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چکیده

«العالم بزمانه »...در پرتو دانش فقه الحدیث

حدیث «عالم بزمانه» سفارش امام صادق ع بـه زمانـه شناسـی و شـناخت زمانـه
است و بر دستاورد بزرگ آن ،سالمت بینشی و در نتیجه گرایشی و رفتاری تأکیـد
میکند .دست گذاشتن حضرت بر مسئلۀ زمانه شناسی ،این سؤاالت را در ذهـن
شکوفا میکند که مراد امام از زمانه چیست و زمانـه شناسـی چگونـه انسـان را از
التقاب و انحراف بینشی و فکری امان میدهد؟ .این نوشـتار بـا فرضـیۀ اولویـت،
ضرورت و فوریت بصیرت به شرایط ،الزامات و مقتضیات زمانـه بـر آن اسـت کـه
حدیث مذکور را در دستگاه دانش فهم حدیث قرار داد تا با استفاده از راهکارهای
فقه الحدیثی فرضیۀ مذکور را ثابت کند .برخی از راهکارهـای بکارگرفتـه شـده در
این مقاله عبارتند از :شرح اجزای حدیث ،تبیـین شـأن صـدور؛ تشـکیل خـانوادۀ
حدیث.
راهکارهای فقه الحدیثی مذکور نشـان مـیدهنـد کـه شـناخت زمانـه بـه معنـای
شناخت شرایط و مقتضیات آن و زمینه سازی جهت برآورده کردن نیازهای زمانـه
از اولویتی فوریتی برخوردار است.
کلیدواژهها :العالم بزمانه ،عالم زمـان شـناس ،زمـان شناسـی ،فقـه الحـدیث،
خانوادۀ حدیث ،شأن صدور.
 .7درآمد

حدیث به عنوان سخن مقتداهای بشری ،عنصر تبیین کنندۀ آموزههای دینی و راهنمـای انسـان
در عرصههای گوناگون زندگی از جایگاه واالیی در زندگی انسانی برخوردار اسـت .امـا ایـن عنصـر
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بسان هر متن دیگری نیازمند فهم و درک درست و دقیقی است که دانش فقه الحدیث به وسـیلۀ
راهکارهای گوناگون خود ،این مهم را پذیرفته است.
این دانش بسان هر دانش دیگری در مسیر حیات و رشد خود از راهکارهای گوناگونی در فهم
حدیث بهره برده است که مهمترین آنها عبارتند از :شـرح واژگـان و ترکیبـات ،عرضـه بـر منـاب
معرفتی چون قرآن ،سنت قطعـی ،عقـل و عـرف ،خـانوادۀ حـدیث ،شـأن صـدور ،جهـت صـدور،
مقامات معصومان

 ،گردآوری قرائن ،دستاوردهای بشری ،سیاق و ....اما این نوشتار با بهره

گیری از سه راهکار مهم شرح اجزای حدیث ،تبیین شأن صدور و تشکیل خانوادۀ حـدیث در پـی
َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ
هج ُم َعلی ِه الل َو ِاب ُس» میباشد.
فهم پاره حدیث «ألع ِالم ِبزم ِان ِه ال ت
پیشینه و تبار حدیث «العالم بزمانه» نشان میدهد که ایـن حـدیث چهـار بـار در منـاب اصـلی
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حدیث بکار رفته است .نخستین منب بجامانده« ،الکـافی» اسـت کـه ایـن پـاره حـدیث را از امـام
صادق

نقل میکند( .کلینی1192 ،ش ،ج  ،1ص  )21 – 29در مناب بعدی ،ابن شعبۀ حرانی از

اقران کلینی است( حرانی 1727 ،ق ،ص  )159و سرس در دورۀ جمـ آوری جوامـ متـأخر حـدیثی
شیعه ،دریای حدیث موسوم به «بحار االنوار» ،این پاره حدیث را به عنوان شاهد بر حـدیثی دیگـر
نقل میکند( .مجلسی 1721 ،ق ،ج  ،93ص )121

این حدیث در سینۀ کتب به حیات خود ادامه میدهد تا این کـه منـاب حـدیثی معاصـر چـون
«میزان الحکمۀ» آن را بصورت مرسل از امام صادق

نقل میکند( .مجلسـی 1721 ،ق1721 ،

ق ،ج  ،93ص )121

مسیر حیات این حدیث نشان میدهد که این حدیث از طریق و قائلی واحد برخـوردار اسـت و
متن آن نیز با یک لفظ نقل شده است .این یک دستی و یک نواختی حدیث در سند و متن نشـان
میدهد که این حدیث بسیار مورد توجه بوده است و جدای از سطور ،بـا صـدور اهـل حـدیث نیـز
آشنا بوده است و دهان به دهان نقل میشده است.
 .6راهکارهای فقه الحدیثی

دانش فقه الحدیث در جایگاه دانش فهم حدیث ،از راهکارهـای منطقـی و علمـی در رسـیدن بـه
غر
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خود بهره میگیرد .برخی از این راهکارها عبارتند از:

 .7-6شرح اجزای حدیث

مؤثرترین راهکار در مقولۀ فهم مـتن ،شـرح و تفسـیر اجـزای حـدیث اعـم از واژههـا ،ترکیبـات و
گزارهها است (ن.ک :مختار عمر 1135 ،ش ،ص  )15-19که با ارائـۀ معنـایی اولیـه از مـتن ،زمینـۀ
فهم جام و دقیق متن را فراهم میکند.
 .7-7-6معناشناسی واژهها

واژهها کوچکتر ین واحدهای معنایی هستند( .ن.ک :مختار عمـر 1135 ،ش ،ص  )15-19از ایـن رو
عملیات معناشناسی حدیث اساسـا از معناشناسـی همـین واحـدها آغـاز مـیشـود .چنانکـه فهـم
مفردات الفاظ قرآن ،از اولین مراحل فهم معنای قرآن میباشد( .راغب 1712 ،ق ،ص )57

دانش معناشناسی در مطالعۀ واژههای حدیث ،دو سط معنایی برای آنها تعریـف مـیکنـد.
 .7-7-7-6معنای وضعی

