح یک رشایت بر رشایت دیگر را بازگو میکنید ش
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المحاسن یکی از مصادر الکافی است که در اختیار کلینی بوده ش یجم بسیاری از
رشایات آن در الکافی نقل شده است .در المحاسن ،بیابی بیا عنیوان «بیاب الحی ش
البغ فی اهلل» شجود دارد که رشایات آن در الکافی در باب مشابهی با عنیوان «بیاب

چهارده رشایت را در کنار دش رشایت جدید نقل کرده ش شش رشایت باقیمانده را نقل
نکرده است.
بررسی سند رشایات نقلنشدۀ المحاسن ،ایتمال شجود اشکال در سند این رشاییات
را نفی میکند .برخی رشایات نقلشده از المحاسن ،دارای سند ضعی

ش گیاه در سیایر

ابواب ،رشایات منقول از المحاسن مرسل ش فاقد سند است ،دریالیکه برخیی رشاییات
صحیح ،نقل نشده است .تحلیل محتوایی رشایات نقلنشده نیز نشان میدهد رشایات از
نظر کلینی ،مشکل محتوایی نیز نداشته است؛ چراکه غالبا رشایات دیگیری بیا مضیامین
مشابه توسط کلینی نقل شده است .بیهایینترتیی مییتیوان نتیجیه گرفیت کلینیی در
بهرهگیری از رشایات المحاسن باتوجیهبیه محیدشدیتهیای جیامح الکیافی بیشیتر بیه
گلچیننمودن رشایات پرداخته ش غالبا از نقل رشایات تکراری یا رشایاتی کیه صیرایت
کمتری در عنوان باب موردنظر کلینی داشتهاند ،صرفنظر کرده ش در بسیاری از میوارد،
مانح متنی یا سندی در برابر خود مشاهده نمیکرده است.
بصائرالدرجات از دیگر مصادر در اختیار کلینی است .کمتر بیابی را مییتیوان در
این کتاب یافت که رشایتی از آن در کتاب الحجة الکافی نقل نشده باشد .برای نمونه،
رشایات «باب فی االئمة انهم خزان اهلل »...در بصائر با رشایات «باب أن ال ئمیة ع شلیاة
أمر اهلل ش خزنة علمه» در الکافی مقایسه شده اسیت(.کلینیی4170 ،ق ،ج ،4ص432؛
صفار قمی4171 ،ق ،ج ،4ص )479الکافی از شانزده یدیث نقلشده در بصیائر ،بیه
نقل پنج یدیث اکتفا ش یک یدیث هم از منابح دیگر نقل کرده است .مقایسۀ سندی
ش محتوایی رشایات منقول ش رشایات صرف نظرشده نتیجه ای مشابه المحاسن بهدست
میدهد.

این نتایج ملید دیدگاهی است که معتقد است «مالک ارزییابی ایادییث در الکیافی
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الح فی اهلل ش البغ فیی اهلل» مینعکس شیده اسیت(.همیان ،ج ،2ص421؛ برقیی،
 ،4904ج ،4ص )212کلینی در کتاب خود ،از میان بیست رشاییت کتیاب المحاسین،
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اعتبار سرچشمۀ کتابها بوده است نه شثاقت تیکتیک راشییان آن ایادییث(».پیوری،
 ،4910ج ،9ص31؛ همچنین نک :عمادی یائری ،4911 ،ص99ی)91
اما دربارۀ رشایات اختالفی که غالبا در ابیواب فقهیی قابیلمشیاهده اسیت ،مقایسیۀ

اکتفا کرده است .بیرای نمونیه ،تهییی

االیکیام در موضیوع عیدم تعلیق زکیات بیه

چهارپایانی که بهکار گرفته میشوند ،سه رشایت مخال را ذکر کرده ش به یل اختالف
پرداخته است؛ دریالیکه الکافی در ابواب زکات گاش ش شتر تنها به نقل رشایات دسیتۀ
اشل اکتفا کرده است(.شیخ طوسیی4170 ،ق ،ج ،1ص ،12ح40یی27؛ کلینیی4170 ،ق،

ج ،9ص594ی 591ابواب صدقة االبل شالبقر) یا در باب صحت رشزۀ ساربانان ،تهییی
االیکام رشایات مخال دال بیر عیدم صیحت رشزۀ ایشیان را نییز نقیل کیرده اسیت؛
دریالیکه الکافی به نقل رشایات دال بر اتمام نماز ش صحت رشزه اکتفیا نمیوده اسیت.
(شیخ طوسی4170 ،ق ،ج ،1ص ،243ح 42ش 49؛ کلینی4170 ،ق ،ج ،1ص 423بیاب
من ال یج

له االفطار) بررسی این موارد نشان میدهد که در این میوارد غالبیا کلینیی

رشایات نقلشده را براساس معیارهای برگرفته از رشایات از قبییل «مخالفیت عامیه» ییا
«مورد اتفاق» ترجیح داده ش ایتماال در برخی موارد نیز باز براسیاس رشاییت بیه معییار
«تسلیم ش رضا» رشی آشرده است(.معارف ،4913 ،ص991ی)995
در کتاب الحجة در انتهای «باب أن ال رض کلها للإمام »مرییوم کلینیی بیه نقیل
اختالف بین ابن ابیعمیر ش ابومالک یضرمی پرداخته که آیا زمین ش آنچه در آن است،
از آن امام بوده ش دیگران به اذن امام اجازۀ تصرف در آن را مییابند یا اینکه اموال مردم
از آن ایشان است مگر آنچه مانند فیء ش انفال که امام یکم دیگری را دربارۀ آن اعیالم
نماید؟ هرچند کلینی در ظاهر اظهارنظری دربارۀ ترجیح یکی از دش قول نکیرده اسیت،
عنوان باب ش رشایات درشن آن یکایت از آن دارند که شی نیز هماننید ابین ابییعمییر،
قائل به مالکیت امام بر زمین است ش از همین رش رشایات مخال این دیدگاه در الکافی
مورداشاره قرار نگرفته است(.کلینی4170 ،ق ،ج ،4ص)170
شایان ذکر است مشاهدۀ موارد معدشدی کیه کلینیی در آن اقیدام بیه نقیل رشاییات
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رشایات الکافی با تهیی االیکام شیخ طوسی یاکی از آن است که کلینی در ابوابی که
مشتمل بر رشایات اختالفی است ،به نقل رشایاتی که عمل به آن را صحیح مییدانسیته،
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متعارض کرده است ،نافی شیوۀ کلی ایشان در اکتفا به نقل رشاییات موافیق بیا دییدگاه
ایشان نیست؛ مانند رشایات «باب الوکالة فی الطلاق» که در آن ،رشاییات دال بیر جیواز
شکالت در طالق ش رشایات مخال آن نقل شده است(.همان ،ج ،1ص)423

