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  چکیده
اغالط و اشـکاالت  وجود  ۀدغدغ ،عاصرم شناسدانشمند و حدیث غفاری اکبرعلی استاد
اسـاس  برو  وی بـا توفیقـات الهـی    حدیثی را داشت. و سند منابع متن در الحدیثیعلم

یی، این مشکالت را به خـوبی حـل   هاها و معیارمهارتش در علوم اسالمی با ابداع مالک
 نقـد  و نویسـی تعلیقـه  تحقیـق،  تصـحیح،  در شـان معیارهای ،ستادا آثار با واکاوینمود. 

هـای  نسـخه  بـر متـون   ۀمقابلـ  و عرضهها در تصحیح، آن مهمترینکه  گردید تخراجاس
ها، مراجعه به مصادر و علمـای متخصـص   خطوط آن و تصحیح و قرائت شده بر مشایخ

. در نقد متن، ارجاع به قرآن علمی و امانتداری بود رعایت تقوای ،نویسیتعلیقه ردبود، 
مـدد   سـند  کیفیـت  بررسیو  اسایی و اعتباریابی راویانشناز سند  در نقدو سنت بود. 
استاد در تصحیح و تحقیق بر تألیفـات عالمـان بـزرگ معاصـر      راهکارهای جسته است.

پژوهشـگران  الگو گرفتن اسـت.   ۀگر تبحر ایشان و شایستجلوه المدارک،جامعچون هم
ها و بهره جستن از روش و پژوهیدرحدیث وی ۀسیر به توانند با تأسیحدیث می علوم

  .پژوهی تداوم ببخشندبه حدیثشان، معیارهای
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  طرح مسئله  
 یشخصـ  از اگـر  قسـم،  خـدا  بـه : فرمـود  حضرت آن که کرده روایت) ع(باقر امام از جابر

 غـروب  و طلـوع  آن بر آفتاب که آنچه از سد،بر تو به حرام و حالل ۀدربار یحدیث راستگو
  ).1/227 برقی، ؛15ح ،2/146 مجلسی،( است بهتر تو یبرا کند،یم

 متعـددی  مشکالت موجبات ها،کتاب سنگي هايچاپ و خطي هاينسخه گذشته، در
 عربـي  ادبیات که شدمی تصحیح مصححانی توسط بایستی ارزشمند متون این. گردیدمی
 علوم سایر و تفسیر رجال، تاریخ، حدیث، کالم، منطق، اصول، فقه، از و دبدانن خوبي به را

 بـه  تمسـک  بـا  خالصانه، غفاری اکبرعلی استاد. باشند داشته اطالع خوبی به نیز اسالمي
 علـوم  بر کامل تسلط با مبرز، استادان محضر از گیریبهره با ،)ع(معصومین سنت و قرآن
 نقد و تحقیق تصحیح، احیاء، را شیعه حدیثی مکتوب شمندارز آثار از بسیاری الذکر،فوق
 هـای چهـره  ترینشاخص از یکی ایشان. است افزوده ارزشمندی تعلیقات هاآن بر و کرده

 ایشان آثار. است) نائینی غروی( 1معاصر ۀدور در حدیثی و قرآنی متون تحقیق و تصحیح
 منبعـی  و بـوده  حقیقـی ت و علمی روش به تحقیق و  تصحیح هاینمونه بهترین از ایشان

 مرهـون  حدیثی متون ماندگاری. است حدیثی علوم پژوهشگران و محققان برای مطمئن
 در غفاری استاد هایمعیار و عملکرد که است این سؤال. است پژوهشگرانی چنین تالش

 و معیارهـا  چـه  بر تکیه با او چیست؟ حدیثی نفیس آثار بر تعلیق و نقد تحقیق، تصحیح،
 تصحیح به غفاری استاد اگر است؟ شده موفق و پرداخته تحقیق و تصحیح هب هاییمالک

 وضـعیتی  چـه  ارزشـمند  میـراث  ایـن  امـروزه  پرداخت،نمی متون این بر علمی تحقیق و
 ارزشمند متون بر تحقیق و تصحیح جهت الزم تخصص و توانایی توانمی چگونه داشت؟
 هـای شـیوه  و معیارهـا  معرفی و ؤاالتس این به پاسخ بنابراین، آورد؟ دست به را حدیثی
 چـراغ  و بـوده  گـرفتن  الگـو  ۀشایست و ضروري ايجامعه هر براي عالمانی چنین پژوهش
 معیارهای در جامع پژوهشی فقدان طرفی، از. است اسالمی علوم محققان مسیر در راهی
 بـر  تأکیـد  بـا  غفـاری  اکبـر علـی  اسـتاد  دیـدگاه  از حدیث تعلیق و تحقیق تصحیح، نقد،

 این از الگوگیری با. طلبید می را پژوهشی چنین -مؤلف با حیات هم – "المدارکجامع"
  .      کرد تحقیق و تصحیح نیز را حدیثی ارزشمند کهن کتب سایر توانمی نوشتار

  

                                                                                                                                        
 .نائینی غروی نهله: محقق ،"هیالفقحضرهیالمن درکتابغفاری، استاد تعلیق و تصحیح ،تحقیقروش" ۀمقال. 1
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  قیتحق ۀنیشیپ
 هـا آن از تعـدادی  1یافتـه،  انجـام  غفاری اکبرعلی استاد پیرامون تاکنون که هاییپژوهش
 شـهری؛  شکوهی؛ شریفی؛ استادولی؛( اندکرده مطرح را ایشان علمی شخصیت زا ابعادی
 بـه  هریـک  دیگـر،  تعدادی). پورقاسم ماندگار؛ هایچهره اسعدی، و غفاری نائینی؛ غروی
 مقـدم؛ پـاک  اسـتادی؛ ( انـد پرداخته ایشان حدیثی تحقیق و تصحیح معیارهای از بخشی

 از یـک هـیچ  در). حـدیث  تصـحیح  و نقد و،هم حدیث؛ نقد هایمالک منتظری، رمضانی؛
 طور به حدیثی متون بر ایشان نویسیتعلیقه و تحقیق تصحیح، نقد، معیارهای هاپژوهش
 اینکـه،  مهمتـر . اسـت  نشـده  ارائـه  مندنظام روشي اتخـاذ بـراي منسجم و جایک جامع،

 "المـدارک  جـامع " فقهـی  کتـب  ۀمجموعـ  بـر  ایشـان  تحقیـق  و تصحیح ۀشیو پیرامون
 آثار و هامصاحبه در واکاوی طریق از مقاله این در بنابراین،. است نگرفته صورت تحقیقی
 و شـده  استخراج حدیث بر ایشان تعلیق و تحقیق تصحیح، نقد، معیارهای استاد، مکتوب

 نقـد  معیارهـای  تحقیـق،  و تصحیح در استاد عمومی معیارهای عناوین با بخش چهار در
 و "المـدارک جـامع " بـر  ایشـان  اختصاصی معیارهای ندی،س و متنی ۀحوز دو در حدیث

 حـدیثی  علـوم  محققـان  برای راه پژوهش، این با .است شده ارائه نویسیتعلیقه معیارهای
 و منبـع  عنوان به مطمئن و مؤثر طور به غفاری اکبرعلی استاد ماندگار آثار و شده هموار
  .شد خواهد شناسانده جدید هاینسل به حدیثی علوم ۀرشت در پژوهشی الگوی

  
  یثیحد متون قیتحق و حیتصح در یغفار استاد یعموم یارهایمع. 1
 »گفـتن  درسـت  و کردن درست« یعنی تصحیحا صحَّحَ. است صحَّ ریشه از »تصحیح« ۀواژ