معنای وضعی ،معنایی است کـه واژه بـرای آن وضـ شـده اسـت( .راغـب 1712 ،ق ،ص  )57ایـن
سط از معنا را میتوان با مراجعه به مناب لغوی بدست آورد.
در حدیث مذکور ،سه واژۀ «زمـان»« ،تهجـم» و «لـوابس» ،واژگـان کـانونی حـدیث هسـتند.
معنای این سه واژه در مناب لغوی چنین گزارش شده است:
زمان :وقت کم یا زیاد ،عصر و دوره ،روزگار یا بخشی از آن ،دو ماه تا شش مـاه ،فصـل ،دورۀ
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این دو سط عبارتند از:

حکومـت ،برهــه ،عیــب و ایــراد( .ابــن منظــور 1725 ،ق ،ج  ،11ص  )111برخــی بــرای هــر عصــری
ویژگیها ،ضرورتها و تقاضاهایی قائل شدهاند که از دگرگون شدن وض زمان و پیـدا شـدن مسـائل
جدید و مفاهیم تازه در عرصۀ زندگی سرچشمه میگیرد که مجموع این مسـائل جدیـد را «مسـائل
عصری» میتوان نامید( .مکارم و دیگران 1117 ،ش ،ج  ،1ص )21

بنابراین واژۀ «زمان» در دو معنا بکـار مـیرود .ایـن معـانی عبارتنـد از :بـازۀ زمـانی ،اوضـاع،
شرایط ،ویژگیها و ضرورتهای روزگار.

واژۀ «هجوم» به معنای داخل شدن (ابن منظور 1725 ،ق ،ج  ،12ص  )922و روی آوردن
ناگهانی (فراهیدی 1712 ،ق ،ج  ،1ص 115؛ ابن منظـور 1725 ،ق ،ج  ،12ص  ،)922بـدون
اجازه ،غافلگیرانه (ابن منظور 1725 ،ق ،ج  ،12ص 922؛ طریحی 1723 ،ق ،ج  ،9ص )135
و بــا زور و غلبــه (نــائینی 1727 ،ق ،ص  )11بکــار مــیرود .و واژۀ «لــوابس» جم ـ «البــس»
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(مازنــدرانی 1721 ،ق ،ج  ،1ص  )111یــا «البســۀ» (مازنــدرانی 721 ،ق ،ج  ،1ص  )111و بــه
معنای شبهات (همان ،ص 51؛ نائینی 1727 ،ق ،ص  )11غبـارآلود (مازنـدرانی 1721 ،ق ،ج
 ،1ص  )111است.
 .6-7-7-6معنای استعمالی

معنای استعمالی ،معنایی است که واژه در آن معنا استعمال شده است (طیـب حسـینی 1112 ،ش،

ص  )11و با معنای وضعی واژه متفاوت است.
همانگونه که گذشت؛ سه واژۀ «زمان»« ،تهجم» و «لوابس» ،واژگان کانونی حدیث هسـتند.
برخی از این واژهها در بافت حدیث مذکور ،در معنایی متفاوت از معنای وضعی شان بکار رفتهاند.
معانی استعمالی این واژهها عبارتند از:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

زمان :برخی واژۀ «زمان» را به معنای احوال اهل زمانه ،رسوم و عادات فاسـد و باطـل چـون
انکار حقوق ،پیروی از هوای نفس ،ترویج شر ،اعـالم سـخن باطـل( ،مازنـدرانی 721 ،ق ،ج  ،1ص
 )111روح زمان و موقعیت اجتماعی جامعۀ خویش و جهـان (مکـارم و دیگـران 1117 ،ش ،ج  ،1ص

 )21شمردهاند.
و برخی مراد از زمانه را ،اهل زمانه دانستهاند .چنانکه در برخی احادیث ،مفهوم «اهل زمانـه»
به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است .در این معنا اهمیت علم به اهـل زمانـه از آن روسـت کـه
انسان با تجهیز بدان میتواند دوست و دشمن خـود را بشناسـد و در مسـیر پـرپیچ و خـم زنـدگی،
جایگاه تقیه ،معاشرت ،کناره گیری و حب و بغض را به درستی تشخیص دهد( .حسینی 1725 ،ق،
ص )51

لوابس :برخی واژۀ «لوابس» را بر کسانی تطبیق دادهاند که حق را با باطل ،نور را با ظلمـت و
امور روشن را با شبهههای تاریک در هم میآمیزند( .مازندرانی1721 ،ق ،ج  ،1ص  )111و برخی آن
را اموری شمردهاند که بر انسان مشتبه میشود و او درست و نادرست ،حق و باطل و راه و بیراهـه
را نمیشناسد و دچار فتنه ،فساد و گمراهی میشود( .محدثی 1112 ،ش ،ص )11

معانی استعمالی سه واژۀ مذکور نشان مـیدهـد کـه ایـن واژگـان طـی فرآینـد تغییـر و توسـعۀ
معنایی در معانی جدیدی استعمال شدهاند که البته این معانی استعمالی برخاسته از همان معـانی
وضعی میباشند.
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 .6-7-6معناشناسی ترکیبها

ترکیبها ،واژههای مرکب یا چندواژههایی هستند که از یک تکواژ آزاد به اضافۀ تکـواژ پیوسـته یـا
بیشتر و یا از دو تکواژ پیوسته یا بیشتر تشکیل شدهاند( .مختار عمر 1135 ،ش ،ص )11

اهمیت ترکیبها در فهم حدیث بدان است که گاه برخی واژهها با قرار گـرفتن در کنـار دیگـر
واژهها ،معنایی متفاوت از معنای تک تک واژهها پیـدا مـیکننـد و در معنـایی جدیـد بکـار گرفتـه
میشوند .چنانکه در این حدیث ،ترکیب «العالم بزمانه» مرکب از دو اسم «عالم» و «زمان» است؛
ولی معنایی متفاوت از معنای بدست آمده از این دو واژه پیدا کرده است.
برخی در معنای ترکیب «العالم بزمانه» گفتهاند که عالم به زمانه به کسی گفته میشود که نـه
از مرتبۀ کرامت انسانی فراز میگیرد و نه در چاه پستی فرو مینشـیند( .حسـینی 1725 ،ق ،ص )51

التقاب حق و باطل در امان میماند .از این معنا بر میآید کـه انسـان بایـد بـا شـناخت موقعیـت و
جایگاه بشریش به گونهای زندگی کند که به جایگاه فرابشری چون جایگاه الوهیت تعر