بخش دیگری از دیدگاههای فقهالحدی ی کلینی در شیوۀ باببندی الکافی تجلیی یافتیه
است .مجلسی اشل الکافی را در «نظم ابواب ش اخبار» بهعنوان سرآمد کتابهیا معرفیی
کرده است(.مجلسی4171 ،ق ،ج ،1ص )110کلینی در تبوی ایادییث رش هیایی را
بهکار برده است که به بررسی برخی از آنها میپردازیم:
۲ـ۲ـ .۱ارائۀ ساختاری متوازن و جامع

ساختار کلی یاکم بر کتاب الکافی در سه سطح آشکار است .در سطح اشل ،کتیاب
به سه بخش اصول ،فرشع ش رشضه تقسیم شده است .تقسیم بخیش اصیول بیه هشیت
کتاب ش بخش فرشع به  21کتاب ،سطح دشم سیاختار کتیاب را تشیکیل مییدهید کیه
درنهایت این کتابها به صدها باب تقسیم شدهاند .در مواردی هم با تعدد بابها ییک
سطح دیگر با عنوان «ابواب» بین کتاب ش باب فاصله شده است؛ مانند «ابواب الصدقه»،
«ابواب السفر» ش «ابواب الصید».
الکافی در سیاختار خیود ،از جامعییت ش تیوازن مناسیبی برخیوردار اسیت کیه در
کتابهای پیش از الکافی ،نمونهای برای آن گزار نشده ،بلکه در کتابهای دشرههای
بعد نیز کمتر میتوان برای آن مشابهی یافت.
۲ـ۲ـ .۲عناوین ابواب

عناشین ابواب در کتابهای یدی ی از موضوعات مورداهتمام مللفان بوده ش از نظر
فقهالحدی ی از جایگاه قابلتوجهی در نیزد ییدیثپژشهیان فیریقین برخیوردار اسیت.
(یسینی جاللی4127 ،ق ،ص41؛ عتر الحلبی4171 ،ق ،ص )13از دیگر فعالییتهیای
فقهالحدی ی کلینی ،عنیوانگییاری بخیشهیای مختلی

کتیاب اسیت .کلینیی پیس از

دستهبندی منقوالت رشایی در قال بابها ،عنوانی را برای هر باب برمیگزیند که ایین
امر در بازیابی سریحتر یدیث ش در مواردی فهم یدیث ش استنبا یکیم میلثر اسیت.
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۲ـ .۲باببندی و چینش احادیث
شیوۀ باببندی کتاب یکی از شیژگیهای مهم یک جامح ییدی ی محسیوب مییشیود.
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بررسی عناشین ابواب الکافی نشان میدهد که بیشتر عناشین بیا بهیرهگییری از اخبیار ش
دریافت از متن یدیث شکل گرفته ش کمتر ناشیی از اجتهیاد اسیت .اسیتفاده از تعیابیر
برجستۀ قرآنی در این عناشین ،ازجمله شیژگیهای عناشین ابواب الکافی است؛ از قبییل

4141ق ،ص)257
عناشین ابواب الکافی به سه دسته تقسیم میشوند :دستۀ اشل عناشینی است که صرفا
مشتمل بر موضوع باب است .این دسته بیشترین عناشین را در ابیواب کتیاب بیه خیود
اختصاص داده است .برای نمونه ،در کتاب التویید میتیوان بیه ابیوابی از قبییل «بیاب
المشیئة ش الإرادة»« ،باب الابتلاء شالاختبار»« ،باب السعادة شالشقاء» ،ش «باب الخیر شالشر»
اشاره کرد.
دستۀ دشم عناشینی است که عالشهبر اشاره به موضوع ،به یکم آن نییز اشیاره دارد.
تعداد این دسته از ابواب نسبتبه دستۀ اشل بسیار کمتر اسیت .ضیمن اینکیه غالبیا بیه
ایکام رششن ش صریح در رشایات اشاره شده ش کمتر ناشیی از اجتهیاد مللی

اسیت.

برخی نمونههای این قبیل عناشین در کتاب التویید عبارتاند از «باب النهی عن الکلیام
فی الکیفیة»« ،باب فی إبطال الرؤیة»« ،باب النهی عن الصفة بغییر میا شصی بیه نفسیه
تعالى» ش «باب النهی عن الجسم ش الصورة».
این عناشین در مواردی در فهم برداشت کلینی ملثر اسیت .بیرای نمونیه ،از عنیوان
«فضل القران» میتوان فهمید برداشت کلینی از رشاییاتی کیه در ایین بیاب ذکیر کیرده،
تحری قرآن نیست(.نک :نجارزادگان.)4939 ،
دستۀ سوم ابوابی است که کلینی برای آنها نام مختصی ذکر نکرده ش تنها با نامهایی
از قبیل «باب»« ،باب نادر» ش «باب النوادر» به ابوابی اشاره کرده که هرچند با ابواب قبیل
ش بعد خود مرتبطاند ،دارای نام اختصاصی نیستند .این دسته کمترین تعداد را در مییان
ابواب الکافی به خود اختصاص داده است.
۲ـ۲ـ .3چینش روایات باب
صای رشضات الجنات در باب ترتی

رشایات در کتاب الکافی بهنقلاز برخیی از
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«باب فی قوله تعالى ش مین دخلیه کیان آمنیا»« ،بیاب فیی قیول اهلل عزشجیل شلکین ال
تواعدشهن سرا» ش «باب فی قول اهلل عزشجل ش ال تضآرشهن لتضیقوا علیهن»(.العمیدی،
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محققان آشرده است که شیوۀ کلینی ،نقل ایادیث به ترتی

