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 کردیرو
 

های قرآن و حدیث افتخار دارد کـه در حـوزۀ میـراث حقیقـی اسـالم، یعنـی قـرآن و                  مجلۀ پژوهش 
 .های ارزشمند محققان را منتشر سازدحدیث، مقاالت و پژوهش

قَلین کتاب هللا و عترتـی        «: اندپیامبر گرامی اسالم فرموده    یعنـی مـاترک مـن در       » انّی تارک فیکم الثَ
 .عترت خودمیان شما دو شیء نفیس است، کتاب خدا و 

بـه عقیـدۀ مـا راه       . های مبتنی بر قـرآن و حـدیث داللـت دارد          این حدیث شریف بر اهمیت پژوهش     
 .رهایی از گمراهی و سرگردانی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست

اسـالمی و   تبیـین صـحیح عقایـد و تعـالیم دینـی و             در همین دو حوزه نیز، مقاالتی که بـا رویکـرد            
 .همچنین پاسخگویی به شبهات و اشکاالت، نوشته شده باشد، در اولویت است

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل     «: در روایتی از پیامبر اکرم آمده اسـت       
 ها آشکار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گـر          یعنی چون بدعت  . »فعلیه لعنة هللا  

 .چنین نکرد، پس لعنت خدا بر او باد
 :های زیر برخوردار باشدهمچنین مقاله باید از ویژگی

  منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد-
 . موضوع مقاله کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد-
 . نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگیر و درخشان باشد-

هـای علـوم قـرآن و حـدیث از خداونـد            تحقیق در زمینه  توفیق همۀ پژوهشگران محترم را در مسیر        
 .بزرگ مسئلت داریم

  
  



 سخن سردبیر
 یادی از استادان علی اکبر غفاری و محمد باقر بهبودی

 
هاي قدیمي به  شینها با تهیه حروف سربي و ما پس از آنکه دوران چاپ سنگي کتابها به سر آمد، و چاپخانه

هاي   اقدام کردند، یک کمبود اساسي ظاهر گردید و آن مغلوط بودن نسخهها ها و رساله چاپ و انتشار کتاب
هاي گذشته  این اغالط که عموماً متوجه کاتبان کم سواد در دوران. ها بود هاي سنگي کتاب خطي و چاپ

گردید و  ها و مصادر اصلي کتابها تصحیح مي است، بایستي توسط مصححان با مراجعه به نسخه بدل
غلط و  شد تا خواننده با متن بي هاي کتاب افزوده مي ها براي تبیین مشکالت و دشواري اورقيتوضیحاتي در پ

کنند به سادگي به مراد مؤلف دست  ها مراجعه مي اي که به این کتاب منقحي روبرو شود و هزاران خواننده
ت و اصطالحات این زبان از طرف دیگر چنین مصححیني بایستي ادبیات عربي را به خوبي بدانند، با لغا. یابند

کامال آشنا باشند، از فقه و اصول و منطق و کالم و حدیث و تاریخ و رجال و تفسیر و سایر علوم اسالمي اطالع 
صاحب نظران امور . داشته باشند؛ همچنین داراي حوصله و وقت کافي باشند و به کار خویش عشق بورزند

، نادر الوجودند و شمار آنها در هر دوره و زماني »بریت احمرک«دانند که چنین اشخاصي همانند  مطبوعاتی مي
اساتید بزرگي همانند مرحوم دکتر سید جالل الدین محدث اُرموي در . کند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي

 . ایران و محمد ابوالفضل ابراهیم در مصر از این شمارند
 

 استاد غفاری و دارالکتب االسالمیه
پ حروفی کتابها و احیای میراث حدیثی شیعه ، دو ناشر بزرگ در ایران پیشگام در آغاز نهضت چا

 آن را بنیانگذاري کرده 1327 که مرحوم شیخ محمد آخوندي در سال »دارالکتب االسالمیه«یکي . بودند
 با او در امر تصحیح و انتشار کتب همکاري) 1383ـ1303(بود  و مرحوم استاد علي اکبر غفاري 

