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دید ترریزی شده است. بیاین پژوهش برای جبران بخشی از کمبودها در مطالعات تاریخ اندیشه امامیه در حوزه حدیث طرح

 رگپژوهشرا فراروی هر  آفاق جدیدی پاسخ در تاریخ اندیشه حدیثی امامیههای بیپرسشبرخی  در خصوصاین پژوهش 

 گشاید.منصفی می

در دوره متقدم  های حدیثیگیری و تطور گفتمانتردید ما تصویری از تاریخ شکلایده اصلی در پیگیری این طرح این بود که بی

ر به عنوان منابع اصلی که باید د «فهرست شیخ طوسی»و  «رجال نجاشی»، «رجال کشی»امامیه نداریم؛ بر این اساس، سه کتاب 

که برای  گمان شواهد تاریخینظر قرار گرفتند. توضیح این نکته ضروری است که بیوند، مدبرداری شاین راستا مطالعه و فیش

پیگیری این بحث الزم است، محصور در این سه کتاب نیست، اما به دو جهت تمرکز اصلی بر روی این سه کتاب قرار گرفت. 

ر نبود. پذیامکان این اثربع متقدم امامیه باشد در برداری از تمام منافیش بر اساسآوری پژوهشی که فراهم نخست آنکه عمالً

های حدیثی امامیه رخ دهد به احتمال قوی رسد هر آنچه که قرار بوده است در تاریخ تطور اندیشهنکته دوم اینکه به نظر می

گمان  واهد رساند. لذاای از آن در این سه کتاب بر جای مانده است و بررسی دقیق این سه کتاب ما را به آن تصویر کلی خسایه

را  مطرح شده در این پژوهش طرحوارهقوی این است که اگر شواهد دیگری در کتب دیگر باشد به شکلی نیست که تصویر و 

 ارنوشتمخدوش و ناکارآمد کند، بلکه به احتمال قوی شواهد و مؤیدات جدیدی در راستای تأیید ساختار مطرح شده در این 

به عکس  بلکه ،، ذکر این نکته بدان معنا نیست که از منابع دیگر در این پژوهش استفاده نشده استخواهد بود. از سوی دیگر

 ای در این پژوهش بهره برده شده است. اما تأکید برطور گستردهاز دیگر منابع متقدم امامیه نیز ـ به خصوص کتاب کافی ـ به

برداری اند که خط به خط از ابتدا تا انتها مطالعه و فیشبوده صادریماین سه کتاب به معنای این است که این سه منبع، تنها 

گر و همچنین مراجعه به برخی ابواب کتب حدیثی، تالش وجوجستافزارهای اند. در کنار این سه کتاب، با استفاده از نرمشده

 تقویت شود. اثرشده است تا مباحث مطرح شده در این 

یاری از رسد. مانند بسنیز ذکر نکاتی ضروری به نظر می کتابصورت گرفته در این  بندی و تقسیماتدرباره شیوه فصل

های کار در نظر های کار به عنوان یکی از فصلبه دلیل کمبود منابع و دشواری بازه سده نخست هجری ،های دیگرپژوهش

( های حدیثی، دوره امام باقر )گرفته شده است؛ در عین حال، در جریان پژوهش مشخص شد که در خصوص تاریخ اندیشه

( نیز شاهد ) سده نخست هجری با اندکی پیشرفت است. از سوی دیگر، در دوره امام صادقدر عمل تداوم وضعیت 

های حدیثی بودیم. بر این اساس، امکان پیوند دادن این دو دوره و بررسی ها و انگارهتغییرات شگرف و زیادی در حوزه اندیشه

( نیز های تاریخی فاصله داشت. پس از دوره امام صادق )تیبا واقع(« دوره صادقین )»مستقلی با عنوان آن ذیل فصل 

 ر اساسبهای مختلف، فصلی ها در بومهای امامیه و توزیع و تداوم حیات آنگیری زمینه تمایز اجتماعی جریانبا توجه به شکل

ب های این فصل به رسمیت شناختن مکته در نظر گرفته شد. یکی از نوآوریهای امامیرویکرد جریانی، به تاریخ تحول اندیشه

طور گذرا به بررسی مکتبی حدیثی امامیه در مدینه پس از امام است که به« حلقه حدیثی مدینه متأخر»حدیثی جدیدی با عنوان 

 سی آن هنوز در ابتدای راه است. ها به آن توجهی نشده است، گرچه پژوهش و بررپردازد که در سایر پژوهش( می) صادق



ث را بح داد و بررسی آن عمالًدوره کوچکی از پژوهش حاضر را پوشش می در این فصل مکتب قم نیز به دلیل اینکه صرفاً

حدیثی  گیری مکتبکرد، مورد بررسی قرار نگرفت؛ گرچه شکلنیمه سده سوم هجری می پیچیده، گسترده و فراتر از چارچوب

 های اصلی مربوط به این مکتب در بازهها و اندیشهه اوایل سده سوم هجری به بعد است، اما بیشتر اطالعات، انگارهقم مربوط ب

النهر مانند سمرقند و کش خارج از به همین دلیل بررسی مکاتب ماوراء زمانی اواخر سده سوم هجری رخ داده است. دقیقاً

بن  هشام»با اینکه انتسابش به جریان  «بن شاذان نیشابوری فضل»خصوص  چارچوب این پژوهش در نظر گرفته شد. حتی در

روشن است، به دلیل اینکه وی مکتب مستقلی در نیشابور داشت که بازه زمانی آن مربوط به اواسط سده سوم هجری به  «حکم

 های مربوط به جریان طور مستقل بررسی نشد، گرچه در مطاوی بررسیبعد است، مکتب وی به

 بن حکم در بغداد، مطالبی نیز درباره وی مطرح شد. شامه

ای چندگانه هاند و امکان برداشتهایی که مستندی برای تفسیر تاریخی بودهدر این اثر تالش شده است تا متن اصلی گزارش

های اصلی خوانندگان اند، در پاورقی آورده شود؛ چه اینکه همواره یکی از عالقهو یا بسیار مهم بوده ه استها وجود داشتاز آن

متن  اشدبهایی مراجعه به متن اصلی و بررسی نحوه تفسیر آن است. از سوی دیگر در چنین شرایطی اگر قرار چنین پژوهش

 د.    وشو بررسی آن دچار مشکل میجویی پی ها به انتهای کتاب یا فصل منتقل شود، خواننده برایگزارش

ژوهشگران پ پیش روی امامیه های حدیثیتاریخ اندیشه از ایشود آفاق ناشناختهطرح می نوشتارامید است با مطالبی که در این 
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