225

صحت ش شضوح است .بیه

همین دلییل ،ایادییث آخیر بیاب خیالی از اجمیال نیسیت(.خوانسیاری ،4937 ،ج،1
ص )441این ادعا اگرچه در آثار بعدی مورداشاره قرار گرفته ،تحقیقی کیه بیا بررسیی

بهتر موضوع بهکار آید .ایشان در تنظیم رشایات ،با درنظرگیرفتن نسیبت بیین رشاییات،
غالبا ایادیث همخانواده را با مطلق ،عام ش مجمل آغاز کرده ش سی س مقیید ،خیاص ش
مفسر را در پی آن میآشرد .نمونههای زیر بر کاربست این شیوه داللت دارند:
الف .تقیید حکم یک روایت با روایات دیگر

برای نمونه ،کلینی «باب الدعابة ش الضحک» از کتاب العشرة را با این رشایات آغیاز
میکند:
فضل بن أبی قره از امام صادق نقل میکند که فرمود« :ما مین میلمنإ إلیا ش فییه
دعابةٌ قلت ش ما الدعابة قال المزاح»؛ هیچ ملمنی نیست جز اینکیه در اش دعابیه هسیت .گفیتم:

دعابه چیست؟ فرمود :مزاح(.کلینی ،4913 ،ج ،1ص)111
همچنین فرمود« :کی مداعبة بعضکم بعضا قلت قلیلٌ قال فلا تفعلوا فیإن المداعبیة
من یسن الخلق ش إنک لتدخل بها السرشر على أخیک ش لقد کان رسول اهلل یداع
الرجل یرید أن یسره»؛ شوخیکردن شما با یکدیگر چگونه است؟ گفیتم :انیدک اسیت .فرمیود:
اینگونه نباشید؛ زیرا شوخی از خو خلقی است ش تیو بیدان بیرادرت را شیاد مییکنیی .رسیول

خدا با کسی شوخی میکرد ش قصد داشت اش را شاد کند(.همان ،ج ،1ص)111
آنگاه این رشایات را با رشایات بعدی مقید میسازد:
از عبداهلل بن محمد جعفی نقل شده که امام باقر فرمود« :إن اهلل عز ش جل یح
المداع

فی الجماعة بلا رفث»؛ خدای عزشجل کسی را که در جمح شوخی کند دشست دارد؛

البته اگر در آن فحشی نباشد(.همان ،ج ،1ص)110

امام صادق میفرماید« :ک رة المزاح تیه

بمیاء الوجیه ش ک یرة الضیحک تمیج

الإیمان مجّا»؛ شوخی بسیار آبرش را میبرد ش خنده ایمان را به یک سیو مییفکنید(.همیان ،ج،1
ص)111
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نمونهها به اثبات آن ب ردازد ،مشاهده نشده است .در مقابل در بخشی از ابواب مشاهده
میشود که کلینی در تبوی کتاب ،رشایات باب را بهگونهای میچیند که در مسیر فهیم
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این رشایات در صدد تقیید رشایات استحباب شوخی ش مزاح است.
ب .تبیین روایت مجمل با روایت مبین

نعمتهای خداشند بر بندها

آن است که فرزند شبیه اش باشد(.کلینی4170 ،ق ،ج ،1ص)1

آنگاه در ذیل خبر از امام باقر اینگونه نقل میکند« :من سعادة الرجل أن یکیون
له الولد یعرف فیه شبهه خلقه ش خلقه ش شمائله»؛ سیعادت میرد آن اسیت کیه فرزنید در
خلقت ش اخالق شبیه اش باشد(.همان ،ج ،1ص)1

یدیث دشم مبیّن یدیث اشل بوده ش بیان میکند که شبهات میکور در خبر عالشهبر
شیژگیهای جسمی ش ظاهری ،شباهتهای اخالقی را نیز شامل میشود.
یا در نمونهای دیگر در «باب أنه لم یجمح القرآن کله إلا ال ئمة ش أنهیم یعلمیون
علمه کله» ابتدا رشایتی از امام باقر نقل کرده است که «ما ادعى أید من النیاس أنیه
جمح القرآن کله کما أنزل إلا کیاب ش ما جمعه ش یفظه کما نزله اهلل تعالى إلا علیی بین
أبی طال إ ع ش ال ئمة من بعده ع»؛ کسی از مردم ادعا نکرده که کل قرآن را آنگونیه کیه نیازل
شده گردآشرده باشد ،مگر اینکه درشغگوست ،ش هیچکس آن را آنگونه کیه خداشنید نیازل کیرده،
گردآشری ش یفظ ننموده مگر علی بن ابیطال  ش ائمۀ پس از آن یضرت.

این رشایت از جان

بدخواهان مورد سوءاستفاده قرار گرفته ش یمل بر اعتقاد کلینی

به تحری قرآن شده است(.القفاری4141 ،ق ،ج ،4ص)214
دریالی که کلینی بالفاصله رشایت دیگری از امام باقر نقل کرده کیه موضیوع را
رششن تر بیان نموده است .در این رشایت آمده است« :میا یسیتطیح أیید أن ییدعی أن
عنده جمیح القرآن کله ظاهره ش باطنه غیر ال شصیاء؛ هیچکس غیر از جانشینان [راستین پیامبر
اکرم] نمیتواند ادعا کند که کل ظاهر ش باطن قرآن نزد اشست ».این رشایت تا یدی بییانگر آن
است که مقصود از رشایت پیشین نیز تسلط به باطن قرآن است.
رشایت سوم باب موضوع را رششنتر بیان کرده است .در این رشایت بیاز بیهنقیلاز
امام باقر آمده است« :إن من علم ما أشتینا تفسیر القرآن ش أیکامه»؛ ازجمله علومی که

دریافت کردهایم تفسیر قرآن ش ایکام آن است(.کلینیی4170 ،ق ،ج ،4ص 221ش  )223قیرار
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در اشلین یدیث «باب شبه الولد» از کتاب العقیقه آمده اسیت کیه امیام صیادق
میفرماید« :قال رسیول اهلل :مین نعمیة اهلل علیى الرجیل أن یشیبهه شلیده»؛ یکیی از
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دادن این رشایت در کنار دش رشایت دیگر یکایت از آن دارد که کلینی این سه رشاییت
را در یک راستا معنی کرده ش برداشت تحری قرآن از رشایت اشل دلیلی جیز شییطنت
در راستای بدنام کردن برترین کتاب یدی ی شیعه ندارد.

