ترة
طرة من حبار مناقب النبی و ال ِع َ
ال َق َ

فصلنامۀامامتپژوهی
سال پنجم ،شماره 17

محمد علی موحدی
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چکیده:

القطــرة مــن بحــار مناقــب ّ
راســتای
ی _ کالمی اســت که در
النبی و العتــرة اثری حدیث 
ِ
ساختار سنتی ،سازوارۀ نهچندان
بازخوانی فضائل اهلبیت؟مهع؟ تألیف یافته است.
ِ
ِ

علمــی این کتــاب ،اگرچــه معضل فرو
نویــن
بــودن
نظاممنــد ،و انــدک ِ
ِ
ِ
دســتاوردهای ِ
تثبیت
جهت حفــظ و
غلتیــدن در دورۀ تکــرار را بــه همــراه داشــته ،امــا این تکــرار ،در
ِ
ِ
اشتغال
ضریب
کالمی اسالف امامیه ،و کاستن از
روش
ِ
ِ
ِ
داشتههای حدیثی ،احیای ِ

فقهی ِصرف ،بهگونهای هدفمند پیگیری شــده اســت .عالوه بر
یکســویه به
ِ
مباحث ِ
ادای ِدیــن بــه معصومــان ،تأ کیــد بر لزوم توجه به معارف اهل بیت ،و هشــدار نســبت

بهضرورت پیروی از ایشان را نیز میتوان در فهرست انگیزۀ تألیف این اثر جای داد.
کلیدواژههــا :ســید احمــد مســتنبط ،القطرة من بحــار مناقب النبی و العتــرة (کتاب)،
کتابشناسی احادیث اعتقادی.
ِ
* تاریخ دریافت ،94/12/15 :تاریخ پذیرش.95/02/26 :
 .1دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قمmovahhedi85@yahoo.com
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درآمد
کتــاب القطــرة من بحــار مناقب ّ
النبی و العترة را آیتاهلل عالمه ســید احمد مســتنبط
ِ
احادیث فضیلت
هدف گــردآوری
(د 1399.هـــ  .ق) بــه زبــان عربی در دو مجلــد و با ِ
ِ
ب مذکور ،از
محتوای سرشار و
معصومان؟مهع؟ به نگارش درآورده است.
ارزشمند کتا ِ
ِ
ِ
دانش وسیع مؤلف آن حکایت میکند .نویسندۀ این اثر با ارجاعات مکرر و متعدد به
ِ
اصلی امامیه ،احاطۀ علمی خود را بر میراث مکتوب امامی نشان داده است.
مصادر
ِ
ِ
عالمه مستنبط در سال  1360هجری قمری از تألیف این کتاب فراغت یافته است.

1

 _1شرح حال مؤلف
اندیشمندان شهیر نجف اشرف
مؤلف کتاب القطرة ،عالمه سید احمد مستنبط ،از
ِ
ِ
جماعت عتبة مقدســۀ علویــه بود 2.مرحوم آقابــزرگ تهرانی،
امام
ِ
در قــرن چهاردهــم و ِ
ّ
«الســید احمد بن رضی الموســوی المعروف بالمســتنبط
در الذریعــة او را بهاختصــار
التبریــزی ،المعاصــر» 3خوانــده و زمــان تولــد او را حدود  1330هـ  .ق دانســته اســت.

4
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کتــاب طبقــات أعالم الشــیعة و نقباء البشــر فی القرن الرابع عشــر ،شــرح
امــا همــو در
ِ
حال عالمه مســتنبط را با دقت و حوصلۀ بیشــتری نگاشــته و ســال تولد او را با دقت
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قابلتوجهی ذکر کرده است:
هو السید أحمد بن السید رضی بن السید أحمد بن السید نصراهلل بن السید
حس��ین الموسوی الساوجی التبریزی ،عالم مدرس ،کان جده األعلی السید
حسین من أهل ساوج انتقل منها الی تبریز و تعاقب فیها أوالده و أحفاده الی
 .1طباطبایی ،عبد العزیز _ طباطبایی بهبهانی ،محمد _ آقابزرگ تهرانی ،محمدمحســن ،طبقات
أعالم الشیعة و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر.100/1 ،
 .2احمدیان ،مینا _ محدثزاده ،حسین _ عباسی ،حبیباهلل _ نصیری ،محمد رضا ،اثر آفرینان،
.230/5
 .3آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن ،الذریعة الی تصانیف الشیعة.140/20 ،
 .4همان.

الیوم و منهم علماء فضالء ،ولد المترجم بتبریز فی (12ربیعالثانی 1325هـ).

1

بنابرایــن عالمــه مســتنبط در تاریــخ دوازدهــم ربیعالثانــی  1325در تبریــز متولد شــده
اس��ت .جد اعالی او آنچنانکه ذکر شــد ،اهل ساوه بوده و ازآنجا به تبریز منتقل شده
نام عالمه مستنبط ازاینجهت است.
شهرت
اســت .لذا
ِ
ِ
تبریزی ســاوجی در انتهای ِ
آقابزرگ در الذریعة او را از ســادات موسوی برشمرده است.

2

دروس مقدماتی حوزه را نزد پدر و دیگر بزرگان در همان شــهر فراگرفت.
مؤلف القطرة،
ِ
ِ

حــدود بیستســالگی به درس خارج وارد شــد و از محضر عالمــه میرزا صادق تبریزی
بهره برد 3.سید احمد و برادر کوچکترش سید نصراهلل ،در سال  1347جهت تکمیل
4
برادر
دروس خــارج فقــه و اصــول از تبریز کوچ کردند .عالمه ســید احمد به نجــف ،و ِ
او بــه قــم 5مهاجرت نمود .ســید احمد محضر برجســتهترین اســتادان آن دیــار را درک

کرد .ســید ابوالحســن اصفهانی ،میرزاعلی ایروانی ،میرزا محمدحسین نائینی و شیخ
ضیاءالدیــن عراقــی از جمله اســتادان فقه و اصــول او بودند که در طبقات الشــیعة از
ایشان یاد شده است .وی با نگارش و گردآوری تقریرات برخی از استادان خود در فقه
و اصول موفق به دریافت جایزه شد 6.همچنین از برخی از همین بزرگان و نیز از شیخ
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عباس قمی ،صاحب مفاتیح الجنان ،و آقابزرگ تهرانی ،صاحب الذریعه ،مفتخر به
پایمردی وی
مشــی حدیثی و
و آیــتاهلل ســید عبــد الغفار مازندرانی را درک نمود 8،اما
ِ
ِ
 .1طباطبایی ،عبد العزیز _ طباطبایی بهبهانی ،محمد _ آقابزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،همان.
 .2الطهرانی ،همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5احمدیــان ،مینــا _ محدثزاده ،حســین _ عباســی ،حبیباهلل _ احمدیان ،مینــا _ محدثزاده،
حسین _ نصیری ،محمد رضا ،همان.
 .6طباطبایی ،عبد العزیز _ طباطبایی بهبهانی ،محمد _ آقابزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،همان.
 .7همان.
 .8احمدیان ،مینا _ محدث زاده ،حســین _ عباســی ،حبیباهلل _ احمدیان ،مینا _ محدث زاده،
حسین _ نصیری ،محمد رضا ،همان.

