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 پيشگفتار

 داستان پيدايش

خواستم براي اولـين بـار مي سنين جواني کهابتداي آيد در مي يادم

ن سفرة بـا بنشينم و از اي به طور مستقيم بر سر سفرة کالم معصومين

 سؤاالت بسياري در ذهنم پديد آمد. ، برکت و پرنعمت بهره برم

 : سؤاالتي همچون

 ؟ است کالم معصوم، توان فهميد اين کالممي از کجا. 9

 ؟ توان به اين کالم گفته شده اعتماد کردمي چگونه. 9

به چه دليل بايد به راويان اعتماد نمود و اگر اين امر الزمي  است . 5

 ؟ توان به ايشان اعتماد کردمي ه راهياز چ

، قبـل و بعـدي داشـته و اگـر آنهـا وجـود داشـتند، شايد حديث. 4

 تفاوت داشت !، برداشت من با اين برداشتي که هم اکنون دارم

اين ، جداي از اين سؤاالت و هزاران سؤال ديگري که در ذهن داشتم

معلـوم ايـن  از کجـا: سؤال بيشتر ذهن مرا به خود مشغول کـرده بـود

 ؟ است درست همان مقصود معصوم، برداشتي که من کرده ام

پس از شش سال تحصيل در حـوزة علميـه و  ها،با همة اين دغدغه

مرسـوم حـوزه هـاي را در کنار درساي رشته، خواندن مقدمات طلبگي

 . رشتة تخصصي علوم حديث ؛شروع به تحصيل کردم
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ت خـود را در آن يـافتم و از سؤاالهاي که بسياري از پاسخاي رشته

 . پس آنها برآمدم

يک سال از حضورم در اين رشـته نگششـته بـود کـه يـاد آن دوران 

ياد همان سؤاالتي کـه بـا ، دانشجويي خود و همان هزاران سؤال افتادم

 . مطالعة علوم حديثي توانستم به آنها پاسخ بدهم

امعـة به همين دليل، دست به قلم شدم تا آن فقـر محسـوس در ج

يعني نوشتاري کـه بتوانـد تمـام علـوم ، کتابخانه هايمان را جبران کنم

حديثي را به طور مقدماتي و ساده براي قشـر جوانمـان تـدوين کـرده 

 باشد.

استادان عزيزم به خصوص استاد هاي به تشويق همسرم و راهنمايي

آشنايي  "حاج آقاي غالمعلي شروع به نوشتن کتابي با عنوان، بزرگوارم

 : چند ويژگي را در خود داشته باشدکردم که  " ا علوم حديثيب

 حـديثي آشـنا هـاي اوّل آنكه به زباني ساده بتواند خواننده را با دانش

 .بنمايد

 بـراي دانشـجويان عالقـه منـد و طـالب سـط  اي دوم آنكه دريچـه

 1. باشد بيتاهلمقدمات به روي معارف 

 راگير بودن تمـامي مطالـ  به فاي ضربه، سوم آنكه مختصر بودن آن

 . آن علوم نباشد

 که خواهان يادگيري بيشـتر در هـر يـک از اي و چهارم آنكه خواننده

 . تخصصي هر کدام راهنمايي کندهاي اين علوم است را به کتاب

                                                 

 ران مواجه با احاديث داشتم. ها باشد كه خود در دوبدين معنا كه بتواند پاسخگوي بسياري از آن دغدغه. 1



     پيشگفتار

 

9 

 اين كتاب تدوين روش 

پس از ارائه به اسـاتيد و اصـالحاتي کـه ، اين کتابهاي کلية درس

اي که بـه همـت سـه تـن از دوسـتان در جلسه، ايشان بر متن داشتند

شد تا جنبة مي دانشجويان تشكيل مي شد مطال  آن به بحث گشاشته

مورد توجه قرار گرفته و اصـالحاتي کـه نيـاز بـه بررسـي ، آموزشي آن

 . شدمي متن آن ويراستاري، پيدا شود و پس از اصالح دوباره، است

 تقدير و سپاس

نم در مرتبه اوّل از اساتيد عزيـزم جنـاب دامي در پايان بر خود الزم

آقاي سبحاني نيا و آقاي فاطمي منش که مـرا در ، آقاي احمد غالمعلي

تشكر و قدرداني داشـته ، نوشتن اين نوشتار ياري و مدد علمي رساندند

 . باشم

محمـد ، در مرتبة دوم از دوستان عزيزم آقايان مهـدي مرادحاصـلي

، تشكيل جلسات مـنظم خـويش مرادحاصلي و مصطفي محمدي که با

ايـن کتـاب را در فضـاي هاي فضايي را براي بنده مهيا نمودند تا نوشته

 . علمي ايشان به نقد و بررسي بگشارم

داشته باشـم از همسـر مهربـان و اي و در آخر الزم است تشكر ويژه

عزيزم که با کمک و هم فكري خويش مرا در نوشتن اين کتـاب يـاري 

فاطمه خـانم و ، زحماتي که در تربيت کودک عزيزمانرساند و در کنار 

امر ويراستاري ايـن مجموعـه را نيـز بـر ، مديريت خانه بر عهده داشت

 . منّت آن را انجام دادبي وظايف خويش افزود و



 آشنايي با علوم حديثي        

 

03 

موجبات رضـايت منـدي ، اميد آن دارم که اين نوشتار در وهلة اول

 ه ايشــانآن يوسـف گمگشــته را کســ  نمــوده باشـد و بــا عنــايتي کــ

قـدمي  بيـتاهلفرمايند بتواند در راه آشنايي نسل جوان با معارف مي

 . برداشته باشد

 

 به اميد ظهورش

 8811مرداد ماه 

 محمد حسين افشاري )مهاجر(
 علمدار كربال ؛شب ميالد آقا قمر بني هاشم

 



 

 

 

 مقدمه

ماند که غور مي کرانيبي همچون درياي بيتاهلمعارف  گستردگي

توانند در مي آناني، طلبد که هر کس را ياراي آن نيستمي آن توانيدر 

اين عرصه قدم بردارند و دُرهاي آن را کشف کنند کـه مجهـز بـه ابـزار 

 . مخصوص اين دريا باشند

همان ابزاري است کـه مجهّـز بـودن بـه آن  1آموختن علوم حديثي

 . براي دانش پژوهان معارف ديني يک امر الزم و ضروري است

ماننـد کـه مـي همچون ابزاري، در اصل هر يک از اين دسته دانشها

دارندة آن توان کشف مرواريدهاي اين دريا را بـه همـراه فهـم درسـت 

بـه ، تواند به مقدار توان و اسـتعداد خـويشمي آورد ومي ايشان بدست

، همراه به کارگيري اين ابزار در کنار صفاي دل و تطهير باطن خـويش

 . را از اين درياي نوراني به دست آوردتري تر و کاملبيشهاي بهره

 كتابهای اهداف و ويژگي

زمينه ساز آگاهي و رشد کسـاني اسـت کـه بـا ، آشنايي با اين علوم

 . اشتياق خواهان کس  اين معارف هستند

                                                 

و فهم آن به كار  است كه در امر پذيرفتن يك كالم به عنوان گفتار معصومهايي مجموعة دانش. 1

 شودمي گرفته
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آنچه هدف اين کتاب بود و در پيشگفتار نيز به آن اشاره شد همين 

چنـد ويژگـي را نيـز بـه ، اين هـدف آشنايي مختصر است که به همراه

 : همراه داد

 حـديثي آشـنا هاي اول آنكه به زباني ساده بتواند خواننده را با دانش

 .بنمايد

 بـراي دانشـجويان عالقـه منـد و طـالب سـط  اي دوم آنكه دريچه

 1. باشد بيتاهلمقدمات به روي معارف 

 مطالـ   به فراگير بودن تمـامياي سوم آنكه مختصر بودن آن ضربه

 . آن علوم نباشد

 را که خواهان يادگيري بيشتر در هر يـک اي و چهارم اينكه خواننده

 .تخصصي هر کدام راهنمايي کندهاي از اين علوم هستند را به کتاب

 روش استفاده از كتاب 

درس  99در ، همانطور که از فهرست مطال  مشخص شد اين کتاب

در پـشيرفتن حـديث و سـپس حديثي که هاي خواننده خود را با دانش

 . فهم حديث دخيل هستند آشنا نمايد

شامل اهدافي است که نويسنده به ، اين کتابهاي هر کدام از درس

تمـاريني بـه ، دنبال تحقق آن در خواننده اسـت و در پايـان هـر درس

آمده است تا خواننـده بتوانـد بـا  چند پرسش و خالصه  درسعنوان 

 . حديثي بسنجدهاي خود را در اين دانش پاسخ به آن سواالت توانايي

                                                 

باشدد كده خدود در دوران مواجده بدا احاديدث ها بدين معنا كه بتواند پاسخگوي بسياري از آن دغدغه. 1

 داشتم. 
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تحقيـ  هايي نيز بـه عنـوان پرسش، در کنار اين مجموعه سواالت
آورده شده است تا خواننـدگاني کـه خواهـان مطالعـه بيشـتر و ، کنيد

سواالتي نيـز بـه عنـوان تحقيـق ، حديثي هستندهاي تحقيق در دانش

اطالعات خويش ، واالتبيشتر در اختيار داشته باشند و با پاسخ به آن س

 . افزايش دهندها را در مورد اين دسته از دانش

مـرتب  هاي اي از کتابمجموعه، در پايان هر کدام يک از اين علوم

منـابعي را ، تا خواننده محترماند با آن دانش حديثي خاص معرفي شده

براي پاسخ گويي به سواالت تحقيق کنيد در اختيار داشـته باشـد و بـا 

 بتواند دانش خود را افزايش دهد. ها ه اين سري از کتابمطالع

 يك سفارش

تالش دانش پژوهان براي ملكـه کـردن ايـن ، آنچه بسيار مهم است

بسيار فرّار است و ، چرا که اصطالحات بيان شده در اين علم، علوم است

 . توجه بيشتري را نياز دارد، اين مهم
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 لحديث در نگاه اوّ(  ل درس اوّ

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

  معناي حديث در لغت 

  معناي حديث در اصطالح علوم حديثي 

 ّت  معناي حديث در نگاه اهل سن 

 اثر و روايت با حديث ، فرق خبر 

 ّتمعناي سن 

 حديث  اهميت يادگيري 

   انواع علوم حديثي  
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 حديث 

شود که قبالً ناپيدا بوده و سـپس مي حديث در لغت به چيزي گفته
انـدک که انـدکاند به همين دليل کالم را حديث گفته 1.استپيدا شده

  2. آيدمي اجزاء آن پديد
ه در چند معنا به کار برده شد، اما حديث در نزد دانشمندان اين علم

معنايي است که شيخ بهايي آن را در ، است که بهترين و کاملترين آنها
 : کتاب خويش آورده است

 «3اَلْحَديثُ قَوْلُ الْمَعْصوُِم اَوْ ما َيحْكي قَوْلََه اَوْ فِعَْلهُ اَْو تَقْريرَه. »
اعمـال ، و هر آنچه که حكايت از گفتار حديث همان سخن معصوم

 . باشد و تقرير معصوم
ايد الزم باشد اين تعريف را کمي بيشتر توضي  دهـيم تـا معنـاي ش

 . اصطالحي حديث بيشتر روشن گردد
ولـي بـراي ، سـخن معصـوم را گوينـد، حديث همانطور که بيـان شـد

ديگـر شـنيدن ، حضور دارند که در چند قرن بعد از معصومينهايي انسان
ر چند قرن پـيش د 4چرا که معصومين، امكان پشير نبوده از خود معصوم
 .  و بحث شنيدن از ايشان قابل تصوّر نيستاند حضور داشته

از ، رسـيدن ايـن سـخنانهاي راه، پس آنچه در اين ميان مهم است
، دهند يا بهتر بگوييممي طريق کساني است که آن کالم را به ما انتقال

 . کنندمي براي ما حكايت

                                                 

 63ص ، 2ج ، معجم مقاييس اللغه. 1

 671ص ، 1ج ، همان و مجمع البحرين. 2

 2ص ، الوجيزه. 6

 هم اكنون در پس پردة غيبت حضور دارند و جهانيان منتظر قدوم سبز ايشانند.  به جز مهدي موعود )عج( كه. 4
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اه حكايت يكـي از گ، باشدمي گاه حكايت سخن ايشان، اين حكايت

و گـاه حكايـت انـد انجـام داده اعمال و کارهايي است کـه معصـومين

، تاييدي است که ايشان بر عمل يكي از مسلمانان دارند که در اصطالح

 . نامندمي تقريرآن را 

 ت  حديث در نزد اهل سنّ

بـه دقتـي کـه علمـاي شـيعه در ، تتعريف حديث در نزد اهل سـنّ

حـديث را ، سيوطي يكـي از علمـاي عامـه. يستن، تعريف حديث دارند

 : کندمي اينگونه تعريف

 « 3از ايشان.  2و تابعين 1صحابه، قول و تقرير پيامبر، حديث يعني فعل»
صحابه هاي تفاوت کلي اين تعريف با تعريف شيعه آن است که گفته

حديث ، ولي آنچه در نزد علماي شيعه ؛و تابعين را نيز حديث ناميده اند

، اسـت کـه از گفتـارمورد قبول گفتار صحابي هنگامي ، شودمي اندهخو

حكايت کند ، دارندبر اعمال ديگران  اعمال و يا تاييداتي که معصومين

ايـن تنهـا بـه ، يا تابعي که از خطا و گناه مصون نيستندصحابي و گرنه 

 انـد،و يـا صـحابه و تـابعين را درک کرده دليل که زمان يـا خـود پيـامبر

 .توان سخن ايشان را قابل اعتبار دانست و آن را حديث ناميدنمي

                                                 

را در  صحابي در لغت به معني همراه و همنشين بوده و در اصطالح عبارتست از شخصي كده پيدامبر. 1

 .  حتي براي يك لحظة كوتاه مالقات نموده و مسلمان هم از دنيا رفته است، داشته حالتي كه اسالم

تابعي در لغت به معني پيرو و دنباله روست و در اصطالح عبارتسدت از شخصدي كده صدحابي رسدو  . 2

 .  را مالقات نموده و مسلمان هم از دنيا رفته است خدا

 26ص ، 1ج تدريب الراوي ،، سيوطي. 6
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 اثر و روايت ، خبر

با هم تفاوت دارند وليكن در  1اين سه اصطالح از لحاظ معناي لغوي
يک معنا بوده و مـرادف بـا کلمـة  معناي اصطالحي در نزد محدثين به

   2باشند.مي "حديث"
ولي معمـول ، دانندمي اهل سنت نيز اين الفاظ را مترادف با حديث

در بين ايشان اينگونه است کـه خبـر در علـم حـديث شـامل سـخنان 
 . دانندمي است و سخنان صحابي و تابعين را اثر پيامبر

 ت معنای سنّ

، چـه اينكـه ايـن روش، ت در لغت به معناي روش و منش استسنّ
 3. روشي ناپسند باشد، چه اين روشو روشي نيكو باشد 

 حديث اهميت يادگيری

، يكي از مهمترين منابع فهم دين در کنـار قـرآن بيتاهلاحاديث 

دين را به خود اختصاص هاي قرار گرفته است که بيشترين حجم گزاره

 . داده است

 در صورت اطمينان به صادر شـدنش از معصـومين، اين منبع فهم دين

 .  دباشمي کنندة سعادت و رسيدن انسان به کمالفراهم، در کنار قرآن
سار تعليم قرآن و حديث رشد کرده و بارور  ةمعارف اسالمي در ساي

                                                 

 . خبر مهمي باشد و يا غير مهم، حا  يا اين خبر، دهندمي زي است كه آن را گزارشچي خبر. 1

 . باشدمي روايت هم در لغت به معناي حمل و نقل. اثر نيز به معناي بر جاي مانده از چيزي است

باشدد و گرنده در اينجدا هدم مي گفتاري است كه مورد قبو  بيشتر محدثين، آنچه در اين جا بيان شد. 2

 (22-22ص ، )رجوع كنيد به كتاب آشنايي با علوم حديث نوشتة علي نصيري. ختصر اختالفي وجود داردم

  24ص ، 2ج ، القاموس اللغه. 6
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تـوان آمـوختن و يـادگيري حـديث را از مـي بنـابر ايـن. گرديده است
 . بديهيات معرفتي دانست

نيـاز بـه قـرآن و ، انسان براي رسيدن به سعادت و کس  علومِ ديگر
 . دارد بيتاهلاحاديث 

 : فرمايندمي امام صادق

 1«. مِنْ َشيءٍ اِلّا وَ فيهِ كِتابٌ اَْو سُنَّةما  »

 .جز آنكه در مورد آن آية قرآن و يا حديثي بيان شده است، چيزي نيست

 : نيز فرمودند و پيامبر اعظم

 لَيْسَ شَيءٍ يُباعِدُكُمْ ِمنَ النَّارِ َو يُقَرِّبُكُمْ ِمنَ الْجَنَّةِ  »
 2 «.اِلّا وَ قَدْ ذَكَرْتُهُ لَكُم

يزي نيست که باعث دوري شما از آتش جهنم و نزديكي شما به بهشت هيچ چ

 .شود مگر آنكه آن را براي شما بيان نموده ام

 اجزای يك حديث 

 : به حديث زير بنگريد

 بِي الْحُسَيْنِاَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ اِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُْقوبَ عَنْ عَلِيِّ ْبنِ 
قَالَ : قَالَ  ِبي عَبْدِ اللَّهِ اَبِيهِ َعنْ اَالْفَارِسِيِّ عَْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ َزيْدٍ عَْن 

 3.طََلبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلٍِم أَلَا إِنَّ اللَّهَ ُيحِبُّ ُبغَاةَ الْعِلْم: رَسُولُ اللَّهِ 
هر حـديث داراي دو ، ابل مشاهده استهمانطور که در اين حديث ق

 : قسمت اصلي است

                                                 

 4ح ، 25ص ، 1ج ، كتاب اصو  كافي، كليني. 1

 625ص ، 2ج تنبيه الخواطر ،. 2

 63ص ، 1ج ، اصو  كافي. 6
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 نام راوياني که متن حديث را از معصوم، که در آن: سند حديث. 0

 . آورده شده استاند نقل کرده

يـدي ييا عمل و يا تا در اين قسمت گفتار معصوم: متن حديث. 2

 . شودمي آوردهاند که ايشان بر عمل ديگران داشته

بايد هر دو قسمت را مـورد نظـر داشـت و ، حديث براي بررسي يک

آن حديث از سـوي ، يعني سند را نداشته باشد، لاگر حديثي قسمت اوّ

هاي در کتاب، مگر اينكه حديث ديگري مانند آن، علما پشيرفتي نيست

 . که داراي سند معتبر و صحي  باشد، حديثي ديگر يافت شود

 هندسة علوم حديثي 

بـه يكبـاره شـكل هـا دهـد کـه دانشمي شانن، بررسي تاريخ علوم

بلكه در گشر زمان و در پرتوي عوامل گوناگون به فرهنـ  و  اند،نگرفته

م رشد کـرده و در ساية پژوهش و تعليم و تعلّ اند.معارف بشري پيوسته

  اند.پس از تناور شدن به علوم کوچكتري تقسيم گشته

حـديث  اند.اشـتهعلوم اسالمي و علم حديث نيز سيري اين چنين د

به حافظه يـا ، شنيدن کلمات معصوم، در ابتدا فق  يادگيري متن بود

دفتر سپردن آن گوهرها و سپس گزارش نمودن آن براي مشتاقاني که 

 . در پي آموختن آن بودند

است که به مـا در پـشيرفتن هايي مجموعة دانش «علوم حديثي »

 . کندمي يک کالم به عنوان حديث و فهم آن کمک

از دو طريـق بـه حـديث ، شـوندمي دسته تقسيم 5اين علوم که به 

 : رسانندمي و ما را در اخش و فهم آن يارياند ديده افكنده
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 که به طور مستقيم در اخش و فهم حديث يـاري: نگاه دروني (الف

 : که اين علوم عبارتند از ؛رسانندمي

 (حديثبررسي سند ) رجال .1

 (ثحدي متنبررسي ) فقه الحديث .2

 )درايه( مصطلحات الحديث .3

اين دسته از علوم به طور غير مستقيم در اخش و : نگاه بيروني (ب 

فهم حديث دست دارند و ما را در برقرار کردن ارتباط بهتـر بـا حـديث 

 : که عبارتند از رسانند،مي ياري

 منبع شناسي و سبك شناسي .4

 تاريخ حديث  .5

هاي ي دارند که در درسمتعددهاي زير شاخه، هر گروه از اين علوم

هاي به تبيـين زيـر شـاخه، ضمن تعريف هر کدام يک از اين علوم، بعد

 . هريک پرداخته خواهد شد
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 هاي علوم حديثي، ديگر معاني لغوي حديث را بيابيد. با مراجعه به كتاب. 1

 را بنويسيد و نقد كنيد.  «حديث»برخي ديگر از تعاريف  .2

 در نگاه اهل سنّت را بيابيد.  «حديث»اشكاالت وارده بر تعريف  .3

 )ع( بنويسيد. ائمهاي را براي تقرير نمونه .4

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟ حديث در لغت به چه معناست .1

 ؟ نگاه اهل سنّت در تعريف حديث چگونه است .2

 ؟ روايت و اثر با حديث در چيست، خبر، فرق .3

 ؟ ث چه اهميتي دارديادگيري حدي .4

 . هندسة علوم حديثي را ترسيم نماييد .5
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  . اثر ، .......... و روايت با .......... حديث به يك معنا مي باشد 

  . سنّت در لغت به معناي ............ و .......... است 

  از دو جزء تشكيل شده است : ............. و ........... .حديث 
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 اولين برخورد 

، يكي از بهترين معيارها براي تأييد درستي يـا نادرسـتي يـک خبـر

 .دهندمي بررسي کساني است که آن را براي ما گزارش

يقين انسان ، اد به راويان خبردر صورت اعتم، شودمي اين امر باعث

در صـورت عـدم اطمينـان بـه ، به درستي خبر بيشتر شود و بر عكـس

بايد به صورت ترديد به آن خبر نگريست تا بلكـه داليـل ، کنندگاننقل

 . ديگري براي تاييد آن يافت شود

ت مهـم بـودن بلكه بـه علّـ، حديث هم از اين قاعده مستثني نيست

ت بيشتري عمل شود تا از نقل غيـر ه بايد با دقّاين قاعد، جايگاه حديث

 . جلوگيري شود احاديث به عنوان سخنان معصومين

 علم راوی شناسي، علم رجال

براي پي بردن به درستي يک سخن ، همانطور که در درس پيش گششت

گفتـار را از دو ، و فهـم درسـت آن الزم اسـت به عنوان حديث معصـومين

 .  اول از لحاظ سند و دوم از لحاظ متن حديث: يمجنبه مورد بررسي قرار ده

علمي که در بررسي سند يک حديث يعني تأييد و يا رد راويـان آن 

 . باشدمي 1تأثير مستقيم دارد علم رجال

  اند:علم رجال را اينگونه تعريف کرده

 2.َقبوُلِ اَْخبارِهِم وَ عََدمِه عِلْمٌ يُبَْحثُ فيِه عَنْ اَحْوالِ الرُّواةِ مِنْ حَيْث اِتِّصاِفهِم ِبشَرائِطِ
علمي است که در مـورد برخـي از صـفات راويـان يـک ، علم رجال

                                                 

 .  شدمي ختهاين علم در قديم به نام جَرْح و تعديل شنا. 1

 16ص  1427، او ، مؤسسه امام صادق، كليات في علم الرجا ، جعفر سبحاني. 2
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شود روايـات ايشـان پشيرفتـه و يـا رد مي از آن جهت که باعث، حديث

 . کندمي صحبت، شود

، موضوع اين علم، آيدمي لين نگاه به اين تعريف به دستآنچه در اوّ

دومين نگاه اختصاص يافتن علم رجال است و در  راويان حديثيعني 

 . به بررسي برخي از صفات راويان است نه همة آن صفات

پردازد که در پشيرش و مي در اين علم به بررسي آن دسته از صفاتي

قـوة ، 1وثاقت، عدالت: همچون ؛يا عدم پشيرش روايات ايشان نقش دارد

، داريولي ساير حاالت و صفات ايشان نظيـر سياسـت مـ، ضب  حديث

 3 2.اجتماعي ايشان مد نظر نيستهاي شاعر بودن و ديگر شخصيت

 يك مثال 

 : حديث زير را به دقت بنگريد

 عَنُْسلَيْمَانَ بْنِ دَاُودَ الْمِنْقَرِيِّ  َعنْالْقَاسِمِ بْنِ ُمحَمَّدٍ  َعنِبِيهِ اَ عَنْعَلِيُّ بْنُ إِْبرَاهِيمَ 
 :بُو عَبْدِ اللَّهِ اَ قَالَ لِي: حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ

                                                 

 .وثاقت به معناي قابل اعتماد بودن يك راوي در بيان احاديث است. 1

و يدا همدان  علمم ترمراجّم، پدردازدمدي يكي از علومي كه به بررسي زندگي اشخاص مهم در تاريخ. 2

اعم از علماء و غير علماء و نيز راويان و غيدر ايشدان ها، ن علم از احوا  شخصيتدر اي. بيوگرافي شناسي است

 .  كندمي بحث اند،كه در تاريخ نقش به سزايي داشته

بدين معندا كده ايدن دو علدم در برخدي از  ؛باشدمي عموم  و خصوص مِن وجه، ارتباط اين دو علم با هم

آيد اين است اگر شخصي هدم مي آنچه از اين تعريف به دست. يموارد اشتراكي دارند و در برخي موارد اختالف

جزو مشتركات ايدن ، بود بيتاهلشخصيتي مهم و مورد نظر بود و هم جزو راويان احاديث ، از لحاظ تاريخي

 . دو علم است وگرنه اينگونه نيست

منبع شناسدي ، و المفترقالمتفق ، الموتلف و المختلف، توان  معرفة الطبقاتمي علم رجا هاي از شاخه. 6

 و تاريخ علم رجا  را نام برد  
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مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ َعمِلَ بِهِ وَ َعلَّمَ ِللَّهِ دُعِيَ فِي مَلَُكوتِ السَّمَاوَاتِ َعظِيماً فَقِيلَ 
 1.تَعَلَّمَ لِلَّهِ وَ عَِملَ لِلَّهِ وَ عَلََّم لِلَّهِ

ي و اين حديث را از علي بن ابراهيم قم ()صاح  کتاب اصول کافيشيخ کليني 

ابراهيم بن هاشـم قمـي و او نيـز از قاسـم بـن محمـد ، او نيز از پدرش

او نيز از سليمان بن داود منقري و او نيز از حفض بـن غيـا  ، اصفهاني

 2...به او فرمود : که امام ؛نقل کرده است

  امام صادق

 

 بن غياث صحف

 

 سليمان بن داود

 

 قاسم بن محمد

 

 ابراهيم بن هاشم

 

 يمعلي بن ابراه

 

 شيخ كليني

                                                 

 3ح ، 62ص ، 1ج ، اصو  كافي. 1

بلندد آسدمان هاي در مقام، هر كه براي خدا علم را بياموزد و بدان عمل نمايد و به ديگران نيز بياموزد. 2

 .عمل كرد براي خدا و تعليم داد براي خدا، آموخت براي خدا: عظيمش خوانند و گويند
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تن از راويان ذکر شـده ،کـه ايـن  2در قسمت سند اين حديث نام 

لينـي بـه دسـت شـيخ کُ زنجيره وار اين حديث را از امام صادق، افراد

  اند.رسانده

ه.ق( کـه از محـدثان 591متوفاي )پيداست که عصر مرحوم کليني 

 419تـا  994يعني سالهاي بـين  قرن چهارم است تا عصر امام صادق

 . سال فاصله دارد 930بيش از ، ه.ق

نمود و حـديث نمي اگر ايشان نام راويان قبل از خود را براي ما نقل

نسـبت دادن  درسـتيِ ما راهي براي بررسـيِ، کردمي را بدون سند ذکر

مگـر اينكـه بـا اعتمـاد بـه شـيخ ، نداشـتيم اين حديث به معصـومين

به احاديـث ، کندمي ا نقلر و اينكه او فق  احاديث معصومين کليني

 نموديم.مي او اعتماد

شـود، نمي اين برداشت باعث آرامش خاطر ما، م استولي آنچه مسلّ

قابـل اطمينـان ، عالوه بر آنكه ممكن بود او در قضاوت در مورد عـدالت

آن  ضـدّبـر اي ايمان ايشان دچار اشتباه شده و يا قرينـه وبودن راويان 

 .پيدا نكرده است

اين امكان براي ما در اين زمان فراهم شـده ، ذکر سند روايت اما با 

است که با نگاهي ديگر و قرائني ويژه به بررسي آن اشـخاص بپـردازيم 

 . به دست شيخ کليني نرسيده استها که آن قرينه

 دايرة پاسخ گويي علم رجال 

، تـوان بـه جـواب ايشـان دسـت يافـتمي سؤاالتي که با علم رجال

 : عبارتند از
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 ؟ اين شش راوي چه کساني هستند. 9

 ؟ اندزيسته و با چه کساني هم عصر بودهمي در چه عصري. 5

 ؟ اندشيعه بوده، آيا در حوزة عقيده. 5

 ؟اندعادل يا حداقل راستگو بودههاي نانسا، آيا در حوزة اخالق. 4

 