نکنـد و

از سوی دیگر به جایگاههای فروبشری چون زندگی حیوانی و نباتی فرو ننشیند.
برخی دیگر از این ترکیب ،معنای «زمان شناسی» را برداشت کردهاند .آنها زمـان شناسـی را
پدیدهای مهم تلقی کردهاند که انسان را از آسیب هجوم شبههها و فتنهها حفظ میکند( .محدثی،

 1112ش ،ص  )13در این معنا ،زمان شناس ،کسـی اسـت کـه ویژگیهـای عصـر و زمـان خـود را
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چنین انسانی با استفادۀ درست از علمش ،در راه میانـه حرکـت مـیکنـد و از انحـراف بـه باطـل و

بشناسد؛ از دشمنان ،دشمنیها ،خطرها و خطرآفرینان باخبر باشد؛ نفـاق را بشناسـد؛ حیلـههای
رایج را بداند؛ دستهای پنهان در پشت قضایا و حوادث را بشناسـد؛ مـردم شـناس باشـد و ریشـۀ
حوادث و بحرانها را بداند( .همان ،ص  )11چنانکه علم به زمانه ،بصیرت و شناختی برای انسان به
ارمغان میآورد که مثل چراغ راه انسان را روشن میکند( .همان)

تعریف مذکور ،با ارائۀ تعاریف مصداقی و غایت مدار برخـی از مصـادیق زمـان شناسـی چـون
شناخت دشمنان ،شناخت نفاق ،شناخت حیلهها ،شـناخت دسـتهای پنهـان ،شـناخت مـردم و
شناخت ریشۀ حوادث و بحرانها و همننین برخی از غایات و اهداف زمان شناسی چـون حفـظ از
آسیب هجوم شبههها و فتنهها را یادآور میشود.
این تعاریف اگر چه همواره نافذ و مورد توجه نیستند؛ ولی نظر به شرایط زمانۀ کنونی میتـوان
آنها را تعاریف مناسبی برای ترکیب «عالم بزمانه» قلمداد کرد.
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 .9-7-6معناشناسی گزارهها

سومین مرحله در فرآیند معناشناسی و فهم حدیث ،کشف معنـای گزارههـای مسـتقل معنـایی در
حدیث میباشد.
همانگونه که گذشت؛ حدیث مذکور بریدهای از یک حدیث درازدامن است و تنها از یک گزارۀ
مستقل معنایی تشکیل شده اسـت .ایـن گـزاره عبـارت اسـت از« :العـالم بزمانـه ال یهجـم علیـه
اللوابس».
از معانی مذکور برای واژهها و ترکیبات حدیث بر میآید که این گزاره بدین معنا مـیباشـد کـه
زمان شناس و آگاه به زمانه از آسیبها و خطرات ناشی از شبهات و فتنهها در امان خواهد بود.
چنین فردی این قابلیت را پیدا میکند که با آگاهی از احوال اهل زمانه ،رسوم و عادات فاسد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

و باطل ،روح زمان و موقعیت اجتماعی جامعۀ خویش و جهان دوست و دشمن خود را بشناسـد و
در مسیر پرپیچ و خم زندگی ،جایگاه تقیـه ،معاشـرت ،کنـاره گیـری و حـب و بغـض را بـه درسـتی
تشخیص دهد و در برابر حمالت ناگهانی ،غافلگیرانه و زورمندانۀ شبهات غبارآلود مقاومت کند.
او میتواند حق را از باطل ،درست را از نادرست ،نور را از ظلمت و امور روشن را از شـبهههای
تاریک تشخیص دهد تا دچار فتنه ،فساد و گمراهی نشود .از این رو او نه از مرتبۀ کرامت انسـانی
فراز میگیرد و نه در چاه پستی فـرو مـینشـیند .بلکـه همـواره در مسـیر مسـتقیم و میانـه حرکـت
میکند.
 .6-6تبیین شأن صدور

شأن صدور اصطالح عامی است که همۀ ابعاد صدوری یک حدیث اعم از سبب ،فضا ،پیشـینه و
تطبیق صدور را در بر میگیرد.
مراد از سبب و فضای صدور ،رویدادهایی است که زمینـۀ صـدور حـدیث را فـراهم کردهانـد و
مراد از پیشینه و تطبیق صدور حـدیث رویـدادهایی اسـت کـه قبـل و بعـد از صـدور حـدیث اتفـاق
افتادهاند (ن.ک :خامه گر -سلمان زاده 1112 ،ش ،صص  )13-11و این رویدادها با رویدادهای سبب
و فضای صدور حدیث یکسان یا مشابه میباشد.
یکسانی و تشابه این رویدادها با سبب و فضای صدور حدیث نشان میدهد که حکم آنهـا بـا
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حکم مذکور در حدیث یکسان یا مشابه خواهد بود.

اما در بین اقسام مختلف شأن صدور ،آن چه به فهم حدیث مرتبط میباشد؛ سـبب و فضـای
صدور حدیث میباشد.
سبب صدور حدیث به رویداد خاصی گفته میشود که حدیث بالفاصله پس از وقوع آن و ناظر
به آن صادر شده است .از این رو در تعریف سبب صدور آمده است که مراد از سبب صدور ،حادثـۀ
خاصی است که اتفاق افتاده و به دنبال آن حدیثی از معصـوم
صدور ،سؤالی است که راوی یا دیگری از معصوم

صـادر شـده اسـت و یـا سـبب

کرده است و حضرت

در قالب حدیث

بدان پاسخ دادهاند( .میرجلیلی 1112 ،ش ،ص )212

اما فضای صدور حدیث همان شرایط خاص اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ...موجود در عصر
صدور روایات میباشد (همان) و به تعبیر دیگر ،فضای صدور حدیث به فضـا و گفتمـان حـاکم بـر
صدور حدیث ناظر به فضا و گفتمان حاکم بر جامعه با اهداف گوناگونی انجام میگرفته است.
گاه این فضا و گفتمان ،فضایی مثبت و برحق بوده است و صـدور در تأییـد و حمایـت از آن صـادر
میشده است .اما گاه بر جامعه ،فضا و گفتمانی منفی و باطل حاکم میشده است و معصوم
در این فضا با صدور حدیث بطالن آن را به مردم یادآور میشدند و مـردم جامعـه را بـه مقاومـت و
شکستن آن فضا و گفتمان راهنمایی میکردند.
اهمیت آگاهی از شأن و چرایی صدور حدیث بدان است که فهم درست و دقیق هر سخنی در
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زمانۀ صدور حدیث گفته میشود که حدیث ،ناظر به آن فضا و گفتمان صادر شده است.