ولین تصحیح استاد غفاري در این دوره بر روي کتاب شریف اصول کافي صورت پذیرفت که ا. کرد مي
این چاپ جدید کتاب «: گفتند  ميآقاي غفاري خود. ها داشت ای در مجامع علمي و حوزه بازتاب گسترده

 کافي را به حضرت آیت هللا بروجردي طباطبایي و حضرت آیت هللا سید احمد خوانساري تقدیم کردم و
  ».آنان به گرمي مرا تشویق و به ادامه راه ترغیب فرمودند 

استاد علي اکبر غفاري بعدها انتشارات صدوق را بنیانگذاري کرد و آثار رئیس المحدثین شیخ صدوق 
. گردد  بالغ بر یکصد مجلّد ميها و متون گرانقدر دیگري را تصحیح و منتشر کرد که شمار این کتاب

، "التوحید"، "التهذیب"، "االستبصار"، "کتاب من ال یحضره الفقیه"، "افيالک"یي همچون ها کتاب
و "ثواب االعمال و عقاب االعمال"، "عیون اخبارالرضا"، "کمال الدین"، "علل الشرایع"، "معاني االخبار"
 تألیف موال "الحقائق" و "المحجه البیضاء"نعمانی و دوره کامل "الغیبه"ابن شعبه و "تحف العقول"
 .سن فیض کاشاني  و دهها کتاب دیگرمح

دانست و عاشقانه در این  استاد غفاری رسالت خود را در تصحیح متون حدیثی شیعه و انتشار آنها می
آموزش تجربیات خود در امر تصحیح متون وی در سالهای اخیر حیات خویش به . گذرانید میکار روزگار 

و همچنین آموزش فقه الحدیث و درایه و رجال به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در 
 . کرد و مدرسه شهید مطهری تدریس می) ع(، امام صادق های تهران  پرداخت و در دانشگاهها دانشگاه

 ادبی و نثر فاخر او در زبان عربی است؛ امری که در ناگفته نماند از ویژگیهای بارز استاد غفاری ذوق



ل برای نمونه، بخشی از مقدمه او بر کتاب کما. ی او بر کتابهایی که تصحیح کرده نمایان استها مقدمه
کنیم که نشان از اخالص، پشتکار و اشتیاق سرشار او دارد و از فصاحت و شیوایی واالیی  الدین را نقل می

 :نیز  برخوردار است
 المقصود، في وشرعت  االمور، جمیع على المشروع هذا وآثرت والصدور، االحباب مجالس عن فاعتزلت

 والفحول، العلماء من عنها متفحصا االصول، نسخ القتناء مترقبا أزل فلم المجهود، وال فیه جهدا آل ولم
 ومقابلتها، وتنسیقها یفهاترص على ونهاري لیلي عاکفا تحقیقها، في جهدي باذال تصحیحها، في نومي تارکا
 سبیلها في عمري ببذل وأنا. السهر من الکتاب صفحات بالجبین وصافحت السحر، إلى لیال علیها بت وکم

 و العلماء تآلیف من الیوم إلى بتحقیقي فخرج والمأمول، االمنیة سبحانه المولى حقق إذ مسرور، مشعوف
  .التسعین أجزائها عدد جاوز ما المحدثین

 مضیع دمع فهو سلمى غیر  على     صبابة  یجري الدمع هذا نکا إذا
آنگاه از مجالس دوستان و بزرگان اعتزال جستم و امر تصحیح را بر جمیع امور برتری دادم و از : یعنی

ی اصل ها پیوسته در جستجوی بدست آوردن نسخه. کوششی در این کار فروگذاری نکردمهیچ تالش و 
تصحیح فرو گذاشته و در امر تحقیق، ، خواب را در امر کردم زرگان تفحص میو از دانشمندان و ببودم 