 اسـت  باطـل  برخالف و حق واقع، با مطابق قول یعنی صحیح ۀواژ). 1/850 لویس،( است
  ).2/333 فیومی،(

                                                                                                                                        
 ۀنامـ پایـان . 1: کنـیم مـی  اشـاره  غفـاری  اکبر علی استاد پیرامون شده انجام هایپژوهش از هایینمونه به. 1

: دانشـجو  ،"غفـاری  اکبـر  علـی  اسـتاد  منظر از حدیث تصحیح و نقد" ش،1387 ارشد، کارشناسی مقطع
 حضوری را غفاری استاد بزرگوار اساتید -  پاکتچی احمد: مشاور ایزدی، کامران: راهنما منتظری، مجتبی
 اسـتاد  اهدیـدگ  از فهم و نقد هایروش" ش،1394پاییز ارشد، کارشناسی ۀنامپایان. 2 - بودند کرده درک
 استاد ۀیادنام" کتاب. 3 اراک؛ دانشگاه بگی، حسن علی: راهنما رمضانی، مریم: دانشجو ،"غفاری اکبر علی
. 4 رایـزن؛  انتشـارات  ،)غفاری استاد وفات از بعد( ش1385سال شریفی، علی: نویسنده  "غفاری اکبر علی
 ،4 ۀشمار پژوهش، ۀنیآ ۀینشر مردی، عباسعلی: نویسنده ش،1383 آبان و مهر "نور تبار از مردی" ۀمقال

  .است شده ذکر منابع قسمت در  که هاپژوهش دیگر و.  130- 113صص ،88پیاپی
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 دهخـدا، ( است آوردن دست به را چیزی واقع و رسیدن مطلب کنه به عنیی »تحقیق« ۀواژ
 »مـتن  درآوردن آب از خـوب « مضـمون  بـه  تعبیری ،»تحقیق« اصطالح، در). تحقیق ۀواژ ذیل
 از را درسـت  ،»مـتن  آوردن در آب از خـوب « معنـی  بـه  »الـنص  تقویم« ها،عرب قول به. است

 براسـاس ). 104 شـرافت، ( است هاآن کردن جدا و دادن تشخیص غلط از را صحیح نادرست،
 مهمتـرین  غفـاری،  اکبـر علـی  اسـتاد ) ارزشمند تعلیقات و هامقدمه( مکتوب آثار و هامصاحبه
  :  از است عبارت حدیثی متون بر تحقیق و تصحیح در ایشان معیارهای

 بـر  متـون  ۀمقابلـ  و عرضـه  در استاد: صحیح هاینسخه بر متون ۀمقابل و عرضه. 1. 1
 هـان یک ۀمصـاحب ( کـرد مـی  مقابلـه  هـا نسخه دیگر با و داده قرار متن را مجاز ۀنسخ ها،سخهن

 صـحت  از اطمینـان  یکـی  هـا، نسـخه  انتخـاب  در ایشـان  نظر از نکات مهمترین). 8 ،یفرهنگ
 باشـد  مالک دارد، امضاء و شده عرضه مشایخ بر که اینسخه ترینصحیح باید که بود هانسخه

 هـای نسـخه  یعنـی،  بـود؛  هاآن استقالل در یقین دیگری،). 60 ،پژوهش ۀنیآ ۀمجل ۀمصاحب(
 مقدمـه، / 1 کلینی،( باشند نشده استنساخ دیگر هاینسخه از و بوده واحد هریک که متعددی

  .  )11 مقدمه، حرانی، شعبه ابن ؛20 مقدمه، ن،یالدکمال صدوق، ؛44 و 3
 بـه  مراجعـه  کنـار  در اسـتاد : دیگر روایی کتب و شروح مصادر، به مراجعه .2. 1
 صـدوق، ( کـرده  مراجعـه  نیـز  دیگـر  روایـی  کتـب  و حواشـی  شروح، مصادر، به هانسخه
 رجـوع  نیز مؤلف خود آثار دیگر به مواردی، در و) 29-17 مقدمه،/ 1 ه،یالفق حضرهیال من

  ).1/212 ن،یالد کمال همو، ؛1/40 ه،یالفقحضرهیالمن صدوق،( است کرده
 تخصصـی  علـوم  از اسـتاد  منـدی بهـره : فـن  اهـل  علماي تخصص از استفاده .3. 1

 موفـق  دوچندان ها،آن اسناد و روایی متون واکاوی در را او خود، زمان ۀرتبعالی دانشمندان
 اسـت  امـر  این بر گواه متون، مضامین به توجه با تعلیقات در علما نظرات ثبت. است نموده

 صـدوق،  ؛12/446  مازنـدرانی،  ؛2/212  ؛1/228 کلینـی،  ؛11 مقدمـه،  حرانـی،  شـعبه  ابن(
  ).5 مقدمه، األخبار،یمعان همو، ؛1/261 الخصال، همو،  ؛3/557  ه،یالفقحضرهیال من

 و دویسـت  بر بالغ که استاد، آثار بر مروری: تحقیق در اتقان و سرعت دقت، .4. 1
 تصـحیح  در نایشا که) 58 پژوهش، ۀنیآ ۀمصاحب( است امر این گویای است، جلد پنجاه

 و دقیـق  بسـیار  الـنص تقویم امر در ویژه به کارها، در سرعت و پرکاری رغمعلی تحقیق و
 جهـت  دینـی  متـون  محقـق  کـه  بـود  معتقد استاد همچنین،). 183 استادی،( بود متقن
 مـورد  بـر  و بـوده  برخـوردار  نیتـی  خلوص و صداقت یک از باید خوب، تحقیق یک انجام

 دهـد  قـرار  مالحظـه  مـورد  را دیگـران  مرتبط مطالعات و اتتحقیق و باشد مسلط تحقیق
  .  برآید کار ۀعهد از بتواند تا ،)62 پژوهش، نهیآ ۀمصاحب(
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 مـتن  تصحیح و مقابله: از است عبارت تحقیق و تصحیح در استاد عملکرد طورکلی،به
 نعالمـا  بـا  ارتبـاط  ،)1/260  کلینـی، ( معتبـر  منـابع  به مراجعه مجاز، هاینسخه روی از

 درج ،)557/ 3  ه،یـ الفق حضـره یالمـن  صـدوق،  ؛11 مقدمه، حرانی، شعبه ابن( متخصص
 ؛3/362  ه،یـ الفق حضـره یالمـن  صـدوق، ( مـتن  مقام با متناسب تخصصی و الزم تعلیقات

 و مقدمـه  درج ،)44 مقدمـه، / 1 کلینـی، ( هـا  نسـخه  مشخصـات  ثبت ،)1/ 1 خوانساری،
 حضـره یالمـن  صدوق،( مؤلف و کتاب معرفی ،)515 و 3 مقدمه، حرانی،شعبهابن( مؤخره
 عنـوان  تحت کار، ۀشیو از مختصری گزارش ،)مقدمه/ 1 خوانساری، ؛6 مقدمه،/ 1  ه،یالفق
/ 1 خوانسـاری، ( المحشـی  ۀکلمـ ) 4 مقدمـه، / 1  ن،یالـد کمـال  صـدوق، (  المصـحّح  ۀکلم

 کـردن  فهرست ،)4 مقدمه،/ 1 خوانساری، ؛30 مقدمه،/ 1 کلینی،( منابع معرفی ،)مقدمه
 کـردن  معـین  ،)282/ 7 خوانسـاری،  ؛414 األخبـار، یمعـان  صدوق، ؛444/ 74  مجلسی،(

