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مفسران،محدثانوبزرگاناستفادهکردهومباحثصرفی،نحوی،بالغیو
درمواردیکهمتنحدیثبهظاهر،باحدیثیا

تاریخیرابیانکردهاست.
شبهههارا
آیهایتعارضداشتهباشد،ایندانشمند،آنرابیانورفعکردهو 
مطرحکردهوبهآنهاپاسخدادهاست.اوحتیآیاتموجوددراحادیثرا
همبااستنادبهشیوههاییتفسیر کردهو درمواردیهمبهمنابعاهلسنّت
استنادکرده است .این مسئله ،اشرافاو رابر اینمنابعنشانمیدهد .عالمه
وقبلازشروعشرححدیث،
احادیثرابهترتیببابهاوعناوینذکرکرده 
دربارۀآنبابتوضیحاتیدادهاست.ویتوضیحاتخودراکامألمجزااز
احادیثکافی(ذیلاحادیث)آوردهاست؛ یعنی آنجاکهسخنکلینیرا
ذکرکرده ،عبارت«قوله»وآنجاکهسخنخودشرابیانکرده ،عبارت
تکتکاحادیثرابررسیکردهاست.
«أقول»راآوردهوبهاینترتیب، 
مرآتالعقول،عالمهمجلسی،حدیث،روش

واژههای کلیدی :الکافی،
فهممتن.
 .بیان مسأله
حدیثپژوهان و

موردتوجه
کتاب کافی اولین مجموعۀ حدیثی موجود شیعه است که همواره  
بىنیازنیست.کلینیدرکافی،
دانشمندانشیعهبودهوهیچفقیه،محدثوعالمىازمراجعهبهآن، 
وذیلهریک،احادیث

بهجزءکرده
هاراجزء 

هر کتابرابهبابهاییتقسیمکرده ،عنوانباب
مربوط بدان راآوردهاست؛ چنانکهتعارضیدرآنبابنیست (غروی نائینی،1933ش:.)192
دربردارد،درطول
درحوزههاىمختلفدینى 
اینکتابکهاحادیثپیامبر(ص)واهلبیت(ع)را 
هاوترجمههاىفراوانبرآننوشتهشدهاست.

وشرحها،تعلیقه

تاریخ،موردتوجهفراوانواقعشده
آقابزرگتهرانی،1991ق:/19
طبقبیانمؤلفالذریعه،بر اینکتاب 11شرحنوشتهشده است ( 
تهای کافى،اعمّازاصولوفروعآن،بهطور
 39تا .)122مهمترین اینشرحها که درآن ،روای 
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،اثرعالمهمحمدباقرمجلسىاست .از

مرآتالعقولفیشرحاخبارآلالرسول

کاملتبیینشده ،
بهترینوجامعترینشرحبرکافى استودرمیانآثارفراوانمجلسى ،پساز

ایننظر،اینکتاب ،
حها،
بهشمار میرود .این شرح در مقایسه با دیگر شر 
مهمترین تألیف این دانشمند  
بحاراالنوار ، 

ارزش بسیار دارد و ضرورت دقت در روش مجلسی را نشان میدهد .عالمه مجلسی در آغاز
بهمناسبت
کتاب ،انگیزۀ خود را از تألیف آن ،بدین صورت بیان کرده است که درطول زمان ،
ایفراوانبرکتابهایحدیثینگاشتهونگرانی


یباطالبانعلومدینی،حواشی
مذاکرههای علم

بینرفتنیافراموششدنآنهادراثرگذرزمان ،اوراواداشته است کهاینیادداشتهارا
از 
برای  
تهای کافی را
جمعآوریکند (مجلسی ،1969ش : /1.)61عالمهدرایناثر ،بیشتر ،مفهومروای 

میتوان ایناثررایکمجموعۀ فقهالحدیثینامیدکه درآن ،بهبررسی،
کردهاست؛بنابراین  

بیان
کارنامۀعالمهمجلسی،
درآثاربسیاریازجملهکتاب 

تفقهودرکمتناحادیث توجهشدهاست.
ازعلیاصغرعطایی،عالمهمجلسیوآثارفارسیاو ،اثرمهینپناهی،عالمهمجلسی،اثر حسن

طارمیو،...روشفقهالحدیثیعالمهدر
مرآتالعقول ،تاحدودی بررسی شدهاست؛ ازاینروی،

فقهالحدیثی عالمه را در فهم
در این مقاله نیز -که پژوهشی ازنوع مطالعۀ موردی است -روش  
احادیثکافی-(بخشیازکتابالحجه،بابهای«فیهنکتونتفمنالتنزیلفیالوالیه»و«مولد
بهصورتدقیقبررسیوتبیینکردهایم.

النبی(ص)»)
 .شرححال عالمه مجلسی
محمدباقر مجلسی در سال  1293هجری قمری ،در اصفهان به دنیا آمد (مدرس تبریزی،

عالمه
آقابزرگتهرانی،
،محمدتقیمجلسی ،ازشاگردانشیخبهایی بود ( 

1963ش:/9 )136وپدرش
 :1969 /1 .)191وی درخاندانیرشدکردکهازنیمۀ قرنپنجمهجری ،بهتشیعمشهوربودندو
بسیاریازافراد اینخانواده درقرنهای دهم ویازدهم ،ازدانشمندانمعروف بهشمار میرفتند
(مهدوی ،1961ش : /1 .)63نبوغ او بهحدی بود که در چهاردهسالگی ،از فیلسوف بزرگ آن
سپسدرحضوراستادانی

مالصدرا ،اجازۀ روایتگرفت (سبحانی،بیتا:/11 119تا)992؛ 
عصر ، 
،مالمحسنفیضکاشانیو...درسآموخت
همچونعالمهحسنعلیشوشتری،شیخحرّ عاملی 
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(عقیقیبخشایشی،بیتا : )693و درزمانیکوتاه ،برعلومیبسیارازجملهرجال ،درایهو...احاطه
ابوالبرکات
ابراهیمبواناتی،میرزاابراهیمحسینینیشابوری ، 

محمد

موال
یافت (قنبری ،1933ش :.)9 
ازجمله شاگرادان این دانشمند هستند (مهدوی ،1961ش : /1 4و .)119
محمداسماعیل و .. 