ظرف زمانی و مکانی خود ممکن میباشد .و این اهمیت در مورد حدیث به عنوان سخن معصـوم
از هر گونه سخن بیهوده پرهیز میکنـد و بـا بکـارگیری

دوچندان میشود .زیرا معصوم
ً
بالغت تام در کالم خود ،کامال ناظر به مخاطب و شرایط جامعه سخن میگوید .جدای از این که
گاه برخی از احادیث در شرایط زمانی و مکانی خاص و یـا در مـورد افـراد ویـژهای صـادر شـدهاند.
(همان ،ص )123

جهت شناسایی شأن صدور حدیث ،بنیادی ترین مسیر این است که نخست حدیث مورد نظـر
تاریخ گذاری شود و با تخمین تاریخ صدور حدیث ،تاریخ آن دوره به مطالعه گذاشـته شـود و یـا بـا
شناسایی قائل و مخاطب حدیث ،تاریخ دورۀ زندگی آن قائل و مخاطب مورد بررسی قرار بگیرد .اما
گاه در نص خود روایات ،قرائنی وجود دارد که پردهای از شأن صدور حدیث را به نمایش میگذارد.
همننین گاه از واقعیاتی که سیاق حدیث برآن شهادت مـیدهـد و یـا از مجموعـه قرائنـی کـه در
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اطراف حدیث وجود دارد؛ میتوان نمایی از تاریخ صدور حـدیث را بدسـت آورد( .معـارف 1113 ،ش،
ص )123

با توجه به آن چه گذشت؛ یکی از عناصر قابل توجه در کشف شأن صـدور ،شناسـایی قائـل و
مخاطب حدیث میباشد .در حدیث «عالم زمانه» با توجه به این که قائل حدیث امام صادق

و

مخاطب صحابۀ ایشان «مفضل بن عمر» است؛ جهت کشـف شـأن صـدور حـدیث ،بایـد شـرایط
حاکم بر دورۀ زندگی امام صادق
دورۀ زندگانی امام صادق

و مفضل بن عمر مورد مطالعه قرار بگیرد.
با رویدادهایی مصادف بود که تحولی عظیم را در این دوره رقـم

زد .برخی از این رویدادها عبارتند از :پیدایش و رشد مشربهای گوناگون فقهی و کالمـی (غـروی

نـائینی 1139 ،ش ،ص  )11سنی و شیعه همانند مرجئه ،معتزله ،قدریـه ،خـوارج بـا شـعب متعـدد،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

کیسانیه ،زیدیه ،امامیه و گروههای الحادی و انحرافی مانند زنادقه و غالت شیعه (همان ،ص )17
زیر لوای حمایتهای دستگاه خالفت( ،رفیعی 1132 ،ش ،ص  )55حضور امـواج فکـری( ،معـارف،
 1117ش ،ص  )11نفوذ فلسفه و منطق یونانی در محافل علمی مسلمانان( ،مؤسسـه تشـی  ،بـی تـا،

ص  )15ورود نسلهای جدید از تازه مسلمانان بـا ملیتهـای گونـاگون بـه امـت بـزرگ اسـالمی،
فتوحات نظامی و گستردگی قلمرو مناطق تحت نفوذ اسالم( .رفیعی 1132 ،ش ،ص )57

ایــن تغییــر و تحــوالت در کنــار پیامــدهای منفــی اش چــون نفــوذ افکــار بیگانگــان در میــان
مسلمانان و پدید آمدن شبهات و انحرافات فکری و اعتقادی ،دستاوردهایی را نیز به دنبـال آورد.
(همان) چنانکه میتوان گرایش به مباحث عقلی و ورود جدی و پررنگ عقل به ساحت زندگی را در
میان صحابۀ امام صادق

به روشنی دید.

در چنین فضایی ،صحابۀ امام

به موضوعاتی توجه داده میشـوند کـه بتواننـد در شـرایط

جدید از دین و سبک دینی زندگی در برابر دیگر نظرات و سبکهای مخالف دفاع کنند.
اما چنانکه گذشـت؛ مطالعـه در شـرح حـال و زنـدگی مفضـل بـن عمـر راوی و صـحابۀ امـام
صادق

(نجاشی 1719 ،ق ،ص  )719نیز میتواند بخشی از فضای اجتماعی حـاکم بـر آن دوره

را تصویر کند.
گزارشات رسیده از شرح حال وی نشان میدهد کـه او در دورهای مـیزیسـته اسـت کـه قـوۀ
عقل و عملیات تعقل از نشاب و شادابی ویژهای برخوردار بودند .و جامعه به اسـتداللهای عقلـی
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گرایش بیشتری داشته است .چنانکه لیست تألیفات رسیده از مفضل این مـدعا را ثابـت مـیکنـد.
برخی از تألیفات او عبارتند از:
«ما افتر

الله علی الجوارح من االیمان»« ،کتاب فکر» و «کتاب فـی بـدء الخلـق والحـث

علی االعتبار»( .همان)

همننین «کتاب التوحید» امالی امام صادق

به مفضل است کـه در بیـان صـن خـدا و

توحید الهی صادر شده است( .غروی نائینی 1139 ،ش ،ص  )222و کتاب «االهلیلجۀ فی التوحید»
رسالۀ کوتاهی در رد مالحده و منکران ربوبیت خداوند است که امام آن را برای مفضـل بـن عمـر
فرستاد( .همان ،ص )211

از شرایط حاکم بر دورۀ امام صادق

و تألیفات مفضل بر میآید که موضوعات اعتقادی و

موضوعات اعتقادی و روش عقلی گرایش بیشتری داشته است.
بنابراین روایت مذکور در فضایی نازل شده است که به سمت موضوعات تعقلی ،منبـ عقـل و
روش عقلی گرایش بیشتری بوده است .از همین رو امام