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

اجازۀ نقل حدیث گردید 7.عالمه مستنبط اگرچه در اخالق
محضر سید علی قاضی
ِ

نســبت بــه مکتــب کالمی اهل بیــت؟مهع؟ ،حاکی از فاصلــۀ فکری او با برخــی از آرای
عرفانی سید علی قاضی است.
ِ
شــیخ هــادی امینــی ،عالمــه مســتنبط را «از علمــای بافضیلــت ،و از مجتهدیــن
َ
عالیرتبه ،اهل تقوا و عبادت و اعمال صالح» 1میخواند و مینویسد:
در مــدت اقامــت خــود در نجف بــه تألیف ،تحقیــق ،عبــادت و برپایی
نماز جماعت مشغول بود و همواره از زهد و تقوای عالی و توفیق عبادت
فراوان برخوردار بود.

2

ارادت خاصه به حضرات اهل بیت؟مهع؟ و اهتمام ویژه بر زیارت ایشان ،از مشخصههای
بارز عالمه مســتنبط بوده اســت .مجتهدی سیستانی از برخی از اهل وثوق نقل میکند
کــه مرحــوم مســتنبط «اول کســی بود که در مدت چهل ســال هر شــب هنگام ســحر به
زیارت امیرالمؤمنین شرفیاب میشد ،زیرا کلیددار حرم مطهر ،آن مرحوم را بر خود مقدم
داشــته و کلید را به او میداد [ ...وی] در تمام عمر مقید بود شــبهای جمعه پیاده به
228

زیارت امام حسین؟ع؟ مشرف شود 3.»...این عالم بزرگ در آخرین سفر خود به کربال در
سال  ،1399از نزدیک بودن وفات خود خبر داد و طبق خواستۀ او ،وی را به نجف آوردند
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و در همان روز در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت.

4

از ســید احمد مســتنبط آثار متعددی به چاپ رسیده است .آقابزرگ در الذریعة تنها
از یک اثر او به نام ضیاء الصالحین نام میبرد .در طبقات الشیعة نیز دو اثر دیگر او به
نامهای القطرة و دالئل الحق نام برده شده است .اما رقم آثار او بهمراتب بیش از این
است .اینک فهرستی از آثار مؤلف عرضه میگردد.
 .1االمینی ،محمد هادی ،معجم رجال الفکر و األدب فی النجف خالل الف عام.1198/3 ،
 .2همان.
 .3مســتنبط ،احمــد ،القطــرة ،مقدمــۀ جلد نخســت نوشــتۀ مجتهدی سیســتانی ،ســید مرتضی،
ص .25
 .4همان.

 _1 _1آثار مطبوع عالمه مستنبط

تنــوع آثار نگاشــته شــده توســط مرحــوم عالمه مســتنبط حکایت از دانش وســیع او در
فقــه ،اصــول فقه ،تاریخ ،حدیث و کالم شــیعه دارد .از مجمــوع گزارشهای موجود از
آثار وی میتوان ده اثر را به شرح ذیل فهرست نمود:
 .1القطــرة مــن بحار مناقــب ّ
النبی و العتــرة :این کتاب که در بــاب مناقب و فضائل
اهل بیت؟مهع؟ است ،برجستهترین اثر حدیثی _ کالمی عالمه مستنبط است

کــه در دو مجلــد نگاشــته شــده اســت .بنا بــر آنچــه در طبقات اعالم الشــیعة
آمده ،مؤلف از نگارش این کتاب در سال  1360قمری فارغ شده است.
مباحث کالمی اســت،
 .2دالئل الحق فی أصول الدین :این کتاب که مشــتمل بر
ِ
متن طبقات اعالم الشیعة ،مؤلف در
در ســه جلد تألیف شــده است .مطابق ِ
سال  1371قمری از نگارش آن فارغ شده است.

 .3ضیــاء الصالحیــن و المتهجدیــن :بــه نظــر میرســد ایــن کتــاب پــس از نگارش
تقریرات او بر مباحث خارج فقه و اصول اســتادانش ،نخســتین کتابی اســت
آثار دعایی داخل میشود.
که از وی منتشر شده است .این کتاب در زمرۀ ِ
کتــاب ارجــوزۀ عالمه حاج ســید محمــد رضوی کشــمیری.
شــرحی اســت بر
ِ

محتوای این کتاب پیرامون اصول دین و ایمان است.

 .5تعلیقات و تقریرات :از مرحوم عالمه مستنبط ،تعلیقات و تقریراتی بر مکاسب،
و درسهای عالمه نائینی ،عالمه ایروانی و عالمه سید ابوالحسن اصفهانی به
جای مانده است.
 .6الرثــاء و األســی :این کتاب یک تکنــگاری تاریخی و روایی در خصوص مقتل
حضرت سیدالشهدا؟ع؟ است.
 .7الزیارة و البشارة :این کتاب در دو مجلد نشر یافته است.
 .8المناسک و المدارک :اطالعاتی دربارۀ این کتاب گزارش نشده است.

