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 1«خوانی روشمندحدیث»مطالعاتی  برنامه

 2سید محمدکاظم طباطبایی

 چکیده

های های یک کارشناس علوم اسالمی است که در گذشتهحدیث خوانی یا مطالعات حدیثی از مهمترین ضرورت

صورت رسمی وجود داشته است. اکنون این مطالعات، بیشتر به صورت فردی  های علمیه بهدور همواره در حوزه

های چگونگی گزینش یک متن مناسب، طرحی کاربردی و شود. در این نوشتار پس از بیان شاخصهدنبال می

مند برای مطالعه متون حدیثی ارائه شده است. این طرح در هفت بخش اصلی)هفت وادی( و چهل متن روش

)چهل منزل( برای مطالعه در حدود هزار ساعت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر برای مطالعه گزینش شده 

خوانی با یک مندان به حدیثوپنج ساعت وقت الزم است. عالقههر کتاب یا احادیث گزینش شده تنها بیست

 ر گیرند.توانند با مطالعه این متون در شمار حدیث پژوهان قراریزی چهارساله میبرنامه

 خوانی، طرح مطالعات احادیث، شیوۀ قرائت و درک متون.حدیث، حدیث ها:کلیدواژه

 مقدمه

اگر کسی بخواهد عالمی توانمند در امور دینی شود و به عنوان منادی شریعت با مردم سخن بگوید، باید عالوه بر 

عالمانی که در حوزه علمیه به تحصیل  قرآن کریم، با متون حدیثی آشنایی داشته باشد. به بیان دیگر، مردم از

ها باشند. بدیهی ها قرار داده و پاسخگوی نیازهای دینی آناند، انتظار دارند که معارف دین را در اختیار آنپرداخته

ها آشنا نیست، نخواهد توانست از عهده این مهم برآید. پس الزم ای نبرده و با آناست کسی که از منابع حدیثی بهره

توان به این آشنایی که مبلغان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه دین با متون حدیثی آشنا شوند. چگونه میاست 

توان ای میدست یافت و از متون غنی حدیثی استفاده کرد؟ سیر مطالعه منابع حدیثی چگونه باید باشد؟ با چه شیوه

توان به صورت دلخواه اصی هستیم یا این که میریزی خبه مجموعه معارف حدیثی دست یافت؟ آیا نیازمند برنامه

 از هر کتابی که خواستیم، شروع کنیم؟

                                                           
 محمدکاظم سید استاد توسط فیضیه مدرسه در حوزه حدیث انجمن هاینشستسلسله در «منزل چهل وادی، هفت» عنوان با بحث این . اصل1

 استاد، نظر زیر و ویراسته را سخنرانی متن موضوع، ضرورت و اهمیّت جهت به حوزه حدیث مجله آن از پس و شد ارائه جاری سال ماهآبان در طباطبایی

 .است نموده حاضر مقاله به تبدیل

 .حدیث علوم تخصصی مرکز مدرس و قم حدیث و قرآن دانشگاه . استادیار2



خوانی را از جلد اول این کتاب ترین کتاب حدیثی ماست، حدیثبرخی با توجه به این که کتاب شریف الکافی مهم

دانند مباحث ابتدایی هر دو میکنند. ایشان از آنجا که نکنند و برخی دیگر، با کتاب نهج البالغه شروع میآغاز می

در آغازین روزهای مطالعه، با دشواری مواجه شده، از مطالعه  3های هر دو کتاب است،ترین قسمتکتاب، سخت

کنند، اما از آنجا که شویند. بعضی دیگر، هر کتاب حدیثی را که یافتند، بی هیچ تقدم یا تأخری، مطالعه میدست می

برند. اینجاست که نیاز به مطالعاتی ایشان حکمفرما نیست، کمتر از کار خویش بهره میهیچ نظم منطقی بر برنامۀ 

مندان بتوانند بر اساس آن، با متون حدیثی آشنا شده، مجموعه معارف شود تا عالقهریزی درست احساس میبرنامه

ازین آموزشی را در برداشته، بر ذهن موای باشد که تمامی ریزی باید به گونهاسالمی به آنها منتقل شود. این برنامه

 هایی باید داشته باشد:مخاطب اثر مطلوبی بگذارد. ابتدا باید دید که یک برنامه مطالعاتی خوب و اثرگذار چه ویژگی

 جذابیت

آوری است. در ابتدای سخن گفته شد که برخی با خطبه اول اولین ویژگی یک برنامه مطالعاتی جذابیت و نشاط

بینند که جذابیت الزم را برای افراد، در این کنند یا احادیث سخت را مییا کتاب العقل الکافی شروع می البالغهنهج

 مرحله ندارد. در کتاب العقل الکافی، روایتی بدین گونه آمده است:

بَرَ َفقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جََلالِی َما خَلَْقتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ إِیَّاَک اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ َأقْبِْل فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْ لَمَّا خَلَقَ

چون خداوند عقل را آفرید، از او خواست که سخن گوید، سپس به  4آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَْنهَی وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ وَ إِیَّاکَ أَُعاِقبُ؛

ر گرد، پس او پشت نموده و بر گشت، سپس خداوند فرمود: او فرمود: پیش آى، پس عقل پیش آمد. سپس فرمود: ب

تر باشد و تو را به صورت کامل ام که نزد من از تو محبوباى را نیافریدهسوگند به عّزت و جاللم که هیچ آفریده

داش کنم و تو را کیفر و پادهم، مگر در وجود کسى که دوستش دارم. آگاه باش که من تو را امر و نهى مىقرار نمى

 .دهممى

دانیم خلقت عقل، فرمان دادن به او و پذیرش او )أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ(، به ترین روایات است. نمیاین روایت یکی از مشکل

دقتی از این مباحث بگذرد، چیزی یاد دارد؟ برای مرحله اول، اگر کسی بخواهد با بی چه معناست و چه مفهومی

باری را میق به آنها بپردازد، هنوز اطالعات الزم را در اختیار ندارد و نتیجه کسالتگیرد و اگر بخواهد به طور عنمی

                                                           
 و بوده آن هایقسمت ترینسخت الحجه، کتاب نیز و التوحید کتاب العقل، کتاب یعنی ،(جلدی هشت مجموعه از) الکافی اول جلد ابتدایی های. کتاب3

 در. است مشکل روایات از البالغه نهج اول خطبه. دارد را وضعیت همین دقیقا   هم البالغه نهج. نیست دسترسی قابل هم استاد با حتی آن موارد از برخی

 و بشوند جمع عالم متفکران همه که نوشتند ش،13۵۹ سال در البالغه نهج هزاره کنگره به پیامی در علیه اهلل رحمة خمینی امام مرحوم که حالی

 الهی ذات توصیف در السالم علیه امیرالمؤمنین که کنند تحلیل و بفهمند توانندمی را البالغه، نهج اول خطبه در است مندرج که ایجمله این که ببینند

 عنوان به امام مرحوم و است سختی کار این، تصویر چیست؟ مقارنه بدون معیت این. «بمزایله ال شی کل غیر و بمقارنه ال شی کل مع» فرمایندمی

 ما پس کند، برخورد گونه این اطالعات وسعت همه آن با امام حضرت که ایجمله. کنند غور موضوع این در که خواستند متفکران همه از تحدی،

 کنیم؟ برقرار ارتباط آن عمق با توانیممی چگونه معمولی هایطلبه

 .2۶ص ،1ج ،(اإلسالمیة _ ط) . الکافی4



های به دنبال خواهد داشت. حتی اگر کسی بخواهد نهج البالغه را بخواند، شرط اول آن، این است که از حکمت

رسد. به جرأت نمی نهج البالغه شروع کند، و شروع از خطبه اول یا خطبه یکصد و هشتاد و شش صحیح به نظر

توان گفت که از زمان امیرالمومنین علیه السالم تا به حال، کمتر کسی معنای این دو خطبه را به طور کامل درک می

های کرده است. دلیلی ندارد که ما خطبه اول یا خطبه یکصد و هشتاد و شش را بخوانیم، در صورتی که حکمت

 ست.تر اتر بسیاری وجود دارد که جذابساده

 استمرار

خوانی ابتدای تابستان هر سال مندان به حدیثخوانی است. گاهی برخی از عالقهشرط دوم، استمرار داشتن حدیث

کنند، اما عمل به این برنامه معموالً یک یا دو هفته بیشتر دوام ندارد. عدم ای را برای مطالعه طراحی میبرنامه

ا خستگی یا پس زدن است و علت دیگر، آن است که مطالب مطالعه شده، استمرار علل متفاوتی دارد که یکی از آنه

 شود.مباحثه نمی

 برخورداری از شیوه آموزشی

خوانی مندان به حدیثهای مطالعاتی این است که مسیر مطالعه مسیر روشنی نیست؛ عالقهیکی از علل ناکامی برنامه

جا باید بیانجامد. عالوه بر استمرار داشتن و جذاب بودن، باید از دانند از کجا باید شروع کنند و مطالعاتشان به کنمی

شیوه آموزشی هم پیروی کرد؛ یعنی مطالعه از مراحل آسان آغاز شود و به مراحل سخت و دشوار بیانجامد. مثاًل در 

وزشی که الحدیث برسد. این شیوه آممطالعات حدیثی، از احادیث ساده و کوتاه شروع شود و در پایان، به مشکل