فقط به نقل رشایت اشل اکتفا کرده است(.القفاری4141 ،ق ،ج ،4ص)214
ج .تبیین موضوع روایت با روایت دیگر

در «باب الجریدة» از کتاب الجنائز ،ابتدا رشایاتی در بیان اهمیت جریده بیان شیده ش
برای نمونه از امام صادق نقل شده که فرمودند« :یوضح للمیت جریدتان شایدةٌ فیی
الیمین ش ال خرى فی ال یسر»؛ برای میت دش شاخه تر نخل گیاشته میشیود ،یکیی در راسیت ش
دیگری در چپ(.کلینی4170 ،ق ،ج ،9ص)454
آنگاه در ایادیث بعدی به بیان معنای جریده پرداخته ش بهنقلاز آن یضیرت آشرده
است« :تلخی جریدةٌ رطبةٌ قدر ذراعإ فتوضح ش أشار بیده من عند ترقوته إلى ییده تلی
مح ثیابه»؛ دش شاخه تر نخل به اندازه یک ذراع(از آرنج تا نوک انگشت شسط) را برداشیته ش قیرار
می دهید(ش با دست خود به محل استخوان شیانه تیا دسیت اشیاره کردنید) ش بیا لباسیش پیچانیده
میشود(.همان ،ج ،9ص)452

بهاینترتی  ،در رشایت دشم به جزئیات جریده از قبییل انیدازه ش محیل قرارگیرفتن
اشاره شده تا موضوع رشایت اشل رششنتر شود .در ادامه نیز رشایاتی در باب یکمیت
قراردادن جریده ،تقیه در باب جریده ش مسائلی ازایندست بیان شده است.
۲ـ .3شرح مضمون احادیث

زمینۀ بعدی تال های فقهالحدی ی کلینی ،تفسیر ش شرح مضمون رشایات است .کلینیی
در مواردی به شرح یدیث پرداخته که برخی از شیوههای فقهالحدی ی موردنظر شی از
این طریق قابلشناسایی است .شرح ش تفسییرهای ارائیهشیده توسیط شی دارای چنید
شیژگی ظاهری ش ساختاری است:
اشل آنکه این توضیحات نسبتبه کتابهای یدی ی دشرههای بعد بسیار اندک بیوده
ش تنها کمی بیشتر از پنجاه مورد اسیت .ایین میوارد بیا اسیتفاده از نشیانهگییاریهیای
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بهنظر میرسد اشکالکننده به کلینی نیز به گویایی چینش رشایات در این باب توجه
داشته است ،شلی تجاهل نموده ش علیرغم اذعان به شجود شش رشاییت در ایین بیاب،

۲۲۸
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صورتگرفته در نرمافزار برشمرده شده است(.مرکز تحقیقات کام یوتری علوم اسالمی،
)4934
دشم آنکه کلینی این توضیحات را گاه برای فهم یک یدیث(نک :کلینی4170 ،ق،

مجموعه رشایات یک یا چند باب است(.نک :همان ،ج ،0ص 412در توضیح رشایات
باب؛ همان ،ج ،9ص 953در توضیح مجموعه ابواب مربو به شکیات نماز)
نکتۀ سوم آن است که توضیحات همواره بیان مستقیم ملل کتاب نبوده ش نقلقول
از راشیان پیشین سهم قابلتوجهی از مطال

را به خود اختصاص داده است که در ادامه

به نمونههای آن اشاره میشود.
چهارم اینکه مریوم کلینی در چند مورد ییک بیاب مسیتقل را بیه شیرح ش تفسییر
مرتبط با رشایات اختصاص داده است ،بدشن اینکه رشایتی را در آن باب نقل کند(.نیک:
همان ،ج ،0ص 200ش ج ،0ص)921
در ادامه به شیوههای محتوایی مورداستفادۀ کلینی در شرح ایادیث ش یل اخیتالف
بین ایادیث میپردازیم.
۲ـ3ـ .۱بیان معنای ظاهری متن

الکافی در مواردی به تبیین شاژگیان مورداشیاره در رشاییات پرداختیه اسیت .بیرای
نمونه ،در ذیل رشایتی که به بیان معنای شاژۀ «صمد» پرداخته ،ضیمن ت کیید بیر معنیای
«مقصود» از این شاژه ش ردّ دیدگاه مشبهه دراینباره ،به سه مورد از اشعار عیرب کیه در
آن ریشۀ «ص م د» در معنای قصد بیهکیار رفتیه ،استشیهاد کیرده اسیت(.همیان ،ج،4
ص)421
یا در «باب الفیء ش ال نفال ش تفسیر الخمس ش یدشده ش ما یج

فیه» ،پیش از ذکیر

رشایات این باب به بیان معنای اصیطالیی شاژههیای فییء ،انفیال ش خمیس ش تفسییر
محتوایی این شاژگان پرداخته است(.همان ،ج ،4ص)591
در نمونۀ دیگری در باب دیات ،پس از ذکر رشایات این باب ،بابی را با عنوان «باب
تفسیر الجرایات ش الشجاج» به بیان معنای شاژگان بیهکاررفتیه در بیاب پییش از قبییل
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ج ،9ص 237ش ج ،1ص )449ش زمانی هم برای یل تعارض بین دش خبر بهکار بیرده
است(.نک :همان ،ج ،9ص 217ش ج ،1ص )34در مواردی هم توضیحات مربو بیه
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«الحارصه»« ،الدامیه»« ،المتالیمه»« ،السمحاق» ش الفاظ دیگر پرداخته است(.همان ،ج،0
ص)921
اگرچه بیان معنای شاژگان غالبا از زبان خود ملل