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

کالمی عالمه مســتنبط محســوب میشــود،
 .4اوجــز البیــان :ایــن کتاب که از آثار
ِ
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 .9منتخــب خاتم الرســائل بأحســن الوســائل :اطالعاتــی دربارۀ این کتــاب گزارش
نشده است.
 .10ترجمۀ کتاب ســبیل الصالحین و نهج الســالکین :این کتاب ترجمهای اســت از
مذکور عالمه ســید حســن صدر .عالمه مســتنبط عالوه بر ترجمه ،اضافاتی
اثر
ِ

را بر آن نگاشته است.
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 _2وضعیت حا کم بر زمان تألیف اثر و انگیزۀ مؤلف از نگارش آن
کشــمش رویارویــی ســنت و
ســدۀ ســیزدهم و چهاردهــم هجــری قمــری ،روزهــای پــر
ِ
مدرنیتــه را در حالــی تجربــه میکــرد کــه حوزههــای علمیــۀ نجــف و اصفهــان بهرغــم
آغاز
مواجهــه بــا نهضت ترجمه و ورود
مســائل جدید ،دســتبهگریبان تکــرار بودند .با ِ
ِ
قــرن چهاردهــم و شــدت یافتــن گرایشهــای فلســفی در حوزههــای علمــی شــیعی و
اشتغال
نگری نو صدرایی در برخی از طبقات روحانیون از یکسو ،و
ِ
گیری جهان ِ
اوج ِ
فقهی صرف و حرکت همهجانبۀ برخی از بزرگان آن دوره در
عالمان امامی به مباحث ِ
احیای داشتههای حدیثی
ضرورت تثبیت و
جادۀ یکطرفۀ اصولیون از سوی دیگر،
ِ
ِ
آثار جدید کالمی _ حدیثی را دوچندان مینمود.
خلق ِ
و ِ
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کتاب القطرة من بحار مناقب
در چنین روزگاری آیتاهلل عالمه سید احمد مستنبط ِ
احادیث فضیلت معصومان؟مهع؟
هــدف گردآوری
النبـ ّـی و العتــرة را به زبان عربی و با
ِ
ِ
احادیث فضائل اهل بیت؟مهع؟،
به نگارش درآورد تا ضمن حفظ و نشر مجموعهای از
ِ
ّ
لــزوم تمســک به معصومان و اتباع از ایشــان را گوشــزد نمــوده و روح گرایش به کتاب و
ِ
دینــی آن زمان تقویت نماید .ازایــنرو ،این کتاب در پی
عتــرت را در جوامــع علمــی و
ِ
احیای مشی کالمی اسالف امامیه و همسو با مدرسۀ حدیثی و کالمی قم در سدۀ سوم
و چهــارم هجــری و همچنین الهام گرفته از روش فکری ســید بــن طاووس (د )664.با
ً
گردآوری حدیث ،تدوین
ســاختاری کامال سنتی و فارغ از دقت نظرهای متأخران در
ِ
و تألیف یافته است .سازوارۀ نهچندان ّ
مدو ن این کتاب ،اگرچه توفیقی در برو نرفت
از معضــل پرمــال و رخوتنــاک تکــرار را بــه همــراه نداشــته ،اما هشــداری را بــا خود به
ارمغان دارد که بر لزوم بازگشــت به مشی اسالف اصحاب امامیه تأ کید میورزد.

 _3ساختار کتاب القطرة
کت ــاب القط ــرة از دو جل ــد متمای ــز و مش ــترک در موض ــوع ش ــکل یافت ــه اس ــت .عالم ــه
ـوان «مقدمــۀ مؤلــف» ،پــس از حمــد الهــی
مســتنبط در جلــد یکــم و در گفتــاری بــا عنـ ِ
و توضیحات ــی دیگ ــر ،س ــه مقدم ــۀ مفص ــل را ذک ــر ک ــرده و س ــپس بخشه ــای اصل ــی
کت ــاب را ب ــه چه ــارده بخ ــش تقس ــیم نم ــوده اس ــت .ه ــر بخ ــش از جل ــد یک ــم ای ــن اث ــر،
ب ــه مناق ــب یک ــی از معصوم ــان؟مهع؟ ب ــه ترتی ــب از حض ــرت رس ــول اک ــرم ت ــا حض ــرت
حج ــة ب ــن الحس ــن؟مهع؟ اختص ــاص یافت ــه اس ــت .پ ـسازآن ،در دو گفت ــار ب ــه مناق ــب
ســادات و شــیعیان پرداختــه شــده و درنهایــت بخــش نهایــی کتــاب بــا عنــوان خاتمــه
آورده شــده اســت .مؤلــف پــس از اتمــام نــگارش جلــد نخســت ایــن اثــر و انتشــار آن،
_ مطاب ــق آنچ ــه خ ــود در مقدم ــۀ جل ــد دوم نگاش ــته اس ــت _ ب ــه احادی ــث ف ــراوان و
زیبایــی هــم مضمــون بــا کتــاب خــود برمیخـ َ
ـورد کــه آن احادیــث را در جلــد نخســت
اث ــر خ ــود گ ــرد نی ــاورده اس ــت .ازایـ ـنرو و ب ــه درخواس ــت عالمان ــی ک ــه از او خواس ــته
بودنــد تــا ایــن احادیــث را نیــز گــردآوری نمایــد ،بــه تألیــف جلــد دوم میپــردازد .البتــه
ـف جلــد نخســت کتــاب خــود دیــده بــود،
بــه نظــر میرســد رؤیایــی کــه او پــس از تألیـ ِ
1

صاحــب القطــرة ،در جلــد دوم پــس از بیــان روایاتــی در خصوص اســرار علــم امامان،
به تقریظاتی که دانشــمندان بر جلد نخســت اثر او نگاشــتهاند اشــاره مینماید و متن
آن تقریظــات را ذکــر میکنــد .ســپس در گفتــاری با عنــوان «مقدمۀ مؤلف» ،بــه انگیزۀ
نگارش جلد دوم میپردازد و با تفصیلی قابلتوجه ،مباحث متعددی را پیرامون اهل
بیت؟مهع؟ به نگارش درمیآورد .مؤلف محترم پس از بیان مقدمه در ساختاری مشابه
با جلد نخســت ،جلد دوم کتاب را به چهارده قســمت تقسیم مینماید .اگرچه جلد
اول و دوم این اثر به لحاظ ســاختاری بســیار به هم شبیهاند ،اما تفاوتهای کوچکی
ســاختاری جلد نخســت و
نیز با هم دارند .نکات ذیل را میتوان بهعنوان تفاوتهای
ِ
 .1مستنبط ،سید احمد ،همان.

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

در ن ــگارش جل ــد دوم آن بیاث ــر نب ــوده اس ــت.