خواهند به مطالعه حدیث پرداخته و به معارف حدیث ای منطقی است، باید مدنظر کسانی باشد که میشیوه

 یابند.دست

 جامعیت و فراگیری

مطالعاتی باید امکان آشنایی جامع و فراگیر نسبت به موضوعات گوناگون را حاصل نماید. گاهی  در یک برنامه

اند، ولی با موضوعات اعتقادی راد روایات زیادی در موضوعات اخالقی خواندهشود که برخی افاوقات دیده می

شوند، معموالً احادیث ها چون در مباحث خارج فقه با احادیث فقهی آشنا میبیگانه هستند. به عنوان نمونه، طلبه

فی ندارند؛ حتی کسانی که اند و با روایات فقهی آشنا هستند، اما از روایات اعتقادی بهره کافقهی را مطالعه کرده

که  _اند، ولی به مباحث توحید خوانند، معموالً به سمت مباحث امامت و والیت گرایش یافتهروایات اعتقادی را می

ای برای مطالعات حدیثی پیشنهاد شود رسد که باید شیوهپردازند. به نظر میکمتر می _اصل و اساس معارف است 

 نسبت به همه موضوعات معارفی بیانجامد. که به آشنایی جامع و فراگیر



 دربرگیری روایات همه معصومان علیهم السالم

های یک برنامه مطالعاتی کامل، آن است که در بردارنده روایات تمامی معصومان علیهم السالم باشد. از دیگر ویژگی

هادی یا امام حسن عسکری  اماماگر االن از گروهی از طالب خواسته شود که پنج یا ده روایت از امام جواد یا 

علیهم السالم بازگو کنند، متأسفانه مشاهده خواهد شد که روایتی از این امامان در ذهن بسیاری از ایشان نیست، در 

حالی که روایات زیادی از امیر المؤمنین علیه السالم یا امام صادق علیه السالم در ذهن دارند. درست است که حجم 

منین، امام باقر و امام صادق علیهم السالم نسبت به دیگر معصومان علیهم السالم بیشتر است، ولی روایات امیر المؤ

 روایات همه معصومان علیهم السالم آشنا باشیم.ای باشد که ما با خوانی ما به گونهرسد باید روایتبه نظر می

 شناخت مصادر حدیثی

که طالب را با مصادر حدیثی معتبر و متفاوت با توجه به نقش آخرین ویژگی یک برنامه مطالعاتی حدیث این است 

و نفوذ آنها آشنا سازد. بیش از دویست مصدر حدیثی وجود دارد که شاکله حدیثی دارند. دویست مصدر دیگر هم 

هست که نگاه آنها حدیثی است؛ یعنی در مجموع، چهارصد مصدر حدیثی و دربردارنده حدیث در اختیار ماست. ما 

ه مقدار از مصادر حدیثی، از این مجموعه بسیار بزرگ و عظیم آشنا هستیم؟ به کتاب الکافی به این جهت که با چ

البالغه نیز از آنجا که روایات اجتماعی، تربیتی، سیاسی دهیم. به نهجترین کتاب حدیثی شیعه است، خیلی بها میمهم

الناظر یا هایی چون نزهۀکنیم؛ ولی چرا با کتابتوجه می _کند های فقهی متمایز میکه آن را از کتاب _ای دارد ویژه

های حدیثی ما هستند و روایات فراوانی در بردارند؛ اما معموالً طالب با این ها کتابنوادراالخبار آشنا نیستیم؟ این

هم با توجه به نقش  ای باشد که مصادر حدیثی متفاوت راریزی ما باید به گونهمصادر کمتر آشنا هستند. پس برنامه

 و نفوذ آنها بشناسیم.

، طراحی «هفت وادی، چهل منزل»خوانی روشمند، با عنوان مطالعاتی حدیث های یاد شده، برنامهبا توجه به ویژگی

 آید.شده است که مراحل و جزئیات آن در پی می

 هفت وادی، چهل منزل

در این  5منزل )کتاب( در نظر گرفته شده است. خوانی روشمند، هفت وادی )مرحله( و چهلدر برنامه حدیث

برنامه، هر مرحله پیش نیاز مرحله بعد بوده، میانگین مطالعه حدیث در هر منزل در حدود بیست و پنج ساعت 

                                                           
 با فراوانی روایات همچنین،. دارد وجود ما حدیثی مصادر در آنها درباره روایاتی و شوندمی شمرده مقدس اعداد ما روایات در چهل عدد و هفت . اعداد۵

 .است شده نقل الجواهرمعدن یا العددیةالمواعظ الخصال، هایکتاب در که دارد وجود چهل و هفت عددهای



است؛ یعنی برای اجرای کامل این مطالعه حدیثی باید دست کم، هزار ساعت وقت صرف کرد: چهل منزل و هر 

 وپنج ساعت.منزل بیست

های دو نفره یا سه نفره مباحثه کنند، بهتر بته اگر کسانی بتوانند احادیث مطالعه شده هر مرحله را روزانه و در گروهال

ها، عالوه بر درک درست روایات خوانده شده، کنند. از فواید این مباحثهتوانند مطالب را در ذهن خود ماندگار می

  6رسیده است.های مهمی است که به ذهن افراد تبادل نکته

خوانی روشمند وقت صرف شود، این برنامه پس از چهار سال به پایان روز در سال برای برنامه حدیث 25۰اگر 

های جامعه تربیت رسد و بعد از این مدت، طالبی آگاه به معارف حدیثی برای پاسخگویی به نیازها و پرسشمی

افرادی طراحی شده است که هیچ آشنایی حدیثی ندارند؛ اما خوانی برای اند. روشن است که این برنامه حدیثشده

تر تر به پیش ببرند و مراحل سادهتوانند مراحل اولیه را سریعاند، میخوانی داشتهکسانی که در گذشته برنامه حدیث

را با سرعت بیشتری طی کنند. همچنین ممکن است افرادی باشند که نتوانند هزار ساعت برای این برنامه 

تر کنند؛ مثاًل ساعات کمتری را برای مطالعه توانند مراحل را کوتاهخوانی وقت صرف کنند. این افراد میحدیث

وار و کتاب معرفی شده صرف نمایند؛ اما نباید منزلی را حذف کنند؛ یعنی همه این مراحل باید به صورت زنجیره

 پی در پی پیموده شود.

است. هر چند که در آن به همه مباحث معرفتی  ه این طرح یک برنامه عمومیباید به این نکته مهم توجه داشت ک

مطرح در حوزه حدیث، مثل مباحث تفسیر، اعتقادات، سیاست، اجتماع، تاریخ و سیره، اقتصاد و فقه پرداخته 

بعد از پایان های معرفتی را ادامه دهد، نیازمند آن است که شود، اما اگر کسی بخواهد به طور تخصصی این حوزهمی

 یافتن این مرحله، یک حوزه تخصصی ویژه را انتخاب کند و مطالعات خود را در آن حوزه گسترش دهد.

 وادی اول: متن ساده، درک ساده

شود. هدف، در این مرحله، آن است که درک و فهمی ساده و نه عمیق در این وادی به مطالعه متون ساده پرداخته می

خواهد ای است که میگیری، جذابیت متن و تأثیرگذاری آن بر روی خوانندهیل این آساناز احادیث حاصل شود. دل

 با متون حدیثی انس پیدا کند. برنامه این مرحله فقط مطالعه روایات است و خواننده نباید درصدد حفظ آنها برآید.

 الباهرةمنزل اول، الدرّة

                                                           
 تثبیت به ولی است، برزمان چه اگر بردارییادداشت. است بردارییادداشت باالببرد، ذهن در را مطالب ماندگاری میزان تواندمی که اقداماتی از . یکی۶

 .کندمی کمک بسیار مطالب



که از  _است. این کتاب منسوب به شهید اول  7الباهرۀدرّۀشود، کتاب شریف الکتابی که در منزل اول معرفی می

است که در قرن چهارم یا پنجم به رشته تحریر  8الناظربوده و گزیده کتاب نزهۀ _ترین علمای شیعه است بزرگ

 های خاصی است:درآمده است. این کتاب دارای ویژگی

 عی رد شده است؛الف. یک کتاب کهن است و روایات آن از صافی نظر دو عالم شی

 ب. بسیاری از احادیث آن کوتاه است )نود درصد احادیث آن نیم سطری است(؛

 است و شهید اول از نقل احادیث مشکل اجتناب نموده است؛ ج. دارای متنی ساده

 معصومان روایت دارد.د. این کتاب از تمامی 

ات و استخراج همه معارف موجود در آنها مورد در این منزل، متن روایات باید به سرعت مرور شود و دقت در روای

ای باید اند. به گونهای است که آقای عبدالهادی مسعودی ارائه کردهنظر نیست. ترجمه ساده و مناسب کتاب، ترجمه

ریزی شود که در طول بیست و پنج ساعت تمامی روایات کتاب دیده شود. در صورتی که در فرصت یاد شده برنامه

پذیرد، باید از روایات امام علی علیه السالم پس از دو ساعت صرف نظر شود و به روایات پایان نمی مطالعه کتاب

ائمه در کتاب امام حسن علیه السالم و دیگر امامان علیهم السالم پرداخته شود؛ یعنی کل کتاب و روایات تمامی 

آن بسیار  که نیاز به توصیه خاص ندارد و مطالعهالباهرۀ مورد باید توجه باشد. این کتاب به قدری جذاب است الدرۀ

