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 تعالیباسمه

 نیاز انسان به وحیاول:  فصل

علق به م انسان، متانسان به عنوان اشرف مخلوقات ذات باری تعالی، موجودی است که از دو ساحت روح و جسم تشکیل شده است. جس

اصلی در نظر  هدف ز گردد.این دنیاست و در همین دنیا نیز باقی خواهد ماند؛ اما روحش از جای دیگری آمده و باید به جای اصلیش با

انسان برای  وشود حقق نمیباشد. این سیر روحانی در این عالم مگرفته شده برای او از سوی پروردگار عالم، رسیدن به کمال مطلق می

مهالک  ها ویبا فراز و نشیر، انسان برسیدن به سعادت روحانی خود، الجرم باید از این عالم عبور کرده تا به عالم ابدیت راه یابد. در این مس

 که ددار نیاز متعددی هایاغچر انسان به ابدی، رستگاری به رسیدن و سعادت راه و نیز یافتن این مهالک از متعددی روبروست. برای نجات

 یکهر  که است گذارده شرب برای هاییچراغ هستی خالق. بازشناسد چاه از را راه بتواند تا کند روشن او برای را حرکت مستقیم مسیرِ

 کرام سفرایوسیله  به که ایویژه راهنمایی هدایت و نهایت در و عقل فطرت،: کندمی افشانی پرتو او مسیر در قوی نورافکنی همانند

 مٍ کِرا فَرَةسَ بِاَیدی مُطَهَّرَة مَرفوعَةٍ  مُکَرَّمَة صُحُفٍ فی»: گیردمی قرار( السالمعلیهم) پیامبران یعنی بشری برگزیدگان اختیار در( فرشتگان)

 و عملی هایجهالت و علمی جهل هایظلمت از بشریت نجات برای شود،می نامیده وحی که آسمانی مایهدست این با هاآن و «بَرَرَة

 «الحَمید زیزِ العَ  صِرطِ  اِلی هِمبِّرَ بِاِذنِ النّورِ لَیاِ  الظُّلُمتِ مِنَ النّاسَ لِتُخرِجَ اِلَیکَ اَنزَلنهُ کِتاب  »: کوشندمی سعادت، بهشت به آنها رساندن

 وحی قرآنی:

 معجزه آن الفاظ چون و شودمی شنیده( وآله علیه اهلل مکرم )صلّی نبی زبان از تنها و است رسالت این نوع از وحی، حجیت و ابالغ شرط

 آن برکات از برخوردار و آن خدمت در مسلمانان اکنون هم که کتابی اسالمی، امت اعتقاد به رواین از نیست. کسی مقدور آن جعل است،

 همراهی به و شده نازل حکیم خدای علیّ نزد از که است همان است، روشن و گرم انسانی و اسالمی جوامع کانون فروغش از و هستند

 لِیَعلَمَ رَصَدًا لفِهِ خَ  ومِن یَدَیهِ  بَینِ مِن یَسلُکُ فَاِنَّهُ »: نازل گشته است قلب به دارند، عهده بر را آن رصد کردن و مراقبت که الهی وحی امنای

 به تصرفی اندك بدون و گشته ریجا معصومش زبان بر او مطهر قلب از شده، نازل که صورتی همان به و «رَبِّهِم رِساالتِ قَد اَبلَغوا اَن

 نَحنُ اِنّا»: است شده تنظیم و آوریجمع تیکاس و کم هیچبی و «یوحی اِالّوحی هُوَ  اِن الهَوی عَنِ  یَنطِقُ  وما»: رسیده است مسلمانان گوش

 رسول بر که ستا همان عینًا مسلمانان مروزا آسمانی کتاب که ندارد تردیدی هیچ دینی جامعه که ایگونه به «لَحفِظون لَهُ واِنّا الذِّکرَ نَزَّلنَا

 .است نشده استهک آن از یا افزوده آن بر نیز «و» یک و حتی شده نازل( وآله علیه اهلل صلّی)خدا 

 :(روايات)بیانی  وحی

دا نیز سینه به د از رسول خاین نوع از وحی بر قلب مطهر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در جهت تبیین وحی قرآنی نازل می شود که بع

دارا  ین نوع از وحی،ا حجّیت شرط منتقل شده است. (السالمعلیهم)زهرا  فاطمه سینه به ذوات مقدس دوازده امام معصوم و نیز حضرت

 .خواهد بود ممکن آن لذا جعل نیست؛ معجزه آن الفاظ چون و است بودن عصمت
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 دانسته عترت و یعنی قرآن ؛خود یادگار دو هر به زدن چنگ گرو در را نجات راه ثقلین معروف حدیث در( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم  نبی

 که هنگامی: کرد عرض( السالمعلیه)باقر  امام به جابر نیست. تردیدی کمترین (سالمالعلیهم) عصمت بیتاهل احادیث اتقان در. است

 یثحد عزّوجلّ خدای از جبرئیل خدا ازرسول از جدّم از پدرم: فرمود( السالمعلیه)باقر  امام. بگو نیز را آن سند کنی،می نقل من برای حدیث

 است.  سند همین با من احادیث تمام و کردمی نقل

 جمان وحی:تر

ست که در رای حقیقتی اهای مهم قرآن کریم آن است که از آنجا که این کتاب مقدس از جانب کمال مطلق نازل شده، لذا دااز ویژگی

ها، نسانی اوحدی از اتنها برا و« حَکیم لَعَلی دَینالَ الکِتبِ اُمِّ فی واِنَّهُ»: دارد استوار و بلند مقامی الکتاب امّ در مرتبه بسیار باال قرار گرفته و

علت آن  دس است.این کتاب مق نازل حلهآن هستند، مر خدمت در هاهای انسانو آنچه توده« الْمُطَهَّرُونَ إاِلَّ  یَمَسُّهُ  ال»در دسترس است: 

 نبود؛ همف قابل لکوتیم و کیمُل موجود هیچ برای و حقیقت اصلی خود، نزد بشر نازل شود، مقامات همان قرار بود که قرآن با است که اگر

 که ایاندازه به محض نورِ و فیض مبدأ به و شد اعظم است، مبعوث اهللکه ولی( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم اسالم  رسول آنکه از پس لیکن

 قلب در مرتبه کی و بسیط صورت ناب و متعالی به حقیقت آن و رسید قرآن حقیقت به قدر شب در و شد مرتبط داشت، اتصال امکان

 برای گاهآن شد، اریج حضرت آن مبارك زبان بر عربی حروف و الفاظ کتاب، صورت به تر،پایین مراتب به نزول با و شد ظاهر مقدسش

 حلهمر آن میان مراتب مههاین نکته ضروری است که  البته توجه به. «تَعقِلون لَعَلَّکُم عَرَبیًّا نًا قُرء جَعَلنهُ اِنّا»: شد تعقل و فهم قابل همگان

 .است اهلل کالم و معجزه و وحی و قرآن پایین، مرحله این و عالی

 حق میان به صورت سرّی قرآن که از زمانی زیرا است؛( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم رسول شخص مرحله این در وحی ترجمان ترتیب، بدین

 تحت خاص صورتی به نقلبشا که کسانی برای و بود قرآن مخاطب که او برای تنها شد، نازل که زمانی تا و رسول گرامیش بود تعالی

 زا مقامش و نبود مخاطب چون مینا جبرئیل و حتی «به خوطب مَن القرآنَ یَعرِفُ  إنّما»: بود فهم قابل داشت، قرار اعظم ولی آن قلب تعلیم

مکرّم  نبی مبارك ن مرحله قلبدر ای .برسد قرآن یقتحق به توانستنمی رفت،نمی باالتر بود، آن ابالغ و خواندن به مأمور که ایواسطه حدّ

 لفظی که از سوی خدای متعال البق در بلکه بود، که گونهآن نه را آن و کردمی مشاهده و ادراك را حقایق این ،(وآله علیه اهلل صلّی)اسالم 

 پوشانده را معانی زمغ ضخیمْ پوستی لفاظ، باز هم هماننداین ا لیکن داد؛قرار می و توسط جبرئیل بر ایشان القاء شده بود، در اختیار همگان

ند و رسول خدا به فرمان الهی این ک عرضه بشر به را مغز آن و بزند کنار را پوست این تا دارد نیاز مفسّر و مبیّن و شارح به رواین از است،

نهج  125امیر المؤمنین سالم اهلل علیه در خطبه  .(44)النحل، « یْهِمْإِلَ نُزِّلَ مَا لنَّاسِ لِ  لِتُبَیِّنَ  الذِّکْرَ  إِلَیْکَ  وَأَنْزَلْنَا»: مهم را نیز عهده دار بود

ید، بلکه گون سخن نمیاین قرآنی که در محضر آن هستید، همانا خطوطی نگاشته شده در میان دو جلد است. با زبا»البالغة فرمود: 

 «. ترجمانی نیاز دارد ...

 رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( از اجتماعی و فردی اشتغاالت و یکسو از عمیق اقیانوس این بودن کرانو بی نور این بودن ابدی لیکن

. کند آشکار بشری جوامع برای را قرآن زوایای همه که نداد مجال حضرت آن به از سوی دیگر، آن حضرت شریف عمر و محدودیت سویی

 زندگی جاری حوادث و بپردازند آن آیات تبیین و تشریح به تاریخ طول در بتوانند که است نیاز دیگری شارحان و مفسّران به جهت بدین

 این در الهی وحی ترجمان که مفسّران و شارحان بیاموزند. این را قرآن بر جاری امور تطبیق صحیح شیوه و کنند عرضه آن بر را بشری
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 از قدسی ذوات این چون و «ترجمانه و اهلل کتاب تالی یا علیک السالم»: ستنده( السالمعلیهم)اطهار  ائمه همان آیند،می شمار به مرحله

 .شودمی خدا حجّتِ نبوی احادیث همانند و گیردمی قرار( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم  نبی کلمات کنار سخنانشان اند،شده سیراب رسالت کوثر

ست؛ لکن اعج(، کوتاه له پاك، یعنی وجود مقدس حضرت امام زمان )در حال حاضر و بر حسب ظاهر دست ما از آخرین بازمانده آن سال

ریم به منصه ظهور ساله خود الگویی از سبک زندگی اسالمی را بر اساس قرآن ک 250اهل بیت عصمت و طهارت در طول حیات حدودا 

ند توااران است که مییره آن بزرگوسلعه روایات و نهایت راهگشا باشد. راه رسیدن به این الگو، مطاگذاشتند که امروزه می تواند برای ما بی

 نقش مهمی را در تعیین جهت زندگی انسان ایفا نماید.   

 نحوه دستیابی به ديدگاه اسالم:

کنند و برای نشان دادن نظر در میان کسانی که به نوعی می خواهند به منابع دینی توجه کنند، کسانی هستند که راه را به اشتباه طی می
م در یک زمینه مشخص، تنها به بررسی آیات قرآن یا مباحث عقلی و یا فقط به روایات می پردازند. برای یافتن نظریه اسالم در هر اسال

این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که نظر اسالم را نمی  1مسأله، ابتدا باید به سه منبع اصلی، یعنی قرآن کریم، سنت و عقل مراجعه نمود.
ا از یکی از منابع نام برده، دریافت نمود؛ بلکه مجموع این سه است که می تواند ما را به نظر اسالم رهنمون سازد. برای نمونه اگر توان تنه

مطلبی تنها در یک آیه از آیات قرآن آمده باشد، این مطلب را نمی توان نظر اسالم دانست؛ بلکه این مطلب برداشتی است که از همان آیه 
توانیم برداشت خود را تنها به قرآن و باز است. اگر آیات دیگر قرآن کریم برداشت ما از آن آیه را تایید نمودند، آن زمان می صورت گرفته

ای اسالمی مطرح ساخت که مورد تأیید ای را به عنوان نظریههم نه به مجموع دین اسالم، نسبت دهیم و تنها در صورتی می توان نظریه
، سنت و عقل باشد و یا حداقل اگر اثبات شده به وسیله یکی از سه منبع مذکور باشد، در تعارض و مخالفت با دو منبع سه منبع قرآن کریم

ای بدانیم، به ناچار باید نظر اهل بیت علیهم السالم و عقل را دیگر نباشد. پس بسیار روشن است که اگر بخواهیم نظر اسالم را درباره مساله
تواند از مسائل روزمره زندگی در ای که بنا است نظر اسالم در مورد آن به دست آید، میرد بررسی قرار دهیم. مسالهنیز در کنار قرآن مو

 ها، به تولید علم دینی بپردازیم.کند تا بتوانیم با پاسخ دادن به آنحوزه تفکر یا عمل باشد و یا از جمله مسائلی باشد که به ما کمک می

نگاه خود به روایات اهل بیت علیهم السالم را تصحیح نماییم. این اشتباه بسیار بزرگی است که به روایات اهل بیت  عالوه بر این ما باید

علیهم السالم، آنگونه که شایسته است، توجه نشود. حقیقت آن است که روایات معتبری که از ساحت مقدس معصومین علیهم السالم به ما 

د و از این جهت با قرآن کریم تفاوت ندارند. تنها تفاوتی که در این میان وجود دارد آن است که الفاظ قرآن باشنرسیده، بیانگر وحی الهی می

کریم نیز از سوی خدای سبحان إنشاء شده ولی در روایات معتبر صادر از معصومین، تنها محتوا وحیانی است و متن، توسط آن ذوات مقدس 

حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدم و حدیث جدم حدیث امام حسین »م می فرمایند: إنشاء شده است.  امام صادق علیه السال

و حدیث امام حسین حدیث امام حسن و حدیث امام حسن حدیث امیر المومنین علیهم السالم است و حدیث امیر المومنین علیه السالم 

دانیم اگر ما خود را پیرو مکتب اهل بیت علیهم السالم می 2«جل است. حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله است که همان قول خداوند عز و

ها را در دل داریم؛ جای بسی تأمل است که در تفکر و عمل خود دنباله رو آن بزرگواران نباشیم و فکر و و مدعی هستیم که محبت آن

اله رو خواست و اراده محبوب خود است؟ امیر المومنین عمل خود را با فرمایش ایشان تطبیق ندهیم. آیا این گونه نیست که هر محبی دنب

                                                           
ا آن اجماعی از دیدگاه مکتب تشیع به عنوان منبع پذیرفته شده که به نحوی ما را به سنت گرچه اجماع نیز به عنوان یکی از منابع اسالمی یاد شده است؛ ام .1

 معصومین علیه السالم برساند. از این رو در شمارش منابع، اجماع را ذکر ننمودیم و به ذکر سنت ببسنده نمودیم.
 53، ص1کافی، ج. 2
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از »امام صادق علیه السالم می فرمایند:  3«هر کس شیعه ما است، باید به ما اقتدا کند و از سنت ما پیروی نماید.»علیه السالم می فرمایند: 

آثار ما رفتار نکند. شیعیان ما کسانی هسند که با زبان و  شیعیان ما نیست کسی که با زبان به ما عقیده داشته باشد؛ اما در عمل، به اعمال و

بنابراین اگر می خواهیم نظر اسالم را درباره مسائل  4«قلب به ما اعتقاد داشته باشند و از آثار ما تبعیت کنند و به اعمال ما عمل کنند.

ظیفه داریم تمام تالش خود را به کار ببندیم تا اندیشه مختلف بدانیم و نیز خود را محب اهل بیت علیهم السالم می دانیم، در هر صورت و

 خود را از آبشخور معارف اهل بیت علیهم السالم سیراب نماییم و عمل خود را با رفتار آنان مطابقت دهیم.

 گیری از روايات اهل بیت علیهم السالم: های بهرهراه

این نکته ضروری است که تمام احادیثی که توسط محدثین در جوامع روایی  گیری از روایات اهل بیت علیهم السالم، دانستندر مسیر بهره

دانیم عالوه بر گروهی از اصحاب پیامبر گردآوری شده و به دست ما رسیده، به نحو قطع از معصومین صادر نشده است. همان گونه که می

اند، گروهی نیز به جعل، تحریف و ... در پرداختهیشان میصلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم که به نقل روایات صحیح از ا

است، پس  دروغ بستن بر من زیاد شده»اند: اند. در این باره روایتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله رسیده که فرمودهکردهاحادیث اقدام می

به لطف وجود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم  5«هرکس بر من از روی عمد دروغ ببندد، باید جایگاه خود در دوزخ را آماده کند.

در میان شیعه، خوشبختانه تا حد زیادی از شکل گیری این گونه انحرافات در جوامع روایی شیعه، جلوگیری شد. این امر با اهتمام و تالش 

ها بیت و عرضه شماری از این کتاب های حدیثی تحت عنوان اصول اربعمئه در عصر اهلاصحاب اهل بیت علیهم السالم و نگارش کتاب

بر اهل بیت علیهم السالم پیگیری شد. این در حالی است که جوامع روایی اهل سنت در اثر مخاطرات جعل و تحریف که بعضا از سوی 

صغری و بعد  های فراوانی را متحمل شدند. پس از دوران حضور اهل بیت علیهم السالم و دوره غیبتشد، آسیبها نیز حمایت میحکومت

ه آن بزرگواران تحت عنوان اصول اربعمئه گردآوری شده بود، آغاز گردید. در این دوره علما با توجه ، روند تدوین و تبویب آنچه در دوراز آن

تشخیص ها اطمینان آور بود، روایات صادر شده از اهل بیت علیهم السالم را به نزدیکی به دوره معصومین بر اساس قرائنی که برای آن

دادند. اما با گذشت زمان و با از میان رفتن آن قرائن اطمینان آور، رفته رفته بررسی رجالی سند روایات به عنوان مهم ترین عامل برای می

تشخیص روایات سره از ناسره مد نظر قرار گرفت. بررسی رجالی سند به این معناست که رجالی که در سلسله سند از مؤلف کتاب تا اهل 

ها گیرند و در صورتی که تک تک آناند، از نظر عدالت و وثاقت مورد بررسی قرار میعلیهم السالم به عنوان راویان حدیث قرار گرفته بیت

از نظر عدالت و وثاقت مورد تأیید قرار گرفتند، آن روایت به عنوان روایت صحیح شناخته خواهد شد و در غیر این صورت، صحت روایت 

 . ثابت نخواهد شد

در راستای پاسخ گویی به مسائل مختلف، آنچه باید مد نظر قرار بگیرد آن است که اگرچه این روش، مهمترین روشی است که برای اثبات 

توان به حجیت روایات و در نتیجه ها میصحت حدیث به کار گرفته می شود؛ اما روش های دیگری هم وجود دارد که با استناد به آن

ها در پاسخ گویی به مسائل را فراهم نمود، اگرچه صحت سندی آن ثابت نشده باشد. مطابقت با قرآن کریم، عقل، از آنگیری امکان بهره

ها، حجیت روایات را به دست آورد. توان با استناد به آنهاست که میروایات صحیح و مسلمات تاریخی و نیز غنای متن از جمله این روش

                                                           
 (416، ص4مده است که مهمترین کتاب های شیعیان هستند. )من ال یحضره الفقیه، جاین روایت در من ال یحضره الفقیه، یکی از کتب اربعه آ. 3
 639مستطرفات السرائر، ص .4
 62، ص1. کافی، ج5
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خورد، وجود داشته باشند که همگی بر ها روایات ضعیف نیز به چشم میتوجهی از روایات که در میان آناز سوی دیگر اگر تعداد قابل 

 توان از مجموع این روایات برای اثبات مطلب مورد نظر، استفاده نمود.   معنای واحدی داللت نمایند، می

عهده دارد که علم  ای را برفهالحدیث است. این حوزه همان وظی در کنار حوزه اعتبار سنجی روایات، آنچه اهمیت دارد، توجه به حوزه فقه

 ازد. همانطور که درپردوایات میدار آن است. حوزه فقه الحدیث به ارائه اصولی برای فهم، شرح و توضیح رتفسیر در مورد قرآن کریم، عهده

وش تفسیر ربریم و با ریم، آن را به محضر قرآن میساحت قرآن کریم اگر بخواهیم جواب سواالت خود را در مسائل مختلف به دست آو

ل بیت علیهم اتی که از اهیابیم، در ساحت روایات نیز چنین امری ممکن است؛ یعنی ابتدا باید تمام روایموضوعی به هدف خود دست می

در  دد حدیثی که اکنونزارهای متعد نرم افالسالم در حوزه مسأله مورد نظر، به دست ما رسیده را جمع آوری نماییم. این کار با توجه به وجو

وری شده بپردازیم آوایات جمعردسترس قرار دارد، بسیار آسانتر از گذشته امکان پذیر است. پس از این مرحله، ضروری است که به تأمل در 

 ها پاسخ خود را دریافت نماییم.     و با توجه به آن

 جايگاه روايات در میان دو منبع عقل و قرآن

نکته مهم دیگری که باید در زمینه مطالعات حدیثی در نظر داشت این است که جایگاه سنت و کالم معصومین علیهم السالم در ازای قرآن 

کریم و عقل که دو منبع دیگر از منابع دینی هستند، فهم شود. در این زمینه می توان به سخن عالمه طباطبایی اشاره نمود که می فرماید: 

اند در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیغمبر اکرم و یا به بیان آن حضرت و اهل بیت گرامى اش باید رجوع کرد؛ ولى این  برخى گفته»

)را( تازه از قرآن باید استخراج کرد. و بنابراین،  علیهم السالم زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم و امامان اهل بیت ؛سخن قابل قبول نیست

قرآن که سند  بلکه در اثبات اصل رسالت و امامت، باید به دامن ؛ه حجیت داللت قرآن به بیان ایشان متوقف باشدچگونه متصور است ک

اصیل نبوّت است چنگ زد. و البته آنچه گفته شد، منافات ندارد با این که پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت)ع( عهده دار بیان جزئیات قوانین و تف

در واقع هنگامی « .بوده اند و همچنین سمت معلمى معارف کتاب را داشته اند -ر قرآن مجید به دست نمى آید که از ظواه -احکام شریعت 

که ما از کالم اهل بیت علیهم السالم سخن می گوییم، باید توجه داشته باشیم که گرچه امکان دارد سخنان ایشان مطالبی را افزون بر 

نمایند، همان مطلبی است که ، داشته باشد؛ اما در باطن امر آنچه اهل بیت علیهم السالم بیان میآنچه قرآن کریم در ظاهر بیان نموده است

 قرآن در مرحله بطن و نه صرفا ظاهر خود داشته است. بنابراین اگر به ظاهر نگاه کنیم کالم اهل بیت علیهم السالم در کنار قرآن برای ما

لفت نداشته باشد و اگر به حقیقت و باطن امر نگریسته شود، کالم اهل بیت نه در عرض قرآن، اعتبار دارد، به شرطی که با ظاهر قرآن مخا

بلکه در ادامه و در طول قرآن خواهد بود و همان مطلبی را برای ما بیان می کند که در بطن قرآن نیز وجود داشته است. درباره رابطه 

اهل بیت علیهم السالم را باید با عقل فهمید و اگر عقل نباشد کالم اهل بیت نیز  روایات با عقل هم باید توجه شود که در وهله اول کالم

مفهوم نخواهد شد. این در جایی است که ما به عقل به عنوان یک چراغ و مصباح برای فهم مسائل نگاه کنیم. اما اگر به عقل به عنوان 

م اهل بیت علیهم السالم به عنوان دو منبع در کنار هم مطرح یک منبع مستقل نگریسته شود در این صورت عقل و سنت به معنی کال

ای نرفته است و ممکن خواهند بود. به این معنی که ممکن است برخی مسائل برای عقل بدیهی باشد، در حالی که در روایات به آن اشاره

نماید. به عنوان مثال گرچه اختیار می است که برخی مسائل در روایات مطرح شده باشد، در حالی که عقل نسبت به آن مسائل سکوت

حاالتی که برای روز قیامت مطرح است در روایات مطرح شده است و با روایاتی که در دست داریم می توانیم دورنمایی از آن چه در قیامت 
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نمی نماید. در هر حال اگر  اتفاق می افتد را مطلع شویم؛ اما عقل نسبت به جزئیات آنچه در قیامت اتفاق می افتد، حکم خاصی را صادر

توانیم آن روایت را به اهل بیت علیهم السالم روایتی از اهل بیت علیهم السالم به ما برسد که با حکم قطعی عقل مخالفت داشته باشد، نمی

قل و کالم اهل بیت منتسب نماییم، همان گونه که عقل قطعی نیز هیچ گاه با کالم اهل بیت علیهم السالم مخالفت نخواهد نمود؛ زیرا ع

علیهم السالم دو منبع برای بیان یک حقیقت هستند و معنی ندارد که در آن واحد درباره یک موضوع یکسان، دو مطلب متناقض و 

متعارض از آن دو وجود داشته باشد. خالصه آنچه گذشت این است که روایات اهل بیت علیهم السالم گرچه به عنوان منبعی از منابع دینی 

ح است؛ اما همواره باید این نکته را در نظر داشت که نمی توان با تمسک به یک روایت، حکمی از احکام را به اسالم نسبت داد، مگر مطر

آنکه رابطه آن روایت با سائر روایاتی که در آن زمینه مطرح است و نیز با قرآن کریم و عقل دانسته شود. تنها در این صورت است که می 

ود روایت مورد نظر، نظریه اسالم را درباره مسأله مورد بحث مطرح می سازد. همین مطلب در رابطه با قرآن کریم و عقل هم توان ادعا نم

ای را داشت که بررسی روایی نیز در این خصوص صورت گرفته باشد. مطرح است و تنها در صورتی می توان ادعای اسالمی بودن نظریه

از شروط اسالمی بودن هر نظریه مطرح است که در کنار بررسی قرآنی و عقلی می تواند ما را به نظریه  لذا بررسی روایی به عنوان شرطی

 اسالم رهنمون سازد. نیز هیچ کدام از مباحث روایی، قرآنی یا عقلی در تنافی و تقابل با یکدیگر نخواهند بود.   

 سواالت درس:

 . نیاز انسان به وحی از چه جهتی است؟ 1

 ی توان روایات اهل بیت علیهم السالم را نیز نوعی وحی دانست؟ چرا و چگونه؟. آیا م2

 . نحوه دستیابی به دیدگاه اسالم در مورد یک مسأله چیست؟3

 . آیا می توان بدون نگرش به روایات پاسخ مساله ای را از دیدگاه اسالم دانست؟ 4

 . جایگاه روایات در میان دو منبع عقل و قرآن چیست؟5

 

 بع برای مطالعه بیشتر:منا

 جوادی آملی، عبد اهلل، ادب فنای مقربان
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 دوم: تاريخ حديث فصل
 

 آينده هاینسل به دينی معارف انتقال

 حضرت آن معاصران به است، امت این بهایگران میراث که( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر اسالم  گفتار چون و است الهی جاوید دین اسالم،
 کنار در آن حضرت اساس، این بر. رسیدمی آیندگان به باید( حدیث و قرآن از اعم) شدمی شنیده ایشان از آنچه است، نداشته اختصاص

 آن سینه به سینه نقل به دیگر سوی از و حدیث نوشتن به یکسو از کریم، قرآن شدننوشته  بر تأکید و وحی کاتبان عنوان به ایعده تعیین
علم را با "رای نمونه به برخی از فرمایشات آن حضرت اشاره می شود: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: کردند. بمی ترغیب و تشویق

خدا یارى کند ]شاد و خرم کند[ "در موقعیت دیگر و زمانی که آن حضرت در منا خطبه می خواند فرمود:  6."نوشتن مقیّد و محفوظ کنید
اند برساند؛ چه بسا حامل )رساننده( علمى که خود دانا گیرد و حفظ کند و به کسانى که نشنیدهاى را که سخن مرا بشنود و در گوش بنده

یعنى بسا شنوندگانى پیدا شوند که معنى سخن مرا از رساننده و مبلغ آن سخن  7."نیست و چه بسا حامل علمى که به داناتر از خود رساند
 بهتر درك کنند.

 بر چنانکه بود، ضرتح آن خود زمان در آن حفاظت برای تالش و حدیث نوشتن به مسلمانان آوردنرو  هاتشویق و هاترغیب این ثمر

 که شده نیز نقل عمروعاص بن عبداهلل از و بود کرده گرداآوری( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  از حدیث پانصد پدرش عایشه، نقل اساس

 .ردندکجمع آوری می  و نوشته را حضرت آن احادیث خود توان قدر به نیز دیگران یا است، نوشتهمی را نبوی احادیث

 خود سخنرانی در( السالمعلیه)روزی امیرمؤمنان . داشت ادامه نیز( السالمعلیهم)شیعه  امامان زمان در نویسی حدیث به ترغیب و تشویق

 8نوشت. او برای را فراوانی علم حضرت آن و خرید همیبه در را رفت و کاغذهایی حارث اعور بخرد؟ درهم یک به را علم که کیست :فرمود

 جزو زودی به و هستید جامعه نونهاالن جزو شما امروز :فرمود و کرد جمع را خود برادرزادگان و نیز فرزندان( السالمعلیه)امام مجتبی 

 در و بنویسد را آن بسپارد، ذهن به را آن ندتوانمی که شما از کس هر و بپردازید علم فراگیری به پس شد، خواهید دیگری جامعه بزرگان

 مفضل به( السالمعلیه) صادق امام. بود همراه نیز نگرانی ابراز با گاهی هاتشویق این  9.[آمد خواهد کارش به آینده در که] بگذارد اشخانه

 هرج پر زمان زیرا بگذار، ارث به فرزندانت برای را خود نوشته مردن هنگام و کن پراکنده برادرانت میان را علومت و بنویس :فرمود عمر بن

  10گیرند.نمی انس خود کتابهای با جز که آمد خواهد مردم بر مرجی و

                                                           
  (179)المجازات النبویه، ص. 6

  (403، ص1. )الکافی، ج7

 (168، ص6. )الطبقات الکبری، ج8
 (227، ص2. )تاریخ یعقوبی، ج9
 (52، ص2ش: ج1363)الکافی،  .10
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 اَسباط بن علی دهدمی نشان که حدیثی ذکر از پس عاملی حرّ شیخ. دادندمی اثر ترتیب هانگرانی اظهار و هاترغیب این به نیز شیعیان

 امام حضور در را حدیث راویان، که دارد وجود فراوانی موارد :نویسدمی نوشت، را آن و پرسید( السالمعلیه)رضا  امام از را ایآیه تفسیر

 11اند.نوشتهمی آنان برای خودشان خطّ  با( السالمعلیهم)ائمه  که بسا چه و اندنوشته او فرمان به و( السالمعلیه)

 عمّال به( السالمعلیه) امیرمؤمنان که است هایینامه که تاکنون باقی مانده، (السالمعلیهم) عهشی امامان مکتوب ارزشمند هایمیراث از یکی

نویسد: می «بکر اَبی بن محمد» به حضرت نامهدرباره  کتاب الغارات، نویسنده. است گرد آمده البالغهنهج در هاآن از بخشی و نوشته خود

 سردار این] که زمانی لیکن نمود؛می داوری اساسش بر و تأمل کرد آن در وی نوشت، محمد برای را مهنا این( السالمعلیه) علی که هنگامی

. فرستاد معاویه برای و کرد جمع را او هایکتاب و هانوشته تمام عمرو عاص شد، شهید[ معاویه عمّال دست به( السالمعلیه) علی سرفراز

 را هااین که بده فرمان: گفت دید، را وی تعجب و بود معاویه نزد که عقبه بن ولید. شد رشگفتد شدت به نامه این محتوای دیدن از معاویه

 ارزشبی تو اندیشه و رأی بلکه: گفت ولید! ندارد ارزشی باره این در تو اندیشه که مُعَیط ابی پسر ای! باش ساکت: گفت معاویه. بسوزانند

 علی اگر] کنی؟می حکم آن اساس بر و آموزیمی آن از توست؛ نزد ابوتراب احادیث وییبگ مردم به که آن است صحیح اندیشه آیا. است

! سوگند خدا به بسوزانم؟ را چنین این علمی کنیمی پیشنهاد من به آیا! تو بر وای: گفت معاویه جنگی؟می او با چرا پس[ دارد مقامی چنین

 معاویه جنگی؟می او با چرا دارد،وامی شگفتی به گونه این را تو علی علم اگر: گفت ولید. ندیدم این از ترواضح و ترمحکم تر،جامع علمی

 گوییمنمی مردم به ما: گفت و نگریست خود اطرافیان به و کرد سکوت مدتی گاهآن...  است کشته را عثمان او که است آن مشکل: گفت

 فتوا و کنیممی داوری آن اساس بر ما و بود محمد فرزندش نزد که است دّیقص ابوبکر نامه گوییممی بلکه است، طالبابیابن علینامه این،

 این که کرد اعالم وی گاهآن. رسید عبدالعزیز عمر بن به امر زمام اینکه داشت تا وجود امویان هایخزینه در هانامه این پیوسته. دهیممی

 12.است( السالمعلیه)طالب ابی بن احادیث علی  هانوشته

 انحراف مینهز

 فضائل بیان توحیدی، عارفم احکام، تبیین آیات، تفسیر از ارزشمند ایمجموعه( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  از گردآمده احادیث

 پایه،بی ایسقیفه زیر در نکهآ از پس. بود...  و حضرت آن از پس حاکمان درباره تصریحاتی و تعریضات ،(السالمعلیهم)ائمه  و امیرمؤمنان

 شیر نوشیدن سر بر و داختهان چنگ آن پستان به که کسانی افتاد، ناالیق افراد دست به آن زمام و رفت سرقت به( امامت نه) خالفت شتر

 کنیل بود، کرده لعن را آنها از خیبر حتی و بودند( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  مطرود و منفور که کسانی نیز و بودند داده مسابقه آن

 در توانندنمی که میدندفه کنند، تبدیل سلطنت به را آن خالفت، گرفتن دست به با خواستندمی و بود شده دوخته قدرت به طمعشان چشم

 نندبتوا تا کردند غبارآلود را فضا و منحرف را جامعه افکار هاییدسیسه با رو این از باشند، سوار آن بر بیدار دیدگان مقابل در و روشن فضای

 . شوند سوار اشگرده بر و بدوشند را آن تاریکی، در

                                                           
 (83ص ،27ج الشیعه، )نک: وسائل .11

 (251، ص1تا: ج)الغارات، بی. 12
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 تکلیف و تعیین را حضرت آن جانشینان بینا، را هاچشم باز، را دیدگان روشن، را زندگی فضای که است تابیعالم آفتاب نبوی، روایات

 تهاجم که بود سانبدین. ندبینداز فاصله شبخروشنی  چراغ این بین و امت بین که افتادند فکر به جهت این از کند،می روشن را آیندگان

 .شد آغاز اسالمی عظیم سرمایه این به کور

 :(وآله علیه اهلل صّلی)خدا  رسول زمان حیات در تخريبی اقدامات

 احادیث ثبت از( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم نبی حیات از زمان ،«اهلل کتاب حسبنا» شعار داران داعیه و ساعدهبنی سقیفه از برخاسته حاکمیت

 سخن شدن نوشته برای که ندانستند مصلحت آن مانند و 14«لیهجر الرجل إنّ» 13،«الوجع غلبه» آمیزاهانت تعبیر با لذا کردند؛می منع نبوی

 ریمداحق مدعیانِ از بسیاری چهره از نقاب و کندمی برمال را فراوانی حقایق تاریخی، واقعه این .شود آماده قلم و کاغذ حضرت آن

 نفس هوای از و( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  بودن معصوم به توجه با. است بوده چه سر بر اصلی دعوای که نمایدمی روشن و داردبرمی

 توانستمی و بود الهی غضب جلوه و معصومانه نیز آن بلکه نبود؛ نفس هوای از او رضای و غضب که شد خواهد معلوم او، نگفتن سخن

 مانع نوشتن حدیث، از افراد نهی با کوشیدند ابتدا دیدند،نمی خود سود به را چراغ این بودنروشن که رهزنانی لیکن باشد؛ آیندگان هرا چراغ

 .گرفتند پیش در دیگری هایراه( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  رحلت از پس خورد، سنگ به تیرشان که گاهآن و شوند چراغ این شدن روشن

 :(وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  رحلت از پس جمتها ادامه

ز این طرق را با ودند. برخی اهای آینده نمور شدند و سعی در عدم انتقال آن به نسلدشمنان رسالت، از طرق مختلف به میراث نبوت حمله

 کنیم: هم مرور می

 حديث: نگارش از ممانعت .اول

 مانده ناتمام دلیل هر که به را او ناتمام کارهای باید دانستند،می( وآله علیه اهلل صلّی)راکرم پیامب جانشین را خود ناحق، یا به حق که کسانی

 قدرت لیکن خالفت. دستگاه هم و کرد اقدام( السالمعلیه)علی  نیز، هم کریم قرآن کردنجمع برای چنانکه رساندند؛می پایان به بود،

 چنین 15.بخشید رسمیت بود، آورده گرد خود که قرآنی به و شد( السالمعلیه) علی شده یآور جمع قرآن کردن پیدا رسمیت مانع حاکمیت،

 مانع بلکه نکرد؛ اقدام خود تنها نه قرآن، شدن مهجور بهانه به ایسقیفه حاکمیت لیکن گرفت؛می انجام نیز نبوی احادیث درباره باید کاری

 مشورت( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  اصحاب با باره این در و کند ثبت را نبوی احادیث که گرفت در ابتدا تصمیم دوم خلیفه شد. نیز دیگران

 پس. اندیشیدمی آن در و بود مردّد مسئله این در ماه یک خلیفه اما کردند؛ تأکید احادیث ثبت بر و دادند مثبت رأی باره این در اصحاب. کرد

 را هاییکتاب آنها. افتادم بودند، شما از پیش که کتاب اهل یاد به لیکن بودم؛ گفته شما هب باره این در را خود تصمیم :گفت مردم به آن از

 کتاب الهی با را چیزی من! سوگند خدا به اما بازماندند؛ خدا کتاب از و شد گرم هاآن به سرشان نتیجه در نوشتند، آسمانی هایکتاب کنار

                                                           
 (37، ص1ق: ج1401)نک: صحیح بخاری،  .13

 (242 ص ،2 تا: جبی الکبری، )نک: الطبقات. 14

 خارج در نیز آیات مصادیق و نزول شأن به ،(السالمهعلی)علی  آوریجمع در که بود این به هاآن تفاوت. نبود دو این بین تفاوتی هاسوره و آیات تعداد و محتوا جهت از . البته 15

 . بود شده اشاره کریم، قرآن متن از
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 است؛ بوده اساسبی دومخلیفه دلیل که داد نشان بعدی، اعصار در نویسی حدیث به نآورد رو 16شست. دست سنن نوشتن از و آمیزمدرنمی

 .ماند محفوظ همچنان حکیم قرآن شکوه هم و یافت رونق شناسی حدیث شریف فن هم زیرا

خود به دو هدف نائل و با این کار  17با جعل حدیث، منع کتابت حدیث را به رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( نسبت دادند بعدی حاکمان

 پیامبر شخص به را اقدام این سوء و از سوی دیگر پیامدهای کردند توجیه حدیث را کتابت یعنی منع خود ناروای از یک سو عمل: شدند

 .دادند نسبت( وآله علیه اهلل صلّی) اکرم

 جعل حديث. دوم

 نخستین از که هااالَحبار کعب و هاابوهریره و افتاد کار ظرفیت به امتم با سازی حدیث هایکارخانه نبوی، احادیث نقل و ثبت از منع کنار در

 شده گوییحدیث و درس کرسی صاحب کمکم و انداخته راه را کارخانه این( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم اسالم نبی رحلت از پس روزهای

رسول  گویا که کردند منتشر و ساختند حدیث آن و این فضیلت رد قدر آن. شود تعطیل تولید پر کارخانه این نگذاشتند طوالنی سالیان بودند،

 عثمان فضیلت در حدیث :نوشت خود عُمّال به اینامه در معاویه 18است. نداشته افراد فضیلت بیان جز کاری( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم 

 هر. بگویند حدیث پیشین خلفای و صحابه فضیلت رد که فرا خوانید را مردم پس این از. شد منتشر نواحی و شهرها همه در و گفته بسیار

 چشمم روشنی موجب و دارم عالقه کار این به بیاورید؛ زیرا صحابه درباره را آن مشابه است، شده نقل ابوتراب فضیلت در که حدیثی

 امّ » عنوان از استفاده سوء با شهبرای نمونه عای 19است. عثمان فضایل نقل از ترسنگین و ترکوبنده او شیعیان و ابوتراب برای و شودمی

: فرمود من به انجامید، رحلتش به که بیماری روز آخرین در( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  :کرد جعل گونهاین خود پدر فضیلت در «المؤمنین

 و کند طلبیقدرت و شود پیدا دارد، خام آرزوی که طلبیجاه ترسممی زیرا بنویسم، چیزی تا فراخوان من نزد را برادرت و ابوبکر پدرت

 به خواه باشد، معاویه سفارش به خواه حدیث، این 20پذیرند.نمی را ابوبکر جز مؤمنان و خداوند که حالی در برترم،[ خالفت برای] من: بگوید

 برای چیزی تا استخو قلمی و کاغذ حضرت آن که است 21الخمیس یوم حدیث با مقابله برای یقین به بصره، ناکثان جنگ فرمانده ابتکار

 23غلتید،می هایشگونه بر چون مروارید اشک هایدانه که عباس ابن و 22شد رو به رو عمر مخالفت با و بنویسد گمراهی از امت نجات

 از ،باشند کرده محو را بودن مجعول آثار برای اینکه آنها 24دانست. قلم و کاغذ کردن فراهم از ممانعت همین را فاجعه و مصیبت ترینبزرگ

خطبه  دل از( السالمعلیه)علی  پرسوز ناله است که حالی این در 25کردند. جعل خالفت مدعیان درباره را فضایلی نیز( السالمعلیه)علی  زبان

 شتر پستان دوشیدن در او شریک را دوم خلیفه و کرد تن بر غاصبانه را خالفت پیراهن: فرمود اول خلیفه وصف در که خیزدبرمی شقشقیه

                                                           
  (248، ص3ق: ج1418)هروی، . 16
 (229، ص8تا: ج)برای نمونه نک: مسلم، بی. 17

 (108ص ،7تا: جبی و مسلم، 5ص ،3ق: ج1401بخاری، : نک نمونه )برای. 18
 (45، ص11م: ج1961)ابن ابی الحدید، . 19

  (110ص ،7تا: جبی )مسلم،. 20
 وآله(. علیه اهلل صلّی)مکرم اسالم  نبی حیات پنجشنبه . آخرین21

  (37ص ،1ق: ج1401بخاری،  )نک:. 22

 (243، ص2تا: ج)نک: ابن سعد، بی. 23
 (138ص ،5ق: ج1401)نک: بخاری، . 24

 (110، ص1تا: ج)برای نمونه نک: احمد بن حنبل، بی. 25
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 را المال بیت که بود شتری و بود آمد و رفت در غذا دفع و جذب محل بین که دانست ایشکمباره را سوم خلیفه و کرد معرفی خالفت

 26بلعید.می بهاری گیاه همانند

 اسالم رنق ربع یک از دیگران که گرفت بهره قدر آن خود صوری اسالم صباح چند از احادیث، جعل به دیگران تشویق کنار در معاویه

 شام به( السالمعلیه) مجتبی امام با صلح از پس معاویه که هنگامی «واقدی» گفته به. نبردند بهره چنان آن راه در فداکاری و واقعی

 پس رسید، خواهی خالفت به من از پس تو: گفت من به( وآله علیه اهلل صلّی)خدا  پیامبر! مردم ای: گفت چنین مردم جمع در برگشت،

 به و برگزیدم را شما من رواین از است، قهرمانانی دارای سرزمین آن زیرا! برگزین خود خالفت و سکونت برای را مقدس سرزمین

آن  در که خواند آنها برای را اینوشته و کرد جمع را مردم روز آن فردای. کردند چنین نیز مردم. کنید را لعن ابوتراب پس آمدم، سرزمینتان

 او برای و بود، نانویسا و ناخوانا امّی که برگزید حالی در محمد را که است خداوندی وحی صاحب معاویه، میرالمؤمنین،ه انوشت این: بود آمده

 چه من که دانستنمی او که حالی در نوشتم،می را آن من و شدمی نازل او بر وحی. بود امین اینویسنده که کرد انتخاب وزیری اهلش از

 27!امیرمؤمنان ای گویی،می راست: گفتند نیز [شام زدهاموی] مردم نبود. بندگانش از کسی خدا و من بین و نویسممی

: گفتند و کردند پیدا اعتقاد جمیع صحابه عدالت به سپس و کردند جعل نیز را 28«مبشّره عشره» احادیث خود شوم مقصود به رسیدن برای

 که کسی هر از نهایت در و 29هستند بهشتی و عادل آوردند، ایمان وی به و کردند درك را( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم  پیامبر که کسانیهمه

 هدایت آسمان در ایستاره باشد، بوده جان حفظ برای و ترس از هر چند کرد، اسالم اظهار( وآله علیه اهلل صلّی)اسالم  پیامبر زمان در

 از( وآله علیه اهلل صلّی)تنها پیامبر  نه آنکه از غافل شد؛ ستاره پر اسالم ایتهد آسمان سان،بدین و 30کرد پیروی او از توانمی که ساختند

 اصحاب از برخی بلکه 32دانست،می محال را بهشت به ورودشان و منافق را دیگر بعضی و 31داشت نگرانی خود اصحاب از برخی شیطنت