231

جلد دوم در نظر گرفت:
 .1جلد نخست دارای سه مقدمه ،و جلد دوم دارای یک مقدمه است.
خالف جلد نخست ،بخش مستقلی به مناقب امام مجتبی؟ع؟
 .2در جلد دوم ،به
ِ
اختصــاص نیافتــه و از مناقــب ایــن امــام در فصلــی ذیــل یک بخش بــا عنوان
مناقب مشــترک امامین حسنین؟امهع؟ یاد شده است .در بخش دیگری از جلد
دوم ،بهطور خاص به مناقب سیدالشهدا؟ع؟ پرداخته شده است.
«پایان بخش» وجود دارد
عنوان
 .3در جلــد دوم ،در انتهــای هر بخش ،گفتاری با
ِ
ِ
که مشتمل بر موضوعات مستقلی است .برای نمونه در پایان بخش اول جلد
دوم ،به فضیلت سادات گرامی و علویان ،و در پایان بخش دهم جلد دوم ،به
تخمیس اشعار ابونواس در مدح امام رضا پرداخته شده است.
عناوین «فضائل ذریۀ پاک پیامبر» و «فضائل
 .4در جلد نخست ،دو بخش تحت
ِ
دوســتان و شــیعیان اهل بیت» اختصاص یافته است که در جلد دوم این دو
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بخــش در قالــب فصلی از خاتمۀ بخش اول با عنوان «مناقب ســادات گرامی
و علویان» ذکر شده است.
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بنابراین در مجموع کتاب القطرة از سیوپنج بخش تشکیل یافته است:


بیســتوهفت بخــش پیرامــون فضائــل اختصاصــی معصومــان؟مهع؟ :یــک

بخــش ویژۀ امام مجتبی؟ع؟ ،و ســایر معصومــان؟مهع؟ هرکدام دو بخش( .یک
بخش در جلد اول و یک بخش در جلد دوم).


یک بخش مشترک در بیان فضائل مشترک امامین حسنین؟امهع؟.



یک بخش تحت عنوان فضائل ذریۀ پاک پیامبر در جلد اول.



یک بخش تحت عنوان فضائل دوستان و شیعیان اهل بیت در جلد اول.



چهار گفتار بهعنوان مقدمه .ســه مقدمه در جلد نخســت و یک مقدمه در

جلد دوم.



بخشــی مختــص به بیان تقریظات عالمان بر جلــد اول که در ابتدای جلد

دوم آمده است.

 _4محتوای کتاب القطرة
همانگونه که از ساختار کتاب و هدف مؤلف توقع میرود ،این کتاب مشتمل است بر
احادیث ،اشعار و گاهی بیانات مؤلف در فضائل و مناقب اهل بیت؟مهع؟ .دربارۀ روش
گردآوری و تنظیم مواد مندرج در متن این کتاب در گفتار بعدی سخن خواهیم گفت.
مختلف این اثر سخن میگوییم.
پیرامون محتوای بخشهای
در این گفتار بهاختصار،
ِ
ِ
 _1 _4مناقب پیامبر گرامی اسالم

در جلــد نخســت 64 ،حدیث و در جلد دوم 71 ،حدیــث در این خصوص گنجانده
شــده اســت کــه در خاتمــۀ ایــن بخش از جلــد دوم 29 ،حدیــث در فضائل ســادات و
علویــان آمده اســت .مطالــب متعدد پیرامون مناقب پیامبر گرامی اســام در این اثر را
میتوان در عناوین کلی ذیل خالصه نمود:



والدت پیامبر و دوران کودکی آن حضرت



فضائل پیامبر که حاوی احادیث و مطالب متعددی است.



معجزات پیامبر



سخنان پیامبر



فضیلت صلوات ،آداب و مکانهای ذکر آن



فضائل مشترک پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین

 _2 _4مناقب حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟

در جلــد اول 158 ،حدیــث و در جلــد دوم  72حدیــث در این موضوع آمده
اس��ت .ایــن بخ��ش از این اثـ�ر ،مفصلترین بخش آن حســاب میشــود .محتــوای این
بخش را میتوان در عناوین کلی ذیل دستهبندی کرد:

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر



نور پیامبر
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فرشتگان و امیرالمؤمنین



انبیاء و امیرالمؤمنین



امیرالمؤمنین و خاتمالنبیین



دوستی و دشمنی امیرالمؤمنین



امیرالمؤمنین و مواقف قیامت



والیت و امامت امیرالمؤمنین و نتایج قبول و انکار آن



علم امیرالمؤمنین



شجاعت امیرالمؤمنین



معجزات و کرامات امیرالمؤمنین



امیرالمؤمنین در گفتار دیگران



حکایاتی پیرامون امیرالمؤمنین

 _3 _4فضائل حضرت فاطمۀ زهرا و فرزندان او از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری؟مهع؟

در جلــد اول 34 ،حدیــث و در جلــد دوم 23 ،حدیــث در مناقــب حضــرت
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صدیقه آمده اســت .غیر از  12حدیثی که در فضائل مشــترک امام حسن مجتبی و امام
حســین؟ع؟ در جلــد دوم گــزارش شــده اســت ،در جلــد اول  20حدیــث و در جلــد دوم
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 26حدیث به حضرت امام مجتبی اختصاص داده شــده اســت .در خصوص فضائل
سیدالشــهدا؟ع؟ ،در جلــد اول  25حدیــث ،و در جلــد دوم  22حدیــث گردآوری شــده
است .محتوای کتاب القطرة در خصوص مناقب امام حسین؟ع؟ را میتوان در قالب
عناوین کلی ذیل دستهبندی نمود:







والدت حضرت سیدالشهدا
فضائل حضرت سیدالشهدا
مؤمن و حضرت امام حسین؟ع؟
فضائل کربال
فضائل زیارت امام حسین؟ع؟
عوض شهادت امام حسین؟ع؟

در خصــوص ســایر امامــان ،در هریــک از دو جلد این اثــر ،احادیث متعددی با شــرح
و تفصیــل بیــان شــده اســت .در جلــد نخســت 20 ،حدیــث در فضائــل امام ســجاد،
 20حدیــث در فضائــل حضــرت امــام باقــر 45 ،حدیــث در فضائــل امــام صــادق17 ،
حدیث در فضائل امام کاظم 26 ،حدیث در فضائل امام رضا 17 ،حدیث در فضائل
امــام جــواد 21 ،حدیــث در فضائــل امــام هــادی و  17حدیــث در فضائــل امام حســن
عسکری؟مهع؟ ذکر شده است.
در جلــد دوم نیــز  25حدیــث در فضائــل امام ســجاد 21 ،حدیــث در فضائل حضرت
امــام باقــر 36 ،حدیث در فضائل امــام صادق 19 ،حدیث در فضائــل امام کاظم26 ،
حدیــث در فضائل امام رضــا 16 ،حدیث در فضائل امام جواد 16 ،حدیث در فضائل
امام هادی و  19حدیث در فضائل امام حسن عسکری؟مهع؟ ذکر شده است.
 _4 _4فضائل حضرت ولیعصر؟جع؟