در گفتگویشان بـا مفضـل ،او را بـه

سوی تعقل و فهم فرا میخواند و در بخش کانونی گفتگو ،او را به موضوع زمانه و علم بدان توجه
میدهد تا بتواند با اهرم علم به زمانه در برابر هجوم شبهات و اشکاالت زمانه اش استقامت کند.
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تعقلی و روش استداللی و عقلی در این دوره رونق بیشتری داشته است .و از همین رو مفضـل بـه

 .9-6تشکیل خانوادۀ حدیث

از راهکارهای مؤثر در فهم حدیث ،توجه به خانوادۀ حدیث است .مراد از خانوادۀ حدیث ،احادیثی
هستند که در موضوع با حدیث مورد بحث مشترک یا نزدیک هسـتند .از ایـن رو مجموعـۀ متـون
متشابه یا مربوب به یک موضوع را خانوادۀ حدیث نامیدهاند( .طباطبایی 1112 ،ش ،ص )179

اهمیت این راهکار در فرآیند فهم حدیث بدان اسـت کـه محـدث بـا اسـتفاده از ایـن راهکـار،
احادیث متشابه را به احادیث محکـم و احادیـث مطلـق را بـه احادیـث مقیـد و احادیـث عـام را بـه
احادیث خاص ارجاع میدهد( .معارف 1113 ،ش ،ص  )31همننین خـانوادۀ حـدیث ایـن زمینـه را
برای حدیث پژوه فراهم میآورد که جایگاه حدیث مـورد نظـر را در نقشـه و سـاختار موضـوعش و
موضوعات نزدیک به آن آشکار کند .تبیین جایگاه حدیث در نقشۀ موضوعیش ،ذهنیـت و تصـور
بیشتری را برای حدیث پژوه نسبت به حـدیث مـورد نظـر فـراهم مـیسـازد .از ایـن گذشـته ،نگـاه
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مقایسهای و مجموعهای به حدیث ،با تبیـین تفاوتهـای معنـایی واژههـا ،ترکیبـات و گزارههـای
حدیث ،معنای دقیق تری از واژهها ،ترکیبات و گزارههای حدیث مورد نظر بدست میدهد.
در فرآیند گردآوری خانوادۀ حدیث «عالم زمانه» الزم است که ریزموضوعات گونـاگونی چـون
تحوالت زمانه ،علم به زمانه و شبهات زمانه در مناب حدیثی جستجو شود و احادیث مرتبط با این
موضــوعات گــردآوری شــوند .در ایــن موضــوعات ،احادیــث زیــادی از ائمــۀ گونــاگون

صــادر

شدهاند .برخی از این احادیث عبارتند از:
 .1-1-2اإلمام علی
 .2-1-2عنه

 :حسب المرء ...من عرفانه ،علمه بزمانه.

 :أعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من أحداثه( .ری شـهری 1719 ،ق ،ج

 ،2ص )1153
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

 ....1-1-2عن أبی عبد الله

قال :فی حکم آل داود :علی العاقل أن یکون عارفا بزمانه،

مقبال علی شأنه ،حافظا للسانه( .مجلسی 1721 ،ق ،ج  ،93ص )121

این احادیث ،ویژگیهای فکری ،گرایشی و عملی عاقل را بر میشمرد و شـناخت زمانـه را بـه
عنوان ویژگی کانونی انسان در قلمرو فکر و معرفت بر میشمرند( .حسینی 1725 ،ق ،ص )51

ارتباب و پیوند این احادیث با حدیث «عالم زمانه» ایـن اسـت کـه هـر دو دسـته از احادیـث بـر
شناخت زمانه به عنوان یک ضرورت اولویت دار و بلکه فوریتی تأکید دارند.
 ....7-1-2وعلی العاقل أن یکون بصیرا بزمانه ،مقبال علی شأنه ،حافظا للسانه( . ... ،صدوق،
 1721ق ،ص )525

در این حـدیث ،پیـامبر

صـحابۀ وفادارشـان ابـوذر را بـه بصـیرت نسـبت بـه زمانـه فـرا

میخوانند و آن را شرب عاقل بودن میشمارند.
با استناد به قواعد دانش معناشناسی ،کاربرد دو ترکیب «بصیرا بزمانه» و «عالما بزمانه» نشان
دهندۀ تشابه معنایی دو مفهوم بصیرت و علم میباشد .چنانکه واژه شناسان واژۀ «بصیرت» را بـه
قوۀ مدرکۀ قلبی ،معرفت( ،راغب 1712 ،ق ،ص  )121حجت ،عقیدۀ قلبی( ،ابن منظور 1725 ،ق ،ج
 ،7ص  )95یقین (طریحی 1723 ،ق ،ج  ،1ص  )221و حجـت قـاط (مصـطفوی 1721 ،ق ،ج  ،1ص

 )213معنا کردهاند .بنابراین بصیرت نوعی علم و آگاهی خاص است کـه در قلـب انسـان حاصـل
میشود و آن را علم حضوری مینامند .از این رو بصیرت انسان نسبت به نفـس خـود بـدین معنـا
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است که انسـان بـه نفـس خـویش شـاهد اسـت (ابـن منظـور 1725 ،ق ،ج  ،7ص  )95و بـدان علـم
حضوری دارد.
علم و معرفت حضوری ،نوعی علم تکامل یافته است که آیۀ «بل االنسان علی نفسه بصـیرۀ»
(قیامۀ )17 :بدان اشاره مـیکنـد و بصـیرت را در همـین معنـای تکامـل علـم و معرفـت اسـتعمال
میکند( .عسکری 1151 ،ش ،ص )11

از این معنای بدست آمده چنین استفاده میشود که علـم بـه زمانـه ،تنهـا حفـظ اطالعـات و
دادههای رایج در زمانه نیست .بلکه انسان عالم باید نسبت به زمانۀ خود علم حضوری و قلبی پیدا
کند تا بتواند خود را از کمند شبهات برهاند .و شاید کاربرد واژۀ بصیرت در معنای زره( ،ابن منظور،
 1725ق ،ج  ،7ص  )99این نتیجۀ معنایی را بدست دهد که بصیرت میتواند بـه عنـوان جایگـاه
 ....5-1-2من عرف الیام لم یغفل عن االستعداد( ....کلینی1192 ،ش ،ج  ،3ص )21

این حدیث از دیگر اعضای خانوادۀ حدیثی «عالم به زمانه» است .در این حدیث بجای مفهوم
«علم» از مفهوم «معرفت» و بجای مفهوم «زمانه» از مفهوم «روزگار» استفاده شده است و بجای
مفهوم «سالمتی در برابر شبهات» ،مفهوم «عدم غفلت از آمادگی» بکار رفته است.
علم و معرفت دو واژه از یک حوزۀ معنایی هستند که اگـر چـه تفاوتهـایی میـان آن دو دیـده
میشود؛ 1اما کاربرد آنها بجای یکدیگر نیز رایج بوده است .چنانکه برخی به رابطـۀ تسـاوی بـین
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پوشش دفاعی عمل کند و انسان را در برابر حمالت اندیشهها و افکار شیطانی ایمن گرداند.