 علیه اهلل صلّی)اکرم  پیامبر حقیقی محبوبان که شد این سازیهاستاره این نتیجه لیکن 33بودند؛ شرمسار و زده خجالت خویش عملکرد از نیز

 .شدند گم ادعایی، محبوبان میان در( وآله

 افراد برای فضایل جعل کنار در نبوی احادیث با مبارزه راستای در قرآن فرهنگ از دور سازان فرهنگ و شرافت و صداقت دشمنان

 از میان، این در. بگذارند آنها پای به را خود پستیهای و رذالتها کوشیدند بلکه نکردند، بسنده فضیلت معلمان فضایل انکار به فضیلت،بی

 سوز شرافت زهر جز قلمشان زبانه و زبان نوك از و کشیدمی زبانه درونشان در حسادت و حقد آتش که گرفتندمی کمک طمّاعی توزانکینه

 کرده کور بلکه و خیره را آنان کارطمع چشمان مُکنت، و مُلک به یازیدن دست و حکومت غاصبان زر و سیم که ویژه به کرد؛نمی تراوش

 خیبر، احد، بدر، در را علوی افتخارات که شد و بعد از آن ظاهر نبوی انقالب چهارم و سوم نسل در جنایت، و خیانت این آثار بیشترین .بود

                                                           
 البالغة()نک: خطبه سوم نهج . 26
 (72، ص4تا: ج)ابن ابی الحدید، بی. 27
 زبیر، طلحه، عثمان، ،(السالمعلیه) علی عمر، ابوبکر،: از اندعبارت نفر ده این است؛ داده بهشت قطعی بشارت نفر ده به که اندکرده نقل( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم  پیامبر . از 28

 جرّاح. بن عبیدة ابو نفیل، بن عمرو بن زید نب سعید وقاص، ابی بن سعد عوف، بن عبدالرحمن

 (357ص ،5ج نک: ترمذی،). 29
 (66ق: ص1405)نک: خطیب بغدادی، . 30

 (138ص ،5ق: ج1401)نک: بخاری، . 31
 (169ص ،1ق: ج1409 نک: متقی هندی،). 32

 (66ص ،5تا: جبی نک: بخاری،). 33
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 حدیث وی مذمت در و کردندمی لعن و سبّ را کسی( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی) پیامبراکرم منبر بر لذا بودند، ندیده... و المبیت لیلة حنین،

 با( السالمعلیه)علی یعنی صدای وی نزد صدا ترینمحبوب با خود حبیب معراج سفر در خدا و 34بود حضرت آن جانمنزله به که ساختندمی

 ها به دو نمونه اشاره می کنیم:در این باره برای جلوگیری از اطاله کالم، تن 35بود. گفته سخن او

 عالقه روی از[ ص]پیامبر  :گفت مجلس معاویه در روزی فروخت.می اندك بهایی به را دینش از جمله دنیا طلبانی بود که مغیرة بن شعبة

 را خود در حق([ السالمهعلی])احسان ابوطالب  راه این از خواستمی بلکه نیاورد؛ در ازدواج وی به را خود دختر ،([السالمعلیه])علی  به

 36.کند جبران

 کوفه مسجد در که کنندگانی استقبال میان در آمد، عراق به معاویه همراه که از دیگر جاعالن حدیث در این زمینه، ابوهریرة است. هنگامی

 از! سوگند خدا سوزانم؟بهمی آتش به را خود و بندممی دروغ پیامبر و خدا به من کنیدمی گمان آیا! عراق مردم ای :گفت بودند، آمده گرد

 آن حادثه در[ و ندارد نگه را آن حرمت] که کس هر. است مدینه من حرم و دارد حرمی پیامبری هر: گفتمی که شنیدم[ ص]خدا پیامبر

کرده  آفرینی حادثه همدین در( السالمعلیه)علی  که داد شهادت گاهآن و بود خواهد او بر مردمهمه  و فرشتگان و خدا لعنت کند، آفرینی

 38!سپرد وی به را مدینه اِمارت و داشت اشگرامی و داد جایزه او به رسید، معاویه به خبر این وقتی 37.است

 معاویه( السالمعلیه) مجتبی امام شهادت از پس. شد فراهم منابر فراز بر( السالمعلیه) امیرمؤمنان لعن و سبّ ءزمینه روایتها، جعل این اثر بر

 شهر، آن از جایی هر که کند لعن را( السالمعلیه)علی ( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر خدا  منبر فراز بر خواست و آمد مدینه به حجبهانه  هب

 چنین نیز آنها تا نوشت خود عمّال به و کرد آغاز را خود جنایت سرانجام،. نتوانست عللی به لیکن! بود کرده ثبت را او افتخارات از افتخاری

اما از  بود؛ سنگین بسیار( السالمعلیه) علی دوستان و ارادتمندان برای از وگوی،گفت و لعن و سبّ  این هر چند .کردند پیروی همگی و کنند

 از که شد آتشی لعن و سبّ آن 39،(ءامَنوا الَّذینَ عَنِ یُدافِعُ اللّهَ  اِنَّ)  است که فرمود: راستین مؤمنان مدافع همواره سبحان خدای آنجا که

. بیفزود شوکتش و عزّت بر و برافروخت مؤمنان دل در را حضرت آن به محبت شعله دیگر، سوی از و سوزاند را او دشمنان ستمِریشه  یکسو

 منهدمش ندی آنکه جز نکرد برپا بنایی دنیا هرگز! فرزندم ای: دادمی پند چنین را خود فرزند علما از یکی :گویدمی «اندلسی ربه عبد ابن»

 را اشپیشانی گویا لیکن بکاهند؛([ السالمعلیه])علی  شأن از لعن با کوشیدند گروهی. باشد کرده نابودش دنیا که نساخت بنایی دین اما کرد؛

 40.کشاندند آسمانها به و گرفتند

 سوزی حديث. سوم

 شکل بهترین به را آجر ایپاره یا سنگ ایقطعه خود فرهنگی و تاریخی اصالت اثبات برای تمدن و فرهنگ مدّعی جوامع در که حالی در

 اثبات برای دلیلی تنها نه که را نبوی احادیث کنند؛می حفاظت مخروب بناهایی از سنگین هاییهزینه با یا دارند؛می نگه هاموزه در ممکن
                                                           

  «وأنفسنا وأنفسکم». اشاره به آیه شریفه: 34

  78وارزمی، ص. نک: مناقب خ35

  70، ص4. شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، ج36

  . منظور آن ملعون از حادثه آفرینی علی علیه السالم، تهمتی بود که درباره قتل عثمان به آن حضرت نسبت می دادند. 37

  67، ص4. شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، ج38

  (38. )الحج، 39

 335، ص4. العقد الفرید، ج40
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 به واهی هایبهانه به شود،می شمرده راه چراغ ترینپرفروغ و فرهنگی سرمایه ترینبزرگ بلکه است، اسالم مقدس دین تاریخی اصالت

 قراربی خویش بستر در دیدم شبی. بود گردآورده را( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  احادیث از حدیث پانصد پدرم: گویدمی عایشه. آتش کشیدند

 سپس و برافروختند آتشی داد دستور اهگآن بیاور؛ امنوشته که احادیث آن: گفت ناراحتی علت از من پرسش به پاسخ در هنگام صبح. است

 افراد از اشتباه به را آنها از برخی شاید که احادیث این و بمیرم ترسممی: گفت خود کار توجیه در و سوزاند آتش در را احادیث آن تمام

 دست در کتابهایی وجود از افتنی آگاهی با که خلیفه دوم است شده نقل نیز 41باشم. مسئول من و بماند باقی باشم، نوشته و شنیده ناموثق

 از اختالف رفع صدد در او که کردند گمان مردم. بدهد نظر آن باره در تا بیاورد او نزد دارد اینوشته کس هر خواست مردم از تأکید با مردم،

 به و است کتاب اهل امنیه مثل ای«أمنیه» اینها: گفت و کشید آتش به را نهاهمه عمر. آوردند را خود هاینوشتههمه رواین از آنهاست،

 از حدیث محو ها کار را به جایی رساندند که ادعا کردند که فرمانآن 42.کند محو دارد اینوشته کس هر که نوشت نیز مختلف شهرهای

 و آمد ما سوی به( وآله هعلی اهلل صلّی)خدا رسول روزی: گویدمی هریره برای نمونه ابو صادر شده است. نیز( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم 

 کتاب از غیر کتابی: فرمود. ایمشنیده شما از که است احادیثی: گفتیم نویسید؟می که چیست اینها: فرمود. بودیم حدیث نوشتن حال در ما

 کرده جمع خدا کتاب با همراه که هایینوشته با که بدانید کرد؟ گمراه چیزی چه را شما از قبل امتهای دانیدمی آیا کنید؟می درست خدا

 کسی[ زیرا کنید، دقت حدیث نقل در لیکن ؛] ندارد اشکالی حدیث نقل: فرمود است؟ شما چگونه از حدیث نقل: گفتیم. شدند گمراه بودند،

 43.ریختیم آتش در و گرد آوردیم بودیم نوشته حدیث هرچه گاهآن... است آتش در جایگاهش دهد، نسبت من به دروغی عمد روی از که

 زمان در ایحادثه چنین اً واقع اگر. آزاردمی شدّت به را منصفی هر مشام ساختگی، حدیث این الفاظ پشت از ابوهریره جنایت و جعل بوی

 خبر آن زا بود،( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  خانه در دخترشان که دوم و اول خلیفه چطور بود، افتاده اتفاق( وآله علیه اهلل صلّی)خدا  رسول

 در ماه یک اصحاب، با ورهمشا از پس دوم خلیفه و شد متوسل راویان توثیق عدم احتمال بهانه به سوزیحدیث برای اول خلیفه و نداشتند

 د،بودن ماجرا آن در او با که سانیک و ابوهریره خود چرا و بگویند؟ خلیفه به تا نداشتند خبر ماجرا این از اصحاب همه آن چطور اندیشید؟ آن

 د؟گرد آور را مکتوب حدیث پانصد ولخلیفه ا چرا اساساً دارد، واقعیت ماجرایی چنین اگر نگفتند؟ او به چیزی خلیفه، تحیّر ماه یک مدت در

 و ولا خلیفه کار توجیه رایب ابوهریره که است روشن داشتند؟ نگه دوم خلیفه زمان تا و نوشتند را حدیث همه آن مسلمانان دیگر چگونه و

  کرد. جعل را حدیث این دوم

 (السالمعلیهم)معصومان  به ناروا اعمال انتساب. چهارم

 علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  به را اعمال آن مشابه حدیث، جعل با ناپسندیها، برخی از زمامداران و حاکمان دامن تطهیر دشمنان راه حق، برای

 و نزاع کندمی داللت که است حدیثی موارد، این جمله از دادند.می نسبت( لسالماعلیهم) معصوم پیشوایان دیگر و امیرمؤمنان یا( وآله

 اهلل صلّی)پیامبر  با را صبحی نماز :گویدمی ابوهریره. آمده است زهرا سالم اهلل علیها پیش فاطمه و( السالمعلیه) امیرمؤمنان بین ایمناقشه

علی  به چشمش. رفت فاطمهخانه  به و برخاست گرفته و خسته ایچهره با که کردیم همراهی را او حالی در گاهآن. گزاردیم( وآله علیه

 ای برخیز: گفت و کرد پاك او لباس و بدن از خاك و نشست کنارش. بود خفته خاك روی خود خانه در جلوی که افتاد( السالمعلیه)

                                                           
 5، ص1ذکرة الحفاظ ذهبی، ج. ت 41

 65، ص1. جامع بیان العلم وفضله، ابن عبد البر، ج 42

 33. تقیید العلم، احمد بن علی بن ثابت، ص 43
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 با ایخنده ناگهان. ماندیم منتظر در پشت ما و رفتند فاطمه منزل وندر هم با و گرفت را دستش گاهآن! باد تو فدای مادرم و پدر !ابوتراب

 با! اهلل رسول یا: گفتیم. آمد بیرون بشّاش و گشاده ایچهره با( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم  که دیدیم آن از پس و شنیدیم بلند صدای

 که نفر دو بین که حالی در نباشم، شاد چگونه: فرمود یست؟چ علت برگشتی؛ شاد ایچهره با و درآمدی خانه به اندوهگین ایچهره

 44کردم. اصالح هستند، آسمان اهل نزد و من نزد افراد ترینمحبوب

 حُسن «غزّالی حامد ابو» .است شده پرداخته و ساخته دیگران تطهیر برای است، شده جعل هنرمندانه و دارد آراسته ظاهری که روایت این

 عایشه و( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر اکرم  بین :گویدمی و داندمی مشترك زندگی معاشرت آداب از ادب دومین را نزنا آزار تحمّل و خلق

 تو: فرمود عایشه به( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  آمد، ابوبکر وقتی. باشد دو آن حَکَم خواستند، ابوبکر از که ایگونه به آمد؛ پیش ایمشاجره

 از که زد سیلی خود دختر به چنان آمیز جسارتکلمه  این شنیدن با ابوبکر !مگو حق جز چیزی لیکن تو،: گفت عایشه من؟ یا کنیمی آغاز

اهلل رسول به است، جدی خوردن کتک دید که عایشه گوید؟می حق غیر پیامبر آیا! خویشتن دشمن ای: گفت گاهآن شد؛ جاری خون دهانش

 و نخواندیم را تو کار این برای: فرمود ابوبکر به( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر . نشست حضرت آن سر پشت و شد هپناهند( وآله علیه اهلل صلّی)

 کرده غضب کهحالی در عایشه در گزارش دیگری آمده که روزی 45[.کنی داوری ما میان خواستیممی بلکه] خواستیمنمی چیزی چنین تو از

 و حلم با و نمود تبسّمی (وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر! خدایی پیامبر پنداریمی که همانی تو: گفت( وآله یهعل اهلل صلّی)پیامبراکرم  به بود،

 46.کرد تحمل بزرگواری

( سالم اهلل علیهما)فاطمه  و علی برای را هامناقشه این مشابه افراد، این تطهیر برای ناچارند شوند،می روروبه وقایع این با که ابوهریره امثال

 دخالت دو آن بین اصالح برای( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  و کرد بیرون خانه از را شوهرش فاطمه که ایگونه به هم آن کنند؛ جعل نیز

 و دخالت و کند جلوه عادی غضب، هنگام به او نبوت در مناقشه و( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  نام نیاوردن زبان به یعنی عایشه کار تا کرد،

 سنت اهل روایی و تاریخی جوامع در بیشتر ایجاذبه با آن ذکر روایت، این بودن جعلی شاهد آید. نظر به طبیعی امری ابوبکر، حکمیت

 47.است

 گويیافسانه ترويج. پنجم

 اهداف به ایازهاند تا آنکه از پس لیکن خورد؛ کلید قرآن تالوت برای مردم گذاشتن فارغ بهانه به حدیث کتابت از منع سیاسی نمایش

 که کسانی: آمد صحنه به اصلی بازیگران سوی از کند کمک اهداف آن تحصیل در توانستمی که دیگری هایپرده رسیدند، اصلی

 اینکهبهانه  به را نبوی روایات کردند ومی نکوهش تورات کردن رها و دیگر کتابهای از تبعیت و خواندن نوشتن، بهانه به را اسرائیلبنی

 جعل( وآله علیه اهلل صلّی)زبان پیامبر اکرم  از بهانه همین به و سوزاندند[ کندمی سرگرم را مردم و] است اسرائیلبنی مثناة همانند اتیمثن

 اهلل صلّی)پیامبر اکرم  زبان همین جریان از کردند، حبس مدینه در را حدیث به این وسیله بزرگان و ننویسید قرآن از غیر چیزی که کردند

                                                           
  155، ص1. علل الشرائع، ابن بابویه، ج44

 136، ص4. إحیاء علوم الدین، غزالی، ج45

   136، ص4. إحیاء علوم الدین، غزالی، ج46

  379ص ،4ج ؛ االصابه،27 ـ 26ص ،10ج الکبیر، ؛ الطبقات124ص ،7ج مسلم، ؛ صحیح129ص ،4ج اری،بخ صحیح: ك.. برای نمونه ر47
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 هرکس. ندارد اشکالی کنید، نقل اسرائیلبنی از باشد؛ آیه یک اگر حتی برسانید؛[ مطلب] دیگران به من از کردند که: نقل چنین( وآله لیهع

 به توجه با - آنها فرهنگی شبیخون و یهودیان کور تهاجم راه سان، بدین و. است آتش در جایگاهش ببندد، دروغ من بر عمد به

 .شد باز قرآنی ناب و اصیل فرهنگ به -نبوی  احادیث کتابت از منع و( السالمعلیهم)معصوم  شوایانپی کردننشینخانه

 عالقه است، فراوان شگفتیهای رب مشتمل غالبًا که سراییافسانه به رود،نمی باالتر خیال و وهم حدّ  از که مردم از بسیاری طبع تردید بدون

 افراد گونهاین فراغت ساعت دیگر، سوی از. بپوشاند افسانه تن به حقیقت لباس هنرمندانه بتواند گوینده اگر ویژه به پسندد؛می را آن و دارد

 که کنند وگوگفت مسائلی ارهدرب است ممکن زیرا است؛ ساز دردسر ندارند، علمی مباحثه و مطالعه توان و حوصله و آیندمی گرد هم دور که

 اهمیت حکومت برای ساعات این کردن پر رواین از. کندمی منع آنها به پرداختن از دارد آنها به که حساسیتی اثر بر یا پسنددنمی حاکمیت

 .دارد فراوانی

-غضب و حبّ بیان نگران سو دیگر زا و بودند کرده ممنوع را( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی)پیامبراکرم احادیث نقل و نوشتن یکسو از که کسانی

 را هاآن شده کنترل هایخیالبافی و هاافسانه با ناچار بودند، ایشان مبغوضان و محبوبان تعیین و( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  های

 اینها مانند و هاسالم بن عبداهلل ها،کعب قرضی بن محمد ها،الداریتمیم ها،ابوهریره االحباراها، کعب به دادن میدان با و کردندمی سرگرم

 یانم در اسرائیلیات بازار رتیب،ت بدین و کردندمی تغذیه را... و ایقبیله فامیلی، خانوادگی، کوچک هایگروه عمده، مراکز و اصلی مساجد در

 .بود حقیقی عارفم و احکام بیان صدد در که شد نبوی روایات و کریم قرآن آیات از ترپرفروغ احیاناً و گرفته رونق مسلمانان

 ناپذيرجبران خسارات

ه در ادامه به برخی از داشت ک دنبال به بشری جوامع و اسالمی امت برای شومی آثار نبوی، روایات نکردن گردآوری و حدیث شدنن ثبت

 مهمترین موارد آن اشاره می شود: 

 نور سرچشمه از مردم كردن دور. اول

 آن از اینمونه «ثقلین» ثحدی که است شده یاد ینید و سیاسی علمی، مرجع یگانه عنوان به( السالمعلیهم) ائمه از فراوانی روایات در

 دور و( السالمعلیهم) خاندان رسالت نشینیخانه زمینه سازی،بدل برای گسترده اقدامات و حدیث نقل و ثبت کردن ممنوع از پس. است

 .مین بوده حدیث نعم در سقیفه از برخاسته حاکمیت اصلی خواسته که شد فراهم اجتماع صحنه در فعال حضور از آنها شدن

 مکاتب روایی و تفسیری فقهی، منابع به گذرا نگاهی. بود بشر به ظلم ترینبزرگ این و شدند میدان این بازیگران دنیاپرستان، مقابل، در

 5370 از بیش –زاده یهودی االحبار کعب افکار ترجمان و سخنگو - ابوهریره از آنکه با کند.می اثبات خوبی به را مطلب این مختلف،

پیامبر  جانمنزله  به که( السالمعلیه)علی  از و است ندرت غایت در( السالمعلیهم)طاهره  عترت از منقول روایات اند،کرده نقل حدیث

 نقل وایتر 586 تنها کرد،می همراهی را ایشان( وآله علیه اهلل صلّی)رسول  حضرت ارتحال تا خود تولد لحظه از و بود( وآله علیه اهلل صلّی)

 ابن همانند افرادی و شد نیز فراموش شانمرجعیت علمی بلکه حتی نورانی؛ ذوات آن مطلق مرجعیت تنها نه که رسید بدانجا کار. اندکرده

 را آن خوارج، مذهب با( السالمعلیهم) بیتاهل مذهب مقایسه و( السالمعلیهم)ئمه عصمت ا به شیعه اعتقاد بر طعنه با مغربی خلدون

 مرام از پیروی افتخارش که را شیعه مذهب اساسًا افراط نهایت در و کرده طغیان نیز کرد. برخی معرفی بنیانبی فقهی و آمیزبدعت مذهبی
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 شخصی چنین که حالی در اند،دانسته «سبا بن عبداهلل» نام به موهومی شخص پرداخته و ساخته است،( السالمعلیهم) بیتاهل مسلک و

 .ندارد خارجی جودو اصالً

 احاديث از بسیاری رفتن بین از. دوم

 نابود حادیثهمه ا یافت،می ادامه روند این اگر و کند انکار را آن تواندنمی کس هیچ و است حدیث نکردن ثبت قهری اثر ضایعه، این

 روزی نیز هاحافظه ترینقوی زیرا کند؛ لغو را حدیث ثبت ساله صد ممنوعیت که واداشت را عبدالعزیز عمر بن نگرانی، همین و شدمی

 برد؛می بین از را آنها خود، هاینوشته سپردن حافظه به از پس پسندید،نمی را نوشته بر اتکای که زبیر بن عروة .شوندمی فراموشی گرفتار

 و دادممی دست از را زندانمفر و مال کاش ای: گفتمی و خوردمی را خود هاینوشته حسرت شد، کم اشحافظه که کهنسالی در لکن

 متعدد هاینسخه وجود بلکه نوشتن اصل تنها نه خطر، این از این در حالی است که عقل سلیم برای پرهیز 48بردم.نمی بین از را هایمنوشته

 . باشد دست در دیگری نسخه رفت، بین از آنها از یکی اگر که کندمی تجویز را نوشته یک از معتبر

 از را تورات کتاب سرائیلبنی :نویسدمی «...الکتاب من نصیبًا اُوتوا الذین اِلی تر اَلَم» آیه تفسیر در ا، صاحب تفسیر المنار،رض محمد رشید

 اختیار در را آن از نسخه یک تنها بلکه کردند؛ ثبت متعدد هاینسخه در نه و داشتند حفظ در کامل طور به نه اول، صدر در آن نزول زمان

 کردند، اسیر و کشتند را آنها یهودیان به حمله در بابلیان که هنگامی 49.نوشت برایشان( السالمعلیه)موسی  که بود اینسخه آن و داشتند

 یا داشتند حافظه در که تورات از آنچه ،اسارت از رهایی از پس. کردند نابود نیز را شانآسمانی کتاب کردند، ویران و سوزاندند را شهرهایشان

 50.شد فراموششان بقیه و کردند آوریجمع داشت، وجود استشهاد صورت به هایشانتهنوش در

 جعلی احاديث يافتن رواج. سوم

 جامعِ ای،نوشته نه زیرا نبود؛ دست در ناصحیح از صحیح احادیث تشخیص برای معیاری با توجه به اقدامات تخریبی صورت گرفته، هیچ

 علیه اهلل صلّی)پیامبر  از من که بگوید توانستمی کس هر روازاین باشد. حفظ را احادیث تمام هک بود کسی نه و داشت وجود احادیث همه

 عصر ماتریالیست - العوجاء ابی بن الکریم عبد. دهد نسبت( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  به وسائطی با را سخنی یا شنیدم چنان و چنین( وآله

 در و کردم جعل حدیث چهارهزار که بدانید کشید،می مرا که اکنون! سوگند خدا به :گفت دار بهچو پای در -( السالمعلیه) صادق امام

 شما که فطرهایی چه و باطل شما از را هاییروزه چه. کردم حالل را هاییحرام و حرام را هاییحالل احادیث، این در. دادم جا شما احادیث

 51.کردم گرفتن روزه به وادار را

 که اندگرد آورده حدیث هزار پنجاه هفتصد و میان از را خود مسند حنبل، احمد و حدیث هزار ششصد میان از خود را الصحیح الجامع بخاری،

 .گذشت قبالً  نیز دیگران و ابوهریره جعلی احادیث از هایینمونه. دانستندمی جعلی را احادیث این از طبعاً بسیاری

                                                           
  60. تقیید العلم، خطیب بغدادی، ص48

  137ص ،5ج . تفسیرالمنار،49

  284ص ،6ج . تفسیرالمنار،50

  256ص ،9ج طبری، . تاریخ51
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 معنا به نقل. چهارم

 تبدیل دیگر الفاظ قالب در معنا به نقل به افتد، تأخیر به آن ثبت اگر اما است؛ گوینده الفاظ حفظ توان کالمی، هر ریفو ثبت آثار از یکی

 حجیت نیز معنا به نقل باشد، مالز شرایط دارای راوی اگر البته. رودمی دست از بیشتر اصلی الفاظ شود، بیشتر زمانیفاصله  هرچه و شودمی

 .دارد برتری معنا به نقل بر گوینده، الفاظ حفظ که نیست تردیدی لیکن دارد؛

 فقهی و اعتقادی گوناگون هاینحله پیدايش. پنجم

 این مطلب، همان سرّ . ستا ندرت غایت در فتوایی چنین رواز این  است. دشوار بسیار آن محکمات و کریم قرآن نصّ  خالف بر دادن فتوا

 در و احادیث نبودن ناما مدوّ شود. تمسک آن متشابهات به آنکه مگر است، آن قرارداشتن نهمگا دسترس در و کریم قرآن بودن مدوّن

 و دیگران نزد موجود روایات از آنکه بی بدهد؛ فتوا خود هایدانسته و هاداشته اساس بر کس هر که شد سبب آن نبودن همگان دسترس

 سازاننحله از برخی حواس نکهآ ویژه به آمد؛ پدید گوناگونی هاینحله اساس این بر و باشد داشته اطالعی اند،داده آن اساس بر که فتوایی

 .رفتمی شانهوس دنبال

 معیاربی اجتهاد به آوردن رو. ششم

 ارائه( : روایات)بیانی  وحی یا قرآنی وحی قالب در که الهیاراده  با عملش باید مسلمان یعنی است؛ تعبّد اسالم عملی احکام در اصل،

 بررسی به مربوط که مباحثی آن مگر رسد،نمی اجتهاد به نوبت باشد، پاسخگو تواندمی روایت که زمانی تا رواز این . باشد منطبق شود،می

 آیات، مجموع از که قواعدی و اصول با 52باشد، کوتاه روایت از فقیه دست هرگاه. باشد روایت داللت یا و صدور جهت یا صدور، اصل

 .کندمی استنباط را نظر مورد مسئله حکم آورد،می دست به عقل و اجماع روایات،

 پرسشهای یکدیگر، با فرهنگها تعامل و هااندیشه و آرا تضارب مسلمانان، دامنه گسترش زمین، پهنه و زمان عرصه در اسالم پیشرفت

 حدیث کمبود لیکن دادند؛می کنندهقانع خیپاس آنها به باید ورزاندیشه زعمای که کرد مطرح اسالم فرهنگی و فکریحوزه در جدیدی

 چهارچوب در تا کنند ارائه مندضابطه قواعدی و اصول توانستندنمی حتی که ایگونه به بست؛ را فکری پیشوایان دست مقبول، و صحیح

 استحسان، قیاس، قالب در را دهش مطرح هایپرسش پاسخ و گراییدند بار بند و بی اجتهاد به رو این از بیابند. را خود سؤاالت پاسخ هاآن

 .کردندمی ارائه... مرسله و  مصالح

 عمده گرايش دو

 خود در را( وآله علیه اهلل صلّی)هستی، یعنی رسول مکرم اسالم  پربهای مروارید صدفی، همچون حرا غار که این، از پیش قرن چهارده

 اِقرَأ» گشای:دل آوای و النور جبل فراز بر الهی وحی امین نزول شود، شودهگ بشریت سوی به غار آن دریچه از سعادت پنجره تا پروریدمی

 از پس. داد بشارت الهی جاودان آیین عنوان به را اسالم مقدس دین نزول رسوالن، خاتِم و انبیا خاتَم گوش در او «خَلَق الَّذی رَبِّکَ بِاسمِ

 بخشنجات آیین این رسمیّت اِعالن صفا، کوه فراز بر «تفلحوا اهلل إالّ إله ال ولواق» با نوای: توحید خانه کنار در حضرت آن رسای بانگ آن،

 .بود انسانی جامعه به آن شمولی جهان صالی و

                                                           
 است. «فیه نصّ ال ما» موارد از مساله،: گویندمی . اصطالحًا52
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 معنوی نعمت وسیع خوان این سعتو دامنه آیین، این تبلیغ در او ساله 23 مقاومت و دین این ابالغ در ایستادگی نماد آن نستوهی و پایداری

. بود شده برچشیده زمین از ایگسترده هایبخش از وثنیّت و ثنویت بساط اعال، رفیق سوی به پرکشیدنش هنگام که داد گسترش چنان را

 قامت( کعبه) وی آیینِ تینِنخس خاستگاهِ سوی به و دانستندمی آسمانی کتاب را کتابش و الهی دین را او مکتب موحد، میلیونها تنها نه

 را هاسرمأذنه توحید به هادتش کنار در که بود وی رسالت به شهادت شعورشان و شور با آمیخته شعار بلکه ایستادند،می نماز به و بستندمی

 .بخشیدمی زینت آنها به و بود کرده بلند

 همگی که وانیفرا ادهاینوز( وآله علیه اهلل صلّی) اعظم نیّر آن بدن کشیدن خاك نقاب در رخ و حضرت آن روح ملکوتی ارتحال از پس

 اثبات نوزادی برای هر شتال ترتیب، بدین. گذاشتند آسمانی شرایع وجود عرصه به پا داشتند را وی شریعت از پیروی و مسلمانی ادعای

 .دهد پیوند یعنی قرآن او ابکت و یعنی نبی مکرم اسالم آیین این پدر با را او که بود اینسب نامه کردن پا و دست خود، نبودن نامشروع

 برای کاپوییت جز چیزی «جماعت و سنتاهل» به خود نامیدن بر اصرار و «اجماع»اصل  به بخشیدن مشروعیت برای زحمت تحمّل

 نیست. آورمشروعیت نامه نسب چنین به یافتندست

 پدید باره این در ایشان از سپ عمده گرایش دو آن، نوشتن و حدیث نقل برای( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم  نبی ترغیبهای و سفارشها رغم به

 :رسید پایان به ساله صد نزاع این عبدالعزیز بن عمر فرمان با که آمد

. پسندیدندنمی را حدیث شتننو خاص، دلیلی به یک هر که... و  خدری سعید ابو مسعود، بن عبداهلل خطاب، بن عمر همانند برخی گرایش. أ

 از پس فرهنگی رخداد این. ودب گروه این جزو شدند، متولد آن پایهبی سایه زیر اسالمی هاینِحله از بسیاری که ایسقیفه حاکمیت متأسفانه

 صد ممنوعیت این. کرد عممنو را نویسی حدیث و داد قانونی صورت خود میلیبی به اندك اندك اجتماعی، سیاسی، اوضاعِ  بر نسبی تسلّط

 بودن وعنامشر بر معتبر سندی به که رفتمی و انداخت مخاطره به جدًّا( وآله علیه اهلل صلّی) نآیی این پیامبر با را هانِحله این ارتباط ساله،

 ایدازهان تا را اوضاع و ادشان رسیدفری به پرتگاه لب در( العزیز عبد بن عمر) مروانی خلیفه ممنوعیت لغو فرمان لیکن شود؛ تبدیل موالید این

 .کرد دگرگون

نبوی  احادیث نوشتن به که. ..و  عاص عمرو بن عبداهلل انس، ،(السالمعلیه)مجتبی  امام ،(السالمعلیه)رمؤمنان امی چون بعضی گرایش. ب

 نشده قطع هرگز شریعت صاحب اب او ارتباط که بالدمی خود به هستند، گروه این جزو او فکری زعمای دارد افتخار که شیعه. ورزیدند اهتمام

 . رودنمی سؤال زیر مشروعیتش عنوان هیچ به و است روشن اینامه نسب دارای و

 حديث تدوين و شیعه

 اهتمام لکن کردند، اقدام نبوی احادیث ثبت به که هستند کسانی نخستین جزو... و  غفاری ابوذر فارسی، سلمان ابورافع، همچون بزرگانی

 از بیش هم زیرا است؛ سابقهبی( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم  نبی ثاحادی حفظ و ثبت در مرام این پیشوای عنوان به( السالمعلیه)امیرمؤمنان 

 نبوی احادیث اِمحای و احراق به واهی هاییبهانه به دیگران که حالی در هم و است نوشته حدیث صورت به را نبوی معارف دیگران

( السالمعلیهم)معصومش  وارثان میان که گذاشت باقی ودخ از گرانبها میراثی صورت به و کرد حفظ را آنها( السالمعلیه)علی  پرداختند،می

 .گشتمی دست به دست
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 میراث نبوت نزد ائمه طاهرين:

 نیز حضرت آن و پرسیدمی حضرت آن از را خود مسائل حَکَم. بودم( السالمعلیه)باقر  امام نزد عُتَیْبة بن حَکَم همراه :گویدمی صیرفی عُذافر

 را( السالمعلیه)علی  کتاب آن برو: فرمود خود فرزند به( السالمعلیه)باقر  امام. کردند اختالف ایمسئله در هآنک تا داشت؛اش میگرامی

 را بحث مورد مسئله آنکه تا نگریست آن در و گشود را آن( السالمعلیه)باقر  امام. آورد را ایکرده لوله بزرگ کتاب و رفت فرزندش. بیاور

 تو! محمّد ابا ای: فرمود و کرد حَکَم به رو گاهآن است.( وآله علیه اهلل صلّی)خدا  رسول امالی و( السالمعلیه)علی  خطّ این،: فرمود و یافت

 نازل آنها بر جبرئیل که کسانی علم از تربخش اطمینان علمی بدانید لیکن بروید؛ خواهیدمی هرجا دنیا، راست و چپ به ابوالمقدام و سَلَمَه و

 53.یابیدنمی شود،می

 است، گفته باره این در چیزی خود نظر به کس هر: امام فرمود. پرسیدم( السالمعلیه)باقر  امام از را جدّ ارث درباره ایمسئله :گویدمی زراره

باقر  امام مود؟فر چه( السالمعلیه)امیرمؤمنان ! خدا شما را خیر دهد: گفتم[. است کرده بیان را خدا حکم که( ]السالمعلیه)امیرمؤمنان  جز

 گوش گویمآنچه می: فرمود. بخوانید برایم که است آن از بهتر بفرمایید، خودتان: گفتم. بخوانم تو برای را آن تا بیا فردا: فرمود( السالمعلیه)

 حضور اثر بر تا کردممی خلوت او با تنهایی همیشه که ساعتی عصر و ظهر بین روز آن فردای .بخوانم تو برای کتاب روی از تا بیا فردا کن؛

: فرمود و کرد رو( السالمعلیه جعفر)خود  فرزند به شدم وارد وقتی. رفتم حضرت آن سراغ به ندهد، هایمسؤال به ایتقیه جواب دیگران

صادق  امام سپس ماندیم. تنها( السالمعلیه)جعفر  و من. پاخاست به خوابیدن برای خودش گاهآن بخوان. زراره برای را فرائض صحیفه

 که هنگامی... آورد.  برایم داشت، ضخامت شتر ران اندازه به و بود شده پیچیده هم در طومارگونه که را هاییو نوشته رفت( السالمعلیه)

 به و پیچیدم هم در را آن مطالعه از پس...  .است پیشینیان کتابهای از که بود پیدا آن ضخامت و درشتی از داد دستم به را آن طرف یک

 ؛...آری: گفتم خواندی؟ را فرائض صحیفه: فرمود کردم، مالقات( السالمعلیه)باقر  امام با روز آن فردای .برگرداندم( السالمعلیه)صادق امام

لی ع خطّ  و( وآله علیه اهلل صلّی)خدا  رسول امالی دیدی آنچه. دیدی تو که است چیزی همان حق،! سوگند خدا به! زراره ای: فرمود گاهآن

 خطّ  و( وآله علیه اهلل صلّی) خدا رسول امالی نوشته، این که داندمی کجا از او که کرد اموسوسه شیطان هنگام، این در .است( السالمعلیه)

 تو که دارد دوست شیطان. نکن شک هرگز! زراره ای: گفت( السالمعلیه)باقر  امام بگویم چیزی آنکه از قبل لیکن است؟( السالمعلیه)علی 

. است( السالمعلیه)علی  خطّ و( وآله علیه اهلل صلّی) خدا رسول امالی نوشته، این دانممی کجا از من که کند القا تو به و بیندازد شک به را

  54ن است.و خط م (وآله علیه اهلل صلّی) خدا رسول امالی اینها که است گفته او به( السالمعلیه)امیرمؤمنان  که کرده روایت جدّم از پدرم

در بیانی تصریح  نیز( السالمعلیه)صادق  است. امام شده یاد( السالمعلیهم)امامان  ویژه میراث عنوان به آن از که است همان کتاب، این

 به عزیمت هنگام( السالمعلیه)علی  حضرت :فرمود خُنیس بن مُعلی به دیگر، بیانی در و 55است. شده منتقل من به پدرم کتابهای فرمود که

 به گاهآن و( السالمعلیه)حسین  امام به سپس و رسید( السالمعلیه)حسن  امام به او از پس گذاشت؛ امانت سلمهنزد ام را خود کتابهای عراق
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 و آمده است آن در کوچک خراش دیه حتی مردم مسائل همه که کتاب این طول 56رسید. پدرم به او از پس و( السالمعلیه)سجّاد  امام

 58.اندگفته سخن آن تعدد از نیز که گاهی 57است ذراع هفتاد شود،می نامیده نیز «عهجام»

 تنها نه نبوی، احادیث ارینگهد و حفظ بر خاندان این از سوی دیگر اهتمام و مطالب فهم در( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  قدرت یکسو از

 ودب شده سبب بلکه بود؛( السالمعلیه)علی حضرت به آن امالی و( وسلّم وآله یهعل اهلل صلّی)اکرم  گویی پیامبرحدیث برای انگیزه بهترین

 دانستند. البتهمی همگان ار این و کند دایر اختصاصی درس کالس علی )علیه السالم( رسول مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله( برای که

 داشتند. را ژهوی کالس این در شرکت اجازه نیز( السالمعلیه)حضرت  آن خانواده

 توانایی اصحاب همه نماید:آن حضرت، اشتهای زاید الوصفش برای شنیدن کالم رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( را چنین توصیف می

 و برسد راه از رهگذری که داشتندمی دوست بلکه نداشتند، را حضرت آن مطالب فهمیدن و( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  از پرسش

 وارد( صلی اهلل علیه و آله) پیغمبر بر نوبت یک شب هر و نوبت یک روز هر من اما ببرند؛ ایبهره او، سؤالِ رهگذرِ از آنها تا بپرسد زیچی

 چنین کس هیچ با من جز که دانندمی( صلی اهلل علیه و آله) پیغمبر اصحاب بودم. او با موضوعى هر در و میکرد خلوت من و او با شدممی

پیغمبر  خانه از بیشتر من خانه در همنشینى این و آمدمى نزدم( صلی اهلل علیه و آله) پیغمبر و بودم خودم خانه در که بود بسا کرد،نمی رفتار

 چون و بود من با تنها و کردمی بیرون را خود زنان شدم،وارد می حضرت آن بر منازل از بعضى در چون و شدمی )صلی اهلل علیه و آله( واقع

 تمام پرسشم چون و دادمی جواب پرسیدممی او از چون کرد.نمی بیرون را پسرانم از یک هیچ و فاطمه آمد،مى من به منزل خلوت براى

 و فرمود امال و خواند من براى اینکه جز نشد، نازل( ص) خدا رسول بر قرآن از اىآیه هیچ فرمود.می شروع او شدم،می خاموش و شدمی

 و فهم که خواست خدا از و آموخت به من را آن عام و خاص و متشابه و محکم و منسوخ و ناسخ و تفسیر و تأویل و وشتمن خود بخط من

 نوشتم، من و فرمود امال که را علمى هیچ و قرآن از اىآیه هیچ کرد، من درباره را دعا آن که زمانى از و فرماید. عطا به من را آن حفظ

 نازل او از پیش پیغمبر هر بر که اىنوشته و آینده و گذشته نهى و امر و حرام و حالل از فرمود تعلیمش خدا هک را آنچه و نکردم فراموش

 59نکردم. فراموش را آن حرف یک حتى و کردم حفظش من و فرمود تعلیم به من معصیت و طاعت از بود شده

 که نزد خاندان او( وآله یهعل اهلل صلّی)اکرم  رسول هایی و کتابمیراث علم که کندمی داللت است فراوان آن هاینمونه که احادیث این

 نه بخوانند؛ آن روی از و کنند مشاهده را آنها توانستندمی نیز دیگران گاهی که بود محسوس ایگونه مطهرش به امانت گذاشته شد، به

 شیعه فکری زمامداران که( السالمعلیهم)معصوم  پیشوایان سایر و( السالمعلیه)علی  حضرت ترتیب، بدین. باشد محض معنوی امور از آنکه

 صلّی)خدا  رسول به مستقیم انتساب که کردندمی نقل هاییکتاب از را دینی معارف و احکام دارند، را آنها از پیروی افتخار شیعیان و هستند

 شانظاهری ارتباط معنوی، رتباطا بر افزون زیرا شد؛ نخواهد یافت آنها فکری سیستم در اعوجاجی و انحراف رواین از داشت،( وآله علیه اهلل

 .ماند برقرار پیوسته شریعت صاحب با نیز
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 ودایع سایر و سالح کتاب، زا مراد بگوید کسی ممکن است لیکن بود؛( السالمعلیهم)ائمّه معنوی مقامات گرفتن نظر در بدون شد گفته آنچه

 رسول با را فرزندانش و( السالمعلیه)علی  حضرت معنوی ارتباط تنها که است معنوی اموری آمده، آنها مشابه و روایات این در که رسالت

 آنچه بر و فهمید آنها از تواننمی را( هوآل علیه اهلل صلّی) خدا رسول کتابهای از مستقیم نقل رواین از کند،می ثابت( وآله علیه اهلل صلّی) خدا

 .ندارد داللت گفتید شما

 تأیید همگی ،...و  آن روی از زراره کتاب بزرگ لوله شده، خواندن سلمه، ام نزد کتاب گذاشتنامانت همانند تعبیراتی ظاهر اواّلً: آنکهپاسخ 

خدا  رسول از یادگاری و «اثر» عنوان به علوم از قسم این از روایات، برخی در این، بر افزون. است بوده عادی هاییکتاب آنها که کندمی

 هرگز است، امامت شئون جزو و معنوی امور از که امامت علم که حالی در است. شده یاد نیست، افزایش قابل که( وآله علیه اهلل یصلّ)

یابد. در نقل جالبی آمده که می افزایش و شودمی حادث شب و روز هر و نداشتند را آن توقع ورثه از یک هیچ و نیست دیگران محسوس

ای دارید که طول آن هفتاد زراع است و در آن هر آنچه گویند که شما صحیفهمردم می ام صادق )علیه السالم( پرسید:از ام حازم بن منصور

مردم به آن نیاز دارند، موجود است و این علم است. حضرت در پاسخ فرمود: این علم نیست؛ بلکه این اثر بر جای مانده از رسول خدا )صلی 

در نقل دیگر آمده که حضرت فرمود: ]این  60آن چیزی است که در هر لحظه از شبانه روز بر ما افاضه می شود. اهلل علیه و آله( است. علم

 61رسد.می پایان به اگر چنین نباشد، علم همواره در حال زیاد شده است[ که

 آن حضرت که هنگامی .است حدیث شتننو در( السالمعلیه)علی  امیرالمؤمنین به( وآله علیه اهلل صلّی)مکرم  نبی توصیه دیگر، شاهد

 ندارم؛ اتفراموشی از نگرانی کردم، تو به که دعایی از پس: فرمود من است؟ کردن فراموش از شما نگرانی توصیه، این دلیل آیا: پرسید

 باران امتم بر آنها هوسیل به و هستند تو فرزندان از که امامانی: فرمود کیستند؟ من شرکای: پرسید. بنویس خود شرکای برای تو لیکن

( السالمعلیه)مجتبی  امام به اشاره با گاهآن گردد؛می نازل آسمان از رحمت شود؛می برداشته آنها از بال رسد؛می اجابت به دعایشان بارد؛می

 تو فرزندان از بقیه: دفرمو گاهآن و کرد اشاره آنها دومین عنوان به( السالمعلیه)حسین  امام به سپس. آنهاست نخستین این،: فرمود

 62هستند.