بن
بهایی دیگر نیز نگاشته است که ازجمله آنها میتوان
عالمه مجلسی عالوهبر بحاراالنوار ،کتا 

شرحالتهذیب ،شرح اربعین ،الوجیزه فی
رآتالعقول فی شرح اخبار الرسول ،مالذاالخبار فی  
م 
سرانجامدر 13رمضان سال 1111
الرجال ،و ...رانامبرد (گزیاصفهانی ،بیتا:.)61ایندانشمند  
،چشمازجهانفروبست(مهدوی،1961ش:/1)92

هجریقمری

 .3روش عالمه در فهم احاديث
قبلاز بررسی روش فقهالحدیثی عالمه در مرآتالعقول ،ذکر این نکته ،الزم است که وی پیشاز
بیان هرگونه مطلبی دربارۀ حدیث ،سند آن را ازحیث صحت یا ضعف مشخص کرده است.
دیدگاه عالمه دربارۀ سند احادیث ،بر سه گونه است :گاه وی فقط نوع حدیث را بدون ذکر علت
مشخص کرده است ؛ گاه علت را نیز آورده است؛ مثالً حدیث « 49باب فیه نکت و جوامع من
الروایۀ فی الروایۀ» را ضعیف دانسته و علت ضعف آن را تصحیف یکی از راویان بهنام حسن بن
عبدالرحمان به حسین بن عبدالرحمان .ذکر کرده است9؛ گاه نیز دربیان علت نوع سند ،به دیگر
کتابهای الکافی ،مانند کتاب اإلیمان و کفر ارجاع داده است (مجلسی 191 ،ش) 9 /9 :؛ در
مواردی هم که نوع حدیث ،مانند قبلش باشد ،برای جلوگیری از تکرار نوع سند ،عبارت

.1مثالًدربارۀ حدیثچهارم ازباب«فیهنکتونتفمنالتنزیلفيالوالیة» فقط گفتهاست کهاینحدیث ،مجهولاست؛
همچنینحدیثچهاردهمازباب«مولدالنبي(ص)»راضعیفدانستهاست(حدیث،13ص119؛حدیث،19ص.)193
بنابراین،ذکر
بهایرجالینیامدهاست.ازطرفی،حسننیزازدشمنانامامصادق(ع)استو 
زیراازنظراو،نامحسیندرکتا 

.1
،ازسویاو،بعیداست(مجلسی،1969ش:/9.)193
چنینحدیثیدربارۀوالیت 
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«کالسابق» را آورده است  .عالمه دربیان نوع سند ،از اصطالحاتی جدید مانند «حسن کالصحیح»
(مجلسی 191 ،ش 994 /9 :و « ،)999صحیح و آخره مرسل» (مجلسی 191 ،ش )991 /9 :و
«ضعیف علی المشهور» (مجلسی 191 ،ش )919 /9 :استفاده کرده است .در اینجا ،روش عالمه را
در شرح احادیث بررسی میکنیم:

 . -بیان معنا

یکیازمواردیکهعالمهدرشرحوفهماحادیث،ازآن بهرهگرفته،تبیین معانیلغوی به چند
شیوهبدینشرحاست:ویگاهبهبیانگفتههایخوداکتفاکردهاست؛مثالًواژۀ«شعب»راشکاف
بین دو کوه (مجلسی ،1969ش : /9 )139و واژۀ «السفاح» را ازدواج فاسد معنا کرده است
(مجلسی ،1969ش : /9)113؛ گاه عالوهبر توضیحات خود ،به کتابهای لغت هم استناد کرده
است؛ مثالً  
ازقول مؤلف قاموس قرآن ،1واژۀ «دهر» (مجلسی ،1969ش : /9 )132را معنا کرده
است؛ در مواردی هم به کتابهای غریبالحدیث مراجعه کرده که برای حل واژگان ناآشنای
گولخوردن
رابهمعنای 
ازقولمؤلفنهایه،واژۀ«اغتیال» 
کاررفتهدراحادیثتألیفشدهاند؛مثالً 
به 

وکشتهشدنبدونحضورکسی آوردهاست (مجلسی ،1969ش :/9)191؛گاهبرایبیان معنای

واژهیاعبارت ،بهجایذکرنام کتاب،بهسخنمؤلف آناستناد کردهاست؛مثالً نقلکرده که
رابهمعنایسراستخوانهاینرمیدانستهاستکهامکانجویدهشدندارند
جوهریواژۀ«العشاشة» 
بهمعنای سریع است
(مجلسی ،1969ش : /9)123؛ ازقول کازرونی نقل کرده است که «الذریع»  
رابهمعنای انتقام آوردهاست(مجلسی،
فیروزآبادی ،«وتر» 
ازقول  
(مجلسی ،1969ش :/9 )111و  
1969ش :/9)116؛گاه براییافتن معناییکواژه ،بهچندینکتابوقولمؤلفان آنهااستناد

.1مثالًدرحدیثسومازباب«فیهنکتوجوامعمنالروایةفيالروایة»،عنوان«کالسابق»راآوردهاست؛زیرانوعسندآنرا
مرآتالعقول،/9.)164ویدرحدیث91ازباب«مولدالنبي(ص)»،عنوان«کالسابق»را

مانندحدیثقبلشضعیفدانستهاست(
آوردهاست؛زیراآنراهمانندحدیثقبل،«حسنکالصحیح»دانستهاست(مرآتالعقول،/9.)193
.1قرشی،1931ش:/1.913
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عبیده،قطربوابنانباری