، آموزيم که چگونه به سـؤاالت بيـان شـدهمي با آموختن علم رجال

 يم.پاسخ ده

  مباني نظری و جنبة عملي علم رجال

 : الزم است به دو جنبة خاص نظر داشت، براي آموختن اين علم
اين علم است که ياد گرفتن برخـي از مسـائل  جنبة نظرينخست 

ه توجّـ، و در مرتبة دوم 1بين علماي اين علم است مورد قبول و پشيرش
که اي رجاليهاي که با مراجعه به کتاب، اين علم است جنبة عملي به

  2.شودمي اين امر آموخته، به بررسي تک تک راويان پرداخته
آيد اين است که بخشي از اين علـم مي آنچه از بيان ذکر شده به دست

صرفاً جنبة نظري دارد و بخشي ديگـر از ايـن علـم صـرفاً جنبـة تحقيـقِ 
با مراجعـة ، ميداني و کاربردي داشته و نياز به آن دارد که آموزندة اين علم

 .  شخصيت راوي را مورد نقد و نظر قرار دهد، مستقيم به منابع رجالي

                                                 

توثيقدات خداص ، مبنداي توثيدق راويدان، الفاظ رجداليون بدراي تعدديل و يدا جدرح راويدان: همچون. 1

مبنداي رجدالي علمداي ، حل تعارض بين جرح و تعدديلهاي راه، اجماع اصحاب بر وثاقت راويان، معصومين

 .. .شيعه و سني در برخورد با راويان و

 كند. هايي را كه معاني آن براي انسان دشوار است حل مياژهعلم رجا  همانند كتاب فرهنگِ لغتي است كه و. 2

نمايند كه در جاي خود مي نيز اينگونه عملاند رجالي كه بدين منظور تدوين شدههاي اين دسته از كتاب

 . پرداخته خواهد شدها به معرفي برخي از اين كتاب
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 اهميت علم رجال 

هـاي داليلـي را در کتاب، علماي رجال براي اثبات نياز به اين علـم

توان از جملة داليل ايشـان مطالـ  زيـر را مي کهاند خويش ذکر کرده

 بيان نمود :

  دستور از سوي ائمه (0
راه بـه ، باشـندمـي ه خود راهنمايان انسان به سوي سعادتک هائم

  اند.آموختهدست آوردن و تشخيص درست سخنان خويش را به ما 

در پاسخ سؤال عُمَربن حَنظَله از اختالف نظر قاضـيان کـه  امام صادق

 :  فرمايندمي اين چنين، برآمده از اختالف در به دست آوردن حديث بود

راسـتگوتر در حـديث و بـا ، فقيـه تـر، دل ترحكم آن قاضي که عا »

  1 «.تقواتر است را بپشير و به حكم آن قاضي ديگر توجه نكن
در مورد صفات قاضي بيان شده اسـت  اگر چه فرمايش امام صادق

وليكن اين نكته بايد مورد توجـه قـرار بگيـرد کـه قاضـيان عصـر امـام 

بر مبناي احاديث  کساني بودند که راوي احاديث ايشان بوده و، صادق

 2. نمودندمي قضاوت، اين بزرگواران

 حديث  کنندگانعلوجود جَ( 2

، آيـدمـي آنچه پس از بررسي دقيق راويان برخي احاديث به دسـت

احـاديثي را بـه دروغ ، وجود افرادي است که براي اهداف خاص خويش

 . دادندمي نسبت به ائمه

                                                 

 72ص ، 1ح ، 5باب ، كتاب القضاء، 12ج ، وسائل الشيعه. 1

 25ص ، كليات في علم الرجا . 2
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اين اتفاق حتي در زمان  بطوريكه، اين امر تاريخي بس طوالني دارد

بـه کسـاني کـه  نيز اتفـاق افتـاده بـود و حضـرت حيات پيامبر اکرم

 وعـدة آتـش جهـنم، دادنـدمـي احاديثي را به دروغ به ايشـان نسـبت

 1.دادندمي

زمـان  2بـن سـعيد کـه يكـي از غاليـان ةيرغَدر مورد مُ امام صادق

اصحاب هاي کتاببن سعيد در  ةمغير» :فرمايندمي بود اينگونه حضرت

  3«رواياتي را وارد کرد که پدرم آن احاديث را نفرموده بود.، پدرم
اي مـا خـانواده» :فرماينـدمـي در جاي ديگر حضرت در اين موضوع

بندند تا راستگويي ما را نزد مي دروغگوياني بر ما دروغ. راستگو هستيم

 4 «.مردم از بين ببرند
بسيار قابل مشاهده هسـتند و ، نه افرادبا نگاه به تاريخ حديث از اين نمو

چـرا کـه بـا مـشموم  اهميت علم رجال در اينجا جلوه گـري خاصـي دارد،

 .  پردازدمي خواندن اينگونه افراد به معرفي و عقايد هرکدام از ايشان

 اجماع دانشمندان (0
مختلف، بـه هاي در دوران، مسلمينهاي علماي شيعه و برخي فرقه

ــم رجــالهــايي نوشــتن کتاب ــن مطلــ  مــي در عل پرداختنــد کــه اي

 . دهندة ارزش اين علم در بين عالمان بوده استنشان

                                                 

 (131ص ، 2ج ، بحاراالنوار) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.. 1

 . شودمي غالي به معناي كسي است كه در مقام امام بسيار غلو ميكند و براي او مقام الوهيت قائل. 2

 152ص ، رجا  كشي. 6

 227ص ، همان. 4
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 هاي رجالي، بحثي تاريخي پيرامون اين علم ارائه دهيد.با بررسي كتاب .1

 هاي رجالي و تراجم را بنويسيد. بنام تعدادي از كتا .2

 را بيابيد. اند هايي كه به جنبة نظري علم رجال پرداختهبرخي از كتاب .3

 برخي از دانشمندان علم رجال، يكي از داليل اهميّت علم رجال را  .4

 . اين دليل را توضيح دهيد، دانندمي " حجيت خبر واحد "

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 آن را اول به فارسي ترجمه، با ذكر معناي علم رجال به زبان عربي .1

 . نموده و بعد آن را توضيح دهيد

 ؟ علم رجال قادر به پاسخ گويي به چه سؤاالتي است .2

 ؟ از مباني علم رجال چيست منظور .3

 ؟ جنبة نظري و عمليِ علم رجال به چه معناست .4

 . سند آن را بررسي نماييد، با ذكر يك حديث .5
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 مباني نظري علم رجال(   سومدرس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

 شناخت يك راوي هاي راه 

 قيك راوي موثّهاي ويژگي   

  منظور از توثيق خاص 

 معناي تنصيص معصومين  

  منظور از توثيق عام 

  افراد اصحاب اجماع 

  الفاظ جرح و تعديل 

  گفتارهاي علما در تعارض تعادل و تراجيح 
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 مهمترين مشكل  

پـي هـاي راههـاي راهيكي از ، حال که دانستيم بررسي سند حديث

ت آيد که به علّـمي اين مشكل پيش، تاس از معصومينکالم بردن به 

و عـدم تـوان شـناخت  ينمعصـومزمـان دور شدن و فاصله گرفتن از 

ايشـان پـي  عادل و راستگو بـودنتوانيم به مي چگونه، راويان آن زمان

 . برده و شخصيت حديثي ايشان را مورد نقد و بررسي قرار دهيم

اين است که  شود و آنمي ديگري مطرح مسئلة، سؤالدر کنار اين 

نياز به بررسـي چـه بُعـدي از ابعـاد زنـدگي او ، در برخورد با يک راوي

احاديـث او بـراي ، اگر راوي چه صفاتي داشت، ديگر بيانيداريم و يا به 

احاديـث او و اگـر چـه صـفاتي را داشـت ، بودهت و قابل اعتماد ما حجّ

 . شودمي ضعيف شمرده

 شناخت يك راوی های راه

 : ان حديث به سه گونه قابل تصور استشناخت راوي

ايـن شـناخت در صـورتي ممكـن اسـت کـه : شناخت واقعـي( 0

شخصيت او از نزديک و به صورت مستقيم مورد بررسي قرار گيرد و ما 

او را ، دهـدمـي با مشاهدة او بتوانيم با معيارهايي که علم رجال بـه مـا

 . بشناسيم

صيفاتي که شـاهدان از طريق تو، اين شناخت: شناخت ظاهري( 2

اين شاهدان بايد خود به . آيدمي به دست، دهندمي امر براي ما گزارش

 .طور مستقيم با راويان ارتباط داشته و ايشان را بشناسند

از راه اول و  احاديـث معصـومينشناخت راويان ، م استآنچه مسلّ
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حضـور کننـد و از زمـان مـي دوم براي کساني که در اين عصر زنـدگي

باشـد  و تنهـا راهـي کـه بـراي نمـي ميسراند فاصله گرفته ينممعصو

 .استراه علمي ، شناخت راويان ممكن است

و اسنادهاي ها از طريق روش، شناختنوع اين : شناخت علمي( 0

کـه در ايـن زمينـه نوشـته  1رجـاليهـاي علمي و با مراجعـه بـه کتاب

 شود. مي حاصل اند،شده

رجالي که بتـوان راويـان احاديـث را شناخت منابع ، به همين خاطر

 . شناخت امري بسيار مهم است

  الزم برای يك راویصفات 

که براي بررسـي شخصـيت ، حال بايد به پاسخ اين پرسش بپردازيم

 . به چه صفاتي توجه نماييم الزم است، حديثي يک راوي

در ســه حــوزة ، ســه ويژگــيبايــد در بررســي شخصــيت يــک راوي 

 قرار بگيرد :مورد توجه ، متفاوت

 

 

                        

 

اين ويژگي بدين معناست کـه او بايـد : ويژگي شخصيتي راوي (0

 . درک حديث و به خاطر سپردن آن را داشته باشد توان

و  ودهراوي بايد منتس  به صفت عدل بـ: ويژگي اخالقي راوي (2

                                                 

 . آشنا خواهيد شدها در درس چهارم با دسته اي از اين كتاب. 1

سه 

 ويژگي 

 حوزة 

 عقيدتي 

 وزة ح

  اخالقي

 حوزة

  شخصيتي 
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 . م نكرده باشدهکسي او را به فسق و دروغ متّ

بـه ، امامي باشـد 99شخص راوي بايد شيعة : ويژگي عقيدتي (0

: انحرافي در اسالم همچـونهاي که کسي او را منتس  به فرقهاي گونه

لفظ فاسدالعقيده را بـه ، .. نكرده باشد و يا در مورد او.ناصبيان و، غاليان

 . کار نبرده باشند

 ق و ضعيفثَّور مُ، نسرحر، صحيح

اگر شخصي به عنوان راوي تمامي صفات ذکر شـده ، بار راويبه اعت

حـديث ، را کـه نقـل کـرده اسـت يرا داشت او را فردي موثق و حديث

صفت عدالت را نداشت ولـيكن ، حديثي د ولي اگر راويِنامنمي صحيح

بـه عنـوان ، حديثي را که او نقل کرده اسـت، دو صفت ديگر را دارا بود

 شمارند. مي نسَحَحديث 

را  تيفقـ  ويژگـي عقيـد، اگـر از ميـان آن سـه ويژگـي، ر مقابلد

 شـمارند و اگـر هـيچمي موث روايت نقل شده از او را روايتي ، نداشت

رجـالي هـاي کداميک از صفات را نداشت و يا فردي مجهـول در کتاب

 . دانندمي ضعيفحديث او را حديث ، برشمرده شده بود

 شناخت علمي های راه

شـناخت هـاي از ميـان راه، مطال  گششته ذکر شد همانطور که در

شـناخت ، پـشير اسـتر و امكـانتنها راهي که براي ما ميسـّ ، يک راوي

که به معرفي  -رجالي هاي از راه مراجعه به کتاباست که علمي راويان 

راويان ثقه و قابل اعتماد و جـدا کـردن ايـن دسـته از راويـان از ديگـر 
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 . است - شوندمي ردهراويان که در حديث ضعيف شم

  اند:راويان ثقه از دو راه قابل اعتماد شده ها،در اين نوع از کتاب

از توثيـق خـاص مقصـود )شد بامي توثي  خاصاز طريق  ين راهاول

 مشــخص شــده از ســوي ائمــةخصــوص يــک راويِ آن اســت کــه در 

الفاظي بر وثاقت و عدالت ايشان وارد شـده ، يا علماي رجال معصومين

 . (تاس

 دومين راه که علماي اين علم براي نشان دادن وثاقت راويان به کار

اسـت کـه  توثيق آنمنظور از )است  توثيقات عاماستفاده از ، برندمي

يكـي از ، توثيق نسبت به جمع و گروهـي خـاص رسـيده کـه آن راوي

 . ايشان است(

 انواع توثيق خاص 

 : توثيق خاص عبارتند ازهاي راه

  ي از معصومينيك تاييد (0

بـر وثاقـت  اين نوع از توثيق بدين معناست که از سوي معصـومين

 . روايتي وارد شده است، شخص مورد نظر

 : به عنوان نمونه در توثيق زکريا بن آدم قمي اينگونه آمده است

شـرفياب شـدم و بـه  خدمت امـام رضـا» :گويدمي  يِّسَعلي بن مُ

توانم در هر زمان خـدمت نمي ووطن من دور است : ايشان عرض کردم

 پاسخ سؤاالت خويش را از چه کسي دريافت نمايم؟ ، شما برسم

ا بـن آدم قمـي کـه پناهگـاهي از زکريّ» :در پاسخ من فرمودند امام
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  1«. براي دين و دنياي شماست
باالترين تعبيري است که براي بيان ، تعبير امان بودن بر دين و دنيا

توان ذکر کرد و از آنجا که مي عتماد بودن اووثاقت يک شخص و قابل ا

توان اين نتيجه را گرفـت کـه او يـک راوي مي اين روايت صحي  است

 . قابل اعتماد است

در نظـر گرفتـه  يكي از شراي  مهم که بايـد در تنصـيص معصـوم

چـرا کـه ممكـن اين است که آن حديث مدح خود راوي نباشـد ،، شود

 ر مورد خـويش سـاخته و بـه معصـوماست خود راوي آن حديث را د

 . نسبت داده باشد

. ه.ق(413تأييد يكي از علماي قبـل از شـيط سوسـي  م  (2
 ...نجاشي و، مفيد، صدوق، کَشّي، ابن قولويه قمي، برقي: همچون

. ه.ق(413تأييد يكي از علماي بعـد از شـيط سوسـي  م  (0

د سـيّ، ترآباديميرزا اسـ، ين  الدّجَنتَشيخ مُ، ابن شهر آشوب: همچون

 2عالمة مجلسي و آيت اهلل خويي.، هپائيقَ، محقق اردبيلي، فرشيتَ

 ادعاي اجماع بر وثاقت راوي از سوي علماي رجالي  (4

هـايي الزم است به کتاببراي آموختن مطال  بيشتر در اين مورد ، 

 . مراجعه شود اند،که به بيان اين موارد و تفصيل اين مطال  پرداخته

 

 

                                                 

 252رجا  كشي ،ص . 1

تاييداتشان از روي حدس اسدت ، فرق طريق دوم و سوم اين است كه در طريق دوم اين دسته از علما. 2

 .  دهندمي ولي علماي طريق سوم از روي حدس اين تاييد را انجام 
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 راه دوم، توثيقات عام

توثيق عام به عنوان دومين راه براي پي بردن به وثاقـت يـک راوي 

 : گونه ممكن است 3خود به 

ه.ق( بـود کـه 591ي )م نخستين بار ابوعمرکشّ: اصحاب اجماع (0

ائمـة  نفر از ياران 99اين ادعا را در کتاب رجالي خويش مطرح نمود و 

م برد کـه علمـاي رجـال بـر وثاقـت سرا به عنوان کساني ا معصومين

  دارند و اين لفظ را براي اين گروه قرار داد.  اتفاق نظرايشان 

شـيوه در ميـان تـرين و مهمترين گسـترده، اين نوع از توثيـق عـام

 اصحاب اجماع 

  )ع(اصحاب امام كاظم

 و امام رضا )ع( 

 اصحاب خاص

 امام صادق )ع( 

 اصحاب امام باقر )ع(

 و امام صادق )ع(  

 زراره بن اعين 

 

 

 

 

 

 معروف بن خّربوذ

 بريد بن معاويه

 ابوبصير اسدي

 بن يسارفضيل 

 محمد بن مسلم

 جميل بن درّاج

 عبداهلل بن مسكان 

 عبداهلل بن بكير

 حمّاد بن عيسي 

 حمّاد بن عثمان

 ابان بن عثمان

 يونس بن عبدالرحمان

 محمد بن ابي عمير

 عبداهلل بن مغيره

 حسن بن محبوب

 احمدبن محمد

 بن ابي نصر 

 صفوان بن يحيي
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 . توثيقات عام است

 نام اين افراد عبارتند از :

ابابصير مرادي ، جاي ابابصير اسدي رجالي بههاي در برخي از کتاب

و به جاي حسن بن محبوب از فضالة بن ايـوب و حسـن بـن علـي بـن 

  اند.فضال و به جاي فضاله بن ايوب از عثمان بن عيسي نام برده

، نفـري اضـافه نمـاييم 91حال اگر نام اين چهار تن را به مجموعـة 

ه و قابـل تن خواهد رسيد که همگي ثقـ 99مجموعة اصحاب اجماع به 

 . باشندمي اعتماد در حديث

، محمـد ابـن ابـي عميـر: مشايخ ثقـاتمنظور از : مشايط ثقات (2

، مـد بـن محمـد بـن عيسـي قمـياح، يـاع سـابريصفوان بن يحيي بَ

 . باشندمي بنوفضال

آملد   1«كامل  الييلارات»( راوياني كه احاديث ايشان در كتاب 3

 است. 

 نوشتة علي بن ابراهيم قمي. «يقمتفسير »( راويان احاديث كتاب 4

منظور از مشايخ اجازه کساني هسـتند کـه يـک : مشايط اجازه (2

کتاب را خود جمع آوري نموده بودند و کتاب خويش و يا روايتي خاص 

 . دادندمي را به ديگري براي روايت اجازه

 الفاظ توثيق و تضعيف 

                                                 

د بن جعفر بن موسي بن قولويده قمدي اسدت كده در مقدمدة كتداب نويسندة اين كتاب جعفر بن محم. 1

 .  شود در كتاب خويش به جز از افراد ثقه روايت نقل نكرده استمي مدعي
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هـاي عالمان رجالي بـراي نشـان دادن وثاقـت يـک راوي در کتـاب

  اند:دسته الفاظ استفاده نموده 5خويش از 

الفاظي که همگي اين عالمان آن را داللت بر ثقه بـودن   (دستة اول 

 ...و حجة، ثقة، عدل: همچون ؛دانندمي شخص

کنـد و در مـي الفاظي که تنها بر عدالت شـخص داللـت (دسة ادلم

، عين ،وجه، صحيح الحديث: همچون ؛مورد دو ويژگي ديگر سكوت دارد
 .. .زاهد و، شكور، مرضي، صدوق، عظيم المنزلة، جليل القدر، شيخ

الفاظي که صرفاً نوعي مدح و ستايش براي راوي است و  (دسة اسوم

، فاضلل: همچـون ؛داردنمي در مورد سه صفت مورد نظر حرفي را بيان
معتملد الكتلا  ، صاحب االمام، خاصي، حافظ، ثحدِّمُ، سليم الجنة، ديّن
 ...و

 كنه بنر وثاقنت راوي داللنت دارنند، ر مقابل اينن دسنته از الفنا د 

 .اشاره داردضعيف بودن راوي  بهديگر از الفاظ نيز اي دسته

ليس ، ليس بمرضي، صادقٍليس بِ، ليس بعادل: اين الفا  عبارتند از

مـتهم ، ليس بشـي ءٍ، متروک، ساق ، ضعيف الحديث، ضعيف، بمشكور

، کـشّاب، مخـتل ، غـال، مخلّـ ، مـتهم، متعصـ ، متهم بالغلو، بالكشب

 1. خبيث، ملعون، وضّاع

 برخورد با نظرات مختلف 

                                                 

 . هر كدام از اين الفاظ در نشان دادن شدت ضعف يك راوي متفاوت بوده و يكسان نيستند. 1

كه به مباحث نظري علدم رجدا  هايي تاببراي آموختن مطالب بيشتر در مورد اين الفاظ الزم است به ك

 . مراجعه فرمائيد اند،پرداخته
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رجالي گاهي ديده شده است برخـي هاي در هنگام مراجعه به کتاب

همان ، ولي عالم ديگرياند راوي را ثقه و قابل اعتماد دانسته، از عالمان

  . شخص را ضغيف و يا غير عادل دانسته است

از جملـة ايـن  ي ارائه شده است کـهفمختلهاي ديدگاه در اين ميان

 : باشدمي سه نظريه، نظريات

اين دسته از صاح  نظران قائـل هسـتند کـه اگـر در  (ديدگاه اول

همان ضعف مـورد قبـول اسـت ، کتابي در ضعف راوي مطال  آمده بود

 . متخصصي او را ضعيف در حديث دانسته است، چرا که به هر حال،

اين گروه قائل هستند که در صورت تعـارض بـين دو  (مديدگاه دو

 همان معتبر است. ، آن نظري که داللت بر ثقه بودن راوي است، نظريه

جمـع  امكـان دراين گروه نيز قائلند کـه در صـورت  (ديدگاه سوم

بايد اين دو نظر را با هم جمع کرد و اگر جمـع ، ميان اين دو نظر باشد

بولي يكي از دو طرف نداشـتيم دربـارة آن ممكن نبود و دليلي هم بر ق

 کنيم.مي راوي سكوت

نظر نجاشي به علّت اينكه از ديگران در امـر راوي  (ديدگاه چهارم

 . بر نظرات ديگر ترجي  و برتري دارد، شناسي متبحّرتر است
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هاي رجالي، بيان كنيد آيا صفاتي ديگر از سوي عالمان رجالي براي با مطالعة كتاب .1

 يا نه؟ اند وثاقت راوي شرط شده

 نام ده تن از راويان كتاب كامل الزيارات و تفسير قمي را بنويسيد. .2

 هايي ديگر را براي بحث تنصيص معصومين )ع( بيابيد.  هاي رجالي، نمونهعه به كتاببا مراج .3

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 . شناخت علميِ يك راوي را بيان نماييدهاي راه .1

 . راوي موثّق را با ذكر يك مثال توضيح دهيد يكهاي ويژگي .2

 منظور از توثيق خاص و عام را نوشته و هر كدام به چند گونه  .3

 . باشدمي امكان پذير

 چند ديدگاه در صورت تعارض بين دو نظريه در مورد يك راوي .4

 . مطرح است را نام ببريد

 

 

 ان است.ترين مشكل در بررسي سند حديث ،................. از زمان راويمهم 

  :شناخت راوي از سه راه ممكن است 

 شناخت................... .1

 شناخت ظاهري  .2

 شناخت...................  .3

  اگر راوي حديثي، صفت عدالت را نداشت وليكن دو صفت ديگر را دارا بود، حديث او

 نامند. را..................... مي

 ............است. حديث موثق، حديثي است كه راوي آن ..................................................... 
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 رجاليهاي آشنايي با برخي كتاب(   چهارمدرس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

 رجالي هاي تقسيم بندي كتاب 

 عملي علم رجال منظور از مباحث 

 مربوط به منابع اوّلية علم رجال هاي كتاب 

 مربوط به منابع ثانوية علم رجال هاي كتاب 

 چهارگانة رجالي هاي منظور از كتاب 

 جامع رجالي شيعههاي كتاب 

 نويسندگان منابع اولية رجالي هاي گيويژ 
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 مرحلة عملي  

علـم رجـال از دو بخـش ، همانطور که در درس گششـته بيـان شـد

به مباني نظري اين علم مربوط ، آنتشكيل شده است که بخش نخست 

و بخش ديگر که جنبة ا آن مطال  آشنا شديد س پيش ببوده که در در

 .درس به گفتگو خواهيم گشاشتعملي دارد را در اين 

 دانسـتنمانند رجوع کسي اسـت کـه بـراي ، عملي اين علمفعّاليت 

 . کندمي معناي لغتي به يک کتاب لغت رجوع

ــا کتاب آشــنا خواهيــد شــد کــه راه را بــراي هــايي در ايــن درس ب

جستجوگراني که به دنبال جدا کردن راويان ثقه و قابل اعتمـاد از غيـر 

 .آسان کرده است موثقين هستند را

اين بدين معناست که براي فهم ثقه و يا غير ثقـه بـودن يـک راوي 

و با تک تک راويـان  شده رجالي مراجعههاي بايد به اين دسته از کتاب

 . احاديث آشنا شد

رجالي را در سـه هاي توان اين نوع از کتابمي در يک تقسيم بندي

 : دسته قرار داد

  (در قرن سوم و پنجم نوشته شده است. که) لية رجاليمنابع اوّ (9

 که در قرن ششم و هشتم نوشته شده است.( ) منابع ثانوية رجالي (9

 .از قرن دهم تا کنون پديد آمدن جوامع رجالي (5

 لية رجاليمنابع اوّ

نويسندگان منابع اولية رجالي ايـن اسـت کـه در علـم رجـال  امتياز ويژة

 . شودمي ايشان بر ديگر علماي رجاليپيشكسوت شمرده شده و باعث برتري 
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با بزرگان علـم حـديث و  رجاليهاي کتاب اين دسته از نويسندگان

که اين ويژگي در نويسـندگان ، هم عصر بوده بيتاهلراويان احاديث 

 . دستة دوم وجود ندارد

توان به چهار کتاب اصلي مي نوشته در اين عصرهاي از جملة کتاب

 . شوند اشاره نمودمي نام بردهي «بعة رجالکت  ار» که به عنوان

 : اين چهار کتاب عبارتند از

 2  1 ادقينالصَّ ن االئمةِاقلين عَالنّ عرفةُ. كتاب م1َ
ي ، اين کتاب توس  محمد بن عمر بـن عبـدالعزيز معـروف بـه کَشـّ

کتاب رجالي در شـيعه ترين توان آن را قديميمي نوشته شده است که

 دانست. 

بزرگان علم حديث و از قابل اعتمادترين ايشـان اسـت کـه کَشّي از 

 . باشدمي در حديثاي داراي قوة ضب  بسيار قوي

ذکـر روايـاتي اسـت کـه از ، از نوشتن اين کتـاب کشّيهدف اصلي 

 ت يک نفر صادر شده است. در مدح و يا مشمّ سوي معصومين

امـام  کـه از يـاران رسـول اکـرم ةدر آغاز کتاب نام برخي از صحاب

نام بقية ، شود و بعد از آن به ترتي مي ديده، روندمي نيز به شمار علي

 . آورده شده است ياران و اصحاب ائمه

جمـع آوري  از اين کتاب جز همان مختصـري کـه شـيخ طوسـي

 5. چيز ديگري در اختيار ما نيست، نموده است

                                                 

 . باشدمي اين كتاب معروف به رجا  كَشّي. 1

 .  معرفة الناقلين، معرفة الرجا : از جمله اند،ديگري نيز بيان نمودههاي برخي براي اين كتاب نام. 2

 .  است ناميده «اختيار معرفة الرجا » اين كتاب را شيخ طوسي. 6
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 . كتاب رجال شيخ طوسي2
 460-513حسـن طوسـي )اين کتاب رجالي توس  شيخ محمد بن 

را بـه  و ائمه نام اصحاب پيامبر، هکه در آن نويسند، ه.ق( نوشته شده

 . ترتي  عصر و زمان آنها جمع آوري نموده است

رجالي همچون الفهرست هاي با ديگر کتاب، سبک شيخ در اين کتاب

چرا که شـيخ در ايـن کتـاب اسـامي  ؛فرق دارد، خودش و رجال نجاشي

.. را بـراي .و راويان امـام حسـن، راويان اميرالمؤمنين، بهراويان از صحا

نـام ، دسترسي آسان به ترتي  حروف الفباي عربي آورده و در آخر کتاب

 . را آورده استاند کساني را که از هيچ امامي روايت نقل نكرده

تن از راويان  6491باب تنظيم شده که در آن نام  95اين کتاب در 

  9آمده است.