آن دو اذعان کردهاند( .دهخدا 1111 ،ش ،ج  ،12ص 19252؛ حسن زاده 1131 ،ش ،ص )91
1ـ معرفت بـا تفکـر و تـدبر بدسـت میآیـد؛ ولـی علـم گـاه بـا تفکـر و تـدبر همـراه اسـت و بـدون تفکـر و تـدبر
نیـــز حاصـــل میشـــود( .جزائـــری 1132 ،ش ،ص )172؛ معرفـــت اخـــص از علـــم اســـت .زیـــرا معرفـــت،
علم تفصـیلی بـه ذات شـیء اسـت؛ ولـی علـم هـم بـه شـناخت تفصـیلی و هـم بـه شـناخت اجمـالی اطـالق
میشــود( .عســکری1151 ،ش ،ص )92؛ هــر معرفتــی ،علــم اســت .ولــی هــر علمــی ،معرفــت نیســت.
(همــان ،ص )91؛ علــم ،ملکــهای اســت کــه ادراکــات جزئــی بوســیلۀ آن بدســت میآیــد و بــه کلــی و
مرکــب تعلــق میگیــرد .امــا معرفــت ،ادراک جزئــی یــا بســیط اســت .از ایــن بــرای شــناخت خداونــد از واژۀ
معرفــت اســتفاده میشــود و از واژۀ علــم اســتفاده نمــی شــود( .تفتــازانی ،بــی تــا ،ص )17؛ معرفــت مربــوب
بــه جــایی اســت کــه از ناحیــۀ آثــارش ،بــدان شــیء آگــاهی حاصــل میشــود؛ بــی آنکــه ذات شــیء مــورد
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از این رو میتوان در این دو حدیث علم و معرفت را در یک معنا شمرد و هم میتوان با ارجـاع
حدیث «عالم زمانه» به حدیث «عارف ایام» ،مراد از علم به زمانه را معرفت و علم تفصیلی و دقیق
به روزگار و زمانه دانست.
اما جهت تبیین تفاوت دو واژۀ «زمان» و «ایام» ،الزم اسـت کـه معنـای هـر یـک از آن دو در
زبان عربی به مطالعه گذاشته شود.
زمان :این واژه در معنای وقت ،دوره و روزگـار بکـار مـیرود( .ابـن منظـور 1725 ،ق ،ج  ،11ص
)111

ایام :جم ِ واژۀ «یوم» است و به معنای یـک روز ،روزگـار( ،فراهیـدی 1712 ،ق ،ج  ،3ص
 )711زمــان (ابــن منظــور 1725 ،ق ،ج  ،12ص 952؛ طریحــی 1723 ،ق ،ج  ،9ص  )111و
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هنگام (مصطفوی 1712 ،ق ،ج  ،17ص  )211بکار میرود.
از مقایسۀ معانی مذکور میتوان نتیجه گرفت که دو واژۀ «زمان» و «ایـام» در معـانی زمـان و
روزگار مشترک هستند .چنانکه در زبان فارسی نیز دو واژۀ «زمان»« ،زمانه» و «روزگار» نیز گاه در
معنای یکسانی بکار برده میشوند( .ن.ک :دهخدا 1111 ،ش ،ج  ،3ص 12159؛ معین 1132 ،ش ،ج
 ،2صص  1933و )1179

با توجه به معانی مذکور برای دو واژۀ «زمان» و «ایام» میتوان نتیجه گرفـت کـه ایـن دو واژه
میتوانند بجای یکدیگر با معنایی نزدیک و مشابه بکار روند.
اما دربارۀ دو مفهوم «سالمتی در برابر شبهات» و «عدم غفلت از آمادگی» میتوان گفـت کـه
این دو مفهوم نیز به یکدیگر نزدیک هستند .بدین ترتیب که مفهوم «سـالمتی در برابـر شـبهات»
مترتب بر مفهوم «عدم غفلت از آمادگی جهت مقاومت در برابر شبهات» میباشـد .زیـرا سـالمتی
در برابر شبهات ،نیازمند کسب آمادگیها و مقدماتی است که معرفت به روزگار میتواند انسان را از
غفلت جهت کسب این مقدمات و آمادگیها نجات دهد.
در تحلیل این دو حدیث میتوان گفت که هر کس روزگار و رفتار آن را با اهل روزگـار بشناسـد
که چگونه احوال آنها را تغییر میدهد؛ آرزوهایشان را ناامید میگرداند؛ آنها را با مـرگ و دردهـا
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اد راک قــرار گیــرد .در حــالی کــه علــم اســتعمال نمــی شــود؛ مگــر در جــایی کــه ذات شــیء مــورد ادراک
قرار گیرد( .حسن زاده 1131 ،ش ،ص .)92

گرفتار میکند و با بیماریها ادب مـیکنـد؛ آنهـا را بـه پـای انتقـام و مؤاخـذه مـیآورد و سـرعت
نابودی روزگار و نامانائی اش را ببیند؛ به دنیا دل نمیبندد و با مقاومـت در برابـر شـبهات زمانـه از
آمادگی برای آخرت باز نمیماند( .حسینی 1725 ،ق ،ج  ،11ص )292

 .9-1-2من أمن الزمـان خانـه ،ومـن أعظمـه أهانـه .لـیس کـل مـن رمـی أصـاب .إذا تغیـر
السلطان تغیر الزمان( ....امیر مؤمنان