 به و شود نوشته عادی کاغذهای در او احادیث که خواستمی( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم  پیامبر که دهدمی نشان خوبی به حدیث این

 زیرا باشد، یگراند به ارائه قابل سندی شکل به تا بماند، باقی معصومش فرزندان برای و درآید معمولی و متداول هایکتاب همین صورت

 ویژه هایخصلت در( السالمعلیهم)معصوم  امامان اشتراك به توجه با و کرد نفی( السالمعلیه)علی  حضرت از با قاطعیت را نکردن فراموش

امیرمؤمنان  نه رواین از است، منتفی نیز آنها از... و آیات تفسیر دین، احکام کردنفراموش آنهاست. از یکی نیز نکردن فراموش امامت،

 خواستمی( وآله علیه اهلل صلّی)پیامبر  لکن ؛(السالمعلیهم)معصوم  امامان سایر نه و داشت اینوشته چنین به شخصی نیاز( السالمعلیه)

 به چون علم، این البته .باشد داشته داللت شریعت صاحب با آنها ظاهری ارتباط بر تا بماند، معصومش فرزندان برای مکتوب سندی

مکرم  نبی الهی، علم دریافت در واسطه اولین. اندسهیم آن در اندشخصیت این دارای که افرادی همه گیرد،می تعلق حقوقی خصیتش

 رسد.می( السالمعلیهم)ائمّه  سایر به سپس و( السالمعلیه)امیرمؤمنان  به او از پس است؛( وآله علیه اهلل صلّی)
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)صلی اهلل  اکرم رسول با شیعه امامان علمی یعنی ارتباط ما اصلی ادعای این مطلب، به اول، پاسخ در ما مدعای نشدن بر فرض اثبات ثانیاً

 دوگونه است، فراوان سیارب که نشده ذکر و گذشته صفحات در شده ذکر روایات مجموع ما نظر به چون کند،وارد نمی ایعلیه و آله( خدشه

 از کهحالی رد معنوی. ارتباط هری و دوم:ظا اول: ارتباط: کندمی ثابت( وآله علیه اهلل صلّی)اکرم  پیامبر و( السالمعلیهم)ائمّه  میان را ارتباط

 و ظاهری از اعم) سستگیناگ ارتباط اصل روی، هر به. است اثبات قابل حقوقی شخصیت و معنوی بُعد از تنها ارتباط این مستشکل، نظر

 .است انکارناپذیر( وآله علیه اهلل صلّی) کرما رسول و شیعه پیشوایان میان( معنوی

 راستین پیروان همّت

 حجّت( السالمعلیهم)عصوم م پیشوایان سایر و( السالمعلیه)علی  امیر مؤمنان احادیث که گفت توانمی تردیدی هیچبی گذشت، آنچه بنا بر

 و معنوی مقامات و وقیحق شخصیت خواه نشود؛ یا شود ثابت آنها عصمت خواه گیرد؛ قرار عمل معیار و استدالل مبنای تواندمی و است

 علیه اهلل صلّی)خدا  رسول هایابکت اند که بهافراد موثق و امینی بوده آنها که است آن حداقل زیرا گردد، انکار یا شود پذیرفته شانعلمی

 یقتشو و ترغیب به گفتن لبیک با آنان صادق پیروان که بود هشد سبب اعتبار و حجیت این .اندکرده را نقل هاو آن اندداشته دسترسی( وآله

 داشته آنان احادیث دوینت و ثبت بر جدّی اهتمامی ای،سقیفه حاکمیت منع به اعتنا بدون و آنها منش و روش به تأسّی و خود پیشوایان

  باشند.

 و زدمی زمین به( السالمعلیه)امیرمؤمنان  معروف و ستهبرج شاگرد عباس، ابن نزد شاگردی زانوی که هنگامی جبیر بن برای نمونه سعید

 و کفش روی رسید،می پایان به افزارش نوشت و کردمی داغ حدیث، نوشتن در را وی انگشتان عباس، ابن گویحدیث هایچانه شدن گرم

 63نمود.می پاك را آنها نوشت،می و کردمی منتقل مناسب جای در را آن آنکه از پس و نوشتمی... و اسب زین روی دست، کف آن، زیر

 یداهللعب تمّار، میثم رافع، ابی نب علی قیس، بن سلیم سمیع، ربیعة بن همدانی، االعور عبداهلل بن حرث رافع،ابی بن عبداهلل نباته، بن اصبغ

 روایت( السالمعلیه)امیرمؤمنان  از اوّل طبقه راویان عنوان به که هستند کسانی ،...و  مرّة بن یعلی البجلی، قیس بن محمد الجعفی، حر بن

  .اندنوشته را آن و کرده نقل

اقر ب امام و سجاد امام از که اندومد طبقه در... و  منذر بن زیاد ثور، بن حسین ،(السالمعلیهما)الحسین  بن علی بن زید جعفی، یزید بن جابر

 .اندپرداخته کتاب تألیف و احادیث آوریجمع به و کرده نقل روایت( السالمعلیهما)

 ابوعبیده صیرفی، بسّام م،مسل بن محمد زراره، القاسم، بن المؤمن عبد قاسم، بن یحیی همانند افرادی که هنگامی طبقه، دو این از پس

 نمیمو بن عبداهلل زهری، بن طلبم عمار، بن معاویة الحضرمی، زائدة بن حجر مغیره، بن جحدر فاخته، ابی بن ثور عبداهلل، بن زکریا حذّاء،

 انس نب مالک ،.(ه150 م) جُرَیج بنا همانند افرادی بودند، مشغول( السالمعلیهما)باقر  امام و سجّاد امام احادیث تدوین و گردآوری به... و

 بهره عبدالعزیز بن عمر دست به نویسی حدیث ممنوعیت لغو از آمده فراهم آزادی از سنت اهل راویان اول طبقه عنوان به... و .( ه179 م)

 سر پشت را هجرت ومد سده دوم نیمه اندك اندك زمان، عقربه که حالی در پرداختند، حدیث تدوین به محدود خیلی صورت به و برده

 .افتادند عقب طبقه دو ،«جماعت و سنت اهل» نویسانِحدیث ترتیب، بدین. گذاشتمی

                                                           
 128ص ،1ج دارمی، . سنن63
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 و «بالظالمین الظالمین اشغل اللّهمّ » مصداق: حاکمیت، زمام تصاحب برای آنها با عباس فرزندان نزاع و امیّه فرزندان قدرت رفتن تحلیل

 بینهم سالمین اجعلنا و» تحقق: شاگرد، تربیت در ظرفیت و توان از بیشتر هرچه وریبهره برای( وآله علیه اهلل صلّی)محمّد آل صادق تالش

 دارای آنها اکثر که 64اند،کرده ذکر حضرت آن برای شاگرد هزار چهار حدیث، تاریخ پژوهندگان و نگارانسیره که جایی تا بود «غانمین

 شیخ نُهصد کوفه، مسجد در تنها: گویدالسالم( که میاز اصحاب امام رضا )علیه «وشّاء». گذاشتند جا به خود از یادگاری و بوده کتاب

 65.گفتندمی «محمد بن جعفر حدّثنی» که دیدم را گوحدیث

معصوم  امامان از یکی از روایتی هرگاه که بود این هاآن است. دأب ستودنی احادیث ثبت در نیز پرتالش و صادق شاگردان ینا واالی همت

 فراموشی تندباد به را آن از قسمتی یا حدیث آن ایام گذشت تا کردندمی ثبت را آن تأخیر بدون و بالفاصله شنیدند،می( السالمعلیهم)

( السالمعلیه)امام  از که فتوایی یا سخن هر استثنابی و داشتند خود با افزار نوشت همواره مقصود این برای آنها از برخی حتی 66.نسپارد

اسالمی  مملکت گوناگون نقاط از اول، شهید گفته به بودند، حدیث کاتبان و راویان چهارم طبقه که افراد این 67.کردندمی ثبت شنیدند،می

 .بودند گردآمده

 از فراوانی مکتوبات و رسید ایتازه مرحله به روآوردند، آن به ممنوعیت رفع اثر بر نیز سنت اهل که پس این از حدیث، تدوین و ثبت نهضت

 و باقر امام شاگردان از نویسنده چهارصد از مکتوب چهارصد آنها، میان از که درآمد تحریر رشته به( السالمعلیهم)معصوم  امامان احادیث

سبب  به اصول این 68.گرفتند نام «اربعمأة اصول» و یافتند ایویژه شهرت هاویژگی برخی لحاظ به( السالمعلیهم)ائمّه  ایرس و صادق امام

 مؤلف اعتبار موجب رجالی، کتب در «أصل له» تعبیر که ایتقریر ائمه طاهرین )علیهم السالم(، از اعتبار خاصی برخوردار است به گونه

 . شودمی

 

 «ثالث دونمحمّ» ابتكار

 چنانکه داشت؛ ادامه 70«اربعه کتب»تألیف  و اصول این تبویب و آوریجمع برای 69«ثالث محمّدون» اقدام تا «اربعمأة اصول» محوریت

 بین از( ره)طوسی  شیخ و( ره)مفید  شیخ کتابخانه سوزی آتش هنگام آنها از بسیاری لیکن دارد؛ وجود نیز اکنونهم اصول آن از برخی

                                                           
 179ص ،2شیخ مفید، ج . االرشاد،64

  40. رجال نجاشی، ص65

 160. الرواشح السماویة، محقق داماد، ص66

  219 سید بن طاووس، ص الدعوات، . مهج67

 دست دیگر، بیان به و باشد شنیده معصوم از واسطه یک با یا مستقیماً را حدیث آن، نویسنده که شودمی اطالق هایینوشته به تنها «اصل» اما است؛ عام عنوانی «کتاب». 68
 باشد موثّق و مطمئن آن نویسنده و «صولا» جزو واسطه، کتابِ آن هرچند کند نقل دیگری کتاب از را آن احادیث از برخی یا همه یعنی باشد، شده دوم دست اگر امّا باشد؛ اول
 (.126ص ،2شیخ آقا بزرگ تهرانی، ج الذریعه،) بس و است صادق آن بر «کتاب» عام عنوان همان بلکه نامند،نمی اصل را نوشته آن

 غیبت دوران. ق. ه329 م.) «ثقةاالسالم» به مشهور کلینی، یعقوب بن محمد ابوجعفر،. الف: از عبارتند هستند، مکنّی «ابوجعفر» به نفرشان سه هر قضا از که ثالث . محمدون69
 به مشهور طوسی حسن بن محمّد ر،ابوجعف. ج( ق. ه381 یا 380 م.) «المحدثین رئیس» و« صدوق شیخ» به مشهور ،قمی بابویه بن حسین بن علی بن محمد ابوجعفر،. ب( صغرا

  .(ق. ه460م. ) «الطائفه شیخ»
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 محوریت مؤلّف، اعتبار ویژه، جامعیت همانند خصوصیاتی لیکن داشتند؛ مشکور تالشی هاکتاب گونهاین تألیف در نیز دیگران رچنده .رفت

 از نیست. مقدور فقیهی هیچ برای اجتهاد گیرنفس و سنگالخ راه پیمودن آن بدون که ساخت اربعه کتب از عصایی آن، مانند و فقهی احکام

 .شد منتقل «چهارگانه اصول» این به «گانه چهارصد» اصول آن محوریت رواین

 سبب منقولشان روایات دورص به آنان اطمینان و اربعه کتب مؤلفان امانبی تالش نیشابوری، مسلم و بخاری امام خالف بر که است گفتنی

 پذیرش به و محروم متن رد اجتهاد نظیر ایهدر و رجال در اجتهاد سفره کردن پهن از را دیگران و بنامند «صحیح»را  خود کتاب که نشد

 مندیتوان شایسته هر رواین از اند.بازگذاشته شناسروایت فقیهان روی به را اجتهاد باب همواره بلکه بدانند؛ ملزم روایات آن چرای و چونبی

 و بازشناسد سقیم از را آن حصحی و بگذارد سیبرر و نقد ترازوی در را کتابها این روایات اجتهاد، صحیح ابزار کارگرفتن به با تواندمی

 یک هر طریق و هاشیخهم بررسی و رجال کتابهای تنظیم در عظام فقهای مشکور سعی. نماید رد یا قبول را روایات خود، شناخت براساس

 بوده جهت این در همگی ند،اشتد اربعه کتب احادیث در حتی روایات پذیرش در که گیریهاییسخت و اربعمأة اصول به اربعه کتب مؤلفان از

 .است

 کتاب تألیف با 71دوم «ثالث محمّدون» آنکه تا کرد تراوش شیعه بزرگان قلم از حدیث زمینه در فراوانی کتابهای تاریخ طول در آن از پس

 با «بحرانی عبداهلل خشی» سپس و بخشیدند طهارت و عصمت بیتاهل احادیث به دیگری نظم «األنوار بحار» و «الشیعة وسائل» ،«الوافی»

 و «الوسائل مستدرك» تألیف با( ق.ه1320 م.) «نوری محدث» به مشهور «نوری حسین میرزا» ،«األحوال و المعارف و العلوم عوالم» تنظیم

 سستیگ هرگز که را شیعه نویسیحدیث انقطاعبی و طوالنی راه ،«سفینه البحار» تنظیم با( ق.ه1359 م.) «قمی عباس شیخ» او شاگرد

 .دادند ادامه نداشت،

  

                                                                                                                                                                                                                   
 به شیخ صدوق که الفقیه ضرهالیح من فقیه ؛(روضه و فروع شامل: اصول،)شیخ کلینی  الکافی از عبارتند شود،می یاد «اربعه اصول» به آنها از گاهی که کتاب چهار . این70

 االستبصار و است مفید شیخ استادش «مقنعه» کتاب بر الطائفه شیخ روایی شرح که األحکام تهذیب شود؛می نامیده «الفقیه الیحضره من» یا «الیحضر من» یا «فقیه» اختصار
   ین کتب، آشنا خواهیم شد. اهای آینده به تفصیل با در درس .است یکدیگر اب روایات تعارض رفع برای الطائفه شیخ تأمالت بر مشتمل که األخبار من اختلف فیما

 حسن بن محمد. ؛ ب.(ق.ه1091 م.) است مشهور نیز «فیض محسن مولی» به که کاشانی فیض به ملقب محمود، بن مرتضی بن محمد الف.: از عبارتند دوم ثالث محمدون. 71

 .(.ق.ه1111 م.) مجلسی عالمه به مشهور تقی محمد بن باقر محمد. ج و .(ق.ه1104 م.) «عاملی حر شیخ» به معروف علی بن

  



 

25 
 

 :سؤاالت اين درس

 یافت؟  انتقال آینده های نسل به چگونه آله، و علیه اهلل صلی خدا رسول توسط شده ارائه دینی . معارف1

 ؟بود چه حضرت آن از بعد و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول حیات حوزه حدیث، در زمان در تخریبی . اقدامات2

 داشت؟  دنبال به را خساراتی چه حدیث، حوزه در تخریبی . اقدامات3

 رفت؟بود؟ چه اقداماتی در این زمینه توسط آنها صورت گ چگونه حدیث تدوین مسأله به جماعت و سنت اهل . نگاه4

 بود؟ چه اقداماتی در این زمینه توسط آنها صورت گرفت؟ چگونه حدیث تدوین مسأله به شیعه . نگاه5

 تر:منابع برای مطالعه بیش

 4جوادی آملی، عبد اهلل، ادب فنای مقربان، جلد 

 تاریخ حدیث شیعه مجید معارف، 

   مجید معارف، تاریخ عمومی حدیث
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 فقه الحديثفصل سوم: 

 . تعريف فقه الحديث، بیان مسائل و جايگاه آن:1

فسیر قرآن را تی در آیات، که وجود ابهامات فقه الحدیث در حقیقت به معنای تفسیر حدیث است. و همان گونه که درباره قرآن می گوییم
سیر آن ای حدیث، تفضروری می سازد، درباره حدیث نیز چنین است؛ یعنی به خاطر وجود ابهامات و مشکالتی در دست یافتن به معن
دانش  ون است ر قرآضروری می باشد. بر این اساس، تاریخ و مصطلحات حدیث، همسان با علوم قرآنی و فقه الحدیث همسان با تفسی

قع فقه الحدیث دارد. در وانرجال الحدیث که مختص به حدیث است، به خاطر وجود پدیده سند در روایات است که این پدیده در قرآن وجود 
ید نیز ط مطالبی جدعلمی است که عالوه بر شرح لغات حدیث، در صدد فهم صحیح و عمیق از حدیث و معنای مستفاد از آن و استنبا

یی مبانی لحدیث از سواین علم از اطالق و تقیید و عموم و خصوص و داشتن معارض و ... درباره حدیث بحث می شود. فقه ا هست. در
ین است که عالوه بال نماید افهم و از سوی دیگر شرح و تفسیر روایات را شامل می گردد. غایت نهایی که فقه الحدیث می تواند آن را دن

 ن نشان دهد.تا حد امکا یت علیهم السالم، منظومه فکری و عقیدتی ایشان را که برگرفته از وحی است نیزبر فهم تک تک کلمات اهل ب
یک روایت که آن را بفهمی بهتر از هزار روایت است که به "اند: در اهمیت این علم همین بس که حضرت امام صادق علیه السالم فرموده

کالم بزرگان دین بوده است که در طول تاریخ سبب پیدایش فرقه ها و نحله های منحرف  این تفسیرهای نادرست از 72"نقل آن بپردازی.
 شده که خود نشان می دهد خطر کج فهمی از احادیث، بسیار بزرگ است.

 . نیاز به فقه الحديث:2

 اسباب نیازمندی به فقه الحدیث به چند دسته تقسیم می شود:
ن مطالب از رای بیان ایبم السالم ریشه در عالم غیب دارد و این در حالی است که ایشان . سطح باالی محتوا: معارف اهل بیت علیه1

ین فرآیند فهم ایاز است که واژگان عرفی بهره می گیرند. از این رو، برای روشن کردن مراد معصوم علیه السالم، به تالش فکری خاصی ن
 فقه الحدیث می نامیم.

وضوع را مربوط به یک ر یک روایت: معصومین علیهم السالم در بیان اهداف خود، تمام مباحث م. عدم طرح تمام جوانب یک موضوع د2
ام یا مطلقی عدیث، مفهوم یکجا مطرح نکرده اند؛ بلکه گاهی در حدیث واحد، از موضوع های متعدد سخن به میان آورده اند یا در یک ح

ادیث ضرورت می ه به سایر احو در نتیجه، برای فهم مراد گوینده حدیث، مراجعآمده و مخصّص یا مقیّد آن در روایت دیگر وارد شده است 
 یابد.

رد، همان گونه یات قرآن داآ. گستردگی داللت: از آن جا که احادیث اهل بیت علیهم السالم ترجمان وحی الهی است و شباهت بسیاری با 3
د حند و در آن ها از ابیان گشته  نازل شده اند، احادیث نیز به همین شیوه که آیات به صورت الفاظی کوتاه با معارفی بلند و ژرف و گسترده

ز به ت علیهم السالم نیله و اهل بیاکثر ظرفیت الفاظ و عبارات برای رساندن معانی استفاده شده است. گفتار پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آ
ز سوی دیگر چون حضرت نی آن ها نیازمند توضیح و تفسیر هستیم. الذا برای پی بردن به معا محسوب می شوند؛ اصطالح جوامع الکلم

ند، از مردم بیان کرده ا هنمایی تودهرسول صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت او علیهم السالم، درمقام هدایت قرار داشتند و روایات را برای را
 عمل قرار گیرد. این رو سخنانشان نیازمند تفسیر و تبیین است تا بتواند در زندگی، مالك

                                                           
 2. معانی األخبار، ص72
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 . مراحل فقه الحديث3

 مراحل اساسی فقه الحدیث را می توان در دو مطلب بیان نمود:
صول فقه، مدلول به تعبیر ا . فهم متن روایات: در این مرحله الزم است که ابتدا مفردات کالم و پس از آن ترکیب کالم شناخته شود و1

 استعمالی کالم کشف گردد.
وینده معلوم شود مراد جدی گ وینده کالم: منظور آن است که معنای نهفته در متن باید کشف شود و به تعبیر اصولیین. فهم مراد اصلی گ2

ود، مجموع روایات شالم شناخته کو دانسته شود که با مراد استعمالی تفاوتی دارد یا نه؟ در این مرحله الزم است که قرائن لفظی و مقامی 
 شود. فهم کالم استفاده انسته ها درا تایید نمایند یا با آن تعارض داشته باشند، جمع گردد و نهایتا از مجموع ددیگر که می توانند روایت ر

ان روایات ت معنی واژگهمان گونه که گذشت، اولین گام برای فهم معنای روایات، دانستن معنای لغوی واژگان روایات است. در شناخ
 :بایسته است که به نکاتی توجه نماییم

 فهم واژگان روايات

یز دچار تغییر ند و برخی نبا توجه به اینکه زبان در طول زمان دچار تغییر می شود و برخی از واژگان آن منسوخ و برخی متولد می شو
زمان  ست که درما معتبر ا معنایی می شوند؛ لذا در فهم معنای واژگان روایات این نکته حائز اهمیت است که آن معنا از روایات برای

 ری غیر از آنچه درسی معنی دیگمعصومین علیهم السالم هم کاربرد داشته باشد. همچنین امکان دارد که واژه ای در انتقال از عربی به فار
 مود.نعربی داشته است پیدا کرده باشد که از تحمیل این معانی به کالم اهل بیت علیهم السالم نیز باید پرهیز 

و  ولی در آیه والیت شیعه، واژه ینه می توان به کلمه ولی در حدیث غدیر اشاره نمود. متکلمان، محدثان و مفسرانبه عنوان مثال در این زم
هل سنت آن را ااما عالمان  را به معنای اولی در تصرف، یا همان حکومت و امامت می دانند؛« من کنت مواله فعلی مواله»نیز در حدیث: 

ر ابل برداشت است. دی از روایت قو... دانسته اند. بر اساس هر کدام از دو معنای گفته شده مفهوم متفاوتبه معنای هم پیمان، دوست، ناصر 
رباره حدیث ل لغت مولی دسعی کرده است با توجه به مدلو« رسالة فی معنی المولی»این زمینه شیخ مفید با نگارش کتابی تحت عنوان: 

 غدیر اظهار نظر نماید.

 برای شناخت معنای مفردات موجود در روایات، سه راه مهم وجود دارد: ی مفردات حديثی:های شناخت معناراه

ست و کتاب ن کتاب ها ا. رجوع به کتاب های لغت عرب از جمله کتاب العین اثر خلیل بن احمد فراهیدی که از جمله قدیمی ترین ای1

 این زمینه محسوب می شود.لسان العرب اثر ابن منظور که این کتاب نیز از کتاب های مهم در 

 ث یاد می شود. کتابغریب الحدی .رجوع به منابعی که تخصصا درباره لغاتِ به کار رفته در روایات، نگاشته شده است و از آن ها با عنوان2

ر زمخشری، می ثب الحدیث اغریب الحدیث قاسم بن سلّام، غریب الحدیث هروی، النهایه فی غریب الحدیث اثر ابن اثیر و الفائق فی غری

 ود که اولی دربارهار اشاره نمتواند در این زمینه راهگشا باشد. همچنین می توان به کتاب مجمع البحرین طریحی و کتاب غریب بحار االنو

 لغات مشکل قرآن کریم و روایات و دومی درباره لغات مشکل بحار األنوار نگاشته شده اند.

با روایات و جمع آوری آن ها تحت نظام واحد نیز می تواند فهم معنای مفردات آن ها را برای ما  . عالوه بر رجوع به منابع لغوی، انس3

آسان تر سازد. این مهم می تواند ما را با معانی روایات در عصر اهل بیت علیهم السالم و نیز مفهوم خاص برخی واژگان در کالم ایشان 

هل بیت علیهم السالم انس داشته باشد، به خوبی می تواند درك کند که واژه فقه در زمان آشنا سازد. به عنوان مثال فردی که با روایات ا

اهل بیت علیهم السالم بر خالف عصر کنونی اختصاصی به علم به تکلیف بندگان نداشته و به مفهوم عام، تمام معارف دینی را شامل می 
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من حفظ من أمتی أربعین حدیثا مما یحتاجون إلیه من أمر »که بیان می دارد: شده است. بنابراین روایتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

لزوما به معنی این نیست که آن فرد در روز قیامت به درجه اجتهاد خواهد رسید؛ بلکه منظور فهم  73«دینهم بعثه اهلل یوم القیامة فقیها عالما.

م السالم انس داشته باشد، می داند که واژه مومن و منافق در لسان روایات عمیق معارف دینی است. نیز فردی که با روایات اهل بیت علیه

 درباره فرد شیعه و فرد عامی به کار رفته است و این در حالی است که در کتب لغت این معنی برای مومن و منافق ذکر نشده است. 

م توجه نمود. گاه تغییر یک حرف در کلمه یا حتی حرکت و از سوی دیگر باید به صرف عربی نیز در فهم معنای کالم اهل بیت علیهم السال

سکون آن به تغییر معنای آن می انجامد. همان گونه که می دانیم، در برهه ای از عصر صدور حدیث، حرکت حروف نوشته نمی شده است. 

و تفسیر حدیث منجر شده است. به  توجه به شکل واژه و چگونگی تغییرات آن بسیار مهم است و گاه اجمال آن، به اختالفاتی در درك

در صورتی که ندانیم بوائق جمع بائقه و به معنای ستم و ظلم  74«ال إیمان لمن ال یأمن جاره بوائقه»عنوان مثال در روایت نبوی آمده است: 

 است، نمی توانیم معنای این روایت را درك نماییم.

 فهم تركیب های موجود در روايات و ساختارهای جمله:

توجه به اینکه هر کلمه ای در جمله در زبان عربی، نقش مخصوصی را ایفا می نماید؛ پس از فهم معنای لغت و تحلیل صرفی آن، نوبت با 

در  به تعیین اعراب آن در جمله خواهد رسید. اختالف در نوع اعراب می تواند معانی متفاوتی را از کالم در ذهن متبادر سازد. به عنوان مثال

عبارت نهیت را  75«وکفی بک جهلًا أن ترکب ما نهیت عنه»می توان به روایتی از امام کاظم علیه السالم اشاره نمود که فرمودند: این باره 

بخوانیم « نَهَیتَ»می توان به چهار گونه اعراب نمود که در هر صورت معنای متفاوتی از کالم فهمیده خواهد شد. در صورتی که عبارت را 

« نُهِیتَ»واهد شد که در نادانی تو همین بس که آن چه خود از آن نهی می کنی را انجام دهی. در صورتی که عبارت را معنی این گونه خ

بخوانیم معنی این گونه خواهد بود که در جهل تو همین بس که کاری را که از آن نهی شده ای، انجام دهی. در صورتی که عبارت را 

ین گونه خواهد بود که در جهل تو همین کافی است که کاری را که من از انجام آن نهی نموده ام، انجام بخوانیم، معنای عبارت ا« نَهَیتُ»

بخوانیم معنی این گونه خواهد بود که برای تو همین کافی است که عملی را که من از آن نهی « نُهِیتُ»دهی و در صورتی که عبارت را 

می دهد که اعراب های مختلف تا چه میزان در اختالف معنای به دست آمده موثر خواهند شده ام، انجام دهی. این مثال به خوبی نشان 

 بود. 

پس از این که عبارت را از دید صرف و نحو بررسی نمودیم، نکته مهم بعدی آشنایی با ترکیب های موجود در روایات است. ترکیب هایی 

که از تک تک اجزای ترکیب برداشت می شود، نبوده باشد. به عنوان مثال  که ممکن است حاصل جمع تمام اجزای آن، بیان کننده معنایی

یک ترکیب است که به معنی کسب معرفت از « عقل عن اهلل»عبارت « فمن عقل عن اهلل اعتزل اهل الدنیا و من فیها»در روایت داریم: 

راین معنی این روایت این است که آن که معرفت خود را از بناب 76خدا است به این نحو که انسان علم خود را از کتاب و سنت دریافت نماید.

 کتاب و سنت الهی دریافت نماید، از اهل دنیا و آنچه در آن است، کناره خواهد گرفت. 

                                                           
 541. خصال، ص73
 666، ص2. کافی، ج74
  16، ص1. کافی، ج75
 426، ص5. مجمع البحرین، ج76
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یقی خود است که یر معنای حقغاز سوی دیگر باید به وجود مجاز در روایات اهل بیت علیهم السالم نیز توجه نمود. مجاز کاربرد واژه در 

ر آن نسبت به دست که مجاز لبته با گذاردن قرینه بر معنای مجازی از سوی گوینده صورت می پذیرد. مهم ترین انواع مجاز، استعاره اا

طالق می شود. آن کنایه ا حقیقت دارای رابطه شباهت است. هنگامی که مجاز نه در یک لفظ و بلکه در یک ترکیب به کار گرفته شود، به

عنای مجازی، مراد من قرینه بر ای بر وجود معنای مجازی قرار داده باشد، هرگز نباید از آن غافل گشت؛ زیرا با گذارد اگر گوینده قرینه

به کار رفته  افتن مجازهاییبه دنبال « المجازات النبویه»حقیقی متکلم معنای مجازی و نه معنای حقیقی خواهد گشت. سید رضی در کتاب 

را می نمایند، ظاهرگ ه ظاهر کالمبهلل علیه و آله است. گروه هایی که اعتقاد به وجود مجاز ندارند و صرفا اخذ از جانب پیامبر اکرم صلی ا

به عنوان  ج گشته است.هستند. توجه افراطی به ظاهر و عدم پذیرش باطن، سبب به وجود آمدن فرقه های منحرفی مانند حشویه و خوار

مادی نماید،  ا نیز تفسیریعرش را به همان معنی مادی خود بداند و استوا ر« لی العرش استویالرحمن ع»مثال فردی که در آیه کریمه: 

 امکان دارد که به جسمانی بودن خداوند اعتقاد پیدا کند که همان عقیده اهل تجسیم است. 

اشاره نمود.  77«ترفع عصاك عن أهلک ال»در روایات موارد متعددی از مجاز را می توان مشاهده نمود که برای نمونه می توان به روایت: 

 این عبارت می تواند موهم این معنی باشد که همواره باید زن را در خانه مورد تنبیه قرار داد و هیچ گاه نباید عصای مرد از سر زن کنار

خیرکم »می فرمایند:  حضرتگذاشته شود. این در حالی است که می دانیم سیره خود پیامبر صلی اهلل علیه و آله این گونه نبوده است و 

بنابراین نمی توان روایت باال را به همان معنی دانست که در ابتدا به ذهن متبادر می شود. دقت در این  78«أنا خیرکم ألهلیخیرکم ألهله و 

است و حضرت با این تعبیر روایت می تواند ما را به این معنی رهنمون سازد که عدم رفع عصا کنایه از لزوم تربیت و توجه دائمی به خانواده 

   79به این مطلب اشاره نموده اند.

 توجه به سیاق:

ک می رساند. یح تر آن کمنگریستن به مجموعه و صدر و ذیل هر گفتار، در بسیاری از موارد، قرائنی را فراهم می سازد که به فهم صح

اجعه یاری از موارد، مردیگر در بس ده، بیشتر مشهود است. به عبارتالبته این امر در قرآن کریم که فقرات آن از یکدیگر با عنوان آیه جدا ش

ر و ذیل همان آیه ، یا حتی صدبه آیه بدون توجه به آیات پیشین و پسین، معنای کاملی را به دست نمی دهد؛ اما وقتی به آیات قبل و بعد

یفاء می کند و ن کننده ای ادر روایات نیز گاه نقش تعییتوجه شود، این معنادهی کامل شده و ابهام های احتمالی مرتفع می شود. سیاق 

 مانع برخی برداشت های ناقص یا نادرست می گردد. به یک نمونه در این زمینه اشاره می کنیم: 

مواله  من کنت»یت: به صحت روا به رغم تواتر حدیث غدیر، عموم متکلمان اهل سنت زیر بار داللت آن نرفته اند. بسیاری از آنان با اذعان

له نیست؛ بلکه هلل علیه و آمی گویند: مقصود از والیت در این حدیث، حکومت و امامت یا جانشینی پیامبر اکرم صلی ا« فهذا علی مواله

 مقصود دوستی و یاری است؛ یعنی هر کس من دوست یا یار او هستم، علی نیز چنین است. 

هه، تمسک به قاعده سیاق است. آنان می گویند: پیامبر اکرم، صلی اهلل علیه و آله یکی از براهین محکم متکلمان شیعه در پاسخ به این شب

؛ آیا من نسبت به جان و مال مؤمنین از آنان «ألست أولی بالمومنین من أنفسهم و أموالهم»و سلم، پیش از بیان این جمله فرموده است: 

                                                           
 344، ص1. غریب الحدیث ابن سالم، ج77
 555، ص3. من ال یحضره الفقیه، ج78
 023. المجازات النبویه، ص79
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النبی أولی »خن پیامبر، صلی اهلل علیه و آله و سلم، ناظر به آیه شریفه: اولی به تصرف نیستم؟ و مسلمانان همگی پاسخ آری دادند. این س

است و روشن است که والیت در گفتار پیامبر، صلی اهلل علیه و آله و سلم، و آیه مزبور به معنای والیت در تصرف؛ « بالمؤمنین من أنفسهم

و آله و سلم، با گفتن این جمله به عنوان مقدمه فرموده است: هر یعنی همان حاکمیت علی االطالق است و وقتی پیامبر، صلی اهلل علیه 

کس من موالی او هستم، علی موالی اوست، مقصود، والیت در تصرف است؛ یعنی هر کسی من نسبت به او والیت در تصرف دارم، علی 

 از مفهوم روایت ابهام زدایی کرده است. علیه السالم نیز نسبت به او والیت در تصرف دارد. می بینید که سیاق به عنوان دلیلی محکم

 تشكیل خانواده حديث:

روایات ائمه علیه السالم بسان حلقات یک زنجیر به هم مرتبط و متصل است.  بدین خاطر ائمه علیهم السالم روایات خود را از طریق 
گویا از نظر محتوا  80عین قول خداوند عز و جل دانسته اند.پدران خود، عین روایات پیامبر صلی اهلل علیه و آله دانسته اند و روایات پیامبر را 

سال ارائه شده، هماهنگی کاملی وجود دارد و در نهایت نیز به منشأ وحیانی متصل  250و متن میان مجموعه روایات آنان که طی حدود 
 است.

آمده است که هر آنچه منتسب به خداوند باشد، با  81«أفال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»در آیه: 
 تناقض و تضاد روبرو نخواهد بود. از این گفتار دو نکته قابل استفاده است:

الف( در مجموعه آیات و روایات به خاطر هماهنگی پیکره آن ها، اختالف به صورت تنافی و تناقض راه ندارد؛ بنابراین اگر در جایی از 
با قرآن یا سنت قطعی برخورد کنیم، در صورتی که روایت تأویل بردار نباشد، مردود است؛ یعنی از ائمه علیهم السالم صادر روایات به تنافی 

 نشده و منشأ آن یا جعل است یا اشتباه راویان در نقل و کتابت.
ه است که حق دارد ر یک گوینده منزله گفتاب( مجموعه آیات و روایات نسبت به یکدیگر جنبه تفسیری و تبیینی دارند؛ زیرا مجموعه آنها ب

. یگر همین نکته استن با آیات ددر آغاز، یا وسط یا پایان گفتار خود با آوردن قرائنی، مقصود خود را به دست دهد. سِرّ تفسیر آیات قرآ
سانده و مفسر رکدیگر کمک های ی روایات نسبت به قرآن و نیز نسبت به روایات دیگر چنین حالتی دارند؛ یعنی می توانند در رفع ابهام

 یکدیگر باشند.

قتی یک روایت را یادی است. وزبر این اساس توجه به رابطه روایات با قرآن و به عکس و نیز رابطه روایات نسبت به یکدیگر، حائز اهمیت 
 افتیم، نباید شتابیمفادی دست  به معنا ودر هر یک از عرصه های دینی از نظر واژه ها، ساختار جمله، سیاق و... مورد بررسی قرار داده و 

ه، ت در کنکاشی شایستلکه الزم اسزده آن را مراد جدی و نهایی ائمه معصومین علیهم السالم دانسته و به عنوان آموزه دینی قلمداد کنیم؛ ب
سازی اصول فقه  س از پیادهخته و پتمام یا عموم روایات و آیات مرتبط با آن موضوع را گردآوری کنیم، آنگاه به دسته بندی آنها پردا

ه ، منظر نهایی ارائانجام گیرد الحدیث درباره هر یک از آنها، نتیجه نهایی را دنبال کنیم. پیداست که هر قدر این مراحل با دقت بیشتری
واهد داد. ن به دست خیدشده با منظر واقعی دینی هماهنگ تر خواهد بود و به عکس کوتاهی در چنین کاوشی نگاهی یک سویه از پیکره 

ه قرائن عدم توجه ب بدون تردید یکی از مهم ترین عوامل انحرافات و پیدایش مذاهب و فرق در میان مسلمانان همین یکسو نگری و
ری خانواده گونگی گردآوبیرونی، برای به دست آوردن نتیجه نهایی از یک متن دینی؛ اعم از قرآن و روایات است. برای نشان دادن چ

 ثی و فوائدی که بر آن مترتب است، به نمونه زیر اشاره می کنیم: حدی
لو أحبّنی »امیر المومنین علیه السالم در نهج البالغه هنگامی که خبر وفات یکی از نزدیک ترین یاران خود را دریافت نمودند، فرمودند: 

انند کوه متالشی خواهد شد. سید رضی رحمه اهلل در توضیح این کالم به این معنی است که اگر فردی مرا دوست بدارد، م 82«رجل، لتهافت.

                                                           
 53، ص1. کافی، ج80

  آیا در قرآن نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خداوند بود، قطعاً در آن اختالف بسیاری می یافتند.. 81
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من أحبنا أهل »این عبارت، روایت دیگری از امیر المومنین علیه السالم را آورده است. امیر المومنین علیه السالم در این روایت فرموده اند: 
شیدن لباس فقر آماده شود. سپس سید رضی اشاره می کند هر کس ما اهل بیت را دوست دارد، باید برای پو 83«البیت فلیستعد للفقر جلبابا

که این روایت را می توان به معنی دیگری نیز دانست؛ لکن آن را ذکر نمی کند. برای فهم اینکه این عبارت چه معنی دیگری را می تواند 
در منابع حدیثی، این عبارت با الفاظ متفاوتی  برساند، بهترین راه حل این است که خانواده این حدیث را تشکیل دهیم. در بررسی این روایت

 در منابع دیگر یافت می شود.
در بصائر الدرجات این روایت این گونه آمده است که امیر المومنین علیه السالم در پاسخ به فردی که خود را از محبان حضرت می خواند 

نفسی بیده لقد سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم یقول إن  وان روحک من أرواح المؤمنین فاتخذ للفقر جلبابا فوالذی»فرمودند: 
 84«الفقر إلى محبینا أسرع من السیل من أعلى الوادی إلى أسفله.

م  علیه و آله شنیدمبر صلی اهللروح تو از ارواح مومنان است. پس فقر را پوشش خود قرار بده. قسم به کسی که جانم در دست او است از پیا
 ود.ود: فقر به سمت دوستداران ما شتابان تر است از سیلی که از باالی دشت به زیر آن سرازیر می شکه می فرم

قال رجل للنبی »هم چنین این روایت با تعبیر دیگر و به نقل از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در منابع اهل سنت نیز این گونه آمده است: 
له أنظر ما تقول قال واهلل انی الحبک ثالث مرات قال ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع یا رسول اهلل واهلل انی ألحبک فقال 
 85«الی من یحبنی من السیل الی منتهاه

ویی او گن که چه می کفردی به پیامبر صلی اهلل علیه و آله عرض کرد قسم به خدا من شما را دوست می دارم حضرت فرمودند: توجه 
قر پوششی را فری پس برای ه خدا شما را دوست می دارم و این قول را سه مرتبه تکرار نمود. فرمود: اگر من را دوست می داگفت قسم ب

 فراهم ساز که فقر به دوستان من سریعتر از سیلی که به انتهای خود می رسد خواهد رسید. 
 روایت نموده است.  این روایت با این تعبیر تاییدی است نسبت به استنادی که سید رضی به

قال رجل ألبی عبد اهلل علیه السالم حدیث یروی أن رجال قال ألمیر »در کنار این روایت، روایت دیگری نیز به این صورت آمده است: 
فردی  86«یامةالمؤمنین علیه السالم إنی أحبک فقال له أعد للفقر جلبابا فقال لیس هکذا قال انما قال له أعددت لفاقتک جلبابا یعنی یوم الق

به امام صادق علیه السالم عرض کرد: حدیثی روایت شده است که فردی به امیر المومنین علیه السالم گفت من شما را دوست می دارم. 
حضرت فرمودند: برو و برای فقر پوششی تهیه نما. امام صادق علیه السالم فرمودند معنی، آن چیزی نیست که تو می گویی؛ بلکه معنی این 

 ت که برای فقر خود که در روز قیامت باشد پوششی )از حب امیر المومنین علیه السالم( فراهم نموده ای. اس
 روایت باال تفسیری از روایت را ارائه نموده است که با آن چه در روایات قبل دیدیم تفاوت دارد.

ایت بیان می ت به این روی شود که معنی دیگری را نسببا جستجوی بیشتر در منابع، روایت دیگری در این زمینه در کتب زیدیه یافت م
ال م وقد جاءه رجل فقلیه وآله وسلجاء رجل إلى علی بن الحسین علیهما السالم، فقال یا بن رسول اهلل قول لرسول اهلل صلى اهلل ع»نماید : 

م: لحسین علیهما السالاقال علی بن  ما ذلک الفقر؟ فإنی أحبک وأهل بیتک، فقال رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم: فاستعد للفقر جلباباً 
ون إلى لیاء اهلل ال یسکنیها، وإن أوهو الفقر إلى اهلل عز وجل، فلو جعلت الدنیا بحذافیرها لمؤمن ما فرح بها، ولو صرفت بکلیتها ما حزن عل

 «شیء دونه
سخنی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت شده است که در فردی نزد امام سجاد علیه السالم آمد و عرضه نمود: ای پسر رسول خدا! 

هنگامی که فردی نزد آن حضرت آمد و به او فرمود من تو و اهل بیت تو را دوست دارم فرمود: پس برای فقر پوششی آماده ساز. معنی این 
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ومنی باشد به آن خوشحال نمی شود و اگر تمام فقر چیست؟ حضرت فرمود: این فقر در برابر خداوند متعال است که اگر تمام دنیا برای م
 دنیا از مومنی روی برگرداند ناراحت نخواهد شد. همانا اولیا خدا با چیزی جز او آرام نمی گیرند.

شیوه های  که می توان همان گونه که دیدید، تشکیل خانواده حدیث، ثمرات بسیاری می تواند داشته باشد و از جمله آن ها این است
 نقل یک روایت را با یکدیگر مقایسه نمود. متفاوت

آنچه تاکنون تحت عنوان مجموعه های حدیثی جمع آوری شده، خود به نحوی جمع آوری و تشکیل خانواده حدیث است؛ اما این جمع 
توجه به نیازهای به  آوری بر اساس نیازهایی بوده است که مؤلفان آن ها احساس می نموده اند. این در حالی است که در دوره کنونی و با

ف علمی، پرسش های فراوانی برای صاحب نظران هر کدام از رشته های علمی مطرح است که طبعا پاسخ لوجود آمده در حوزه های مخت
بسیاری از آن ها در روایات آمده است؛ اما الزم است تا ضمن درك عمیق و دقیق پرسش هایی که الزم است از روایات انجام شود در 

لذا برای یافتن پاسخ پرسش های خود  .پاسخ نیز مرور روایات با توجه به پرسش صورت گرفته و بر اساس نیاز پدید آمده انجام گیرد مرحله
از روایات دسته بندی مجدد روایات بر اساس سوال مخاطب عصر کنونی، ضروری است. طبیعی است که تنها با ترجمه الفاظ و عبارات 

ین دسته از مباحث تخصّصی را به خوانندگان منتقل کرد. باید صاحب نظران هر یک از رشته های یاد شده از حدیث نمی توان مفاهیم ا
دیدگاه تخصصی خود، به ارزیابی و کنکاش بپردازند تا تفسیر صحیحی از روایت مربوط با توجه به نیازهای موجود تحقّق یابد. از سوی دیگر 

علوم مختلف و نیازهای آن ها به تبیین مفاهیم عمیق مطرح در روایات بپردازند. به عنوان مثال در این آگاهان به حدیث نیز باید با توجه به 
اشاره نمود. این روایت، در نگاه اول روایتی در مذمت دروغ به نظر می رسد.  87«أقل الناس مروة من کان کاذبا»زمینه می توان به روایت: 

ک روانشناس بنگریم، می توانیم از خود سوال کنیم که بر اساس این روایت، آیا احساس کوچکی و این در حالی است که اگر آن را با دید ی
حقارت با دروغ رابطه ای ندارد؟ آیا این ارتباط یک سویه یا دو سویه است و اگر دو سویه است متغیر مستقل و متغیر تابع کدام است؟ این 

می رساند تا همبستگی خاری نفس و دروغ برای ما جدی تر  88«اال من مهانة نفسه ال یکذب الکاذب»پرسش ها ما را به حدیثی مانند: 
 شود.

نه، به الحظه جداگانقش دیگری که تشکیل خانواده حدیث می تواند ایفا نماید این است که بر خالف تک تک روایات که در صورت م
ارویی با حدیث و روی اشت نمود، در صورت تشکیل خانوادهصورت تک روایت دیده می شوند و نمی توان مفهومی جامع را از آن ها برد

قواعد  تخراج نمود.احادیث متعدد که بر مضمونی واحد شهادت می دهند، می توان قواعدی کلی در زمینه های مختلف از احادیث اس
 استخراج شده و نیز بسط این قواعد می توانند در پاسخ به بسیاری از مسائل راهگشا باشند.  