 رود.سریع به پیش می

 العقولمنزل دوم، تحف

نگاشته ابن شعبه حرانی است. این کتاب روایات زیبای فراوانی دارد.  9العقولکتاب دوم در این مرحله تحف

امبر اکرم صلی اهلل علیه و آله ، های این کتاب به ترتیب مسندی مرتب شده است؛ یعنی به ترتیب از روایات پیبخش

امیر المؤمنین علیه السالم ، امام حسن علیه السالم ، ... تا امام عسکری علیه السالم . در هر قسمت نیز ابتدا روایات 

                                                           
 محمد مرحوم توسط که است السالم علیهم معصوم ائمه و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر احادیث از ایمجموعه الطاهرة األصداف من الباهرة . الدرة7

 که است السالم علیهم معصومین گهربار سخنان از حدیث 1۶۹ شامل کتاب. است درآمده نگارش رشته به( ق7۸۶-734) اول شهید به معروف مکّی، بن

 .است شده وارد اخالقی مسائل و آداب زمینه در

 آمیزحکمت سخنان از ایمجموعه حاوی ،(پنجم قرن محدثان از) حلوانی نصر بن حسن بن محمد بن حسین تألیف الخاطر، تنبیه و الناظر . نزهة۸

. است خاتمه یک و فصل سیزده مقدمه، یک بر مشتمل کتاب،. است گوناگون موضوعات در السالم علیهم معصومین ائمه و آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 آینه مجله ،«الخاطر تنبیه و الناظر نزهه تماشا چشم:»ک.ر. است کرده حذف را روایات اسناد نشود، خارج اختصار از کتاب که این جهت به نویسنده،

 .۹2 شماره ،13۸4 تیر و خرداد پژوهش،

 قرن در شیعه بزرگ فقهای و علما از حرانی شعبه بن حسین بن علی بن حسن محمد، ابو نوشته ، آله و علیه اهلل صلی الرسول آل عن العقول. تحف۹

 السالم علیهم حضرت آن بیت اهل و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول حضرت نصایح و سخنان از ارزشمند ایمجموعه کتاب این. است هجری چهارم

 .است



شود، بلکه روایاتی که در این ها( آمده است. در این مرحله متون بلند مطالعه نمیبلند، و سپس متون کوتاه )حکمت

ای که معمواًل عسکری علیهم السالم )ائمهکاظم تا امامهای ائمه متأخر، یعنی از امامشود، حکمتمی جا توصیه

بینی شده، فقط روایات ساده خوانده شود؛ یعنی اگر شود( است. با توجه به ساعات پیشروایاتشان کمتر خوانده می

 ز به تأمل داشت، باید از آن عبور کرد.رضا علیه السالم روایت سختی دیده شد که نیاهای امامدر حکمت

 الحکمهمنزل سوم، منتخب میزان

الحکمه با ترجمه آقای ای به نام منتخب میزانالحکمه جناب آقای محمدی ری شهری گزیدهاز کتاب میزان

حمیدرضا شیخی چاپ شده که متن برخی از ابواب اخالقی آن ساده است در این منزل احادیث ساده آن مطالعه 

دربردارنده روایات سنی نیز  _که اختصاص به روایات شیعه داشت  _شود. این کتاب، بر خالف دو کتاب پیشین یم

های اهل سنت گنجانده نشده اند. در این دوره مطالعاتی کتابهم هست که از منظر و صافی نظر شیعی انتخاب شده

ای ت که آشنا شدن با آن باید طبق برنامه ویژهگیری از منابع اهل سنت نیازمند روش خاصی اساست؛ زیرا بهره

 باشد.

 الشیعهمنزل چهارم، صفات

الشیعه کتابی ساده و مناسب و دربردارنده است. صفات 11شیخ صدوق 1۰الشیعهمنزل چهارم، مطالعه کتاب صفات

رو، احادیثِ این روایت بوده و برنامه زندگی برای شیعیان است. از  71است. این اثر دارای مباحث بسیار مهمی 

 نماید.های شیعه بودن را آشکار میاوصافِ شیعه راهبردی و کاربردی است و مسئولیت

 وادی دوم: متن متوسط، درک متوسط

وادی دوم، یعنی آن که باید یک مرحله باالتر رفت. متن روایات در این مرحله به سادگی مرحله اول نیست، درک و 

برود. با گذراندن مرحله اول و صرف حداقل صد ساعت برای مطالعه حدیث، طالب، فهم فراگیران باید باالتر 

اند. در این وادی دیگر مطالعه ساده نیست، خوانی مهارت ابتدایی پیدا کردهاند و در حدیثخوان شدهاجماالً حدیث

خواهد و درک ار گسترده نمیتر کار کرد و به معنای احادیث، بیشتر دقت کرد. البته این مرحله کباید مقداری دقیق

 هم باید درک متوسطی باشد تا کم کم در مراحل دیگر به درک عمیق رسید.

                                                           
 باره در السالم علیهم ائمه روایات بردارنده در( ق3۸1 -30۵)قمی بابویه بن حسین بن علی بن محمد جعفر ابو صدوق، شیخ اثر الشیعه،. صفات10

 بزرگواران آن حقیقی شیعیان تا باشند دارا باید را هاییخصوصیت چه السالم علیهم محمد آل و محمد شیعیان که این و شیعه هایویژگی و صفات

 .است باشند،

 درصد پنج حدود یعنی ماست؛ اختیار در ایشان کتاب شانزده فقط کتاب سیصد این از که است داشته رساله و کتاب سیصد حدود صدوق، . شیخ11

 این با حتی هاطلبه از بسیاری البته. است رفته دست از تاریخ گذر در متأسفانه آنها درصد ۹۵ و است رسیده ما دست به ایشان هاینوشته و هاکتاب

 .نیستند آشنا درستی به _ روندمی شمار به شیعه حدیثی منابع از که _ نیز مانده جای بر آثار معدود



 ها(البالغه )حکمتمنزل پنجم، نهج

ها آمده و بررسی و مقایسه واژگانی است که در ترجمه 12البالغههای کتاب نهجمنزل اول از وادی دوم، حکمت

ها. ترتیب خواندن و مطالعه در این طرح، بر ها، حکمتها، نامه: خطبهالبالغه دارای سه قسمت استاست. نهج

ها نیز شود. متون حکمتها شروع میعکس چینش مرحوم سید رضی خواهد بود و ابتدا از قسمت حکمت

ای است و در گوناگون است؛ برخی از متون، یک سطر یا کمتر از یک سطر است. برخی دیگر از متون سه کلمه

 ای وجود دارد. باید متون کوتاه کمتر از یک سطر انتخاب شود.های دو کلمهم حکمتجاهایی ه

البالغه متنی ادبی و بسیار فاخر است، باید در متن آن دقت بسیاری نمود و نباید به یک ترجمه اکتفا چون متن نهج

شده است، اما اگر دو  فهمیدهشود که معنا از سوی مترجم شود، تصور میکرد. معموالً وقتی یک ترجمه خوانده می

شود که هر یک از مترجمان به ظرافتی شود و دانسته میها معلوم میترجمه در کنار هم قرار بگیرد، تفاوت ترجمه

رسیم که ها به پنج مورد افزایش یابد، به این نتیجه میاند که دیگری توجه نکرده است. اگر این ترجمهتوجه کرده

های متنی البالغه تجربه شده است. وقتی ترجمهتر در کالس نهجدقیق نیست. این شیوه پیش هاهیچ کدام از ترجمه

مقایسه  _البالغه است که یکی از زیباترین کلمات نهج _« امْرٍِئ مَا یُحْسِنُه ِقیمَۀُ کُلِ»و « الْغِیبَۀُ ُجهُْد الْعَاجِز»مانند 

اند. اگر این کار ادامه یابد، است و هر کدام به یک نکته دقت داشته بینیم که حدوداً ده گونه ترجمه شدهشود، میمی

البالغه باید بیش از این دقت کرد و این که رسیم که برای فهم متون حدیثی بویژه نهجها میناخداگاه به این نتیجه

در اختیار پژوهشگران  این فرصت را« دانش نامه علوی»البالغه وجود ندارد. نرم افزار ترجمه کامل و دقیقی از نهج

های آن را با همدیگر مقایسه کنند. در توانند ترجمهکند، به راحتی میگذاشته است که وقت متنی را انتخاب می

ها به کار رفته ، وقتی ترجمه شده، سه واژه معادل برای آن در ترجمه«قیمۀ»ای مثل شود که واژهاینجا مشاهده می

، در نظر «بها»و « ارزش»و « قیمت»شد. در این مرحله باید وارد بررسی ساده واژگان «. ارزش»، «بها»، «قیمت»است: 

اول با هم خیلی نزدیک و مترادف هستند، ولی آیا یکسان هستند؟ آیا قیمت در زبان فارسی با قیمت در زبان عربی 

ن علیه السالم را به ما منتقل کند؟ تواند مراد امیرالمؤمنییکی است یا تفاوت دارد؟ کدام یک از این سه واژه بهتر می

ها با هم مقایسه شود، مشاهده است. اگر ترجمه« ما یحسن»قیمت، ارزش یا بها؟ مشکل اصلی ترجمه عبارت 

، «قیمت»حداقل سه گونه ترجمه شده و هر ترجمه با ترجمه دیگر متفاوت است. اگر « ما یحسن»گردد که می