 1712 ،ق ،ج  ،1ص )59

حدیث مذکور نیز با طرح موضوع زمانه و تغییر آن با حدیث «عالم زمانه» ارتباب میگیرد و در
خانوادۀ آن جای میگیرد.
در این حدیث ،اعتماد به زمانه و کوچک شمردن آن به عنوان یک آسیب مطـرح شـده اسـت
که خطر خیانت زمانه را به دنبال خواهد داشت .و بزرگ شمردن آن و دشوار پنداشتنش ،این خطر
عامل تغییر زمانه معرفی میکند.
جهت فهم دقیق تر حدیث مذکور الزم است آن را به گزارههای کوتاه تجزیه کنیم.
گزارۀ نخست این که اعتماد مطلق انسان به زمانه ،خیانت زمانه به انسان را به دنبـال خواهـد
آورد .و این خیانت بدین معناست که چنانکه انسان از زمانه غفلت کند و تحوالت آن را رصد نکند؛
زمانه ،دوست خائنی برای او خواهد بود که تحوالت خود را برای او رونمایی میکند؛ بی آن که بـه
او خبر دهد( .حرانی 1727 ،ق ،ص  )35چنانکه در احادیثی دیگر از امیرالمؤمنین

رسیده است

«العالم بزمانه »...در پرتو دانش فقه الحدیث

را به دنبال دارد که زمانه انسان را پست و کوچک گردانـد .ایـن حـدیث در ادامـه ،تغییـر حـاکم را

معتمـد خـود خیانـت کنـد و او را بـه
که اعتماد مطلق به زمانه ،باعث میشود که زمانه به دوسـت ِ
زمین بزند( .ری شهری 1719 ،ق ،ج  ،2ص )1153

بنابراین اعتماد مطلق به زمانه بدین معناست که انسان تحوالت زمانه را رصد نکند و با سـهل
انگاری خود را برای این تحوالت آماده نکند.
خاستگاه این نوع نگاه آن است که انسان با اندیشۀ فرار از مسئولیتهایی که زمانه بر دوش او
میگـذارد؛ بـدان جـا مـیرسـد کـه جهـت توجیـه اهمـال کاریهـا و کـم کاریهـای خـود ،همـۀ
بدبختیهای رسیده را تقدیر زمانه میشمارد و آن را به گردن زمانه میانـدازد .در چنـین وضـعیتی،
زمانه کم کاریهای انسان را با خیانت به او پاسخ خواهد داد و تحوالت خود را به او خبـر نخواهـد
داد.
اما گزارۀ دوم حدیث این است که بزرگ شمردن زمانه ،اهانت آن را به دنبال خواهد آورد.
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بزرگ شمردن زمانه بدین معناست که انسان با نگاه افـراب گرایانـه ،زمانـه را پدیـدهای بسـیار
بزرگ ،دشوار و فراتر از واقعیت آن بیند .در چنین نگاهی ،انسان خود را کوچک تر از آن میبینـد
که بتواند در هندسۀ هستی جایگاه واقعی خود را بیابد و مدام بر زمانه خرده میگیرد .خرده گیـری
بر زمانه به فرمایش امیرالمـؤمنین

ایـن پیامـد را بـه دنبـال خواهـد آورد کـه گرفتـاری انسـان

طوالنی شود( .همان)

و گزارۀ سوم در حدیث ،یکی از عوامل ظاهری تغییر زمانه را تغییر حاکم میشمارد .در تحلیل
این گزاره میتوان گفت که تغییر حاکم معموال با تغییر نظام ،قواعد و جایگاهها همراه مـیباشـد و
این تغییرات سهمی زیادی در تغییر زمانه دارند .به عنـوان مثـال تغییـر حکومـت از دینـی بـه بـی
دینی ،این پیامد را به دنبال خواهد آورد که مردم از دین دست بردارند و به بی دینی روی آورند .این
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سط از تغییر در جامعه ،میتواند دیگر عناصر و مؤلفههای زمانه را نیز دستخوش تغییر قرار دهد
و زمانه را زیر و رو کند.
از تحلیل حدیث مذکور دو نکته بدست میآید .نکتۀ نخست این کـه انسـان بایـد در تعامـل بـا
زمانه ،رویکردی میانه را در پیش بگیرد .بگونهای که نـه آن را بسـیار آسـان و کوچـک و نـه آن را
بسیار دشوار و بزرگ بینگارد .چنانکه برخی از محدثان به حذر و احتیاب انسان در برابر زمانه توجه
دادهاند و انسانها را به مالحظۀ تحوالت زمانه و آمادگی برای حوادث آن قبل از وقوع حوادث فرا
خواندهاند( .حرانی 1727 ،ق ،ص  )35این تحلیل را میتوان در حدیث «عـالم زمانـه» نیـز مشـاهده
کرد که انسان عالم به زمانه از مرزهای کرامت فراتر نمیرود و از مرزهای پستی فروتر نمینشیند.
(حسـینی 1725 ،ق ،ص  )51بنابراین عالم به زمانه با شناخت درست جامعه اش ،چناننـه شـناخت
درستی از خداوند و خویشتن داشته باشد؛ میتواند با توجه بـه اسـتعدادها و توانمنـدیهای خـود،
جایگاه خود را به درستی در عالم هستی پیدا کند و با قرار گرفتن در جایگاه خود ،در مسیر میانه و
راه راست حرکت کند و از هر گونه افراب و تفریط دور بماند.
و نکتۀ دوم این که مسلمان باید در حفظ نظام و حکومت دینی تمام تالش خود را بکار بگیرد.
و اهمیت موضوع حفظ نظام از آن روست که تغییر نظام ،تغییر زمانه را به دنبـال خواهـد داشـت.
چنانکه تغییر حکومت دینی به غیردینی با افزایش ظلم و ستم همراه خواهد بـود (احسـائی1721 ،

ق ،ج  ،1ص  )231و ظلم و ستم به عنوان یکی از برجسته تـرین عناصـر زمانـه ،تغییـر زمانـه را بـه
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دنبال خواهد آورد.