یک  اشد که متون روایین راه این بینکه بتوان خانواده حدیث را بازشناسی نمود، راه های متعددی وجود دارد. شاید در این میان بهتریبرای ا
تاکید بر روی  را دارد با بار با نگاهی که جوینده حدیث دارد، مرور و دسته بندی گردد. به عنوان مثال فردی که دغدغه مسائل رسانه

خت و زمانبر است؛ چند بسیار س این حوزه و نه صرفا با تکیه بر چند کلیدواژه به مطالعه متون روایی بپردازد. این عمل هرمجموعه مسائل 
ازد، به مطالعه می پرد ر این زمینهداما نتیجه ای که در بر خواهد داشت، بسیار جامع و مفید خواهد بود. البته پیشنهاد این است که فردی که 

مراه داشته هشتری را به ک حوزه علمی و نه صرفا مساله ای خاص را پیگیری نماید تا تالش و زمان صرف شده، بهره بیمجموعه مسائل ی
 باشد. 

 اد. درار خواهند قدر کنار راه حل ذکرشده راه حل های دیگری هم وجود دارد که اطالعاتی هر چند پراکنده را در اختیار فرد 
 نیف موضوعی:. مراجعه به جوامع روایی و تصا1

جوامع روایی به روش موضوعی دسته بندی شده است و در صورت یافتن موضوع در یکی از جوامع حدیثی، می توان مجموعه ای از 
و در زمینه احادیث غیر فقهی « وسائل الشیعة»احادیث که در یک باب سخن گفته اند را یافت. به عنوان مثال در زمینه احادیث فقهی کتاب 

                                                           
 73. امالی صدوق، ص87
 232. اختصاص، ص88



 

33 
 

بسیار راهگشا هستند. از سوی دیگر گاهی کتابی خاص در زمینه موضوع اصلی مورد پژوهش نگاشته شده است. به « األنوار بحار»کتاب 
از شیخ صدوق راه گشا است. نیز اگر کسی به دنبال روایاتی باشد که در باب ماه « مصادقة األخوان»عنوان مثال در زمینه دوستی، کتاب 
از شیخ صدوق که در همین زمینه نگاشته شده است، « فضائل األشهر الثالثة»د، می تواند به کتاب های رجب، شعبان و رمضان هستن

موسوعة األحادیث »، «میزان الحکمة»مراجعه نماید. برخی از کتاب هایی که به صورت موضوعی در دوره معاصر باب بنده شده است، نظیر 
از نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد؛ اما نباید غافل شد که هیچ کدام « اب الحیاةکت»و نیز « التعلیم و التعلم فی اإلسالم»، «الطبیة

ینی برای این باشد که فرد با سواالت خود با منابع اصیل روایی رو به رو گردد. ثمرات و آثار این مراجعه ها منابع ذکر شده نمی تواند جایگز
 یی در حوزه های متعدد علمی به نمایش در بیاید.می تواند بعد ها تحت عنوان تصانیف موضوعی روا

 . استفاده از معجم های لفظی و موضوعی:2
وجود معجم های موضوعی و لفظی برای احادیث، امکان دسترسی به آن ها را در برخی از موارد آسان تر نموده است. به عنوان مثال در 

ینه به رشته تحریر در آمده است که از آن میان می توان به کتاب هایی هم باب نهج البالغه، در حال حاضر کتاب های متعددی در این زم
چون فرهنگ معارف نهج البالغه، فرهنگ موضوعات کلی نهج البالغه، فرهنگ نهج البالغه و فرهنگ واژه های معادل در نهج البالغه 

را ریشه یابی نمود و احادیث متعدد در این باب را پیدا اشاره نمود. در هر روایت، محوری معنایی وجود دارد که با کشف آن می توان آن 
ریشه یابی نمود و « صدق»که در باره صدیق صحبت می کند را می توان با  89«ال خیر فی صدیق ضنین»نمود. به عنوان مثال عبارت: 

 90«ن مهین و ال فی صدیق ظنینال خیر فی معی»پس از آن در معجم الفاظ نهج البالغه به دنبال ریشه صدق گشت و آن را در روایت: 
یافت. در سال های اخیر و با پیشرفت فن نمایه نویسی برخی از کتاب های حدیثی نمایه سازی شده و از این طریق دستیابی به احادیث 

 مورد نظر آسان تر و تعداد متون سودمندتر افزون تر شده است. 
 . بهره گیری از نرم افزارهای رایانه ای: 3

ه مل می کنند و البتعاجم لفظی عنامه های رایانه ای تهیه شده در زمینه علوم اسالمی به ویژه حدیث، در بیشتر موارد همچون مرایانه و بر
 شتر بادر ادامه بی اژه ها است.با تفاوت چشم گیری در سرعت و کمی خطای کاربر. اما فایده مهم تر آن ها در توانایی بهره گیری از کلیدو

 رها در مطالعات حدیثی آشنا خواهیم شد.کاربرد نرم افزا
 من»ثال در نمونه: م. به عنوان برای استفاده از امکانات رایانه ای باید ترکیب های گوناگون را در جستجوی روایات مورد بررسی قرار داد

اشاره نمود که « اجلباب»و « قرللف»که در باال به آن اشاره شد، می توان به کلیدواژهای اساسی « أحبنا أهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا
ارد که در ذیل این مو هده احادیثیجستجوی ترکیبی این دو می تواند ما را به تعداد زیادی از موارد موجود در منابع متعدد، برساند. با مشا

خی از موارد به و در بر« الءلبل»کلمه « للفقر»جستجو در کتاب های حدیثی آمده اند، متوجه می شویم که در برخی از موارد به جای کلمه 
ه پیش از ک« للفقر»و « باجلبا»آمده است. جستجوی ترکیبی این کلمات و ترکیب آن ها با دو کلمه « تجفافا»کلمه « جلبابا»جای کلمه 

 فراهم می سازد که این امکان رااین به دست آمده بود و نیز مالحظه آنچه در قبل و بعد از این روایات در کتب روایی و جوامع آمده است، 
 کلیدواژه ها و روایات جدیدی در این باب یافت شوند. 

 شناخت سبب صدور:

سبب صدور در روایات، همان نقشی را ایفا می کند که شأن نزول درباره آیات قرآنی بر عهده دارد، با این تفاوت که به جهت آشکار بودن 
در روایات ذکر نشده است. همین موضوع سبب شده است که در دوره کنونی  سبب صدور نزد راویان، در بسیاری از موارد سبب صدور

روایات به نحو قضیه حقیقیه نگریسته شوند و این در حالی است که امکان دارد که آنچه اهل بیت علیهم السالم فرموده اند در پاسخ به 

                                                           
 779. غرر الحکم، ص89
 31. نهج، نامه90
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ب صدور روایات جستجو صورت بگیرد. برای فهم سبب نیازی خاص و فردی خاص بوده باشد. لذا است که باید تا حد امکان درباره سب
 صدور از دو طریق می توان وارد عمل شد:

 تشکیل خانواده حدیث و جمع آوری تمام روایاتی که در یک موضوع واحد سخن رانده اند. .1
ی توانسته امام میان بفهم صحیح از جریان هایی که مرتبط با موضوع حدیث در عصر اهل بیت علیهم السالم وجود داشته است و  .2

 است ناظر به آن باشد.

ذُکر عند عائشة أن ابن عمر رفع الی النبی ان المیت یعذب فی قبره »به عنوان نمونه ای از سبب صدور، می توان به این روایت اشاره نمود: 
   91«ببکاء أهله. فقالت انما قال رسول اهلل انه لیعذب بخطیئته و ذنبه و ان اهله لیبکون علیه اآلن

د. اده اش عذاب می شور گریه خانونزد عائشه گفته شد که ابن عمر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت می کند که میت در قبر خود به خاط
ه خانواده او کر حالی است عائشه گفت: پیامبر این گونه فرموده است که این فرد به خاطر خطا و گناهی که دارد عذاب می شود و این د

 ارند بر وی گریه می کنند.اکنون د

  

                                                           
 9، ص5. صحیح بخاری، ج91
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 سؤاالت درس

قرآن نسبت  وم پیرامونی. فقه الحدیث چیست و در آن چه مباحثی مطرح می شود؟ جایگاه فقه الحدیث نسبت به حدیث در مقایسه با عل1

 به قرآن چیست؟

 . نیاز به فقه الحدیث از چه جهت است؟2

 وثر هستند؟. مراحل فقه الحدیث چیست؟ چه عواملی در فهم حدیث م3

 اد؟. چه نمونه هایی را می توان برای درك چگونگی تاثیر فهم واژگان، ترکیب و جمالت بر فهم روایات نشان د4

 . توجه به سیاق چگونه می تواند ما را در فهم بهتر حدیث یاری برساند؟4

دیث وجود حیل خانواده راه هایی برای تشک . خانواده حدیثی چیست؟ تشکیل خانواده حدیث چه کمکی به فهم احادیث خواهد نمود؟ چه5

 دارد؟ 

 . سبب صدور در حوزه حدیث به چه معنی است و چه کمکی در فهم احادیث خواهد نمود؟ 6

 منابع برای مراجعه بیشتر:

 1393مسعودی، عبد الهادی، روش فهم حدیث، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، 
 1389حدیث، قم، هاجر،  درسنامه علمنصیری، علی، 

 1390میرجلیلی، علی محمد، روش و مبانی فقه الحدیث، یزد، دانشگاه یزد، 
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 علل الحديث و نقد حديثفصل چهارم: 

بان ره امامت خود بر زواران در دوآنچه امروزه به عنوان روایات اهل بیت علیهم السالم در دست داریم بیان و حکایتی است از آنچه این بزرگ
شف کاشد، تالش ما برای بطابقت داشته اند. به میزانی که این حکایت با حقیقت ماند و یا در کردار و تقریر خود آن را به نمایش گزاردهدهران

 سنت آن بزرگواران جامه عمل پوشیده است. 

 علل الحديث

واند ما را در تها میه آنو خودآگاهی نسبت ب در فرآیند حکایت و نقل سنت آن بزرگواران، الجرم با مشکالتی روبرو می شویم که توجه
وارد شده است و  که به حدیث هاییرسیدن به نص و متن قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السالم یاری رساند. بنابراین آشنایی با آسیب

 ه وجود دارد، اشارهه در این زمینکمشکالتی  در ذیل بهها نگاه دارد، بسیار ضروری است. تواند ما را از افتادن در این دامهایی که میروش
 می شود:

 . جعل حديث1

ا توجه به بلیهم السالم عاند. گرچه جعل حدیث در روایات اهل بیت زدهدسته ای از افراد جاعل حدیث هستند که به جعل حدیث دست می
مجموعه روایات  ای را دردیدهتوان وجود چنین پا نمیها به دست اصحاب، کمتر رخ داده است؛ امتکیه آن بزرگواران بر کتابت روایات آن

 ها نادیده انگاشت. نقل شده از آن

 . سهو و خطای راوی2

اد هر چقدر نمود که افر توان تردیدی در اینسهو و خطای راویان، عامل دومی است که ممکن است روایات را دستخوش آسیب نماید. نمی
ای اینکه بتوانند . رجالیین برها وجود داردان داشته باشند، امکان سهو و خطا در روایت نمودن آنهای دیگرهم که سعی در نقل صحیح گفته

 قوع سهو یا خطا ازواشد، احتمال اند. به میزانی که ضبط فردی بیشتر بجلوی این آسیب را بگیرند از ضابط بودن راویان سخن به میان آورده
 تواند بهین خود میده است که ایخ کلینی از دیدگاه رجالیین به عنوان ضابط ترین فرد شناخته شسوی او کمتر وجود دارد. به عنوان مثال ش

 این معنی باشد که وی در روایت خود سعی در این داشته که از وقوع سهو یا خطا جلوگیری نماید. 

 . نقل به معنی3

اتی که رد تک تک کلمفنقل به لفظ به معنی این است که  تواند به دو صورت نقل به لفظ و نقل به معنی صورت گیرد.نقل روایت می
خواسته به نده میمونی که گویشنیده است را بدون هیچ گونه تغییری روایت نماید. اما نقل به معنی به این صورت است که فرد محتوا و مض

 نماید. ته است، منتقل نشنونده منتقل کند را بیان نماید؛ هر چند تک تک الفاظ را به دقت مانند آنچه گوینده گف
اند که تک تک الفاظ اهل بیت علیهم السالم را روایت نمایند، اصحاب اهل بیت علیهم السالم در عین اینکه تا حد امکان سعی بر آن داشته

بزنند. این شیوه  اند که در صورت نیاز محتوا و مضمون را انتقال دهند و به نقل به معنی دستاین اجازه را از سوی آن بزرگواران داشته
های اند، کوتاه بماند. نقل به معنی در نامهشود که در برخی از موارد، دست ما از رسیدن به متنی که اهل بیت علیهم السالم فرمودهسبب می

در این میان، نقل  اند، کمتر اتفاق افتاده است.اهل بیت علیهم السالم و ادعیه ایشان به جهت اهتمام روات به نقل عین آنچه ایشان فرموده
توان به دو دسته غیر مضر و مضر تقسیم نمود. به این معنی که اگر راوی توانسته باشد آنچه امام علیه السالم قصد نموده به معنی را می

است را منتقل  است را از نظر محتوایی منتقل نماید، نقل به معنای غیر مضر رخ داده است و اگر راوی نتواند آنچه مقصود امام علیه السالم
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سازد و به اشتباه، مفهومی که در ذهن خود شکل گرفته را به جای مفهومی که مد نظر امام علیه السالم بوده منتقل سازد، نقل به معنای 
باشد. این مضر رخ داده است. در هر صورت شاید بهترین شیوه برای یافتن نقل به معنی و تشخیص نوع آن، تشکیل خانواده حدیث می

 تر شویم. کند که به آنچه مد نظر اهل بیت علیهم السالم بوده است، نزدیککمک می روش

 . عدم وجود روايات مشابه در كنار يكديگر4

که اگر این  ؛ به این جهتتواند خود به عنوان آسیبی در زمینه شناخت روایت محسوب شودعدم وجود روایات مشابه در کنار یکدیگر، می
سازد. این آسیب  لسالم رهنمونتوانست راهگشا باشد و زودتر محقق را به مقصود اهل بیت علیهم اشد، میگر بیان میروایات در کنار همدی

 توان با تشکیل خانواده حدیث و قرار دادن روایات در کنار یکدیگر جبران نمود. را نیز می

 . تقطیع روايات5

 گردآورنده آن، به  روایت و یاان از آن نام برد. این امکان وجود دارد که راویِ توتقطیع روایات، آسیب دیگری است که درباره روایات می
ی که این کار را از دید فرد جهات متعددی، تنها به نقل بخشی از یک روایت بپردازد و یا از ذکر سبب صدور روایت خودداری نماید. شاید

ب تواند سبن مساله میاند، ایبودهمخاطبان روایت که با فضای روایت آشنا ن دهد، این تقطیع ضرری به روایت وارد نسازد؛ اما برایانجام می
 . ها و سواالتی باشد که در صورت کامل نقل شدن روایات، امکان جلوگیری از این آسیب وجود داشته استابهام

 نقد حديث

علم حدیث از  . دانشمندانول روایات مقبول استنقد حدیث به معنی جدا ساختن احادیث مقبول از غیر مقبول و نشان دادن وجه امکان قب
ه نقد سندی آنچه است. در حیط جستند. این دو شیوه عبارت از نقد سندی و نقد متنی حدیث بودهدیرباز برای نقد حدیث از دو شیوه مدد می

ورد تنی، به آنچه در محیطه نقد م . اما درگیرددر علم رجال ذکر شد، به عنوان راهی برای شناخت روایت سره از ناسره مورد استفاده قرار می
له شروطی باشند ات دارای سلسشود. در بررسی متن روایات آنچه اهمیت دارد این است که روایمتن حدیث و نقد آن وجود دارد، پرداخته می

 ها اشاره خواهد شد:که در زیر به آن

 . مطابقت با قرآن كريم:1

اند. بیانات ح ارائه دادهترین عاملی است که اهل بیت علیهم السالم برای شناخت روایت صحیهمعرضه حدیث بر قرآن کریم، به عنوان م
ورتی که چنین دارد و در صاهل بیت علیهم السالم به عنوان شارحان قرآن کریم، به هیچ وجه با روح کلی حاکم بر قرآن کریم معاضرت ن

فه اول برای مانی که خلیایت از آن ذوات مقدس صادر نشده است. برای نمونه زمعارضتی وجود داشته باشد، نشان از آن دارد که آن رو
و آن « ه صدقةورث ما ترکنانحن معاشر األنبیاء ال ن»اثبات سخن باطل خود درباره فدك، این عبارت را مستمسک سخن خود قرار داد که: 

رآن قه دو آیه از آیات ین روایت، بعلیها برای نشان دادن نادرستی ا را به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نسبت داد، فاطمه زهرا سالم اهلل
ن دو آیه، بر اساس ای«. هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا»و « وورث سلیمان داود»کریم اشاره فرمود: 

 اند. حضرت داود از حضرت سلیمان و حضرت یحیی از حضرت یعقوب ارث برده

 قت با احاديث مشهور اهل بیت علیهم السالممطاب .2
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معیار دیگری که برای تشخیص روایات سره از ناسره وجود دارد، مطابقت روایات با سنت مشهوری است که از اهل بیت علیهم السالم به ما 
 مراأل نترك متى! اهلل رسول یا: یلق: قال مالک، ابن أنس عن»توان به این روایت اشاره نمود: رسیده است. به عنوان مثال در این باره می

 فی الملک :قال قبلنا؟ األمم فی ظهر وما! اهلل رسول یا: قلنا .قبلکم األمم فی ظهر ما فیکم ظهر إذا :قال المنکر؟ عن والنهى بالمعروف،
موده است که از پیامبر پرسیده انس بن مالک از پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت ن 92«.رذالتکم فی والعلم کبارکم فی والفاحشة صغارکم

های پیش از شما شد: ای رسول خدا! چه زمانی امر به معروف و نهی از منکر را ترك نماییم؟ حضرت فرمودند: آن زمانی که آنچه در امت
ساالن شما! اشاعه  های پیش از ما رخ داده است؟ فرمود: پادشاهی کمرخ داد، در امت شما نیز اتفاق بیفتد! عرض کردیم: چه چیزی در امت

 فحشاء در بزرگان شما! علم در اراذل و فاسقان شما!
 این روایت از چند جهت مورد سؤال است:

ر ترك شود و آنگاه نهی از منک . اینکه راوی چگونه بدون هیچ پیش فرض در ابتدا این سوال را در ذهن خود دارد که باید امر به معروف و1
 پرسد؟از زمان آن می

ی ر امر به معروف و نهگیرد که بیایت با توجه به تجویز ترك امر به معروف و نهی از منکر در برابر روایات و آیات مسلمی قرار م. این رو2
 کنند. به تعبیر بهتر این روایت معارض با جاودانگی دین مبین است. از منکر تأکید می

 . مطابقت با مسلمات تاريخی 3

را مورد پذیرش قرار داد که با مسلمات تاریخی منافاتی نداشته باشد. برای نمونه به روایتی در این زمینه توان روایتی تنها در صورتی می
دارد که مسلمانان روی خوشی به ابوسفیان بعد از اسالم آوردن او نشان شود. این روایت که در صحیح مسلم آمده است، بیان میاشاره می

، دختر خود را «أم حبیبة»نمودند. او از پیامبر خواست که سه موهبت را به وی عطا نماید. اول اینکه دادند و با او نشست و برخاست نمینمی
او که زیباترین و بهترین دختر عرب است، به عقد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در آورد. پیامبر این خواسته را قبول نمودند. خواسته دوم 

نوان کاتب نزد خود نگه دارد! و سوم اینکه ابوسفیان را بر لشکر اسالم بگمارد تا همانگونه که روزی با این بود که آن حضرت، معاویه را به ع
   93مسلمانان می جنگید، با کفار نیز بجنگد. 

 ام حبیبةیست؛ زیرا یز سازگار نناین روایت که درصدد تطهیر ابوسفیان و معاویه است، فارغ از اشکاالت متعددی که دارد با اولیات تاریخی 
ه اسالم آورده است و هجری و جریان فتح مک 8هجری به عقد پیامبر درآمده است و این در حالی است که ابو سفیان در سال 6در سال

ده را به عقد به عقد پیامبر درآم 6هجری ابو سفیان از پیامبر خواسته باشد که دختر او ام حبیبة را که در سال 8معنی ندارد که بعد از سال 
 درآورد. ضمن اینکه در هیچ موردی گزارشی مبنی بر فرماندهی ابو سفیان بر سپاه اسالم نرسیده است.  وی

 . مطابقت با ضروريات دين و مذهب4

توان آن روایت را روایتی صحیح دانست. به عنوان مثال در این در صورتی که روایتی با ضروریات دین و مذهب معارضت داشته باشد، نمی
من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ای علی! بند و »فرماید: وان به روایتی اشاره نمود که پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر اساس آن میتزمینه می

 دنیا از فرزندم دوازدهمین چون نبرد، فرو را اهلش تا محکم نگاشته را زمین خدا ما بسبب هستیم. – زمین هاىکوه و هامیخ -قفل زمین 
با توجه به اینکه یازده امام از فرزندان پیامبر در زمره دوازده امام قرار دارند، بنابراین  94«.نشوند داده مهلت و برد فرو را اهلش مینز برود،

                                                           
 1331، ص2. سنن ابن ماجة، ج92
 171، ص7. صحیح مسلم، ج 93
 534، ص1. کافی، ج94
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تواند مقبول باشد. جالب اینکه در نسخه اصل کتاب کافی، به جای دوازده فرزند از یازده فرزند یاد شده است که این روایت به این نحو نمی
 تواند مورد قبول قرار گیرد.ر این صورت این روایت مید

 . مطابقت با سیاق 5

-متکلم یاد می در فهم مراد تواند در فهم مراد گوینده از تک تک اجزاء کالم موثر باشد که از آن به نقش سیاقصدر و ذیل هر کالم می

عارض نداشته با یکدیگر ت یاق واحدی باشد که اجزای داخلی آنتردید هر متنی در صورتی که بخواهد صحیح باشد، باید دارای سشود. بی
لقی نمود. به تاشکال یت بیتوان آن را به عنوان یک رواباشند. در صورتی که صدر و ذیل یک روایت با یکدیگر تنافی داشته باشد، نمی

 قبل والطاهر سمالقا ومات: »االوائل آورده است توان به روایتی اشاره نمود که ابوهالل عسکری در کتابعنوان نمونه در این زمینه می
 بحأص فقد جرم ال: العاص فقال ،ألشنؤه إنی: فقال عمرو وابنه السهمی وائل بن العاص على القاسم جنازة من راجعاً  اهلل رسول فخرج النبوة
صلی اهلل علیه  ت نمودند. رسول خداآن حضرت وفا قاسم و طاهر دو فرزند پیامبر، قبل از نبوت« األبتر هو شانئک إن: تعالى اهلل فأنزل أبتر،

فت: او دیگر ی آید! عاص گمگشت، بر عاص بن وائل و عمرو عاص گذشت. عمرو گفت: من از او بدم و آله که از تشییع جنازه قاسم باز می
 «.إنّ شانک هو األبتر»ابتر شده است و خداوند این آیه را نازل نمود: 

ا صلی اهلل علیه ندان رسول خدشود که فرزدچار تناقض است؛ زیرا در عین اینکه در ابتدای این روایت تصریح میصدر این روایت با ذیل آن 
 ت. نازل شده اس اند، در انتهای آن تصریح شده است که بر آن حضرت در همان هنگام، وحیو آله، قبل از بعثت از دنیا رفته

  

 تجربی  مسلمات. مطابقت با 6

ر . به عنوان مثال دبول واقع شودتواند مورد قایتی با آنچه از دید تجربه و حس به اثبات رسیده، مخالفت داشته باشد، نمیدر صورتی که رو
د ردی در اثر آن ایجادری است و هیچ بادمجان شفا برای هر بیما« انما الباذنجان شفاء من کل داء و ال داء فیه.»خوانیم: روایتی اینگونه می

 شود.نمی
 چ ضرری برای انسانید باشد و هیها مفها مفید باشد؛ اما اینکه این گیاه برای تمام بیماریممکن است بادمجان برای برخی از بیماری گرچه

 .      ها، ضرر آن نیز ثابت شده استنداشته باشد نه تنها به اثبات نرسیده است؛ بلکه در مورد برخی از بیماری

 . مطابقت با مسلمات عقلی7

روط دیگری که روایت صحیح باید داشته باشد این است که با آنچه از نظر عقلی مسلم است، معارضت نداشته باشد. مثال روایاتی که از ش
 آدم حدثنا»داللت بر تجسم خداوند سبحان دارند، مخالف عقل سلیم و از این منظر مردود هستند. برای نمونه در صحیح بخاری آمده است: 

 قدمه فیها العزة رب یضع حتى مزید من هل تقول جهنم تزال ال وسلم علیه اهلل صلى النبی قال مالک بن أنس عن قتادة حدثنا شیبان حدثنا
انس بن مالک از پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت نموده است: جهنم همواره ندا سر  95«.بعض إلى بعضها ویزوى وعزتک قط قط فتقول

نهد که در این هنگام ندای بس است! ی هم وجود دارد؟ تا آنگاه که پروردگار عزیز پای خود را در آن میمی دهد که آیا وارد شونده بیشتر
 رود.های آن در هم فرو میدهد و گوشهبس است! سر می

 بول نیست.  قنماید، قابل این روایت همان گونه که مالحظه می شود، به جهت اینکه داللت بر جسمانیت خداوند سبحان می

                                                           
 225و  224، ص7. صحیح بخاری، ج95
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 عدم ركاكت حديث .8

توان در شناخت روایت سره از ناسره، از آن استفاده نمود، عدم رکاکت حدیث از نظر لفظ و محتوا است. به عنوان مثال یکی از مبانی که می
 عدو وعدوه صدیقی األبیض الدیک(: وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال أنس عن»در روایتی عجیب اینگونه نقل شده است: 

خروس سفید، دوست من است و دشمن  96«.البیت فی معه یبیته( وسلم وآله علیه اهلل صلى) اهلل رسول وکان دور سبع و صاحبه یحرس اهلل،
 داشت. کند. پیامبر خروس را با خود در خانه نگاه میاو، دشمن خدا است. او صاحب خود و هفت خانه مجاور را پاسبانی می

تی که روایت شده ن را به صورتوان آیره پیامبر و کالم گهربار آن حضرت که ریشه در غیب دارد، به دور است و نمیاین روایت بسیار از س
 است، قبول نمود.

  

                                                           
 130. مکارم األخالق، ص96
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 سواالت درس:

 . علل الحدیث به چه معنایی است؟1

 چه آسیب هایی می تواند به حدیث وارد شود؟. 2

 یی که به حدیث وارد شده است در امان ماند؟توان از آسیب هاهایی می. با استفاده از چه راه3

 های وارد به حدیث را مرتفع ساخت؟توان آسیبهایی میهای نقد صحیح چیست؟ با چه معیار. شاخصه4
 
 

 منابع برای مراجعه بیشتر:

 شوشتری، محمد تقی، األخبار الدخیلة، تهران، مکتبة الصدوق، بیتا
 1377یة والدرایة، قم، الحیدریة، سبحانی، جعفر، الحدیث النبوی بین الروا

 1384رفیعی محمدی، ناصر، درسنامه وضع حدیث، قم، مرکز جهانی نشر علوم اسالمی، 
 1388پاکتچی، احمد، مباحثی در علل الحدیث، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السالم، 

  1388، آسیب شناسی حدیث، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، حسن ،ربانی
 1394اری، داود، مبانی و روش های نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه، قم، بوستان کتاب، معم
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 مصطلح الحديث )دراية الحديث(فصل پنجم: 

  علم:تعريف 

نیز  لمیه الحدیث بر این عدرااطالق عبارت  شود.پرداخته میبه تبیین اصطالحات حدیثی آن در شود که به علمی گفته میمصطلح الحدیث 

 شود. بحث می ،ر کنار سندمقبول یا مردود بودن آن د و بلکه از متن ؛شودبدین جهت است که در این دانش تنها به نقل حدیث توجه نمی

 کند.یمات گفت و گو ، نقل و پذیرش روای)شنیدن( اصطالحات ناظر به سند و متن، طرق و شرایط تحملکه مصطلح الحدیث دانشی است 

ارض بر کل سند فتی است که عآید؛ اما آنچه در درایه مورد توجه قرار می گیرد صجال نیز از سند حدیث صحبت به میان میگرچه در علم ر

ه در علم رجال کر حالی است دکند و این به عنوان یک مجموعه می گردد و آن را متصف به واحد بودن، متواتر بودن، معنعن بودن و ... می

 است که مورد بررسی قرار می گیرد.  این احوال تک تک راویان 

ه آنها اشاره در ادامه به توان این مباحث را به چهار دسته اساسی تقسیم کرد کمی ،به رغم پراکنده بودن مباحث دانش مصطلح الحدیث

  خواهد شد:

 .شودیو گو م گفت تقسیمات خبر، که در آن از تقسیم خبر به متواتر و آحاد و تقسیم آحاد به صحیح، ضعیف و... .1

 .اصطالحات، که در آن از اصطالحات ناظر به سند و متن سخن به میان می آید .2

 .حدیث شرایط و طرق تحمل .3

 شرایط نقل و پذیرش روایات. .4

 تقسیمات خبر

بر  ،لیتقسیم بندی کر یک دروایت . توضیح آنکه شودمی بحث چهارگانه خبر واحدو تقسیم  واحداز تقسیم خبر به متواتر و قسم، ن ایدر 

 ، معنوی، اجمالی وظیفمتواتر ل شود. متواتر خود به انواعی؛ هم چونبه دو دسته اصلی؛ یعنی متواتر و واحد تقسیم می ،اساس شمار راویان

بار روایی جزء اخ وامعمانده در ج ... تقسیم می شود. اما از آنجا که خبر متواتر بسیار اندك بوده و اکثریت قریب به اتفاق روایات بر جای

 آحادند، از این رو بیشتر تقسیمات ناظر به خبر واحد است.

 اینک به بررسی تفصیلی این تقسیمات می پردازیم.

 خبر متواتر

حدیث متواتر در اصطالح، حدیثی است که شمار راویان آن در هر طبقه به  .پی آمدن چیزی است متواتر از ریشه تواتر به معنای تتابع و در
عموم حدیث پژوهان شیعه و اهل سنت معتقدند که نمی توان برای شمار راویان خبر . اشد که عادتاً تبانی آنان بر دروغ محال باشدحدی ب

متواتر عدد و رقم مشخصی را تعیین کرد. آنچه در تحقق تواتر الزم دانسته شده، وجود شماری از راویان در هر طبقه است که عادتاً تبانی 
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شود و این مسأله یابد و گاه نیز با صد نفر محقق نمیشود که این شرط با ده راوی، یا کمتر تحقق میحال باشد. گاه میآنها بر دروغ م
 دارد.به میزان صدق و کذب راویان  گیبست

 شرايط تحقق تواتر در اخبار

داد، یا شنیدن از وقوع رخ همچون دیدن، یا؛ خود است که مخبرین از رهگذر حواسشرط آن این از مراد : استناد آگاهی مخبرین به حس. 1
از  ،نتاج عقلیوی حدس و استهای دیگران و جمع بندی آنها از رها و دیدهصدور گفتاری مطلع شده باشند، نه آنکه خود از مجموع شنیده

اما اگر  ؛یانجامدبه تواتر خبر ب تواندباشند، می عقد ازدواجای گزارش دهند؛ به عنوان مثال گزارش کسانی که از نزدیک شاهد وقوع حادثه
چون ممکن  انجامد.نمی را گزارش کنند، چنین گزارشی به تواتر برپایی جشن در منزلی، جشن ازدواجافرادی، از روی عالیمی؛ همچون 

اما  ؛باشد علمر و مفید در حد توات فردهر چند ممکن است مجموعه قراین برای خود است که این جشن برای امر دیگری برپا شده باشد. 
 چون گزارش او برای دیگران مستند به حدس است نه حس، مفید تواتر نخواهد بود.

تواتر منباشد، چنین خبری  به حد تواتر یان خبر در هر یک از طبقات اول، یا میانه، یا آخراوبنابراین اگر شمار ر وجود تواتر در تمام طبقات -2
 د علم باشد.دان تواتر در یکی از طبقات، به خاطر همراه بودن با قراین، مفیرغم فقه نخواهد بود. هر چند ممکن است ب

 شروط علم آوری خبر متواتر

در  مسبوق به شبهه کهواهند بود خاما نسبت به تمام شنوندگان در صورتی مفید قطع  د؛انروایات متواتر گرچه فی حد ذاته و شأناً مفید علم
نیز  هلل علیه و آله( وایامبر )صلی خالفان اسالم، یا تشیع به رغم وجود اخبار متواتر بر وجود معجزات پاز این رو اگر م زمینه خبر نباشند.

 ری برای آنان مفیداخبار متوات دهند، بدین جهت نیست که چنینتنصیص بر امامت ائمه از سوی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به آن تن نمی
-وایت وارد نمیرتواتر بودن مای به در چنین حالتی، این مسأله خدشه مانع پذیرش آنان شده است. ،نبلکه شبهه یا تقلید پیشی ؛علم نیست

 کند.

 اقسام متواتر

 اند:حدیث متواتر را به دو دسته لفظی و معنوی تقسیم کرده

نظیر روایت:  .واتر لفظی خواهد بودرا با لفظ واحد نقل کنند، متحدیث آن  ،در تمام طبقات ،هرگاه راویان حدیث متواتر :متواتر لفظی. 1

 بایست برای خود جایگاهی از آتش فراهم سازد.می ،هر کس بر من به عمد دروغ ببندد «من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار»
روایاتی  کرده اند.شود چهل، یا شصت و چند تن بوده اند، روایت گوید: این حدیث را شمار زیادی از صحابه که گفته میشهید ثانی می

 .روایت ثقلین نیز متواتر لفظی هستندیا  «من کنت مواله فعلی مواله» :همچون

اما وقتی به  ؛های مختلف نقل شده استبلکه به صورت ؛متواترات، الفاظ حدیث یکسان نیست در بسیاری از موادِ :متواتر معنوی .2

در حقیقت در معنا و مفاد دارای تواتر اینگونه از احادیث، دهد. ك را به دست میمفاهیم آنها توجه شود، یک یا چند مفهوم و مدلول مشتر
به عنوان مثال أحادیث ظهور مهدی )علیه السالم( چنین است؛ زیرا صدها روایت  .گوینداست نه لفظ. از این جهت به آن متواتر معنوی می

رسیده  حضرتدرباره اصل ظهور و رخدادهای قبل، همزمان، یا پس از ظهور )علیهم السالم( از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( یا اهل بیت 
توان به نتایج قطعی دست یافت. اصل ظهور ایشان و ظهور برخی از حوادث کیهانی؛ استفاده از مفاهیم و مفاد مشترك آنها می است که با

... و برخی از حوادث اجتماعی؛ همچون گستردگی ظلم و  همچون طلوع خورشید از مغرب، پدید آمدن دودی از آسمان، خروج دابه األرض و
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... از اموری است که به صورت متواتر معنوی در این روایات تبیین شده  انی وی، فسق و فحشا، فتنه دجال، طغیان سفعالمبیداد در سرتاسر 
های متعدد ؛ زیرا تبیین یک موضوع در زمانتندهسبه صورت معنوی  ،دهد که بیشتر روایات متواتراست. مراجعه به روایات متواتر نشان می

پدیده نقل به معنا و سوء حافظه برخی راویان امکان  صورت گرفته است. همچنین بروزبا الفاظ مختلف از سوی معصومین )علیهم السالم( 
 دهد.یکسان بودن لفظ و عبارت در تمام نقل های یک خبر متواتر را به شدت کاهش می

 خبر واحد

ام، یا برخی از ری که در تمتی که تعریف متواتر بر آن صدق نکند و فاقد شرائط آن باشد، خبر واحد است. به عبارت روشن تر خبهر روای
علم نیست و همان  ذاتاً مفید طبقات، شمار راویان آن در حدی نباشد که تبانی آنها بر کذب عادتا محال باشد، خبر واحد است، چنین خبری

ین رو ممکن ندارد. از ا توان حدی مشخص کرد، شمار راویان یک خبر واحد نیز رقم مشخصیراویان خبر متواتر نمی گونه که برای شمار
بخاطر ضعف  ،اشندنقل کرده ب جزء خبر واحد باشد و نیز روایتی که ده تن حتی در تمام طبقات آن را ،است روایتی که تنها یک راوی دارد
جزء اخبار  ،)علیهم السالم( روایات رسیده از معصومین %95خبر واحد محسوب گردد. باید دانست که  وندرجه وثاقت و اعتبار راویان، همچ

 ... بسیار مفید و ضروری است. آحادند. از این رو شناخت وجه حجیت خبر واحد تقسیمات آن و

  خبر واحدتقسیم چهارگانه 

 تین بار عالمه حلیاما نخس ؛ندیح و ضعیف، یا مقبول و مردود تقسیم می کردقدماء به استناد قرائن همراه خبر، روایات را به دو دسته صح
حدیث  چهارگانهسیم تق. ف تقسیم کردندی( أحادیث را به چهار دسته صحیح، حسن، موثق و ضعق673 .(، یا سیدبن طاووس )مق677 .)م

یا  ه باشد،اشتدبه آن وجود ماد اعت ها امکاناز دید آنکه کردند، صحیح را بر هر حدیثی اطالق می هاآنمیان قدماء شناخته شده نبوده و 
فقت آنها با کتاب، بر اساس موا وتوجه قدماء بیشتر به متن روایات بوده ها شود. که باعث اطمینان و اعتماد به آن اشدهمراه با قرائنی ب

-قرائن می وایتی فاقد اینردر صورتی که  اما .داشتمی... روایت را صحیح می دانستد، حتی اگر در سند روایات ضعف وجود  سنت، عقل و

ه به متن، به سند ن به جای توجاما چون در دوران متأخرین، همه یا بخشی از این قرائن از دست رفت، آنا شد.ضعیف و مردود تلقی می ،بود
که  از آنجا سیم کردند.هار دسته تقایات را به چروایات روی آوردند و با توجه به برخورداری راویان از صفت عدالت، وثاقت و امامی بودن، رو

 زیم:پردانها میآلذا به تعریف  ؛همین تقسیم چهارگانه روایات است ،اساسی ترین تقسیم روایات و نیز پرکاربردترین اصطالح

  :صحیح. 1

 :که دارای دو شرط زیر باشدصحیح، روایتی است 

ودن از غیر معصوم؛ بالت و امامی برخورداری از اتصال سند و نیز برخورداری راویان از عدرغم ه نقل از معصوم، بنابراین روایتی که ب الف(
 هم چون صحابه نقل شده باشد، اصطالحاً صحیح نخواهد بود.

 برخورداری راویان در تمام طبقات از دو صفت عدالت و امامی بودن. ب(

ت. رجالی که در این روایت آمده اس 91، ص1ره نمود که در کتاب کافی جتوان به روایت زیر اشاای از روایت صحیح، میبه عنوان نمونه
 اند همگی از عدول امامی هستند:آمده
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 السالم علیه اهلل عبد أبی عن ، مسلم بن محمد عن ، أیوب عن أبی ، یحیى بن صفوان عن ، الجبار عبد بن محمد عن ، إدریس بن أحمد
  97آخرها. إلى أحد اهلل هو قل نزل ثم یجیبهم ال ثالثا فلبث ربک لنا انسب:  فقالوا وآله علیه اهلل اهلل صلى رسول سألوا الیهود إن: قال

 حسن . 2

وی در منابع ک، یا چند رایبه اسثتنای آنکه در میان سلسله راویان نسبت به  باشدحسن، روایتی است که واجد تمام شرائط روایت صحیح 
 .دح و ستایش او اکتفا شده باشدرجالی تصریح به عدالت نشده و تنها به م

ت تمام رجال در این روای آمده است. 50، ص1توان به روایت ذیل اشاره نمود که در کتاب کافی جبه عنوان نمونه برای روایت حسن، می
ر بلبته سید بن طاووس اود ندارد. سند از امامیان ثقه هستند و تنها ابراهیم بن هاشم، پدر علی بن ابراهیم است که تصریحی بر وثاقت او وج

بول این قول این قت و در صورت توان این قول سید را درباره وی پذیرفوثاقت او ادعای اجماع نموده است و بنا بر نظر آیت اهلل خوئی می
 روایت از حالت حسن بودن خارج گشته و صحیح خواهد بود:

 أن: فقال خلقه؟ على اهلل حق ما: السالم علیه اهلل عبد ألبی قال: قلت سالم بن هشام عن ، عمیر أبی ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علی»
 98«.حقه اهلل إلى أدوا فقد ذلک فعلوا فإذا یعلمون، ال ویکفوا عما یعلمون، ما یقولوا

 موثق  -3

 چند راوی آن، غیر یک یا بقات،موثق، روایتی است که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم و نیز عدالت یا وثاقت راویان در تمام ط
 بر اساس این چار فسادند.داما در حوزه عقیده  ؛عاری از عیب و نقص اند ،در حقیقت راویان چنین حدیثی در حوزه اخالق .امامی باشند

 واهند بود.ق خموثط وثاقت، در صورت دارا بودن شر ،اصطالح، کلیه روایاتی که راویان اهل سنت، یا شیعیان غیر امامی نقل کرده باشند

 است: آمده 272ص 2توان به روایت ذیل اشاره نمود که در کتاب کافی جای درباره روایت موثق میبه عنوان نمونه

 فیحرم الذنب یذنب الرجل إن: قال( السالم علیه) اهلل عبد أبی بکیر عن ابن عن فضال، ابن عن الجبار، عبد بن محمد عن األشعری، علی أبو
 99اللحم. فی السکین من صاحبه فی أسرع عمل السیئال وإن اللیل صالة

وثق از روایات م ا این روایت،اند، اما از فطحیه و غیر امامی هستند؛ لذدر این روایت ابن فضال و ابن بکیر در عین این که توثیق شده
 شود. محسوب می

 ضعیف  .4

                                                           
ن از پیامبر صلی اهلل علیه و آله درخواست نمودند و گفتند که نسب پروردگار خود را یهودیا»فرمود: روایت کرده که آن حضرت امام صادق علیه السالم از محمد بن مسلم .  97

 «برای ما بگو! آن حضرت سه روز مکث نمودند و پاسخ آن ها را ندادند تا این که سوره توحید بر ایشان نازل گشت.

ر خلق خود چیست؟ ایشان فرمود: این که آن چه می دانند بگویند و از گفتن آن چه نمی به امام صادق علیه السالم عرض نمودم که حق خداوند ب گوید:میهشام بن سالم .  98
 دانند دست بکشند که اگر این کار را انجام دهند حق خداوند را رعایت نموده اند.

نماز شب محروم می شود و اثر عمل بد در عامل آن سریعتر از  : فرد گناهی را انجام می دهد و در اثر آن از خواندنروایت کرده که امام صادق علیه السالم فرمودابن بکیر .  99
 اثری است که چاقو در گوشت می گذارد.
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. صادق نباشد عاریف بر اوثی خواهد بود که هیچ کدام از این تبا توجه به تعاریف پیش گفته برای حدیث صحیح، حسن و موثق، ضعیف حدی
ای نمونه درباره براهد بود. ، یا راویان آن فاقد صفت عدالت، یا وثاقت باشند، ضعیف خوباشد به عبارت دیگر حدیثی که فاقد اتصال سند

 اشاره نمود:  83ص 8حدیث ضعیف می توان به روایت ذیل در کافی ج

 بن علی عن المستورد، بن الحکم عن ، خربوذ بن معروف عن ، سنان بن اهلل عبد عن ، محبوب ابن عن ، أبیه عن ، إبراهیم بن لیع
 واألرض السماء بین وجل عز اهلل خلقه الذی البحر إلیه یحتاجون مما للناس اهلل قدرها التی األقوات من إن:  قال(  السالم علیهما)  الحسین

 ألف سبعون ومعه ملکا بالفلک وکل ثم ، الفلک على کله ذلک وقدر والکواکب والنجوم والقمر الشمس مجاری افیه قدر قد اهلل وإن:  قال ،
 لیومها فیها وجل عز اهلل قدرها التی منازلها فی فنزلت معه والکواکب والنجوم والقمر الشمس دارت أداروه فإذا الفلک یدیرون فهم ، ملک
 100...« ولیلتها

ب می شود این خود سب وم بن مستورد آمده است که در هیچ یک از کتب رجالی ذکری از وی به میان نیامده است در این روایت نام حک
 که این روایت ضعیف دانسته شود. 