  2اب الفهرست. كت3
اسـت  رجالي شـيخ طوسـيهاي کتاب فهرست يكي ديگر از کتاب

توسـ   انـد،بوده 5که در آن اسامي کساني که صاح  اصل يا تصـنيف 

 .شيخ آورده شده است

                                                 

 .  اين كتاب با تحقيق آقاي جواد قيومي اصفهاني در يك جلد به چاپ رسيده است.1

نوشته اي است كه شامل طبقات اصدحاب ، تفاوت كتاب رجا  و فهرست در اين است كه كتاب رجالي. 2

كتدابي ، امدا كتداب فهرسدت كه به جرح و تعديل هر يك پرداخته است مانند رجا  شيخ طوسي معصومين

 . شود كه صاحبان اصل و يا تصنيفي باشندمي ت كه تنها نام كساني آوردهاس

شدنيده  اصل در اصطالح حديثي عبارتست از كتابي كه اخبار آن مستقيما توسط نمايندده آن از امدام. 6

شده است و يا واسطه اي هم در بين بوده است ولي تصنيف عبارتست از كتابي كده تمدام اخبدار و اكثدر آن از 

 ب سابقه دار نقل شده است و يا كتابي است كه سخن نويسدنده اش در آن فدراوان اسدت بده طدوري كدهكتا

 .  توان به آن كتاب روايي گفتنمي
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را بـه  بيـتاهلنفر از راويـان حـديث  199شيخ در اين کتاب نام 

م بـن ابـراهي، ترتي  حروف الفبا آورده است که  نـام نخسـتين ايشـان

 .محمد بن ابي يحيي بوده و آخرين ايشان ابن عصام است

هدف خويش از نوشتن ايـن کتـاب را جمـع آوري و ضـب  ، شيخ

بيان داشته است که در کنار ذکر نام آن ، اسامي صاحبان کتاب يا اصل

نيز پيرامون ايشان نمـوده و آنهـا را جـرح و اي رجاليهاي بحث، راويان

بـه ، ن مطل  باعث شده اسـت کتـاب ايشـاننموده است که اي 9تعديل

 .عنوان يكي از منابع رجالي شناخته شود

ه قبل بوده کهايي ت ايشان بر تكميل کتابهمّ، طبق اعتراف شيخ

از ايشان نوشته شده است همچون دو کتـاب از ابوالحسـين احمـد بـن 

حسين بن عبيداهلل )معروف به ابن غضائري( که يكـي بـه جمـع آوري 

ول پرداختــه اســت و ديگــري بــه جمــع آوري صــاحبان صــاحبان اصــ

 .مصنفات

 2. كتاب الفهرست4

احمد بن علي بـن ، شيخ ابي عباس، اين کتاب نوشتة رجالي مشهور

 . احمد بن العباس مشهور به نجاشي است

، انگيزة خود را از نوشتن اين کتـاب، ايشان در مقدمة کتاب خويش

است و اگر در اين ميان نسته داذکر نام رجال شيعه و علماي اين گروه 

                                                 

جرح و تعديل در علم رجا  بدين معناست كه شخصيت رجالي او را از منظر سه گانه اي كده در درس . 1

 . مورد نقد و بررسي قرار دهيم، گذشته بيان شد

 .  اين كتاب به نام رجا  نجاشي معروف شده است، بين علماي اسالمدر . 2
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آن دسته از عالماني هستند کـه کتـابي ، نامي از عالمان سُنّي ذکر شده

 . همچون مدائني و طبرياند در مورد شيعه نوشته

اول آنكـه طبـق مـدعاي : اين کتاب داراي چند ويژگي خاص اسـت

نويسنده در اين کتاب به نام علما و رجال شيعه اشاره شده اسـت و بـه 

 . ان اهل سنت اشاره نشده استراوي

، دوم آنكه نجاشي در ضمن اشاره به نام اشـخاص و تاليفـات ايشـان

 . برخي از ايشان را توثيق و يا تضعيف نموده است

نوشـته  م است اين کتاب بعد از فهرسـت شـيخ طوسـيآنچه مسلّ

شده است و برخي همچون آيت اهلل بروجـردي قائـل هسـتند کـه ايـن 

  9. بر الفهرست شيخ طوسي بوده استاي شيهحا، کتاب در اصل

تـوان بـه مـي کـه مربـوط بـه ايـن دوران اسـتهايي از ديگر کتاب

 ضائريرجال ابن غَ، راريرجال ابو غالب زُ، رقيرجال بَ: هـايکتاب

 . نيز اشاره نمود

 

                                                 

 32ص ، ه.ق 1427، او ، موسسة امام صادق، قم ، كليات في علم الرجا ، جعفر سبحاني. 1
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 9 منابع اولية رجالي شيعه
 

 مشخصات اجمالي جلد تعداد وفات نام پديد آورنده كتاب عنوان

 رجال برقي
ابوجعفر احمد بن 
 محمد خالد برقي

 جلد 9 ه.ق 974
 9707 بررسي
 راوي

 رجال
 ابن غضائري

احمدبن حسين بن 
 غضائرياهلل عبيد

 جلد 9 ه.ق 430
 بررسي
 راوي 993

محمد بن عمر بن  رجال کشي
 جلد 9 ه.ق540 عبد العزيز کشي

 بررسي
 راوي 9939

رسالة ابوغالب 
 زراري

 ابوغال 
 محمد احمد بن

 بن اعين زراري

561 
 .قه

 جلد 9
 بررسي
 راويان
 آل زراره

 رجال سوسي
محمد بن حسن 
 طوسي

 جلد 9 ق.460
 بررسي
 راوي 4691

 فهرست سوسي
محمد بن حسن 
 طوسي

 جلد 9 ه.ق460
 بررسي
 راوي 199

 رجال نجاشي
احمد ، ابوالعباس

 جلد 9 ه.ق 430 بن علي نجاشي
بررسي 
 راوي9961

 ليمنابع ثانوية رجا

در ، لي گفته شدکه در مورد نويسندگان منابع اولية رجاهايي ويژگي

رجالي هاي به همين خاطر نوشته ؛نيست اين دوران ديگر قابل مشاهده

 . شودمي اين عصر از عصر اوليه جدا

تـوان بـه مي که در اين دوران نوشته شده استهايي از جمله کتاب

 : موارد زير اشاره نمود

                                                 

 227ص ، 22، او ، انتشارات مركز مديريت حوزة قم، قم، آشنايي با علوم حديث، علي نصيري. 1
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 ابن داود. كتاب رجال 1
 647)تقي الدين الحسن بن علي بن داود حلـي ، نويسندة اين کتاب

جمع آوري نظريـات علمـاي ، اين کتاب در واقع. باشدمي (ه.ق 707 –

  اند.که منابع اوليه را گردآوري نمودهايست رجالي

اين کتاب به ترتي  حروف الفبايي بوده که در دو بخش تنظيم شده 

خست از اين کتاب بـه معرفـي راويـان قابـل نويسنده در بخش ن. است

و در قسمت دوم اسامي غير موثقين  پرداختهاعتماد و عادل در حديث 

 . نمايدمي را ذکر

تمام مطال  فهرست و رجال ، مي توان اين ادعا را نمود که ابن داود

، برقـي، رجـال ابـن غضـائري، يرجال کشّ، رجال نجاشي، طوسي شيخ

ن شاذان و ابن عبدون را در کتاب خود آورده فضل ب، ابن عقده، عقيقي

 9. است

 . كتاب خالصة االقوال في علم الرجال 2
ه.ق(  796 -641)حسن بن يوسـف بـن مطهـر ، نويسندة اين کتاب

ايشان عالم ذوالفنون بوده بدين معنا که در . معروف به عالمة حلّي است

 يفات متعدديبسياري از علوم عقلي و نقلي صاح  نظر بوده و داراي تال

 متعـدديهـاي عالمـة حلّـي در علـم رجـال نيـز داراي کتاب. باشدمي

 «كشف المقال في معرفلة الرجلال» ها،اين کتابترين باشد که مفصلمي
 . نمايدمي ياد «رجال الكبير» ايشان از کتاب خويش با عنوان ؛است

                                                 

 134ص ، كليات علم رجا ، جعفر سبحاني. 1
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کـه  «خالصلة االولوال» اما متاسفانه اين کتاب از بين رفتـه و فقـ 

 . از اين کتاب است، به دست ما رسيده استاي صهخال

در بخش . کتاب خويش را در دو بخش تنظيم نموده است، نويسنده

بـه ذکـر نـام ، فصل گـردآوري شـده اسـت 97اول از اين کتاب که در 

افرادي پرداخته شده که مورد وثوق و اطمينان عالمه بودند و در بخش 

دربارة افـرادي اسـت ، نظيم شدهفصل ت 97دوم از اين کتاب که باز در 

 . شدندمي شمردهکه در نزد ايشان ضعيف در حديث 

اي فايدة رجالي است که مجموعه 90مشتمل بر ، اين کتاب در پايان

 . از قواعد و نكات رجالي است

، توان به عنوان منابع ثانوية علم رجال نـام بـردمي کههايي از ديگر کتاب

ط معالم الدين علي بن عبيـدا  رازي و فهرست نوشتة شي: عبارتند از

 . معالم العلماء نوشتة ابن شهر آشوب مازندراني
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 9 منابع ثانوية رجالي شيعه
 

 مشخصات اجمالي تعداد جلد وفات نام پديد آورنده  عنوان كتاب 

ابن شهر آشوب  معالم العلماء

 مازندراني
 9099معرفي  جلد 9 ق.331

 عالم شيعي

فهرست شيط 

 الدينمنتجب 

منتج  الدين علي 

 بن عبيداهلل رازي 
عالم  335معرفي  جلد  9 ه.ق 600

 شيعي

تقي الدين حسن  رجال ابن داود 

بن علي بن داود 

 حلي

معرفي موثقين و  جلد 9   ه.ق 707

 مجروحين

حسن بن يوسف  االقوال  صةخال

 بن مطهر 
تلخيص کتاب  جلد 9 ه.ق 796

 رجال کبير عالمه

 

 رجالي جوامع

رخي از دانشمندان علم رجال در زمـان گششـته و حتـي در زمـان ب

 ها،که در اين نوع از کتاباند اقدام به تدوين جوامع رجالي نموده، حال

خـويش برگزيـده هـاي که پيشـينان در کتابهايي از روشاي مجموعه

 . است شده بودند براي جرح و تعديل راويان حديث به کار گرفته

احاديـث در ، از روش بررسي طبقة رجالي راوي ،هادر اين نوع کتاب

جرح و تعديل راويان گششته و قرائن به دست آمده ، مدح و ضعف راوي

 . استفاده شده است

                                                 

 227ص ، آشنايي با علوم حديث. 1
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مجمع الرجال : عبارتنـد از، توان در اين دسته قرار دادمي کههايي کتاب

، نقدالرجال نوشتة سيد مصـفيي حسـيني، ا  قهپايي يةةنوشتة عنا

اليوائـد الرجاليـه ، نوشتة محمد بن علي اردبيلي غـروي ةجامع الروا

، تنقيح المقال شـيط عبـدا  مامقـاني، سيد محمد مهدي بحرالعلوم

قاموس الرجال شيط محمد تقي شوشتري و معجم الرجـال الحـديث 

 .  آيت ا  سيد ابوالقاسم خويي

 «معجـم الرجـال الحـديث» بـه معرفـي کتـاب ها،از ميان اين کتاب
 . دازيمپرمي

  معجم الرجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة
نوشته شده  اين کتاب توس  حضرت آيت اهلل سيد ابوالقاسم خويي

 جامع حديثي دانست. ترين توان آن را کاملمي است که

جمع آوري احاديث و تمامي اقـوالي اسـت ، اين کتابهاي از ويژگي

 . که در مورد يک راوي بيان شده است

نام بيشترين راويان و کساني که از ايشان روايت نقـل ، کتابدر اين 

 . آمده استجلد  94در  اند،کرده

، به مباحث مقدماتي علـم رجـال، نويسنده در جلد اول از اين کتاب

هـاي ت روايـات کتابميزان صحّ، همچون: برخي از اصول رجالي شيعه

آنـان را مـورد  .. پرداخته است و.توثيقات خاصه و، توثيقات عامه، اربعه

 . نقد و بررسي قرار داده است

 اند. رد نقد و بررسي رجالي قرار گرفتهراوي مو 93706در اين کتاب 
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 9 جوامع رجالي شيعه
 

نام پديد  عنوان كتاب 

 آورنده 
مشخصات  تعداد جلد وفات

 اجمالي

مجمع 

 الرجال

جمع آوري  جلد  7 ه.ق115 اهلل قهپايي يةعنا

نظرات رجالي 

 اوليه منابع

سيد مصطفي  نقد الرجال

حسيني 

 تفرشي

اصالح  جلد 3 قرن يازدهم

هاي ديدگاه

 رجالي پيشين

محمد بن علي   ةجامع الروا

 اردبيلي غروي
تكية اصلي بر  جلد 9   ه.ق9909

رجال 

استرآبادي و 

 تفرشي

اليوائد 

 الرجاليه 

سيد محمد 

مهدي 

 بحرالعلوم

بررسي  جلد 4 ه.ق 9999

هاي خاندان

 ليرجا

تنقيح 

 المقال 

شيخ عبداهلل 

 مامقاني
بررسي  جلد 5 ه.ق 9539

 راوي 95563

شيخ محمد تقي  قاموس الرجال

 شوشتري
نقدي بر کتاب  جلد 99  ه.ش9574

 تنقي  المقال

معجم 

الرجال 

 الحديث

سيد ابوالقاسم 

 خويي
 بررسي جلد 94 ه.ق 9495

 راوي 93706 
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 از منابع اوليه رجالي كتاب ابن غضائري را توصيف نماييد.  .1

هاي رجالي تقسيم هاي رجالي خويش براي كتابنويسندگان ديگر در كتاب .2
ها، آن دسته بندي را با مراجعه به اين كتاباند كر نمودههاي ديگري را نيز ذبندي

 بيان داريد. 

 هاي رجالي را انتخاب كرده و پيرامون آن بحث نماييد. يكي از كتاب .3

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 توان به چند دسته تقسيم كرد ؟مي رجالي راهاي كتاب .1

 . رجالي اولية شيعه را توصيف كنيدهاي از كتاباي نمونه .2

 ؟ اربعة رجالي چيستهاي منظور از كتاب .3

 ؟ جوامع رجالي شيعه چيستهاي منظور از كتاب .4

 ؟ معجم الرجال الحديث به چه صورتي تدوين شده است .5

 

 

 

 

 هاي عمليِ علم رجال، مانند رجوع كسي است كه براي دانستن...................... به يك فعاليّت

 كند. كتاب......................... رجوع مي

 گويند كه در قرن............ تا............... نوشته شده رجالي را ميهاي منابع اوّلية رجالي، كتاب

 است. 

 هاي چهارگانة اوّلية رجال عبارتند از: رجال................، رجال..................، كتاب

 الفهرست..................... و رجال.............................

 الحديث ،.................. حديث و تمام................. است كه در  هاي كتاب معجم الرجالاز ويژگي

 مورد يك راوي بيان شده است. 

 

؟
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 منابع مطالعاتي

 رجال علم                           
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    درآمدي بر علم رجال 
 (9576مؤسسة انتشاراتي اميرکبير ،تهران ،، ابوالقاسم خويي)

 كلّيات علم رجال 
 (9510، انتشارات قم، قم، ترجمة علي اکبر روحي، )جعفر سبحاني

 سبك شناسي دانش رجال الحديث 
 (9513، مرکز فقهي ائمة اطهار، قم، محمد حسن رباني)

  دانش رجال از ديدگاه اهل سنّت 
 (9519، دارالحديث، قم، محمد رضا جديدي نژاد)

 ( 6مجموعه مقاالت حديث پژوهي ) 
 (9510، دارالحديث، قم، )رجال الشيعه

 ( 7مجموعه مقاالت حديث پژوهي ) 
 (9510، دارالحديث، قم، )رجال اهل سنّت

 بازشناسي منابع اصلي رجال شيعه 
 (9514، دارالحديث، قم، )محمد کاظم رحمان ستايش 

   درآمدي بر علم اصول رجال و درايه 
 (9516، ظهور شفققم ،، )محمد رضا نكونام
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  علم فقه الحديث
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 صفحه سفيد

 

 



 

 

 

 

 

 

 فهم حديث با فقه الحديث (   پنجمدرس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

 

 جايگاه علم فقه الحديث و تعريف اين علم 

 قه الحديث فوايد علم ف 

  پيشينة علم فقه الحديث 

 علم فقه الحديثهاي آشنايي با زير شاخه :
، اسباب صدور حديث، غريب الحديث
 علل الحديث و نقد الحديث، اختالف الحديث

 علّت پديد آمدن اختالف بين مفهوم احاديث 

  معيارهاي نقد يك حديث براي پذيرش آن 
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 مرحلة دوم

از علـوم اي آموختيد که علوم حـديث مجموعـه پيشهاي در درس

و همچنـين  ؛کننـدمـي هستند که ما را در اخش و فهـم حـديث کمـک

کند تا حديثي را مي علمي است که به ما کمک، آموختيد که علم رجال

از راه سند آن به معصوم نسبت داده و حديث را مورد سنجش و ارزيابي 

 . قرار دهيم

ردازيم و آن اين اسـت کـه چگونـه کـالم حال بايد به مرحلة دوم بپ

نياز به دانستن برخي از قواعد  آيا فهم کالم معصوم؟ معصوم را بفهميم

 . و توجه به برخي موارد را ندارد

پـردازد و مـا را در اسـتفاده از کـالم مـي علمي که به ايـن قسـمت

 . است منف  فهم حديثيا  علم فقه الحديث، دهدمي ياري معصوم

 علم  تعريف اين

 : توان اين علم را اينگونه تعريف کردمي با مطالبي که گششت

علمي است که با بررسي مـتن حـديث و بوسـيلة ، علم فقه الحديث

دانش پژوه اين علم را در فهم مقصود ، آموزش سير منطقي فهم حديث

 . رساندمي ياري معصوم

 شود که علم فقه الحديث چگونـه بـه ايـنمي حال اين سؤال مطرح

 ؟ رسدمي هدف

اين علم با ارائة مباني و آموزش سـير منطقـي فهـم حـديث کـه از 

کالمي و ديگر قوانين عقلي و عُقاليي استخراج شده ، اصولي، قواعد ادبي

در  دهد تا بتواند آن معنايي را که معصوممي دانش پژوه را ياري، است
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ته نظر داشته است را درک کرده و به آن مقصـودي کـه در مظـر داشـ

 . است برسد

 چرا فقه الحديث 

حديث به عنوان يكـي از منـابع  ، همانطور که در درس اول بيان شد

فهم دين داراي جايگاه بسيار بااليي در بين مسلمانان اسـت و احاديـث 

اخالق و مباحث تاريخي وجـود دارد  ، علم فقه، بسياري در تفسير قرآن

راي کسـ  معـارف ديـن که اگر اينها کنار گشاشته شوند ديگر راهي بـ

 . اندمنمي باقي

 از نقـل کـردن روايـتتر فهم حديث را مهم، در سخني امام صادق

 :دانند مي

حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِْن أَلْفٍ تَْروِيِه وَ لَا يَكُونُ الرَّجُُل مِنْكُمْ فَقِيهاً َحتَّى يَعِْرفَ 
كَلَامِنَا لَتَنْصَِرفُ عََلى سَبْعِينَ وَْجهاً لَنَا مِنْ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا وَ إِنَّ الْكَِلمَةَ ِمنْ 

 .1جَمِيعِهَا الْمَْخرَجُ

اگر حديثي را خوب بفهمي بهتر از آن است که هزار حديث را روايت کني و 

و سربستة اي شود تا اينكه سخنان کنايهنمي هيچ کدام يک از شما فقيه و دانشمند

هفتاد تفسير دارد که براي توجيه هر يک از آنان  ما را بفهمد چرا که گاه سخنان ما

 . پاسخي در نزد ماست

خـود ، شـود کـه امامـان معصـوممي دانسته، با خواندن اين روايت

 شدند. مي اولين کساني بودند که سفارش به آموختن اين نوع از مسائل
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   علمفايدة اين 

بـوده  معنايي که مقصـود معصـومترين نزديک، با دانستن اين علم

تواند به راحتي مي بطوريكه عالِم به اين علم، شودمي براي انسان کس 

 . را درک کند آن معناي در ذهن معصوم

داند و مي شود که هر کس که بيشتر احاديث رامي نتيجة نهايي اين

 بيـتاهلبه معـارف تر آگاه، تسل  بهتري در درک معناي ايشان دارد

 . باشدمي

فْ مَنَازِلَ الشِّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رَِوايَِتهِمْ وَ مَعْرِفَِتهِمْ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ يَا بُنَيَّ اعْرِ 
 .1الدِّرَاَيةُ لِلرِّوَايَةِ وَ بِالدِّرَايَاتِ لِلرَِّوايَاتِ يَعُْلو الْمُؤِْمنُ إِلَى أَقْصَى دََرجَاتِ الْإِيمَان

 دهـد،مـي به ما يارييكي ديگر از مواردي که دانستن فقه الحديث 

 . تشخيص حديث صحي  است

منظور از تشخيص حديث صحي  اين است که برخي از احاديثي که 

داراي سند مورد قبولي نيستند و گاه حتي سند آن در طـول تـاريخ از 

تـوانيم مـي با کمک اين علم و بررسي محتواي متن آن، بين رفته است

يـن عمـل داراي پيچيـدگي بدانيم که خـود ا آن را منتس  به معصوم

 . خاص خود است

بـه ، تـوان بـين احاديـث متعـارضمـي در ضمن با دانستن اين علم

 . برخورد کرد که از تمامي ايشان يک معناي واحد بدست آورداي گونه

 پيشينة اين علم 

در . بـود امام عليآغازگر سنّت نيكوي تفسير حديث و نيز نقد آن ،

                                                 

 2ح ، 133ص ، 1ج ، همان. 1



 آشنايي با علوم حديثي        

 

34 

براي فهم بهتر روايات بـه  ن و اصحاب حضرتيارا، زمان بعد از پيامبر

، به عنوان پاسدار ميـرا  پيـامبر رسيدند و امام عليمي خدمت امام

 9. کردمي فهم صحي  و معقول از احاديث را به ايشان ارائه

، يكي از کساني که در اين مورد بسيار از ايشان سـؤال نمـوده اسـت

 . سليم بن قيس هاللي است

را به عنوان مفسـران حـديث و نقّـاد  بيتاهلندان خا، امام صادق

 جاهالن و تفسيرهاي نادرست ايشان معرّفـيهاي بدعت، سخنان غاليان

 9. کندمي

صـورت اي فقـه الحـديثيهـاي فعاليت در زمان حضور معصـومين

 : توان به برخي از آنها اشاره کردمي گرفت که

ايشـان و نقـد و از سـوي اصـحاب و يـاران  عرضة احاديث بر ائمه .9

 .نادرست از احاديثهاي و ردّ بعضي از برداشت تصحي  ائمه

 .موجود در برخي از روايات پيامبر بيان معناي کلمات مشكل .9

  .  تبيين زمان و علت صدور حديث .5

و حل و نقد آن توس  ياران  جمع آوري برخي از روايات عيب دار .4

علـل الحـديث » بيونس بن عبدالرحمان نويسندة کتا: همچون ؛ائمه

»  . 

بسياري نيز هاي تا زمان معاصر نيز کتاب، بعد از عصر غيبت صغري

 5.در اين مورد نوشته شد

                                                 

 24ص ، روش فهم حديث. 1

 62ص ، 1ج ، اصو  كافي. 2

  عبارتند از :ها برخي از اين كتاب. 6
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 اين علم های زير شاخه

، شـودمي شناخته ليعْعلم اَ، فقه الحديث که در بين علوم حديثي

خود از چند زير شاخه تشـكيل شـده اسـت کـه دانسـتن تمـامي ايـن 

  . شدن اين علم است الزمة ملكه ها،دانش

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الحديث  غريب  
فهميدن کالم يک شخص وابسته به دانستن معـاني تمـام واژگـاني  

 . است که آن متكلّم در کالم خويش به کار برده است

                                                                                                    

 

  (  شيخ طوسي) االخبار االستبصار فيما اختلف(، شيخ صدوق) معاني االخبار: هجري 2تا  6در قرن 

  (ابوسعيد حسن بن حسين سبزواري) مصابيح القلوب: هجري 5تا  3در قرن 

 ( شيخ جما  الدين حسن) منتقي الجمان في االحاديث الصحاح و الحسان: قرن دهم هجري 

  (  مال محسن فيض كاشاني) الوافي: هجري 12و  11قرن 

 (سيد عبداهلل شبّر) ارمصابيح االنوار في حل المشكالت االخب: قرن معاصر 
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، بدين معنا که اگر در بين کلمات متكلّم و يا در برخورد با يک متن

ممكـن اسـت در ، باشد که معناي آن دانسته نشـود در آناي اگر کلمه

فهم مقصود کالم آن شخص راه به بيراهه تبديل شده و از فهم کالم او 

 . دور شويمها فرسن 

فقه الحـديث بـا بيـان هاي دانش غري  الحديث به عنوان زير شاخه

 . کندمي به فهم حقايق و معارف دين کمک، معاني مفردات کلمات

لماتي که از لحاظ معنا براي ذهن نـا آشـنا و غريـ  در برخورد با ک

 : است بايد مراحل زير را طي نمود

 . 1يافتن معناي اصلي .1

 2. يافتن معناي استعمالي .2

 3. يافتن معناي حقيقي و مجازي .3

  4.معناي اصطالحي لفظ .4

 

                                                 

 همان روح معناست كه در تمامي كابردهاي اين كلمه در كالم متكلّمين است، منظور از معناي اصلي. 1

 . معنايي است كه متكلّم آن معنا را در نظر داشته و به كار برده است، منظور از معناي استعمالي. 2

كلمات آيات و روايات پرداخته و اين معاني را  غريب نگاري وجود دارند كه به بررسيهاي برخي از كتاب

 اند. كه مد نظر شارع مقدس بوده را بيان داشته

 . فرهنگ لغت استهاي اين نوع غريب نگاري خود شيوه اي در تدوين كتاب

ممكن است متكلم در بيان كلمه گاه معناي مجازي يك لفظ را استعما  كرده باشد و يا از كنايه و . 6

 مخاطب را در فهم بهتر كالم ياري، دانستن هر يك از اين معاني، به همين خاطر. فاده نموده باشداستعاره است

 رساند.مي

كه در دين اسالم و در مكتب ديني آن مورد استعما  شده  ايست معناي اصطالحي آن دسته از معاني.4

 ...زكات و، صلوه: همچون. و معنايي غير از معناي استعمالي و رايج است
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 حديثاسباب ورود   

ما را در ، همانطور که در تفسير قرآن کريم دانستن شأن نزول آيات

دانستن فضاي صـدور حـديث و ، کندمي رست از آيات راهنماييفهم د

 . آيدمي علّت آن نيز زمينة بهتري را براي فهم درست از روايات پديد

 : به حديث زير بنگريد

 1. الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ: ُُ الزَّهراقالَتْ فاطمة
 : آيدمي دو معنا در ذهن پديد، در برخورد اول با اين حديث

همسايه ات را برآورده و بعد نيازهاي خانواده ات هاي منديابتدا نياز .أ

 . را رفع كن

ابتدا در مورد همسايگان خود تحقيق ، در هنگام خريد يا اجارة منزل .ب

خانه مورد نظر را ، خوب بودندها اگر همسايه. كن و ايشان را بشناس

 . اجاره يا خريداري كن

ديد آمده اسـت تنهـا حال با اين اختالف برداشتي که در اين ميان پ

کند و آن دانستن فضايي است کـه ايـن مي يک چيز اين مشكل را حلّ

 . در آن بيان شده است حديث از سوي معصوم

 حديثاختالف ال  

وجود ، ي از مشكالتي که محقّقين علوم ديني با آن روبرو هستنديك

م بدين معنا که در نگاه اوّل بين دو کال ؛اختالف در معاني احاديث است

شود که حل آن براي کساني که مسلّ  مي ، تعارضي ديدهاز معصومين

 . کاري سخت و بلكه محال استبه فقه الحديث نيستند ،
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 : اختالف موجود در روايات ممكن است به داليل زير باشد

o  (به عنوان مهمترين عامل اختالف حديث)تقيّه  

o مختلف در صادر شدن احاديث هاي علت 

o هم مخاطبين و نوع ايشان بوده استتفاوتي كه در ف. 

o  نسخ شدن حكم اوّل بوسيلة حكم و حديث دوم 

o  بيان مصاديق مختلف براي يك مفهوم ديني 

o وضع و نسبت دادن سخني به دروغ به معصومين، جعل  

 : به دو حديث زير بنگريد

  1.الْفَقْرُ فَخْرِي وَ ِبهِ أَفْتَخِر: رُوِيَ عَنِ النَّبِي   (1

 كنم.(مي افتخار و مباهات من است و به آن افتخارفقر ماية )

 2.كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرا  : قَالَ  (2

 (.چه بسا فقري كه كفر باشد)

از ، شـودمـي در نگاه اول بين اين دو حديث اختالف بسياري ديـده

دانند و از سوي ديگـر فقـر را مي فقر را ماية مباهات، يک طرف پيامبر

 . خداماية کفر به 

آيا معناي فقر در هـر دو ؟ صادر شده است آيا هر دو کالم از پيامبر

توان اين دوکالم را بـا هـم جمـع کـرده و مي چگونه؟ سخن يكي است

 ؟ درست گرفتاي نتيجه

که درحلّ تعارضات موجود در بين احاديث اقدام هايي يكي از کتاب
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خ صـدوق نوشـتة شـي «کتاب مـن اليحضـره الفقيـه» کتاب، کرده است

با بيان معاني لغات مشكل و تفسـير آنـان ، باشد که درکتاب خويشمي

 . در رفع تعارضات اخبار کوشيده است

 حديثعلل ال  

 يكي ديگر از مشكالتي که در فهم حديث به عنوان معضل شـناخته

پنهاني است که در متن و يا سند حديث اسـت کـه هاي عي ، شودمي

 . قابل مشاهده نيست، ثدر ابتداي امر و خواندن احادي

افتادگي بعضي از راويـان در ميـان سـند و يـا  ها،از جملة اين نقص

 . اضافه و کم شدن الفاظي در متن و يا سند حديث است

 راه حلّ اين مشكل چيست ؟!