کردم و  ها صرف می شب و روز خود را در آراستن و ترتیب و مقابله نسخه. تالش خود را بذل کرده بودم
 عمر خود من از اینکه. وابی رخساره بر صفحات کتاب نهادمخ ها که تا سحر بیدار ماندم و از بی چه شب

 مرا محقق ساخت و ، زیرا خدای سبحان آرزو و مامولمسرورمو ام خوشحال  در این راه صرف کردهرا 
، اما چه سود که اگر این  را منتشر سازمام از آثار علماء و محدثان بالغ بر نود جلد و جزء تاکنون توانسته

 ! د بوداشد به یقین اشکی تباه خواه نب"سلمی"ه از چشمان من سرازیر است برای اشکی ک
شما . رساندند نگی را در کاروانسراها به طبع میسابقا کتابهای چاپ س: گفت استاد غفاری می

 . تراشیدند و کتابها را به چاپ می رساندند یدانید که با چه زحمتی سنگها را م نمی
ن کتابها مثال برای ساختن جلد ای. کردند برای چاپ و صحافی کتابهای رحلی هزینه فراوانی می: گفت ـ می

 .شد کردند و برای هر کتاب پوست یک گوسفند به طور کامل مصرف می از چرم گوسفند استفاده می
مثال بسیار . ام همن در تصحیح کتابها با اغالط فراوانی در کتابهای خطی مواجه شد«: گفت میـ 

» .انداخته استام که به سبب تکرار یک کلمه در پایان دو سطر، کاتب ،یک سطر را جا  همشاهده کرد
نسخ مطبوعه سنگی و حروفی این کتابها مشحون از اغالط و «: نویسد الدین می کمالایشان در مقدمه 

 ».سقطات است و من حتی به یک سطر از آنها اعتماد ندارم
استاد ما در امر تصحیح، دانشمند محترم دکتر سید جالل الدین محدث ارموی بود که : گفت ـ می

تصحیح او از کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی از کارهای .  استاد برجسته دانشگاه بودفاضل و دانشمند و
 . ام  کردهها بسیار ارزشمند اوست و من از ایشان استفاده

 
 استاد بهبودی و کتابفروشی اسالمیه

یکی دیگر از ناشران کتب دینی، کتاب فروشي اسالمیه بود که آن را مرحوم سید محمدعلي کتابچي در 
ي اخیر فرزندان ایشان مرحوم سید احمد و سید اسماعیل ها  بنیانگذاري کرده بود و در دهه1280ل سا

کتابچي عهده دار آن بودند و برخي از افاضل و از جمله استاد محمد باقر بهبودي در امر تصحیح کتب و 
 .کرد  ميمتون دیني با ایشان همکاري
ای انجام داده است و   امر تصحیح خدمات شایستهنیز در) 1393-1307(استاد محمد باقر بهبودی 



 " بیاضی،"الصراط المستقیم" محقق اردبیلی، "زبده البیان" فاضل مقداد، "کنز العرفان"هایی همچون  کتاب
 ابن مغازلی از جمله آثاری است که به " المناقب" خاتون آبادی و" وقائع السنین" شیخ طوسی،"المبسوط

ای  گمان تصحیح مطبعی و علمی مجلدات عدیده اما گرانبهاترین خدمات او بی. همت ایشان تصحیح شده است
 . گردد   می- از صد و ده جلد -از بحاراالنوار عالمه مجلسی است که شمار آنها بالغ بر هشتاد جلد 

 در مشهد خدمات فرهنگی خود را آغاز کرد و در بست باال 1336 و 1335استاد بهبودی در سالهای 
 به تهران آمد و در 1337وی در سال . ا مشارکت مرحوم حسینیان مغازه کتابفروشی داشتخیابان ب

طبقه فوقانی دارالکتب االسالمیه به تصحیح مطبعی مجلداتی از تفسیر المیزان عالمه طباطبائی و 
پس از ورشکست شدن مرحوم آخوندی، به . مجلدات اولیه بحاراالنوار عالمه مجلسی همت گماشت