با توجه به معانی واژهها ،از حدیث مذکور بـر مـیآیـد کـه افـراد آگـاه بـه شـرایط و مقتضـیات
روزگارشان از آسیبهای شبهات در امان هستند .بدین ترتیب که زمانـه شناسـان بـا فهـم درسـت
شرایط ،شبهات و فتنههای روزگارشـان را مـیشناسـند و بـا اقـدامات و موضـ گیریهـای بجـا و
درست ،از افتادن در دام آنها رهایی مییابند.
 .9نتیجه گیری

این نوشـتار در پـی بررسـی فقـه الحـدیثی حـدیث «عـالم زمانـه» بـدین نتیجـه رسـید کـه یکـی از
شاخههای علمی اولویت دار ،علم به زمانه است .برخی دیگر از نتایج این نوشتار عبارتند از:
زمان جدای از معنای لغوی اش در معانی دیگری نیز استعمال میشود .برخی از ایـن معـانی
عبارتند از :احوال اهل زمانه ،رسوم و عادات فاسد و باطل ،روح زمان و موقعیت اجتماعی جامعۀ
زمانه عنصری مرکب است و برخی از اجزای آن عبارتند از :مجموعۀ نیازها و اوضاع و شرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و بین المللی که تحت تأثیر ویژگیهـا،
ضرورتها و تقاضاهای عصری شکل میگیرند.
نشانۀ عالم به زمانه ،فرازنگرفتن از مرتبۀ کرامـت انسـانی و فروننشـتن در چـاه ذلـت و پسـتی
است.
شناخت زمانه شرب عقل و یک ضرورت اولویت دار و بلکه فوریتی است.

«العالم بزمانه »...در پرتو دانش فقه الحدیث

خویش و جهان ،اهل زمانه.

علم به زمانه ،تنها حفظ اطالعات و دادههای رایج در زمانـه نیسـت .بلکـه انسـان عـالم بایـد
نسبت به زمانۀ خود علم حضوری و قلبی پیدا کند تا بتواند خود را از کمند شبهات برهاند .چناننه
مراد از علم به زمانه ،معرفت و علم تفصیلی و دقیق به روزگـار اسـت کـه بـا علـم حافظـه محـور و
گردآوری دادهها بدست نمیآید.
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 .17رجبی ،محمود ،روش تفسیر قرآن ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاهّ ،اول 1131 ،ش.

 .15رفیعی ،علی ،تاریخ اسالم در عصر امامت امـام صـادق و امـام کـاظم

 ،قـم ،تحسـین،

 1132ش.
 .19صدوق ،محمد بن علی ،الخصال ،تصحی و تعلیق علی اکبر غفاری ،قم ،انتشارات جامعه
مدرسین حوزل علمیة قم 1721 ،ق  1192 -ش.
 .11طباطبایی ،سیدکاظم ،منطق فهم حدیث ،قم ،مؤسسه امام خمینی ،اول 1112 ،ش.
 .13طریحی ،مجمـ البحـرین ،تحقیـق سیدأحمدحسـینی ،بـی جـا :نشـر الثقافـۀ االسـالمیۀ ،دوم
( 1723ق  1191 -ش).
 .11طیب حسـینی ،سـیدمحمود ،درآمـدی بـر دانـش مفـردات قـرآن ،قـم ،پژوهشـگاه حـوزه و
دانشگاه ـ مدیریت حوزه علمیه خواهران ،اول 1112 ،ش.
 .21غروی نائینی ،نهله ،تاریخ حدیث شیعه تـا قـرن پـنجم هجـری ،قـم ،شـیعه شناسـی ،اول،
1139ش.
 .22غفاری ،علی اکبر ،تلخیص مقباس الهدایۀ ،تهران ،دانشـگاه امـام صـادق ع ،اول1191 ،
ش.
 .21فراهیدی ،خلیل ،کتاب العین ،تحقیق مهدی مخزومی – إبـراهیم سـامرائی ،دوم ،بـی جـا :دار
الهجرۀ 1712 ،ق.

«العالم بزمانه »...در پرتو دانش فقه الحدیث

 .22عسکری ،ابوهالل ،فروق اللغویۀ ،قم ،مکتبۀ بصیرتی1151 ،ش.

 .27کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحی و تعلیق علی اکبر غفـاری ،چهـارم ،تهـران ،دار
الکتب اإلسالمیة 1192 ،ش.
 .25مازندرانی ،محمدصال  ،شرح أصول الکـافی ،تعلیـق میـرزا ابـو الحسـن شـعرانی ،ضـبط و
تصحی سید علی عاشور ،اول ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1721 ،ق 2222 -م.
 .29مؤسسه مطبوعاتی تشی  ،نگاهی به زندگانی امام صادق ع ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
 .21مجلسی ،محمدباقر ،بحار النوار ،تحقیق سـید ابـراهیم میـانجی  -محمـد بـاقر بهبـودی،
سوم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1721 ،ق 1131 -م.
 .23محدثی ،جواد حکمتهای صادقی (ترجمه و توضی چهل حدیث از امام صادق

اول،

مشهد ،آستان قدس رضوی 1112 ،ش.
 .21محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمة ،قم ،دار الحدیث ،اول 1719 ،ق.
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 .12مختار عمر ،احمد ،معناشناسی ،ترجمـه سیدحسـین سـیدی ،اول ،مشـهد ،دانشـگاه فردوسـی،
 1135ش.
 .11مصطفوی ،حسن ،التحقیق فـی کلمـات القـرآن الکـریم ،سـوم ،بیـروت -لنـدن -قـاهره :دار
الکتب العلمیة -مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی 1712 ،ق.
 .12معارف ،مجید ،پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه ،اول ،تهران ،ضری 1117 ،ش.
 .11معارف ،مجید ،شناخت حدیث (مبانی فهم متن – اصول نقد سند) ،اول ،تهران ،نبأ1131 ،
ش.
 .17معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،هجدهم ،تهران ،امیرکبیر 1132 ،ش.
 .15مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،اول ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة 1117 ،ش.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931
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 .19میرجلیلی ،علی محمد ،روش و مبانی فقه الحدیث ،اول ،یزد ،دانشگاه یزد 1112 ،ش.
 .11نائینی ،رفی الدین محمد بن حیدر ،الحاشیة علی أصول الکـافی ،اول ،قـم ،دار الحـدیث،
 1727ق1132 -ش.
 .13نجاشی ،احمـد بـن علـی ،فهرسـت اسـماء مصـنفی الشـیعة ،پـنجم ،قـم ،مؤسسـة النشـر
اإلسالمی 1719 ،ق.