در جلد نخست این اثر 120 ،حدیث در فضائل امام عصر و در جلد دوم 54 ،حدیث
در همیــن راســتا گردآوری شــده اســت .محتوای ارزشــمند این کتــاب را در این باب



والدت حضرت ولیعصر



دوران کودکی حضرت ولیعصر



نام ،القاب ،نسب و سایر ویژگیهای آن حضرت



غیبت و حزن بر غیبت آن حضرت



توقیعات و نامههای حضرت امام زمان



تشرف یافتگان به محضر حضرت امام زمان



وظایف شیعه در دوران غیبت و فضیلت انتظار



اوضاع اجتماعی و اخالقی مردم در عصر غیبت



حوادث ظهور و زمان و مکان آن

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

میتوان تحت عناوین کلی ذیل دستهبندی نمود:
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آثار و برکات ظهور



سیرۀ حکومتی آن حضرت و مدت حکومت ایشان




اوصاف اصحاب آن حضرت
آیات ّ
مؤوله دربارۀ آن حضرت و ظهور ایشان

 _5 _4مناقب ذریه و شیعیان خاندان پیامبر
ً
در کتــاب القطــرة مجموعــا  18حدیــث در بــاب ذریۀ خانــدان پیامبــر و  21حدیث در
ً
مناقب شیعیان آن حضرات ذکر شده است که تماما در جلد اول گزارش شده است.

نخست جلد دوم نیز ،فصلی به مناقب سادات و علویان اختصاص
در خاتمۀ بخش
ِ
یافته است.

 _5ویژ گیهای کتاب القطرة
ً
کتــاب القطــرة را بایــد یک اثر حدیثــی و کالمی کــه روش بحث آن کامال نقلی اســت،
بهحساب آورد .البته این کتاب از مطالب اخالقی ،تاریخی و فقهی نیز خالی نیست.
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مطالب کمارتباط با عناوین بخشها به چشم میخورد.
بهطورکلی در این اثر،
ِ
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 _1 _5عدم ا کتفا به مصادر امامیه و توجه به پارهای از آثار عامه

عــدم اکتفــا بــه مصادر و روایات امامیــه و توجه به برخی از مصــادر و احادیث عامه ،و
توجــه مؤلــف به برخــی از نگاشــتههای مخالفان را میتــوان از ویژگیهــای این کتاب

برشــمرد .ینابیــع المودة ،کنــز العمال ،مقاتل الطالبیــن ،الدر المنثور ،مقتل الحســین
خوارزمی و تاریخ مدینة دمشق ،از جمله آثار اهل سنت هستند که مؤلف در نگارش
ایــن کتــاب از آنهــا بهره برده اســت .آثاری چون کشــف الغمــة و مئة منقبة نیــز از آثار
مؤلفان امامی است که احادیث فضیلت معصومان را از طرق عامه نقل کردهاند و در
این کتاب از آن احادیث بهوفور یاد شده است.
 _2 _5وجود بیانهای سودمند و شرح و بسط روایات

وجود بیانهای سودمند ،بهویژه در روشن ساختن ُمراد احادیث و جمع میان
القطرة از
ِ

روایــات متعارض ،بیبهره نیســت .هرچند کــه تعداد این بیانها بــه طرز قابلتوجهی
ِ
اندک است و احادیث این کتاب اغلب با احادیثی دیگر و اشعاری از شاعران شیعه
و غیر شــیعه شــرح و بسط داده میشــود .لذا تعداد احادیث این کتاب بهمراتب بیش
از شمارۀ احادیثی است که در کتاب درج شده و حجم قابلتوجهی از این اثر ،به شعر
مطالب ذیل یک حدیث تا ده صفحه و حتی بیشــتر شــرح و
اختصــاص دارد .گاهــی
ِ
بسط مییابد.
ساختار سنتی و تبویب نایافتگی در ذیل عناوین بخشها
_3_5
ِ

شــاید مهمتریــن نقــص ایــن کتــاب ،تدویــن نایافتگی مطالــب ذیل بخشها اســت.
هماهنگی خاصی گرد هم آمدهاند .لذا
مطالب مندرج در بخشها بیهیچ ترتیب و
ِ
فقدان تبویب مطالب ذیل یک بخش ،مطالعۀ موضوع محور این کتاب را با دشواری

همــراه کــرده اســت .بــرای نمونــه ،هفت حدیث نخســت از بخــش اول جلــد اول این
کتاب به مطالب ذیل اختصاص دارد:
 .1اخالص و تعریف آن از زبان پیامبر اسالم
 .3لزوم شناخت حق اولیای الهی
 .4افتخار جبرائیل در همنشینی با اهل بیت در جریان کساء
 .5نحوۀ استغفار ابلیس که به حق پیامبر و اهل بیت او استغفار میکند.
 .6چگونگی معرفت به پیامبر و اهل بیت او و ذکر اوصاف متعددی در کماالت
و فضائل ایشان
 .7لــزوم احســان بر اهل بیت پیامبر جهت توســل به آن حضــرت و بهرهمندی از
شفاعت او در آخرت
همانطور که مالحظه میشود ،نکات متعدد و تبویب نایافتهای در این هفت بخش
ربط منطقی میان احادیث آنها را دریافت.
به چشم میخورد که بهسادگی نمیتوان ِ

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

 .2افضلیت پیامبر بر جمیع خلق
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 _6روش مؤلف در تألیف کتاب
صاحــب القطــرة ،بخشهــای کتــاب خــود را بیهیــچ مقدمــه و توضیحــی ،بــا یــک
حدیــث آغــاز میکنــد .اگــر مؤلــف بخواهــد کالمــی را از خــود ،در شــرح یــا بیــان یــک
ـارت «قــال المؤلــف» آن را متمایــز میکنــد .هرچنــد کــه مؤلــف
حدیــث بیــاورد ،بــا عبـ ِ
ـارت «قــال
گاهــی مضمــون یــک حدیــث را بیآنکــه بــه منبــع و ســند آن اشــاره کنــد بــا عبـ ِ
المؤلــف» همــراه کــرده اســت 1.گاهــی نیــز بــه مــدارک ،اســناد و منابــع دیگــر یــک حدیــث
اشــاره مینمایــد و اضافــات ســایر منابــع بــر روایــت موردبحــث خــود را متذکــر میشــود.