 اصطالحات حديثی برخی از 

ز ابرخی سمت با صحیح، حسن، موثق و ضعیف آشنا شدیم. در این ق تقسیم بندی اولیه روایات به چهار دسته بادر مبحث پیشین 
 . خواهیم شدآشنا حدیثی پرکاربردترین اصطالحات 

 اصطالحات ناظر به سند

 کنند.یف میهای موجود در سند روایات، توصاصطالحاتی که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد، روایات را بر اساس ویژگی

 الف( به شرط اتصال سند:

  ه طبقه از بیتی که طبقه بنابراین هر روابقات متصل به معصوم باشد. روایتی است که سلسله اسناد آن در تمام ط :دسنَمُحديث

نی بر وثاقت نه شرطی مبسوی روات نقل شده باشد و در نهایت به معصوم استناد داده شده باشد، مسند خوانده می شود و هیچ گو
در هر طبقه یک  شود؛ اما اسر ضعیف نقلیا حُسن راویان در این زمینه وجود ندارد. لذا است که حتی اگر روایتی توسط راویان سر

رای هر کدام از بهایی که الشود. بنابراین مثتن آن را روایت نموده باشد، تا به معصوم منتهی گردد، آن روایت مسند خوانده می
 وند.ش د نیز محسوبهایی برای روایت مسنتوانند نمونهاقسام چهارگانه حدیث یعنی صحیح، حسن، موثق و ضعیف ذکر شد، می

  اوت که در متصلبا این تف ؛مسند، روایتی است که در تمام طبقات دارای اتصال استحدیث  مانندمتصل حدیث  :متصلحديث ،

 تواند از معصوم نقل شود، یا به غیر معصوم منتهی گردد.روایت می

  تا  واسطه کمتری ، ازسند تصالبرخورداری از ا با وجودعالی السند، روایتی است که حدیث مقصود از  :عالی و نازلحديث

 شود.نازل گفته میبه آن حدیث  ،زیاد باشدسند  هایاگر واسطه در مقابل .معصوم برخوردار باشد

  ه باشد.از ضمیر غایب استفاده شد ،به جای تصریح به نام معصومآن، در انتهای سند  کهروایتی  :رضمَمُحديث 

  ده است.شاو مشتبه  از بردن نام امام اجتناب کرده یا نام امام بر ،تقیه چنین کاربردی ناشی از آن است که راوی بخاطر

                                                           
های که خدا برای مردم خلق نموده است که به آن احتیاج پیدا می کنند دریایی از روزی»که آن حضرت فرمود: حکم بن مستورد از امام سجاد علیه السالم روایت نموده .  100

ه ای را بر فلک گمارده ست. سپس فرشتاد میان آسمان و زمین آفریده است و در آن مجرای خورشید و ماه و ستارگان قرار دارد و این همه را روی فلک جا داده است که خداون
 «... ردش در می آیندگان با آن به ستارگ است که هفتاد هزار فرشته را با خود دارد. آن ها فلک را می گردانند و هنگامی که فلک را به گردش درآوردند خورشید و ماه و



 

47 
 

  رود که از نظر فتوای فقها نسبت به آن یا از جهت کثرت نقل به اصطالح مشهور در باب روایاتی به کار می :مشهورحديث

اشاره نمود که امام باقر علیه  224، ص8فی جتوان به روایتی اشاره نمود که در کاشهرت رسیده باشند. برای نمونه در این باره می
کنند که امت یهود به هفتاد و یک فرقه، مسیحیان به هفتاد و دو فرقه و مسلمین به هفتاد و سه السالم در این روایت اشاره می

یات اهل سنت نیز ها در بهشت جای دارند. این روایت که نمونه آن در روافرقه تقسیم شدند که تنها یک فرقه از هر کدام از آن
 توان از جمله اخبار مشهور دانست.را می 101آمده است

مکن است مستند ائج است و متوان به روایاتی اشاره نمود که نه در میان عالمان؛ بلکه در میان عوام ردر این زمینه همچنین می
توان به یاین موارد م ده است. از جملهبیان ش« رب مشهور ال أصل له»حدیثی نیز نداشته باشد؛ از همین باب است که عبارت: 

ر داشته باشد؛ حیحی را در باشاره نمود. این عبارت گرچه می تواند مفهوم ص« الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم»عبارت: 
 اما در هیچ یک از منابع روایی یا تاریخی ذکر نشده است.  

  ثی ه مستفیض حدیبیشتر محدثان معتقدند ک .ای سرازیر شدن آب استاز ریشه فاض الماء به معنمستفیض  :یضفِستَمُحديث

 .رسدد، اما به حد تواتر نمیاست که راویان آن در هر طبقه بیش از سه تن باش

  روایتی باشد که  شود که تنها دارای یک اسناد و راویان آن ثقه باشند و مخالفِ شاذ به روایت گفته می :شاذ يا نادرحديث

توان به روایتی اشاره نمود که ماه به عنوان نمونه میگویند. ، نادر نیز میذآن را نقل کرده باشند. به روایت شا گروهی )مشهور(
نماید. گرچه سند این روایت بدون اشکال داند و امکان اینکه این ماه بیست و نه روز باشد را انکار میرمضان را سی روز کامل می

صم »دارد: با روایت مشهوری قرار گرفته که در کتب شیعه و اهل سنت آمده است و بیان میاما این روایت در معارضت  102است؛
 103«.لرؤیته وأفطر لرؤیته

  مخالف روایتی باشد  باشند و این روایت،تی که تنها دارای یک اسناد بوده و راویان آن غیر ثقه یبه روا :ر يا مردودنكَمُحديث

گویند. تفاوت روایت منکر با روایت شاذ در این است که در روایت شاذ منکر یا مردود می ،که گروهی )مشهور( آن را نقل کرده اند
افضل الصیام صیام داود من صام الدهر کله »توان به این روایت اشاره نمود: از جمله این روایات میاند. بر عکس منکر، راویان ثقه

و نیز به این جهت که  105براهیم بن أبی یحیی که تضعیف شده استاین روایت به دلیل وجود ا  104«فقد وهب نفسه هلل عز و جل
-کند و این در حالی است که پیامبر از این عمل نهی نموده است، جزء احادیث منکر شمرده میروزه گرفتن تمام ایام را توصیه می

 شود. 

 ب( به شرط انقطاع سند:

 ،ز انقطاع سندا برای هر نوع سند و به صورت حذف یک راوی، یا بیشتر باشد،تواند از آغاز، یا وسط، یا آخر از آنجا که انقطاع سند می
 اند:اصطالح خاصی بدین شرح وضع کرده

  ستناد داده ااویان بعدی ریک یا چند واسطه به طور پیوسته حذف شده باشد و حدیث به  ،هرگاه از آغاز سند حدیث :قعلَّمُحديث

 ؛نین استاستبصار چ الیحضره الفقیه و نیز بسیاری از روایات تهذیب االحکام و شود، حدیث معلق است. چنان که روایات من
 نند.کامام نقل می یعنی شیخ صدوق و شیخ طوسی راویان آغاز سند را حذف کرده و روایت را از آخرین راویِ

                                                           
 . مسند احمد، ج2، ص101332
 . خصال، ص102530
 . استبصار، ج2، ص64؛ صحیح بخاری، ج2، ص103229
 کنز العمال، ج8، ص558 و 559 .104
 میزان االعتدال، ج1، ص57 .105
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  به معنای روایتی است که از وسط سند آن یک راوی حذف شده باشد :منقطعحديث. 

  دارای دو تعریف است:اصطالح  این :مرفوعحديث 

ین تعریف نقطع. طبق اممرفوع است؛ اعم از آن که متصل باشد، یا  ،هر حدیثی که به معصوم )علیه السالم( نسبت داده شود .1
 رار دارد.قتابعی(  سب بهتاصطالح مرفوع در برابر دو اصطالح موقوف )روایت منتسب به صحابی( و مقطوع )روایت من

. مثال گفته مرفوع است ،دکه از وسط یا آخر سند آن یک راوی یا بیشتر افتاده شده و تصریح به لفظ رفع شده باشهر روایتی  .2
علی بن ابراهیم  د میان پدرشود: روی الکلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، رفعه عن أبی عبداهلل )علیه السالم( که در این سن

 ه است.ز تصریح شدق )علیه السالم( یک یا چند راوی حذف شده و به لفظ رفع نیقمی؛ یعنی ابراهیم بن هاشم تا امام صاد

  رسل با حذف ویا در حدیث مبه معنای برداشتن قید و بند از چهارپا آمده است. گ «ارسال الدابه» عبارت:مرسل از  :لرسَمُحديث

فته گ ف اسناد باشدثی که دچار ارسال و حذهر حدیبه  خود معنای عامدر  مرسلاصطالح  سند قید و ربط حدیث رها شده است.
 ؛ اعم از این که همه راویان یا شماری از آنان حذف شده باشند. شودمی

  گرفتهدن به کسی به معنای خدعه و نیرنگ ز «مدالسه»به معنای تاریکی و از ریشه « دلس»مدلس از مصدر  :سدلَّمُحديث 

 س گفته شده است.ار او تدلیکخود را در تاریکی برده و به او نیرنگ می زند به  س با تدلیس مخاطب،دلِّ و از آنجا که مُ  شده است
 تدلیس در اصطالح محدثان بر دو قسم است:

 سازد.و آن بدین معناست که عیب سند را پنهان می :تدلیس اسناد. 1
اسامی و کنیه  و از او با راحت نبردهبه این معنا که به رغم مالقات و شنیدن حدیث از شیخ، نام او را به ص :تدلیس در شیوخ. 2

 های غیر معروف یاد کند.

  اده شده استدوضع به معنای جعل بوده و در اصطالح، حدیثی است دروغین و برساخته که به معصوم نسبت  :موضوعحديث .

وم بأیّهم صحابی کالنجأ»توان به روایت: برای نمونه درباره حدیث موضوع می شود.به احادیث موضوع، گاه مجعول نیز گفته می
 اشاره نمود که در فضیلت صحابه جعل شده است.« اقتدیتم اهتدیتم

 ج( بسته به كیفیت ذكر راوی در منابع رجالی:

  اشد به خاطر بگر هم آمده روایتی است که نام تمام، یا برخی از راویان سند آن در منابع رجالی نیامده باشد و ا :مجهولحديث

سلیمان و  ، علی بنکم به جهالت و ناشناس بودن او شود. به عنوان مثال گفته شده که عوف بن عبداهللنامشخص بودن هویت، ح
 رد.اصطالح مجهول در منابع علم رجال و نیز کتب رجال کاربرد نسبتا شایعی دا مجهول اند. بنان بن محمد

  او سکوت  مدح یا ذم اما درباره ؛ده شده باشدحدیثی است که نام تمام، یا برخی از راویان آن در کتب رجال بر :مهملحديث

 اند.بن موسی قزوینی و حسن بن علی بن مهزیار، مهمل شده باشد. به عنوان مثال گفته شده که محمد

  ظیر محمدقه باشند؛ نروایتی است که نام برخی از راویان سند آن میان چند تن مشترك بوده و برخی از آنان ث :مشترکحديث 

 سبن قی و محمد بن قیس اسدی )ابونصر(، ه میان چهار تن مشترك است و از میان آنان دو تن؛ یعنی محمدبن قیس اسدی ک
 . هستند اسدی مولی بنی نصر ثقه و دو تن دیگر غیر ثقه

 اصطالحات ناظر به متن 

 توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:اصطالحات ناظر به متن را می

 داللت اصطالحات متنی ناظر به چگونگی 
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 و ظاهر در  گویندمی به آن نص ،هرگاه داللت روایتی چنان صریح باشد که تنها در آن یک معنا احتمال داده شود :نص و ظاهر

 «ةجماع االثنان»: به عنوان مثال روایت .مواردی است که داللت لفظ به صراحت نص نباشد و در آن احتمال خالف داده شود
من » :ما روایتجود ندارد. اشود و دلیلی مخالف آن وکند که با وجود دو نفر جماعت برقرار میمینص است؛ زیرا به روشنی اثبات 
نماز وتیره  نواندخاید شب بدون هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، نب «ال بوترإیتبین  کان یومن باهلل و الیوم االخر فال

 کد اراده شده است.ؤآن؛ یعنی استحباب مظاهر است؛ زیرا از نهی، خالف ظاهر  ،به خواب رود

 ه نص، بشود؛ یعنی یمگویند. مبین شامل نص و ظاهر به آن مبین می ،هرگاه داللت روایت ظاهر و آشکار باشد :مجمل و مبین

 .باشدهور ظای آن فاقد هها، یا مجموعه عبارتروایتی است که واژه ،یا ظاهر می توان مبین اطالق کرد. مجمل در برابر مبین
 ها ساکت مانده باشد. غالباً اجمال در مواردی است که کالم از تبیین تمام جوانب و پرسش

 فهم  اهر قادر بهای است که تنها صاحبان فن و حدیث شناسان محدیثی است که در برگیرنده مطالب غامض و پیچیده :مشكل

 رآورده است.   دبه تألیف « یح األنوار فی حل مشکالت األخبارمصاب»در این زمینه سید عبد اهلل شبر کتابی به نام  آنها هستند.

 رای نمونه بفهم است.  ای آمده که بخاطر قلت استعمال در لغت شایع، دشوار و دور ازحدیثی است که در آن واژه :غريب لفظی

 إن»فرماید: شاره نمود که میالغه ااز کلمات غریب نهج الب 5توان به کالم امیر المؤمنین علیه السالم در حکمت در این زمینه می
ن بیشتر ب است که هر چه ایماای سفید در قلایمان مانند نقطه« اللمظة ازدادت اإلیمان کلما ازداد القلب فی لمظة یبدو اإلیمان

اخته ده بیان آن پراز نظر لغت مشکل است که سید رضی خود ب« لمظه»شود، آن سفیدی بیشتر خواهد شد. در این روایت کلمه 
 است.

 اصطالحات متنی ناظر به پذيرش يا رد روايات 

 ند. کنعمل می به مضمون آن ،حدیثی است که آن را تلقی به قبول کرده و بدون توجه به صحت یا عدم صحت سندی :مقبول

بن  حمدیی، عن مبن حنظله است که در سند آن چنین آمده است: محمدبن یعقوب، عن محمدبن یح مثال شایع آن مقبوله عمر
ین ن که در سند اآ... و به رغم  بن حنظله بن الحصین، عن عمر بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود الحسین، عن محمد

 است.  ش قرار گرفتهاما بخاطر استواری متن، متن روایت مورد پذیر ؛اندبن حصین تضعیف شده بن عیسی و داود روایت محمد

 اعتبار آن  ربسن، دلیل یشتر عالمان به آن عمل کرده و بخاطر صحت اجتهادی یا وثاقت یا حُروایتی است که همگان یا ب :معتبر

 باشد. از ضعف سند تواند عالوه بر قوت متن عاریاعم از مقبول است؛ زیرا معتبر می ،معتبر ،با این تعریف .رسیده است

 هت به آن جاشد. بدین وی دیگر پذیرای تأویل نیز نبدلیل قطعی بوده و از س روایتی است که متن آن از سویی مخالفِ :مطروح

 .مطروح؛ یعنی دور ریخته اطالق می شود

 اصطالحات ناظر به متن و سند

ین اصطالحات بدین اگیرد. برمی ای است که متن و سند را با هم دربخشی از اصطالحات با توجه به تعاریفی که از آنها ارائه شده به گونه
 شرح است:

 رود:معنا به کار میدو  صطالح نیز بهاین ا :للعم 

تاب علل ب حکم باشد. ککنند که در برگیرنده علت و سبمعلل را به احادیثی اطالق میفقهاء متأخر،  :اصطالح فقهاء متأخرالف( 

 الشرائع شیخ صدوق از نمونه منابع روایی است که در آن علت جعل احکام تبیین شده است.
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ر تن، یا سند دمشود که به رغم سالمت و صحت ظاهری، در به حدیثی گفته می ،اصطالح محدثان معلل در :اصطالح محدثانب( 

 برگیرنده آفت پنهان و پیچیده باشد. معلل به این معنا از ریشه علت به معنای مرض گرفته شده است.

 به این صورت که راوی بیانی است. مدرج به این معناست که گفتار راوی به روایت افزوده شده و گمان شود که از حدیث  :مدرج

در این  ای از آن درج کند و توهم شود که این گفتار، سخن معصوم )علیه السالم( است.استدالل بر حدیث، یا تبیین واژهرا به نحو 
لوُقُوفِ عَلَی وَ سُئِلَ عَنِ ا»توان به روایتی اشاره نمود که شیخ صدوق از امام صادق علیه السالم روایت نموده است: زمینه می

از امام صادق علیه السالم درباره وقف نمودن برای مسجد پرسیده  106«المسَاجِدِ فَقالَ ال یَجُوزُ فَأِنَّ المَجُوسَ أَوقَفُوا عَلَی بُیُوتِ النّارِ 
روایات دیگر  دهند. بر اساس آنچه درهای خود وقف انجام میشد. حضرت پاسخ دادند که جائز نیست؛ زیرا مجوسیان برای آتشکده

شود که عبارت ال یجوز در این روایت، از اضافات راوی است و بیان امام علیه السالم عاری از این کلمه آمده است، دانسته می
 بوده است. 

 اما بعدها توسعه  ؛از ریشه صحیفه به معنای کتاب و تصحیف در لغت به معنای نگارش کتاب است «تصحیف»کلمه  :مصحف

ای مشابه متن اصلی، تغییر کرده باشد؛ ف حدیثی است که سند، یا متن آن به گونهدر کتابت اطالق شد. مصحَّ یافت و به خطای
السالم( اشاره نمود. نهج البالغه امیر المؤمنین )علیه 31توان به عبارت به کار رفته در نامهبه عنوان نمونه برای تصحیف می

این « واعرض علیه أخبار الماضین»فرمایند: ر توصیه به امام مجتبی )علیه السالم( میامیرالمؤمنین )علیه السالم( در بیان خود د
عبارت به این معنی است که اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه کن. این در حالی است که در نقل ابن عبد ربه از این نامه این 

لب خود عرضه کن. این تصحیف به جهت شباهت کلمه اخبار چینیان را بر ق 107«واعرض علیه أخبار الصین»گونه آمده است: 
 الصین با کلمه اآلخرین رخ داده است و سبب تفاوت معنایی در کالم شده است.

 نهج  31به عنوان مثال در نامهدارای فزونی باشد.  خاص،حدیثی است که نسبت به سایر أحادیث نقل شده در زمینه  :مزيد

منین علیه السالم به امام مجتبی علیه السالم این است که به ریسمان الهی چنگ بزند. امیر های امیر المؤالبالغه از جمله توصیه
آورده است. این در حالی است که در روایتی که « فإنّی أوصیک ... واالعتصام بحبله»المومنین علیه السالم این مطلب را با عبارت 

را نیز در زمره کالم امیر المومنین  108«واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا»ابن عبد ربه از این نامه دارد عالوه بر این توصیه آیه 
 علیه السالم ذکر نموده است. 

  

                                                           
 . من ال یحضره الفقیه، ج1، ص106238
 . العقد الفرید، ج3، ص107100
 . همان108
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 سواالت اين درس:

 . مصطلح الحدیث چه علمی است و دارای چه موضوعی است؟1

 . خبر متواتر و واحد چیست و این دو نوع خبر چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟2

 ه خبر واحد چیست و هر یک چه تعریفی دارند؟. اقسام چهارگان3

 . اصطالحاتی که ناظر به سند به کار می رود چیست؟4

 . اصطالحاتی که ناظر به متن به کار می رود چیست؟5

 . اصطالحاتی که ناظر به متن و سند به کار می رود چیست؟6

 منابع برای مراجعه بیشتر: 

ه امام صادق علیه ران، دانشگاعلی اکبر، صانعی پور، محمد حسن، دراسات فی علم الدرایة تلخیص مقباس الهدایة للمامقانی، ته . غفاری،1

 السالم و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

 1418. جعفر، سبحانی، أصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة، قم، موسسة النشر اإلسالمی، 2

 1389حسن، دانش درایة الحدیث هماره با نمونه های حدیثی و فقهی، مشهد، . ربانی، 3

 1389. نصیری، علی، درسنامه علم حدیث، قم، هاجر، 4

 1364. مدیر شانه چی، کاظم، درایة الحدیث، قم، موسسة النشر اإلسالمی، 5

 1392. مودب، سید رضا، درسنامه درایة الحدیث، قم، مرکز جهانی علوم اسالمی، 6
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 رجال فصل ششم:

 . تعريف علم رجال، بیان مسائل، موضوع و اهداف1

می  - یمان و عدالتانظیر  -نقش دارد  روایت آن ها رجال دانشی است که به معرفی راویان و صفاتی که در پذیرش، یا عدم پذیرش 

 .به میان می آوردپردازد و از چگونگی توثیق و جرح راویان و راه های رفع تعارض میان جرح و تعدیل سخن 

یب دوره های ت که به ترتسلسله ای از راویان اس ،می دانیم که روایات معصومین همراه با سند به دست ما رسیده است. مقصود از سند

هم را فراسبی اه تحقیق مناربرای ما یان و سلسله سند اونام ر. ذکر هر یک از آنها روایت معصوم را برای دیگری نقل کرده است ،تاریخی

اید به قول یر این صورت بغدر  یکی از معصومین )علیهم السالم( دست یابیم.صدور روایت از  نسبت بهبه اطمینانی آرام بخش می کند تا 

ری ی رساند، محذور دیگینان کافی نمما را به اطم اعتمادکه این اینافزون بر  مولّفِ کتابی که روایت در آن جای گرفته است، اعتماد نماییم.

 ام راویان و سلسلهباشد. ذکر ن در قضاوت درباره عدالت، وثاقت و ایمان راویان دچار اشتباه شده مؤلف کتابو آن این که شاید  ردبردا در

 .دهیم بررسی قرار سند، این امکان را برای ما فراهم می سازد که از منظر اجتهادی و مبانی نظری خود شرائط راویان را مورد

جزء امامیه  ین راوی آیاعلم رجال به کمک ما می شتابد و ضمن معرفی هویت راویان، به ما می گوید که ا وایات،حال در بررسی سند ر

 ه متون را برای مار و ناشناختاست، یا نه؟ آیا عادل است، یا نه؟ از این رو علم رجال به منزله فرهنگ لغتی می ماند که واژه های دشوا

ز مشکالت است ا پاره ای اام. وظیفه علم رجال بر عهده کتب و منابع رجالی گذاشته شده است زبخش ا معرفی کرده و مبین می سازد. این

 ست: ات بدین شرح که صرفا با مراجعه به این منابع حل نمی شود و می بایست مبانی آن قبال تبیین گردد. برخی از این مشکال

امام  راه یافت؟ آیا نص وثیق راویانی استفاده می کنند؟ بر چه مبنایی می توان به ترجالیون برای تعدیل، توثیق، یا جرح راویان از چه الفاظ

ن دیدگاه واردی که میااصحاب اجماع بودن برای وثاقت کافی است؟ در م آیا جزءِ اصحاب اجماع چه کسانی هستند و معصوم الزم است؟ 

علم  ا وجود دارد؟یی میان آنهعه و اهل سنت کدام است و چه تفاوت هاچه باید کرد؟ منابع رجالی شی ،های رجالیون تضاد وجود داشته باشد

خش بردی است. برجال به این پرسش ها نیز پاسخ می دهد. پس بخشی از مباحث علم رجال صرفا نظری و بخش دیگر میدانی و کار

علم ه با عنوان نوشته شدب های معموال در کتارجالی دنبال کرد و آنچه اصلی میدانی و کاربردی را می بایست با مراجعه مستقیم به منابع 

 .رجال طرح می شود، بخش نخست؛ یعنی مباحث نظری آن است، که در این فصل نیز همین مباحث طرح شده است

 . نیاز به علم رجال:2

ن منابع مطرح است. مهم تریاز  چنانکه می دانیم، اخبار اهل بیت علیهم السالم برای استنباط احکام الهی و قوانین زندگی، به عنوان یکی

ت علیهم السالم ا به اهل بیدر این میان، احتمال صدق و کذب در روایات وجود دارد و ممکن است افرادی با انگیزه های سوء، احادیثی ر

ی مخاطب اهاردند تا آگنسبت داده باشند. به همین جهت از دیرباز جمعی از دانشمندان اسالمی به تاسیس علمی به نام رجال همت گم

 نسبت به وضع حال راویان حدیث اعم از راستگویی و بی پروایی، عدالت و فسق را فزونی بخشد.
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 اثبات با عدم اثبات نیاز به علم رجال:

د وانایی این را دارتیا این علم در میان علمای شیعه، اختالف دیدگاهی در این زمینه وجود دارد که آیا اصوال به علم رجال نیازی هست و آ

م رجال اعتماد توان به عل که به پرسش های ما درباره راویان پاسخ مناسب بدهد؟ در پاسخ به این پرسش و نیز این که به چه میزان می

 وخودداری می کنند  عتماد به آننمود، نظرات متعددی به وجود آمده است. برخی علم رجال را به نحو حداکثری پذیرفته اند و برخی نیز از ا

 د.شه ها آشنا خواهیم از این دست لما نیز آن را نه به نحو کلی رد و نه به نحو کلی قبول می نمایند. در ادامه با ادله هر کدامبرخی از ع

 ادله مثبتین علم رجال:

ین که است و برای اهمان گونه که گذشت انگیزه جعل در میان برخی از راویان روایات اهل بیت علیهم السالم وجود داشته  .1

ثق تمیز داده شوند از غیر مو م حدیث سره از ناسره را تشخیص دهیم راهی وجود ندارد جز اینکه در میان راویان، افراد موثقبتوانی

مون سازد، علم ین مهم رهنو در نتیجه بتوان روایت صحیح را از روایت غیر صحیح بازشناخت. تنها علمی که می تواند ما را به ا

 ی که در این زمینه دارای مدخلیت هستند را ذکر نموده است. رجال است که ویژگی های راویان

از سوی دیگر می دانیم که یکی از مالك هایی که از سوی اهل بیت علیهم السالم برای ترجیح روایات متعارض شناخته شده  .2

علم رجال متمسک لذا برای حل تعارض میان روایات متعارض، باید به  109است، تشخیص وثاقت یا عدم وثاقت راویان آن است.

شویم تا با دانستن وثاقت یا عدم وثاقت راوی، بتوانیم روایتی را که در میان روایات متعارض، امکان عمل به آن وجود دارد، 

 بازشناسیم. 

و این خود می تواند نشان دهنده این باشد که بررسی  110نگارش کتب رجالی از زمان اهل بیت علیهم السالم آغاز شده است .3

 در سلسله سند قرار دارند، ریشه در رهنمودهای اهل بیت علیهم السالم داشته است.  رجالی که

 از سوی دیگر منکرین نیاز به علم رجال نیز به ادله ای استدالل می کنند که به آن می پردازیم:

 ادله منكرين علم رجال:

اهل سنت تفاوتی اساسی داشته است و آن عبارت است  آن گونه که می دانیم، روند نگارش روایات اهل بیت علیهم السالم با روایات .1

از اینکه اصحاب اهل بیت علیهم السالم بنا به سفارش خود آن بزرگواران اقدام به نگارش و کتابت احادیث می نموده اند. آن چه 

مده است. افزون بر اصول اصحاب اهل بیت علیهم السالم در طول حیات آن بزرگواران مکتوب نموده اند، در قالب اصول اربعمئه درآ

اربعمئه، نقل شفاهی روایات نیز در بین شیعیان امری متداول بوده است. اصول اربعمئه در ادامه مسیر خود و با رسیدن به دست 

در  ، در قالب کتب اربعه درآمده است. از میان رفتن اصول اربعمئه نیز در اثر جایابی روایات موجود5و  4علمای بزرگ امامیه در قرن 

ها بوده است. شیخ حر عاملی با بیان این استدالل و نیز بیان شدت این اصول، در کتب اربعه و در نتیجه عدم نیاز به استنساخ آن

اهتمامی که اصحاب اهل بیت علیهم السالم در حفظ و صیانت از روایات داشته اند، به قطعیت صدور روایات کتب اربعه از معصومین 

در کنار نظر به قطعیت صدور کتب اربعه، عده ای نیز قائل به صحت کتب اربعه هستند که مرتبه  111شده است.علیهم السالم قائل 

                                                           
 68، ص1ن.ک کافی، ج . در این زمینه1

 برای اطالع از کتبی که درباره رجال نوشته شده است رجوع کنید به مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، تالیف شیخ آغا بزرگ طهرانی. 110
 الی آخر 287ص 30. وسائل الِشیعة ج3 



 

54 
 

ای پایین تر از قطعیت کتب اربعه است. قطعیت کتب اربعه به معنی عدم تردید در صدور روایات کتب اربعه از اهل بیت علیهم السالم 

وجود در کتب اربعه در حق مکلف و جواز عمل به آن هاست، هر چند نتوان یقینا است و صحت کتب اربعه به معنای حجیت روایات م

تک تک روایات را به اهل بیت علیهم السالم نسبت داد. کسانی که به صحت کتب اربعه قائل هستند، معتقدند صاحبان کتب اربعه 

 ها را جائز دانسته اند.  در مقدمه کتاب های خود به صحت این کتاب ها شهادت داده اند و عمل بر اساس آن

یات داشته یانت از رواصپاسخی که به این استدالل می توان داد این است که گرچه اصحاب اهل بیت علیهم السالم اهتمام شدیدی به 

به  و اکتفا دن نقد سندیاند و نیز قسمت عمده ای از اصول اربعمئه در کتب اربعه جمع آوری شده است؛ اما این مطلب سبب کنار نها

ند ضعیف نقل سارند که با وجود روایت در کتب معروف نخواهد شد؛ زیرا حتی در میان روایت موجود در کتب اربعه نیز روایاتی وجود د

صحت کتب  تب اربعه بهشده اند و یا محتوای آن ها از نظر فقه الحدیثی قابل قبول نیست. همچنین حتی در صورت اعتقاد صاحبان ک

ه سیده است و با توجه و به ما نردور داشت که این نظر آن ها ممکن است بر اساس قرائنی باشد که در اختیار آن ها بودخود، نباید از نظر 

 واهد بود.به نبود قرائن در عصر ما، گواهی آن ها نسبت به حجیت کتاب هایشان برای ما حجیت نداشته و یقین آور نخ

دیث است؛ حبر طبق آن  و عدم اعتبار حدیث، عمل کردن و عمل نکردن مشهور فقهامعیار و مالك در اعتبار  دلیل دوم این است که .2

بر است؛ اگر ن حدیث معتبه این معنی که اگر مشهور فقها به مضمون و محتوای حدیثی عمل کرده و بر طبق آن فتوا داده باشند، آ

ود؛ بتبر نخواهد نکرده باشند، آن حدیث معچه راوی آن ضعیف و سندش مخدوش باشد و اگر مشهور فقها به مضمون حدیثی عمل 

از آن با عنوان  جود دارد کهوتوضیح اینکه قاعده ای میان علمای امامیه  .هر چند راوی آن ثقه باشد و از جهت سند قابل خدشه نباشد

ود دانست؛ بلکه ن را مردل آیاد می شود. این قاعده بیان می دارد در صورت مواجهه با خبر ضعیف نباید در نگاه او« قاعده انجبار»

می توان  طابقت داشتمباید جستجو نمود و در صورتی که روایت ضعیف مطابق با فتوای مشهور بود و یا اینکه با روایات مشهور 

هت عمده ج. به همین ضعف آن روایت را با شهرتی که از طریق فتوا و یا از طرق روایات مشهور به دست آمده است، جبران نمود

کن است ب، گرچه ممراء نظری علمای امامیه در مرحله عمل، به فتوایی واحد منتهی می گشت. حال با پذیرش این مطلاختالف آ

هرت موجود توجه به ش بررسی رجالی سند روایات کمکی برای تمییز روایت صحیح از سقیم باشد؛ اما در نهایت و در مقام عمل با

 بیت علیهم السالم، جبهه عملی واحدی اتخاذ خواهد گشت.  درباره انتساب یا عدم انتساب روایات به اهل

مشهوری  ا وجود روایاتییک روایت و عمل مشهور فقها بر طبق مضمون اگرچه تردیدی نیست که این استدالل نیز قابل قبول نیست؛ زیرا 

ی و روایی ات شهرت فتوایاما اثب ؛باشدجبران کننده ضعف سند  ،به عنوان یک مؤید خارجیمی تواند ، که روایت ضعیف را تقویت نمایند

 ی گذاشت.سانی به کنارتوان علم رجال را به آبرای تمام روایات، امری بس دشوار و بلکه نشدنی است و با توجه به این مطلب نمی

ارهای آن ها ات صحت گفتبا توجه به این که صاحبان کتب رجالی با عصر اهل بیت علیهم السالم فاصله داشته اند، راهی برای اثب .3

ا راویان اهل باصله زیاد فنسبت به وثاقت و یا عدم وثاقت راویان حدیث وجود ندارد. به بیان دیگر نظر صاحبان کتب رجالی که از 

د از روی ظن و اجتها فتار آن هاگبیت علیهم السالم آن ها را توثیق و یا تضعیف می نمایند، لزوما یقینی نخواهد بود و امکان دارد که 

بول روایات قو یا عدم  صی آنها باشدو به اصطالح از روی حس نباشد. در چنین صورتی گفتار آن ها نمی تواند مبنا برای قبولشخ

 اهل بیت علیهم السالم قرار گیرد. 
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ی ه اده است. دستشاین سوال در واقع پرسش از کیفیت حجیت قول رجالی است که در پاسخ به این سوال راه های متعددی پیموده 

ا د در سند احادیث رن رجال موجوسخن رجالیان را از باب شهادت و گواهی دادن دانسته اند. به اعتقاد این افراد، رجالیان از سه راه بیا

شهور بوده است. ن رجالیین متوثیق یا تضعیف می نمودند؛ اول: بر اساس کتب رجالی نوشته شده پیش از آن ها، دوم: بر اساس آن چه میا

با آن ها نزیسته  دیده باشند وناساس آن چه از مشایخ و اساتید خود نسل به نسل شنیده اند؛ لذا اگرچه رجالیان خود راویان را سوم: بر 

د که گویا تقان می بخشباشند تا صفات آن ها را به صورت حسی درك کنند؛ اما سه روشی که در باال گذشت به قدری به کار آن ها ا

 ل نمود. ت راویان قبودرك کرده اند و بر این اساس می توان قول آن ها را به عنوان شهادت بر خصوصیاراویان و صفات آن ها را 

جال سند را که بررسی پاسخ دیگری که به این پرسش داده شده است این است که همان گونه که خبر واحد در احکام حجت است، از آنج

  بول قرار داد.توان قول رجالیان را مورد قآید؛ بر این اساس میمینیز به عنوان یکی از مقدمات شناخت احکام به حساب 

می گیرد، قول  د قبول قرارپاسخ سومی که به این سوال داده شده است این است که همان گونه که نظرات کارشناسی در سائر حوزه ها مور

ات نتایج و ثمر ای سه گانه،ه. پذیرش هریک از این پاسخرجالی نیز در این باب به عنوان نظر خبره و کارشناس مورد قبول قرار می گیرد

 ده از آن بستگی بهکیفیت استفا این ثمرات زمانی ملموس خواهد شد که بدانیم دائره علم رجال، میزان اعتبار ومتفاوتی در برخواهد داشت. 

ز باب شهادت را قول رجالی ا پاسخ اول یعنی حجیتاین دارد که کدام یک از پاسخ های فوق را قبول نماییم. به عنوان مثال در صورتی که 

مبنای شهادت قرار  تواندو نمی توانیم اقوال رجالیین متاخر را حجت بدانیم؛ زیرا قول آن ها مستند به حس نیستقبول نماییم، آنگاه نمی

ه و به عنوان نظر خبر اخر را نیزل رجالیان متگیرد و این در حالی است که اگر پاسخ سوم یعنی حجیت از باب قول خبره را قبول نماییم، اقوا

 کارشناس می توانیم قبول نماییم.

 «:نظريه پذيرش مشروط»

ی کند. اساس این ه مطلقا رد مپذیرد و نای هم وجود دارد که این علم را نه مطلقا میدر کنار نظریه مثبتین و منکرین علم رجال، نظریه

تقدم را ممات رجالیین ظر نمی توان زح. بر اساس این نگریستبه صورت مطلق و حداکثری ند بر این است که به علم رجال نباینظریه 

 به خوبی ده باشد،کر هرکس در کتب رجالی به خصوص رجال نجاشی تتبع نادیده انگاشت و به صورت کلی حجیت علم رجال را نفی نمود.

-جالی گفتهرسائر علمای  واز سوی دیگر  نباید تمامی آن چه نجاشی میزان تبحر و تخصص آنان در معرفت به روات را درك خواهد نمود. 

خی از مسائل را لی، خود، براند را به نحوی قطعی دانست که احتمال خالف درباره آن وجود نداشته باشد. نجاشی و دیگر صاحبان کتب رجا

لذا است. ظنی  نی و اطالعاتاطالعات یقی ای ازمجموعهاین خود نشانگر آن است که اطالعات صاحبان کتب رجالی  کنند.با تردید بیان می

دم قول به صحت سوی دیگر ع علی رغم تمام اهمیتی که برای کتب رجالی باید قائل شد، نباید از احتمال خطا در آن ها نیز غافل شد. از

لیهم السالم بوده ات اهل بیت عکه حاوی روایها بر قسمتی از اصول اربعمئه کتب اربعه و سائر کتب متقدم امامیه نباید ما را از شمول آن

ست داشتن دیم و با در است، غافل سازد. لذاست که در امر پژوهش حدیثی الزم است مواجهه ای چند جانبه به مقوله حدیث داشته باش

 م.ویابزارهای مختلف که رجال نیز می تواند به عنوان یکی از مهم ترین این ابزارها به حساب آید، وارد عمل ش
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 ثمرات:

یفات افرادی که ای که تألقبول یا عدم قبول نیاز به علم رجال در علوم مختلف دینی، سبب ایجاد دو گرایش متفاوت شده است، به گونه

ست. کتاب اای داشته مدهعهای مختلف علوم دینی با قائلین به حجیت علم رجال، تفاوت های اند، در زمینهقائل به حجیت رجال نبوده

نوری  حر عاملی و محدث تالیف شیخ« مستدرك الوسائل»و « وسائل الشیعة»کتاب های  در فقه،تالیف محقق بحرانی « دائق الناضرةالح»

ول به رشته اکه با نگاه  ، کتاب هایی هستنداز مرحوم مال محسن فیض کاشانی در زمینه تفسیر« تفسیر الصافی» ،در زمینه تدوین حدیث

 تحریر درآمده اند.

 فاوت تراجم و رجال. ت3

حدیث  ه عنوان راویهای علما و شخصیت ها از منظرهای مختلف می توان بحث کرد. از یک دید می توان به آن ها بدر مورد ویژگی

جتماعی آن یت علمی و انگریست که در رساندن روایات به نسل بعدی نقش دارند. از دید دیگر، می توان درباره کماالت وجودی و شخص

فاوت تحت ن دو علم متچه در زندگی آن ها می گذشته است، صحبت نمود. این دو نگاه به زندگی شخصیت ها سبب به وجود آمد ها و آن

 ند؛ اما آنچه براینیز بپرداز عنوان رجال و تراجم شده است. علمای علم رجال گرچه امکان دارد که به مناسبتی، به شرح حال راویان حدیث

همین مطلب نیز  اثیر دارد وتخصوصیتی از روات است که در قبول و یا عدم قبول روایات آن ها  ،همیت قرار داردآن ها در درجه اول از ا

واالت ررسی کلی احموضوع علم رجال را شکل می دهد. دیدگاه دوم سبب به وجود آمدن علم شرح حال نویسی یا تراجم گشت که به ب

 شخصیت ها می پردازد.  

 . صفات به كار رفته 4

دح نزد مترین صفات  در کتب رجالی درباره راویان حدیث، صفاتی آمده که به دو دسته صفات مدح و صفات قدح شناخته می شود. مهم

صفات دیگر مدح  لت دارند وامامیه عبارت است از: عدل، امامی، ضابط، ثقة، حجة، عین و وجه، که دو صفت عدل و ثقة بر توثیق راوی دال

توثیق راوی  مری فراتر ازاهای عین و وجه، ند. صفت حجة را نیز می توان به معنی توثیق راوی دانست. البته صفتراوی به حساب می آی

ام برد که دح یا جرح نمحسوب می شود و بر جاللت شأن راوی در میان امامیه گواهی می دهد. در کنار صفات مدح می توان از صفات ق

ه عقیده بات جرح مربوط و ... . برخی از صفلیس بعادل، لیس بصادق ، ، کذاب، وضاع الحدیثفاسق، شارب الخمرعبارت است از: ضعیف، 

 اشاره نمود. غال، ناصب، فاسد العقیدهراوی است که در این زمینه می توان به 

قابل  هاالف نظرن اختکه ای از جمله مشکالت مراجعه به منابع رجالی اختالف تباینی علمای رجال درباره برخی راویان است، به گونه ای

. چنین داندعیف بقه و دیگری ضدیگری فاسد العقیده معرفی کند، یا یکی او را ث جمع نباشند. مثال یکی از آنان راوی را صحیح العقیده و

ظریه ه نساره یک راوی در چگونگی برخورد با دیدگاه های متعارض رجالیون دربند. اصطالحاً تعارض جرح و تعدیل می گوی مواردی را

 : عمده وجود دارد که عبارتند از

  مطلقاً جرح مقدم است؛. 1
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 مطلقاً تعدیل مقدم است؛. 2

راجعه مبه مرجحات  ،شدممکن باشد، به هر دو عمل می شود، ولی اگر جمع ممکن نبا ،میان دیدگاه جرح و تعدیلجمع در صورتی که . 3

 .ف می کنیممی شود و اگر ترجیحی در بین نباشد، درباره آن راوی توق

 . توثیقات خاص و عام5

یهم وی ائمه )علساز  ،می گیرد. مقصود از توثیق خاص آن است که در خصوص یک راوی صورتتوثیق راویان به دو صورت خاص و عام 

 رسیده که راوی ثیقمجید، یا توتاما در توثیق عام نسبت به جمع و گروهی خاص  ؛السالم(، یا علمای رجال، الفاظ دال بر وثاقت رسیده باشد

اویان بر شمرده عناست که رمبه این  ؛جزء توثیقات عام است ،مورد نظر در میان آنان قرار دارد. مثال وقتی گفته می شود: اصحاب اجماع

یق در توث ،رتعبارت روشن از اعتبار و وثاقت برخوردار می گردند. به ،خاطر اعتبار جمعی اصحاب اجماعه شده در میان اصحاب اجماع ب

منی نیز بسان د داللت تضهر چن ،تضمنی است ،اما در توثیق عام داللت بر توثیق هر یک از راویان است؛ مطابقی ،خاص داللت بر توثیق

 .برای اثبات وثاقت کفایت می کند ،داللت مطابقی

 :اینک به بررسی هر یک از توثیقات خاص و توثیقات عام می پردازیم

 :السالم( متنصیص يكی از معصومان )علیه

ق چنین تحق برای .ددکسی تصریح کنند، بدون تردید وثاقت او ثابت می گر السالم( بر وثاقت مهرگاه یکی از امامان معصوم )علیه

 :داردوجود دو راه  ،تنصیصی

رای ما در براه  ست که ایندر حضور امام )علیه السالم( از چنین تصریحی اطالع یابیم. روشن ا علم وجدانی؛ یعنی شخصااز طریق  (الف

 .مسدود است ،دوران غیبت

روایت معتبر؛ خوشبختانه این راه قابل دسترسی است؛ زیرا در منابع رجالی و روایی روایات قابل توجهی در توثیق راویان به  طریقاز  (ب

من دور است و نمی توانم در عرض کردم: وطن م( دست ما رسیده است. به عنوان مثال علی بن مسیب می گوید: به امام رضا )علیه السال

هر زمان خدمت شما برسم، آموزه های دینی ام را از چه کسی دریافت کنم؟ امام فرمود: از زکریا ابن آدم قمی که مأمون بر دین و 

ثابت می  بن آدم باالترین تعبیر برای نشان دادن وثاقت است و از آنجا که این روایت صحیح است، پس وثاقت زکریا این تعبیر 112دنیاست.

 .شود

 :تنصیص يكی از اعالم متقدم

، ق(274)م. می زیسته اند؛ نظیر برقیی پیش از شیخ طوس ق( و آن دسته از علمایی هستند که460شیخ طوسی )م.  ،مقصود از اعالم متقدم

و دیگران. بر این اساس  ق(450)م.  ، نجاشیق(413)م.  مفیدشیخ ، ق(381ابن بابویه )م.  ق(،350)م. حدود  ، کشیق(367)م.  ابن قولویه

 .یک از راویان تصریح کنند، وثاقت او اثبات خواهد شد منابع رجالی خود بر وثاقت هر اگر این بزرگان در
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  :تنصیص يكی از اعالم متاخر

عالمه حلی (، ق585 .م)، ابن شهر آشوب ق(585)م. الدین رازی منتجب نظیر شیخ  ،مقصود از اعالم متاخر، رجالیون پس از شیخ طوسی

 :ته قابل تقسیم استخود به دو دسراویان، تنصیص اعالم متأخر بر وثاقت . ( و دیگران هستندق1111 .عالمه مجلسی )م ،(ق726 .)م

خ طوسی، ست. پس از شیاتا زمان شیخ طوسی، نظرات علمای رجالی، به سبب وجود قرائن فراوان در آن دوره، مستند به حس بوده  (الف

نتجب مهای رجالی شیخ  ؛ نظیر دیدگاهمحسوب می شودمستند به حس اند نیز به شیخ بودهقریب العصر ه از علمایی که دیدگاه آن دست

  .الدین و ابن شهر آشوب

 ین میرزامستند به حدس است. دیدگاه های رجالیون پس از عالمه حلی؛ همچو ،بخشی دیگر از تنصیص های علمای رجال (ب

 .قق اردبیلی، قهپائی، عالمه مجلسی، آیه اهلل خویی و... این چنین استاسترآبادی، سید تفرشی، مح

 

 :ادعای اجماع از سوی رجالیون

بر وثاقت یکی از راویان تصریح می کرد، وثاقت او ثابت می شد، اگر او بر وثاقت کسی ادعای  ،همان گونه که اگر یکی از اعالم متقدم

خوئی معتقد است که حتی اگر این ادعای اجماع، از سوی یکی از متأخران هم مطرح شده  . آیت اهللاجماع نماید، دیدگاه او حجت است

  113باشد، بعید نیست که این ادعا حجت باشد.