که به عنوان راه کار حلّ اين مشكل تدوين شـده هايي يكي از دانش

آگاه به اين ، اعد علميعلل الحديث است که با آموزش يكسري قو، است

را در کنار احاديث متشـابه قـرار  (تواند احاديث معلّل )عي  دارمي علم

 اسـناد و مـتن را آشـكارهـاي و يا افزونيها دهد و با اين عمل افتادگي

 . کندمي

در اين حديث بـه  ؛توان به حديث زير اشاره کردمي به عنوان نمونه

در حاليكـه ايـن رده شـده اسـت ،آو اشتباه در سند حديث نام پيـامبر

 . باشدنمي حديث از پيامبر

قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الُْقرْآنِ وَ مَنْ  نَّ َرسُوَل اللَّهِ اَ قال: بِي سَعِيدٍ الْخُْدرِيِّاَ
 1.كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الُْقرْآنِ فَلْيُمِْحه

                                                 

 725ص ، 2ج ، دارالفكر، بيروت، صحيح مسلم. 1



 آشنايي با علوم حديثي        

 

83 

ه حديث را يک آيد کمي اين مطل  به دست، با مقايسة سند حديث

( نقل کـرده و يعني مستند شده به معصوم)آن هم به نحو مرفوع ، نفر

 اند.بقيه آن را منتس  به ابوسعيد خُدري کرده

کتـاب ، کـه در ايـن مـورد نوشـته شـدت اسـتهايي يكي از کتاب

 . باشدمي نوشتة عالمه محمد تقي شوشتري «االخبار الدخيله»

 حديثنقد ال  

با بررسي احاديـث بـه ، ه از نامش مشخص استاين علم همانطور ک

قوي و معتبر را از روايات ساختگي و ، متون صحي ، وسيلة قواعد علمي

چرا که شناخت احاديث مجعول و ساختگي کـار  ؛نمايدمي ضعيف جدا

باشد و براي به دست آوردن اين قوه نياز بـه آمـوختن ايـن نمي آساني

 . سري از قواعد و تمارين بسيار است

دهد کـه مي معيارهايي به دانش پژوه، در اين علم براي نقد احاديث

 : اين معيارها عبارتند از

o  مقايسة حديث با آيات قرآن كريم 

o  مقايسة حديث با سنّت و احاديث قطعي 

o  مقايسة حديث با ضروريّات دين و مذهب 

o  مقايسة حديث با عقل فطري و بديهي 

o  مقايسة حديث با علم تجربي قطعي 

o سة حديث با مسلّمات تاريخي مقاي 

آن حـديث ، در صورت تعارض حديث با يكي از معيارهاي بيان شده

ساختگي محسوب شده و بايد نسبت به آن توقّف کرده و آن را به کـار 

 . نبرد



     علم فقه الحديث

 

80 

در ضـمن  «عيـون اخبـار الرضـا»توان به کتـاب مي به عنوان نمونه

 مناظرة مأمون و علماي اهل سنّت اشاره نمود :

ابوبكر و عمر آقاي پيران  اند:فرموده در سخني بيان نمود که پيامبر شخصي

 . بهشتند

چرا که در ، مأمون در جواب او بيان داشت که وقوع اين حديث محال است

 . بهشت پيري وجود ندارد تا بخواهد آقايي براي آن در نظر گرفت

اين حديث با مسلّمات و ضروريات دين و همچنـين سـنّت و آيـات 

 . ن درتعارض استقرآ

هـايي نوشتة حسن حـاج حسـن از جملـه کتاب «نقدالحديث» کتاب

 .است که در اين مورد نوشته شده است
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 هاي غريب القرآن و غريب الحديث را نام ببريد.كتاباز برخي  .1

 در يك بحث علمي، علّت تعيين يكسري معيار در دانش نقد الحديث را بيابيد. .2

آيا در ميان اهل سنّت دانشي به نام فقه الحديث مطرح است، پيرامون آن  .3

 تحقيق كنيد و نتيجة آن را به صورت مقاله درآوريد. 

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 كند ؟مي علم فقه الحديث چگونه به فهم حديث كمك .1

 .فوايد علم فقه الحديث را به اختصار بنويسيد .2

 كدامند ؟ ضور معصومينفقه الحديثي در زمان حهاي عمدة فعاليت .3

 تسلط بر غريب الحديث چه فوايدي دارد ؟ .4

 فوايد دانستن اسباب صدور حديث را بيان داريد.، با ذكر يك مثال .5
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 هاي علم فقه الحديث، عبارتند از :زير شاخه 

 .... الحديث...........................، اسباب............................. ،........................ الحديث، علل الحديث و...............

 

؟
ش
س
ر
پ
 
د
ن
چ

 

 
حقيت

 ق

 كنيد



 

 

 

 

 

 

 سير فهم حديث (   ششمدرس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

 سير منطقي فهم حديث 

  پيش نيازهاي فهم حديث 

 راحل سير فهم متن حديث م 

 مراحل سير فهم مقصود معصوم  

   منظوراز خانوادة حديثي در فهم حديث 

  موانع فهم حديث 
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 مرحلة فهم 

که بـه عنـوان زيـر هايي در درس پيش با علم فقه الحديث و دانش

 . آشنا شديد، کنندمي به فهم يک حديث کمک، آنهاي شاخه

برآنيم به بيان سير منطقي فهم حديث و مـوانعي حال در اين درس 

 .بپردازيم، که ممكن است در اين راه پديد آيند

قصد بيان آن  آنگاه مطابق با حقيقتي است که معصوم، فهم حديث

دانسـت و بعـد بتـوان بـا  را داشته است که اوالً بتوان آن را از معصوم

 . برسيم ومشود به فهم مقصود معصمي قواعد و مراحلي که بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سير 

 منطقي

 فهم حديث
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 معصوم)ع(  مقصود

 فهم 

 متن حديث

 طي نمودن

 پيش نيازهای  

 فهم حديث
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 نمودار كلّي 

 : بايد مجموعة مراحل زير طي شود براي فهم کالم معصوم

  ؟ پيش نيازهای فهم چيست

قبل از شروع سير فهم حديث بايد به دو سؤال اساسـي پاسـخ داده 

 : اين دو سؤال عبارتند از ؛شود

 حديث است ؟، ستآيا متني كه در پيش روي ما

همين عباراتي است كه هم اكنون با آن روبروييم و ، آيا متن حديث

 ؟ يا چيز ديگري بوده است كه الفا  آن به مرور زمان تغيير يافته اند

پاسـخ سـؤال اوّل بـر ، پيشـين آموختيـدهاي همانطور که در درس

کنـد آن مـي اثبـات، عهدة علم رجال است که با بررسي سند يک کالم

 .است يا نه کالم معصوم، نسخ

است که بايد بـه عنـوان اي مهمترين مسئله، امّا پاسخ به سؤال دوم

پيش نياز در فهم حديث به آن نگريسـت و شـايد بتـوان ايـن را بيـان 

 .فايده استبي درک و فهم حديث، داشت که بدون توجّه به آن

 

 : به همين دليل نياز است كه

 . شودمتن اصلي حديث پيدا : اوالً

 مختلف از متن حديث پيدهاي نسخه: ثانياً       

 . شود       
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غلـ  )نتيجة اين دو تالش بايد يک چيز باشد و آن زدودن تصـحيف 

 . و تحريف از متن باشد( نگارشي

 يُسْتَِحب  الْعَسَلَ يَوم الجمعه كان النَّبي  »: يك نمونه.» 
مشاهده ، همين حديثمختلفي از هاي در حالي که با بررسي نسخه

 . است غسلاز  (غل  نگارشي)در اينجا تصحيف  عسلخواهد شد که 

ديگر جايي براي مستح  بودن خوردن ، حال با نگاه به نسخة جديد

 ؟ ماندمي عسل در روز جمعه

 مرحلة دوم ، فهم متن

 فهم معاني لغات (گام اول
در . باشـدمـي دانستن معاني کلمات در فهم يک حديث بسيار مهـم

بويژه علم صـرف لغـت و غريـ  ، اين مرحله نياز به دانستن زبان عربي

 . الحديث بسيار قابل مشاهده است

رساند مي ما را به ريشة اصلي يک کلمه، به کارگيري علم صرف لغت

 لفظي و معنـوي حـديثهاي و جداي از اين موارد موج  درک زيبايي

 . شودمي

 ترکيبات  فهم (دومگام 
آيـد کـه در مـي بدستاي معاني، از ترکي  چند واژه، در هر زباني 

 . و لغات نيستها اغل  موارد چيزي جداي از فهم واژه

علمي که زمينة آشنايي با ايـن ترکيبـات و معـاني حاصـل از آن را 

 .علم نحو است، دارد
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نيز وجود دارنـد کـه معنـاي آن هايي ترکي  ها،در کنار اين ترکي 

گاه بدون پيروي از علـم  ها،ست که اين ترکي نيها حاصل مجموع واژه

معناي ديگري را در خود جاي داده اسـت و دانسـتن ، صرف و علم نحو

 .الزم و ضروري استها معناي اين دسته از ترکي 

صنعتي است که باعث شـيريني زبـان و ، مجاز نيز در کنار علم نحو

قابـل  شود کـه ايـن مـورد بسـيار در کـالم معصـومينمي زيبايي آن

 .مشاهده است

  مرحلة سوم، فهم مقصود

و يـا همـان مـراد  مقصود معصوم، يكي ديگر از مراحل فهم حديث

 . در بيان آن گفتار است جدّي معصوم

است که مراد اي مرحله، يعني فهم متن حديث، مرحلة پيش از اين

 بـراي مخاطـ  پديـد استعمالي يا همان معناي ظاهري کالم معصـوم

 ،و طـي مراحـلهـا با بـه کـارگيري روش، ن در اين مرحلهآيد وليكمي

 . رسيد به فهم مقصود معصوم توانمي

باشد که ممكن است معصوم در مقـام مي علت طي مرحله سوم اين

مانع از بيـان ، تقيّه و يا تاخيري که در بيان کالم تا وقت نياز بوده است

 . کالم شده است

 : زعبارتند ا، مراحل فهم مقصود معصوم

 يك حديثهاي جامع نگري با گردآوري قرينه (گام اول
جملة خود را ، معناييهاي دراين مرحله متكلّم با افزودن واژه يا واژه

، همة آنچه را کند و يا با آوردن سخني ديگر از معصومينميتر روشن
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 . کندمي اعتباربي اعتبار بخشيده و يا، از که از حديث نخست فهميده

به دو دستة متّصل و منفصل تقسيم شـده و قرينـة متّصـل ها قرينه

 . شودمي خود نيز به دو دستة لفظيّه و مقاميه تقسيم

، بيـتاهلاحاديـث ديگـر ، توانند آيات قرآن کـريمميها اين قرينه

 . و يا سؤال راوي باشد 1تعليل معصوم، شعرها ها،مَثَل

 يافتن اسباب ورود حديث (دومگام 
اسـت کـه باعـث اي آن سب  و زمينه، اب ورود حديثمنظور از اسب

به خاطر آن سخني گفتـه باشـد و يـا عملـي را بـه  شده است معصوم

 . خاطر آن انجام داده باشد

فقهـي هاي مختلـف فكـري و مدرسـههـاي با بوجـود آمـدن مكت 

دانستن اسباب ورود حـديث بسـيار ، به بعد گوناگون از زمان امام باقر

در مواجه با چـه جريـاني ايـن  را که بايد ديد معصومچ، باشدمي مهم

  اند.و اين عمل را انجام دادهاند سخن را گفته

 2«.فَطَرَ الحاجِمُ وَ الْمَحْجوم: وال رسول اهلل»: يك نمونه 
 .حجامت کننده و حجامت شونده هر دو افطار کردند: فرمودند پيامبر

هاي د که يكي از سب شومي اينگونه فهميده، با خواندن اين حديث

 . حجامت استشكسته شدن روزه ،

 همين بوده است ؟ حال آيا به واقع مقصود پيامبر

  با مراجعه به سب  صدور حديث خواهيد يافت که اينگونه نيست. 

                                                 

 . كندمي حكم خود را به آن استناد، علّتي است كه گويندة حديث، منظور از تعليل. 1

 به نقل از ابوهريره.  634ص ، 2ج ، مسند ابن حنبل. 2



 آشنايي با علوم حديثي        

 

93 

 : سب  صدور حديث اينگونه است

از كنار دو مرد عبور كردند و آن دو در حاليكه  پيامبر

 پس پيامبر، بت فردي غايب بودندحجامت ميكردند در حال غي

 1.حجامت كننده و حجامت شونده هر دو افطار كردند: فرمودند

 تشكيل خانوادة حديثي (سومگام 
يكـي از مراحـل مهـم در فهـم ها همانطور که بيان شد يافتن قرينه

 . است مقصود و مراد جدّي معصوم

که بيشترين  ؛قرينة منفصل بود، کالمهاي در اين ميان يكي از قرينه

 خواه آن قرينه از همان معصوم، باشدمي نوع از قرائن کالم همين نوع

 2باشد و يا از امامي ديگر. بوده و گويندة آن خود معصوم

متعـدّد و هاي حال ممكن است اين احاديث با حديث اصـلي رابطـه

 .متفاوت داشته باشند

نهـا بـه نظر داشـتن آ، اما وجهي که باعث اشتراک ايشان شده است

هـاي بـه روش، اما هر کـدام بـه يـک طريقـي، يک موضوع واحد است

ــي از آن در  ــان حكم ــا بي ــوع و ي ــردن آن موض ــن ک ــف در روش مختل

 . مختلف دارندهاي زمينه

جمع آوري اين نوع از احاديث هم مضمون و مـرتب  ، بر اين اساس

  . گويندمي خانوادة حديثيتشكيل ، با هم را

                                                 

 . به نقل از ثوبان 645 ص، 3ج ، المجموعه. 1

نوري واحد هستند و علم ايشان از يك منبع الهي  شيعه چنين اعتقادي دارد كه به علت اينكه ائمه. 2

مختلف و متضادي پديد هاي در اين بين تفاوتي در كالم ايشان نيست مگر اينكه زمينه، گيردمي سرچشمه

 . آمده باشد
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تـوان بـا جسـتجوي مـي حديثي اين است که فايدة تشكيل خانوادة

بنـدي درسـت و و تفكر و جمع کامل و يافتن همة احاديث معصومين

يک حكم نزديـک بـه يقـين را صـادر نمـود و آن را بـه ، اصولي ايشان

 .و دين مقدّس اسالم منتس  کرد معصوم

 توجّه به احاديث متعارض (چهارمگام 
شـوند کـه مي احاديثي يافتگاه ، در هنگام تشكيل خانوادة حديثي

با حديث مورد نظر تعارض دارند تا جايي که امكان جمـع ميـان آن دو 

 . باشدنمي به آساني ميسّر

قابل  اين مورد گاه به حدي بود که در زمان حضور خود معصومين

بـراي حـل ايـن تعارضـات بـه  مشاهده بود و برخي از ياران امام علي

همچـون  يـا شـاگردان امـام صـادق شدند ومي حضور ايشان شرفياب

.. بـراي فهـم تعارضـات احاديـث .منصور بـن حـازم و، محمد بن مسلم

 . کردندمي اينگونه عمل

عالمان بسياري در اين ميان وارد تحليل اين مسأله شدند تا آنجا که 

عالمان اصولي به خاطر اهميت و جايگاه خـاص ايـن بحـث در مباحـث 

را در  «تعـادل و تـراجي » با عنـوان مختلف فقهي مجبور شدند مبحثي

از اين علم اي علم اصول جاي دهند و در علم فقه الحديث نيز به شاخه

 . تبديل شود

در کشـف مـراد جـدّي و مقصـود اصـلي ، توجه به احاديث متعارض

تأثير به سزايي دارد به خصوص در مورد احاديثي که به تقيّه و  معصوم

  .انديا براي نسخ حكمي بيان شده
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 بهره گيري از دستاوردهاي بشري  (پنجمگام 
بشـري هاي توجه بـه کوشـش، آخرين گام در فهم مقصود معصوم

 . باشدمي بخصوص گششتگان

کـه مـرتب  بـا حـديث بـوده و يـا نـاظر بـه هايي همچنين کوشش

 . محتواي آن صورت گرفته است

 موانع فهم حديث

دسـتة اساسـي  موانعي که در فهم حـديث وجـود دارد خـود بـه دو

 شوند تقسيم مي
 موانع در راه فهم متن حديث

خلط بين معناي لغوي و ، تحول زبان، اشتراك لفظي

ناديده ، خلط بين معناي فارسي و عربي، اصطالحي يك لغت

 .تقطيع نادرست، تصحيف و تحريف، گرفتن حروف در تركيبات

 موانع در راه فهم مقصود معصوم  

پيروي از هواي ، ذهنيي هاپيش فرض، جستجوي ناقص

، جمود ذهني، ساده انگاري، پيروي از آراء و نظريات خود، نفس

 ...آهنگ سخن و ناديده گرفتن
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قصد بيان  فهم حديث در چه صورتي مطابق با حقيقتي است كه معصوم .1

  ؟ آن را داشته است

 ؟ باشدمي يعمدة فعاليت در مرحلة پيش نياز فهم كشف چه چيز .2

 ..شرح دهيد، مراحل فهم متن حديث را نام برده و يكي را به انتخاب .3

 .را بنويسيد مراحل فهم مقصود معصوم .4

 . برخي از موانع فهم حديث را نام ببريد .5

 
 

  :سير منطقي فهم حديث عبارتند از 
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 (1) اصطالحات حديثي(    هفتمدرس 

 

 )بخش اول(

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

 معناي لغوي درايه 

  معناي اصطالحي علم درايه 

  هدف از يادگيري علم درايه 

 در  علم درايه ها نخستين نگاشته 

 علييم برخييي از اصييطالحاد مقييدماتي اييين :

، دسييحديث قُ، طبقه، شيخ، متن، سند: همچون

 .. .مُخَضْرَم و، تابعي، صحابي

  برخييي از اصييطالحاد نيياسر بييه سييند حييديث

ل، مُسييند: همچييون ، موقييوف، مرفييوع، متصييّ

 مُضْمِر ، مقطوع
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 حديثياصطالحات علوم 

وجـود دارد کـه هـايي از اصـطالحات و واژهاي دسـته، در علوم حديثي

 الزامي است.، آموختن اين مجموعة اصطالحات بر دانش پژوهان اين علم

که عهده دار بيان اين اصطالحات و تعاريف اين واژگان است، علمي 

علـم اصـول : ديگـري همچـونهـاي علم درايه است که از آن به نام
 "علوم الحديث و مصفلحه"، "علم مصفلح الحديث"، الحديث

 . شودمي نام برده

 ن علمتعريف اي

  9.درايه در لغت به معناي مطلق علم و آگاهي است  

 ثُحَـب يُ مٌل ـعِ» :داردمـي اينگونه بيان، شيخ بهايي در تعريف اين علم
 9 «.هِلِق نَ آدابِ وَ هِلِمُّحَتَ فيةِي کَ وَ هِنِت مَ وَ ديثِحَال  دِنَسَ ن عَ فيهِ

ر آن از سـند علمي است که د، که علم درايهاند ايشان بر اين عقيده

 . کندمي چگونگي نقل و آداب روايت حديث گفتگو، و متن

علم درايه را ايـن ، «في علم الدرايه  يةالرعا» شهيد ثاني هم در کتاب

علم درايه علمي است کـه در آن از مـتن و طـرق : کندمي گونه تعريف

درست و يا نادرست و مخدوش بودن و يا هر آنچه براي ، حديث )سند(

 4 5. کندمي بحث، قبول و مردود آن مورد نياز استشناخت م

                                                 

 273ص ، 1ج ، 1422، دوم، قم، اسوه، العين، خليل بن احمد فراهيدي. 1

 1ص، الوجيزه. 2

 42ص ، ه.ق1435، چاپ سوم، الرعايه في علم الدرايه، شهيد ثاني. 6

 توان اين را گفت كه موضوع اين علم، متن و سند احاديث است.با تعاريفي كه از اين علم بيان شد، مي. 4



 آشنايي با علوم حديثي        

 

033 

 هدف از يادگيری

بـه دانـش پـژوه ايـن ، مشخص شد که اين علم، با بياني که گششت

کند تا با يـادگيري اصـطالحات ايـن علـم بتوانـد احاديـث مي کمک را

 . درست و مقبول را از احاديث نادرست و مردود تشخيص بدهد

شناخت ، هدف اين علم» :گويدمي ن علمشهيد ثاني در بيان فايدة اي

توان آنها را پشيرفت و بـدان عمـل نمـود و در مي آن احاديثي است که

بلكـه بايـد از آنهـا ، مقابل نيز شناخت احاديثي که نبايد آنها را پشيرفت

 9«دوري نمود.

 نخستين نگاشته ها

از نخستين عالمان شيعه که اقدام به جمع آوري اصطالحات حـديثي و 

 9توان به ابن طاووس و عالمـة حلّـيمي ،س نقد و بررسي آن پرداختندسپ

 .  ولي از اين دو عالم بزرگوار کتابي به دست ما نرسيده است، اشاره نمود

 اند، عبارتند از: که پيرامون اين علم نوشته شدههايي برخي از کتاب

 ه.ق(163نوشتة شهيد ثاني )م ، البداية الدراية .9

 ه.ق(163نوشتة شهيد ثاني )م ، درايةالرعاية في علم ال .9

 ه.ق(9059نوشتة شيخ بهايي )م ، الوجيزة في علم الدراية .5

نوشـتة عبـداهلل مامقـاني ، داية فلي عللم الدرايلةالهِ باسُقْمِ .4

 ه.ق(9539)

                                                 

 42ص ، شهيد ثاني. 1

 موثق و ضعيف تقسيم نمود. ، حسن، صحيح: چهار دستةايشان اولين كسي است كه حديث را به . 2
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شود که بـا برخـي مي دسته از اصطالحات پرداخته 3در اين علم به 

       :از اين اصطالحات در اين دو درس آشنا خواهيد شد

  

 

 

 

 

     

 

 

 بخش اول

 ماتياصطالحات مقدّ 

به عنوان اصطالحات مقدّماتي  -در درس اوّل با برخي از اصطالحات 

اثر و سنّت آشنا شديد و در ، روايت، خبر، حديث: همچون -علم حديث 

، دگيرنـمـي اينجا الزم است با چند اصطالح ديگر که در اين بخش قرار

 : آشنا شويد

مجموعة راوياني است که سلسله وار و به هـم :  سري  المتن(سند

  اند.پيوسته در نقل حديث سهيم بوده

سند از نام چند راوي تشـكيل شـده ، شودمي با اين تعريف مشخص

 .شودمي موج  اعتبار  بخشي به حديث، که بودن آن

بـارت ديگـر يا به عگويد مي آن را، سخني که گويندة حديث: متن

   . کندمي نقل سخني است که اولين راوي آن را از معصوم

 

اصطالحات 

 حديثي

ناظر به 
فرق و 
 مذاهب

ناظر به 
های راه

كسب 
 حديث

ناظر به 
الفاظ مدح 

 و ضعف

ناظر به 
 راوی

ناظر به 
كتاب 
 حديثي

 

ناظر به 
 متن 

 

ناظر به 
 سند
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 حديثي را گويند که تمامي راويان آن تا بـه معصـوم: خبر متواتر

در هر طبقه به تعدادي است که توافق عمدي آنها بر دروغ محال بـوده 

 . و خبر آنها موج  علم و يقين است

إِنِّي تَارِکٌ فِيكُمُ الثَّقَلَـي نِ » يثتوان به دو حدمي از جملة احاديث متواتر

 . کرداشاره  «9مَن  کُن تُ مَو لَاهُ فَعَلِيٌّ مَو لَاه» و «1يبيتاهلکِتَابَ اللَّهِ وَ عِت رَتِي 

بـه ، حديثي را گويند که راويان آن در تمـامي طبقـات: خبر واحد

 .استحد تواتر نرسيده 

همراه ست و بايد با قرائني به تنهايي مفيد علم ني اين نوع از حديث

  . شود تا آن حديث مورد پشيرش قرار بگيرد
حـديث را از او ، در اصل کسي اسـت کـه راوي: شيط  مرويٌ عنه(

 . آموخته و براي ديگران روايت کرده است
گروه و جماعتي را گويند کـه از نظـر ، در نزد علماي حديث: سبقه

و يـا يكـي ک استادِ حديث شراي  سِنّي و مالقات هم و حضور در نزد ي
ة رارسلم و زُد بن مُمحمّ: مانند. ، يكسان و هم سط  باشنداز معصومين

 اند.بوده ن که هر دو شاگرد امام صادقيُع بن اَ
کنـد تـا از مـي ايـن کمـک را بـه حـديث پژوهـان، شناخت طبقـه

و در  آگاه شوند، و اشتباهاتي که در سند حديث اتفاق افتادهها افتادگي
 . ام تصحي  آن برآيندمق

عللم » ،باشـدمـي بيـان طبقـات راويـان حـديثعلمي که عهده دار 
 .از علم رجال استاي که شاخه بوده «الطبقات

                                                 

 6ح ، 223ص ، 2ج ، بحاراالنوار. 1

 6ح ، 233ص ، 2ج ، همان. 2
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حديثي را گويند که معصوم آن را از سـوي خـداي : حديث قدسي

قرآن در مقام  مانند، آنو الفاظ به صورتي که متن ، کندمي متعال نقل

 . اعجاز نباشد

 : باشدمي دسي غالباً به يكي از اين دو صورتحديث ق

اهلل فيما يرويه عن  قال رسولُ» و «اهلل تعالي فيما رواه عنه رسولُ قال اهللُ »
 1 «ه قالنَّ ه اَربّ
نية فلي جلواهر السلَّ » تـوان در کتـابمـي مجموعة ايـن احاديـث را

 9.عاملي مشاهده نمود نوشتة شيخ حرّ «االحاديث القدسية

، نشبودزمان مسلمان کسي است که در ، ور از صحابيمنظ: صحابي

سـلمان : مثـل. رده استمُ، را مالقات نموده و با ايمان به اسالم پيامبر

 0 ار ياسر.فارسي و عمّ
را مالقات  صحابة پيامبر، زمان مسلمان بودنشکسي که در : تابعي

 . دنيا برودبه اسالم از نموده و با ايمان 
جاهليـت را درک نمـوده و هـم اسـالم را و  کسي که هم: مُخَضْرَم

 .اويس قرني: همچون. نشده است فق به ديدار پيامبروليكن م

                                                 

 : آمده است 222صفحة  56نمونه اي از احاديث قدسي كه در بحاراالنوار جلد . 1

 . الصوم لي و انا اجزي عليه: قا  اهلل عزوجل: عن رسو  اهلل قا  الصادق

صرفاً حاكي آن  آنند كه لفظ و معني در حديث قدسي از سوي خداي متعا  است و معصوم بعضي بر. 2

 تواند از سوي معصوممي كالم است و الفاظ آن متعلق به معصوم نيست و برخي ديگر نيزعقيده دارند لفظ

 . باشد

 اندد،گي عاد  بودهكه متجاوز از صد هزار نفرند هم اهل سنت بر اين باورند كه تمامي صحابه پيامبر. 6

بدون اينكه نيدازي بده بحدث از عددالت ايشدان ، پذيرند، ميبه همين خاطر هر روايتي را كه صحابه نقل كنند

 . باشد
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 ناظر به سند حديثاصطالحات 

در همـة ، تـا بـه معصـوم راويـان آننـام حديثي است که : مُسْنَد

آن حـشف  سـنددر اي باشد و هيچ راويمي ذکر شده و متصل، طبقات

  9نشده است.