 کیفیـت  بـا  هـا کتاب چاپ ،)مقدمه/ 1 خوانساری، ؛28 مقدمه،/ 1 کلینی،( احادیث تعداد
 ،)مقدمـه / 1 خوانسـاری،  ؛1/3 کلینـی، ( عصـری  فنـی  اسـلوب  رعایـت  همراه به شایسته
 ونیـ ع صـدوق، ( مـتن  بـا  مناسـب  و خـوب  ۀترجمـ  با همراه ثاحادی دقیق گذاریاعراب

 هـا تعلیقـه  مصـادر  معرفـی  ،)مقدمـه / 1 ه،یـ الفق حضـره یالمـن  همـو،  ؛1/24 اخبارالرضا،
 اسـتاد  تحقیق و تصحیح که دهدمی نشان موارد این ۀهم. غیره و) مقدمه/ 1 خوانساری،(
  .است بوده متقن و  علمی مند،روش دقیق، حدیثی، متون بر
  
   یسند و یمتن ۀحوز دو در ثیحد نقد در یغفار استاد یارهایمع. 2

 دو بـه  توجه با  حدیثی متون نقد ضرورت دلیل به شیعه، حدیثی متون بررسی در استاد
 در دیـن،  ۀحـوز  در آن پیامدهای و روایات در هاآسیب انواع راهیافت: جمله از مهم، ۀنکت
 درتعلیقـات  را الزم توضـیحات  و داختـه پر نقـد  و تصحیح به سندی و متنی ۀحوز دو هر

 ادلبـی، ( نقـد  قسـم  دو هـر  از استفاده حدیثی، متون صحت اثبات برای وی. است افزوده
) ع( معصـوم  از حـدیث  صـدور  صـحت  اطمینـان  حصـول  بـه  نسبت و دیده الزم را) 10

 تحلیـل  تجزیه، واکاوی، با حوزه دو هر در ایشان معیارهای نوشتار، این در. است کوشیده
  .است شده مطرح آثارشان از گیرینتیجه و
   

  اسنادی نقد در غفاری استاد معیارهای .1. 2
 همـان  سند). 3/341 قرشی،( ستون و دیوار چونهم است، گاه تکیه یمعن به »سند« ۀواژ
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). 10 الدراسـات،  غفاری،( اندکرده روایت را حدیث که هستند کسانی شامل و بوده طریق
 روش معصـومان،  بـه  روایـات  کـردن  منسـوب  بـه  اعتمـاد  منظور به روایات، سند بررسی

 کـه  دهدمی نشان استاد تعلیقات بررسی. است غفاری استاد چونهم حدیثی پژوهشگران
  :است داده انجام اساسی فعالیت دو روایات، سند بررسی در او

  .هاآن اعتباریابی و حدیث راویان شناسایی. 1. 1. 2 
  .  سند ۀزنجیر انقطاع یا اتصال لحاظ از حدیث دسن کیفیت بررسی .2. 1. 2 

  
  هاآن اعتباریابی و حدیث راویان شناسایی .1. 1. 2

 دخالـت  آنـان  ۀگفت رد و قبول در که حدیث راویان اوصاف و احوال بررسی به رجال علم
 بـه  رجـالی  معتبـر  منـابع  اسـاس  بـر  غفـاری  اسـتاد ). 1/147 مامقانی،( پردازدمی دارند،

  : از است عبارت هاآن مهمترین که است پرداخته احادیث یانراو شناسایی
 و شـرایط  شـناخت  طریـق  از معتبر روایت تشخیص: موثق راویان شناسایی) الف
  ). 181 شهیدثانی، ؛305/ 1 مامقانی،( است شناخت نوع مهمترین از راوی اوصاف
 قرشـی، ( انـد ردهکـ  معنـا  اعتماد و اطمینان قابل معنای به را »ثقه« ۀواژ  شناسانواژه

 ۀواژ ذیـل  دهخـدا، ( اسـت  کسی دانستن معتمد و شمردن ثقه معنای به توثیق). 7/180
 مامقـانی، ( شـده  اطـالق  امـامي  ضـابط  عـادل  راوي به رجال علم دراصطالح ثقه). توثیق

 شـمار  بـه  رجـال  تعـدیل  و توثیـق  در صریح الفاظ ۀجمل از و) 422/ 2 کلباسی، ؛1/429
  .)6 میرداماد،( رودمي

 موثـق  را) ع( معصـوم  از روایـات  صـدور  به اطمینان و اعتماد حصول هایراه از یکی استاد
 اعتمـاد  بـه  یابیدست در او ۀشیو). 37 سبحانی،( داندمی سند ۀسلسل در موجود راویان بودن

  ).  137/ 1 خوانساری،( است رجالی منابع به مراجعه اساس بر هاآن توثیق و راویان به
 از شـده  نقـل  روایـات  ،"کشـی  رجـال "چـون هـم  منابعی اساس بر استاد ه،نمون عنوان به
 خوانسـاری،  ؛425/ 4 ؛12/ 2  ه،یـ الفق حضـره یالمـن  صـدوق، ( داندمی موثق را اجماع اصحاب

 مشـایخ  اشـخاص  از یکـی  هاآن سند طرق در که روایاتی بررسی در ایشان دیگر، ۀنمون). 2/7
 مـن  صـدوق، ( اسـت  داده قـرار  حـدیث  سـند  صحت و اراعتب مبنای راآن گرفته، قرار ۀاإلجاز

 در کـه  آنچـه  راویان، احوال شناسایی در ایشان همچنین،). 1236ح ،1/419  ه،یالفق حضرهیال
 را هـا آن منـابع  آن طبـق  تعلیقـه  در انـد، شـده  تضعیف یا توثیق "مولی" لفظ با رجالی منابع

  ).  1/234 ن،یالدکمال صدوق، ؛156 الدراسات، غفاری،( است ذکرکرده
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 نیـز  وضـاعین  و مدلسـین  شناسـایی  بـه  راویـان،  احـوال  بررسـی  در استاد همچنین،
 از یکـی  »الحـدیث یضع« لفظ). 3276ح ،3/36 ه،یالفقحضرهیالمن صدوق،( است پرداخته

  ).144 چی،مدیرشانه( است راوی جرح الفاظ
 رجـال  درمصـا  بـه  سنت اهل راویان بررسی در استاد: راویان مذهب شناسایی) ب
 "زانیـ الملسـان "جمله از ،)157-2/156 عسقالنی، ؛2/554 الخصال، صدوق،( سنت اهل
) 1/5 عسقالنی،( محدثان تعدیل و جرح جهت رجال، علم موضوع با حجرعسقالنیابن اثر
) 4 خـوارزمی، ( حـدیث  علـوم  موضـوع  بـا  الخـوارزمی احمدالبکری اثر "المناقب"کتاب و

 اسـت  اعتمـاد  عـدم  و نقادانـه  مـذهب،  عـامی  روایـات  بـه  اداست نگاه. است کرده مراجعه
  ).2/81  ه،یالفق حضرهیالمن صدوق،(

 معتبـر،  منابع در هاآن که آنجا از. است نکرده اعتماد شیعه هایفرقه روایات به استاد
اً  الحـدیث، واضـعُ ) 534/ 4ه،یـ الفقحضـره یالمن صدوق،( المذهب فاسدُغالی  ضـعیف،  جـدّ