است ،در ییک میورد بیه اشیعار

در کتاب الکافی ،در یک مورد نیز ملل

به بییان معنیای عبیارت مرکی

«جید بیه

السیر» پرداخته ش آن را در رشایت بهمعنای پیمودن سریح مسافت دش منزل بهجیای ییک
منزل دانسته است(.همان ،ج ،9ص)190
کلینی برای تبیین معنای ظاهری متن ،در کنار بیان معنای شاژگیان ش ترکیی هیا ،در
مواردی به تبیین محتوای مجموع رشایت پرداخته است .در برخیی میوارد ،ایین تبییین
صرفا به توضیح ش تفسیر بیشتر متن اختصاص داشته ش متبنی بیر بهیرهگییری از قیراین
دیگر نیست .برای م ال ،در کتاب دیات ش دربارۀ رشایتی از امیرالملمنین بیرای بییان
تعداد قسامه در مصادیق مختل دیات ،به تفسییر ظیاهر رشاییت پرداختیه ش مضیمون
عبارات را با تفصیل ش بهصورتی رششینتیر بییان کیرده اسیت(.همیان ،ج ،0ص)919
همچنین در انتهای «باب من شک فی صلاته کلها ش لم یدر زاد أش نقص »...همۀ میوارد
سهو در نماز را که در رشایات این باب ش بابهای قبلی مورداشاره قرار گرفته ،فهرست
نموده ش در یک دستهبندی یک ارچه توضیح داده است(.همان ،ج ،9ص)953
۲ـ3ـ .۲بیان مقصود واقعی معصوم
کلینی در کنار اشاره بهمعنای ظاهری متن رشایات در مواردی تال

کرده است تا با

بهرهگیری از قراین با گیر از متن ،به مقصود شاقعی معصوم دسیت یافتیه ش آن را بییان
کند .در ادامه ،ضمن معرفی اقسام بیان مقصود شاقعی به برخی موارد آن اشاره میشود.
ـ بهرهگیری از عقل در تبیین روایات

اگرچه در باب مبانی نقدالحدی ی کلینی نشانهای از جایگیاه عقیل در قبیول ش رد
اخبار بهچشم نمیخورد ،بررسی برخی از تفاسیر ارائهشده از رشایات توسیط ایشیان
یاکی از توجه ش آشنایی ایشان بیا مباییث عقلیی ش کالمیی ش بهیرهگییری از آن در
فقییهالحییدیث اسییت .ب یرای نمونییه در «ب یاب جوام یح التویییید» در ذیییل رشایتییی از
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عرب استشهاد شده ش در برخی موارد نیز معنای شاژه از راشیان پیشین نقل شده اسیت؛
مانند معنای کلمه مهزشر بهنقلاز ابن ابیعمیر(.همان ،ج ،5ص)201

۲32
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امیرالملمنین در این زمینه در تفسیری عقلی ش کالمی ،به بیان محتیوای رشاییت ش
چگونگی نفی دیدگاههای مشبهه ش ثنوییه در عبیارات آن یضیرت پرداختیه ش آشرده
است« :امیرالملمنین با این کالم خود که «در اشیاء یلول ننموده تا گفتیه شیود اش

شیژگی اعراض شجود در اجسام است با یلول در آنها ش بدشن تماس ،ش جیدایی از
اجسام با دشری مسافت است .آنگاه فرمود« :شلی علم خیدا بیر آنهیا ایاطیه دارد ش
صنعش آنها را استوار ساخته است»؛ یعنی اش با ایاطه ش تدبیر خود در اشیاء است نه
با تماس با اشیاء(.همان ،ج ،4ص)491
کلینی در بیان معنای کلمۀ «صمد» ش ترجیح معنای «مقصود» بر معنای «تیوپر ش غییر
میانتهی» که مشبهه بیان کردهاند ،بهرششنی توضیح میدهند که صفت «توپر» از صفات
جسم بوده ش خداشند از داشتن چنین صفتی اجل است(.همان ،ج ،4ص )421همچنیین
در تبیین معنای صفات ذات ش صفات فعل در بیابی تحیت عنیوان «جملیة القیول فیی
صفات الیات ش صفات الفعل» به تفسیر این مفاهیم کالمی پرداخته اسیت(.همیان ،ج،4
ص)444
توجه به مصالح ش مفاسد عملی رشایات از دیگر مصادیق توجه بیه عقیل در تفسییر
رشایات است .در رشایتی نقل شده که «امام رضا نامهای از خراسان به مدینه نوشیته
ش فرمودهاند آرد را بههمراه شکر به امام جواد ننوشیانید کیه بیرای میردان مناسی
نیست ».کلینی در ذیل این رشایت بهنقلاز عبیداهلل ،راشی رشایت ،دلیل آن را مزاج بسیار
سرد ناشی از مخلو کردن آرد ش شکر دانسته است(.همان ،ج ،1ص)970
ـ توجه به خانوادۀ حدیث

شیوۀ تبوی کتاب الکافی نشانگر جایگاه خانوادۀ یدیث در دییدگاه کلینیی اسیت.
عالشهبراین ،بررسی مطال فقهالحدی ی کلینی در ذیل رشایات ش ابواب نیز این موضوع
را موردت کید قرار میدهد.
بسیاری از عبارات کلینی در تفسیر ش شرح رشایات ،در پایان باب قرار داشته ش ناظر
به مجموع رشایات باب است .برای م ال ،کلینی در «باب صفة الوضوء» پس از نقیل نیه
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درشن اشیاء است ش از آنها دشر نشده تا گفته شود از آنها جداست» صفت اعراض ش
اجسام را از خداشند دشر نموده است .چون شیژگی اجسام دشری ش جیدایی اسیت ش
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رشایت نتیجه میگیرد که اجزای شضو یک بار انجام میشود(.همان ،ج ،9ص)20
همچنین در تعدادی از ابواب کتاب المیراث پس از نقیل رشاییات بیاب مطیالبی را
بهنقلاز فضل بن شاذان دربارۀ مجموع رشایات باب نقل کرده است؛ مانند «باب مییراث

4

ال خوات مح الولد»(.همان ،ج ،0ص)33

مواردی که دربارۀ رشایات متعارض ش یل آنهیا توسیط کلینیی خواهید آمید ،نییز
نمونههایی از توجه کلینی به خانواده یدیث بهشمار میرشد.
ـ توجه به دیدگاه راویان متقدم