از راوي طبقـة ، ديثي است که هر کدام يک از راويـان آنح: لصِتَّمُ

  9.بدون واسطه و به طريق سماع )شنيدن( از او نقل روايت کند، قبل
آورده شـده  معصومنام ، حديثي است که در آخر سند آن: مرفوع

حال چـه سـند آن متصـل ، باشد سخن معصوم، باشد يعني آن گفتار

ه باشـند و يـا اينكـه سـند داراي باشد و تمام راويان در سند ذکـر شـد

 .افتادگي باشد
يـا  به سخني گويند کـه گفتـار يكـي از صـحابي پيـامبر: موقوف

بـدون اينكـه او کـالم خـويش را ، باشـد همنشين يكي از معصـومين

 4 5. کند مستند به معصوم

اين نوع از روايت در نزد شيعه اعتباري ندارد و اگر هم عنوان حديث 

باشـد ولـيكن مـي شـود از بـاب مجـاز و غيـر حقيقـيمي به آن اطالق

                                                 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّا ٍ عَدنِ الْحَسَدنِ بْدنِ الْجَهْدمِ قَدا َ : نمونه. 1

 (11ص ، 1ج ، اصو  كافي. )يَقُو ُ صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ تُ الرِّضَاسَمِعْ

 فرق حديث متصل با مُسند در اين است كه در شرط تحقق مصداق مسند اين اسدت كده از معصدوم. 2

خنان صدحابه و تدابعي تواند از غير معصوم نيز نقل شده باشد و شامل سمي نقل شده باشد ولي حديث متصل

 . شودمي است و شامل آن نيزتر باشد كه با اين بيان متصل از مسند عام

 622-621ص ، 1ج ، مقباس الهداية. 6

. اليقين االيمان كلّده(: «ولكن ليطمئن قلبي » في شرح آية) قا  ابن مسعود: نمونه اي از اين نوع گفتار. 4

 (22ص ، صحيح بخاري)
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 يكـي از منـابع فهـم ديـن، آن را در کنـار احاديـث پيـامبر، سنّتاهل

 .دانندمي

، حديثي را گويند که يكي از تابعان آن را نقل کـرده باشـد: قفوعم

 9.کند بدون اينكه او کالم خويش را منسوب به معصوم

اي سـند بـه جـاي بيـان نـام حديثي را گويند کـه در انتهـ: مُضْمِر

 5 9. از ضمير غائ  استفاده شده باشد معصوم

اگر روايتـي در نـزد علمـاي حـديث و يـا ديگـر عالمـان در : مشهور

 4.گويندمي به آن مشهور، شهرت پيدا کند، ديگر علوم اسالميهاي رشته

حديثي را گويند که تنها يـک سـند دارد و راويـان آن  (:شاذّ  نادر

 مخالفـت، قابل اعتماد باشند و ليكن با يک حديث مشهور همگي ثقه و

 . کندمي

حديثي را گويند که تنها يک سند دارد و با حديث : مُنكر  مردود(

افـرادي غيـر ، کند وليكن در ميان راويـان آنمي مشهوري نيز مخالفت

 ثقه و غير قابل اعتماد وجود دارند که مـا را از پـشيرش آن حـديث بـاز

 . داردمي

 4حديثي را گويند که راويان آن در هر طبقه بيشـتر از : ستَييضمُ

                                                 

 ...عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يدونس قدا  :: گفتار نمونه از اين نوع. 1

 (  137ص ، 4ج ، اصو  كافي)

 اين است كه شايد راوي در مقام تقيه بوده اسدت واند يكي از عللي كه براي اين نوع نقل روايت آورده. 2

 . را بيان نمايد تا جان او حفظ شود خواسته اسم معصومنمي

سالته عدن رجدل : روي الشهيد في الذكري و غيره عن العيص بن القاسم قا : ونه اي از اين حديثنم. 6

 (  123ص ، 1ج ، وسايل الشيعه) ...اصابته  قطرة من طشت فيه وضوء فقا  :

 (  636، ص 75ج ، بحاراالنوار) .الصالة معراج المؤمن: نمونه. 4
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باز ، نفر هم باشند 5برخي قائلند که راويان در هر طبقه اگر . نفر باشند

  9.شودمي حديث مستفيض به آن اطالق

نام يک و يا چند راوي به طـور پيوسـته ، هر گاه از آغاز سند: مُعَلَّ 

بـه راويـان بعـدي ، اين افتـادگيحشف شده باشند و حديث بدون بيان 

 5 9.استناد شده باشد را حديث معلّق گويند

بيش از يـک راوي حـشف ، حديثي را گويند که از وس  آن: مُعْضَل

 . شده است

حديثي است که سلسلة سند آن و يا شـمار ، حديث مرسل: لسَمُرْ

 .حشف شده است، بسياري از راويان آن در يک سند

نسـبت  است دروغين که بـه معصـومحديثي : موضوع  مجعول(

 4. داده شده است

 

 

                                                 

 13ص ، في علم الدرايةو البداية  125- 122ص ، 1ج ، مقباس الهداية. 1

كده ، وجدود دارد «استبصار»و  «تهذيب االحكام»، «كتاب من اليحضره الفقيه »هاي اين سبك در كتاب. 2

 .  شيخ صدوق هدف از اين كارش را ذكر نكردن احاديث تكراري دانسته است

 . ل نموده استنق آغاز سند را حذف نموده و روايت را از آخرين راوي از امام، ايشان در كتاب خويش

.. .من مات في طريق: قا  الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبداهلل بن سنان عن ابي عبداهلل. 6

 (  26ص ، 2ج ، تهذيب االحكام، طوسي) 3

بين خود و او هايي واسطه، از كتاب حسين بن سعيد نقل كرده معلّق است زيرا شيخ طوسي، اين حديث

چده كسداني ها شدود كده واسدطهمدي جعه به كتاب مشيخة تهذيب االحكام دانسدتهرا ننوشته است ولي با مرا

 اند. بوده

 پيدامبر: ادعا كدرد و گفدت توان به حديثي كه ابوبكر در مقابل فاطمهمي از جمله احاديث موضوعه. 4

 (  72، ص 2ج ، صحيح مسلم) «.نحن معاشر االنبياء التورث ماتركناه صدقه»: چنين فرموده است
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ا نگاه دوباره به تعاريف علم درايه، تعريف شيخ بهايي و شهيد ثاني را با هم مقايسه ب .1

 كرده و نقاط قوّت و ضعف هر يك را بيان داريد.  

 هاي معاصرين پيرامون اين علم را نام ببريد. نام برخي از كتاب .2

هاي حديث قدسي را با قرآن كريم و ديگر احاديث معصومين )ع( در ضمن فرق .3
 قاله بيان داريد. يك م

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 . تعريف شيخ بهايي را از علم درايه بيان داريد .1

 ؟ هدف از يادگيري علم درايه چيست .2

علماي شيعه كه در مورد مصطلحات حديث هاي چهار كتاب از كتاب .3

 . نوشته شده است را نام ببريد

 ؟ يثي استحديث قدسي چه نوع حد .4

  ؟ سخن موقوف و مقطوع چه نوع سخني است .5

 

 

 است كه در آن از......................... و.....................، چگونگي................ و  علم درايه، علمي

 كند. آداب................. حديث گفتگو مي

 علم............... و..................  و مصطلحه نام دارد. هاي ديگر علم درايه عبارتند از: علم....................، نام 

 ر واحد، حديثي را گويند كه راويان آن....................... به حدّ...................... نرسيده است. خب 

 را......................... و با ايمان به  صحابي كسي است كه..............................، پيامبر

 اسالم........................ است. 
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 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 

 (2) اصطالحات حديثي(   هشتمدرس 

 

 ()بخش دوم

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

   اصطالحاد ناسر به متن حديث 

  اصطالحاد ناسر به كتاب 

 معناي طرق تحمّل حديث 

 ّل حديث انواع طرق تحم 

  شرايط نقل روايت 

 شرايط يك راوي حديث 
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 اصطالحات ديگر

در اين  ؛در درس پيش با برخي از اصطالحات علم درايه آشنا شديد

، درس نيز برآنيم با برخـي اصـطالحات ديگـر کـه اختصـاص بـه مـتن

 .آشنا شويد، .. دارند.روايي وهاي کتاب

 ناظر به متن حديثاصطالحات 

معناي ، باشد که به غير آن معنااي هرگاه معناي روايت به گونه: نَصّ
 9گويند.مي به آن روايت نص، تصور کرد آنديگري نتوان براي 

، روايتي را گويند که معناي آن هماننـد نـص آشـكار نيسـت: ظاهر
ولـيكن يكـي از  توان براي آن روايـت بيـان نمـودمي رابلكه چند معنا 

جلوه گري خاص دارد و با مـوازين ديـن و يگر نسبت به معاني دمعاني 
  . استتر هماهن عقل 

 ، حديثي را گويند که عليـرغم مشـخص بـودن معنـاي آن: مُشْكِل
قـادر ، و متخصصاناست که تنها صاحبان علم اي داراي مطال  پيچيده
 . به فهميدن آن هستند

 دند. بسياري از احاديث در باب توحيد و صفات الهي از اين گونه موار
است که معناي هايي واژه، حديثي را گويند که در آن: غَريب ليظي

  9نامشخص است.، آنها به علت کمي استفادة از آن لغت در گفتار

                                                 

يدهِ عَدنِ الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِديِّ عَدنْ أَبِ: نمونه .1

 (26ح ، 27ص ، 22ج ، .)بحاراالنوارالِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة: قَا َ النَّبِيُّ: قَا َ عَنْ آبَائِهِ الرِّضَا

 . شودمي معناي اين حديث اين است كه جماعت با دو نفر نيز برپا

باشد مي عهده دار بحث از همين نوع حديثكه شاخه اي از فقه الحديث است ،، «علم غريب الحديث». 2

  . نامندمي تاليف شده در اين باب را غريب الحديثهاي و كتاب
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بدون توجه به صحي  و يا ضعيف ، حديثي را گويند که علما: بولقْمَ
  9اند.آن را قبول کرده و به آن عمل نموده، بودن سند روايت
سند روايتي صحي  بود و علما بـه آن عمـل کـرده  جداي از آن اگر
 . گويندمي ربَتَعْمُباشند به آن حديث 

روايتي را گويند که متن آن مخالف دليل قطعي )اعم از عقـل : روحفْمَ
   9...( بوده و محتواي آن قابل توجيه هم نيست.و سنت و تاريخ مسلم و

 ناظر به انواع كتاب اصطالحات 

 عصوممروايات که راوي آن را بدون واسطه، از  ازاي مجموعه: اَصْل
  5.شنيده است
تمـامي آن ، که نويسـندة آنهايي است از روايتاي مجموعه: کتاب

  اند.بلكه ديگران براي او نقل کرده، نشنيده روايات را خود از معصوم
گويند که نويسندة آن تالش خـويش را اي به کتاب حديثي: مُسْتَدرك
کردن کتاب حديثي فرد ديگري داشته و کتاب خويش را به در جهت تكميل 

 . همان سبک و روشي نوشته است که مدّنظر صاح  آن کتاب اصلي است

                                                 

 .  ربن حنظله معروف است نمونه اي از اين مورد استحديثي كه به عنوان مقبولة عم: نمونه. 1

از ضدعيف و بداالتر از تر مطروح را به گونه اي ديگر تعريف كرده و آن را درجده اي پدايين، اهل سنت. 2

 (253ص ، 1ج ، تدريب الراوي، جال  الدين، سيوطياند. )موضوع قرار داده

 : توان شمردمي براي اصو  اربعمائه چند ويژگي را. 6
 اند.تمامي نويسندگان اين اصو  هم عصر با ائمة معصومين )عليهم السالم( بوده

 در اصو  ترتيب موضوعي وجود ندارد مگر در برخي از اين اصو  همچون اصل صاله نوشتة حريز بن عبداهلل. 

   «له كتاب»، «له اصل ». داشتن اصل سبب مدح صاحب اوست

آمده بود نزد قددما )علمدا تدا قدرن هفدتم( آن حدديث صدحيح خاصي در اصلي هاي اگر حديثي با ويژگي
 .شدمي شمرده

بددون راوي و ، حدداكثر واسدطه. احاديث اصو  بدون واسطه و يا با واسطة كم از معصوم نقل شده است 
 تواند باشد.مي دو نفر، معصوم
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تكميل اطالعات براي خواننـدگان در همـان ، هدف مستدرک نويس
 9. زمينة علمي است

مجموعة حديثي را گويند که همّت مؤلـف بـر آن اسـت تـا : مُسْنَد
دسته ، شوندمي نام راوياني که جزء صحابه محسوب روايات را بر اساس

 . بندي کرده و در کتابي قرار دهد
مجموعة حديثي را گويند که روايات آن بر اسـاس موضـوعي : سُنَن

است از اي که مجموعه، سنن النّبي: مانند. خاص جمع آوري شده است
 دادند. مي آنها را انجام اعمال مستحبي که پيامبر

تاب حديثي را گويند که اگر چه روايات آن اندک اسـت هر ک: نوادر
توان نـام خاصـي را بـراي نمي وليكن داراي موضوعات متعددي است و

 9. تمامي آنها اختصاص داد
به مجموعة حديثي گويند کـه تمـامي موضـوعات فقهـي را در : جامع

همچـون ، خواه موضوعات فقهي را نيز شـامل باشـد، خود جمع کرده است
  5.«کتاب من اليحضره الفقيه» حاراالنوار و خواه فاقد آن باشد مثلکافي و ب

احاديث آن را در ، شود که شيخمي به کتابي گفته: امالي  مجالس(
 اند.آن را نوشته، مجالس متعدد بيان نموده و شاگردان ايشان در جلسه

 . امالي شيخ صدوق، امالي شيخ مفيد: مانند
به ذکر ، ذکر تاريخ و بيان مكان جلسه نويسنده با، در اين نوع نوشته

                                                 

ه نمود كده روايداتي توان به كتاب مستدرك الوسايل نوشتة ميرزا حسين نوري اشارمي به عنوان نمونه 1.

 .  ايشان در كتاب خويش آورده است، را كه شيخ حر عاملي در كتاب وسايل الشيعه خويش ذكر ننموده است

 .  نمونة آن نوادر الحكمه نوشتة محمد بن احمد يحيي است. 2

اين ابدواب عبارتندد . در نگاه اهل سنت كتابي جامع است كه شامل تمام ابواب هشت گانة حديث باشد. 6

 .  مناقب و مثالب -فتن  -شمايل  -تاريخ و سيره، تفسير -خوردن و آشاميدن  -رِقاق  -احكام  -عقايد : از
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پـردازد و نـام اسـتاد را بـر امـالي مي ،احاديثي که استادش امالء نموده
 .گشاردمي خويش

 انتقال حديثهاي ناظر به شيوهاصطالحات 
بـا ايـن اصطالحاتي است کـه راوي ، اصطالحات همنظور از اين دست

 نقل کرده است. احاديث را از شيخ خود گرفته و براي ديگران سبک 
: عبارتنـد ازکه اند شيوه براي انتقال حديث بيان کرده 8، عالمان حديثي

 .  ةجادوِ، تقرائت، وصيّ، ناولهمُ، اعالم، قرائت بر شيط، کتابت، سماع
در اين قسمت به بيان برخي از اين اصطالحات که بيشترين کـاربرد 

 : پردازيممي را دارند
، خود از شيخ و استاد حديث، راوي ،در اين شيوه: سَماع  شنيدن(

 .نمايدمي شنود و براي ديگران نقلمي روايت را
 .ديگر استهاي نوع ميان شيوهترين عالي، اين نوع از شيوة انتقال حديث

. شـودمـي در اين حالت برعكس حالـت اول عمـل: قرائت بر شيط
 کنـد و شـيخ آن رامـي حديثي را براي شيخ نقـل، بدين معنا که راوي

 . کندمي آن حديث را تأييد و يا رد، دهد و پس از اين عملمي گوش
 به راوي اجازه، اجازه بدين معناست که شيخ، در نقل حديث: اِجازه

 9. و يا کتاب روايي شيخ را نقل کندها دهد تا شنيدهمي
حديث را بنويسد و يا به يكي ، آن است که شيخ براي راوي: کتابت

ور به نوشتن آن حديث بـراي راوي بدهـد و در از اطرافيان خويش دست
 9. تأييدية خويش را بنويسد، آخرِ آن حديث

                                                 

اين سنت در قديم در بين علماي حديث رسم بود وليكن پس از پديدد آمددن جوامدع روايدي، ايدن امدر ديگدر . 1

 گرفتند از باب تبرك و تيمن است. ه ميمرسوم نيست و اگر هم برخي از علما از اساتيد خويش در نقل احاديث اجاز

 .  اعتبار بيشتري دارد، اين نوع از تحمل حديث، برخي برآنند كه بعد از سماع. 2
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 9کتبت اليّ فالن همراه است.: غالباً اين نوع نوشته با عبارتي همچون

اگر شيخ در هنگام مسافرت و يا مرگ خويش بـه شخصـي : توصيّ

ق سفارش کند که کتاب روايي او را براي ديگـران روايـت کنـد از طريـ

  .وصيت عمل نموده است

 : نكتة آخر

 : اشاره شوددر پايان بحث الزم است به دو نكتة اساسي 
o شرايط نقل روايت  (اولين نكته 

 سـهبايـد بـه ، اگر راوي بخواهد حديثي را از کس ديگري نقل کنـد
 تا حديث او مورد پشيرش قرار بگيرد.  مورد توجه نمايد

ماند کـه مياي ند سند خانهسند روايت به مان: ذكر سند روايت. 1
 . شودمي به آناي باعث اعتبار بخشي ويژه

 . نمايدخارج  ساختگي بودنبدين معنا که او را از شبهة 
مطلبـي اسـت کـه از سـوي خـود ، امر سند نويسي بـراي احاديـث

 9مسلمانان است.هاي از ويژگي اين موردسفارش شده و  معصومين
 : خويش اينگونه آورده استدر کتاب اصول کافي  شيخ کليني

عَلِيُّ بْنُ إِْبرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ َعنْ َأحْمَدَ بْنِ ُمحَمَّدِ ْبنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ 
 : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : قَالَ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَْبدِ اللَّهِ 

إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَلَكُمْ وَ إِنْ كَانَ  إِذَا حَدَّثْتُمْ بَِحدِيثٍ فَأَسْنُِدوهُ 
 3.كَذِباً فَعَلَيْهِ

                                                 

 157ص ، علي نصيري. 1

 155ص ، همان. 2

 22ص ، 1ج ، اصو  كافي. 6
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باشد مي آنچه براي يک مُحدّ  مهم است اين: روايت اصلذكر . 2

را نقل کند و از اضافه نمودن الفـاظ  که راوي بايد همان الفاظ معصوم

 . به آن خودداري نمايد

 اند.هرايطي نقل به معنا را اجازه دادبا ش اگر چه معصومين

آن حديث را به طور ، اصل آن است که راوي: ذكر كامل روايت. 3

 . کامل و به دور از تكه تكه کردن آن نقل نمايد

، در مقابـل ايشـانبرخي برآنند که تقطيع حـديث ممنـوع اسـت و 

 دانند و قائلند اگـر تقطيـع بـرمي برخي ديگر آن را به طور مطلق جايز

 ولـي آنچـه بـه نظـراين امر مشكل ندارد ، داللت حديث آسي  نرساند

 . استتر پسنديده اين است که نظر دوم، رسدمي

o شرايط پذيرش روايت (نكته دومين   

چنـد صـفت را در راوي ، علماي دين براي پشيرش روايت يک راوي

 : دانندمي شرط

 . بالغ باشد( 9      9.مسلمان باشد( 9

 9.باشد معتقد به امامت امامان معصوم( 4 .روايت عاقل باشددر زمان نقل ( 5

 5.عادل بودن راوي( 3

                                                 

مدان شهيد ثاني اين عقيده را دارد كه اگر راوي حديثي را در زمان كفدرش شدنيده باشدد ولديكن در ز. 1

 (121ص ، )الرعايه في علم الدرايه. شودمي حديث او پذيرفته، اسالم آن را نقل كند

شيخ طوسي برآنست كه اگر غير امامي حديثي را نقل اند. برخي از علماي حديث اين شرط را نپذيرفته. 2

 . مورد قبو  استكند و مخالف روايت شيعه نباشد ،

بيره و عدم اصرار بر گناهان صدغيره اسدت. در اينجدا هدم شديخ طوسدي و عدالت به معناي پرهيز از گناهان ك. 6

 دانند. دانند و تنها اطمينان بر صدور روايت از معصوم را كافي ميبرخي ديگر، عدالت را شرط راوي نمي
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 نمونه اي از احاديث مطروح را بيان داريد. .1

 هاي تاريخي، تحقيقي پيرامون اصول اربعمائه انجام دهيد. با مراجعه به كتاب .2

 چند نمونه از جوامع حديثي شيعه را نام ببريد.  .3

 هاي آن را توصيف كنيد.  ونه اي از امالي، ويژگيبا مطالعة نم .4

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 . تعريف كنيداي حديث نصّ را با ذكر نمونه .1

 ؟ فرق حديث مقبول با معتبر در چيست .2

 . تفاوت اصل با كتاب را بيان داريد، با توجه به تعاريف .3

 . را بيان داريداي نمونه، ندچگونه كتابي هستها مستدرك .4

 ؟ چگونه است (انتقال حديثهاي از روش)سماع  .5

 . شرايط نقل روايت را بيان كنيد .6

 

 

 

  .....................، در مقابل حديث نصّ، حديث................... قرار دارد، چرا كه معناي آن همانند نّص

 نيست. 

 ،....................، اصطالحات ناظر به انواع كتاب عبارتند از: اصل ،.................... ،................، مسند 

 نوادر ،..................... و امالي.

  امالي كتابي است كه.............، احاديث آن را در..................... بيان نموده و شاگردان آن

 را........................... 

 هاي انتقال حديث عبارتند از: سماع ،....................، قرائت اصطالحات ناظر به شيوه

 ..................... ،اعالم ،........................... و وجاده. ،.......
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 منابع مطالعاتي

 مصطلحات الحديث علم                           
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   علوم حديث و مصطلحات آن 

 (9576، اسوه، تهران، ترجمة عادل نادر علي، صبحي صال )

  فرهنگ اصطالحات حديث 

 (9513، دارالحديث، قم، )محمد يوسف حريري

  علم الحديث 

 (9579، درسين حوزةدفتر انتشارات جامعه م، قم، کاظم مدير شانه چي)

  اصول الحديث 

 (9514، موسسة امير کبير، تهران، عبدالهادي فضلي)

  درسنامة درايت الحديث 

 (9515، مرکز جهاني علوم اسالمي، قم، )سيد رضا مؤدب

 درايت الحديث 

 (9517، نشر زمينة سازان ظهور امام عصر )عج(، قم، )جعفر سبحاني 
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 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 

 ابزاري براي فهم حديث، تاريخ حديث (  نهم درس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

  
 معناي علم تاريخ حديث 

 نوع سؤاالتي كه تاريخ حديث پاسخگوست 

 اهميت يادگيري تاريخ علم حديث 

  فوايد تاريخ حديث 

  علّت به هم پيوستگي تاريخ حديث شيعه 

  حديث در دوران پيدايش آن 

 كتوباد حديثي در دورة پيدايش آن م 

 در انتقال معارف دين معصومينهاي روش 
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 علم ابزاری، علم تاريخ

يكي از علومي که در کنار فهم و حتّي در پشيرش حـديث بـه يـک 

 . تاريخ حديث است، دهدمي عالم حديثي ياري

ن گونـاگوهـاي علمي است که بـه بررسـي دوران، علم تاريخ حديث

علمـي اسـت کـه بـه بررسـي ، پردازد يا بـه عبـارتي ديگـرمي حديثي

تدوين و همچنين توصـيف ، مختلف حديثي از حيث نگارشهاي دوران

  1. پردازدمي فضاي صدور حديث

 از سؤاالت ای دسته

 :همّت اين علم در آن است که به سؤاالتي همچون سؤاالت زير پاسخ دهد
 ؟ ه بوده استچگون حديث در زمان پيامبر. 9

 ؟ چه کساني به دنبال شنيدن و نوشتن احاديث بوده اند. 9

 ؟ نگارش حديث منع شد، چرا پس از پيامبر. 5

تـاثير هـا چه عواملي در رشد و بالندگي حـديث در برخـي زمان. 4
 ؟ داشته است

در ترويج سـخنان خـويش  هر يک از پيشوايان دينيهاي روش. 3
 چگونه بوده است ؟

.. .عقـل گرايـي و، ش مختلف حديثي همچون اخباري گـريگراي. 6
  ؟ چه هستند و سير تاريخي آنها چگونه بوده است

7.... 

                                                 

ولدي آنچده ، برخي برآنند كه شاخه اي ديگر در علم تاريخ حديث به نام تاريخ علوم حديثي قرار دهندد. 1

رسد اين است كه بررسي تاريخ علوم حديثي وابسته به همان علم و جايگداه بحدث از آن در همدان مي به نظر

 .  علم است
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 تاريخ حديث علم ت اهميّ

، کردنـدمي با توجه به نيازي که در جامعه احساس ائمة معصومين

کالمي ، نمودند و هيچ گاه بدون توجه به زمانمي اقدام به سخن گفتن

 . ردندکنمي را بيان

شود اين است که دانستن زمـان مي پس آنچه از اين سخن فهميده

بيان حديث و اينكه کدام يک 

، در چه فضـايي از معصومين

 انـد،آن حديث را بيـان نموده

ما را در فهم آن حديث بسيار 

 . کندمي کمک

حـديث همچـون ، در اصل

در گـشر زمـان بـا اي رودخانه

تـوان مـي ،روبرو شده است کـه بـا درک آن زمـانمختلفي هاي پديده

 از احاديث داشت. تري درستهاي حديث را بهتر معنا کرده و برداشت

به تمامي اين دوران ، به بياني ديگر تاريخ حديث با نگاه تيزبين خود

 يـک نگـاه کلـي را جـايگزين نگـاه بسـي ، و فضاهاي مختلف حـديثي

 . نمايدمي

 فوائد تاريخ 

 آيند، عبارتنداز:از خواندن تاريخ حديث براي ما پديد ميفوايدي که 

 . آموزشي ائمههاي آشنايي با روش (9

 .  حديثيهاي آشنايي با فرهن  (9

 )دوران تولد حديث(ه سرچشم

  دوران معاصر 

 تاريخ حديث
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 .  آشنايي با مكتوبات حديثي (5

 .  و مدارس حديثيها آشنايي با فرقه (4

 تاريخ حديث شيعه 

شايد با خواندن اين عنوان در ذهن خواننده اين سؤال مطـرح شـود 

تاريخ حديث شـيعه را جـداي از تـاريخِ حـديثِ مـشاه ِ ديگـر  که چرا

 . نماييممي بررسي، اسالمي
يكي از مهمترين داليلي که باعث جدايي بين شـيعه و ديگـر فِـرَق 

بحث منع از تـدوين حـديث ، اسالمي به خصوص اهل سنّت شده است
 در ميان اهل سنت است. 