اإلعتقاد، عتَمَدُ ال فاسدُ   ).475/ 4  ،هیالفق حضرهیالمن صدوق،( اندشده معرفی شیء فیه یُ
 غیرامـامی  کـه  هـا مـذهب  فطحـی  و واقفی جمله از هاییفرقه راویان روایات به استاد

 روایـت،  صـدور  بـه  علم خاطر به یا که کرده اعتماد درصورتی کردند، توبه سپس و بودند
 ایقرینـه  کـه  هـا آن از اصـحاب  بزرگان و ثقات ایترو خاطر به یا بوده؛ استقامت درحال
 اعتمـاد  مـورد  و شـده  اخـذ  هاآن اصل از یا بوده، استقامت حال در روایت که براین است
 ؛443 و 106/ 4 ه،یالفقحضرهیالمن صدوق،( است شده نوشته عقیده فساد از قبل و بوده
  ).1/12 خوانساری، ؛1/204  النعمه، تمام و نیالدکمال همو،
 نسـب،  خانـدان،  شناسـایی  بـه  راویان احوال شناسایی در استاد :مشترکات شناخت) ج

 اسـت  پرداختـه  واسـطه،  بـا  یـا  شـنیده  معصـوم  خـود  از را حدیث آیا و راوی عصر سرزمین،
 تمییـز  در اسـتاد  ۀشـیو ). 2834ح ،408/ 2 ه،یـ الفق حضـره یالمن صدوق، ؛6/38 خوانساری،(

 اسـاس  بـر  راویـان  و مشـایخ  هـا، نوشـته  ها،کتاب ۀوسیل به یا مکان زمان، طریق از مشترکات
 و ارسـال  بودن، ناقص یا کامل وضعیت ایشان بدینوسیله،. بود تاریخی- رجالی منابع به مراجعه
  ).  1/466 خوانساری، ؛374 حرانی، شعبه ابن( است نموده روشن را أسناد بودن مرفوع

  
  سند ۀزنجیر انقطاع یا صالات لحاظ از حدیث سند کیفیت بررسی .2. 1. 2

 عـدم  شود،مي حدیث سند ضعف موجب که عواملي مهمترین از: گویدمی مامقانی عالمه
). 1/147 مامقـانی، ( اسـت  ناقالن ۀسلسل در گسست وجود و راوي شخصیت به اطمینان
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 ه،یالفقحضرهیالمن صدوق،( راویان اتصال بررسی به سند کیفیت مورد در استاد بنابراین،
 خوانسـاری،  ؛385/ 2 ن،یالـد کمـال  صدوق،( انقطاع ،)191 و 2/169 خوانساری، ؛96/ 2
 و مشـابه  اسناد به مراجعه طریق از قبیل این از مواردی و آن در إرسال ،)4/316 ؛2/192

  ). 5 و 4ح ،558/ کلینی،( است پرداخته رجالی منابع
  
  متن نقد در غفاری استاد معیارهای . 2. 2

 آن اسـتواری  و مفهـوم  از اسـت،  الزم معیار، هر ۀوسیل به حدیث، یمحتوای سنجش برای
 خـویش  پـای  بـر  خـارجی،  واقعیـت  با مطابق حق، خود باید معیار. شویم مطمئن معیار،
 نقـد  در استاد). 62/ 2 شهری،ریمحمدی( باشد روشن ما برای و ایستاده استوار، راست،

 هسـتند،  مطمئن حقایقی خود هک محکمی معیارهای با حدیثی متون مشکالت بررسی و
 کـرده  تصـحیح  و نقد را متون هاآن با تطابق عدم صورت در و پرداخته هاآن با تطابق به

  :  از است عبارت محکم هایمعیار این. است
ـقُ  مـا  وَ: «فرمایـد می) ص( اکرم رسول ۀدربار قرآن در خداوند: قرآن) الف ـنِ  یَنْطِ  عَ

و هَ نْ.  یالْ وَ إِ حْيٌ إِلَّا هُ وح وَ  احادیـث  بـه  عمـل  و پذیرش از را ما روایات). 4و3: النجم( « ییُ
 عنـوان  بـه  را قـرآن  اسـتاد  رو،ایـن  از). 69/ 1 کلینـی، ( دارندمی باز قرآن منافر و مخالف
  ). 602 األعمال،ثواب صدوق،( است برده کار به حدیثی متون نقد در معیار تریناساسی
 عرضۀ برده هابهره آن از احادیث رزیابیا در استاد که دیگري معیار :سنت) ب

) ع(معصومین تقریر و فعل قول، همان سنت است؛) ع(معصومین مقطوع سنت بر حدیث
 صورت در استاد. است مسلمانان ۀهم اتفاق مورد که) 12 الدراسات، غفاري،( است

 ضرهحیالمن صدوق،( است داده قرار نقد مورد را هاآن معیار، این با احادیث مخالفت
  ).201/ 2 خوانساري، ؛124/ 5  کلینی، ؛2208 ح ،216/ 2  ه،یالفق

 توحید،: مشترک کلی اصل سه دارای توحیدی ادیان: مذهبی و دینی مسلمات) ج
 نیـز  امامـت  و عـدل  اصـول  به شیعه عالمان و ،)7/ 1 یزدی،مصباح( هستند معاد و نبوت

 و دینـی  مسـلمات  اسـتاد . دهسـتن  شـیعه  مـذهبی  و دینـی  مسلم اصول هااین معتقدند،
 أبـی إبـن ( اسـت  داده قـرار  احادیـث  اعتبارسـنجی  جهت محکمی معیار را شیعه مذهبی
  ). 21 باب ،317 زینب،
 است بستن و کردن منع داشتن، نگاه امساک، معنای به درلغت »عقل« ۀواژ :عقل) د

 و ورزیاندیشـه  بشـر،  ادراکـات  مبـدأ  معنـی  به دین، اصلی متون در و ،)577 اصفهانی،(
 عقـل،  وسـیلۀ  بـه  انسـان ). 1/10 کلینـی، ( رودمـی  کـار  بـه  بد، و خوب تشخیص نیروی
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 یآگـاه  خـدا  بـر  پـرداز دروغ از و کنـد  یمـ  تصدیق را او و شناسد یم را خدا بر یراستگو
 سخنان که بدیهی امر این اساس بر استاد). 1/24 کلینی،( کند یم تکذیب را او و یابد یم

 ونیـ ع صـدوق، ( باشـند  عقـل  مخـالف  توانندنمی) ع( معصومین ۀائم و) ص( اکرم رسول
  .است پرداخته روایات بررسی به ،)645/ 2 اخبارالرضا،

 اصـفهانی، ( اسـت  یچیـز  حقیقـت  ادراك یعنی قطعی علم :قطعی علم و تجربه) ه
 از اسـتاد . اسـت  خدشه قابل غیر و قطعی نتایج یعنی علم، و تجربه از منظور البته). 580
 مـن  صـدوق، ( اسـت  بـرده  بهـره  روایات بررسی و نقد مقام در قطعی علم و جربهت معیار

  ).5701ح ،4/326  ه،یالفقحضرهیال
 تـاریخ  احادیـث،  ارزیـابی  در اسـتاد  مهـم  هـای مالک از دیگر یکی :معتبر تاریخ) و
 اسـت  داده قـرار  نقـد  مورد بوده تضاد در آن با که را اخباری ایشان. است مسلم و قطعی

 سـنجش  بـرای  را حقیقـت  معتبـر  تـاریخ  کـه  چـرا  ،)21ح ،2/463  ن،یالدکمال صدوق،(
 دست به را حدیث در شده ادعا وقایع نقد برای معیاری و دهدمی قرار اختیار در احادیث