از دیگر قراین موردتوجه در الکافی برای فهم مقصود شاقعی معصوم ،استفاده از
دیدگاه راشیان متقدم در شرح ش تفسیر رشایت است .نکات تفسیری نقلشده از راشییان
متقدم ،مشتمل بر مطال متنوعی ازجمله بیان معنای یک لغیت(همیان ،ج ،5ص،)201
شییرح محتییوای یییدیث(همییان ،ج ،1ص ،)07دیییدگاه راشی در یییل اخییتالف بییین
رشایات(همان ،ج ،1ص )497یا نقل اختالف بین راشیان درخصیوص رشاییات(همیان،
ج ،4ص )147است.
کلینی در کتاب خود دربارۀ مضمون رشایات مطالبی را از راشیانی از قبیل السری بن
ربیییح(همییان ،ج ،4ص ،)147عبییدالریمن بیین الحجییاج(همییان ،ج ،9ص ،)592ابیین
ابیعمیر(همان ،ج ،5ص ،)201الحسن بن محمید بین سیماعه(همیان ،ج ،1ص،)497
جمیل بن دراج(همان ،ج ،1ص ،)31معاشیة بن یکییم(همیان ،ج ،1ص ،)414عبییداهلل
بن ابیعبداهلل(همان ،ج ،1ص )970ش موارد متعیددی از فضیل بین شیاذان نقیل کیرده
است(.نک :همان ،ج ،0ص 31 ،39 ،11ش )33
۲ـ3ـ .3جمع بین احادیث متعارض

یکی از مهمترین زمینههایی که مللفان جوامح یدی ی اقیدام بیه ابیراز دییدگاههیای
فقهالحدی ی خود میکنند ،ایادیث دارای تعیارض ش کیفییت ییل تعیارض بیین ایین
ایادیث است .در الکافی نیز در مواردی به تعارض بین رشایات اشاره شده است.
گیشت که شیوۀ کلینی در گزینش رشایات متعارض ،نقیل رشاییات موافیق ش عیدم
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شلد الولد»(همان ،ج ،0ص« ،)11باب میراث الولید میح الی بوین»(همیان ،ج ،0ص،)39
«باب میراث ال بوین مح الزشج ش الزشجة»(همان ،ج ،0ص )31ش «باب مییراث الیإخوة ش

۲3۲
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اشاره به رشایات مخال

است .باشجوداین ،ایشان در میواردی اقیدام بیه نقیل رشاییات

متعارض ش بیان شجه جمح بین این رشایات کردهاند که در ادامه به برخی از ایین میوارد
ش شیوۀ ایشان در جمح بین این رشایات اشاره میشود.
در «باب الرجل یجامح أهله فی السفر أش یقدم من سفرإ فی شهر رمضیان» از کتیاب
الصیام ،چهار رشایت در جواز مجامعت ش دش رشاییت در منیح از آن نقیل شیده اسیت.
کلینی در جمح بین این رشایات آشرده است« :از دیدگاه مین ،شیخص بایید رمضیان را
بزر دارد ش در سفر رشزانه از زنان دشری گزیند ،مگر اینکه شهوت بر اش غلبه نماید ش
بر خود بترسد ،که در این صورت به اش اجازه داده شده کیه بیه ییالل خیود ب یردازد».
بهاینترتی کلینی با یمل رشایات جواز بر یالت اضطرار به رفح تعارض بین ایین دش
دسته یکم نموده است.
همچنین در کتاب الطهارة« ،باب صفة الوضوء» نه رشایت نقیل شیده اسیت کیه در
آنها یا در بیان کیفیت شضوی معصومین یک بار شستششوی هر عضو نقیل شیده ییا
تصریح شده که اعمال شضو یک بار است .کلینی در انتهای باب به شجود رشاییات دال
بر انجام دشبارۀ هر عمل اشاره کرده ش آنها را مربو به میوارد خیاص دانسیته اسیت.
ایشان در توضیح این مطل آشرده است« :آنچه از معصوم رسیده که فرمیوده شضیو دش
بار است ،مربو به کسی است که با یک بار قانح نشده ش میخواهد بیشتر انجام دهید.
پس فرموده است دش بار ،ش فرموده است هیرکس بییش از دش بیار انجیام دهید اجیری
نمیبرد ،این نهایت مقداری است که اگر کسی از آن تجاشز کند ،گناه کرده ش شضویش
صحیح نیست(».همان ،ج ،9ص)20
ـ حمل فعل معصوم بر استحباب

در «باب ما یستتر به المصلی ممن یمر بین یدیه» از کتاب الصالة الکافی دش رشاییت

از امام صادق نقل شده که دال بر آن است که پیامبر اکرم هنگام نمیاز میانعی در
برابر خود قرار می دادند تا کسیی از آنجیا عبیور نکنید .آنگیاه دش رشاییت دیگیر از آن
یضرت نقل شده که گیشتن چیزی از برابر نمازگزار را مبطل نماز نمیداننید ،هرچنید
توصیه به گیاشتن مانح میکنند .کلینی برای دفح ایتمال تعارض بین این رشایات ،فعیل
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پیامبر اکرم را یمل بر استحباب نموده ش آشرده است« :در اینجا بهتیر آن اسیت کیه
پوشش ش مانعی در برابر خود قرار دهی کیه جلیوی رهگییر را بگییرد ،ش اگیر چنیین
نکردی نیز مشکلی نیست ،چون نمازگزار به آنکه برایش نماز میگزارد نزدیکتر است

ـ حمل فعل امام بر تأدیب

کلینی پس از ذکر استحباب قراردادن میانعی در برابیر نمیازگزار ،رشایتیی را نقیل
می کند که در آن بیان شده امام کاظم در هنگام نماز میانعی در برابیر خیود قیرار
نداده اند .باتوجه به اینکه انجام فعل توسط معصوم یداقل دال بر جواز آن فعل است،
بهنظر میرسد این رشایت با رشایات دال بر استحباب قراردادن مانح تعارض داشته ییا
دال بر ترک مستحبی توسط امام کاظم باشد .کلینی برای جمح بین ایین رشاییات
فعل امام کاظم را یمل بر قصد اعالم عدم شجوب نموده ش بهاینترتی بیا رفیح
تعارض ایتمالی بین رشایات آشرده است« :این مسئله از جان