تا زمان خالفت  منع تدوين حديث باعث شد تا حدود يک قرن يعني
حـديثي بـه هاي و متنها اهل سنّت از داشتن کتاب، عُمَر بن عبدالعزيز

 . دور باشند
اما شيعيان به علت جايگاه مهم حديث در فهم دين و دسترسي بـه 

تا ابتداي غيبـت  از آغاز دعوت پيامبر، سال 975در حدود  معصومين
تي در پنهـان بـه دادند و حمياي صغري به کتابت حديث اهميت ويژه

 9. پرداختندمي امر گسترش حديث
امر به نوشتن حديث را در ميان شيعيان ، امامان شيعه از همان ابتدا

، دادند و ياران خـويش را بـه نوشـتن سـخنان و کلمـات خـودمي رواج
 : آمده است در روايتي از پيامبر اکرم. نمودندمي سفارش

                                                 

است. در حالي  بيتجريان شناسي تاريخ حديث شيعه، بيانگر اهميت نگارش حديث در ميان طرفداران اهل. 1

داشتند باز مي مواردي از نقل سخنان پيامبر كردند و حتي دركه خلفا بنابر هر دليلي از نگارش احاديث ممانعت مي

 كردند. همواره بر نگارش احاديث پافشاري مي و جانشينان معصومش ولي پيامبر
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 1 «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ »
 . دانش را با نوشتن به بند بكشيد

 پيامبر اکرمهاي يكي از سخنراني، «يمنية ابوشا» يا در هنگامي که

از ايشان درخواسـت کـرد کـه آن سـخنان را ، را پس از فت  مكّه شنيد

اين سـخن را  ةبراي ابوشا» :به ياران خود فرمود پيامبر، برايش بنويسد

  «.بنويسيد

 شيعه تاريخ حديثهای دوران

 : توان به دو دورة عمده تقسيم نمودمي تاريخ حديث شيعه را

 

 

 

 

 قابـل تقسـيمتـري فرعيهـاي هر يک از اين دو عصر نيز خـود بـه زمان

                :  باشندمي

 

 

 

 

  

 

                                                 

 62ح ، 124ص ، 22ج ، بحاراالنوار. 1

عصر حضور معصومين 

 )ع( 

 دوران تثبيت و تحكيم حديث
 دوران پس از امام صادق )ع(

 تا شروع عصر غيبت كبری

 دوران رشد و شكوفايي حديث
 دوران امام باقر)ع( و امام صادق )ع(

 و تولد حديثدوران پيدايش 
از زمان پيامبر )ص( تا پايان دوره 

   امامت امام سجاد )ع(

 

تاريخ حديث هاي دوران

 شيعه

 عصر حضور معصومين )ع( عصر غيبت كبری



     علم تاريخ حديث

 

023 

 

 

 

 

هـاي درس برآنيم به طـور خالصـه بـه بيـان ايـن دوران در اين سه

 . مختلف حديثي بپردازيم

 

  دوران حضور معصومين

 دوران پيدايش و تولد حديث (الف

 حديث در دوران پيامبر اکرم 

 شخصيت پيامبر، توان اين زمان دانستمي زمان پيدايش حديث را

در ايـن  و سفارش او بر نگارش سخنان خود باعث پديد آمـدن حـديث

 . عصر شد

کردنـد و در مـي ياران خويش را سفارش به روايت حـديث حضرت

کساني که احاديث ايشان را براي ديگران ، سخني که از ايشان نقل شده

 : کردندمي نقل کنند جانشين خويش معرفي

ا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ يَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 1 .حَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُسَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِياَتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ اْ الَّذِينَ يَ

 –اين مطل  را سه بار تكرار نمودند  -جانشينان مرا رحمت کن ، خداوندا

 شما چه کساني هستند؟  جانشينان، سؤال شد که اي رسول خدا

                                                 

 3، ح 142ص ، 2ج ، بحاراالنوار. 1

عصر غيبت 

 كبري 

رويكرد تخصص 

 گرايانه به حديث 

 قرن معاصر

 دوران رشد 

 و شكوفايي

 12و  11قرن 

 آغازدوران 

 مجدد حديثرشد 

 11و  9قرن 

 

 دوران

 ركود حديث  

 9تا  6قرن 

 دوران رشد 

 و شكوفايي

 5و  4قرن 
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احاديث مـرا روايـت ، آيندمي آنان که پس از من: فرمودند حضرت

 . دهندمي کرده و آن را به مردم آموزش

 آثار حديثي اين دوره 
به تهية دفـاتري از ، در طول حيات ايشان از اصحاب پيامبراي هعدّ

سـفارش  ايـن کـار در برخـي از مـوارد بـا. اقدام نمودند بيانات پيامبر
گرفت و در موارد ديگر به صورت يک کار شخصي از مي صورت پيامبر

 . گرديدمي سوي ياران ايشان دنبال
 خـدابسياري وجود دارد که موافقت رسولهاي در اين زمينه نشانه

 9. نمايدمي با امر کتابت و تدوين حديث را بيان
زمان حيـات در  از جمله کساني که اقدام به نگارش احاديث پيامبر

بـن  ةسـمر، ابـوذر، سـلمان، توان، علي بن ابيطالـ مي ايشان نمودند
ابن عباس و ديگر ياران ، سعد بن عباده، جابربن عبداهلل انصاري، جندب
 . را نام برد، ايشان

توان بـه مي که در اين دوران نوشته شدها از مشهورترين اين کتاب
  9.ص اشاره نمودنوشتة عبداهلل بن عمروعا وةالصاد حيفةالص

بيشـتر شـامل ، آنان را دربرمي گيرد موضوعاتي که احاديث پيامبر
 . باشدمي فقهي، مباحث اخالقي

                                                 

 26ص ، 1627، چاپ نهم، تهران، كوير، تاريخ عمومي حديث، مجيد معارف. 1

تدوان چندد مدي  اندد،در عصر حاضر نموده كه اقدام به جمع آوري سخنان پيامبرهايي له كتاباز جم. 2

 : كتاب زير را نام برد

نوشدتة ) مكاتيب الرسو (، زير نظر كاظم مديرشانه چي) سنن النبي(، نوشتة عالمة طباطبايي) سنن النبي

نوشتة محمددي ري ) حكمت نامة پيامبر اعظم(، نوشتة فلسفي دارابي) موسوعة النبي االعظم(، احمدي ميانجي

 (سيد جعفر مرتضي عاملي) الصحيح من سيرة النبي االعظم(، شهري



     علم تاريخ حديث

 

029 

 0امام علي سخنان   

بـود امـا پـس از  گرچه جانشين بر حق پيامبر علي، اميرالمومنين

 بـر امـاماي سال خانه نشينيِ اجبـاري 93به مدت ، رحلت آن بزرگوار

ن امر باعث شد سخناني کـه از ايشـان برجـاي مانـده تحميل شدکه اي

 . بسيار اندک باشد

 در بيان معارف   روش امام

مربـوط بـه دوران خالفـت و حكومـت  بيشترين احاديث امام علي

 1سـال و  4ه.ق آغاز شد و بـيش از  53اين دوران از سال . ايشان است

 . ماه به طول انجاميد

شد مي عمومي که خطبه ناميدهاي هبا سخنراني امام، در اين مدت

، کـردمـي و نيز دروس اختصاصي کـه بـراي برخـي از يـارانش برگـزار

 . مجموعة حديثي ارزشمندي را پديد آورد

اختصاصـي ايشـان بهـره هاي از آموزش او که خود در زمان پيامبر

بـه سـؤاالت ، خواست براي مردم حديث بگويندمي از يارانش، برده بود

 . ند و با دانشمندان به گفتگو بنشينندآنان پاسخ ده

دوسـتداران ، شـدمـي که به زيبايي بيان سخنان حكمت آموز علي

را  کرد و آنان با کوشش خود سخنان امـاممي دانش را به گرد او جمع

                                                 

منحصدر بده فدرد هداي ويژگي، قابل مالحظه است يكي از نكاتي كه در شناخت شخصيت امام علي. 1

 .  ايشان است

 دامدادي پيدامبر، اولين مسدلمان، يشاناز بدو تولد تا وفات ا همراهي با پيامبر: عبارتند ازها اين ويژگي

در آمدوزش و پدرورش  همّت پيدامبر، ذهن جستجوگر حضرت، شدمي كه موجب نزديكي خاصي به پيامبر

 .  عدم فراموشي به دعاي پيامبر، توانايي نوشتن، ايشان
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 نتيجة تالش ياران امام، آنچه امروزه در اختيار ماست. کردندمي جمع

 . است

: نوشـتند عبارتنـد ازمـي ايشـان راکه سـخنان  برخي از ياران امام

 . سليم بن قيس هاللي، ابورافع، عبداهلل بن عباس، اَص بَغ بن نُباتِه

شـد در مـي که به صورت نامه و يا خطابـه بيـان احاديث امام علي

 . باشدمي حقوق و قضاء، ادعيه، اخالقيموضوعات اعتقادي ،

کـه اي بـه گونـه ،در انتشار حديث بسيار نو و ويژه بـود شيوة امام

برخي . نوشتمي نامه، دوستان و عموم مردم، براي اعضاي خانواده امام

، مانند نگارش نامه به عموم مردم در زمان خلفاي پيشينها از اين روش

. دهدمي را نشان سابقه نداشت و اهميت افكار عمومي در نزد امام علي
9 

ت بـراي بيـان که حضراست هايي خطبه خواني و دعا از ديگر روش

 . نمودندمي معارف ديني استفاده

  امامهاي نوشته
 سـه نوشـته نيـز از امـام امـام علـيهاي افزون بر سخنان و نامـه

و مصـحف  صحيفة علي، کتاب علي: گزارش شده است که عبارتند از

 . علي

نوشـته شـده  است که توس  امـام علـي سخنان پيامبر، دو اثر نخست

کتاب قرآني است کـه امـام در حاشـية آن ، ف امام علياست و ليكن مصح

                                                 

غه تاليف سديد توانيد به كتاب نهج البالمي و نيز سخنان زيباي ايشان امامهاي براي آشنايي با روش. 1

 . رضي مراجعه نماييد
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 .  آورده است، آموخته بود نكات تفسيري و قرآني را که از پيامبر

اين سه اثر همواره امانتي در اختيار امامان شيعه و از عالئـم امامـت 

 . شمرده شده است

 سخنان حضرت زهرا 

امـا در همـين ، روز زنده نمانـد 13بيش از  پس از پيامبر فاطمة زهرا

روايـت کـرده و بـا ، را بـراي مـردم برخي از سـخنان پيـامبر، مدت کوتاه

 .  فرمودمي را گوشزد هشدارهاي خود اهميت سخنان پيامبر

خود نيز سـخنان ، نمودمي را نقل افزون بر آنكه احاديث پيامبر، او

ت اس «خطبة فدكيه»، گوهرباري را به يادگار نهاد که از آن جمله سخنان

توطئة غاصـبان خالفـت را ، متين و استواريهاي که در آن با استدالل

 . آشكار کرد

نـام اثـر ديگـري اسـت کـه از ، مصحف فاطمه يا صـحيفة فاطميّـه

بر جاي مانده و تنها در اختيار امامان شـيعه بـوده و مـا تنهـا  حضرت

 . شناسيممي آن راهاي ويژگي

برئيل )فرشـتة الهـي( سخناني است که به وسيلة ج، مصحف فاطمه

شد و حـوادثي کـه در مي الهام بر حضرت زهرا، پس از رحلت پيامبر

 . در آن مجموعه آورده شده است، دادمي آينده رخ

 . در اين اثر هيچ گونه سخني از حالل و حرام آورده نشده است

حجم اين کتاب در حدود سه برابر حجم قرآن بوده که از منابع علم 

 . شودمي امامت شمرده و امانت ائمه

 سخنان امام حسن و امام حسين 

بـه امامـت  امام حسـن، ه.ق 49در سال  پس از شهادت امام علي
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، امامت ايشان با مردماني دنيا زده که فريفتة معاويه شده بودنـد. رسيد

را  نيز از تهديدهاي معاويه ترسيدند و امام حسناي عده. هم عصر شد

، صل  با معاويـه را ناگزير، ه نافرماني مردم را ديدک امام. تنها گشاشتند

 . پشيرفت

نيز  نيز ادامه داشت و امام حسين اين شراي  پس از شهادت امام حسن

 . روبرو شد، امام حسن، با همان شراي  برادرش، تا مرگ معاويه

بنابر اين تفاوتي در تعـداد و نيـز موضـوعات احاديـث ايـن دو امـام 

 . شودينم بزرگوار ديده

کــاري شــراي  دشــوار و خفقــان آور دوران معاويــه از ســويي و کــم

شيعيان از سويي ديگر سب  شد که تعداد احاديث برجاي مانده از ايـن 

دو امــام بســيار انــدک باشــد و در موضــوعاتي ماننــد اخــالق و فضــائل 

که براي اثبات حقّانيـت  البته شيوة امام حسن. محدود شود بيتاهل

در احاديثي مشهور به احتجاج بـه . کردمي ا مخالفان مناظرهب بيتاهل

 . ما رسيده است

از بيان احاديث اسـت کـه در دوران پـس از اي شيوه، اين مناظرات

 . گسترش يافت امام حسين

دو نمونـة ، افـزون بـر مـوارد پيشـين در ميان احاديث امام حسين

اسـت کـه  دعاهاي امـام حسـين، نخست ؛نمايدمي حديثي بيشتر رخ

بـاالترين معـارف ، دعاي مشهورِ عرفه است که در آن امام ها،يكي از آن

 . ديني را در واژگاني زيبا به يادگار نهاده است

احاديث حماسي آن بزرگـوار اسـت ، گونة ديگر از احاديث امام حسين

که با آغاز نهضت حسيني و حرکت امام از مدينه به سوي کربال صادر شده 
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احاديـث ، و ستم خاندان يزيد بيتاهلزون بر بيان مظلوميت که در آن اف

 .  شودمي زيباي توحيدي و مناجات با پرودگار ديده

نيز برجاي مانده است که در پاسخ کوفيان  از امام حسينهايي نامه

داشـتند نوشـته شـده مـي و يا کساني که ايشان را از رفتن به کربال باز

 9. س و محمد بن حنفيهمانند پاسخ نامة ابن عبا، است

 سخنان امام سجّاد 

ايشان در مـدت . ه.ق آغاز شد 69دوران امامت ايشان از عاشوراي سال 

فرهنگـي بسـياري روبـرو ، سياسـيهاي سالة خويش با دشواري 54امامت 

خونريزترين فرمانداران مانند حجّاج بن يوسـف ثقفـي در ، از يک سو. بودند

مردم بـه ، کردند و از سوي ديگرمي مانيمرکز شيعيان حكم فر، شهر کوفه

 از دين روي گردان بودند. ، دل خوش کرده، خوشگشراني فراوان

 ،خويش بر مخالفان نيز تـأثير نهـاد با روش امام سجّاد، با اين همه

مايـة ، بـراي مراسـم حـج که همراهي با کاروان امام سجّاداي به گونه

 افتخار همگان بود.

   افزايش سخنان امام
 : شد چهار دليل عمده باعث افزايش سخنان امام سجّاد

 حضور طوالني مدت امامت ايشان در بين مردم (9

 رويكرد قشر فرهنگي جامعه به امام (9

                                                 

فرهندگ : توان موارد زير را نام بردمياند كه احاديث اين زمان را در خود جاي دادههايي از جمله كتاب. 1

، موسدوعة كلمدات امدام حسدين، موسوعة كلمدات امدام حسدن، نوشتة مرحوم دشتي سخنان امام حسين

سخنان حسين بن علدي از مدينده تدا كدربال ، علي حيدر المؤيد نوشتة االلفين في احاديث الحسن و الحسين

 . نوشتة محمد صادق نجمي
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 فرمانداري عمربن عبدالعزيز در مدينه  (5

 بهره گيري از حادثة عاشورا  (4

، خطبه، گوناگوني مانندهاي نيز براي بيان معارف دين از شيوه امام

تـرين تـوان دعـا را مهممـي .. استفاده کردند کـه.نگارش حديث و، دعا

 . شيوه دانست

   صحيية سجاديّه 
بيشـتر از ايـن روش بـراي انتقـال  شايد آنچه سب  شد کـه حضـرت

، اول آنكه حكومتيان نسبت به دعا ؛معارف ديني استفاده کنند دو نكته بود

ا خوشگشراني و ساز حساسيت کمتري داشتند و از سوي ديگر مردمي که ب

لشّت ماندگار دعا را بـر ، با شنيدن دعاهاي زيباي امام، و آواز مأنوس بودند

 دادند. مي ترجي ، زودگشرِ آوازهايِ حرامهاي مستي

باقي مانده اسـت و در ميـان  دعا از امام سجاد 930بيش از ، از اين رو

 .  ي داردمانندبي شهرت، صحيفة سجّاديه، دعايي امامهاي مجموعه

، دعاي آن 34دعا بود ولي امروزه تنها  73اين کتاب در ابتدا شامل 

بـه دو فرزنـد  دعاهاي اين کتاب حاصـل امـالء امـام. باقي مانده است

 . باشدمي و زيد بزرگوارش يعني امام باقر

اسـت کـه در هايي خطبـه، ديگر از سخنان امام سجاداي مجموعه

 . در مدينه بيان کردندهايي در مناسبت مسير کوفه تا شام و پس از آن

کتـاب ، به يادگار مانده اسـت يكي از نوشتارهاي ديگري که از امام

حقي اسـت کـه انسـان بايـد در  39رسالة حقوق است که در بردارندة 

 . طول زندگي خويش آنها را ادا نمايد
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 در بيان معارف ديني  معصومينهاي آشنايي با روش

 در اين دو دوره 
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 دوران رشد و شكوفايي حديث (ب

است که باعث رشـد و اي دوران ويژه و امام صادق دوران امام باقر

، اين شكوفايي به علت تغيير در سه حوزة سياسي. شكوفايي حديث شد

 . اجتماعي و فرهنگي بود

ي عباس سراشيبي حكومت بني اميّه و درگيري ميان بن، در حوزة سياسي

 . اميه عامل تغيير در اين حوزه و مهيا شدن فضا براي آزادي بيان شدو بني

در حوزة اجتماعي نيز به موج  آزاد سازي نگارش حديث از سـوي 

عبدالعزيز و در حوزة فرهنگي به علت ارتباط با ايرانيان و روميان بنعُمَر

، باعث ئمهو پديد آمدن شراي  مناظره و تربيت شاگردان نخبه توس  ا

 و رجوع ايشان براي شنيدن حديث شد. بيتاهلتوجه مردم به 
   امام باقرحديث 

 994هجـري بـه امامـت رسـيد و در سـال  14در سـال  امام بـاقر

 . هجري شهيد شد

دوران طاليي خويش را آغاز کرد ، حديث شيعه، دوران امامت ايشان

مة انديشـمندان سرآمد ه، و در پاسخ گويي به شبهات فقهي و عقيدتي

 .جهان اسالم شد

 اجتماعي  –فضاي سياسي 

هاي در برنامـهاي نقش ويـژه، اجتماعي اين دوران –شراي  سياسي 

زيرا برخي از فرمانروايـان مسـتبد بنـي اميّـه ماننـد  ؛داشتند امام باقر

حجّاج بن يوسف ثقفي و وليد بن عبدالملک که به خشونت و قتل عـام 

هالکت رسيدند و حكومت بني اميّه به روزهـاي  شيعيان شهره بودند به
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 .سياسي افزايش يافته بودهاي شد و درگيريمي پاياني خود نزديک

يكي از حكمرانان بني اميّه به نـام عُمَـر بـن ، در سال يكصد هجري

زمينـة ، فرمان نگارش احاديث را صادر کرد و همـين فرمـان، عبدالعزيز

آورد تا احاديث پيامبر را براي مردم  فراهم اجتماعي خوبي را براي امام

بـراي ، مردماني که از شـنيدن ايـن فرمـان خرسـند شـدند. بازگو کند

 . دانستندمي بيتاهلشنيدن سخنان پيامبر بهترين راه را مراجعه به 

شاگردان زبردستي را  فضاي علمي پديد آمده سب  شد تا امام باقر

کدام از آنهـا در شـهر و  مختلف علمي تربيت کند که هرهاي در رشته

ابـان ، زراره بن اعين، محمد بن مسلم. ديار خود پاسخگوي مردم بودند

 . باشندمي از شاگردان انديشمند امام باقراي بن تغل  نمونه

 در بيان معارف ديني  روش امام

برگـزاري ، در بيان معارف دينـي از سـخنراني در بـين مـردم امام

يـژة خـويش جهـت بيـان نكـات مهـم مجالس خصوصي براي يـاران و

 . نمودندمي فقهي و نوشتن نامه استفاده –اعتقادي 

در جهـت ايـن هـدف از آن بهـره  که امـامهايي يكي ديگر ازروش

 بدين گونه کـه از يـاران برجسـتة خـويش ؛روش ارجاعات بود، جستند

خواستند تا در مسجد بنشينند و بـراي مـردم حـديث بگوينـد و از مي

 . خواستند که در مسائل ديني به آنان مراجعه نمايندمي مردم نيز

  امام ميراث حديثي
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که راه گشاي اجتهاد در مسـائل  –و قواعد کلّي فقه  9احاديث فقهي

هـر ، دارداي درخشش فوق العاده در ميان احاديث امام –جديد است 

دعا و ، اخالق، اعتقادات، چند موضوعات مهم ديگري مانند تفسير قرآن

يـاد هاي اريخ نيز مورد توجه امام بود و احاديث گران بهايي در رشـتهت

 .شده از ايشان به جاي مانده است

و مـاجراي  سيرة رفتاري امـام علـي، با بيان احاديث تاريخي امام

 اند.عاشورا ميرا  حديثي گران بهايي را براي ما به يادگار گشاشته

   امام صادقحديث 

 941هجـري آغـاز شـد و در سـال  994ال از س امامت امام صادق

 . هجري با شهادت ايشان خاتمه يافت

افـزون بـر آنكـه ، بـود ماننـد دوران امـام بـاقر شراي  دوران امام

سياسي ميان حاکمان افزايش يافـت و سـرانجام در سـال هاي درگيري

سقوط کرد و بني عباس که به خاطر نسبتشـان ، هجري بني اميه 959

ادعاي انتساب به پيامبر را داشتند بر روي کـار ، پيامبر عموي، با عبّاس

، کم نبود ولي با اين همه بيتاهلاگر چه دشمني بني عبّاس با ، آمدند

در  فضـاي خـوبي را بـراي امـام، درگيري ميان بني اميه و بني عبّاس

 پديد آورد. بيتاهلجهت گسترش مباني دين و احاديث 

                                                 

 : توان علل زير دانست مي علل افزوني احاديث فقهي در اين زمان را. 1

 . فقه و احكام فقهي در اين زمان از مسائل مبتال به و روزمرة مردم بود

 . دوگانگي فرهنگ فقهي شيعه و سنّي

  فقيه در هستة اصلي شاگردان اين دو امامحضور شاگردان 

  فقهي پس از اين دو امامهاي اهتمام به تدوين مجموعه
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فشـارهاي  ها،نبود و در برخي سـال اگر چه تمام اين دوران يكسان

که امام مجبور به تـرک مدينـه اي حكومت بسيار افزايش يافت به گونه

نظـام فقهـي ، امام توانست با بيان احاديث کليدي، ولي با اين همه ؛شد

شيعه را سامان دهد تا شـيعيان هويـت مسـتقل خـويش را دريابنـد و 

 .شندتوانايي پاسخ گويي به هر پرسشي را داشته با

. مشـهور شـد «شـيعة جعفـري»شيعة دوازده امامي به ، از همين رو

شـود کـه مي ديده حديثي از امام صادق، امروز در تمامي ابواب فقهي

 .بيانگر بر جاي ماندن احاديث فراوان از آن بزرگوار است

 شاگردان فقيه 
 نيـز بـه محضـر امـام صـادق شاگردان فقيه و دانشمند امام بـاقر

 سب  شـد تـا امـام صـادق، و همين دستة اولية شاگردان رسيدندمي

را براي ايشان بيان فرمايد و قواعد کلي اجتهاد را تري مسائل ديني ژرف

 .تبيين نمايد

نه تنها شـاگردان فقيهـي را ، دانش گسترده امام باقر و امام صادق

کـه اي تربيت کرد بلكه بر دانشمندان سـني نيـز تـأثير نهـاد بـه گونـه

نقـل  روايـت پيـامبر را از امـام صـادق، ي از راويان غيـر شـيعيبسيار

، از جمله ابو حنيفه پيشـواي سـنيان حنفـي، و شماري از آناناند کرده

 .بود شاگرد امام صادق

  ميراث حديثي
در  همانند امام باقر، بيشترين احاديث بر جاي مانده از امام صادق

مانند ، در موضوعات ديگر زمينة فقهي و قواعد کلي دين پژوهي است و
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به مـا رسـيده  اخالق و دعا نيز احاديث زيبايي از امام، اعتقادات، قرآن

بـراي  تـا آنجـا کـه امـاماند بسيار گسترده دعاهاي امام صادق. است

را تعليم داده اي دعاي ويژه، و حاالت مختلف بندگانها و مكانها زمان

شـتر در موضـوع اخالقـي نيـز بي احاديث اخالقـي امـام صـادق. است

 اجتماعي است.

منسوب است که  و نوشته جات کوچكي نيز به امام صادقها رساله

که در رد منكـران ربوبيـت  «االهليلجه لةرسا»: توان بهمي از آن جمله

که امام براي مفضـل بـن عمـر نوشـت و  «التوحيد لةرسا» ،تحرير شد

نجاشي )فرماندار اهواز(  که در پاسخ سؤاالت عبداهلل «االهوازيه لةرسا»

 9.اشاره نمود، از امام به يادگار مانده است

 

 حديث تثبيت و تحكيمدوران  (ج

                                                 

هاي دوران گسترش نگارش، قرن دوم و به ويژه دوران امام صادق: پديد آمدن اصول اربعمئه. 1

هر چند سابقه . وشتندن، ميشدمي ناميده «اصل»كوچكي كه هاي احاديث را در جزوه، راويان امام. حديثي است

به مجموعه . ولي بيشترين اصو  در اين دوران پديد آمد ؛همزاد با حديث زمان پيامبر است، نگارش در شيعه

اصو  »يا  «اصو  اربعمئه»اما اصطالح  ؛گويند و تعداد آنها بسيار فراوان بوده استمي اصو ، «اصل ها»

حديثي بعد از خود هاي به گونه اي كه سرچشمه كتاب ،شيعي مشهور شدهاي در ميان نگاشته«چهارصد گانه

مطالب خويش را بدون واسطه و يا حداكثر با يك ، زيرا صاحبان اصو  ؛اهميت فراواني دارند «اصو ». شد

كردند و مي ارائه، نوشتند و گاهي آن را به اماممي خويشهاي واسطه از امام معصوم شنيده بودند و در جزوه

جايگاه ، «اصو »همواره جايگاه ، براي دانشمندان شيعه، از اين رو. دادمي حاديث آنها گواهيامام بر درستي ا

 .بلند و فاخري بوده است

آمد؛ زيرا هاي آنها به شمار ميها، موضوعي نبودن آنها از كاستيدر كنار امتيازات فراوان اصل

يافتن حديثي در موضوعي مانند نماز بايد تمام  بيشتراصو ، احاديث را به طور پراكنده گرد آورده بودند و براي

 هايي موضوعي در آينده نگاشته شود. كردند و همين كاستي سبب شد تا كتاباصو  را جستجو مي
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و تـدوين  بيـتاهلدوران به علّت رجـوع مـداوم مـردم بـه در اين 

يک سـنّت نيكـو در بـين ، امر بهره بردن در حديث، حديثيهاي کتاب

 . مسلمانان قرار گرفت

   امام کاظمحديث 

هجري به امامـت رسـيد و پـس از  941در سال  سي کاظمامام مو

 . هجري به شهادت رسيد 915در سال ، سال امامت 53

 فضاي سياسي 
هاي فعاليّت، و به ويژه هارون الرشيد حاکمان عبّاسي دوران امام کاظم

مـانع ، و برخوردهاي شديد خودها امام را زير نظر داشتند و با سخت گيري

تـا آنجـا کـه ايشـان را بـه ، شدندمي رهنمودهاي امام استفاده شيعيان از

 .محروم نمودند، زندان افكندند و شيعيان را از ديدار امام

 فشارهاي حكومت عباسي تا آنجـا بـود کـه شـاگردان امـام جـر ت

را با نام ايشان بـر زبـان آورنـد و از القـابي  کردند که احاديث امامنمي

کردند تا مي استفاده العالم ود صالح عب، ابوالحسن، ابوابراهيم: مانند

 .شناخته نشوند

 در بيان معارف ديني  امامهاي شيوه
سازمان ، امام در مدت طوالني امامت خويش ها،با تمام سخت گيري

شيعه را سازماندهي کرد و از طريـق وکـيالن بـه پرسـش شـيعيان در 

جهـان پراکندگي شيعيان در سراسـر . دادمي سراسر جهان اسالم پاسخ

 که از جنوب شـرقي ايـران تـا شـمال آفريقـا را در بـر –اسالم آن روز 

هاي و مشكالت دسترسي به امام معصوم سب  شد تا شيوه –گرفت مي
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تغييرات اساسـي پيـدا کنـد و امامـان ، نشر حديث از دوران امام هفتم

معارف نـاب  4احتجاجات و 0مسائل، 2مكاتبه، 0وکالتشيعه از طريق 

 . يان کننداسالمي را ب

 امام ميراث حديثي
در موضـوعات گونـاگوني اسـت:  احاديث بر جاي مانده امام کـاظم

در موضوع فقهـي ، بيشترين احاديث امام. اخالق و عقل، اعتقادات، فقه

احاديث اعتقـادي امـام . فقهي استهاي است که بيانگر فراواني پرسش

عقـل و . ترواج داشـ، در محيطي پديد آمد که مباحث کالمـي جديـد

جايگـاهي  جايگاه آن در معارف ديني نيز در ميان احاديث امام کـاظم

 .واال و در خور اهميّت دارد

در موضوعات اخالقـي  کمترين احاديث بر جاي مانده از امام کاظم

 .است

   امام رضاحديث 

                                                 

 كرد.مي پاسخ سؤاالت مردم را بيان، فرد مورد اطمينان امام، در شيوة وكالت. 1

 .فرمودمي ودهاي الزم را بيانرهنم، امام با نوشتن نامه به شيعيان، در شيوه مكاتبه. 2

امامان است و به هاي اصطالحي در فرهنگ شيعي به معناي گونه اي خاص از نوشته، توقيعات نيز

هر چند اين . نوشتند، ميگويند كه امام در همان برگه اي كه از وي سؤا  پرسيده شده بودمي يادداشتي

 .هم اطالق شد امام مهدي مستقل امامان و به ويژههاي بعدها به نامه، اصطالح

كردند و امام به آنها مي بود كه راويان بر اساس نياز مردم مطرحهايي شيوة مسائل پاسخ به پرسش. 6

، علي بن جعفر. مسائل بر جاي مانده، كتاب مسائل علي بن جعفر استهاي كتابترين داد كه از مهممي پاسخ

 .فقهي خود را از امام پرسيد و امام نيز به آنها پاسخ داد هايبود  كه پرسش برادر دانشمند امام كاظم

احتجاجات و يا مناظرات، شيوه ديگري از نشر حديث است كه هريك از طرفين، حجت و دليل بر حق بودن . 4

 كرد و خواننده امروزي با مطالعه احاديث احتجاجات، با شيوه استداللي امامان آشنا خواهد شد. خويش را ارائه مي
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 905هجـري بـه امامـت رسـيد و در سـال  915در سال  امام رضا

 . ددر مرو به شهادت رسي، هجري

تـوان بـه دو دوره کلـي مـي را مدت بيست سالة امامت امـام رضـا

دوره نخست هفده سال به طول انجاميد و امـام در مدينـه : تقسيم کرد

 .برد که ادامه شراي  امامان پيشين بودمي به سر

شـود کـه در مي را شامل سه سال آخر عمر شريف امام، دورة دوم

 . مام فراهم آمدخراسان گششت و شراي  جديدي براي ا

ــژه، دوران امامــت ايشــان ــاريخ حــديث محســوباي دوران وي  در ت

در اين زمان بـوده  «جوامع موضوعي حديث»زيرا آغاز پيدايش  ؛شودمي

کـه هـايي بـه کتاب به وسيلة يـاران امـام «اصول اربعمئه»که احاديث 

هـاي منتقـل شـد و کتاب، دربرگيرندة موضوعات مختلـف فقهـي بـود

حسين بن سعيد و کتاب جامع احمد بن محمد بن  بـي نصـر گانه سي

بنابراين دستيابي شيعيان به احاديث امامـان . از آن جمله است، بزنطي

توانسـتند نظـر امامـان را در موضـوعات مـي آسان شـد و آنهـا، پيشين

 .گوناگون دريابند

، حضور ايشان در مرکز خالفت آن روزگار، اهميت ديگر دوران امام

مجبـور شـد تـا ، خليفة عباسي، امام به اصرار مأمون. اسان بوديعني خر

. بـه خراسـان بـرود، مدينه را ترک گويد و با پشيرفتن وليعهدي مأمون

 فقهـي اهـل تسـنّن بـه شـمار -از مراکز حديثي ، خراسان در آن دوره

امـام . آمد و محل آمد و شد دانشمندان مسلمان و غير مسلمان بودمي

بهـره بـرد و بـا شـرکت در منـاظرات علمـيِ ، آمدهاز اين فرصت پديد 

اي بـه گونـه، شفاف بيان کرداي داليل امامت شيعه را به گونه، مختلف
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 . در امر امامت باقي مانداي کمتر پرسش پاسخ نيافته، که پس از امام