  ).  2/65 شهری،ریمحمدی( دهدمی
 روایـات  آیـات،  بـا  کـه  نمایدمی مطلبی بر داللت احادیث متن گاه :معصوم شأن) ز
 بـا  تعـارض  دلیـل  به را روایات نوع این استاد. است ناسازگار) ع( معصومین شأن و معتبر
  ).1/202  اخبارالرضا،ونیع صدوق،( است کشیده نقد به) ع( معصومین شخصیت و شأن

 یک گرفتن قرار جایگاه و کیفیت اصطالح، در سیاق: سیاق اساس بر نقد) ح
 است بعد و قبل هايجمله و لهجم یک مفردات میان خاص پیوند و جمله یک در لفظ

 بوده متنی مشکالت بررسی در استاد ابزار کارآمدترین از یکی سیاق،). 22 جعفري،(
  ).780ح ،1/255 ،هیالفق حضرهیالمن صدوق،( است
 اعتبـار  مالک مسلک، این در :خبر صدور به وثوق و واحد خبر پذیرش مالک) ط
 حـدیث،  صـدور  بـه  اطمینـان  بـرای . تاس) ع( معصوم از خبر صدور به اطمینان حدیث،
 و شـهرت  گـاهی  مـتن،  علـو  گـاهی  سـند،  گاهی شواهد، این دارد، وجود شواهد چندین
 قرائن از یکی غفاری استاد دیدگاه از). 49 و 24 خویی،( است هااین از ایمجموعه گاهی
 خبـری  بـه  مسـلک  ایـن  در. است حدیث منبع به اعتماد صدور، به وثوق مسلک در مهم
 بـه  را هـا آن اصـحاب،  قـدمای  و شـده  ذکر مشهور هایکتاب در که کرد اعتماد وانتمی

 که است معتقد غفاری استاد ).48 آرائی،خدامیان( باشند کرده تحمل اعتماد قابل طریق
 موضـوعش  کـه  "األعمالثواب" همچون هاییکتاب در آن عدم و سند اعتبار که چند هر

 ییعنـ  بودن مجعول به علم انسان که قدرهمین ؛نیست مؤثر چندان است آداب و اخالق
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 بـه  وثـوق  راه هـر  از اگـر  و اسـت  جایز آن به عمل باشد، نداشته یحدیث بودن یساختگ
  ). 4 ،األعمال ثواب صدوق،( بود خواهد حجت او یبرا کند، پیدا امام از یخبر صدور

  
-جـامع  بـر  قیتحق و حیتصح در یغفار اکبریعل استاد یاختصاص یهااریمع. 3

    شانیا تبحر ۀجلو و  المدارک
 یفـ  المـدارک جامع" جلدیهفت فقهی کتب ۀمجموع بر غفاری استاد تحقیق و تصحیح
 شـروح  از عربی زبان به –) ق1405 متوفای( سیداحمدخوانساری تألیف "المختصر شرح
 علـم  عربـی، ادبیـات  علـم  در ایشـان  تبحـر  گرجلوه -حلّی محقق "المختصرالنافع"معتبر

 در غفـاری  اسـتاد  توفیق مبنای. است اسالمی علوم دیگر و فقه علم الرجال،علم حدیث،ال
 پـژوهش  بـا . بـود  کارشان روش و شیوه شایستگي، "المدارکجامع" بر تحقیق و تصحیح

 و تصـحیح  در استاد اختصاصی هایمعیار "المدارکجامع" ۀمجموع بر ایشان تعلیقات در
  :  از است عبارت  تحقیق

  
    تفسیری منابع به ارجاع و قرآن آیات از مندیبهره .1. 3

 تصـحیح  برای ،)مقدمه/ 1 خوانساری،( خوانساری هللاآیت درخواست از بعد غفاری استاد
 منابع و مصادر از متن فقهاء اقوال و روایات استخراج جهت "المدارکجامع" بر تحقیق و
 یفقهـ  بنیـۀ  بـه  توجـه  با مؤلف ).مقدمه/ 1 خوانساری،( است کرده کسب اجازه ایشان از

 او. اسـت  کـرده  مطرح روایات و قرآن اساس بر را یفقه مباحث داشته، که اییقو بسیار
 آن داللـت  وجه و آیه استظهار به ولی کرده، استدالل قرآن آیات با را یکل قواعد و اصول
  . است نکرده ورود

 مـتن  اقتضـای  بـه  توجه با هاآن هایداللت و آیات اجمال  تبیین جهت غفاری استاد
ــاورقی در ــه پ ــیری  ب ــم تفاس ــونه ــان" چ ــاری،( "بره ــور" ،)1/125 خوانس  "درالمنث
 2 خوانساری،( "یقمّ" ریتفس ،)5/96 خوانساری،( "عیاشی" تفسیر) 1/534 خوانساری،(
 بیـان  را آیـه  ظـاهر  داللـت  مـتن  روایات اساس بر مواردی در او. است داده ارجاع) 607/

  ).2/569 اری،خوانس( است کرده
 در او نمونـه،  عنوان به. است نکرده ذکر را آیه آدرس موارد، اغلب در مؤلف همچنین،

بح أمّا« ۀمسئل در ،448ص ،2جلد  هـر « ۀآیـ  بـه  متمتع بر قربانی وجوب ،»أطراف ففیه الذّ
ع عمره از کس ) 195: البقـره ( »کنـد  قربـانی  اسـت  مقـدور  چـه  هـر  آیـد  باز حج به تمتّ
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 را آیـه  آدرس پـاورقی  در اسـتاد . اسـت  نکـرده  مشخص را آیه آدرس ولی هکرد استدالل
  ). 448/ 2 خوانساری،( است داده ارجاع آن به و کرده مشخص

  
  منابع به ارجاع و مصادر از احادیث استخراج .2. 3

 ولی کرده، مطرح مستند عنوان به را متعددی اخبار ،یفقه حکم و مسئله هر یبرا مؤلف
 بـه  غفـاری  استاد .است کرده استناد صریح، صورت به هاآن یفقه مأخذ یا منبع به کمتر

 اسـت  پرداختـه  معتبـر  منـابع  و مصـادر  از متن در موجود فقهاء اقوال و روایات استخراج
  ).  1/29 خوانساری،(

 ،)73 و 1/36 خوانساري،( حدیث اصیل متن به دستیابی راهکار، این با استاد
 ؛443/ 2 ؛1/40 خوانساري،( حدیث منابع ،)1/30 ،خوانساري( حدیث نقل طرق شناخت

 تسهیل و ممکن را مشابه مضامین و متون ،)549/ 1 خوانساري،( حدیث اسناد) 152/ 4
  ).152/ 4 خوانساري،( است نموده
 یـوم  یمنـ  مناسـک  فـي  القـول « ۀمسـئل  مورد در خوانساری هللاآیت نمونه، عنوان به
 رو زدن، سـنگ  حال در حاجی است مستحب هک کرده مطرح »مستحبات« قسمت »النّحر

 پیامبر که کرده نقل شیخ از روایتی مطلب، این بر او. باشد قبله به پشت و عقبه جمره به
 سـنگ  قبلـه  بـه  پشـت  و جمـره  به رو( »ۀالکعب مستدبر لها مستقبال رماها«: فرمود) ص(

 را روایـت  دقیـق  منبـع  پاورقی در استادغفاری نکرده؛ مشخص را روایت منبع ولی ،)بزند
 آورده "ۀاإلمامیـ  فقه في المبسوط" در راآن طوسی شیخ که داده ارجاع آن به و مشخص