کردهاست؛مثالًبرایبررسیمعنایواژۀ«طیر»،نظرقاموس،مصباح،ابو
ترشدنمعنایواژه ،به
برایروشن 

راآوردهاست(مجلسی ،1969ش :/9)142؛ درمواردیهم
الیسامي»،دوحدیثآوردهکهیکیازآنها،یعنی
حدیثاستنادکردهاست؛مثالً دربارۀمعنای« 
«زینبتسامینيمنهنّأیتعالینيوتفاخرني» ،از عایشه و دیگری ،یعنی «یتسامونکأنّهمالفحول،أی

فخرفروشیوبرتری
الیسامي»، 
درهردوحدیث ،«سمو/ 

یتبادرونویتفاخرون»،ازاهلاحداست.
مترادفهایواژهراذکرکردهاست؛ مثالً

معنیشدهاست (مجلسی ،1969ش :/9)111؛گاهنیز 
«یدینون» رامترادف«یعتقدون» و«یعبدون» دانستهاست(مجلسی ،1969ش :/9)169؛درمواردی
هممعنایواژهراازنظرشرعبیانکردهاست؛مثالًدربارۀ حدیث«أصفیاءیعبدوناهللبالصالةوالصوم


والتسبیحوالتهلیلویصلونالصلوات»...گفتهاست:مراداز «صالة»،«صوم» و«سجود» ،معنایلغوی
نمازخواندن)است
وامساککردن)استومراداز«یصلون»،معنایعرفیآندرشرع( 

آنها(دعا
(مجلسی،1969ش:/9)133؛گاهنیزبرایفهمبهترمعنایواژه،تأویلآنرابیانکردهاست؛مثالً
دربارۀ حدیث امام باقر (ع) که فرمودهاند :«إنعلیاًبابفتحهاهلل» ،عالمه معتقد است :«باب» در
تأویلمیشود(مجلسی،1969ش:/9.)166

اینجا،والیتامامعلی(ع)
 . -تبیین مراد و مصداق واژگان و عبارتها

عالمهدرتبیین واژگانمجمل ،ازابزارهاییگوناگون استفاده کردهاست :در مواردی ،به آیات
لحنالقول» به اینآیهاستنادکردهاست:«وَلَوْنَشاءُلَأَرَیْناکَهُمْ
قرآن استناد کردهاست؛مثالًدربیان« 

فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَهُ یَعْلَمُ أَعْمالکم» (قرآن ،محمد :)92؛ یعنی :و اگر
حقیقى]شانمىشناسىواز

درنتیجه ،ایشانرابهسیماى[
تومىنمایانیم؛  

بخواهیم،قطعاًآنانرابه
مىداند (مجلسی،
حال] آنان پى خواهى بُرد و خداست که کارهاى شما را 
آهنگ سخن ،به [ 
کهازبهترینودقیقترینمنابعدراینزمینهاست -بهره

1969ش: 166و)163؛گاهازروایت -
گرفتهاست؛مثالً عبارت«سیدولدآدم»راباروایت«أناسیدولدآدموالفخر» شرحداده (مجلسی،
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1969ش :)116کهمؤلف النهایه1ازپیامبر(ص)نقلکرده است؛گاهسخنان بزرگان رادراین
ازمحدثاسترآبادینقلکردهاستکهمرادازآن،

درتبیینواژۀ«خلق»،
زمینهآوردهاست؛مثالً 
نظرهای خوداکتفا
تقدیر است؛ نهخلقتکوین (مجلسی ،1969ش :)161؛ درمواردیهم بهذکر  
ترککردندرتاریکیوعذاب(مجلسی،1969ش:)193
کردهاست؛مثالًمرادازواژۀ«تمني»را 
ومراداز«اکألحمل» راآمنه ،دختر وهب دانستهاست(مجلسی ،1969ش :)113؛ درحدیث«...و

قهای صبررا بدینشرحبرشمردهاست :صبردر
صبرلربهوجاهدفيسبیلهونصحألمته،»...مصدا 
دریافت و تبلیغ ،صبر بر اذیت معاندان برای رضای پروردگار ،صبر در پیروی امر او (مجلسی،
کاررفتنیککلمهدرساختاریکعبارترابیان کرده
درمواردیهمعلتبه 

1969ش :)111؛
است؛ مثالً علت کاربرد واژۀ «الذهب» را در حدیث «کانالذهبأفرغعليبراثنه» ،بیان شرافت،
ساطعشدننوردانستهاست(مجلسی،1969ش:.)123
رعایتادبوبیانمفهومکناییآن،یعنی 
 . -بیان مباحث صرفی

ازآنجاکهدربرههایازعصرصدورحدیث،حرکتهای حروفنوشتهنمیشد،توجهبهشکل
واژهوچگونگیتغییرهایآنبهلحاظصرفی،درفهمحدیث،درکزیباییهاویافتنمعنایلغت،

بسیارمهماست(مسعودی،1916ش:34تا)33؛ازاینروی،گاهعالمهبرایفهمدرستحدیث،
مسائلصرفیمانندمشخصکردنابدالدرکلمات،بحثمفردوجمع،بابفعلو...رادر

برخی
تهای حدیث بیان کرده است؛ مثالً دربارۀ واژۀ «سید» ،از النهایه1نقل کرده که اصل آن،
عبار 
وادغامهردو«ی»در

درآمدهوسپسباتبدیل«و»به«ی»
بودهکهبهصورت«سیود» 

«سادَ/یسودُ»
ازقول جوهری9گفته است «ذر»
هم ،به «سید» تبدیل شده است (مجلسی ،1969ش :)116؛ وی  
جمعواژۀ «ذرّه» است (مجلسی ،1969ش :)162؛گاه نیزمباحثصرفیراشرحدادهاست؛ مثالً