ادعاهاي اديان ديگر را خنثي کرد و با برگويي صفات ، ايشان در اين دوران

احاديـث ، از همـين رو. نمـودمـي تا پرستي ناب را تـرويجيك، خداوند متعال

 . براي ما باقي مانده است فراواني در موضوع امامت و توحيد از امام رضا

 مهمترين موضوع ، فقه
دربـارة آن،  پرداختن به فقه از موضوعات مهمي بود که امـام رضـا

ان احاديـث تخصصـيِ فقهـي در ميـ. احاديث فراواني را به يادگار نهـاد

زيرا شاگردان امام از احاديث فقهي  ؛بيشتر نمود دارد احاديث امام رضا

موضـوعي نيـز در ايـن بـاب هـايي باخبر بودنـد و کتاب، امامان گششته

بلكـه بـا ، سؤاالتي ابتدايي نبـود، سؤاالت آنان، بنابراين. تدوين شده بود

 را مطـرحتري جديـد و دقيـقهاي پرسـش، تكيه بر دانـش پيشـينيان

داد و بدين سان، مي پاسخي در خور توجّه، کردند و امام نيز به آنانمي

 . پديد آمد، از احاديث تخصصي در فقهاي مجموعه

احاديث تفسيري است کـه پاسـخي ، ديگر از احاديث اماماي دسته

 .شيعيان و همچنين اهل سنّت از آيات قرآن کريم استهاي به پرسش

  امنسبت داده شده به امهاي نوشته
احاديـث ، نسبت داده شده که در ميان آنها نيز به امامهايي نوشته

در ميان آثار منسوب بـه . برخوردار استاي از اعتبار ويژه، صحيفة امام

 ةرسـال، آنهـاتـرين چند نوشتة ديگر نيز وجود دارد که مهم، امام رضا
 . است ضافقه الرّو  هذهبيّ

در مورد مسـائل پزشـكي کـه  ماست از امااي نوشته، رسالة ذهبيّه
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هـر چنـد برخـي ، آن را به درخواست مأمون نگاشته اسـت، گويا ايشان

 .دانندنمي بعضي از مطال  آن را از امام، پژوهشگران

در ، فقه الرّضا نيز کتابي اسـت در فقـه کـه بسـياري از دانشـمندان

 .ترديد دارند درستي نسبت دادن آن به امام

  حديث امام جواد : 

هجري در هشت سالگي به امامت رسيد و  905در سال  ام جوادام

 . هجري به شهادت رسيد 990در سال 

  کاهش احاديث امام
زيـرا در  ؛به جا نمانـده اسـت، متأسفانه احاديث چنداني از امام نهم

در دوران امام ، حكومت بيشتر شد و از سوييهاي حساسيّت، اين دوران
حـديثي هـاي در کتاب، «چهارصـد گانـهاصول »احاديث نامنظم ، رضا

تدوين شده بود و عالمان بـا مراجعـه  «جوامع»منظم و موضوعي به نام 
 .کردندمي مسائل جديد را براي مردم بازگو ها،به اين کتاب

مراجعـة ، شـد عامل ديگري که سب  کاهش احاديـث امـام جـواد
يشـوايان چـرا کـه پ ؛بنا بر سفارش امامـان بـود، مردم به عالمان شيعه

کردند تا مردم مي مردم را براي دوران غيبت آماده، با اين روش، معصوم
 .پاسخ مسائل خويش را دريابند، بتوانند در زمان غيبت

 در بيان معارف ديني امامهاي روش
به نشر معـارف اسـالمي ، با کتابت حديث، در اين دوران امام جواد

به صورت  اديث امام جوادکه حدود يک سوم از احاي به گونه، پرداخت

 . باشدمي نوشته

شيوه مناظره ، براي نشر حديث برگزيد شيوة ديگري که امام جواد
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عالمانــه بــه هاي بــا پاســخ، از آغــازين روزهــاي امــامتش امــام. اســت

بـه ، گسترة دانـش خـويش را نمايـان سـاخت، دانشمندانهاي پرسش

يک مجلس بـه سـي  که در برخي متون آمده است که امام دراي گونه

هر چند پرسيده شدن اين تعداد مسـأله در يـک . هزار مسأله پاسخ داد

تواند بيانگر مي ولي مطرح شدن اين مطل  ؛مجلس امكان نداشته است

 .شدمي سؤاالت بسياري باشد که از امام پرسيده

احاديثي نيـز در موضـوعات اخالقـي و ، در ميان احاديث امام جواد

 .جاي مانده است فقهي از ايشان بر

 حديث امام هادي : 

هجري در هشت سالگي به امامت رسيد و  990در سال  امام هادي

 . هجري به شهادت رسيد 934در سال 

حاکمان وقت و بـه هاي دوران طوالني امامت ايشان با سخت گيري

ويژه متوکل عباسي روبهرو بود و سرانجام با فراخواندن امام بـه منطقـه 

امـا امـام در  ؛ارتباط ايشان با پيروانش بسيار محدود شـد ،نظامي سامرا

فرمودند کـه در شـهرهاي مي احاديث گران بهايي را بيان، همين دوران

يكي از عوامل مهـم انتشـار . گرديدمي مختلف سرزمين اسالمي منتشر

که وکيالن اي به گونه، بود وکالتگيري از تشكيالت بهره، احاديث امام

 مسـتقر بودنـد و سـخنان امـام را دريافـت، مختلـفامام در شـهرهاي 

ارتباط امام بـا وکـال و تنظـيم روابـ  . رساندندمي کردند و به مردممي

. بيانگر تشكيالت منسجم وکالت در اين دوران است، وکيالن با يكديگر

، محـدودي کـه بـا شـيعيان داشـتهاي در مالقات، امام در اين دوران

کرد و با توجـه مي عتقادي شيعه را بياناخالقي و احاديث اهاي موعظه
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احاديـث ، که درباره صفات خداونـد مطـرح بـوداي به شبهات اعتقادي

 .کردمي اعتقادي در زمينه اثبات توحيد و رد جبر و تفويض را مطرح

زيـرا در  ؛در موضوع امامـت اسـت گونة ديگر از احاديث امام هادي

صـفات ، وي در محبّت امامانکساني بودند که با زياده ر، جامعة آن روز

 . دادندمي خداوند را براي امام معصوم پنداشته و آن را ترويج

 شدند و همة امامان شيعه از آنان بيزاريمي ناميده غُالت، اين گروه

از سويي جايگاه واالي امامت ، در بيانات خويش امام هادي. جستندمي

ظ بمانـد و از سـوي کرد که عظمت امام محفـومي ترسيماي را به گونه

 .غالت نتوانند از اين احاديث سود جويي کنند، ديگر

است  کبيره ةزيارت جامع، يكي از احاديث گران بهاي امام هادي

 توان تمام امامان را زيارت نمود. مي ،که با اين زيارت نامه

کنـد و بـه مـي زيارت جامعه رابطه زيباي توحيد و امامت را ترسيم

دهد و نقش امام معصوم را در مي يگاه توحيد را نشانجا، دقيقاي گونه

 .نمايدمي تبيين، جامعه توحيدي

کـه دو گونـه از  نـوادرو  مسـائلبا عنـوان هايي کتاب، در دوران امام

 .بعد منتقل شدهاي به نسل از شاگردان امام هادي، نگارش حديث است

  حديث امام حسن عسكري : 

هجري به امامت رسيد و در سال  934در سال  امام حسن عسكري

 . هجري در سامرا به شهادت رسيد 960
کـه دسـتگاه  –مدّت کوتاه امامـت ايشـان و فضـاي نظـامي سـامرّا 

سب   –در آن تمام رفتارها و ديدارهاي امام را زير نظر داشت ، حكومت
کاهش ارتباط مردم با امام شد و در نتيجه احاديث چنداني از اين امـام 
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 . نده استبر جاي نما
داد و مـي پاسخ، مردم به صورت مكتوبهاي با اين همه امام به پرسش

. فرمودمي مشتاقان را راهنمايي، در مواردي نيز با حكمت و موعظه خويش
 از يكصد و بيست جلد تفسير امام حسـن عسـكري، برخي از پژوهشگران

سـتي ولـي در در، تنها يک مجلد آن بـاقي اسـت، اند که امروزسخن گفته
 .ترديدهاي فراواني وجود دارد، انتساب چنين کتاب تفسيري به امام
، نام بـرده شـده کـه در آنهـا مسائلدر اين دوران از چندين کتاب 

فرسـتادند و امـام مـي خويش را بـراي امـامهاي پرسش، شاگردان امام
محمـد بـن  «مسائل»محمد بن صفار و  «مسائل». نوشتمي پاسخ آنان را

هاي از جملـه نگاشـته، ابوطـاهر زراري «مسـائل»قمي و علي بن عيسي 
  . گزارش شده استها اصحاب امامان است که در برخي کتاب

  : )حديث امام مهدي  عج 

هجري به امامت رسيد و  960در سال ، مهدي موعود، امام دوازدهم
غيبت صغراي ايشان آغاز شد و ارتباط شيعيان با آن امام ، از همان سال
 . امكان پشير بود، ريق وکالي ويژه ايشانتنها از ط

که خادمـان و نزديكـان  –جز تعداد اندکي از احاديث ، در اين مدت
به دست  توقيعساير احاديث امام به صورت  –اند آنها را نقل کرده، امام

 . ما رسيده است
، خاص از نگـارش بـوده اسـت کـه در آنهـا  نويسـندهاي گونهتوقيعات،

   9.شودمي کرده و از نوشتجات عادي برتر شمردهمي هرمطال  خويش را مُ

                                                 

 اند.شيخ صدوق، در كتاب كما  الدين و شيخ طوسي در كتاب الغيبه، مجموعه اي از توقيعات امام زمان )عج(  را آورده .1
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هايي كه در اين در مورد انتساب كتاب تفسير امام حسسن عسكري)ع( و اختالف .1

 مورد است، تحقيق كنيد. 

 و افكار ايشان تحقيق نمائيد و آن را به صورت يك مقاله بيان داريد. در مورد افكار غاليان  .2

 در مورد اصول اربعمئه تحقيق كنيد.    .3

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

 اجتماعي در دوران رشد و شكوفايي حديث  –فضاي سياسي   .1

 ؟ چگونه است

هايي از چه روش، در دوران تحكيم و تثبيت حديث امامان معصوم .2

 نمودند ؟مي براي ترويج مباني دين استفاده

 . حديثي در دورة تحكيم و تثبيت را نام ببريد هايبرخي از ميراث .3

 . مسائل و احتجاج را شرح دهيد، مكاتبه، شيوة وكالت. 4

 

 

 

 

 

 

  ....................دوران امام باقر )ع( و امام صادق )ع( دوران ويژه اي است كه باعث................... و

 حديث شد. 

 ز: رسالة............................، ها و نوشته جاتي كه به امام صادق )ع( انتساب دارند، عبارتند ارساله

 رسالة...................... و رساله.................................

 كردند، عبارت است از: ابو.........................، القابي كه با آن از امام كاظم )ع( حديث نقل مي

 ابوالحسن ،..................... و العالم. 

  از شيوه هاي............................، مكاتبه ،...................... و احتجاجات براي انتقال معارف امام كاظم

 كردند.ديني استفاده مي

 

؟
ش
س
ر
پ
 
د
ن
چ

 

 
تحقي

 ق

 كنيد



 

 

 

 

 

 

 حديث در عصر غيبت كبري يازدهم  (  درس 

 

 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

  هجري 5و4فضاي سياسي و اجتماعي قرن  

 حديث در اين دو قرنش نگارهاي گونه 

 5و  4حادييي در قارن هااي از فعاليتاي نمونه 
 هجري

  مدرسة حدييي بغداد و قم 

 9تاا  6حادييي در قارن هااي علل ركود فعاليت 
 هجري 

 جريان اخباري گري 

  هجري 34و  31آثار حدييي در قرن 

  آثار حدييي در قرن معاصر 
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 عصر غيبت كبري

 (5و  4قرن )شكوفايي حديث رشد و دوران  (الف

، و محروميـت از دسترسـي بـه امـام معصـوم يبا آغاز غيبت صـغر

 .شد بيشتر حسّ، ضرورت نگارش احاديث امامان معصوم

 فضاي اين دوره 
چهارم و پـنجم هجـري نيـز بـراي قرن اجتماعي  –شراي  سياسي 

ــمندان ــد آورد و ، انديش ــي را پدي ــايي علم ــةفض ــكوفايي ، آن نتيج ش

-برخــي از شــراي  سياســي. حــديثي در ايــن دوران بــوداي هــنگارش

 اجتماعي اين دوران بدين قرار است :

 .اسيبه قدرت رسيدن وزراي آل بويه با گرايش شيعي در دربار عبّ  .1

: همچون ؛قرار گرفتن دانشمندان به عنوان مسئوالن حكومتي .2

 .ابو علي سينا و شاپور بن اردشير، صاحب بن عباد

 1.هنگيايجاد فضاي باز فر .3

 .بزرگ در بغداد و ريهاي وكتابخانهها تأسيس مراكز علمي مانند دارالعلم .4

  2و  4نگارش حديث در قرن هاي نهگو
آثار حديثي فراواني را براي ، ت عالمان دينيبا همّ، پديد آمدهفضاي 

در موضوعات گوناگون و ها که در اين سالاي به گونه، ما به يادگار نهاد

تـأليف  ارزشـمنديحـديثي معتبـر و هـاي کتاب، لفمختهاي با سبک

 شود :مي آنها اشارهترين يافتند که به مهم

                                                 

 .خويش را مطرح سازندهاي توانستند افكار و انديشهمي كه همه دانشمندان. 1
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 هعِربَب اَتُكُيا  جوامع حديثي شيعه -الف

ن ال کتـاب مَـ "، کليني در هشت جلـدشيخ از آن  "الكافي "کتاب 

تهـشي  "هـاي از آن شيخ صدوق در چهار جلد و کتاب "ه الفقيهرُحضَيَ

در چهار جلد تأليف شيخ طوسـي  "االستبصار "ه جلد و در د "االحكام

عناوين چهار کتاب اصلي شيعه هستند که در تمام موضوعات فقهـي و 

کـه در نـزد شـيعيان انـد احاديث مهمي را گرد آورده، گاهي غير فقهي

 .اعتبار فراواني دارند

 رجال هاي كتاب -ب

 اند.شدهدر اين دوران نگاشته ، طوسي ي و رجالکتاب رجال کشّ

 كتب فهرست  -ج

دو کتاب بـاقي مانـده از ، الفهرست شيخ طوسي و الفهرست نجاشي

 ايشـان راهـاي ، نـام کتاباين دوران است که با معرفي اصحاب ائمـه

سازد که نمونـه مي آورد و فهرستي بلند از افتخارات شيعه را نمايانمي

 .مناسبي از پيوستگي نگارش احاديث در ميان شيعيان است

 ماليأ -د

األمـالي شـيخ طوسـي و ، األمالي شـيخ مفيـد، األمالي شيخ صدوق

چهار کتابي هستند که با اين عنوان از اين دوران ، األمالي سيد مرتضي

 . باقي مانده است

 غيبت نگاري  - 

براي شيعيان که بيش از دو قرن  اما غيبت امام، غيبت کبري آغاز شد

همـين . بسيار دشوار بـود، گرفته بودندبا حضور امام معصوم در جامعه خو 

 و شبهات فراواني براي ايشان پديد آيد.ها امر سب  شد تا پرسش
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انديشمندان شيعي را واداشت تا در پاسخ به اين شبهات ، اين مسأله

و پيشـوايان  را تأليف کردند که احاديث پيامبرهايي کتاب، مطرح شده

داد و آنـان را مي شگران قرارامر غيبت را فراروي پرس ةمعصوم در زمين

 . بخشيدمي از سرگرداني نجات

شـيخ مفيـد و  "الغيبـه "شيخ صـدوق و  "کمال الدين"هاي کتاب

 .ارمغان اين دوران هستند، شيخ طوسي

 تفسير -و

تفسير قرآن با استفاده از احاديث نقل شده از پيامبر خدا هاي کتاب

 .ن دوران استاز ديگر آثار اي، بزرگوار ايشان بيتاهلو 

، يان شـيخ طوسـيب رات و التِتفسير فُ، ميتفسير القُ، اشيتفسير العيّ

 .ياد شده است قرنتفسيري تأليف شده در دو هاي از کتاب

 تك نگاري ها -ز

نگارش در ، چهارم و پنجم قرنعلماي حديث در هاي از ديگر تالش

 . موضوعات ويژه است

کتـاب ، ديـث خداشناسـيبا گـردآوري احا، براي نمونه شيخ صدوق

احاديث عـددي ، را نگاشت و يا با رويكردي ذوقي "التوحيد "ارزشمند 

 . را کنار هم نهاد و کتاب الخصال را تدوين کرد

بصـائر  "يكي ديگر از عالمان اين دوره است کـه کتـاب ، صفار قمي

 . نوشته است، در زمينه احاديث امامت را "الدرجات
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 1سند نگاريمُ -ح

 "النّـاظر هَلةُنُـز "بن شعبه حرانـي و نوشتة ا "حَفُ ال عقولتُ "کتاب 

هستند که احاديث امامان معصوم را به تفكيک ذکر هايي کتاب، لوانيحُ

توانـد بـه آنهـا مـي ،و خواننده براي خواندن احاديث هـر امـاماند کرده

 .مراجعه کند

 فقه الحديث -ط

ن دوران اسـت کـه کتاب معاني االخبار شيخ صدوق از آثار ارزشـمند ايـ

 .کندمي براي ما گزارش از احاديث را از زبان امامان معصوماي معاني پاره

 تاريخ و سير   -ي

، ماننـد تـاريخ طبـري، انتاريخي سنيّهاي با نگارش برخي از کتاب

. شـدمي نياز پرداختن به تاريخ پيشوايان معصوم بيش از پيش احساس

اي گوشه هايي،جم با نگارش کتابچهارم و پنهاي عالمان شيعه در سده

 . از سرگششت پيشوايان معصوم را به تصوير کشيدند

 "خصـائص اميرالمـؤمنين"تأليف شيخ مفيد و  "الجَمَل "و  "اإلرشاد "

تاريخي اين دوران است کـه بـا هاي از کتابهايي نمونه، نگارش سيّد رضي

 .بازگو کردندرا  بيتاهلبرخي حقايق دوران ، گردآوري احاديث تاريخي

                                                 

رفتن احاديث يك راوي را بدون در نظر گ، گونه اي از نگارش است كه در آن، مسند نگاري. 1

 .نهدمي موضوعات آن كنار هم

به گردآوري حديث درباره يك ، نگارش مسند در ميان شيعيان چندان مرسوم نبود و دانشوران شيعي

در . موضوعي در يافتن نظر نهايي معصومان مفيدتر استهاي زيرا نگارش ؛دادندمي موضوع بيشتر اهميت

با اين تفاوت كه به ، در ميان شيعه پديد آمدها سيپاره اي از مسند نوي، چهارم و پنجم هجريهاي سده

 .گردآوري حديث يك راوي نپرداختند بلكه احاديث هر امامي را جداگانه گرد آوردند
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 1فضائ  و مناقب -ك

معصـومان را هاي و شايسـتگيهـا برتري، فضائل و مناق هاي کتاب

از امامـان خـويش تري شـناخت دقيـق، بتواننـدتا شيعيان ، گرد آورده

 .داشته باشند

جعفـر  نوشـتة "نوادر األثر "قده و از ابن عُ "فضائل امير المؤمنين "

هـايي کتاب، مان مغربـيع قاضي نُثر ا "شرح األخبار "بن محمد قمي و 

 اند.در موضوع فضائل هستند که در اين دوره تأليف شده

 دعا و زيارت  -ل

چهارم و پـنجم هجـري و اهتمـام  قرنفرهنگي و  فضاي باز سياسي

معصومان سب  شد تا پژوهشـگران هاي دولت مردان شيعي به زيارتگاه

ــارات، ه ــا و زي ــ  دعاه ــردآوري و تبوي ــه گ ــيعه ب ــش ــد و مّ ت گمارن

 . مناسبي از دعا و زيارت را به يادگار نهندهاي مجموعه

ابـن قولويـه و  "کامـل الزيـارات "، اين دورههاي کتابترين از مهم

 .شيخ طوسي هستند "دمصباح المتهجّ"

 حديثي مدرسة
 ةاصطالحي است که بيانگر نـوعي نگـرش در شـيو، حديثي ةمدرس

 .انتقال و نقد حديث است، دريافت

دو نوع نگرش به حديث و تعامـل بـا آن ، چهارم و پنجم قرندر دو 

داد و از مي نگرشي که بيشتر به متن حديث اهميت ؛وجود داشته است

                                                 

واژه فضائل جمع فضيلت به معناي برتري است و مناقب جمع منقبت است به معناي آنچه مايه افتخار . 1

 .و مباهات است
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مشهور شد  حديثي قم ةمدرسکرد که به مي نقد عقلي احاديث پرهيز

قائـل اي و نگرش ديگر براي عنصر عقل در ارزيابي احاديث اهميت ويژه

 .مشهور شد حديثي بغداد ةمدرسبود که به 

 

 هجری( 9تا  6قرن )دوران ركود حديث  (ب

نيـاز مخاطبـان و ، آنهـا و تنـوّعنگارشي احاديـث هاي ت در گونهدقّ

. دهـدمـي چهـارم و پـنجم را نشـانهاي تالش عالمان شيعي در سـده

حرکت علمي اين دوران ديري نپاييد و بـا حملـه ترکـان سـلجوقي بـه 

بزرگ بغـداد هاي کتابخانه -ان رفتن آل بويه شدکه باعث از مي–بغداد 

ناگزير بـه تـرک ، در آتش سوخت و بزرگان شيعه از جمله شيخ طوسي

که در آن روزگار روسـتايي کوچـک در –بغداد و اقامت در نجف اشرف 

 .شدند -جوار حرم امير مؤمنان بود

ت در تربيـت علمـي شـاگردان اگرچه شيخ طوسي توانست با جـديّ

 ؛علميه شيعه را در کنار حرم امير مؤمنان تأسـيس کنـد حوزه، خويش

 حديثي متوقف گرديد و تا مدتي نسبتاًهاي اما شكوفايي و رشد نگارش

گيـري شـد.  بسيار اندک پياي هاي حديثي در محدودهفعاليّت، طوالني

  .دوران رکود نسبي حديث شيعه بوده است، ششم تا نهم قرنبه عبارتي 

بلكه در  ؛عناي يكسره کنار نهادن احاديث نيستالبته اين رکود به م

رجال ، تخصصي در موضوعاتي مانند فقههاي نگارش، طوالنيت اين مدّ

، يو ادعيه پديد آمد و دانشمنداني مانند سيد ابن طاووس و عالمه حلّـ

همچنـين . فقـه و رجـال نوشـتند، متعـددي در بحـث دعـاهاي کتاب

راويان حديث از قـرن هفـتم  ارزشيابي سندي و دقت در بررسي احوال
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در ميـان  روش بررسي سندياهميت بيشتري يافت که تا امروز نيـز 

 .حديث پژوهان جايگاهي درخور دارد

بديل نهج البالغه نيز در اين دوره تـاريخي بي شرح نويسي بر کتاب

ح ابـن ميـثم بحرانـي و شـرح مهمـي ماننـد شـرهاي رايج شد و شرح

 .رد همين دوران استالحديد معتزلي رهاوابيابن

دانشمندي مانند خاندان حلـي و خانـدان هاي خاندان، در اين دوره

نقش اساسي در پاسـداري از ميـرا  حـديثي شـيعه ، سيد ابن طاووس

هاي بـه نگـارش گونـههـا داشتند و دانشمندان بزرگـي از ايـن خانواده

 .مختلف حديثي پرداختند و آثار گران بهايي نيز بر جاي نهادند

 هاي حديثي فعاليّترکود  علل
ها هاي حديث پژوهـي را در ايـن سـالفعاليّتعلل رکود ، با اين همه

 توان برشمرد :مي چنين

: چهارم و پنجمقرن هاي حديثي در فعاليّتگستردگي  .1
هيمنه فعاليّتهاي حديثي در اين دو قرن و به ويژه آثار ارزشمند شيخ 

كه اي به گونه، عي سايه افكندبر ديگر آثار دانشمندان شيها طوسي تا سال

بسياري از دانشمندان از انجام دادن فعاليّتهاي حديثي جديد خودداري 

 .انديشيدندمي جديدي غير از حديث پژوهيهاي كردند و به افق

با توجه به تدوين جوامع حديثي : ضرورت مطالعات تخصصي .2

همت خويش قرار  ةمطالعات تخصصي را وجه، عالمان شيعه، اوليه

رجالي تأمل بيشتري هاي دادند و در موضوعاتي مانند فقه و بررسي

 .فقهي ارزشمندي را براي ما به يادگار نهندهاي كردند تا كتاب
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تركان ، پنجم هجري قرندر اواسط : شرايط نابسامان سياسي .3

علمي شيعيان فعاليّتسلجوقي به بغداد يورش بردند و از هر گونه 

ها برخورد با شيعيان تا سال. كردندمي آن را سركوب، جلوگيري كرده

ولي عالمان شيعي با تالش و مجاهدت خويش از اين  ؛ادامه يافت

 بعد سپردند.هاي ميراث كهن نگهداري كردند و آن را به نسل

 

 (هجری12تا  11قرن )دوران آغاز رشد مجدّد حديث  (ج

پايان بخش دوران رکود حديث پژوهي در نزد شـيعه ، قرن دهم هجري

منجـر بـه روي کـار آمـدن حكومـت ، زيرا تحوالت سياسي در ايران ؛است

صفويه انجاميد و پادشاهان صفوي زمينـه مناسـبي را بـراي تـرويج شـيعه 

عالمان ژرف انديش شيعي از لبنان و عـراق بـه . دوازده امامي فراهم آوردند

 .ايران مهاجرت کردند و مباحث علمي رونق فراواني يافت

شـيخ ، شهيد ثـاني، کيرَق کَام بزرگاني همچون محقّبا نها اين سال

 مـة)عالعالمه محمد باقر مجلسـي ، )مجلسـي اول(محمد تقي مجلسي ، بهايي

 . ا محمد امين استر آبادي گره خورده استو ملّ مجلسي(

 اخباري گري
 گــري نيــز کــه بــا رويكــرد افراطــي بــه احاديــث جريــان اخبــاري

در همـين دوران و بـا ، کـردمـي نگريست و از نقـد حـديث پرهيـزمي

بـر ، مال محمد امين استرآبادي پديد آمد و همـين نگـرشهاي انديشه

در ايـن ، هاي حديثي تأثير نهاد و آثار گران بهاي حـديثيفعاليّتگستره 

 .يافتنداي رونق ويژهها سال
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گرد هـم آمـدن عالمـان ، سياسي مناس  ةزمين: سه عنصر، بنابراين

توان از عوامل مهم رواج مي گري را اخباري ژرف انديش و ظهور جريان

 .حديث پژوهي در اين سه قرن دانست

موجـود اسـتفاده کردنـد و کارنامـه هاي عالمان شيعه نيز از زمينـه

 .هاي حديثي در اين دوران بسيار پرفروغ و درخشان استفعاليّت

 فعاليّتهاي حديثي در اين دوران
انتشــار : بــارت اســت ازهــاي حــديثي ايــن دوران عفعاليّتتـرين مهم

، شرح نگـاري، تفسير روايي، تک نگاري، جامع نگاري، حديثي ةگسترد

 ...غري  نگاري و، فارسي نويسي

 

 هجری 14و  13حديث در قرن  (د

شاهد ظهور تفكـرات جديـدي در ، قرن سيزدهم و چهاردهم هجري

 مقاومـت، گـري اخباريـان عالمان اصولي که در برابر افراطي ؛اسالم بود

از پشيرش بدون بررسـي ، کردند روش اجتهادي و ژرف نگري اصولييم

 تافـت و روايـات را پـس از نقـد و بررسـي علمـيمـي سر بـر، احاديث

 .پشيرفتمي

بـه رهبـري شـيخ احمـد ، تفكر شـيخيه، ر ديگر رايج اين دورانتفكّ

آنـان روايـات را بـا عرفـان و فلسـفه . احسايي و سيد کاظم رشتي بـود

روش . معارف دينـي را رمزآلـود سـاختند، ا تأويل قرآنيدرآميختند و ب

 .آثار نامطلوبي را در سراسر جهان اسالم بر جاي نهاد، شيخيه

ديگري از تفكرات حـديثي اسـت کـه در قـرن  ةگون، مكت  تفكيک
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. پايـه گـشاري شـد، چهاردهم به وسيله مرحوم ميرزا مهـدي اصـفهاني

دانستند مي ا معارفي الهيمعارف قرآن و حديث ر، طرفداران اين نظريه

شـمردند و اعتمـاد مي فلسفي و عرفاني را معرفتي بشريهاي و آگاهي

 .دانستندنمي کامل به اين گونه معارف بشري را در فهم ديني شايسته

 هجري 04و  00آثار حديثي در قرن 
آثار حديثي زيبايي در اين دو ، صرف نظر از تفكرات رايج اين دوران

، ربَّمرحوم سيد عبـداهلل شـُ هاي کتاب، که از آن ميان قرن تأليف شدند

، استواري و ايجاز را به هـم آميختـه، که در موضوعات گوناگون حديثي

، در حــل مشــكالت روايــات "مصــابي  األنــوار ". در خــور توجــه اســت

 .ر استاز ديگر آثار مرحوم شبُ "االصول األصليه و األنوار الالمعه"