 . ی اسالمیه رفت و به خدمات خود ادامه دادکتابفروش
تصحیح و انتشار بحار االنوار توسط دو ناشر معروف کتب دینی یعنی دار الکتب االسالمیه و انتشارات 

داستان از .اسالمیه ماجراهای شنیدنی بسیاری دارد و نقش استاد بهبودی در این امر فوق العاده است 
 که به – خواست چاپ بیست و پنج جلدی سنگی و رحلی بحار را آنجا آغاز شد که مرحوم آخوندی می

اپ حروف سربی منتشر در یکصد و ده جلد با تصحیح و توضیح و با چ  –طبع کمپانی موسوم است 
و بیست و هفت جلد آنرا نیز با تصحیح و توضیح  فضالیی همچون مرحوم عبدالرحیم ربانی . کند

، اما  نسخه منتشر کرد3000جعفر عابدی و دیگران در تیراژ استاد شیرازی و استاد مصباح یزدی و 
چون طالبان بحار االنوار مایل بودند دوره کامل کتاب چاپ شود و سپس آنرا خریداری کنند اکثر 

شد و این امر موجب ورشکستگی مرحوم آخوندی گردید  شده به انبار منتقل و بایگانی میمجلدات چاپ 
 و انتشار بحاراالنوار متوقف شد تا آنکه انتشارات اسالمیه متولی تصحیحو مدتی امر تصحیح و انتشار 

 : کند میاستاد بهبودی نقش خود را در این ماجرا  چنین بازگو . سایر مجلدات گردید
بیشتر جلدهای این اثر بزرگ با تالش . مشهورترین کار تحقیقاتی من کتاب بحاراالنوار عالمه مجلسی است

ای من به زیور تحقیق آراسته شد و می توانم ادعا کنم اگر فداکاری من نبود، کار و زحمتهای طاقت فرس
 کسر با 1338 سال دررسید؛ دست کم در آن زمان ناشر بحاراالنوار  تحقیق و چاپ بحاراالنوار به پایان نمی

 بودم هنشست شمس کتابفروشى در روزى هنگام این در. ماند متوقف بحار چاپ و شد ورشکست هنگفتى مبلغ
 .کرد عوض دیگر کتاب جلد دو با و آورد را جدید چاپ بحاراالنوار از جلد چند اى طلبه که
 از پس. خورد ینم درد به ناقص کتاب. است ناقص کتاب: کردى؟ گفت عوض را بحار چرا: گفتم او به
 یو از دچن یجلد را بحار: گفتم یفشاه آقاى به او رفتن از پس. نیست آن چاپ به یامید دیگر این
:  گفت.است یانصاف يب که این تومان؟ چهار یجلد هر: گفتم. تومان چهار یهرجلد: ؟ گفتیخرید
:  گفتم.ندارد یمشتر ناقص کتاب. بفروشم تومان پنج یجلد بتوانم یمدت از پس خودم نیست معلوم
 کسی چه .است شده ورشکست هم او که بود میدان این مرد یآخوند یآقا تنها:  گفت.شد خواهد چاپ
 .برساند منزل به را عظیم بار این که شود يم حاضر
 کردم يم تصحیح را التواریخ ناسخ یخط یها نسخه اسالمیه کتابفروشى یبرا تاریخ آن در من

: کردم پیشنهاد و گرفتم تماس یو با یرو این از)) ع(یعسکر حسن امام تا) ع(کاظم امام یزندگان(
 یا محاسبه با  سپس.است آور زیان کتاب این چاپ: گفت  کتابچى.بگیرد عهده به را بحار چاپ ادامه
 دارد يبرم هزینه صحافی و چاپ کاغذ یبرا تومان هفت یجلد هر نسخه هزار تیراژ با که داد نشان دقیق
 به ییعن قیمت این به اگر حال رسد یم تومان ده یهرجلد به آن هزینه بیفزاییم آن به را تحقیق اگر و