ابناثیر،1964ش:/1.413
.1 
ابناثیر،1964ش:/1.413
.1 
.9جوهری،1423ق:/1.91
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واژۀ«نوّه»رابربابتفعیل(مجلسی،1969ش:،)134فعل«استودعکم»رابرصیغۀمتکلم(مجلسی،
رامصدرمیمییااسممکان (مجلسی ،1969ش :)193و «ابریق» را

1969ش :،)191«فيمنصرفه» 
آبری»وجمعآنرا«اباریق»(مجلسی،1969ش:)112دانستهاست.
معرّب« 
 . -4بیان مباحث نحوی

عالمهدربیشتر موارد،نخست ،نکاتنحویرابیانکردهواینروش را کهدرفهمبهترحدیث،
بهکارگرفته است :وی گاهبهآیاتقرآناستنادکردهاست؛مثالً
نقشیمهم دارد ،بهچهارشکل 
درتوضیحعبارت«إنّفياهللعزّامنکلمصیبة»گفتهاست:یکی ازاقسامتجرید،داخلشدن«في»

متنزعمنه» است؛مانندآیۀ«لَهُمْفِیهادا رُالْخُلْد» (قرآن،فصلت : )11(مجلسی ،1969ش :)113؛
در« 
گاهنیزعالمهبهبیاننظرهایخوداکتفاکردهاست؛مثالًواژۀ«ذر»رادرحدیث«...یومأخذالمیثاق


،منصوبومفعولمعهباعامل«أخذ»دانستهاست (مجلسی ،1969ش : )161و

عليذروإالقرار»...
جملۀ «یحصون» را در حدیث «...لوإجتمعاهلاألرض کلهمیحصونعددکلصفمنهم ،»...ازنوع
بهشمارآوردهاست(مجلسی،1969ش:)169؛درمواردینیزکهمرجعضمیریمبهماست،
حالیه 
،آسانترشود؛ مثالًدرحدیث«مامننبيجاءقطبمعرفةحقنا

آنرامشخصکرده تا فهم حدیث

رااهلبیت (ع)و مرجعضمیر موجود در«سوانا»

عليمنسوانا ،»...مرجعضمیر موجوددر «حقنا» 
را انبیای گذشته ،اوصیا و بقیۀ خلقدانستهاست (مجلسی ،1969ش :)164؛ گاه به بیان سخنان
ازقولزمخشریگفتهاست«لن» درحدیث«لنیبعثاهلل
نحویانومحققاناستنادکردهاست؛مثالً  

رسوالًإالبنوةمحمد(ص)»...تأکیدنفیاستو مؤلف بصائرالدرجات هماین نظر راتأییدکرده
ۀواژهایخاص رابیان کرده

است (مجلسی ،1969ش :)169؛ درمواردیهم سخنانموجوددربار
وقولیرابردیگریترجیحدادهاست؛ مثالًدربارۀ عبارت «اليأنانتهتبه» درحدیث «أنانتجب

لهمأحبّ أنبیائه إلیه ... مجبول علي أوقارالنبّوة و أخالقها إلي أن انتهتبهأسبابمقادیراهلل إلي أوقاتها»
گفتهاست :اینعبارت ،به «انتجب»یا«مجبول» متعلق است؛ سپس قولاولراترجیحدادهاست
(مجلسی ،1969ش :)111؛ گاهی هم تنها سخنانی را بیان کرده و هیچکدام را از دیگری برتر
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ندانسته است؛ مثالً در حدیث «...فلمّاأصبحواغدوابهلدخولالحرم »...گفته است حرف «ب» در
عبارت«غدوابه»،برایمصاحبتیاتعدیهاست.
گاهعالمه برایفهممرادکالممعصوم،عبارتیاواژهایرادرتقدیرگرفتهاست؛مثالًدربارۀ
حدیث«إناهللخلقالخلق،فخلقماأحبّمماأحبّ »...گفتهاست :در اینجا ،اضافهدرتقدیر است؛
یعنی :«وکانخلقماأحب »...(مجلسی ،1969ش :.)161وی دربارۀ حدیث«ثمبعثاهللفیهمالنبیین

یدعوهماليالقرارباهلل»گفتهاست:تقدیرکالم،«ألنیدعوهم»است(مجلسی،1969ش:.)169

 . -5بیان مباحث ادبی

عالمههنگامفهم وشرححدیث،زیباییهایبالغیموجوددرکالممعصوم (ع) رابابیانمجاز،
استعاره،کنایه،تشبیهو...نشاندادهواین مسئله،بیانگر تخصصاو دراینزمینهاست .وی در
اینگونهموارد ،گاهبهقولامام(ع)استناد کردهاست؛مثالًدرتوضیحآرایههایادبیقسمتیاز

حدیث«ثمخلقاهللفاطمهمننورابتدأهاروحاًبالبدن،ثممسحنابیمینهفأفضينورهفینا» گفتهاست:
همان طور که امام (ع) در قولشان ،«و الخیرفيیدک» را آوردهاند ،«یمین» را میتوان کنایه از
رحمتگرفت(مجلسی ،1969ش :)113؛ درمواردیهمگفتههای محققانراذکر کردهاست؛
لحنالقول» در حدیث «...نحننعرفهمفيلحنالقول» نقل کرده است که
مثالً از بیضاوی دربارۀ « 
لحنالقول» ،بر تعریض و توریه است (مجلسی ،1969ش :)163؛ گاه نیز به بیان نظرهای
اسلوب« 
خوداکتفاکردهاست؛ مثالًعبارت«بأطوللیلة»را درحدیث«فلمّاقبضرسولاهلل(ص)باتآلمحمد
(ص)بأطوللیلة ،»...کنایهاز شدتاندوهدانستهاست(مجلسی ،1969ش :)116؛درحدیث «...کأنّ