آن یضیرت از بیاب

ت دی است ،نیه اینکیه آن یضیرت فضییلتی را تیرک نمیوده باشیند(».همیان ،ج،9
ص)230
ـ حمل نفی فعل از معصوم بر عدم وجوب

در یدیث چهارم ش پنجم از «باب صوم رسول اهلل »از کتاب الصییام ،راشییان از
امام صادق سلال کردهاند که :آیا هیچیک از پدرانتان در ماه شعبان رشزه گرفتهانید؟
ش ایشان در پاسخ فرمودهاند« :بهترین پدرانم رسیول خیدا ایین میاه را رشزه گرفتیه
است».
کلینی پس از نقل این دش رشایت ،به شجود رشایاتی اشاره میکند که در آنها امام در
پاسخ به سلال میفرماید« :نه رسول خدا ،ش نیه هییچییک از پیدرانم ایین میاه را رشزه
نگرفتهاند ».ایشان در جمح بین ایین رشاییات ،دسیتۀ دشم را بیه معنیای نفیی انجیام آن
بهعنوان عمل شاج دانسته ش آشرده است« :امام چنین فرمود چون گرشهیی گفتنید
رشزۀ این ماه م ل رشزۀ ماه رمضان شاج
همان کفارهای بر اش شاج

است ش هرکس ییک رشز آن را افطیار کنید،

است که بر افطارکنندۀ رشزۀ میاه رمضیان شاجی

اسیت ،ش
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تا آنکه از برابر میگیرد ،شلی آن کار [متناس ] ادب نماز ش بزرگداشیت آن اسیت».
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کالم امام که "نه رسول خدا ش نه هییچییک از پیدرانم آن را رشزه نگرفتنید" ،یعنیی
بهعنوان رشزۀ شاج

2

رشزه نگرفتند(».همان ،ج ،1ص)34

ـ حمل بر تفاوت موضوع در روایات

رشایات متعارض است .در «باب ما یوج

المهر کملا» از کتاب الطالق ،کلینیی دربیارۀ

مقدار مهر زشجی که خلوت گزیده شلی رابطه نداشتهاند ،دش دسیته از رشاییات را نقیل
کرده است که برخی دال بر شجوب کل مهر ش برخی بر شجیوب نیمیی از مهیر داللیت
میکند .کلینی با ت کید بر شجود اختالف در رشایات این موضوع از زبان ابن ابییعمییر،
اینگونه بین رشایات جمح مینماید که «بدین معناست که شالی یکم به ظاهر میکنید،
هنگامی که در را بسته ش پرده را افکنده ،کل مهر بر مرد شاج است ،یال بر عهدۀ زن
است که اگر میداند که همسر اش لمس نکرده ،بین اش ش بین خدا جز نیمی از مهر بیه اش
تعلق نمیگیرد(».همان ،ج ،1ص )447بهاینترتی کلینی یکم شجوب کیل مهیر را بیر
عهدۀ شالی دانسته که باید یکم به ظاهر نماید ش یکیم نیمیی از مهیر را بیر عهیدۀ زن
دانسته که تنها اش از شاقعیت ماجرا اطالع دارد.
در پی این موضوع ،کلینی دش رشایت دربارۀ زن ش شوهری که در را بسته ش پیرده را
افکندهاند ش یال ادعا میکنند که ارتباطی اتفاق نیفتاده ،نقل میکند که در یکیی ادعیای
ایشان قبول نشده ش در دیگری یکم به تصدیق ایشان شیده اسیت .کلینیی بیرای رفیح
تعارض بین این دش رشایت ،اشلیی را یمیل بیر میوردی نمیوده کیه زشجیین میتهم ش
غیرقابلاعتماد باشند ،برخالف رشایت دشم که زشجین مورداعتمادند ش به همیین دلییل،
کالم ایشان پییرفته میشود(.همان ،ج ،1ص )447بهاینترتی از نظیر کلینیی ،تفیاشت
موضوع موج

تفاشت دش رشایت شده است.

ـ حمل بر معنای مجازی

کلینی در «باب شقت المغرب ش العشاء الآخرة» از کتاب الصالة ،ابتیدا رشایتیی نقیل
میکند دال بر اینکه هر نمازی دش زمان دارد [ش شقتش موسح است] ،غیر از شقت نمیاز
مغرب که شقت شجوب ش فوت آن یکی است .آنگاه رشایتی دیگر را نقیل مییکنید کیه
نماز مغرب نیز دش زمان دارد ش آخرین مهلت آن سقو شفق است.
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کلینی معتقد است شقت نماز مغرب از زمان مخفی شدن خورشیدی که همان زمیان
رسیدن سرخی به قبله استی تا زمان رفتن کامل سرخی از آسمان است ،ش این فاصیلۀ
زیادی نیست ش اگر کسی با آرامش نماز مغرب ش نافلههایش را انجام دهد ،همین مقدار

در تعارض با یکدیگر نیست(.همان ،ج ،9ص )217بهبیان دیگر ،بیهدلییل کوتیاه بیودن
زمان ،میتوان مجازا آن را یک زمان بهیساب آشرد.
ـ عدم جمع بین روایات متعارض

هرچند بیان شد که شیوۀ کلینی عدم نقل رشایات متعارض بوده ش در صیورت نقیل
هر دش دسته دربارۀ جمح بین رشایات اقدام کرده است ،در یک مورد خالف این مسیئله
در الکافی مشاهده شد .در کتاب الطالق در «باب طلاق التی لم تبلغ ش التی قید یئسیت
من المحی » ،ابتدا رشایات دال بر عدم نیاز به عده در غیر بالغ ش یائسه را نقل شیده ش
در انتهای باب برخالف شیوۀ کتاب ،رشایت دال بر شجوب عده بر این افیراد نییز ذکیر
شده است .کلینی س س به نقل اختالف ابن سماعه ش معاشیة بن یکیم در این موضیوع
پرداخته ش بحث را به پایان برده است .بهنظر میرسد این نمونه از موارد بسیار معدشدی
است که ایشان ضمن نقل رشایات متعارض دربارۀ جمح بین رشایات اظهیارنظر نکیرده
است(.همان ،ج ،1ص)11
نتیجهگیری
ثقةاالسالم کلینی در تدشین الکافی از شیوههای مختل

فقهالحدی ی بهیره بیرده اسیت.