داند یا در او شمارد یا نیکو میچیست؟ یعنی او را نیکو می« ما یحسن»مفهوم  مترادف باشند، معنا و« بها»، «ارزش»

 شود.گردد که نیاز به بررسی واژگان بیشتر احساس میمهارت دارد؟ وقتی این سه معنا مقایسه شود، مشاهده می

                                                           
 هایکتاب با که کسانی با یا هاشیعه غیر از اگر یعنی است؛ شیعیان غیر نزد شیعی کتاب مشهورترین( ق40۶-3۵۹) رضی سید نگاشته البالغه. نهج12

 حدیثی کتاب ترینتأثیرگذار ضمنا   و. کنندمی اشاره البالغه نهج به ببرند، نام را شیعیان کتب از کتاب یک که بخواهیم نیستند، آشنا ما حدیثی اصلی

 .کندمی جذب را افراد معموال   که زیباست قدر آن آن، مطالب. است هم شیعه غیر جامعه بر شیعه،



ان بیست و پنج ساعت البالغه است. اگر بتوهای کتاب نهجبنا بر آنچه گذشت، متن مورد نظر در منزل پنجم، حکمت

 توان پنجاه، شصت متن را دید و روی ده متن هم متمرکز شد.مطالعه کرد، در مجموع، می

 منزل ششم، الخصال

شیخ صدوق است. این احادیث  13تایی و چهارتایی کتاب الخصالمتن مورد نظر در منزل دوم این وادی، احادیث سه

ست. این روایات، دو یا سه سطری هستند. الخصال چند ترجمه دارد. بلند نیست، ولی به کوتاهی روایات قبلی هم نی

اند مقصود امام علیه السالم را به خوبی به ها باید خوانده و نقد گردند. باید دید که آیا مترجمان توانستهاین ترجمه

زل پنجم مقداری باالتر فارسی برگردانند یا نه؟ در این منزل باید دقت را افزایش داد. دقت در این منزل نسبت به من

ای با مقایسه گیرانه عمل کنند، ولی به گونهشوند. بنا بر این نباید سخترفته است. البته هنوز مترجم محسوب نمی

خوانی بسیار کاربرد دارد، شناخت ای که در حدیثتوانند اشتباهات فاحش را کشف کنند. نکتهها میترجمه

مه، در لغت، در فهم، در مراد، در جمع بین روایات، باید مد نظر باشد. شناسی در ترجهاست. این آسیبآسیب

ها باید ناقدانه باشد، نه پذیرنده. در خواهیم بگوییم نگاهخواهیم بگوییم همه نقدها درست است یا نه، ولی مینمی

شد. و همین خوانده میاش مرحله قبل، نگاه، نگاهی پذیرنده بود؛ یعنی یک متن بود که روایات آن به همراه ترجمه

شود و خواننده به دنبال نقد جدی ترجمه مقدار کافی بود، اما در این مرحله، نگاه پذیرنده صرف نیست، دقت می

 است.

 الواعظینمنزل هفتم، روضة

الواعظین کتاب جالب و خوبی اثر فتال نیشابوری مطالعه گردد. روضۀ 14الواعظین،در منزل هفتم، باید کتاب روضۀ

های مشهور ما نیست. نویسنده در این کتاب ابواب را به صورت موضوعی مرتب است؛ البته سند ندارد و جزء کتاب

اده است و کرده و در هر باب، پس از نقل آیاتی متناسب از قرآن، تعدادی روایت آورده است. روایات هم معموالً س

خورد. در قرن ششم برای مخاطب عام نوشته شده است. بنا بر این، روایات مشکل و سخت در آن کمتر به چشم می

 از نکات جالب آن، این است که سعی کرده ارتباطی بین مضمون قرآنی و مضامین روایی برقرار نماید.

 منزل هشتم، المحاسن

                                                           
 به مؤلف. است کرده آوری جمع بشری جامعه نیاز مورد موضوعات دیگر و عقیدتی و اخالقی مسائل درباره فراوانی روایات کتاب این در صدوق . شیخ13

 .است نموده بندیدسته را روایات هزار، تا یک اعداد به توجه با و زیبا شکلی

 و اخالق و عقاید اصول موضوع در که است( هجری ۵0۸ شهادت)نیشابوری فتال حسن بن محمد علی، ابو اثر بصیرةالمتعظین، و الواعظین. روضة14

 .است شده منتشر السالم علیهم معصومین فضائل و زندگینامه و آداب



ق( است. این کتاب در مدرسه 281یا 274)م 16حمد بن خالد برقیاثر احمد بن م 15منزل هشتم، کتاب المحاسن،

حدیثی قم در ابتدای غیبت صغری، یا قدری زودتر تألیف شده است. گفتنی است که فراگیری حدیث برقی در دوره 

رود. البته در کتاب ترین مؤلفان دوره کهن به شمار میائمه معصوم علیهم السالم بوده است. برقی جزء خوش ذوق

آشنایی با برقی و کتابش و میراث حدیثی قم، لمحاسن ممکن است مطلب اعتقادی پیدا نکنید، اما از منظر عمومی ا

 کشد.مناسب است. روایات کتاب المحاسن چندان مشکل نیست و خواننده را به چالش نمی

 األنوارمنزل نهم، مشکاة

متنوع است. کتاب رسی است. این اثر یک کتاب عمومی و اثر طب 17األنوار،کتاب مورد نظر در منزل نهم، کتاب مشکاۀ

األنوار را آقای مهدی هوشمند تصحیح و ترجمه کرده است. روایات این کتاب، روایات اخالقی است. به طور مشکاۀ

االنوار گرفته تا صاحب ای خوش تالیف هستند؛ از صاحب مجمع البیان و صاحب مشکاۀها خانوادهکلی طبرسی

 االنوار برای مخاطب عام یا کسی در مراحل اولیه کار است، کتاب مناسبی است.تجاج. مشکاۀکتاب االح

 وادی سوم: متن متوسط، درک نیمه عمیق

در وادی سوم، متن متوسط است، اما سطح درک و فهم روایات باید مقداری باالتر برود، تا به درک نیمه عمیقی 

 دست یافت.

 الخواطرمنزل دهم، تنبیه

های پیشین نیست و است. این متن به سادگی کتاب 18الخواطر ورامکتاب تنبیه _شود که منزل دهم می _اول کتاب 

است.  _متونی که در دیگر منابع نیست  _طلبد. این کتاب دربردارنده متون ناب و روایات منفرد دقت بیشتری می

                                                           
 و رفته کار به ده تا سه اعداد آنها در که روایاتی شامل القرائن، و األشکال کتاب: مانند است؛ شده تشکیل متعددی هایکتاب از المحاسن . کتاب1۵

 اعمال انواع پاداش و اجر باره در روایاتی شامل األعمال، ثواب کتاب است؛ اجمعین علیهم اهلل صلوات حضرت آن بیت اهل و پیامبر وصایای همچنین

 سری یک شامل الرحمة، و النور و الصفوة کتاب است؛ آمده آن در ناپسند اعمال انواع مجازات و گناه پیرامون روایاتی األعمال، عقاب کتاب است؛ خیر

 و شناخت مباحث دارنده بر در الظُلَم، مصابیح کتاب است؛ آنان شیعیان و السالم علیهم حضرت آن بیت اهل و خدا رسول منزلت و مقام باره در روایات

 و هاخوردنی احکام باره در المآکل، کتاب سفر؛ باره در روایاتی و احکام شامل السفر، کتاب است؛ شرعی احکام علل شامل العلل، کتاب است؛ حق معرفت

 وسایل و نظافت و منزل احکام شامل المرافق، کتاب مشورت؛ و استخاره احکام شامل المنافع، کتاب هاست؛آب احکام شامل الماء، کتاب ها؛آشامیدنی

 .آمد و رفت

 .است بوده «رودبرق» قبال هم آن اسم. است قمرود نزدیک ایمنطقه . برق،1۶

 در هجری، هفتم و ششم قرن علمای از و طبرسی االسالم امین نوه طبرسی فضل بن حسن بن علی ابوالفضل، نوشته غرراألخبار، فی . مشکاةاألنوار17

 .است آداب و اخالق موضوع

 نکته. است مواعظ و اخالق موضوع در( ق۶0۵م) اشتری مالکی فراس ابی بن ورام نوشته ورّام، مجموعه به معروف نزهةالنواظر، و الخواطر. تنبیه1۸

 کسب و رذیله عالج راه و اندشده ذکر یکدیگر دنبال به است رذیله که آن ضد و حسنه صفت هر که است آن شده، رعایت کتاب این در که زیبایی

 .است آمده آن دنبال به کبر عالج راه و شده ذکر تواضع فضیلت کبر، از پس مثال  است؛ شده بیان هم حسنه



الخواطر را با های اسالمی آستان قدس رضوی تنبیهآید. بنیاد پژوهشای که در جای دیگر گیر نمیمتون ناب و تحفه

 نام مجموعه ورام، آداب و اخالق در اسالم، به فارسی ترجمه و چاپ کرده است.