2

در مـ�وارد ن��ادری نی��ز ب��ه روایــات متعـ�ارض و نحــوۀ جم�عـ آن روایاــت میپــردازد .بــرای
نمونــه در خصــوص تعــارض و جمــع روایــات مــدت حکومــت حضــرت ولیعصــر نکات
ســودمندی در بیــان مؤلــف آمــده اســت .
3

مؤلف در مواردی توضیحی کوتاه دربارۀ شــخصیتی که از او در متن کتاب ســخن به
میــان آورده ،ارائــه مینماید .برای نمونه در معرفی اســماعیل بن ابی الحســن عباد بن
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عباس الطالقانی ،المعروف بالصاحب ،مینویســد« :او شــیعهای فاضل و دانشمند و
عالم به علم کالم بود».

4
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حدیــث موردنظــر مؤلف در چندین کتاب گرد آمده باشــد ،پیش از ذکر متن
چنانچــه
ِ
حدیــث ،منابــع آن بــا ذکــر نــام مؤلف و نــام کتــاب آورده میشــود 5.هرچنــد گاهی نیز
روایات موردبحث مؤلف بدون ذکر منبع و نویســندۀ آن ذکر شــده است 6.گاهی نیز به
ذکر نام مؤلف اکتفا شــده و به نام منبع اشــاره نشــده است 7.لذا روش واحدی در ارائۀ
 .1برای نمونه ر.ک :مستنبط ،سید احمد ،همان.79/1 ،
 .2همان.85/1 ،
 .3همان.825/2 ،
 .4همان.386/1 ،
 .5همان.357/1 ،
 .6برای نمونه ر.ک :همان ،469/1 ،ح .320
 .7برای نمونه ر.ک :همان.614/1 ،

احادیــث از ایــن حیث در تمام این اثر دیده نمیشــود .هرچند که بیشــتر ارجاعات با
ذکر نام نویسنده یا نام کتاب همراه است.

ً
اگرچه عالمه مســتنبط در گزارش متن احادیث دقت قابلتوجهی داشــته و معموال از
مصادر اصلی بهره میجسته است ،اما ممکن است از پارهای شواهد چنین برآید که

وی احادیث متقدمین را باواســطۀ منابع فرعی متأخران نقل کرده اســت .برای نمونه
ِ
وی حدیثی از کمالالدین مرحوم صدوق را با متنی متفاوت نسبت به مصدر اصلی
المعاجز عالمه بحرانی
متن منقول از مدینة
ِ
و حتی بحاراالنوار گزارش نموده که تنها با ِ

ســازگاری دارد 1.ایــن امــر میتوانــد احتمال بهرهگیــری وی از مصادر واســطه را تقویت
نماید.
تقطی ــع نک ــردن احادی ــث و ذک ــر دقی ــق مت ــن روای ــات ،از دیگ ــر ویژگیه ــای ای ــن کت ــاب
اس ــت .گاه ــی ادام ــۀ ی ــک حدی ــث باآنک ــه ارتب ــاط بس ــیار کم ــی ب ــا ص ــدر حدی ــث و
غ ــرض مؤل ــف از ذک ــر آن دارد ،آورده میش ــود .ب ــرای نمون ــه س ــفارش ام ــام ص ــادق؟ع؟
ب ــه ش ــیعیان ب ــه رعای ــت برخ ــی ام ــور اخالق ــی در انته ــای روایت ــی ک ــه غ ــرض مؤل ــف از
ذک ــر آن بی ــان ش ــناخت ح ــق اه ــل بی ــت اس ــت ،از جمل ــه م ــواردی اس ــت ک ــه حاک ــی
س ــبب مصالح ــی از ذک ــر کام ــل روای ــت پرهی ــز ش ــده اس ــت .ب ــرای نمون ــه در خص ــوص
خلف ــای اول و دوم در زم ــان ظه ــور حض ــرت ولیعص ــر ،قس ــمتی از حدی ــث موردنظ ــر
ذک ــر نش ــده اس ــت.

3

اگرچــه همــت مؤلــف در این کتاب بر گــزارش دهی دقیق از مصادر اســت ،اما گاهی
میــان نســخۀ موجــود از یــک کتــاب و گزارش عالمــه مســتنبط در القطــرة تفاوتهای
 .1ر.ک :ابــن بایو یــه ،محمــد بن علــی ،کمال الدیــن384/2 ،؛ مجلســی ،محمد باقــر ،بحاراالنوار،
24/52؛ بحرانــی ،ســید هاشــم ،مدینــة المعاجــز606/7 ،؛ مســتنبط ،ســید احمــد ،همــان،
.788/2
 .2برای نمونه ر.ک :همان.84/1 ،
 .3برای نمونه ر.ک :همان.805/1 ،

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

از مش ــی نویس ــنده در ع ــدم تقطی ــع روای ــات اس ــت 2.هرچن ــد ک ــه در م ــوارد ن ــادری ب ــه
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کوچکی دیده میشود .برای نمونه در حدیث  158در جلد اول که به مناقب حضرت
عبــارت «فاطمــه فرمــود‹ :من مقصود از شــجرۀ طیبه
امیرالمؤمنیــن اختصــاص دارد،
ِ
هســتم که همواره ثمره و میوههای گوارا میدهد ›.علی فرمود‹ :و من گفتگو کننده با
آن اژدها هستم 1»›.در مصدر اصلی حدیث ،یعنی فضائل شاذان بن جبرئیل ،موجود
نیســت 2.به نظر میرســد نسخۀ در اختیار مؤلف ،با نســخۀ منتشر یافته از این کتاب
تفاوت داشته است.