  ).448/ 2 خوانساری،( است
  
  أجده لم لفظ با منابع در روایت وجود عدم. 3. 3
 از درغیـر  حاجی است، مستحب که است نوشته خوانساری هللاآیت فوق، مطلب ۀادام در

 قبلـه  بـه  پشـت  بر اخبار، بعضی چنانچه باشد، قبله به رو دیگر درموارد یعنی عقبه جمره
 این ۀدربار استاد. کنندمی داللت آن از غیر در بودن قبله به رو و النحر یوم رمی در بودن
 لـم : «اسـت  نوشته پاورقی در جمرات، رمی غیر در بودن قبله به رو استحباب یعنی خبر،
 را روایـت  این منبع متعدد، منابع به مراجعه رغمعلی یعنی ؛)448/ 2 خوانساری،( »أجده

 معتبـر  منـابع  بـه  استناد تحقیق، در غفاری استاد ۀشیو که دهدمی نشان امر این نیافتم؛
 مشـخص  »أجـده  لـم « لفظ با را منابع در روایت وجود عدم ایشان منظور، همین به. است
 حفـظ  و علمـی  نگـارش  لاصـو  رعایـت  بـه  اسـتاد  پایبنـدی  نشـانگر  امر این. است کرده
  . است ایشان داری امانت
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  مصادر از فقهی نظریات استخراج .4. 3
 افزوده را فقها دیگر فقهی نظریات و اقوال حلّی، محقق فقهی تألیفات بر مؤلف همچنین،

 نـام  با بزرگان و فقها نظریات به کمتر ولی است؛ پرداخته هاآن تحلیل و تجزیه به خود و
 اسـتاد . است نموده طرح را هاآن نظریه صاحب نام ذکر بدون عموماً او است؛ کرده اشاره
 عنـوان  بـه . اسـت  داده ارجاع هاآن به و استخراج منابع و مصادر از را علماء اقوال غفاری
 منبـع  آدرس ولی کرده مطرح ،"المعتبر" کتاب از استداللی 15ص ،1ج در مؤلف نمونه،

 در را دقیـق  آدرس و کـرده  اسـتخراج  منابع از ارآن غفاری استاد. است نکرده مشخص را
  ). 15/ 1 خوانساری،( است نموده ذکر پاورقی

  
  روایات سندی . بررسی5. 3

 نیـز  سـند  حیـث  از روایـت  نـوع  بـه  کـرده،  ذکـر  را روایات کامل متن اینکه ضمن مؤلف
 هـا آن بـه  بیشـتر  سـندی،  بررسی در استاد که را مهمی نکات اینک .است کرده ای اشاره

  :کنیممی مطرح را پرداخته
  

  راویان احوال بررسی و نقد) الف
 را راویـان  رجـالی  احوال پیرامون خطاهای متن، روایات سندی بررسی در استاد: 1 ۀنمون

 ،6ج در او نمونـه،  عنـوان  بـه . اسـت  پرداخته هاآن تصحیح به پاورقی در و داده تشخیص
 صـحت  و کـرده،  شناسـایی  اریخیتـ  لحـاظ  از را خطـایی  راویان از یکی احوال در 38ص

 تصـحیح  و توضـیح  بـه  تفصـیل  بـه  پاورقی در و کرده، استخراج معتبر منابع از را مطلب
 امام عصر در او زندگی و راوی حیات زمان متن در که،صورت این به. است پرداخته ها آن
. اسـت  بـوده ) ع( صـادق  امـام  زمـان  به متعلق راوی بلکه نشده، نگارش صحیح) ع( علی
 را) ع( علـی  امـام  والدت تـاریخ  و راوی حیـات  صـحیح  زمان و والدت اینکه ضمن تاداس

 هاآن مربوطه، منابع به ارجاع با و شده متذکر نیز را تاریخی اشتباهات بلکه کرده، مطرح
  ). 38/ 6 خوانساری،( است نموده مستند را

 پسر نام ذکر و ادهد تمییز را مشترکات راویان، احوال بررسی و نقد در استاد: 2 ۀنمون
 در و کـرده  اسـتخراج  متعدد منابع و مصادر از را هاآن و داده تذکر را پدر جای به ،)ابنه(

  ).443/ 2 خوانساری،( است داده ارجاع منابع آن به و  کرده تصحیح پاورقی
 در غفـاری  اسـتاد . اسـت  شـده  ذکـر  ضـعیف  سـند  حیث از متن در روایتی: 3 ۀنمون
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 أبـي  بـن  یعل بن حسن" جمله، از راویان از یکی وثاقت عدم را تروای ضعف علت پاورقی
  ). 17/ 5 خوانساری،( است کرده مطرح او بودن مذهب واقفی و "البطائني ۀحمز

 منـابع  اسـاس  بر سند، کیفیت بررسی جهت استاد: سند کیفیت بررسی و نقد) ب
/ 6 وانسـاری، خ( بـودن  مسـند  بـه  اتصـال  لحـاظ  از را روایـات  وضعیت پاورقی در رجالی،

/ 6 ؛301/ 5 خوانسـاری، ( بـودن  ضعیف و حسن صحیح، به سند اعتبار لحاظ از و ،)187
 آنکه ضمن. است شده متذکر) 6/ 1 خوانساری،( واحد خبر به سند تعدد لحاظ از و ،)18
 بـر  را خطاهـا  آن و کـرده  توجـه  سـند،  از راوی اسـقاط  یا ذکر لحاظ از متن خطاهای به

  ).581/ 2 خوانساری،( است نموده تصحیح پاورقی در معتبر، منابع اساس
 یافـراد  توسـط  کـه  دلیـل  این به را مرسل یا ضعیف اخبار یبرخ استادغفاری البته، 

 اعتمـاد  قابـل  ،"اجمـاع اصـحاب " مثـل  شـده؛  ها آن از روایات اخذ به امر که شده روایت
 آن در شـکالی ا سـند  جهـت  از مرسـل  روایـت  ایـن  که نوشته پاورقی در و. است دانسته
  ).490/ 2 خوانساری،( است کرده ذکر اجماع اصحاب از راآن "بزنطی" زیرا نیست،

  
  متنی بررسی و . نقد6. 3

 صـورت  به مختصر بسیار مؤلف که است این "المدارکجامع" کتاب های یویژگ از یکی
 بـه  و ررسیب را مشکالت این غفاری استاد .است نموده اشاره دقیق نکات به گذرا و یا اشاره

  :کنیم می مطرح را هایینمونه که است نموده تبیین را الزم نکات متن، مقتضای
ـی  محقـق  اصـلی  مـتن  حتـی  و مؤلف متن الحدیثیعلم اصطالحات استاد  نیـز  را حلّ
 و ادبــی پیچیــدگی از کاســتن بــرای او). 1/13 خوانســاری،( اســت کــرده تبیــین

 مباحـث  و) 400/ 2 خوانسـاری، ( نمـوده  نبیا را هاواژه برخی معنی حدیثی، اصطالحات
) 3/114 خوانسـاری، ( "القاموس" چونهم اولیه منابع و لغت های کتاب اساس بر را ادبی

). 5/239 ؛400/ 2 خوانسـاری، ( اسـت  نمـوده  تبیـین  "األثروثیالحدبیغر یف هیالنها" و
 مطـرح  را نظـران صـاحب  اقـوال  احادیـث،  شروح و  منابع از مطلب، رساندن جهت استاد
 "عیالشـرا  علل" چونهم منابعی به را یاصول مباحث او). 144/ 4 خوانساری،( است کرده
ـی  عالمـه  "عهیالشـر  أحکام یف ۀالشیع مختلف" و) 158/ 7 خوانساری،( صدوق شیخ  حلّ