 را قیمت اگر و کنیم یم زیان و داشت نخواهد یسود ما براى بفروشیم برداشته هزینه که یا اندازه همان
 .بخرند توانند ینم طالب باالببریم
 به را تحقیق کار هزینه هم من کنید گذارى سرمایه و شوید قدم پیش اگر دهم یم اطمینان شما به: گفتم
 یبرا که پذیرفتم من زیرا! (نرود فراتر ریال پنجاه از) صفحه16 (یفرم که کنم یم محاسبه شما با یا گونه
 یکارها تصحیح یبرا یو خود از که حالی در بگیرم ریال پانصد تنها تصحیح و تحقیق کار ساعت بیست
 درچاپ پذیرفت محاسبه از پس یکتابچ مرحوم باالخره .)گرفتم یم اجرت ریال سیصد ساعت سه هر تر ساده

 مدت کوتاه در. داد انتشار را بحار فروش پیش قبض و شد کار به دست. دکن یگذار سرمایه بحاراالنوار
 نخستین ناشر. شد آغاز بحاراالنوار مانده جلدهاى  چاپ.رسید فروش به فروش پیش یقبضها نسخه هشتصد

 بود پوسیدن حال در انبار در آن چاپى اوراق و بود کرده چاپ هزارنسخه سه تیراژ با را بحار جلد بیست که نیز
 .درآمد به توقف حال از بحار چاپ و رسید مالى توان به بازار به آنها عرضه و صحافى از پس

 خود به یادگار گذاشته است استاد بهبودی عالوه بر تصحیح متون روایی تالیفات ارزشمندی نیز از
اب همچنین دو کت. که ترجمه ای آمیخته با شرح از قرآن کریم است "معانی القرآن" کتاب: مانند

 او که در موضوع شناخت احادیث و آسیب شناسی آنهاست و بر "علل الحدیث"  و"معرفه الحدیث"
 . حدیث داللت داردفضل و دانش او در علوم 

استاد بهبودی در امر راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز در دهه شصت و اوایل دهه 
ن بسیاری از لسی نیز در مسجد جعفری داشت و شاگرداهفتاد در دانشگاه تربیت مدرس فعال بود و مجا

برخی از شاگردان او در کالسهای درس مسجد جعفری و یا  دانشجویان او . بردند آموزشهای او بهره می
 .   به شمارندها در دانشگاه تربیت مدرس هم اکنون از اساتید شاخص دانشگاه

از آرای . و صاحب رای و اندیشه بود) ع(ل البیت ، دوستدار اه، عالم، دینداراستاد بهبودی مردی زاهد
کرد و عقیده قطعی خود را به  ع می به شدت دفا–خواندند   که برخی آنها را شذوذات می–خاص خود 

 .داد  دیگران تغییر نمیی نقد واسطه
یه اکبر غفاری و استاد محمد باقر بهبودی نقش بسزایی در احیاء و انتشار کتب حدیثی امام استاد علی

ی فراوان سالیان متمادی در راستای ها با عشق و ایمان و با تحمل سختی. باشند دارا میدر دوران معاصر 
 . رسیدندتحقق این هدف مقدس گام برداشتد و به مراد خویش نیز 

 . سیراب فرماید) ع(خداوند آنان را در جنات عدن  از شراب طهور و از دست موالیشان علی 
ا بَّنَ رْ رَ فِ الَ اغْ ا نَ انِنَ وَ خْ ینَ وَلِإِ ا الَّذِ ونَ قُ انِ سَبَ یمَ اإلِ لْ وَال بِ جْعَ ا فِي تَ وبِنَ الً قُلُ ینَ غِ وا لِّلَّذِ ا آمَنُ بَّنَ نَّکَ رَ حِیمٌ رَؤُوفٌ إِ  رَّ
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