 _7کارهای انجام شده پیرامون کتاب
برای نخســتین بار ،جلد نخســت این کتاب توسط حجة االســام و المسلمین شیخ
محمــد ظریف موردتحقیــق قرار گرفت .همین محقق ،جلد دوم این اثر را با همکاری
محمدحسین رحیمیان ادامه داد .پس از اتمام فرایند تحقیق ،اصالحات متعددی بر
آن واقع شد و آیات و روایات در پاورقیها با تنظیم خوبی همراه گشت و لغات دشوار
و احادیث نیازمند توضیح در پاورقیها اشاره گردید.
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ترجم ــۀ ای ــن اث ــر نی ــز توس ــط همی ــن دو محق ــق ،یعن ــی محم ــد ظری ــف و محمدحس ــن
رحیمی ــان ،ب ــه اتم ــام رس ــید .حج ــة االس ــام و المس ــلمین س ــید مرتض ــی مجته ــدی
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سیس ــتانی مقدمــهای ب ــر ترجم ــۀ فارس ــی ای ــن کت ــاب نگاش ــته اس ــت ک ــه در ابت ــدای
ترجم ــۀ فارس ــی موج ــود اس ــت .ای ــن کت ــاب تاکن ــون در ده نوب ــت توس ــط نش ــر ح ــاذق
منتشــر شــده اســت .متــن عربــی ایــن کتــاب را انتشــارات ذوی القربــی در قــم منتشــر
نم ــوده اس ــت.
کتاب القطرة من بحار فضائل النبی و العترة شرحی ندارد؛ اما فهرستی از موضوعات این اثر
در ترجمۀ مذکور و در انتهای جلد دوم تنظیم شده است که مطالعۀ موضوعی این کتاب را
سهولت میبخشد؛ هرچند که فهرست یاد شده بهشدت نیازمند اصالح است.
 .1همان.364/1 ،
 .2ر.ک :شاذان بن جبرئیل ،سدیدالدین القمی ،الفضائل ،ص .80

پیشنهاد:

مطالــب مشــترک در جلــد اول و دوم کتــاب القطــرة و تبویبنایافتگــی این اثر،
وجــود
ِ
مطالعــۀ موضوعــی آن را بــا دشــواری همراه کرده اســت .ازایــنرو به پژوهشــگران حوزۀ
همســان دو جلد این
امامــت و حدیــث ،پیشــنهاد میشــود تــا با تجمیــع بخشهــای
ِ
پراکندگــی احادیث،
موضوعــی مطالــب آن ذیــل هر بخــش،
دقیــق
تبویــب
کتــاب ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
اثر ارزشــمند را ســامان بخشند .همچنین
شــرحها ،اشــعار ،بیانات و ســایر ِ
نکات این ِ

روایات
اصحاب امامیه از آثــار عامه ،به مطالعۀ موضوعی
میتــوان بــا تفکیک مصادر
ِ
ِ
مخالفان در هر بخش ،سهولت بخشید.
نتیجه

جهت تأ کید بر توجه به معارف
هدف ادای دین به معصومان ،در
عالمه مســتنبط با ِ
ِ
نــگارش اثری حدیثــی و کالمی
روش اســاف امامیــه به
ِ
اهــل بیــت؟مهع؟ ،بــا پیــروی از ِ
ّ
اتخــاذ ســاختاری ســنتی و تــا حــدودی
در فضائــل اهــل بیــت؟مهع؟ روی آورد .وی بــا
ِ
اســاف اصحــاب امامیه را
تدویننایافتــه ،تأثیرپذیــری و دلبســتگی خــود بــه مشــی
ِ
کالمــی مدرســۀ حدیثــی و کالمی قم در ســدههای
نشــان داد و بــا الگــو گیــری از روش
ِ
کــه بیگمــان در ایــن راه موفقیت چندانی را کســب نکرد .وجــود مقدمههای مفصل و
طوالنــی ،عــدم تقطیع متن روایــات ،تبویب نایافتگی و فقدان نظــم درونی بخشهای
کتاب ،ذکر مصادر و مستندات و پایبندی به روش کالم نقلی از مهمترین ویژگیهای
منطقی روشــن میــان مطلب
ایــن کتــاب اســت .نبود فهرســت موضوعــی و عدم ربط
ِ

پیدرپــی ایــن کتــاب ،مطالعــۀ موضوعــی ایــن اثــر را بــا دشــواری همــراه کرده اســت.
وجــود برخی بیانها و توضیحات ســودمند در جهت فهم بهتر احادیث یا جمع میان
احادیث متعارض ،از دیگر ویژگیهای کتاب مذکور است.

نم ةَ قطَلا
 ةَر تِع لا و یبنلا بقانم راحب ر

کالم نقلــی آغاز نمود
ســوم و چهــارم هجری ،بازگشــتی هدفمندانه را بــه ِ
دوران پرفروغ ِ
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فهرست منابع

آقابزرگ تهرانی ،محمد محســن ،الذریعة الی تصانیف الشــیعة ،بیروت ،داراألضواء ،الطبعة
الثالثة 1403 ،ق.
ابــن بابویــه ،محمد بن علــی ،کمالالدین و تمام النعمة ،تحقیق :غفــاری ،علی اکبر ،تهران:
االسالمیه ،چاپ دوم 1395 :ق.

احمدیــان ،مینــا _ محــدث زاده ،حســین _ عباســی ،حبی ـباهلل _ نصیــری ،محمــد رضا ،اثر
آفرینان ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،ج .5
االمینــی ،محمــد هــادی ،معجم رجــال الفکــر و األدب فی النجف خالل الــف عام ،نجف،
 1992م
البحرانی ،الســید هاشــم ،مدینة المعاجز ،قم :مؤسســة المعارف االســامیة ،الطبعة االولی،
 1415ق.
شاذان بن جبرئیل ،سدیدالدین القمی ،الفضائل ،قم ،رضی 1363 :ش.
طباطبای��ی ،عب��د العزیــز _ طباطبایــی بهبهانــی ،محمــد _ آقابــزرگ تهرانــی ،محمدمحســن،
طبقات أعالم الشیعة و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر ،قم :دارالمرتضی للنشر.
المجلســی ،محمــد باقــر ،بحاراالنوار الجامعــه لدرر اخبار االئمــه ،بیــروت :دار احیاء التراث
العربی 1403 ،ق.

242

المســتنبط ،الســید احمــد بن الســید الرضــی التبریــزی الســاوجی ،القطرة من بحــار فضائل
العترة ،قم ،ذوی القربی ،طبعة االولی 1382 ،هـ  .ش.

تپـژوه ـــی _ شمارۀ هفدهم _ بهار 1394
فصلنامۀ امام 

مســتنبط ،ســید احمــد ،قطــرهای از در یــای فضائــل اهــل بیــت ،مترجــم :ظر یــف ،محمــد_
رحیمیان ،محمد حسن ،مقدمه :مجتهدی سیستانی ،سید مرتضی ،قم :نشر حاذق ،چاپ
هفتم 1482 ،ق.