 ها(البالغه )نامهمنزل یازدهم، نهج

ها. ها مطالعه گردید و در مرحله دوم، نامهرسیم. در مرحله اول، حکمتالبالغه میهای نهجدر منزل یازدهم به نامه

های امیرالمؤمنین علیه السالم به معاویه است که دارای متنی ادبی ها، مثل نامهها نیز دو گونه است: گونه اول نامهنامه

های معانی و ها مناسب این مرحله نیست؛ چون در این مرحله ادبیات و ظرافتو بسیار فاخر است. این گونه نامه

است که چنین ادبیاتی ندارد. از این رو، سه نامه بسیار زیبا از دسته دوم برای هایی بیان مد نظر نیست. گونه دوم نامه

اند. متن است که امیرالمؤمنین علیه السالم به حارث همدانی نوشته 69این منزل در نظر گرفته شده است: یکی نامه 

حضرت در این جا جمع ها را هاست که در قالب نامه آمده است؛ یعنی بسیاری از حکمتآن کوتاه و مثل حکمت

توانیم بگوییم اند. میحسن علیه السالم نوشتهاست که امیرالمؤمنین علیه السالم به امام 31اند. نامه دیگر، نامه کرده

 69است. بسیاری از مطالبی که در نامه  31خالصه نامه  69است؛ یعنی نامه  69بسط و تفصیل یافته نامه  31که نامه 

در دو یا سه سطر بیان شده است؛ بیاناتی که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند.  31نامه  در یک جمله آمده، در

پرداخته گردد و  31خوانده شود و در ادامه، به نامه ماند، ، چون متنی کوتاه و راحت است و در ذهن می69ابتدا نامه 

لمؤمنین است و در آن ارتباط حکومت و مردم نامه سیاسی امیراکه نظام _، یعنی عهد مالک اشتر 53در نهایت، نامه 

مطالعه گردد. البته  _و وظایف این دو نسبت به یکدیگر بیان گردیده و در شناخت نظام اجتماعی بسیار مؤثر است 

 این نامه با دو نامه قبلی متفاوت است و فضای آن فضای دیگری است.

به شروح مراجعه کرد. برای بررسی واژگان باید به ها پرداخت و در این منزل باید به بررسی واژگان، ترجمه

جناب آقای سید علی اکبر قرشی، یا  1البالغهالبالغه مراجعه کرد؛ مانند کتاب مفردات نهجهای واژه شناسی نهجکتاب

. های پیشین استها نیز همان ترجمهالبالغه صبحی صالح که لغات را به زبان عربی ساده معنا کرده است. ترجمهنهج

شود: اول، شرح ابن ابی الحدید، به ویژه در مباحث تاریخی؛ دوم، شرح چند شرح هم در این مرحله معرفی می

های ها و ظرافتاهلل خویی، برای آشنایی با ویژگیمیثم، به ویژه در مباحث عقلی؛ سوم، شرح مرحوم میرزا حبیبابن

اند، همانند شیرازی که شرح جدیدی است و ایشان سعی کرده اهلل مکارمادبی یا کلیات جامع؛ چهارم، پیام امام آیۀ

در این مجموعه، شرح ابن میثم بهترین شرح است،  2البالغه را برای عموم توضیح دهند.تفسیر نمونه، مطالب نهج

از  خواند، هیچ گاهالبالغه میولی مطالعه آن مشکل است؛ اما الزم است با شرح ابن میثم آشنا بشوید. کسی که نهج

گنجینه روایات »میثم باید مالک و محور کار قرار بگیرد. نرم افزار میثم بی نیاز نخواهد بود. پس شرح ابنشرح ابن



هم تعدادی از « کتابخانه اهل بیت»ها را با ترجمه آورده است. نسخه دوم و جدید نرم افزار بسیاری از کتاب« نور

 ها را دارد.ترجمه

وصیت نامه  47بخواند؛ نامه  _هاست که از زیباترین نامه _را  47و  45ین منزل نامه اگر کسی فرصت کرد، در هم

 ای به عثمان ابن حنیف است.نامه 45امیر المؤمنین علیه السالم و نامه 

 منزل دوازدهم، الکافی )جلد دوم(

که فضایل و « کتاب االیمان و الکفر»است؛ یعنی  منزل دوازدهم، جلد دوم کتاب الکافی )از چاپ هشت جلدی(

ترین کتاب حدیثی شیعه کند. کتاب الکافی مهمکند و اخالق ایمانی را برای ما تبیین میرذایل اخالقی را بیان می

لوم اسالمی باشد، باید کتاب الکافی را از اول تا است. اگر کسی بخواهد حدیث پژوه یا کارشناس توانمندی در ع

آخر، واو به واو، بخواند؛ حتی ابواب فقهی آن را. الکافی در دوره غیبت صغری نوشته شده است و خواندن آن 

گردد. االن این میراث در اختیار سبب آشنایی با میراث حدیثی شیعه در حوزه حدیثی قم در دوره غیبت صغری می

ا باید قدر بدانیم. البته مباحث مشکل و راحت دارد. این جا در اول کتاب االیمان و الکفر، بحث طینت ماست، این ر

های معارفی است. از مبحث طینت باید گذشت و از روایات باب بعد از ترین بحثمطرح شده است که جزء مشکل

ه در این کتاب وجود دارد. هر بابی هم که آن باید شروع کرد؛ ابواب متفاوت، بسیار زیبا، فضایل و رذایل اخالقی ک

هایی که تا به حال معرفی شد، سند نداشتند؛ اما شود، باید به همراه سند خوانده شود. کتابدر این منزل انتخاب می

روایات این کتاب دارای سند است. اسناد را باید خواند. البته دقت در سند الزم نیست، بلکه دقت در سند برای 

و حواشی مرحوم آقای علی اکبر غفاری را هم باید  1صالح مازندرانی است. همچنین شرح مرحوم مال مراحل آخر

مد نظر داشت. در چاپ هشت جلدی الکافی حواشی مرحوم غفاری بسیار خوبی دارد که در واقع، گزیده 

حدیث شیعه است.  ترین محدث ما در طول تاریخق( است. عالمه مجلسی بزرگ111۰مراۀالعقول عالمه مجلسی )م

استفاده شود.  _که نسبتاً خوب هستند، اما جامع نیستند  _ای و مصطفوی های آقایان کمرهخوب است از ترجمه

کنند؛ استفاده از ها فقط به عنوان سکوی پرش استفاده میرسند که از ترجمهمندان در این مرحله به جایی میعالقه

دقت در متن را بیشتر نموده، قدرت فهم روایات را افزایش دهد. در این  ها در این مرحله از آن روست کهترجمه

های عالمه شعرانی در نرم افزار جا آنچه برای ما مهم است، شرح مال صالح مازندرانی است که همراه با حاشیه

و در موجود است. شرح مال صالح مازندرانی را عالمه شعرانی تصحیح و چاپ کرده است « کتابخانه اهل بیت»

یعنی گاهی مواردی نسبت به مال صالح مازندرانی تبیین بیشتری را مطرح کرده و یا دیدگاه ایشان را نقد کرده است؛ 

سخن مال صالح مازندرانی را در فهم روایات تبیین نموده و گاهی تخطئه کرده است و بر این باور است که این 

لمی بین دو دانشمند، یعنی مرحوم مال صالح مازندرانی و استنتاج درست نیست. در اینجا شاهد یک زورآزمایی ع



کنیم. این نقدها برای ما مرحوم عالمه میرزا ابوالحسن شعرانی هستیم و به عنوان داور بیرونی آنها را مقایسه می

ها به مکنند. این رد و ابراها ادعاهایی دارند و گاه ادعاهای همدیگر را نقد میبسیار جذاب است؛ هر کدام از این

خواهیم مطالعه کنیم، بهتر است. مرحوم شعرانی انجامد. هر چه نقد و ابرام بیشتر باشد، برای ما که میتقویت ما می

 حدود هزار و پانصد حاشیه بر کتاب شرح مال صالح مازندرانی دارد.

 الفقیهالیحضرهمنزل سیزدهم، کتاب من

رود. عالمه مال انند کتاب الکافی از کتب اربعه به شمار میالفقیه است که مالیحضرهمنزل سیزدهم، کتاب من

 2۰المتقینالفقیه، شرحی به نام روضۀالیحضره، مشهور به مجلسی اول، بر کتاب من 19ق(1۰7۰محمدتقی مجلسی)م

های بسیار جالبی دارد. هر دو شرحِ فارسی و عربی، کتاب 21نوشته است. شرحی فارسی هم به نام لوامع صاحبقرانی

هایی از جلد دوم، ابواب بینیم که فهم حدیثی مجلسی اول چه قدر جالب است. البته قسمتستند. در این شرح میه

فقهی است، اما در درون روایات فقهی، معارف غیر فقهی فراوانی هم هست که مجلسی اول آنها را استخراج کرده 

هایی از ابواب فقهی را انتخاب کرد؛ مثالً اگر تتوان متناسب با درس خارج فقه خود، قسماست. در این مرحله می

الفقیه را بخواند و سپس برای شرح آن روایات، به یحضرهالبحث فقه کسی کتاب حج است، روایات حج کتاب من

 توضیحات مجلسی اول مراجعه کند تا حدیث خوانی او همراه با مبانی فقهی ادامه پیدا کند.

 سجادیهمنزل چهاردهم، صحیفه

سجادیه به ظاهر است. صحیفه 22سجادیه همراه با شرح مرحوم سید علی خان مدنیل چهاردهم، کتاب صحیفهمنز

سجادیه یک کتاب دعاست، اما در واقع، کتاب معارف و توحید است. مباحث توحیدی و معرفتی کتاب صحیفه

توانسته است این موارد را  _ت که انسان بسیار دقیق و ظریفی اس _بسیار گسترده است. جناب سید علی خان مدنی 

 استخراج کند.