 جمع آوری قرائن:

ن ت راوی اطمیناقنسبت به وثا گاهی برخی شواهد و قرائن به تنهایی بیانگر وثاقت راوی نیست؛ اما با کنار هم گذاشتن تعدادی از آن ها،

ن را آه شهید صدر کحاصل می شود. این معیار از آن جهت که موجب اطمینان شخصی محقق است، استواری بیشتری دارد. به گونه ای 

دماتی از قبیل نیازمند مق وبهترین شیوه در پژوهش های رجالی می داند. کاربرد این شیوه به قابلیت ها و تالش های محقق بستگی دارد 

جهات متعدد  وقت و محتوا ان، احاطه بر ویژگی های راوی از جهت مقدار روایت او و خصوصیات روایات وی از نظر دتسلط بر طبقات راوی

ار هم قرار ست که در کنادیگر است. گرچه قرائن جمع آوری شده تک تک نتواند وثاقت راوی یا ضعف او را به اثبات رساند؛ اما واضح 

 محقق اطمینان نسبت به وثاقت یا ضعف راوی را به ثمر آورد.گرفتن تعدادی از قرائن می توان برای 

لی؛ هم چون ب عناوینی کشیوه های دیگری وجود دارد که راویانی را به صورت عام و به صورت ضمنی و در قال ،افزون بر توثیقات خاص
 :پردازیم ک از آنها میبه بررسی هر یشود. اینک  اصحاب اجماع به عنوان ثقه معرفی می کند که از آنها به توثیقات عام تعبیر می
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  :اصحاب اجماع

تن از راویان مهم را در بر می گیرد، گسترده ترین و مهم ترین شیوه در میان توثیقات عام به شمار  22عنوان اصحاب اجماع که در مجموع 
ود از مسأله اصحاب اجماع سخن به میان ( در رجال خق350حدود  .شواهد رجالی نشان می دهد که نخستین بار ابو عمرو کشی )م. می رود

 114.آورده است

 شمار اصحاب اجماع 

. 1ارتند از: که عب هستند السالم( شش تن مااصحاب امام باقر و امام صادق )علیه: کشی شمار اصحاب اجماع را این چنین نقل کرده است
و اصحاب امام صادق مسلم  بن . محمد6فضیل بن یسار؛ . 5 . ابوبصیر اسدی؛4بن معاویه؛  . برید3. معروف بن خربوذ؛ 2زراره بن اعین؛ 

 . حماد5حمادبن عثمان؛  .4 کیر. عبداهلل بن ب3. عبداهلل بن مسکان؛ 2. جمیل بن دراج؛ 1: هستند)علیه السالم( به طور اختصاصی نیز شش 
. صفوان بن 2ن عبدالرحمن؛ . یونس ب1: هستندن السالم( نیز شش ت ما. ابان بن عثمان و اصحاب امام کاظم و امام رضا )علیه6بن عیسی؛ 

 .بن ابی نصر بن محمد احمد. 6. حسن بن محبوب؛ 5. عبداهلل بن مغیره؛ 4بن ابی عمیر؛  . محمد3یحیی؛ 

ی بو بصیر مرادی یاد مااز  ،گاهی به جای ابوبصیر اسدی در گروه نخست . گفتنی استتن خواهد بود 18بدین ترتیب شمار اصحاب اجماع 
ن عیسی را بیوب، عثمان نند و در گروه سوم به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال و فضاله بن ایوب، یا به جای فضاله بن اک

اختالف اند، به  ی را که محلمی نشانند. اگر این چهار تن؛ یعنی ابوبصیر مرادی، حسن بن علی بن فضال، فضاله بن ایوب و عثمان بن عیس
 .تن خواهد بود 22ه کنیم، شمار آنان اصحاب اجماع اضاف

 :مفهوم صحیح شمردن روايات اصحاب اجماع

اتفاق  ، به معنای«یحجمعت العصابه علی تصحأ»عبارت:  "أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم."در عبارت کشی چنین آمده است: 
 ده می شود: زیرا دو احتمال درباره آن دا . اما مفهوم ما یصح عنهم، روشن نیست؛داللت می کندامامیه بر صحیح شمردن 

قل کرده اند، نهم السالم( صحیح شمردن نقل و حکایت آنان است؛ یعنی اصحاب اجماع را در تمام روایاتی که از ائمه )علی ،مقصود (الف

مام افرادی که تو  خواهد شد اماصحاب اجماع جزء توثیقات عقاعده تصدیق کنیم. به عبارت روشن تر آنان را ثقه بدانیم، که در این صورت 

  جزء اصحاب اجماع شمرده شده اند موثق خواهند شد.

مه )علیهم از ائ هر شدصحیح و صاد را صحیح شمردن مرویات آنان است؛ یعنی تمام روایاتی که اصحاب اجماع نقل کرده اند ،مقصودب( 

ین صورت مرتبه ی باشد. در اشرائط صحت؛ همچون عدالت و ایمان راوفاقد اتصال سند، یا سایر  هالسالم( بدانیم، حتی اگر روایت نقل شد

بلکه  ؛عادل اند واع خود ثقه ای فراتر از توثیق برای اصحاب اجماع ثابت می گردد؛ زیرا مفهوم این مدعا آن است که نه تنها اصحاب اجم

ائل زمینه برخی حتی ق . در ایننندکلیهم السالم( را نقل نمی در چنان مرتبه بلندی از وثاقت قرار دارند که جز روایات صادر شده از ائمه )ع

ی از ، این عبارت بر یکد؛ بنابراینشده اند که تمام کسانی که اصحاب اجماع از آن ها نقل روایت نموده اند نیز بر اساس این قاعده ثقه هستن

 این دو امر زیر داللت دارد:
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 اجماع آمده است.. وثاقت تمام افرادی که نام آن ها در اصحاب 1

 . صحت تمام روایاتی که از جانب افرادی نقل شده است که در شمار اصحاب اجماع آمده اند.2

فیض کاشانی و به تبع او آیت اهلل خوئی درباره اصحاب اجماع قول اول را اختیار کرده اند که بر اساس آن این گونه نیست که روایات 
ب اجماع نقل نموده اند، حتی اگر به صورت مرسل نقل شده باشد، صحیح باشد. بنابراین تنها اصحاب اجماع صرفا به دلیل این که اصحا

 115مفاد این عبارت توثیق افرادی است که در زمره اصحاب اجماع آمده اند.

 مشايخ ثقات

ی ند. در این باره مه نقل نمی کنکه هیچ روایت مرسل یا مسندی را جز از ثق یاد کرده اند یه عنوان ثقاتبیان را اورجال شماری از ر یعلما
به کار رفته  همین عنوان توان به عبارت شیخ طوسی اشاره نمود که درباره ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، بزنطی و امثال آن ها تحت

 یم:ازی پردم ه نفرساین اینک به بررسی است که این دسته هر چه به نحو مرسل و یا مسند نقل نمایند، از ثقات روایت می کنند. 

  :(ق217محمدبن ابی عمیر )م 

د مام رضا و امام جواامام کاظم، ا بن زیاد بزاز یا ازدی نیز یاد شده است. او اهل بغداد بوده و از محضر عمیر با عناوین محمدأبی از ابن 
ن ابی عمیر در ب ه است. محمدخود بود از اوتاد عصرنیز میان شیعه و از نگاه مخالفان  مشهور)علیه السالم( حدیث شنیده و از چهره های 

ن ابی عمیر د. خواهر ابزمان هارون الرشید و مأمون دستگیر شد و به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و به مدت چهار سال راهی زندان ش
ابن ابی عمیر،  حبس دن ایامبرای حفظ جان او در ایام استتار برادر، کتاب های حدیثی برادرش را در زمین دفن کرد و در اثر طوالنی ش
 روایات مرسل او ،هبزرگان شیع کتاب ها متالشی شد. از این رو او پس از آزادی، روایات را با تکیه بر حافظه خود نقل می کرد. بدین جهت

 ند.ه ارا در حکم مسند دانست

 (:210صفوان بن يحیی بیاع سابری )م 

ه شریفی برخوردار مام از جایگااروایت نقل می کند و نزد م( مام رضا )علیه السالکوفی و جزء ثقات است که از ا تاطبق نقل نجاشی او اصال
 .وده استقوا ممتاز بتالسالم( را بر عهده داشته و در میان طبقه خود در ورع و  مااو وکالت امام رضا و امام جواد )علیه است.

 :(221احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی )م 

و امام از منزلت و نزد این د السالم( نایل آمده مالیه)عکوفی است که به مالقات امام رضا و امام جواد  نجاشی درباره اش می گوید: او
 عظیمی برخوردار بوده است. 

در صورتی که عبارت شیخ طوسی درباره این سه تن را به نحو مستقل بپذیریم، می توانیم تمام افرادی که این سه تن از آن ها نقل نموده 
بدانیم. اما برخی از جمله آیت اهلل خوئی معتقد هستند که بیان شیخ طوسی درباره این سه تن، عبارتی دیگر از همان قاعده اجماع  اند را ثقه

است که در بیان کشی درباره اصحاب اجماع گذشت و لذاست که همان گونه که عبارت اصحاب اجماع تنها بر وثاقت اصحاب اجماع داللت 
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و استادان اصحاب اجماع را تصحیح نمی نماید، درباره این سه تن هم تنها می توانیم وثاقت این دسته را بپذیریم و  دارد و محتوای روایات
معنای دیگری را نمی توان از این بیان برداشت نمود. آیت اهلل خوئی در ادامه به عنوان مثال نقض درباره این سه تن به ذکر مواردی می 

این در حالی است که آیت اهلل سبحانی سعی نموده است با توضیح درباره نقل  116یر ثقه نقل روایت نموده اند.پردازد که آن ها از افراد غ
 117روایت از غیر ثقات از سوی این سه تن، وثاقت تمام استادان و مشائخ آن ها را اثبات نماید.

 :سناد كتاب كامل الزياراتأراويان مذكور در 

نجاشی او را جزء ثقات . ( استاد شیخ مفید و از بزرگان فقه و حدیث شیعه استق369یا  ق367ویه )م بن قول بن محمد ابو القاسم جعفر
و تمام رجالیون پس از نجاشی به اتفاق او را به وثاقت، عظمت و جایگاه بلند علمی و معنوی به  اصحاب و بزرگان فقه و حدیث دانسته
ولویه است که از آغاز تاکنون به عنوان یکی از منابع مهم حدیثی شیعه مورد توجه و لیف ابن قأحساب آورده اند. کتاب کامل الزیارات ت

گفتار ابن قولویه در مقدمه  ،مدعااین سناد این کتاب ثقه اند. دلیل أگفته شده که تمام راویان مذکور در . مراجعه عالمان شیعی بوده است
من در این کتاب روایاتی که اصحاب ثقه ما نقل کرده اند، آورده ام و روایتی ": کتاب خود است. او در بخشی از این مقدمه چنین آورده است

بر اساس این گفتار و شهادت ثقه، تمام راویانی که در اسناد روایات این کتاب آمده  ".را که از رجال شاذ و غیر مشهور نقل شده، نیاورده ام
اس آنچه در کتاب معجم رجال الحدیث آمده است، شهادت ابن قولویه را حجت آیت اهلل خوئی نیز بر اس .جزء ثقات محسوب می گردند ،اند

 118دانسته و قائل به وثاقت رواتی است که در سند روایات کامل الزیارات آمده است.

 :سناد تفسیر علی بن ابراهیم قمیأراويان مذكور در 

ثقه، ضابط، قابل اعتماد و دارای مذهب و عقیده  وی راف او علی بن ابراهیم قمی از مشایخ حدیثی و بزرگان شیعه است. نجاشی در توصی
از  .روایت را با نقل از او آورده است 7068در عظمت او همین مقدار بس که جزء مشایخ کلینی است و کلینی در کافی . دانسته استصحیح 

بر اساس مقدمه ای که وی بر معروف است. تفسیر روایی اوست که به نام تفسیر قمی  ،جمله کتاب های ماندگار علی بن ابراهیم قمی
ف توثیق شده اند و می توان به وثاقت همه تمام راویان ذکر شده در اسناد روایات تفسیری این کتاب از سوی مولّ  تفسیر خود نگاشته است

ل است که به صورت . البته در پژو هش های معاصر حدیثی دانسته شده است که تفسیر قمی متشکل از سه تفسیر مستقآنان حکم کرد
قمی تلفیقی درآمده اند و ادعای مطرح شده از مولّف را تنها در روایاتی می توان مورد بررسی قرار داد که اسناد روایات تا علی بن ابراهیم 

تار وی ثقه دانسته وجود داشته باشد. آیت اهلل خوئی نیز افرادی را که در اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارند، با توجه به گف
  119است.

  :آشنايی با منابع رجالی شیعه . 6

 :یم کردتقس زیرمنابع رجالی شیعه را از نظر ادوار تاریخی و نیز میزان تأثیر گذاری می توان به سه دسته به شرح 

                                                           
 61، ص1. معجم رجال الحدیث، ج7

 206. کلیات فی علم الرجال، ص117

 50، ص1. معجم رجال الحدیث، ج3
 50، ص1. معجم رجال الحدیث، ج4
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 :عبارتند ازکه اند منابع اولیه رجالی شیعه که در سده های سوم تا پنجم فراهم آمده دسته نخست:

 .ضائریرجال ابن غ و رساله ابوغالب زراری، رجال برقی، فهرست شیخ طوسی ،رجال شیخ طوسی ،فهرست نجاشی ،ل کشیرجا

 :منابع ثانویه رجال شیعه، که از سده ششم تا هشتم نگاشته شده و عبارتند از دسته دوم:

 .قوال عالمه حلیخالصه اال ،رجال ابن داود ،معالم العلماء ابن شهر آشوب ،فهرست شیخ منتجب الدین

 :اهم آنها عبارتند از که خر رجال شیعه که از سده دهم تا سده کنونی نگاشته شدهأمنابع مت دسته سوم:

لرجال تستری قاموس ا ،انیتنقیح المقال مامق ،رجال سید بحرالعلوم، جامع الرواه اردبیلی ،نقد الرجال تفرشی ،مجمع الرجال قهپائی
 .یث آیه اهلل خوییمعجم رجال الحد و شوشتری()

 :می پردازیم ذکر شدهمنابع میان از  مهم ترین منابع رجالیاینک به بررسی و معرفی 

 (:منابع اولیه رجال شیعه )سده سوم تا پنجم

، ام معرفه الرجالنبه  کهدارای کتاب رجالی مهمی بوده  ،بن عبد العزیز معروف به کشی بن عمر محمد ق(:350)م. حدودرجال كشی 

را اختیار  آننام  الحاتی در آنبا ارائه مختصری از این کتاب و انجام اصشیخ طوسی . رفه الناقلین عن االئمه الصادقین، معروف استیا مع
عسکری علیهما  وامام هادی  اسامی رجال را از دوران پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( تا عصر . در این کتابمعرفه الرجال گذاشت

این است که  رد این کتاب. ویژگی منحصر به فساس سیر تاریخی برشمرده و شماری از روایات هر یک را منعکس ساخته استالسالم و بر ا
وات، سلسله ق و تضعیف ربر خالف کتاب های بعد از خود که در شرح حال روات، ذکر سند را الزم نمی شمرند، در این کتاب برای توثی

 سند متصل ارائه شده است.  

ز ا رجال نجاشی نیسماء مصنفی الشیعه است، که از آن با عنوان فهرست، یأفهرس  ،نام کامل این کتاب :ق(450 .م)جاشی رجال ن

جال شیعه رثی و یوران حداز بزرگان و نام آ ،لف کتابؤم ،بن عباس نجاشی اسدی کوفی بن علی بن احمد یاد می شود. ابو العباس احمد
موما دیدگاه مداد شده و عشی همین بس که کتاب رجال او به عنوان بهترین منبع اولیه رجال شیعه قلدر عظمت و جایگاه علمی نجا. است

هل سنت نظیر از راویان ا وتنها رجال شیعی آمده  ،در رجال نجاشی. مورد توجه قرار می گیرد ،او به عنوان قول فصل در بررسی راویان
لباً ام برده است. او غانباشند،  تهشیعه نقل کرده، یا کتابی در خدمت به فرهنگ شیعه نگاش مدائنی و طبری تنها در مواردی که روایاتی را از

 به جرح و تعدیل راویان پرداخته است، هر چند در برخی از موارد از مدح و ذم آنان سکوت کرده است. 

علیه امیرالمومنین ) یان صحابه، راویانترتیب، اسامی راودوازده گانه این کتاب، به شیخ در ابواب (: ق460 .رجال شیخ طوسی )م

 کسانی را که از هیچ خرین باب نام، راویان امام حسن مجتبی )علیه السالم( و... را برای تسهیل به ترتیب حروف الفبا آورده و در آ)السالم
ا و نیز زنان راوی ر کنیه احبانصش نام در دو بخ ،آورده است. در پایان هر باب پس از حرف یاء )آخرین راوی( ،امامی روایتی نقل نکرده اند

 .منعکس ساخته است

امی بدین جهت اس تاب بیاورد.گویا شیخ می خواسته مجموعه ای از راویان ائمه )علیهم السالم( را بدون در نظر گرفتن مذهبشان در این ک
ت ه عنوان صحابه حضرن زیاد را ببلم(، یا عبیداهلل اشخاصی؛ هم چون معاویه و عمروعاص به عنوان راویان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و س

 امیر )علیه السالم( آورده است. 
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ته از سوی فهرست در اصطالح به کتبی گفته می شود که به ذکر کتاب ها و آثار تالیف یاف ق(:460. فهرست شیخ طوسی )م

ه اگر علم ت را دارد کگاری با علم رجال این تفاودانشمندان و بیان خصوصیات و طریقه دسترسی به آن ها نگاشته می شود. فهرست ن
از این حیث  هرست به فردفرجال همت خود را بر بررسی شخصیت فرد از حیث امکان اطمینان و یا عدم آن در نقل روایات متمرکز ساخته، 

ه مناسبت بری است که رست نگامی نگرد که آثاری علمی دارد و به ویژگی های آثار وی می پردازد. فهرست شیخ طوسی نمونه ای از فه
 ین کتاب ضبطاهدف شیخ از تألیف  درباره خصوصیات رجالی فرد صاحب تألیف، حاوی اطالعات مهمی است. همان گونه که گذشت،

ن منبع عنوا بهاین کتاب  ،نان پرداختهاما از آنجا که در کنار ذکر نام آنان، عموماً به جرح و تعدیل آ ؛اسامی صاحبان کتاب، یا اصل بوده است
 تالشده است تا کوشی وی و گشته صورت ناقص انجامز شیخ طوسی، به پیش اامامیه گردآوری فهرست کتب . رجالی شناخته شده است

به ابن غضائری(  بیداهلل )معروفبن حسین بن ع از ابوالحسین احمد یشیخ از کتاببرای نمونه را تکمیل کند. های انجام گرفته پیشنیان خود 
 .تبین رفته اس به رغم برخورداری از جامعیت نسبی ازکه  ناظر به اصول و دیگر مربوط به مصنفات بوده نام می برد که یکی

بن  دوفی است. جد او محماز عالمان شیعی سده سوم است. او اصالتاً کبرقی، بن خالد  بن محمد ابوجعفر احمد :(ق274 .رجال برقی )م

به  او خانداناجرا محبس و سپس به شهادت رسید. به دنبال این  ،ت کوفه؛ یعنی یوسف بن عمرعلی پس از شهادت زید توسط حاکم وق
امی اصحاب پیامبر ابتدا اس ،یخیبر اساس ادوار تار ،رجال شیخ مانندرجال برقی ند. یکی از روستاهای اطراف قم به نام برق رود متواری شد

ام نم شده و در پایان لسالم( تنظیالسالم( و سپس راویان سایر ائمه تا امام زمان )علیه )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و حضرت امیر )علیه ا
تراض سلم( به ابوبکر اع لیه و آله وتن از اصحاب پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را که در روز جمعه و در مسجد پیامبر )صلی اهلل ع 12

 .کرده اند، آورده است

ده چهارم و پنجم ساز عالمان شیعی در  ،معروف به ابن غضائری ،بن حسین بن عبیداهلل احمد(: 450د وحد .رجال ابن غضائری )م

ز او با عناوین کثیر ( از بزرگان و مشایخ مشهور شیعه است که شیخ طوسی اق411 .است. پدر او حسین بن عبیداهلل اسدی واسطی )م
ناوین الجرح و عغضائری با  از کتاب ابن .ل ) آگاه به علم رجال( یاد کرده استالسماع ) کسی که حدیث زیادی شنیده است(، عارف بالرجا

بن حسین است،  حمداا فرزند او لیف عبیداهلل غضائری یأالضعفاء نیز یاد شده، اما عنوان رجال مشهورتر است. درباره این که آیا کتاب، ت
 .یف ابن غضائری استلأدهد کتاب، تاختالف شده، اما قرائنی در دست است که نشان می

ابی هم اکنون از کتده باشد. گفته شده که ابن غضائری در تضعیف راویان بسیار افراط کرده و کمتر راوی ای است که در کتاب او توثیق ش
 ابن غضائری در دست است که دانشمندان رجالی در اصالت نسخه آن دچار تردید هستند. 

 م(:تمنابع ثانويه رجال شیعه )سده ششم تا هش

منتجب الدین  اثر ،سماء علماء الشیعه و مصنفیهمأفهرست  ،نام کامل این کتابق(: 600 حدودا .فهرست شیخ منتجب الدين )م

الدین یحیی نقیب روزی سید عز منتجب الدین در مقدمه کتاب، انگیزه تالیف این کتاب را چنین توضیح داده که. علی بن عبیداهلل رازی است
هجری  460عنی سال طوسی سخن به میان آورد و گفت: شیخ درباره مشایخ شیعه و تألیفات آنان تا عصر خود ی از کتاب فهرست شیخ

فتم در تکمیل کار من تصمیم گر نیاورد. با اشاره سخن اودر اما کسی پس از او کتابی در این باره به رشته تحریر  ؛کتاب فهرست را نگاشت
یعه و شهرست مشایخ فبر این اساس فهرست منتجب الدین،  .نان تا عصر خود را فراهم آورمفهرست مشایخ شیعه و آثار آ ،شیخ طوسی

ره توضیحاتی دربا ،ثار آنهامولف در کنار نام بردن از اسامی عالمان شیعه و آ. هجری قمری است 600تا  480تألیفاتشان میان سال های 
 .اخته استعدیل آنان پردتهر چند غالباً به  ،تعدیل آنان را نیز آوردهجرح و و شخصیت علمی آنان؛ همچون فقیه، أدیب، مناظر و... 
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ء المصنفین است. سماأمعالم العلماء فی فهرست کتب الشیعه و  ،نام کامل این کتاب: ق(588 .معالم العلماء ابن شهر آشوب )م

ی و در ار شیخ طوسکدر تکمیل  ،تجب الدینهمان گونه که در معرفی فهرست شیخ منتجب الدین گفته شد، این کتاب هم چون فهرست من
 آورده است. یز نالسالم( را  لف در پایان کتاب در فصلی مستقل نام شاعران مشهور اهل بیت )علیهؤم. معرفی رجال شیعه و آثار آنان است

 قمری 707سال  در و شدتولد مدر حله  قمری 647در سال  ،تقی الدین حسن بن علی بن داوود حلی: ق(707 .رجال ابن داوود )م

حروف الفبا  که به ترتیب این کتاب دربرگیرنده دیدگاه رجالی شیخ طوسی، کشی، نجاشی، برقی، غضائری و... است. چشم از جهان فروبست
 ش دوم اسامیتنظیم شده است. کتاب در دو بخش فراهم آمده: بخش نخست به معرفی موثقین و مهملین اختصاص یافته و در بخ

 .جهولین انعکاس یافته استمجروحین و م

یکی  قمری، 726و متوفای  قمری 648متولد سال  ،عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر: ق(726 .خالصه االقوال عالمه حلی )م

کالم و  ویژه فقه،ه ب از برجسته ترین عالمان شیعی است که شخصیت علمی او شهره آفاق بوده و در زمینه های مختلف علوم اسالمی،
ه خود از آن با کالرجال  ةعرفمدارای آثار گرانقدری است. عالمه حلی در زمینه رجال دارای کتاب مفصلی بود به نام کشف المقال فی رجال 

ی این کتاب را در ت. عالمه حلاما متأسفانه این کتاب مفقود شده و کتاب خالصه االقوال تلخیصی از آن اس ؛عنوان رجال کبیر یاد می کند
ه نمی توان ب یعنی کسانی که ؛بخش نخست مربوط به راویان ثقه و بخش دوم ناظر به متوقفین است :کرده است دو بخش تنظیم

 .روایاتشان عمل نمود

 :خر رجال شیعهأمنابع مت

ثر مرحوم مهم ترین منبع متأخر رجالی، کتاب معجم رجال الحدیث، ا معجم رجال الحديث حضرت آيت اهلل خوئی )معاصر(:

ه با مراجعه به نحوی کد، کتاب معجم رجال الحدیث را آخرین و کامل ترین منبع رجال شیعه می توان بر شمر خوئی است. حضرت آیت اهلل
لف در ؤمنتشر شده است. م جلد 23این کتاب در به این کتاب می توان به اطالعات کتاب های پیشین درباره راویان دسترسی پیدا نمود. 

توثیقات  کتب اربعه، از قبیل اصول رجالی شیعه، میزان صحت روایات ؛مهم ترین مباحث رجالی ،بسوطمباحث مقدماتی به صورت غیر م
تاز یر منابع رجالی ممین جهت از سامهم ترین ویژگی این کتاب که آن را از ا. عامه، توثیقات خاصه و... را مورد نقد و بررسی قرار داده است

وایات او را در ت کاملی از ررجالی راویان که در سایر منابع رجالی پیشین متداول است، فهرسلف در کنار بررسی ؤمی سازد، آن است که م
قه راویان، خص ساختن طبکتب اربعه حدیثی شیعه و در مواردی عین روایات او را منعکس ساخته است؛ زیرا معتقد است این امر ضمن مش

 . جایگاه روایی او را نیز مشخص می کند

 شیعی: . آشنايی با فرق7

رقه ها می فایی با این در کتاب های رجالی مشخص شده است که هریک از روات، متعلق به کدام یک از گرایش های شیعی بوده اند. آشن

ه ه آن ها اشاره رفتبکتب رجالی  تواند کمکی در راستای شناخت افرادی باشد که به آن فرقه تعلق دارند. در ادامه با فرقه های شیعه که در

 آشنا خواهیم شد: است،
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 الف( امامیه:

السالم پس از او  علیه لمؤمنینامیر ااصطالحا به کسانی گفته می شود که گذشته از اعتقاد به امامت بالفصل  ،عشریه امامیه یا شیعه اثنا

ایش امامیه پید ذیرند.ی پبه امامت مرا نها مهدی موعود است آحسن بن علی و حسین بن علی و نه فرزند ایشان علیهم السالم که آخرین 

 یامبر سینه به سینهوم و اسرار پعل گشته اند.جانشینان پیامبر بنا به فرموده خود حضرت مشخص این و  هبر خالف دیگر فرقه ها انفعالی نبود

ی که به دك فرصتان با زرگواربدو و امام باقر علیهما السالم آن  صادق زمان اماماز هر امامی به امام بعدی منتقل می شد تا این که در 

ند، اصل عدل و کفرق جدا می  نزد مردم بیان نمایند. مهم ترین اصولی که امامیه را از سائررا  اصول مکتب امامیهتواستند  دست آوردند

ل ذاتی بح افعانکه حسن و قآ اولاصل امامت است. اصل عدل نقطه اشتراك شیعه امامیه و معتزله است. این اصل به دو مطلب اشاره دارد: 

ظیفه دارد به وارج است نیز اینکه عقل می تواند به صورت موجبه جزئیه حسن و قبح را دریابد و درباره آنچه از عهده عقل خ دوماست و 

 شرع مراجعه نماید.

ند که از جانب خداوت ض الطاعة اساما آنچه شیعه را از فرقه های دیگر به طور کلی متمایز می نماید، اعتقاد به امام به عنوان رهبری مفتر

مانان در ر رهبری مسلمنصوب شده است. از دیدگاه امامیه شناخت امام در هر عصری و بیعت و تبعیت از وی واجب است و امام هر عص

 تمام امور را بر عهده دارد.   

 ب( زيديه:

موی، همکاری ملک، خلیفه اهشام بن عبد الزیدیه فرقه ای از شیعیان هستند که با قیام زید بن علی بن الحسین علیهما السالم، علیه 

ی شمرند. به این و را واجب مانمودند و پس از وی هر فرد فاطمی عالم شجاع که قیام به سیف نماید را به امامت قبول دارند و تبعیت از 

ام نموده اند، ه هر سه قیه کترتیب این گروه پس از امام سجاد علیه السالم به امامت زید بن علی و یحیی بن زید و محمد بن نفس زکی

ن ها را ند؛ اما هیچ گاه آام قائل هستقائل گشته اند. این دسته گرچه برای امامان بعد از امام سجاد علیه السالم از دیدگاه علم و معرفت احتر

 سبب به وجود آمدن بعد از او هبه عنوان امام واجب االطاعه قبول ننمودند. از زید بن علی اقوال مختلفی در مساله امامت نقل شده است ک

دیه خود پس از د ندارد. زیگرایش های متعدد در میان زیدیه گشت. در عین حال شواهد متقنی مبنی بر ادعای امامت از سوی خود زید وجو

 زید بن علی به سه فرقه تقسیم شدند:

 دی با امامیه داشتی تعامل زیاوود، مؤسس این گروه است. ابو الجارود زیاد بن منذر که خود از اصحاب امام باقر علیه السالم ب جاروديه:

لیه السالم با المومنین ع و قسمتی از تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم نیز از سوی او روایت شده است. وی معتقد بود که امامت امیر

ز مهم د و ابن عقده که امل داشته انبا امامیه تعا اوصاف حضرت و نه با تسمیه از جانب پیامبر صلی اهلل علیه و آله اعالم شده است. جارودیه

 ترین نگارندگان رجال شیعی تا زمان امام صادق علیه السالم است، از همین گروه بوده است. 

مومنین علیه رچه امیر الگاین دسته تابعان سلیمان بن جریر هستند و معتقدند امامت به شورای مسلمین واگذار شده است و  سلیمانیه:

 م افضل صحابه هستند؛ اما امت می توانند فرد مفضول را به عنوان امام انتخاب نمایند.السال
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نیه قائل ه قول سلیماباین دسته پیروان حسن بن صالح بن حی و کثیر النوی هستند و در امامت با اختالفی جزئی  صالحیه و بتريه:

 هستند. 

 ج( اسماعیلیه:

مان امام صادق سماعیل در زاماعیل، فرزند امام صادق علیه السالم، قائل هستند و پس از وفات اسماعیلیه گروهی هستند که به امامت اس

یده پیدا کردند. وفات او عق علیه السالم به امامت فرزند او محمد بن اسماعیل گرویدند. عده ای از آن ها نیز به غیبت اسماعیل و عدم

 ر آیات و روایات می پردازد.اسماعیلیه فرقه ای تاویل گرا است که به تاویل ظاه

 د( فطحیه:

پدر  ا هفتاد روز پس ازینکه وی تنهااین دسته پس از امام کاظم علیه السالم، به امامت فرزند او عبد اهلل افطح قائل شدند؛ اما با توجه به 

ه مهمی از روات شیع ل که طائفهبنو فضا خود به حیات ادامه داد و فرزندی از خود به جای نگذاشت، به امام رضا علیه السالم رجوع نمودند.

 را تشکیل می دهند، به این دسته تعلق دارند.

 ه( ناووسیه: 

 این دسته اعتقاد دارند که امام جعفر صادق علیه السالم به شهادت نرسیده اند و ظهور خواهند نمود.

 و( واقفه:

ان اصحاب امام گبرخی از بزر ودند و شهادت ایشان را انکار کردند.این دسته گروهی هستند که بر امامت امام کاظم علیه السالم توقف نم

تار آن از شیعیان نیز گف ودند. گروهیکاظم علیه السالم که اموالی از امام کاظم علیه السالم را در دست داشتند، خبر شهادت امام را انکار نم

جب ز پرداخت صدقات وانداشتند و ا رضا علیه السالم را به امامت قبولها را قبول نمودند و این منشأ پدید آمدن واقفه گشت. این گروه امام 

 خود به حضرت امتناع می ورزیدند. 

 ح( كیسانیه:

 این دسته پس از امام حسن و امام حسین علیهما السالم به امامت محمد بن حنفیه برادر حضرت قائل شدند. 

 ط( غالة:

الم غالت محسوب می شوند. البته نباید از نظر دور داشت که در گذر تاریخ گروه های قائالن به الوهیت و ربوبیت اهل بیت علیهم الس

مختلف شیعی عقائدی داشته اند که کسانی که عقیده ای فراتر از معتقدات آن ها داشته اند را غالی دانسته اند. هر چند ممکن است عقیده 

مند است که هنگامی که صحبت از آن می شود باید دانسته شود که معیار  مخالفان آن ها صحیح باشد. بنابراین مفهوم غلو مفهومی درجه

اند که مورد غضب ائمه اطهار آن چیست و از سوی چه کسی اطالق شده است. در عین حال برخی از گروه ها قطعا جزء غالت منحرف بوده

نمود. این نام به پیروان ابو الخطاب و مغیرة بن سعید اطالق می اند. برای نمونه می توان به خطابیه و مغیریه اشاره علیهم السالم قرار گرفته

شود که بر امام صادق علیه السالم دروغ می بستند و ایشان را به مرتبه الوهیت می رساندند و تکالیف را ساقط می پنداشتند. امام صادق 

 ها را لعن نمود و از آن ها تبری جست. علیه السالم متبوعین آن
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 رسسؤاالت اين د

 در مجموعه مطالبی که درباره علم رجال مرور خواهیم نمود، پاسخ پرسش های زیر را دریافت خواهیم کرد:

 . علم رجال چیست؟ چه مسائلی را پاسخ می دهد؟ موضوع و هدفی که دنبال می کند، چیست؟1

یاز به علم رجال نقائالن به  وجود دارد؟ دالئل . آیا اصوال به علم رجال نیازی هست؟ آیا روش های دیگری نیز برای اثبات صحت روایات2

 و قائالن به عدم نیاز به علم رجال چیست؟

 . علم رجال چه تفاوتی با سائر علوم از جمله علم تراجم دارد؟3

 ته است؟. چه توصیفاتی برای راویان روایات قابل قبول و راویان روایات غیر قابل قبول در کتب رجالی به کار رف4

می گیرد؟  ت جمعی در برهایی که برای یک راوی خاص آمده است، چه تفاوتی با توثیق هایی دارد که چندین راوی را به صور. توثیق 5

 کدام یک از توثیقات خاص و عام معتبر هستند؟

 ن آن ها کدامند؟ریت و مهم ت. برای یافتن اطالعات رجالی باید به چه منابعی مراجعه نمود؟ تقدیم و تاخر زمانی این منابع چگونه اس6

 . فرقه هایی که در کتب رجالی از آن ها نام برده شده است، چیست؟7

 

 منابع برای مراجعه بیشتر:

 1403 موسوی الخویی، سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة،الجزء األول، بیروت،

 1421سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، النشر االسالمی، 

 1426داوری، مسلم اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، محمدعلی صالح المعلم، قم، موسسه المحبین،

 1382ربانی، محمد حسن، دانش رجال الحدیث، مشهد، آستان قدس، 

  1389نصیری، علی، درسنامه علم حدیث، قم، هاجر، 

 1381حدیث، قم، انصاریان، قربانی، زین العابدین، علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب 
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 كتب مهم حديثی امامیه:با  آشنايیفصل هفتم: 

ب شده اند. این کتا ربعه خواندهدر میان کتب حدیث امامیه، چهار کتاب از بیشترین درجه اهمیت برخوردار هستند و به همین دلیل نیز کتب ا

م و االستبصار از هذیب األحکاابن بابویه )شیخ صدوق( و دو کتاب ت ها عبارت از کتاب کافی از شیخ کلینی، کتاب من ال یحضره الفقیه از

 :شاید بتوان سبب مشهور شدن این کتب را در این امور جستجو کردشیخ طوسی است. 

 تنظیم و تبویب زیبا . 1

 حجم بسیار و گستردگى . 2

  ائمه علیهم السالم قدمت زمانى و نزدیکى آنها به عصر حضور. 3

 روایات فقهى . در بر داشتن 4

 در ادامه به بررسی اجمالی این کتاب ها خواهیم پرداخت:

  كتاب كافی:

ق( با صرف بیست 328)م ثقةاإلسالم محمد بن یعقوب کلینیاست که  شیعههای حدیثی ترین و معتبرترین کتاباین کتاب یکی از مهم
ز تبویب و تنظیم احادیث در ابواب و فصول متناسب نشانگر دقت او در انتخاب روایات و نی ،این زمان طوالنیسال زمان آن را نگاشته است. 

 و در میان خاندانی علمی چشم به جهان گشود ،در روستای کلین از روستاهای ریکلینی که رئیس المحدثین خوانده شده است،  است.
ل یا پس از والدت امام زمان زمان دقیق والدت کلینی مشخص نیست، اما از قرائنی می توان نتیجه گرفت که او با فاصله کوتاهی قبگرچه 

نوع چینش روایات در کافی و نیز انتخاب عناوین  ،کتاب های مختلف کلینی هجری والدت یافت. 255)علیه السالم(، یعنی حدود سال 
به دانش  ابواب و ارائه نقطه نظرات کالمی که احیانا در البالی روایات آورده، نشان می دهد که مرحوم کلینی افزون بر احاطه گسترده

ت ؤیسال ها پس از وفات او و پس از خراب شدن قبر و روی در بغداد وفات نمود و  حدیث، در زمینه کالم و فقه نیز صاحب نظر بوده است.
او در مقدمه کتاب خود درخواست فردی را ذکر می  ای بر روی قبر او ساخته شد.قبه ،بدن و کفن تازه، از سوی یکی از والیان متعصب بغداد

ه نماید که از او خواسته است کتابی تالیف نماید که وی را کفایت نماید، در آن از تمام شاخه های علم دینی سخن رفته باشد و نیز متعلم ب
آن کفایت نموده و طالب هدایت به آن مراجعه کند. نیز آن کسی که علم دین را می طلبد، بتواند از آن برداشت نماید و به آن عمل کند و 

مه از آثار صحیحی باشد که از اهل بیت علیهم السالم رسیده است و از سنت هایی باشد که بر طبق آن عمل صورت می گیرد و این ه
واجب الهی و سنت پیامبر با آن ادا می گردد. شیخ کلینی در پاسخ به این درخواست می گوید: به لطف الهی که حمد برای او باد، آنچه 

  120ف نمودم و امیدوارم به گونه ای باشد که آن را طلب نمودی.درخواست آن را نمودی، تالی

احادیث کافی دانسته است. این در حالی است که دانشمندان اصولی  صحتاین سخن کلینی را بیانی صریح در شهادت به  شیخ حر عاملی
د شیخ کلینی به صحت این عبارت را دال بر اعتقاد شیخ کلینی به صحت روایات خود نمی دانند و حتی در صورتی که این عبارت به اعتقا

نسبت به خودشان که فاقد این قرائن  است که وی در اختیار داشته استکتاب خود تفسیر شود، اعتقاد شیخ کلینی را که بر اساس قرائنی 
 هستند، حجت نمی دانند.

                                                           

 9، ص1. کافی، ج120

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
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، فروع کافی اعتقادیایات کتاب کافی در سه بخش با موضوعات متعدد به رشته تحریر درآمده است که عبارتند از: اصول کافی شامل رو
 و روضه کافی شامل احادیث متفرقه. فقهیحاوی روایات 

ترین های شیعه و پرفایدهنویسد: کتاب کافی از برترین کتابرود، درباره کتاب کافی میشمار میکه از معاصران کلینی به شیخ مفید
  122است. یث شیعه نوشته نشدهنویسد: همانند کتاب کافی، در حدو شهید اول می 121آنهاست

 برای کتاب کافی می توان دو ویژگی را بر شمرد که آن را نسبت به کتاب های دیگر ممتاز می سازد:

حضره الفقیه، چون من ال یکافی نه تنها در مقایسه با هر کتاب روایی، بلکه حتی در مقایسه با سایر جوامع اولیه حدیثی هم :جامعیت

 به جایگاهنظر معان کرده و با انتبصار از جامعیت مطلوبی برخوردار است؛ زیرا تنها به روایات فروع و احکام بسنده تهذیب االحکام و االس

 . ه استعقاید و اخالق، دو جلد نخست کافی را به این دو بخش مهم در عرصه دین شناسی اختصاص داد

قی تاب محاسن برکهم چون یی هاالگو ،و تنظیم جامع روایی تدوین گرچه درکه مرحوم کلینی  تباید توجه داش :چینش قابل تحسین

گفت آوری شبه چینش  ،مبا این حال وقتی به مجموعه کتاب کافی و نیز ابواب و فصول مختلف آن می نگری را در پیش روی داشته است،

دارد. او در  ش کلی کتابه او در چینحکایت گر حسن سلیق ،بر می خوریم. مقدم داشتن اصول بر فروع و نیز الحاق روضه در پایان کتاب

پس و س «اب التوحیدکت»را ذکر می کند و پس از آنها روایات  «ل العلمضکتاب ف»و سپس  «کتاب العقل و الجهل»کتاب اصول، نخست 

وان، نبات و جماد حیز انسان از را می آورد؛ زیرا پایه همه گفتارها در زمینه اصول و فروع عقل است که مایه امتیا «کتاب الحجه»روایات 

حوم کلینی ی می رسد. مرپس از این مرحله است که نوبت به خداشناس است. و عقل با سرمایه علمی فربه شده، سمت و سو پیدا می کند.

 اساس اصل بر ،السالم(م )علیه ائمه طاهرینمی آورد؛ زیرا پیامبر اکرم و  «کتاب الحجه»نبوت و امامت را تحت عنوان واحدی به نام 

 سایر فصول و ابواب کتاب نیز دارای چنین چینش مناسبی است. حجت الهی برای هدایت مردم منصوب می شوند.

سالم را درك کرده سکرى علیه الع، دوران نواب اربعه و بخشى از زمان امام کافی نویسندهافزون بر این نباید از این نکته غفلت ورزید که 

 قل کند. ن طه از معصومو بعضا با سه واس دگان اصول، توانسته روایاتى را با واسطه هاى کمبه جهت نزدیکى زمانى با نویسنت و اس

ح شرح مال صال و، شرح صدر المتالهین «مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول»بر اصول کافی تحت عنوان:  عالمه مجلسیشرح 

و نیز سید  سولی محالتیراب کافی دو بار توسط استاد سید هاشم همچنین کت از مهمترین شرح های کافی به شمار می روند. ،مازندرانی

عجم مال»های کتاب جواد مصطفوی به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. همچنین درباره این کتاب معجم هایی نیز نوشته شده است.