التعريف بكتاب “القطرة من بحار مناقب النبي والعترة”
محمدعلي الموحدي
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الخالصة:
ًّ
ً ًّ
ّ
يعد كتاب “القطرة من بحار مناقب ّ
النبي والعترة” كتابا كالميا ـ حديثيا في سبيل دراسة فضائل
ّ ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية
المنظمة بالدقة وقلة اإلنجازات
والمكونات غير
التقليدية
الهيكلية
؟مهع؟.إن
أهل البيت
ّ
ّ
لهــذا الكتــاب أدى إلى الوقوع في مشــكلة التكرار ،ولكن تمت االســتفادة مــن هذا التكرار في
َّ
الفقهية الصرفة ،وكذلك حفظ وتثبيت المعطيات
سبيل التقليل من عامل االشتغال بالمباحث
ّ
ّ
ّ
الكالمية عند علماء اإلمامية السالفين.
الحديثية وإحياء الطريقة
ً
ّ
َّ
األئمة
مضافــا إلــى ّأن مــن أهــداف المؤلــف فــي تأليــف كتابــه هذا هــو تأديــة بعض حقــوق
المعصومين ؟مهع؟  ،والتأكيد على وجوب االهتمام بمعارف أهل البيت وضرورة ّاتباعهم؟مهع؟.

َّ
َ
مهم ْين في مجال اإلمامة
بمشروع ْين
التعريف
إطاللة على “ النظام الجامع لمواضيع اإلمامة”
منذ أن أعلن رســول اهلل ؟ص؟ إمامة ووالية أمير المؤمنين وأوالده الطاهرين؟مهع؟ َّ
حبرت آالف
األقالم على األوراق ّ
حتى أثبتت هذه الوالية .إن نظرة عابرة على رسائل اإلمامة في موسوعة
ّ
التخص ّ
صية في
الذريعة إلى تصانيف الشيعة وكذلك نظرة عابرة إلى مكتبة أمير المؤمنين ؟ع؟
مشهد ّ
المقدسة حيث تحتوي على أكثر من  20ألف كتاب حول إمامة أمير المؤمنين لهو شاهد
َ
صحة هذا ّ
عيني على ّ
صدق ودليل ّ
المدعى.
في هذا البين ،فإن ســعة الروايات واألحاديث في تبيين مختلف مســائل اإلمامة هو مجال
ّ
عقيدية في مسائل اإلمامة الدقيقة وقد ّكونت
واسع للبحث ،وهي السبب لنشأة ردود أفعال
مواضيع وأبحاث دقيقة وعويصة في باب اإلمامة.
 .1طالب مرحلة الدكتوراه في الكالم اإلسالمي بجامعة قم.

َّ
معاونية التحقيق في مركز اإلمامة ّ
التخص ّ
ّ
صيمنذ عام 1393ش على إعداد مجموعة
صممت
لقد
ّ
الكالمي في
كاملة شاملة لجميع مسائل اإلمامة في سبيل اإلشراف على مسائل اإلمامة والتراث
مجال اإلمامة تحت عنوان“ :النظام الجامع لمواضيع اإلمامة”.
ّإن هذا النظام الجامع يحتوي في بعض المواضيع على ثالث أو أربع طبقات من خالل دراسة
دقيق وترتيب أنيق في ّ
ستة مباحث:
ّ
 .4تاريخ اإلمامة.
		
 .1المبادئ وكليات اإلمامة.
ّ .2
 .5اإلمامة والعلوم.
			
نظريات اإلمامة.
ّ
إستراتيجية حول اإلمام.
 .6دراسات
		
 .3مواضيع ومسائل اإلمامة.

ّ
للتحقق من ّ
صحة األخبار”
إطاللة عابرة على “النظام الجامع
ّ
َ
األئمة المعصومين ؟مهع؟ منــذ القدم ّ
التحقــق مــن ّ
صحــة األحاديــث الواصلة من ّ
وحتى عصر حضور
ّإن
َ
َّ
األئمة ؟مهع؟ من المسائل ّ
ّ
اهتم بها األصحاب ،وبذلك ّتم تأسيس علم رجال الحديث.
المهمة التي
َّ
ولعلماء الشيعة جهود َّ
صحة األحاديث ،وكانت نتائج هذه الجهود
جبارة في سبيل إحياء التحقيق من
َّ
َّ
َ
ّ
الرجالية هــي أقدم المصنفات
مصنفــات كثيــرة فــي مواضيع عديدة في هــذا المجال ،والكتب الثمانية
الموجودة في هذا الشأن.
َّ
تــم تأليــف هذه الكتب بشــكل عــام من أربــع اتجاهات :معرفة الطبقة ،الفهرســة ،الجــرح والتعديل،
َّ
ّ
َ
ومعلومات ّ
تف هذه المصنفات إلجابة أسئلة الباحثين والمحققين وتلبية حاجاتهم
متفرقة .مع ذلك لم ِ
في كثير من المواضيع.
َّ
بنــاء علــى ذلــك قــام مركز اإلمامة بخطوة جادة وجديدة في هذا الشــأن ،من خالل اســتضافة األســتاذ
ّ
الفاضل ّ
ّ
الشيرازي ،وإقامة اجتماعات علمية عديدة لتحقيق وإعداد مجموعة
الحســيني
الســيد عليرضا
ّ
ّ
“ النزام الجامع للتحقق من صحة االخبار”  ،وقد تقســيمه إلى ثمانية فصول ،يشــتمل كل فصل على
مواضيع دقيقة ومختلفة .لقد ّتم االهتمام بآراء وأنظار قدماء األصحاب حول الرواة على الخالف في
ّ
الرجالية المعاصرة.
الكثير من الدراسات
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A Bibliography of the Book '' Al Qatrata
men Behar Manaqeb al Nabi va al Itrah''
Muhammad Ali Muvaheddi 1
Abstract
''Al Qatrata men Behar Manaqeb al Nabi va al Itrah'' is a book of
theology and hadith which has been written for the purpose of
reviewing the virtues of Ahl Al-Bayt (the Prophet's Household)
(PBHT). Its traditional structure, its rather poor systematicity, and
its meagerness of new scientific achievements have led to being
somehow accused of repetition. However, this repetition could
be said to have been purposeful in terms of maintaining and
establishing the pre-existing hadiths, reviving the theological
methods of early Imamyyeh, and decreasing the proportion of a
one-sided preoccupation with mere jurisprudential discussions.
In addition to paying tribute to the Infallibles, an emphasis on
the necessity of attending to Ahl Al-Bayt's teachings as well as
a warning about the necessity of following them are among the
motives of writing the book.
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