                                                           
 یا مجلسی عالمه مثل است؛ شده فراموش پدر اسم که است شده بزرگ قدر آن علما پسران از برخی نام گاهی. است پدر مجلسی اول، . مجلسی1۹

 علمای ترینبزرگ از وی. است قم( مردان چهار) انقالب خیابان اول در ایشان قبر که است بابویه ابن مرحوم فرزند صدوق شیخ. صدوق شیخ مرحوم

 .است شده مشهورتر او از پسرش ولی است، بوده عصر هم کلینی مرحوم با و است خویش دوره در شیعه

 و صحیح بیان و روایات اسناد بررسی و صدوق شیخ جمالت شرح با کتاب این در مؤلف. است الفقیهالیحضرهمن کتاب بر مزجی شرحی کتاب . این20

 .است آورده وجود به را ارزشمند اثری الروایة، فقه و روایات متن بررسی و کلینی شیخ یا و صدوق شیخ طریق بر بنا آن صحیح غیر

 بزرگ علمای از و مجلسی عالمه پدر اول، مجلسی به مشهور اصفهانی، علی مقصود بن تقی محمد تألیف فقیه، شرح به مشهور صاحبقرانی، . لوامع21

 آن بر عالوه کتاب این. است برخوردار باالیی درجه از آن بزرگوار مؤلف همچون کتاب این اعتبار و ارزش. است( ق1070م) هجری یازدهم قرن در شیعه

 .هست نیز السالم علیهم بیت اهل روایات شرح در مؤلف علمی نظریات شامل کشد،می تصویر به را هجری یازدهم قرن فارسی که

 کتاب ادعیه که( ق10۵2 -1120) کبیر مدنی خان علی سید به معروف شیرازی، مدنی حسینی خان علی سید عالمه تألیف السالکین، . ریاض22

 جمله از صحیفه شروح از مختصری آن، مقام و ارزش و «سجادیه صحیفه» کتاب معرفی ضمن مقدمه، در مؤلف. است داده شرح را السجادیة الصحیفة

 دعا، هر مختلف هایقسمت تقطیع از پس که است گونه بدین صحیفه مطالب شرح و بسط در مؤلف روش. است کرده بررسی را بهایی شیخ شرح

 .پردازدمی تناسب به نکات، برخی به «تبصره»و «تنبیه»قالب در سپس و دهدمی توضیح را قسمت هر مفردات



 منزل پانزدهم، چهل حدیث

منزل پانزدهم، کتاب چهل حدیث، اثر حضرت امام خمینی رحمۀ اهلل علیه است. این کتاب ما را با یک وادی جدید 

یل کند و سپس خانواده حدیثی روایات آن موضوع را تشککند. ایشان یک موضوع را انتخاب میرو به رو می

پردازد و اگر احیاناً مشکلی باشد، آن را دهد و با استفاده از خانواده حدیثی، واژه را معنا کرده، به شرح آن میمی

کند؛ یعنی یک کتاب کند. همچنین اگر اختالفی داشته باشد، اجماالً به آن اختالف هم اشاره میبررسی می

 حداکثر به اندازه ده حدیث آن را خواند. توانالحدیثی است. در طول بیست و پنج ساعت، میفقه

 الدینمنزل شانزدهم، کمال

 الدین مزایایی دارد:مرحوم شیخ صدوق است. کتاب کمال 23الدینمنزل شانزدهم، کتاب کمال

 الف. کتاب امامت است؛

 ب. کتاب مهدویت است؛

 ج. شیخ صدوق صبغه متکلم بودن خود را به نمایش گذاشته است.

 است. ن، توسط مرحوم علی اکبر غفاری تصحیح و چاپ شدهالدیکتاب کمال

 المحجهمنزل هفدهم، کشف

ق( است. سید ابن طاووس اسطوره دعا و نیایش در 664-589المحجه، اثر سید ابن طاووس )منزل هفدهم، کشف

گنجانده است.  بین عالمان شیعی است. او این کتاب را برای پسر خود نوشته و بسیاری از مباحث تربیتی را در آن

شود، کارهای المهجۀ است. یکی از کارهایی که در این منزل انجام میالمحجۀ لثمرۀاسم کامل کتاب، کشف

حسن علیه السالم را نقل نامه امیرالمؤمنین علیه السالم به امامای است؛ مثالً سید ابن طاووس در این کتابمقایسه

المحجه، با نامه سی و یک ش است. باید این نامه را در کتاب کشفکرده است که آن هم توصیه پدری به پسر خوی

های تر است. بخشهای آن را مشخص نمود؛ مثالً متن نامه در این کتاب طوالنیالبالغه مقایسه کرد و تفاوتنهج

نشده، بلیغ  های نقلالبالغه پی ببرید؛ مثالً آیا بخشرا با دقت بررسی کنید به علت عدم نقل آنها در نهج اضافه

 اند یا علت دیگری داشته است؟نبوده

 وادی چهارم: متن دقیق، درک نیمه عمیق
                                                           

 زمان امام ظهور و غیبت موضوع در و عربی زبان به ، علیه اهلل رحمة صدوق شیخ تألیف صدوق، الدیناکمال به معروف النعمة،تمام و الدین. کمال23

 .است نموده مطرح زمان امام باره در را شیعه اعتقادی مباحث از بسیاری کتاب، این در صدوق، شیخ. است باب ۶3 بر مشتمل کتاب، این. است



 در وادی چهارم، متن دقیق است، اما درک مطالب همچنان، نیمه عمیق است.

 ها(البالغه )خطبهمنزل هیجدهم، نهج

باید از این مجموعه خارج کرد. های توحیدی را البالغه مطالعه شود، اما خطبههای نهجدر این منزل باید خطبه

هایی است که باید در این منزل مطالعه شوند. همچنین در این های همام، قاصعه و شقشقیه از جمله خطبهخطبه

ها همراه ها با شروح و ترجمهها را از نظر دور داشت، بلکه نیاز است که مطالعه خطبهمنزل نباید شروح و ترجمه

 باشند.

 االنوارمنزل نوزدهم، بحار

که  _ق( است. تا این مرحله به بحاراالنوار 111۰-1۰37منزل نوزدهم، بحاراالنوار، اثر عالمه محمد باقر مجلسی )

هایی از این موسوعه بزرگ حدیثی پرداخته نشده است و در این منزل، بخش _ترین کتاب حدیثی شیعه است بزرگ

قدری مشکل است. از این رو، جلد پنجم تا دهم کتاب، همراه با های اولیه بحاراالنوار شود. البته جلدمطالعه می

هم  24شود، بلکه به بیانات مؤلفها خوانده نمیشود؛ یعنی در این منزل فقط روایتبیانات عالمه مجلسی خوانده می

جعه کرده، های اولیه مراتوانند پس از مطالعه جلدهای پنجم تا دهم، به جلدمندان میگردد. البته عالقهتوجه می

ای که های عالمه مجلسی و حواشی عالمه طباطبایی مطالعه کنند، اما در این مرحله به چند حاشیهروایات را با بیان

مرحوم عالمه طباطبایی دارد، نپردازند. همچنین الزم نیست تمام جلدهای پنجم تا دهم خوانده شود، بلکه در این 

 ت، به یکی از ابواب پرداخت.منزل فقط باید به اندازه بیست و پنج ساع

 حدیثا   منزل بیستم، االربعون

توان گفت که شیخ بهایی در انتخاب و ق( است. می1۰3۰-953منزل بیستم، کتاب االربعون حدیثاً، اثر شیخ بهایی )

ترین عالمان شیعه است. از این رو، هم احادیث االربعون حدیثًا زیباست و هم معنا کردن حدیث جزء خوش ذوق

الحدیثی را مطرح کرده است و کتاب ایشان تا االن مورد استفاده بیانات شیخ بهایی. این عالم برجسته نکات فقه

 حدیث پژوهان است.

 ویکم، نوادراالخبارمنزل بیست

                                                           
 به ناظر روایات بر عالوه آورد،می را متون که وقتی کتاب، این در _ است شیعه تاریخ محدث مقتدرترین حدیث، بیان و تبیین در _ مجلسی . عالمه24

 زیباست و جالب بسیار نیز احادیث شناسی واژه در مجلسی عالمه روش. پردازدمی روایات بیان و شرح به و کندمی نقل نیز را موضوع با مرتبط آیات هم،

 .بگیرند یاد ایشان از هم را شناسی واژه حدیث، به مندانعالقه که است شایسته و



نوشته مال محسن فیض کاشانی است. ایشان یکی از محدثان بسیار خوش  25ویکم، کتاب نوادراالخبار،منزل بیست

 آوری کرده است.ر این کتاب، روایات جالبی را در کتب اربعه نبوده و در کتاب الوافی نیامده، جمعذوق است و د

 ودوم، کتاب االرشادمنزل بیست

نوشته شیخ مفید است. کتاب االرشاد دو جلد است. در این منزل، جلد اول کتاب  26ودوم، کتاب االرشاد،منزل بیست

شود. البته در این مرحله نیز مطالعه می _خورد ن علیه السالم در آن به چشم میهای زیادی از امیرالمؤمنیکه خطبه _

 های تاریخی، اخالقی و معارفی کتاب را باید خواند.های توحیدی کتاب مورد نظر نیست، بلکه خطبهخطبه