/ 3 خوانسـاری، ( "االسـناد قرب" همچون منابعی به را رجالیمباحث ؛)77/ 1 خوانساری،(
 بـه  را تـاریخی -روایـی  مباحث ؛)466/ 1 خوانساری،( سعدابن "یبرالکالطبقات" و) 184

 داده ارجـاع  "یطبـر  خیتار" و) 380/ 5 خوانساری،( دیمف خیش"إرشاد" چونهم منابعی
  ).427/ 2 خوانساری،( است
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 ؛2/230 خوانسـاری، ( حـدیث  مـتن  از عبـارتی  اسـقاط  یـا  ذکـر  بـه  اسـتاد  همچنین
  . است کرده توجه نیز) 472/ 2 خوانساری،( تصحیف و سقط ،)5/265
  
  فقهی اصطالحات تبیین .7. 3

 بـر  یـا ) 274/ 2 خوانسـاری، ( مؤلـف  خـود  استدالالت دیگر از را فقهی اصطالحات استاد
 علمـای  اقـوال  و نظـرات  فقهی کتب به ارجاع با یا داده توضیح روایی معتبر منابع اساس
 هللاآیـت  نمونـه،  عنـوان  بـه  ،)458/ 2 خوانسـاری، ( اسـت  کـرده  مطـرح  را نظرانصاحب

 ایـن  ضمن و شده وارد شتر گانه12 های نصاب بحث در ،15 ۀصفح ،2جلد در خوانساری
: افـزوده  سـپس  کـرده،  مطـرح  را »لبـون  بنـت « و »مخاض بنت« مانند اصطالحاتی بحث،
. است یفتو و نصّ آن در خالف عدم. شود واجب زکات تا برسند حدنصاب به باید شترها

 داللـت  مستفیضـه  معتبـره  اخبار امر این بر و بوده نصاب دوازده شتر در تزکا همچنین
حمن عبد" صحیح خبر جمله، آن از دارد، ـاج  بن الرّ  نقـل ) ع( صـادق  امـام  از کـه  "الحجّ
 في و شاتان، عشر في و شيء الخمس دون فیما لیس و ۀشا قالئص خمس في: «که کرده
 و  سـتّ  فـي  و خمـس  عشـرین  و سخم في و أربع عشرین في و شیاه ثالث عشر خمس
حمن عبد قال و. ثالثین و خمس یإل مخاض ۀابن عشرین  النـاس  بین و بیننا فرق هذا الرّ

ـ  ففیهـا  ۀواحد زادت فإذا أربعین و خمس یإل لبون ۀابن ففیها ۀواحد زادت فإذا ـ  ۀحقّ  یإل
  ... .» ۀجذع ففیها ۀواحد زادت فإذا ستّین،

 مصـادر  و منـابع  بـه  ارجاع و کردن مشخص ضمن ،الذکرفوق روایت پاورقی در استاد
 ۀواژ کــه اســت پرداختــه نیــز آن مــتن در موجــود فقهــی اصــطالحات تبیــین بــه 1آن
 بـه  اسـت،  ناقه آن از بعد که سالگی نه تا جوان ماده شتر یعنی القلوص جمع: "القالئص"

 وارد دوم سـال  بـه  کـه  ایمـاده  شتر یعنی مخاض بنت. است جوان دختر از کنایه منزلۀ
 وارد چهارم سال به که هنگامی و باشد شده سوم سال داخل آنکه لبون ابنه و. باشد شده
ه و مذکر حِقّا شد  جـذع  واردشـد  پـنجم  سال به که هنگامی و. شودمی نامیده مونث حِقّ

  ). 14/ 2 خوانساری،( شود می نامیده
 در غفـاری  تاداسـ . اسـت  کرده مطرح را فقها هایادله حکمی مورد در متن در مؤلف
 اسـت  نمـوده  روشـن  را مسـئله  و داده توضیح را فقهاء آن از برخی اقوال کلمات پاورقی،

  ).480/ 2 خوانساری،(

                                                                                                                                        
 .22 و 19صص ،2ج اإلستبصار، ؛354 و353صص ،1ج التهذیب،.  1
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  نظرصاحب علمای آراء به استناد با حکم ترجیح .8. 3
 علمای آراء به استناد با مختلف، نظریات و احتماالت بیان ضمن پاورقی، در غفاری استاد
 مـورد  در خوانسـاری  هللاآیـت  نمونـه  عنـوان  به. است داده ترجیح را یحکم نظر،صاحب
ه و« مسئله  آب که است معروف که نوشته »أوصافه أحد یعل ۀالنجاس باستیالء ینجس کلّ

ـر ) رنـگ  و طعـم  بـو، ( اشثالثه اوصاف از یکی در اگر اقسامش، جمیع به  کـرد،  پیـدا  تغیّ
 ایـن  بـر  ایصحیحه روایت همچنین،. است شده اجماع ادعای امر براین و شود، می نجس
ر أن إالّ شيء یفسده ال واسع البئر ماء« که دارد داللت مطلوب  »إلـخ  طعمـه  أو ریحه یتغیّ

 اسـتدالل  عنـوان  بـه  را دیگـری  مشهور نبوی روایت ادامه، در ایشان). 2/ 1 خوانساری،(
 مگـر  کنـد، نمـی  نجـس  راآن چیز هیچ و آفریده، کننده پاک را آب خداوند«: است آورده
  ). 3/ 1 خوانساری،( »دهد تغییر راآن بوی یا طعم، رنگ، آنکه

 شـده  نقـل  7 حـدیث  ،14 بـاب  ل،یوسا کتاب در اول روایت که نوشته تعلیقه در استاد
 از و "معتبـر " در محقـق  از ،6 حـدیث  ،1بـاب  در لیوسا کتاب صاحب را دوم روایت. است
 همچنین،. است علیهمتفق روایت براین که گفته و کرده نقل مرسل "سرائر" در إدریسابن
 کـرده  روایـت  نبـي  از بـاهلي  ۀأمامأبي از الحیاض،باب ،ۀالطهار درکتاب ،"سنن"در ۀماجابن
 »دهـد  تغییر راآن رنگ و طعم بو، که چیزی آن مگر کند،نمی ناخالص را آب چیز هیچ« که
 را روایـت  ایـن  ،259/ 1 ،"یلکبـر ا" در بیهقـی  و "الکبیـر " و "األوسـط " در طبرانی نیز و

 آب« کـه  انـد کـرده  نقل نبي از "الصغیرجامع" در و "سنن" در دارقطني و آورده طورهمین
    ).1/3 خوانساری،( »کند غلبه آن ۀمز یا بو بر چیزی اینکه مگر است پاک

. است ردهک مطرح را فقها هایادله حکمی مورد در متن در خوانساری هللاآیت: 2 ۀنمون
 را فقهـاء  آن از برخی اقوال کلمات پاورقی در مؤلف، خود استدالالت اساس بر غفاری استاد

  ).2/480 خوانساری،( است نموده روشن خوانندگان برای را مسئله و داده توضیح
  
  مؤلف خود خط هاینسخه بر متن ۀمقابل و عرضه ضبط، .9. 3

 خـط  بـه  مؤلـف  کـه  هـایی نسخه بر  متن ۀمقابل و عرضه گذاری،اعراب تصحیح، به استاد
  ).  مقدمه/ 1 خوانساری،( است پرداخته نوشته، خود