از ديگـر آثـار سـترگ ، مير حامـد حسـينمرحوم  "عبقات األنوار "

حديثي اين دوران است که بـه اثبـات اصـل امامـت و گـزارش روايـات 

 . گوناگون در اين باره پرداخته است

ليف ميرزا حسين نوري نيز از آثـار حـديثي أت، "مستدرک الوسائل"

گـرد ، هم است که احاديثي در تمـامي ابـواب فقهـيدبزرگ قرن چهار

 . وسائل الشيعه به رشتة تحرير در آمده استآورده و در تكميل 

از ديگـر آثـار ، آثار مرحوم آيت اهلل بروجردي در علم رجال و حديث

اي خدمت شايسـته، خويشهاي ارزشمند اين دوران است که با نوآوري

شـيوة ايشـان در اسـتفاده از احاديـث و تبيـين . به علم حديث کردنـد

 . ن عالم ژرف انديش استبيانگر وسعت ديد آ، سندهاي کتاب کافي
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 حديث در دوران معاصر  (ه

بيـانگر تـالش سـتودنيِ عالمـان ، تاريخ به هم پيوستة حديث شيعه

از سرچشمة صـدور خـويش بـه ، که حديثاي به گونه، دين پژوه است

جزوة کوچـک منتقـل شـده و سـپس بـه جـامع روايـي و از آنجـا بـه 

همواره حفظ ، ثانوية شيعه و تا نگارش جوامع، اربعه راه يافتهاي کتاب

توان با ارزشيابي علمـي حـديث تـا حـد مي شد و امروزهمي و نگهداري

 . فراواني اطمينان يافت

، بــا پيــروزي انقــالب اســالمي در ايــران و رويكــرد دينــي حكومــت

عمومي شدن مباحث حديثي در . يافتاي هاي حديثي رونق ويژهفعاليّت

ويژه علوم روان شناسـي و هب، وناگونو کاربرد حديث در علوم گها رسانه

اگر چـه در . نماياندمي ضرورت پردازش علوم حديثي را، جامعه شناسي

 اما همچنان در اول راهيم. ، برداشته شده استهايي گام، اين زمينه

شيوة نويني در عرصة حديث پژوهي در عصـر ماسـت ، م نگاريعجَمُ

ر ايـن شـيوه احاديـثِ د. سـازدمـي که دست يابي به احاديث را همـوار

 .شوندمي گزارش، بر اساس الفاظ و يا موضوعاتها کتاب

تواند تمامي احاديث يک واژه را در مي پژوهشگر با استفاده از معجم

نهـج البالغـه و ، کـافي، معجم االلفاظ بحاراالنوار. کنار هم مشاهده کند

 . کتاب ديگر در اين دوران نگاشته شده استها ده

امــروزه . دوران معاصــر اســتهــاي رايانــه نيــز از ويژگياســتفاده از 

دهند کـه بـراي مي احاديث شيعه و سنّي را ارائه، افزارهاي متعدّدينرم

 . محققان بسيار ارزشمند و کاربردي است

احياي ميرا  کهن حـديثي نيـز از ، در کنار فعاليّتهاي نوين حديثي
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بسياري از آثار حديثي  ،پنهان نمانده است و امروزه، ديدِ عالمان معاصر

به چاپ سپرده شده و مراجعه به آثار ديرپا ، چشم اندازاي با شيوه، کهن

 . را آسان کرده است

تالش براي همگاني کردن ، از جملة فعاليّتهاي حديثي دوران معاصر

 .احاديث است

هـاي کتاب، نخسـت: تـوان برشـمردمي ،را در دو سط ها اين تالش

نگاشته شده است و محقّقان با مراجعة به ، گرانحديثي که براي پژوهش

 .سازندمي استوار، تحقيقات خويش را برپاية احاديث ها،آن

دانـش نامـة ، دانـش نامـة پيـامبر اعظـم، دانش نامة ميزان الحكمه

مسـند هاي دانش نامة احاديث پزشكي و همچنين کتاب، اميرالمؤمنين

 . منابع حديثي است موسوعة ائمة اطهار از جملة اين، امام علي

ارزشمندي هستند کـه بـا زبـان امـروزي بـراي هاي کتاب، نوع دوم

هاي مختلف سنّي نگاشته شده است که خواننده را با شيواييهاي گروه

 . کندمي کالم معصوم آشنا
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  پژوهشي در تاريخ حديث شيعه 
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  تاريخ حديث شيعه در سدة هشتم تا يازدهم هجري 
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 تاريخ حديث شيعه تا قرن پنجم 

 (9516، انتشارات شيعه شناسي، قم، نهلة غروي اصفهاني)

  هجري تا امروز 41تاريخ حديث شيعه از آغاز سدة 

 (9517درالحديث ،، قم، مرتضي وفايي)

 تاريخ حديث 

 (9516، مؤسسة امام خميني، قم، )اسداهلل جمشيدي 
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 : شودرود مطالب زير آموخته مي در پايان اين درس انتظار

 

   آشنايي با علم منبع شناسي 

 علم منبع هاي آشنايي با زير شاخه
 شناسي

  آشنايي با جوامع حديثي متقدّم شيعه 

 با جوامع حديثي متأخّر شيعه  آشنايي 

  آشنايي با برخي از منابع حديثي متقدّم شيعه 

  آشنايي با برخي از منابع حديثي متأخّر شيعه 
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 حديثيهای نگاشته

عالمان بسياري در طول ساليان دراز اقدام بـه جمـع آوري احاديـث 

يار حـديثي بسـهاي کـه شـناخت ايـن مجموعـهانـد نموده معصومين

 . راهگشاي محققين در امور ديني است

شيعه با عنوان اصول اربعمئه و پـس هاي آشنايي با نخستين نگاشته

موضـوعي و پـس از آن هاي از آن انتقال اين دسته از معارف به رسـاله

 دار آنشناسـي عهـدهمطلبي است که علم منبع، نگارش جوامع حديثي

 . باشدمي

 منبع شناسي  

 بيـتاهلقصد فهم معارف ديني از طريق احاديث  بر محقّقيني که

الزم است به گونه اي درست و دقيق منابع حديثي را بشناسند ، را دارند

، تا بتوانند از اين منبع عظيم کـه حاصـل همّـت عالمـان شـيعي اسـت

 . استفاده کامل و دقيق را ببرند

شـناخت مؤلـف : عبـارت اسـت از، باشـدمـي شناختي که مورد نظر

، عصـر تـاريخي، مدرسة فقهي و فكري نويسندة کتاب، اساتيد او ،کتاب

ضـاب  ، چگونگي نگـارش کتـاب، حواد  اجتماعي و فرهنگي دوران او

لـ  ديگـر کـه راهگشـاي امـر تحقيـق بودن نويسـنده و بسـياري مطا

 باشد.مي

منبع شناسي علمي است ابزاري، که به تبيين و توصيف هر 
و سبك و شيوة نگارش هر  حديثي پرداختههاي يك از کتاب 

 .کدام را با ذکر هدف آن تبيين مي نمايد
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علمـي ، شايد بتوان اين مطل  را بيان داشت که علم منبع شناسـي

پردازد و و توصيف آنها ميها به بررسي کتاب، است که به صورت جزئي

 . به بياني ديگر يک علم جزئي نگرست

نسـخه : از جملـهکـه در آن وجـود دارد اي علمـيهاي گرچه رشته

مند اسـت ولـيكن .. بيان کنندة يكسري مباحث کلّي و قاعده.شناسي و

حـديثي هـاي نتيجة حاصل از آن يک امر جزئي يعنـي شـناخت کتاب

 . است

مي توان اين ادعا را کرد که يكي از ثمرات ايـن ، با بياني که گششت

ه حديثي و سبک اسـتفاده از ايشـان اسـت بـهاي آشنايي با کتاب، علم

 . برسيم، بتوان به مطالبي که خواهان آنيمتر طوري که راحت

 دايرة پاسخ گويي اين علم  

اين علم قادر به پاسخ گويي به آن دسته از سـواالتي اسـت کـه در  

به عنوان نمونه مي توان به سؤاالت  ؛حديثي شده استهاي مورد کتاب

راحتـي  زيرکه به صورت جزئي مطرح شده است و علم منبع شناسي به

 : اشاره نمود، قادر به پاسخگويي آن است

هـدف از ؟ چرا کتاب کافي مهمترين کتاب شيعه شمرده مي شـود

آيا کتاب تيسـير نوشـته ؟ نگارش کتاب االستبصار و تهذيب چيست

آيـا ؟ وسائل الشيعه چه مشخصـاتي دارد؟ امام حسن عسكري است

شـبهات چگونه مي تـوان بـه ؟ شيط کليني است، مولف روضه کافي

سبك سيّد رضي در نوشـتن کتـاب ؟ پيرامون نهج البالغه پاسط داد

 و...؟ نهج البالغه چگونه بوده است
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اينهــا فقــ  بخــش کوتــاهي از ســؤاالتي بــود کــه ايــن علــم بــا آن 

گـويي بـه ايـن علمنـد رودرروست و طالبان اين علم از او خواهان پاسخ

 . دارند

 اين علم  های شاخه

، شوندمي مطرحاين علم  ةبه عنوان زير مجموعبرخي از مباحثي که 

که ملكـه شـدن ايـن علـوم باشند مي خود علمي دراز دامن و تخصصي

 . زماني بس طوالني را طل  مي کند

 : اين دسته از علوم عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 

در اينجا الزم است به معرفي هر کـدام يـک از ايـن علـوم بـه طـور 

فرعـي هاي گانه بپردازيم تا خواننده بتواند بهتر با اين علم و شـاخهجدا

 آشنا شود. ، آن

نسخه شناسی 
فقه الحديثي بدان اشاره نمـوديم يكـي از هاي همانطور که در درس

 . بدست آوردن متن اصلي حديث است، پيش نيازهاي فهم حديث

 

منبع 

 شناسی

 

 تصحيح متون

 

 نگاریفهرست

 

 خه شناسي نس
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بحـث در اين اي نسخه شناسي يكي از علومي است که کارآيي ويژه

، تواند براي عالمي که به دنبـال فهـم برتـر از احاديـث اسـتمي دارد و

  . بهتر از يک روايت را انتخاب کندهاي نسخه

اسـت کـه بـه عنـوان يكـي از هـايي يكـي از دانش، نسخه شناسـي

 . شودمي مقدمات تصحي  متون نيز شمرده

 :شـود عبارتنـد ازمـي که در اين دانش بـدان پرداختـههايي ويژگي

، درسـتي انتسـاب نسـخه بـه نويسـندة آن، بررسي زمان نوشتن نسخه

نگـارش نسـخه از روي ، قرائت نسخة موجود براي علما و تأييـد ايشـان

خوش خ  بودن ، مقايسة بين نسخ موجود، مشهور و قديميهاي نسخه

 ...و

فهرست نگاري 

مختلف از يـک هاي حديثي و شناخت نسخههاي دسته بندي کتاب

 .شودمي علمي است که به عنوان فهرست نگاري شناخته خود، کتاب

توان مي نيز نوشته شده است که از آن جملههايي کتاب، در اين علم

 «فهرسـت نجاشـي»و  «فهرست شيط سوسي»، «ديمفهرست ابن نَ»به کتاب 
 . اشاره نمود

جلـد از فهرسـت  900بنا بـه گفتـة برخـي از محقّقـين تـا کنـون 

ايران چاپ شـده اسـت ولـيكن هـزاران هاي نهخطي کتابخاهاي نسخه

 9. نسخه وجود دارد که هنوز فهرست نشده است

 

                                                 

 112 -134، ص 5هاي خطي، پژوهش و حوزه، شمارة رست نويسي نسخهعلي صدرايي خويي، دانش فه. 1
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 تصحيح متون 
بس کهن دارد ولـيكن تصـحي  متـون اي اگر چه اين دانش پيشينه

علمـي و قاعـده منـد و بعـد از آن چـاپ بـا وسـايل هـاي بوسيلة روش

 . سال سابقه دارد930کمتر از ، امروزي

تصحي  ، سياري از متون حديثي شيعه با اين روشدر ساليان اخير ب

توان به تصـحيحاتي کـه اسـتاد علـي مي و چاپ شدند که از اين جمله

شيخ صدوق هاي کتاب، تهشي ، همانند کافيهايي اکبر غفّاري بر کتاب

 . اشاره کرد اند،نموده

 کـهانـد آثاري نيز پديد آمده، روشمند کردن اين علمهاي در زمينه

الم هـارون و «رهاشْصوص و نَتحقي  النُّ» به توانمي  نوشتة دکتـر عبدالسـّ

 . نوشتة عبدالهادي فضلي اشاره کرد «راثاصول تحقي  التُّ»

 « آشنايي با منابع حديثي شيعه »

 : بخش مورد بررسي قرار داد 4توان در مي منابع حديثي شيعه را

 متقدّم شيعه  9جوامع حديثيهاي کتاب (بخش اوّل

                                                 

هاي در تعريف جوامع حديثي در بين شيعه و اهل سنّت اختالف وجود دارد و منظور اهل سّنت از كتاب. 1

 . است كه تمام ابواب هشت گانة حديث را در خود داشته باشدهايي جوامع حديثي آن دسته از كتاب

باب تفسير و ، باب آداب خوردن و آشاميدن، باب رِقاق، باب احكام، باب عقايد: ند ازاين هشت باب عبارت

 . باب مَنْقبت و مذمّت ها، و اختالفاتها باب فتنه، باب سفر و نشست و برخاست، تاريخ و سيره

 ود. توان به جامع بخاري و جامع تِرمذي اشاره نممي جوامع حديثي در ميان اهل سنّتهاي از جمله كتاب

همين قولي است كه ، گرچه در ميان اهل سّنت در تعريف جوامع حديثي اختالف است وليكن مشهور

 . به آن اشاره كرده است 632 -634صبحي صالح در كتاب علوم الحديث و مصطلحه ص 

هستند كه احاديث فقهي را در ابواب خود هايي آن دسته از كتاب، اما جوامع حديثي در نزد شيعه

 .باشد جوامع احاديث فقهييعني ، كرده باشد گردآوري
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 جوامع حديثي متأخّر شيعه هاي کتاب وم(بخش د

 برخي از منابع حديثي کهن شيعه  بخش سوم(

 برخي از منابع حديثي معاصر  بخش چهارم(

 شيعه متقدّمجوامع حديثي هاي كتاب

غيبت امام زمان )عج( و به ويژه پس از شروع دوران غيبت در دوران 

را در  بيتاهلث همّت عالمان شيعه بر آن بود که تمامي احادي، کبري

 . گرد آورندهايي کتاب

چهارگانه هاي کتاب به عنوان کتاب 4اين دوران هاي در ميان کتاب

تـا  500هاي شـوند کـه در طـي سـالمي ( شناختهکُتُب أرْبَعِهشيعه )

  اند.ه.ق به نگارش درآمده 430

 : چهارگانة شيعه عبارتند ازهاي کتاب

 كافيا 

يعقـوب کلينـي بـه عنـوان اوّلـين و  کتاب کافي نوشتة محمـد بـن

 . شودمي مهمترين آنها شمرده

خـواهش يكـي از دوسـتان وي ، هدف نويسنده از نوشتن اين کتاب

 . بوده است که تأليف آن مدت بيست سال به طول انجاميد

فروع )پنج جلـد( و روضـه ، اين کتاب از سه قسمت اصول )دو جلد(

 . ي کتاب و رساله است)يک جلد( تشكيل شده و مجموعاً شامل س

عنـاوين ، توان به چينش درختـيمي اين کتابهاي از جمله ويژگي

پرهيـز از ، ذکر آيـات، عدم نقل احاديث متعارض با هم، رسا و کاربردي

 . نقل به معنا در احاديث و ذکر کامل سند را نام برد
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 ُاقيهافَولْاهُارُضَحْنااليَمَاكةاب
بابويـه بـنموسـيبنحسينبنليعبنابوجعفر محمد، مؤلف اين کتاب

 . قمي مشهور به شيخ صدوق است

مؤلفي بسيار پر اثرست تا حدّي که سيصد رساله و کتاب را به ، شيخ

  اند.او نسبت داده

 ؛داردمي کتاب بيان 934خود وي در مقدمة کتاب آثار خود تا آن زمان را 

 . باشدمي کتاب 93وليكن آنچه از ايشان به دست ما رسيده است تنها 

اصولِ مشهور و مرجع نقـل شـده و هاي از کتاب، احاديث اين کتاب

تنها احاديثي را در اين کتاب آورده که خود به حجّت بودن آن اعتقـاد 

 . داشته است

در جمع آوري احاديث فقهي در اين کتاب بر آن بـوده ، همّت شيخ

ان بـراي است که يک کتاب فقهي مأثور )روايي( را پديد آورد تـا ديگـر

 . بدست آوردن فتوي و نظر او در مسئلة فقهي به آن رجوع کنند

 . حديث است 6000باب و قري  به  666اين کتاب مشتمل بر 

 َاحكاماوالاذيبُهْت
ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسـي ، نوشتة شيخ الطائفه، اين کتاب

 . آيدمي است که از بزرگترين عالمان شيعه به شمار

حديثي اسـت هاي يكي از مشهورترين کتاب، كامکتاب تهشي  االح

تـأليف  )کتاب فقهي استادش شيخ مفيـد( مُقْنِعِهکه شيخ آن را در شرح کتاب 

 . کرده است

توان به حجم باالي روايات فقهي و ارائة مي اين کتابهاي از ويژگي

 . شيوة جمع بين روايات متعارض اشاره کرد
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 باشد. مي باب 915کتاب و  95هزار حديث در  94اين کتاب داراي 

 ْاوالخباراانَامِافَالَةَااوخْصارافيمَبّةِوالس
اين کتاب يكي ديگر از آثار بر جاي مانده از شيخ طوسي اسـت کـه 

 . باشدمي از تهشي  االحكاماي در اصل گزيده

شيخ روايات متعارض در تهشي  و راه جمع بين آنها را انتخاب کرده 

آن را ، به همين دليل برخي از محققّـين ؛ستو با اين نام منتشر کرده ا

 .دانندنمي مجزاي از تهشي  االحكام

 . باشدمي حديث 3999تعداد روايات اين کتاب بالغ بر 

 شيعه متأخّرجوامع حديثي هاي كتاب

 اولووفيا
 . باشدمي ه.ق( 9019-9007)نوشتة مولي محمد محسن فيض کاشاني، کتاب الوافي

عـدم جامعيّـت و مانعيّـت در ، اين کتاب رانويسنده هدف از نوشتن 

 . داندمي چهارگانه شيعههاي کتاب

جمـع آوري تمـام احاديـث : توانمي اين کتابهاي از جمله ويژگي

شرح برخي از احاديث مبهم و مشـكل و حـل ، عنوان بندي، کت  اربعه

 . تعارض احاديث را برشمرد

 : قرار داده است وافينام کتاب خود را ، نويسنده، به همين دليل

اين کتاب را از آن جهت وافي ناميده ام که تمام مباحث مهم را در بردارد و از 

 9. مطال  مبهم پرده برداشته است

                                                 

 7ص ، 1ج ، الوافي. 1
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جـزء و يـک خاتمـه تشـكيل شـده و مشـتمل بـر  94اين کتاب از 

 . روايت است 93705

 اتفصيلالسائلاولشيعهاولياتحصيلامسائلاولشريعه
کتابي است که معموالً فقها بـدان ترين کتاب وسائل الشيعه متداول

 مراجعه کرده و در جريـان اسـتنباط احكـام شـرعي مـورد توجّـه قـرار

 دهند. مي

است و  ه.ق(9075-9055)شيخ محمد بن حسن حُرّ عاملي، نويسندة اين کتاب

يـابي و مؤلف آن را براي دسـت، همانطور که از نام کتاب نيز مشخص است

 .  تأليف نموده است بيتاهلريق احاديث استنباط احكام شرعي ازط

 توان به موارد زير اشاره نمود:مي ،اين کتابهاي از جمله ويژگي

شرح کتـاب فقهـي ، چينش منطقي ابواب بر اساس کتابهاي فقهي 

، عنوان گـشاري هـر بـاب بـر بيتاهلشرايع االسالم بر اساس احاديث 

، ر احاديـث ضـعيفتقديم احاديث قوي در چينش ب، اساس فتواي خود

بيـان تعـارض بـين ، بيان يک متن و جلوگيري از بيان احاديث مشـابه

، تقطيــع درســت و بجــاي احاديــث طــوالني، احاديــث و حــلّ ايشــان

 ذکرکامل سند به همراه تبيين آن. ، دربرداشتن تمام احاديث کت  اربعه

 حـديث 53161داراي  اين کتاب بر اساس چاپ مؤسسة آل البيت

 . باشدمي

 ابحاروالنووراولجامعهالُِدرَرِاوالَخباراوالئمهاوالطهارا
ه.ق(  9990 – 9057)عالمه محمد بـاقر مجلسـي ، مؤلف اين کتاب

کتاب عظيم بحاراالنوار به عنوان بزرگترين جامع حديثي شيعيان . است

 . شودمي و حتي مسلمانان شمرده
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اه جايگـ، مهم اين کتاب باعث شده است تـا ايـن کتـابهاي ويژگي

 . خاصّي در تحقيقات حديثي شيعه پيدا کند

، ذکر آيات قرآن در بـاب مربوطـه: عبارتند ازها برخي از اين ويژگي

اسـتفاده از مصـادر ، جامعيّت بحاراالنوار نسبت بـه موضـوعات مختلـف

تصـحيف و ، توجه به اخـتالف نسـخ، تصحي  شدههاي کمياب و نسخه

توجه به ، اهل سنّتهاي تابتوجه به ک، موجود در احاديثهاي تحريف

 .عدم تقطيع روايات، اقوال عالمان و فقيهان بزرگ

 علّت نامگشاري اين کتاب بـه بحـاراالنوار را اينگونـه بيـان، نويسنده

 : داردمي

و اسرار بوده و خواننده را ها و حكمتها چون اين کتاب مشتمل بر انواع دانش

آن کتاب را بحاراالنوار الجامعه لِدُرَرِ ، کندمي نيازبي حديثيهاي از کلية کتاب

 9. ناميدم االَخبار االئمه االطهار

 9411کتاب و حدوداً  93مشتمل بر يک مقدمه و ، کتاب بحاراالنوار

 . هزار حديث استها باب و ده

جلـد بـزرگ  93عالمة مجلسي اين حجم مطال  را ابتـدا در قالـ  

بخش و در دو مجلّد قـرار داد را در دو  93تنظيم کرد و بعد از آن جلد 

 9. جلد رسيد 96مجلّدات بحاراالنوار به ، و بدين ترتي 

 شيعهبرخي از منابع حديثي متقدّم 

در اين بخش با نام برخي از منابع حـديثي متقـدّم و متـأخّر شـيعه 

                                                 

  3ص ، 1ج ، بحاراالنوار. 1

 231ص ، 1672، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، آشنايي با بحاراالنوار، احمد عابدي. 2
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هـاي آشنا خواهيد شد و جهت آشـنايي کامـل نيـاز بـه مطالعـة کتاب

 . باشدمي تخصصي اين امر

 .نوشتة احمد بن محمد بن خالد برقي المحاسِنکتاب  (9

 ..( .شيخ مفيد و، )همچون امالي شيخ صدوقها امالي (9

کمال الدين و تمام النعمه ، )همچون: غيبت نعمانيها غيبت نگاري (5

 نوشتة شيخ صدوق و...(

 الخصال( ، علل الشرايع، )التوحيد شيط صدوقهاي تك نگاري (4

نوشتة شيخ  مچون:عيون اخبار الرضا)ه سيره و فضائل، تاريطهاي کتاب (3

اعالم الوري باعالم الهدي نوشتة فضل بن ، ارشاد شيخ مفيد، صدوق

 (مناق  ابن شهرآشوب ،کشف الغمه نوشتة اربلي و...، حسن طبرسي 

تفسير قمي نوشتة علي بن ابراهيم : )همچون تياسير مأثور  روايي( (6

تفسيرالبرهان ، تفسير نورالثقلين نوشتة ابن جمعة حويزي، قمي

 نوشتة بحراني( 

 شيعه متأخّر برخي از منابع حديثي

 توان به: مي که در اين دوران نوشته شده استهايي از جمله کتاب

 ()زير نظر آيت اهلل بروجردي جامع االحاديث شيعه .9

 شيخ عباس قمي(  تأليف) البحار سفينة .9

 ي شهري( ر)نوشتة محمد محمدي  هميزان الحكم .5

 آقايان حكيمي(  تأليف) ةالحيا .4

 . اشاره نمود
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هاي حديثي تحقيق كرده و آن را به صورت اي مختلف نگارش كتابهدر مورد سبك .1

 يك مقاله، در كالس درس ارائه دهيد. 

هايي به عنوان منابع حديثي متقدّم شيعه نام برده شدند، در متن درس، كتاب .2

 پيرامون هر يك مطالبي را گردآوري كنيد. 

 بيان داريد. هاي آن را با مطالعة فهرست وار كتاب ميزان الحكمه، ويژگي .3

   چكيدة درس 
 
 
 
 
 
 

 

مورد نظر علم ، مجموعة شناختي كه در برخورد با يك كتاب حديثي .1
 كدامند ؟، منبع شناسي است

 . بنويسيد، پاسخگوي آنست را، از سؤاالتي كه علم منبع شناسياي دسته .2

 چگونه علمي است ؟، نسخه شناسي .3

 شناسي چيست؟از منبعاي به عنوان زير شاخه ،نگاريعلم فهرستوظيفة  .4

  

 

  منبع شناسي، به عنوان يك علم....................، به................... و........................ هر يك از

 پردازد. هاي حديثي ميكتاب

 هاي علم منبع شناسي، عبارتند از: شاخه 

................................... 

 ....................... نگاري

 ................تصحيح...

 هاي چهارگانة حديثي شيعه )كتب اربعه( عبارتند از :......................... كتاب

.،.......................... االحكام، كتاب من ال.............................. و االستبصار فيما...............................
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 منابع مطالعاتي

 منبع شناسي  علم                           
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 آشنايي با جوامع حديثي شيعه و اهل سنّت 

 (9513مرکز جهاني علوم اسالمي ،، علي نصيري)

   آشنايي با متون حديث و نهج البالغه 

 (9513، مرکز جهاني علوم اسالمي، )مهدي مهريزي

  جوامع حديثي شيعه 

 (9516، سمت، هادي حجّت)

 يثيآشنايي با تاريخ و منابع حد 

 (9510، نصاي ، سيد محمد کاظم طباطبايي)

  آشنايي با بحاراالنوار 

 (9571، سازمان چاپ و انتشارات، احمد عابدي)
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 . نهج البالغه .2

 .صحيفة سجّاديه .6

 . 1632، المينشر اعالم اس، قم، معجم مقاييس اللغه، احمد بن فارس بن زكريّا .4

 .ه.ق 1653، مكتبه االسالميه، قم، محمد بن حسين، بهايي .2

 .1623، سمت، تهران، جوامع حديثي شيعه، هادي، حجّت .3

 .1626، بوستان كتاب، قم، اصو  و قواعد فقه الحديثي، محمد حسن، ربّاني .7
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 .1624، دارالحديث
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نشر ، قم، اصو  الحديث و احكامه في علم الدرايه، جعفر، سبحاني .11

 .ه.ق 1423، اسالمي

 .ه.ق 1427، امام صادق، قم ،كليات في علم الرجا ، جعفر، سبحاني .12

 .ه.ق 1414، درالكتب العربي، بيروت، تدريب الراوي، جال  الدين، سيوطي .16

، ترجمة عاد  نادر علي، علوم الحديث و مصطلحات آن، صبحي، صالح .14

 .1673، اسوه، تهران

 .ه.ق 1422، ذوي القربي، قم، علوم الحديث و مصطلحهصبحي ،، صالح .12

 .1626، منشورات جهان تهران،، ن اخبار الرضاعيو علي،بنمحمد صدوق، .13

 .1622، سمت، تهران، (1تاريخ حديث شيعه )، سيد محمد كاظم، طباطبايي .17

 .1672، مؤسسة البعثتتهران ،مجمع البحرين ،، فخرالدين، طريحي .12
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 .1672، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، نوارآشنايي با بحاراال، احمد، عابدي .23

 . ه.ق 1435، آ  البيت، قم، وسائل الشيعه، شيخ حرّ، عاملي .21

 .1632، مكتبه اميرالمؤمنين علي، الوافي، مال محسن، فيض كاشاني .22

 .1622، وفاء، تهران، سيد جواد مصطفوي اصو  كافي،، محمد بن يعقوب، كليني .26

 .1626، مركز جهاني علوم اسالمي قم،، ت الحديثدرسنامة دراي، سيد رضا، مؤدب .24

 . 1622، سمت، تهران، تاريخ حديث، كاظم، مدير شانه چي .22

 .1624، سمت، تهران، روش فهم حديث، عبدالهادي، مسعودي  .23

 . 1627كوير ،تهران ،، تاريخ عمومي حديث، مجيد، معارف .27

مركز جهاني ، قم، آشنايي با متون حديث و نهج البالغهمهدي ،، مهريزي .22

 . 1622، علوم اسالمي

 .ه.ق 1425، مؤسسة نشر اسالميقم ،، الفهرست، احمد بن علي، نجاشي .25
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