 وسوم، االمالی )منتخب(منزل بیست

یخ مفید است. این کتاب، در واقع، مجالس سخنرانی نوشته ش 27وسوم، منتخبی از روایات کتاب االمالی،منزل بیست

 های آن مشکل است.حدیثی مرحوم شیخ مفید است. البته برخی از متن

 وچهارم، الکافی )ابواب فقهی(منزل بیست

های فقهی ما متفاوت است. وچهارم، ابواب فقهی الکافی است. کتاب الکافی از جهت فقهی با بقیه کتابمنزل بیست

توان متناسب با درس است. در این مرحله نیز می فقهی ایشان مطالب معرفتی بسیار زیادی را مطرح شده در روایات

 هایی از ابواب فقهی کتاب الکافی را انتخاب کرد.خارج فقه خود، قسمت

 االحکاموپنجم، تهذیبمنزل بیست

توان متناسب با درس خارج له نیز میاثر شیخ طوسی است. در این مرح 28االحکام،وپنجم، کتاب تهذیبمنزل بیست

 االحکام را انتخاب کرد.هایی از تهذیبفقه خود، قسمت

                                                           
 از پس که( ق10۹1-1007) کاشانی فیض مالمحسن به مشهور مرتضی، بن محمّد از است، اثری النوادر یا الدینباصول یتعلق فیما . نوادراالخبار2۵

 از را فقهی روایات تنها کتاب دو این در چون و نگاشت را الشافی کتاب مقصود، این پی در و افتاد الوافی کتاب گزیده و اختصار فکر به الوافی نگارش

 کتاب شیوه به مستقل کتاب دو در را فقهی فروع و اعتقادی اصول روایات کتب، و منابع سایر از استفاده با افتاد فکر به بود، کرده نقل اربعه کتاب

 .است آورد گرد بحث مورد کتاب در را اعتقادی اصول به مربوط روایات بخش فکر، این پی در و. آورد گرد اختصار، با یعنی الشافی؛

 تاریخ باره در( ق413 -33۶) بغدادی عکبری نعمان بن محمد بن محمد اهلل، عبد ابو مفید، شیخ تألیف العباد، علی اهلل حجج معرفة فی . اإلرشاد2۶

 السالم علیهم ائمه زندگانی باره در شیعه، روایی منابع معتبرترین از اإلرشاد، کتاب. است آنان یاران و بزرگواران آن فضایل و السالم علیهم ائمه زندگانی

 مصادر از کتاب، این همچنین. اندداده قرار خود مستند را کتاب این _ اندپرداخته ائمه زندگانی به که _ شیعه مهم منابع از بسیاری و آیدمی شمار به

 .هست نیز االنوار بحار

 سخنان به دستیابی برای کتاب این. است طهارت و عصمت بیت اهل سخنان از آگاهی برای شیعه ارزشمند منابع جمله از مفید شیخ أالمالی . کتاب27

 در سال، هفت طول در را کتاب این مفید شیخ. است توجه قابل و ارزشمند بس کتابی اسالم تاریخ و عقیدتی اخالقی، مسائل زمینه در بزرگواران آن

 آن امالی ق،411 تا 404 سال از زیرا نامیده، متفرقات امالی را کتاب این نجاشی. است کرده امال خود یاران برای جلسه 42 در و رمضان مبارک هایماه

 .است گرفته قرار نیز طوسی شیخ مرحوم استناد مورد االمالی کتاب. است انجامیده طول به



االحکام، همه متون االحکام با هم مقایسه شود. شیخ طوسی در کتاب تهذیبهمچنین، باید دو کتاب الکافی و تهذیب

ن این دو گروه روایات را نیز مطرح کتاب الکافی را آورده، متون معارض آن را هم نقل نموده و سپس وجه جمع بی

 کرده است.

 وششم، بصائرالدرجاتمنزل بیست

اثر صفار است. بصائرالدرجات کتابی است که با هدف معرفی ائمه  29وششم، کتاب بصائرالدرجات،منزل بیست

کتاب »باید با شود و بعداً علیهم السالم و علم ایشان نوشته شده است. روایات این کتاب در این منزل خوانده می

مقایسه شود. البته در همین منزل هم مقایسه را انجام داد.  _شود که در منازل بعد خوانده می _الکافی « الحجه

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.بصائرالدرجات چند ترجمه خوب دارد که می

 وادی پنجم: متن دقیق، درک عمیق

به دقت خواند و به ظرایف آن توجه داشت، باید به درک عمیقی نیز  در وادی پنجم، عالوه بر این که باید متن را

 دست یافت.

 های توحیدی(البالغه )خطبهوهفتم، نهجمنزل بیست

الصباغه عالمه میثم، و بهجالبالغه همراه با شروح آن، بویژه شرح ابنهای توحیدی نهجوهفتم، خطبهدر منزل بیست

 اند.کتاب به مباحث توحیدی اهمیت دادهشود. این دو شوشتری مطالعه می

 وهشتم، الکافی )جلد اول(منزل بیست

از جلد اول کتاب الکافی باید مطالعه شود. از آنجا که « حجت»و « توحید»، «عقل»وهشتم، سه کتاب در منزل بیست

مه این مرحله گنجانده تر است، این مباحث در برناساده« کتاب العلم»در این منزل باید متن دقیق باشد، و مباحث 

                                                                                                                                                                                     
 هایمجموعه معتبرترین از یکی شیعه، علمای ترینبرجسته از ،(ق4۶0-3۸۵) طوسی حسن بن محمد جعفر ابو الطائفه، شیخ اثر ،األحکام. تهذیب2۸

 است شرعی احکام و فقهی روایات مجموعه شامل کتاب این. است شیعه فقهای و علما تمام قبول مورد و بوده اربعه کتب از کتاب سومین و شیعه روایی

. است نگاشته خود بزرگ استاد مفید، شیخ «المقنعة»کتاب توضیح و شرح در را کتاب این طوسی شیخ.است شده روایت السالم علیهم بیت اهل از که

 فراهم را نیاز مورد روایات اکثر نماید، اجتهاد بخواهد که مجتهدی و فقیه برای و است شرعی احکام و فروع روایات تمام شامل األحکامتهذیب کتاب

 دیگر سودمند مباحث از بسیاری و اعتبار و شاهد وسیله به اخبار میان جمع و رجالی اصولی، استداللی، فقهی، مباحث شامل کتاب این. است آورده

 .است

 حسنامام صحابی و امامیه شیعه بزرگ علمای از ،(ق2۹0م) صفار حسن بن محمد نوشته ، آله و علیه اهلل صلی محمد آل فضائل فی . بصائرالدرجات2۹

 بخش ده در که است حدیث 1۸۸1 بر مشتمل بصائرالدرجات. است شده نوشته امام خصوصیات و ائمه شناخت باره در که است السالم علیه عسکری

 .است باب بیست شامل حدودا  بخش، هر و شده تنظیم



میانه است. در این منزل باید شرح مال صالح « کتاب الحجه»واقعاً سخت است و « کتاب التوحید»نشده است. 

 31نیز همراه با روایات یادشده مراجعه کرد. 3۰مازندرانی، حواشی عالمه شعرانی و شرح مال صدرا

 االعمالونهم، البلداالمین و اقبالمنزل بیست

ق( گنجانده شده است: البلداالمین و 666-589ونهم، دو کتاب از سید ابن طاووس )منزل بیست در برنامه

های امامان متجلی االعمال. اگر کسی بخواهد عرفان شیعی را تصور کند، باالترین مرتبه عرفان شیعی در مناجاتاقبال

تاب، بویژه اقبال االعمال آورده است. در شده است و مرحوم سید ابن طاووس هم زیباترین این متون را در این دو ک

 االعمال، بویژه مناجات شعبانیه مطالعه شود.های کتاب اقبالاین منزل باید مناجات

 ام، بحاراالنوار )کتاب العقل و کتاب التوحید(منزل سی

کتاب همراه با بحاراالنوار مطالعه شود؛ یعنی مجلدات اولیه « کتاب التوحید»و « کتاب العقل»ام، در منزل سی

توضیحات عالمه مجلسی و نقد مرحوم عالمه طباطبایی دیده شود. اگر کسی بخواهد این سیر را ادامه بدهد، باید 

ای و سید جالل آشتیانی را در نقد حواشی عالمه طباطبایی های سید محمد خامنهنقد نقد آن را هم ببیند؛ مثالً مقاله

ها در کنار هم قرارگیرد و آقای آشتیانی نوشته است. باید در این مرحله همه نقدبخواند. نقدی نیز آقای ملکی بر نقد 

ها را ناقدانه بررسی کند. یک همه دیدگاه _که از توان باالیی در فهم حدیث برخوردار شده است  _حدیث پژوه 

ام داشت. عالمه پژوهشگر باید بداند که نسبت به دیدگاه هیچ کس، جز معصومان علیهم السالم نباید خضوع ت

است. دیگران هم  دیدگاهی دارد، اما عالمه طباطبایی آن را نقد کرده _ترین محدث شیعی است که بزرگ _مجلسی 

های علمی به شمار اند. این حالت انتقادی بسیار بجاست و یکی از سرمایهدیدگاه عالمه طباطبایی را نقد کرده

ها را اهانت به ن حاشیهنوشت، افرادی اعتراض کردند و آاشی خود را میای که عالمه طباطبایی حوآید. در دورهمی