راازنظرصفا ،سفیدیو زیبایی ،بهگردنآبریز
عنقهإليکاهلهإبریقفضة »...نیزگردنپیامبر(ص) 
(ابریقفضة) تشبیهکردهاست (مجلسی ،1969ش :)112؛ویدربارۀ حدیث«فیهااسماءاهلالجنة»
برشمرده کهیکیازآنها استعارۀتمثیلیهاست(مجلسی ،1969ش :)119؛عبارت
هم دووجهرا 
«من أطاعک فقد أطاعني» را نیز مبالغهای باهدف تشریف و تعظیم پیامبر دانسته است (مجلسی،
1969ش:.)132
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 . -6اشاره به اختالف نسخههای کافی ازنظر نگارش و تصحیح آیات

گاهعالمهاز اختالفنگارش واژهایدرنسخههایکتابکافی سخنگفته ،صورتدرست را
بیانکردهوعلتاینانتخابراهمتوضیحدادهاست؛ مثالً دربارۀ حدیث«ثمبعثاهللفیهمالنبیین

یدعونهم»...گفتهاست:اگر«یدعونهم»باشد،حالبرای«نبیین»است؛ولیاگر«یدعوهم»باشد،حال
برای «اهلل» است؛ اما عبارت «فدعوهم» بارزتر است (مجلسی ،1969ش : .)169عالمه دربارۀ این
ماکانوا »...باشد و علت این
حدیث معتقد است آیۀ «فماکانوالیؤمنوابماکذبوا ،»...باید بهصورت « 
بهمعناست(مجلسی،1969ش:.)169
اشتباه،تغییردرنسخههایکافییانقل 
ایندانشمنددربارۀعبارت«والیعبأ»دراینشعر:
الیعبأبقیلاألباطل
لقدعلمواأنّابنناالمکذّبلدیناو 

گفته است :در بعضی نسخهها ،این عبارت بهصورت «و التعیأ» و در بعضی دیگر ،بهصورت
وقولاول،صحیحتراست (مجلسی ،1969ش : .)194وی درمواردینیز قولبرتر

«الیعتني»آمده 
رابیاننکردهاست؛ مثالًدربارۀ«منظهراليظهر»گفتهاستدربیشتر نسخهها،«ظهر» با«ظ» و در
بعضی،با«ط»،یعنی«منطهراليطهر»آمدهاست(مجلسی،1969ش:.)113

 . -7تفسیر حدیث

عالمهدرتفسیراحادیث،ازابزارهاییگوناگونبهرهگرفتهاست:درمواردی،بهآیاتقرآناستناد
کردهکهازمهمترینابزارهایتفسیریاست؛مثالًدرتفسیرحدیث«وفوامورهاالیهم»،آیههای«إنّ

اهللَ یحکُمُ ما یُرید» (قرآن ،مائده : )1و «یَفْعَلُ اللَهُ ما یَشاء» (قرآن ،ابراهیم : )13را آورده است
درتفسیرحدیث
(مجلسی،1969ش:)131؛درمواردی ،ازاحادیثنبویکمکگرفتهاست؛مثالً 
«إنعلیابابفتحهاهلل»،بهحدیثمعروفنبوی«أنامدینةالعلموعليبابها»(مجلسی،1969ش:)136
درتفسیرحدیث«قالاهللتبارکوتعالي:یامحمد!إنيخلقتکوعلیانورایعنيروحا ،»...بهحدیث
و 
«إناهللخلقتنيوعلیاوفاطمهو الحسنوالحسین (ع)قبلأنیخلقالدنیابسبعةآالفعام »...استناد
کرده است (مجلسی ،1969ش :)113؛ در مواردی هم از قول صحابه بهره گرفته است؛ مثالً
تکنفيأحدغیرلمیکنلهفیء ،»...ازعایشهنقل

ثالثة،لم

درتفسیرحدیث «کانفيرسولاهلل (ص)
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کرده است که «من درحال دوختن پیراهن پیامبر (ص) بودم؛ دکمۀ آن گم شد؛ دنبال آن گشتم؛ اما

نیافتم؛ اماباورودپیامبر(ص) ،درروشناییچهرۀ ایشان،آنرایافتم» (مجلسی ،1969ش :)133؛ گاه
شیخطوسی،محدثاسترآبادی،شیخصدوقو ...را آوردهاست؛مثالً از

سخنان بزرگانیمانند
محدثاسترآبادینقلکردهاستکهطبقروایتها،تکلیفاولانسان،یکباردرعالمذروبار
ابیالحدیددر
نیزسخنابن 

دیگر،درعالممادهواقعمیشود(مجلسی،1969ش:)161؛درحدیثی
شرحنهجالبالغه را آوردهاست کهدربارۀاسالمابوطالبدرحوزههایامامیه،زیدیهواهلسنّت
بحثمیکند(مجلسی،1969ش:.)199

درمجموع میتوان گفت تمام مواردی که دربارۀ تفسیر آیات ،واژگان ،و مباحث بالغی،

ازقولبزرگانگفتیم ،شاملاینقسمتمیشود؛ زیرابحثبالغی،نحویو...
نحوی،صرفیو... 
دربارۀعبارتهایحدیث،بررسیاجزایحدیثاست.
بهای حدیثی مانند
درتأیید احادیث ائمه ،احادیث یا بیاناتی از کتا 
در مواردی ،عالمه  
تهذیباالحکام شیخ

عللاألسناد صدوق،نبوت صدوق،اإلقبال سیدبنطاووس،
بصائرالدرجات، 
ابناثیرو...
شهرآشوب،خصال صدوق ،نهایه  
طوسی،جامعاالصول،المنتقی کازرونی،مناقب ابن 
درفهم
آوردهاست1؛گاهبهشعراستنادکرده1وگاهتنهابهذکرسخنانخوداکتفاکردهاست؛مثالً 
والیتاهلل» همان والیت واجب