ى الى الهاد»و برازش  على رضا از« ىصول من الکاففاظ األلالمعجم المفهرس أل» ،الیاس کالنترىاز « لفاظ اصول الکافىألالمفهرس 

 از این جمله است.سید جواد مصطفوى  از« الفاظ اصول الکافى

                                                           

 202تصحیح االعتقاد، ص . 121

 190، ص 10۷، ج بحاراالنوار. 122
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 كتاب من ال يحضره الفقیه:

کتاب من الیحضره الفقیه، تألیف ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق یکی دیگر از کتب اربعه و از معتبرترین کتب 
است. تا آنجا که پیوسته در است. این اثر از زمان نگارش مورد توجه و استقبال دانشمندان قرار گرفتهد تألیف شده شیعه بوده و در شش جل

اند. شیخ صدوق که خود در خاندانی علمی و به دعای امام های بزرگ و کوچک روایی به آن استناد شده و از آن روایت نقل کردهمجموعه
بر این کتاب، کتاب های دیگری نظیر معانی األخبار، عیون أخبار الرضا علیه السالم، الخصال، علل الشرائع و زمان والدت یافته بود، عالوه 

که تا دویست و پنجاه عنوان کتاب  هاى نفیس و با ارزشو تالیف کتاباهل بیت علیهم السالم  آورى روایاتبا جمعالتوحید نیز نگاشت. او 
بین بزرگان »تقدیم نموده است. شیخ طوسی درباره مقام وی می گوید: نظیرى به اسالم و تشیع و کم ، خدمات ارزندهنیز شمرده شده است

او به بغداد آمد »هم چنین نجاشی درباره او می گوید:  123«قم، از نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات، هیچ کس مانند او دیده نشده است.
 124«و روایت نقل می نمودند.در حالی که سن کمی داشت؛ اما بزرگان طائفه از ا

عروف به نعمت، بن حسین، م وی کتاب من ال یحضره الفقیه را به درخواست یکی از سادات شهر بلخ به نام شریف الدین ابو عبداهلل محمد
هم کتابی در  یای رازی، او، نوشته محمد بن زکر«من ال یحضره الطبیب»است. او از شیخ درخواست کرده بود که مانند کتاب طبی نگاشته 

ب گوید: این کتان میآاب در مورد علم فقه به نگارش درآورد تا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به علما و فقها دسترسی ندارند. مؤلف کت
طهارت از  -قه وعات مختلف فآنچه را که در موض ایست که همهدرباره فقه و حالل و حرام و قوانین و مقررات شرع نوشته شده و به گونه

راجعه کرده و مورد ت نیاز بدان منام نهادم، تا به وق« کتاب من الیحضره الفقیه»ام را در برداشته باشد و آن را تاکنون نوشته -تا دیات 
ن دورش از معصومیصدهم و به صحت و اعتماد و اطمینان باشد. در این کتاب منظورم این بوده که آن دسته از روایاتی را که بدان فتوا می

 کنم، بیاورم.وثوق دارم و بدان حکم می

د را ، سند خو«مشیخه»در بخش  کند آورده و در آخر کتاب، یعنیمیروایت  علیه السالم اول را که از امام م راویوی در این کتاب فقط نا
 .ن آسان تر گرددمراجعه کنندگا برایشوند و استفاده از آنها مسند  از حالت ارسال خارج شده و اصطالحاتا روایات نقل می کند ن راوی به آ

ست و همو تقی مجلسی ا تألیف عالمه محمد« روضة المتقین»است که مهم ترین آن ها  شروح و تعلیقات زیادی بر این کتاب نوشته شده
اب توسط این کتم چنین هنام گرفته است. « لوامع صاحبقرانی»شرحی بر من ال یحضره الفقیه به زبان فارسی نیز منتشر کرده است که 

 استاد علی اکبر غفاری نیز به زبان فارسی ترجمه شده است.

 كتاب تهذيب األحكام:

، ابوجعفر محمد طوسی، مشهور به شیخ الطائفهو یکی از کتب اربعه است که توسط  شیعه فقهیترین منابع ترین و مفصلاین کتاب از مهم
 تألیف شده است.  شیخ طوسی

عقاید و فروع دین  شامل یک دوره فشرده از اصول کتاب مقنعهاست.  شیخ طوسی، استاد شیخ مفیدتألیف « مُقنِعه»این کتاب شرح کتاب 
برخی از دوستان به من »نماید: اسالم است. شیخ طوسى در مقدمه کتاب تهذیب، انگیزه خود را از نگارش این کتاب این گونه بیان مى

                                                           
 . فهرست طوسی، ص123442
 
 . رجال نجاشی ص124389
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ایتی روایت نیست، مگر آنکه در برابر آن رویک یادآور شدند، که احادیث اصحاب ما دچار اختالف، تباین و تضاد است، به گونه ای که حتی 
آن قرار دارد و هیچ حدیثی از تعارض سالم نمانده است و این امر باعث شدیدترین و بزرگ ترین طعنه های مخالفان علیه ما شده  معارض

است، از این رو پرداختن به شرح کتابی که در بر گیرنده تأویل روایات مختلف و احادیث متعارض باشد، از مهم ترین وظائف دینی و مایه 
این کتاب نخستین . تهذیب األحکام، شرح بخش دوم کتاب مقنعه و درباره مسائل مربوط به احکام فرعی است« .خداوند است تقرب به
است. در این کتاب،  رش اشاره نشده، ولی او در دیگر آثار خود، بارها به این اثر ارجاع دادهبوده و در آن به هیچ یک از آثا شیخ طوسیتألیف 

عالوه بر ذکر مستندات قطعی هر مسئله و احادیث مشهور، احادیث متعارض نیز آمده و شیوه رفع ناسازگاری این احادیث با همدیگر و تأویل 
 امامیه فقهیمهمترین منابع استنباط ، از کتب چهارگانه، در مقایسه با سایر فقهین احادیث است. این کتاب با داشتن بیشتریآنها، بیان شده 

به سزائی دارد. عالمه بحر العلوم درباره این کتاب اعتقاد داشته است که فقیه را  رود و عالوه بر جنبه فقهی، از نظر حدیثی اهمیتبشمار می
 نماید و عالمه حلی آن را اصل فقه دانسته است. نیاز میها بیاز سائر کتاب

شیخ طوسی آمده که سند او به کتابهایی است که از آنها روایت نقل کرده است. عالمه مجلسی بر این کتاب، شرحی  مشیخهدر آخر کتاب، 
 نگاشته است.« مالذ األخیار»با نام 

 كتاب االستبصار فی ما اختلف فیه من األخبار:

ست. چنانکه اتاب استبصار از نظر اعتبار به عنوان چهارمین کتاب در میان کتب اربعه شناخته شده، کدومین کتاب روایی شیخ طوسی که 
ست. شیخ انگیزه اراهم آورده فشیخ طوسی خود در مقدمه کتاب آورده، استبصار را پس از تألیف تهذیب و بنا به درخواست گروهی از عالمان 

روایاتی که ما  یب االحکام وچون دیدم گروهی از اصحاب در کتاب بزرگ ما موسوم به تهذ ت:خود از تالیف استبصار را چنین بیان کرده اس
انسته اند، تمایل دبواب احکام در زمینه حالل و حرام در آن گرد آورده ایم نگریسته و آن کتاب را در برگیرنده بیشترین مسائل فقه در أ

یقت نوعی ستبصار در حقکتاب ا ،ر اساس این گفتارب.« ...  ر نیز دست یابندآن به صورت جداگانه و مختص متعارضیافتند به احادیث 
در هر  نم»نویسد: می کند،به بی سابقه بودن کارش اشاره میتلخیص تهذیب االحکام است. شیخ طوسی در ادامه سخن خود پس از آنکه 

 بیان می کنم و تا یان آنها راف آن را می آورم و راه جمع متحت فتوای خود، روایات مربوط به آن را ذکر می کنم، سپس روایات مخال ،باب
 ی از روایات را برمک آنها برخآنجا که جمع ممکن باشد از طرح روایت پرهیز می کنم و در آغاز کتاب به بخشی از قرائنی که می توان به ک

ته بر دو دسته دانسیز نر متواتر را غیر متواتر، روایات غیشیخ با تقسیم روایات به دو دسته متواتر و  «برخی دیگر ترجیح داد اشاره می کنم.
 ،سان تهذیبستبصار نیز باکتاب در روایات هستند که محفوف به قرائن صدقند و دسته دیگر روایات خبر آحاد هستند. شیخ است: یک دسته 

ا این توضیح می ب موده است.نات احادیث تبیین طرق خود را به رو ،آنگاه در مشیخه ،اسناد روایات به استثنای آخرین راوی را حذف کرده
 توان گفت که استبصار از جهات ذیل همسان با تهذیب األحکام است:

 تنظیم کتاب بر اساس کتاب مقنعه شیخ مفید (الف

 حذف اسناد روایات و تدارك آنها در مشیخه (ب

 کوشش برای رفع تعارض میان روایات و ارائه جمع میان آنها (ج

صار با تهذیب از این جهت است که شیخ طوسی در تهذیب تمام روایات موافق گفتار شیخ مفید در مقنعه را به صورت مبسوط تفاوت استب
اما در استبصار خود را ملزم به نقل عبارت های مقنعه نمی بیند و  .ذکر می کند، آنگاه پس از ذکر روایات مخالف به ارائه راه جمع می پردازد

تر و اما روایات مخالف را به طور کامل می آورد و می کوشد به صورت مبسوط ؛خشی از روایات موافق را ذکر می کنددر هر مسأله تنها ب
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بدین خاطر آن را بخاطر برخورداری از  و تر به رفع تعارض میان آنها بپردازد. از این جهت استبصار به کتابی اصولی نزدیک شده استمتقن
 اند.عالمان مفیدتر دانستهاز برای خواص  ،مباحث علمی متقن

ات و تحقیقات مطالع سسهؤم از« لفاظ احادیث الکتب االربعهالمعجم المفهرس أل»درباره مجموع کتب اربعه نیز معجم هایی وجود دارد که 

شراف: ا با «ب االربعهلفاظ احادیث الکتالمعجم المفهرس أل»و محمود بن مهدى موسوى دهسرخى  از« مفتاح الکتب االربعه»، فرهنگى

  از آن جمله است.محمد مظفرى  از« راهنماى کتب اربعه»و علیرضا برازش 

 معرفی برخی ديگر از كتب روايی مهم شیعه:

ه درجه و اعتبار بند که اگرچه آیند، برخی از کتب دیگر نیز وجود دارعالوه بر کتب اربعه، که جزء ارکان میراث روایی شیعه به حساب می
-یبرخی از این کتب م امه به معرفیگیرند. در ادرسد؛ اما در مرتبه بعدی اعتبار قرار دارند و بسیار مورد استفاده قرار میکتب اربعه نمی

 پردازیم:

 صحیفه سجاديه

 صحیفه سجادیه، از امام علی بن الحسین، زین العابدین علیه السالم، کتابی بسیار شریف است که از سوی علما، زبور آل محمد و انجیل

هر چند این کتاب در ظاهر، صرفا ادعیه ای است که آن حضرت ایراد فرموده اند؛ اما بسیاری  125اهل بیت علیهم السالم خوانده شده است.

از حقایق علوم و معارف اسالمی و عرفانی و حتی قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخالقی را می 

 کتاب»اند. امام خمینی رحمة اهلل علیه در توصیف این کتاب می فرمایند: ها اشاره نمودهه حضرت به مناسبت به آنتوان در آن یافت ک

 تشنگان براى مناجات و دعا شیوه در الفاظ تکلف بدون کریم قرآن سبک چون را معرفت اصحاب الهیه معارف بیان سبک که است شریفى

 مقدار به کس هر و است موجود نعمت گونه همه آن، در که است الهى سفره کریم، قرآن چون قدسم کتاب این. کندمى بیان الهیه معارف

 جبروت و ملکوت و ملک در الهى تجلیات از که غیبى معارف ادقِّ  الهى، قرآن همچون کتاب این. کندمى استفاده آن از خود معنوى اشتهاى

از  قطراتى خود، خاص شیوه به است، کوتاه آن حقایق از طلبکاران دست و نیاید تو و من ذهن و در شودمى حاصل آن فوق ما و الهوت و

 126«چشاند.را مى خود عرفان بیکران دریاى

خواهش می کنم عزیزان من به خصوص جوانان با صحیفه سجادیه انس بگیرند؛ زیرا در این »مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: 

است  دعا و نیایش بوده 75ای از این کتاب شریف، مجموعه 127«اما در باطن همه چیز در آن وجود دارد. کتاب همه چیز در ظاهر دعاست؛

علیه السالم آن را در دو نسخه متفاوت  زید بن علیالسالم امال نموده و امام باقر علیه السالم و برادر ایشان  حضرت سجاد علیهکه 

السالم عرضه می  امام صادق علیهد. سپس متوکل بن هارون که نسخه زید بن علی علیه السالم را در اختیار داشته است، آن را به اننوشته

دعا را  64دعای صحیفه،  75یابند. متوکل از مجموعه نماید که در این عرضه، هیچ تفاوتی میان آن متن و متن امام باقر علیه السالم نمی

 دعای آن موجود است.  54نویسد. اما در مجموعة حاضر تنها می

از مفسران اهل سنت در جواب پیام آیت اهلل مرعشی نجفی که به همراه صحیفه سجادیه به عنوان هدیه برای او ارسال شده بود، طنطاوی 
نامه گرامی، مدتی پیش به ضمیمه کتاب صحیفه از سخنان امام زاهد اسالم، علی زین العابدین بن امام حسین شهید »چنین می نویسد: 

                                                           
 . الذریعة، ج13، ص125345
 . صحیفه امام، ج21، ص1269
 . 1373/11/14 خطبه های نماز جمعه127

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
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ن رسید. کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف و )ع( ریحانه مصطفی )ص( به م
های شود. به راستی که این از بدبختی ماست که تا کنون بر این اثر گرانبهای جاوید که از میراثهایی است که در غیر آن یافت نمیحکمت

تر کنم، آن را از گفتار مخلوق برتر و از کالم خالق پایینر چه در آن مطالعه و دقّت مینبوّت و اهل بیت است، دست نیافته بودیم. من ه
  128«یابم.می

خانم این کتاب نه تنها تعجب مسلمانان از شیعه و اهل سنت را برانگیخته است؛ بلکه عالوه بر آن مسیحیان را نیز به تعجب واداشته است. 
من » :گویدای به ادعیة اسالمی دارد و میهایش اشارهدة توانای آلمانی در یکی از مصاحبهمحقق و نویسن« لمآنه ماری شی»پروفسور 

ام. قریب هفت سال پیش وقتی مشغول ترجمه دعای رؤیت خودم بخشی کوچک از کتاب صحیفه سجادیه را به آلمانی ترجمه و منتشر کرده
رفت، زدم، پس از آنکه او به خواب میرستان بستری بود و من که به او سر میهالل ماه رمضان و دعای وداع با آن ماه بودم، مادرم در بیما

شدم. اتاق مادرم دو تختی بود. در تخت دیگر خانمی بسیار فاضله، ها مشغول میای از آن اتاق به کار پاکنویس کردن ترجمهدر گوشه
کنم، دلگیر شد که  همید که من دعاهای اسالمی را ترجمه میبستری بود که کاتولیکی مؤمن و راسخ العقیده و حتی متعصب بود. وقتی ف

مگر در مسیحیت و در کتب مقدسه خودمان کمبودی داریم که تو به ادعیه اسالمی روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد، یک نسخه برای او 
خوانم. وی می  ر روز به جای دعا آن را میفرستادم. یک ماه بعد او به من تلفن زد و گفت: صمیمانه از هدیه این کتاب متشکرم؛ زیرا ه

 129«العابدین علیه السالم برای بسیاری از مردم جهان غرب، کارساز است. افزاید: امام زین

فرستد؛ صلی اهلل علیه و آله درود میخاندان پیامبرآورد، سپس بر جا میدر دعاهایش نخست حمد و ستایش خدا را به امام سجاد)ع(
نشده باشد. وی در نهایت حاجت خود را از خدای متعال  استفاده صلواتدر آن، از تعبیر ای که در این صحیفه کمتر دعایی است که گونهبه

 کند.درخواست می

ای مشتمل بر بسیاری از علوم و معارف و بیان حاجت در پیشگاه وی نیست؛ بلکه مجموعه خداصحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با 
 بیان شده است. دعاای از قوانین طبیعی و احکام شرعی در قالب اسالمی است که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پاره

های مختلف و احوال گوناگون، دعاهایی بیان شده است. برخی دعاهای آن سالی یکبار، در بخش ارتباط با خداوند، طبق مقتضای زمان
، و برخی هر ماه یکبار، مانند دعای دیدن هالل، و برخی در هفته و برخی برای هر شبانه روز قرار وداع ماه رمضانو  دعای عرفههمچون 

 داده شده است.

عناوین دعاهای صحیفه، مختلف است و بسیاری از معارف اسالمی در ضمن دعاهای صحیفه بیان شده است. در این کتاب، مباحث 
، فضایل و رذایل اخالقی، امامت، علیهم السالمبیت اهلو  پیامبر، جایگاه انبیا، رسالت فرشتگانعالم غیب، شناسی، خداشناسی، هستی

و  عبادت، نماز، ذکر، تالوتهای مختلف خداوند، آداب دعا، اقتصادی، اشارات تاریخی، یادآوری نعمتداشت اعیاد، مسائل اجتماعی و  گرامی
 ... در قالب دعا بیان شده است. 

مهدی ، عبد المحمد آیتیهای فراوانی از صحیفه سجادیه در دست است که در این زمینه می توان به ترجمه حسین انصاریان، ترجمه
 اشاره نمود.  محمد مهدی فوالدوندو  ایالهی قمشه

                                                           
 . بحار االنوار، ج104، ص210، پاورقی128
 . مجله از دیگران- آن مارى شیمل بانوى شرق شناس جهان غرب- سال دوم- شماره 5- مرداد 1291380
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اثر آیت اهلل حسن ممدوحی کرمانشاهی که « شهود و شناخت»از جمله شروحی که بر صحیفه سجادیه نگاشته شده است نیز می توان از 
حسین نیز شرحی است که از سوی « دیار عاشقان»به چاپ رسیده است، نام برد. کتاب  جوادی آملیای از آیت اهلل به همراه مقدمه

 بر صحیفه سجادیه نگاشته شده است.  انصاریان

و دد سجادی نیز اثر سید احم« فرهنگنامه موضوعی صحیفه سجادیه»اثر مصطفی درایتی و « سجادیه نامه موضوعی صحیفهنمایه»
 توانند پژوهشگران را در پژوهش در صحیفه یاری رسانند.کتاب هستند که می

 محاسنكتاب 

در لم ای اهل عانوادهی در خاز علمای بزرگ امامیه در قرن سوم هجری قمری است. برق «برقى بن خالد بن محمد احمد»این کتاب اثر 

و دستگیرى  الم(ن )علیهما السبن علی بن الحسی پس از قیام زیداما  به دنیا آمد و مدتی از عمرش را نیز در این دیار سپری نمود؛کوفه 

اند. شمردهلسالم( علیهما ا)ام هادى را از اصحاب امام جواد و امبرقی . احمد نموده قم مهاجرت ببه همراه خانواده  این قیام،بعضى از افراد 

الفت مخ ویبا  ،انددهبسیار سختگیر بو روایت،علما و محدثین قم که در قبول اما  در نزد علمای بزرگ رجال، فردی موثق است؛وی 

. این دندرکمیسند، عنوان  از افراد ضعیف و نیز نقل احادیث بدونمواالتی برقی در نقل بی خود را علت این مخالفتها آن. اندنموده

ا از قم اخراج او رآمد، ب میهای علمی آن روز قم به حسااشعری که از استوانهاحمد بن محمد بن عیسى  ای جدی شد کهمخالفت به اندازه

با  اشزهشییع جناتدر س از وفات او پو  و از او اعاده حیثیت نمود رداندبازگبه قم او را از این کارش پشیمان شد و  پس از مدتی. البته نمود

در کتاب محاسن،  اند کهدهکتاب شمر 120نویسان شیعه برشمرد. کتب او را تا جامعتوان جزء نخستین برقى را می پاى برهنه شرکت کرد.

نبوده  سبوق به سابقهمهای متنوع و بعضا بدیعی است که کتاب محاسن دارای بخش ها بوده است.آن کتب یا اکثر آنمجموع  برگیرنده

 ، السفر، الطب، عللثواب، الدعاءاحادیث الجن و ابلیس، اإلحتجاج، أدب المعاشره، تفسیر الحدیث، الها می توان به جمله این بخش است. از

های سمتث گردیده و قمتأسفانه کتاب محاسن در طول تاریخ دستخوش حواد ... اشاره نمود. و حدیث، فصل القرآن، مکارم األخالقال

 ا نرسیده است.زیادی از آن به دست م

 :امالیكتب 

اند. نوشتهخوانده و شاگردان میاحادیثى را میدر جلسه درس، استاد به این معنا که  ؛بوده استحدیث  ءهاى نقل حدیث امالیکى از شیوه

ست، بلکه تقریر تاد نیلم اسقهاى امالى به این کتاببنابر شود.امالى نامیده می ،آمده استاى که در پى این گفت و نوشت پدید میمجموعه

سى از و امالى طو ترى داشته است. سه کتاب امالى صدوق، امالى مفیدنویسى در بین شیعیان رواج بیشبیانات ایشان است. امالى

 :پردازیمدر ادامه به معرفی مختصر این سه کتاب می اند.هایى هستند که این گونه نگارش شدهمشهورترین کتاب

 امالى صدوق

اه رمضان( در مثل محرم یا جلسه امالى حدیث داشته است و گاه به مناسبت ایام )م ،شنبه و جمعه هر هفتهمعموالً روزهاى سه شیخ صدوق

ار به مشهد خ صدوق دو ببه طور مثال در طى امالى کتاب، شی حتى در سفر نیز ادامه داشته است. آن باره سخن گفته است. این جلسات

 ن شهر تشکیل داده است.رفته و جلسات خود را در آ

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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مجلس است و از هجده  97این کتاب در مجموع دارای مطرح شده است. در آن تر از ده حدیث جلسات حدیثى ایشان کوتاه و معموالً کم

 وده و عالوه بر مناسبتموضوع احادیث نیز متنوع بحدیث در آن گزارش شده است.  1049ادامه داشته و  368تا نوزده شعبان  367رجب 

 سین )علیه السالم(حمقتل امام  ،در جلسات محرم .اند... پرداخته ، تاریخ و سیره، مواعظ وعلیهم السالم به فضایل و مناقب اهل بیت ،ایام

 نیز نقل شده است.

 امالى مفید

شده است. جلسات ار میگزهاى حدیثى شیخ مفید است که معموالً در ماه رمضان و در روز شنبه برجلسه از سخنرانی 42این کتاب گزارش 

ع بوده است؛ اگرچه موضوع جلسات نیز متنو حدیث نقل گشته است. 387گزارش شده و در مجموع قمری  411تا سال قمری  404از سال 

ست و تر از امالى صدوق اقیقد ،رسد. متن امالى مفیدتر به نظر میروایات پیرامون امام علی )علیه السالم(، اهل بیت، رمضان و ... بیش

 ترى دارد.اعتبار بیش

 امالى طوسى

این حادثه موجب  130است.قمری  448پس از وقایع دلخراش بغداد در سال  هاى حدیثى شیخ طوسىرانیاین کتاب برگرفته از سخن

)دو سال قمری هجری  458تا  455هاى مهاجرت شیخ طوسى و عده معدودى از اصحاب او به نجف و تشکیل حوزه نجف گشت. در سال

 1537اند. الشیخ نیز گفته قبل از رحلت شیخ( مجالس حدیثى ایشان توسط فرزند او نگارش یافته است. بدین سبب بعضى به آن امالى ابن

 جلسه ایراد شده در این کتاب گزارش شده است. 46حدیث که در 

. در این ن مشخص نیستآه البته تاریخ دقیق شود. هجده جلسه اول معموالً بلند و طوالنى است ککتاب به دو قسمت متمایز تقسیم می

ث نوشته شده است. تر است و در برخى از جلسات تنها سه یا چهار حدیجلسه دوم کوتاه 28 حدیث نقل شده است. 1161 ،هجده جلسه

از شیخ مفید نقل  ول تنهاسه اخوانده است؛ مثالً در نه جلهاى خویش از اساتید حدیثى خود را میظاهراً شیخ طوسى در این جلسات، نگاشته

 تر است.فضایل و مناقب اهل بیت، حوادث تاریخى و مواعظ در امالى طوسى پررنگ روایت کرده است.

                                                           
ند به یک باره دگرگون گردید و دوباره آزار و اذیت شیعیان و قتل عام آنان آغاز گردید و شیعیان مجبور شدشیعه وضع  با سقوط آل بویه و روی کار آمدن خاندان سلجوقی،.  130

 نمودند. حکومت آل بویه را منقرض شغال آن،ترکان سلجوقی با استفاده از ضعف آل بویه به بغداد حمله نموده و با ا ه.ق، 447در سال  .برای حفظ جان و ناموس خود تقیه نمایند

با حمله افراد . تندارت آنان پرداخبه قتل و غ نشین حمله کرده،به محله های شیعه  در این هنگام عده ای ازاوباش و اراذل به رهبری عمید الملک وزیر متعصب طغرل بیک،

در یکی از این  ته شدند.ی از عزاداران کشمتوقف گردید و بسیار مراسم عزاداری شیعیان نیز به ظاهر ،)علیه السالم( های عزاداری سید الشهداء متعصب و اراذل و اوباش به صف

ه آتش کشیده شده و نه های شیعی ببسیاری از شیعیان کشته شده و بسیاری از خانه ها و مغازه ها و مراکز علمی و کتابخا ،حمالت که تحت نظارت عبد الملک انجام گرفت

ای اهل سنت رخی از علمرد کینه و حسد ب؛ همواره مودارای بزرگترین کرسی تدریس در بغداد بودکه از سوی خلیفه وی . شیخ طوسی نیز از این غارت در امان نماند غارت گردید.

 به خانه شیخ حمله برده و رد و اراذل و اوباشکباالخره کار خود را  ها این حسادت .بر کنار کنند کوشیده بودند که با تهمت و افتراء شیخ را از این منصب بارهاطوری که بود به 

علمی  نه ها و ذخائرزن گنجیخیز که مکشیده شد و کتابخانه بزرگ و معروف او نکرسی تدریس شیخ نیز به آتش  آن را به آتش کشیده و بسیاری از اموالش را به غارت بردند.

یخ با آن همه عظمت و د این است که شآن چه دل انسان را به درد می آور طعمه حریق گشت و بسیاری از کتب نفیس و بی مانند او نیز در آتش جهل وتعصب نابود گردید. بود،

 .کندمخفیانه به نجف هجرت می دائما در خفا به سر می برد تا باالخره ،رسد که همچون یک فرارییجالل، در این دوره کارش به جایی م
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 های شیخ صدوقتک نگاری

دامه به برخی اآورده که در های مهم دیگری را نیز به رشته تحریر در، کتاب«من الیحضره الفقیه»شیخ صدوق عالوه بر تألیف کتاب مهم 

 کنیم:ها اشاره میاز مهمترین آن

 توحیدكتاب 

مسلمانان  حث کالمى غیرها در شناخت خالق هستى تألیف شده است. شیخ صدوق به مباگویى به نیاز همیشگى انساناین کتاب براى پاسخ

حید، ، معانى تو«اللَّه»دا درباره ابت ها جواب دهد.و همچنین اهل سنت نیز نظر داشته و سعى کرده است با روایات ائمه )علیهم السالم( به آن

خن گفته را نقل سورد خداوند مصفات ذات و صفات افعال، روایاتی را نقل می کند. همچنین روایات تفسیری مربوط به آیاتى از قرآن که در 

 کند.ت را ذکر مینجام شده اسار کند و در پایان نیز دو جلسه از مجالس بحث امام رضا )علیه السالم( که در حضور مأمون با علمای دیگمی

 یمجلس گفته به .ستا کرده اشاره آن به گرشید یکتابها در زین هیبابو ابن و ستین دیترد صدوق خیش به کتاب نیا انتساب صحت در

 اتیروا از او. ستین هاآن مؤلفان به اربعه کتب انتساب شهرتِ  از کمتر ــ کتاب چند بجز ــ یو به صدوق خیش یهاکتاب انتساب اشتهار

 تابک نیا اساساً. است کرده ستفادها وفور به( عدل و دیتوح مجلداتدر ) بحاراالنوار در داشته، اریاخت در را آن کهن یهانسخه که کتاب، نیا

 .است شدهیم استناد آن اتیروا به و رفتهیم شمار به یثیحد منابع نیمعتبرتر از و بوده عهیش یعلما توجه مورد

 مطرح هیامام عهیش رانیگ ردهخ و مخالفان که کرده ذکر انیعیش به جبر و هیتشب نسبت رد کتاب، نیا فیتأل از را خود زهیانگ هیبابو ابن

 جعل با ان،یغال. است شدهیم مذهب نیا به وستنیپ مانع امر نیهم بسا چه و انددادهیم جلوه مخدوش را مذهب نیا چهره و کردهیم

 . اند بوده انتساب نیا عوامل از ه،یتشب و جبر بر دالّ یثیاحاد

 خصالكتاب 

 موضوع. است دهیگرد میتنظ مجزا باب 26 در و است ثیحد 1255 شامل ،این کتاب .است صدوق خیش فاتیتال نیآخر ازکتاب خصال 

 و خیشام که آنجانویسد: از مرحوم ابن بابویه درباره علت نگارش این کتاب می .است یدتیعق و یاخالق مسائل درباره ،کتاب نیا اتیروا

 باشد مذموم و کوین یهاخصلت شامل و باشد شماره براساس که یکتاب نیتدو از و اندنگاشته ییهاکتاب یعلم یهارشته در انمینیشیپ

 .کردم فیتال ار کتاب نیا خدا به تقرب قصد به است، سودمند اریبس خواهانکین و علم طالبان یبرا یکتاب نیچن نیتدو و اندکرده غفلت

 و یاخالق موضوعات زا کی هر درباره و است نموده یبند دسته را اتیروا هزار، تا کی از ،اعداد بر اساس کتاب نیا در صدوق خیش

. است ارقام اساس بر زین هاببا یبند عنوان که است لیدل نیهم به. است ارتباط در اعداد با ینوع به که کندیم نقل را یاتیروا ،یدتیعق

 کتاب نیا. گرید یباب در خصلت سه شامل و گرید یباب در خصلت دو شامل و آمده باب کی در خصلت کی شامل اتیروا که شکل نیبد

 .است آمده در نگارش به سبک نیا به که است یکتاب نیاول

 علل الشرايعكتاب 

 که است کرده فیلأت و میتنظ یهست قیحقا وی رعش احکام اسباب و هاحکمت ها،مصلحت ح،یتوض و نییتب یبراشیخ صدوق این کتاب را 

 بر یهست قیحقا ای احکام فلسه به ینوع به که است مصلحت و حکمت سبب، یمعنا به بلکه ؛کلمه قیدق یمعنا به نه نجایا در علل البته
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 که یطور به است؛ نموده میتنظ مجلد دو در را کتابش و پرداخته علتها و اسباب یبررس به مختلف لهأمس پانصد از شیب در وی. گردد یم

 متنوع، ابواب تعداد نیا. شودیم شامل را ثیحد 647 مجموع در که است آورده فراهم را باب 385 دوم مجلد در و باب 262 اول، مجلد در

 کرد محدود دانش چند ای کی به توانینم که است متفاوت و فراوان یقدر به اما باشد؛یم ژهیو عنوان و نام یدارا یباب هر نکهیا رغم یعل

 هایعلت و اسباب و ها،حکمت هرحال به اما. ستین ایژهیو نظم و بیترت یدارا کتاب نیبنابرا. داد آن به را یمخصوص هایفصل و

 انات،ویح اهان،یگ ن،یزم آسمانها، انسان، خلقت که،ئمال خلقت مانند یهست قیحقا ای طهارت، و حج روزه، نماز، مانند یشرع احکام شیدایپ

 یهاهحکمتنام ژهیو به موجودات ریسا و هاانسان یهاینامگذار علت مانند اءیاش ملکوت به مربوط قیحقا ای موجودات، ریسا و انیجن

 .است آورده گرد و فراهم کتاب نیا در مسند و معتبر اتیروا اساس بر را( السالم همیعل) اسالم امبریپ تیب اهل و امبرانیپ

 رمعانی األخباكتاب 

 و امبریپ ثیاحاد بر هیتک با کتاب نیا درمرحوم ابن بابویه  باشد.یم ثیاحاد و قرآن پرکاربرد و مشکل کلمات و الفاظ یمعنا دربارهاین کتاب 

 که است پرداخته ثیاحاد و قرآن پرکاربرد و مشکل اصطالحات و الفاظ کلمات، حروف، یمعنا لیتاو و ریتفس به (السالم همیعل) تیب اهل

 و داده تیاهم ییهاکتاب نینچ به دیبا و دارد یقرآن اتیآ و ثیاحاد فهم در یمهم اریبس نقش ی،معان نیا فهم یعسقالن حجر ابن گفته به

 .نمود مراجعه آن به

 شده مطرح مهم الفاظ و اصطالحات از یکی یمعنا به را یباب هر که است کرده میتنظ باب نه و ستیب و چهارصد در را کتابش صدوق خیش

 آورده گرد ،دگنجیینم گرید یاهباب در که را یکلمات یمعنا یعنی یالمعان نوادر زین یانیپا باب در و است داده اختصاص اسالم عتیشر در

 در و است پرداخته ثیحادا حیتوض و شرح به یمورد کمتر در و داده اختصاص مسند ثیاحاد ذکر به را کتابش مطالب همه باًیتقر او. است

 مثل یمهم اریبس مباحث هب غالباً  یو. است گذشته آن از مختصر و کوتاه یلیخ صورت به است کرده انیب را ینکات که هم یفراوان موارد

 ،بوده موثر آن فهم در هک را ثیحد خود اصطالحات و الفاظ نیهمچن و پرداخته بزرگواران آن خیتار و (السالم همیعل) تیب اهل امامت

 و دیالتوح مثل خود هایتابک ریسا به را آن شرح و ثیحد درباره شتریب اتییجز و لیتفص افتنی زین موارد از یرخب در. است داده حیتوض

 .است گرید کتاب دو از کتاب، نیا فیتال یزمان تاخر یایگو که است داده ارجاع عیالشرا علل

 علیه السالم كتاب عیون اخبار الرضا

 مخلتف لیمسا نهیزم در مالسال هیعل رضا حضرت ینوران سخنان و تیشخص ،یزندگان خیتار درباره را یثیحد کتاب نیامرحوم ابن بابویه 

 دهیقص دو که عبّاد بن حبصا هیهد به پاسخ و عوض عنوان به را کتاب نیا . ویاست درآورده نگارش به یدتیعق و یاخالق ،یفقه ،یخیتار

 ستداراندو ریسا هم و او هم که ماندب ادگاری به عبّاد بزرگ کتابخانه در تا است نوشته بود، فرستاده یو یبرا (السالم هیعل) رضا امام درباره

 فیلأت (السالم هیعل) رضا امام انکریب معارف از که کتاب نیا از بهتر یاهیهد: سدینویم خیش. رندیبگ بهره آن از (السالم همیعل) تیب اهل

 .تاس آورده کتابش مقدمه در زین را مزبور دهیقص دو او. تمبفرس عباد ابن دهیقص دو پاسخ در تا افتمین ،شده

 نیا .است شده میتنظ «شانیا مبارکه بقعه به مربوط معجزات» تا «السالم هیعل رضا امام ینامگذار وجه» از باب نه و شصت در کتاب نیا

 :نکهیا جمله از است داده قرار همگان توجه مورد فیتال زمان از آنرا که است یمهم اریبس یهایژگیو یدارا کتاب

 .است کرده ذکر آنرا سند یثیحد هر یابتدا در و است مسند یکتاب. 1
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 .است السالم هیعل رضا حضرت کلمات و خیتار نهیزم در کتابها نیتر جامع جمله از .2

 در که خوردیم چشم هب ثیداحا از یبرخ لیذ در زین صدوق خیش( یکالم) یدتیعق و یرجال ،یفقه ،یریتفس ،یخیتار نظرات از یبرخ .3

 .است توجه انیشا او یهاشهیاند یابیباز

 تحف العقول عن آل الرسول

زیسته و معاصر شیخ می است که ظاهراً در قرن چهارم  -معروف به ابن شعبه حرانی  – یحسن بن علىّ بن شعبه حرّان ،نویسنده کتاب

شیخ حرّ اند. هاند و او را ستودیاد کرده به بعد از او ممحققین قرن نهتنها  ذکرى از او نیست و متقدمصدوق بوده است. در کتب رجالى 

ن موجب آدیث و تنظیم به واسطه محتواى کتاب است. انتخاب احا ،ها از مؤلف کتابستایش آن اند.جمله آنعاملى و عالمه مجلسى از 

  شناسایى شخصیت مؤلف است.

وضوعات مجدید در آن  اند و لزومى به نگارشهاى مختلفى در احکام و فرایض نوشتهکتاب علمای شیعه :نویسدمؤلف در مقدمه کتاب می

الق و نهى ارم اخب بر مکها و مواعظ مختلفى است که شامل وعد و وعید و ترغیکلمات ائمه )علیهم السالم( مشتمل بر حکمتاما نیست. 

تمل بر این ون کتابى مشن نقل گردیده که معانى بلندى در بردارد. چنیز شامل کلمات قصارى است که از آن بزرگا از مساوى آن است.

 تصر شود.و اسناد آن را حذف کردم تا کتاب مخ ب را تألیف کردماین کتا ،مواعظ، حکم و کلمات قصار نوشته نشده بود

 شویم:نکاتى را متذکر می ،باره این کتابدر

در ابواب  را - لی عصر )عج(حضرت وغیر از  -م السالم( )علیهمعصوم و یازده امام کلمات پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(  ،. مؤلف کتاب1

صار منقول از کلمات ق ،کند و در آخرچند خطبه بلند ذکر می ذیل نام هر معصوم دربه این صورت که  جداگانه و به ترتیب جمع کرده است؛

 نماید.آن امام را نقل می

مقایسه بین  طور مثال در نشان دهنده علم و فضل مؤلف آن است؛ به این کتاب،موجود در  کلمات ،گونه که پیش از این گفته شد. همان2

تر از تر و روانعقول کاملشویم. متن تحف الهایى بین آن دو میعهدنامه مالک اشتر موجود در تحف العقول و نهج البالغه متوجه تفاوت

 د این نامه بلند را حذف کرده است.متن نهج البالغه است. ظاهراً سید رضى بعضى موار

 تا تمامى احادیث آن مرسل شود. روایات است که موجب شدهد انیحذف اس ،تحف العقولکتاب اشکال مهم . 3

نیز دارای احادیث  رى از موارد. اگرچه اکثر احادیث تحف العقول در سایر کتب حدیثى همانند کافى و نهج البالغه آمده است ولى در بسیا4

ز این موارد ار مورد خمس باشند. نامه امام سجاد )علیه السالم( به زهرى و حدیث بلندى دبفردى است که بسیار ناب و جالب می منحصر

 است.
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 الكلمغرر الحكم و درر 

این ست. ع آوری شده اایی جمه شیوه الفبغُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم کتابی است شامل حکمت ها و کلمات قصار امیر المومنین علیه السالم که ب
 نهج البالغهتاب کگاهی پس از هایى که درباره کلمات امیر مؤمنان على علیه السالم نوشته شده، جایکتاب در بین شیعیان و در میان کتاب

 را حائز گردیده است.

فاضل »دی به عنوان از آمِ «ریاض العلماء»آمِدی، نویسنده این کتاب، در قرن ششم هجری قمری می زیسته است. افندی صاحب کتاب 
 یاد می کند.« عامل و محدث امامی شیعه

نیز از آمِدی تجلیل نموده است. آمِدی نزد  ابن شهر آشوبعالمه مجلسی نیز در آغاز بحار، آمِدی را از حکیمان امامیه به شمار می آورد. 
شهرت یافته است. نگارنده، « غررالحکم و دررالکلم»بوده است. آمِدی به واسطه کتاب  ابن شهرآشوبشاگردی کرده و استاد  احمد غزالی

در کلمات امیر مؤمنان على علیه  چون دیدم ابو عثمان جاحظ، کتابى»دارد: در ابتدای کتاب، هدف خویش را از تألیف آن، چنین بیان می
اى از کلمات آن حضرت را جمع آورى السالم نوشته و در آن تنها صد کلمه از سخنان آن حضرت را نقل کرده، بر آن شدم تا مجموعه

 .«کران علوم آن حضرت استاى از دریاى بىکنم این مجموعه نیز قطرهنمایم، در حالى که اعتراف مى

عبارت از  . این صد کلمهشده استوجود دارد که قرائت، شرح و تدریس آن امری مرسوم محسوب می« مئة کلمه»با نام توضیح آنکه کتابی 
له شارح نهج تعددی از جمصد حکمت از کلمات قصار امیر المومنین علیه السالم است که جاحظ آن ها را جمع آوری نموده است. افراد م

ظ بنگارد، کالم جاح ر این زمینهدن صد کلمه پرداخته اند. آنچه آمدی را بر این داشته است که کتابی البالغه، ابن میثم بحرانی به شرح ای
نواز ا گوشراشته و آنچه آمدى، تنها به زیبایى معنوى جمالت حضرت نظر ددر این زمینه است. شیوه نگارش کتاب به این صورت است که 

  ست.ابا ذکر کرده و گاه با تقطیع اصل سخن به چند پاره، به ترتیب حروف الفو مقبول عقل دیده، با حذف اسناد و راویان آن 

بر  نگارش یافت. این شرح عالوه شاه سلطان حسین صفویاست که به خواست  آقا جمال خوانساریتنها شرح موجود بر غرر الحکم، شرح 
 و... است. فلسفی، فقهی، تفسیری، اخالقیادبی، ، حدیثی، کالمی، آکنده از فواید گوناگون احادیثتوضیح مفهومی و ترجمه لغوی 

ه آن جائز بستناد فقهی در عین تمامی محاسنی که کتاب غرر الحکم دارد؛ اما مرسل و فاقد سند است و همین مطلب سبب شده است که ا
 شمرده نشود. 

 اند:اند، به این شرحبندی کردههایی که احادیث غرر الحکم را از نظر موضوعی دستهکتاب برخی از

 الدین محدث ارموی میر جاللفهرست موضوعی غرر الحکم؛ اثر  .1

 ناصرالدین انصاری قمیفهرست موضوعی غرر الحکم؛ اثر  .2
 حسین درایتیو  صطفی درایتیم؛ تألیف تصنیف غررالحکم .3

 زاده قمیسید اصغر ناظم های حکمت؛ اثر جلوه .4

 االسالمی تویسرکانی سید حسین شیخهدایة العلم؛ نوشته  .5
 علیرضا برازشفهرست موضوعی نهج البالغه و غرر الحکم؛ تألیف  .6

 شاه سلطان حسین صفوی، معاصر مال عبدالکریم بن محمد یحیی بن محمد رفیع قزوینی؛ از نظم الغرر و نضد الدرر .7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ؛ تألیف مصطفی درایتیمعجم ألفاظ غررالحکم و درر الکلم .8

 ؛ نوشته علیرضا برازشالمعجم المفهرس أللفاظ غرر الحکم و درر الکلم .9

 برخی از جوامع حديثی شكل يافته در دوره متأخر 

 بحار االنوار

که  استهجری قمری یازدهم  قرنمحدثان بزرگ و پرکار شیعه در المه محمد تقی مجلسی، از عالمه محمد باقر مجلسی، فرزند ع
عالمه ست، یکی از مؤلفات اوست. ی شیعه احدیثکه بزرگترین منبع « بحار األنوار الجامعة لدُرر اخبار االئمة االطهار»جلدی  110مجموعه 

امامت جمعه و جماعات، به عنوان  و مجلسی در دوران حیات خود افزون بر انجام کارهای علمی و تألیف ده ها اثر تحقیقی و تدریس
کومت صفوی مؤثرترین عالم شیعی در مسائل اجتماعی عصر خود در دوران صفویه ظاهر شده و با استفاده از مقام شیخ االسالمی و مفتی ح

  برای انتشار تشیع، تحکیم عقاید شیعی و پیراستن آراء باطل عوام، کوشش فراوان و قابل تقدیری انجام داد. ،بودن

هی، یا اسالم لف شیعه پژوبدون تردید بحار األنوار یک دائرة المعارف جامع شیعه، بلکه اسالم است، که هیچ محققی در عرصه های مخت
دسترسی آسان  وایات و نیزرتالیف این کتاب سبب جلوگیری از فراموشی کتب حدیثی و  اجعه به آن بی نیاز باشد.پژوهی نمی تواند از مر

 طالبان حدیث به روایات مورد نظر در موضوعات مختلف شد.

انواع علوم  سبب تألیف این کتاب آن است که من در دانش آموزی در»عالمه در توضیح انگیزه خود برای تالیف این کتاب می گوید: 
های گوناگون و اندیشیدن به ثمرات و غایات این علوم دریافتم که علم، تنها از حریص بودم و بعد از سپری کردن بخشی از عمر در دانش

تنها این دانش سودمند است. از این رو به اخبار و روایات معصومین)ع(  آخرتشود و در )ع( حاصل میاهل بیتو روایات  وحیچشمه 
مانند این کتاب در عامه و خاصه تاکنون نوشته نشده و احدی در این کار بر من سبقت نگرفته و امید »هم چنین می گوید: او « ام.پرداخته

 ائمه اطهار، مرجع فضال و طالبان علم و منبع تحقیق تمام کسانی باشد که در پی تحصیل علوم قائم آل محمد)ص(است این کتاب، تا قیام 
 « باشند.علیهم السالم می

لیل می توان دو به همین  عالمه مجلسی در تالیف کتاب بحار االنوار که بیش از سی سال به طول انجامیده است، همکاران بسیاری داشت
صورت گرفته  المه مجلسیهمچون ع مجموعه بحار األنوار را نمونه یک کار جمعی موفق در زمینه حدیث دانست که البته با اشراف محدثی

های طراحی شده نوانعآوری و نگارش آیات و احادیث، ذیل است. عالمه بر همه مراحل کار تسلط کامل داشت و شاگردانش فقط به جمع
وعات متنوع در گرفته است. انتخاب موضها از متن، سند و نیز تنظیم متن توسط خود او صورت میپرداختند و کلیه گزینشتوسط خود او می

ر یک جا در فهم در یک موضوع کنار تعداد بسیار روایات، اهمیت و ارزش بحار االنوار را باال برده است. طبعا گردآوری احادیثِ ناظر ب
 حدیث را در وعی خانوادهنمرادات آنها مؤثّر بوده و سبب کشف تعارض احتمالی بین نقلهای مختلف شده است. در واقع عالمه مجلسی به 

 موضوعات مختلف تشکیل داده است.