جلوههای فقهالحیدیث در ایین کتیاب عبیارتانید از :مبیانی نقدالحیدی ی در گیزینش
ایادیث ،باب بندی ش چیینش ایادییث ش شیرح مضیمون ایادییث .کلینیی در مبیانی
نقدالحدی ی به موارد منصوصی از قبیل عرضه بیر قیرآن ،مخالفیت بیا عامیه ،اجمیاع ش
درنهایت تخییر اشاره کیرده اسیت .ایشیان در رشاییات متعیارض ،بیا اسیتفاده از ایین
مرجحات به نقل رشایات موافق اکتفا کرده است.
الکافی از ساختاری جامح ش منحصربهفیرد برخیوردار اسیت .تنهیا بخیش کمیی از
عناشین ابواب به یکم مسائل نیز اشاره داشته ش نشیانگر دییدگاه فقیهالحیدی ی مللی
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است .در تعدادی از ابواب بررسی چینش رشایات از مقدم شدن رشایات عیام ،مطلیق ش
مجمل یکایت دارد.
کلینی در شرشح ارائهشده در ذیل ایادیث بیه بییان نکیات مختلی

فقیهالحیدی ی

عقلی ش کالمی ،خانوادۀ یدیث ش دیدگاههای راشیان متقدم پرداخته شده اسیت .دسیتۀ
سوم از مطال کلینی به بیان شیوههای اجتهادی ایشان در جمح بین رشاییات متعیارض
پرداخته است .بررسی این شرحها یکایت از دیدگاه اجتهادی کلینیی در فقیهالحیدیث
دارد.
پینوشتها:
 .4ظاهرا این عبارت بهنقلاز کتابهای الفرائ الکبیر ش الفرائ الصغیر فضل بن شاذان باشید(.شییخ
طوسی4127 ،ق ،ص)914
 .2شیخ طوسی در تهیی  ،ابوالخطاب ش اصحاب شی را بهعنوان کسانی معرفی کرده کیه رشزۀ شیعبان
را شاج میدانستند(.همو4170 ،ق ،ج ،1ص973؛ مجلسی4171 ،ق ،ج ،41ص)251

منابع
 .4آقابزر تهرانی ،محمدمحسن ،الیریعة الی تصانی الشیعه ،تهران :کتابخانۀ اسالمیه4171 ،ق.
 .2ابن الصالح ،تقی الدین ع مان بن عبدالریمن ،مقدمه ابن الصیالح ،بییرشت :دارالفکیر المعاصیر،
4171ق.
 .9ابنیبان ،محمد بن یبان بن ایمد ،صحیح ابنیبان ،بیرشت :ملسسة الرساله4141 ،ق.
 .1افشاری ،محمدیسین« ،بازشناسی هندسۀ علوم یدی ی» ،یدیث یوزه ،شمارۀ .4913 ،4
 .5برقی ،ایمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،قم :دارالکت

االسالمیه.4904 ،

 .1پوری ،امیریسین« .دیدگاه کلینی دربارۀ ایادیث ضعی » ،در مجموعه مقاالت کنگره بین المللیی
ثقةاالسالم کلینی ،قم :دارالحدیث.4910 ،
 .0یسینی جاللی ،سید محمدیسین ،فهرس التراث ،قم :دلیل ما4122 ،ق.
 .1یسینی جاللی ،سید محمدرضا« ،عناشین األبواب شتراجمها فی التراث االسالمی» ،علوم الحدیث،
شمارۀ 4127 ،9ق.
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 .3خوانساری ،محمدباقر بن زینالعابدین ،رشضیات الجنیات فیی اییوال العلمیاء ش السیادات ،قیم:
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 .49یییییییییی  ،فهرست کت الشیعة ش اصولهم ،قم :مکتبة المحقق الطباطبایی4127 ،ق.
 .41شیخ مفید ،محمد بن محمد بن نعمیان ،تصیحیح اعتقیادات االمامییه ،قیم :کنگیرۀ شییخ مفیید،
4141ق.
 .45صفار قمی ،محمد بن یسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمید ،قیم :کتابخانیه آییتاهلل
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 .40عمادی یائری ،محمد ،بازسازی متون کهن یدیث شیعه :رش  ،تحلیل ،نمونه ،تهران :کتابخانه،
موزه ش مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.4911 ،
 .41العمیدی ،ثامر هاشم یبیی  ،الشییخ الکلینیی البغیدادی ش کتابیه الکیافی ،قیم :مکتی
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 .29مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،میرآة العقیول فیی شیرح اخبیار الرسیول ،تهیران :دارالکتی
االسالمیه4171 ،ق.
 .21مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی ،رشضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،قیم :ملسسیه
فرهنگی اسالمی کوشان ور4171 ،ق.
 .25مرکز تحقیقات کام یوتری علوم اسالمی ،نرمافزار جامح االیادیث  ،9.5قم.4934 ،
فهم یدیث ،تهران :انتشارات سمت.4911 ،

 .21مسعودی ،عبدالهادی ،رش
 .20معارف ،مجید ،تاریخ عمومی یدیث ،تهران :انتشارات کویر.4913 ،
 .21مهریزی ،مهدی ،یدیثپژشهی ،قم :دارالحدیث.4913 ،
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 .47ربانی ،محمدیسن ،اصول ش قواعد فقهالحدیث ،قم :بوستان کتاب.4910 ،
 .44شافعی ،محمد بن ادریس ،اختالف الحدیث ،بیرشت :دارالکت العلمیه4311 ،م.

۲3۸

دوفصلنامهحدیثپژوهو،سالنهم،شمارههفدهم،بهارولابستان139۶

 .23نجارزادگان ،فتحاهلل« ،گزار نشست علمیی صییانت قیرآن از منظیر رشاییات الکیافی» ،شبگیاه
مدرسه عالی قرآن ش یدیثی المصطفی.4939 .http://quran.imam.miu.ac.ir .
 .97نجاشی ،ایمد بن علی ،فهرست اسماء مصنفی الشیعه ،قم :ملسسه نشر اسالمی4171 ،ق.
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