حدیث «والیتنا والیة اهلل التي لمیبعث نبیا قط اال بها» گفته است :«
ازطرفخداونداستکهبهاینامتاختصاصندارد؛ بلکهخداوندآنرابرهرشریعتیواجب

کرده است (مجلسی ،1969ش :)164؛ در مواردی هم مراد واقعی حدیث را به خداوند متعال
پسازشرححدیثیدربارۀآفرینشپیامبر(ص)و
ودرشرحآنسکوتکردهاست؛مثالً 
واگذارده 
ائمه(ع) ازنورگفتهاست:«واهللیعلمحقایقتلکاالسراروحججهاألخیار(ع)» (مجلسی ،1969ش:
.)111
.1برایدیدنمثالنگاهکنیدبهتوضیحاتعالمهدرآغازباب«مولدالنبي»،صص132تا.114
یهازعبدالمطلّباست ،به این شعرحساناستنادکرده

برایبیاناینمطلبکهشریفترینقبیله،اوالدفاطمۀ مخزوم

 .1مثالً 
است:
إنسنامالمجدمنآلهاشمبنوبنتمخزومووالدکالعبد(مجلسی،1969ش:.)113
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عالوهبر تفسیراحادیث ،بهفهموتفسیرآیاتموجوددرآنها هم
شایانذکراستکهعالمه  
توجه کردهو بدینمنظور ،ازروشهاییمانندتفسیر قرآن بهقرآن (مجلسی ،1969ش : )193و
تفسیرقرآن با حدیث(مجلسی ،1969ش : 191و )193بهرهگرفتهو در مواردی هم به سخنان
مفسران(مجلسی،1969ش:)111ونیزخودش(مجلسی،1969ش:)164استنادکردهاست.
 . -8ذکر اختالف قرائت در حدیث

تهای شاذّ و نیز قرائت مشهور را ذکر کرده است؛ مثالً دربارۀ
در مواردی اندک ،عالمه قرائ 
حدیثیکهامامصادق (ع)عبارت «هذاعطاؤنافامننأوأعطبغیرحساب» راجزءقرائتامامعلی
بهمعنای
(ع)دانسته،عالمهگفتهاست:اینقرائت،درقرائتهای شاذّذکرنشدهوطبقآن،«المن» 
،بهمعنای«اإلعطاء»است(مجلسی،1969ش:.)161
«نقص»است؛درحالیکهطبققرائتمشهور 
 . -9بیان مباحث تاریخی

بهاقتضایمحتوایاحادیث،درمواردی ،مباحثتاریخیوقصصراذکر کردهوگاهنیز
عالمه 
پیشینۀ تاریخییکمطلبرابیان کردهاست .اینمسئله ،احاطۀاین دانشمندرابر اینحوزهنشان
دراینگونهموارد ،وی گاهتنهاسخنانخودراآورده ،در مواردی ،بهسخنان بزرگانی

میدهد.

همچونشیخطوسی،سیدبنطاووس،شهیدثانی،مسعودی،بغوی،ابنجوزیو...استنادکرده1و
سرگذشتهایقرآنیرابیانکردهاست.1
گاهنیز 
بابمولدالنبي(ع)»انتخابشدهاست.روش

مباحثتاریخیبررسیشده دراینپژوهش ،از «
ازجمله حیات
عالمه در اینحوزه ،بهاینصورتاستکهتمام سخنان را دربارۀ همۀ مسائل ، 
پیامبر (ص)،سال و ماهوروزتولد آنحضرت،مدتحمل،زمانبعثت،تعدادفرزندان،نسبت

.1مثالًدربارۀ خانۀکعبهوکسیکهقصد داشت آنرانابودکند،سخنانی راازطبرسی،محمد بناسحاق،مقاتل،شیخمفید،
ابوالفتوحکراجکینقلکردهاست(مجلسی،1969ش:142تا.)143
ابنعباس،عبیدبنعمیر،عیّاشیو 

گفتهاستقصهاشدرسورۀفیلآمدهاست

.1مثالًدرحدیثیپسازذکرداستانابرههکهقصدداشتخانۀکعبهرانابودکند،
(مجلسی،1969ش:.)143

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 19 /

ایشان با حضرت آدم (ع) ،همسر ،زمان وفات حضرت خدیجه (س) ،جریان شعب ابوطالب،
نظرها راذکر
،اختالف 

داستانابرههونابودیخانۀ کعبه ،و..بیانکردهاست .ویدربیشتر موارد
بهای بزرگان ،رأیی را برگزیده است؛ مثالً دربارۀ زمان والدت
کرده و سپس با استناد به کتا 
پساز
پیامبر (ص) ،پساز ذکر سخنان متفاوت ( 19روز پساز هالکت اصحاب فیل ، 41سال 
حکومتهرمزفرزندانوشیروان،و،)...اینسخنطبرسی رابرتردانستهکهگفتهاسترسولاکرم
سالپسازحکومتهرمزفرزندانوشیروانمتولدشدهاست(مجلسی،1969ش:.)132

(ص)41
دربارۀاینمسئلهکهآیاابوطالبحجتبرپیامبربودهاستیانه،عالمهپنجوجهرابرشمردهو
سپس یکیازآنها رابرگزیدهاست(مجلسی ،1969ش :)119؛ ویدر مواردی نیز علتترجیح
ازقول امامیه،
یکسخنرا برسخناندیگر بیان کردهاست؛مثالً دربارۀ روزوالدتپیامبر (ص) ، 
ازقولاهلسنّت،دوازدهمربیعاالولراذکرکردهاست؛سپسسخنانیدیگر
هفدهمربیعاالولو 
سرانجام،قولامامیهرابرسخناندیگرترجیح
ازجملههشتمربیعاالول،ماهرمضانو...راآوردهو 