زد و سپس ها می پردا ترتیب کار عالمه مجلسی این گونه است که در هر موضوعی ابتدا به سراغ آیات قرآنی می رود و به تفسیر آن
نقل  ین قسمت، گاه بها د. ایشان درروایاتی که در آن باب وجود دارند را ارائه می نماید و آن گاه توضیحات و شرح خود را بر روایات می آور

 و یا نقد اقوال صاحب نظران پرداخته است.

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8_%D8%BA%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8_%D8%BA%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
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رای به دست بست. او حتی اعالمه از منابع بسیار متنوعى در تالیف خود استفاده کرده و تالش زیادی برای جمع آوری آنان بکار بسته 
را  فرستد تا کتابا مىاغ حاکم آنجا هدایای فراوان به سرشد در یمن وجود دارد، گروهى را بالعلم ابن بابویه که تصور مى آوردن کتاب مدینة

 به دست آورد.

ن، در شرح و بررسی آ ر داده، ولیعالمه بسیاری از اصول، کتب و رسایل معتبر یا منسوب به ائمّه و اصحابشان و علمای امامیّه را مبنا قرا
ه صل اول مقدمه را بفر گرفته که یثی عامّه و شروح آنها را نیز به کامنابع دیگری از قبیل کتب لغت، تاریخ، کالم، فلسفه، اخالق، کتب حد

 معرفی این دو نوع مأخذ اختصاص داده و در فصل دوم، میزان اعتمادش را به منابع متن بیان کرده است.

شدن آن ها به  ر و منسوخجوایشان در کتاب خود به ندرت از کتب اربعه استفاده نموده است و با متواتر دانستن ثبوت آن ها ترس از مه
لدرة الباهرة من ا»مله کتاب جواسطه ثبت آن ها در کتاب خود را علت این امر دانسته است؛ امری که در باب برخی از کتاب های حدیثی از 

 ین کتاب است.امه مجلسی از منسوب به شهید اول، اتفاق افتاده و دسترسی ما به این کتاب تنها از طریق نقلیات عال« األصداف الطاهرة

اقل از اب عظیم است که الر از این کتبحاراالنوار از همان زمان تألیف مورد توجّه بوده و تعبیرات و تصریحات بسیاری از مؤلّفان، نشانه تقدی
ه بهای حدیثی، حخی شریف و نیز برنظر اشتمال بر بسیاری از روایات امامیّه نظیر ندارد. با این همه برخی از علما به جهت وجود روایات ضع

 آن انتقاد نموده اند.

 ويژگی ها و امتیازات بحار األنوار

عم از این شناسی؛ دجامع ترین کتاب روایی است که حجم گسترده ای از روایات در تمام عرصه های  ،بحار األنوار :جامعیت .1

ر کتب اربعه شیعه، نشان بی و سنی افزون منبع روایی شیع 600عقاید، اخالق و احکام را منعکس ساخته است. استفاده از بیش از 
ایی اهل یان کتب رومنه تنها در میان شیعه، بلکه در  ،گر میزان جامعیت این کتاب است. به نظر می رسد چنین کتاب جامعی

 سنت نیز یافت نمی شود.

نوار افزون بر ر بحار األداما ؛ به رغم آن که بیشتر جامع های روایی تنها به ذکر روایات بسنده می کنند :شرح و تبیین روايات .2

ایی از مفاهیم ر ابهام زدانعکاس روایات، مباحث مهم گسترده و راهگشایی در زمینه شرح و تبیین روایات آمده است، که افزون ب
 ازد.سما را با شیوه تعامل روایات و مبانی فهم حدیث آشنا می  ،روایات و ارائه گسترده آموزه های روایی

وایات را با سند ن منابع که ردر صدر هر روایتی نام منبع ذکر شده و مراجعه به آ األنواربحارکتاب رغم آن که در  به :سنادأذكر  .3

ست، که این کار اذکر کرده  برای پژوهشگران میسر بوده است، با این حال عالمه در سر تا سر بحار، روایات را با سند ،ذکر کرده
 ر می سازد.راه را برای بررسی های سندی هموارت

شهود است، مهای او از شیوه های مورد توجه عالمه مجلسی که در بیشتر کتاب :عالمان و صاحب نظران اتانعكاس نظر .4

گاه  این کار،ه کانعکاس گسترده دیدگاه های صاحب نظران شیعی و سنی در زمینه های مختلف و بررسی این دیدگاه هاست، 
قابل بهره  ،یدگاه عالماندهد. از این جهت بحار به عنوان منبعی مهم برای باز شناخت دمی  به خود اختصاصصفحاتی از کتاب را 

 برداری است.

است. تحقیقات دقیقی « علیهم السالم»بحاراالنوار کتاب جامعی است که دربرگیرنده اخبار اهل بیت »گوید: می آقا بزرگ تهرانی
 131«شود و باید گفت مانند این کتاب نه قبالً نوشته شده و نه در آینده نوشته خواهد شد.که بهتر از آن یافت نمی

                                                           
 . الذریعة، ج3، ص13116

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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موضوع برداشت شده از  122919نمایه و مدخل، همراه با  108710واژه،  کلید 21929هایی نظیر ارائه با قابلیت« معجم موضوعی بحار»
ستفاده در اارهای قابل ها و موضوعات، از نرم افزها، نمایهکتاب بحار االنوار و امکان جستجوی مفهومی از طریق فهرست کلید واژه

ات اسالمی، ی دفتر تبلیغمطالعات و تحقیقات اسالم مرکز ؛ اثر«لفاظ احادیث بحاراالنوارالمعجم المفهرس أل»تحقیقات است. همچنین 
لیرضا برازش، دو ؛ اثر ع«نوارالمعجم المفهرس أللفاظ احادیث بحار األ»؛ اثر کاظم مرادخانی و «المعجم المفهرس أللفاظ ابواب البحار»

 معجم لفظی هستند که پژوهشگران را در باب پژوهش در بحار األنوار یاری می رسانند.

 شیعة:وسائل ال

از علمای قرن یازدهم هجری قمری، در برگیرنده مهمترین  شیخ حرّ عاملی؛ اثر «تفصیل وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة»
 است.سال نگاشته شده  18شیعه در أبواب مختلف است، که در طول  فقهاحادیث 

ست. شیخ حر عاملی که از تبار حر بن یزید ریاحی ا محقق حلی« شرایع اإلسالم»ترتیب گردآوری و تنظیم احادیث بر اساس مباحث کتاب 
 است، از علمای امامیه در جبل عامل بود که به ایران مهاجرت نموده و در مشهد و در جوار حرم امام رضا علیه السالم به خاك سپرده شد.

ئمه ه و آله و سلم و االلّه علی ر اسالم صلیآید که به جمع آوری روایات پیامبکتاب وسائل الشیعة از بهترین جوامع روایی شیعه به شمار می
است و در زمان رار گرفتهالسالم همت گماشته است. این کتاب از زمان نگارش، پیوسته مورد توجه علما و فقهای شیعه قمعصومین علیهم

ایات آن نقل شده و های خارج فقه، روآید و در درسهای علمیه شیعه به شمار میما، از ارکان اصلی استنباط احکام شرعی و اجتهاد در حوزه
لم ا بود که از فکر و قهمدّت»نماید: شود. شیخ حُر عاملی در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از نگارش کتاب این گونه بیان میبه آن استناد می

ر علم و عمل ه سازد و دا برآوردداشتم تا کتابی را به نگارش درآورم که آرزو رکردم و عزم و همت خود را بر آن میخود درخواست می
ه علمای وایی باشد کهای معتبر و صحیح رسرآمد باشد و شامل احادیث مسائل شرعی و نصوص احکام فرعی باشد. احادیثی که در کتاب

ود و من هم ش هدایت شیعه اند تا پناهگاهی برای خودم در مسائل شرعی باشد و مرجعی برایبزرگ ما تصریح به صحت و اعتبار آنها کرده
مند شود، شریک باشم و هرهبهای آن هدایت گردد و از تابش خورشید و ماه آن در ثواب هر کس که از نور آن بهره گیرد و با پرچم مناره

ا از ات این کتاب رمن روای»سد: او در آغاز کتاب خود می نوی«. ای بزرگتر از ثوابی که تا روز قیامت ادامه یابد، إن شاء اهللچه گنجینه
انی که آن روایت ایت، نام کسام و در آغاز سند هر روکند، روایت کردههای معتبر و مشهور روایی که شیعه به آنها عمل و مراجعه میکتاب

 « آورم.کنم و سند خود به آن کتاب و آنچه مربوط به آن است را در آخر کتاب میام، ذکر میرا از کتاب آنها آورده

ام احتی بتواند به تمکننده به ر ین کتاب آن است که مؤلف، تمام روایات مربوط به یک مسئله را با هم آورده تا مراجعهاز دیگر ویژگیهای ا
هت سند یا متن یا جیک باب از  روایات متحد در داللت یا متن و یا سند دست یابد. این ویژگی موجب گشته تا به راحتی بتوان میان روایات

 ن کار همچنین موجبدریافت. ای د و زیادی و نقصان میان روایات را با یک نگاه و بدون مراجعه به مصادر گوناگونداللت، مقابله انجام دا
تیابی به ه و سرعت دسسهولت و صرفه جویی فراوان در وقت ارزشمند علما و محققان گردیده و این خود اثری مهم در پیشرفت علم فق

های گوناگون توجه سخهناب سعی و تالش فراوانی در ضبط دقیق روایات داشته و به اختالف نتایج آن دارد. شیخ حر عاملی در این کت
 است.های دیگر آمده، اشاره کرده نموده و در حاشیه کتاب به آنچه در نسخه

مانند مرواریدهایی خواهد، ههرگاه فقیه و مجتهد متبحری در این کتاب نظر کند، آنچه را می»نویسد: سید حسن صدر درباره این کتاب می
یابد. هیچ مطلب مشکل و معضلی نیست که به آن نپرداخته باشد و موجب حیرت علما گشته و ]مثل آن[ مانند آیه که به نظم چیده شده می

 « است.قرآن در برابر دیگر سخنان مطرح شده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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ها ین کتاب، از آناکه در  یبعخذ و مناآم ه و در آن ازبها و ارزشمند درباره علم حدیث و رجال آوردشیخ حر در پایان کتاب، مطالبی گران
 ،نها نقل کردهآدیثی که از حبر صحت کتب استفاده نموده، نام برده است و طرق خود را به صاحبان آن کتاب ها، بیان نموده است. او سپس 

 ست.، اعتراض نموده ایه که احادیث را به چهار نوع تقسیم کرده اندراجدید علمای د شیوهو به استدالل نموده 

دوق، تهذیب و لفقیهِ شیخ صبرگرفته از معتبرترین منابع روایی شیعه مانند: کافیِ کلینی، کتاب من ال یحضره ا« وسائل الشیعة»کتاب 
کتاب  96وایت نقل کرده و رکتاب دیگر که در اختیار ایشان بوده و مستقیماً از آنها  78استبصارِ شیخ طوسی است. همچنین وی بیش از 

ب، املی در پایان کتاعست. شیخ حر نیز استفاده نموده ا معتبر روایی شیعه که نوشته قدمای اصحاب بوده و با واسطه از آنها روایت نقل کرده
 ن خودسند شوند و ایده و همگی مهایی که از آنها روایت نقل کرده، آورده تا روایات کتاب از حالت ارسال خارج شسند خود را به تمام کتاب

 است. دلیل بر اعتبار و صحت منابع کتاب نزد وی بوده 

؛ اثر علیرضا «سائل الشیعةوالمعجم المفهرس أللفاظ أحادیث »؛ اثر سید حسن طبیبی و «المعجم المفهرس أللفاظ وسائل الشیعة»دو کتاب 
 باشد.برازش، یاری گر پژوهشگران در باب کتاب گرانسنگ وسائل الشیعة می

 سائل:مستدرک الو

در اثر وی نور مازندران چشم به جهان گشود. ن شهرستا روستاهایهجری در روستای یالو از  1254میرزا حسین نوری طبرسی در سال 
ای همچون شیخ عباس او شاگرد بر جسته به محدث نوری اشتهار یافت. ،السالم مث و غور در روایات اهل بیت علیهیرویکرد به دانش حد

شاگرد مبرز محدث نوری؛ یعنی شیخ عباس قمی در تمجید از استاد خود چنین می گوید: فاتیح الجنان را تربیت نمود. صاحب کتاب م ،قمی
-ها حیران میبهترین فن علوم او علم حدیث، شناخت رجال و احاطه بر اقوال و اطالع از دقایق آیات و نکات اخبار بود، به طوری که عقل»

  132«. نن و آثار...ع و دامنه آگاهی و تبحرش در علوم، اخبار، سُماند. سبحان اهلل از کثرت اطال

 «وسائل الشیعه»کتاب چنانکه از عنوان آن پیداست، کتابی است روایی که مؤلف شمار زیادی از روایات را که در  «مستدرك الوسائل»کتاب 
آن است که مؤلف به بررسی ده فائده در آن پرداخته است.  بخش خاتمه ،از جمله امتیازات این کتاب جمع آورده است.انعکاس نیافته، در آن 
به  خودشکتاب؛ در فائده سوم طرق  65ترین منابع مستدرك؛ در فائده دوم شرح حال کتب و مولفان آنها شامل در فائده نخست مهم

تهذیب و... آورده است. مهم ترین  ، کتابه الفقیهصاحبان کتب پیشین و در سایر فوائد مباحثی پیرامون کتاب کافی، مشیخه من الیحضر
مستدرك »نظم یدی در زمینه کتابشناسی کتب مورد اشاره آورده است. فبخش از این فوائد، فائده دوم است که در آن مباحث مهم و م

خ آغا بزرگ شی تنها معطوف به روایات فقهی است. ،آن مانندفراهم آمده و « الشیعةوسائل »بر اساس تنظیم ابواب فقهی در « الوسائل
بر تمام مجتهدان الزم است که در استنباط احکام به این کتاب مراجعه نمایند تا بررسی آن ها نسبت به »گوید: تهرانی درباره این کتاب می

عدم وجود معارض و مخصص تکمیل شود. استاد ما، صاحب کفایة، آخوند خراسانی، این مطلب را در درس خود بیان می نمود که حجت بر 
 133«تهد در عصر ما جز با رجوع به مستدرك و اطالع از احادیثی که در آن وجود دارد، تمام نخواهد شد.مج

تر به توانند راحتها میهایی نگاشته شده است که پژوهشگران با استفاده از آننیز به مانند کتب دیگر، معجم« مستدرك الوسائل»برای 

لفاظ احادیث المعجم المفهرس أل»سی پیدا کنند. برای نمونه در این مورد می توان به ها نیازمند هستند، دسترموضوعاتی که به آن

 اشاره نمود. ،مصطفى پایندهاثر  ؛«بواب الوسائل و المستدركالمعجم الموضوعى أل»و ضا برازش علیر ؛ اثر«مستدرك الوسائل

                                                           
 . الکنی و األلقاب، ج2، ص132445
 . نقباء البشر، ج2، ص133554-552



 

84 
 

 میزان الحكمة:

که درباره  شهری به تدوین آن همت گمارده است. این مجموعهمجموعه حدیثی است که آیت اهلل محمدی ری « میزان الحکمة»
ین از موضوعات نو یفهمائه موضوعات متعدد اجتماعی، اخالقی، عقیدتی و فکری و با توجه به نیازهای روز به تالیف درآمده است، به ار

قرار می گیرد،  ه مورد بررسیکتوجه به موضوعی به این ترتیب که با  مختلف، بر اساس آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم، می پردازد.
یجه گیری به نت ،ضمونبر اساس م ،با کنار هم نهادن اعضاى هر خانواده حدیثى آیات الهی شرح و توضیح داده می شود و در ذیل آن 

گیرى اما با بهره ؛داختهروایات نپر مؤلّف، اگرچه به اسناد درباره آن موضوع بر اساس آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السالم می پردازد.
سته است ا حدودى توانتمضمون با قرآن، عقل و دیگر احادیث متقن و معتبر،  از تحلیل محتوایى احادیث و چینش احادیث مشابه و هم

 و یا درستىِ آنها را با توضیح و بیان عرضه کند.  گذاشتهاحادیث نامعتبر را کنار 

ر مواردى حجم زیاد، د از آنجا که این مجموعه حدیثى، به دلیل گستردگى و ه است.به فارسى ترجمه شداین اثر توسط حمیدرضا شیخى 
بلیغى، قابل تدر سفرهاى  اى از خوانندگان مناسب باشد، گزیده آن، تدوین گشت تا براى همگان و بخصوص مبلّغانتوانست براى پارهنمى
، با عنوان نین این اثراست. همچهاى میزان الحکمة ترین مدخلاى مشتمل بر مهمگزیده بردارى بیشتر باشد. منتخب میزان الحکمة،بهره
 منتشر شده است.« گزیده میزان الحکمة»
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 سؤاالت اين درس:

 اند؟هام شهرت یافتشود؟ نام نویسندگان این کتب چیست؟ به چه علت این کتب به این نهایی گفته می. کتب اربعة به چه کتاب1

 های این کتاب را نام ببرید.صحیفه سجادیه چگونه تألیف یافت؟ برخی از ویژگی . کتاب2

ختصرا توضیح ها را متابک. ابن بابویه )شیخ صدوق( عالوه بر کتاب من الیحضره الفقیه دارای چه کتاب مهم دیگری است؟ ویژگی این 3

 دهید.

 یح دهید.وامع را توضهای این جام برده، برخی از مهمترین ویژگی. چند جامع حدیثی که در دوره متأخر نگارش و تألیف شده را ن4

 منابع برای مراجعه بیشتر

 1421سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، قم، النشر اإلسالمی، 
  1389معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، تهران، کویر، 

 1385سنت، قم، مرکز جهانی علوم اسالمی، آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل نصیری، علی، 
 الم، مهریزی، مهدی، آشنایی با متون حدیث و نهج البالغه، قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم الس

1385 
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 كتاب نهج البالغةفصل هشتم: 

 . شناسنامه كتاب شريف نهج البالغه1

واخر قرن چهارم اگ امامیه در ای امیر المؤمنین علی)ع( است که سید رضی از علمای بزرهها و نوشتهای از گفتهبرگزیده «نَهجُ الباَلغه»

آن نداشته است.  حدیث و سند قمری آنها را گردآورده است. معیار او در انتخاب، بالغت ادبی بوده است؛ لذا اهتمامی نسبت به نقل مصدر

 ه است.ای دارد، این اثر را مایه مباهات خود خواندهسید رضی که شاعری بزرگ و ادیبی سرشناس بوده و آثار برجست

ها، مردم را به انجام خطبه ها(. امام در بسیاری ازها، کلمات قصار )حکمتها، نامهبندی شده است: خطبهنهج البالغه در سه قسمت دسته

کند. سفارش می یت حق مردماناست، آنها را به رعاها که خطاب به فرمانداران خواند و در بخشی از نامهاوامر الهی و ترك محرمات فرامی

غه به معنای نهج البال ت.ای از سخنان حیکمانه و پندآموز است که در اوج بالغت ادبی بیان شده اسکلمات قصار نهج البالغه، مجموعه

روی کسی که  بالغت را به یرا درهایآن را نهج البالغه نامیدم؛ ز"گوید: است. سید رضی در مقدمه کتاب می« راه و طریق آشکار بالغت»

انگیز در توحید و عدل و گفتخواند ... در اثنای آن بسی سخنان شیوا و شگشاید و طالبان آن را بدان فرا میبخواهد در آن نظر کند، می

فا بخشد و هر شک ماران را شیکامان را سیراب کند و بمنزه ساختن باریتعالی از شباهت به آفریدگان آمده است؛ در سلک عباراتی که تشنه

ال زندگانی، به ت و تازگی نهدر عنفوان جوانی و زمان طراو"نویسد: در مقدمه نهج البالغه می او هم چنین "ای را از دل بزداید.و شبهه

ن بود ... در ایشاهر گفتار پرداختم؛ در خصوصیات اخالق و صفات امامان)ع(، مشتمل بر محاسن اخبار و جوا« خصائص االئمه»تألیف کتاب 

های های بلند و نامهز خطبهاپایان کتاب، فصلی بود متضمن سخنان شیوا و کوتاه آن حضرت)ع( در مواعظ، حکم و امثال، آداب، و این غیر 

و  الفاظ بدیعآن همه  حالی که از مبسوط او بود. جمعی از یاران و برادران، آنچه را که در آن فصل آمده بود، پسندیدند و نیکو شمردند. در

مه هربرداشته باشد، از دای از سخنان او را معانی بلند و تابناك در شگفت شده بودند، از من خواستند که تألیف کتابی را آغاز کنم که گزیده

 "ها و مواعظ و آداب ... من خواهش آنان را اجابت کردمها و نامهانواع سخن او، اعمّ از خطبه

 يدگاه دانشمندان. اهمیت نهج البالغه از د2

نهج البالغه موال امیر المومنین علیه السالم از مهم ترین منابع روایی است که انس با آن می تواند کلید حل بسیاری از مشکالت امروز 
نماییم.  جهان اسالم و دنیای بشریت باشد. سزاوار است در این زمینه به کالمی از بنیان گذار انقالب اسالمی امام خمینی قدس سره اشاره

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و "ایشان در وصیت نامه خود می فرمایند: 
این کتاب شریف  "باالترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه نجات است، از امام معصوم ماست.

ه الهی به بیان حقائق عالم وجود می پردازد، خود بهترین درمان برای دردهای بشریت و عالجی برای دیدگاه هایی مادی است که با دیدگا
از "که به تفسیر عالم انسانیت و جهان واقع می پردازند. مرحوم عالمه جعفری در مقدمه تفسیر نهج البالغه خود در این زمینه می نویسد: 

براى بشریت آغاز و انجامى جز همین خاك تیره و تکاپویى جز براى گسترش خود طبیعى سراغ ندارند، على و نهج دیدگاه مکتب هایى که 
نباید در این جهت تردید نمود که تا به امروز نه در حوزه های علمیه و نه در  134"البالغه اش هرگز قابل شناخت و هضم نخواهد بود.

                                                           
 3، ص 1ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج . 134
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که بایسته و شایسته است، به معارف نهج الیالغه توجه نگشته است. مرحوم شهید مطهری در این دانشگاه ها و نه در میان جامعه آن گونه 
عجیب این است که نهج البالغه در دیار خودش، در میان شیعیان علی، در حوزه های علمیه شیعه غریب و تنها است، "زمینه می فرمایند: 

است که اگر محتویات کتابی و یا اندیشه ها و احساسات و عواطف شخصی با همچنانکه خود علی علیه السالم غریب و تنهاست. بدیهی 
دنیای روحی مردمی سازگار نباشد، این کتاب و یا آن شخص عمال تنها و بیگانه می ماند، هر چند نامشان با هزاران تجلیل و تعظیم برده 

 "شود.

ریر در آمده ی به رشته تحالمومنین علیه السالم کتاب های متعددگرچه درباره روایات اهل بیت علیهم السالم و هم چنین کلمات امیر 
 توان در موارد زیربلب را شاید است؛ اما هیچ یک از این کتاب ها جایگاهی که نهج البالغه داشته است را به دست نیاورده اند. سر این مط

 جستجو نمود:

ت که تنها به یز کتابی نیسندنیای مسلمانان را در بر داشته باشد و نهج البالغه کتابی نیست که تنها مسائل مربوط به  الف( جامعیت:

نیوی و اخروی است دی از مسائل مسائلی بپردازد که مربوط به عالم آخرت است؛ بلکه به مثابه قرآن، نهج البالغه به نوعی در هم پیچیده ا
ئل رهایی برای حل مساامع به راهکاجپرتو آخرت دیده، سپس با دیدی و امیرالمؤمنین علیه السالم در آن، آخرت را در پرتو دنیا و دنیا را در 

 آن دو اشاره نموده است.

کلماتی که سید رضی از امیرالمؤمنین علیه السالم انتخاب نموده است، همان گونه که از  ب( دارا بودن كمال فصاحت و بالغت:

تند و به همین جهت است که این کلمات در یاد و خاطره کسانی که عنوان کتاب بر می آید، کلماتی است که در اوج فصاحت و بالغت هس
کلمات امیرالمومنین علیه السالم از قدیم ترین ایام با دو "آن ها را مرور می کنند، باقی می ماند. شهید مطهری در این باره می نویسد: 
بالغت و دیگر چند جانبه بودن و به اصطالح امروز، چند  امتیاز همراه بوده است و با این دو امتیاز شناخته مى شده است: یکى فصاحت و

بعدى بودن. هر یک از این دو امتیاز به تنهایى کافى است که به کلمات على علیه السالم، ارزش فراوان بدهد، ولى توأم شدن این دو با 
حال کمال فصاحت و بالغت خود را در همه یکدیگر، یعنى اینکه سخنى در مسیرها و میدان هاى مختلف و احیانا متضاد رفته و در عین 

آنها حفظ کرده باشد، سخن على علیه السالم را قریب به حد اعجاز قرار داده است و به همین جهت سخن على علی علیه السالم در 
  135"القجایگاهی میان کالم مخلوق و کالم خالق قرار گرفته است و درباره اش گفته اند: فوق کالم المخلوق و دون کالم الخ

نهج البالغه به مانند صاحب خود امیرالمؤمنین جامع است و تنها به مسائلی نپرداخته است که  ج( دارای مخاطبان متنوع و گسترده:

برای قشر خاصی از جامعه اهمیت داشته باشد؛ بلکه همان گونه که در نهج البالغه با مطالبی مواجه می شویم که برای نسل های 
با مطالبی مواجه می شویم که برای جوانان مفید و دارای اهمیت است و همین مطلب باعث می شود که نهج البالغه  سالخورده جالب است

نهج  11برای تمام اقشار جامعه نو و قابل استفاده باشد. به عنوان مثال در این زمینه می توان به کالم امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبه 
اگر کوه ها از میان رفتند، تو محکم و استوار »فرزند خود محمد بن حنفیه در جنگ جمل توصیه می کنند که: البالغه اشاره نمود که به 

باش، دندانت را محکم بفشار و جمجمه ات را به خدای بسپار. پای خود را در زمین مانند میخ محکم ساز، نگاهت را به انتهای سپاه دشمن 
این کالم امیرالمؤمنین « ن تو را می ترسانند در پیش دار! و بدان که پیروزی از آن خداوند متعال است.بینداز و چشم خود را درباره آنچه با آ

علیه السالم آن چنان درباره جنگ پرشور و جامع است که تنها جوانانی آماده به جنگ با شور جوانی می توانند آن را عملی سازند. با این 
هره ای دیگر از امیر المومنین علیه السالم آشنا می شویم که بسیار عرفانی است. آن حضرت در با چ 220وجود در همین کتاب و در خطبه 

او خرد خود را زنده گرداند و نفس خویش را میراند؛ چندان که »وصف فردی که به سالمت از این دنیای فانی گذر نموده است می فرماید: 

                                                           
 7. سیری در نهج البالغه، ص135
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افت گشت. نورى سخت درخشان براى او درخشید، و راه را براى وى روشن گردانید. اندام درشت او الغر شد و کلفت بودن او تبدیل به لط
در او را در راه راست طی مسیر نمود، و از درى به درى دیگر رفت تا به دربها او را به دروازه سالمت کشاندند، و خانه اقامت و دو پاى او 

ار گردید. این همه به خاطر چیزی بود که وی قلب خود را در آن به کار برد و قرارگاه ایمنى و آسایش استوار گردید و آرامشى در بدنش پدید
آن که این عبارات پرشور عرفانی را از امیرالمؤمنین علیه السالم بشوند، به سختی می تواند باور نماید « پروردگار خویش را راضى گردانید.

 بر زبان رانده است.  که چنین شخصیتی همان فردی است که آن عبارات پرشور حماسی را 

سالگی در تمام علوم  20ق( از عالمان بزرگ و سادات مورد احترام در عصر خود بوده است. او در 406سید رضی )م.  د( شهرت مؤلف:

شده متداول عصر خود سرآمد شده بود؛ لذاست که آثار متعدد سید رضی و از آن جمله نهج البالغه که خود از منابع و مآخذ متعددی گرفته 
 136است، این گونه مورد استقبال قرار گرفته است.

 . نگاهی گذرا بر معارف نهج البالغة3

بسیاری دارد. این کتاب  شود گستره موضوعیحکمت و موعظه مى 489نامه و مکتوب، و  79خطبه و کالم،  241البالغه که دربردارنده نهج
 حدت حق تعالی، هدفوان، هدفدار بودن خلقت انسان، معرفت حق تعالی، به آفرینش جهان و انسان و جانور شریف در مسائل اعتقادی

 علی علیه السالم در ته است.استمرار رسالت با قرآن و عترت و فرجام و رستاخیز، پرداخ فرستادن پیامبران، هدف بعثت پیامبر اکرم)ص(،
 تالش انسان رج نهادن به کار واها و چهارپایان و به سرزمین است و مسئولیّت انسان را نسبت البالغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداختهنهج

المال و عدالت تهایی مربوط به بیسازی ثروت و توصیهذخیره ها ورنج خویش و ضرورت آبادانی سرزمینمندی از حاصل دستو بهره
ه را وظایف دولت و جامع یف فردی نیازمندان وهای اقتصادی و وظامندان و برنامهنمودهای اخالقی به ثروتو ره اجتماعی و فقر زدایی

  بیان کرده است.

ین ساحت، به وظایف اختصاص دارد که امام در ا بخش دیگری از فرمایشات امیر المومنین علیه السالم به مسائل سیاسی و حکومتی
  است. اری پرداختهو اصول کشورد های دریافت مالیاتارتش و نیروها و سران نظامی، روش کارگزاران و استانداران، نویسندگان،

ساخته است. در  بینی توحیدی استواررا بر مبنای جهان ساحت دیگر نهج البالغه، مسائل اخالقی و تربیتی است که امام علیه السالم آن
سی در امور را تبیین رسابحستیزی، نظم و  زمینه اخالق فردی، دانش اندوزی توأم با عمل، بی اعتنایی به زخارف دنیوی، آزادگی و ظلم

  ها اشاره نموده است.ورزی با مردم و مانند اینو انسان دوستی، انصاف نموده است و در زمینه اخالق اجتماعی نیز به خوش خلقی

ر زوال بدان و تأثیر عبادت دهای گوناگون در عبادت، حاالت و مقامات عاانگیزه دار،مسائل عبادی و معنوی مانند سیمای عابدان شب زنده
 نیز در کالم حضرت مورد توجه جدی قرار گرفته است.  گناه

کند که نشئة شراب طهورش از تمام چنان سیراب و مست میبا زالل خود آن البالغه چنان است که ارواح تشنه راهای عرفانی نهججذبه
نهد، چنان حق سخن هر میدانی که گام می ست که درالبالغه آن اهای نیرومند نهجگردد. یکی دیگر از جاذبهآشکار می ذرات وجود آدمی

گوئی گوینده این سخن تمامی عمر را به بحث و بررسی روی همین موضوع گذرانده  دهد کهکند و دقایق را مو به مو شرح میرا ادا می
مواضع متعددی از نهج البالغه می است. اعجاز نهج البالغه به حدی است که عالمان بزرگی را به شگفتی وا داشته است. این مطلب را در 

                                                           
 منبع یافت.  599اسناد نهج البالغه ریشه های آن چه در نهج البالغه گردآوری شده است را می توان دست کم در. بر اساس کتاب بررسی 136
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توان شاهد بود. برای نمونه به دو مورد اشاره می کنیم که ابن ابی الحدید شارح نهج البالغه که از علمای بزرگ اهل سنت است در آن به 
 دیده تعجب نگاه می کند:

  غاز می گردد و با بیان تفسیری امیر المومنین آ« ألهاکم التکاثر * حتی زرتم المقابر»نهج البالغه با قرائت آیه شریفه:  216حکمت
علیه السالم درباره این آیه ادامه می یابد. این کالم که وصف بسیار زیبایی از مرگ و مردگان است، تعجب ابن أبی الحدید را 

گویا طبع او  من بسیار در شگفتم از فردی که در جنگ به گونه ای خطبه می خواند که"برانگیخته است، تا حدی که می گوید: 
مانند شیران و ببران و ... است و در همان هنگام اگر بخواهد موعظه نماید با کالمی سخن می گوید که گویا طبعش طبع راهبانی 
است که لباس رهبانیت به تن دارند و نه گوشتی تناول نموده اند و نه خونی ریخته اند. قسم به خدایی که تمام امت ها به آن 

ام مگر آن که در من ام و باری آن را نخواندهاین خطبه را از پنجاه سال پیش تاکنون بیش از هزار مرتبه خواندهقسم می خورند، 
 137"ام.ترس و وحشتی ایجاد نموده است و در اثر آن موعظه شده

  گ نیز اشاره نموده ای در باب توحید است که عالوه بر توحید، به ویژگی های مالئکه و احوال مرنهج البالغه، خطبه 118خطبه
هر که می خواهد فصاحت و بالغت بیاموزد و برتری کالم ها بر یکدیگر را "است. ابن ابی الحدید در شرح این خطبه گفته است: 

بداند باید در این خطبه تامل نماید. زیرا نسبت این خطبه به سائر کلمات فصیح به جز کالم خدا و پیامبر مانند نسبت ستارگان 
افالك به سنگ تیره ای است که در زمین وجود دارد. عظمت این خطبه به حدی است که اگر بر کافری خوانده شود  درخشان در

که در اعتقاد به عدم وجود قبر و قیامت مصرّ است، سبب می شود که قوای او تحلیل رفته، قلبش لرزان شده و در اعتقاد او 
 138"دگرگونی رخ دهد.

 . اعتبار نهج البالغه4

سید رضی خود به نقل مستندات خود در نقل کلمات امیر المومنین علیه السالم جز در موارد اندکی نپرداخته است؛ اما پس از او گرچه 

بسیاری از علما دست به نگارش مصادر و منابعی زدند که سید رضی کتاب خود را از آن ها استخراج نموده است. به عنوان نمونه می توان 

اثر سید عبد « مصادر نهج البالغة و أسانیده»اثر استاد دشتی، « ش های تحقیق در اسناد و مدارك نهج البالغهرو»به آثاری همچون: 

 الزهراء حسینی )خطیب( و استناد نهج البالغة اثر امتیاز علیخان عرشی اشاره نمود. اما در این زمینه بد نیست که کالم ابن ابی الحدید،

اگر در "نه بدانیم. وی با ذکر شبهه هایی که عده ای در زمینه اسناد نهج البالغه مطرح می کنند می نویسد: شارح نهج البالغه را در این زمی

نهج البالغه تأمل نمایی در می یابی که تمام آن مانند یک آب واحد و یک نفس واحد و اسلوب واحدی است و مانند جسمی بسیط می ماند 

یست و نیز مانند قرآن عزیز است که ابتدای آن مانند وسط آن و وسط آن مانند آخر آن است و که دارای اجزاء گوناگون در ماهیت خود ن

تمام آیات و سور آن در مأخذ و مذهب و فن بیان و روش و نظم مانند یکدیگر هستند و اگر قسمتی از نهج البالغه ساختگی بود و قسمتی 

   139"ای آن وجود داشته باشد.از آن صحیح بود، امکان نداشت که این هماهنگی میان اجز

                                                           
 153، ص11. شرح  نهج البالغه این ابی الحدید، ج137
 202، ص7. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج138
 325، ص4. شرح نهج البالغه ابن أبي الحدید، ج139
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 . روش های سیر در نهج البالغه5

. روش 2وش ترتیبى ر. 1مل کرد: توان به یکى از سه روش زیر، یا ترکیبى از آنها عالبالغه و سیر در معارف واالى آن، مىبراى مطالعه نهج
 شود.اره مىود را دارد که در ذیل بدان اشهایى خاص خها و مزیتها، ویژگى. روش موضوعى. هر یک از این روش3اى؛ تجزیه

 . روش ترتیبى5-1

ها. ها و حکمتها، نامهبى خطبهالبالغه تا انتهاى آن؛ یعنى بررسى ترتیهدف از روش ترتیبى، بررسى و مرورى است به ترتیب از ابتداى نهج
 ست.االبالغه، بسیار مفید ث و موضوعات نهجبَر و طوالنى؛ اما براى اشراف به همه مباحالبته روش ترتیبى، روشى است زمان

 اى. روش تجزيه5-2

گیرد. این روش، روشى ها، مورد بررسى و شرح قرار مىها و یا حکمتها، نامهالبالغه یا برخى از خطبهاى، بخشى از نهجدر روش تجزیه

ز وجوه گوناگون و جهات مختلف مورد تأمل، دقت و توان اشده را مىنگر است. طبیعى است که بخش یا جزء انتخابنگر و جزئىبخشى

 بررسى قرار داد و درس آموخت و هدایت شد.

اه، به مطلب ر فرصتى کوتتوان خطبه، نامه، حکمت و یا بخش مورد نیاز را مطالعه و بررسى کرد و دمزیت عمده این روش آن است که مى
ک اشتر، نامه امام شرح عهدنامه مالبه  جویان بوده است؛ چنانکه بسیارىو هدایتمورد نظر رسید. این روش، پیوسته مورد توجه اندیشمندان 

 اند.پرداخته و جز اینها شقشقیه و حکمت امیر المومنین علیه السالم خطاب به کمیل)ع( به فرزندش امام حسن )ع(، خطبه هَمام، خطبه

 . روش موضوعى5-3

شود و کلیه مطالبى که مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع البالغه عرضه مى رد و به نهجگیدر این روش، موضوعى خاص مورد نظر قرار مى

هاى اهل بیت علیهم السالم، بیرون از گردد و از آموزهبندى مىشود و پس از بررسى، دستهکند، استخراج مىمورد نظر را تبیین مى

ترتیب، مباحث مختلف اجتماعى،  گردد. بدینبندى آن مطالب ارائه مىشود. سپس جمعالبالغه نیز براى فهم بهتر آن کمک گرفته مىنهج

 تواند مورد بررسى قرار گیرد.اقتصادى، سیاسى، تربیتى، اعتقادى و جز اینها مى

گردد. حاصل مى نگرى نسبت به موضوعِ مورد بررسىشود و یک کلهاى این روش، آن است که بحث کمتر دچار پراکندگى مىاز مزیت
ت امام علیه توان به نظریاپذیرد. در این روش مىشود و تبیینى کامل در رابطه با آن صورت مىین جوانب مختلف یک امر لحاظ مىهمچن

ن بیان واضع گوناگوالسالم درباره موضوعى خاص، یا سیره آن حضرت در مواردى مشخص دست یافت. در این روش سخنان امام که در م
 دهد. البالغه را نشان مىکند و جهت صحیح در برداشت از نهجىشده است، یکدیگر را معنا م

ت. از ا و مفید اسهاى مختلف کارموضوعى از جنبه اى، روشهاى ترتیبى و تجزیههاى زمانى و موضوعى در روشبا توجه به محدودیت
ضوعى، ت که روش مولبته باید در نظر داششود. اهاى نادرست مىهاى آن این است که با رعایت مقدمات و آداب، مانع برداشتمزیت

 دهند.عنوان ابزارهایى اساسى، این روش را مدد مىها بهنیاز از دو روش دیگر نیست و آن روشبى



 

91 
 

 . ترجمه های نهج البالغه6

به  در برخی از موارد که ین نداردفردی که به بررسی نهج البالغه می پردازد، حتی اگر با زبان عربی آشنایی نیز داشته باشد، چاره ای جز ا

ز جمله معروفترین افته است که ترجمه نهج البالغه مراجعه نماید. ترجمه های فراوانی از نهج البالغه مخصوصا در دهه های اخیر انجام گر

ه های نامبرده مز میان ترجاآن ها می توان به ترجمه آیة اهلل مکارم شیرازی، مرحوم دشتی، مرحوم شهیدی و عالمه جعفری اشاره نمود. 

موده است در حد ست که سعی نهر کدام از جهتی ترجیح دارند. از نظر ادیبانه بودن متن ترجمه، بهترین متن ترجمه استاد مرحوم شهیدی ا

 اب همهشتی نیز از بجمه استاد دتوان خود بالغت امیر المومنین علیه السالم در زبان عربی را به نوعی در زبان فارسی نیز حفظ نماید. تر

است که از حوزه  بالغه نمودهفهم بودن متن آن مورد توجه است. البته نباید از تالش های فراوانی که مرحوم استاد دشتی در باب نهج ال

بر می گیرد غفلت  ه را نیز درپژوهش در نهج البالغه و ترجمه آن به زبان روز آغاز می شود و حوزه هایی مانند بررسی اسناد نهج البالغ

و دد. اما در کنار دیز ترجمه گرزید. در ترجمه نهج البالغه استاد دشتی سعی شده است که مفاهیم نهج البالغه به زبان علمی روز دنیا نور

لبالغه شایان ذکر ا متن نهج اترجمه ذکر شده، ترجمه استاد آیت اهلل مکارم شیرازی و ترجمه مرحوم عالمه جعفری از باب دقت و مطابقت ب

 نوعی می توان این دو ترجمه را ترجمه متن محور معرفی نمود.   است و به

 . شروح نهج البالغه7

ی ند گردد. از ابتدامن نیز بهره فردی که به بررسی نهج البالغه می پردازد، می تواند عالوه بر بررسی ترجمه های نهج البالغه، از شروح آ

ز آن ها به زبان سی و برخی اه نگاشته شده است. برخی از این شروح به زبان فارتألیف نهج البالغه تا کنون شروح زیادی بر نهج البالغ

اوندی و ابن رقطب الدین  عربی است. شاید بتوان شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی که از عالمان اهل سنت است، در کنار شرح

حضرت پرداخته  شرح کالم آن نهج البالغه بر شمرد که به خوبی بهترین شروح میثم بحرانی که از عالمان شیعه هستند را از جمله قدیمی

لی محمدی مقدم و رجمه قربانعتاند. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید با ترجمه دکتر غالمرضا الیقی و نیز شرح نهج البالغه بحرانی با 

 نیز شروحی بر نهج ر وجود داردنیازهایی که در عصر حاض علی اصغر نوابی یحیی زاده به چاپ رسیده است. اما در دوره کنونی و با توجه به

شاره نمود که با ج البالغه االبالغه نگاشته شده است از جمله مهم ترین این شروح می توان به شرح مرحوم عالمه محمد تقی جعفری بر نه

ئه ز نهج البالغه ارااالمه جعفری عچه ترجمه ای که دیدی انسان شناسانه به تفسیر نهج البالغه امیر المومنین علیه السالم پرداخته است. گر

کارم شیرازی بر کتاب شریف نهج مبیشتر ادامه نیافته است. شرح آیة اهلل  185داده اند، کامل گشته است؛ اما تفسیر ایشان تا پایان خطبه 

ه نگاشته شده نهج البالغ دوره معاصر بر البالغه نیز تحت عنوان پیام امام به چاپ رسیده است که از جمله بهترین شروحی است که در

 است.

 . معجم موضوعی نهج البالغه8

درباره نهج البالغه معجم های موضوعی تهیه شده است که می توان با مراجعه به آن ها به تحقیق موضوعی در نهج البالغه پرداخت. از 

گ موضوعات کلی نهج البالغه و فرهنگ واژه های معادل جمله این معجم های موضوعی، می توان به فرهنگ معارف نهج البالغه، فرهن

نهج البالغه اشاره نمود که تمام آن ها از سوی استاد محمد دشتی به نگارش درآمده است و می تواند محققان را در زمینه پژوهش در نهج 

یة اهلل مشکینی است، در این باب نام برد. البالغه یاری رساند. همچنین می توان از کتاب الهادی إلی موضوعات نهج البالغه که نوشته آ
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همچنین می توان از کتاب های الکاشف عن الفاظ نهج البالغه فى شروحه از سید جواد مصطفوى، الدلیل على موضوعات نهج البالغه از 

فرهنگ آفتاب از  و زش،مجموعه موضوعى نهج البالغه و غرر الحکم از علیرضا برا تصنیف نهج البالغه از لبیب بیضون، على انصاریان،

 در این زمینه یاد نمود.  عبدالمجید معادیخواه

 . نرم افزار نهج البالغه9

مه علوی از سوی نوان دانشناعدر دوره کنونی، فردی که در باب نهج البالغه تحقیق و پژوهش می کند، از نرم افزار نهج البالغه که تحت 

نهج البالغه  خصصی بر رویتته است، بی نیاز نخواهد بود. این نرم افزار که به صورت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی آماده گش

ه نگارش درآمده بهج البالغه متمرکز شده است، عالوه بر نسخه های متعدد نهج البالغه حاوی ترجمه ها و شروح و سائر کتبی که در باب ن

 نیز هست.   
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 سؤاالت اين درس

 ارد؟ سخنان دانشمندان در این باره چیست؟. نهج البالغه چه اهمیتی د1

 . به چه روی نهج البالغه توانسته است در میان سائر کتب حدیثی خوش بدرخشد و ممتاز شود؟2

 . نهج البالغه چه موضوعاتی را بیشتر مورد بررسی قرار داده است؟3

 . چه روش هایی برای مطالعه نهج البالغه وجود دارد؟4

 ه بر نهج البالغه نگاشته شده و قابل استفاده است چیست؟. ترجمه ها و شروحی ک5
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