که تعداد آنها نزدیک به دویست  _عالمه مجلسی تلقی کرده و مانع نگاشتن آنها شدند. االن حواشی عالمه طباطبایی 

 اشتیم؟!قدری دکرد، چه سرمایه گرانسرمایه علمی هستند. اگر این حواشی ادامه پیدا می _حاشیه است 

 العقول )متون توحیدی(ویکم، تحفمنزل سی

                                                           
 کتاب و است الکافی اصول بر حکمی و فلسفی مفصل شرح( ق10۵0م( )صدرا مال) شیرازی قوامی یحیی بن ابراهیم بن محمد الکافی اصول . شرح30

 در صدرا مال و است حدیث ۵03 شرح شامل مجموع، در. گیردمی بر در را الحجة کتاب یازدهم باب تا و العلم فضل کتاب التوحید، کتاب الجهل، و العقل

 .است همراه نوری علی مال از تعلیقاتی با شرح این سوم مجلد. است یافته فراغت آن تألیف از شیراز در ق،1044 سال

 به ناظر هم دیگر شروح و است، کرده شرح را الکافی کتاب اول عقلی حدیث پانصد تشیع، تاریخ در ما گرایعقل عالم ترینبزرگ عنوان به صدرا . مال31

 .است شده نگاشته صدرا مال سخنان به توجه با العقول،مرآة و مازندرانی صالح مال شرح یعنی ست؛ صدرا مال کتاب



العقول است. در این منزل باید به سراغ متون توحیدی بویژه روایات توحیدی امام علی ویکم، کتاب تحفمنزل سی

اظم کهادی علیه السالم و نیز روایتی از امامای در جبر و اختیار امامالوسیله، همچنین رسالهعلیه السالم ، مثل خطبۀ

علیه السالم در باره عقل رفت. باید این سه متن حتماً دیده شود. نکات جالبی در رساله جبر و اختیار و در روایت 

برای هشام بن حکم استدالل  _که خودشان و کالمشان حجت است  _خورد؛ ائمه علیهم السالم عقل به چشم می

 اند.قرآنی مطرح کرده

 ودوم، التوحیدمنزل سی

دوم، کتاب التوحید شیخ صدوق، بویژه برخی از ابواب خاص، مثل جبر و اختیار است. در این منزل باید ومنزل سی

آید و این کتاب با کتاب جبر و اختیار الکافی مقایسه شود. اگر این دو با هم مقایسه شود، نتایج جالبی به دست می

در اختیار شیخ صدوق بوده و منابع شیخ صدوق نیز  تواند دیدگاه این دو محدث را دریابد. کتاب الکافیخواننده می

در اختیار کلینی بوده است. همچنین، شیخ صدوق بسیاری از این روایات را از پدر خود نقل کرده که معاصر بوده 

دو، گروهی از روایات را انتخاب کرده و روایاتی را نقل نکرده است؛ مثالً احادیثی  کلینی است، ولی هر یک از این

کلینی نقل کرده، ولی شیخ صدوق نقل نکرده است. همچنین، شیخ صدوق روایاتی را از استاد کلینی نقل کرده، را 

ها با هم مقایسه شود، نوع تفکر و بینش این دو بزرگوار آشکار نقل ولی خود کلینی آن را نقل نکرده است. اگر این

 گردد.می

 وادی ششم: متن مشکل، بررسی دقیق

ا متون مشکل مواجهیم. در وادی پیشین، متن دقیق بود، اما در این وادی متون را مشکل پیش رو در وادی ششم ب

 داریم و باید به بحث اختالف حدیث پرداخت.

 وسوم، االستبصارمنزل سی

پردازد؛ یعنی اگر روایتی گروه مخالف وسوم، کتاب االستبصار است. االستبصار تنها به روایات اختالفی میمنزل سی

 داشته باشد، در این کتاب جای ندارد.ن

 وچهارم، الکافی )جلد هشتم(منزل سی



وچهارم، جلد هشتم الکافی است. در این منزل هم مبحث مشکل الحدیث مورد نظر است و هم نقد منزل سی

 32د.کتاب نباید از حواشی مال صالح مازندرانی و عالمه شعرانی چشم پوشی حدیث. به هنگام مطالعه احادیث این

 االنواروپنجم، مصابیحمنزل سی

االنوار، نوشته سید عبداهلل شبر اختصاص یافته است. سید عبداهلل شبر در کتاب وپنجم، به مصابیحمنزل سی

شود که سید االنوار، روایات مشکل را جمع آوری کرده است که کتابی خواندنی است. گاهی اوقات دیده میمصابیح

ایت، چندین نظریه را مطرح کرده است و بسیاری از این نظریات را از عالمه مجلسی عبداهلل شبر، برای یک رو

گرفته است. البته ممکن است هم توضیحاتی نیز اضافه کرده باشد. خواننده در این مرحله با مشکل الحدیث آشنا 

 النوار پیگیری کرد.اتوان مثالً احادیث طینت یا جبر و اختیار را در کتاب مصابیحشود. در این منزل میمی

 االسراروششم، جامعمنزل سی

الحدیث احادیث عرفانی االسرار، اثر سید حیدر آملی است. این کتاب به مشکلوششم، کتاب جامعمنزل سی

حدیثی شیعه وجود در جوامع رسمی  _شوند که روایات عرفانی خوانده می _اختصاص دارد. گروهی از روایات 

هایی مثل از دوره سید حیدر آملی وارد حوزه حدیثی شیعه شده و برخی از آنها به کتابروایات  ندارد. این

االسرار اند. اولین کتابی که به این موضوع توجه کرده، کتاب جامعهای مرحوم فیض یا احسائی راه پیدا کردهکتاب

ستند. بنابراین، کسی که مراحل روایات، معموالً جزء احادیث مشکل ه است که در قرن هفتم نوشته شده است. این

 گذشته را نگذرانده، وارد این وادی نشود.

 وادی هفتم: اسناد

وادی هفتم، وادی اسناد است. در وادی اول و دوم و سوم معموالً اصالً روایت مسند خوانده نشد؛ اما در مراحل 

ین مرحله باید قدری وارد وادی گردد. در اشد، ولی از سند به سادگی عبور میبعدی، روایات مسند خوانده می

 اسناد شد.

 وهفتم، الکافی )اسناد پر تکرار(منزل سی

که  _رسد اگر کسی به کتاب الکافی وهفتم، در این منزل اسناد پر تکرار کتاب الکافی قرار دارد. به نظر میمنزل سی

العه اسناد و حواشی آن بتواند دسترسی داشته باشد، با مط _به وسیله مؤسسه دارالحدیث تصحیح و چاپ شده است 

 33تا حدود زیادی در رجال متبحر شود.

                                                           
 .اندکرده شرح را روضه و اصول اما اند،گذاشته کنار را الکافی فروع کل مازندرانی صالح مال و شعرانی . مرحوم32



 وهشتم، تهذیب االحکام )مشیخه(منزل سی

وهشتم، مشیخه شیخ طوسی باید مطالعه شود. مشیخه در جلد آخر تهذیب االحکام است و در آن، در منزل سی

دن مشیخه مانند اسناد پر تکرار کتاب های حدیثی پیشین ذکر شده است. خواناسناد و طرق شیخ طوسی به کتاب

الکافی است. آشنایی با مشیخه شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه، مشیخه شیخ طوسی در تهذیب االحکام و 

های خواهیم با افراد و ویژگیاسناد پر تکرار الکافی بسیار مفید است. در این منزل، بحث رجالی نداریم و فقط می

اند، ولی بهترین راه برای های متفاوت تهذیب االحکام توضیحی اجمالی دادهمعموالً در چاپآنها آشنا بشویم. 

 شناخت آنها کتاب معجم الرجال آیۀاهلل خویی است.

 ونهم و چهلم، فهرست نجاشی و فهرست طوسیمنزل سی

گیرد. قرار میدر آخرین منزل، دو کتاب فهرست، یعنی الفهرست نجاشی و الفهرست شیخ طوسی مورد مطالعه 

کتاب فهرست با کتاب مشیخه تفاوت دارد. حدیث پژوهان در این دو فهرست، هم با مجموعه مصادر حدیثی و هم 

کم طرق، ای که بخواهد کار حدیثی بکند، ناگزیر است دستِشوند. هر طلبهبا طرق رسیدن به آنها آشنا می

 نجاشی و الفهرست شیخ طوسی، از اول تا آخر بخواند. ها و توضیحات آنها را از دو کتاب الفهرستکتاباسامی

یک دوره برای  _ارائه گردید « هفت وادی، چهل منزل»که با عنوان  _خوانی روشمند مطالعاتی حدیث برنامه

کرد، شایسته است که یک دوره کتاب الکافی)به ویژه آشنایی عمومی با حدیث است. اگر کسی این مراحل را طی 

ث( را نیز از اول تا آخر بخواند تا ان شاء اهلل یک حدیث خوان و حدیث دان توانمند بشود. امیدوارم چاپ دار الحدی

 که خدا به همه ی ما توفیق بدهد که بتوانیم مراحل را به راحتی طی کنیم.

                                                                                                                                                                                     
 بها خیلی دارالحدیث چاپ در الکافی سندهای به ایشان بودیم، رهبری معظم مقام محضر در که ایجلسه در شد،می منتشر الکافی که هنگامی  33

 .شودمی رجالی بخواند، آن دقیق حواشی با را اسناد این بتواند کسی اگر گفتند و دادند