دادهاست (مجلسی ،1969ش :)132؛گاهیهمعلتترجیحیکقولرابیاننکردهاست؛مثالً
بیانراهرفتنپیامبر (ص)،سخنانیگوناگونرا

دربارۀ عبارت«اذامشي تکفأکأنّهینزلفيصبب» 
در
مجمعالبحار ،هروی ،جزری ،کازرونی و
از منابعی همچون کتاب النهایه ،الشفاء قاضی عیاض ، 
درنهایت ،هیچ قولی را برنگزیده است (مجلسی ،1969ش :)112؛ گاهی هم
طیبی بیان کرده و 
نظرهایمختلف،شبهۀ
دربارۀمدتحملپیامبر،پسازذکر 

برخیسخنانراردکردهاست؛ مثالً 
ودرردآن،بهقولیاستنادکردهکهشیخطوسیازمجاهد
شهیدثانیرادراینزمینهمطرحکرده 
نهایت،اینقولمورداتفاقراتأییدکرده کهمدتحملآنحضرت،دهماهبوده


است؛در
آورده
است(مجلسی،1969ش:.)131
ابوطالب»،
یرابهتفصیلمعرفیکردهاست؛مثالًدربارۀنام« 

دربحثتاریخی،گاهعالمهافراد
عبدمناف» باشد (مجلسی،
نظرهای مختلفگفتهاست :صحیح ،ایناستکهاسماو « 
پسازذکر 

1969ش :.)199ویدرجاییدیگر ،دربارۀ حلیمهگفتهاستکه ویدخترابوذویب،ازبنیسعد
واسمهمسرشحارثبنعبدالعزیبودهاست(مجلسی،1969ش:.)191

بنبکر،
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دربیانمباحثکالمیوفلسفی ،گاهعالمهسخنان دیگرانو گاه نیز دیدگاهخودرابیانکرده

بهقولمحدثاسترآبادیاستناد کردهومثالً ازاونقل

ویدربیانسخنان دیگران،بیشتر

است .
کرده است :« من االمور المعلومة أن جعل المجردین واحداً ممتنعو کذلک قسمه المجرد فینبغي حمل

تبهای کالمیرا
الروحهناعلي »...(مجلسی ،1969ش : .)111عالمه بهاقتضای بحث،دیدگاهمک 
ودرنهایت ،قولبرتر،یعنی قولامامیهرا آوردهاست؛ مثالًذیلحدیث«لقدوطئت
مطرح کرده  

مکاناما وطئهبشرقبلک»گفتهاست:اشاعرهبه برتریانبیا برمالئکه،عوامبشرازمؤمنانبرعوام
مالئکه ،وخواصمالئکهبر عوامبشرمعتقدند؛ امامعتزلهمالئکهراازهمۀ بشر برتر میدانند؛ در
درنهایت،پسازتأکیدبرقول
حالیکهطبقاعتقادامامیه،انبیا وائمهازهمۀمالئکهبرترند.عالمه 
درتأییداینگفته،سخنانبزرگانیهمچونسیدمرتضیدرکتابغررودرر،شیخمفیددر
امامیه، 
کتابمقاالت،وصدوقدررسالۀعقایدراآوردهاست(مجلسی،1969ش:.)122ایندانشمنددر
جایی دیگر،دربارۀ اسالماجدادپیامبر(ص)،قول امامفخررازی،ازمفسراناشعری،راآورده
مبنیبراسالماجدادپیامبرذکروسپسآنراردکردهودرنهایت،
استکهنخست،نظرامامیه را 
قولبرخی اشاعره را -کهبهکفر اجدادپیامبر(ص) معتقد بودهاند -ذکرکردهاست .عالمهنظر
اشاعره را رد و اجماع امامیه را برخالف آن دانسته است (مجلسی ،1969ش : 191و  .)199در
صورتغیرمستقیم بیان کردهاست؛

برخیموارد،ویدیدگاهاعتقادیخودرادربارۀ مسئلهای ، 
به
مثالً درتفسیرحدیث«منجاءبوالیةدخلفيالجنة»،شرطقبولوالیترااتصالبهپیامبردانستهو
غیراز اینافراد (بدون اتصال به
بنابراین ،کسانی  
گفتهاستچنینافرادی واردبهشتمیشوند؛  
پیامبر) وارد بهشت نمیشوند .وی آنها را «اهلاعراف» معرفی کرده و به این ترتیب ،به طور
غیرمستقیم،خالفتخلفاراردکردهاست(مجلسی،1969ش:.)169

 . -تخصیص عام

عالمهدرمواردی،الفاظعامموجوددرحدیثرابیانکردهوگاهنیزآنراتخصیصدادهاست؛
مثالًذیلعبارت«ومنأعرضعنذکری»...گفتهاست:واژۀ«ذکر»عاماستوشاملهمۀانبیا،اوصیا
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امیرالمؤمنین (ع) اختصاص دارد (مجلسی،
تهایشان میشود؛ اما در اینجا ،به والیت  
و شریع 
1969ش:.)191
 . -ارجاع به دیگر کتابهای خود در مباحث مختلف

نکتهای خاص و نیز جلوگیری از تکرار یک مطلب ،به دیگر
عالمه گاهی برای بیان 
بهای الکافی ارجاع داده است؛ مثالً در بیشتر موارد ،هنگام بیان مباحث کالمی ،به
کتا 
کتاباالیمانوالکفر ارجاعدادهومثالّ دربارۀ خلقارواحگفتهاست :اینقولدرکتاب
پساز شرح یک حدیث گفته
االیمان و کفر آمده است (مجلسی ،1969ش :)163؛ گاه  
پساز ذکر توضیحاتی دربارۀ
است :«ما آن را به وجوه دیگر ،در کتاب دیگری آوردیم»؛ مثالً  
فيالمسجدالحراموعلیهثیابٌلهجدد »...گفتهاست :«ماآنرادرکتابکبیر،