  
  کتابت به کردن منظم و آراستن. 10. 3

  ).مقدمه/ 1 خوانساری،( است کرده تالش کتابت به مؤلف ۀنسخ کردن منظم و آراستن در استاد
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 بـه  ارجـاع  مصـادر،  از ادیـث اح استخراج چونهم راهکارهایی با ایشان طریق، این به
 از اسـتفاده  کتـاب،  علمی اعتبار تقویت ضمن علماء، اقوال و روایات کردن مستند و منابع
 اینکـه،  ضـمن . اسـت  نموده تسهیل محققان برای راآن بر پژوهش و المدارکجامع کتاب

 و کرف به وادار را خواننده ،"المدارکجامع" بر تحقیق و تصحیح در غفاری استاد عملکرد
 .نماید یم فراهم او در اجتهاد قوۀ ایجاد یبرا را زمینه و نموده تعمق

  
    یسینوقهیتعل در یغفار استاد یارهایمع. 4

 در او هـاي  پـژوهش  حاصـل  و ذوق اندیشـه،  گاه عرضه حدیثی متون بر استاد هایتعلیقه
 ایـن  ،اسـتاد  تحقیـق  و تصـحیح  آثـار  در مطالعـه  با. است متون محتواي و موضوع ۀزمین

 علمـي  اصول به بندي پاي و وفاداري لحاظ به محقق، عنوان به او که آمد دست به نتیجه
  . است نکرده متن در تصرفي ترین کم تحقیق،
 در پرداختـه،  هـا آن تحقیـق  و تصـحیح  بـه  کـه  را آثاری مشکالت مصحح استاد این
 و نمـوده  شـن رو را بـوده  مـتن  فهـم  مـانع  کـه  را ابهـامي  هرگونه و کرده برطرف تعلیقه

 وجـوه  گاهی تعلیقات در استاد. است گذاشته خواننده اختیار در دقیقي و  جامع اطالعات
 گـاهی  و) 4/420 ؛362/ 3  خوانساری، ؛3/400  کلینی،( کرده نقد و تحلیل را اثر مفاهیم
 کلینـی،  ؛259 األخبـار، یمعـان  صـدوق، ( اسـت  کرده مطرح متن مورد در را خود اجتهاد

 و ایجـاز  رغـم علی تصحیحی، متون تمام بر استاد تعلیقات). 159/  2 ساری،خوان ؛1/169 
 هـا آن اهم که. است متن مضامین با متناسب و  دقیق علمی  هاینکته حاوی اختصارش،

 خوانساری، ؛202/ 2  ه،یالفق حضرهیالمن صدوق،( مصادر و هانسخه بحث: از است عبارت
 شـعبه  ابـن ( اصـطالحی  لغـوی،  ،)174/ 2 انساری،خو( ادبیتوضیحات ،)4/330 ؛199/ 2

 زینـب،  أبـی  ابـن  ؛450 حرانـی،  شـعبه  ابن( تاریخی ،)461/ 4 خوانساری، ؛215 حرانی،
 ؛170 األخبـار، یمعـان  صـدوق، ( روایی ،)2/510  الخصال، صدوق،( رجالی هایبحث ،)33

 و) 95/ 1  کلینـی،  ؛ 31 و 18 د،یـ التوح صـدوق، ( کالمـی  اعتقـادی،  ،)2/230 خوانساری،
  ).    134/ 7 خوانساری، ؛421/ 2 ه،یالفق حضرهیالمن صدوق،( فقهی

  
   گیرینتیجه

  : که گیریممی نتیجه مقاله این در شده بررسی مباحث مجموع از
 کهـن  حـدیثی  نفـیس  آثـار  تحقیـق  و تصحیح در غفاری استاد هنر برترین گرچه .1
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 صـحه  و اعتمـاد  ایشـان  تحقیـق  و تصـحیح  بـر  نیـز  معاصر بزرگان و علما  و است شیعه
 علـوم  هـای رشـته  از اسـتفاده  در معاصر شناسحدیث این تالش و توان ولی اند؛گذاشته
 ۀشایسـت  نیـز  معاصر متون تحقیق و تصحیح در ایشان تبحر  همچنین و اسالمی مختلف

  . است گرفتن الگو
 و علمی هایفعالیت ایمبن که یابیمدرمی غفاری استاد تحقیق و تصحیح درآثار واکاوی با. 2
  . است بوده استوار بیتاهل و قرآن به عشق خدا، راه در اخالص ویژگی بر ایشان عملی
 به مراجعه معتبر، منابع و هانسخه بر متون ۀمقابل تصحیح در ایشان عمومی معیار. 3

 ویژگـی  مهمتـرین  و بـوده  فـن اهـل  علماي از استفاده و دیگر روایی کتب شروح، مصادر،
  .بود کار در اتقان و دقت سرعت، نایشا

 بـه  حـدیث  مـتن  و سند ۀحوز دو هر در احادیث متنی، مشکالت بررسی در استاد. 4
 و احادیـث  راویـان  شناسـایی  بـه  هم سند، بررسی در ایشان. است پرداخته بررسی و نقد

 ۀزنجیـر  انقطـاع  یـا  اتصال لحاظ از حدیث سند کیفیت بررسی به هم  و هاآن اعتباریابی
 سـنت،  قـرآن،  جملـه  از معیارهـا  ترینمحکم متنی ۀحوز در ایشان پرداخته، حدیث ندس

 ارزیـابی  محـک  را  سـیاق  و) ع( معصـوم  شأن تاریخ، قطعی، علم عقل، مذهبی، مسلمات
 بـه  اطمینان و وثوق احادیث، ارزیابی در استاد مسلک و مالک تریناصلی. است داده قرار

  .است) ع( معصوم از خبر صدور
-هـم  راهکارهایی از "المدارکجامع" کتب مجموعه بر تحقیق و تصحیح در استاد. 5
 لـم  لفظ با منابع در روایت وجود عدم منابع، به ارجاع و مصادر از احادیث استخراج چون
 متنـی،  بررسی و نقد سند، کیفیت بررسی و نقد مصادر، از فقهی نظریات استخراج أجده،
 عرضـه  ضـبط،  نظر،صاحب علمای آراء به استناد با حکم ترجیح فقهی، اصطالحات تبیین

 اسـتفاده  کتابـت  بـه  کـردن مـنظم  و آراستن مؤلف، خود خط هاینسخه بر متن ۀمقابل و
 از بـیش  وی. است گرفته بهره هم کنار در روش چندین از استاد گاهی البته. است کرده
 و روایات کردن مستند منابع به ارجاع و مصادر از روایات استخراج روش از ها،روش سایر
 مختلـف،  روایی منابع نقل بر روایات مقابله ها،آن منابع به ارجاع و راهنمایی علماء، اقوال
  . است کرده استفاده کتاب متن اشکاالت و ابهامات ساختن برطرف

 و داریامانـت  علمـی،  تقـوای  رعایـت  اصل بر نویسیتعلیقه در استاد اصلی مبنای. 6
 آن مصـحح  و اثـر  موضوع در متخصص عنوان به او ولی،. است بوده اصلی متون بر تحفظ
 منـابع  اسـاس  بـر  و رفتـه،  آن بـا  متناسـب  مرجع سراغ به مطلبی هر به یابیدست برای
 و آورده متن مقام با متناسب و الزم توضیحات نظر،صاحب دانشمندان به استناد و معتبر

   .است داده انجام را الزم تصحیحات هاآن اساس بر
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