حدیث «بیناالنبيّ(ص)
بهوجوهدیگریآوردهایم»(مجلسی،1969ش:)193؛دربارۀمسئلۀ«بداء»نیزگفتهاست:«بیاناین


مسئلهدرکتابالتوحیدگذشت»(مجلسی،1969ش:.)193
 . -بیان تعارضنداشتن قرآن و حدیث

بهظاهر ،باقرآن منافات
ذکرکردهاستکهبهنظرمیرسد 

عالمهدربرخیموارد ،روایتهاییرا 
تنافینداشتن آنهاراباهم ،باذکردالیلیازقرآن ونیزسخنان دیگرمفسرانمانند
دارند؛سپس  
درتفسیر «فاشهدهمخلقهاوأجریطاعتهم »...گفتهاست :ممکن
طبرسی و...بیانکردهاست؛مثالً  
است کسی بگوید این قسمت از حدیث ،با آیۀ «ماأشهدتم خلقالسمواتواألرض» تنافی دارد.
حدیث،آیهراتأییدمیکند؛

ایندوباهم تنافیندارند؛ بلکه
نهتنها  
میتوان گفت : 
درجوابوی 

یادشده،بهآیۀ«و
زیراضمیر«هُم»درآیه،بهشیطانبرمیگردد.عالمهدرتأییداینگفتهوردشبهۀ 

ماکنتمتخذالمضلینعضدا» ،سخن طبرسی و نیز مباحث نحوی مربوط به آن استناد کرده است

(مجلسی،1969ش:.)131
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صورتمتعارضبودندوحدیث،عالمه تعارض رابیانکرده وسپسبهحلآنونیزجمعبین


در
درشرح حدیثی دربارۀ معراج پیامبر (ص) گفته است :طبق این
دو حدیث پرداخته است؛ مثالً  
حدیث،پیامبر(ص)دوباربهمعراجرفتهاست؛درحالیکهامامصادق(ع)معراجپیامبر(ص)را
 112مرتبهمعرفیکرده است.عالمهدررفعتعارضاین دوحدیثگفتهاست:«شایداینطوربوده
،ویااینکهدوباردرعرشوبقیهدرآسمان،ویااینکهدوبارباچشموبقیه
کهدوباردرمکهوبقیهدرمدینه 

باروحبودهاست»(مجلسی،1969ش:.)121عالمهدرحدیثیدربارۀویژگیهایپیامبر(ص)بدین
همپیوسته»
دوابرویبه 

پسازذکرمعنایواژۀ«قرن»،یعنی«
شرح:«...أدعجالعینین،مقرونالحاجبین،»... 
ابروهای نازک و پر ،بدون
گفته است :این معنی با روایت هند بنابی هاله که میگوید :« 
همپیوستگی» ،تناقض دارد .عالمه برای جمع بین ایندو گفته است :«جز این نیست که بگوییم
به 


موهایبیندوابرو،بسیارکمبودهاست»(مجلسی،1969ش:.)121

 . - 5بهکاربردن قیاس

عالمهمجلسیدربرخیموارد،برایفهمبهتراحادیث،ازقیاساستفادهکردهاست؛مثالًدرتفسیر
حدیثیگفتهاست:
مَثَل ابوطالب در کتمان ایمان و اظهار شرک ،مثل اصحاب کهف است؛ زمانیکه خداوند
بهخاطرتقیهمیدهد.ازاینمطلبوقتیایمان
میگوید:دوپاداش،یکیبهخاطرایمانویکی 


ابوطالبثابتمیشود،ایماناصحابکهفنیزثابتمیشود(مجلسی،1969ش:.)199

مرآتالعقولبا

روشفقهالحدیثیعالمهمجلسیدر

درپایان،ذکرایننکتهالزماستکهمیان
شیوۀ او در بحاراالنوار ،مشابهتی بسیار (حدود هفتاد درصد) وجود دارد .طبق بررسیهای

صورتگرفته ،بسیاریازمواردیکهبهعنوانروشعالمهدرمرآت گفتیم؛ازجملهبیانمباحث
بهای لغت و غریبالحدیث؛ بیان مباحث
لغوی ،نحوی ،صرفی ،ادبی؛ استشهاد به شعرها ،کتا 
تهای متعارض و ...جزء روشهای فقهالحدیثی
کالمی و ترجیح دیدگاه شیعه؛ جمع بین روای 
تها،بیانوجوه
بحاراالنواراست.تنهامواردیاندکهمچونقولبهنسخدرروای 
استخراجشدهاز 


دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 14 /

گوناگونمعانی،توجهبهعلمدرایهالحدیث ،و...رانمیتواندرروشفقهالحدیثیمرآت مشاهده
دیدهمیشود

مرآتالعقول 

کاربردنقیاس ومباحثفلسفیدر
به 
کرد.1ازطرفی نیزمواردی مانند 
،بهندرتوجوددارد.
کهدربحاراالنوار 
 .4نتیجهگیری
مشهودتریننتیجهایکهازروششناسیعالمهمجلسیبهدستمیآید،ایناستکهمبنایاساسی
ایشاندر فهماحادیث،توجهبهمتنحدیثبودهاست.ایشاناحادیثاصولکافی را اززوایایی
مختلف،بررسیکردهوباتوجهبهاینکهسنّتواحادیثمعصومان(ع)،ازمنابعمهمشیعهبهشمار
رود،دقتنظر ایندانشمند درمتناحادیث،باعثآشناشدنمردمبااحادیثصحیحمعصومان

می
ترشدنمعنایحدیث ،ازابزارهاییمانند
وترویجمکتبتفسیریاو شدهاست.عالمه برایروشن 
بهاوسخنانبزرگان،شعر،مباحثادبیونحوی،اخبارتاریخی،و...استفاده
قرآن،احادیث،کتا 
کردهاست.
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